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 לקבלת הצעות  הזמנה

 07ד//2022מכרז 

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק 
הצפוני של הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מפעל 

 דודאים -בבנגבפארק למיחזור וחינוך סביבתי  המיון 

 

לביצוע  הצעות"( מזמינה בזה החכ"ל)להלן: "בע"מ בני שמעון  החברה הכלכלית למ.א . 1
להוריד מאתר החברה בכתובת העבודה/ות כמפורט במסמכי המכרז אותם ניתן 

www.dudaim.org.il אשר לא יוחזרו בשום  כולל מע"מ ₪( אלף וחמש מאות) 1,500-ל בתמורה
 מקרה.

 והידרולוגיה סביבה הנדסת : "אפיק" הפרויקט מתכנן . 2

  חכ"ל למ.א.בני שמעון: הפרויקטניהול  פיקוח                            

3 .  

ע"י המציע עפ"י התכניות המצורפות, התכניות הנוספות כל העבודות שבמכרז יבוצעו ויושלמו     .א
המצורפים  הטכנייםהנמצאות לעיון המציעים בשעות העבודה במשרדי המתכנן, המפרטים 

  וזה המצורף.המפורטים בטופס הח תנאיםהושאינם מצורפים  המפרטיםו

 לביצוע העבודה. הדרושיםיספק את כל החומרים, הציוד וכח האדם  המציע    .ב

ממועד חתימת החכ"ל על הסכם ההתקשרות עם הקבלן  יום 15צו התחלת עבודה יינתן תוך עד     .ג
 הזוכה.

 ממועד מתן צו התחלת העבודה. ימים 7 ךתותחילת ביצוע העבודות     .ד

         לוח מיום מתן צו התחלת ימי (תשעים) 90 היאכל העבודות שבמכרז הכללית של  הביצוע תקופת    .ה
 ל."החכ העבודה ע"י

נספחיו ו 2005 -נוסח התשנ"ו  3210לחוזה מדף  55האחריות והבדק היא כמפורט בסעיף  תקופת   .ו
 .הטכניים ובמפרטים( "החוזה")להלן: 

הכמויות, יבקר בשטח העבודה  כתבייקרא את המפרט הטכני, יבדוק את התוכניות ואת  המציע . 4
את תנאי המקום, מהות וכמות העבודה  לחקורכנחוצים כדי  לוהנראים  אחרים באמצעיםוינקוט 

קבלת  לשם אותם במחירי היחידה. ויכלול בעבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות
 2המופיעים בסעיף  למתכננים העבודה, יוכל המציע לפנות לביצועידיעות והסברים בכל הנוגע  

 לעיל.

5.  

, וסעיף בדיו ברשימת הכמויות והמחירים את מחירי היחידה מול כל סעיף לרשוםהמציע  על .א
ההצעה  שללחשב סך כל סעיף, לסכם סה"כ של כל פרק, בעמודה המיועדת לכך. את הסך הכולל 

   שום בדיו.. הדף הכולל של כתב ההצעה יוגש בעותק נוסף, גם הוא ריש לרשום בכתב ההצעה
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 אחרצוע סעיף זה בסעיף יכלל מחיר ב כאילוהמציע לא יציג מחיר ע"י סעיף כלשהו, יחשב  אם .ב
פי  על  המציע החסיר אותוו/או יחושב המחיר לסעיף   נוסףויבצע הסעיף האמור בלי תשלום 

הבלעדית של  בחירתהמהמציעים האחרים לאותו סעיף, הכל לפי  מיהמחיר הזול ביותר של 
שלא הוצג מחיר ע"י  במקרה ההצעהל, אולם החכ"ל שומרת על זכותה הבלעדית לפסול החכ"

 .סעיף כל שהוא

. את יכללו מע"מלא "י המציע עהאמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו  למרות     .ג
 המע"מ יש להוסיף בסוף ההצעה.

 המכרז והחוזה למכרז זה יהיו ללא הצמדה. .ד

)לרבות מחירי  , כתבי הכמויותהקבלןעל כתב הצעת  ,חתית כל עמוד(המציע לחתום )בת על .ה
טופס החוזה ו, התכניות, המפרטים, ההסכם המחירוהצעת  היחידה כפי שימולאו על ידי המציע(,

במעטפות  לעילהמסמכים החתומים כאמור  כל את ל"לחכולהחזיר  ,)לרבות התנאים הכלליים(
 .ההצעה

 .במסמכים דבר מהכתוב המציענ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק הה למילוי הפרטים וחתימ פרט     .ו
 ל."הצעה אשר תשונה עשויה להיפסל וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החכ

 מחירימטעמה, תמצא שגיאה בהכפלת   מיובעת ביקורת כתב הכמויות ע"י החכ"ל או  במקרה    .ז
היחידות  במחיריהחכ"ל אך ורק , תתחשב סעיפיםה היחידות בכמויות, או שגיאה בסכום של

מתוקן זה יחשב  וסיכוםהסכום הכללי בכתב הכמויות  ואתותתקן בהתאם את סכומי הסעיפים 
 .המציעום ההצעה של ככס

 מכרזלפקודת החכ"ל או ערבות  ₪ שה אלף(י)שבעים וחמ 75,000המציע יצרף שיק בנקאי ע"ס  .6
 15.11.2022בתוקף עד לתאריך  ₪,  (אלף שהישבעים וחמ) ₪ 75,000בנקאית אוטונומית בסך של 

מציע המעוניין לצרף ערבות בנקאית שנוסחה אינו  כנספח "ו";בנוסח המצורף למסמכי המכרז 
לפנות בכתב לחכ"ל, בבקשה לקבל אישור לנוסח  רשאיזהה לנוסח המצורף למסכי המכרז, 

 . ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות 10הערבות, וזאת עד 

הבנקאית/השיק הבנקאי  הערבות .תדחה צעתולמציע אם השיק הבנקאי יוחזרו /בנקאית ערבות                           
או בהתחייבויותיו, הכל כמפורט /וע"י החכ"ל אם המציע לא יעמוד בתנאים יחולטו או  יפרעו 

ר אינה זהה  . במידה והמציע לא יצרף להצעתו את הערבות הבנקאית ו/או תצורף ערבות אשלהלן
לנוסח המצ"ב ו/או הסכום שונה מהסכום המבוקש ו/או תאריך תוקף הערבות שונה מהנדרש 

 ל."ו/או כל פגם אחר בערבות, הצעתו תפסל, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של החכ
החכ"ל תהיה רשאית, בהתאם לנסיבות, לדרוש את הארכת תוקף הערבות לשתי תקופות 

 כל אחת. יום 90נוספות בנות 
 

 עם מיד לא תתקבל, תחזיר החכ"ל את הערבות הבנקאית שתתקבל מהמציע המציעהצעת  אם .א      .7
המציע  הצעתיום לאחר פתיחת ההצעות. אם  90ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר 

וימציא ערבות  החוזהשהמציע יחתום על  לאחרימים  7תתקבל, תוחזר הערבות הבנקאית תוך 

  .להלןית לקיום החוזה בהתאם למפרט בנקא

לא ימציא ערבות  אוכאמור לעיל ו/המציע אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה  אם .ב
החכ"ל רשאית לחלט את  תהיההחוזה עד למועד שיקבע לפי המפורט להלן,  לביצועבנקאית 
 נזקיםח להוכי ששתידרלמציע אחר, וזאת מבלי  ולמסור את העבודותהבנקאית  הערבות

 .נזקיהבזכויות החכ"ל לתבוע את  לפגוע והפסדים כלשהם ואולם מבלי

  "מכרז מס' : המילים צרוף םהיה רשויבמעטפה סגורה וחתומה שעל גביה  תוגשהצעה  כל .א   .8
  על המעטפה לא יסומן כל סימן מזהה של המציע.  ." 07ד/ /2022

 ההסכם המחיר, המפרטים, והצעתכמויות עם ההצעה, יחזיר המציע את התכניות, כתבי ה יחד .ב
 הכלליים( ואת כל שאר מסמכים המכרז כשכל אחד מהנ"ל חתום על ידו כחוק. התנאים)לרבות 

 תנאי סף : .9
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)על המציעים לצרף את האישור   H.D.P.Eלמציע יש אישור מתקין מוסמך מטעם יצרן יריעות  9.1
 .(למסמכי המכרז לשם הוכחת עמידתם בתנאי סף זה

או לקבלן משנה מטעמו )בכפוף לאישור זהות קבלן המשנה על ידי החכ"ל, כפי שיפורט /למציע ו 9.2
.לצורך הוכחת היותו של 200 לסמל מתאיםלהלן(, אישור כי הינם קבלן רשום ברשם הקבלנים 

שלו או של קבלן המשנה רישום תקף של רשם הקבלנים  אישורהמציע קבלן רשום יצרף המציע 
 .200 לסמל מתאיםמטעמו 

 
 ף המציע גם את האישורים שלהלן:ר. להצעתו יצ10

 תעודת רישום של התאגיד המציע . 10.1                    

 אישור עו"ד או רו"ח  של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד . 10.2                    

 לצרכי מע"מ .אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה  10.3                    

 .חוק עסקאות עם גופים ציבוריים פיתקף על ניהול פנקסי חשבונות על  אישור 10.4                    

  (.2016-2022השנים האחרונות ) 7 –רשימת עבודות והמלצות ב  10.5     

 כמו כן יצורפו המסמכים הבאים:  .11

 ע תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרףתוגש על ידי יחיד, יחתום המצי וההצעה במקרה 11.1   
 .חותמתואת 

 רוףישותפות, יחתום אחד השותפים בשם השותפות בצ ידיוההצעה תוגש על  במקרה 11.2
 כלרוף יפוי כח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם יהשותפות ובצ חותמת

  ההצעה את שמות וכתובת יתר השותפים. בגוףוירשום  השותפים

רה וההצעה תוגש על ידי חברה רשומה, יחתמו אלה ממנהליה המורשים לחתום במק 11.3
 רוף חותמת חברה .יבשמה ולחייבה, בצ

 וההצעה תוגש על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במקרה 11.4   
 המורשים לחתום ממנהליובצוע העבודה הנדונה, יחתמו על ההצעה אלה  שםל במיוחד

רוף הוכחות מתאימות על יובצ חברתורוף חותמת יאחד מהשותפים, בצ כל של בשמו
"ל בחוק, על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת, ועל הנ קיום השותפות

 נציגי השותפים. של החתימהזכות 

אלה או הצעה המכילה כל  הוראותתהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי  ל"החכ  .12
המכרז או שלא תהיה חתומה  מסמכיתייגות שהיא כלפי המחירים או כלפי כל פרט שהוא של הס

 כחוק על ידי המציע.

פורמליים באיזו הצעה שהיא  אושומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים  ל"החכ . 13
ר את כל את ההצעות כולן, למסו אובמידה שוויתור כזה לא יגרום נזק לחכ"ל, לדחות כל הצעה 
בשבילה ואפילו אם היא איננה  ביותרהעבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית 

לבעלי הצעות שונים כפי שיראה לה  ולמוסרםההצעה הזולה ביותר ו/או לפצל העבודה או חלקיה 
ון הזולות ביותר, ובמסגרת כל הנ"ל, ילקח בחשב אינןם ההכדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצעותי

 .עבודות בעבר בביצוע השונים המציעיםע"י החכ"ל "הנסיון הקודם" של 

 בשיעוראית בלתי מותנית  בנק ערבותימציא לחכ"ל ,אשר הצעתו תתקבל, יחתום על החוזה  המציע  .14
אשר  לחוזה 6המצורף להסכם כמפורט בסעיף  נספח ו'זהה לנוסח בנוסח ,  ההזכיימסכום  %10

ג' ותוקפה יוארך בהתאם לדרישות 3חר תום תקופת הביצוע כאמור בסעיף יום לא 90תהיה בתוקף 
אישור על קיום ביטוחים על "(, וערבות ביצוע)" שתהווה "ערבות לקיום החוזה"ל מעת לעת, "החכ

 גבי נספח ט' המצורף.

זמן אחר אשר יקבע על ידי נתקבלה, או תוך  הצעתוימים מקבלת הודעת החכ"ל כי  7תוך  כל זאת                            
 החכ"ל בהודעתה.

  החוזה תתן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה. עלשני הצדדים  חתימת                           
 גם על חתימת החוזה. יחולהאמור לעיל על תוקף חתימת המציע,  כל
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רבות הבנקאית ו/או אישור קיום ו/או שלא ימציא את העהמציע לא יחתום על החוזה  אם                           
העבודה למציע אחר אשר הצעתו  אתתוך הזמן הנ"ל, תהיה החכ"ל רשאית למסור  הביטוחים

  נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה.

למימון העבודות נשוא  הדרושיםשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז היה והכספים  ל"החכ  .15
או לא יתקבלו בידי החכ"ל מכל סיבה /וו/או ישולמו לחכ"ל המכרז, כולם או חלקם, לא יועברו 

מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו  למישהיא, ובמקרה שבו בוטל המכרז כאמור, לא תהא 
ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות,  ל"החכנתקבלה, זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי 

  "ב.וכיוצפיצויים 

)אלפיים   ש"ח 2,000יעמוד על    מראשיע מופנית לכך כי הפיצוי הקבוע והמוסכם לב המצ תשומת  .16
שישולם לחכ"ל בגין כל יום  המחירים לצרכן של איחור, כשהסכום צמוד למדד יוםלכל  ₪ ( ש"ח

 ו/או המבנה. העבודותשל איחור בהשלמת 

 הנ"ל.במקום עבודות נוספות ו נוספיםמסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים  אין  .17

החכ"ל, הם מושאלים למציע )תמורת דמי  ש, הם רכולעילב'  8המסמכים הרשומים בסעיף  כל  
להחזירם לחכ"ל עד לתום המועד להגשת ההצעות )בין אם  ועליושימוש( לשם הכנת הצעתו והגשתה 

  לשום מטרה אחרת.(. אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם הצעהיגיש ובין אם לא יגיש 

 באזור התעשיה "עידן הנגב", רהט, 1, שברחוב השלושה להגיש את ההצעה במשרדי החכ"ל יש . 18
הצעה שתגיע למשרדי החכ"ל לאחר המועד .  12:00 עד השעה 202210.03. בשעות העבודה עד ליום

 .תתקבלהנ"ל, לא 

ברחבת משרדי  נפגשים,  10:00בשעה  2.20209.05ביום ייערך באתר העבודה חובה קבלנים  סיור .   19
 אתר דודאים.

 עד לא יאוחר  eran@bns.org.il בדוא"ל  לערן אדמתילשאלות והבהרות בעניין המכרז ניתן לפנות  .  20                    
אצל ערן אדמתי, וזאת בטלפון יש לוודא הגעת שאלות ההבהרה . 12:00השעה  עד 202209.20.מיום 

 .. רק שאלות שניתן אישור על קבלתן תענינה 4760346-052 
 

התמורה ותנאי תשלומה, מתן השירותים, אופן ביצוע העבודות, יתר התנאים להשתתפות במכרז, 
 במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. הזוכהויתר תנאי ההתקשרות בין החכ"ל לבין 

 ל להזמין את העבודות נשוא המכרז."אין בפרסום המכרז משום התחייבות של החכ                          
                           
ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל "החכ 

ל "עדי. החכהפועל רק חלק מהעבודות ו/או לבטל את המכרז בכללותו וזאת על פי שיקול דעתה הבל
 תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה.

וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כל הטעון בדיקה , יבדוק את כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את                            
 המכרז, ומפרטי העבודות.כנחוצים כדי לחקור את תנאי 

ת כל תנאי הסף ותנאי המכרז, המופיעים במלואם במסמכי המכרז האמור בהזמנה זו אינו ממצה א                           
בכל מקרה של סטייה או אי . ובמועד הגשת ההצעות המציע נדרש לעמוד בכל דרישות המכרז כלשונן

התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי 
 .המכרז

 ,בברכה                                                     

 ניר זמיר, יו"ר                

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון  

 
 

mailto:eran@bns.org.il
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 מסמכי המכרז

 

 עמ' מסמכי המכרז כוללים את הנספחים המפורטים נספח

 2 הזמנה לקבלת הצעות 

 7 תנאים כלליים 

 18 הסכם 

 23 ן , הצעת הקבלן  כתב הצהרת הקבל א

 25  מפרט העבודות ב

 27 מפרט טכני מיוחד 1ב

 55 אופני מדידה  ג

 62 רשימת התוכניות ד

 63 כתב הכמויות   ה

 64 נוסח ערבות בנקאית מכרז / ביצוע ו

 65 תנאים מיוחדים להסכם ז

 76 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות ח

 79 סעיפי ביטוח חוזיים ט

 85 תצהיר בעלי שליטה  י

 86 תצהיר העסקת עובדים   יא 

 

 

 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין אם צורפו ובין אם שאינם מצורפים.
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 תנאים כלליים

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק 
טיפי מפעל הצפוני של הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתש

 .דודאים -בהמיון בפארק למיחזור וחינוך סביבתי  בנג

 07ד//2022מכרז 

 :מבוא .1

ביצוע ל( מזמינה בזה הצעות מחירים ל"""החכהחברה הכלכלית למ.א. בני שמעון )להלן:  .1.1
עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של הבריכה הקיימת 

 –טיפי מפעל המיון בפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב עבור הקמת מתקן לטיפול בתש
 (."העבודות"בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז )להלן:  "דודאים"

 .והידרולוגיה סביבה הנדסת מתכנן/ים הפרויקט: "אפיק"  .1.2

 ".חכ"ל למ.א.בני שמעון מפקח הפרויקט: "  .1.3

חוזה ההתקשרות המצורף על תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז ו .1.4
 נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

העבודות תבוצענה ותושלמנה על ידי הזוכה עפ"י התוכניות המצורפות, התוכניות הנוספות  .1.5
הנמצאות לעיון המציעים בשעות העבודה במשרדי המתכנן, המפרטים הטכניים המצורפים 

 ופס החוזה המצורף.והמפרטים שאינם מצורפים והתנאים המפורטים בט

 המציע יספק את כל החומרים, הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות. .1.6

 מיום מתן צו התחלת העבודה. ימים קלנדריים 90הביצוע היא תקופת   .1.7

ונספחיו  2005 –נוסח תשנ"ו  3210לחוזה מדף  55תקופת הבדק והאחריות היא כמפורט בסעיף  .1.8
 פרטים הטכניים.ובמ לא מצורף(,()"החוזה")להלן: 

אתר "דודאים" ברחבת משרדי נפגשים  10:00בשעה  202209.05.סיור מציעים ייערך ביום  .1.9
 .חובה בסיור ההשתתפות

 העבודות: .2

בתוכניות, המפרטים הטכניים מלוא העבודות שעל הקבלן לבצע במסגרת מכרז זה מפורטות  .2.1
יף זה כדי לגרוע ו/או להוסיף המצורפים , כתבי הכמויות וכן כל מסמכי המכרז ואין באמור בסע

 מהעבודות כפי שיבוצעו בפועל.

 

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .3

  ,המצטברים בכל התנאים, למכרז ותבמועד הגשת ההצע מציע העומד במכרזרשאי להשתתף 
 המפורטים להלן:
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ל את מסמכי המכרז )להוכחת דרישה זו יצורף העתק קבלה בגין "המציע רכש מהחכ               .2.1
 רכישת מסמכי המכרז(.

)על המציעים לצרף את   H.D.P.Eלמציע יש אישור מתקין מוסמך מטעם יצרן יריעות    .2.2
 .(האישור למסמכי המכרז לשם הוכחת עמידתם בתנאי סף זה

למציע ו/או לקבלן משנה מטעמו )בכפוף לאישור זהות קבלן המשנה על ידי החכ"ל,     .2.3
 לסמל מתאיםן רשום ברשם הקבלנים כפי שיפורט להלן(, אישור כי הינם קבל

רישום תקף של  אישור.לצורך הוכחת היותו של המציע קבלן רשום יצרף המציע 200
 .200 לסמל מתאיםשלו או של קבלן המשנה מטעמו רשם הקבלנים 

לפקודת החכ"ל או  ₪שה אלף( י)שבעים וחמ 75,000המציע יצרף שיק בנקאי ע"ס     .2.4
בתוקף ₪, ( שה אלףישבעים וחמ) ₪ 75,000בסך של  בנקאית אוטונומית מכרזערבות 

מציע המעוניין  כנספח "ו";בנוסח המצורף למסמכי המכרז  15.11.2022עד לתאריך  
לפנות  רשאילצרף ערבות בנקאית שנוסחה אינו זהה לנוסח המצורף למסכי המכרז, 

עד ימים לפני המו 10בכתב לחכ"ל, בבקשה לקבל אישור לנוסח הערבות, וזאת עד 
 האחרון להגשת הצעות. 

למציע אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )תאגיד רשום, אכיפת ניהול חשבונות,     .2.5
, 1976 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

ועומדים בדרישות חוק זה בנוגע לשכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח 
 .י שמצורף למסמכי המכרזהתצהירים כפ

 :הגשת ההצעה .3

(, עד לא ולא בדואר) במסירה אישיתהצעה מפורטת בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד  .3.1
במעטפה סגורה וחתומה הנושאת ציון מספר מכרז  12:00בשעה  202210.03.יאוחר מתאריך 

 א.בני שמעון)ללא שום סימני זיהוי אחרים( בתיבת המכרזים בחברה הכלכלית למ.   7ד//2022
 . רהט, אזור התעשיה עידן הנגב, 1ברחוב השלושה 

הצעת המחיר הכוללת את ההצעה וההצהרה ואת כתב הכמויות תוגש בשני עותקים ותצורף  .3.2
 למעטפת המכרז.

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו באחריות  .3.3
 הבלעדית של המציע.

דחות את המועד להגשת ההצעות בהודעה בכתב למי שרכש ממנה את ל תהיה רשאית ל"החכ .3.4
 מסמכי המכרז.

יחד עם ההצעה, יחזיר המציע את כל התוכניות, כתב הכמויות והצעת המחיר, המפרט, ההסכם  .3.5
 ואת כל שאר מסמכי המכרז כשכל אחד מהם חתום על ידו כחוק.

ור או שתוגש שלא בהתאם ל תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמ"החכ .3.6
 ל."לתנאי המכרז, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה של החכ

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, שהיא יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל או  .3.7
, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים, כולל הערבות 3.11שותפות כאמור בסעיף 

 אית יהיו על שם המציע בלבד.הבנק

במקרה וההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את  .3.8
 חותמתו.
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במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם השותפות בצירוף חותמת  .3.9
ם וירשום בגוף השותפות ובצירוף ייפוי כח או הוכחה אחרת על זכותו לחתום בשם כל השותפי

 ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפים.

במקרה וההצעה תוגש על ידי חברה רשומה, יחתמו אלה ממנהליה המורשים לחתום בשמה  .3.10
 ולחייבה בצירוף חותמת החברה.

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים אשר נוצרה במיוחד לשם  .3.11
מו על ההצעה אלה ממנהליו המורשים לחתום בשמו של כל אחד ביצוע העבודות הנדונות, יחת

מהשותפים, בצירוף חותמת חברתו ובצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, 
 על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכויות חתימה של נציגי השותפות.

אוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת, ייפסלו הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מ .3.12
כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד ו/או קרובו, הינו הבעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או 
נושא משרה בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, כמשמעותו בחוק החברות, 

 יפין., ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, הכל בין במישרין ובין בעק1999 –התשנ"ט 

כמו כן תיפסל הצעה של מציע אשר יתברר כי יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או  .3.13
 בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם במכרז.

ל תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה כל "החכ .3.14
 כחוק ו/או כנדרש על ידי המציע.הסתייגות שהיא כלפי מסמכי המכרז או שלא תהיה חתומה 

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .3.15
 ההסכם ונספחיו והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  .3.16
חיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא יתקבלו לאחר הגשת מפרטי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספ

 ההצעות.
 

 :ההצעה .4

המציע יקרא את המפרטים הטכניים, יבדוק את התוכניות ואת כתבי הכמויות, יכיר את  .4.1
המפרט הטכני, יבקר בשטח העבודה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור 

רשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעבודה את תנאי המקום, מהות וכמות העבודה הנד
ויכלול אותם בהצעתו. לשם קבלת ידיעות והסברים בכל הנוגע לביצוע העבודה, יוכל המציע 

במייל  12:00בשעה  20229.020.עד לא יאוחר מיום   ערן אדמתי -ל לפנות בכתב 

 eran@bns.org.il ,רק   .4760346-052את בטלפון געת השאלות ההבהרה וזיש לוודא ה
 .שאלות שניתן אישור על קבלתן תענינה

בכתב הכמויות את מחירי צעת המחיר תוגש במטבע ישראלי בלבד, כאשר המציע ירשום ה .4.2
היחידה ליד כל סעיף וסעיף, יסכם את הסכום הכולל של כל סעיף וסעיף, את הסכום הכולל של 

את הסכומים לדף הריכוז בטופס ההצעה. יודגש כי כתב הכמויות משמש כל פרק ופרק, ירכז 
כאומדנה בלבד, כאשר התשלום עבור ביצוע העבודות יחושב לפי מכפלת מחירי היחידה במספר 

 היחידות אשר בוצעו בפועל.  

למרות כל האמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע לא יכללו מע"מ,  .4.3
 מ יש להוסיף בסוף ההצעה. את המע"

mailto:eran@bns.org.il
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ל לא תשלם למציע הזוכה הפרשי הצמדה "המכרז והחוזה למכרז יהיו ללא הצמדה. החכ .4.4
 .או התייקרויות כלשהם

ההצעה תכלול את כל חובותיו של הקבלן ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  .4.5
 ל."מון נוסף מאת החכבביצוע העבודות, והמציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או מי

המחיר לביצוע העבודות, לרבות החומרים שיצוין על ידי המציע, בהצעתו, יהיה נכון לביצוע  .4.6
 העבודות למשך כל תקופת ההתקשרות.

לחוזה  כתב הכמויות, )שאינו בצבע שחור(, לרבות ימולאו בעט בלבדכל מסמכי המכרז  .4.7
יש לאשר  בהצעת המציען. כל תיקון , כמפורט להלהימנוחלק בלתי נפרד  ההתקשרות ומהווה

 על ידי חתימה וחותמת.

ככל והמציע יבקש לבצע את העבודות, כולן או חלקן, באמצעות קבלן משנה, עליו להקפיד כי  .4.8
קבלן המשנה יעמוד בתנאי הסף באופן המפורט במסמכי המכרז. זהות קבלן המשנה תאושר על 

)מטעמי אי עמידה בתנאי סף או מטעמי  ידי החכ"ל. ככל והחכ"ל לא תאשר את קבלן המשנה
"ניסיון רע", על המציע יהיה להציג קבלן משנה אחר אשר יהיה מקובל על החכ"ל כתנאי 

 לביצוע העבודות.

או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת   המכרזכל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי  .4.9
ך אחרת יחשבו כאילו לא נכתבו מעולם בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דר

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה.

 יש לחתום על כל מסמכי המכרז בשולי כל דף במקום המיועד לכך, בעט )לא בצבע שחור( בלבד. .4.10

פרט למילוי הפרטים והחתימה הנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים.  .4.11
 ל."ת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החכהצעה אשר תשונה עשויה להיפסל וזא

ל תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף העבודות הנדרשות במכרז, בשל "החכ .4.12
נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 ל."ו על ידי החכובהתאם לצורך. לזוכה לא תהא כל עילה לטענה להיקפי העבודות שיוזמנ

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה  .4.13
 ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר התחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

 

  :ערבות בנקאית .5

 מכרזבות לפקודת החכ"ל או ער ₪ שה אלף(י)שבעים וחמ 75,000המציע יצרף שיק בנקאי ע"ס  .5.1
בתוקף עד לתאריך  ₪,  (שה אלףישבעים וחמ) ₪ 75,000בנקאית אוטונומית בסך של 

מציע המעוניין לצרף ערבות בנקאית  כנספח "ו";בנוסח המצורף למסמכי המכרז  15.11.2022
לפנות בכתב לחכ"ל, בבקשה לקבל  רשאישנוסחה אינו זהה לנוסח המצורף למסכי המכרז, 

 .ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות 10וזאת עד  אישור לנוסח הערבות,

תחולט ו/או תיפרע ע"י החכ"ל אם הערבות  .תדחה צעתולמציע אם ה תוחזרבנקאית זו  ערבות
. במידה והמציע לא יצרף או בהתחייבויותיו, הכל כמפורט להלן/והמציע לא יעמוד בתנאים 

נה זהה  לנוסח המצ"ב ו/או הסכום להצעתו את הערבות הבנקאית ו/או תצורף ערבות אשר אי
שונה מהסכום המבוקש ו/או תאריך תוקף הערבות שונה מהנדרש ו/או כל פגם אחר בערבות, 

 ל."הצעתו תפסל, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של החכ
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החכ"ל תהיה רשאית, בהתאם לנסיבות, לדרוש את הארכת תוקף הערבות לשתי תקופות 
 .אחת יום כל 90נוספות בנות 

ל למציע את הערבות הבנקאית שמסר "ל, תחזיר החכ"אם הצעת המציע לא תקובל על ידי החכ .5.2
יום לאחר פתיחת ההצעות. אם הצעת  90עם ההודעה על אי קיבול ההצעה ולא יאוחר מאשר 

ימים לאחר שהמציע  14ל, תוחזר הערבות הבנקאית למציע תוך "המציע תתקבל על ידי החכ
( לקיום החוזה בהתאם למפורט  ערבות ביצועל ערבות בנקאית ) "ציא לחכיחתום על החוזה וימ

 במסמכי המכרז.

ל לא יחתום על החוזה כמפורט להלן ו/או לא "אם המציע אשר הצעתו תקובל על ידי החכ .5.3
וכן אישור על קיום ביטוחים חתום על ידי הגורם המבטח ימציא ערבות בנקאית לביצוע החוזה 

ל רשאית לחלט את הערבות "ם מקבלת הודעת הזכייה, תהיה החכיו 14תוך אותו, וזאת 
הבנקאית אשר מסר לה המציע עם הצעתו ולמסור את העבודות למציע אחר, וזאת מבלי 

 ל לתבוע את נזקיה."שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ואולם מבלי לפגוע בזכויות החכ

ל, במקרה שהמציע יחזור בו "החכ הערבות הבנקאית תחולט, על פי שיקול דעתה הבלעדי של .5.4
מהצעתו לאחר מועד ההגשה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או 

ל במועד את ערבות "ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא ימסור לחכ
ל לכל סעד "חכהביצוע אין במימוש/חילוט ערבות המכרז כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות ה

 אחר על פי כל דין.

 :מסמכים ואישורים .6
 

המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, וכל מסמך המצ"ב למכרז ודורש  .6.1
 חתימת מציע או עו"ד או רו"ח, חתומים בכל עמוד ועמוד.

המכרז  מידע באם המסמך מצורף למסמכי מסמכים
 או שהמציע נדרש לצרפו

 יש/אין

  המציע נדרש לצרף בנוסף למסמכי המכרז שת מסמכי המכרז קבלה בגין רכי

 פרוטוקול סיור קבלנים, מאושר על ידי 

 המציע בחתימה וחותמת.

  המציע נדרש לצרף בנוסף למסמכי המכרז

  המציע נדרש לצרף בנוסף למסמכי המכרז תעודת קבלן רשום תקפה

 אישור עדכני מרו"ח/עו"ד לגבי רישום 

 ותמים בשמו תאגיד, זכויות הח

 וסמכותם לחייבו בחתימתם.

  המציע נדרש לצרף בנוסף למסמכי המכרז

 אישור תקף על רישומו כעוסק מורשה אצל 

 רשויות המס, על ניהול פנקסי חשבונות

 ורושמות על פי חוק עסקאות גופים  

 ציבוריים )אכיפת ניהולי חשבונות ותשלום 

  בנוסף למסמכי המכרזהמציע נדרש לצרף 
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  1976חובות מס( התשל"ו 

  המציע נדרש לצרף בנוסף למסמכי המכרז  אישור ניכוי מס במקור

   מסמכי המכרז , חוזה הצעה חתומים 

  המציע נדרש לצרף בנוסף למסמכי המכרז מסמך שאלות ותשובות הבהרה 

  יש להגיש בשני עותקים –נספח א'  הצהרת והצעת הקבלן 

  נספח ב אור העבודה , מפרט טכני ית

  נספח ד' תוכניות על פי רשימת התוכניות

  יש להגיש בשני עותקים –נספח ה'  כתב כמויות

  יש לצרף ערבות מקור  -נספח  ו' ערבות בנקאית אוטונומית מכרז / ביצוע

  נספח ז' תנאים מיוחדים להסכם

    שמירה על הוראות החוק, בטיחות 

 ואחריות

  נספח ח'

אי צירוף המסמכים הנ"ל, על ידי המציע, עשוי להביא לפסילת הצעת המציע, לפי שיקול                 
 ל."החכדעתה הבלעדי של 

ל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החכ .6.2
הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או 

ו אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות המלצות ו/א
מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי הסף 

 ובשאר התנאים שפורטו לעיל.

