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  אוצר מפעלי ים בע"מ 
  

    מל תל אביבקיר הים המערבי ב לביצוע עבודות שיקום   57/2022מס' דו שלבי מכרז פומבי 

ים .1 מפעלי  אוצר  (להלן    חברת  תל החברה"  - בע"מ  במל  הזכויות  בעלת  היא  אביב  -") 
 ואחראית, בין היתר, ליהול השטחים הציבוריים במל.  

 

החברה מתכבדת להזמיכם להשתתף במכרז פומבי דו שלבי לאיתור קבלן לביצוע עבודות   .2
העבודות  ).  מ"ר  585  -ך כולל של העבודות כ(אור  קיר הים המערבי במל תל אביבשיקום  

בחלקו   תליבוצעו  מל  לטיילת  הפוה  הים  קיר  של  והפימי  גם  הן  ו  , אביב-העליון  יכללו 
המעקה. של  להוראות    החלפה  בהתאם  העבודות  את  לבצע  יידרש  במכרז  הזוכה  המציע 

  המצורפים למסמכי המכרז., המפרטים והתוכיות ההסכם

 

פות  בתוך התקוהמציע הזוכה יידרש להשלים את העבודות  העבודות יחולקו לשי שלבים.   .3
המכרז. במסמכי  ולפי    המפורטות  החברה  ע"י  שיקבע  בעיתוי  ייתן  עבודה  התחלת  צו 

 שיקול דעתה, בהתחשב, בין היתר, בפעילות העסקים הסמוכים ובתאי מזג האויר.  

 
 סף הבאים (כולם): הרשאים להגיש הצעות מציעים העוים על תאי  .4

 
מיום   .4.1 החל  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  יתן  כאשר  המכרז,  מסמכי  את  רכשו 

ב11.202227. תעשה  המכרז  מסמכי  רכישת  "אתרים",    משרדי.  וב  ברחקבוצת 
"פלטיום  6, קומה  21הארבעה   בין השעות  (ביין  יפו  ל  09:00") בתל אביב  - ועד 

שבכל מקרה לא יוחזר. הסכום ישולם   - ₪ כולל מע"מ   1,000תמורת סך של  15:00
  יפו בע"מ".- חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אביב  - לפקודת "אתרים בחוף תל

אתרים  לחלופין חברת  של  האיטרט  באתר  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  יתן   ,
 . במקום המיועד לכך

 

 ערבות בקאית בהתאם לתאי המכרז.   םלהצעת פוציר .4.2

 

(עפ"י החוק לרישום   .4.3 ביום הגשת ההצעה בפקס הקבלים  המציע, בעצמו, רשום 
התשכ"ט באיות,  הדסה  לעבודות  כדלקמן,    1969  - קבלים  פיו)  על  והתקות 

   המעידות על כך:  למועד הגשת ההצעה וצירף להצעתו תעודות בתוקף
  

    .לפחות 2-בסיווג ג'ראשי) -(ביה 100עף 
  

  ולחלופין 
  

  . לפחות 2- בסיווג ב'(בטוים, ביית שלדים)  130עף 
  

'ביצוע   .4.4 של  משה,  כקבלן  או  ראשי  כקבלן  מוכח,  קודם  יסיון  בעל  שהוא  מי 
והשלמה' של לפחות שי פרויקטים לעבודות שיקום בטוים בתאים אגרסיביים  

לפחות   של  מצטבר  כספי  כל    3בהיקף  היקף  כאשר  מע"מ),  כולל  (לא   ₪ מיליון 
לפחות   ב   1עבודה  וזאת  כולל מע"מ),  (לא  השים האחרוות שקדמו    5-מיליון ₪ 

 למועד האחרון להגשת הצעות.
  

"תאים אגרסיביים" לעיין תאי סף זה משמעותו עבודות שבוצעו בתאי חומצות  
 ו/או מלחים ו/או תאי ים. 

    

המציע   .4.5 מטעם  המשה  יכולת  קבלן  בעל  היו  המסגרות  עבודות  את  יבצע  אשר 
בשים   ביצע  והוא  ירוסטה,  עבודות  לביצוע  מוכח  לפחות    2021-2022ויסיון 

 ₪ (לפי מע"מ).   20,000חלד בהיקף כספי של לפחות - עבודה אחת מפלדת אל

 

ו/או  ש  מי .4.6 פירוק  של  ו/או  כיוס  של  ו/או  הליכים  הקפאת  של  במצב  מצוי  איו 
 וח של בית המשפט.   מוהל  בפיק

  



בכתובת   .5 של החברה  באתר האיטרט  המכרז  במסמכי  לעיין   www.atarim.gov.ilיתן 
 . 27.11.2022החל מיום 

 

 .12:00  בשעה  9.1.2023  -ה  שי  לא יאוחר מיוםעד  משרדי אתרים,  להגיש בת ההצעה יש  א .6
 . וידומועד זה, לא  בתיבת המכרזים ב  ימצאוהצעות שלא  

  

דקות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במשרדי    30  - פתיחת המעטפות תערך כ   .7
מראש  להירשם  דרש  ההצעות  פתיחת  במעמד  להשתתף  המעויין  כל  אתרים.  חברת 

 ולקבל אישור בכתב על רישומו.   sigal.y@atarim.gov.ilבאמצעות כתובת מייל: 
  

לבין   .8 זו  במודעה  האמור  בין  סתירה  של  מקרה  האמור  בכל  המכרז,  במסמכי  האמור 
 במסמכי המכרז יגבר. 

  

  מופית לכל אחד ואחת. היא  זו מוסחת בלשון זכר, מטעמי וחות בלבד, ומודעה  .9
  
  
  
  

  בכבוד רב, 
  

  אוצר מפעלי ים בע"מ 
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  אוצר מפעלי ים בע"מ 
  אביב-, תל1רחוב כ"ג יורדי הסירה 

  
  .................  תאריך:  

  
  לכבוד 

 ....................  
 ....................  
 ....................  

  
  

,.ג.א  
  
  

  57/2022מכרז פומבי דו שלבי מס'  –הצעות ה להציע הזמהדון:  
  אביב -מל תל ב המערבי  קיר הים  ץשיפו /לביצוע עבודות שיקום             

  

  ריכוז מועדים קובעים למכרז 
  

המועד שממו יתן  
לרכוש את מסמכי  

  המכרז 

  
  השעות בין    27.11.2022החל מיום  

במשרדי ההלת אתרים    15:00  -   09:00  
אביב (מגדל  - בתל   21ברחוב הארבעה  

  ) 6קומה    –פלטיום  
  או 

באתר האיטרט של אתרים במקום  
  המיועד לכך 

ון למשלוח  עד אחר ו מ 
או    שאלות הבהרה 

להגשת הערבות  
  הבקאית לבדיקה 

  
  16:00בשעה    25.12.2022ביום  

  

מועד אחרון להגשת  
  במכרז   הצעות 

במשרדי    12:00בשעה    9.1.2023ביום  
- בתל   21ההלת אתרים ברחוב הארבעה  

  ) 6קומה    –אביב (מגדל פלטיום  

מועד פתיחת תיבת  
  המכרזים 

להגשת  חרון  א ה ד  דקות לאחר המוע   30
במשרדי ההלת אתרים    –ההצעות במכרז  

  -    6, תל אביב (קומה  21ברחוב הארבעה  
  ביין פלטיום) 

  
במקרה של אי התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין  

(ככל    מועדים אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בספחיו 
  . התאריכים המפורטים בטבלה הם שיקבעו   -   ומופיעים) 
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  רקע ותיאור כללי של המכרז והעבודות 
  

ים  .1 מפעלי  אוצר  תל")  החברה "  - (להלן    בע"מ  חברת  במל  הזכויות  בעלת  אביב  -היא 
 השטחים הציבוריים במל.  ליהול   , בין היתר,ואחראית

 

החברה מתכבדת להזמיכם להשתתף במכרז פומבי דו שלבי לאיתור קבלן לביצוע עבודות   .2
אביב (השיקום יבוצע בחלקו העליון והפימי של  -מל תלב  יערבהמ   קיר הים  שיפוץ  /שיקום

, הכל בהתאם לתוכיות ולמפרטי הביצוע המצורפים  אביב)-קיר הים הפוה לטיילת מל תל
  . מ"ר 585- כאורך כולל של העבודות  . יך זהלהל

