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 ה המעליסוד    –  9119שביל אופניים לאורך כביש 
 5/22  ממכרז/חוזה מס' פרדבלתי נ  המהווה חלק

 
 

 :  לביצוע עבודות מזמינה בזאת הצעה  מעלהיסוד ה  תהמקומיהמועצה  
 יסוד המעלה    - 9119שביל אופניים לאורך כביש  

 

 ודההעב מהות א

 . ביסוד המעלה   9119שביל אופניים לאורך כביש של  שלב א' יצוע  בלס רז זה מתייחכמ     1.1

 .זכרהמ  מפורט במסמכיכ  הכל ר, רותמתאורה, , םיצעמ ,עפר ותעבודהעבודה כוללת:       

 

        בניה לעבודות   רט הכללי התאם למפמסמכי המכרז ובאם לכל ענה בהתת תבוצהעבודו      1.2

 פרקיהם,    על כלע.צ,  מ.כחול( ומפרט  טחון )האוגדן הי הוצאת ההוצאה לאור של משרד הבב         

 )לא מצורף(   ית ם העדכנובהוצאת         

 ועל כן,   תמויותב הכניות ולכלתוכ,  ילכלט ה ר למפיש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה              

   את ביטויה  בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא  ארתהמתו עבודה ן ההכרח שכל הזה מ אין           

 זה. הנוסף במפרט           

 

 תיאור תנאי העבודה  1.3        
           
 

ובצמוד לדרכים    )כביש באחריות נת"י(הכניסה ליישובלכביש ך סמובהעבודה תבוצע  .א

 ל. רגלכי והו  בתנועה כלי רכ מתנהלת, בהם יותחקלא

 ורך פת לאתנועה שוטהמבטיח   נה באופןעבודות תעשי לכך, שכל ה בלן לדאוג הק על

 ך. רשים בדוהמשתמהרגל   ובטחון הולכי הרחובות

 
והגורמים  , מקורות ת"י, נהמשטרה ית,המקומהעבודה תתואם עם גורמי המועצה  ב. 

 . יןקתה ם הפרעה למהלך החיילא תהיה כל זאת כך ש   םוגעיהנ    האחרים

 
 ון:  ים כג ים ועל קרקעיקרקעי -ם תת קניתר ובקרבתו קיימים מתאב ג. 

 וכו'   טל"כ, ים, ביוב, תקשורת, חשמל, תאורהיקוז, מ קווי  נ                   

 התשתיןת ובתיאום עם הגורמים בעלי  עשינה  באישורו תרבת מתקנים אלבק ות כל העבוד                  

  גורמים הנ"ל. העבודה מכל ה לביצוע  יש לקבל את אישורי החפירה ,  "להנ                  

 
 כגון: מים, ביוב, ניקוז וכו'.  ת"ק שק תת מתיותשלבצע ן  הקבל שיידר בודה  סגרת הע מבאם  ד. 

 הגורמים הנוגעים בדבר,  , בהתאם להנחיות  יעשה עפ"י תכניות שיסופקו לקבלןדה ת בועה                     

 ם. ונת רצ ועיב שבפיקוחם ול                     

 
 

   עד שעה שישי מי ,יתשבעט ימי חג ו, למ וםשעות הישך ר תבוצע במ העבודה באת ה. 

 שהיא.   כל עבודה  רתיאסכניסת השבת וימי שבת שבהם  לפני                    
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, כניסה ויציאה  ת שתפרט את אופן ביצוע העבודההקבלן יגיש לאישור המפקח תכני  

 כו'. חומרים ווז האתר, ריכ מ

 י הקבלן מבעוד מועד למפקח, וטעונה אישור  ב ע"וגש בכתוכנית זו, ת ת מנוי ושי הסטייכל                    

   הכמאי מתן אישור המפקח, פירושו שאין הס  .חהמפק ית שלבהתאם לראות עיניו הבלעד                    

  לסיים ידרשלן אשר ל על הקב לכך תחו  ל האחריותהמוצע וכ ך הביצוע תהליל צהעוהמשל                    

 ן לדאוג לקבלת אישור מכל הגורמים בהתאם לחוזה. כמו כן על הקבל יקטהפרו     תא

 .ילבודה לעיצוע הערך בלצו ימיםהמתא                   

  

 וממשטרת  שי המועצהיוחד מאנדה מבוע ר תהיל לקבבמקרה של עבודות לילה על הקבלן  ו. 

 ודת לילה. בעהיצף לתאורת  באתר שתהיהולדאוג לכך  ישראל                   

  
  ר לאתר. על הקבלן לתת דגש מיוחד לנושא כניסת ויציאת משאיות וכל כלי רכב אח  ז.      

    רגל  כי הולה תע נולת ם וללא הפרעה לתנועת הרכביהכניסות והיציאות תהיינה           
 ל משטרת מו  התנועה יוכנו ויתואמו על ידי הקבלן הסדרי .  הקיימת במקום          
 , נת"י וכל גורם אחר שיידרש. ישראל 

 
 

יג   -   תשלוםי התנא  1.4 ה סו  בוןוחש  נייםבי  בונותיש חשהזוכה  כפי  בפפי  למסמכי    2  רקמפורט 

אישורים הנדרשים  כל ה  ו ניתנומהיום בם  יו  45המכרז. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי שוטף +  

 . הצועהמ בר לומו על ידי המפקח, מהנדס המועצה וגזלתש

   .  שהיא  סיבה  סוג שהוא ומכליות מכל  התייקרו  שולמוי ההסכם לא יכי על פי תנא בזה    מודגש

 בו זמן הביצוע יתארך מטעם כלשהו. במקרה לרבות  עים,קבו ויזה יהי החוירמח

 

הביצוע  1.5 הזוכה  -  זמן  להתחי  על  ק  ל יהיה  עם  מיד  העבודה  עבודה  בביצוע  תחילת  צו  בלת 

 . בלת הצומיום ק  חודשים  4 ולהשלימה תוך

 

 מכרז תתפות בתנאי הש 2

  ת הסף דרישו, על  ההצעה  ד הגשתעבר, במובמצט  עוניםרז אך ורק מציעים הבמכתף  להשת  רשאים

 רטות להלן: המפו

 

לע 2.1 קבלנים  רישום  לחוק  בהתאם  מורשה  קבלן  הינו  הנדסה  המציע  תשכ"טבודות  -בנאיות, 

בסיווג    הבניהענף  מורשים לם, כותא  ף יחלשי חר  ולתקנות שהותקנו על פיו, או כל דין א  1969

 ימוםינמ 1-ג 200

     ,  ם כדיןנו רשו עתו הי ת הצהגש  כי ביוםבלנים,  מרשם הקישור  עתו אעל המציע לצרף להצ     

 קבלו. יתזמניים לא  , אישורים בהיקף המתאים המפורט בסעיף לעיל      
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וכ 2.2 ניסיון  בעלי  מציעים  ורק  אך  במכרז  ה  בודההעע  ו צביל  ושררשאים להשתתף  נדרש.   ובזמן 

לגרוע  מב לעמכלליות  לי  במכריל, רשאיהאמור  להשתתף  זה  ם  מצז    5  -בו  שלימם שהיעירק 

נת אופי  חידומות מבד הגשת ההצעה למכרז זה לפחות שלוש עבודות  ועלמ שר קדמו  השנים א

 נים. ה, עבור שלושה מזמינים שונשוא מכרז ז דומה לעבודותכספי בהיקף העבודה ו

 פן הכספין ואת היקרטי המזמיור, את פכאמ  דוי  לעו  צעשבועל המציע לפרט את העבודות  

יע לצרף אישור מכל אחד  על המצמו כן  . כזהמכרסמכי  מ  של   ק זה לפר  ' המצורףבנספח א

האמ בהיקף  כאמור  עבודה  בוצעה  אכן  כי  המעיד  האמורים  העבודה  ידי  ממזמיני  על  ור 

שפוהמ מאלה  שונים,  גופים  משלושה  לפחות  המלצה  מכתבי  וכן  מור כאו  דיל  ע  רטוציע 

 . לעיל

 
ם  התקופתיי  תוו"חהד  אתש  מגישה ומור   , כעוסק1975-של"ומוסף, תוק מס ערך  רשום לפי ח 2.3

לצרף  . כמו כן על המציע  על המציע לצרף אישור המעיד על כךבגין מס ערך מוסף,    השוטפים

  פתאכי, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )חשבונות ורשומות כנדרשניהול פנקסי  אישור על  

 . 1976-וות( תשל" שבונ ח ולה ינ

 
ישיות  יחס לאם להתי יבייל, חר לעימוכא  לצרף ציע  נדרש המ  מכים אשרכל האישורים והמס  2.4

המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים  

 רת. ות משפטית אחלאישי 

 מסמכי המכרז  3

 נו:הימ רדנפ  י לתב חלק חלקים וכל אחד מהם מהווה   שישה במכרז זה 3.1

 . ת ותנאי המכרזהוראו  - 1פרק  3.1.1

 ם.כלליינאים חוזה, תה  - 2ק רפ 3.1.2

 המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( לא מצורף לי  כל  רט טכנימפ - 3ק רפ 3.1.3

 מפרט טכני מיוחד  -4פרק  3.1.4

 ות כמוי כתב  – 5פרק  3.1.5

   .תכניות - 6פרק  3.1.6

 כויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. זה 3.2

בכל   3.3 הסעיפים  ורק    ועדונ   רזכמה  כימסמכותרות  ולאך  ולנוחות  לעשוהתמצאות  ת  אין 

 רז. י המכמסמכ  תרשנוכי פלצורת שימוש בכותרו

 

 צעה הההגשת  4

תמורת   4.1 לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  של  את  המועצה.    )שלא  ₪  800תשלום  במשרדי  יוחזרו( 

חיי  לההמציע  לצרף  המעידהצב  הקבלה  את  המכרז  עתו  מסמכי  את  שרכש  זה  הוא  אי  כי   .

בהתא המגוה  יןמה  אשרף  המכ  שפטי  את  הגורכש  לבין  המרז  שהוף  המציע,שפטי  תביא    א 

 צעה. הה לפסילת
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על"ההצע 4.2 מ  ה"  הקבלן  כי  מספי  על  אשר  המסמכים  וכל  המכרז  מסמכי  כל  פרושה  המכרז 

 מכרז זה. על פי תנאילמלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם,  

ימלא את   4.3 לפרק  המציע  א'  המ  1נספח  טו הוו למסמכי המכרז  היה ז  פסה  בווי  יפורטו    מציע, 

ילוי  מלהנדרשים    םהפרטיוכל    םשורדו הרשל מש  והכתובת  של המציעויק  המשפטי המד  השם

 ותו טופס. בא

 

 מועד הגשת ההצעות  4.4

יאוחר   4.4.1 לא  בלבד,  ידנית  במסירה  הצעתו  להגיש  המציע    עה שב  10.8.2022  מיוםעל 

ב  תוצ  שרא  םירז מכת ה(, לתיבהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -)להלן    15:00

 עצה. מזכיר המובמשרד 

 

כל דרך  בבדואר או    הצעהוח הלש תתקבל. מדלעיל לא  עד  מולאחר ההצעה שתוגש   4.4.2

 אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. 

 

את המועד    עדי, להאריךהמועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבל 4.4.3

בהו נוספות,  לתקופות  למכרז  ההצעות  להגשת  לכל  ח  של ת  שרא  דעההאחרון 

 ת. הצעושת ה חרון להגהאהמועד  חד לפני חות יום אבמכרז לפ המשתתפים

 

 עה ההצוי יל מ  פןאו 4.5

 . בדיולפרק ב', הרישום ייעשה   1כמפורט בנספח  למלא את אחוז ההנחה  מציעהעל  4.5.1

 
לומים האחרים, ללא יוצא כל המסים והתש  כוללים את  תומחירי היחיד מובהר כי,   4.5.2

 במקום המתאים.  וסף יצויין בנפרד,ערך מ מס .סףמן הכלל, פרט למס ערך מו

 

 ההצעות  שתאופן הג 4.6

ה 4.6.1 מכחוב  והצעתאת    ישלהג  מציעעל  לרקרת  המצורפים  ור  המסמכים  כל  בות 

 . מקור"במעטפה חתומה בצירוף כל המסמכים  המקוריים הנלווים עליה מצוין " 

 

המציע   4.6.2 ל על  אשלצרף  אחר  מסמך  וכל  המכרז  חוברת  את  יהצעתו  על  מוגש  ו  ד ר 

לחו  יש  ראשוההבהרות  שובות  הת  בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי

   .עעל ידי המצי יול עמוד חתום בשולכר שכא  חו,, אם ישלפיםשתתלמ

 

ובהשתתפות  תוצאו ההכל   4.6.3 למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות   , שהוא  וסוג  מין  מכל   ,

 במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
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 חתימות  4.7

כל  ז ומכרתכניות  , לרבות  המכרזמסמך וכל עמוד ממסמכי    כללחתום על  על המציע   4.7.1

או   נעוי  נשיהבהרה  לאחר  במכרך  אשר  עליהם  ידי   על   שתורכירז  יבל  ק   המציע, 

   .דעה בכתבהמציע הו

 

במסמכי  תיבח 4.7.2 האמור  לכל  הסכמתו  את  המציע  מאשר  ובהגשתה,  ההצעה  על  מתו 

 המכרז ובתנאיו.

 

  תק של תעודת הרישום של התאגיד ועציע להצעתו  אם המציע הוא תאגיד, יצרף המ 4.7.3

מטעם דיןעו  ואישור  כי  רך  על  תומחה  המעיד  הםכי  מסמים  ם יורשהמ  המכרז 

 .  ם מטעם התאגידחתול

 

 בדיקת האתר וסיור קבלנים  5

עובדתית או משפטית    5.1 ולבצע כל בדיקה  על    והנדרשת לדעתעל המציע לבקר באתר העבודה 

 ה והגשתה. ת ההצעהכנמנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם 

 

 .העצמוה המבנר מלסיו יאה היצ  30:10בשעה   28.07.2022 יערך ביום חובה   םניקבל וריס 5.2

 
 

 ההצעה ףקות 6

 )תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90ההצעה תהיה בתוקף למשך   6.1

 

 קף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשרולמציעים כי ת  המועצה תהא רשאית להודיע 6.2

עה  הוד   של המועצה. נמסרה  יבלעד הלפי שיקול דעתה  וזאת    ימים  (יםוש )של  30תעלה על  לא  

מהמועד האחרון  )מאה עשרים( ימים    120ההצעה בתוקף למשך  א  ה ת   ,צהועהמ   ל ידיע  אמורכ

 . להגשת ההצעות למכרז

 

 ערבות בנקאית  7

ו  רף להצעת המציע לצוחתימה על חוזה עם המועצה, על    ייבויות המציעלהבטחת קיום התח 7.1

 1  לפרק  'גפח  בנס  המועצה, בנוסח המפורט  תבבלתי מותנית לטוומית ו אוטונ  יתת בנקא ערבו

כפי    ש"ח  000,180ת תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך של  הערבו   .זרכי המסמכלמ

 כולל המ.ע.מ.   1המפורט בנספח ב' לפרק 

 

 נומקת. ובלתי מ  בות על פי פניה חד צדדיתית לחלט את הערא המועצה תהא רש 7.2

 

   28.11.2022 עד ליום  בתוקף תעמוד ותהערב 7.3
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אתחלל  לדרוש  רשאית  תהא  ה המועצ 7.4 מק  תיאהבנק ות  הערב  ט  המועצה  בכל  הודיעה  בו  רה 

בתוך פרק  ליו על פי המפורט  עלמציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל  

 ודש ימים.הזמן שלא יעלה על ח

 

 ייםהבהרות ושינו 8

י 8.1 המכהממצא  אם  במסמכי  סתיציע  ו/ רז  שגיאות  התא  אורות,  ע אי  עלמות,  להודיע  כך    ליו 

 3.08.2022ם  עד ליו elouzeng@gmail.com תובת מייל:כל  במייל

 

תשלחנה   8.2 אלקטרוניתשובות  פ  בדואר  שהשאיועל  הפרטים  רי  כל  במועצר  לכהוכש  ל , 

לצרפם  יהיה    המציע  הצעה ועלהמבלתי נפרד  בה יהיו חלק  משתתפים במכרז. מכתבי התשוה

 ולחתום עליהם. 

 

 . י אשר ימסרו למשתתפים בעל פהינו ה ו/או ש מידע ו/או הבהר  כלל אחראית לא תהא   עצההמו 8.3

 

או  ג שהוא ו/ ין וסותיקונים, מכל מ ויים ומכרז שינהמועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי ה 8.4

באופ  חלולש המכרז,  מסמכי  בסעלרוכשי  המפורט  הב  ,ללעי  8.2יף  ן  ומסמך  מי/ הרות  דע  או 

יקול דעתה  לפי ש   רז, וזאתלים במסמכי המכול כהת לאלו  וראות נוספונוסף ו/או דרישות או ה 

 הבלעדי. 

 

מ 8.5 של  קבכל  ההבהרות  רה  במסמכי  האמור  בין  מסמסתירה  המכובין  האמור כי  יגבר    רז, 

 . י ההבהרותבמסמכ

 

 , השמטות, שינוייםגויותיתיהס 9

 לי כל 9.1

ו 9.1.1 שינוי  של  מקרה  ת/בכל  ו/או  השמטה  במסמכי וספאו  המציע  ידי  על  שיעשו    ת 

 שהיא, רשאית המועצה: צורה  דרך ו/אות לגביהם, בכל וגיי כל הסת המכרז ו/או

 את מסמכי המכרז.פסול ל( 1)

 הן. תעלם מנכתבו כלל ולה  ילו לאגויות כא( לראות בהסתיי2)

 טכני בלבד. ה המהוות פגםתייגויות ככאלסבהראות ( ל3)

את   כדי לשנות    ות ובלבד שלא יהיה בתיקוןהסתייג ן את המציע לתקה מ( לדרוש  4)

 ה. מהותי ב הצעה  ו/או פרטה  רימח

 

לעיל   9.1.2 האפשרויות  בין  המנההחלטה  ועדת  של  דעתה  לשיקול  של  תונה  כרזים 

לעיל,    4או    3,  2בס"ק    תיוהמנו  ת החלופותלפי אחט הועדה לנהוג  ם תחלימועצה. אה

יסרב להסוהמ ולחלט את הערבות  את הה  לפסול  ית הועדהאשכים לכך, רציע  צעה 

mailto:elouzeng@gmail.com


 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

הוגהבנק אשר  יאית  על  הצעתוה  ידשה  אם  אמ  מציע,  לההיתה  ההצעה  ורה  יות 

 הזוכה. 

 

 ויות מכתב הכ 9.2

 . יתוחדות הפשל עבו  כולל לגבי כל סעיפי החוזה מציע לציין שיעור הנחהא. על ה

                נתן בשכר י ואם היא ת רים,במספנחה ובה הה רור את גכתוב בבילב.  על המציע      

 רונית. דה העשספרות אחרי הנקו שני מ ר היה יותוא לא יני העשרו            

 ית ד משמעי ראשוח רוההנחה הנ"ל לא יהיה בר ש בזאת, כי במידה ושיעורדגומ ג.     

 הסף המועצה לפסול את ההצעה על                

            במידה ואין   0%יין צרה את שיעור ההנחה )ואפילו למק  לבטא בכלהמציע חייב  . ד    

               עה  צסכום הה בין  מה ה התאה ולא תהי , במידת הנחה בכל מקרהו לתעת דב            

      חשב ת  1שיוצעו ע"י המציע בנספח ב' לפרק  וספת כפיההנחה/הת אחוז  בולאחר חיש         

 על סמך אחוז ההנחה.   המועצהה ע"י  צעהה           

                  עיפי אחד מסכן, כמובן לכל ולה ו כ הוד ע העבנכונה לביצוההנחה הנ"ל תהיה   .  ה         

 ה כשלעצמוהמכרז/חוז            

       עצה את  או יותר מסעיפי המכרז/חוזה תראה המו  ת של אחדנוי בכמו ויחול ש  .  במידה ו   

       , והוא יהיהמחיר סביר שהוצע ע"י המציעכעיף מתוצאת סעיף ה' לעיל  שלכל ס מחירו             

 ( טנה בכמויות בכל הכמויותקהו דלה א שהוא )הג  שינוי נכון לגבי כל           

                    מין )כתב כמויות המתומחר( וחתום על   ומדן המזעתו את א עם הצ   שיהמציע יג   ז.           

 ו.  ד י            

 

 הצהרות המציע  10

  שר יכול  ל ידו ואע   ףשייאסע  ו/או כל מידדיקות שיערוך  ס הצעתו על ב סעל המציע לב 10.1

  ין זה.נ עחול כל  אחריות כלשהי בועל המועצה לא ת   הצעתו  מתן לי  לוונטלהיות ר          

 

  אתר העבודה  לו מהמועצה באשר ל  כות של המציע על מידע כלשהו שנמסר תמהסכל   10.2

 ל  להטי  רשאי  לא יהאריותו של המציע בלבד והוא  חותנאיו, אם ניתן כזה, נעשה על א         

 שנמסרו כאמור  ויתברר כי איזה מהנתונים    ההין זה  לשהי בעניריות כעל המועצה אח         

 יננו נכון ליום מתן ההצעה.   א  אודויק, איננו מ         

 

   לא תתקבל לאחר הגשת   י המכרז,פרט מפרט  אי הבנה בעניןבדבר טעות או ענה טכל  10.3

 ההצעה.           
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 ההצעות חת פתי 11

ת מה מי  ידוועצה  לכל  מסמכי  ע  את  המועד  המכרז  שרכש  בכתב  הצע הת  לפתיחעל  או  ות  בפקס 

 כל רוכש במועצה. ר איים שהשי הפרט"פ לפי בחירת המועצה וע  , "לבדוא

 

 יעים ג המצלדרו וקריטריונים -בחינת ההצעות 12

               ול ו/או לא לקבל ו/או לאסלפי שיקול דעתה הבלעדי, לפאית,  הא רשצה תהמוע 12.1

 זה      המפורטת להלן ובכללת דרישוא לל מ תואמת באופןא תהא להתחשב בהצעה אשר ל          

 סמכי המכרז. מ ב           

 

 : כללי 12.2

 . פרמטרים שלושהפי הציון הסופי יקבע על 

 נקודות.  70רבי יהיה , וניקודו הממוך לגבוהההצעה מהנ פי דירוגע על ר יקבציון המחי

 ת.נקודו  10היה רבי ימרט להלן, וניקודו ה ם שיפוירטפרמם ל אתון יקבע בהציון הניסי

ור ועית על סמך ביקצ קלהתרשמות מהרמה המם  ציון הרמה המקצועית יקבע בהתא

הקבלןאחד  ב ע"י  שבוצעו  נציגיקש   מהפרויקטים  המו יימו  בי  מהניינעצה  דס הם 

  ן צע הקבל ם שעבורו ביועל ידי שיחות בירור עם נציגי הגור,  ר, המפקחהמזכי,  צהעהמו

וניקודו המרבי  ת דומות  ודובע על ידי המציע  כפי שפורט בטבלת הפרויקטים שבוצעו 

 ודות.נק 20של סעיף זה יהיה  

 

   מכי  סמ  ותאום עם הוראלן ובתאופן קביעת ציון המחיר שנתן המציע יהיה כמפורט לה 12.3

 נקודות.   70 -ל 1ציון יהיה בין המכרז. ה            

 ות. נקוד  70ל את הציון  ר יקבוה ביותבגהנחה הה  ן את אחוזנתהמציע ש   

שיקבל  מציע    ציון  ההנחה  יכל  שיעור  ליחס  בהתאם  ההנחה שהיה  שיעור  לעומת  נתן 

 : ןהלל גמא המפורטתפי דו , אשר יחושב על70 הגדולה ביותר שקיבל את ציון

 

 

  

 

 

 

 :ןיוהניסיון ביעת צאופן ק 12.4

סמכי  למ  1ל המציע כמפורט בנספח א' לפרק ש סיון יקבע על פי הניסיון הני  ציון

 המכרז.

פות(  ם )לא בהכרח ברציודשיחעשר   םניש בניקוד הינה המציע שנת ניסיון המזכה את 

 : בטבלה שלהלןר אש ח השניםתאם לטוו בה נקודות, ויקבע  10-ל 1 ביןהציון יהיה 

 כקבלן  וניסיונ ותשנ נים של שם הקבלאישור ר להמציא על הקבלן 

 הצעה  ריציון מח חישוב הציון גובה הנחה באחוזים מציע

1 15  70 

2 10 (15/10)-70 68.5 

3 5 (15/5)-  70 67 
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 ציון הניסיון יסיוןנשנות 

+10 10 

8-10 8 

6-8 6 

4-6 4 

 

 :מקצועיתהרמה  אופן קביעת ציון 12.5

מפורט  לכרז בהתאם מליגי המועצה המקומית המקצועית יקבע על ידי נצמה רה  וןצי

 לעיל  12.2ף בסעי

 

 סופי: הציון ה ביעתק פןוא 12.6

הציונים אשר קיבל כל מציע בכל אחד מהפרמטרים ע על ידי סכימת בהציון הסופי יק

 שלעיל. 

 

 לדרג      ,ת, על פי שיקול דעתהותו ניקוד, תהא הועדה רשאיא  ותעלצעות בספר ההיו מ  12.7

 יבה לדירוג. אותן ביניהן, ובלבד שתפרט את הס              

 

 דה בקבלני משנה ווונתו להשתמש לצורך ביצוע העב בכ אם  ו'  בנספחט פרציע יהמ (א 12.8

 זה.  זכרמ  עבודות נשואביונם  וניס םתוך שהוא מעביר את פרטיהם סיווגיה             

 רים שלא יצורפו אליה האישו הת שלא לדון כלל בהצעב( המזמינה תהיה רשאי 

לני  ב לק ות באשרת והמלצ שלמו לקבל הבהרות, ההרשומים לעיל ואף תהא רשאית 

הצורך לדחות את הצעת המציע אם קבלן המשנה   תקצועיותם וניסיונם. במידשנה ממ

 ה.מכרז זאינו מתאי לתנאים העולם מ 

        , והיא יהה ביותר או הצעה כשלייבת לקבל את ההצעה הזולמתח נהינ המועצה א 12.9

  שטרם ד בלב במכרז וה זוכה  הצע אף לאחר שנקבעהרשאית לבטל את המכרז בכל עת           

     ם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר העבודה בפועל בהתא  החל הזוכה בביצוע          

אם לצו  תה יצוע העבודה בפועל בהמכרז לאחר שהזוכה החל בבל ויט ב מקרה של ן. בנית           

 י. בודה, יחולו תנאי החוזה הכלל ת העהתחל          

 

 וכה, אם ז רבות המציע שהוכרז כף מציע, לי אזכא ה י, לא יה ור לעילכאמ בוטל המכרז 12.10

        ו בשלל ו  רמאו נזק שנג/ וצאה והוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל ה          

 פותו במכרז.עם השתת רים בקשרה ו/או נזק אחא צבמכרז או כל הו פותוהשתת          
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יעים שונים כראות ין מצלקה בחל   ועבודה אחלק מה  ל רקות להוציא לפוע למועצה הזכ  12.11

  לבצע חליטה עיניה. גם במקרה בו פוצלה ה עבודה בין מספר מציעים או שהמועצה ה            

  תחייב   ל פי כתב הכמויות,  ע עיציר שניתנה על ידי המרק חלק מהעבודה, הצעת המח            

     וא לא יהיה זכאי  ר, והכאמו  עצבלשעליו    ותו חלקבי אל דבר וענין לגאת המציע לכ           

 או שהוטל   מציעיםלפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר            

 בודה. עליו לבצע רק חלק מהע           

 

   ודה יעור כלשהו מהיקף העבקף החוזה בשהגדיל את הילהקטין או ל  המועצה זכאית  12.12

        פי שיקול דעת    לפים שלמים, מטעם כלשהו וע וסעיים  פרק  לט במציע למסרה ל נש          

 של המציע. ובהצעת עוקב היחידה  שנ במחיריהמועצה,  וזאת בלא שיחול כל שינוי           

 

 בהתאם       ה, בין השאר,פי שיקול דעתלשלבים על    ק את העבודהכאית לחלהמועצה ז 12.13

    עם פלהורות למציע לבצע כל לעת, ו  ה מעת דוב עביצוע הבידיה למצא לתקציב אשר י           

        םיעבודה בשלבה   יצוע ין ב יההצעה תהיה בתוקף לענ–ך  חלק מהעבודה בהתאם לכ          

 . ההצעה להגשת מהיום האחרון שנים    3במשך           

 

    בודה אוע העשל המציע לביצו צה להתחשב בכושרו  ות, זכאית המועבעת הדיון בהצע 12.14

        מציע  הדבר נובע מעבודות קודמות שביצע הש ו לעמוד בתנאי המכרז, כפי  ולת ביכ          

       בעבודות דומות. להתחשב בוותקו  וניסיונו  ןכ ו ים ו בעבור אחרצה ו/אעבור המוע           

           ועצה עםל המונה הקודם שיסיה תהא רשאית לסמוך על נ כי המועצ  מודגש בזה           

    ורטו על ידו כחלק מניסיונו  , אף אם עבודות אלה לא פ והמציע לצורך בחינת הצעת            

 כרז. מהי מכבמס ל המציעודם שקה           

 

 המציע איננו  מקום מגוריו )במקרה בו   תן עדיפות למציע אשרהמועצה תהא רשאית לי 12.15

  בתחום השיפוט של  תאגיד(  הינו    עיצהמה בו  י )במקרהראשם משרדו  או מקותאגיד(,            

           5%לה על  המועצה, ובלבד שההפרש בין הצעתו לבין ההצעה הזולה ביותר לא יע           

 מההצעה הזולה ביותר.          