י ל שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל אחד מן הגורמים החתומים על מסמכ"כמו כן החכ .6.3
 ההערכה שימציאו המציעים לפי דרישות מכרז זה לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב והן בע"פ.

 :הוצאות המכרז .7

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על                            
הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז לא יוחזרו המציע. התשלום עבור מסמכי המכרז ו/או הוצאות כלשהן 

 בכל מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז. 

 :תוקף ההצעה .8

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 90ההצעה תהא תקפה לתקופה של                           

 :הבהרות ושינויים .9

הכניס תיקונים ל תהא רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ל"החכ .9.1
ושינויים, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק 
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

 ל."מהחכ

, 12:00בשעה  20229.020.וזאת עד ליום  .ileran@bns.org ניתן להגיש שאלות הבהרה במייל  .9.2
שאלות שתגענה לאחר מועד זה, לא תתקבלנה. כל תשובה תהיה בכתב והיא תפורסם לכל 

 ל. "רוכשי מסמכי המכרז מהחכ

mailto:eran@bns.org.il
mailto:eran@bns.org.il
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את בטלפון יש לוודא הגעת השאלות ההבהרה וז .WORDשאלות ההבהרה יועברו בפורמט                            
 .רק שאלות שניתן אישור על קבלתן תענינה  .4760346-052

שאלות ההבהרה וכן התשובות מטעם המזמין מהווים חלק ממסמכי המכרז ועל המציעים  
 לצרפם למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציעים.

על המציע לבדוק ביסודיות את מסמכי המכרז. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי  .9.3
המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, התאמות בין מסמכי 

ימים  7 –ל לא יאוחר מ "ל ולפרטם בכתב. פניה ובה פירוט כאמור תימסר לחכ"עליו לפנות לחכ
לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד 

ענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות האמור, יהיה מנוע בעתיד מלהעלות כל ט
 כאמור.

 
 :שמירת זכויות .10

ל והמציעים לא יהיו רשאים לעשות שימוש כל "כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחכ .10.1
 שהוא במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

ר במועד פרסום ביצוע הפרוייקט על פי המכרז כפוף ומותנה בקבלת היתר בניה כדין, אש .10.2
 המכרז טרם ניתן.

ל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא לבצעו "החכ .10.3
ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות 

ח המכרז ו/או למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכו
להקטינן ו/או לפצל את העבודות בין המציעים השונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או 
בהתחשב בתקציב שעומד לרשותה ביחד ולחוד ובמקרה שכזה לא תהא למציעים במכרז, 
לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי 

 טעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, פיצויים וכיוצ"ב.ל ו/או מי מ"החכ

ל שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים טכניים או פורמליים באיזו הצעה "החכ .10.4
ל, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור "שהיא במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק לחכ

ית ביותר בשבילה ואפילו אם את כל העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדא
היא איננה ההצעה הזולה ביותר ו/או לפצל העבודה או חלקיה ולמוסרם לבעלי הצעות שונים 
כפי שיראה לה הכדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר, ובמסגרת כל 

כל בכפוף ל "הניסיון הקודם" של המציעים השונים, וה"הנ"ל, יילקח בחשבון על ידי החכ
 להוראות הדין.

ל ניסיון רע ו/או כושל, או "ל שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחכ"החכ .10.5
 שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

 :בחינת ההצעות .11
אי הגשת הצעה ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי  .11.1

כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב  המכרז או
 לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

זה, עלול לגרום לפסילת  מכרזאי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות  .11.2
 ההצעה.

ל או מי "ע"י החכש, תתוקן מסכים מראש כי כל טעות חשבון שתתגלה בהצעה שהגי המציע .11.3
 וכן יתוקן בהתאם הסיכום הכללי של ההצעה.מטעמה 

ל רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות "החכ .11.4
ל מונע "ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החכ

 הערכת ההצעה כדבעי.
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 לקבל את ההצעה הזולה ביותר. ל מתחייבת"אין החכ .11.5

ל תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע, איכות "החכ .11.6
 ביצוע וטיב השירות אצל ממליצים הנבחרים על ידו של המציע.

לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר , , על פי שיקול דעתהתל רשאי"החכ .11.7
מידע אחר  לו, או של בעלי ענין בו, וכן כלשן שלו, מקורות המימון סקיו, מבנה ההועזהותו, 

 שלדעתה יש ענין בגילויו.

ל "רשאית החכ –ל את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון "ציע אשר נמנע מלמסור לחכמ  .11.8
ל, לפי "שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחכ

 ה, לפי תנאי מסמכי בקשת מכרזים  זה או לפי כל דין.רההפכתוצאה מ העניין,

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי לחכ"ל כה המציע, ולאחר מכן התברר ז .11.9
שלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל ל החכ"לבלבד או מטעה, רשאית 

 ל, לפי העניין,"כות אחרת העומדת לחכפיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל ז
 ה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.רכתוצאה מההפ

ל לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר "מען הסר ספק, רשאית החכל .11.10
, גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או ושלדעתה יש ענין בגילוי

 בות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שליטה במציע.בעקיפין, לר

ומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה ובכל דרך בה תיבחר, אמיתות כל מידע ש החכ"ל .11.11
ו את המציע, ואת בעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך אשימסור המציע. בהגשת הצעתו יר

, בודות ו/או מתן שירותים  מכל גורם אחרהקשור לביצוע ע לגביהם מידע קבלנהת החכ"לש
 ככל שהסכמה זו נחוצה.

ל "הגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם החכב .11.12
במכרז, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי  רתידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשו

סבור, לפי שיקול דעתה, תל "במקרה שהחכאו מסחרי. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי 
ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע 

אמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט כל רשאית להימנע מלגלות כל מידע "כאמור, תהיה החכ
 ן בגילוי.יילפי פניית המעונ

חוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע כתב וללא דיב ל"מציע חייב לעדכן את החכה .11.13
 ל בדבר"בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז  ועד למועד פרסום החכ, ל"שמסר לחכ

 עד לחתימה על ההסכם. –הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

ל רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריה, בין ככלל ובין לגבי בעלי עניין "החכ .11.14
הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או יותר, ואולם היא מסוימים, 

 לא תהיה חייבת לעשות כן.

ל תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות "החכ .11.15
לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת 

 כאמור.שיקוליו, 

רשאית אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה, כן  ל"החכ .11.16
שלא לבחור הצעה  ל"ל להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית החכ"החכ

. מובהר בזאת מפורשות, שאם לא תתקבל הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה
מהחכ"ל, עקב אי קיבול ההצעה או  -כספית ו/או אחרת  -דרישה כאמור, לא תהא למציע כל 

 . המכרזביטול 
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או לפסלה אם יש לה  בהצעהרשאית שלא לדון ל "החכבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא  .11.17
על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או  יסוד סביר לחשוש שכוונתו היתה להוליך שולל את החכ"ל

או על   המכרז, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא על ידי תכסיסים בלתי הוגנים
 הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

ל שמורה הזכות שלא להתקשר עם מציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז וזאת "לחכ .11.18
ל "של החכרע" כן "ניסיון מנימוקים מיוחדים שיירשמו )ובדגש על אמינותו, כושרו המקצועי ו

בהתקשרויות קודמות עם המציע(. במצב שכזה שמורה למעוצה האפשרות להתקשר עם המציע 
 בעל ההצעה השנייה בטיבה לאחר ההצעה הזוכה.

 

 :לצורך הוראת סעיף זה "ניסיון רע" יוגדר כדלקמן

של  םמעשה או מחדל הפוגמים באופן ניכר, לדעת וועדת המכרזי -" כשל מהותי" או "ניסיון רע"
 בביצוע העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבות: החכ"ל

הפרות קודמות ו/או אי עמידה בדרישות הסכם התקשרות קודם ו/או בלוחות זמנים )לרבות,  .א
החכ"ל ו/או המועצה האזורית בני שמעון אך לא רק, זמן תגובה איטי לביצוע הוראות 

 (.ןו/או מי מטעמ, "המועצה)"

 במהלך ביצוע עבודות. ןהמועצה ו/או מי מטעמ"ל ו/או החכאי היענות לדרישות  .ב

 הוצאת צו סילוק יד על ידי המועצה ו/או על ידי החכ"ל בפרויקטים קודמים. .ג

כשל בביצוע עבודות קודמות בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המועצה ו/או  .ד
 .ןמי מטעמהחכ"ל ו/או 

ומה של חוות דעת שלילית בכתב על טיב אי שביעות רצון משמעותית מעבודת המציע או קי .ה
 .לרבות מלקוחות אחרים של המציע עבודת המציע

תביעות בלתי סבירות ו/או התנהלות בלתי סבירה של המציע בפרויקטים שאותם ביצע  .ו
 .ו/או לקוחות אחרים של המציעהמציע עבור המועצה ו/או החכ"ל 

כי קיים ניסיון רע כאמור עם המציע, ככל וועדת המכרזים תחליט, על פי שיקול דעתה כאמור, 
, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה ותשקול שלא לאשר את הצעת המציע כהצעה זוכה

 הסופית. 

לדרוש מהמשתתפים רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  ל"החכ .11.19
אחר פתיחת המכרזים על מנת פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם ל

לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות 
, אישורים נוספים על עבודות או הזמנות והמלצות נוספות, הסברים וניתוח מחירי ניכויים

דת ל ו/או לווע"היחידה, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לחכ
 המכרזים או למומחה מטעמם.

ל תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בכפוף ובהתאם "החכ .11.20
ל לנהל מו"מ "ל כדי לחייב את החכ"מען הסר ספק, אין בסמכות זו של החכללהוראות הדין. 

ר כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז  או כדי לאפש
 למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

 .30% –ל תהא רשאית לפסול על הסף הצעה נמוכה או גבוהה מהאומדן ביותר מ "החכ .11.21

 

 :הודעה על זכייה והתקשרות .12
 ל תשלח לזוכה/ זוכים במכרז הודעה בכתב על זכייתו/זכייתם."החכ .12.1



16 

 

 

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

ויותיו על פי להבטחת התחייבל, "וימציא לחכ יחתום על חוזה במכרזהמציע שנקבע כזוכה  .12.2
ערבות בנקאית אוטונומית, שהוצאה על ידי  ,, לרבות על פי חוזה ההתקשרותהמכרזמסמכי 

או  15.8.2022כפי שיפורסם ביום  2022יולי ש בנק בישראל, צמודה למדד תשומות הבניה לחוד
 -המופיע ב  בהתאם לנוסח הערבות, מערך הזכיה 10%בסך של לפקודת החכ"ל,  בסמוך לכך

. תשמש כערבות ביצוע והיאחתומה בידי מורשי החתימה של הבנק הערבות תהיה  ".ונספח "
יום לפחות לאחר תום תקופת הביצוע ותוקפה יוארך בהתאם  60הערבות תהיה בתוקף 

ימים ממועד קבלת ההודעה  14בתוך  ("ערבות הביצוע")להלן:  ל מעת לעת"לדרישות החכ
תימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף לכל שאר ח .ל"או תוך זמן אחר שתקבע החכ האמורה

 מסמכי החוזה. כל האמור על תוקף חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה. 

תוחזר לזוכה הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר ל "לחכמסירת ערבות הביצוע לאחר  .12.3
 במכרז.השתתפותו  עם

רשום אליו תצורף הערבות יקבל על כך הודעה בכתב בדואר  תקובלמציע שהצעתו לא  .12.4
 במכרז.הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו 

 לעיל, תהא רשאית החכ"ל 12.2היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בסעיף  .12.5
. אין ולמסור את העבודה למציע אחר אשר הצעתו נראית לה הכדאית ביותר לבטל את זכייתו

 דים על פי כל דין.בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצד

לעיל, זכאית החכ"ל לכל סעד המוקנה לה בחוק ו/או  12.5כאמור בסעיף   במכרזיה יבוטלה הזכ .12.6
ומוערך מראש ללא  לקבל מהמציע פיצוי מוסכם זכאית זה ובכלל זה תהא החכ"למכרז בתנאי 

ולחלט את הערבות הבנקאית   למכרזבגובה סכום הערבות הבנקאית שהגיש  הוכחת נזק
למי שיקבע על ידה, והמציע יפצה את החכ"ל על כל   העבודהדה, וכן למסור את ביצוע שבי

 הפסד שיגרם לה בגין כך.

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .12.7
התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ לחוזה 

לרבות במסגרת הליכי  –פה, בין לפני שנחתם החוזה עימו -, בין בכתב ובין בעלההתקשרות
 ובין לאחר שנחתם. –מכרז זה 

ל חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה "אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על החכ .12.8
 ל בהיקף כלשהו."את הזכות, להתקשר עם החכ

די להקטין היקפן או להגדיל היקפן של עבודות היה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעת החכ"ל .12.9
נשוא המכרז ו/או לדחות את ביצוען ו/או חלק מהן ו/או ליתן צווי התחלת עבודה מדורגים, 
מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם 

י לפיצוי מכל מין וסוג שהוא ולא ייערך ייגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכא
כל שינוי בתמורה שתשולם לו, בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט 

 השינויים המתחייבים הנסיבות העניין.

ל לבטל את הזכייה במכרז במקרים הבאים: "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא רשאית החכ .12.10
חת דעתו, כי המציע או אדם אחר מטעמו, נתן ו/או הציע שוחד, ל הוכחות, להנ"כשיש בידי החכ

ל כי הצהרה "מענק, דורון ו/או טובת הנאה כלשהיא בקשר עם הזכייה במכרז, יתברר לחכ
 ל עובדה."כלשהי של מציע שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמציע לא גילה לחכ

 :פיצוי מוסכם .13

)חוזה  ( לחוזה1)45יע מופנית לכך כי הפיצוי הקבוע והמוסכם מראש לפי סעיף תשומת לב המצ                            
לכל יום איחור, כשהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן שישולם ₪ )אלפיים(  2,000, יהיה בסך המדף(

ל בגין כל יום איחור בהשלמת העבודות ו/או המבנה. למען הסר ספק הפיצוי המוסכם מתייחס "לחכ
וגעות לתא ההטמנה בנפרד ולעבודות הנוגעות לכביש הגישה בנפרד ובכל מקרה של לכל לעבודות הנ

 איחור תוכל החכ"ל לדרוש פיצוי מוסכם כאמור בשל איחור במסירת כל אחת מהעבודות כאמור.
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 :פומביות ההצעה וההתקשרות .14

ל גוף ציבורי /רשות מקומית "כבעצם הגשת ההצעה מאשר המציע ומסכים כי בשל היותה של הח                          
היא תהיה רשאית בכל עת לתת פומבי ולגלות לכל מי שתמצא לנכון את ההצעה על כל פרטיה 

 ומסמכיה ואת החוזה )על כל נספחיו( שייחתם עם המציע הזוכה.

ת לכל מי שתמצא ל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בפומבי ולגלו"כמו כן תהיה החכ                           
ל ואת התשלומים ששילמה לו "לנכון את התשלומים שיהיה המציע הזוכה זכאי לקבל מהחכ

 ל."החכ

 

 :סמכות שיפוט .15

סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט                            
 המוסמכים בעיר באר שבע בלבד.

 :ונציגותודעות ה .16

ל מציע במכרז  יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור בבקשת המכרזים  ואת כ .16.1
נציג מטעמו המוסמך לחייב את המציע על פי דין  שמו, מספר הטלפון ומספר הפקסימיליה של

 לעניין מכרז זה.

ך לייצג קשר למכרז זה והוא יהיה מוסמב החכ"לם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של ע .16.2
 את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

וך תודעות תשלחנה בדואר רשום . הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה ה .16.3
 עות ממועד משלוחה. שארבעים ושמונה( ) 48

 ,בברכה                     

 ניר זמיר, יו"ר              

 הכלכלית למ.א. בני שמעון  חברהה
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 הסכם
 שנערך ונחתם במשרדי החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון

 2022_____ שנת __לחודש __ __ביום ___ 

 

 ב י ן

 

 בע"מ החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון

 , א.ת. עידן הנגב, רהט1רחוב השלושה 

 מצד אחד, ("המזמין")להלן: 

 

 ל ב י ן

 

_______________________ 

_______________________ 

 מצד שני, ("הקבלן")להלן: 

 

)להלן:   07ד//2022 הודעה על קבלת הצעות למכרז מס' המזמיןפרסם __________וביום  והואיל
ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של  " לביצוע ("זהמכר"

טיפי מפעל המיון בפארק למיחזור וחינוך סביבתי  הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתש
 "(.העבודות)להלן: "דודאים"  -בנגב

 

 המתואר במסמכי המכרזהעבודות כי הצעתו לביצוע קבלן להמזמין הודיע ________וביום   והואיל
במילים:  ____ ש"ח )כולל מע"מ(______בתמורה לסכום כולל של ____

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם  מע"מ( )כולל₪  _______________________ 
 .המזמיןוקובלה ע"י  להוראות הסכם זה, זכתה במכרז

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 דין המבוא והנספחים: .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

בין הוראה שבאחד מנספחיו, תגבר בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה ל 1.2
 ההוראה שבהסכם זה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 הנספחים: .2

 הנספחים והמסמכים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

  .הקבלןוהצעת ת הרכתב הצ -נספח א'  2.1
   .אור העבודה,  מפרט טכני לביצוע עבודות תשתיתית –נספח ב'  2.2
 .בוטל  -נספח ג'  2.3
 רשימת תכניות. –נספח ד'  2.4
 כתב כמויות. –נספח ה'  2.5
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  נוסח ערבות בנקאית. -נספח ו'  2.6
 .הסכםתנאים מיוחדים ל –נספח ז'  2.7
 נספח שמירה על הוראות החוק בטיחות ואחריות. –נספח ח'  2.8
 אישורים על קיום ביטוחים. -נספח ט' 2.9

 בוטל. -נספח י' 2.10
 תצהיר העסקת עובדים. -נספח יא' 2.11

 ה והנספחים:החלת תנאי החוז .3

בכל הנוגע להתקשרות שבין הצדדים עפ"י הסכם זה יחולו, בכפוף לאמור בהסכם זה, כל  3.1
 על נספחיו וכן האמור בנספחים. החוזהתנאיו והוראותיו של 

החברה הכלכלית למ.א. "יבוא: "מדינת ישראל" במקום "המזמין" בהגדרת  חוזה( ל1) 1בס'  3.2
החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון, לרבות כל  מנכ"ל"יבוא:  "המנהל", בהגדרת "בני שמעון

 .ממנו" או כל חלק החוזהאדם המורשה בכתב על ידו לצורך 

 בכותרת הסעיף תימחקנה המילים: "ניהול יומן". חוזהל 2בס'  3.3

 ( כדלקמן:11) -( 9יתווספו ס"ק ) חוזהל 2בס'  3.4

 המבנהלא יתחיל בביצוע  הקבלןחיו ו/או בנספ חוזהלמרות האמור בכל מקום אחר ב (9")
 הקבלןבטרם קבלת אישורו הסופי של המפקח בכתב לתוכניות שברשות  העבודותאו 

 .העבודות/המבנהוכן קבלת הנחיות המפקח הנוגעות לפרטי ביצוע 

 דוגמאות אביזרים מבעוד מועד לאישור המפקח. , אם הדבר יידרש,ימציא הקבלן (10)

 48לפחות  מזמיןיודיע להקבלן ו/או בנספחיו,  חוזהום אחר בלמרות האמור בכל מק (11)
הברירה באם לאשר ביצוע היציקה  המזמיןשעות מראש בטרם ביצוע כל יציקה ובידי 

 "טלפונית או לאחר בדיקה במקום הייצור.

 ( כדלקמן:5יתווסף ס"ק ) חוזהל 3בס'  3.5

ולפי שיקול דעתו הבלעדי  בכל שלב קבלןלמרות האמור לעיל רשאי המפקח להורות ל (5")
או  עבודותל/מבנהעל הפסקת העסקתו של קבלן משנה המבצע עבודה כלשהי בקשר ל

 חלק מהם".

 (.1) 13יהפוך לס'  חוזהל 13האמור בס'  3.6

 (, כדלקמן:2יתווסף ס"ק ) 

 יהא בעל וותק מקצועי ונסיון, לשביעות רצונו של המנהל ו/או המפקח". הקבלןבא כוח  (2")

 (, כדלקמן:7יתווסף ס"ק ) חוזהל 16ס' ב 3.7

, העבודות, המבנהועל חשבונו לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת  הקבלןבאחריות  (7")
הציוד, הכלים ו/או החומרים לרבות מפני גשמים, רוח, אבק וכיוצ"ב. אמצעי ההגנה 
 כאמור יכללו, בהתאם לצורך, אספקת משאבות מים והפעלתן, חפירת תעלות סביב

 וסתימתן בגמר הביצוע וכן כל אמצעי שיידרש ע"י המפקח". העבודותאו  המבנה

 :יבוא חוזהל 19במקום סעיף  3.8

 ביטוח . 19

הרצ"ב, המהווים חלק בלתי  2, ט'1דרישות הביטוח להסכם זה הינן בכפיתה לנספחים ט', ט'       
 .נפרד ממנו

 ע"פ דין בגין העבודות נשואות חוזה זה.

 יימחק. חוזהל 20סעיף  3.9

 ( חדש:2יתווסף ס"ק ) חוזהל 30בס'  3.10

להתחשב במועדי ביצוע  הקבלןעל  המבנה/  העבודותבהתארגנות ובהיערכות לביצוע  (2")
 , בין אם הן משתלבות בביצוע עבודותיו ובין אם לאו".חוזהעבודות שאינן כלולות ב

 (.4) -( ו3"ק )( יהפכו לס3) -( ו2ס"ק )                            

 ( בזו הלשון:4יתווסף ס"ק ) חוזהל 31בס'  3.11



20 

 

 

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 העבודותרשאי לבצע את  המזמיןאחר התחייבויותיו כאמור יהא  הקבלןלא מילא  (4")
 בהוצאות שייגרמו לו בקשר לכך". הקבלןבעצמו או באמצעות מי מטעמו ולחייב את 

 ( חדש:12יתווסף ס"ק ) חוזהל 35בסעיף  3.12

להמציא למפקח העתק מתוצאותיהן של כל  הקבלןמהאמור לעיל מתחייב  לגרוע מבלי (12")
 ( בסעיף זה לעיל".11) -( ו10בדיקות המעבדה שבוצעו כאמור בס"ק )

 )א( בזו הלשון: 4יתווסף ס"ק חוזה ל 42בסעיף  3.13

הנגרמים עקב העבודות / המבנה מובהר בזה למען הסר כל ספק, כי עיכובים בביצוע  )א(4"
נאי מזג אויר, לרבות גשמים ו/או בשל סגר שיוטל על שטחי האוטונומיה ו/או ת

השטחים המוחזקים באיזור יהודה ושומרון, לא ייחשבו לעיכובים שנגרמו עקב כח 
 עליון".

 יבוטל. חוזה( ל1) 45ס'  3.14

 ( כדלקמן:5יתווסף ס"ק ) חוזהל 55בס'  3.15

פת הבדק וכתנאי להשבת הערבות לקיום בתקו הקבלןלהבטחת ביצוע התחייבויות  (5")
סך של ערבות טיב ב המזמיןבידי  הקבלן, יפקיד הקבלןלעיל לידי  6כאמור בס'  ההסכם
אשר תהא בתוקף במשך כל תקופת הבדק.  ₪, ,)מאתיים וחמישים אלף(  250,000

הערבות תהיה בהתאם לתשלומים שהועברו בפועל.  המזמיןחשבון סופי יערך על ידי 
 ".המחויבים, בשינויים נספח "ו" להסכםהערבות על פי בנוסח 

 יבוטל.חוזה ל 58ס'  3.16

 יבוטל. חוזהל 59ס'  3.17

 .5%יבואו  2%במקום  -חוזה( ל7)60בסעיף  3.18

 .5%יבואו  2%במקום  -חוזה( ל12)60בסעיף  3.19

ולקזז  החוזה לשאת בהוצאות ביולהמזמין יתווסף: "למרות האמור לעיל רשאי  חוזהל 66ס'  3.20
 הוצאות אלו משכר החוזה".

 :ביצוע העבודות / המבנה ולוח זמנים .4

 המבנה/  העבודותלבצע את  הקבלןלהלן, מתחייב  5תמורת תשלום התמורה כמפורט בסעיף  4.1
 ולהשלימם בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.

ישלים הקבלן , החוזהלמרות האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או באיזה מנספחיו, לרבות  4.2
קלנדריים ממועד  ימים)תשעים(  90 יאוחר מתוםעד ולא מזמין וימסרן להעבודות / המבנה 

 , כפי שנקבע בצו התחלת העבודה.העבודותתחילת 

  ימים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה. 7התחלת העבודה תהיה תוך  4.3

 :ועבודות נוספות התמורה . 5

את התמורה  קבלןל המזמיןמכוח הסכם זה ישלם  הקבלןות בתמורה למילוי כל התחייבוי .5.1
 כמפורט בהסכם.

לבצע עבודות נוספות ו/או אחרות מסוג העבודות נשוא הסכם זה, על ידי  המזמיןהיה ויבקש  .5.2
כי העבודות הנוספות ו/או  הקבלןואשר לא נכללו בהזמנה להציע הצעות, מסכים  הקבלן

חירים אשר אינם עולים על מחירי הצעתו כאמור האחרות כאמור לעיל, יבוצעו על ידו במ
הנחה לפי  10% נספח א' להסכם זה ו/או במחיר הקבוע במחירון דקל ב הקבלןבכתב הצעת 

 .45שוטף +  -המזמיןאצל התשלום יבוצע כמקובל  -תנאי התשלום. הנמוך מבין השניים
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 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים: .6

זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על  הסכםעל פי  הקבלןבויותיו של להבטחת מילוי התחיי 6.1
כי הצעתו  המזמיןימים ממועד קבלת הודעת  14, תוך מזמיןל הקבלן, ימציא המזמיןידי 

                                            , המזמיןמקובלת עליו ולא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה על ידי 
בגובה  – "ונספח "-בבנוסח שנקבע  –ערבות בנקאית או   מערך הזכייה 10%שיק בנקאי ע"ס 

מציע המעוניין לצרף ערבות בנקאית שנוסחה אינו זהה לנוסח . מערך הזכייה 10%של 
המצורף למסכי המכרז, זכאי לפנות בכתב לחכ"ל, בבקשה לקבל אישור לנוסח הערבות, וזאת 

 תשומות הבניהות תהיה צמודה למדד הערבלהמצאת הערבות.  ימים לפני המועד 10עד 
הערבות תישאר  כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום הכנת הערבות.

 .העבודותיום מעבר לתקופת הביצוע של )שישים יום(  60למשך בתוקף 

יהיה רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר  המזמיןמוסכם כי  6.2
לא עמד  הקבלןיהיה סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי  המזמיןבכל פעם ש פעמים וזאת

נזקים  מזמיןבהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו נגרמו ל
 לשפותו בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין. הקבלןאשר מחובת 

מוחלט לדרוש את הארכת תוקף הערבות יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וה המזמין 6.3
 לתקופות נוספות בהתאם לצורך.

יהא רשאי לקזז את נזקיו והוצאותיו  המזמיןכדי למנוע כל ספק מוסכם בזאת בין הצדדים כי   6.4
למימוש הערבות  המזמיןואין בכך כדי לגרוע מזכות  קבלןמכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע ל

 כאמור לעיל.

לחדשה בהיקפה  הקבלןומשה או חולטה ערבות כלשהי או חלק ממנה, יהיה על הופעלה או מ 6.5
)שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת  7לא יאוחר מאשר תוך  מזמיןהמלא ולמסרה ל

את חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל יהיה  הקבלןאו חילוט הערבות. לא קיים 
ומד לרשותו על פי כל דין, לעכב את תשלום שכר רשאי, מבלי לפגוע בכל סעד אחר הע המזמין

 .החוזה עד לאחר שיקיים את חובתו כאמור

 

 פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין איחור: .7

למזמין  הקבלןלפי הסכם זה ו/או כל דין, ישלם  מזמיןמבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המוקנית ל                           
עבור כל יום של איחור שבין המועד הסופי  ₪  אלפיים() 2,000ם מראש בסך פיצוי קבוע ומוסכ

 .חוזה( ל1) 45ועד מועד השלמתו למעשה, בהתאם לאמור בסעיף  המבנה/  העבודותשנקבע להשלמת 

 

 הגדרה מקצועית ואחריות בנזיקין: ,אחריות הקבלן .8

או  המזמיןש כדי לעשות את ולא תתפר -אין בה  החוזהשום הוראה מהוראות הסכם זה או  8.1
אחראים או לחייבם בפיצויים או  -את המנהל וכל אדם הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו 

, עובדיו ושל כל הקבלןאחרת בעד כל אבדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של 
שלנות, אחד אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו, או של כל צד שלישי מחמת פעולה, ר

מחדל, מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה או מאופן 
 לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל. הקבלןביצועו, ו

עקב הפרת החוזה, מצידו או  מזמיןאחראי לכל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה שייגרמו ל הקבלן 8.2
או לצד ג'  מזמיןחראי הוא לכל נזק הפסד, אובדן או פגיעה שיגרמו למצד מי מעובדיו, וכן א

 כתוצאה מעוולה שלו או של מי מעובדיו, קבלניו או הבאים מכוחו או מטעמו.

לפצות אדם או גוף כלשהו בשל נזק, אובדן, פגיעה בגוף או ברכוש,  המזמיןידרש יכל אימת ש 8.3
בשל כל סכום  המזמיןאת  הקבלןדין, ישפה  אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי הקבלן
או עלול  המזמיןלשלם וכן בכל ההוצאות שנשא בהן  ולשלם או עלי המזמיןאו שנדרש  םששיל

על פי הסכם זה ו/או  המזמיןוזאת מבלי לגרוע מזכויות  -לשאת בהן בקשר לתביעה כאמור 
 על פי הדין לכל תרופה או סעד אחרים.

להוציא על חשבונו ועבור עצמו,  הקבלןכדי לגרוע מזכות  חוזהאו בבהסכם זה אין באמור  8.4
לכסות עצמו בביטוח נוסף בגבולות אחריות  הקבלןעל  אחרות.ו/או פוליסות ביטוח נוספות 

 לפי שיקול דעתו.
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מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין,  הקבלןאין באמור בסעיף זה כדי לפטור את   8.5
בביצוע  הקבלןונועד רק להקל על  הקבלןמור לעיל, לא יגרע מהתחייבויות וביצוע הביטוח, כא

 חיוביו.

 

 :מעביד -אי תחולת יחסי עובד  .9

מעביד ו/או  -למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין ולא יחולו בין הצדדים כל יחסי עובד  9.1
תחול האחריות פועל באופן עצמאי ועליו בלבד  הקבלןשליחות מכל מין וסוג שהוא, וכן וכי 

עצמו ו/או  קבלןהמלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של נזק גוף ו/או רכוש שייגרם ל
 עפ"י הסכם זה. הקבלןלעובדיו תוך כדי ו/או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויות 

ו/או מי  הקבלןבין  היה ולמרות האמור לעיל ייקבע ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי חלו 9.2
 המזמיןאת  הקבלןמעביד, יפצה ו/או ישפה  -יחסי עובד  המזמיןאו מטעמו לבין מעובדיו ו/

עקב קביעה  המזמיןמיד עם קבלת דרישתו בכל תשלום, הוצאה ו/או הפסד בהם יחוייב 
 את כל שקיבל ממנו מכוח הסכם זה. מזמיןכאמור ובכל מקרה ישיב ל

 

 בטיחות בעבודה: .10

אחריות כל  המזמיןעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, ומבלי להטיל על  הקבלןלגרוע מאחריות מבלי                            
לפעול בהתאם ולקיים את כל  הקבלןשהיא אשר אינה מוטלת אליו בשאר סעיפי הסכם זה, מתחייב 

 כמפורט בנספח ח' להסכם זה. המזמיןהוראות ממונה הבטיחות של 

 :סמכות שיפוט .11

יידונו בבית במשפט המתאים בעיר באר  ,חילוקי דעות בין הצדדים בכל הקשור והנובע מהסכם זה                           
 שבע בלבד, אשר לו ניתנת בזה סמכות שיפוט מקומית בלעדית.