  
    :(תיאור כללי בלבד) העבודות מחולקות לשי שלבים

  
  מ'  250  -ל כ באורך ש –שלב ראשון 

ב - המביצוע  העץ  תתחום  ממחסי  "קפה    ה בפיחיל  מסעדת  ועד -מול  מטר   200  קפה" 
  . דרומה

המתחיל מרמפת  - בתחום  הגלים,  שובר  שכגד  העץ  מחסי  בתוך  המצא  בתחום  ביצוע 
 . מטר צפוה 51יה לגג עץ ועד  י העל

 : בסמוך לאחר בחירת קבלן וחתימת הסכם. ביצועתחילת  -
  . ראשוןלשלב ה ן צו התחלת עבודהד מת ממועחודשים   6: עד משך הביצוע -
  

  מ' 335- באורך של כ –שלב שי 
ובר (ש שובר גלים הצפוי של המל לביצוע מדרום לצפון, מתחום תחילת המעקה בסמוך  -

 ועד לסוף תחום המעקה ממול לכיכר "שלוותא".  הגלים היצב לקיר הים)
ובכפוף    ה זו להלן כמפורט בהזמ  לקבלת אישור תקציבי מתאים  בכפוף:  לת ביצועתחי -

 . צוע עבודות השלב הראשוןהחברה מבי  לשביעות רצון
   שלב השי.חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה ל 6: עד הביצועמשך  -

  
למצוא  תיאור   יתן  מהשלבים  אחד  בכל  שיידרשו  העבודות  של  המיוחד  מפורט  במפרט 

  ממסכי המכרז. דרכחלק בלתי פ בתוכיות, הכל בהתאם למצורףוכן  לעבודות השיקום
  
  )."העבודות" - יחדיו  להלן המכרז וספחיו מכי מפורטות במסוכל העבודות ה  (כל אלה

  
  
  והביצוע  אי המכרזת

 

התקופה כמפורט  בתוך   להלןהמפורטות לעיל המציע הזוכה יידרש להשלים את כל העבודות  .3
בין השאר גם    מובהר כי לוח זמים זה כולל   לעיל ביחס לכל אחד משלבי העבודה.   2בסעיף  

 ביצוע. התארגות הקבלן ותחילת  את

 

בביצוע  כוהז ל  ע .4 להתחיל  מוכן  להיות  במכרז  של  ה  הראשון  קצר    העבודותהשלב  זמן  תוך 
ממועד ההחלטה על בחירתו ולעמוד בלוחות הזמים שקבעו במכרז ומפורטים דלעיל ללא  

 כל חריגה.  

 
או    ותר ממשמרת אחת וכן לעבוד בלילהלצורך כך, יתכן והזוכה יידרש, בין היתר, לעבוד בי 

מובהר כי לא    החברה.ו בכל התארגות אחרת אשר תאושר ע"י  דה א עבוות  ספר קבוצעם מ
שהיא  תשולם   כספית  תוספת  כל  כל  עבור  או  בלילה  ו/או  וספות  במשמרות  עבודה  עבור 

רי  במחיהתארגות אחרת הדרשת לצורך עמידה בלוח הזמים; על המציעים לקחת בחשבון  
חרת הדרושה לצורך דרך אכל  ו בו בלילה ו/אצעתם את האפשרות לעבודה במשמרות ו/אה

במשמרות  בלוח הזמים ומצהירים כי כללו בתמורה המבוקשת על ידם גם עבודה    םדתעמי
ו/או   בלילה  ו/או  הזמיםב וספות  בלוחות  עמידה  לצורך  הדרשת  אחרת  התארגות  .  כל 

זה במכרז  ההצעה  הגשת  חועים  המצי  בעצם  ובלתי  סופי  באופן  מראש  כל  מוותרים  על  זר 
  .  וגע לעיין זהדרישה ב או ו/  טעה
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גם כי  בעצם הגשת ההצעה במכרז זה, כל אחד מהמציעים מאשר, מצהיר ומסכים כי ידוע לו  .5
ו/או   שהעבודות  אפשרות  ו/או  חלק/ים  קיימת  שויםמהן  ו/או    ,מקטעים  במקביל  יתבצעו 

שיקול   לפי  הכל  של  בשלבים,  והבלעדי  המהחברהדעתה המוחלט  ועל  הזוכ ,  להיציע    ערך ה 
 כך ולעמידה בלוח הזמים כאמור.  ל

  
בעצם   על המציעים לקחת בחשבון במחירי הצעתם את האפשרות לעבודה בדרך כאמור.  
וב   זה, המציעים מוותרים מראש באופן סופי  כל טעה  הגשת ההצעה במכרז  על  לתי חוזר 
  ין זה. ו/או דרישה בוגע לעי  

 
  

  העסקת קבלי משה 
  

צורף למסמכי המכרז ובספחיו, העסקה של קבלי  ם המסכבהכמפורט    ש, כיתדגי  החברה .6
על מר-משה  באישור  תהיה  חלקן,  או  העבודות  ביצוע  לצורך  במכרז  הזוכה  של ידי  אש 

ו/או    החברה בהסכם  לכך  שקבעו  הסף  בתאי  עמידתם  ולאחר  בלבד,  מטעמה  מי  ו/או 
 .  החברהדרישה אחרת של בכל או  בספחיו

 
בזאת משהישור  בא ן  תדו  החברה  כי  מובהר  יהיו  קבלי  כי  לכך  בכפוף  בלים  ק  מוצעים 

לעבודה   המתאימים  ובסיווג  בעף  ההצעה,  הגשת  במועד  והיקפה רשומים  ,  המבוצעת 
 .  ובהתאם לתאי הסף הרשומים לכל קבלן משה

  

ככל שהמציע הזוכה לא   החברהמשה ע"י א תתקבל כל טעה בקשר לעיכוב באישור קבלי  ל .7
העויצ קבלים  לדרישות  בדריש  יםמדיג  מתאימים  שאים  קבלים  ו/או  הסף  תאי  ות 

 המכרז/החוזה.  
  
  

  דרך מילוי ההצעה הכספית והתמורה
  

המכרז היו מכרז פומבי דו שלבי וההצעה בעלת היקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה שתקבל   .8
 איכות).  30% -מחיר ו  70%ותר (את הציון המשוקלל הגבוה בי

 
המצורף למסמכי   למחירוןאחוז החה מקסימאלי  להציע    ם)חייבי  (אך לא רשאים    המציעים  .9

ואם הם מעוייים לעשות זאת, עליהם    ,אחוזים)  עשר  שיים(  %12על  לא יעלה  ש  המכרז
ההחה   אחוז  את  ההחה  לציין  המחיר.  הצעת  בטופס  המתאים  במקום  ידם  על  המוצע 

    בספרות ובמילים. שםתיר
   

יציע ומציע  ע  במידה  העולה  לעיל  חוז ההחהא   להחה  כאמור  החברה תראה  המקסימלי   ,
תהא רשאית לפסול את  שאו    מקסימאלי המותרבכך כאילו רשם המציע את אחוז ההחה ה

ההצעה, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והמציעים מועים מעצמם מראש כל טעה בעיין  
 זה. 