 
      ו/או הבהרות נוספות גם  ספים ים נורוש מהמציעים פרטדלהמועצה תהיה רשאית  12.16

 ן את המציע והצעתו. וח לבנת מ לעות, עצהתיחת הפ חרלא          

 

   יה וההתקשרותיהזכ להודעה ע 13

     די  רמשל   ין את הזוכה, ותזמהמועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז 13.1

  כשהוא  מכי המכרז,  מסל  1כנספח ד' לפרק  צורף  מהשל החוזה    קחת עותקהמועצה ל          

 . ועצה ם על ידי המ חתו          



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

ולקו לשלבים, על פי המפורט ח ות על פי המכרז או העבודות  וד העבקף  הי   ונהה ושבמיד 13.2

   , יחד עם ההודעה הנזכרתוכהז לה  עציע המו , תודלעיל  12.12 -ו    12.11, 12.10בסעיפים            

       העבודות  וך  מת   איזה מבין העבודות עליו לבצע  ,או מיד לאחריה  ללעי   13.1בסעיף            

         בדותבהתאם לשינוי היקף העו  ושינוי תקופת הביצוע  כרזכי המבמסמ  תוט רהמפו          

   .וזהמכי החוהודעה זו תהיה חלק ממס          

 .  1' לפרק 1ה חפבנסח המפורט  הא בנוס לעיל ת .1012על פי סעיף עה דהו       

 . 1פרק ' ל2הח בנספוסח המפורט  בנ  תהאלעיל  .1112הודעה על פי סעיף        

 . 1' לפרק 3הבנספח פורט  בנוסח המ   אלעיל תה .1212ה על פי סעיף דעהו       

 ורך. צתאם להב ותודעות האמורוסח הה למועצה תהא רשות לשנות את נ       

        רז במסגרת  הזוכה על מסמכי המכ  מתית ו בחדגש בזה כי, יראלמען הסר ספק מו 13.3

     וספת של הזוכה על  בחתימה נורך  צ   לאלמחייבת  סופית ו ימה  שהגיש, כחת   ה צעהה           

       ה והיקף הזכיי  מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על           

            למרות  .   יללע  13.2  -ו    13.1  בסעיף   כאמור  המועצהעל ידי  העבודה אשר נקבע             

       ש  ראו ביצוע בשלבים, ייד  ף החוזה בהיק  םיי וללת שינודעה כווהה  האמור, במידה           

          פוורההודעה אשר צנוסחי  הזוכה לחתום על הודעה שנשלחה אליו כפי המפורט ב          

           הודעה תהא המועצה  הזוכה לחתום על ה  סירב  .1לפרק  3ה   -ו  2, ה1ה כנספחים          

   חתימתו,   חוייב באמור בה אף ללא אותו מ  לראות ו א רז ו במכת זכייתטל ארשאית לב         

 הכל על פי שיקול דעתה.         

          ת הבנקאית  ערבוה  כה אתוהזף  ההודעה יחלי  ד קבלת)שבעה( ימים ממוע  7תוך   13.4

   7ורט בסעיף המפ פי  ביצוע כ  תפותו במכרז, בערבותעל ידו  בקשר עם השתה  אצשהומ          

           אישור על קיומם של  מועד    למסמכי המכרז וכן ימציא באותו  2  פרקל  'בחלק א          

 . מכרזה ימכמס ב 2פרק א' ל בנספח  ביטוחים בנוסח המפורט          

   וחים ו/או לא  לא המציא אישור על ביט  וא ועד ערבות ביצוע ו/לא המציא הזוכה ובמ 13.5

    לאחר ההודעה על  המכרז    מסמכי  י פ   ציאו עלדרש להמשר נל מסמך אחר אכא  צימה          

        בות את הער, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט ההזכיי           

 בתור.  את העבודה למציע הבא הבנקאית שנתן ולמסור            

  ים,  שתתפ ועצה ליתר המהמ  דיע ים לעיל, תוכל התנאים המפורט רק לאחר שנתמלאו   13.6

     רף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות צאי זכייתם במכרז וכן תשום על ואר רדב          

 .כרזמב תםשר עם השתתפוידם בקאשר הומצאו על            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 

 ח א' נספ :1פרק 

 

 יהוי המציע ס זטופ

 
 __ ____ _____________________________  שם המציע:  1.1

 
 _____ _______________ _______________  כתובות:  2.1

 
 ___________________________________    טלפון: 3.1

 
 ____________ ______ _______ __________  מיליה: פקס 4.1

 
 _____ ______________________________                       דוא"ל  :            5.1

 
 ____________ ___ :___ הותתעודת ז -אם יחיד   ,הר החבר ספמ-אם חברה 6.1

 
 כתובת משרד רשום:_______________________________ -אם חברה 7.1

 
 
 :יים של המציעהעיקר ייקטיםרופ והת פעילולי של הור כלאת
__________________ ________________ __________________________________ 
 

__________________ ____________ _________________________ ___ __________ 
 
_________________________________________________________________ ___ 
 
 
 מציע: ב םייכחים נומנהל .4
 

 תפקיד      שם 
 

 ____ _________________ _  __________ ___ _____________ 
 

  ____________________ __  ______________ __ __________ 
 
 
 :עיצספים במאנשי מפתח נו .5
 

 קיד פת     שם 
 

  ______________________   ___________________________ 
 

 _________________ _____  __ ___ ______ ________________ 
 

 __________________ _ ___   ________ ___ ________________ 
 
 
 
 
 
 עבר ב יעעו על ידי המצשבוצ יקטיםפרו .6

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

מס' 
 סד'

  ךיתאר ספי היקף כ מין העבודהזמ
 ה השלמ

וט כללי של  רפ
 העבודה

הגוף  
 המזמין 

איש הקשר   טלפון
מטעם  
 המזמין 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

     

2.  
 
 
 
 
 
 

     

3.  
 
 
 
 
 
 
 

     

 

מש • יותר  לפרט  באמ  שולניתן  הצעועבודות  הטבלה  וספת  של  בפורמט  נוסף  נספח  ת 

 מורה. הא

אישו • לצרף  מטעוהר  נא  לפחומלצה  שלוש ם  שו ת  מזמינים  עלה  הע ציב  נים,  ודות  בוע 

 האמורות.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 : נספח ב'1פרק 

 טופס הצעה כללי 

 ה המעל דסוי  קומיתמהועצה  ד המ בולכ

, ולאחר שהבנו את  ובין שלא צורפוז, בין שצורפו  רכבחנו את כל מסמכי המ לאחר שקראנו בעיון ו .1

ו המכרז  במסמכי  האמור  ההעבודותבאתר    ביקרנו כל  לב  ננו,  ה   צע מסכימים    א נשו  דות ובעאת 

 עפ"י הצעתנו וכמפורט להלן:כרז המ

 

 מ(. ע"מל  ול א כ)ל ₪    1,922,499  סה"כ סכום כל כתב הכמויות  

 _____  _____%        הנחה חוז א

 __________ ₪ __   חה מחיר לאחר הנסה"כ 

 ____________ ₪        17% "ממע

 ____________ ₪          סה"כ כולל מע"מ              

 

ת  את כל הבדיקות והאישורים )בדיקות בטון, אבן וכו...( ובכלל זה אצמים את היחידה כוללי הריח.  מ2

 הנדרשות. יות ח הנוהיקות  ביצוע הבד     

 

 ן להגשת ההצעות. ם מהמועד האחרויו  120צעתנו לתקופה של  הננו מתחייבים לעמוד בה.  3

 

 ש"ח.  000,180 ס "אית ענק ם בזאת ערבות ב סרימו  להבטחת קיום הצעתנו אנו  .4

 

 ו דה וז, במיסמכי המכרז הכוללת את כל מ  עתנו זו שתהיו זכאים לראות בהצכך  לם מיכימס  אנו.   5

 תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו לביניכם.     

 

  צוע בי )לרבות ערבותים הדרושים מכסלהמציא את כל המ  היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים.   6

 למסמכי המכרז. 1ק  בפר רטפוהמ עד במו וזה חהמסמכי  ל ום ע חתל ווכו'( ביטוחים      

 

  סכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה  ויותינו אנו מ נעמוד בהתחייבא  ל  כלשהיהיה ומסיבה       .7

       ם מוסכמים וקבועים  ייוולט על ידכם כפיצדינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יח י  על      

 מראש.       

 

      וכי הנכם  יאביותר ו/או הצעה כלשה ולה ז ה עהת ההצלקבל א םימתחייבאינכם ש וידוע לנ.    8

   ו להגדיל  צל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין אמכרז כולו או לפרשאים לבטל את ה    

 ים לכל פיצוי  זכא יה  וכי במקרים כאמור לא נה  י,ד שיקול דעתכם הבלעאת היקפה, הכל על פי       

 . מועצההפוי מ יש  או     

 

        ____ __ _______________ 
 שם וחתימת המציע                 

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 

 

 ': נספח ג1פרק 

 

 נקאית רבות בנוסח ע

 ת מכרז ח ערבונוס - 6טופס 
 
 
 

 ________ ______ __ בנק 
 
 )ל ________________( 5/22רז מס' כמ
 
 
 בוד כל

 עלה מועצה מקומית יסוד המ
 
 

 א.נ.,
 
 

 __ ________ מס' ותברכתב ע הנדון:
 
 

יכם  בזאת כלפהננו ערבים   , 5/22' ( בקשר עם מכרז מס______ )להלן "המבקש"_____ __ת שי בקעל פ
סכום   כל  לכם  של  ל   עדלשלם  )__________  סך  )להלן____________ם:  במיליש"ח  סכום    -  (, 

 הערבות(. 
 
 

נה  ם הראשוכתו דרישע אליני גתד בו  ועהמ ימים מ  7תוך  ות  ערב לשלם לכם את סכום החייבים  ת הננו מ
שתכם ומבלי  ק את דריי להוכיח או לנמשה כל  טיל עליכם כל חובהל תנאי ומבלי להלא כזאת לו,  תבבכ

 בות מאת המבקש.וש תחילה את סכום הערלדר  שתהיו חייבים
 
 

ליום   עד  יהיה  זו  ל   ________תוקף ערבותנו  פיה צריכה  על  לפי כתובתנ סר  הימוכל דרישה  ללנו  א  ו, 
 . הנ"ל מהמועדר  חואי
 
 

 . ברה בכל צורה שהיאאינה ניתנת להסבה או להע וז נותערבו
 
 
 

 רב,  בכבוד              
 

 ____ _________ בנק         
 

 ____ _________ סניף         
 

 _____________  כתובת         
 
 

 
 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 : נספח ד'1פרק 
 

 חוזה 
 שנערך ביום ________ 

  
 ה לע המ וד יס  מועצה מקומית :בין

 מצד אחד        ( ההמועצ -להלן  ) 
 
 _ _____________________ ן: יבו

 מ ____________________  
 מצד שני        הקבלן(  -להלן  ) 

 
 

 יסוד המעלה   -  9119שביל אופניים לאורך כביש  5/22מס' והקבלן זכה במכרז   הואיל 

 כפי המפורט בכל מסמכי המכרז.

 :ןקמדלכם דידבין הצ נהותהו הוסכם
 
 זה: בלתי נפרד מחוזה ק לח  םמהוויפורטים להלן, מ ההמכרז   סמכיכל מ .1

 המכרז  הוראות ותנאי  - 1פרק  .1.1
 ייםהחוזה, תנאים כלל   - 2פרק  .1.2
 ת )הספר הכחול( יכללי בהוצאת הוועדה הבינמשרד רט טכנימפ - 3פרק  .1.3

 מפרט טכני מיוחד – 4פרק  .1.4
 כתב כמויות  - 5פרק  .1.5
 ת ניוכות  - 6פרק  .1.6
 רזבמכ ןהקבל  יתיזכל עההודעה  .1.7
 המכרז.  ליכירת הכי המכרז במסג סמלמ צורף ר אשר ף או אחסוכל מסמך נ  .1.8

 
שאר מסמכי המכרז המפורטים  המפורטת בזה תהא אותה משמעות    ורטים במסמך למונחים המפ  .2

 . לעיל
   ף לו. וסנ באו   מואו כל מי שימונה על ידי המועצה במקו גלעד דיאמנט   יהיהין החוזה  ינ המפקח לע .3
יר  שא  תוכמויהב  תכ  פי  לע .4 על  אשעה  ההצכל  צעתו, סך  להקבלן  ה  דיצורף על  ידו למכרז  ר ניתנה 

 . לא כולל מע"מ ____________ש"ח   ך של ומדת על סע
יה   התמורה  .5 זכאי  לה  הקבלן  עבור  יה  העבובפועל  לקבוע    ותשולם   תחושב  ,הדביצוע  בהתאם 

 במסמכי המכרז. 
ל סוג  מכ   ויותייקר כוללת הת  הנניאכרז  מהכי  ממסב  ועהקברה  תמוכי הבזה  ש  למען הסר ספק מודג .6

   ת במקרה בו זמן הביצוע יתארך.ים, לרבוזה יהיו קבוע א. מחירי החוישה  יבהל ס ומכ
 , ויסיימה  ל פי הקבוע בועועם קבלת צו התחלת עבודה  מיד ה בביצוע העבוד יתחיל לן  הקב .7

 . מיום קבלת הצו  חודשים 4תוך       
של   בסך  מראש  עבווק  מוסכם  פיצוימזמין  הקבלן ל לם  שית  ודו העבמת  ל הש ב  גורפי  לש  וםכל י גין  ב .8

 מכי המכרז.למס 2לפרק  65.1עיף ליום, כפי הקבוע בס ₪ 1,000
 
 

 על החתום צדדיםבאו היה ראול
 

 _________________       __ ______________ 
 הקבלן                      המועצה            



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 ' 1ה נספח : 1 קרפ
 

 __ __ ____ _ ך:ריאת
 דובלכ
_________ ___ 
 

 א.ג.נ 
 5/22 מס' רז הנדון: מכ

 
ה ההצעה אשר הוגשיז על  להכרזים  מועצה אישר את המלצת ועדת המכרעך כי ראש הדים להודיהננו מתכב .1

 הזוכה.   העל ידך למכרז שבנדון, כהצע
 
 ביצוע חלק מהעבודה   .2

יא הכי  דיעך  להו  ההמועצכבדת  תמ  ז,מכר י הכממסב  1ק  לפר  13.1  -, ו  12.4על פי הקבוע בסעיפים   .2.1
 מציעים.העבודות בין מספר ע צובילפצל את ה חליטה

 
,  א'  כמויות החלקי המצ"ב כנספחטות בכתב ההעבודות המפור  ך ורק אתעליך לבצע אלאור האמור   .2.2

 .(העבודות החלקיות -ליו )להלן  ת המצורפות אויועל פי התוכנ
 

החלקאת   .2.3 עליהי  תויהעבודות  ייממהיו  ימים,____  ___ך  תו  יםסיל  ךיה  בו  לךסם  ילת תחצו    ר 
 . דההעבו

 
 המצאת מסמכים  .3

ה  מתבקשהינך   .3.1 למשרדי  מיוםלהגיע  ימים  שבעה  תוך  ז  מועצה,  ולהמצמכתבי  מהנדס    יאה,  לידי 
 את המסמכים הבאים:  המועצה

 למסמכי המכרז. 2לפרק  7קאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף בנ תערבו .3.1.1

 ז. רכי המסמכלמ 2 לפרק פח א'ט בנסרפוהמפי  ם כיחטווע ביעל ביצ אישור .3.1.2
 

המועצה לידך עותק של מסמכי  ציא  ך על מכתב זה, תמהאמורים, וחתימת  כיםהמסמהמצאת    םע .3.2
  מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו., כאשר תום על ידההמכרז ח

 
 בכבוד רב,     

  בני טויטו               ציון אילוז 
 העצמור הגזב             צה עומהנדס המ

 
 

 זוכהן לבקר השו אי
 
 . תחייב לפעול על פיהמ זו ות הודעה קבלשר מא ניהנ .1
 
 לקמן: כד  חייבתהנני מאשר ומ .2
 

בלת .2.1 חלק  מהווה  זו  מהההודעה  נפרד  לבי  המועצה  לבין  ביני  נערך  אשר  העבוסכם  נשוא   הד יצוע 
 מכרז שבנדון.ה

 
ה .2.2 בביצוע  להתחיל  רשאי  אינני  כי  לי  שרכהמנשוא  ודות  בעידוע  אק עוד    לכ  וןבנדז  צולי  לבלא   די 

 לכך.  גוד לשהי אם אפעל בניי לתשלום תמורה כזכאיה האוכי לא ודה, בעילת תח
 

אך ורק    לא המכרז שבנדון חהמועצה לביצוע העבודות נשוביני לבין  ההסכם אשר נערך  ידוע לי כי   .2.3
ה  היחיד   ריחיי מעל פ  שבן תחובגינ  הרבודות החלקיות כפי המפורט בהודעה זו, אשר התמולגבי הע

 לק מהצעתי למכרז.חכי דיוגש על אשר ה תמויוהכ בכתב טיםרוהמפ
 

 לראיה באתי על החתום
 ______________      _____________ _________ 

  ה חתימת הקבלן הזוכ             תאריך        
   

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 
 ' 2ה: נספח  1פרק 

 
 תאריך: _________ 

 לכבוד
______ _ _____ 

 
 א.ג.נ 

 5/22 ס' מז כרמ :ון הנד
 

עה אשר הוגשה כריז על ההצכרזים להועדת המ  את המלצתשר  צה איראש המועלהודיעך כי  ם  יבדכתנו מנה .1
 כה. זוכהצעה הבנדון, על ידך למכרז ש

 
 ביצוע חלק מהעבודה   .2

 כי היא  במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך  1לפרק    13.1  -, ו  12.5  םעל פי הקבוע בסעיפי .2.1
 .נשוא המכרז ותבודעה יצועאת היקף ב לדיהגל/ןטיהקל  החליטה

 
העבוד  האמורלאור   .2.2 את  לבצע  הכעליך  בכתב  המפורטות  פי  ות  ועל  א',  כנספח  המצ"ב  מויות 

 העבודות(.  -ליו )להלן פות איות המצורהתוכנ
 

 ודה. בעוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העליך לסיים ת האת העבודות יהי .2.3
 
 ים המצאת מסמכ .3

לבתמ  נךהי .3.1 שבעהעצהמו  ילמשרדהגיע  קש  תוך  מי  ה,  מכימים  ולהמציא  תביום  מהליד  זה,  נדס  י 
 מסמכים הבאים: המועצה את ה

 למסמכי המכרז. 2לפרק  7בסעיף  כפי הנדרשערבות בנקאית לביצוע  .3.1.1

 למסמכי המכרז.  2פי המפורט בנספח א' לפרק ביטוחים כ עואישור על ביצ .3.1.2
 

י  כמק של מסידך עותצה לועהמ  אי, תמצעל מכתב זה  תךימתחו,  וריםכים האמהמסמ  תאעם המצ .3.2
 ק בלתי נפרד הימנו. ה חלשר מכתב זה מהווחתום על ידה, כאכרז המ

 
 בכבוד רב, 

 
 בני טויטו                  ון אילוז יצ

 המועצה  רבגז  מהנדס המועצה 
 
 

 אישור הקבלן זוכה
 
 ה. ל על פי לפעו  ביהנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחי .1
 
 לקמן: חייב  כדתומ שרמא נינה .2
 

זועהוד .2.1 בלתילחמהווה    ה  בימ  נפרד  ק  נערך  אשר  לבההסכם  המועצה  לבין  נשוא יצני  העבודה  וע 
 המכרז שבנדון.

אילי    ידוע .2.2 להתחכי  רשאי  המכרז  נני  נשוא  העבודות  בביצוע  צובשיל  לידי  אקבל  לא  עוד  כל   נדון 
 בניגוד לכך.   עלאפאם כלשהי תמורה  לתשלום תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי

נאש  ההסכם  יכלי    ידוע .2.3 לב  ערך ר  ה המ  ביןיני  לביצוע  הועצה  נשוא  שעבודות  לגבי מכרז  חל  בנדון 
המפורט כפי  זו,הוב  העבודות  התמורה  דעה  היחידה  אשר  מחירי  פי  על  תחושב  המפורטים   בגינן 

 .כחלק מהצעתי למכרזעל ידי  בכתב הכמויות אשר הוגש
 

 החתוםאתי על איה ברל
______ _ _______      ______ ______________ __ 

     יך תאר        
 

  ת הקבלן הזוכה חתימ         
 
 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 ' 3הנספח :  1פרק 
 

 תאריך: _________ 
 בודכל

______ ______ 
 

 א.ג.נ 
 5/22 הנדון: מכרז 

 
ה וגשעה אשר הההצ  עלז  עך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכרים להודיידהננו מתכב .1

 כה. זוה  העצן, כהרז שבנדומכל ךידל ע
 
 בשלבים  העבודהביצוע  .2

ביצוע  עך כי  להודיבמסמכי המכרז, מתכבדת המועצה    1ק  רלפ  13.1  -ו    12.6ם  על פי הקבוע בסעיפי .2.1
 עת לעת.קף התקציב אשר יעמוד לרשות המועצה מיההעבודה חולק לשלבים, אשר יקבעו על פי 

 
  יבוצעו   , ולפיכך"מ(מעלל  וכ_ ₪ )__________  לשך  בסיב  תקצהמועצה    רשותל  מדבשלב ראשון עו .2.2

יד זה, מתוך העבך בשלעל  פורטוב  ורק העבודות המפורטו  בכתב  ודות אשר  ת בכתב  הכמויות, אך 
 יות החלקי המצ"ב כנספח א'. הכמו

 
 .דהבו_______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העיך לסיים תוך לעאת שלב א' יהיה  .2.3

 
שיהיה עליך   םיים הבאעל השלבהמועצה  לך    יעודת  ,בודותביצוע העל  םיפוסנ  ביםקבלת תקצי  םע .2.4

 יקפם, מועד תחילתם ומועד סיומם.ה מתוך כתב הכמויות,לבצע 
 

בי .2.5 השלמת  עבודות  עם  בכל    80%בשווי  צוע  כך לשמהתקציב אשר אושר  על  להודיע  נדרש  הינך  ב, 
יתרתלמפ ביצוע  עמו את  ולתאם  והכל  ורפמ  פןאוב בשל  של אותו   ודה  עבה  קח,   ועמנל  ת על מנט, 

 ותו שלב.  המועצה בגין א לרשותעומד  ציב אשריגה מהתקחר
 
 מכים המצאת מס .3

המו .3.1 למשרדי  להגיע  מתבקש  שבהינך  תוך  מהעצה,  לידי  ולהמציא  זה,  מכתבי  מיום  ימים  נדס  עה 
 צה את המסמכים הבאים: ועמה

 .רזהמככי למסמ 2ק לפר 7 יףערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסע .3.1.1

 למסמכי המכרז.  2לפרק ספח א' י המפורט בנכפ יםחוע ביטר על ביצוושיא .3.1.2
 

ותק של מסמכי  עועצה לידך  , תמציא המים, וחתימתך על מכתב זהאת המסמכים האמור המצעם   .3.2
 ד הימנו. מהווה חלק בלתי נפר הזום על ידה, כאשר מכתב המכרז חת

 
 

 בכבוד רב,
 בני טויטו                ציון אילוז 

 ועצה המבר  זג             צה עו מה דסמהנ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 
 
 
 

 אישור הקבלן זוכה
 
 
 ל על פיה. עה זו ומתחייב לפעו הנני מאשר קבלת הוד .1
 
 יב  כדלקמן:אשר ומחיי מהננ .2
 

נפרד   .2.1 בלתי  חלק  מהווה  זו  המוהמהודעה  לבין  ביני  נערך  אשר  נשוא הסכם  העבודה  לביצוע  עצה 
 נדון.המכרז שב

 
כי .2.2 לי  בארשי  ננאי  ידוע  להתחיל  נשודועבוה  ביצועי  המכרת  שבנדוא  כלז  צו   ודע  ן  לידי  אקבל  לא 

 כך.  ד ליגואפעל בנ אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם לאתחילת עבודה, וכי 
 

לאלה אשר מפורטים   נוספים בעבודות נשוא המכרז, מעבר   םידוע לי כי לא אהיה רשאי לבצע שלבי .2.3
  צה ועס המדי מהנדה על יחתומ  ב,בכת  ההודע   ל קודם לכןבאקש  לא, בפי הודעה זווע על  כשלב לביצ

המ המועצה  ולבומגזבר  להמשיך  לי  כפי  צעורה  בעבודה,  נוספים  שלבים  או  תה באושיפורט    שלב 
 הודעה. 

 
הודעה האמורה, ועקב כך  ל  2.5ההתחייבות המפורטת בסעיף    תהנני מסכים כי במידה ולא אקיים א .2.4

כאי ז  יה , אהלעיל  2.2סעיף  ורט במפב היצל התקודה תעלה ע בהעע  צובי   ה זכאי בגיןלה אהיהתמורה  
עצה,  המושל  המאושר    העבודה שבוצע על ידי לעומת התקציבי  בגין ההפרש של שוולתשלום תמורה  

( וכאשר המועצה תקבל תקציב מיוחד  למימון ההפרש האמו אשאם  השוטף(  לא  יננו מתקציבה  ר. 
 . רשהפ ותין אומתשלום בג הורפטה ועצ ור, תהיה המחד כאמנתקבל תקציב מיו

 
 
 
 
 
 

 םתו החעל  באתייה לרא
 

 
_____________ _       ____________ __________ 

   קבלן הזוכה חתימת ה             תאריך        
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 לייםתנאים כל ,ה: החוז2פרק 

 

 כללי   -חלק א' 

 הגדרות  .1

 ן:הל ל תטר המפו ם המשמעותהבאי םחיונמהא למכי המכרז תחר ממסבחוזה זה ובכל מסמך א

המעלההמקומ  המועצה  –  צה""המוע .1.1 יסוד  מיית  כל  לרבות  לפעול    ,  תסמיך  שהמועצה 

 , כולו או מקצתו, לתמיד או מזמן לזמן.  בשמה לעניין החוזה

יורשיו,    –"  יש , קבלן רא"הקבלן .1.2 נציגי הקבלן,  לר  שולחיולרבות  בות  ומורשיו המוסמכים, 

 .דה בוהע ביצוע בשבילו ב ו/או  ו שמב להפועקבלן משנה   כל

ב  מסמכי  כל  -"  "החוזה .1.3 המפורט  כפי  המכרז    1פרק  המכרז  ותנאי    -במסמכי  הוראות 

נ מסמך  וכל  לקבלןהמכרז,  המועצה  ידי  על  נמסר  אשר  ממסמכ  וסף  כחלק  נחשב    יואשר 

 החוזה. 