 כתובות הצדדים: .12

 יהיו כתובות הצדדים כדלקמן: החוזהלצורך הסכם זה ו 12.1

 .8532400צומת בית קמה, ד.נ. הנגב  ני שמעוןהחברה הכלכלית למ.א. ב - המזמין 12.1.1

 ________________________________________________. -   הקבלן 12.1.2

כל הודעה שתישלח בדואר רשום למי מהצדדים על פי כתובתו כאמור לעיל תיחשב כאילו  12.2
 ימים לאחר המשלוח. 3נתקבלה ע"י הנמען 

 

 לראייה באו הצדדים על החתום:ו

 

__________________  __________________ 

 "הקבלן"  "המזמין"
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 נספח א'

 כתב הצהרת קבלן
 07ד//2022 וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

__/__/__ 

 לכבוד

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון

 )להלן "החכ"ל"(

 

שטיפים והקמת משטח ביצוע עבודות לצמצום בריכת ת 07ד//2022הצהרה למכרז מס' הנדון:  
מצעים בחלק הצפוני של הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מפעל 

 דודאים -המיון בפארק למיחזור וחינוך סביבתי  בנגב

 

אני החתום מטה ______________מצהיר בזאת כי אני קבלן בענף העבודה בתחום המקצועי של   .1
 .ומעלה 200לסמל ם מתאים נשוא ההצעה, הנני קבלן רשום ברשם הקבלני

לאחר שקראתי בעיון ובשקידה את הפרסום למכרז, את ההזמנה לקבלת הצעות, את ההסכם, את   .2
טופס החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר שעיינתי בכל 

קתי את תנאיו ומצבו התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל, ביקרתי בשטח נשוא העבודה ובד
וכן לאחר שהבנתי את השיטה והתנאים שלפיהם אצטרך לבצע העבודה ולקבל את שכרי ובהתאם לכל 
הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות המופיעות בתכניות 

השונים בכתב הכמויות והמתוארות במפרט ובתנאים הכלליים במחירים שאני הצעתי עבור הסעיפים 
 לפי מחירי היחידות ולגמור את העבודות הנ"ל לשביעות רצונכם ולהנחת דעתה של החכ"ל.

 

 ₪____________ מחירים המבוססים על כתבי הכמויות, התוכניות, המפרטים יהוו סכום כולל של                            
לחוזה תהיה מבוססת על מדידה והערכת  )לא כולל מע"מ(, אולם אני מסכים כי התמורה בהתאם

 ל ולא לפי הסכום הכולל."העבודה שבוצעה למעשה ונשלמה על ידי כפי שתעשה ע"י החכ

בתוקף  רל חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישא"אני מסכים ומאשר כי החכ  .3
תתקבל ההצעה,  במשך תקופה של שלושה חודשים מתאריך שנקבע לפתיחת מעטפות ההצעות ואם

היא לא תבוטל אלא אם הצו להתחלת העבודה לא ניתן לאחר שלושה חודשים מיום קבלת ההודעה על 
אעשה זאת מיד  –שבהצעתי זו  יקבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשתי על ידכם לקיים התחייבויותי

 ובלי השהייה.
 

 אני מסכים כי אם תתקבל ההצעה ע"י המועצה, יהא עלי, בין היתר: .4
וכן לצרף ערבות ביצוע וכן אישור על קיום ביטוחים חתום לחתום על ההסכם והחוזה המצורפים,  .4.1

ל "ימים מיום קבלת ההודעה על כך. ידוע לי כי  החכ 14תוך על ידי הגורם המבטח אותי, וזאת 
תהיה זכאית לתבוע, לקבל ולדרוש ממני את הסכומים, על נזקים  נוספים שנגרמו לחכ"ל עקב אי 

 מת החוזה על ידי בזמן הנקוב לעיל.חתי
 

ימים מתאריך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את כל ההתחייבויות  7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
)תשעים( ימי  לוח מיום זה. ידוע לי כל בכל מקרה  90והעבודות לפי תנאי החוזה תוך תקופה של 

 התחלת עבודות כפופות לכך שינתן היתר בניה טרם תחילת עבודות.
 

והעבודות" פירושו להוציאה לפועל עד תומה בהתאמה גמורה לתכניות,  תסיום ההתחייבויו" .4.3
 למפרטים ולתנאים הכלליים, לכתבי הכמויות ומחירי היחידות וכן בהתאם להוראות המפקח.
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לפי הנוסח הקבוע בחוזה, אוטונומית עם  חתימת החוזה, ערבות בנקאית  –להפקיד בידיכם  .4.4
 אי החוזה המצורף. על ערבות בנקאית זו יחולו כל התנאים הנקובים בחוזה.כערבות לקיום כל תנ

 
דלעיל, הריני מסכים כי תחלטו   4.2במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  .4.5

 לטובתכם הערבות הבנקאית שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.
 

דה ויחולו, יחולו עלי בלבד ואני מתחייב ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות ביול החוזה, במי .4.6
 ל תורה לי לעשות כן."לביילו מיד לאחר שהחכ

 

ידוע לי כי לחכ"ל  נתונה הזכות לבטל המכרז היה והכספים הדרושים למימון העבודות נשוא המכרז,  .5
 כולם או חלקם, לא יועברו ו/או ישולמו לחכ"ל ו/או לא יתקבלו בידיה מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו

יבוטל המכרז כאמור, לא תהא לי, גם באם הצעתי זו תזכה במכרז, כל זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה 
, פיצויים יל  ו/או מי מטעמה ו/או המועצה האזורית בני שמעון, לרבות בגין השבת הוצאותי"כלפי החכ
 וכיוצ"ב. 

 

ניתן  עפ"י פירושם  כל המושגים והביטויים המופיעים בכתב הצעה זה יפורשו, עד כמה שהדבר .6
ומשמעותם בהסכם ובחוזה המצורפים. כל מקום שנאמר ביחיד מוסב גם לרבים או להיפך וכל מקום 

 שנאמר בזכר מוסב גם לנקבה או להיפך, הכל לפי העניין.
 

הצעתי זו ניתנת מתוך הבנתי ורצוני החופשי, ואני מסכים בזאת שהסמכות הייחודית לדון בסכסוכים  .7
 י זו ולחוזה המצורף אליה, תהא לבית המשפט המוסמך במחוז הדרום.הקשורים להצעת

 

 

 

 

 

 

 

 

___________       ______________ 

 חותמת                  תאריך                   
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 נספח ב'

 מפרט העבודות
ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים 

 ר פסולת דודאיםבאת -בחלקה הצפוני של הבריכה

        המתכנן:

 הנדסת סביבה והידרולוגיה  -"אפיק" 

  84965, פארק תעשיה עומר 6רח' הגורן 

 08-6460915פקס:     08-6460914טל: 

 

 דודאים -צמצום בריכת אידוי תשטיפים והקמת משטח מצעים 

 

 תיאור העבודה

 

   הקמת משטח מצעים בחלקהלצמצום בריכת תשטיפים ומפרט זה מתייחס לביצוע של עבודות 

 דודאים,  של המועצה האזורית בני שמעון. – באתר הפסולת -הצפוני של הבריכה

 העבודה כוללת בין השאר ביצוע של:

 בשטח שמתחת למשטח מצעים מתוכנן,-עבודות פירוק ופינוי של מערכת איטום קיימת בבריכת התשטיפים .א
בשטח שמתחת למשטח מצעים  -עת האיטום העליונהעבודות פינוי גם של המשקעים הקיימים מעל ירי .ב

 מתוכנן,
עבודות עפר לבניית משטח מצעים, כולל יצירת דופן סוללה בחלקה הצפוני של בריכת התשטיפים וחיבורם  .ג

 לסוללות קיימות,
 עבודת מילוי בשכבות של חומר מובא/מושאל מסוג לס חולי/לס חרסיתי, .ד
 הידוק מבוקר של מילויים,  .ה
 ות לדופן סוללות קיימות בבריכה,עבודות התחבר .ו
 עבודות  .ז
 עבודות הכנת תשתית לפריסת יריעות איטום, .ח
על פני בדופן הצפונית החדשה של בריכת התשטיפים,  -ורשת ניקוז   H.D.P.Eעבודות איטום ביריעות .ט

 וחיבורן למערכת האיטום הכפול הקיימת בבריכה,
 עבודות צנרת, .י

 עבודות גידור, .יא
 מתקנים שונים, .יב
 פירוק ופינוי של גידור קיים, עבודות .יג
 עבודות פירוק ופינוי של מדרכה מאבנים משתלבות, ושל אלמנטים שונים הקיימים בשטח, .יד
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 רשימת מסמכים

 אינו מצורף(, הפרקים: -המפרט הכללי לעבודות בנייה )בהוצאת משרד הביטחון, ההוצאה לאור  - מסמך א'

 

 2009   מוקדמות 00 

 2011   עבודות עפר 01 

 2013 עבודות בטון יצוק באתר 02 

 2014  עבודות סלילה 51 

 1990  קווי מים, ביוב ותיעול 57 

 

 המפרט הטכני המיוחד - מסמך ב'

 אופני מדידה מיוחדים - מסמך ג'

 תכניות ורשימת תכניות )תיק תכניות מצורף בנפרד( - מסמך ד'

 כתב הכמויות והמחירים - מסמך ה'

 

 ומים מעלה מהווים ביחד את המפרט, בין שהם מצורפים או שאינם מצורפים.ל המסמכים הרשכ

 הבהרה:

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא להנחיות המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת 
 משרד הביטחון, ההוצאה לאור )מסמך א' לחוזה(. 

שותו של הקבלן ניתן לרכשן בהוצאה לאור של משרד ההנחיות הכלליות הנ"ל לא צורפו למכרז ואם אינן בר
 אביב.-הביטחון, הקריה, תל

ההתייחסות למפרט הכללי תהיה אך ורק לגבי אופן ביצוע העבודה, חומרים בשימוש, בדיקות ועניינים 
הקשורים להנחיות המקצועיות הקשורות לעבודה. שום הנחיה הקשורה לאופן ההתקשרות או לטיבה, מועדי 

על פי איזה מפרט שהוא, והנחיות אלה יש  לא תהיהסכומים לתשלום או לוחות זמנים של העבודה כולה תשלום, 
 לביצוע עבודות צמצום בריכת התשטיפים באתר הפסולת דודאים. אך ורק במסמכי החוזהלקרוא 

 הצהרת הקבלן:

והבין את תוכנם, קיבל הקבלן מצהיר שברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים המוזכרים לעיל, כי קרא 
 את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 הצהרה זו מהווה נספח למפרט זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

____________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן

 

 

 

 



27 

 

 

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 '1מסמך ב

 

 המפרט הטכני המיוחד לביצוע עבודות צמצום בריכת

 תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלקה הצפוני של

 באתר פסולת דודאים -הבריכה
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 מוקדמות - 00פרק 

 של המפרט הכללי יש לתקן, להשלים ולהוסיף כדלקמן: 00בפרק 

 כללי - 00.01

 הגדרות - 00.01.02

 שמעון".-י בכל מקום במפרט זה שבו מוזכרים "הממשלה או המשרד", יש לקרוא "המועצה האזורית בנ

שמעון", לרבות כל -בכל מקום שבו מוזכר "המנהל", או "המהנדס" יש לקרוא "מהנדס המועצה האזורית בני 
 אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

 בטיחות - 00.01.05

ל משרד הקבלן למנות מנהל עבודה ולהודיע על כך במכתב רשום למפקח הפרויקט וכן למפקח האזורי שעל 
( ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. מנהל העבודה יפעל באתר ע"פ ההוראות 7העבודה תוך שבעה )

לקבלן ידוע כי העבודה נעשית באתר שבו . והכללים החלים עליו ויהיה נוכח באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות
פעול וקבלנים שונים, וממונה הבטיחות קיימות גם מערכות הנדסיות אחרות, ובהן תנועה ופעילויות של אנשי ת

צריך לתת דעתו והתייחסותו גם לכל הקשור להתנהלות שעשויה להיות מושפעת מהפעילות הכוללת באתר, על 
 כל המשתמע מכך.

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 
רח הקשורות בכל חלק של העבודה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת תאונות של עובדים ועוברי או

חיי אדם ורכוש באתר ובסביבתו ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות של משרד העבודה או כל גורם 
 מוסמך אחר בנושאי בטיחות העבודה.

 

דבר אחר הנדרש על מנת להזהיר בני אדם הקבלן יתקין מעקות, גידור זמני, תאורה, שלטי אזהרה וסימון וכל 
 ובאתר עצמו. -אם ברשות ואם שלא ברשות  -העוברים בסביבות האתר 

 

 בורות, תעלות פתוחות וסוללות תלולות יסומנו באופן בולט.

 

הקבלן הוא האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, 
 ר בשום תביעות בנושא זה שתופנה על ידי הקבלן. והמזמין לא יכי

 

הקבלן לא יבצע עבודה כלשהי, כולל עבודות התארגנות, מדידה או כל פעילות אחרת, אלא לאחר שנקט כל 
 אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"י המזמין וע"י כל גורם אחר, והדבר אושר בכתב על ידי המפקח.

 

עדי, להטיל על הקבלן קנסות בגין אי קיום הוראות בטיחות מטעמו המנהל יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבל
או על פי כל דין, בנוהל המפורט בחוזה. על מנת להסיר ספק מובהר כי פיגור בעבודה עקב ימי בטלה מכח צו 

 הפסקת עבודה מטעמי בטיחות יחשב לכל דבר ועניין כפיגור שבאשמת הקבלן.

 

( לא תשולם לקבלן כל תמורה 00.01.05ת בסעיף הבטיחות שלעיל )סעיף בעבור ביצוע כל הנדרש למילוי הדרישו
 נוספת ורואים את כל ההוצאות למילוי הדרישות הללו ככלולות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות.

 אתר העבודה - 00.01.08

 "אתר העבודה" נמצא בתחום אתר הפסולת דודאים של המועצה האזורית בני שמעון. 

 

 ודה" הינו כל השטח בו מתבצעות עבודות במסגרת מכרז זה ובסביבתו הקרובה.  "מתחם העב
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 תיאור העבודה ושלביה - 00.01.09

מפרט זה עוסק בעבודות לצמצום בריכת התשטיפים והקמת משטח מצעים בחלקה הצפוני של הבריכה, באתר 
 פסולת דודאים בני שמעון.

 העבודה כוללת, בין השאר:

 ע,מדידה וסימון לביצו -
 עבודות פירוק גידור, מדרכה ומתקנים קיימים, -
 עבודות פירוק של יריעת איטום/רשת ניקוז בחלק משטח בריכת התשטיפים, -
 עבודות פינוי של המשקעים הקיימים מעל יריעת האיטום העליונה בחלק משטח בריכת התשטיפים, -
בתחום בריכת התשטיפים עבודות עפר, בניית משטח עפר ומצעים ויצירת דופן סוללה צפונית חדשה  -

 וחיבורם לסוללות קיימות,
 אספקת חומר מושאל ופיזורו בשכבות למילוי בסוללה, -
 אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, פיזור, הידוק והידוק מבוקר של החומר החפור ושל מילוי מושאל,  -
 הכנת שכבת עפר נקייה מאבן כתשתית ליריעות האיטום,  -
 ק הידוק מבוקר בשכבות,אספקה ויישום מצע סוג א' מהוד -
אספקה והתקנה של מערכת איטום כפול מיריעות איטום ורשת ניקוז על פני דופן צפונית חדשה של בריכת  -

 התשטיפים, וחיבורן למערכת איטום כפול קיימת בבריכה,
להארכת צנרת קיימת מתחת למשטח  עיוור HDPEאספקה והתקנה של צנרת )גרויטציונית(, מצינור  -

ד היציאה דרך דופן הסוללה הצפונית החדש של בריכת התשטיפים, כולל החיבורים אל צנרת המתוכנן וע
 קיימת,

 ביצוע של תעלות עיגון ליריעות, -
 ביצוע מתקנים שונים,  -
 

וכן כל העבודות הכלולות בתוכניות, במפרט המיוחד ובכתב הכמויות, ועבודות העזר ואספקת כל חומרי העזר 
 הדרושים לביצוען.

 היקף המפרט - .1000.01

לתוכניות ועל כן אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה
 תמצא את ביטויה במפרט זה.

 התארגנות הקבלן לביצוע – 00.02

 כללי – 00.02.00

ת מיקום המשרדים שבועיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן תכנית התארגנות ותכנית עבודה הכולל
)אם לא ניתן מיקום ע"י הפיקוח( אזורי אחסון ציוד וחומרים, דרכי גישה לאזורים אלו, דרכים לשינוע חומרים 
בתוך מתחם העבודה ואל השטחים לפינוי עודפי עפר. הכל תוך שימת דגש על בטיחות ותוך ציון הספקים 

דוק, אחזקת הדרכים למניעת אבק, בורות וכו', משוערים לשינוע החומרים, הובלת המים להרטבת החומר להי
שלבי הביצוע ותזמון שלבים אלו. תכנית זו תוגש לאישור המפקח ועל הקבלן לפעול לפי הנחיותיו במידה וידרשו 

 שינויים בתכנית.

מחנה הפיקוח, במקומות המאושרים לפי תכנית ההתארגנות ו/או לפי הוראות הפיקוח, והמבנים המתאימים על 
 ט והציוד והחיבורים לתשתיות, יוקמו בתוך שבועיים קלנדריים מיום קבלת "צו התחלת עבודה".הריהו

 של המפרט הכללי. 00.02ההתארגנות תכלול, בנוסף לכל המפורט כאן, גם את כל המרכיבים המפורטים בסעיף 

 מתקנים תת קרקעיים - 00.03

 כללי - 00.03.00

קרקעיים, -ר העבודה קיימים מתקנים שונים וקווי צנרת, חלקם תתהקבלן יודע כי באתר העבודה ובסמוך לאת
 שייתכן ולא סומנו בתכניות או שסימונם אינו מדויק.

 –למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי )סעיף קטן ב'(, גם אם הקבלן לא קיבל מידע על מתקנים קיימים 
אה של התשתיות הקיימות. לפני תחילת הדבר אינו מסיר מאחריותו המלאה של הקבלן על שמירת שלמותן המל

עבודתו מחויב הקבלן לוודא קיומם ומיקומם המדויק של מתקנים וקוים כאלה, לסמנם ולנקוט בכל הפעולות 
 הדרושות למניעת פגיעה בהם.
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היה ונגרם נזק למתקן כלשהו במהלך העבודה, יתקן הקבלן את הנזק לאלתר, על חשבונו, בדרך ובאופן שיורה לו 
 .המפקח

 

 קרקעיים-גילוי מתקנים תת – 00.03.02

קרקעיים יבוצעו אך ורק בנוכחותו של -קרקעיים או התחברות אל מתקנים תת-עבודות של גילוי מתקנים תת
 המפקח, ולאחר שמועד העבודה תואם עימו מראש ואושר על ידו.

ם את המפרט או מסכן חיי המפקח רשאי בכל עת להורות על הפסקת העבודה במידה ונוכח כי הביצוע אינו תוא
 אדם, מתקנים קיימים או את הסביבה.

 

 תנאי הביצוע - 00.04

 מים - 00.04.01

של המפרט הכללי, יורשה הקבלן למשוך מים מנקודת חיבור, המצויה סמוך לשער  00על אף האמור בפרק 
 הכניסה לאתר דודאים הפעיל.

ות, להתקנת קוים ארעיים ולפרוק ולהחזרה של תמורת המים יחויב הקבלן בתשלום, וכל ההוצאות להתחבר
 תחולנה על הקבלן. -המצב לקדמותו 

 לא יורשה שימוש במי שפכים, קולחים או סוגי מים אחרים העלולים לגרום זיהומי קרקע.

 

 הגנה על חלקי עבודה - 00.04.05

לול להיגרם על ידי הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את המבנה מכל נזק הע
מפולת אדמה, מפולת פסולת, פגעי אקלים ורוח, סחף קרקע, זרימות של מי ניקוז, ביוב ושפכים, שטפונות, 

 תנועת כלי רכב ואנשים וכדומה, עד סוף תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח.

אמצעי הגנה נאותים כל נזק, במידה שייגרם כתוצאה מגורמים אלה או מגורמים אחרים, בין אם הקבלן נקט ב
 יתוקן על ידי הקבלן מיידית, על חשבונו, ולשביעות רצון המפקח. -ובין אם לא 

לקבלן ידוע כי חלקים מן העבודה נעשים בסמוך למתקנים קיימים, כגון סוללות/ערימות של פסולת, יריעות 
 ת וכדומה.איטום קיימות, קוי גז, קוי סניקה וקוי גרויטציה, קידוחי ניטור, דרכים, גדרו

הקבלן מתחייב לנקוט משנה זהירות בעבודות בסמוך למתקנים קיימים, למנוע פגיעה בהם ולהביא בחשבון 
 בעבודתו את אופן תפקודם של המתקנים הקיימים.

על הקבלן לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים על מנת למנוע פגיעה במבנה, בעובדים 
 מהעבודות בסמוך למתקנים קיימים.או בציוד כתוצאה 

 תיאום עם גורמים אחרים - 00.04.07

לקבלן ידוע כי העבודה נעשית באתר שבו קיימות מערכות הנדסיות אחרות, ובהן תנועה ופעילויות של אנשי 
תפעול וקבלנים שונים. הקבלן מתחייב לעשות כל עבודותיו באופן שימנע ככל האפשר הפרעות לפעילויות הללו. 

וראות סעיף זה במפרט הכללי, לגבי "גורמים אחרים" )שיתוף פעולה, תיאום, הכרעה במקרים של חילוקי ה
 תחולנה גם לגבי המתפעלים והקבלנים הפועלים באתר. -דעות( 

 

 לוחות זמנים – 00.04.08

 עיכוב עבודות -00.04.08.03

הסביבה ובשלבי עבודה שונים עשויה הקבלן יודע ומסכים כי העבודה נעשית תחת ביקורת של המשרד להגנת 
 להידרש עצירת העבודה למשך של עד מספר ימים, לצורך קבלת אישור הביקורת.

לקבלן לא תהיה כל תביעה בקשר לעצירת העבודה עקב כך, והוא ימשיך בביצוע העבודה להשלמתה מיד עם 
 קבלת אישור להמשך העבודה.
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 ביצוע לפי מסמכים - 00.04.10

 

 -, תחייבנה את המזמין ואת הקבלן אך ורק תוכניות הנושאות עליהן את הכתובת לצרכי הביצוע  00.04.101
 "לביצוע" או "טוב לביצוע" וחתומות על ידי המתכנן. 

   אין לבצע כל חלק של העבודה לפי תוכניות שעליהן הכתובת "למכרז".

גם  –ייב את הקבלן מיום שקיבל את התוכנית המופיע במהדורה חדשה של תוכנית, יח כל שינוי        00.04.102
  אם לא הודגש השינוי בתכנית.

או שהתוכניות  –לביצוע העבודה ואשר לא נמסרו לקבלן תכניות ביצוע שלהם  פרטים הדרושים   00.04.103
חייב הקבלן להכין את תכניות הביצוע שלהם, להעבירן למפקח להערות  -להם אינן מפורטות דיין 

 לגשת לביצוע רק לאחר שתוקנו בהתאם לדרישות המפקח ואושרו על ידו.ולאישור, ו

החוזה, עליו  . מיד עם קבלת התכניות ומסמכיהקבלן הוא האחראי הבלעדי למידות ולרומים  00.04.104
לבדוק את הרומים ואת התאמת המידות וסכומיהן בכל תכנית ובין  תכנית לתכנית. כל שגיאה 

מים ובמידות או מאי התאמה בין המידות, תוצאותיה יחולו על בביצוע הנובעת מטעות ברו
 הקבלן בלבד.

 

 לעניין ביצוע -עדיפות בין מסמכים  - 00.04.11

במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של מפרט זה או היעדר הנחיה הקשורה בעבודה יקבע סדר הקדימויות 
 הראשון עדיף על האחרון(: הבא )המסמך

 מדינת ישראל . חוקים ותקנות של1

 . הוראות החוזה2

 . הוראות בטיחות של אתר הפסולת דודאים 3

 . תכניות העבודה )הנושאות חותמת "לביצוע"( 4

 . המפרט המיוחד )מסמך ב' לחוזה(5

 . כתב הכמויות )מסמך ה' לחוזה(6

 . אופני מדידה מיוחדים )מסמך ג' לחוזה(7

 . המפרט הכללי 8

 חומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים . "הוראות יצרן" של יצרני ה9

 פירושו של המפקח הוא המוסמך והקובע. -במקרה של אי הבנה או חסר בתיאור 

על הקבלן לפעול בהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים רלוונטיים )בין אם הוזכרו בתכניות/ במפרט המיוחד/ 
 ל ובין אם לא(.במפרט הכללי/ בהוראות המפקח ו/או בשאר המסמכים הנ"

 

 הקשר עם קבלנים אחרים – 00.06

 

 ההתקשרות – 00.06.03

 

 סעיף זה במפרט הכללי לא יהיה בתוקף בהקשר של ההתקשרות נשוא מפרט זה.

 



32 

 

 

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 התמורה – 00.06.04
 

 סעיף זה במפרט הכללי לא יהיה בתוקף בהקשר של ההתקשרות נשוא מפרט זה.
 

 פר מתקןתיעוד המבנה: תוכניות עדות וס – 00.12
 

 , יתווספו גם הסעיפים המפרטים כדלקמן:00של המפרט הכללי פרק  00.12לסעיף 
 

 כללי – 00.12.00
 

 שינויים במצב הקיים - 00.12.00.01        
 

מאחר והאתר הינו אתר פעיל, עשוי להיות כי מאז ביצוע מדידת הרקע לתכנון אירעו שינויים בתחום התכנית 
 ה(.)בריכת התשטיפים וסביבת

על הקבלן להשלים ולתקן את המדידה בקטעים שבהם מתוכננת להתבצע עבודה במסגרת חוזה זה ולעדכן את 
הרומים ואת עומקי החפירה/מלוי והמתקנים בהתאם )הפרשי גבהים בין נקודות המופיעות בתכניות לבין 

 המדידה לסימון בשטח, לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן(.
 ה צריכות להיות חתומות בידי מודד מוסמך ומאושרות על ידי המפקח בשטח.תוכניות המדיד 

ובתנאי שאושרה  -חישובי הכמויות לצורך הגשת החשבונות יערכו על פי המדידה בשטח שתבוצע על ידי הקבלן 
 ולא על פי מיפוי הרקע. -בסמוך לביצועה על ידי המפקח 

 אותן כנכללות במחירי היחידות האחרות. לא תשולם כל תוספת בעבור ביצוע המדידות ורואים
כמו כן לא תשולם כל תוספת בעבור שינויים בביצוע שיידרשו כתוצאה מן העדכון, למעט שינויי כמויות )במידה 

 ויהיו( שישולמו על פי מחירי היחידה הנקובים בחוזה.
    
 מדידות במהלך העבודה - 00.12.00.02  
 

לך העבודה לצורך ביצועה המושלם על פי המפרט והתכניות, או לצורך רואים את כל המדידות הנדרשות במה
חישובי כמויות, או כל מדידה שנדרשה על ידי המפקח, ככלולות במחירי היחידות האחרות, ועל הקבלן לבצען 

 באמצעות מודד מוסמך שיאושר על ידי המפקח.
 חילת העבודה, במהלכה או עם סיומה.לא תשולם כל תוספת בעבור מדידות מכל סוג ולכל צורך שהוא לפני ת

 
 "תכניות עדות" - 00.12.01

 
 Asהקבלן יכין בגמר העבודה, על נייר מודפס וכן על דיסקט בתוכנת "אוטוקאד", מערכת "תכניות עדות" )

made באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו. תכניות אלו תסופקנה למפקח לפני קבלת העבודה והן ,)
 לאחר הביצוע.תוכנה 

הגשת תוכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה על ידי המפקח. התוכניות תכלולנה, בנוסף לכל המפורט בסעיף 
זה של המפרט הכללי, גם את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון: מפלסים מדודים לאחר ביצוע בכל אותן 

רת ומתקנים, סוללות, רוחב קודקוד הסוללה, נקודות שבהן נמסר גובה מתוכנן, שיפועים, מיקום ורומים של צנ
 דרכים וכל אלמנט נוסף שיידרש על ידי המפקח.

 בשלבי ביניים של העבודה יש להכין "תכניות עדות" למתקנים והמערכות הבאות:

 לאחר הנחתה ולפני כיסוי התעלה, -תכנית רומים )חתכי אורך( לכל קווי צנרת הניקוז הגרויטציונית  -
 שטחים/דפנות/סוללות בגמר עבודות עפר/חציבה, לפני ואחרי הנחת מצעים, תכנית רומים במ -
 לפני פריסת היריעות, -תכנית רומים ושיפועים בדפנות בגמר הכנת המצע ליריעות  -
 כל מערכת או מתקן נוסף שיידרש בשלבי ביניים על ידי המפקח. -
 

 "תכניות עדות" תהינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מוסמך.
המדידה, הכנת התוכניות והקבצים הממוחשבים, עיבוד הנתונים  -בודה הדרושה למילוי הנדרש בסעיף זה כל הע

 וכו' תהיה על  חשבון הקבלן, ולא ישולם עבורה בנפרד.
 

 חומרים – 00.13

 של המפרט כדלקמן: 00, יתווסף לפרק 00.13סעיף נוסף, 
 

 התאמה לתקנים - 00.13.01
 

שת במפרט או בתכניות עמידה בקריטריונים כלשהם חייב לעמוד בקריטריונים אלה חומר או מוצר שלגביו נדר
 גם אם הם גבוהים מדרישות של תו תקן או סימן ההשגחה המתאים. 
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 בדיקת חומרים ואישורים - 00.13.02

 
על מנת לוודא עמידה בדרישות המפרט, רשאי המפקח לדרוש ביצוע של בדיקות מעבדה לחומרים שלגביהם 

 שת במפרט או בתכניות עמידה בקריטריונים כלשהם, גם אם לא צוין במפורש כי נדרש לערוך בדיקות אלו.נדר
 כל ההוצאות בגין בדיקות של חומרים יחולו על הקבלן, ולא תשולם בעבורם כל תוספת.

 
 תעודות אחריות - 00.13.03

 
ליריעות איטום, לרשת ניקוז, לבד  הקבלן ימציא למזמין תעודות אחריות מטעם היצרנים והספקים, לצנרת,

 גיאוטכני, לאביזרים ולכל מוצר שישתמש בו. הקבלן יוודא שתעודות אחריות אלו יוסבו למזמין.
 

 בדיקות ואישורים נוספים - 00.13.04
 

 בנוסף לכל ההוראות וההתחייבויות המפורטות בחוזה, מתחייב הקבלן כדלקמן:
 

 תיהם, גם אם הללו לא נכללו במפרט זה.לעבוד לפי מפרטי היצרנים ולפי הוראו .א
להזמין שרותי השדה ושרותי הביקורת של היצרנים השונים, כדי שילוו את העבודה ויפקחו עליה ולבצע את  .ב

 העבודות לשביעות רצונם.
 לקבל אישורי היצרנים לטיב הביצוע ולהמציא למפקח תעודות האישור מטעם שרותי  השדה של היצרנים. .ג
ח לגבי כל החומרים, עפר, לס חולי/לס חרסיתי, מצעים, האביזרים, היריעות, רשת לקבל אישור המפק .ד

הניקוז, הבד הגיאוטכני, הצנרת וציוד שבכוונתו להשתמש בהם ולספק למפקח מפרטים טכניים ונתונים 
 לגבי כל אלה, לרבות תוצאות הבדיקות הנדרשות. 

 
כל תוצאות הטיב והבדיקות הנדרשות, לפחות יספק הקבלן למפקח את  -לגבי היריעות וסוגי הקרקעות 

שבועיים לפני שבכוונתו להתחיל ולהשתמש בחומר. על הקבלן לספק בדיקות טיב, וצפיפויות הנדרשות 
 ולקבל אישור כנ"ל גם לגבי העפר הנקי מאבן שיש בכוונת הקבלן להשתמש בו כחומר מצע ליריעות האיטום. 

 
 ת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות לפני התחלת הביצוע.להביא לאישור המפקח כל ציוד אשר בדע .ה
 

 כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של מי מסעיפים א' עד ה' )כולל( יחולו על הקבלן ועליו בלבד.
 

 שונות - 00.14
  

 של המפרט כדלקמן: 00, יתווסף לפרק 00.14סעיף נוסף, 
 

 שילוט לפרוייקט - 00.14.01
 

 נו, למשך תקופת ביצוע העבודה, שלט מתכת, במקום שעליו יורה המפקח.הקבלן יציב, על חשבו
 

 עם סיום העבודה יפנה הקבלן את השלט למקום שעליו יורה המפקח.
 