  
, החברה תראה  ןור יחמב  חירים המוצעים י בכל מקרה של אי ציון אחוז החה למ ר, כ יובה

מוותרים  והמציעים    ןו ריחמ הבמחירי    מחירוןבכך הצעה לביצוע כלל העבודות הרשומות ב
  כל טעה בעיין זה. על   מראש

  
. לא יתן להציע אחוז החה  ןו ריחמ ם ביציע אחוז החה אחיד ביחס לכלל המחיר יתן לה

  לשלבים השוים של העבודה.  המחירון ו/או ו/או לחלקים שוים של  וה לסעיפים שויםש
  

תוספת למחירון. להציע  שאיםם רהמציעים אי  
  

שת . 10 התמורה  כי  העבוד יובהר  ביצוע  עבור  הזוכה  למציע  המחיר    ותשולם  להצעת  בהתאם 
וההוצאות של  שהוגשה על ידו במכרז תהיה סופית ומוחלטת, והיא תכלול את כל הרכיבים  

ויו ובין שלא צויו בהסכם וספחיו, לרבות  שצ  ביןות,  עבוד ה  המציע הזוכה הכרוכות בביצוע
ומרים, כלי עבודה, ציוד, הוצאות הובלה,  רבות (אך לא רק): חת ועקיפות ול הוצאות ישירו

גידור השטח, שכר עבודה, מיסים והפרשות סוציאליות, תקורה, רווח קבלי, בצ"מ, הוצאות  
, הוצאות עבור בדיקות  יםר וות הובלה ואישוהאשפה לרבות הוצא כרוכות בסילוק הפסולת  ה

התקים שיידרש)  במכון  הוצאו(כל  שיידר,  עב ת  ואשו  תעודות  הוצאת  דרשים ור  ישורים 
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הטכי ולמפרט  להסכם  שיידרש)   בהתאם  הדרוש    (ככל  אחר  תשלום  ו/או  הוצאה  כל  ו/או 
ו  ות למען ביצוע העבוד כרה  המפרט הטכי אף אם לא אוזלספחיו לרבות  בהתאם להסכם 

 כי המכרז.  מסבמפורש במ

 
ב על ות על התמורה שתחושאו התייקרוי/מובהר כי לא תשולם למציע הזוכה כל הצמדות ו  

במכרז הזוכה  המציע  ידי  על  תוצע  אשר  המחיר  הצעת  עדכו   ,בסיס  כתב  למעט  מחירי  ן 
   כמפורט בהסכם.הבסיס יחולו במדד בהתאם לשיויים ש הכמויות של השלב השי בלבד

  

למציע . 11 שתשולם  ע   התמורה  תהיה  בפועל  פי  הזוכה  בפועל ל  העבודה של    מדידה    כמויות 
  שבוה. ל חוע  ידי החברה אשר תבוצע עלשיבוצעו על ידו 

  
  

 מסמכי המכרז 

  
שת ההצעות להשתתפות במכרז כמוה כהצהרה  מסמכי המכרז, והגכל  לקרוא את  על המציע   . 12

 ציע. למ כם והמכרז ותאיהם ידועים, מובים, מקובלים ומוכריםשכל פרטי ההס
  

  לא תתקבל לאחר הגשת ו/או סתירה ו/או התגדות וכיוצא באלה  כל טעה בדבר אי הבה   . 13
 ע. המצי  ההצעה על ידי

  
 : מסמכי המכרז . 14

 
 . יע הצעותהזמה להצ .14.1

 
 .הצעה לשלב הראשוןטופס  .14.2

  
 .לשלב השי ת מחיר טופס הצע  .14.3

  
 מכרז. ת להשתתפות בערבות בקאי  וסח .14.4

  
 וספחיו כדלקמן:  )"ההסכם" -להלן לעיל ו( ביצוע העבודות הסכם .14.5

  
 תאים כללים להסכם.  –ספח א'  .14.5.1

 
 מיוחד. מפרט   – 1ספח ב'  .14.5.2

  
 . יות ביצועכתו – 2ספח ב'  .14.5.3

  
 ביצוע בשטח המל.מגבלות  – 3ספח ב'  .14.5.4

  
כתב  (טופס הצעת המחיר הכולל את  כה במכרז  ציע הזו הצעת המ  –'  ג  ספח   .14.5.5

 . )הכמויות
  

 ערבות ביצוע ובדק. –' דספח  .14.5.6
  

 . םאישור קיום ביטוחי –' הספח   .14.5.7
  

 להלן.  615. -ו  415.פים כאמור בסעי תאי הסףלהוכחת תצהיר דוגמת  .14.6
 

   להלן בוגע למסגר. 15.5ור בסעיף להוכחת תאי הסף כאמ תצהירדוגמת  .14.7

 

   .של המציע טופס יסיון מקצועי .14.8

 

  עם המציע. מט העבודההל של מטופס יסיון מקצועי  .14.9
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ציון   כי  העיובהר  מהל  של  ב  בודהשמו  המכאמור  היסיון  מהווה    קצועיטופס 
מטעמו   ישמש התחייבות  אכן  ה"ל  כי  המציע  הפרויקט    זה  דבתפקי  של  במסגרת 

 יע תזכה במכרז.עתו של המצ ם וכלל שהצה, ארז זשוא מכ

 

 . 1967-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  תצהיר לפי חוקמת דוג .14.10

 

 .דוגמת תצהיר העדר הרשעות  .14.11

 

 ה, ותצהיר ושאת השליטה. ן על עסק בשליטת אישדוגמת אישור עורך די .14.12

 

 שאלות ותשובות הבהרה, אם וככל שיהיו.  .14.13

 

 . רההחב ידי-כל מסמך אחר כפי שיוחלט על .14.14
  

  
    תאי סף

  

הצעות . 15 להגיש  המצטברותהדרישוכל  על    יםהעו משתתפים    רשאים  המקדמיות  (תאי    ת 
 , כדלקמן: )סף

 

מ .15.1 את  לרכוש  יתן  כאשר  המכרז,  מסמכי  את  המפורט  רכשו  במועד  המכרז  סמכי 
שבעמ'   בלהז  1בטבלה  תעשה  המכרז  מסמכי  רכישת  זו.  קבוצת    משרדימה 

ו בין השעות  אביב יפ   יום") בתלביין "פלט (  6  קומה  ,21וב הארבעה  ברח"אתרים",  
ל   09:00 מ  1,000תמורת סך של    15:00-ועד  יוחזר.  שבכ  -ע"מ  ₪ כולל  ל מקרה לא 

ב "אתרים  לפקודת  ישולם  תלהסכום  תיירות    –אביב  -חוף  אתרי  לפיתוח  חברה 
בע"מ".-בת"א של  לחלופין  יפו  האיטרט  באתר  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  יתן   ,
 לכך. קום המיועדם במאתריחברת 

 

 כרז.  ת בהתאם לתאי המי ערבות בקא  צירף להצעתו .15.2

 

בי .15.3 רשום  בעצמו,  ההמציע,  בפקס  ההצעה  הגשת  לרישום  ום  החוק  (עפ"י  קבלים 
והתקות על פיו) כדלקמן, וצירף    1969  -לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט קבלים  

  :ל כךהמעידות ע  למועד הגשת ההצעה  ודות בתוקףלהצעתו תע
  

    .תלפחו 2-'בסיווג גראשי) -יה(ב 100עף 
  

  ולחלופין
  

  . לפחות 2- ב' ווגבסי) בטוים, ביית שלדים( 013עף 
  

ש .15.4 מוכחמי  קודם  יסיון  בעל  כקבלן  הוא  או  ,  משה, ראשי  ביצוע  'של    כקבלן 
אגרסיביים  פרויקטים  שי    לפחות  של והשלמה'   בתאים  בטוים  שיקום  לעבודות 

  כל עבודה   ), כאשר היקף₪ (לא כולל מע"מ  יון מיל  3של לפחות  כספי מצטבר  בהיקף  
מע"מ),  1לפחות   כולל  (לא   ₪ האחרוות    5-ב וזאת    מיליון  למועד  השים  שקדמו 

 . תהאחרון להגשת הצעו
  

ו עבודות שבוצעו בתאי חומצות  משמעות"תאים אגרסיביים" לעיין תאי סף זה  
 ו/או מלחים ו/או תאי ים. 

  
והשלמה" תעודת    -  " ביצוע  מקבלת  מאת  העבהשלמה  אישורזמין  או  מזמין    ודה 

כי    ההעבודה  לא  אם  גם  הסתיימו  א עבודות  בגין,  השלמה  תעודת  אישור  יתה  ו 
  רה. דה מסרה והשלמתה כפופה לביצוע תיקוי מסימזמין העבודה כי העבו

  
, וכן חשבון סופי של העבודה  משתתף יידרש להגיש אישור מזמין העבודה כאמורה

. היקפי העבודות יחושבו  זמיןמאושר ע"י המאת פירוט העבודה  לל  הכו(ללא מע"מ)  
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מות  עודכן למדד תשובמועד חשבון סופי או חשבון חלקי אחרון) מ לפי ערך העבודה (
  הבייה הידוע במועד פרסום מכרז זה.