ידי המוע  –"המפקח"   .1.4   ניין ות המפקח לעצה להיהאדם המתואר בהזמנה, אשר התמנה על 

ח, כולן  לפעול בסמכויות המפק אותו    מנו ח י ו המפק א /ו  צה עומשהחר  ם אכל אד  ו/או  ה וזהח

 ף. תמיד או מזמן לזמן, במקום או בנוסאו מקצתן, ל

למה ובדק ולרבות ביצוע כל  שההעבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה, לרבות    –"העבודה"   .1.5

 תידרש בקשר לעבודה.עבודה ארעית ש

בסביבתם,בה  ראשן  יעקרק המ  –עבודה"  מקום ה" .1.6 צע  תבותם  או מתחם  יהעלמ  ,דרכם  ם, 

 תו של הקבלן לצורך החוזה. האחרים שיועמדו לרשוודה לרבות המקרקעים  העב

יות אשר ימסרו  נכ למסמכי המכרז וכל התו  5התוכניות אשר מפורטות בפרק    –ת"  "תוכניו .1.7

מהו ואשר  העבודה  ביצוע  לצורך  בלתי לקבלן  חלק  לרב נפרד    ות  כמהחוזה,  י  ו ינש  ל ות 

 בכתב מזמן לזמן.  שתאושררת אח  תוכניתל כ  כןו  בכתר באושכנית שבתו

י נפרד מהחוזה, המפרט  המפרט הכללי ו/או המיוחד, אשר מהווים חלק בלת   –רט"  מפ"ה .1.8

כל עבודה המתוארת בתוכניות תימצא את ביטויה    יין הכרח כ מהווה השלמה לתוכניות וא 

 הנוסף במפרט. 

.   המכרז  כי סמבמ  1  לפרק  1.2בסעיף  פורט  מה  לי לט הכהמפר  –ללי"  הכ  פרט "המ .1.8.1

אך מוצהר בזה במפורש  מבחינה טכנית לחוזה  לי אינו ניתן לצרוף  רט הכל המפ

 ותק המפרט הכללי. חלק בלתי נפרד לחוזה וכי לקבלן ע   כי הוא מהווה

למסמכי המכרז, השונה    3המפרט המיוחד המצורף כפרק    –מיוחד"  ה  טר"המפ .1.8.2

 ללי.כה רטפת המ גד את הוראואו הנו

 

הפ .1.9 תחוחד ח  וס)נ   רשנותפקודת  עש(  הל  ול  אחוזה  יראו  פרשנות  כחיקוק  לצורך  החוזה  ת 

 עות הגדרה זו בפקודה האמורה. כמשמ

 

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 

 בת החוזה סה .2

הנובעת מחוזה זה או כל חלק מהם,    תוהקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכ  .2.1

 ועצה. מה של מראשורשת בכתב ותה המפקיבל לכך את הסכמ אלא אם כן

 

אלא אם כן קיבל לכך  דה, כולה או מקצתה,  ע העבויצות ב לאחר אר  סולמ  י אלן רשאין הקב .2.2

, בין אם  המועצה, ואולם העסקת העובדים בשכראת הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של  

אין  ם לפי זמן העבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעור העבודה,  לתבסיס שכרם מש

כשלעצמה,  בה או  העבו  תיר מס  משום ,  מבמפור  אך .  חראל   נהממ   חלק דה  בזה  ובהש  כי  ר 

אם   כאלה,  ויראו, עובדים  יהיו  בל  יועסקו,  הקבלן  כעובדי  ועניין,  דבר  יוצרו  לכל  ולא  בד 

המועצה   לבין  של  ביניהם  בין  שהם,  כל  יחסים  ועיחסים  ובין  ומועסק  מעסיק  מעביד,  בד 

 דומים אחרים. 

 

  עצה של המות  רשפומ   ההסכמ  נתן לקבלןאם תי   אףי  כ בזה  ספק, מוצהר  וע כל  על מנת למנ .2.3

בלמ חלק  סירת  או  הרי שלא  יצוע העבודה  לאחר,  ו/או  ממנה  לפטור  כדי  זו  יהא במסירה 

והתחייבויות לשח מאחריותו  הקבלן  את  והקבלן  רר  החוזה,  לפי  מלאה    אשיייו  באחריות 

ור  ן הפטכם  א  אם אל וחם ועובדיהבאי כ   ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודה

 די המועצה. ש על ימראב וש, בכתורמפ ב ושענ  רורהשחאו 

 

 להסכמת הקבלן.הסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, בלא שתזדקק רשאית ל המועצה  .2.4

 

 היקף החוזה  .3

ביצוע   על  חלות  החוזה  החומריעה הוראות  אדם,  כח  לרבות  אחר,  בודה  דבר  וכל  הציוד  הכלים  ם, 

 ן. פי קיבע ואן שרי במיממנה  הנובע אוו/ בודהי, הנוגע לעאו ארעקבוע 

 

 והוראות מילואים סמכים במ קותספ .4

 

בחוזה  ל  בכ .4.1 שונות  הוראות  בין  התאמה  אי  או  סתירה  של  פי  מקרה  על  המועצה,  תחליט 

ה מבין  איזה  הבלעדי  דעתה  קביעת    תוהוראשיקול  הקובעת.  ההוראה  היא  הסותרות 

 . ןועני לן לכל דבר את הקבהמועצה תהא סופית ותחייב 

 

סתירה  להיג .4.2 לביהחוות  מהורא   חתא  אהרו הבין    הקבלן  או  זה  בו  אחרת  הוראה  שיהיה  ן 

בפי ספק  המהולקבלן  שהוא,  כל  מסמך  של  הנכון  הקבלן  רושו  יפנה  מהחוזה,  חלק  וה 

המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה זה, תחייבנה    לשלבקשת הבהרה ופירושה    למועצה

 ין. א עורר את הקבלן לל

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

ש  איחראיהא  הקבלן   .4.3 בביצג לכל  איאה  ה,  בעתנ  ר שוע,  לפי  מהזנח  צה,מועלדעת  חובתו  ת 

 דלעיל. 4.2ס"ק 

 

ביצו .4.4 כדי  תוך  לעת,  מעת  רשאים  והמפקח,  לבצע  המועצה  הוראות  לקבלן  לתת  ע העבודה, 

מתוקנות או שונות, לפי הצורך, וכל זאת בכפיפות לאמור בחלק ח'   לפי תוכניותאת העבודה 

 ם. בדבר שינויידלהלן  

 

 זהמכר יות ומסמכיתוכנ תקפסא .5

נוסף,ימסרו לקבלן ללא תש   המכרז,כי  מסמ  ים מכלק עתה  3 .5.1 כל העתק  שיהיה דרוש   לום, 

חשבון   על  יוכן  תעולקבלן,  וקבלת  העבודה  השלמת  עם  הקבלן הקבלן.   יחזיר  סיום,    דת 

ם  ן אלה שהכינצה ובי למועצה את כל המסמכים שברשותו, בין אלה שנמסרו לו על ידי המוע

 ו. נבו חש על

 

דה והמפקח וכל  י הקבלן במקום העבודו על יחזק, יו המכרז  כימ סממ  ךל מסמהעתקים, מכ .5.2

לבדואדם   דין, רשאים  כל  על  אחר המורשה מכח  בכל שעה המתקבלת  בהם  ולהשתמש  ק 

 הדעת. 

 

 ביצוע העבודה .6

המידות,  את כל  הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי הבקשה לקבלת הצעות    לע .6.1

המופורמצנ איוה  ונים הנת ב באייה  שתממק  ל כב  .הםם  טרה  סת   עותצא  בתכניות,  יאו  רה 

ובכ בנתוני במפרט הטכני  מיד  ם,  כך  על  להודיע  עליו  הוראות  תב הכמויות  ולבקש  למפקח 

ערעורים   המידותבכתב.  ועל  הגבהים  הקבלן    על  ידי  על  מיד  יבואו  בתכניות  שמסומנים 

כל    לקבתת   אל .  פיתסו  ן תהיה בנדו   ח פקהמ  חלטתן העבודה. הו ביומלידיעת המפקח ויירשמ

 . אמותגיש בסטיות ובאי התעל סמך טענה שלא הר הקבלן  מצדיעה תב

בהתאם   .6.2 העבודה  את  יבצע  המוחלט  הקבלן  רצונה  לשביעות  וימלא  המועצה  של   לחוזה 

ידי   ר כל ההוראות  חאלצורך זה   הן בין ש  והמפקח, ללא עוררין,המועצה  שתינתנה לו על 

 . חוזהלפי ה ית ללכ ה םסמכותמשתמעות מ שהן ןבי ו ה בחוזמפורשות 

יקה .6.3 אבלן  בהתאםבצע  העבודה  לשביעות   ת  של     לחוזה  המוחלט  וימלא  המועצה  רצונה 

ידי   זה אחר כל ההלצורך   , בין שהן עוררין  אלוהמפקח, להמועצה  וראות שתינתנה לו על 

 פי החוזה ללית למפורשות בחוזה ובין שהן משתמעות מסמכותם הכ 

העבולבדו  תאי רש  צהועהמ .6.4 את  לק  וכביצוע  על  חיג שהדה,  לה  אן  המלאכה,    תבדוק  טיב 

 . אחר הכרוך בעבודה ו/או הנובע ממנהים, הציוד וכל דבר החומר 

טעו .6.5 העבודות  לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  בדעת  אשר  הציוד  לפני    ןכל  המפקח  אישור 

הביצו בדי  ע התחלת  על  המפקח  ויתר  כן  אם  וא)אלא  אוקתו  של  צישורו  א כ ,  ודיתו  ו  ולו 

על  שאוי  רשאיוד  צ הו(בחלק היר  יסולמפקדי  ה  קח  ידי  על  המקום  חשבונו  מן  ועל  קבלן 

 ידי המפקח.  אשר יאושר על וחלף בציוד אחר מסוג  וי
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נכון, בכפיפות לדרישות התקנים  צ קכל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מ .6.6 ועי 

ל המפהנ"ל  של  רצונו  עבשביעות  לגקח.  אשר  דריוימ קי  ביהןודות  תת  ו קנושות,   ל ש  כ'ת 

תמוסמכ  ותשר בהבוצת,  ת תענה  דרישות,  לאותן  ראם  המפקח  וכד'.  לדרוש  קנות  שאי 

אישור  לידו  ימציא  תק  שהקבלן  לדרישות,  עבודות  התאמת  על  אותה  בכתב  של  וכו'  נות 

 והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.  ,תקשו

בלן  הקל  ע   ,םיומר מספני השימוש בחולם  מייבוע  אוחר מאשר שולא י  עם התחלת העבודה .6.7

על מקור החו  חת המפקמא  לקבל בדעתו להשאישור  זאת מרים אשר  עם  ויחד  בהם  תמש 

 מאותם החומרים לצרכי בדיקה.  להגיש דגימות 

בהת לבדיקה  יימסרו  ותוצאותי  םאהחומרים  המפקח  מידת  להוראות  את  יקבעו  ה 

ם  וגרת    תרושהמא מה  ן הדגיומר מחה  יבט יה בזה. כל סטי  ע חוזההתאמתם לשימוש בביצו

 מקום על חשבון הקבלן. ר הפסול מה די של החומילוקו המידה ולסעבות הקלהפס

ומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת  ד שהקבלן יביא לקום חהפסקת העבודה תימשך ע

במעבדה מוסמכת שת   לע על חשבון הקבלן  תבוצענה  עדעת המפקח. הבדיקות  ידי  יקבע  ל 

 הצדדיםי נ ש תא נהייבתח  ת הנ"לבדיקוהת אוצותו  המפקח

צ  -ם  מוסמכיים  רתכ .6.8 ריתוך  רבעבודות  ורק  אך  יאושרו  הסמכה  נרת  תעודות  בעלי  תכים 

 . ריתוך ממוסד המוסמך לכךמאושרות ל

לח .6.9 בהתאם  העבודה  את  יבצע  של   זוהקבלן  המוחלט  רצונה  לשביעות  וימלא    המועצהה 

ן שהן בי   ,ןיר רלא עווהמפקח, לצה  ועמה  י  ד על ישתינתנה לו  וראות  לצורך זה אחר כל הה

 כללית לפי החוזה סמכותם השתמעות מובין שהן מ  בחוזה  שותמפור

עבודה בעלי ותק מקצועי של  רשוי או הנדסאי רשוי ומנהל    בא כוחו של הקבלן יהיו מהנדס .6.10

זה זה. כמו  רש בחוסיון מספיק לדעת המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדישנים לפחות ונ   5

  או בכל שעות העבודה צללו ימ. המע"צהכשר מת  דועת   לבעות  טיחחראי באתר אבה  ונ מ כן י

תק  כל  לאורך  העבאתר,  מנהל  המהנדס,  מינוי  הביצוע.  טעון  ופת  הבטיחות  ואחראי  בודה 

מר רשאישור  והוא  המפקח,  של  נימוקים,    יאאש  או  הסברים  מתן  ללא  מנוי  כל  לפסול 

 ה. העבוד הפסקתל ה ילעשמש צד המפקח, ימראש מהעדרם ללא הסכמה 

 

 ועציבל תערבו .7

ועצה, עם חתימת החוזה,  זה, ימציא הקבלן למ ויות הקבלן לפי החוב התחיי  לוית מילהבטח .7.1

בנקאי )להלן  ערבות  אוטונומית  לביצוע  -ת  לשביעותהערבות  שיהא  בנוסח  של    (  רצונה 

 פי המקובל ועל פי שיקול דעתה.  המועצה, על

 

  ח ב' ט בנספרפוהמ   יפ בלן כצעה של הקום ההכמס  10%של  היה בשיעור  יצוע תהערבות לב .7.2

קטינה או הגדילה המועצה את היקף  המע"מ. במקרה בו ה  מסמכי המכרז, כולל  לש  1רק  לפ

 קול דעתה.  ישתורה המועצה, על פי  וזה, תהא הערבות לביצוע בסכום עליו הח
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דה  ועבה   תים א הקבלן להשל  ו אמוריום לאחר המועד ב   90  -תוקף הערבות לביצוע יהיה ל .7.3

וד לא מסר הקבלן  ל פי חוזה זה וכל עעעבודה  ה הושלמד לא הו ע  כל  . זכרהמ  מכי פי מס  על

לחוז למ בהתאם  הבדק  לתקופת  ערבות  תוקף ועצה  את  להאריך  הקבלן  מתחייב  זה,    ה 

)יכפי שי  ההערבות לביצוע לתקופ  ( 14דרש על ידי המועצה, וזאת לא יאוחר מארבעה עשר 

  חלט את ה ל ועצאית המא רשהת,  ןל הקב  ה כןלא עש בות.  רהעף  ק ת תומועד פקיע  ם לפניימי

 ה. ישמשו כערבות לביצוע על פי חוזה זפים המחולטים כאמור הערבות לביצוע והכס

 

כ .7.4 המאורכת  הערבות  שתוקף  אימת  כל  יחול  זה  בסעיף  והקבלן  מאהאמור  לפוג,  יעמוד  ור 

 בדק. קופת הר ערבות לתטרם השלים את העבודה ולא מס

 

   לוטחו וזזית קזכו .8

הז ללמועצה  מאו  /ו  ז זקכות  ההכ  תוךלחלט  המספים  מאת  לקבלן  סכום מגיעים  מתוך  ו/או    ועצה 

  ן ל לקבלן, כל סכום אשר הקבובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה    הערבות לביצוע, בין עפ"י חוזה זה

חוזה עפ"י  הקבלן  מאת  לגבותו  זכאית  שהמועצה  ו/או  למועצה  או  חייב  חוזה  זה    ין שב   אחר  עפ"י 

 לן.ה לקבהמועצ

 
 ית לידרוס תואחרי .9

י לן  הקבאם   הרמונה  מאחד,  יחידים  התחייבויותיהםותר  שכל  ביחד    י  אחראים  הקבלן  יחידי  של 

יחיד יחשב כעולחו וכל  ד על פי חוזה זה, כל  ו/או מחדל של אחד מהם  עמרב סולידרי למשנהו  שה 

  לו יא שב כם יחחד מהידי א  עלו  אם ו/ סר לאחד מהה שיימיחשב כמעשה ו/או מחדל של כולם וכל מ

 כולם.ל ידי ו ע ו/אלכולם סר מנ

 
 ויתור .10

  מסוים המפקח במקרה    נחה או הימנעות מפעולה במועדה על ידי המועצה אותור, השום וי .10.1

לפי החוזה ולפי כל דין אלא  פקח, מזכויותיהם  מה , מצד המועצה ו/או  רכוויתולא ייחשבו  

 ב. כתברש וה במפוההנחאו  רוהווית אם כן נעשה 

 

זה, במקרה  התחייבויותיו לפי חוקבלן מל הה ש לסטיי  פקחמה  או/עצה ו הסכמה מצד המו  .10.2

 נה גזירה שווה לגבי מקרה אחר. , לא יראוה כתקדים מחייב ולא ילמדו מממסוים

 
 

 הודעות  .11
 

ות  הנזכר   ה, תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות סרה לפי החוזמלכל הודעה, שיש  

.   ן למשלוח בבית הדוארם המסר מיוים  ימ  3ם  בתו  ןתוד עתעו להגי   כאילושבנה  חות ה  ע ובהצבהזמנה  

 אישית כמפורט להלן : די למנוע מתן הודעה בדרך של מסירה אין באמור לעיל כ

בלבד, או במשרדי המפקח או    י מהנדס המועצהדי במשרדי המועצה ל  –למועצה או למפקח   .11.1

 לידי המפקח אישית.
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ה  –לקבלן   .11.2 אועסקי  ןמעב  ,קבלןבמשרדי  אמגור  ו  לידדיו  יל    ויו,  ב או  כי  המא  וסמך  וחו 

 דה. די רישום ביומן העבואישית, או על י

 

 הכנה לביצוע  –חלק ב'  

 בדיקות מוקדמות  .12

יסודית   .12.1 בדיקה  בדק  הוא  כי  בזה  ולפני תחילת  מוהקבלן מצהיר  לפני הגשת הצעתו  קיפה, 

כביצו את  בפועל,  העבודה  תנאיע  ע  ל  כלהחוזה  ,  המשתמעותנאות  וההת   תשוריהד  ל 

בעק רין  שיבמ מפ יאו  הע   החוזה.ין  מקום  את  בדק  את  כן  וסביבותיו,  בין  בודה  ההתאמה 

בשטח   למצב  והתוכניות  טיבם  את  הקרקע,  טיב  את  העבודות  בפועל,  של  כמויותיהם 

את כל   ן השיגבביצוע העבודה, את החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה וכ  תוהכרוכ

הי רהאפשוהשאלות  עיות  הב   לכ  בי לגות  ידיע ה הלהשפי  עלולותות  על  ביצוע  ע  ואופן  צעתו 

 בודה. הע

 

לפגוע בכלליות האמור דלעיל בפרט ובשאר   .12.2 הוראות החוזה בכלל, מצהיר הקבלן כי  מבלי 

הצעתו, את כל הוראות המפרט הכללי, הנוגעות לביצוע העבודה    ת ובדק, לפני הגשהוא קרא 

  יכולות או ש/ותמעות  המש  תוהתנאת ו/או הדרישוכל ה  תבולרי,  הכלל ת המפרט  הוראו  וכי

 ומקובלות עליו ללא עוררין.  , נהירות, ברורות לולהשתמע מהוראות אלה

 

המוקדמותבלהק .12.3 בדיקותיו  כל  יסוד  על  שוכנע,  הוא  כי  בזה  מצהיר  כפי    ,ן  החוזה,  ששכר 

לכ ונאותה  הוגנת  תמורה  מהווה  בחוזה,    לל, כה  מן א  יוצללא  ויותיו,  התחייב ל  שנקבע 

  ולהתחייבויותיו ו/או ל טענה ביחס לתמורה  טעון כע מלונ יהא מ  הוא  יכ זה ועות מהחוהנוב

 שהוא בהתקשרות עם המועצה בחוזה.  פגם כלו/או    מצדוביחס לטעות כל שהיא 

 

בזה   .12.4 מובהר  הקבל  יכבמפורש  השמיט  הכמויות,   באם  בכתב  שהוא  כל  סעיף  של  מחיר  ן 

עשהדבר    ייחשב זאכאילו  הה  וכא כוו מב   לןקבת  הסכין  לבילו  סאת    עצם  ללי עאותו  א  ף 

 ה. ף זה כלול בשכר החוזם נוסף וכי מחיר סעיתשלו

 

 לוח זמנים  .13

לאיש .13.1 ימציא  שהקבלן  תוך  המועצה,  )ור  העבודה, 7בעה  התחלת  צו  מקבלת  מיום  ימים   )  

ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיט י  ות אשרהצעה בכתב, בדבר דרכי הביצוע  ש לפיהם 

 (.לוח הזמנים -לן מה )להלהשל  עד שנקבבמוע בהתחש, וזאת במערכתאת ה ע בצל עתובד

 

הת .13.2 או  שינוי  כל  לבצע  מהקבלן  לדרוש  רשאית  תהא  האמור,  המועצה  הזמנים  בלוח  אמה 

ח הזמנים הקבוע לביצוע המערכת. כמו כן תהא וליעמוד בהנדרש לדעתה על מנת שהקבלן  

לדרו רשאית  מילוהמועצה  ופרט ש  באים  הבלדר  רשבק ,  כתבים  ולו כי  הזיצוע  ים  נמח 

 לן להשתמש בהם.  ה העזר שיש בדעת הקב ת מתקני העבודה ומבנת רשימלרבו  ,אמוריםה
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קח, גם  פ מ בהמצאת ההצעה ו/או באישורה על ידי המועצה או הבזה כי אין    במפורש מובהר  .13.3

  , הוזח  פ"ייו עמוטלת עלשהיא הלאחר תיקון או עדכון, כדי לפטור את הקבלן מאחריות כל  

 ד. למה במועות הש לרב

 

 מון יס .14

של  לסימו   אחראי  הקבלן  .14.1 והמדויק  הנכון  וביצועהן  העבודה  הגבהים,  מקום  לנכונות   ,

שניתנו לו    ת, על יסוד התוכניות וההנחיוים והכיוונים של כל חלקי העבודההמידות, הממד

 על ידי המפקח. 

פול  .14.2 של קווי  נקודות קבע  ולקבלן ימסרו  לנקודות קיגון    וק סימון ן לבדהקבל   לע   הםגביבע 

לרשתאמתתה  ה,ז לעצהארצי  ו  לנת,  בשטח,  קיימים  המבומים  הפרויקטים  צעים   תוני 

ולדוו  שלו  הביצוע  אשרבגבולות  עבודה  כל  התאמה,  אי  כל  על  הביצוע    ח  מגבולות  תסטה 

בל טענה  לא תתקים עקב סימון לא נכון תפורק או תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו,  ננ המתוכ

 . ןהמזמי ע"י רסשנמ מון לקויקב סי י עוג שע צובי בגין

 קבלן: ל ה יקבסף  בנו .14.3

 טות של נקודות הפוליגון ת קואורדינרשימ      

 DWGט קבצי תכנון בפורמתקליטור עם       

לנק' המותוות יע על הקבלן להתוות את הנק' המוזכרות ל .14.4 לקבל אישור המפקח  ולאחר    ל, 

 . ק' אלוקבלת האישור לאבטח נ

             ון גבולות  ח, סימהמפק  לישתו ש י דר פלפות  נקודות נוסנו  חשבו   לע   בעקי  קבלןה     

        ות מודד מוסמך, זאת ללא כל  חלקות הגובלות בכביש יבוצע על ידי הקבלן באמצע  

 ה באחריות הקבלן. ם הדרושים לסימון יהי י נתשלום נוסף. איסוף הנתו 

          סמן לודוד  , על הקבלן למ פקחמ ה שלו צונות ריה לשביעדות תה יציבותן של הנקו      

       ( וכל זאת בהתאם לתקנות  M. Bבע )נקודות ק  2חות  ות וכן לבצע לפלנקודטחות  בא 

 אגף המדידות ולפי אישור המפקח. 

 

                    שו על ידי המפקח בזמן העבודה, מונים וחידושים שיידריס כל המדידות, ה     14.5

               ביעות ובמשך כל  בלן בקק הקי סודה יעהעב  רת. באהקבלן ועל חשבונו  י"ע  עווצבי      

                      ודה באמצעות ציוד מתאים כגון:  שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את העב    

 ואופטי )דיסטומט( מאזנת וכו, כפי שייקבע ע"י המפקח. קטר לאציוד 

                     לצורך  נוסף,  לוםשת ללא רשות המפקח, ל  מדועי  דהדיהמ ציודדים ומודה      14.6 

              ט זה, המודד  סגרת פרויקעל ידו במ  ששתידרבדיקת העבודה או כל עבודה אחרת        

                  בהתאם לתקנות אגף המדידות, הסימון    וק הסימון וזאתיד יאשר בחתימתו את      

                            ת  כניותוב  יןוצגובהן  אשר    ,יריםליגון או צפו  דותוקנ ל  רהי קשע"י  ייעשה  

 ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח. 
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        כמויות של עבודות  בובנוסף למדידות הנ"ל, לפני תחילת עבודות העפר לשם חיש     14.7

 ניות תוכם בסומנימה  יםתכחבים גבה ן סמול דודיהא על הקבלן למעפר       

    חיות המפקח, לצורך חשוב כמויות  לפי הנידרשו   נוספים אשר  תובמקוממ' ו   20  לכ            

              ין תכניות מזחשבונו על גבי דיסקטים ולספק למ  לתשלום. על הקבלן להכין על         

ח ומודד מפקתב ע"י הכב  ו  רושיא   המדידה   תכניותבשטח,   ממוחשבות של המצב הקיים     

 . סבאג ראתב המועצה

          עפר, לכל  ש לכל שכבה בעבודות  ות עץ או ברזל ויחוד ות יתדבאמצע   יבוצע  ימוןסה    14.8 

          מון כדי יסשר יידרש ע"י המפקח , לאחר גמר העבודה יחדש הקבלן את הת כאמערכ       

 לאפשר בדיקה סופית של העבודה.   