מ' מעל פני  2.8מ', מותקן על מסגרת בצורת "ח" בגובה  1.5*1.8מ"מ, במידות של  2השלט יהיה עשוי מפח בעובי 
ס"מ. כל הפרופילים  70ברזל מבוטנים ביסודותיהם באדמה בעומק של  הקרקע. המסגרת תהיה עשויה מצינורות

 למפרט ובהתאם להוראות המפקח. 11וחלקי המתכת יטופלו ויצבעו על פי הנחיות פרק 
 

 על גבי השלט יצוינו:

 שם מזמין העבודה וסמלו; -
 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות; -
 פרטי הקבלן; -
 פרטי המתכנן; -
 ויקט;פרטי המפקח ומנהל הפר -
 

 הנוסח המדויק של הכתובת יימסר לקבלן על ידי המתכנן.
 לא ישולם בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו כנכלל במחירי העבודות.
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 של המפרט הכללי יש לתקן, להשלים ולהוסיף כדלקמן: 02בפרק 

 כללי – 02.01

 תחום הפרק - 02.01.00
במתקנים, בבלוקים בפרטי חדירת צנרת דרך יריעת איטום, בתמיכות  -כל עבודות הבטון פרק זה מתייחס ל

 לצינורות ובכל מקום המפורט בתכניות או במפרט.
 תכונות וסיווג הבטון – 02.03

 
 סיווג הבטון - 02.03.01

 
 , על פי הרשום בתכניות.30-או ב 40-יהיה ב בטון מזוין 02.03.01.01

 .20-יהיה בבטון שאינו מזוין   
    לפחות. 40-בטון טרומי מזוין יהיה ב  

 פרוט הדרישות 02.03.01.02
    

 (;250צמנט פורטלנד רגיל ) -סוג המלט              
 ;0.4 -יחס מים צמנט  
 ק"ג/מ"ק; 360 -כמות צמנט  
 מ"מ. 25 -גודל האגרגט הגדול ביותר  

 זמן התקשרות הבטון - 02.03.05
 

 שעות. 4על ידי המפקח, זמן ההתקשרות של הבטון יהיה  אם לא הוגדר אחרת
 

 שקיעת הבטון - 02.03.06
 

 שקיעת הבטון תשתנה בהתאם לצורך. על הקבלן לתאם את השקיעה המותרת עם המפקח ולקבל אישורו לכך.
 

 ייצור הבטון - 02.04
 

 כללי - 02.04.00
 

 .601באתר יהיה בטון מובא בלבד, לפי ת"י  ג. הבטון היצוק
 

 בטון מובא - 02.04.01
 

להגיש לאישור המפקח את פרוט תערובת הבטון, סוג הצמנט וכמותו, כמויות וסוגי האגרגטים,  ז. על הקבלן
 כמות המים והתוספים. 

 הספק חייב להשתמש ב"סופרפלסטיסייזר" בתאום עם המפקח ובאישורו. 
. הבדיקות יכללו בד"כ  בדיקות חוזק, המפקח רשאי לדרוש בדיקות מוקדמות של התערובת במעבדה מוסמכת

 אטימות וזמן התקשרות.
 

 טפסות – 02.05
 

 כללי - 02.05.00
  

הטפסות יבנו כך שהמרחק בין קצה מוט הפלדה הקרוב ביותר  מרחק הטפסות מפלדת הזיון: 02.05.00.01
יש לקבל ס"מ. במקרה שבו מופיע עובי כיסוי קטן יותר בתכניות,  5לבין פני הלוח יהיה לפחות 

במקרה שבו ישנם מוטות פלדה הבולטים  ביצוע התבניות. לפניאת אישור המפקח לעובי זה 
מפני היציקה )"קוצים"(, על הקבלן לקבוע אותם כך שעובי כיסוי הבטון בינם ובין המשך 

 ס"מ. 5התבניות ביציקה הבאה יהיה 
 

וחות או בטפסות אחרות יותר באישור תהיה מעץ לבוד )דיקטים(. השימוש בל הטפסות לבטון 02.05.00.02
המפקח בלבד. הטפסות בצידן הפנימי תהיינה מהוקצעות וחלקות, שלמות ונקיות, ללא פגמים 
או חורים. יש למרוח את הטפסות בשמן לפני היציקה. הטפסות תהיינה צמודות אחת לשנייה 

 בכל הכיוונים על מנת למנוע נזילות של מי צמנט החוצה בין החיבורים.
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להשתמש בחוטים שזורים )חוטי ברזל( לחיזוק טפסות דרך הבטון הטרי. לצורך  חל איסור 02.05.00.03
חיזוק הטפסות חייב הקבלן להשתמש בצינוריות פלסטיות קשיחות, דרכן ניתן להחדיר 
מוטות לחיזוק בין הטפסות. הידוק המוטות יבוצע בהדקים מיוחדים. לאחר פרוק התבניות 

 מהצינוריות יש לסתום אותן בטיט אפוקסי.והוצאת המוטות 
 

ס"מ בשפות הטפסות, לקיטום המקצועות, גם אם  2x2במידת  יש להרכיב סרגלים משולשים 02.05.00.04
 פרט זה לא מסומן בתוכניות.

 
, על הקבלן להשתמש בטפסות מפולסות בהתאם לשיפועים בעת יציקת בטון ברצפות 02.05.00.05

 בעזרת מכשור אופטי )מאזנת(. הנדרשים. הפילוס יבוצע
 

את הטפסות והזיון לפני היציקה מאבק ומכל פסולת אחרת. לאחר הניקוי  על הקבלן לנקות 02.05.00.06
יש להגן על התבניות ופלדת הזיון על ידי כסוי ביריעות פוליאתילן. ניקוי התבניות והזיון יעשה 

 ם.בלחץ אויר או שבזמן היציקה יהיו הטפסות והזיון יבשי
 פלדת זיון - 02.06

 
 כללי - 02.06.00

 
תהיה מצולעת או מעורגלת, ע"פ הוראות התכניות. הכיפופים והחיתוכים  הפלדה לבטונים 02.06.00.01

 יהיו בהתאם לקטרים השונים. אין להשתמש בפלדת בנין מפותלת.
 

וקה בזמן היציקה. מההצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פיר 90% -תהיה ב קשירת הפלדה 02.06.00.02
המפקח יבדוק את הפלדה לפני סגירת הטפסות. בשום מקרה אין לסגור טפסות לפני קבלת 

 אישור מהמפקח.
 

 מחלודה, משמנים מאבק. הפלדה תהיה נקיה 02.06.00.03
 

 מיקרון לפחות. 35על ידי תהליך גלוון חם. עובי שכבת הגלוון  הפלדה תהיה מגולוונת 02.06.00.04
לפלדת הבניין, על מנת לשמור מרווחים מהתבניות לפלדה כך שהפלדה  הקבלן יכין מבודדים   .0502.06.00

 תהיה במרחק מהתבניות כפי שמסומן בתכניות. המבודדים יהיו מחומרים פלסטיים בלבד.
 

יורכבו בכל מצב, גם אם הפלדה נושאת את עצמה וזאת על מנת  מבודדים בין התבניות והפלדה 02.06.00.06
 בטיח מרחקים נכונים בין הפלדה והתבניות.לה

 יציקת הבטון - 02.07
 

 כללי - 02.07.00
 

על הקבלן לתאם את מועדי היציקות מראש עם המפקח. לא תותר יציקת  מועדי יציקות: 02.07.00.01
 בטונים ללא תאום מראש עם המפקח וללא קבלת אישורו לגבי מועד היציקה.

 
בלן אינו רשאי לצקת לפני שקיבל אישור יציקה מהמפקח, בכתב ביומן הק אישור יציקה: 02.07.00.02

 העבודה. הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שביצע את כל הערות המפקח וקיבל אישורו מחדש.
 

: הקבלן איננו רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח במשך זמן נוכחות המפקח בזמן היציקה 02.07.00.03
 היציקה.

 
הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח  וח של הבטון הטרי:תעודות משל 02.07.00.04

של מפעל הבטון, תעודה לכל משלוח. התעודה תימסר לאישורו של המפקח לפני              
 שפיכת הבטון לטפסות.

            
מכון התקנים, או  בדיקות בטון, לרבות לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו על ידי בדיקות בטון: 02.07.00.05

מעבדה מוסמכת בתנאי שתאושר על ידי המפקח. באחריות הקבלן להזמין את נציג המכון 
 לעיל. 02.07.00.01לפחות יומיים לפני היציקה לאחר שתיאם את מועד היציקה כאמור בסעיף 

 
ס"מ בכל הפינות  X 1.5 1.5ליציקת כל סוגי הבטון יש להשתמש במשולשי עץ או פלסטיק במידות   02.07.00.06

 הגלויות ומתחת לפני קרקע כולל הפסקות יציקה.
 

 ציפוף הבטון - 02.07.04
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 לסעיף זה יתווספו הנחיות כדלקמן:

 
בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים )ויברטורים(. לא תותר יציקה ללא מרטטים. הקבלן יכין מרטט  .א

 מרטטים במצב עבודה. 2נוסף במצב הכן כך שתמיד יהיו 
 

 את פני כל הבטונים יש להחליק בכף פלדה. 
 
ליציקת רצפות יש להשתמש במרטטי סרגל. ההחלקה הראשונה תבוצע מיד לאחר הריטוט ע"י לוח עץ  .ב

ס"מ. יש לעבור מספר פעמים בלוח העץ על פני בטון הטרי עד  10X60 -מלוטש )פצקה( במידות לא פחות מ
פית תבוצע בהליקופטר, בפינות ובמקומות שאין גישה אשר פני הבטון יהיו ישרים וחלקים. החלקה סו

 להליקופטר יש להחליק בכף פלדה )מלץ(.
 
לצורך יציקת רצפות בטון ישתמש הקבלן בשבלונות מתכת מפולסות בהתאם לשיפועים הנדרשים ובעזרת  .ג

 מכשור אופטי )ניבליר(.
 
 

 אשפרת הבטון והגנתו - 02.08
 

 כללי - 02.08.00
  

 ימים מיום היציקה )לא כולל את יום היציקה(.  7תהיה  פת האשפרהתקו 02.08.00.01
    

את פני הבטונים והטפסות ביריעות של פסולת כותנה מורטבת. יש לדאוג שפני  יש לכסות 02.08.00.02
הבטון יהיו רטובים ומכוסים במשך כל תקופת האשפרה ביריעות פוליאתילן וברדיד 

תמיסות ואבק. היריעות תהיינה צמודות לפני הבטון  אלומניום על מנת להגן עליהם מפני
ומעוגנות היטב כך שלא יתאפשר מגע של אבק או תמיסות עם פני הבטון החדש. היריעות 

 מיקרון לפחות. 250ס"מ לפחות. עובי היריעות יהיה  30תונחנה בחפיפות של 
 

 על פי הוראות היצרן. ”Water Based Curing Compound“מיד לאחר הורדת הכיסויים יש להתיז  
 

 מי האשפרה יהיו מי שתיה בלבד. מי האשפרה: 02.08.00.03
 הובלת המים מנקודת האספקה אל האתר תבוצע על ידי ובאחריות הקבלן, ועל חשבונו.

 
 גימור – 02.16

 
 של המפרט כדלקמן: 02, יתווסף לפרק 02.16סעיף נוסף, 

 
 כללי - 02.16.00

 
יצוקים באתר וטרומיים יבודדו כדלקמן )גם אלה הבאים במגע עם עפר וגם אלה  פני הבטונים, 02.16.00.01

 שאינם באים במגע עם עפר(:
 

 החלקת פני הבטון על ידי מילוי כל השקעים והרחקת החספוס הגס. .א
 

 ניקוי יסודי של שטח הבטון, קיצוץ חוטי הקשירה, רחיצת הבטון בחומצה מהולה ושטיפה יסודית במים. .ב
 

 55מיקרון( ושלוש שכבות של "אפרולסטיק  50בטון בשכבת יסוד של "אפיקטלק" שקוף )משיחת פני ה .ג
HE( "1000 .)מיקרון 

 
 אופקיים ואנכיים. –ס"מ, יבוצע בכל המתקנים ובכל המקצועות  2*2 קיטום מקצועות 02.16.00.02
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 מסגרות חרש -  19פרק 

 ן:של המפרט הכללי יתווסף סעיף חדש כדלקמ 19לפרק 
 

 עבודות גידור - 1908
 גדר רשת 19081

 בכל מקום עליו יורה המפקח בכתב, תבוצע גדר מרשת מגולוונת כמפורט להלן:
 חומרים

במפרט  1901לגדרות ולפשפשים יהיו עשויים מפלדה חדשה, בהתאם לדרישות של סעיף  פרופילים וצינורות
 הכללי, ומגולוונים.

 , בבית המלאכה.חורים לחיבורים יוכנו מראש, בקדיחה
 .103הצינורות יהיו מדרגה "ב" לפי ת"י 

 למניעת חדירת מי גשם לתוך העמודים. -הצינורות יהיו סגורים בראשם על ידי כיפת מגן עשויה מחומר פלסטי 
על כל סוגיו )דוקרני, מתיחה, וחוטי קשירה( יהיו מגולוונים. הגלוון יהיה חדש ונקי, ללא פגם וללא  רשתות ותיל

 ות חלודה.נקוד
 מ"מ. 3מ"מ, מחוטים שקוטרם  X 50 50תהיה במשבצות של  הרשת 
 מ"מ. 3יהיו מתיל בקוטר  חוטי מתיחה 
 גרם למ"א. 125יהיה במשקל של  תיל דוקרני 
 מ"מ. 1יהיו בקוטר  חוטי קשירה  

 תקנת העמודים
 סוג של עמוד.יבוצעו בקדיחה, בקטרים ובעומקים המצוינים בתוכניות לגבי כל  בורות ליסודות

 ס"מ מתחת לתחתית העמוד, כמצוין בתוכניות. 10עומק היסוד יהיה 
. כל חלל הקידוח ימולא בבטון, ללא אבנים )אין להשתמש בבטון "דבש"(. הבטון 20 -יהיו מבטון ב  היסודות

 ייבטש היטב באמצעות מוטות ויוחזק במצב  רטוב במשך שלושה ימים לפחות.
היו אנכיים בדיוק, ואנכיותם תיבדק על ידי הקבלן באמצעות אנך. קו העמודים יהיה לגדר ולשערים י העמודים

 ישר לגמרי.
 גילוון

, 580כל חלקי הגדר, העמודים למיניהם, הברגים, החיבורים וכדומה, יהיו מגולוונים באבץ חם לפי ת"י 
 בביהח"ר לפני אספקתם לאתר.

 שערים 19083
 התקנת שערים תהיה כמפורט בתכניות.
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 עבודות סלילה – 51פרק 
 

 של המפרט הכללי יש לתקן, להוסיף ולהשלים כדלקמן: 51בפרק 
 

 כללי - 51.01
 

 תחום הפרק - 51.01.00
 

 פרק זה מתייחס לכל העבודות הקשורות בחפירה/חציבה, מילוי ובהשלמת עפר מושאל.  
 

 בין היתר יבוצעו עבודות העפר הבאות:
 

בות למילוי המשטח, אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, פיזור, הידוק אספקת חומר מושאל ופיזורו בשכ -
 והידוק מבוקר של החומר החפור ושל מילוי מושאל/מובא, 

חפירה ו/או חציבה בכל שטח אתר העבודה, מיון החומר, שימוש בחומר למילוי בשטח המשטח בחלקה  -
 הצפוני של בריכת התשטיפים, 

 הכנת תשתית, -
בחלקה הצפוני של בריכת  -לי/לס חרסיתי( מהודק הידוק מבוקר בשכבותהתקנת משטח מעפר )לס חו -

 התשטיפים,
 אספקה ויישום של מצע סוג א' מהודק הידוק מבוקר בשכבות, -
 הכנת שכבה נקייה מאבן כתשתית ליריעות האיטום, -
 ביצוע של תעלות עיגון ליריעות איטום, -
 

 ת.וכן, כל העבודות כמתואר בתכניות, במפרט ובכתב הכמויו
 

 חומרים, מוצרים ומלאכה - 51.01.07
 

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות המוקדמות המפורטות בסעיף זה  - בדיקות מוקדמות 51.01.07.02
במפרט הכללי, וכן כל בדיקה נוספת הנדרשת על מנת להוכיח עמידות החומרים 

 בדרישות המפרט והתכניות )בכלל זה מוליכות הידראולית(.
תבוצענה ע"י מכון התקנים הישראלי או על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת, שתאושר מראש על  הבדיקות

 ידי המפקח.
 

 מנת עיבוד לבקרת צפיפות שדה 51.01.07.03
 

שטח מנת העיבוד לצורך בדיקות צפיפות השדה )של תשתיות, מילוי עפר ומצעים( יהיה בסוללות, במשטחים, 
 "ר לכל שכבה, ולא פחות מבדיקה אחת לכל שכבה לכל משטח/סוללה.מ 3,000 -בקרקעיות ובדרכים 

 מדידה וסימון - 51.01.08
 

 לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסקה הבאה: ערעור על גבהים: 51.01.08.03
 

בכל מקרה לא יתקבל ערעור בקשר להפרשי גבהים הנובעים מהפרשים עקב שינויים במצב השטח הקיים כולו, 
 ילת עפר לכיסוי, וכן משינויים בגוף הפסולת הקיים עקב הוספת או הזזת פסולת.וכן בשטחי שא

 
על הקבלן להשלים ולתקן את המדידה בקטעים שבהם מתוכננת להתבצע עבודה במסגרת חוזה זה ולעדכן את 

 הרומים, את עומקי החפירה/מילוי והמתקנים בהתאם.
 תן כנכללות במחירי היחידות האחרות.לא תשולם כל תוספת בעבור ביצוע המדידות ורואים או

 
לא תשולם גם כל תוספת בעבור שינויים בביצוע שיידרשו כתוצאה מן העדכון, למעט שינויי כמויות )במידה 

 ויהיו( שישולמו על פי מחירי היחידה הנקובים בחוזה.
 

 עבודות הכנה ופרוק - 51.03
 

 כללי  - 51.03.00
 

 זה במפרט הכללי, כולל סעיף זה גם: בנוסף לכל העבודות המפורטות בסעיף
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 פינוי משקעים קיימים מעל גבי יריעת האיטום העליונה בחלק בו מתבצעות העבודות בבריכת התשטיפים, -
 עבודות פירוק מערכת איטום כפול, בחלק בו מתבצעות העבודות בבריכת התשטיפים, -
 עבודות פירוק מתקנים מסוגים שונים, -
 ורשת ניקוז מתחת לשטח המשטח המתוכנן בתחום בריכת התשטיפים, עבודות פירוק יריעות איטום -
 בדופן הבריכה הצפונית הקיימת, –עבודות התחברות לצנרת כניסת תשטיפים קיימת  -
 עבודות פירוק ופינוי מדרכות, -
 עבודות פירוק ופינוי גידור קיים, -
 
 

צעו באופן שיבטיח מניעה חיתוך, סילוק ופינוי קטע ממערכת האיטום הקיימת והמשקעים שמעליה יתב
מוחלטת של השארת משקעים מתחת לשטח המשטח המתוכנן ו/או ליריעות המתוכננות ומניעה מלאה של מעבר 
משקעים ועפר אל רשת הניקוז הקיימת אליה תחובר גם הרשת החדשה. במקרה של התרחשות כשל מסוג זה 

הרשת והיריעות הקיימות למצב נקי לחלוטין  במהלך הביצוע הקבלן יתקנו באחריותו ועל חשבונו, ויחזיר את
 מעפר, ומשאריות משקעים. 

 
יתקבל שטח נקי לחלוטין מחומרים זרים  -בסיום עבודת פינוי קטע ממערכת האיטום והמשקעים שמעליה 

 כלשהם, כולל חומרים אורגניים, באופן שמאפשר פריסת מערכת האיטום החדשה לצד זו הקיימת.
 

חל בהתקנת מערכת איטום חדשה )יריעה/רשת ניקוז/יריעה(, אלא לאחר שווידא וקיבל בכל מקרה הקבלן לא י
אישור המפקח לכך כי השטח נקי ומוכן לפריסת יריעות וכי רשת הניקוז ויריעות האיטום הקיימות, אליהן 

 הינן במצב נקי לגמרי ומתאים לביצוע ההתחברות. -מתחברים 
 

יש לאישור המפקח תוכנית עבודה לחיתוך, פירוק ופינוי קטע מערכת לפני וכתנאי לתחילת עבודתו הקבלן יג
 האיטום הכפול הקיים והמשקעים מעליו.

 
 

 פירוק מבנים   51.03.04
 

, ואם לא נאמר אחרת, הקבלן יבצע פירוק של גדרות, פירוק מדרכות, משטחי מתכת,  01בנוסף לאמור בפרק 
נים, מתקנים וכל אלמנט נוסף עליו יורה המפקח בשטח. הקבלן משטחי בטון, מגופים, יסודות, צנרת עילית, מב

הכול על פי  –יבצע לכל אלה פירוק מלא ויסלקם מהשטח אל תא ההטמנה, ו/או יאחסן לצורך התקנה חוזרת 
 הוראות בכתב של המפקח בשטח, ובאישורו של המנהל. 

 
 כל עוד לא נאמר אחרת, הפינוי יהיה כדלקמן:

יפורקו ויפונו באחריות הקבלן ועל חשבונו, אל אתר פסולת  –משטחי בטון  פירוק גדרות, מדרכות, .א
 הבניין בשטח דודאים,

מערכת האיטום הכפול, ה, צנרת, מתקני פוליאתילן המצויים בתוך הבריכות, יפורקו  .ב
 ויפונו באחריות ועל חשבון הקבלן אל תא ההטמנה בשטח דודאים.

 
 סילוק פסולת ועודפי עפר - 51.03.08

 
מר פסולת וכל חומר אחר, לרבות  קיימת, מערכת איטום, ישונע ויסולק למקום שיקבע המנהל, במרחק שלא חו

 לעיל. 00.01.08מ' מחוץ לגבולות "מתחם העבודה", כמוגדר בסעיף  2,000יעלה על 
 

 עבודות עפר ובחנ"מ - 51.04
 

 כללי - 51.04.00
 לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסקה הבאה:

 
סעיף זה מתייחסות לכל סוגי החפירה/חציבה לכל יעדיה. החומר החפור ימוין, יועמס, יובל ויפוזר  הוראות

 בשכבות לפי הנחיות המפקח באתר ולפי הנדרש בתוכניות. 
 

 ייבדקו במעבדה על ידי הקבלן.  –חומרים שעבורם קיימות במפרט דרישות טיב
 

לן היכן לערום כל סוג של קרקע, ובאיזה קרקע ינחה המפקח את הקב -על פי תוצאות בדיקות המעבדה 
 תבוצענה כל סוגי העבודות. 

 
 יבוצעו באחריות הקבלן ועל חשבונו. -כל בדיקות המעבדה 
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 בטיחות חפירות - 51.04.02

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי, יבטיח הקבלן את עובדיו וכל אדם המבצע עבודות בתוך או בסמוך 
ות וכל פרט בעומק מפני הקרקע. באחריות הקבלן להדריך את העובדים ולוודא קיום כל לתעלות, שוחות, בור

 נוהלי הבטיחות ותנאי הבטיחות הנדרשים בביצוע פעולות בעומק מפני הקרקע.
הקבלן יסמן, יגדר וינקוט כל פעולה הנדרשת על מנת להתריע בפני העובדים ועוברי אורח על קיומן של תעלות 

 רות או מתקנים תת קרקעיים.פתוחות או של בו
 חציבה  – 51.04.07

 
 : לסעיף זה במפרט יתווספו סעיפי משנה כדלקמן:כללי  51.04.07.00

 
על פי ההגדרה המופיעה בסעיף זה במפרט -מצא הקבלן כי בשטח העבודה קיים סלע קירטוני קשה ורציף .א

 על כך למפקח. הכללי )אין הכוונה לסלע רך או לשברי סלע מעורב עם קרקע(, יודיע 
 

במידה והמפקח יאשר בכתב כי החומר עונה להגדרה כסלע המחייב "חציבה", ישלים  הקבלן את עבודות 
 חשיפת הסלע בכל השטח המיועד לחציבה.

עם השלמת חשיפת הסלע, ולפני תחילת החציבה, וכן בגמר עבודת החציבה יבצע הקבלן מדידה של המצב         
 זאת לצורך חישובי כמויות החציבה בגמר העבודה.הקיים, בהשגחת המפקח, ו

 עודפי חציבה יפונו למקום שעליו יורה המנהל. .ב
 

 מילוי - 51.04.09
 

 לסעיף זה במפרט הכללי יתווספו ההנחיות הבאות: כללי: 51.04.09.00
 

 דס.חומר המילוי יאושר מראש ע"י המפקח על פי תוצאות בדיקות מעבדה ובמהלך הביצוע ולפי דרישת המהנ .א
בכל מקרה לא יעשה שימוש בעפר הכולל חומר חישוף, שאריות צמחיה, או שמקורו משכבת הקרקע העליונה  .ב

 של השטח הקיים באתר.
 מילוי בעפר - 51.04.09.01

       
 לסעיף זה במפרט הכללי יתווספו ההנחיות הבאות:

 
ר הידוק( ויהודקו הידוק מבוקר, ס"מ )לאח 20כל המילויים יפוזרו בשכבות שעובי כל אחת מהן לא יעלה על  .א

 על פי הנדרש במפרט המיוחד ובתוכניות. –או הידוק רגיל 
 
כל חומרי העפר למילוי שיעשה בהם שימוש באתר יהיו מעפר נקי מסוג לס חולי/לס חרסיתי, העומד בהגדרה  .ב

A4 – A6    לפי מיוןAASHTO צול. 0.5. העפר יהיה נקי מגודל חלקיק מקסימלי העולה על 
 

מטר הקרובים אל הדופן הפנימית לכיוון הבריכה, יעשה בשימוש באותו סוג חומר למילוי, אבל גודל  3.5-ב
מ"מ, על מנת שיתאים לשמש כמצע  5חלקיק מקסימלי מכל סוג שהוא, חלקיק/רגב/אבן לא יעלה על 

 ליריעות האיטום שיונחו עליו.
 
יות צמחיה, או שמקורו משכבת הקרקע העליונה בכל מקרה לא יהיה שימוש בעפר הכולל חומר חישוף, שאר .ג

 של השטח הקיים באתר,
 

בכל מקרה יש להביא את חומר המילוי המוצע לאישורו של  המפקח, ורק אישורו של המפקח בכתב מהווה  .ד
 אישור לשימוש בחומר המוצע.

 
 
 
 

 : מילוי בחומר חצוב – 51.04.09.02
 

 ת המפקח במפורש ובכתב, ובכפוף להנחיות הבאות: לא יבוצע מילוי בחומר חצוב, אלא אם יורה זא
ס"מ גם בשכבות  20למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי, גודל האבן המקסימלי יהיה  .א

 התחתונות.
 בכל שכבה שהיא. 20%כמות האבן לא תעלה על  .ב
מ' הקרובים אל הדופן הפנימית  3.5 -לא ייעשה כל מילוי בחומר חצוב או חומר הכולל אבן ב .ג

 ריכת התשטיפים.של ב
 
 



41 

 

 

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 מילוי מושאל 51.04.09.03
 טעונים אישור המנהל. -כל שטח לשאילת עפר שהינו בתחום האתר, וכן העומקים המותרים לחפירה בו 

 
 מילוי מובא 51.04.09.04

 
יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף זה  של המפרט  -מילוי מובא יעמוד בדרישות המפרט המיוחד, ורק בהיעדרן 

 הכללי.
 מילוי במדרון 51.04.09.06

או סוללה חדשה המתחברת לסוללה קיימת, או  20%משטח/סוללה הנבנית על מדרון ששיפועו מעל 
שבנייתה מבוצעת בשני שלבים )בכל שלב חלק מהרוחב(, שיפועי  המדרונות  הקיימים  יחפרו במדרגות 

בעה או הסוללה הקיימת מעל מ' )כאשר שיפוע מדרון הג 2שרוחבן מקו המדרון פנימה יהיה לפחות 
רוחב המדרגה יהיה לפחות מטר(. בכל מקרה על הקבלן להבטיח שלא תעורער יציבות המדרון  35%

 הקיים.
החומר המופק מחפירת המדרגות יונח ויהודק בהמשך לשכבות חומר המילוי החדש ובמפלסיהן של 

 גלישה. -שכבות אלו, באופן שתובטח תאחיזה ואי
 על מדרך המדרגות יהיה כהידוק השכבות המקבילות. ההידוק של המילוי

 מטר. 2אופקי. עיצוב מדרגות ברוחב  2 -אנכי ל 1שיפוע זמני ממוצע של מדרון שכנגדו מבוצע מילוי לא יעלה על 
 

 בכל מקרה לא תשולם כל תוספת בגין עבודות מילוי וחפירה עודפות הנדרשות משיקולי ביצוע.
 

 הידוק - 51.04.14
 

 הידוק שטחים  - 4.0151.04.1
 לפי הוראות סעיף זה במפרט הכללי, יבוצע  הידוק שתית בשטח העבודה, במקומות המפורטים להלן:

דופן פנימית -בקרקעית הבריכה, מדרון המשטח -כל השטח המיועד לאיטום ביריעות, בגמר עבודות עפר   -
(, של מדרון המשטח 1:2.5ם )של הסוללה הצפונית החדשה, הן בשטחים אופקיים והן בשטחים משופעי

 המתוכנן,
 כל שטח בסיס המשטח המתוכנן במילוי, -
 לפני יישום המצעים, –כל שטח ראש המשטח המתוכנן  -
לפני המילוי מחדש לצורך  -בבסיס ה"מדרגות" שיחפרו בהתחברות לדופן סוללה/מדרון קיימים  -

 התחברות.
 

 .51.04.14.02הכל בכפוף להוראות ומגבלות סעיף   
 

 מעברי מכבש ויברציוני. 7 -תית תהודק הידוק רגיל עד להפסקת השקיעות, ולא פחות מהש
 

המפקח רשאי להורות על ביצוע של הידוק על פי סעיף זה במקומות נוספים, או לבטל ביצוע של הידוק במקומות 
 המצוינים במפרט, בהתאם לממצאים שיתגלו במהלך העבודות. 

 
 דלהלן. 51.04.18דיוק הנקובה בסעיף עיצוב פני השטח ייעשה לדרגת ה

               
 במקומות בהם קיים סלע קשה בשתית לא יבוצע הידוק שתית.

 
  צפיפות השדה 51.04.14.02

 
שבסעיף זה  הידוק מבוקרדרגת הצפיפות הנדרשת באתר, בשתית ובכל אחת משכבות המילוי, תהיה על פי טבלת 

 יות או במפרט המיוחד.במפרט הכללי, אלא אם נאמר אחרת בתכנ
 

 שבמפרט הכללי יבוצע : הידוק מבוקר לדרגת צפיפות על פי טבלת הידוק מבוקרא.  
 
 בשתית למשטח/סוללה, -
 בשכבות מילוי במשטח/סוללות, -
 בשתית תעלות צנרת, -
 במילוי חול בתעלות עיגון ליריעות איטום, -
 לפני המילוי מחדש לצורך התחברות. -בבסיס ה"מדרגות" שיחפרו בהתחברות לדופן סוללה/מדרון קיימים  -
 בכל מקום אחר המפורט בתכניות, במפרט או בכתב הכמויות. -
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 הכנת השטח במקומות המיועדים לפריסת יריעות 51.04.14.06
 

הקבלן יכין את השטח המיועד לאיטום, באופן מלא ומיטבי לצורך פריסת יריעות האיטום. השטח צריך לקבל 
 לפריסת יריעות עליו.  את אישור המפקח, כמתאים

הקבלן יוודא סיום הכנת השטח לצורך פריסת היריעות בלו"ז סמוך ככל הניתן למועד פריסת היריעות, זאת על 
מנת להימנע ככל הניתן מהצורך בהכנה חוזרת של השטח )בכל מקרה לא ישולם עבור עבודות הכנה חוזרות 

 לאותו השטח, באם יידרשו(.
להלן ויוחלקו  51.04.18עפר, בדפנות הסוללות המיועדות לאיטום, יעוצבו על פי סעיף פני השטח בגמר עבודות ה .א

על ידי מפלסת ותוך הידוק על ידי מכבש למצב שבו לא תהיה תזוזה של העפר ועד קבלת משטח אחיד וחלק 
 ן.ללא "גלים", בליטות או סימני גלגלים, כנדרש לצורך קבלת אישור המפקח לפני פריסת היריעות עליה

 
מ"מ,  5בכל מקרה כל שטח מדרון או קרקעית המיועד לאיטום יהיה נקי לחלוטין מאבנים בגודל העולה על  .ב

 מרגבים, משורשים ומכל עצם העלול לפגוע בשלמות היריעות.
 