  
הסמל לא  ען  שביצוען  עבודות  או  בביצוע  המצאות  עבודות  כי  מובהר  ספק,  ר 

על   לעיהסתיים  המפורט  הקופי   למועד  עד  לל  כעבבע,  ייחשבו  שהושלמו  א  ודות 
  . זהלצורך עמידה בתאי סף 

  
  זמין. עבודה" לצורך סעיף זה כולל את מהל הפרויקט מטעם המין ה"מזמ

  
הפרויקטים   בדבר  בתא הפרטים  הסף  כדרש  היסיון  יצויו  לעיל    4.15י  בתצהיר 

המקצועי  המקצועי  היסיון  יתן  ובטופס  מ.  גדול לציין  של   ספר  פרויקטים    יותר 
במכרז    יכותיקוד הא והחברה תהא רשאית להתחשב בהם במסגרת    במידה ובוצעו

  להלן.  27כמפורט בסעיף 

    

בעל יכולת ויסיון   היות עבודות המסגרות המציע אשר יבצע אקבלן המשה מטעם  .15.5
בשים   ביצע  והוא  ירוסטה,  עבודות  לביצוע  עבודה אחת    2021-2022מוכח  לפחות 

   .(לפי מע"מ) ₪ 20,000 לפחות שלכספי בהיקף חלד -מפלדת אל 
  

ו/או מוהל     או של פירוק/או של כיוס ו/ל הקפאת הליכים ואיו מצוי במצב שש  מי .15.6
 בפיקוח של בית המשפט.   

  
  . יש הצעה במשותףמודגש, כי מציעים אים רשאים להג

  
  

  סיור מציעים
  

ת . 16 כיהחברה  מציעים    בהיר  סיור  מטעמה  ייערך  העבודהלא  השתתפות  באתר  ובהתאם   ,
 הווה תאי סף.  בסיור איו מ

 

ם מר צביקה רהב,  קשר טלפוי עמתבקשים ליצור   אתר העבודהלסייר ב  מציעים המעוייים . 17
תפעול   תלמהל  מל  בטל':  -ואחזקה  דואר  א   03-5441505אביב,  כתובת  באמצעות  ו 

   @namal.co.ilrahavאלקטרוי: 
  

  צורה שהיא.   את החברה בכלמחייב ור זה כל מידע היובהר כי לא יימסר בסי . 18
  
  

  הגשת ההצעות אופן 
  

  כמכרז עם בחיה דו שלבית ובהתאם לכך, המציעים יגישו את המכרז יערך    כמפורט לעיל, . 19
"מכרז פומבי דו תסומן באופן קריא וברור    הצעתם בשתי מעטפות סגורות ופרדות, האחת 

מס'   הראשון  -  57/2022שלבי  לשלב  את"ההצעה  תכיל  והיא  ההלי  ,  מסמכי  ך  כל 
להלן),  כמפ( המחטופס    למעטורטים  הכמו  ירהצעת  לשלב  "  –(להלן    יותוכתב  ההצעה 

  ").  הראשון
  

אי . 20 הראשון  לשלב  ההצעה  להצעה  במסגרת  הקשור  פרט  כל  לציין  כן  אשר  אמור הכספית 
ה  בטופס  פרד  באופן  המחירתוגש  הכמויותב  צעת  כתב  לה  .צירוף  הוגע  מידע  עה  צהגשת 

      להביא לפסילת ההצעה. הראשון עלולה פה של ההצעה לשלבטעהכספית במ 
  

הכותרת   . 21 את  והושאים  ההליך,  במסמכי  הכלולים  בטפסים  להשתמש  יש  ההצעה  בהגשת 
  יר".  "טופס הצעת המח –הראשון" ו ופס הצעה לשלב "ט

  

רטים  ובהתאם לכללים המפ  יםמלא  םכשה  ,כתב הכמויות  בצירוף  "טופס הצעת המחיר"את   . 22
למעטוזבהזמה   להכיס  יש  ולס,  סגורה  וברור  פה  קריא  באופן  עליה  דו מן  פומבי  "מכרז 

 ").  הכספיתההצעה "  –(להלן  הצעה כספית" - 57/2022שלבי מס' 
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  הגשת ההצעות  מועד 
  

ביחד  יש להכיס  "ההצעה הכספית",    -" ו ההצעה לשלב הראשוןו " שתי המעטפות שסומ את   . 23
סגורה פירשם  י שעליה    למעטפה  דומו"מכרז  מס'    בי  לתיבת    "57/2022שלבי  ולהכיסה 

(-אביב -, בתל21המכרזים במשרדי אתרים ברח' הארבעה   עד    )6קומה    - ביין פלטיום  יפו 
יאוחר המפורט    לא  בעמ'  מהמועד  זו    1בטבלה  להגשת    –לן  (להלהזמה  האחרון  "המועד 

 . וידו אמועד זה, לבתיבת המכרזים ב ימצאו). הצעות שלא הצעות"

 

דקות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במשרדי    30  -  המעטפות תערך כ  תחפתי . 24
ההצעות   פתיחת  במעמד  להשתתף  המעויין  כל  אתרים.  מראש הל דרש  חברת  ירשם 

 ולקבל אישור בכתב על רישומו.   sigal.y@atarim.gov.il :עות כתובת מיילבאמצ
  
  

   ןהמסמכים שיש לצרף להצעה לשלב הראשו

 

שומרת לעצמה את   החברה  .מכים המפורטים להלןו את המסרף להצעתצעה לצההעל מגיש   . 25
 בהצעה אשר במסגרתה לא יוגשו המסמכים הבאים. הזכות שלא לדון 

 

מועד הערבות    אי המכרז.ויות המציע בהתאם לת התחייב   להבטחתבקאית  ות  ערב .25.1
צייא אם  אל  -  עותהצה  ד הגשתגם במקרה של דחיית מוע  –ה  לא ישתברההח  ה  

 מציעים. ל ה עתרת בהוד אח

 

פ  .25.2 מהל  המציע  כי  המעיד  חשבון  רואה  או  השומה  מפקיד  העתק)  (או  קסי  אישור 
הכסהחשבוות   מס  פקודת  פי  על  מוסףכדין  ערך  מס  חוק  תשל"ו,  פי    1975- ,  ועל 

   .1976-, תשל"וחוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 

  עה,ההצ מציא יחד עם  גיד אחר, יש להמקרה והמציע היו חברה, שותפות או תאב .25.3
עור בידי  על החברה, השותפות  -ך אישור חתום  ובו פרטים  רואה חשבון,  או  ו  א דין 

 ר, לרבות:התאגיד האח
  

 . תאגיד מהמרשם שמתהל לגביול פרטי התדפיס מעודכן ש  .25.3.1

 

והיקף אחזקותיהם    תאגידב  בעלי המיותשמותיהם ופרטיהם המלאים של   .25.3.2
 . )"התאגיד" –בו (להלן 

  
אם כי  יחז  יובהר  יחיבעלקו  י בתאגיד  שאים  מיות  באמצעות  י  אלא  דים, 

לפרט מתבקש  המציע  כלשהו,  משפטי  היחידי  תאגיד  הם  העומדים  מי  ם 
כ התאגיד  היחידים  מאחורי  או  היחיד  עד  בעל/י  אמור  את  המהווה/ים 

  המיות הסופי/ם בתאגיד.    

 

 . דירקטורים בתאגידשמותיהם ופרטיהם של ה .25.3.3

 

על מסמכי המכרז    בשמו ום  לחתשים הרשאים  ופרטיהם של הא   שמותיהם .25.3.4
 וההסכם, ואישור חתימה של עו"ד/רו"ח  על מסמכים אלה.

 
    .ים במשותףידי מספר מציע  ר הגשת הצעה עלכי לא תתאפש מובהר בזאת 

 

הגשת   .25.4 במועד  של המציע  הקבלי  על הסיווג  רשם הקבלים המעידים  אישור מאת 
למועד הגשת ההצעה.    ףקלהיות ת  ך צריהאישור  לעיל.    15.3ההצעה כמפורט בסעיף  

למו  קבלן אשר שו  תלמען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יתקבלו לעיין זה רישיוו
אלא רק אישור/ים    -צעה  שים או יותר למועד הגשת ההבמועד הקודם במספר חוד

 שם הקבלים לעיין תוקפו של רישיון המציע וסיווגיו.  עדכי/ים מאת ר
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אי הסף שוא ך עמידתו של המציע בת צורז ללמסמכי המכר  ר בוסח המצורףתצהי .25.5
 לעיל.   15.6 -ו  15.4 פיםסעי

  

 לעיל.   15.4 סעיףהסף שוא  עמידתו של המציע בתאי  ורךלצ  ון מקצועיי טופס יס .25.6
  

לכל   המקצועיב  ת המוזכר   עבודהבוגע  היסיון  ע"י    טופס  חתום  אישור  לצרף  יש 
הפרויקט   מהל  ע"י  או  הפרויקט  המזמין  השלמת  השלמת    דהעבובדבר  ומועד 

ט העבודה מאושר  , וכן חשבון סופי של העבודה (ללא מע"מ) הכולל את פירוהעבודה
 גם תמוות. מומלץ לצרף   ע"י המזמין.