         ומי ה ור דיפר, במ ת העודוביצוע עב  ת חלתהפני  לח  ט השי רומ את  ק דולן לבעל הקב      14.9

              את הממצאים    מהרומים המופיעים בתכניות המדידה, עליו להביא  שוניםהשטח         

             בועיים מהתחלת  והקבלן לא יפנה למפקח תוך ש  לידיעה ולהחלטת המפקח, במידה    

 . תהכמויושוב  יח בעות לגבי הקו  ןות והונ כ נכה ראנה תי דידות המ, תכני העבודה

    הביצוע,  ע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך  סימון ושרותי ביצו   ידות חוזרות, לצרכידמ    14.10

 ת כלולות במחירי היחידה השונים. וי לא ישולמו, כל עלות המדידות צריכות לה        

         ון  גכוח  ע"י הפקלו    וסרמוים  יחרא   מיםגור  ע"יוצעו  ות שיב הקבלן ישמור על מדיד   14.11

 בזק וכו....   ח"ח       

       חשבונו, עלות העבודות כלולה    כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל     14.12

 ה. זובמחירי היח' בח        

 

 

 ביצוע העבודה  –חלק ג'  

 התחלת ביצוע העבודה  .15

יתחיל   ודה  העב   תלצו התחקח בפמ עצה ו/או ההמו  יעל ידע  בקישי יך  בתארדה  העבו  בביצועהקבלן 

)ל כמ הביצוע  תחילת  הביצוע  -הלן  ועד  התחלת  הדרומועד  בקצב  בביצועה  וימשיך  להשלמת  (  ש 

 ועפ"י הנחיות המפקח.  םישנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנ העבודה תוך התקופה

 

 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .16

התעמיע,  הביצוהתחלת  במועד   ה  בלן קהרשות  ל  הצעמו ד  מקום  חלקודה  ב עאת    הדרוש  ממנו,  או 

והמש הביצוע  לוח הלהתחלת  לפי  העבודה  המועצה, כת  תעמיד  מכן  לאחר  לרשות הקבלן,    זמנים.  

 יצוע בקצב הדרוש וכאמור לעיל.ב לום העבודה, הכל כפי שיידרש חלקים נוספים ממק 

 

 מועד השלמת העבודה  .17

כל    ,הת עבודהתחל  ובל צבו קי  יוםה מ   םדשיחו  4  ךוה ת עבודת הלים איב להשהקבלן מתחי  .17.1

בכ השלמזאת  מועד  לכל  מהעבפיפות  מסוים  חלק  של  יש  ה  כי  במפורש  לגביו  שנקבע  ודה 

ידי המועצה. העהשלימו קודם לכן על פי לוח הזמנל דה תחשב כהושלמה  ובים שנדרש על 

 להלן.    63עם קבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף 
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לן,  דלה  20עיף  סבהאמור  יסוד    על  ם ממנה,סוימ   לקח ו  א   הודעב ה  ת מהשלה להארכ  ניתנה .17.2

 מה בהתאם לכך.יוארך מועד ההשל

 

ו17.3 העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן  הזהיר.  אמצעי  כל  ובנקיטת  למניעת העובדים  הדרושים     ות 

ם,  מרילת חו ת, הוב , לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורועבודה  תאונות

ינקו .  'וכ ו  דכבד  וצית  פעלה להבטהירוזהאמצעי  בכל    טהקבלן  באת  וחיי אדם  רכוש  או  חת  תר 

ב  בעת  כלבסביבתו  קיום  על  ויקפיד  העבודות  העירו   יצוע  וההוראות  התקנות  ניות  החוקים, 

הרה  . הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזול והממשלתיות בעניינים א

בכנדיו"ב  וכ כ  אוו/  ה דבועה  רדשמ  טי מפררש  נות העלולות  ר מתאוהציבו  היר את להז  יד מע"צ, 

בור להיגרם   של  הימצאותם  ח בשל  ערמות  פגומים,  עפר,  ערמות  אחרים  ות,  ומכשולים  ומרים 

האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות,    עם סיום העבודה בכל חלק של  באתר. מיד

 ודה. בעתוצאה מה כ תראב רוא נשש םלישוהמככל   את ולסלקוהעפר ליישר את ערמות 

שייגראחראי  יהיה    הקבלן נזק  לכל  אדםיחידי  לחיי  או  לרכוש  נקיטת    ם  אי  עקב  חיים  ובעלי 

ינה אליו. לעומת זאת,  נ פבשום תביעות מסוג זה אשר תוזהירות כנדרש והמזמין לא יכיר    אמצעי

ע או  ובהת  ן י ב  חכוויו ל  שאנו  יהוושר  מים אם הסכושומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אות

כסוך או חילוקי  ין רק לאחר יישוב הסמים הנ"ל ישחרר המזמת הסכון. אל בבין הקים לע בהתו

 בא סמכא. י הצדדים בוררות עפ"י מסמך אחר  הדעות בהסכמת שנ 

פגוע  או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לה, תיקון ו/דו. במקרה של עב 17.4

ם מרעילים  ות גזילהמצא שוחות ם אויבה את הביילתח  קובדלן  בל קה על ן, ל די ת כהוראוב

 גנה אשר יכללו בין היתר את אלו: ל אמצעי הזהירות וההולנקוט בכ

ים ויש כמות מספקת של חמצן. אם  קילפני כניסה לשוחות בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מז 17.4.1

  יווורר כראא  תאהש חרא ל לאא, רהבק לתא  כנסן להיצן, אי ו חוסר חמיתגלו גזים מזיקים א 

חמצן בכמות מספקת,    הגזים ומובטחת הספקתרק לאחר שסולקו כל  מכנים.רים רורת מאו בעז

 ת גז.לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכו תותר הכניסה 

  הבאים:שעות לפיות לפי הכללים   24ורור הקו לתקופה של  ה יוסרו לשם או רקמכסי שוחות הב 17.4.2

  –אים הסמוכים שני התים בסכ וד והמלעב םישבו עומד ה וחשה סהכמ  ם,יקיה  בקרבתא דה לעבו

 נקודות החיבור.    צדיהמכסים משני   –אל ביב קיים שלושה מכסים. לחבור סה"כ 

ר יהיה  אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אש אלא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אל  17.4.3

  צורך.מקרה ה מוכן להגיש עזרה ב

מחליקות. הוא  הים עם סוליות בלתי מי גבוי גופכ ינעל ממי ווג ת לבש כפפוי  הרקת בוח לש נס נכה  17.4.4

הנמצא מחוץ   , אש את קצהו החופשי יחזיק האישור חגורת בטיחות שאליה קשור חבלגם יחג 

 לשוחה. 

 שא מסכת גז מתאימה. ימ' י  3.0כנס לשוחת בקרה שעומקה מעל נה  17.4.5

בטיחות  מצעי השא אונ דרכו בה יורקב ה לשוחותיסכנ רשתדוה  הודעבבם  קיעסמו הבדים העו 17.4.6

 בטיחות שהוזכרו. מנו בשימוש באמצעי ההנדרשים ויאו
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"ל תבוצע  נהעל עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: העבודה    יות ופנסיםהתקנת זרו 17.5

  תרוהיזוהם צעיהאמ  בעלנקוט קבלן לבתיאום ובאישור נציגי חברת החשמל. ילד עם זאת, על ה

נות  קפיד על קיום על התקעבודותיו, ועליו לה ביצוע בזמן תדי הרשבעמו חיבור המתח  עתי נמל

ועדים להפסקת המתח.  קבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מ וההוראות הקשורות בכך. על ה

י  מצעיטת אאי נק  ה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שייגרם לכוש או לחיי אדם עקבי ההקבלן י

, יזמין  רות כמפורט במסמך זהעי זהי אמצ לשומלא  תקין   עשר לביצובא ק פס  כלב. רשדכנת ירוזה

בצע את  עבודה לקבלת חוות דעת ואישור וי בונו את מפקח הבטיחות של משרד ההקבלן על חש

 . כל הנחיותיו

 

 ות זמני דרכים .18

ר לאתישה  כג  לאפשרותיו ובאחריות הקבלן לאפשר ביצוע הפעילות הקיימת באתר ובסביב

 חילת עבודתו.   שהייתה בשטח לפני ת  ע ברמההביצו תקופת  במהלך ובלים בוהגע קר קה יושימ שול

מעקפים   גישה זמניות לעצמו ולמשתמשים אחרים,לצורך האמור יידרש הקבלן לבצע דרכי 

  קוח בובים וכו'. באחריות הקבלן להגיש תכניות שלבי ביצוע לאישור הפילשמקומיים ביצוע 

   .בשלב ושל כלב עצבל  ששית וניזמם הדרכיו היוצג

המשטרה, משרד  על ידי הקבלן לאישורעל די המפקח תועבר  שתאושרלאחר  ת זוניתכ

 בר. ה"ל והרשויות האחרות הנוגעות בדהתחבורה, גורמי צ

לאחר קבלת אישור המשטרה, משרד  אישור הגורמים הנ"ל.  תבאחריות הקבלן להשיג א

ו  תר יהי ה לאס י תי הכנכי צמ לן לדאוגקבה  לע  יהה י ר,בבדת געוהנו  רותת האחהרשויוהתחבורה ו

הליך של הכנת  ורה במשך כל שעות החשיכה. כל התמרור, בטיחות וכן תאמוסדרות באביזרי ת

ל וכנדרש על ידי הרשויות ו/או הפיקוח כגון:  "צוע התמרור לשלבי הביצוע הנהתכנית, אשרור ובי

  לויני חת ל, עמשאספקת ח  ללכו תימנזה וראת  ה,דבקטי הסר הבים,ים מהב מעקות בטיחות, פנס 

 של כל הסעיפים האחרים.ולים במחירי היחידה ישולמו בנפרד והם כל', לא וכו

 

 וסידורי התנקזות זמניים  העבודה הגנה על .19

האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע    לכ הקבלן ינקוט על חשבונו, ב

למ למסיר  ועד המנז  פקח תו  אדי  יד   לע ם  ריגלה  ולעל ק  שיהממפולת  ו  רוח,   ,טפונות,  כו'.  שמש 

האמצעים הדרושים    דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל קבלן על חשבונו לפי  במיוחד ינקוט ה

כל מקור מלהגנת האתר מפ מפני  או  גשמים  להרחקת    ם יני  זמניות   חפירת תעלות  כולל  אחר, 

  .הרת העבוד סימ ינ פל  ןמתתיסו  יםגשמ נת העו  במשך ב תקיןהמים, החזקת האתר במצ

תימדדנלהתנק  העזר  תבודוע  כל לא  זמנים  עלזות  ותהיינה  לתשלום  נזק    ה  כל  הקבלן.  חשבון 

אם לא עשה כן    ןהן נקט באמצעי הגנה נאותים ו וצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבל שייגרם כת

 .קחמפל הרה שגמוונו העות רצ יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי על חשבונו ולשבי 

 
 

 ה ממועד ההשל בם יישינו .20



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

באה בחשבון לצרכי  עבודה נוספת לזו שהוויים המחייבת ביצוע  דת שינפקו  ל שה  מקר  בכל  .20.1

טול  יבאו פקודת שינויים המחייבת    למת העבודה, או חלק מסוים ממנה,קביעת מועד הש

וים  מס  ו חלקבודה א של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת הע

י  וקדמים יותר, הכל כפם או מוחריא מדשים,  מה חלשמועדי ה  ועקב ל  חפק מה  אי שר  ה,ממנ

 השינויים.פה הנדרשת לביצוע בעקבות פקודת שמתחייב ממשך התקו

 

אים אחרים, שלדעת המפקח, לא הייתה  נתנגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליון או ע"י   .20.2

א  היהמפקח,    שלו  תעי קבוו  עתדל  קושי  לפי  הכלנעם,  רות למה עליהם ולא אפשלקבלן שליט

המפקח את משך   ד ההשלמה ואזי ייקבעקח בבקשה להארכת מועות למפלפנ   ןלאי הקברש

 ל זאת בתנאי כי :   ההארכה ותנאיה, כ

נו של המפקח, לרבות יומן עבודה  וצהקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות ר .20.2.1

 . בוכעילם רוגל די, כ דעתו, לש בהםרעו וין, כי התנאים האמורים אימעודכ

קש ארכה תוך  תנאים אלה, אם לא בי, עקב  הארכה  י לבקשזכא  א ההקבלן לא י .20.2.2

 ן, לעיכוב שבגינו מבוקשת הארכה. מתום האירוע אשר גרם, לדעת הקבליום  15

 
 החשת קצב הביצוע .21

המפקח .21.1 סבו  אם  ו/אויהא  הזמנים  לוח  את  תואם  אינו  העבודה  של  הביצוע  שקצב  את    ר 

ההמו י שלמ עד  ולדל  כך   לעע  י ודלה  אירשהא  ה,  ממו ר קבלן  את  ש  קחהנו  הבישת  צוע,  צב 

 ין.ר דרישה זו ללא עוררוהקבלן ימלא אח

 

תהא האחריות לעמידה בלוח   לא דרשה החשת קצב העבודה, מודגש בזה כי גם אם המועצה .21.2

 מוטלת אך ורק על הקבלן.  הזמנים

 
 מעבדה .22

 – מעבדה מוסמכתתקשרות עם  ה

על פי   תהנדרשו ל הבדיקותביצוע כשם ל  רתאושומ מכתמוס  עבדהם מיתקשר ע הקבלן -

 הפרוגרמה ובדיקות נוספות על פי הנחיות המפקח. 

 על חשבון הקבלן.  כל העליות הכרוכות בכך יחולו

   -תפקידי המעבדה

 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.-

 החומרים.בדיקות שוטפות לטיב -

 בדיקות לטיב המלאכה. -

   .חהמפק דרישותלפי אתר  ת בבדיקות שונו-

 כולל דיאגרמות(. סיכום וריכוז הבדיקות ) -

 יך ביצועו וכו'.ניהול יומן מעבדה כולל את מיקום הבדיקות על גבי תכנית ורשימה תאר-

   –כפיפות המעבדה 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

הבדיקות באופן ישיר למפקח מיד עם  התקשרות הקבלן עם המעבדה תבטיח העברת העתק  

 .מפקחלבזמן רו בו יועבקה שבדיהנפקתם בנוסף לתעודת ה

   – בדהעיכובים עקב בדיקות מע

יקות  על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להגם בעבודה ובגרימתה עקב בד

 המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן.  

הארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור אם  לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או ל

 . היהיו כאל

 : כללי

 וגי הבדיקות, טיב החומרים והמלאכה,  עדי לגבי כמות וס וסק הבל הפ  ה ייהקח המפ     

 הדגימות והתאמתן לנדרש.  תתוצאו      

 לא יועברו על פי דרישת הפיקוח, מזמין העבודה יהיה רשאי לזמן מעבדה  ת מעבדה שדוחו     

 לן. הקב  ן מחשבוקוזזו ות יעקיפ וה לצורך ביצוע הבדיקות והעלויות הכרוכות בכך הישירות     

 

 

 קבלני משנה  .23

מין )לא  זמ משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור מנהל הפרויקט מטעם הקבלני  העסקת 

ה  נמש ה עבודות כל קבלניעבור  סקת קבלני משנה יישאר הקבלן אחראי( אם יאושר העהמפקח

  ונה, אקבלן מש כלשל  ודהו משטח העב הרחקת לדרוש  ט רשאירויקפהיניהם. מנהל  אום ב והת

פקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען  ות עיניו אינו מתאים לתועל של קבלן אשר לפי ראפל כ

 ותו ועל חשבון הקבלן.   "ל תעשה באחרידה. ההחלפה הנ ובביצוע הע

לתקנות    מופניתבלן הקהכללי, תשומת לב  במפרט זהן האמור לעניי מבלי לגרוע מכלליות

רת עבודה לקבלני  שיכון, בנושא איסור מסיהו י ו נהבי  דרם במשבלנים הקרש סמו על ידישפור

באישור   להעסיק יועלכי   הקבלן אינם רשומים בפנקס הקבלנים: "מובא בזאת לידיעת  משנה ש

ימים  ובסיווג המתא בענף, בחוקנים קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבל אך ורק מנהל הפרויקט

 החוזה.נשוא  העבודהביצוע  ל

 

 התקנות: לשון   לןלה

 את הרישיון לאחר. קבלן אינו מעביר או מסב :( 8) 2נה קת

 : קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.  (9) 2תקנה 

  שקבל על עצמו בשלמותן או בחלקן,ביר או מוסר עבודות קבלן אינו מסב, מע ( :11) 2תקנה 

 םדים, בין ששרכעוב או בהעסקת יין זה לא יר הקבלנים, לענלקבלן אשר אינו רשום בפנקס 

ם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת  משתלן ששכרם דה ובי זמן העבו י לפ םמשתל

 ביצוע עבודה לאחר. 

 

 מכני כבד  מחירי רג'י לציוד
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, התשלום לקבלן )כולל  לבדבאישור המפקח בכתב בכבד ברג'י  קרה של העסקת ציוד מכניבכל מ

ציוד מכני   ירותלשכ ןמחירו רים הנקובים ב"מחייה בהתאם ל שי( יהלן הראון ורווח הקבמימ

 מחירון דקל במהדורתו האחרונה ובכפוף לשינוים הבאים: " והנדסי

 בלן ראשי. המחירים הנקובים יהיו מחירי ק .1

 ע.  אחידים עבור כל סוגי הקרקנם המחירים הנקובים הי  .2

 קודת המוצא.דה ובחזרה אל נד אל מקום העבוציוים העברת ההנקובים כולל המחירים  .3

 ל בלבד )על פי אישור הפיקוח בכתב( בודה בפועע ת  ועור שיהיה עבהתשלום  .4

 של הקבלן.  חשבונות השוטפיםהתשלום יהיה במסגרת ה .5

 

 

 העבודה  כרשתעריפי 

י באישור  'צועיים( ברגטים )בלתי מקמקצועיים ו/או פועלים פשוים מקרה של העסקת פועל בכל

פי כתב הכמויות התשלום לקבלן )כולל מימון ורווח קבלן  שלא נכללו בסעיקח בכתב בלבד והמפ

מאגר המחירים   –ל עבודה בהוצאת "דק ם למחירים הנקובים ב"מחירי שעות  ה בהתאראשי( יהי

 שינויים הבאים:ף לדורתו האחרונה ובכפוהבנייה" במהלענף 

 אשי רמחירי קבלן נקובים יהיו המחירים ה .1

 יהיה עבור שעות עבודה בפועל בלבד )לפי אישור הפיקוח בכתב!( התשלום  .2

 קבלן. התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של ה .3

 

 היומן עבוד .24

יומן עבוד .24.1 ינהל  )להלן  הקבלן  ע י  -ה  יותקומן עבודה( בשלושה  ירשמו מדי  זה  וביומן  ום  ים 

 :דבר בטים המלאים ביומו הפר

 יצוע העבודה ע"י הקבלן. עובדים, לסוגיהם, המועסקים בבמספר ה .24.1.1

 מספר קבלני המשנה, אם הותרה העסקתם, סוגיהם ומספר עובדיהם.  .24.1.2

שנ  .24.1.3 החומרים  העבוכמויות  למקום  שהותקבלו  החומרים  וכמויות  שקעו  דה 

 העבודה. בביצוע

 קום העבודה. או שהוצא ממ/כבד שהובא למקום העבודה וי ההציוד המכנ .24.1.4

 ויר השוררים במקום העבודה. מזג האו  תנאי .24.1.5

 לות והפרעות בביצוע העבודה. תק .24.1.6

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  .24.1.7

 ה ו/או המפקח. שמו על ידי המועצהוראות, הודעות, הנחיות או הוראות שנר .24.1.8

 

יום על ידי הקבל בודה ייחתם  יומן הע .24.2 ו בכל  יוםן  ח.   ביומו, למפק  העתק ממנו יימסר, מדי 

ן העבודה. העדר הסתייגות של  מכל פרט שנרשם ע"י הקבלן ביומלהסתייג  כות  זלמפקח ה
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לפרטים   המועצה  או  המפקח  כהסכמת  תחשב  לא  לידיו  היומן  מסירת  במועד  המפקח 

 י הקבלן. כתבו ביומן על ידשנ

 

  הפסקת העבודה .25

הז .25.1 ביצוע למועצה  את  להפסיק  ביצהע  כות  תחילת  לפני  בין  בפבודה,  העבודה  ובין    וע  ועל 

 ם או לצמיתות. את כולה או מקצתה, לזמן מסוי הביצוע, מהלךב

 

של  .25.2 בכתב  הוראה  לפי  מסוים,  לזמן  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  את  יפסיק  הקבלן 

 ועצה. כתב, מאת המר שיקבל הודעת חידוש, ב לא יחדשה אלא לאחהמועצה ו

 

ביצוע   .25.3 ינקוהעבהופסק  מקצתה,  או  כולה  באמצודה,  הקבלן  המתאימיט  טחת  להב  םעים 

והמצו ולהג  העבודה  מקום  העבודה,  בגין  נת  ההוצאות  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  בו,  י 

ימים    3  נתן למועצה, תוך  הצורך לנקוט אמצעים כאמור יחולו על המועצה, בתנאי שהקבלן

צאות  וצאות כאמור.   שיעור ההוש הודעה על כוונתו לדרות ההפסקה, המיום קבלת הודע 

יו ולבססן. לא דרש  ה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותחר שניתנ, לא הל ידי המועצייקבע ע

בגין   תשלום  לדרוש  זכאי  יהיה  לא  לכך,  הקבוע  במועד  כאמור  הוצאות  תשלום  הקבלן 

 ה. מור בסעיף זהצורך לנקוט באמצעים כאשנגרמו לו בגין  ההוצאות

 

העב  .25.4 ביצוע  לצמיתותודההופסק  מקצתה,  או  כולה  מדי,  תעשינה  סופיות,,  ר  כאמו  דות 

ה, והמועצה תשלם לקבלן את המגיע לו על יסוד  ביחס לעבודה שבוצעה, אם בוצע  בחוזה,

 למועד ההפסקה.  המחירים שבכתב הכמויות, בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל עד

 

לקבלן,   .25.5 המגיע  תשלום  לסיל עם  דרישותתבואנה  כל  הסופי  סוג  ות  וקן  מכל  הקבלן,  ביעות 

הכלל. למען  ל דבר הנובע מכך ללא יוצא מן  פסקתה וכקב ה עדה שבוצעה,  א, עבור העבושהו

הסר ספק, מודגש בזה כי מעבר לתשלום האמור לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום אחר או  

 הפסקת העבודה כאמור.לקבלן, עקב בגין כל נזק, אם נגרם   ת פיצוי או שיפוינוסף, לרבו

 

 

   מים וחשמלאספקת  .26

חת קווים  תבוצע על ידי הקבלן, כולל הנ  ים וחשמלקת מ פדגש בזה שאסר כל ספק, מולמען הס

זמניים ממקורות. האספקה על אחריותו ועל חשבונו. בעבודות גינון ושתילה יחול סעיף זה גם על  

 בחוזה. ובתקופת האחזקה המוגדרתשקיה בעת הביצוע  הה

 

 ח רד שדה וטלפון למפקמש .27

מ',   2.20מ' ובגובה  X 4.00מ'  3.00ת ובמידות כללימבנה למפקח  על הקבלן לספק ולהציב   28.1

לת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח. במידה  ד םע
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דלת מקשרת  מחיצה עם  י ידן את החלל לשני חדרים על קח יחלק הקבלויידרש לפי הנחיית המפ

ים מאת  ים הנדרשישורא קח ובכפוף לר על ידי המפ יקום הצבת המבנה יתואם ויאושמביניהם. 

 הרשות המקומית.

כב לפחות, מחומר מצע מהודק, שתחובר לכביש או  רכלי  5  -למבנה תוסדר רחבת חניה לבסמוך 

 דרך מצעים קיימת.  

 וט יכלול: הריה 

 במנעולים ומפתחות עם מגירות המצוידות   ס"מ  X 80ס"מ  160שולחן משרדי בגודל  1

 כיסאות  6

 ת מתלה לתכניו 1

 ול ומפתח ויד במנע ה מצדארון פל 1

 מקרר  1

 יר לחימום מיםמיחם או מכש 

 חימום וקירור   –לשני החדרים  למזגן מפוצ

 מדפסת. 

 מבנה שירותים  – 28.2

אל מערכת המים  הכל מחובר  וכן כיור עם ברז מים זורמיםישיבה נשטפת יוצב מבנה עם אסלת 

שירותים כימיים   ציב מתקןן להתלחילופין נירויות בשטח. ב או ע"ג בור ספיגה לפי האפשווהבי 

 " או שווה ערך.מסוג "מוצאות 

מל  הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנים ולניקיונם היום יומי ולתאורתם והזנתם בחשמל. החש 28.3

 מהמבנה.   דויהיה חלק בלתי נפרידי הקבלן    פק על ידי גנרטור שיותקן עללמבנה יסו 

ת  מבנה, הקבלן לא יהא רשאי לעשו נפרד מה בלתי לן יהיה חלקג על ידי הקבהמבנה שיסופק ויוצ

בו שימוש לצרכיו. כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר כרכוש הקבלן  

 מפקח.  דה עם השלמתה ובאישורו של הלקו מאת העבוועליו לפרקו ולס

  ועל תחוזה באחריופקח לתקופת הי והעמדתו הזמנית של מהנה המו ל והוצאות בגין רישטיפו 

 קבלן.  חשבון ה

 בטיחות, כיבוי אש וחוק החשמל באחריות הקבלן.  תקינות המבנים מבחינת 

 

 חומרים, ציוד ומלאכה –חלק ד' 

 נים וכו'אספקת חומרים, ציוד, מתק  .28

תה, לרבות אביזרים,  מלביצוע העבודה והשלחומר הדרוש  כל    –יין פרק זה "החומרים"  לענ .28.1

נים  דים להיות חלק מהעבודה וכן מבנים העתימתק  ןמוגמרים וכ   וגמרים ובלתי מוצרים מ 

 ארעיים, שהוקמו ו/או הובאו לצרכי ביצוע העבודה. 

 

הח  .28.2 כל  את  הוא,  חשבונו  על  לספק,  בזה  מתחייב  הציודהקבלן  הכלים  ומרים,  המתקנים,   ,

 ך ביצועה היעיל ובקצב הדרוש. לים לעבודה ו/או למהאחרים הדרוש והדברים ה
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כי ברהקבלן מצהי .28.3 בזה  רוש, החומרים, דאג שימצאו ברשותו, במועד הד  ו/או הואותו  ש ר 

 הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים. 

 

לאספ  .28.4 זמנים  לוח  לקבוע  לקבלן  להורות  רשאי  הדרוש  המפקח  כל  אל  קת  העבודה  לביצוע 

 הקבלן לעמוד בו.  בלוח זמנים כזה, חיידה ומשנקבע מקום העבו

 

שה .28.5 לס חומרים  חייב  להורוהמוע  רשאית  –פקם  קבלן  בחומרים  צה  להשתמש  לקבלן  ת 

 קו על ידה ואשר תמורתם ינוכה, מהסכומים המגיעים לקבלן, לפי קביעת המפקח.שיסופ

 

 דלעיל אזי :  28.5עיף עצה כאמור בסאם סופקו חומרים על ידי המו .28.6

ם  ה ולא למטרה אחרת כל שהיא והד אך ורק לביצוע העבוישתמש בהם    הקבלן .28.6.1

 בלה הסכמת המפקח, בכתב ומראש. א אם נתקם אליבחומרים אחרלא יוחלפו 

להוציאם   .28.6.2 רשות  כל  לקבלן  תהא  לא  העבודה,  למקום  החומרים  משהוכנסו 

 אש. פקח בכתב ומרממקום העבודה, אלא אם נתקבלה הסכמת המ 

נעש  .28.6.3 ולא  שסופקו  שימושהחומרים  בהם  ושאריות,  ה  עודף  למועצה    וכן  יוחזרו 

ם המשוער לפי קביעתו,  או שווי  ווים ש למועצה את  , ישלם הקבלןואם לא יוחזרו

 יתנת לערעור, של המפקח. הבלתי נ

 

קוח,  הוקצבו לקבלן, על ידי רשות מוסמכת ועל פי המלצת המועצה, חומרים שחל עליהם פי .28.7

יחולו  קצוב או תנאי חלוקה, מכח כלהגבלה,   הו  דין,    28.6אות פסקה  רעל חומרים כאלה 

 דלעיל. 

 

 

 

 מקום העבודה  אחזקת .29

ה, יעברו להיות, משעת הבאתם  עבודה ו/או נוצרו במקום העבודלמקום ה   אוהובחומרים ש  .29.1

 ו/או ייצורם, רכושה של המועצה.