 נטילת מדגמים לבקרת צפיפות השדה של עבודות עפר - 51.04.15
מ"ר לכל שכבה, ולא פחות מבדיקה אחת לכל שכבה  3,000שטח מנת העיבוד לצורך בדיקות צפיפות השדה יהיה 

 לכל סוללה.
 סטיות מותרות - 51.04.18

 
 של המפרט הכללי יש לעדכן חלקית ע"פ הסעיפים בטבלה הבאה. 1את טבלת הסטיות שבנספח מס' 

 נשארים בתוקפם(. -)ההערות וכן סעיפים המופיעים בטבלה ושאינם מופיעים בטבלה שלהלן 
 

 

סטיה מותרת 
 ישוריותבמ

 )מ"מ(

 

 

סטיה מותרת מהרום 
 המתוכנן 

 )מ"מ(

 

 מקום

 

 

 30)אפס( פלוס  0מינוס  )עשרים( 20
 )שלושים(

 תחתית בריכת תשטיפים 

 30)שלושים( פלוס  30מינוס  )שלושים( 30
 )שלושים(

 פני משטח/ סוללות / דרכים

 דפנות חפורותשיפוע חיצוני של סוללות או  )מאה( 100מינוס או פלוס  )ארבעים( 40

 דופן פנימית של תעלות פתוחות )ארבעים( 40מינוס או פלוס  )עשרים( 20

 דופן חיצונית של תעלות פתוחות )מאה( 100מינוס או פלוס  )ארבעים( 40

 תחתית של תעלות פתוחות )עשרים( 20מינוס או פלוס  )עשרים( 20

 צעים במשטחפני ראש שכבת המ )עשרים( 20מינוס או פלוס  )עשרים( 20

 

 הערות:

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שהסטיות המותרות לא יכולות להיות קונסיסטנטיות לכיוון אחד, על פני  -
 למניעת שינויים בכמויות המילוי/חפירה. -כל השטח 

 

 מצעים - 51.05
 

 כללי - 51.05.00
 

 לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסקה הבאה: 
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"מצע לכבישים, רחובות ושדות תעופה". כמו כן  1886של החומר יהיו בהתאם לת.י.  דרישות הטיב והדירוג
 (.51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) 5103מחייבות את הקבלן כל דרישות הביצוע הכלולות בפרק 

 
מצע ס"מ )אחרי הידוק( בכל שכבה. ה 20ס"מ מצעים בשלוש שכבות מצע בעובי  60יסללו  –בכל מקום שיידרש 

 .100%יהיה מסוג א', מחומר מחצבה מדורג )"אבן  גרוסה"( ויהודק הידוק מבוקר בשכבות לדרגת צפיפות של 
 
 

 עבודות ניקוז )לרבות דיפון(    51.07
 

 ממולא  בטון  GEOWEB-ב   דיפון עבודות -ציפויים ודיפונים  –51.07.06
  

 כללי  
 ממולא בטון.  GEOWEBהדיפונים על דפנות התעלה ובמוצא/כניסה למעבירי מים יהיה מכוורות 

ס"מ  7.5מחוספסות  ומחוררות  בעומק    HDPEאו שווה ערך, עשויות    GEOWEBיעשה שימוש בכוורות 
 תאים למ"ר . 40ובצפיפות של 

 

  הכנת השטח 
 ייושר ויפולס באמצעים מתאימים על או שווה ערך,  GEOWEB שטח המיועד ליישום בכוורת 

 מנת להצמיד את הכוורת אליו, עד לקבלת שטח אחיד ללא בליטות שעולות מעל  פני השטח 
 ס"מ או יותר. )גובה סופי להכנת השטח הוא גובה סופי פחות גובה כוורת כולל מילוי בטון(   5 -ב

בכל עפר מושאל/מובא אחר למעט חוואר או  ערוצי סחף שנוצרו לפני  התקנת הרשתות ימולאו בעפר מקומי או
  .חרסית שמנה

 
 יש לקבל אישור המפקח למצב הכנת השתית לפני הנחת  הכוורות והבד הגיאוטכני.

 

 התקנת יחידות  הכוורת או שווה ערך 
 גר'/מ"ר. 200יונחו על גבי בד גיאוטכני לא ארוג במשקל   GEOWEBכוורות 

 דכו באמצעות סיכות מגולוונות של אקדח סיכות סמוכות ישו GEOWEBכל שתי יריעות  
 ע"פ הנחיות היצרן ) כתוצאה  מהחיבור יווצר תא חדש(. 0.5פנאומטי בגודל  "

 

  עגון 
 יבוצע בקצה העליון ובקצה התחתון באמצעות  יתדות מברזל   GEOWEB -עגון   כוורות ה

בראש כל יתד. היתדות בקצוות    ATRA-CLIPמ', עם  אביזר 0.65מ"מ ובאורך  12מצולע לא מגולוון בקוטר  
תאים למ"ר( יתדות נוספות יתקעו  40ס"מ בין יתד ליתד )כל תא שני בכוורת מסוג  49יתקעו במרווחים של  

ס"מ. לפני המילוי  יש לבדוק את כל היתדות ולוודא תקיעה  120 -לאורך ולרוחב שטח הפריסה במרווחים של כ
 טי מתהדק על הכוורת .סופית עד למצב שבו הראש  הפלס

 

 נקזים 
 על פי הפרט המופיע בתוכניות. -יש להתקין בשטחי הכוורת, פתחי ניקוז מחצץ עטוף בד                              

 

 עבודות בטון 
 ס"מ מעל   2ס"מ )כולל   9.5סה"כ   יהיה – GEOWEB  -בתוך כוורות ה עובי שכבת הבטוןא.      

 (. גובה הכוורת          
 

 . שקיעת קונוס של תערובת הבטון 30 -יש לצקת בכוורת  בטון ב  -  סוג תערובת בטון   ב.    
 לבטון וכן כמות ואופן  . בדיקות החומרים 118צול. הבטון יהיה לפי ת"י  4.0-5.0תהיה            

 . 26,118,601נטילת הדגימות יהיו לפי ת"י           
 יגמנט ע"פ גוון הקרקע בשטח .הבטון יהיה עם פ         

 הגימור יהיה גס ומחוספס .         
 

 ס"מ . 1מטר בקלקר בעובי  20יבוצעו כל  - תפריםג.      
 

יבוצעו ע"י החדרת  הכוורות לקרקע ועיגונן כמפורט בפרטים  -במימד האורך של התעלה  -  קורות היקפיותד.     

 .בבטון עם פיגמנט ומילוי החריץ
על פי הפרטים המופיעים  –תבוצע שן מחגורת בטון מזוין  –וחב של התעלה, בתחילת וסוף קטע מדופן במימד הר

 בתכניות.
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 קווי מים ביוב וניקוז - 57פרק 

 

 של המפרט הכללי יש לתקן, להוסיף ולהשלים כדלקמן: 57בפרק 
 

 כללי - 5700
 

 כללי - 57001
 

 הצנרת שיבוצעו במסגרת עבודה זו, ובכללן  פרק זה מתייחס לכל עבודות - תחום הפרק 570011
 צנרת ומתקני תשטיפים, צנרת ניקוז וכל המפורט בתכניות ובמפרט.             

 
 אל רשימת התקנים בסעיף זה במפרט הכללי יש להוסיף תקנים מחייבים כדלהלן: - תקנים - 570012

 

פוליאתילן להספקת מים, לתיעול ולביוב צינורות ואביזרים מ –: מערכות צנרת פלסטיק 4427תקן ישראלי  -
 בלחץ.

 

 בנושא: צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים. 1519תקן ישראלי  -
 
 

 תכניות עדות - 57002
 

 הקבלן אחראי להכנת תכניות עדות.
 

 התכניות יוכנו ויוגשו לאישור המפקח כתנאי למתן אישור לכיסוי הצנרת ומילוי התעלות.
 אחריות ליציבות - 70035

 
 לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפיסקה הבאה:

 
הקבלן יהא אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות לצינורות, לשוחות ולמתקנים ולתיקון 

 כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, במשך שנתיים מיום מתן תעודת ההשלמה.
 

 דיפון ותימוך - 57004
 

 לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפיסקה הבאה:
הקבלן אחראי לבצע על חשבונו תמיכות, דיפון, חיזוק וכל הנדרש על מנת לשמור על קירות של תעלות וחפירות 

 מכל סוג שהוא במצב יציב ותקין. 
 

האויר  הקבלן יבצע תמיכות ומיגונים בהתאם לנדרש על פי עומק החפירה, סוג הקרקע, תנאי הניקוז ומזג
 באופן שיאפשר עבודה בטוחה בתוך התעלות. -ודרישות העבודה 

 
 עבודות עפר- 5701

 
 בסעיף זה חציבה תיחשב כחפירה, ולא תשולם בעבורה כל תוספת.

   כללי - 57010
 

קרקעיים פעילים בשטח העבודה. באחריות -תשומת ליבו של הקבלן מוסבת בזה לאפשרות קיומם של קווים תת
תבוצע חפירה בידיים לצורך זה. במקרה של פגיעה כלשהי  -ולאמת תוואי קווים אלה. באם נדרש  הקבלן לבדוק

בצנרת או באלמנטים קיימים יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו, תוך תיקון הנזקים על חשבונו ולשביעות רצונו 
 של המפקח.

 ביצוע החפירה - 57011
 

 לסעיף זה במפרט הכללי יתווסף סעיף המשנה הבא:
 ט. חפירה של התעלה בכל רוחב שיידרש על מנת להגיע לעומק המפורט בתכניות תוך שמירה על יציבות הדפנות.

 
 חפירת תעלות לצינורות - 57012
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 לסעיף זה במפרט הכללי יתווספו ההוראות הבאות:

 
של המפרט  51.04.14.01עם גמר עבודות החפירה יבוצע בתעלות הידוק מבוקר של השתית, על פי הוראות סעיף 

 המיוחד.
 

 יצירת תושבת לצינורות ועטיפתם - 57014
 מתחתית החפירה ועד תחתית הצינור -תושבת  .א

כל העבודה תיעשה לפי הוראות סעיף זה במפרט הכללי, אולם בכל מקום שיידרש בתכניות, החפיר יועמק 
נוספת, לא תרופד בחול מתחת לתחתית המתוכננת של הצינור לפי המידות המופיעות בתוכניות והחפירה ה

 מחצבה, אלא כדלקמן:

 צמנט. 6%-בחול נקי מאבן ומיוצב ב –לצינור עיוור מתחת לסוללה/משטח  -
 
בצינורות עיוורים העוברים בתוואי  ס"מ מעל ראש הצינור או מעבר לכך 60מתחתית הצינור ועד  -עטיפה  .ב

בו חפירת התעלה נמצאת בחלקה  משטח המצעים, או בתוואי החוצה סוללות, או בתוואי צמוד לסוללות
 צמנט.  6% -מתחת לבסיס הסוללות: ע"י מילוי חול מיוצב ב

 
 : הכנת חול צמנט

 צמנט יהיה לפי משקל. 6% -
 הערבול יבוצע ע"י מערבל מכני, עד קבלת תערובת הומוגנית. -
ציג אותה מ"ק,  י 5לפני תחילת מילוי ע"י חול צמנט הקבלן יכין דוגמה בנפח של לפחות  -בכל מקרה  -

 למפקח כולל תעודות בדיקה לכל נושא שיידרש ע"י המפקח, ויקבל אישור המפקח לביצוע.
 

 מילוי מוחזר - 57016
ס"מ, לכל רוחב                 3.0-1.5בגודל  רחוץיהיה כולו בחצץ  המילוי לצינורות הניקוז המחוררים 570161

 יות, מעל תחתית התעלה.ס"מ מתחת לצינור ועד לגובה המצוין בתוכנ 5החפיר, 
ס"מ  15 -צמנט לפחות, לכל רוחב החפירה, מ 6% -יהיה בחול מיוצב ב המילוי ליתר הצינורות 570162

 ס"מ מעל ראש הצינור.  60מתחת לתחתית הצינור ועד 
 .98% -החול יהודק בהידוק מבוקר ל              

ס"מ,  20ים שבתוכניות, בשכבות של מעל החול יהיה המילוי בקרקע למילוי, על פי המפורט בפרט
 מהודקות הידוק מבוקר בשכבות.

מ' מעל  20בכלי מכאני כבד על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום של לפחות. אין לעלות
 ראש הצינור, וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.

 
 6% -יהיה בחול מיוצב ב –ים/סוללותהמוחזר בתעלות צנרת שמתחת למשטח כל המילוי 570163

 צמנט לפחות ויהודק בהידוק מבוקר.
 דלעיל. 51.04.14.02לפי סעיף  - הצפיפות הנדרשת בהידוק מבוקר 570164

 
 עבודות בטון - 5702

 
 כללי - 57020

 
 מ.ס" 5 -כיסוי הבטון על מוטות הזיון לא יהיה בשום מקרה קטן מ -למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי 

 
 קווים מחומר פלסטי - 5707

 
 כללי - 57070

 
 לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף ההערה הבאה:

 
 .(HDPE PE-100)סעיף זה במפרט המיוחד מתייחס לקווים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה 

 
רט יהיו מצינורות פוליאתילן כמפו -קווי איסוף תשטיפים  -, לכל היעדים, ביניהם כל הצינורות באתר העבודה

 להלן:
 
בקטרים , תוצרת "פלסים" או שווה ערך, )HDPE  PE-100(מפוליאתילן בצפיפות גבוהה  הצינורות יהיו .א

 בתוכניות. הצינור יהיה בצבע שחור, עמיד בפני קרינה אולטרה סגולה. המצויינים
 .10הצינורות יהיו בדרג  .ב
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ה" )מגרעת פנימית( בקצה )וזאת כדי כל הצינורות יובאו לשטח במוטות ולא בגלילים. המוטות יהיו עם "פז .ג
 להקטין בתוך הצינור את הבליטות/גרדים הנוצרים בעת ריתוך פנים(.

 
 

 חיבורים ומחברים - 57071
 
יחוברו ביניהם על ידי ריתוך בלבד. לא יאושר שימוש באביזרים כלשהם לחיבורי צנרת,  HDPEצינורות  .א

עפויות, זקף צד, שוחות ועוד(. במקומות אלה למעט במקומות שצוינו במפורש בתכניות )כגון: הסת
ואחרים שפורטו בתכניות, המחברים נדרשים להיות משימוש חרושתי ובעלי תכונות זהות לפחות לאלו של 

 הצינורות המחוברים על ידם. 
 

אביזרים בזויות שאינן חרושתיות, יוכנו בבית מלאכה ויובאו לשטח מוכנים בשלמותם. לפני הכנתם, על הקבלן 
להגיש לאישור המפקח תוכנית פריסה על פיה יש בדעתו לייצר את הזוית הלא סטנדרטית. פנים האביזר ינוקה 

 חלקה ואחידה, ללא בליטות וגרדים. -מעודפי ריתוך באופן שתתקבל דופן פנימית של האביזר 
 
 בעת החיבור יש לנקות היטב את פנים הצינור ואת הדופן החיצונית. .ב
 
 ך ורק בציוד ובאופן )טמפרטורה וכד'( המאושרים על ידי יצרן הצנרת.החיבורים יבוצעו א .ג
 
 פנים הצינור ינוקה מעודפי ריתוך באופן שיתקבל צינור חלק ואחיד, ללא בליטות וגרדים. .ד
 

 הנחה - 57074
 

 לעיל. יש להקפיד על ניקוי החפיר מכל עצמים חדים, אבנים 5701עבודות עפר להנחת הצינורות מתוארות בסעיף 
 וכל עצם העלול לפגוע פגיעה מכנית בצינור או לשבש את מישוריות הנחתו. 

 גושי בטון לעיגון - 57076
 בניגוד לאמור במפרט הכללי בסעיף זה, גושי בטון יהיו מבטון שסוגו מפורט בתכניות.

 
 שטיפת הקוים - 570710

 
ולפני מסירת העבודה תבוצע ע"י לאחר השלמת מערכת הצינורות וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך 

 הקבלן, בנוכחות המפקח, שטיפה פנימית של כל המערכת, תוך פתיחת כל המגופים במערכת.
 הקבלן אחראי לשמירה על ניקיונו של הקו עד למסירה הסופית של העבודה כולה.

 
 הכל על חשבון הקבלן.  -המים לביצוע השטיפה וכן ניקוז הקוים בגמר השטיפה 

             
 מתקנים שונים  - 5709

 
 כללי - 57090

 
מתקנים שונים הקשורים למערכות הצנרת והתשטיפים יבוצעו כמפורט בתכניות, ולא כולם מפורטים להלן 

 במפרט המיוחד. 
 

 -בכל ספק באשר לאופן הביצוע של מתקן כלשהו, ובמקרה שבו לא קיימת הוראה בתכניות או במפרט המיוחד 
את תכניות הביצוע שלהם, להעבירן למפקח להערות ולאישור ולגשת לביצוע רק לאחר  חייב הקבלן להכין

 שתוקנו בהתאם לדרישות המפקח ואושרו על ידו.
   

 בלוקי בטון מזוין  - 57091
כל בלוקי הבטון המזוין לעיגון צנרות ומתקנים יבוצעו לפי המפרט המיוחד והתוכניות המתאימות. בלוקי הבטון 

ם יריעות האיטום יחוברו ליריעות האיטום לפי הפרטים המופיעים בתוכניות, הכל תחת השגחה הבאים במגע ע
 צמודה של המפקח בשטח . 
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 עבודות איטום - 68פרק   

 
 כללי - 6800

 
 תחום הפרק - 68000

 
חה פרק זה מתייחס לעבודות האיטום בבריכת התשטיפים, לרבות הכנת תשתית או מצע מעפר ליריעות, הנ

וחיבור של יריעות איטום )הן במקום מערכת איטום שהוסרה והן על גבי הסוללה המתוכננת בתחום הבריכה( 
 וביצוע בדיקות הטיב הנדרשות.

 
על הקבלן לבצע בבריכת התשטיפים השלמה של מערכת איטום כפול דומה לזו שהוסרה, בדופן הצפונית החדשה 

 , באופן שתימנע דליפת נוזלים לקרקע ולסביבה. וכן כל פרט אחר כמפורט בתכניות או במפרט
  הכנת השתית והתקנת מצע ליריעות - 6801

 
 הידוק השתית - 68011

 
 דלעיל. 51.04.14השתית תהודק כמפורט בס' 

 
 מצע ליריעות - 68012

 
נקי מטר של משטח המילוי הקרובים לפנים הבריכה, יבוצעו מחומר מילוי )לס חולי/לס חרסיתי(  3.5 680121

, המתאים לשמש גם כמצע ליריעות על פי לחלוטין מאבן או מכל חומר העלול לפגוע בשלמות היריעה
 דרישות סעיף זה כדלקמן. 

              
דלעיל. בנוסף למפורט שם,  51.04.09.01יעמוד בדרישות מחומר למילוי כמפורט בסעיף  החומר למצע ליריעות

מ"מ, מרגבים, משורשים ומכל עצם העלול  5ן מאבנים בגודל העולה על יהיה החומר מפורר היטב ונקי לחלוטי
 לפגוע בשלמות היריעות.

על הקבלן להביא לאישורו המוקדם של המפקח את החומר שברצונו להכניס לשטח כולל כל הנתונים הנדרשים 
 לרבות תוצאות בדיקות המעידות על התאמת החומר לדרישות המפרט.    

 הודק כמפורט לעיל, ויעוצב בדרגת הדיוק הנדרשת.חומר המצע יוחלק וי
  

 התאמת גבהים - 68013
 

של כל שטח  ”As Made“לפני התחלת הפריסה תבוצע מדידה של פני המשטח, הדופן והקרקעית ותוכן מפת 
 המשטח לתוכנית ולחתכיה, וכי נתוני הידוק הקרקע מתאימים לנדרש במפרט. העבודה, על מנת לוודא התאמת 

 חל בפריסת היריעות לפני קבלת אישור המפקח לתאימות השטח לתכניות.לא יו
 יריעות האיטום - 6802

 כללי - 68020
 .68כל היריעות ללא יוצא מן הכלל תעמודנה בכל דרישות המפרט המיוחד המפורטות בפרק 

 
 

 טיב יריעות האיטום - 68021
 

מ"מ, מיוצרות מחומר גלם שלפחות  1.5ה(, בעובי )פוליאתילן בצפיפות גבוה HDPE -היריעות תהיינה מ 680211
 (, בגוון שחור.2%ממנו חומר בתול )כמות חומר ממוחזר נקי לא תעלה על  95%

 מ' מיוצר במקור ללא חבורים. 7רוחב גליל מינימלי, ללא ריתוכים, יהיה 
ים וקרקע תוקפניים, , שלמות, ללא פגמים, קרעים וחורים, עמידות בפני נוזלהיריעות תהיינה חדשות 680212

עמידות בפני נברנים ובפני קרינה אולטרה סגולה ומתאימות לשימוש חיצוני בתנאים האקלימיים 
 המוכרים בארץ. 

 
 
 
 
 
 
 

 נדרשות לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים בטבלה הבאה: היריעות 680213
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 ערך נדרש 

 ינימלי(מ )ממוצע

 

 יחידות

 

 שיטת הבדיקה

 

 התכונה

 

 

 עובי 5199ASTM D מ"מ ה/מחוספסתחלק 1.5

 צפיפות ASTM D1505 ג'/סמ"ק 0.94

 תכולת פיח ASTM D1603 % )מקסימום( 2.8

 פיזור פיח ASTM D5596 שיעור 1,2קטגוריה 

 

22 

 

קילוניוטון/
מ
' 

ASTM D638/D6693 

Type 4, Dumb-bell 
@ 2 
ipm 

 

 חוזק מתיחה בכניעה

(yield stress) 

 

40 

 

קילוניוטון/
מ
' 

ASTM D638/D6693 

Type 4, Dumb-bell 
@ 2 
ipm 

 

 חוזק מתיחה בקריעה

(Break stress) 

 

12 

 

% 

ASTM D638/D6693 

Type 4, Dumb-bell 
@ 2 
ipm 

 

 התארכות בכניעה

(yield elongation) 

 

700 

 

% 

ASTM D638/D6693 

Type 4, Dumb-bell 
@ 2 
ipm 

 

 התארכות בקריעה

(Break elongation) 

 ASTM D1004 Die וןניוט 187
C 

 Tearהתנגדות לקריעה )
resistance) 

 Punctureהתנגדות לניקוב ) ASTM D4833 ניוטון 480
resistance) 

 5397ASTM D- Stress Crack Resistance שעות 300

 הערות לטבלה:

. כל בדיקה בודדת ערכים מינימליים המותרים בבדיקה אחתהערכים המופיעים בטבלה הינם  .א
ערך שהינו נמוך מהערך שבטבלה, תיחשב בדיקה  –במי מהפרמטרים שבטבלה  –תקבל שבה י

 שנכשלה.
במידה ויידרשו בדיקות נוספות, שאינן נכללות בהגדרות לעיל, יותרו סטיות מהערכים המצוינים  .ב

 .GRI-GM13בטבלה ע"פ המוגדר במפרט 
 

 בשלבים כמפורט להלן: טיב היריעות ייבדק 680214

 
 (.68023על פי מפרטי יצרן סטנדרטיים שיוגשו עם מסמכי ההצעה )לפי סעיף  -בשלב המכרז  .א

 
על פי דוגמאות יריעות שיסופקו  -לאחר קביעת הקבלן הזוכה במכרז ולפני הוצאת צו התחלת עבודה  .ב

 (.680261על ידי הקבלן ויבדקו במעבדה בארץ )לפי סעיף 
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( השנים האחרונות ע"י "אפיק" לשימוש במאגרים/בתאי 3במידה והיריעות המוצעות אושרו במהלך שלוש ) הערה:
ניתן לוותר בשלב זה על הגשת המסמכים הנדרשים  -הטמנת פסולת מעורבת )ביתית( בפרוייקט שתוכנן ע"י "אפיק" 

 ב'(. 680214בסעיף זה )
 

ל על פי נתוני היריעות בתעודות בדיקה ש -לאחר הבאת היריעות לאתר העבודה ולפני תחילת פריסתן  .ג
ב'( ודוגמאות שיילקחו מן היריעות שהובאו לאתר ויבדקו במעבדה בארץ  680251יצרן היריעות )סעיף 

 (.680262)לפי סעיף 
 

על פי דוגמאות שיילקחו מן היריעות שנפרסו ויבדקו במעבדה בארץ  -במהלך פריסת היריעות בשטח  .ד
 (.680263)לפי סעיף 

 
 של המפרט המיוחד. 680260הוראות סעיף  בדיקות של היריעות במעבדה בארץ יערכו לפי

 
אישור של המנהל או המפקח לטיב היריעות, בכל אחד מן השלבים לעיל, יהווה תנאי הכרחי למעבר לשלב 

 הביצוע הבא.
 

אישור כנ"ל יהיה תמיד אישור מותנה, שיתייחס לשלב הנבדק בלבד, ואין בו כדי להוות אישור כללי לטיב 
 , לגוף המבצע או לטיב הביצוע.היריעות, ליצרן היריעות

 
הימנעות המנהל ממתן אישור באחד או יותר מן השלבים דלעיל יהווה עילה מספקת לפסילה של  היצרן, 

. במקרה כזה יהיה על הקבלן 68024היריעות, המבצע או כל גורם אחר בקשר לעבודות האיטום על פי סעיף 
בגורם אחר, לשביעות רצון המנהל וללא שיהיו לקבלן כל  להחליף את יצרן היריעות או את קבלן המשנה המבצע

 תביעות בקשר לכך.
 

  מקור היריעות ומבצע העבודה - 68022
 

 טעונים אישורו של המנהל. -מקור היריעות ומבצע העבודה )קבלן משנה, מנהל עבודה( 
 לכל העבודה ישתמש הקבלן בגוף מבצע אחד בלבד, וביריעות ממקור אחד בלבד.

יהיו ממפעל ומסוג שבו בוצעו פרוייקטים של איטום בריכות שפכים או אתרי פסולת בארץ או בעולם  היריעות
 בהיקפים שלא פחותים מהפרוייקט הנדון.

 
מבצע העבודה )הקבלן המבצע את עבודות האיטום( ומנהל העבודה בשטח יהיו בעלי ניסיון של לפחות שנתיים 

 מוצעים במכרז זה. בביצוע עבודות איטום בחומרים ובשיטות ה
 מסמכים לאישור מוקדם - 68023

 
להצעתו במכרז יצרף הקבלן את כל המסמכים המפורטים להלן, לצורך אישור מוקדם )מותנה( של היריעות ושל 

 הגוף המבצע.
על סמך המסמכים שיוגשו במכרז רשאי המנהל לפסול את מקור היריעות ו/או את סוג היריעות ו/או את הגוף 

 צוע עבודת האיטום ו/או כל חומר, שיטה או קבלן הקשורים לעבודות האיטום.המוצע לבי
 

לא פסל המנהל את הגורמים כאמור לעיל, רואים את ההצעה בנושא היריעות כמאושרת עקרונית באישור 
מותנה. על סמך אישור זה ניתן לאפשר זכייה במכרז של ההצעה שאושרה ולהמשיך בהליכי בדיקת היריעות 

 שאים המפורטים בסעיף זה. ויתר הנו
 

 בכל מקרה, אין אישור של המנהל על פי סעיף זה מהווה אישור סופי שעל פיו ניתן להתחיל בביצוע העבודה.
 (:שים לב להערה בהמשךרשימת המסמכים לצירוף להצעה במכרז )

 
שטחי איטום  דונם של 5,000הצהרה חתומה על ידי היצרן כי בסוג היריעות המוצע על ידו בוצעו לפחות  .א

בפרויקטים דומים. יש לצרף טבלה המפרטת פרוייקטים רלוונטיים בארץ ובעולם, עם הפרטים הבאים: 
 מהות הפרויקט, שנת ביצוע, שטח איטום, מקום הפרויקט, מזמין העבודה ופרטיו )כולל איש קשר(.

 
ת המפורטות מפרט טכני סטנדרטי של היצרן ליריעות המוצעות, המאשר עמידת היריעות בדרישו .ב

 לעיל. 68021בסעיף 
 

מפרט טכני סטנדרטי של היצרן המפרט את שיטות הפריסה, החיבור והריתוך של היריעות, את הציוד  .ג
 המומלץ ואופן בקרת החיבורים.

 
כן יש לצרף הצהרת הקבלן כי העבודה תבוצע אך ורק על פי שיטות אלו )למעט במקומות שלגביהם נאמר אחרת 

 המיוחד(.בתכניות או במפרט 
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פרטי הגוף המבצע את עבודות האיטום ביריעות, כולל שמו וניסיונו של מנהל העבודה בשטח בין אם  .ד

 הוא קבלן משנה ובין אם הוא מנהל עבודה מטעם הקבלן הראשי.
 

אישור היצרן לגוף המבצע הנ"ל, כי הינו מורשה לבצע את עבודות האיטום, ההלחמה והריתוך בהיקף  .ה
 דה זו.הנדרש במסגרת עבו

 
 תיעוד יצרן היריעות המתאר את מערכת אבטחת האיכות ובקרת האיכות של היריעות. .ו

 
( השנים האחרונות ע"י "אפיק" לשימוש 3במידה והיריעות המוצעות אושרו במהלך שלוש ) הערה:

ניתן לוותר בשלב זה על  -במאגרים/תאי הטמנת פסולת מעורבת )ביתית( בפרויקט שתוכנן ע"י "אפיק" 
 .ת המסמכים הנדרשים בסעיפים א', ב', ג', ו' לעילהגש

 
 פסילת ההצעה לאיטום - 68024

 
המנהל או המפקח רשאים לפסול או לא לאשר את מקור היריעות, את שיטות הביצוע ו/או את הגוף המבצע בכל 

ים שלב משלבי המכרז והעבודה, במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם מתאימים או אינם מתבצע
 כראוי.

 
במקרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצרן היריעות או את קבלן המשנה המבצע בגורם אחר, לשביעות רצון 

 המנהל וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך.
 
 

 הביצוע - 68025
 אחריות היצרן וטיב היריעות 680251

 
ריות של היצרן לעמידות לפני תחילת העבודה בשטח ימסור הקבלן למפקח התחייבות לכתב אח .א

 ( שנים.7היריעות בתנאי השימוש בהן, למשך שבע )
 כתב האחריות, חתום על ידי היצרן, יימסר מיד עם סיום העבודות.

 
( BATCHכל גליל המגיע לאתר ילווה בתעודת מעבדה של היצרן הכוללת את מס' סדרת הייצור ) .ב

 שר לביצוע. ומוכיחה שהגליל נבדק פרטנית, עמד בדרישות והוא מאו
 

רשימת הבדיקות שתוצאותיהן יפורטו בתעודה הנלווית לכל גליל תהיה דומה לזו המופיעה בדף 
ב', ותכלול לפחות את כל הפרמטרים  68023המפרט הטכני של היצרן שהוגש לאישור על פי סעיף 

 של המפרט המיוחד. 680213המופיעים בטבלה בסעיף 
 

הקבלן אישור חתום על ידי יצרן היריעות המאשר כי פריסת בסיום העבודה יימסר למפקח על ידי  .ג
 היריעות, חיבורן, בדיקות איכות והעבודה כולה בוצעו על פי הנחיותיו ולשביעות רצונו.

 
 הוראות כלליות 680252

 
על הקבלן לספק את היריעות ולהביאן לשטח האתר זמן מספיק לפני תחילת הפריסה המתוכננת, כך  .א

 וגמאות מן היריעות, לשלחן לבדיקות ולקבל את תוצאות הבדיקות.שניתן יהיה לקחת ד
 

דלעיל, ואושרו על ידי המנהל,  68023שיטות הביצוע והבקרה, כפי שהוצעו על ידי הקבלן כאמור בס'  .ב
 לא ישתנו במשך כל תקופת הביצוע.

 
ביצועה, מדי יום נציג מומחה של יצרן היריעות ילווה את העבודה ויפקח עליה ברציפות במשך כל תקופת  .ג

 ביומו.
 

על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע של העבודה באופן שתיווצר תשתית אטימה לכל תא ההטמנה.  .ד
הקבלן אחראי לכך כי לא תושם באתר יריעה פגומה או מחוררת, ושלא יווצרו חורים או פגמים 

 ביריעה עד קבלת העבודה על ידי המזמין.
 

של יריעות יבוצעו וישמרו כך שלא תהיה דרכם דליפה של  הקבלן גם אחראי לכך שכל החיבורים
 נוזלים לקרקע או לסביבה.

 
כל החיבורים, ללא יוצא מהכלל, ייבדקו פיסית וברציפות על ידי הקבלן יחד עם נציג היצרן. הבדיקות  .ה

 כולן יבוצעו בנוכחות המפקח שיהיה הגורם המוסמך למתן אישור סופי לטיב הביצוע.



51 

 

 

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
 ואושר סופית יסומן בצורה בולטת שתאפשר זיהוי ובדיקה בשלבים מאוחרים יותר. כל חיבור שנבדק

 
תוחלף  -כל יריעה שתובא פגומה לשטח העבודה וכל יריעה שתיפגם או תימצא פגומה במהלך הביצוע  .ו

 מיד על ידי הקבלן ביריעה חדשה, תקינה, העומדת בדרישות המפרט.
 

 צוע עבודות דומות. העובדים יהיו מיומנים ובעלי ניסיון בבי .ז
מנהל העבודה בשטח יהיה אותו אדם ששמו הוגש עם מסמכי המכרז. החלפתו באדם אחר תהיה 

 טעונה אישור המנהל.
 

 : היריעות תיארזנה בגלילים ובהם תימתח היריעה על גבי גליל מרכזי. אריזה ושינוע 680253
 הגלילים יהיו סגורים ברצועות קשירה.