  

ר בוסח המצורף למסמכי המכרז לצורך עמידתו של המציע בתאי הסף שוא תצהי .25.7
לעיין    15.5סעיף   המשהלעיל  ה  קבלן  עבודות  את  בפרויקט.שיבצע  יש    מסגרות 

   בוצעו ע"י קבלן המשה.ות שלתצהיר גם צילומים של העבוד ף לצר
  

האיכות  לצו יקוד  הבדיקה  רך  ועדת   / המכרזים  (אך  ועדת  רשאית  תהיה  מטעמה 
 . ייהרבכל מקרה לא חייבת) לקיים ביקור במסג

  

של   .25.8 חיים  העבודהקורות  מט+    מהל  העבודה  מהל  של  מקצועי  יסיון  עם  טופס 
 .  המציע

  
ם  בודות שיקום בטוים בתאים אגרסיבייבע  של מהל העבודה  את יסיוו  יש לפרט 

מ ו/או  חומצות  בתאי  שבוצעו  ת (עבודות  ו/או  בלחים  וזאת  ים),  שים     -5אי 
  האחרוות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. 

  
באמת   יקוד  ייתן  שלא  ולכך  שלהלן  האיכות  יקוד  לטבלת  המציעים  לב  תשומת 

שה"ל ככל  העבודה המוצע  למהל  במשך   מידה המתייחסת  של המציע  עובד  איו 
 הצעות.  לפי המועד האחרון להגשת  לפחות שתייםתקופה של 

  

לביצוע העבודהמס .25.9 לוגיסטית  היערכות  להצעתם מסמך  על המציעים    –  מך  לצרף 
התייחסותה הכולל  העבודה  לביצוע  לוגיסטי  ש ל   יערכות  וחומרים  אופן  כלים  יוע 

  כל בכפוף להחיותה,  (מחסים, דק דרומי, דק צפוי)  לאזורי העבודה השוים במל
מומלץ למציעים לקיים    .ספח מגבלות ביצוע בשטח המלב   יםהמפורט  והאילוצים

 לות הלוגיסטיות. י העבודה על מת להבין את המגבר מקדים בשטחסיו

 

תשל"ותצ .25.10 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  שצורף    1967-היר  לוסח  בהתאם 
 ידי בעל השליטה במציע. - למסמכי המכרז חתום על

  

י  יד -תצהיר העדר הרשעות חתום בהתאם לוסח שצורף למסמכי המכרז חתום על .25.11
 על השליטה במציע. ב

  

 .  בטי)(ככל שרל טהשאת השליל עסק בשליטת אישה, ותצהיר ואישור עורך דין ע .25.12
  

 העתק קבלה/ אישור תשלום על רכישת מסמכי המכרז. .25.13
  

 תשובות לשאלות הבהרה שתפרסם החברה (ככל שתהייה) חתומות על ידי המציע.   .25.14
  

 ממולא וחתום על ידי המציע.  לשלב הראשון טופס הצעה .25.15
  

המפורכ .25.16 המסמכים  כל  וכן  המכרז  מסמכי  עלל  חתומים  כשהם  דלעיל    ידי-טים 
 המציע. 

  
א של  או במקרה  (כולם  במכרז  להצעה  כאמור  הפרטים  ו/או  המסמכים  מן  איזה  צירוף  י 

(אך בכל מקרה לא חייבת) לפות לפי שיקול דעתה המוחלט   חלקם) החברה תהא רשאית 
ו/ עד למועד שהיא תציין  או  והבלעדי למציע לצורך השלמת המסמכים  הפרטים החסרים 

זה.   בעיין  עד לחלע שלא עשמציבהודעתה למציע  כן  וף המועד שהחברה קצבה לביצוע  ה 
  הצעתו במכרז תיפסל.   –ההשלמה 
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  אי צירוף איזה מן המסמכים כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

  
  

  יקוד ההצעות
  

  השלב הראשון (יקוד איכות)
  

במכרז . 26 המציעים  עלהראשון  בשלב    זה   הצעות  ותדורגה  של י  יד -תיבחה  המכרזים  ועדת 
(או הגורמים המקצועיים) שימוו    מהגורם המקצועי  ת שהיא תקבלם להמלצובהתא  החברה

   .(אם וככל שתחליט למותם) לצורך כך
  

  יובהר בהקשר לאמור כי רק הצעות שייעמדו בתאי הסף יוקדו ביקוד האיכות.   
    

  הלן: ות המידה והמשקלות המפורטים ללפי אמתן יי  יקוד האיכות . 27

 
יקוד   יקוד  חהאופן ההוכ  קריטריון  מס'

  מאלי מקסי
הסף    1 בתאי  לדרש  מעבר  המציע  יסיון 

שלבביצוע   בטוים    פרויקטים  שיקום 
  1בהיקף של לפחות    בתאים אגרסיביים

עבודה,   לכל  מע"מ)  כולל  (לא   ₪ מיליון 
ב שקדמו  5-וזאת  האחרוות    השים 

  ועד האחרון להגשת הצעות.למ

העבו דות  רשימת 
היסיון  ב טופס 

אישור  +    המקצועי 
מזמיחת ע"י  ן  ום 

ע"י   או  הפרויקט 
בדבר  הפרויקט  מהל 
העבודה    השלמת 

סופי   של  וחשבון 
מע"מ)   העבודה    (ללא 

מזמין   ע"י  מאושר 
את    העבודה  הכולל 

  . פירוט העבודה

לכל    10 קודות 
לדרש   מעבר  עבודה 

  בתאי הסף 

  קודות   30עד 

ע מטעם  התרשמות ממהל העבודה המוצ  2
בעבודו ויסיוו  שיקום  המציע  בטוים  ת 

שבוצעו  בתא (עבודות  אגרסיביים  ים 
תאי   ו/או  מלחים  ו/או  חומצות  בתאי 

ב וזאת  שקדמו    5-ים),  האחרוות  שים 
  למועד האחרון להגשת הצעות.

  
מובהר כי לא ייתן יקוד באמת מידה זו  

עבודה   המציע  שאי למהל  של  עובד  ו 
לפח משך  ב של  שתיים  תקופה  לפי  ות 

 עות.להגשת הצהמועד האחרון 
  

חיים של מהל    קורות
המוצע   +   העבודה 

  . טופס יסיון מקצועי
על   גם  יקוד  ייתן 
מהריאיון   התרשמות 

  . ערך)יהאישי (ככל ש

  קודות   15עד   

ממליצים  4 דעת  היתר,  .חוות  בין    ייבדקו, 
זמ בלוחות  העבודה,     ים,עמידה  איכות 

ה  רצון. החברה תהי ידע מקצועי, שביעות  
להבי דעת רשאית  חוות  גם  בחשבון    א 

עם  (מטעמה   היכרות  יש  שלחברה  ככל 
תל  )המציע עיריית  של  יפו  - אביב-ו/או 

  ו/או של תאגידים הקשורים בעירייה. 

מהמלצות   התרשמות 
ו/או   להצעה  שיצורפו 

עם   טלפוי    3ברור 
מי   ו/או  לקוחות 

שיקול  לפ   םמטעמ י 
מבין    החברהדעת  

המפורטים   הלקוחות 
היסיון  ב טופס 

ו/או    המקצועי
בחירת  אחר לפי  ים 

  ה. החבר

קודות לכל   5עד 
  חוות דעת. 

  קודות   15ד ע

הלוגיסטיים  הפתרוות  מהתרשמות    5
לשיו לאזורי  המוצעים  וחומרים  כלים  ע 

  העבודה. 