 

ו/או  דבר אחר הדרוש  חומרים, מתקנים, ציוד וכל אביזר ו/או כל   .29.2  ר לביצועה, אשלעבודה 

פקח  תנה הסכמת המ, לא יוצאו ממקומם אלא אם ניההקבלן למקום העבוד  ובאו על ידיה

לא צורך בקבלת הסכמה כאמור,  .  הקבלן יהא רשאי להוציאם, לתב ומראשבכתם  להוצא

 רק לאחר שיקבל את תעודה ההשלמה כאמור להלן ובכפיפות למותנה בה. 

 

ש .29.3 עת  כי  בכל  יקבע  שההמפקח  אחרים  דברים  ו/או  ידיחומרים  על  למקום    ובאו  הקבלן 

העבודה, אזי יהא  לביצוע  וד ם עינם נחוצי( א2פקח או )( נפסלו לשימוש על ידי המ1) ה העבוד

להו הקבלן  נענה  על  ומשלא  המפקח  בהוראת  שנקבע  המועד  תוך  העבודה  ממקום  ציאם 
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לתפוס רשאית  המועצה  תהא  זו,  לדרישה  ו/  הקבלן  החומרים  האחרים,  את  הדברים  או 

ווים תוך  או למכרם ולזכות את הקבלן בש  להשתמש בהם לצרכיה  קום העבודה,לסלקם ממ

ווי וההוצאות יקבעו באופן  יסת, בסילוק ובמכירה, כאשר השוכות בתפכרת הוי ההוצאוניכ

 סופי ומחייב על ידי המפקח. 

 

הד .29.4 ו/או  החומרים  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  וה הקבלן  האחרים  רשאי  ברים  וא 

המקרים המפורטים בחלק יא'     ואולם בכל מקרה מן  צוע העבודה, להשתמש בם לצורך בי

ולקבזכויות  ש  שתמהמועצה לה להלן, רשאית  ד אותו סעיף  לפי  בלן לא תהא  המוקנות לה 

 עוד זכות שימוש כאמור. 

 

  רים ו/או דבריםאין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של החומ .29.5

 לם בכל זמן שהוא.סאו המועצה רשאים לפכי המפקח ו/אחרים, ובמפורש מותנה בזה 

 

 ים והמלאכה טיב החומר .30

ובהתאם לאמור במסמכי  בחומרים מהמין המשובח ביותר    ה להשתמשבז יב  קבלן מתחיה .30.1

 החוזה. 

 

לתקנים   .30.2 יתאימו  הישראלי,  התקנים  מכון  מאת  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 

 לתקן המאושר האחר. אחר, יתאימוע לגביהם במסמכי החוזה תקן אושרים ואם נקב המ

 

העבו .30.3 בביצוע  ישתמש  לא  בחומהקבלן  אלא  מאושרדה,  ונמשנים  רים  כשרים בדקו  צאו 

. הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו אישור בכתב מהספק, המאשר קחלתפקידם על ידי המפ

שר הם מבוצעים על ידי  ם לאורך זמן כאכי הוא )הספק( אחראי על טיב החומרים ותפקוד

 הנדון.   הקבלן

 

אתהק .30.4 לבצע  מתחייב  ובה  בלן  ביותר  גבוהה  ברמה  במהעבודה  לאמור  החוזתאם  ה  סמכי 

 המפקח.  י הוראותלפו

 

חומרים   .30.5 סופקו  אם  לגרוע  אף  כדי  כשלעצמה,  זו,  בעובדה  אין  המועצה,  ידי  על  מסוימים 

 מאחריות הקבלן לטיב העבודה.

 

מרים והמלאכה  דגימות מהחונו הוא ולפי הוראות המפקח,  לספק, על חשבו  הקבלן מתחייב  .30.6

ה  השנעשת כח  הכלים,  כל  את  לספק  והאמצעיםוכן  הבדיקו צו לביהדרושים    אדם  או  ע  ת 

 כל כפי שיקבע המפקח. העברתם למקום הבדיקות, ה
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פי   .30.7 ועל  המפקח,  שיקבע  כפי  במקום  בכך,  הכרוכות  וההוצאות  הדגימות  בדיקות  דמי 

א צימות חוזרות, אם ימן, לרבות דגשר ע"י המפקח יחולו על הקבלמת בדיקות שתאופרוגר

 המפקח לנכון לעשותן. 

 

כה, תוצאות  י הבדיקות, טיב החומרים והמלאמות וסוגכ  גביהבלעדי ל  ח יהיה הפוסק המפק .30.8

 הדגימות והתאמתן לנדרש. 

 

 בדיקות שלבים מסוימים או של העבודה שנועדה לכיסוי  .31

מפקח ו/או  או הוראות החוזה ו/או הוראות המועצה ו/ מסמך ממסמכי ה  אם לפי הוראות  .31.1

כ צ  להוראות  יש  מוסמכת,  רשות  ו/או  מדין  בבדיקה  של  ורך  בעבמ  שלבוקדמת  ודה  סוים 

במקרים אלה, יהא על הקבלן להודיע למפקח על מועד ביצוע    ואישורן על ידי המפקח אזי 

 יע בידו בבדיקה. הביצוע וכן לסי שעות לפני מועד   72אותו שלב מסוים וזאת לפחות 

 

לא   .31.2 יסת הקבלן  או  מהעבויכסה  כלשהו  חלק  או  דיר  מכוסה  להיות  נועד  אשר  מוסתר,  ה, 

את  בטרם   ו  מתהסכשיקבל  להמפקח  שנועד  מהעבודה  חלק  הושלם  או  אם  מכוסה  היות 

לפחות   וזאת  כך למפקח  על  יודיע הקבלן  וכן    72מוסתר,  או ההסתרה  לפני הכיסוי  שעות 

 ההסתרה. החלק האמור לפני הכיסוי או  מפקח לבדוק את  יאפשר ל

 

לן  קבא ההמפקח, יה, לפי דרישת  קח, כאמור דלעיל, אזי בכל עת פלא יודיע הקבלן למ  אם .31.3

ולבצע כל פעולה  על חשבונו הוא, לחשוף כל מקו  חייב, ם, לקדוח קידוחים, לעשות חורים 

יעות רצונו  נו, כראוי, לשב שתידרש על ידי המפקח לצורך בדיקות כאמור ולאחר מכן לתק 

ל אם  המפקח.   הקבלשל  יענה  ו/ א  המפקח  לדרישות  הראן  הוראותיו,  עפ"י  יפעל  לא  י  ו 

צה לפי החוזה ו/או  כות מזכויותיה האחרות של המועלפגוע בזי  מבלא הזכות,  שלמועצה תה

לפי כל דין, לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את האמור לעיל וכל ההוצאות יחולו על  

 בלן. הק

 

 

 

 סוי שנועדה לכי שלבים מסוימים או של העבודהבדיקות   .32

ו  מפקח ו/א ת האו הוראו/ו  ות  המועצהסמך ממסמכי החוזה ו/או הוראמ  אם לפי הוראות .32.1

מו רשות  ו/או  דין  כל  בעבודה  הוראות  מסוים  שלב  של  מוקדמת  בבדיקה  צורך  יש  סמכת, 

מועד ביצוע    הודיע למפקח עלואישורן על ידי המפקח אזי במקרים אלה, יהא על הקבלן ל

 ה. הביצוע וכן לסייע בידו בבדיק  שעות לפני מועד 72 וזאת לפחות אותו שלב מסוים

 

לא .32.2 או    הקבלן  כיסת יכסה  חלק  להיותיר  נועד  אשר  מהעבודה,  מוסתר,    לשהו  או  מכוסה 

או   מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודה  חלק  הושלם  ואם  המפקח  הסכמת  את  שיקבל  בטרם 
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יודיע   כך לממוסתר,  על  לפחות  הקבלן  וזאת  לפנ   72פקח  או שעות  וכן    י הכיסוי  ההסתרה 

 ההסתרה.   ני הכיסוי אומפקח לבדוק את החלק האמור לפליאפשר 

 

אזי בכל עת, לפי דרישת המפקח, יהא הקבלן  ע הקבלן למפקח, כאמור דלעיל,  לא יודי  אם .32.3

ולבצע כל פעחייב, על חשבונו הוא, לחשוף כל מקום, לקדוח קידוחים, לעשות חור ולה  ים 

נו, כראוי, לשביעות רצונו  ק כאמור ולאחר מכן לתורך בדיקות  שתידרש על ידי המפקח לצ 

יענה ההמפקח.  אם    של הון לדרישוקבללא  יפעל עפ"י  ו/או לא  ראותיו, הרי ש  ת המפקח 

לפי החוזה ו/או לפי  המועצה  הזכות, מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של     למועצה 

דין, ו/  כל  בעצמה  האמור  לבצע  את  אחרים  באמצעות  הה או  וכל  על  לעיל  יחולו  וצאות 

 ן. להקב

 

 וליםוחומרים פס הסמכות המפקח בעניין מלאכ .33

 לך ביצוע העבודה כי :ות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהשאי להורח רהמפק .33.1

הקבלן יסלק ממקום העבודה, תוך פרק זמן שנקבע בהוראה, כל החומרים ו/או   .33.1.1

 ו לביצועה. ים, לדעת המפקח, לעבודה ו/א ים שאינם מתאימהדברים האחר

החומר .33.1.2 במקום  שסילוקילהביא,  האחרים  הדברים  ו/או  כאמורם  נדרש  ,  ם 

וך פרק הזמן שנקבע על  ם ומתאימים, לפי דעת המפקח ותים, כשריאחרחומרים 

 ידו בהוראה. 

לסלק, לתקן, להקים, לבצע מחדש ו/או לעשות כל פעולה אחרת, בכל חלק של   .33.1.3

ע  שנעשה  בלתיהעבודה  נמצא  ואשר  הקבלן  ידי  י  ל  על  אם  מתאים  המפקח,  די 

בניגוד    ואםי מתאימה  או מלאכה בלת מוש בחומרים בלתי מתאימים ו/יעקב ש

 הזמן שנקבע בהוראות המפקח. לתנאי החוזה, כל זאת תוך פרק 

 

ח ועל  , כוחה יפה על אף כל בדיקות ביניים שנערכה ע"י המפק 33.1הוראה, כאמור בפסקה   .33.2

 מלאכה.    ם חומרים אולום ביניים שבוצע בעבור אותאף כל תש

 

מילא .33.3 תוך  לא  המפקח,  דרישות  אחר  שנ  הקבלן  הזמן  בהוראפרק  המועה,  קבע  צה  תהא 

שא בכל הוצאות הביצוע והנובע מכך  יבון הקבלן והקבלן ירשאית לבצע את הדרוש על חש

 ו לפי כל דין. לפי החוזה ו/א  וזאת מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה 

 
 

 העבודה  שילוט באתר .34

 מ'.  X2 3לטי מתכת בגודל משוער ש על חשבונו לן יציב הקב

חוזה  ב  המצויןעיצוב הגרפי יהיה אך ורק על פי המפרט הטכני וה  ע השילוטיצוש בזאת שבמודג

 זה.
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ת  ייקבע בלעדי  – תכנון תוכן ועיצוב השלט/ים, הצבת השלט/ים והגדרת מיקום להעמדתם באתר 

 ידי המועצה על 

ומדיניות    די המפקח באתר ועל פי דרישותית השלטים ייקבע על לביצוע והצבלוח זמנים 

   ועצה.המ

לפנות או     יחליט המזמין לאןר העבודה באתר הינן חלק מביצוע הפרויקט. בגמת שילוט ודועב

 שבון הקבלן. יהיו על ח  השילוט והצבתו  להשאיר את השילוט באתר . עלות פינוי

ו. בכל מקרה של נזק  ניות הקבלן ועל חשבוהחוזה באחר  ינות השלט/ים למשך כל תקופתתק

טים,  או בכוחות עצמו או באמצעות ספק השללקדמותו יר  קבלן ויחזשהיא יתקן ה מסיבה כל 

 . הכל לפי הוראות המפקח ובזמן סביר

 

 עובדים  –חלק ה' 

 כללי  .35

ר  דרוש לביצוע העבודה ו/או דבת כל כח האדם ההקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, א .35.1

 הכרוך בה. 

 

זה  .35.2 בפרק  הנאמר  התח   כל  על  להוסיף  כדי  ורק  אך  הקבלן  בא  להבה ייבות  ובשום   ירן ו/או 

אות כל דין ולא יתפרש באיזה צורה שהיא כמטיל  קרה לא בא כדי לגרוע מהן ו/או מהורמ

 חובות כלשהן על המועצה ביחס למועסקים ע"י הקבלן. 

 

 נוי בא כח י העבודה, נוכחות הקבלן ומיקת כח אדם ותנאהעס .36

כמ  קבלן מתחייב להעסיקה .36.1 ביצוע הספר הדרוש לשעובדים, מקצועיים ואחרים,  דה  עבום 

שלבוהשלמ מקרה  בכל  ההשלמה.   למועד  עד  תעודת  תה  בעל  בעובד  צורך  יש  מסוים  יצוע 

 שה.וע רק עובד מוראו היתר לפי כל דין, הרי שעל הקבלן להעסיק בביצ  ןרישיורישום, 

 

ממ  .36.2 למנות  מתחייב  בטיחות,הקבלן  חשבונו,  ונה  ועל  נושא    מטעמו  לכל  אחראי  יהיה  אשר 

זה חייב  האדם שימונה על ידי הקבלן לתפקיד    העבודה.  צועעבודה ולביחות במקום ה הבט

 להיות בעל תעודה או אישור מטעם משרד העבודה כ"מומנה בטיחות" המוכר על ידם. 

 

או לדאוג לכך  צוע העבודה  קום העבודה משך כל תקופת בילהיות בעצמו במהקבלן מתחייב   .36.3

ומו במקום  ימצא במק, יוע העבודהיעילה על ביצ מטעמו, כשיר ומתאים להשגחה    חשבא כ

ו/  יוכלו לבוא עמו בדברים ולתת לו הודעות, הנחיות  העבודה באופן שהמועצה  או המפקח 

ל הודעה, הנחיה והוראה  ר בזה שוב כי כוהוראות שהם רשאים לתיתם לפי החוזה.  מוזכ

 ילו נמסרה לקבלן.אשל הקבלן, יראוה כ רה לבא כוחושנמס
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דרישה .36.4 י  לפי  המפקח,  הקבל של  אחליף  כוחן  בא  או  ת  עובד  כל  וכן  הקבלן  של  המוסמך  ו 

מתאימים   הם  אין  כי  ימצא  המפקח  אם  וזאת  העבודה  במקום  הקבלן  של  אחר  מועסק 

 ם יתנהגו שלא כשורה. קידם בפרט או אלביצוע העבודה בכלל או לתפ

 

שהוא  להעניק כפי    ל ידו את השכר והתנאים שעליוע ק לעובדים שיועסקו  ישלם ויעני  הקבלן .36.5

, צווי הרחבה או הוראות מחייבות  דין ועל פי כל הוראות הסכמי העבודהל פי כל  ב ע מחוי

 . אחרות לגבי העסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודתם, כפי שיהיו מזמן לזמן

 

מתחיי .36.6 הביטהקבלן  חוק  הוראות  אחר  למלא  )ב  הלאומי  תשכ"ח  וח  משולב(    1968  –נוסח 

ד לביטוח לאומי על קיום  של המוס   רים ועצה אישוו ולהמציא למוהתקנות שהותקנו על פי

 יו לפי פסקה זו. התחייבויות

 

 
 בריאות העובדים ורווחתם .37

תם כנדרש  העובדים ורווח  הקבלן מתחייב להבטיח  תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות  .37.1

ובאין דין  כל  כאמו  עפ"י  ידרישה  על  שיידרש  כפי  חוד ר,  לפי  המוסמך  העבודה  מפקח  ק  י 

 . 1954 –, תשי"ד ודהוח על העבארגון הפיק 

 

ת סידורי נוחיות ומקומות אכילה במקום העבודה יחולו על  כל ההוצאות הכרוכות בהתקנ .37.2

 . כל רשות מוסמכתהקבלן ויבוצעו לשביעות רצונו של המפקח ו/או 

 

ללא אישור בכתב מראש   ,אדם, בכל זמן שהוא  ום דיור לאףמקום העבודה לא ישמש כמק .37.3

 קח. של המפ

 
 

 
 
 

 סי כח אדם פנק .38

או כל רשות מוסמכת, פנקסי כח אדם  /יב לנהל, לשביעות רצונו של המפקח ובלן מתחיהק .38.1

ודתו, שעות עבודתו  שירשמו בהם פרטים על שמו, מקצועו וסוגו של כל עובד, מספר ימי עב

 יידרש.ושכרו וכן כל פרט אחר ש 

 

ימציא  ן ו ל וכן יכיבפנקסים הנ"  שות המוסמכת לעיין בכל עתלר  לן יאפשר למפקח ו/אוהקב .38.2

 יומית, על כל הפרטים שיידרשו על ידי המפקח.   פקח מצבת כח אדם חודשית, שבועית אולמ
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 התחייבויותיו הכלליות של הקבלן  –חלק ו' 

 סיוע למפקח  .39

לאפשר מתחייב  בכל  הקבלן  חופשית  גישה  ה  למפקח  למקום  ממנעת  מקום  ולכל  מעבודה  ובאים  ו 

זור  וכן מתחייב הקבלן לסייע למפקח ולע  העבודהע  ו וכים בביצים אחרים הכר החומרים, ציוד ודבר

 לו, ככל שיידרש וככל האפשר, במילוי תפקידו. 

 

 שיונות ותשלום אגרותיהוצאת  ר .40

העב  בביצוע  הכרוך  אחבכל  הקבלן  ימלא  מוודה,  רשות  ו/או  דין  כל  מרי  בדבר  הודעות,  סמכת  תן 

ר ויונ שיקבלת  אגרות  מיסים,  ותשלום  חובה  ות  התשלומי  תהא ועמ אחרים.   לנכות    צה  זכאית 

 ן כל תשלום של מס, אגרה ותשלום חובה אחר שהקבלן חייב בתשלומו. מהכספים המגיעים לקבל

 

 עתיקות וחפצים  .41

  –  תיקות תשל"חתיקות כמשמעותן בחוק העאיזו שהיא ביחס לע  לא תהא לקבלן כל זכות  .41.1

לוגי  ארכיאוך  רם, בעלי עאחרים כל שה  ר עתיקות וכן ביחס לחפציםבדבאו בכל חוק    1978

 ר יתגלו במקום העבודה. וכן ביחס לחפצים בעלי ערך, אש

 

הוראות    הקבלן יודיע על כל גילוי כזה למפקח מיד עם הגילוי וכן מתחייב הקבלן לקיים את .41.2

 ק בחפצים בעלי ערך. וק אחר העוסאו כל ח 1978 –ת תשל"ח חוק העתיקו

 

מניעת פגיעה ו/או אובדן  ימים לתאמ הזהירות הונו, באמצעי  בלן מתחייב לנקוט, על חשבהק .41.3

 ו/או החפצים האחרים כנזכר לעיל. של עתיקות 

 

המקנה   .41.4 בחוק,  מפורשת  הוראה  באין  כי  בזה  מובהר  ספק,  כל  למנוע  מנת  הבעלות  על  את 

לעתיקות ו/או    יחס ותיה, הרי שהבעלות בלרשות מרשויו/או בחפצים למדינה או  בעתיקות  

שימ העלחפצים  במקום  הצאו  של  בלבועמבודה  תמיד  צה  תחשב  המועצה  מקום  ומכל  ד 

 את העתיקות ו/או החפצים האחרים לצרכי פיצוי ו/או תשלום ו/או החזרה. כמוצ

 

 זכויות, פטנטים וכיו"ב  .42

ה .42.1 התשלוםמחיר  את  כולל  או   חוזה,  בחפצים  שימוש  ה  בעד  בזכויות  בתהליכים  מוגנים 

 העבודה.  ם בביצוע בה בלן ישתמשאחרות אשר הקטנטים, מדגמים וזכויות ים, פיוצר

 

עצה עקב האמור לעיל ויפצה אותה בגין כל דרישה ו/או תביעה  הקבלן יימנע כל נזק מהמו .42.2

לי מסחר או זכויות  , פטנטים, מדגמים, סמשתתבע לשלם כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים

הקבאח אשר  שימוש,  רות  בהם  יעשה  ביצ במישרלן  בעת  בעקיפין,  או  ו/ין  העבודה  או  וע 

 בודה.ביצוע העם מהנובעי
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 ו/או בנכס  זכויות הנאה ושימוש בזכות .43

הענ לפי  לתיתה  המוסמך  האדם  או  מהגוף  ההסכמה  לקבלת  אחראי  יהא  בכל  י הקבלן  לשימוש  ין, 

אבנים, עפר,  ון :  חציבה, נטילת  העבודה )כג   או בנכס לצרכי ביצוע/נאה או שימוש בזכות וזכות ה

 . תשלום אשר יידרש לקבלת הסכמה כזאת  ( ולכלמהואו זכות ד זכות שימוש  חול, זכות מעבר,

 

 פגיעה בנוחיות הציבור  .44

              לצורך,  הקבלן מתחייב שלא תהא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא    38.1

 רכוש ציבור כל שהוא. ה של בזכות השימוש וההחזק ושלא לצורך בנוחיות הציבור      

 אשיים. ישים פעילים המהווים עורקי תנועה רולי כב בש  ודה תבוצעחלק מהעב  38.2

 הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות   

 ם עבודתו. והשכנים הגובלים בתחות הרכבים, הולכי רגל ותקלות לתנוע  

בכל               ט  ונקה החובה לעל הקבלן חל ,פעיל חקלאי זור וי  באדה מציודגש, כי אתר העבו  

 לשמירה על חיי הולכי הרגל וביטחונם.  אמצעי הבטיחות הנדרשים

     תחום  או אדם אחר המתמחה בעל הקבלן לשכור על חשבונו את שרותיו של מהנדס תנועה            

                  בפרויקט,  ה לשלבי הביצוע השונים  תנוע   חות לשם הכנת תכניותתנועה ובטי  הנדסת     

                 רויקט בכל אזורי העבודה ובמשך תקופת  ללות העמדת אביזרי בטיחות שונים בפהכו 

                     בטיחות  ועה ושימוש באמצעי ההביצוע, כל הפעולות הנ"ל, כולל שכירת מהנדס תנ 

         צגנה  ות   ניות הנ"לן בנפרד, התכ היחידה ולא ישולם לקבל  מחיריורטים להלן כלולים בהמפ

         ועה של המשטרה, המועצה המקומית והמפקח לפני תחילת  לאישור פורום של מהנדסי התנ

הסדרי  "י( ו את אישור הרשויות השונות )משטרה, נתעל הקבלן חלה אחריות לקבל    ביצוע כל שלב.

 התנועה הזמניים. 

 הסדרי תנועה זמניים  - 44.1

זמניי תנועה  הסדרי  לביצוע  ולדאוג  זמניים  תנועה  הסדרי  תכניות  להכין  הקבלן  ביצוע  על  במהלך  ם 

 הפרויקט בהתאם לתוכניות המאושרות ולהקצב להסדרי תנועה שבכתב הכמויות. 

הבין  הוועדה  של  האישור  את  שקיבלו  ובהתקנים  באביזרים  שימוש  הקבלן  להתקני  -יעשה  משרדית 

 תנועה ובטיחות.

והמחהסדרי   הצביעה  התמרור  השילוט,  אביזרי  כל  אספקת  השאר  בין  כוללים  הזמניים  יקה  התנועה 

הסדרי   תכנית  פי  על   כנדרש  השונים,  לסוגיהם  הבטיחות  מעקות  כולל  השונים,  הבטיחות  ואביזרי 

שעות ביממה. כמו    24התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  

 כר.  שבדרי תנועה זמניים כוללים את הצבת עגלות חץ עם צוות המלווה ושוטרים או פקחים כן, הס

הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן, על חשבונו  

 ובאחריותו.  

 וקבלת רישיונות   ת תכנון הסדרי תנועה זמניים, התיאום, האישורים הדרושים מהרשויו          

 קבלן,  לעדית של המהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הב          

 *התשלום עבור תכנון הסדרי התנועה הזמניים ייעשה מתוך הסכום             
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 המוקצה להסדרי התנועה שבכתב הכמויות, ויאושר מראש ע"י מנהל               

 מזמין. הפרויקט ונציגי ה            

 ין.*התוכנית ועלותה יאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט ונציגי המזמ          

 *התשלום עבור הסדרי התנועה הזמניים שידרשו בתוכנית יעשה עפ"י            

 מחירון דקל.            

 *הסכום המוקצה בכתב הכמויות הינו בהערכה בלבד ,ויכול להשתנות            

 לתוכנית ולהסדרי התנועה שידרשו ויאושרו ע"י נתיבי ישראל.  בהתאם           

 

 

 לנזק  ות ואחריותתאומים עם הרשוי .45

ה  .45.1 תחילת  הקבללפני  על  לוודעבודה,  חשבונ  א,ן  האישוריםעל  כל  השגת  יעות  והיד  ו, 

עבודה בעניין התקרבות, היצמדות, ניקוז,  ר לת כל הקשובדבר ולתאם אמהרשויות הנוגעות  

לגרף, טלפון או מעברים או מובילים אחרים, בין על הקרע, מעליה ומתחתיה  דלק, חשמל, ט

בהת להוראותולפעול  בנוש  אם  להנחיות  כמו  ו/או  אלה.   עליאים  על ו  כן  חשבונו,    לדאוג, 

מעברי ארע לסדר  לשכת  ם  עם  לתאום  וכן  ו/או  יים  של  התנועה  ישראל, משטהסיור  רת 

ת בקשר עם סדרי התנועה בזמן העבודה  שרותי האוטובוסים המקומיים והרשויות האחרו

וכו  אל מקום העבודה, בתים חורגים  ועד להשלמתה ו/או בקשר להעברת כלים ו/או מטענ 

 ו/או ממנו. 

כל קח  המשטרה ו יצוע העבודה לאישור המפלבי ב על חשבונו תכנית לש כין ויבצעי  הקבלן

וע מעבר בטוח ונוח  ך אחר ,תכנית שלבי הביצוע תאפשר במהלך כל תקופת הביצ וסמגורם מ

ת  צעי הבטיחוכל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכנית באמ –של כלי רכב והולכי רגל 

על     יחולות המוסמכות והפיקוח  די הרשויו י דרש עלוהרמזור וכל שיההכוונה  השמירה 

 נים. השו הסעיפים  רי היחידה שלהקבלן ויכללו במחי

דלעיל,    45.1דברים הנזכרים בפסקה  הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או קלקול שייגרמו ל .45.2

ורך  עשה הכרחי וצפוי לצתוצאה של מ בין שנגרמו ברשלנות, באקראי או בשוגג ובין שהם  

הרשות    ות רצונו של המפקח ו/אולשביעל נזק או קלקול כזה  לן יתקן כקבדה.  הביצוע העבו

ל לפי קביעת  עת בדבר או יפצה את הניזוק בסכום הנזק או הקלקול, הכנוגכת ו/או ה המוסמ

 המפקח ו/או הרשות כאמור. 