 באמצעות חגורות הרמה ומנוף, או באמצעות משטחי עץ. ההעמסה והפריקה תהיינה
 בפריקה ובאחסון עד לשימוש, יונחו היריעות במקום מוגן בפני אפשרות פגיעה מכנית בהן, מכל סוג שהוא.

 פריקת הגלילים באתר תתבצע רק לאחר תיאום מראש עם המפקח ובנוכחותו.
 

לפני תחילת הפריסה בשטח. אישור המפקח לתכנית של היריעות תוגש לאישור המפקח  תכנית פריסה 680254
 יהווה תנאי הכרחי לתחילת ביצוע עבודות הפריסה.

תהיה על גבי מצע שיעובד כך שתמנע תזוזת עפר מתחת ליריעה, הכל לפי הנחיות סעיף  פריסת היריעות 680255
 דלעיל.  6801

היא ללא פגמים, חתכים, בליטות או שטחים ל גליל יעבור בדיקה ויזואלית לפני פריסתו כדי לוודא שהיריעה כ
 פגומים.

 
 

 לעיל(, ותוך שמירה על הכללים הבאים:  680254אך ורק בהתאמה לתכנית הפריסה )ס'  הפריסה תיעשה680256
בסוללה יש לפרוס את היריעה עם כיוון המדרון ולא על "קו גובה" כדי למנוע מאמצים מיותרים על  .א

 החיבורים.
 

 יעות היטב אל הקרקע ולהימנע מקיפולים המפריעים לריתוכים.יש להצמיד את היר .ב
 

 (.5% -בעת הפריסה, היריעות לא תהיינה מתוחות אלא חופשיות במקצת )כ  .ג
 לכל אורך המדרון מראשו ועד התחתית, תיפרס תמיד יריעה מגליל אחד בלבד. .ד

 לא יהיה חיבור בין שני גלילי יריעות, במימד הרוחב שלהן.  -לאורך מדרון 
 חיבורי יריעות 680257
חיבורי יריעות זו לזו ואל מתקנים יבוצעו רק בשעות שבהם טמפרטורת הסביבה )האויר( אינה גבוהה  .א

 מעלות צלסיוס.  35 -מ
 

מעלות באם תנאי מזג  35 -המפקח רשאי להורות על הפסקת העבודות גם בטמפרטורות נמוכות מ
 ביצוע נאות של החיבורים או של הבדיקות. האויר )רוח, לחות וכד'( אינם מאפשרים, לדעתו,

 בשום מקרה אין לבצע חיבורים בתנאים של אבק או של רטיבות )גשם או טל כבד(.                   .ב
 

היריעות תחוברנה בריתוך בלבד, תוך יצירת מנהרה בין שני פסי הריתוך. שימוש בשיטת האקסטרוזיה  .ג
 ת לבצע ריתוך כפול.יהיה רק במתקנים ובמקומות שבהם אין אפשרו

   
ציוד ההלחמה )הן לריתוך הכפול והן לאקסטרוזיה( יהיה זה המומלץ על ידי יצרן היריעות, ואושר  .ד

 דלעיל. 68023כמפורט בסעיף 
 

 בזמן הריתוך הכפול יש להשגיח בקפידה על: .ה
o ,טמפרטורת ההלחמה 
o ,לחץ הגלגילות 
o ,מהירות ההלחמה 
o .ניקיון היריעות 

 
השוררים  יריעה, לטמפרטורת ההתכה של החומר ולתנאים הסביבתיים הכל בהתאם לעובי ה 

 באתר בעת הביצוע.
ס"מ  1-2 -בזמן ההלחמה באקסטרוזיה יש להניח תיל נחושת בין השכבות המולחמות במרחק של כ .ו

פנימה משפת ההלחמה, למטרת בדיקת ההלחמה )אלא אם אושר מראש לבצע בדיקות "ואקום" 
 וצות(.במקום בדיקות מחולל ניצ
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מ"מ לפחות, ויסופק על ידי יצרן היריעות כדי  4סרט המילוי המשמש בהלחמה באקסטרוזיה יהיה בעובי  .ז
 שיהיה זהה בהרכבו ובטמפרטורת ההתכה שלו ליריעות. 

 
יש לבצע ריתוכי ניסיון באתר לפני התחלת העבודה, על מנת לקבל נתונים המתאימים לתנאי המקום  .ח

 לשם כיול המכשירים.
 

 בקורת טיב לחיבורים 025868
 

כל החיבורים ללא יוצא מהכלל יבדקו פיזית על ידי הקבלן בנוכחות המפקח באופן רציף, מיד עם גמר  .א
 ביצועם. יש לסמן כל תפר שנבדק באופן בולט.

 
בדיקת אטימות החיבורים תכלול את כל השלבים הבאים )ותבוצע לכל אחד מן החיבורים שבוצעו  .ב

 בשדה(:
 

 אלית,בדיקה ויזו -
 על פי הוראות היצרן, -לריתוכים: בדיקת לחץ אויר בתעלת הריתוך הכפול  -
להלחמות באקסטרוזיה: בדיקה על ידי מחולל ניצוצות או על ידי קופסת ואקום )השיטה ואופן  -

הביצוע צריכים להיות מוגשים מראש לאישור המפקח, והבדיקה תבוצע רק בשיטה שתאושר על 
 ידו(.
   

פעמים ביום )ולפי הוראת המפקח גם יותר מכך, עד לכמות  3ב החיבורים תבוצע לפחות בדיקת חוזק וטי .ג
דגימות תקינות לכל קו ריתוך(. בדיקה ראשונה תבוצע עם תחילת העבודה בבוקר,  2מקסימלית של 

     ובדיקות נוספות יבוצעו לאחר כל הפסקת עבודה של למעלה מחצי שעה במשך היום.  
 

 בוצע במקביל עבור כל אחת מן המכונות המופעלות על ידי הקבלן.                 מערך בדיקות זהה י
 אחת(: דגימההבדיקה תבוצע לפי הנוהל הבא )מפורט כאן עבור 

 דוגמאות, 2בכל נקודת דגימה ילקחו  -
 ס"מ )מידת האורך ניצבת לתפר, שיהיה במרכז הדוגמא(,  2.5x30הדוגמאות יהיו במידות של  -
על ידי מתיחה של שתי היריעות )באותו צד של  -לאחת הדוגמאות  - איכותיתתבוצע בדיקה  -

) Film Tear FTBאל מחוץ לתפר, ובדיקה של נקודת הקריעה על פי קריטריון  בכיווןהתפר( 
)Bond, 

תבוצע על הדוגמא הצמודה בדיקה כמותית, על ידי טנסיומטר,  -באם תוצאות הבדיקה תקינות  -
מערך חוזק המתיחה בכניעה  70% -. הערך המתקבל צריך להיות גבוה מותוך מדידת ערך הכניעה

 של היריעה על פי נתוני היצרן.
כל בדיקה שנכשלה, אם בבדיקה האיכותית ואם בכמותית, מחייבת חזרה על פרוצדורת הדיגום  -

מ' מהדוגמא שנכשלה, ותיקון של כל התפר  5והבדיקה על דוגמאות שילקחו במרחק של לפחות 
 יקום הבדיקה שנכשלה ונקודת הדיגום החדשה.שבין מ

 יתוקן התפר כולו, לכל אורכו. -במקרה של כשלון נוסף 

ייחשב כל הקטע שבינה לבין הבדיקה התקינה הבאה )מבחינת הסדר  -כל בדיקה שנכשלה  -
 הכרונולוגי של ביצוע הריתוכים על ידי אותה מכונת ריתוך( כקטע פגום, הדורש תיקון לכל אורכו.

 
והל מעקב ורישום מפורט, תוך ציון של מיקום ומועדי הבדיקה עבור כל אחת מן הבדיקות ינ .ד

 המבוצעות בשדה.
   

אם על ידי החדרת מחט לבדיקת אויר ואם על ידי חיתוך היריעה  -בכל מקום שבו בוצעה בדיקה  .ה
יהיה במידות יבוצע תיקון על ידי טלאי עשוי מיריעה זהה ליריעה המקורית. הטלאי  -ולקיחת דוגמא 

 ס"מ בפינותיו.    12ס"מ מעבר לנקודת התיקון בכל צד, ומעוגל ברדיוס של לפחות  15של לפחות 
 הטלאי יולחם באקסטרוזיה בכל היקפו ליריעה המקורית, וייבדק לאטימות.                   

 בדיקות מעבדה - 68026
תקנים הישראלי בתל אביב או במכון הגומי בדיקת היריעות תתבצע במעבדת מכון ה שיטת הבדיקה: 680260

 והפלסטיקה בטכניון, בכפוף לאישור מראש של המנהל.
 

, ותלווה במסמך תוצאות חתום על ידי 680213כל בדיקה תכלול את כל הפרמטרים המפורטים בטבלה בסעיף 
 המעבדה.

יוצא מן הכלל, מהווה  , ללא680213עמידה של הדוגמא הנבדקת בכל הקריטריונים המפורטים בטבלה בסעיף 
   תנאי הכרחי לאישור היריעה.

 לכל דוגמא שתישלח יינתן מספר סידורי מזהה.
הבדיקות כולן יהיו על חשבון הקבלן ובאחריותו ללקיחת הדוגמאות, מסירתן למעבדה וקבלת התוצאות בלוח 

 ך ורק בנוכחות המפקח.זמנים שלא יגרום עיכובים בקידום העבודה. דוגמאות שיילקחו בשטח האתר יילקחו א
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 1.0x1.0דוגמאות יריעות, במידות  5 -ב'( יבוצעו ל 680214בדיקות מוקדמות )סעיף : 1בדיקות מוקדמות  680261
 מ', שיסופקו על ידי הקבלן לפני הבאת היריעות לאתר העבודה.

 הדוגמאות יהיו חדשות, מיצרן היריעות ומן הסוג המיועד לשמש באיטום באתר. 
 

( השנים האחרונות ע"י "אפיק" לשימוש בתאי הטמנת 3ידה והיריעות המוצעות אושרו במהלך שלוש )במ הערה:
ניתן לוותר בשלב זה על הגשת המסמכים  -פסולת מעורבת )ביתית( בפרוייקט שתוכנן ע"י "אפיק" 

 ב'(. 680214הנדרשים בסעיף זה )
( יבוצעו לדוגמאות שיילקחו מגלילי יריעות ג' 680214בדיקות מוקדמות )סעיף  :2בדיקות מוקדמות  680262

 שהובאו לאתר העבודה ומיועדים לשמש לעבודת האיטום באתר.
 15 -( של היריעות תילקח לפחות דוגמא אחת. אם הסדרה כוללת יותר מBATCHמכל סדרת ייצור )

 מ'. 1.0x1.0גלילים. גודל הדוגמא יהיה לפחות  15גלילים תילקח דוגמא אחת נוספת לכל 
 

המפקח להורות על לקיחת דוגמאות נוספות, עד לכמות  רשאיבמהלך הביצוע  בדיקות במהלך הביצוע: 680263
ולפי הוראת סעיף  680260מ"ר, לצורך בדיקת היריעות על פי הנוהל שבסעיף  10,000של דוגמא אחת לכל 

 ד'. 680214
 רשת הניקוז - 6803

 כללי - 68030
  שה של בריכת התשטיפים תותקן רשת ניקוז בין שתי יריעות האיטום.בסוללה בתחום הדופן הצפונית החד

)פוליאתילן בצפיפות גבוהה(, מיוצרת באקסטרוזיה של שתי מערכות  HDPE -רשת הניקוז תהיה עשויה מ 
 גלידים היוצרות מבנה תלת ממדי של רשת בעלת צורת מעוינים.

 
ה בפני נוזלים תוקפניים, בפני קרינה אולטרה סגולה הרשת תהיה בגוון שחור, שלמה ללא פגמים וקרעים, עמיד

 ומתאימה לשימוש חיצוני.
 

 טיב רשת הניקוז - 68031
 

 מ"מ. 5.0א. עובי: עובי הרשת יהיה לפחות 
 

 )בבדיקה על פי  sec/2m 3-10*2ב. תולכה הידראולית: רשת הניקוז תהיה בעלת תולכה של לפחות 
 .0.25בין שתי יריעות איטום בגרדיאנט של   psf 10,000ל ( תחת תנאי עומס שASTM 4716)תקן     
 

    
 מקור רשת הניקוז ומבצע העבודה - 68032

 
 טעונים אישורו של המנהל. -מקור רשת הניקוז ומבצע העבודה )קבלן משנה, מנהל עבודה( 

 לכל העבודה ישתמש הקבלן בגוף מבצע אחד בלבד, וברשת ניקוז ממקור אחד בלבד.
וז תהיה ממפעל ומסוג שבו בוצעו פרוייקטים של איטום עם מערכות ניקוז בבריכות שפכים או מערכת הניק

 אתרי פסולת בארץ או בעולם בהיקפים שאינם פחותים מהפרוייקט שבנדון.
מנהל העבודה בשטח המבצע את רשת הניקוז יהיה בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בחומרים 

 רז זה. ובשיטות המוצעים במכ
 

 ביצוע - 68033
 

 אחריות היצרן וטיב הרשתות 680331
 

 לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח ימסור הקבלן למפקח מסמכים לגבי הרשתות, המעידים               
 לעיל.   68031-ו 68030כי הרשתות עומדות בכל הדרישות המופיעות בסעיפים              

           
 ועאריזה ושינ 680332

 
 הרשתות תיארזנה בגלילים שיובאו לאתר וינקטו לגביהם בעת השינוע, הפריקה והאחסון              
 לעיל(. 680253אותם כללים הנדרשים עבור היריעות )סעיף              

 
 בנוסף, יש לאחסן את הרשתות במקום ובאופן שישמרו נקיות מבוץ, שיחים, אבק וכל              

 לכלוך או פגיעה שעלולים להקטין את יכולת ההולכה שלהן.             
 

 פריסה וחיבור של רשתות הניקוז 680333
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 א. פריסת הרשתות תיעשה לפי תכנית הפריסה שהוכנה מראש.              
              מיד לאחר פריסת הרשת תונח מעליה יריעת האיטום העליונה, על מנת למנוע חדירת                         

 אבק וחול למערכת הניקוז.
 

לבצע שטיפת ניקוי,                   -ב. לפני הפריסה יש לבדוק כל גליל, ואם נראים סימני לכלוך או בוץ  
 בלחץ מים גבוה.

 
ג. הפריסה תיעשה באופן שימנע פגיעה ביריעת האיטום שמתחת. המפקח רשאי לפסול כל                   

סה באם לדעתו קיים סיכון לשלמות היריעות או לאופן תפקוד מערכת                 שיטת פרי
 הניקוז.

 
 ד. בסוללה יש לפרוס את הרשתות עם כיוון המדרון ולא בניצב לו. 

 
ה. פריסת הרשתות וחיבורן ייעשו גם הן רק בשעות קרירות לפי ההנחיות עבור יריעות                    

 האיטום.
 

ס"מ,                  10בורים של רשתות זו לזו במימד הרוחב שלהן יבוצעו תוך כדי חפיפה של ו. חי 
 בצורת "רעפים".

 
 1החיבור בין שתי רשתות סמוכות ייעשה בעזרת אזיקונים מפלסטיק, שיותקנו במרחקים קבועים של 

 מ' לכל אורך היקף התפר.
יהיה ללא חפיפה בין הרשתות, ויבוצע על                   ז. חיבור רשתות במימד האורך שלהן, זו לצד זו, 

מ', שיחזקו את הרשתות אחת לשניה עם                   1ידי אזיקונים כנ"ל, במרחקים קבועים של 
    ס"מ בין רשת לרשת. 2 -רווח של כ

ויריעת האיטום                  ח. לפני פריסת יריעת האיטום העליונה על גבי הרשת יש לוודא כי הרשת              
 התחתונה נקיות לחלוטין מחול.

 
                 עיגון מערכת האיטום - 6804

 כללי - 68040
 יריעות האיטום יעוגנו בהיקף שטח האיטום באמצעות תעלת עיגון. 

 
דרישות תעלת העיגון תיחפר בדיוק במידות המתוכננות, תוחלק ותהודק, עד לקבלת משטח העומד בכל ה

 דלעיל. 6801המפורטות בסעיף 
 

עיגון היריעה החדשה בתעלת העיגון הקיימת בהיקף הבריכה יבוצע בזהירות, תוך הבטחת שלמות מערכת 
האיטום הקיימת בתוך תעלת העיגון. במידת הצורך, יבצע הקבלן את החפירה בתוך תעלת העיגון הקיימת 

 בעבודת ידיים.
 

 מפקח ורק לאחר אישורו בכתב רשאי הקבלן להטמין בה את היריעות.התעלה המוכנה תיבדק על ידי ה
 

ריתוך היריעות יימשך גם בתוך התעלה וגם בקטע היריעה היוצא מצידה השני )בכל מקום שנדרש כזה( ובשום 
 ם בתוך התעלה.אופן לא יושארו קצוות לא מחוברים של יריעות שכנות, אף אם ה

 
   פתחי שיחרור גזים - 6805

 כללי - 68050
פתחי שחרור גזים יותקנו בכל היקף בריכת התשטיפים כמופיע בתוכניות, הן בסוללה ההיקפית של הבריכה והן 

מ' זה מזה, ברומים  20בדפנות הסוללה החדשה. הפתחים יותקנו בדופן הפנימית העליונה, במרחקים של 
 המופיעים בתוכניות.

 שר שחרור גזים גם מהקרקע שמתחת למערכת האיטום.הפתחים יחדרו את כל מערכת האיטום, באופן שיאפ
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 סמך ג'מ

 

 אופני מדידה מיוחדים 

לביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת 

באתר  -משטח מצעים בחלקה הצפוני של הבריכה

 פסולת דודאים 

 

 מסמך ג' :  אופני   מדידה   מיוחדים

 

 

בלתי נפרד מהמפרט המיוחד לביצוע עבודות שיקום בריכת מסמך ג' )אופני מדידה מיוחדים( מהווה חלק 
 התשטיפים באתר הפסולת דודאים.

 

 במסמך מפורטים אופני מדידה מיוחדים לפרקים הבאים של המפרט הכללי:

 

 

 מוקדמות - 00פרק 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 סלילת כבישים ורחבות - 51פרק 

 קווי מים וביוב - 57פרק 

 עבודות איטום - 68 -סף וכן פרק נו

 

 בפרקים אלו של המפרט הכללי יש לתקן, להוסיף ולהשלים כדלקמן:
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 אופני מדידה מיוחדים של פרק המוקדמות - 00.00פרק 
 

 כללי 00.00.00
 

 בנוסף על המפורט בכל סעיפי המשנה לסעיף זה במפרט הכללי:
 )לפני תחילת העבודות, כל שלבי הביצוע י.   ההוצאות הכרוכות במדידות וסימון במהלך        

 , לרבות פירוקו וחידושו של הסימון.במהלך הביצוע ותוכניות עדות(            
 לצרכי  כל ההוצאות על הקמת מבנים ארעיים(. רואים ככלולים בכתב הכמויות גם את 2יא )      

 קן מי שתיה( ואחזקתם במשך כל המפקח והמעבדה, ציודם, ריהוטם )כולל מזגן אויר ומת            
 תקופת הביצוע, הכל על פי דרישות המנהל ולפי הוראותיו, וכן את פירוק המבנים ופינויים             
 בגמר הביצוע.             

כל ההוצאות הכרוכות בהוכחה שהחומרים שמציע הקבלן עומדים בדרישות המפרט, כל ההוצאות עבור  .יב
ייחשבו  –החומרים עצמם, וכן בדיקות טיב הביצוע, הנדרשות על פי המפרט  בדיקות הטיב והאיכות של

ככלולות במחירי היחידות האחרות, ולא תשולם כל תוספת בעבורן. כנ"ל גם לגבי כל ההוצאות הקשורות 
 בסיוע למעבדות, הן בכח אדם בלתי מקצועי והן באמצעים למיניהם. 

 אספקת מים וחשמל.     .יג
 

 יתווספו לסעיף זה במפרט הכללי: סעיפי משנה נוספים
והוא יודע כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל ההוצאות הכלליות והמקריות  הקבלן מסכים  .כה

הדרושות למילוי תנאי החוזה על מנת לבצע את העבודות שבחוזה לפי כוונתם האמיתית ומובנם הנכון של 
בין אם הדבר )הכוונה( צוין או נזכר במפורש במסמכים  -חוזה התוכניות והמפרט, כתב הכמויות ויתר מסמכי ה

שבדרך ההיגיון אפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לשם ביצוע –אלה ובין אם לאו 
 העבודה. 

פריט או עבודה כלשהם, הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, כאמור, ואשר לא ניתן מחיר מיוחד עבורם בכתב        
 רואים את מחירם כלול במחירי היחידות האחרות. -כמויות ה

מקרה בו לא צוין אחרת יכלול מחירו של פריט בכתב הכמויות את כל החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע  
הפרט בשלמותו, שימוש במכשירים ובציוד, מכונות, פיגומים, חומרים וציוד ושמירה עליהם, בלאי ועודפי 

 , העמסה ופריקה.חומרים, כל ההובלות
והוא מסכים, שכל תאור הניתן לפריט או לעבודה כלשהי בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות,  הקבלן רשם לפניו .כו

אינו מתאר תמיד את הפריט או את העבודה בשלמותם וכי התיאור המלא נמצא למעשה בתוכניות ובמפרט של 
 אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. החוזה. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרט ובתכניות

 
, ואין לראות בהן כמויות סופיות הדרושות מובהר כי כל הכמויות בכתב הכמויות ובתכניות נתונות באומדנהכז. 

 לצורך ביצועה המושלם של העבודה. על הקבלן חלה החובה לוודא את הכמויות הדרושות.
ל, לאחר ביצוען של העבודות השונות. מודגש בזאת כל התשלומים יבוצעו אך ורק על פי כמויות שימדדו בפוע

כי לצורך חישוב הכמויות בחשבונות הקבלן, יחושב ההפרש בכמויות בין מפות המדידה שנמדדו על ידי 
הקבלן לפני תחילת הביצוע )בתנאי שיאושרו לפני תחילת הביצוע על ידי המפקח(, ובין תוכניות העדות בכל 

 ידי מודד מוסמך ובתנאי שאושרו על ידי המפקח לאחר ביצוע העבודה. אחד משלבי העבודה שנמדדו על 
בכל מקרה בו עלתה כמות היחידות שבוצעו בפועל על זו הנקובה בכתב הכמויות שבמפרט, יהיה התעריף 
ליחידה זהה לתעריף הנקוב בהצעת הקבלן המהווה חלק מן החוזה והקבלן לא יהיה זכאי לשינוי כלשהו 

מזו המופיעה בכתב  50% -במקרה בו כמות היחידות שבוצעה בפועל קטנה ביותר מ במחיר היחידה. רק
הכמויות במפרט, יהיה הקבלן זכאי להציג דרישה לתוספת במחיר היחידה, על בסיס ניתוח מחירים מקובל 

 שיוכיח כי הוצאותיו בגין יחידת הביצוע אכן גדלו מעבר להתייקרות הקבועה בחוזה.
 

הנדרשות בכל שלבי העבודה )לפני תחילת העבודות, במהלך  עבודות הסימון והמדידהכל כח. מובהר בזאת כי 
הביצוע ותוכניות עדות( לא יימדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, ועלויות אלה נכללות במחירי הסעיפים האחרים. 

 וכד'. הנ"ל מתייחס לכל הנדרש במפרט המיוחד באשר לאילו מדידות נדרשות, למתכונת, כמות, מדיה,
 קרקעיים-אופני המדידה ותכולת המחירים של גילוי מתקנים תת  00.00.03

 קרקעיים שלגביהם לא ניתן סעיף מיוחד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות האחרות.-גילוי מתקנים תת
 אופני המדידה ותכולת המחירים של תיעוד המבנה   00.00.06

כל עבודות הסימון והמדידה הנדרשות  -במפרט הכללי  למרות האמור בסעיף זה – (made-asתכניות עדות )א 
בכל שלבי העבודה )לפני תחילת העבודות, במהלך הביצוע ותוכניות עדות( לא יימדדו בסעיף נפרד בכתב 
הכמויות, ועלויות אלה נכללות במחירי הסעיפים האחרים. הנ"ל מתייחס לכל הנדרש במפרט המיוחד באשר 

 נת, כמות, מדיה וכד'.לאילו מדידות נדרשות, למתכו
ספר המתקן של העבודה כולה לא יימדד בנפרד,  –למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי  – ספר המתקן .ב

 ומחיר הכנתו יהיה כלול במחירי הסעיפים האחרים. 
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אזי תימדד בנפרד  -במידה ויש סעיף בכתב הכמויות להכנת ספר מתקן לחלק ספציפי ומוגדר של העבודה 
ר מתקן אך ורק לעבודה הספציפית המופיעה בסעיף זה של כתב הכמויות, ואילו הכנת ספר הכנה של ספ

כאמור כאן בראשית  -מתקן לשאר העבודות לא תימדד בנפרד ותהיה כלולה במחיר היחידות האחרות 
 סעיף קטן ג' לעיל של המפרט המיוחד.

  אופני מדידה מיוחדים של עבודות בטון - 0200.00פרק 
 כללי - 0200.01

כל פרט בטון אשר לא ניתן עבורו סעיף בכתב הכמויות, ייחשב ככלול במחירי היחידות  האחרות וכולל את כל 
החפירה,  המצעים, המילוי החוזר ליד מתקנים, טפסות, הבטונים וזיונם,  -הנדרש לביצועו  המושלם ובכלל זה 

ושמירת תקינותו במהלך תקופת האשפרה וכל בידוד וצביעה, ביצוע של מערכת הבדיקות לבטון, אשפרת הבטון 
 הדרוש  כדי לבצע את המבנה המושלם לפי התוכניות ולפי הוראות  המפרט.   

אלמנטים שונים מבטון מזויין אשר יש להם סעיף בכתב הכמויות, ימדדו קומפלט ויכללו את כל המפורט בסעיף 
 זה לעיל . 

(, יצירת שטחי בטון חשוף 02.00.01.08קה של פני הבטון )ס'  בניגוד לאמור במפרט הכללי לא ימדדו בנפרד החל
 ( או כל פרט אחר, והמחיר יהיה קומפלט כנאמר לעיל. 02.00.00.03)ס'  

 אופני מדידה מיוחדים של מסגרות חרש - 1900.00פרק 
 גדר רשת -1900.13

 גדר רשת תימדד במטר אורך גדר נטו, לפי מדידה בשטח בגמר התקנת הגדר. 

הגדר כולל אספקה והתקנה של גדר רשת מגולוונת, עמודים מגולוונים לכל סוגיהם, חוטי המתיחה  מחיר
והקשירה, תיל דוקרני, השחלה וריתוך פס פלדה לחיזוק הרשת, מכסי פלסטיק לעמודים, שלטי הסימון על הגדר 

 וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כמפורט בתכניות ובמפרט המיוחד.

חיר כולל גם צביעה של העמודים כנדרש, חפירת בורות לעמודים, אספקה וביצוע של הבטון לייצוב העמודים, המ
ריתוכים, ברגים והברגות וכל עבודה נוספת הדרושה לביצוע מושלם של העבודה כמפורט בתכניות ובמפרט 

 המיוחד.
קום עליו יורה המפקח בתחום "אתר המחיר כולל אספקה והתקנה של גדר בכל מקום המופיע בתוכניות ובכל מ

 העבודה".

 שערים - 1900.15

שערים ימדדו קומפלט ביחידות שלמות של שערים מבוצעים על פי התכניות והמפרט, כולל אספקה והתקנה של 
הרשתות והעמודים המגולוונים, חוטי מתיחה וקשירה, מנעולים, מפתחות וכל חלקי העזר הנדרשים לצורך 

 יע בתכניות.ביצוע מושלם כמופ

אספקה וביצוע של הבטון המזויין בקורת הבטון לאורך השער, כולל את כל עבודות העפר  -המחיר כולל גם
 הדרושות לביצוע הבורות לעמודים.

המחיר כולל את כל החומרים וחומרי העזר, ואת כל העבודות ועבודות העזר, הנדרשים לצורך ביצוע פרט שער 
 תכניות.מלא ומושלם, על פי המפרט וה

 
 
 
  אופני המדידה של סלילת כבישים ורחבות - 51.00רק פ

 שיטות המדידה - 51.00.01
רואים את כל המדידות הטופוגרפיות ואחרות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ולצורך חישובי הכמויות ככלולות 

מורה מיוחדת עבור ביצוע במחירי העבודות האחרות, והן יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. לפיכך, לא תשולם כל ת
של כל המדידות הנדרשות על פי המפרט ו/או על פי דרישות המפקח, לפני תחילת העבודה, בשלבים שונים 
במהלכה, ובסיומה הסופי של העבודה, וכן עבור הכנה והפקה של תוכניות ככל שיידרש, עיבוד הנתונים במחשב 

 וכו'. 
 תכולת המחירים – 51.00.02

 :הובלות -ו' 
ל ההובלות שבתוך תחומי גבולות תכנית אתר דודאים )לפי גבול התכנית המאושרת של האתר( כלולות במחירי כ

 היחידות האחרות. 
 קטע ניסיוני - 51.00.04

 למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי לא ישולם בעבור כל קטע ניסיוני שהוא.
 עבודות הכנה ופירוק  - 51.00.05

 קרקעיים-נים/מבנים על ותתפירוק מתק  51.00.05.04
 בנוסף לכל המפורט בסעיף זה במפרט הכללי, כל הפירוקים כוללים גם:

  של המפרט המיוחד לעיל.  51.03.08-ו 51.03.04את כל האמור בסעיף 
  ביצוע כל העבודות בכל מקום ובכל שיפוע מדרון תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים ותוך

 לשהי במערכת האיטום הקיימת בבריכה.הימנעות מפגיעה כ
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 .את כל עבודות התיאום מול כל הגורמים הרלוונטים, לפני ביצוע הניתוק/ניטרול/טיפול במערכות קיימות 
 

 פירוק מרכיבי מערכת איטום קיימת – 51.00.05.08
 העבודה תימדד במ"ר. 

תי יריעות איטום ורשת ניקוז ביניהן(, המחיר בסעיף זה יהיה אחיד, עבור פירוק מערכת האיטום הכפול כולה )ש
בכל מקום ובכל שיפוע ומדרון, במיקום המסומן בתכניות. המחיר כולל גם את פינוי כל משקעיה הקיימים על 

 גבי מערכת האיטום לפירוק.
פירוק היריעות יתבצע תוך הקפדה יתרה כי המשקעים, במידה וקיימים על גבי היריעה העליונה, אינם גולשים 

גם את כל העבודות  המחיר כוללהניקוז או לקרקעית הבריכה בשטח שמתחת למערכת האיטום לפירוק.  לרשת
שיידרשו לצורך ביצוע כזה )דוגמת חפירת או שאיבת המשקעים מכל סוג שהוא ובכל שיטה שתאושר ע"י 

 המפקח בתוך תחום הבריכה(, בכל עומק, תכולת רטיבות, מרחק ושיפוע.
שת הניקוז יועברו להטמנה בתאי ההטמנה הפעילים בתחום אתר ההטמנה דודאים המשקעים, היריעות ור

 )הקבלן לא יחויב בתשלום כספי עבור הטמנת מערכת האיטום(.
 

 חפירה ופינוי קרקע לצורך החלפתה בקרקעית – 51.00.05.09
 המדידה תהיה במ"ק.

 קרקע שיהיה צורך בהחלפתה.ייתכן כי לאחר הפירוק ופינוי מערכת האיטום, תימצא בתחתית הבריכה 
לפי החלטה והנחייה של המפקח בשטח, רק במידה ותימצא  -המדידה מתייחסת לקרקע שיהיה צורך בהחלפתה

מתחת לשטח היריעות המפונות מהשטח. החפירה והפינוי ייעשו רק לפי הנחיות בכתב של המפקח בשטח,  -כזו 
 ולאחר ביצוע מדידה לפני תחילת הפינוי ובסופו.

יר כולל חפירה, העמסה ופינוי הקרקע להטמנה בתאי ההטמנה הפעילים בתחום אתר ההטמנה דודאים המח
 )הקבלן לא יחויב בתשלום כספי עבור ההטמנה עצמה(.

 חיתוך מערכת איטום כפול, וחיבור מחדש – 51.00.05.10
כפול בין שתי יריעות איטום כפול חדשה לקיימת )חיבור הכולל ריתוך  מערכתשל  עבור חיתוך וחיבור מחדש

חדשות לקיימות וחיבור בעזרת אזיקונים בין רשת ניקוז חדשה לקיימת( ישולם מחיר למ"א חיתוך וחיבור בין 
חדשה לקיימת כולל גם בשיפועים בדפנות הבריכה, על פי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. המחיר כולל מערכת 

כמופיע בפרט שבתכניות, ניקוי היריעות  -קיימת של מערכת האיטום הכפול ה החיתוך המדורגאת עבודת 
הקיימות לפני החיבור, חיבור היריעות בתפר ריתוך כפול, וחיבור רשתות הניקוז באזיקונים. המחיר כולל את כל 
העבודות והחומרים הדרושים לביצוע חיתוך המערכת הקיימת וחיבור מחדש בין מערכת האיטום הכפול 

כל הנדרש לביצוע פרט מלא ומושלם על פי התכניות ולשביעות רצונו המלאה של  החדשה למערכת הקיימת, כולל
 המפקח בשטח.