היערכ ות  מסמך 
ל ביצוע  לוגיסטית 

שהמציע    העבודה
בהתאם    להצעה  יצרף

  להזמה. 25.9לסעיף  

  קודות   15עד   
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מההצ  6 כללית  והמציע,  התרשמות  עה 
שביצע,  כולל   הקודמות  מהעבודות 

מכוות התוים שהמציע מסר במסגרת  
האישי   מהריאיון  והתרשמות  הצעתו, 

  .ערך)יל ש ערך עם המציע (ככש

ועדת   התרשמות 
ועדת    /המכרזים
  . הבדיקה

  דות קו  25עד   

כ יקוד איכות  סה"      
  אלי:מקסימ

  קודות  100

  
  

ההצעות,   . 28 איכות  בדיקת  את    רההחבלצורך  להזמין  חייבת)  לא  מקרה  בכל  (אך  רשאית 
על מת לעמוד,    לראיון אישי  המוצע מטעמם)  המסגרו/או    מהל העבודה  וכן את (   המציעים

   ה.ים בביצוע העבודות שוא מכרז זבין היתר, על יסיום של המציע

 

הזמת המציע  מובהר   בעצם  לראות  אין  לראכי  שהמציעים  לכך  כאידיקציה  ים  יון האישי 
לאחר   הסף  בתאי  המציעים  עמידת  את  לבחון  רשאית  תהיה  והחברה  הסף,  בתאי  עמדו 

  על פרטים שתקבל החברה במסגרת הריאיון האישי.הריאיון האישי ובין היתר בהסתמך 

 
י  לב השלקבוצת המציעים הסופית ומעבר לשצורך כיסה  יקוד האיכות המזערי הכולל, ל . 29

בכל מקרה שבו  ").  יקוד האיכות המזערי"  -(לעיל ולהלן  קודות    65של המכרז, יעמוד על  
בלבד, כשרים  מציעים  משי  מורכבת  תהא  הסופית  המציעים  אז  קבוצת  תהא    החברה  כי 

קוד האיכות  העמיד את יל ת), על פי שיקול דעתה הבלעדי  רשאית (אך בכל מקרה לא חייב
  . קודות 60המזערי על 

  
  מחיר)האיכות ושקלול ה(ב השי שלה

 

תיפתחה  ב . 30 (בלבד)  הסופית  המציעים  מקבוצת  המציעים  של  המחיר  הצעות  השי,  שלב 
קיבלו   שהן  האיכות  יקוד  עם  כל ותשוקללה  הצעת  את  תשקלל  החברה  הראשון.  בשלב 

 המחיר.   להצעת 70%-ולאיכות ההצעה,   30%באופן הבא: מציעים 
  

ש לציון הל כל אהחברה תקד את האיכות    החברה   . סימאליקמ חת מההצעות באופן יחסי 
(באחוזים) הגבומציע שהעיק את ההלתיתן   "  תרובי הה  חה    ") ת המחירהצע(בוגע לסעיף 

ולשאר ההצעות יקוד מופחת באופן יחסי להצעה שקיבלה את    ) 70%ימום (את יקוד המקס 
  ר. מקסימאלי כאמוהציון ה

  
צעה הזוכה  ת ההלהיובעלת היקוד המשוקלל הגבוה ביותר (איכות ומחיר), תיבחר  ההצעה  
  במכרז.

  

ש . 31 הגבוה  בו  במקרה  המשוקלל  זהיקוד  יהיה  אעבור  הה  ביותר  מהצעה    ר תיבחחת,  יותר 
 עדיפות כדלקמן:לפי סדר   מבין ההצעות האמורותבמכרז   ההצעה הזוכה

  . הגבוהה ביותר) ת ההחה (באחוזיםההצעה שהעיקה א .א

  . כות הגובה ביותרההצעה שקיבלה את יקוד האי .ב
  
  

 ברה של הח בקאית שיש לצרף למסמכי המכרז לאישור מקדיםות הגשת ערב

 

בשל   . 32 הצעות  לפסול  החברה  תאלץ  שבהם  מצבים  למוע  מת  הבקאית  על  בערבות  פגמים 
בסעי כמפורט  המכרז  למסמכי  לצרף  ה  –(להלן    לעיל   25.1ף  שיש  ), בקאית""הערבות 

כל אחד מהמ לא חייבים)  (אך  הציעים להציג לאישורה מראש שרשאים  וסח  ל  חברה את 
 הערבות הבקאית.  

 

שות  ם להעביר לעיון מראש של החברה את הערבות הבקאית, רשאים לעוייימציעים המע  . 33

אלקטרוי   דואר  לכתובת  סרוקה  ולהעבירה  קבלת    sigal.y@atarim.gov.ilכן  (ולוודא 
 להזמה זו.  1ט בטבלה בעמ'  למייל במייל חוזר), לא יאוחר מהמועד המפור אישור
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רבות הבקאית איה מחליף  את הע  ודגש, האפשרות להגיש לאישורה מראש של החברה וי . 34
להצעת המציע במסגרת המכרז, אלא אך ורק באה    את החובה לצרף את הערבות הבקאית 

 בערבות הבקאית תיפסל הצעתם.    להקל על המציעים ולמוע מצב שבו בשל פגמים 

 

  טופלה.        א תיתקבלו לאחר המועד כאמור ל פיות אשר . 35
  
  

 קבלת אישור תקציבי  -תאי מתלה 

  

להבהיר  החברה . 36 התקבל  מבקשת  טרם  המכרז  פרסום  למועד  כון  האישור    האצל  כי 
 ). "האישור התקציבי"  -  (להלן העבודותשל  השלב השיהתקציבי לצורך מימון  

  

תחילת  ל . 37 כי  בזאת,  מובהר  האמור  של  אור  השי  האהעבודות  השלב  בקבלת    ישור מותית 
אלו,  התקציבי בסיבות  לא .  בסמוך  יחל  במכרז  בעבודות  חר  הזוכה  ההסכם  על  החתימה 

, אם  שי יחלו בפועל רק לאחר קבלת האישור התקציביההשלב  עבודות  השלב הראשון, אך  
 וככל שיתקבל.  

  
כי הימק   תחייב את דחייתן הזמית    כאמור  יםישורשכות תהליך קבלת האיימת אפשרות 

  ודות. השלב השי של העב  כובם ו/או שיוים ו/או אף ביטולו עישל העבודות, א

 

סיום השלב הראשון של    ממועד  יםחודש   6בתוך    האישור התקציבי   יובהר, כי אם לא יתקבל  . 38
סיום השלב הראשון של  חודשים    6(התקופה של    העבודות   : תיקרא להלן  העבודותממועד 

חייבת)    החברה"), תהא  תקופת ההמתה" לא  (אך  תום  להודירשאית  שלאחר  מועד  בכל  ע 
 השי של העבודות.  השלבתקופת ההמתה על ביטול 

  
הזוכה להצעתו    המציע, יהיה מחויב  של העבודות  השלב השיאת    החברהכל עוד לא ביטלה    

ו/א  שיוי  כל  ללא  במכרז,  הוגשה  בה  קב  במתכות  בה  התמורה  לרבות  הסתייגות,  ו 
  במסגרת הצעתו כאמור. 

 

וכה למסור  הז  המציעכל עת לאחר תום תקופת ההמתה, יהיה רשאי  יל ובעל אף האמור לע  . 39
הצעתו הוד  לחברה ביטול  אודות  בכתב  השי לשלבוגע    עה  העבודות  ב  "   של  הודעת  (להלן: 

הזוכה המשתתף  של  לאחר  הביטול  לתוקף  שתיכס  ל  ימים  60"),  מסירתה  .  חברהממועד 
א כסה לתוקף כאמור, תהא וכה להז   מציעמובהר בזאת, כי כל עוד הודעת הביטול של ה

בלת האישור התקציבי (ככל שהתקבל), ולמסור  קהזוכה על    יעצ רשאית להודיע למ  החברה
  המציע בהתאם להסכם. במקרה כזה הודעת הביטול של    השלב השי  ו צו התחלת עבודותל

 הזוכה יהיה מחויב להצעתו לכל דבר ועיין.  ציע יכס כלל לתוקף והמהזוכה לא ת

 
תתפים במכרז זה, ספק יובהר מראש, כי בעצם השתתפותם של כל אחד מהמשהסר    למען

או סוג) ו/או דרישה (מכל מין ו/או סוג) ו/או  הם מוותרים מראש על כל טעה (מכל מין ו/
כגד   סוג)  ו/או  מין  (מכל  תל  ו/או   ברההחתביעה  "- אביב-עיריית  (להלן:  "),  העירייהיפו 
בעקיפין   ו/או  במישרין  התקציביק  להליך הקשורה  האישור  הימשכות  בלת  ) ם(לרבות 

  עצמו. ציעהמ על מכרז זה ו/או על ביצוע העבודות ו/או על וו/או השפעת ו ולתוצאותי
  

עבודות   . 40 לביצוע  תקציבי  אישור  בקבלת  הצורך  לעיין  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בוסף 
כפופה גם לשביעות  השלב השי, מובהר כי מסירת עבודות השלב השי למציע הזוכה תהיה  

   רצון החברה מביצוע עבודות השלב הראשון. 
  