ם הקבלן  חול על הקבלן, גם א, כאמור, תבמפורש מובהר בזה כי האחריות לנזק או קלקול .45.3

מדויקים    ות בדבר, אך אלה לא היוהנוגע ידיעות מאת הרשויות  ים ו/או הורת האישקיבל א

ם הראויים,  הקבלן, להנחת דעתו של המפקח, כי הוא נקט בכל האמצעי  כיח בד שאם יוובל

הרי  וק כאמור,  בהתחשב בנסיבות העבודה, כדי לגלות בעוד מועד, במהלך הביצוע, כל אי די 

 יות כאמור.שיהא פטור מאחר 

מתחהקב .45.4 אתיילן  לבצע  תיאום    ב  תוך  המקומ ושיתוהעבודות  הרשות  עם  פעולה  וכל  ף  ית 

בקרבתה    עבדו במקום, או מנהלי מערכות, בתחום רצועת העבודה אושי  ים האחריםהגורמ 

 ואשר עלולות להיות השפעות הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה. 
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             ינויים )כגון: ש יםהנוספ עבודות הקבלניםהפרעה שתיווצר עקב  ביעה בגין  כל ת     

       ש באמצעי בטיחות נוספים  ימו ת יותר, שה במנות קטנוובים בלו"ז, ביצוע עבוד ועיכ 

 לא תשולם כל תוספת על האמור. וכד'( באתר לא תוכר ו

         מידת הצורך לבצע בכל עת וב  על הקבלן לאפשר גישת רכב וציוד עבודה למגרשים       

 עפ"י הוראת המפקח. ד... של חלקי מערכות ועו יסוי זמני כ מניות,דרכים ז

          חשבון הקבלן, ולא תהיה עילה לתביעה כלשהי, במידה  על  עיל יהיה  כל האמור ל       

          תי  ופעילות גורם חיצוני כגון: חברת החשמל, או בזק, או מת"ב, גרמה לעיכוב בל 

           לן  ימצא לנכון לתת לקב  ו הבלעדית עתשקול דנן והמפקח לפי  סביר מעבר למתוכ

      כל מקרה לא תאושר שום תביעה נוספת  ך בשה זאת, אמנים, הוא יעהארכה בלוח הז

 רות הנובעת מהארכת לוח הזמנים. מעבר להתייק

 

 

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים  .46

די  ועסק על י המן אחר  המפקח, לכל קבל נאותה, לפי הנחיות  רות פעולה הקבלן ייתן אפש .46.1

 . סמוך אליוהעבודה והן בדיהם של אלה, הן במקום ולעובהמועצה או המפקח  

 

אדם אחר, וימלא לצורך זה  הקבלן ישתף פעולה ויתאם את כל הדרוש עם כל קבלן ו/או .46.2

 אחר כל הוראות המפקח ללא עוררין. 

 

 

 ניקוי מקום העבודה .47

האשפה והפסולת    ודה, את כלבמקום העמזמן לזמן, מ  יב לסלק, על חשבונו, הקבלן מתחי .47.1

לפני תבברו  שהצט הן  הביצוע  מקום העבודה,  במהלחילת  הב והן  הכל  ך  של העבודה,  יצוע 

 כפי שיורה לו המפקח. 

 

ג .47.2 עם  כל  מיד  את  ממנו  יסלק  העבודה,  מקום  את  חשבונו,  על  הקבלן,  ינקה  העבודה,  מר 

הפסו  עודפי  האשפה,  הארלת,  והמבנים  והעבודההחומרים  ימסרהומקום    עיים,  ו  עבודה 

ות  הוראבהתאם ל  השימוש, הכל   ימים התאמה מלאה, למטרתא ומת  למועצה כשהם נקיים 

 המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

 

 

 נזיקין וביטוחאבטחה,    –חלק ז'  

 שמירה, גידור, זהירות ובטיחות .48

חשבונו,   .48.1 על  לספק,  בזה  מתחייב  גידהקבלן  זהירושמירה,  אמצעי  ושאר  ובטיחות  ור  ת 

לבהדר ולנויושים  ו/ טחונם  העובדים  של  החיותם  צור צ או  שיהא  מקום  בכל  בכך  יבור  ך 

 בכל דין ו/או עפ"י דרישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.  אמורעבודה, כמחמת ה
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הוראות   .48.2 כל  למילוי  בלעדית,  אחראי,  הקבלן  יהא  דלעיל,  ההוראה  בכלליות  לפגוע  מבלי 

)נוסח חדקודות הבטיפ בעבודה  ככל שהן ת ותקנו  1970  –ש( תש"ל  חות  לעבודה    יה  נוגעות 

 , במישרין או בעקיפין.הוך ב ולכר

 

 בודהם העדה ולמקונזיקין לעבו .49

לרשות  .49.1 מקצתו,  או  כולו  העבודה,  מקום  העמדת  השלמה,    מיום  תעודת  למתן  ועד  הקבלן 

 שגחה עליהם. העבודה וההיהא הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירת העבודה ומקום  

נזק העלול להיגרם  מ בנה  ושים כדי להגן על המאמצעים הדרהו בכל   נקוט על חשבונהקבלן י  .49.2

מ  ש ע"י  אדמה,  למסירתו  רוח  טפונות,יפולת  ועד  הביצוע  תקופת  כל  במשך  וכו...  שמש   ,

 קח. למפ

    צעים  במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמ     

                 שימוש אחר כולל  מקור מים    ל מפני כ  מפני גשמים או הדרושים להגנת האתר   

            תעלות זמניות להרחקת המים,  ירת  ידאג לחפ. הקבלן  ידרשבמשאבות במידה וי

              במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת  החזקת האתר  

 העבודה. 

           ה על חשבון לום ותהיינשדדנה לתמיניקוזו לא ת העזר להגנת האתר ול  כל עבודות     

 קבלן. ה 

       ן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים  ל, הרמים הנ"כתוצאה מהגו  כל נזק שיגרם     

       א עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של  והן אם ל

 פקח. המ

י,  העבודה, מסיבה כלשה  ו/או למקום  לעבודה  או נזק שייגרםקרה של תקלה, קלקול  בכל מ .49.3

, יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק,  הלן( כאמור ל   סיכון מוסכם"א יוצא מן הכלל )פרט ל" לל

ובאופן  על חשבונו, תוך המו  נקבע מועד, בהקדם האפשרי  ואם לא  ע"י המפקח  עד שנקבע 

 החוזה.   רטיה, להוראותתקין ומתאים, בכל פ א תהא במצבשעם השלמת העבודה, הי

 

ופת  ובדק בתקבודות תיקון  על נזק שנגרם תוך כדי ע  ה גםמפורטות לעיל, תחולנההוראות ה .49.4

ידי   על  שנגרם  נזק  תעודת השלמה.   ואף לאחר מתן  הקבלן  הבדק  יהא   מוסכם",  "סיכון 

ותוך   המועצה  ידי  על  לכך  יידרש  וכאשר  אם  בתיקונו  שחייב  הזמן  בדרישה.   פרק  נקבע 

יחולהוצאו על ידי העצה, לפי חוו על המת התיקון  ושיאושר על    קבלןשבון שיוגש  למועצה 

 המפקח. ידי 

מוסכם""סיכו  .49.5 סדירים  משמ   ן  כוחות  ידי  על  המבוצעת  איבה  פעולת  מלחמה,  בלתי  עו  או 

 סדירים של האויב. 

 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .50
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ין, לגופו  פ או בעקיודה, במישרין  כדי ו/או ביצוע העב  ייגרמו תוךהקבלן מתחייב לכל נזק או אבדן ש

אחר קיים ו/או שיבוא    חוק   ן לפי כלוסח חדש( וביעפ"י פקודת הנזיקין )נ   ן, ביאו לרכושו של כל אדם

 במקום הפקודה ו/או בנוסף לה. 

 

 נזיקין לעובדים  .51

או לעובד  יגיעו  אשר  הפיצוי  או  הנזק  דמי  כל  את  לשלם  מתחייב  א  הקבלן  אדם  הנמצא  לכל  חר 

וע העבודה ו/או הנובע  צב בירעו תוך כדי ו/או עקאו נזק שאי  מתאונה  הקבלן, כתוצאה ברשותו של  

 כך.מ

 

 שפוישחרור ו .52

מהקב .52.1 ו/או  לן  דרישה  מכל  המועצה  של  לשחרורה  לגרום  בזה  נגדה  תחייב  שתוגש  תביעה 

 .   בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר הקבלן אחראי להם לפי חוזה זה

ו/או תיתבאם המ .52.2 פי בע לשלם לצד שועצה תידרש  לשלם וי כלשהו,  צלישי  מתחייב הקבלן 

בו וישולם על ידה בצרוף ויב  שהיא תח  צה בכל תשלוםלום ו/או לפצות את המועשת התא

 דרישה ו/או התביעה. כל ההוצאות שנגרמו לה עקב ה

 

 ביטוח על ידי הקבלן   .53

 יחדיו את :   ובת המועצה הקבלן יבטח, על חשבונו הוא, לטובתו ולט  .53.1

ודה  בם העדבר אחר שהובא למקו  חומרים וכל הלרבות    ומקום העבודה, העבודה   .53.1.1

מזמן לזמן, בפני כל נזק או    רכם,במלוא ע  מקום העבודה, ו/או המיוצר מחוץ ל

לפי תנאי החוזה ו/או מחמת כל סיכון אחר איזה    אובדן שהקבלן אחראי להם 

 הבדק.בות תקופת שהוא, למשך תקופת ביצוע העבודה, לר

 

ורכו .53.1.2 גופו  עובדי המועצה    ובדי הקבלן עלרבות    שו של כל אדם,את  י  מ וכל  ו/או 

ו הקבלן  בשירות  כל  או המועצה,  /שנמצא  כדי  נזק  בפני  תוך  שייגרם  אובדן  או 

 ביצוע העבודה והנובע ממנה. 

 

טים  הקבלן מתחייב בזה, כי בכל עת יהיו בידיו פוליסות הביטוח בתנאים ובסכומים המפור .53.2

 א' המצורף לפרק זה. בנספח 

 

רז, למסמכי המכ 1אמור בפרק ככרז עצה לקבלן כי זכה במהודיע המו  ומהיום בימים   7תוך  .53.3

יד כי  ישור מטעם חברת הביטוח, בנוסח המפורט בנספח א', המעצה אבלן למועימציא הק

 ם שם.כל הביטוחים הנדרשים על פי המפורט בנספח א' בוצעו על ידו, ובתנאים המפורטי

 

הנדמבל .53.4 מכלליות  לגרוע  א',  י  בנספח  מרש  פותהקבלן  כי  האמורוחייב  הביטוח  ת  ליסות 

 לו את הסעיפים הבאים:  ייח
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 זכות שיבוב כלפי המועצה.  על  ת הביטוחויתור של חבר .53.4.1

הביטוח   .53.4.2 חברת  של  של  התחייבות  מראש  הודעה  למועצה  בטרם    30ליתן  יום 

 ה על ידי הקבלן. שלום הפרמיתבטל את הפוליסות מטעם כלשהו, לרבות אי ת

 סות האמורות.ל פי הפוליעא מוטב  עצה תהא אף היהמו .53.4.3

 

גרוע מכל אחריות או חבות  די לן באות כסעיף זה אינ  פק מודגש בזה כי הוראות ס הסר למען   .53.5

 ועצה ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי הסכם זה. אשר החלה על הקבלן כלפי המ

 

 ן ביטוח על ידי המועצה, על חשבון הקבל .54

,  תחייבמועצה רשאית, אך לא  וזה, תהא החם לפי ה ים שעליו לבצען לא יבצע את הביטוחאם הקבל

 הוצאות שתיגרמנה עקב זאת. כל ההקבלן ב יו ולחייב אתלבצע את הביטוחים תחת 

 

 

 פיקוח המועצה או המפקח  .55

בלבד   .55.1 אמצעי  אלא  החוזה,  לפי  למפקח  או  למועצה  שהוקנתה  הפיקוח,  בזכות  לראות  אין 

ן בזכות זו כדי  ו ואולם איאיו במלו החוזה בכל שלב כי הקבלן יקיים את    רתו להבטיחשמט

יחליצו ו/  סר  בין המועצה  לביכל שהוא  שליאו המפקח  צד  לן  על  שי  גבי אחריות המוטלת 

 הקבלן. 

 

מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע על ידי המועצה ו/או המפקח, לא    על מנת למנוע כל ספק, .55.2

 מנו. מהנובע   גע לחוזה ו/אולפי המועצה, בכל הנויבויותיו כ ישחרר את הקבלן מהתחי

 

 

 

 

 שינויים    –לק ח' ח

 ם נויישי .56

עת,ה .56.1 בכל  רשאית,  ד  מועצה  שיקול  להגלפי  העבודה  דיל  עתה,  של  היקפה  את  להקטין  או 

, איכותה וכל פרט  סגנונהבות הכנסת שינוי בה, בצורתה, באופייה,  , לר50%בשיעור של עד  

( םודת שינוייקפ  -הלן  תב לקבלן )לת על ידי מתן הודעה בכ לנכון וזא  אחר בה, כפי שתמצא

 ררין. לפעול על פיה ללא עו בלן ב הקועם קבלתה, מתחיי

 

, בשיעור של  כי הקטנת או הגדלת החוזה וכל סעיף בכתב הכמויות שבובזה  ש מובהר  במפור .56.2

 , לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה. 50%עד 

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

ועלה או יופחת  כר החוזה ישלהלן, ותאם למפורט  ודת שינויים, ייקבע בהנוי לפי פקערך השי .56.3

 . לכך בהתאם

 

 קביעת ערך השינויים  .57

שינוי,ע .57.1 כל  ל  רך  פשבוצע  בכתפי  הנקובים  היחידות  מחירי  לפי  יחושב  שינויים,  ב קודת 

,  הכמויות ואם לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידה מתאימים לקביעת ערכו של השינוי

ער ומתןייקבע  במשא  השינוי  של  המועצה  ך  לצורך  לקבלן,   בין  השינוי    כאשר  ערך  קביעת 

בכתב הכמויות ובאין מחירי    קובהאפשר, הנ דומה, ככל ה  צדדים על מחירי יחידהו התבססי

על ידי המפקח אשר יהיה רשאי, על פי  יחידה דומים ובהעדר הסכמ ה, ייקבע ערך השינוי 

ולל כל  כ נה ולא  ור קבלני משעל פי מחירון "דקל" עב יר היחידה  שיקול דעתו, לקבוע את מח 

כהתו שם,  המפורטות  שספות  בו    הואפי  ביום  בתוקף  פקודת  יהיה  ותהשינוייםניתנה  וך  , 

 מהמחיר הקבוע במחירון.  10%הפחתה של 

 

ת שינויים, מבלי שנקבע בה ערך השינוי והקבלן סבור שהשינוי מחייב העלאת  ניתנה פקוד .57.2

יודיע הקשכר החוזה )  ה בכתב,עלאה, למועצבלן על כוונתו לדרוש ה,  ( ימים  10תוך עשרה 

ואים את הקבלן  ר, רמים כאמותוך עשרת הי  ינויים ואם לא עשה כןהש   קודתמיום מתן פ

 שכר החוזה.  כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על

 

אך     שינויים,    בכל מקרה בו לדעת הקבלן הוא נדרש לבצע עבודות בגינן לא ניתנה פקודת  .57.3

מש לדעתו  בהם  לעשיש  שינוי  הום  בתנמ בודות  המצד פורטות  באופן  החוזה  שאי  י  ינו יק 

(, עליו להודיע  העבודה הנוספת  -סעיף זה  לן בחוזה )להקבוע בתנאי ה בשכר החוזה על פי ה

ו בכוונתו לדרוש תוספת תשלום  למפקח מיד  כי  ביצוע העבודה הנוספת,  בכתב עם תחילת 

בגין    וספת תשלוםתגיע לו  דוע לדעתו מ ה תוך פרוט הנימוקים מבודה האמור בגין ביצוע הע

בכל מקרה   יבדוק    בלתשל קכך.  ו דרישה כאמור,  המפקח  עלאותה  דעתו  פי    יחליט  שקול 

יט המפקח כי יש צדק בטענות הקבלן כולן  באם אכן יש לאשר לקבלן תוספת אם לאו. החל

כאמור  רש הקבלן תוספת תשלום  בודה. לא דאו חלקן, יוציא פקודת שינויים עבור אותה ע

מהיו   ()שלושה  3תוך   הימים  בעבודה  התחיל  בו  לדרת,  נוספם  עוד  זכאי  יהיה  כל  לא  וש 

   ינה.תשלום בג תוספת 

 

 איסור עיכוב ביצוע שינויים  .58

את ביצוע פקודת שינויים או ביצוע עבודה נוספת כלשהי, מחמת אי קביעת    הקבלן אינו רשאי לעכב

 ן. חריות הקבלאיהיה ב גרם עקב כך,ק מהם.   כל עיכוב שייויים או חלערכם של שינ 

 

 

 ומיתדה יעבופקודת שינויים ל .59
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ק מהעבודה על בסיס עבודה יומית וזאת אם ע חלויים לבצתן פקודת שינהמועצה רשאית לי .59.1

 פקח מן הראוי לעשות כן.לדעתו של המ

 

מית, יחושב שכרו ס עבודה יובמקרה של מתן פקודת שינויים לביצוע חלק מהעבודה על בסי .59.2

הושקעו בתוספת  ים שומרודה שהושקעה וערך הח פי ערך העב  המפקח על לן על ידי  של הקב

ה  וכ רווח  לקבלן  חלקוגן  המתאים  מתא  יסוי  והחלק  )הרווח  הכלליות  מההוצאות  ים 

י של  בהוצאות  בשווים  זו,  להוראה  המנוגדת  בחוזה  הוראה  בהעדר  מערך    12%חושבו, 

 ים(.העבודה והחומר 

 

לצורךערך   .59.3 והחומרים,  זו,    העבודה  על פסקה  רשימו  ייקבע  הקביסוד  ידי  על  שיוגשו  לן  ת 

 :  יצויןח ובהן למפק

 , בצרוף אסמכתאות לגבי השווי.וויםושקעו ושת החומרים שהכמויו  .59.3.1

מקצועו .59.3.2 העובדים,  שכר  שמות  העבודה,  שעות  העבודה,  ימי  סיווגם,  תיהם, 

ביטוח סוציאלים,  תנאים  כולל  ותש  העבודה  כל  לאומי  של  אחרים  חובה  לומי 

 . עובד ועובד

 ציוד מכני כבד או /ם ואות הפעלה של מכשיריהובלה והוצ  הוצאות .59.3.3

 

 

 

תימסרנההרש .59.4 ב  ימות  בסיומ למפקח  עבודה  יום  כל  של  לאחר    2-ו  אחד  עותק  עותקים, 

ו על ידי המפקח ובכפיפות לתיקונם כפי שיימצא המפקח )אם יהא סבור שהנתונים  אישור

ו/ו/או   ו/המחירים  נכונים  אינם  השכר  מדויקיםאו  מו  או  לנכו ו/או  לעשות  פרזים(  ן 

 לום. לן וישמש כאסמכתא לתשלקב  חזרברשימות, יו

 

 

 דק ותיקונים  ה, בהשלמ –'  חלק ט

 השלמת העבודה 

מסמכי המכרז, יודיע על כך הקבלן בכתב למועצה. יפנה הקבלן למפקח  עם השלמת העבודות על פי  

פקח את  ה, יבדוק המלת ההודעום מיום קבי   14השלמת העבודה. תוך  דיע לו על  מטעם המועצה ויו

 התאם למסמכי המכרז.  ה ובון המועצה לשביעות רצישור באם העבודה בוצע תן א ך מהעבודות לצור

 

 תעודת השלמה  .60

ביעות רצון המועצה ועל פי תנאי החוזה, ימציא המפקח לקבלן תעודת  בוצעו העבודות לש .60.1

 השלמה. 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

קבלן  סור המפקח ל, אזי ימשל המועצה  מתאימה ולשביעות רצונה  צאה העבודה אם לא נמ .60.2

ש הדברים  שהקבלעל  רשימת  הזמן  ופרק  לעשותם  לעשייתםן  לפנקבע  הכל  קב,  יעת  י 

   המפקח, ורק עם עשייתם תינתן לקבלן תעודת השלמה.

 

מבחינת  .60.3 והן  היקפן  מבחינת  הן  פעוטות  הינן  להשלמה  שנותרו  העבודות  כי  המפקח    סבר 

העבודות אשר עדין  בה יפורטו    דת השלמהלקבלן תעו  י, יהא רשאי המפקח ליתןערכן הכספ

תעולהש  תרונו שניתנה  למרות  ואלמה  השלמה,  המועד  דת  ובלבד הנדרת  להשלמתן,  ש 

שלמת העבודות שפורטו כאמור, ימסור המפקח לקבלן  יום. עם ה  14שמועד זה לא יעלה על  

בו    שור( כמועדתעודת ההשלמה )ולא האי  ד בו ניתנה אישור בכתב על כך, ויראו את המוע

העבודות. הושל במועד   מו  הקבלן  עמד  בתעוד  שלמתלה  לא  כאמור  ההשלמה,  העבודות  ת 

 ההשלמה כבטלה ומבוטלת, וכאילו לא ניתנה מעולם.   ודת או את תעיר

 

 ימוש המועצה  בעבודה ש .61

של הקבלן לפי החוזה,    חייבויותיו מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לפי החוזה ומבלי לגרוע מהת

ביה או  לק מסוים ממנה אשר לגכל חו בכות להשתמש בעבודה אי למועצה הזמפורש, כותנה בזה במ

 השלמה.   עודתניתנה ת   לגביו

 

 בדק וסיום .62

( חודשים מהמועד בו  12מעה, תקופה של שנים עשר )לצורך החוזה  "תקופת הבדק",  מש .62.1

 נמסרה לקבלן תעודת ההשלמה. 

דה לקויה או  כתוצאה מעבוח, נגרם  לדעת המפק   נזק, קלקול או פגם, אשרוה בעבודה  נתהו  .62.2

קבלן אחראי לה,  כי הקח יקבע  בה אחרת שהמפפגומים או מחמת כל סירים  חומשימוש ב 

ן, לבנות או לבצע מחדש, כל דבר שנתגלה בו נזק,  יהא חייב הקבלן, על חשבונו הוא, לתק

המפ דרישת  לפי  הכל  פגם,  או  פרקלקול  תוך  ולקח,  ידו  על  שנקבע  הזמן  רצוק  נו  שביעות 

  ימים לאחר   60תקופת הבדק, או בתוך  תוך  ן בשה כאמור תינתן לקבלובלבד שדרי  המלאה 

 בדק. פת התום תקו

 

דר .62.3 כל  אחר  ימלא  שהקבלן  ולאחר  הבדק  תקופת  המועצה  בתום  תמסור  המפקח,  ישות 

עבודות  לרבות  העבודה,  כי  יאושר  לפיה  סיום  תעודת  בוצ  לקבלן  והושלמה  הבדק,  עה 

 המועצה.  רצונה של ולשביעות  בהתאם לחוזה

 

טור ו/או  י לפהסיום כדבמתן תעודת    ות, מובהר בזה כי אין ספיקת ול מנת למנוע אי הבנוע .62.4

החוזה, אשר מטבען נמשכות ו/או נשארות  לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו האחרות לפי  

 בתוקף גם לאחר מסירת תעודת סיום. 
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 ות ותשלומיםמדיד -י'   חלק

 ת מדידות וכמויו .63

עה על  דה של העבודה אשר בוצנו, מדיערוך הקבלן, על חשבון ביניים, ישבוך הגשת חלצור .63.1

תוך הכמויות  החודש האחרון בגינו יימסר החשבון, על פי סעיפי כתב  תום  ועל עד לידו בפ

 . , עד למועד הגשת החשבוןיפים בפועל ציון הכמויות אשר בוצעו לגבי כל אחד מהסע 

 

ר  ור לעיל, על מנת לאפשדות כאמבו הוא מבצע את המדיח את המועד  מפק תאם עם ההקבלן י

 בכך, להיות נוכח בזמן ביצוע המדידה.  נייןיהיה מעולמפקח באם  

 
לצו ואשר    ותיהאמית רך שכר החוזה, תהיינה הכמויות  הכמויות,  לפי החוזה  שבוצעו למעשה 

 ח כאמור בחוזה זה. ל ידי המפקאושרו ע 

 

יסולמ  היה .63.2 להניח  פקח  שבוכי  ד  אי המדידות  הקבלן  ידי  על  מדויצעו  מקום  נן  או  קות, 

דידות עם המפקח, יהא רשאי המפקח לבצע מדידות  ע המועד ביצולא תיאם את משהקבלן  

בעצמו, על חשבון הקבלן. מועדי המדידה כאמור ייקבעו על ידי המפקח, תוך מתן    נוספות

ם העבודה או  להופיע במקולן  חייב הקבאלה מת  דים על מועד זה לקבלן ובמועודעה מראש ה

ושות וכן לספק, על  הדר   המדידות   למפקח בביצועחו המוסמך וכן לסייע  ת בא כולשלוח א

 ים לביצוע המדידות ביעילות. חשבונו, את כח האדם והציוד הדרוש

 

קו .63.3 שנתן  מבלי  במועד,  כוחו  בא  או  הקבלן  הופיע  הוד לא  לכן  היעדרות  דם  על  למפקח  עה 

רשאייבתוס ל  ה,  המדידות  בצעהמפקח  א  את  הקבלן  נוכחות  כוללא  בא  את  ו  וייראו  חו 

וסו   המדידות  ללאכנכונות  יזכו  פיות  וכן  הקבלן  של  ערעור  ההוצאות  ית  בכל  הקבלן  שא 

 ו עקב מדידה כאמור. שנגרמ

 

דה כלשהי, רשאי  רער על מדינכח הקבלן או בא כוחו בשעת ביצוע המדידות והיה בדעתו לע .63.4

 ר.א הערעוימים מיום ביצוע נשו 5מפקח תוך ב לנומק בכתערעור מיש  הוא להג

ם אחרי מדידה חוזרת זו יעמוד הקבלן על  גם אחוזרת ו  תבוצע מדידה  הוגש ערעור כאמור, .63.5

 יכריע בעניין זה , האדם שייקבע ע"י ראש המועצה והכרעתו תהא סופית.ערעורו, אזי  

 

 רעיים סכומים א .64

יות  חר שהוגדר בכתב הכמוש או סכום אמראי נראות  אות בלת הוצשהוקצב בכתב הכמויות ל   סכום

לקבלן אלא אם כן הוצא הסכום או כל חלק  גיע  החוזה המת חישוב שכר  ום ארעי, לא יוכלל בעכסכ

 ור המפקח והמועצה בכתב. ממנו לפי איש
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 תשלומי ביניים .65

יגיש הקב לא יאוחר מהראשון לכל חודש קלנדרי .65.1 דות  העבובגין    לן למועצה חשבון ביניים, 

אמצע חודש  ה שהעבודות החלו ב)למעט במקר חודש הקלנדרי החולף  עו על ידו ב בוצאשר  

כלול את הפרטים  גש החשבון הראשון בתום החודש הקלנדרי השני(, ואשר יז יונדרי, שאקל

 הבאים: 

האחר יפ .65.1.1 החודש  לתום  עד  בפועל  בוצעו  אשר  העבודות  כל  נרוט  בגינו  מסר  ון 

ת  ז(, תוך ציון הכמויולמסמכי המכר  5פרק  יות )הכמוי כתב  החשבון, על פי סעיפ 

בוצע מהסאשר  אחד  כל  לגבי  בפועל,ו  למוע  עיפים  הגעד  וערכם  ד  החשבון,  שת 

כל פריט, הן לגבי כל פרק בכתב הכמויות,    הכספי על פי מחירי החוזה, הן עבור

 ת. כתב הכמויווהן לגבי סיכום כללי של כל הפרקים ב

פורט בחוזה ובכתב  בלן מעבר למהק  ה על ידיבוצעת אשר  רוט כל עבודה נוספיפ .65.1.2

 סכום הכללי(.  ה - יל )להלן ללי כאמור לע יתווסף לסיכום הכ מויות, אשרהכ

הוגש על ידי הקבלן בחשבון הביניים    מהסכום הכללי, יופחת הסכום הכללי אשר .65.1.3

סכום לתשלום על פי  זה יהווה ההקודם ואושר לתשלום על ידי המפקח, וסכום  

 יים. ן הבינ חשבו

  יום מהיום   15ולו או חלקו, תוך  דחה אותו כהביניים, יאשרו או יק את חשבון  בדוהמפקח י .65.2