 עבודות עפר - 51.00.06
 חישוב נפחים - 51.00.06.02

חישוב הכמויות ייעשה לפי ההפרש התיאורטי בין רומי הקרקע הקיימים לבין הרומים המתוכננים בגמר עבודות 
יעה החפירה/חציבה/מילוי בפועל לעומק המתוכנן והמפקח אישר קבלת העפר. אולם, בכל מקום שבו לא הג

תחושבנה הכמויות לפי  -השטח, ובכל מקום בו המפקח הורה לקבלן על מילוי שטחים מעבר למופיע בתכניות 
הביצוע בפועל, על פי הפרש נטו בין מדידת הרומים במצב קיים לפני העבודה לבין הרומים במדידת מצב בגמר 

 עבודה.ביצוע ה
בשום מקרה לא יובאו בחשבון שינויי נפח, פחת עקב איבודים בזמן הובלה, הפרשים בין החישוב התיאורטי לבין 

 הכמויות במציאות, הפרש צפיפות, חפירת מדרגות לצורך התחברות למדרון קיים, ו/או כל סיבה אחרת.
החלל שיש למלא על פי התכניות, ללא כל  ימדד נטו לפי המילויים כולל גם מילוי מושאל/מובאחישוב כל כמויות 

 תוספת, וללא כל התחשבות בחפירה ובמדידות בערימות שמחוץ לשטח מתחם העבודה או בבור שאילה. 
למרות האמור בסעיף קטן א' של המפרט הכללי, יחושבו כמויות החפירה/חציבה והמילוי ביחס לתכניות מדידה 

ת העבודה, חתומות על ידי מודד מוסמך ומאושרות על ידי המפקח, מעודכנות שיערכו על ידי הקבלן לפני תחיל
 ולא על פי המדידה שעל פיה הוכן התכנון.

 בשום מקרה לא תשולם כל תוספת בגין עבודות מלוי וחפירה עודפות הנדרשות משיקולי ביצוע.
 חפירה בשטח מוגבל - 51.00.06.03

ספת בעבור חפירה/מילוי בשטח מוגבל המתבצעת למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי לא תשולם כל תו
בעבודת ידיים או כל חפירה אחרת המבוצעת בידיים. עבודות המבוצעות בקרבת מתקנים רואים אותן ככלולות 

 במחירי המתקנים, גם אם נעשו בעבודת ידיים.
 חפירת תעלות - 51.00.06.08

 רת לא תימדד בנפרד ותיחשב כחפירה רגילה.חפירה ו/או חציבה לתעלות פתוחות ולתעלות שלא תונח בהן צנ
 חפירת תעלות לקווים ומתקנים - 51.00.06.09

חפירה ומילוי עבור צינור או מתקן או חלק מבנה אשר לא ניתן עבורם סעיף נפרד בכתב הכמויות לא יימדדו, 
 ורואים מחירם ככלול במחיר הצינור או המתקן וכיו"ב.

 חו קוי צנרת מכל סוג שהוא כלול במחירי הצנרת. מחיר חפירת כל התעלות שבתוכן יונ
לעניין כל סעיפי הצנרת ותעלות הצנרת לא תימדד חציבה בנפרד, והיא תיחשב כחפירה/חציבה הכלולה במחירי 

 הצנרת.
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   מילוי מושאל - 51.00.06.13
 מילוי מושאל ימדד במ"ק.

 וכננת בתחום בריכת התשטיפים.ישולם עבור עבודת המילוי בלבד במשטח המתוכנן/סוללה החדשה המת
 לצורך תשלום יימדד המילוי בלבד כפי שבוצע בפועל.

המחיר כולל את אספקת העפר משטח האתר או מחוצה לו, כולל ההובלה אל שטח העבודה, עבודת המילוי 
עצמה, החפירה, מיון העפר לפי דרישות המפרט, העמסה, הובלה, פריקה, שימוש בעפר לצורך בניית 

וללה חדשה בתחום הבריכה, לרבות החפירה במדרגות לצורך התחברות למדרון קיים, פיזור בשכבות המשטח/ס
ס"מ לפי רומים מתוכננים, בכל השטח למילוי עפר וכולל בחומר המתאים לשמש גם כמצע ליריעות,  20של 

 הידוק מבוקר של המילוי, סילוק ופיזור של העודפים ושל חומר פסול.
דלעיל. המחיר כולל גם את כל בדיקות הטיב,  51.04.09.01, 51.04.00לפי דרישות סעיפים  המחיר כולל גם מיון

הגדרת החומר, וכל הנדרש להוכחת עמידת החומר בדרישות הטיב המוגדרות במפרט המיוחד עבור קרקע 
 למילוי.

בוקר של בסיס המחיר כולל הידוק מבוקר או אחר של פני השטח מתחת ליריעות ושל המילויים, וכן הידוק מ
 המדרגות להתחברות אל מדרון קיים.

 בשום מקרה לא ישולם בנפרד עבור טיפול כפול בעפר )עירום ארעי ושימוש לאחר מכן(.
לא תשולם כל תוספת עבור עיצוב, עיבוד, יישור והחלקה של כל אחת משכבות המילוי וכן לא תשולם כל תוספת 

הן בשטחים המיועדים  -הן אופקיים והן מדרונות משופעים  –מילוי עבור עיבוד, יישור והחלקה של פני שטחים ב
 לאיטום והן בשטחים הנשארים חשופים, ורואים את מחיר עבודות אלו ככלולות במחירי היחידות האחרות.

 בשום מקרה לא תשולם כל תוספת בגין עבודות חפירה עודפות הנדרשות משיקולי ביצוע.
פר, כרסום מדרגות לאורך המדרון הקיים במידות המופיעות בתוכניות, המחיר כולל את ביצוע עבודות הע

בכל השטח הסמוך ליריעות הקיימות  -עבודות העפר הסופיות, שאפשר ויידרשו להתבצע בכלים קטנים 
ולהתחברות בינן לבין יריעות חדשות. המחיר כולל גם את כל החומרים והעבודות שיידרשו על מנת לקבל חיבור 

 בין הסוללות.מלא ורציף 
, המתאים לשמש כמצע ליריעות יימדד במ"ק, בסעיף נפרד בכתב הכמויות. אספקה ויישום מלוי עפר נקי מאבן

המחיר יכלול בנוסף לאספקת העפר, גם את כל המפורט בסעיף זה לעיל, וכמו כן יכלול את כל הנדרש לצורך 
 מ"מ. 5הבאת העפר למצב נקי מאבן בגודל העולה על 

 מילוי מובא - 6.1451.00.0  
 בתעלות צנרת איסוף תשטיפים לא יימדד מילוי חול והוא ייכלל במחירי הצנרת.  

 הידוק מילוי - 51.00.06.18
הידוק רגיל והידוק מבוקר של מילויים ושל מצע ליריעות ייכלל במחיר עבודת המילוי, ויכלול כל הדרוש לביצוע 

 . מושלם של העבודה על פי הוראות המפרט הכללי
 של המפרט המיוחד. 00.04.01המחיר כולל גם אספקה והובלה של המים להרטבה, כמפורט בסעיף 

עבודת ההידוק המבוקר כוללת גם לקיחת הדוגמאות וביצוע הבדיקות וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה על 
 פי התוכניות והמפרטים.

לא יימדד ומחירו כלול במחיר המבנים הידוק רגיל והידוק מבוקר של מילוי חוזר למבנים ולמתקנים 
   והמתקנים.

הידוק והידוק מבוקר של שכבות מילוי מוחזר, של השתית ושל מצע ומילוי חול בתעלות צנרת מכל סוג שהוא 
 ובתאי בקרה ייכלל במחירי הצנרת והתאים, ולא יימדד בנפרד.

ילוי על מנת להביאן לרמות הדיוק, לא תושלם כל תוספת עבור עיבוד, יישור, החלקה והידוק של שכבות המ
דלעיל, ורואים מחיר עבודות אלה  51.04.18 -ו 51.04.14.06עיצוב והחלקה הנדרשות במפרט המיוחד בסעיפים 

 ככלולות במחירי היחידות האחרות.
 מצעים ותשתיות - 51.00.07

 כללי - 51.00.07.01
 שת בתכניות ו/או במפרט.מחירי כל המצעים כוללים הידוק מבוקר לדרגת הצפיפות הנדר .א
מצע למתקן או לחלק מבנה שלא ניתן עבורו סעיף בכתב הכמויות לא יימדד ורואים אותו ככלול במחיר  .ב

 המתקן או המבנה.
 

 עבודות שונות   - 51.00.12
 )או שווה ערך( במילוי בטון GEOWEB עבודות דיפון כוורת  - 51.00.12.03.01

ו תותקן הכוורת, וכולל שטח הכוורת שנכנס לתוך חגורות העיגון )"שן"(, לצורך תשלום ימדד מ"ר שטח נטו שב
 לא ימדדו שטחי חפיפה בכוורת. שטח ה"שן" יימדד כשטח משטח אופקי.

המחיר כולל גם את כל עבודות העפר הנדרשות לצורך החפירה הנוספת להתקנת הכוורת וכן את הכנת התשתית 
 בנפרד. לביצוע כוורת הגיאוווב, והן לא ישולמו

המחיר יכלול אספקת ויישום הכוורת, חומרים נילווים, הכנת השטח )הידוק שתית, חפירה, מילוי וכו'( וכולל 
 אספקה ויישום של בד גיאוטכני, סיכות מגולוונות, יתדות, אביזר אטרקליף, אספקה ומילוי   

 בתערובת בטון כולל הפיגמנט, נקזים ותפרי התפשטות.
בהיקף התעלה וכל  GEOWEBפירה הנוספת וכן את עבודות הביצוע לצורך עיגון שן המחיר כולל גם את הח

 הנדרש לביצוע מושלם של העבודה על פי המפרט המיוחד והתוכניות.
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המחיר אינו כולל את קורות הבטון בתחילת וסוף קטע מדופן, ואלו ישולמו על פי הסעיף המתאים בכתב 
 הכמויות.

 א מתעלה לשטח פתוחפרט מוצ  -   51.00.12.03.02

 הפרט יימדד קומפלט.

 המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע פרט מושלם כמופיע בתכניות.

 200ס"מ, אספקה והנחה של בד גיאוטכני  20-25המחיר כולל את החפירה, אספקה ומילוי של אבן בגודל 
 .גר'/מ"ר מתחת לאבן, ואספקה ויישום של קורת בטון מזויינת כמופיע בפרט שבתכנית

המחיר כולל גם את אספקת  כל החומרים וגם את ביצוע כל העבודות הדרושות לקבלת פרט מלא ומושלם 
 כמופיע בתכניות.

 
 אופני מדידה מיוחדים של קוי מים וביוב - 5700.00פרק 
 כללי

 עבודות עפר - 5700.03
בוקר שלהם כלולים הידוק מבוקר של השתית בתעלות צנרת, אספקת מצע ועטיפת חול והידוק או הידוק מ

 במחירי הצינורות. 
 המילוי המוחזר למבנים, למתקנים ולתעלות צנרת, כלול במחירי המבנים והצנרת ולא ימדד בנפרד.

 סילוק עודפי עפר וחומר פסול, לא יימדד ומחירו כלול במחירי העבודות האחרות.
הרחבת החפירה לצורך שמירה על  כגון: דיפון ותימוך, -חפירת/חציבת תעלות צנרת וכל העבודות הנלוות 

יציבות או נוחיות העבודה, סימון בעזרת עמודי סימון, שמירה על יציבות וכל הנדרש לביצוע על פי התכניות 
 כלולים במחירי הצינור ולא תשולם בעבורם כל תוספת. -והמפרט המיוחד 

המחושבת ביחד עם מחיר חציבה או חפירה של פסולת בתעלות צנרת לא תימדד בנפרד, ותיחשב כחפירה 
 הצינור.

 
 מילוי מובא - 5700.04

למרות האמור במפרט הכללי, לא ישולם בנפרד עבור מילוי עפר מובא, מכל סוג שהוא, לצינורות ולמתקנים. אם 
 יביא אותו הקבלן על חשבונו.  -יידרש מילוי מובא, לאחר שהעפר החפור היה מטיב בלתי מאושר להחזרה 

דוק של חול וייצובו בצמנט, כמצע ועטיפה לצינורות עיוורים נכללים במחירי הצנרת, ולא אספקה, מילוי והי
 ישולם עבורם בנפרד.

 מדידת קווי צינורות - 5700.07
, ע"פ הקטרים 10דרג  –מ"מ  160עד  90, עיוורים, בקטרים HDPE  PE-100-הארכת צינורות כניסה לבריכה מ

 הקיימים של הצנרת להארכה.
, על פי 10מ"מ, דרג  90-160, בקטרים HDPE PE-100 -ישולם עבור אספקה והתקנה של צינור עיוור מבסעיף זה 

 קוטר הצינורות הקיימים, להארכה.
המחיר יהיה למ"א של צינור עיוור מונח בתעלה, וכולל גם אספקה של הצינור העיוור, הובלה, חפירה ו/או 

ל מחברים, חיבור לצינורות קיימים וכל הנדרש לביצוע חציבה, הידוקים, הנחה, התקנה, אספקה והתקנה ש
 מושלם לפי התכניות ודרישות המפרט.

צמנט, מילוי החפיר  6% -המחיר כולל גם ניקוי ועיבוד של התעלה, הידוק של השתית, אספקה של חול מיוצב ב
 בחול, הכל לביצוע מושלם של הפרט כמופיע בתכניות.

 נקיים לאחר ביצועו. המחיר כולל גם שטיפה של הקו במים
 המחיר כולל גם עבודות סימון, איזון ומדידה הנדרשות.

 
 מתקנים ופרטים - 57.00.27

 כללי
כל המתקנים, בין אם פורטו להלן ובין אם רק ברשימת הכמויות, ימדדו "קומפלט" )אלא אם נכתב במפורש 

ן אספקה והתקנה של כל המחברים, אחרת(. המחירים כוללים חפירה ומילוי והידוק מבוקר, בלוקי בטון, וכ
הספחים והאביזרים ובידודם, אוגנים וברגים וחיבורים אל יריעות האיטום. מתקני בטון מזוין כוללים טפסות, 

 זיון בידוד וגימור. 
 כל האביזרים ועבודות העזר הדרושים לביצוע מושלם של המתקן ייחשבו כלולים במחיר, בין אם 

  .צוינו במפורש ובין אם לאו
אספקת צינורות מכל סוג שהוא, המהווים חלק מן המתקן, וכן עבודות ההנחה, ההתקנה ובדיקות אטימות 

 לצינורות, כלולים במחירי המתקנים השונים אלא אם כן נאמר אחרת.
 א. בלוק בטון וחדירה אטומה של צינור דרכו

 הפרט יימדד קומפלט.
כמופיע  HDPEלוק בטון וחצייה אטומה דרכו של צינור המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע פרט מושלם של ב

 בתוכניות.
המחיר כולל את החפירה, מילוי חוזר, טפסות, בטונים וזיונם, בידוד וצביעה, ביצוע של מערכת הבדיקות לבטון, 

 אשפרת הבטון ושמירת תקינותו במהלך תקופת האשפרה. 
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צנרת לבטון, חציית מערכת האיטום כולל כל עבודות המחיר כולל גם את לוח הבקפלסט המעוגן בבטון, עיגון ה
התקנת היריעות וחיבורן באקסטרוזיה, וכן כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע פרט מושלם כמופיע 

 בתוכניות.
 המחיר אינו כולל את הצנרת עצמה המשולמת בסעיפים אחרים בכתב הכמויות.   

 מתקנים ופרטים בבריכת התשטיפים
 יסה לבריכהא.  מתקן כנ

מתקן כניסה לבריכה יימדד קומפלט, ויכלול את כל הנדרש לביצוע מלא ומושלם של הפרטים המופיעים 
 בתכניות המתאימות.

המחיר כולל אספקה והתקנת היריעות, צינורות התיחום משני צידי מתקן הכניסה, וכן גם ביצוע של כל 
 דרושים לביצוע פרט מלא ומושלם על פי התכניות.העבודות ואספקה של כל האביזרים, החומרים והעבודות ה

 ב. פתחי שיחרור גזים
ביריעות האיטום וכל הדרוש על פי הפרט  המחיר כולל אספקה והתקנה של וילון יריעת האיטום, ביצוע החור

 המופיע בתוכנית המתאימה.
וב בכתב הכמויות המדידה תהיה לפי יחידות של פתחים, ותמורת ביצועה של כל יחידה ישולם הסכום כנק

 והמחירים.
 

 אופני מדידה מיוחדים של עבודות איטום מחומרים סינתטיים  - 6800.00פרק 
 

 משתי יריעות איטום ורשת ניקוז בינהן מערכת איטום כפולאספקה והתקנה של  – 6800.01
 התשלום יהיה למ"ר של שטח נטו פרוס בשטח.

 ם ביריעות, לרבות תעלת העיגון בראש הסוללה.לצורך תשלום יימדד שטח נטו של המשטחים המכוסי
המחיר כולל אספקה והתקנה של החומרים וכן כל חומרי העזר הדרושים, ריתוכים, הלחמות, עיגונים, חיבורים 

 למתקנים, ביצוע של כל הבדיקות ותיקונים.
המיוחד, כולל המחיר כולל ביצוע מלא של כל מערכת הבדיקות, בכל שלבי הביצוע, כמפורט בסעיפי המפרט 

 הובלה ותשלום בעבור הבדיקות שיבוצעו במעבדות ומחוץ לאתר העבודה.
 לא ימדדו חפיפות ועודפים שיושארו עקב דרישות הביצוע, או פחת מכל סוג או סיבה שהיא.

 
המחיר כולל הכנה סופית של פני הקרקע או המצע שמתחת ליריעות והבאת המצע למצב המתאים לפריסת 

 ם להנחיות המפרט המיוחד.היריעות, בהתא
 

 הידוק מבוקר של המצע. המחיר אינו כולל
 

איטום כפול חדשה לקיימת )חיבור הכולל ריתוך כפול בין שתי יריעות  מערכתשל  עבור חיתוך וחיבור מחדש
חדשות לקיימות וחיבור בעזרת אזיקונים בין רשת ניקוז חדשה לקיימת( ישולם מחיר למ"א חיתוך וחיבור בין 

חדשה לקיימת כולל גם בשיפועים בדפנות הבריכה, על פי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. המחיר כולל כת מער
כמופיע בפרט שבתכניות, ניקוי היריעות  -של מערכת האיטום הכפול הקיימת  החיתוך המדורגאת עבודת 

יקונים. המחיר כולל את כל הקיימות לפני החיבור, חיבור היריעות בתפר ריתוך כפול, וחיבור רשתות הניקוז באז
העבודות והחומרים הדרושים לביצוע חיתוך המערכת הקיימת וחיבור מחדש בין מערכת האיטום הכפול 
החדשה למערכת הקיימת, כולל כל הנדרש לביצוע פרט מלא ומושלם על פי התכניות ולשביעות רצונו המלאה של 

 המפקח בשטח.
 חדשה בסוללת חלוקה פנימית חדשהביצוע של תעלת עיגון היקפית  - 6800.02

עבור ביצוע של תעלת עיגון חדשה )בסוללה החדשה בתחום הבריכה( ישולם בסעיף כנקוב בכתב הכמויות 
 והמחירים.

 התעלה תימדד במ"א, מדוד בציר התעלה.
המחיר אינו כולל אספקה והתקנה של היריעות/רשת הניקוז בתוך התעלה )תמורה זו תשולם כחלק ממערכת 

 לעיל(. 6800.01יטום, סעיף הא
המחיר של ביצוע תעלת עיגון חדשה בסוללה החדשה כולל חפירה של התעלה, עיבוד התעלה, ניקוי מאבנים, 
עבודות עיגון היריעות )כולל אספקה ושימוש בשקי חול במהלך העבודה(, הידוק השתית, אספקה התקנה ומילוי 

 במילוי התעלה.מוחזר בהידוק מבוקר של חול דיונות נקי ועפר 
 ריתוך באקסטרוזיה בין יריעות איטום – 6800.03

תשלום עבור סעיף זה יינתן רק במקומות שיאושרו מראש ע"י המפקח לחיבור יריעות איטום באמצעות 
 אקסטרוזיה.
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 מסמך  ד'

 

 התכניות ורשימת תכניות 

 )תיק תכניות מצורף בנפרד(

 

 

 והקמת משטח מצעים צמצום בריכת תשטיפים–רשימת התכניות 

 

 

 

 

 

 קנ"מ

 

 שם התכנית

 

 מס' התכנית

   01-4315 תנוחה, מתקנים ופרטי איטום משתנה

 4315-02 פרטי גדר רשת ושערים, דיפון בגיאווב ופרט מוצא מתעלה משתנה
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 מסמך ה'

 

 כתב הכמויות 
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 נספח ו'

 
 (ביצוע/ערבות בנקאית )ערבות הצעהנוסח 

צמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק ביצוע עבודות ל
הצפוני של הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מפעל 

 דודאים -בהמיון בפארק למיחזור וחינוך סביבתי  בנג

 

 דודאים הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב  

 
 _____/_____/2022תאריך 

 לכבוד,

 "מהחברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע 

 א.ג.נ.

 :__________הנדון: ערבות בנקאית מס'

"(, אנו _______________________ מרחוב המבקשבקשת______________ )להלן: "לפי                            
"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הערבים__________________________ )להלן: "

"(, בקשר לעמידתו סכום הערבות)להלן: "₪ ( אלף  שבעים וחמש) ₪ 00075,לפי דרישתכם, עד לסכום 
של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להציע הצעות מכרז 

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של הבריכה   07ד//2022
 -ר  וחינוך סביבתי בנגבובפארק למיחז  פעל המיוןהקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מ

או בסמוך  15.7.2022כפי שפורסם ביום  2022יוני צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע של   "דודאים"
 לכך.

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7שבעה )באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 
 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

 

, ןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורי .2
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה 

 כום הערבות.לא יעלה על ס
 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .3
 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .4
 

 15.11.2022 , ויעמוד בתוקפו עד ליוםמיום הוצאתוכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .5
 

 בכבוד רב,
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 ז' נספח

 חוזהל יוחדיםמ נאיםת
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 ( ז) מסמךב מפורטיםה סעיפיםה חולתת

 אמורה תא היאש לכ חרתא ורהבצ שנותל וו/א החליףל א' בז סמךמ  יכ זהב  מוצהרו וסכםמ 
 יןב תאמהה יא וו/א תירהס תיוצרש קרהמ כלב.  עבודהה בצועל תנאיוו חוזהה ופסט -ב'   מסמךב
 . הז סמךמ וראותה חולוי -ב'  מסמךב אמורה ביןל הז מסמךב אמורה

 

 . וסףמ רךע סמ ולליםכ ינםא הז וזהח/מכרזב נקוביםה מחיריםה .1

  שבונותח גשתה .2   

 . ותקיםע 1+  מקורב וגשי שבוןח לכ 2.1 

 פיד ת, אמפקחה בדיקתל  הגישל קבלןה  ל.  עיותכמוו דידהמ  דפיב לווהי  שבוןח  לכ 2.2 
 . עתקיםה שניב הכמויותו מדידהה

 : יצוינו שבוןח כלב 2.3 

 . חוזהה ספרמ -  

 . עבודהה םש -  

 חוזהה רךע -  

 . עבודהה תחלתה אריךת -  

 . עבודהה יוםס ךיארת -  

 כמויותה עיפיס לכ תא - בוצעוש כמויותה טורל מקבילב - וסףנ  ורט כלולי  שבוןח לכ 2.4 
 . מקוריה כמויותה בכתבש

 . צטברמ שבוןח היהי שבוןח לכ 2.5 

 ות ו/אוספונ בודותע ביןל כמויותה  כתבל בהתאםש  בודותע יןב  פרדהה  היהת  שבוןח  כלב 2.6 
 . ריגותח

 ןמ חלה צטברתמ בולריתט צורהב פרדנ דףב בוצעו, יקדמותמ החזריו החישובים לכ 2.7 
 . ראשוןה חשבוןה

 נהלע"י מ וגדרוי קטעים, הזמיןלמ סירהמ צורךל שלמותםב טעיםק השליםל מחויב קבלןה 2.8 
 .עתל עתמ פרוייקטה

באפיק הנחל, הנ"ל לא יהווה  ןעל הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ותהיה זרימה או שיטפו 2.9
 עילה לתוספת תשלום או לקבלת פיצוי מכל סוג שהוא. 

 שטח  מכל מרכיבי העבודה לאישור המתכנן והפקוח.על הקבלן לבצע דוגמאות ב    2.10

פרוטוקול סיור הקבלנים מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה, על הקבלן  חתום     2.11
 על הפרוטוקול לצרפו למסמכי המכרז.  

החברה תהיה רשאית להפעיל חלק מהעבודה  בלבד וזאת ע"פ קבלת התקציבים ממשרדי     
 הממשלה השונים.
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 לא תהיה זכות לתביעה בכל נושא הקשור להיקף העבודה וחלקיה. לקבלן 

 

  הגשת חישובים לחשבון סופי   2.13            

   בהתאם ועל פי וכמויות עבודות אחרות על הקבלן להגיש את חישובי כמויות העפר

 דרישות הפיקוח והמתכנן.

 ולא   גרת סעיפי היחידותמחושבות במס ,הינן על חשבון הקבלן  עלויות בגין ביצוע הנ"ל 

 .תשולמנה בנפרד 

 הגשת חישוב הכמויות תבוצע בתוכנה התואמת את תוכנת המתכנן כך שפורמט הגשת                                        

 החישובים יתאפשר בהתאם לדרישות הפיקוח והמתכנן.                                       

 ל בקשת שינוי מהנחיה זו מחויבת אישור חתום של המפקח."כ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת הקבלן : _____________
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

  1'ז  נספח 

 בודהע תחלתה וצ
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 
 תאריך:                                                                                           

 לכבוד

__________ 

 

 שלום רב ,

  צו התחלת עבודההנדון: 

ל___________להתחיל בביצוע  הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1
ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני  פרויקט: 

למחזור  בפארקי מפעל המיון של הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפ
 דודאים -וחינוך סביבתי

 יום קלנדריים. 90הינה תקופת הביצוע 
 

 ____________. תאריך צו התחלת העבודה הינו .2

 .                  תאריך גמר ביצוע העבודה .3

 _________.   היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה כולל מע"מ %  .4

 ___________הינו   הפיקוח על עבודות נושא חוזה זה .5

יום: אופן ודרכי ביצוע העבודה לוחות זמנים ,  10נבקשכם להעביר אלינו תוך  .6

 שמות מהנדס האתר ,מנהל העבודה וקבלני המשנה.

סטים של תוכניות מאושרות לביצוע העבודה יימסרו לכם ע"י המפקח  3 .7

 באתר.

 

 בכבוד רב,

 

      ____________  _____________             _____________ 
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 חתימה וחותמת המציע

 2'ז  נספח 

 שלמהה עודתת
 07ד//2022 'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

 שלמהה עודתת

 

 

 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.

 

 

 תר: דודאיםא

 

 

 :  'סמ וזהח

 

 קבלןה םש

 

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק  פרוייקט:ה םש
הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מפעל הצפוני של 

  דודאים -למחזור וחינוך סביבתי בפארקהמיון 

 :אשונהר סירהמ

 תמההתחייבויו גרועל בלי, מהפרוייקט מתלשה תא אשרל רינוה ממשלתיה הסכםב 54 סעיףל התאםב
 .ממשלתיה הסכםה ל( שכללב עד)ו 57 דע 55 מסעיפיםו הז סעיףמ נובעת, הקבלןה אחריותו

 

 :סיורב משתתפיםה שימתר

 

 תכנןמ  בלןק  יקוחפ _______  שותר

 

____________ ________ ________  ________ 

 

____________ ________ ________  ________ 

 

 

 

 מפורטיםה הערותו ליקוייםל רטפ צוננור שביעותל שלמותהב וצעהב עבודהה יכ צאנומ סיורה רחאל
 :טהמ
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 ____________________________________________________א._________

 

 ב._____________________________________________________________

 

 ג.______________________________________________________________

 

 _______________ד. ______________________________________________

 

 :  ________תאריךל ד"ל ענה ליקוייםה תא תקןל בלןקה לע

 

 ________________ תאריךב ערךי סופיתו ניהש למסירה"ל ונה תיקוניםה קבלתל יורס

 ___________. שעהב

 

 תימותח

 

 תכנןמ  בלןק  יקוחפ  _____ שותר

 

_________  _______ _________  _______ 

 

_________  _______ _________  _______ 
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 חתימה וחותמת המציע

 3'ז  נספח 

 מסירה שניה וסופית
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

: תאריך( מיקונים"ח תו)ד אשונהר סירהמ לש רשימהה פיל הקבלןמ נדרשוש תיקוניםה יצועב לע ישורא
_____________ 

 יהויז רטיפ

 

 תר דודאיםא

 

 :_________'סמ וזהח

 

 קבלןה םש

 

 : פרויקטה םש

יצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של ב
למחזור  בפארקהבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מפעל המיון 

  דודאים -וחינוך סביבתי

 .               הפרוייקט שלמתה תאריך

 

  תאריךמ אשונהר המסירב נדרשוש תיקוניםה לכ תא יצעב הקבלןש אשריםמ טהמ חתומיםו הנא

 .מלאהה צוננור שביעות___________ל

 :וכחיםנ
 :קבלןה טעםמ הפרוייקט וסרמ
 

_______________________   __________________ 
 תימהח       םש             

 
 : ____________רשותה טעםמ הפרוייקט קבלמ
 

___________     ______________  _______________ 
 תימהח              פקידת               םש       

 
 
 
  חברהה מטעםו הפרוייקט טעםמ
 
 _____________  _____________                    :פקחמ

 תימהח                                                        םש                           
 
 _____________  ____________   :פרויקטה נהלמ

 תימהח                                                         םש                                                  
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 4'ז  נספח 

 דקב ספחנ
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

 קופהתל כ וא ודשיםח 12 לש קופהת ירושה" פבדקה קופת"ת באיםה םבענייני יכ זהב וסכםמ .1
 .שלמהה עודתת מתןמ חוזהע"י ה תקבעש חרתא

 משךל הז נספחו חוזהה וראותה לכ חולוי בדקה תקופתב יקוןת וב נדרשש עבודהה לש לקח לכ לע .2
 .תיקוןה שלמתד המועמ וספתנ נהש

 עבודההביצוע ל כלליםה תנאיםב מפורטכ תיקוניםה תא קבלןה בצעי בדקה קופתת לכ מהלךב .3
 זמניםה ללוחו שיטהלביצוע ה דרכיל בהתאםהמועצה ו ודעתה תאריךמ בירס מןז וך, תהז נספחבו

. ביצועה טיבל אחריותומ קבלןה תאפטור י אל הז עיףס פיל מפקחה ישורא מפקחע"י ה יאושרוש
 ותןא קבע, יזמניםה לוחו שיטה, התכניתה תארישתו ד לפיו מפקחה לש אישורול קבלןה גישה אל
 .קבלןה שבוןח לע מפקחה

 עבודהה שעותב בוצעוי תיקונים. הפסקהה לאל הםב משיךי ואה תיקוניםה ביצועב קבלןה שהחלמ .4
 .פקחהמ רישתד פיל היקבעל שויע תיקוניםל עדיפויותה דר. סרגילותה

 שלמתה חריא .וחותנ איו פרעותה גרימת, מאפשרה מידת, במנעי קבלןה תיקוניםה יצועב זמןב .5
 וצעוב רכםד וא הםבמקומות ה שארו עבודהה תרא צבמ תא קדמותול קבלןה חזירי תיקוניםה
 .תיקוניםה ביצוע, מעקיפיןב וא מישריןב נפגעוש וא תיקוניםה

המועצה  יהיה ,הז ספחנ לפיו חוזהה פיל תיקוניםו דקב ענייןל ותיויתחייבוה חרא קבלןה מלאי אל .6
 ישלםו לאמ יפויהמועצה ש תא  שפהי בלןהקו קבלןה שבוןח לע ליקוייםה יקוןת תא בצעל שאיר
 .אלהכ יוה םא "ד,וע תושכר טרח שפטיותמ וצאותה רבות, להוצאותה לכ תא הל

 קבלןה תאיזמין , ובדקה נתש תוםל וךמסב בדקה יקורתב יצועב שםל ועדמ יקבעהמועצה  .7
 .פחותל מיםי בעהש לש כתבב קודמתמ הודעה, בהב השתתףל

 

 

 

 ______: _______בלןק       
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 5'ז נספח 

 ביעותת עדרה סמךמ
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

 

 

 כבודל

 החברה הכלכלית למועצה האזורית בני שמעון.