  

  כללי 
  

ה על כל פרטיה  תחשב כעומדת בתוקפו  בלתי חוזרת המוגשת במסגרת מכרז זה היה  הצעה   . 41
ת  תהיה רשאי   חברהה מועד האחרון להגשת הצעות.  מה(תשעים) ימים    90למשך תקופה של  

מור, ולבקש אכ  צעותיהםקיעת הד פרי מועו אחלפי א  ל המציעים (כולם או חלקם)לפות א
להא שימהם  לפי  תוקפן,  את  דעתה  ריך  והבקול  המהמוחלט  זה לעדי.  במכרז  שתתפים 

ו/טע  כל  עלמוותרים בזה   ו/או זאו תה  יית או  בקשר לפ   םו/או שתהיה לה  ישכות שביעה 
 חר במכרז זה כאמור. ל משתתף אאליהם ו/או לכ  החברהפיית  -אי
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ות ו/או סתירות ו/או  אי בהירויר לתאי מכרז זה, לרבות שאלות בדבר  ת הבהרה בקששאלו . 42
  וראותיהם ו/או השוים ו/או בין הוראות שוות מה  מכרזמות כלשהן בין מסמכי האי התא

ו/או פגם אחר בהם,   יוה בכל אי התאמה  כתובת דואר אלקטרוי  יתן להעביר לגב' סיגל 

sigal.y@atarim.gov.il  ה(ולאש בר את קבלת  טלפוית  עד  03-5640129  -מייל  יאוחר  )  לא 
 הזמה זו.  ל  1ועד המפורט בטבלה שבעמ' מהמ

  
בעל החברה  למשרדי  שיועברו  הבהרה  ו/או  - שאלות  הפה  המועד  את  לאחר  יחייבו  לא  "ל 

סר השאלות לפי תאי מכרז זה. מובהר  החברה בתשובה, ולא יגרעו מהתחייבויותיו של מו
ה לשיקול  פה או באיחור תו-שאלות הבהרה שמסרו לה בעלאם להשיב ל  בזה כי ההחלטה

והבלע המוחלט  ו/או  דעתה  טעה  כל  על  מוותרים  זה  במכרז  והמשתתפים  החברה,  של  די 
  ה בקשר לכך. כות ו/או תביעז

  
בכת אצלה  שיתקבלו  ההבהרה  לשאלות  בכתב  תשיב  את החברה  ותעביר  ובמועד,  ב 

  מי שרכש את מסמכי המכרז.  טיות) לכל תשובותיה (לרבות השאלות הרלב

 

ידי משתתפים כאמור  - ייים שהועלו עלות המחייבת והסופית לגבי עמובהר בזה כי הפרש  . 43
דעתה המוחלט והבלעדי, כי אך ורק התשובות בכתב ה ולפי שיקול  ידי החבר-לעיל תיקבע על
על  המצ   ידי-שתישלחה  על  וכי  זה,  מכרז  לעיין  מחייבות  כאמור  אהחברה  לצרף  ת יעים 

 ידיהם, להצעתם.  -התשובות, כשהן חתומות על 
  

יגיש לחברה שאלת הבהרה במועד המפורט לעיל, יהיה מוע  עוד מובהר בזה כי מציע שלא   . 44
ט  ומושתק כל  התאמה  מלהעלות  אי  ו/או  סתירה  ו/או  בהירות  אי  בדבר  תביעה  ו/או  עה 

 או, לטעתו, במסמכי המכרז. שמצ

 

א  החברה . 45 לעצמה  שלאשומרת  הזכות  למסמכי  כלל  לדון    ת  בהתאם  הוגשו  שלא  בהצעות 
 רז.המכ

  

את   . 46 לעצמה  שומרת  להחברה  איה  הזכות  והיא  המכרז,  את  את בטל  לקבל  מתחייבת 
או  הזוההצעה   ביותר  שהיאאלה  הצעה  מהאומדןיזו  חריגה  משום  היתר  בין  לא  .  ,  למציע 
  כל טעות או תביעות בקשר לאמור לעיל. תהייה

  

ום שדרש תו תקבלה לחתום על ההסכם, תוך שבעה ימים מהיב מציע שהצעבמקרה שסר . 47
את   מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו ולא המציא  לכך על ידי החברה,

ה לא  ת והמסמכים החוצים לצורך ההסכם, החברה תהא רשאית (אך בכל מקרכל הבטוחו
בחוז  להתקשר  המוחלט,  דעתה  שיקול  לפי  אחייבת),  מציע  עם  מזכותה  ה  לגרוע  מבלי  חר, 

המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות    כפיצוי בגין הפרת התחייבות  למימוש הערבות הבקאית
א צורך בהוכחת זק. מובהר בזה למען הסר כל שגרם לה, וללתביעה של החברה בגין הזק  

ה שבו  במקרה  כי  הספק  לכך  ותהא  כאמור,  הצעתו  את  לממש  יסרב  הזוכה  סיבה  מציע 
אשתהא,   או  קויה  זכות  כל  אחריו  הבא  למציע  תעמוד  הזוכה  לא  כמציע  להיבחר  חרת 

 רז, וההחלטה בעיין זה תהא תוה לשיקול דעתה של החברה. במכ
  

ת  כל . 48 ו/או  כשיוי  במסמך  שייעשו  ו/או הסתייגות  תיקון  ו/או  הלוספת   רז מכשהו ממסמכי 
בד בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או  מהם,  בחלק  תוספתו/או  של  ובין    רך  המסמכים  בגוף 

או שהם עלולים לגרום לפסילת    חרת ייחשבו כאילו לא וספו,במכתב לוואי או בכל דרך א 
. למען הסר כל ספק, החברה תבהיר כי  וחלט של החברה, והכל לפי שיקול דעתה המ ההצעה

בספ שיויים  וערכו  המכרז, במידה  למסמכי  המצורף  מההסכם  חלק  שהם  הביטוח  ח/י 
 ה. משיויים אלה ולא תראה בהם כטעם לפסילת ההצע החברה תתעלם

  

ה . 49 את  לעצמה  שומרת  למסמכי  החברה  בהתאם  הוגשו  שלא  בהצעות  כלל  לדון  שלא  זכות 
 המכרז.

  

תה  צמה את הזכות לפות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעחברה שומרת לעה . 50
לביצוע ו/או  לקבלת הבהרות  בבקשה  והבלעדי,  ו/או  השלמת מסמכ   המלא  פרטים  ו/או  ים 

עם תאי הסף ו/או בקשר עם    הקשורים בהצעתם, לרבות בקשרמידע, מכל מין וסוג שהם,  
הכספ ההצעה  עם  בקשר  ו/או  האמיסיום  ובכלל  או  ית,  חישובית  טעות  כל  עם  בקשר  ור, 
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ומכל    או שיוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם /אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו
ת  סיבות בהן גרמה בשל רשלושהיא שתגלעו באיזה מהמעים האמורים (לרבות בסיבה  

לגרוע   מבלי  והכל  המציע),  של  המכוות  בידיעתו  לחלופין,  הזכויות  או  המוקות  משאר 
 אות הדין. לחברה בהתאם לשאר ההוראות הקובות במסמכי המכרז ובהור

  
ה כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  ומהמציעים  מודעים  כפי  ם  החברה  לסמכויות  סכימים 

בסעיף   קובות  בזאת  שהן  מוותרים  והם  לעיל,  יהיו  זה  וכן  חוזר,  ובלתי  סופי, מלא  באופן 
או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בהקשר /לות כל טעה ומועים ומושתקים מלהע 

  מכות כאמור.יותיה של החברה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סעם הפעלת סמכו 
  

לפי שיקו   בכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד כי אז  . 51 ל דעתה,  החברה תהא רשאית, 
עיין בתאגיד יהיו  שיים מבעלי ה וכתאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי  