נמסר בסעיף  החש  בו  כאמור  נוספת  מדידה  לבצע  המפקח  החליט  יעמדו    63.2בון.  לעיל, 

המפקח   חלקו  30לרשות  או  כולו  החשבון,  אושר  החשבון.  לבדיקת  ה יום  יעבירו  מפקח  , 

מפקח,  החלק שאושר על ידי ה ו לדחות את  ר א י אף לאשרשא  ר יהיהלמהנדס המועצה, אש

שלוש  כולו  תוך  חלקו  אושראו  ימים.  יהחשבון    ה  חלקו,  על  או  כולו  המועצה  מהנדס  די 

, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי הגזבר,  יעבירו לגזבר המועצה

 ים.ך שלושה ימ כולו או חלקו תו

יום    45ך  עצה, ישולם לקבלן תודי גזבר המול ילתשלום עושר  אשר א  אותו חלק של החשבון .65.3

הוגשמ בו  החודש  ובלב  תום  שהחשבוהחשבון  הגד  יאוחר  ן  לא  המועצה  גזברות  לידי  יע 

יום    45לחודש, ישולם החשבון תוך    10  -ע החשבון לגזברות לאחר ה  מהעשירי לחודש. הגי

 ת.בו הגיע החשבון לגזברו  אחרי החודשמתום החודש של

 

  10%ק בידה המועצה  ניים, תחזילקבלן מכל חשבון בי  ושרו לתשלוםר אכספים אשוך המת .65.4

רט  חון לביצוע התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק, כפי המפוכבט  ם, שאושרמסכום התשלו

 להלן.   68בסעיף 

 

י הקבלן המציא  בלן הינו כלמען הסר ספק, מודגש בזה כי תנאי לתשלום חשבון כלשהו לק .65.5

 יל. לע 7בסעיף   נדרשיצוע כ ערבות לב 
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 סופיחשבון 

עצה חשבון סופי  למו  יא הקבלן ת השלמה, ימצשניתנה לקבלן תעודיום לאחר    30  -לא יאוחר מ

על ידו בפועל על פי תנאי המכרז ועל פי המדידות  אשר יכלול את כל העבודות אשר בוצעו  

ש כאמור  הנדרהפרוט  פי כתב הכמויות ועל פי  יפורט על    אשר בוצעו כאמור לעיל. החשבון

 ביניים. י חשבונות הלגב

 
הגיש הק  ה בלן חשבון  לא  רשאית,סופי כאמור, תהא  ח  מעוצה  לא  חשבון  ייבתאך  להכין   ,

החש הקבלן את  קיבל  כאמור,  סופי במקום הקבלן.  ידי המועצה  על  הוכן  אשר  הסופי  בון 

נין  ר ועלכל דב פי של המועצה את הקבלן  החשבון הסוימים, יחייב    10ולא הגיב עליו תוך  

רשאלן  והקב יהיה  נגד לא  דבר  לטעון  עוד  ענייי  בכל  להתחשבנותו  הקשור  לבין    ן  בינו 

 ם העבודות והחוזה. שר עמועצה בקה

 
לה  שלא  המועצה  בחרה  בו  מקרה  הגיש  בכל  לא  והקבלן  הקבלן,  במקום  סופי  חשבון  כין 

על המועצה   לא תחול  סופי,  לש חשבון  חובה  כלכל  לקבלן  כלשהו  ל  לם סכום  הגעוד  יש  א 

שולם לו על    ית על כל תשלם שלא מדה או ריב לא יהיה זכאי לכל הצפי, והקבלן  סו   חשבון 

 של כך. צה בידי המוע

 
יבדוק .65.6 ידי הקבלן, המפקח  על  ידחה אותו    הוגש חשבון סופי  יאשרו או  את חשבון הסופי, 

ו  עביר לקו, יאושר החשבון, כולו או חר החשבון.  יום מהיום בו נמס  30כולו או חלקו, תוך  

על ידי  ות את החלק שאושר  אשר או לדחאשר יהיה רשאי אף ל  נדס המועצה,למההמפקח  

אהמפקח כולו  חל,  המועצהו  מהנדס  ידי  על  החשבון  אושר  ימים.  שבעה  תוך  או    קו  כולו 

י  אושר על יד חלקו, יעבירו לגזבר המועצה, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק ש

 מים. עה יתוך שבהגזבר, כולו או חלקו 

 

וך  שולם לקבלן תדי גזבר המועצה, יתשלום על יון הסופי אשר אושר לחלק של החשב תו  או .65.7

ובלבד שהחשבון הגיע    ום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי הגזבר כאמור,ם מתיו  60

החשבו  הגיע  לחודש.  מהעשירי  יאוחר  לא  המועצה  גזברות  לגזברות  לידי  ה  ן    10  -לאחר 

ישו החשלחודש,  החודש  ום  י   60תוך  בון  לם  הגימתום  בו  החודש  החשבון  שלאחרי  ע 

 גזברות. ל

 

הסר .65.8 מודגש    למען  תספק,  כי  כי  נאי  בזה  הינו  לקבלן  הסופי  החשבון  לתשלום  מוקדם 

 מד כפי המפורט להלן.  -ידו ערבות לתקופת הבדק ותוכניות אז הומצאה על

 

וזה זה  י חלה על פ  חייבהקבלן  בון הסופי כל סכום אשר  לקזז מהחש  המועצה תהא רשאית .65.9

כום  ם הסה, בין אל הקבלן כלפיות או חבות אחרת שכל התחייב   ל חוזה אחר, או בגיןאו כ

 קצוב ובין אם לאו. 

 

 וזה השפעת התייקרויות על שכר הח .66
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מחמת כל  אחרים או   שכר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העבודה, מחירי חומרים, ציוד ודברים  

 לל.ן הכיוצא מגורם אחר, ללא 

 

 

י ת לפוע עבודוניה )דיווח על ביצעל פי תקנות התכנון והבומילוי תנאים מד(-אזות בדיעבד )כניתו .67

 מצורף לחוברת המכרז   -)ד(261ף עיס

ך שתכיל  מודד מוסמהקבלן ימציא תכנית עדות בצירוף לכל חשבון , תכנית ערוכה על ידי   .67.1

ם  עלבדיקה ואישור.    ש על ידו לקי המוגהחכל ידו ופורטו בחשבון    ודות שבוצע את כל העבו

, תכניות   ( AS MADEע" )ת "לאחר ביצו תכניות ממוחשבוכין הקבלן על  השלמת העבודה י

הבי השלמת  לאחר  תוכנה  והן  ידו  על  העבודה  קבלת  לפני  למפקח  יסופקו  הגשת  אלו  צוע. 

לק תכני תנאי  הינה  אלה  על  ות  העבודה  המפקח.  בלת  המיק  ה תיראנהתכניות  יד  ם  ואת 

המדודילסימפוה לם  שבהם  הנקודות  אותן  בעל  ביצוע  נאחר  גובהם  וכן    מסר  מתוכנן 

כבמקו נוספים  ומיומם  מות  המפלסים  את  התכניות  יכללו  כן,  כמו  המפקח.  שידרוש  פי 

 כניות יירשם שםיעות רצון המפקח. בתהכל לשב   –וכו'  הסופי של כל המערכות, הצינורות  

 המודד וחתימתו. הבלן, שם 

   ד מוסמךמודממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי  ידהסו על מדתבסי עדותהתכניות  .67.2

הע- לתכנית  הממוחשבתהרקע  על    דות  ו/או  העבודה  של  הקיימות  התכנון  מפות  יהיו 

ם. במפת העדות  שהם גם ממוחשבירקע מפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים  

יוכל המ של הרקע  בגוון  ידע  על  דפס  בהעדר  יה  העדות תהית  כנרת תחהעברה אאפור. 

 בקנ"מ של מפות התכנון. 

ה- הממוחשעדותכנית  לקת  ניתנת  תהיה  אבת  בתכנת  )ליטה  או     (AUTOCADוטוקד 

 שווה ערך טכני.  

הצינור- קווי  לנושא  שכבות  לשכבות,  מחולקת  תהיה  שהמדידה  קוטר,  לפי  כבות  ות 

   .ר שוחותשכבות לטקסט עבות לשוחות ולפי קוטר, שכבוטקסט לצינורות 

 (.SYMBOLS) אל סמליםם ולולים בתכנית העדות יהיו אמיתיי הכ ובייקטיםהא  כל -

 

ם יבוצעו עבודות מסוג זה  )א  לול תמיד את הנתונים הבאיםכני צנרת תית עדות למתקתכנ .67.3

   (:בפרויקט

 ומתקניה: מערכת צנרת מים

 ים: נתונים הבאתלול תמיד את הת עדות למתקני צנרת תכני

צנרתמער  69.3.1 שלאחרומתקנמים    כת  מ  יה  את  במדויק  תתווה  מערכת הביצוע   צב 

 . תרדינאטומ'( וקואו  1דה = יחי 1והמתקנים בתכנית העדות בגודל אמיתי )  ים המ

זיהוי מוחלטת מוגדרות בעלות  את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות    69.3.2

נק בין)שם  כגון:  למ  ודה(  חיבור  הידרנט  בין  לחגוף,  וכד',   הסתעפות  מגרש,בור  ימגרש 

 ר ודרג הצינור. ינוהצ ור, קוטר תוך ציון חומר הצינ
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למגופים    69.3.3 שסתום  –התייחסות  סוג,  אש קוט  –אוויר    קוטר,  כיבוי  ברז  סוג  ר, 

 קוטר סוג.   –)הידרנט( 

 מים. של קווי .I.Lם  רו 69.3.4

 ורה. צרשימה וים בשטח מיקום, ומר, אביזר ביזרים, גודל חשוחת א 69.3.5

 קוטר. לחיבורי מים למגרשים לפי  הכנות  69.3.5

 

לי .67.4 הגשת  הוסש  כי  עדות  יף  תוכניות  תכנית  המתכנ עדוהואישור  ע"י  הינם  ו  ניםת  המפקח 

 נאי מהותי וכי הם מהווים תנאי לאישור חשבון סופי .  ת

לע ב .67.5 למפורט  למלנוסף  הקבלן  על  את יל  להגיש  א  תכניות  הטפסים,  וכל    את  העדות 

הנדהמסמ ע   שים רכים  השמיד  והבניילמת  ם  התכנון  בתקנות  כנדרש  ביצוע    –ה  העבודה 

 תקנות זה מצורף לחוברת המכרז. קובץ  – 261עבודות לפי סעיף ד/

 

 

 ערבות לתקופת הבדק   .68

לתשלו .68.1 וכתנאי  הסופי,  החשבון  אישור  הקבללאחר  יחליף  ב מו  הביצוע  ערבות  את  ערבות  ן 

ח שיהיה לשביעות  בנוס  עצההמו "י  דה עובבלת העמועד קשך שנה מטונומית למבנקאית או

ך החשבון הסופי המאושר  מער  10%בגובה  ערבות    לטיב ביצוע  ערבותל המועצה כרצונה ש

 עם קבלת הערבות כאמור, תשולם לקבלן היתרה המגיעה לו על פי חשבון סופי  ,כולל מע"מ

 

מאת  אחר  ע לה ו/או לאדם  אשר יגי סכום    , כלתהא הזכות לגבות, מתוך הערבות  למועצה   .68.2

 לן. הקב  תוהתחייבקיום  תשלומו נדרש עקב אי בלן, אשרהק

 

 ן. הערבות לקבל  תוחזרנה בחוזה,  עם מתן תעודת סיום ובכפיפות, למות  .68.3

 

 

 הפרה וביצוע, ביטול וסילוק הקבלן –חלק יא' 

 פיצויים קבועים ומוסכמים מראש  .69

יש  .69.1 לא  הקבלן  העאם  ביצוע  את  חל  בודהלים  מסויאו  ב  םק  כמותנה  ד  ובמוע  חוזה ממנה, 

יים קבועים ומוסכמים מראש עבור כל  פיצו  , למועצהלשלם    בחוזה, אזי על הקבלןשנקבע  

בע בחוזה לבין מועד ההשלמה בפועל.  הפיצויים יהיו  ד ההשלמה שנקן מועשל אחור בייום  

את  להוכיח תצטרך עצה ₪ ליום, והקבלן יהא חייב בתשלומם מבלי שהמו 1,000בשיעור של 

 ה.  ב ההפרו עקהנזקים שנגרמ

 

שומות הבניה, אשר מתפרסם בכל חודש, על  דד תמלצמוד  ם יהיה ום הפיצויים המוסכמיסכ .69.2

הלשכה   לסטטיסטיק המרכז ידי  הידוע  ית  למדד  בהתאם  יעלה  המוסכם  הפיצוי  סכום  ה. 
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ז על ת למכרהצעובמועד השלמת העבודה בפועל לעומת המדד הידוע ביום האחרון להגשת ה

 ז.י המכרמסמכל  1הקבוע בפרק  פי

 

, כי סכום הפיצויים שנקבע כאמור מראש, חוזהל   ועיקרייסודי  ן מצהיר בזה, כתנאי  הקבל .69.3

יד  הפרה,עוד לפני ה ייגרם, עקב מוסכם על  ו ועומד ביחס סביר לסכום הנזק שייגרם ואם 

טע כל  מלטעון  מנוע  יהא  הוא  וכי  שלו  מצטברת  וכתוצאה  א האחור  שהנה  ביחס יזו    יא 

 . לסכום הפיצויים

 

בתשא .69.4 הפיצין  כדי  לום  כשלעצמו,  הקבלשחרר  ויים,  את מהת   ןלאת  להשלים  חייבויותיו 

 לפי החוזה. לשהי  בות אחרת כהעבודה או מהתחיי

 

או   .69.5 יותר  גבוה  בסכום  פיצויים  לתבוע  המועצה  של  בזכותה  לפגוע  כדי  לעיל,  באמור  אין 

רופה  ד או תל סעבזכותה לקבלת כ  אחור או עקב ה   ם להפיצויים בסכום הנזק הממשי שנגר

 ים. אחר

 

 הקבלן על ידיהפרת התחייבות  .70

יקיים    שאם הקבלן לא הרי    ין אם לאו,ם הדבר נקבע במפורש בהתחייבות כלשהי ובין אב .70.1

לקיום   לקבלן  התראה  ליתן  המפקח  על  יהא  החוזה,  לפי  עליו  המוטל  את  כיאות 

יד על  לא ימלאתראה. אפקח בהי המהתחייבויותיו, במועד שנקבע    הנדרש   אחר   ם הקבלן 

ע בעצמה ואו באמצעות אחרים את לבצ  תי צה רשאא המועהתראת המפקח, אזי תהממנו, ב

של הקבלן וכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים    ה ו/או המחדלמהמעשוהמתחייב    כל הנדרש

 שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, יחולו על הקבלן. 

 

רהמוע .70.2 לדרו שאית שצה  קיום ההתחילא  לשל הק  יבותש את  או  ע"י  בלן  ו/או  בעצמה  בצע 

ממנו,  דרשו  הקבלן או לתחייב כאמור, ותחת זאת לחייב את חשבון  והמ  שראת הנדאחרים  

לערך  במידה   השווה  כסכום  למפקח,  הנראה  בסכום  דיו,  מספיק  איננו  שבידה  והסכום 

 .יפין מישרין ובין בעקו בין בייגרמ ו/אוהקיום בצרוף הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו 

 

 קבלןעקב הפרתו על ידי ה ול ההסכםביט .71

 וזה : ל ביטול החים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן עהמקרמ כל אחדב

התחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שניתנה לו  כשהקבלן לא   .71.1

 ודה בדרך אחרת.צוע העבלק מבישהסתעל ידי המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בה, או 

 

השלמת העבודה או חלק  את    חיבטי לה מדי כדביצוע העבודה איטי    בור שקצבמפקח סכשה .71.2

א ציית להתראה שניתנה לו על ידי  למה והקבלן לד ההששנקבע כמועים ממנה במועד  מסו

  המפקח, לנקוט באמצעים שייקבעו כהתראה אשר מטרתם להבטיח השלמה במועד.



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 

יקכשהמפק .71.3 כי  ח  מבע  בביהקבלן  להתרשל  אינהחוזה  צוע  משיך  אחר  ו/או  ממלא  ו 

 אף התראה שניתנה לו.  , על הז פי החוו, על  התחייבות 

 

החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק    ובותיו על פיאו ח  ת זכויותיוכשהקבלן העביר א .71.4

 קבלן משנה בביצוע העבודה מבלי שקיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.

 

ה או  ל בשמו עשדם אחר שפע בלן או אכי הק  עתה,הוכחות, להנחת דהמועצה  בידי    כשיש .71.5

ע  ו נתן או הציע ו/אדבר בביצו  רמה ו/או הטעיה  בקשר לחוזה או לכלשי מת מעושיסה לענ

 לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו. 

 

דורים,  שעשה סייקים כוד ת כשהקבלן פשט את הרגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או איח .71.6

הסדר נושים, מרצון או  או /ו  פירוק  כינוס,אוגד כשהגוף בהליכי ובגוף מ  נושיו,ובת  עם או לט

נג  שלא מרצון וגם אם נגיעה לחוזה זה,  לן הליכי הוצד הקב יבוצעו  אה לפועל שתהא להם 

 במישרין או בעקיפין. 

 

, הסכמה  פסקה זובל, להשקי  כשהקבלן הפסיק את העבודה, במקרה של חילוקי דעות, בלי .71.7

 צה. של המוע ומראש  בכתבמפורשת 

 

 את החוזה. דית וסהפרה ין הפר בכל מקרה שהקבל .71.8

 

 ולזכויות המועצה במקרה של ביט .72

הה .72.1 זסכם,  בוטל  המועצה  את  תהא  לתפוס  משפטית,  רשות  של  בצו  צורך  כל  ללא  כאית, 

צעות  או באמצמה  מקום העבודה ואת העבודה על כל המצוי בה, להשלים את העבודה בע

  מצאו ייבלן, ש של הק  ציוד והנכסים האחריםומרים, הבכל החכך    רים ולהשתמש לשםאח

ולהשתמש בתמור למכרם  או  כבמקום העבודה,  לכיסוי  שיגיע מאת  ל סכוה  לפי  ם  הקבלן 

 חוזה. 

 

ההשלמה   .72.2 אם  המשוערות,  ההוצאות  כל  או  הושלמו,  אם  העבודה,  השלמת  הוצאות  כל 

סכו כל  בצרוף  ה נדחתה,  ו/ מי  ההפסנזק  ו/א או  נגרמו  אשר  ייד  לו  ,  גרמו  על  מועצה  יחולו 

 הקבלן. 

 

או  ציוד  בחומרים, בהעבודה והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש  קום  מ  עצה אתסה המותפ .72.3

רים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית, לאחר  בנכסים אח

ל  ולא תהא חבה בכ  יראה לה מקום שלכל  מתן התראה לקבלן, לסלקם, על חשבון הקבלן,  

 להם. נזק או אובדן שייגרםהיא לכל  ריות שאח



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 

ן  עד הביטול וכ ד למודי הקבלן עיקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על י  וזה,חה בוטל   .72.4

הקבלן   נמכרו.  או  בהם,  והשתמשו  שנתפסו  האחרים  והנכסים  הציוד  החומרים,  ערך  את 

קבלן  ו חב ה אות  בניכוי כל תשלוםהמפקח,  קביעת  פי    יהא זכאי לתשלום הסכום האמור על 

 . ו רשאית המועצה לקזז על פי כל דיןאות  רחשלום א ו כל תעצה על פי חוזה זה אלמו

 עכבון  .73

עדית, על כל הסכומים המגיעים לקבלן, לפי חוזה זה או אחר ו/או  כות עכבון בלה זלמועצ .73.1

במקום   של הקבלן, שנמצאו  והנכסים האחרים  נשוהעבעל החומרים  חוודה  ו/או   א  זה  זה 

ההוצאות, הנזק ו/או    ומי כ ית של סת הסופ וזאת עד להתגבשו  חוזה אחרודה נשוא  ב מקום ע

להכרעה עד  או  ביחס    ההפסד  י להםסופית  הקבלן  אם  כל  ,  לו  שתהא  מבלי  עליהם,  חלוק 

 תביעה הנובעת מעיקוב זה. 

ח  .73.2 הקבלן  יהא  לקבלן,  המגיע  הסכום  על  למועצה  המגיע  הסכום  בתשלוםייעלה  פרש  הה  ב 

בצ הסכומים  ריבית,שבין  המק  רוף  הפועליכפי  בבנק  בגיןובל  מא ל חריגה    ם  ושרת  א 

 ההפרש בפועל. ום  ועד ליום תשלמחשבונות חח"ד, וזאת מיום הביטול 

 סמכות שיפוט –חלק יב' 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל דבר וענין העולה ממסמכי המכרז תהא לבית משפט השלום   .74

 אחרת.המועצה  כן הסכימה םהמחוזי בנצרת, אלא אט לבית המשפ ובצפת א

 

 
 
 
 
 

 ____________ ______ __      ______________________ 
 צה חתימת המוע       תימת הקבלן ח      
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 : נספח א' 2פרק 

 

 ל קבלן אישור על קיום ביטוחים ש 

 
 

 אישור קיום ביטוחים 

 

 לכבוד: 

 ת יסוד המעלה מועצה מקומי

 המועצה"( " –להלן )

 

שירותי ייעוץ בתחום  השירותים"( בגין ___________________ )להלן: "נותן וחים של הנדון: אישור על קיום ביט

 ________________________ עבור המועצה )להלן: "השירותים"( 

 

 _________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת  כדלהלן  ____________אנו הח"מ
ו את השירותים בפוליסות קיימות של  או כללנ/ תים פוליסות לביטוח בגין השירותים ותן השירואנו ערכנו לנו

 מפורט להלן: נותן השירותים, כ

 

 

כלפי   א. ביטוח אחריות חוקית
הציבור )"ביטוח צד שלישי"(  

 פוליסה מספר ____ 

  גין מי מטעמות על פי דין של נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או בלכיסוי אחריו

  כלשהו לרבות לנותן צד שלישיו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לכל אבדן  ל

 .ו בקשר עם ביצוע השירותיםלמועצה, בגין ו/אהשירותים ו/או 

 

 

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.  1,000,000סך  גבולות אחריות: 

 

 

חדל  ר עם מעשה או מ. הביטוח מורחב לכלול את המועצה בגין ו/או בקש1 : תנאים מיוחדים
 ותים. ותן השירותים ומי מטעמו בביצוע השיר של נ 

   סד לביטוח לאומי.. הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המו 2 

 . רכוש המועצה יחשב לרכוש צד שלישי. 3
 

ב. ביטוח חבות מעבידים  
פוליסה מספר  
____________ 

האחריות   ריות נותן השירותים על פי פקודת הנזיקין ו/או חוקלכיסוי אח
לעובדים  שייגרמו  ם בגין תאונת עבודה או מחלות מקצוע ים פגומילמוצר 

 ירותים. המועסקים על ידו בביצוע הש 
 

 ₪ ולתקופת ביטוח.  20,000,000  -₪ למקרה ו 6,000,000סך  אחריות:  גבולות 
 

 

ת את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד  טוח מורחב לשפוהבי תנאים מיוחדים: 
 מחלות מקצוע.  ודה ו/אובגין תאונת עב לנזקים 

 

 

קצועית  ג. ביטוח אחריות מ 
וליסה מספר  פ

__________ 

נותן השירותים ו/או עובדיו בגין אבדן או נזק  ות על פי דין של לכיסוי אחרי
ן מעשה או  ות למועצה, בגי כספי או אחר שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרב

ר  ו/או בקשמקצועית במהלך  מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה 
 עים מכך. הוי הנובעם ביצוע השירותים כולל עיכוב ושי

 

 

 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
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 )כולל(. ________________ועד  __________-תקופת הביטוח היא החל מ. 1

יהיה  2  "המבוטח"  שם  הנ"ל  בפוליסות  מועצה  -.  ו/או  השירותים  "המ  נותן  יסוד המעלה.  ועצה"  מקומית 

 דים של הנ"ל. ו/או עוב ו/או חברות בת לעניין אישור זה: מועצה מקומית יסוד המעלה 

 ים הסעיפים הבאים:  רות נכלל. בכל הפוליסות הנזכ3 

 וף כלפי המועצה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. השיבוב ו/או התחלא. ביטול זכות 

   רותים ו/או ביזמתנו ו/או לשינוי תנאיהם לרעה, אלא לביטול ביוזמת נותן השי   ב. הביטוחים לא יהיו ניתנים  

שנמסור   הש לאחר  רלנותן  במכתב  בכתב,  הודעה  ולמועצה  ו/או    60שום,  ירותים  הביטול  מועד  לפני  יום 

 המבוקש. השינוי 

 יסה כוללת סעיף אחריות צולבת. ג. הפול 

שלום ההשתתפויות העצמיות  וח עבור כל הפוליסות ולת. נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום דמי הביט4 

 הקבועות  

ריותנו כאשר  הי את אחהמפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלש  יש כזה(   ף בפוליסות )אם. כל סעי 5בהן.  

יופ  וקיים ביטוח אחר לא  ולגבי המועצה הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",  על כלפי המועצה  מבטחיה, 

ה במלוא  אותה  תנאיו,  המזכה  לפי  המגיע  זכות  שיפוי  לנו  שתהיה  מבלי  בביטוחיה  השתתפות  זכות  ללא 

,  1981  –יטוח תשמ"א  חוזה הב  לחוק  59תתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  ועצה להשביעה ממבטחי המת

 ענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ומבטחיה.  אנו מוותרים על טולמען הסר ספק 

המקוריות עד כמה שלא שונו באישור  ם בהתאם לתנאי הפוליסות  . הביטוחים המפורטים באישור זה הינ6

 מהיקף הפוליסות המקוריות.  י לצמצם שינוי האמור כדזה ובלבד שאין ב 

 

 

______ ______   _______________  ________________ _ 

 חתימת חברת הביטוח   שמות החותמים       תאריך    

 

קית כלפי  א. ביטוח אחריות חו
)"ביטוח צד שלישי"(  הציבור 

 פוליסה מספר_________ 

בגין מי מטעמו   רותים ו/או עובדיו תאו לכיסוי אחריות על פי דין של נותן השי
שהו לרבות לנותן  שלישי כל ש שייגרמו לצד לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכו

 ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.  צה, בגיןהשירותים ו/או למוע

  

 

 למקרה ולתקופת ביטוח. סך______________ ₪   גבולות אחריות: 

 

 • בהתאם לטבלה המציב בסוף האישור. 
 