 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה

 

 "מ _________________________________________________________חה נוא

 

ע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של ביצו יצענו:ב שרא
 -למחזור וחינוך סביבתי בפארקהבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מפעל המיון 

 יוםמ______________' סמ וזה"י חפעבור החברה הכלכלית למועצה האזורית בני שמעון ע דודאים
מאושר ה מצטברה סופיה חשבוןה יפ לע נול מגיעהם )כולל מע"מ( סכוה יכ זאתב אשריםמ_ ______

  ____________ש"ח. ואה דינוי עלו דכםי לע

 ש"ח(____: ______________________________________________מילים)ב

 

 היינהת אל_______ש"ח _________ לש סך"ל בנה סכוםה תרתי תא נקבלש אחרל יכ צהיריםמ נוא
החברה הכלכלית  –גד המזמין נ הואש יןמ וא וגס כלמ וספותנ רישותד וו/א ענותט וו/א תביעות לכ נול

 וזהח לביצועו תשלוםל הנוגעו קשורה כלבנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מ וו/א למ.א. בני שמעון
___________. 

 תא מכסהו הווהמ "לנה סכוםה יכ אשריםמ ננוה עילל אמורה כלליותב פגועל מבליו טובה סדרה מעןל
 . ____________חברה כלכלית למ.א. בני שמעון בנוגע לביצוע החוזה  –המזמין  אתמ נול מגיעה לכ

 

 

 חתוםה לע אנוב לראיהו

 

 

 

___________      ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 6'ז  נספח 

 יוםסדת עות
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

 כבודל

 א.ג.נ.,

 

 ____________ חוזה מס': נדוןה

 

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים :  עבודהה הותמ            
בחלק הצפוני של הבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול 

 דודאים -זור וחינוך סביבתילמח בפארקבתשטיפי מפעל המיון 

 התאםב םה ףא הןב הכרוךו בדקה בודותע כלו חוזהל התאםב הושלםו וצעב מבנהה י, כזהב אשרל ריניה
 .מלאהה צוניר שביעותל חוזהל

 

 

 ______________ ופיתס סירהמ אריךת

 

 

 

 

 _____________ תימהח  ________________ םט, שפרויקה נהלמ

 

 

 

 

 _______________ אריךת
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 7ז' נספח 

 יומן עבודה
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 
הקבלן ינהל ביחד עם המהנדס ו/או המפקח יומן עבודה וירשום בו, מדי יום, הפרטים הבאים, כולם או 

 מקצתם:

 

 מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודה.
 

 קים על ידו בביצוע העבודה.מספר קבלני המשנה לסוגיהם המועס
 

 כמויות חומרים למיניהם המובאים לאתר או מוצאים ממנו.
 

 כמות החומרים למיניהם אשר הושקעו בעבודה.
 

 הציוד המכני לסוגיו המובא לאתר או מוצא ממנו.
 

 שימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.
 

 תנאי מזג אויר השוררים באתר.
 

 תקלות והפרעות בבצוע העבודה.
 

 התקדמות בביצוע העבודה.
 

 הוראות שנתנו לו ע"י המהנדס ו/או המפקח.
 

 הערות הקבלן, המהנדס ו/או המפקח  בדבר מהלך ביצוע העבודה.
 

 כל דבר אחר אשר לדעת המהנדס ו/או המפקח יש לרשמו ביומן.
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 8נספח ז'

 הצהרה על העדר תביעות
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

 

 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

 א.ג.נ.,

 כתב חשבון סופי והעדר תביעות -הנדון: הסכם קבלנות  

 

הריני לאשר ולהצהיר בזאת, כי החשבון שהוגש על ידי בתאריך __/__/__ ואושר סופית  ע"י כל הגורמים 
_______ ש"ח כולל מע"מ המעורבים )המזמין המהנדס והמפקח( והינו בסכום סופי וכולל של ____

 "(, מוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר ועניין.הסכום הסופי)להלן: "

 

הנני מצהיר בזאת, כי אין לי ולא תהיינה לי כל שום תביעות כספיות ותביעות מכל סוג ומין שהוא לגבי 
 יים.הסכום הסופי, לגבי סעיפי כתב הכמויות, ולגבי העבודה נשואת הסכם זה, אשר ביצועה נסת

 אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבהסכם למשך שנות האחריות המפורטות בהסכם.

 

 

 ,בכבוד רב          

 

 שם הקבלן :_______________________

 

 חתימת הקבלן על גבי חותמת :_______________________
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 נספח ח'

 שמירה על הוראות החוק בטיחות ואחריות
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

 

 

 תאריך: __/__/__

 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות - נספח ח'        

 

"( מאשרים בחתימתנו בשולי מכתב זה כי הקבלן)"אנו הח"מ ___________________________

 אנו מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות הבאות:

 

כמפורט  "(החכ"ל") החברה הכלכלית למ.א. בני שמעוןאתנו על ידי לבצע את העבודה, שהוזמנה מ .1

ביצוע עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של  07ד//2022במכרז 

 -למחזור וחינוך סביבתי בפארקהבריכה הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול בתשטיפי מפעל המיון 

ה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו תוך ציות לכל דין, ובכלל ז דודאים

מטעם כל רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע 

לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על 

והתקנות והצווים  1970 -הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל ופקודת  1954 -העבודה, תשי"ג 

והוראות מפקח הפרויקט ומנהל העבודה  החכ"לשפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של 

וכלפי כל ו/או המועצה האזורית בני שמעון  , ניטול על עצמו את כל האחריות כלפי החכ"לבפרויקט

בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור  לשחררם ו/או לשפותם םהבאים מכוח

 שנעשתה על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או קבלן משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

מ' והיא תבנה  2לבצע גידור שטח הפרויקט לפני תחילת העבודות בשטח. גובה הגדר יהיה מינימום  .2

ל ו/או רכז הפרויקט יאשרו את תקינות "החכמלוחות עץ ו/או פח מכופף מדגם איסכורית. מהנדס 

 הגדר בטרם התחלת העבודות בשטח. הגדר תישמר תקינה ושלמה עד לסיום העבודות. 
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 חתימה וחותמת המציע

טחונו ולנוחיותו ילספק על חשבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לב .3

רך בכך על פי דין וכפי שידרוש "( ובכל מקום שיהיה צוהאתרשל הציבור במקום ביצוע העבודה )"

. מבלי לגרוע מכלליות האמור החכ"למנהל הבטיחות של מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או 

לעיל אנו מתחייבים לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב 

דה, במידת הצורך. כמו כן, שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום לאחר שעות העבו

נבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני 

לחינו והפועלים מטעמנו יעשו והמשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, ונדאג כי כל עובדינו, ש

או אשר נהוג להשתמש בו לשם שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/

 ביצוע עבודה מסוג העבודה.

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל  .4

החכ"ל, ובכל הקשור לציוד הנדרש או מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או /דרישות הדין ו

סד, נשתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין ונוהל. ידוע לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומו

לנו כי אנו אחראים להשיג על חשבוננו את כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הנדרשים בקשר עם 

מפקח הבניה ו/או מנהל העבודה החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. אנו מתחייבים להציג ל

מפקח הבניה ו/או מנהל ים על התאמת החומרים והציוד לדרישות , אישורם, על פי דרישתל"ו/או החכ

ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה,  החכ"להעבודה ו/או 

המעידות כי הציוד האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית 

נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. אנו 

 אשר ישמשו לביצוע העבודה.

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם ובנספחיו, מובהר כי השימוש בציוד הינו על אחריות הקבלן בלבד ובכל  .5

ל ו/או מי מטעמה אינו נושא באחריות או חבות כלשהן לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי "מקרה החכ

 השימוש בציוד.עקב 

רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם  -ל בגין כל נזק, הפסד, אובדן"הקבלן מתחייב לשפות את החכ .6

ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי הקבלן 

 ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש מעבודת הקבלן.

מפקח הפרויקט ו/או מנהל קיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון אנו נהיה אחראים לני .7

על פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, נסלק את  מנהל הבטיחות של החכ"לוהעבודה ו/או 

כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת ונשאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם 

. ידוע רצונםולשביעות  מנהל הבטיחות של החכ"לקט ו/או מנהל העבודה ו/או מפקח הפרוילהוראות 

קיון יעל נמפקח הפרויקט לא תקבל את האתר מאתנו ללא קבלת אישור בכתב של  לנו כי החכ"ל

 האתר.

 היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל אנו מתחייבים כדלקמן: .8

כל התראה ראשונה על חריגה  החכ"להעבודה ו/או  מפקח הפרויקט ו/או מנהללאחר שנקבל מ .8.1

במכתב אנו מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור  -שהיא מהוראת הבטיחות 

 .ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של החכ"ל
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התראה שניה על חריגה כל  מהחכ"ל מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אולאחר שנקבל מ .8.2

 1000  אנו מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור של -ת שהיא מהוראת הבטיחו

 .מבלי שיהא צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק ₪,

 כל התראה נוספת מעבר  מהחכ"ל מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אומ שנקבללאחר  .8.3

מפקח הפרויקט ו/או מנהל ות מאנו מתחייבים לנהוג על פי החלט -להתראות המפורטות לעיל 

 ., לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או סופיתל"החכ העבודה ו/או

אחריות לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד ב נישא נו א .9

או לקבלני המשנה שלנו שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדינו ו/

ולכל מי שאנו אחראים לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמנו או מטעמנו, כתוצאה ממעשה או 

עובדינו, שלוחינו,  והן מצד מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדנו,

ומי שנתון למרותם ו/או המצוי אלה הנתונים למרותנו, קבלני המשנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם 

 באתר ובסביבתו. 

, םו/או מי מטעמ םו/או מי מעובדיהו/או המועצה האזורית בני שמעון  אנו משחררים בזאת את החכ"ל .10

מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות 

ין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, ב

הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין 

 באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל בגין  אנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את החכ"ל .11

ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או  לום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החכ"לשת

צאות, קנס או תשלום הו רבותתחויב בתשלום כל סכום כאמור, ל מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחכ"ל

או  ייבים לשלם כל סכום כאמור, במקום החכ"לחובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, אנו מתח

 למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למועצה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החכ"ל

מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט 

 החכ"ל.

 

 ______________הקבלן: _________________________________ שם

 מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

 .ז._________________ כתובת__________________תשם _________________  

 

 העבודה מטעם הקבלן: מנהל

 .ז._________________ כתובת_____________ת_______________ שם

 ___________________פקס' מס ' טלפון__________________  מס

 : _______________הקבלןוחותמת  ימהחת
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 ' טנספח 
 סעיפי ביטוח חוזיים

 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 ביטוחים ע"י הקבלן .1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, על חשבונו הוא, לרכוש 
 אישור –1נספח ט'ב ו להלן "ביטוחי הקבלן"( כנדרשולהחזיק בביטוחים המפורטים בהמשך )שיקרא

המצורף לחוזה זה מייד עם העמדת אתר הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו  , ביטוחי הקבלן
למטרת ביצוע עבודות הפרויקט על פי הסכם זה ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו בתוקף בכל תקופת 

 ה נוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין חבות המוצר.הביצוע לרבות תקופת התחזוקה ותקופ

  לרבות ציוד ) הקבלן מתחייב להחזיק  ביטוח חובה על פי כל דין לכל כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוקא.   1.1
 וכן ביטוח צד שלישי בגין נזקי רכוש לכל     , ( כב מנועי שיש חובה לבטחור מכני הנדסי המוגדר ככלי      

  לפחות.  כמו כן, על הקבלן לבטח את כלי הרכב הנ"ל ₪  600,000ות אחריות של  כלי, בגבול
 בביטוח מקיף )לכלי רכב פרטיים או מסחריים(  ו/או בביטוח צמ"ה )לכלי צמ"ה(.

 
הקבלן רשאי שלא לבטח את כלי הרכב/צמ"ה בביטוח מקיף או ביטוח צמ"ה ובתנאי שפוטר את  .ב

טעמם, מכל אחריות/טענה/דרישה לגבי ציוד זה, בגין נזקים והבאים מ מ.א. בני שמעוןהמזמין ו
 .שהיו יכולים להיות מכוסים בביטוח מקיף או ביטוח צמ"ה

 
ביטוחי  של המזמין על פי  והקבלן יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותי 1.2

 הקבלן, ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.

לעיל, במלואן  הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם 1.3
ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח לרבות ההוראות הנוגעות להיקף ולאיכות  

 עבודות הפרויקט ותקופת הבדק. השמירה על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך כל תקופת ביצוע 

 ההשתתפויות העצמיות בכל ביטוחי הקבלן, יחולו על הקבלן בלבד.        

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פוליסה מפוליסות הקבלן שנדרשו בחוזה זה, מתחייב הקבלן   1.4
הכיסוי לא יפחת מדרישות  לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובתנאי שהיקף 

 חוזה זה.

  -כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסתו לאתר הפרויקט  –להחזיק מתחייב  הקבלן  1.5
לנציג המזמין כשהוא חתום  ולהמציא, וביטוחי הקבלן אישור  -1נספח ט'כמופיע בבדרישות הביטוח 

כדי נציג המזמין ע"י מבטחו. כמו כן, מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח מייד עם דרישת 
 התאימן להוראות חוזה זה.ל

להחזיק ביטוח אחריות הקבלן מתחייב במועד מסירת עבודות הפרויקט למזמין במלואן או בחלקן,        
כשהוא חתום ע"י  לנציג המזמין, ולהמציאו ביטוחי הקבלן אישור -  1ט' נספחבהמוצר כמפורט 

 מבטחו.

 חלקן על ידי המזמין. המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או        

הקבלן יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא תמה 
יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין על גבי אישורי  14-מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ

עבודות היה ואישורי הביטוח רשאי למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע ה יהיההמזמין קיום הביטוח. 
כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המזמין ו/או 

עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא את אישורי הביטוח  ומי מטעמ
 כאמור.
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ד מסירת עבודות הפרויקט למזמין, כולן יצטרך להציגו לפני מועלגבי ביטוח חבות המוצר, הקבלן   
ממועד סיום  שנים 3כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין או עד תום  זה יחזיק בביטוחאו חלקן, ו

מועדים אלו. הקבלן מתחייב להמציא מידי שנה אישור ביטוח  2עבודות הפרויקט, המאוחר מבין 
 .בעליםמסירתו למתאים המעידים על כך, אף לאחר סיום עבודות הפרויקט ו

רשאי,  ה המזמיןאם לא יבצע הקבלן את ביטוחיו בהתאם להוראות פרק זה )"ביטוחי הקבלן"(, יהי    1.6
ימים מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או לפי  14לאחר הודעה לקבלן  -אך לא חייב 

דרשו לשם כך. במקרה זה, לבצע את ביטוחי הקבלן במקומו ולשלם את דמי הביטוח שי –כל דין 
דמי ניהול,  10%יחייב את הקבלן בכל הסכומים ששילם בגין ביטוחים אלה בתוספת של  המזמין

 לנכון לרבות בדרך של קיזוז. ובכל דרך שימצא
החליט המזמין להגיש תביעה ע"פ ביטוחי הקבלן או מי מטעמו, מתחייב הקבלן להצטרף לתביעה   1.7

 יחדיו. וולתבוע אית
למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בקיומם כדי להוות אישור  1.8

בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם 
ות את אחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן מודע כי דרישות הביטוח הנן מזערי

 והקבלן רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו.
        קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה  הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם  1.9

כלשהיא על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם המזמין או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח 
ספקים ו/או יועצים או  וי או שיבוב כנגד אותם  קבלנים ו/אועבודות קבלניות( על זכות חזרה, שיפ

 שפוטר את הנ"ל מאחריותם על פי דין ועל פי הסכם זה.
לעיל מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה, קבלני הרמה )הנפה(,  חברות שמירה,  1.9האמור בסעיף  1.10

 אדם, ספקי ציוד, יצרנים וכדומה.-חברות כח

קבלני המשנה שלו, ו לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיוהקבלן מתחייב   1.11
ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת 

 ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.

מו את דרישות הדין והביטוח לרבות על הקבלן אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיי
 ואאישור קיום ביטוחים, כשהלו  וימציאו  1נספח ט' – ביטוחי הקבלן אישורבהביטוחים המנויים 

 .הםחתום כיאות ע"י מבטחי

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב  1.12
ת החוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו, ובעיקר אך הקבלן למלא אחר כל דרישות הוראו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או 
 זמני, יהיו בכל עת במשך כל תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.  

קרה של שינויים בהיקף הפרויקט ומתחייב להאריך הקבלן מתחייב להגדיל את סכום הביטוח במ  1.13
את תקופת הביטוח עד למועד השלמת הפרויקט במקרה של המשך ביצוע העבודות מעבר 

 לתקופה הנקובה בפוליסה.

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים אשר לא קיים לגביהם ביטוח, מכל   למען הסר ספק הקבלן   1.14
 מוטלת עליו מכוח הסכם זה ובין אם לאו.סיבה שהיא, בין אם האחריות בגינם 

החברה הכלכלית למ.א. בני  –ביטוח עבודות קבלניות כולל בשם המבוטח את הקבלן, המזמין    1.15
ומומחים )למעט שמעון, מ.א. בני שמעון, המפקח/מנהל הפרויקט, כל קבלני המשנה, יועצים 

 בגין אחריותם המקצועית(.

 , המצורף בזאת.כתב ויתור – 2נספח ט' הקבלן מתחייב לחתום על   1.16

 תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.דלעיל, הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח   1.17
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 אישור ביטוחי הקבלן  - 1נספח ט'

 :  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

י הפוליסה , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאבתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
 במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאיוחריגיה. יחד עם זאת, 

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות*

 ש האישורמעמד מבק

 שם
החברה הכלכלית למ.א. בני 

שמעון ו/או המועצה האיזורית 
 בני שמעון

 שם
 

 
 

עבודות  –אתר דודאים 
צמצום בריכת 

 תשטיפים
הקמת משטח מצעים 
בחלק הצפוני של 
הבריכה הקיימת עבור 
הקמת מתקן לטיפול 

 בתשטיפי מפעל המיון
הפארק למיחזור וחינוך 

 –סביבתי בנגב 
 "דודאים"

 

 הביצוע קבלן☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר: מזמין☒
 

 זיהוי 
 511486227 

 ח.פ.
 

 מען
 אזור התעשיה עידן הנגב

 מען
 

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

 סכום/  האחריות גבול תאריך סיום תאריך תחילה
 דההעבו שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

שווי עבודות 
 +ציוד+חומרים

  
ביט עבודות 

קבלניות 
 מהדורה __

 
 

 
 

 
_______ 

 
 ₪ 

 
 

309 ,313 ,314 ,316, 318, 328 ,
 קבלנים וקבלני משנה -317
 ₪  ________     ופריצה גניבה 324

 ₪  150,000     רכוש סמוך/עובדים עליו רכוש
 ₪  100,000     בהעברה רכוש
 ₪  150,000     הריסות פינוי

נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה 
 לקוי/חומרים לקויים

    200,000 ₪ 
 

 

  ₪  מהנזק  20%     הוצאות מיוחדות לכינון נזק
  ₪  100,000     מתקנים וציוד קל

  ₪  100,000     מבני עזר
שכר אדריכלים, מהנדסים 

 ומומחים לכינון נזק
    200,000  ₪  

  ₪  150,000     הוצאות מנע והצלה לכינון נזק
  ₪  100,000     עבודות זמניות

  ₪  מהנזק 5%     הוצאות הכנת תביעה
  צד ג'

 
 רעד והחלשת תמיכות

 
-תנזק עקיף ממתקנים ת

 קרקעיים

    5,000,000 
 

1,000,000 
 

600,000 

 
 ₪ 

302 ,307 ,309,311 312 ,315, 
318, 321  ,322 ,328 ,329 

ביט חבות   אחריות מעבידים
מעבידים 

 מהדורה ___

   
20,000,000  

 
 ₪ 

304 ,309, 318, 319 ,328 

ביטוח העבודות הקבלניות 
כולל  תקופת אחזקה 

 חודשים 24מורחבת 

       

 צמ"ה 
 
 
 

 צד שלישי רכוש -צמ"ה 

     
 
 

600,000 

 309 ,313 ,314 ,316 ,328 
 
 

302 ,304 ,307 ,309 ,311 ,312 ,
315 ,321 ,322 ,328 ,329 

 אחריות המוצר
 

ביט אחריות  
המוצר 

 מהדורה __

   
2,000,000  

 
 ₪ 
 

302 ,304 ,309 , ,311,310 ,321 
 חודשים 12 – 332, 328, 

 

 (*:ג'ם )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותי
009 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 ינוי או הביטול.בדבר הש האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 כתב ויתור  - 2ט' נספח

 תאריך :_______

 לכבוד

 שם

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון ו/או המועצה האיזורית בני שמעון )להלן "המזמין"(

 א.ג.נ.,

 ורהנדון : כתב וית

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או 

מהפועלים מטעמכם ו/או מכל גוף הקשור עמכם, בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או 

וד"( שבבעלותנו ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי )שיקראו כולם להלן "הצי

באחריותנו על פי הסכם ו/או על פי דין, לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר הפרויקט נשוא הסכם זה, על 

 ידנו ו/או על יד קבלני משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו.

, ידוע לנו כי "ביטוח עבודות קבלניות" המבטח באמצעותכם ו/או באמצעות אחרים את עבודות הפרויקט

מחריג במפורש כל כיסוי לציוד שלנו ו/או הנמצא בחזקתנו ו/או באחריותנו, ו/או המובא לאתר הפרויקט 

ע"י קבלני משנה מטעמנו. כמו כן, ידוע לנו כי במידה ומועסקת באתר הפרויקט חברת שמירה מטעמכם 

מטעמנו. על כן, כל המבצעת עבודת שמירה, אין היא אמורה לשמור על הציוד ואנו אמורים לדאוג לשמירה 

אובדן או נזק שיהיה לציודנו זה, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או 

 דרישה כאמור, מכם ו/או ממבטחיכם. 

כמו כן, אנו מתחייבים בזאת לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדים שלישיים 

 רים של ציוד בגין אובדן  או נזק לציוד.כלשהם לרבות ספקים ו/או משכי

הננו מתחייבים כלפיכם, במידה ונביא לאתר הפרויקט כלי רכב מנועי כלשהוא שיש חובה חוקית לבטחו 

כולל כלי צמ"ה שיש חובה חוקית לבטחם )לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה(, אנו נוודא תחילה 

וכל תביעה בגין נזק גוף /פגיעת גוף  או נזק רכוש שיגרם מכלי כי קיימים לכלי רכב אלו ביטוח חובה כחוק 

רכב אלה, יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם 

 ו/או שיתוף של ביטוחיכם.

 ולראיה באנו על החתום 

 ________________  )שם הקבלן(

_________      _______________________      __________________     _______ 

 חתימה וחותמת הקבלן              שם החותם                      תפקיד החותם                   תאריך
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 כתב התחייבות ושיפוי

 

 ך _____________תארי                                                                                          

 

 כבודל

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון

 

וביום _________ נחתם בינינו הסכם שעניינו בשירותים שאנו מספקים לכם כקבלן )להלן:   :הואיל
 "(.ההסכם"

 ואתם מעוניינים להוסיף הבהרות על האמור בהסכם בינינו. :והואיל

 

 אי לכך אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 

 כל האמור במסמך זה בא להרחיב ולהוסיף אל התחייבויותינו בהסכם ולא לגרוע מהם. .1

אנו מצהירים בזאת כי אנו אחראים באופן בלעדי ומוחלט לכל חבות ו/או תביעה שתוגש כנגדכם  .2
 בקשר ישיר ו/או עקיף עם עבודתנו בקשר עם ההסכם.

"( החוקיםנות ו/או ההוראות )להלן: "אנו מכירים את כל ההנחיות ו/או החוקים ו/או התק .3
הנוגעות לפעולות ו/או לעבודות אותן אנו מבצעים עבורכם בהתאם להסכם ואנו נשמור ונמלא 

 אחר כל החוקים ונקיימם.

אנו פוטרים אתכם בזאת מכל אחריות ו/או חבות שתוטל עליכם בקשר ישיר ו/או עקיף לעבודות  .4
 ובדים שאנו מעסיקים.שאנו מבצעים עבורכם, לרבות בקשר לע

אנו מתחייבים שכל העובדים שנעסיק יהיו חוקיים ובעלי רישיון עבודה תקף והיתר עבודה תקף  .5
 בישראל ואי אנו נמלא אחר כל החוקים והתקנות הנוגעות להעסקת עובדים.

אנו אחראים באופן בלעדי לכל נזק שייגרם בקשר ישיר או עקיף עם עבודתנו לצד שלישי ואנו  .6
 נפצה אותו על מלוא נזיקין.

לא תהיה לכם כל אחריות לפעולות שאנו מבצעים במסגרת ההסכם לרבות אחריות לעובדים ו/או  .7
 לתנאי ו/או חוקיות העסקתם וכן לא תהיה לכם אחריות לכל נזק שייגרם לצד שלישי.

חראים באופן אנו אחראים באופן בלעדי לשלומם ובטיחותם של אלו שיועסקו על ידינו, אנו א .8
בלעדי לשלם להם שכר כדין בגין עבודתם ואנו אחראים לכל נזק, הוצאה והפסד שייגרם לכל אדם 

 ו/או רכוש שייגרם בקשר ישיר או עקיף לעבודות שאנו מבצעים.

ימים מהמועד שתדרשו זאת, בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או חיוב ו/או  7אנו נשפה אתכם, תוך  .9
וטל עליכם ו/או שיוגש כנגדכם בכל דבר ועניין הקשור בין במישרין ובין אשמה ו/או קנס שי

 בעקיפין להסכם ו/או לעבודות שאנו מבצעים ו/או לעובדים שאנו מעסיקים.

בנוסף על האמור, אנו נהא אחראים באופן בלעדי גם לשימוש ולתוצאותיו שנעשה בציוד השייך  .10
ד"( ולכל נזק שייגרם לציוד ו/או לכל צד שלישי בקשר במישרין ו/או בעקיפין לכם )להלן : "הציו

 לציוד האמור ו/או לשימוש בו. 

כמו כן, אנו נהא אחראים בלעדית לכל כוח אדם הקשור אליכם ואשר נעזר בו במהלך עבודתנו            
)להלן: "כוח האדם"( ולכל נזק שייגרם לו.  אנו נשפה אתכם על כל תביעה ו/או דרישה שתופנה 

 ימים מהמועד שנדרש כלך. 7יכם בקשר ישיר ו/או עקיף לציוד ו/או כוח האדם והכל תוך אל
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

כמו כן, אנו נקפיד לעמוד בכל דרישות הדין, לרבות התקנות וההוראות של משרד העבודה ו/או כל                            
ראים באופן בלעדי רשות אחרת בנוגע לשימוש בציוד ו/או בכוח האדם ובכל מקרה, אנו נהא אח

ימים בגין כל דרישת ו/או תביעה שתופנה אליכם  7לעמידה בכל דרישות הדין ושפה אתכם תוך 
 בעניין זה.

אנו מצהירים כי אנו מכירים את כל הוראות הבטיחות הנוגעות לנו ו/או לעבודתנו וכן כי קראנו  .11
תנו לקיום הוראות הבטיחות את הוראות הבטיחות לקבלן וכי נחתום על מסמך הנוגע להתחייבו

 בכלל ובנוגע לעובדנו בפרט.

אנו מאשרים כי קיבלנו מנציגכם הדרכת בטיחות ואנו מבינים את תוכנה ומשמעותה ואנו נמלא  .12
אחר מלוא הוראות הבטיחות וההנחיות שקיבלנו.  כמו כן, אנו מאשרים כי נערך לנו סיור באתר 

דרו לנו והסברו לנו וכי אנו מודעים למלוא הדרכים העבודות ומלוא הסיכונים האפשריים הוג
 למניעתם של סיכונים אלה.

אנו לא נבצע כל עבודה הכרוכה בסיכון רב, לרבות ריתוכים, חיתוכי להבה, כניסה לחללים  .13
 מוקפים, עבודות בגובה וכיו"ב, אלא אם נקבל מממונה הבטיחות שלכם הרשאה בכתב ומראש.

 נו את מלוא ההנחיות בנוגע להתנהגות באירועים חריגים.אנו מאשרים כי קיבל .14

אנו מצהירים כי אנו בעלי מקצוע עם כל הכישורים הדרושים לביצוע העבודות לשמן נשכרו  .15
 שירותנו וכן כי אנו עונים על כל דרישות הדין והמקצוע.

תר העבודות אנו מצהירים כי _________________________ הינו הקבלן הראשי היחיד בא .16
וכי כל פעולותיהם ו/או מחדליהם של שאר הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או העובדים באתר היא 
באחריות הקבלן הראשי בלבד ולפיכך אנו אחראים באופן בלעדי )ופוטרים אתכם מכל אחריות(, 

 .בין היתר, אף על כל הנוגע לבטיחות עבודתם של קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או עובדנו

אנו יודעים ומכירים את הגבול שבין אתר העבודות למפעלכם ואנו לא נכנס למפעלכם ללא  .17
 אישורכם בכתב ומראש.

 אנו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה העונה לכל הדרישות וההגדרות הקבועות בדין. .18

 ותו.אנו חותמים על מסמך זה מרצוננו בחופשי ולאחר שקראנו והבנו את תוכנו ומשמע .19

 

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_________________________ 
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 נספח י'

 בעלי שליטה תצהיר 
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 

 ת צ ה י ר 
 

וכי אהיה  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 עונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה ל

"( שהוא הגוף המבקש המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .א
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת החכ"ל" –)להלן  החברה הכלכלית למ.א. בני שמעוןלהתקשר עם 

 לתת תצהיר זה בשם המציע.
 

יר בזאת כי המציע, מי מבעלי השליטה בו, מי מבעלי המניות בו, מי ממנהליו )הרשומים ו/או הנני מצה .ב
ו/או כל חברה אחרת שלמי מן הנ"ל כל אלו במישרין או בעקיפין בפועל(, מי ממורשי החתימה שלו 

שליטה בה, במישרין או בעקיפין, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה פלילית שיש עמה קלון או 
או בעבירות בתחום עיסוקו של המציע  ירה פלילית הכרוכה באלימות, או בעבירות מרמה ושוחד,בעב

לרבות לחוקים צווים ותקנות, למעט מה שהוחרג  – ובתחום העבודות והשירותים נשוא מכרז זה
 ריכתו של מכרז זה. ע ( השנים שקדמו למועד 3)בשלוש בתנאי הסף וזאת 

 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ג.    זה שמי, להלן חתימתי 

         ____________________ 

 חתימת המצהיר                  

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 
ו משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 
 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

                  ___________________ 
 עו"ד                      
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______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 נספח יא'

 תצהיר העסקת עובדים
 07ד//2022' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 
  וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
( הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

ביצוע : 07ד//2022ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז 
עבודות לצמצום בריכת תשטיפים והקמת משטח מצעים בחלק הצפוני של הבריכה 

תשטיפי מפעל המיון בפארק למחזור וחינוך הקיימת עבור הקמת מתקן לטיפול ב
 בתצהיר זה: דודאים -סביבתי

גם בעל  השליטה בו  -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על   - "בעל זיקה "
או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד הדומה בהרכבו 

טעם הקבלן על תשלום ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מהאחראים מ
  שכר העבודה.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א     -    "שליטה "

. הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת המכרזים במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה 2
  לקבלן:

 
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה   __

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 2002באוקטובר  31 -חשוון התשס"ג ב
ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-התשמ"ז

 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
ר העסקה שלא כדין והבטחת , לפי חוק עובדים זרים )איסו2002באוקטובר 

 .1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 אחד מאלה: בקבלןכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הקבלן )א(

בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  או בעל הזיקה אליו הורשעו הקבלן )ב(
  ;חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  הקבלן )ג(
 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 - לעניין סעיף זה
 . 1981 -התשמ"א כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -", "החזקה" ו"אמצעי שליטה

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה" 
 .הקבלןחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1)
 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הקבלןאם  (2)



87 

 

 

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 ;בעל השליטה בו    )א(  

במהותו להרכב  מהין, דויחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי הקבלןכאמור של 

 הקבלן;פעילותו של 
 ;על תשלום שכר העבודה הקבלןמי שאחראי מטעם  )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלןאם  (3)
 בקבלן;שליטה מהותית בידי מי ששולט 

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  –"הורשע" 

(31.10.02 .) 
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 

 

 

 

 

 י ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימת

______________ 
  חתימה          

 
 

 

 

 

 

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _______________________, ה"ה 
_______________________________, ת.ז.______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה 
 תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 

 

 