 ם,  ביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א( אי יושר עובדי. ה1 תנאים מיוחדים: 
 מידע. מסמכים ו)ב( אובדן 

 חודשים.  6וארכת בת ודיווח מ. הביטוח כולל תקופת גילוי 2 

צה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  חב לכלול את המוע. הביטוח מור3 
 השירותים. מקצועית  של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע 

 רואקטיבי ממועד התחלת השירותים המקצועיים למועצה. . תאריך רט4 
 

 ₪ לכל מקרה ביטוח.   100,000עולה על  אינה ית: השתתפות עצמ
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 סוכן הביטוח: 

 

 _______________ "ל ______________ טלפוןשם_________________ דוא 

 

 

נשוא   רויקט )העבודה( היקף הפ סוג העבודות  סוג היועץ
 בודה הע

 דרישת הביטוח 

 ₪   800,000 ₪   2,000,000 – 1 ניות עבודות קבל קבלן 

 

2,100,000  – 5,000,000   ₪ 2,000,000   ₪ 

 

5,100,000  ₪- 10,000,000   ₪ 3,000,000   ₪ 

 

10,100,000 – 20,000,000  ₪ 4,000,000   ₪ 

 

 ₪   8,000,000 ₪ ומעלה  20,100,000
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 5/22 עות/חוזהקבלת הצתנאי תמצית  –ריכוז 

 
 היסוד המעל – 1991שביל אופניים לאורך כביש  

 

 לן הקב הצעת –א' ממסמך  פרדוה חלק בלתי נהמהו

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך____________                  חתימת הקבלן______________ 

 

 

 

 

 

 
 

 הצעות  הבקשה לקבלת  קיום תנאיערבות ל
 
 

  180,000ערבות בנקאית צמודה למדד יוקר המחיה בסכום של 
 28.11.2022 עד  ₪ ובתוקף

 לביצוע החוזה ערבות 
 
 
 

  10%בגובה   םלושה חודשיש ע בתוספתערבות לתקופת הביצו 
   ה כולל מע"ממערך החוז

 ק ות בדבער
 
 
 
 
 

חודשים   12לתקופה של  חוזהלמדד ה אית צמודהבנקערבות 
השכר הסופי של החוזה, כולל מע"מ. ערבות   רךמע 10%בגובה 

מת כל  הפרויקט על השלזו תשוחרר לאחר אישור  מנהל 
 דרש בתקופת הבדק. הנ

 פיגור.   ור כל יוםעב  ₪ 1,000 בביצוע  פיגור בגין  יפיצו
 

 חודשים 4 החוזה ת ביצוע  ופקת
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 לכבוד:

 מועצה מקומית יסוד המעלה
 
 
 

 שלום רב,  
 

 תעוהעדר תבית ור/הצהרווית כתבהנדון: 
 

 
 ___ _אנו הח"מ________________ 

  5/22  'חוזה מס "יעפ   וד המעלה מקומית יס  מועצהור עב  ___________ באתר ___ דותענו עבושר ביצא
מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון הסופי המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו הוא  

  ,₪ ____________ 
 ___________ ₪ (.__ ________ __ ____________ )במילים___ 

 
 

 ___ ₪ ________ __  שלהנ"ל בסך   רת הסכוםית נקבל אתלאחר שי ם כ יאנו מצהיר
מועצה מקומית  ביעות ו/או טעות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד  ת  היינה לנו כללא ת

 . בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע החוזה_______ יסוד המעלה 
 
 
ומכסה את    "ל מהווההנ  כי סכוםאשרים מ ננוה י לפגוע בכלליות האמור לעיל, בלוב, ומט הר מען הסדל

 .  5/22מס'  בנוגע לביצוע חוזה עלההמיסוד  מקומית  מועצה מאת גיע לנו המ כל
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום 
 
 
 

 
 
 
 

 ___                                          ______________________ _______ __ 
 ותמת  חתימה וח                                              תאריך                                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

 
 מסמך יב' 

 
 מסמך בטיחות והצהרת מהנדס הבטיחות 

 
הוראות נספח זה יחולו על הקבלן ועל כל מי מטעמו שיועסק בביצוע העבודות, לרבות קבלני   .1

 . זה זהוא חונש  ו'כ ניה ודות ההקמה, פיתוח, סלילה, בעבומי מ   ו עבורושיבוצע משנה,
 

יה אחראי בלעדי לקיום כל  יהבזאת שהקבלן הר לעיל, מוב  1ף  בסעימהאמור  לגרוע מבלי .2
ישא באחריות  יהוראות נספח זה על ידי כל קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות חוזה זה, ו 

  קשיועסל ו/או על ידי כל מי מטעמו לעיורים ידי האמזה על  המלאה להפרת מי מהוראות נספח
   ודות.וע עב ביצב

ת בינו ובין כל קבלן נטעמו  רותב, בכל התקשבכ זה יפורטו,פח ת נס ב שהוראומתחיי הקבלן
 לביצוע העבודות. 

 
הקבלן מצהיר בזה כי כל דיני הבטיחות והגיהות בעבודה, לרבות )מבלי לגרוע מכלליות האמור   .3

חדש( נוסח  ודה ) בעב ת והבטיח , פקודת 1954  –בודה, תשי"ד הע  וח עלון הפיקחוק ארגלעיל(  
ן והבניה, חוק הגז )בטיחות ורישוי(  נו ש(, דיני התכ חד  יקין )נוסחהנז ודת  , פק1970 –ש"ל הת

, וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי מעושי החקיקה  1989 –התשמ"ט 
א מתחייב להבטיח בזה השגחה  והו זה,   וא חוזהודות נשהמפורטים, הנוגעים לביצוע העב

ת שבדינים יחוהוראות הבט כל אחר מו ימלא מי מטע כך שכל אוג לם ולדליהע ת קפדני
 רים, כל זמן היותם במקום בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר.מוהא

 
סמך הקבלן ימנה מהנדס בטיחות אשר יפעל על פי דין ויחתום על נוסח ההצהרה המצורף כמ

 .י החוזהבמסמכיימת הק  רתחראה אזה באה להוסיף ולא לגרוע הומך ה במס כל הוראזה 
 

ו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו במכתב  יגומן שישמש נצומי ודה מוסמך עב  מנהללן ימנה הקב .4
רשום למפקח עבודה אזורי. הודעת המינוי תכלול גם את פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן  

 באתר. העבודה את מועד התחלת 
 

  מות,ור, הסול, הגיד פיגומיםות, ה החפירות ינ ק את ת בודה מטעם הקבלן ידאג לבדוקהע  מנהל .5
 ה באחריותו ויוודא שימוש נכון בהם. ודכל תחומי העבד בתקנים וציוהמ

על המפעיל לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה, הסלילה, התשתית, הבינוי וכד' )אם וכלל  
ג  לסות  ובטיח העבודה ורק לאחר נקיטת צעדיהל של מנהישיר   פיקוחו שיהיו( יבוצעו, תחת 

 . ביצועובודה שבפי העואו
 

ה )בורות, תעלות, שוחות וכד'( באזור העבודה  יראת שטחי החפ בלןרה יגדר הקחפיות הבעבוד .6
על ידי גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות היום  

ן  על הקבל ית(.  הבלעד תו  דע שיקולעדית ע"י מנהל הפרויקט ע"י בל  יקבע  הגידור כה )סוגוהחשי
רך החפירות. בנתיבי חצייה אוהרה תקניים ל אז בשטח ושלטימה מתאיב תאורה להצי

ומעברים ידאג להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. הקבלן יצייד את כל מי שיעבוד  
,  יןד פי ה  נדרש כולל אפודים זוהרים עלן ה ד המג ה, בציוחוזה ז  מטעמו בביצוע העבודות נשוא

 העבודה. לסוג התאם ב
 

וזה זה, ישתמשו אך ורק במכונות, ציוד  ח  העבודות נשואאת עמו שיבצע מט ל מין ו/או כהקבל .7
מכני הנדסי, וכלי עבודה תקינים ועומדים בדרישות הבטיחות המפורטות בדין, בציוד חשמלי  

 ם בלבד. נייים תקופיגומ  בסולמות עם בידוד כפול ו
 

לת  פסו העבודה כל ום וף ינה בכל סדה ויפ תר העבוון באהניקי ר וסדה ר על  הקבלן מתחייב לשמו .8
 מחוץ לאתר העבודה, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונו.   אלוגרוטאות 

 
סכמת חר הלא הקבלן )וכל קבלן מטעמו( לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי האתר, אלא .9

רת מים,  מל, צנכבלי חש) עבודהר הים באתקרקעיתת  י לא קיימים מכשוליםמאשר כה  המפקח



 

 

__________ ___                                            ___________ ______________ 
   חותמת המציע )אם תאגיד(                              ציע                         חתימת המ

ימים מכשולים מסוג זה, חייב הקבלן לדרוש מהמפקח  קי, וכד'(. אם יוב, ניקוז, בצנרת גז
 נתונים מפורטים ומדויקים על המצאת עם הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. 

 
ם  רין זוהימו סרטי ס ורה, י תאר, שילוט אזהרה, פנסי גישוצעחשבונו, אמעל   פק,הקבלן יס .10

 ובטחון הציבור באתר העבודה.  יו, בטחון עובד את בטחונו טיחכדי להב פי דין, ים על הנדרש
 

הקבלן מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי המפקח, לרבות הרחקת   .11
ומי  בתח  בד כזה יוחזר להעסקה ני. עו של וכן ו/או רן מסאופעובד מטעמו המבצע עבודות ב

 ר.אתה
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 4 פרק
 

 מפרט טכני 
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7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     001

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 13,140.00     9.00 1,460.00 08.1.021. רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0105
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

  1,120.00    28.00    40.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      

 14,260.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     002

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,260.00 מהעברה      

      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0197
י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    460.00   460.00     1.00 'פמוק .489  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0200
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .984 י"ת יפל 052C תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 02 לש יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
הבכש לכ      
      
הלעתה יולימ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב קדוהמ עצמב      
ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו תורוניצה      
,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ תובכש      
קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה ,קודיה      
תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח יפדוע      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 53,040.00    39.00 1,360.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 70,310.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     003

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 70,310.00 מהעברה      

      
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

  1,330.00     7.00   190.00 .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,888.00   118.00    16.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה רושיא ק"מ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  4,800.00    80.00    60.00 .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב רטמ   
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.0297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

  9,120.00   760.00    12.00 .)חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 39,730.00   685.00    58.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
127,178.00 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
      

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     004

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
דיחא לוגע ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
,תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ      
לכו םוינימולא תקיצימ הנותחת תחלצ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     08.02.0192
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

          1,820.00 'פמוק         .רטמ 4 הבוגו 5"  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
      
      

20.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     005

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לזרבמ היושע תיתשק )218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
,דומעל םינוולוגמ םיקוזיח  ללוכ הרואתה      
.דומעה ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב      
      
10.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
הדלפמ היושע מ"ס 03 דע ךרואב הדיחי עורז     08.02.0354

            280.00 'פמוק         843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
העיבצ      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 4 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0426

            250.00 'פמוק         324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
'מ  1 דע 3.0  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0438
ללוכ תועבורמ וא תושלושמ ,תולופכ ,תודיחי      

            100.00 'פמוק         324.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,תושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0459

          1,443.00 'פמוק         סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
      

20.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     006

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0471
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 012/04/071      

          2,150.00 'פמוק         סוסיבו הריפח  
2.8 קרפ 20.80 כ"הס            

      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
הרואת ףוג תנקתה      
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

            270.00 'פמוק         630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      

30.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     007

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0120
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

             36.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ           
      
רואמ תויזכרמ      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 52X3 היזכרמ     08.03.0288
הקולח ללוכו טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל      

          24,000.00 'פמוק         .הליל/ברע תודשל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0321
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

            285.00 'פמוק         .הייזכרמב  
      
הקראה      
      
      
      
      
      
      

30.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     008

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 45,360.00    28.00 1,620.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  3,420.00   855.00     4.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תונוש      
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

            640.00 'פמוק         .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
      
      
      
      

 48,780.00 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     009

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,780.00 מהעברה      

      
      
רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     08.03.0462
םולשתה ללוכ ,הרואתל למשח ןקתמל שדח      
,םירושיאהו םימואתה ,רוביחה רובע שרדנה      
דע יוולו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
תלבק ללוכ ,רוביחל רושיאהו רוביחה תלבקל      
ילמשח ןקתמ/חול/היזכרמ םוקימל רתיה      
תוברל ,תימוקמ תושר/הינבו ןונכת תדעוומ      
לש למשח תקפסא הזוח לע תושרה תמתחה      

          21,380.00 'פמוק         .י"חח  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

          1,100.00 'פמוק         .חתמל  
 48,780.00 3.8 קרפ 30.80 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      

40.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     010

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
,םידל 61 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.04.0126
    W03 66PI םגד SX AKSOT תרצותמ  
    DELK וא םיסדנהמ דע רוא י"ע קוושמה  
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש      
הנמזהל ט"קמ .810.40.80      

          1,400.00 D-170X1LED30-16 'חי           
4.8 קרפ 40.80 כ"הס            

175,958.00 למשח 80 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

175,958.00 למשח כ"הס
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     011

ףונ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ םוקמל יוניפ םיללוכ םיקוריפה לכ      
רשואמ      
      
היחמצ תרסהו ,מ"ס 02 דע קמועל ףושיח     40.01.0010
תוברל רתאב היחנה יפל המדא תרימש ללוכ      

 39,600.00     3.96 10,000.00 רשואמ םוקמל יוניפ ר"מ   
      
הריקעו מ"ס 06 דע עזג רטוקב םיצע תתירכ     40.01.0020
ךות המדאב רוב יולימ ללוכ םישרוש תוברל      
חטשב רומישו םייק הרואת וק לע הרימש      

 40,800.00 1,200.00    34.00 חקפמ תיחנה פ"ע ימוקמ טוהירל 'חי   
      
מ"ס 09-06 דע עזג רטוקב םיצע תתירכ     40.01.0025
רוב יולימ ללוכ םישרוש תוברל הריקעו      
םייק הרואת וק לע הרימש ךות המדאב      
תיחנה פ"ע ימוקמ טוהירל חטשב רומישו      

 13,000.00 1,300.00    10.00 חקפמ 'חי   
      

 31,500.00   350.00    90.00 היחנה פ"ע םימייק םיצע ףונ תמרהו םוזיג 'חי  40.01.0030
      
לכב ,התירכ רחאל םיסוטפילקא ימדג םוסרכ     40.01.0035
ינפל תחתמ תוחפל מ"ס 03-02 ,רטוק      

 26,000.00   650.00    40.00 )ןולרג אלל( עקרקה 'חי   
      
.סוטפילקא יצע ישרוש שוגו םדג תריקע     40.01.0040

 10,000.00 1,000.00    10.00 רגאב תועצמאב הריקע 'חי   
      

 11,000.00   220.00    50.00 ןולרגב הרבדה ללוכ הטיש יצע תריקע 'חי  40.01.0050
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק תורוקמ רוזאב םייק יפנכ וד רעש תקתעה 40.01.0060
      
תנקתהו הקפסא :רומישל םיצע לע הנגה     40.01.0090
ןיב 'מ 3-2 חוורמב  ,'מ 2 הבוגב םיטנזב 4-3      
הפוצמ תילרטסוא תשר רוביח ללוכ ,טנזב לכ      

 12,000.00   150.00    80.00 'מ 1 הבוגב המותכ תשר הילעו 'מ 5.1 הבוגב 'חי   
188,900.00 םיקוריפ 10.04 כ"הס  

      
ת י מ ו ק מ  ה מ ד א  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 1 - ליבשה ידיצל רוזיפל תימוקמ המדא     40.02.0050

 64,000.00    16.00 4,000.00 מ"ס 02 לש הבכשב יולימ תונורדמבו דצ לכמ ר"מ   
      
      

 64,000.00 20.04.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     012

ףונ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 64,000.00 מהעברה      

      
      
יפלכ רבעמ תמיסחל רפע תומירע תרדסה      
ימוקמ רמוחמ ,חרזממ םייאלקח םיחטש      
ריחמב לולכ ,חקפמ תיחנה פ"ע ,רופח      
רמוח תריפח      

 64,000.00 תימוקמ המדא 20.04 כ"הס  
      
ן ג  י נ ב א ו  ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
קרוסמ רמג 03-ב ליבשל ןוטבמ תכרדמ     40.03.0010
תשר ללוכ מ"ס 21 יבועב -םיינפוא ליבשל      

            200.00 מ"ס 02 לכ מ"מ 8 לזרב ר"מ           
      
תובכש ריג תיעבט ןבאמ הבישי תובחר     40.03.0020
פ"עו טיט ללוכ מ"ס 01-5 יבועב תילנוגילופ      

            275.00 טרפ ר"מ           
      
ךרדב רבעמל קרוסמ רמג 03-ב ןוטב תכרדמ     40.03.0030
8 לזרב תשר ללוכ מ"ס 51 יבועב - תיאלקח      

            250.00 טרפו 'סנוק פ"ע מ"ס 02 לכ מ"מ ר"מ           
ןג ינבאו םיפוציר 30.04 כ"הס            

      
ת ו ע ל ס מ ו  ם י ע ל ס  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב הבישיל ריג םייעבט םיעלס     40.04.0010
קלחו תיעבט הניטפ ילעב מ"ס 021/08/06      

 47,250.00   315.00   150.00 טרפ פ"עו חוטש ןוילע 'חי   
      
מ"ס 05 הבוג דע תיזגרא ריג ןבאמ העלסמ     40.04.0020

252,000.00   315.00   800.00 טרפ פ"עו הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ רטמ   
      
061/021/08 תודימב םירחבנ תלזב יעלס     40.04.0030
ידיצ ינשמ הקימרק יחירא טוליש ללוכ מ"ס      
הקיפרג םג ללוכ חטשב הבצה םג ללוכ עלסה      

          2,300.00 'פמוק         טרפ פ"עו שרדנכ  
      
מ"ס 061/021/08 תודימב רחבנ תלזב יעלס     40.04.0040
פ"ע החצנהל הקימרק יחירא טוליש ללוכ      
םג ללוכ חטשב הבצה םג ללוכ הצעומ תיחנה      

          2,300.00 'פמוק         טרפ פ"עו  שרדנכ הקיפרג  
299,250.00 תועלסמו םיעלס 40.04 כ"הס  
552,150.00 חותיפ 04 כ"הס  

      
      
      

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     013

ףונ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

              5.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0015
      

             12.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0065
      

             13.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0070
      

             35.50 . 01 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0120
      

             57.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי          41.02.0160
      
םילוורש      
      

  5,175.00    45.00   115.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0200
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

    720.00    48.00    15.00 12.5. רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
הרטמה וא ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0335
לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ תוברל ,ןמז י"פע      
ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ןנסמ,קיטסלפמ ישאר      
ףוגמ, ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא      
,דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב      
הנגה זגרא ללוכ .ע"וש וא ןוסאלפ גוסמ      

          4,242.00 'פמוק         .לוענמו היקשהה רקבל תכתממ  
      
      
      

  5,895.00 20.14.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     014

ףונ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,895.00 מהעברה      

      
      
יטמוטוא ןנסמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0355
תוברל טמוטליפ וא ףט תמגודכ 2" רטוקב      

          9,394.00 'פמוק         .ילוארדיה רקב  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0385
רוג וא קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,דרוקר ללוכ ןוקלג      

            378.00 'פמוק         .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0390

             70.00 'פמוק         .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

          8,017.50 'פמוק         .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      

            321.00 .ןמז יפל לעופה ימוקמ CD-1 בשחמ 'חי          41.02.0470
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     41.02.0505

            374.15 'פמוק         .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     41.02.0510

            428.00 'פמוק         .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
  5,895.00 היקשה 20.14 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
      
      
      
      
      
      

30.14.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     015

ףונ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוחפל 5.8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0078
עזג רטוק - ןוכישה דרשמ  פ"ע - 'ב הצובקמ      
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ מ"מ 05      
,הפיו חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ      

            440.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא,תוחפל 'חי           
      
םיטרדנטס תרדגה" יפ לע - םיצע תעיטנ      
תואלקחה דרשמ ,יונלו תוננגל םיצע יליתשל      
"6102 ,רפכה חותיפו      

ןוניג 30.14 כ"הס            
  5,895.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
י ע ב ט  ץ ע  י ר צ ו מ ו  י ל ס פ ס  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
יוטיחב יעבט ץעמ דצו בג תנעשמ םע לספס     42.01.0010

          2,400.00 טרפ פ"עו תיתיישעת היצנגרפמיא 'חי           
יעבט ץע ירצומו ילספס 10.24 כ"הס            

      
ה י ז ר ב  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה תונכה הלבוה םיללוכ תויזרב יריחמ      
.'וכו םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו      
      
מ"ס 04 בחור םיהבג ינשב השיגנ היזרב     42.04.0090
ללוכ  םורט ןוטב מ"ס 07 ו 58 "וטנ" הבוגו      
0232 ט"קמ םגא םגד תמגודכ .םיבלכ תקוש      

          6,500.00 'פמוק         ע"ש וא אכירא םחש 'צות  
היזרב 40.24 כ"הס            

      
ם ו ס ח מ ו  ט ו ל י ש  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ ליפורפו תכתמ חולמ הרהזא טוליש     42.05.0010
תודימב ,םייאלקח םיחטשל השיג תעינמל      

            600.00 מ"ס 08/05 'חי           
      
מ"ס 58 הבוגב לזרב תקיצימ םוסחמ דומע     42.05.0020
תסינכ תעינמל עקרקב ןטובמו ןגועמ      

            550.00 םינורטקרט 'חי           
םוסחמו טוליש 50.24 כ"הס            
ץוח טוהיר 24 כ"הס            

      
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     016

ףונ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד ג  44 ק ר פ       
      
ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     44.01.0050
ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ 0.2      
יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי םע וא      

 22,740.00   379.00    60.00 . תורוקמ רוזאב - טרפ רטמ   
 22,740.00 רדג 10.44 כ"הס  
 22,740.00 רודג 44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

580,785.00 ףונ כ"הס
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     017

םישיבכ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

    700.00     7.00   100.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

    546.00    54.60    10.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

    554.50   110.90     5.00 .קוליסו 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

  4,611.00   461.10    10.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0210
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

  8,879.00   887.90    10.00 .מ"ס 05 רטוקב ןוט 'חי   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.01.0410

  5,000.00    50.00   100.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רטמ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440

  1,428.00    23.80    60.00 .קוליסו רטמ   
      
םימ יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירה     51.01.0450
,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע (      
יוניפ תוברל שורדה לכו פרפיר ,םייפנכ      

  2,847.60   711.90     4.00 'פמוק .קוליסו  
      
001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.01.0480
לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      

  4,840.00   242.00    20.00 .קוליסו יוניפ תוברל תושורדה תודובעה רטמ   
 29,406.10 1.15 קרפ 10.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 56,000.00    28.00 2,000.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0020
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 35,000.00     3.50 10,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

  2,250.00     4.50   500.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
 93,250.00 20.15.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     018

םישיבכ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 93,250.00 מהעברה      

      
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.02.0250
תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
יולימ תרדגהל ותמאתהו ,הנשי םא תלוספה      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה יפל      
ורוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
יפל וקודיהו מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושיו 15 טרפמ      

  5,750.00    11.50   500.00 .חטשב ק"מ   
 99,000.00 2.15 קרפ 20.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

432,000.00   160.00 2,700.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

 20,000.00   100.00   200.00 .ק"מ 001,00 ק"מ   
452,000.00 3.15 קרפ 30.15 כ"הס  

      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0032

  7,650.00   510.00    15.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  7,500.00 2,500.00     3.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
םע מ"מ 5.5 יבועב תיבחרמ הדלפ תשר     51.06.0901
01 יבועב 02-ב גוסמ רתאב קוצי ןוטב יולימ      

270,000.00    90.00 3,000.00 מ"ס ר"מ   
      
יפל ןווגב טנמגיפ רובע ןוטבל ריחמ תפסות     51.06.0902

 15,000.00     5.00 3,000.00 .ןנכתמה תריחב ר"מ   
300,150.00 6.15 קרפ 60.15 כ"הס  

      
      
      

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     019

םישיבכ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9.15 ק ר פ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

  2,000.00   200.00    10.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

  2,200.00   220.00    10.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 27,000.00     3.00 9,000.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.09.0137

  3,000.00    50.00    60.00 .)םיינפוא למסו 'חי   
      
2N דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0201
תרבח ידי-לע רשואמ ,3W ליעפ בחורב      
רתאב תמסרופמ המישר( לארשי יביתנ      

 36,000.00   180.00   200.00 )הרבחה רטמ   
      
LIAR YSAE 0.2 הקעמל השילג טרפ     51.09.0202

 15,000.00 2,500.00     6.00 רטמ 21 ךרואב 'חי   
 85,200.00 9.15 קרפ 90.15 כ"הס  
965,756.10 15 קרפ 15 כ"הס  

      
ם י ב צ ק ה ו  י 'ג ר  ת ו ד ב ע  06 ק ר פ       
      
ם י ב צ ק ה  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םיינמז העונת ירדסה רובע בצקה     60.01.0030
,טקיורפה לש תימדת טלש ,רתאה רודיג      
תוחיטב תוקעמ ,םיינמז םיטלשו םירורמת      
החטבה יתווצ ,םיינמז עבצ ינמיס ,תורדגו      
יגיצנ תויחנהל םאתהב שרדייש המ לכו      

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק הרטשמ וא לארשי יביתנ תרבח  
200,000.00 םיבצקה 10.06 כ"הס  
200,000.00 םיבצקהו י'גר תודבע 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,165,756.10 םישיבכ כ"הס
קובץ: -מכרז כביש 9119   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 )זוכיר( הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     020

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח 80 הנבמ     
    
למשח 80 קרפ      
    

                             127,178.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

2.8 קרפ 20.80 קרפ תת                                           
    

                              48,780.00 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

4.8 קרפ 40.80 קרפ תת                                           
    

                175,958.00 למשח 80 כ"הס                
   175,958.00 למשח 80 כ"הס                            

    
ףונ 04 הנבמ     
    
חותיפ 04 קרפ      
    

                             188,900.00 םיקוריפ 10.04 קרפ תת    
    

                              64,000.00 תימוקמ המדא 20.04 קרפ תת    
    

ןג ינבאו םיפוציר 30.04 קרפ תת                                           
    

                             299,250.00 תועלסמו םיעלס 40.04 קרפ תת    
    

                552,150.00 חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               5,895.00 היקשה 20.14 קרפ תת    
    

ןוניג 30.14 קרפ תת                                           
    

                  5,895.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

יעבט ץע ירצומו ילספס 10.24 קרפ תת                                           
    

היזרב 40.24 קרפ תת                                           
    

םוסחמו טוליש 50.24 קרפ תת                                           
    

ץוח טוהיר 24 כ"הס                                          
 
 
 
 

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 )זוכיר( הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     021

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודג 44 קרפ      
    

                              22,740.00 רדג 10.44 קרפ תת    
    

                 22,740.00 רודג 44 כ"הס                
   580,785.00 ףונ 04 כ"הס                            

    
םישיבכ 15 הנבמ     
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              29,406.10 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת    
    

                              99,000.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                             452,000.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                             300,150.00 6.15 קרפ 60.15 קרפ תת    
    

                              85,200.00 9.15 קרפ 90.15 קרפ תת    
    

                965,756.10 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיבצקהו י'גר תודבע 06 קרפ      
    

                             200,000.00 םיבצקה 10.06 קרפ תת    
    

                200,000.00 םיבצקהו י'גר תודבע 06 כ"הס                
 1,165,756.10 םישיבכ 15 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 )זוכיר( הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     022

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

למשח 80 הנבמ    
   

                175,958.00 למשח 80 קרפ   
   

   175,958.00 למשח 80 כ"הס               
   
ףונ 04 הנבמ    
   

                552,150.00 חותיפ 04 קרפ   
   

                  5,895.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

ץוח טוהיר 24 קרפ                             
   

                 22,740.00 רודג 44 קרפ   
   

   580,785.00 ףונ 04 כ"הס               
   
םישיבכ 15 הנבמ    
   

                965,756.10 15 קרפ 15 קרפ   
   

                200,000.00 םיבצקהו י'גר תודבע 06 קרפ   
   

 1,165,756.10 םישיבכ 15 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: -מכרז כביש 9119   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 
תויומכ בתכ
 

13/07/2022 )זוכיר( הלעמה דוסי 9119 שיבכ םיינפוא ליבש
דף מס':     023

  
הנבמ ךס  

   175,958.00 למשח 80 הנבמ  
  

   580,785.00 ףונ 04 הנבמ  
  

 1,165,756.10 םישיבכ 15 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 1,922,499.10  יללכ כ"הס  

    326,824.85 מ"עמ %71  
  2,249,323.95 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: -מכרז כביש 9119 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