 ושא המכרז.ערבים אישיים להתחייבויות הזוכה לפי ההסכם 
  

היה רשאית לעשות בהם כל שימוש  של החברה שתמובהר בזה כי מסמכי המכרז הם רכושה   . 52
דעתה שיקול  והמשתתפים  לפי  והבלעדי,  בהם    המוחלט  לעשות  רשאים  אים  זה  במכרז 

 ורך הגשת הצעתם בהתאם לתאי המכרז. מלבד שימוש לצשימוש, מכל מין וסוג שהוא, 
  

לעיל,   . 53 באמור  לפגוע  הבלעהחברה  מבלי  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  די,  שומרת 
כלשהו  ליו, קיים או היה קיים חוב  או לדחות הצעת מציע שכגדו ו/או כגד מי מבע /לפסול ו

הזכות    חברה. כן שמורה ל)החברה ו/או כלפי חברת אתרים (החברה האם של החברהכלפי  
בפלילים   הורשע  אשר  מציע  הצעת  את  לדחות  ו/או  שקדמו    7ב  לפסול  האחרוות  השים 

ההצ להגשת  האחרון  בעבירולמועד  העושין,עות,  חוק  פי  על  ו/או  המדיה,  בטחון  גד    ת 
אדם ו/או כגד רכוש ו/או בעבירות הוגעות לתחום עיסוקו של  , כגד גופו של  1977-תשל"ז

שיר ה במתן  אשר  מציע  ו/או  התיישו,  לא  אשר  זה  מכרז  שוא  השירותים  מסוג  ותים 
  הלים גדו הליכים בגין עבירה כאמור.  מת

  
כגד מי מבעליו,  את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כגדו ו/או  החברהלעצמה כן שומרת 

או לכיוס  /טיות ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ותביעות משפ
  סים.  כ

  

ל . 54 במכרז,  זכו  שלא  למציעים  תאפשר  החברה  של  המכרזים  ועדת  ועדת  בפרוטוקול  עיין 
הזוכה ההצעה  ובמסמכי  הסבוהמכרזים  מציע  סודות  .  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  ר 

ו/או (להלן    מסחריים  עסקיים  ), שלדעתו אין לאפשר את העיון  ים סודיים""חלק   - סודות 
 רז יהג כדלקמן: לאחר סיום המכבהם למציעים אחרים  

  

 משמעי.  –פן ברור וחד יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באו .54.1

 

 יסמן את החלקים הסודיים.  .54.2
  

סי .54.3 שלא  למציע  שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  ההצעה  מן חלקים  מסירת 
 חרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. לעיון מציעים א

  

שחלקים אלה בהצעה סודיים גם    ווה הודאה בכךסימון חלקים בהצעה כסודיים מה .54.4
ומ המציעים האחרים,  של  העיון  בהצעותיהם  זכות  על  מוותר מראש  שהמציע  כאן 

 ציעים האחרים. של הצעות המ בחלקים אלה 
  

 של החברה בלבד.   זכות העיון של המציעים היויודגש, שיקול הדעת בדבר היקף  .54.5
  

ה .54.6 בחלקים  עיון  לאפשר  המכרזים  ועדת  בהצעתהחליטה  שהזוכה    מפורטים  הזוכה 
לזוכה, ותאפשר לו להשיג על    הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה

 קול דעתה. ן בהתאם לשיכך בפיה בתוך פרק זמ
  

ההש  .54.7 את  לדחות  המכרזים  ועדת  בטרם החליטה  לזוכה  כך  על  תודיע  מסירת    גה, 
 החומר לעיוו של המבקש. 

 



  

14 

 

  

מידע שמסר לצורך עמידה בתאי הסף  המציע וכן כל  בכל מקרה פירוט יסיוו של  
לא יחשב כחלק סודי גם אם    -כדרש בתאי מכרז זה    או לצורך קבלת יקוד איכות,

 יסומן כך.
  

בד, ואולם  בלשון זכר, מטעמי וחות בל  זו מוסחתזמה  למיעת כל ספק מובהר בזאת כי ה . 55
 ברור כי ההצעה מופית לכל אחד ואחת. 

 

לבית המשפט  מית הבלעדית להסמכות המקו . 56 תוה  זה תהא  דון בכל סכסוך הוגע למכרז 
  אביב. -ון בו מבחית העיין בעיר תלהמוסמך לד 

  
                              

  וד רב,בכב
  

  אוצר מפעלי ים בע"מ                 



 

  _____________________  שם המציע 

  _____________________  כתובת 

  _____________________  טלפון במשרד 

  _____________________  טלפון ייד

  שם איש הקשר 

  כתובת דוא"ל 

_____________________  

_____________________  

  לכבוד
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  1רח' כ"ג יורדי הסירה 
  יפו -  אביבתל 

  
 ,..א.ג  

  57/2022 מס'דו שלבי  פומבימכרז  במסגרת -לשלב הראשון  טופס הצעה הדון : 
  

  זה הו להודיעכם כדלקמן:  מכרזבתשובה להזמתכם להשתתף ב
  

1. ו מעוים  י אמל תל אביבקיר הים המערבי בהעבודות לשיקום    את  עלבצי  )  העבודות"   –להלן"  (
  .בהסכםו מכרזהמפורטות במסמכי ה בהתאם להוראות  

  

תאי המכרז וכל ספחיו,  בעיון את    ווקרא   המיועד לביצוע העבודות ושא המכרז  באתר  וביקר .2
  והמכרז, וידוע לבכל הספחים שצורפו אל    ועיי  .לרבות (אך לא רק) הסכם ביצוע העבודות

ואת   , התאיםאת הדרישות וכי הבים מצהיר ו. הזו ומהצעתחלק בלתי פרד  שהם מהווים
  .  זו ולצורך הגשת הצעתו את כל המידע שהיה דרוש ל  וה"ל, וכי קיבל   כל האמור במסמכים

  

  ו דרכי הביצוע, בדק  ו המסמכים השוים, ידועות ל  והתקים המחייבים, ברורים ל   ול   ברורים .3
בהוצאות   הקשורים  הפרטים  כל  לובה  העבודותבביצוע    יםהכרוכ ובתאים  את  זה תאם    כל 

 . ואת הצעת וביסס
  

4. וכי כל  יםמאשר  ואמסרו ל ידי החברה ו/או מי מטעמה לא  - על מידע ו/או מצג כלשהם אשר
יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או חלק ממסמכי המכרז כאן, אלא אם ערכו  

או דרישה בעיין  /ידי החברה ואו מוותרים מראש על כל טעה ו/או תביעה ו -בכתב וחתמו על
 זה כלפיכם ו/או מי מטעמכם.

 

ידי מורשי החתימה של החברה יחייב את החברה לצורך  -או מאשרים, כי רק הסכם החתום על .5
 המכרז כאן. 

  

 או עומדים בתאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.   .6
  

בעקיפין, באופן מלא או  או מגישים את הצעתו זו מבלי שערכו תיאום כלשהו, במישרין או   .7
ואשר מוצעים    וזה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים ב   מכרזחלקי, עם המשתתפים האחרים ב

 ידיו.  -על
  

8.  במקרה ולא  ות במועדים הקבועים במסמכי המכרז.  לסיים את העבוד  יםמתחייב  וה  שלים
צוי המוסכם  לכם את סכום הפים לשלם  מימסכי  ו תוך התקופה ה"ל, ההעבודות  את ביצוע  

 ות. כל יום של איחור בסיום העבוד שקבע בהסכם ביצוע העבודות בגין
  

9.  עצמ  יםמקבל  וה בהתאם    ועל  הבדק  ועבודת  התיקוים  את  בלבצע  הטכי  לאמור  מפרט 
  . והתוכיות בפרט, ויתר מסמכי המכרז בכלל המיוחד

 

במסגרת    ועל כל שיוי בעובדה, במצב או בהצהרה שיתו על ידי  כםלהודיע ל  יםמתחייב   או . 10
וכן על כל שיוי שחל במצב המציע שיש בו    חברה ל   ואו בכל מסמך אחר שמסר על ידי  ו הצעת

ובכלל זה, שיוי    מכרזכדי להשפיע השפעה מהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו על פי ה



 

  

2

2

מפרק, מפרק, כוס כסים, מהל מיוחד (בין אם המיוי  במבה המציע, בבעלות בו, מיוי קדם 
צו הקפאת הליכים   ושיו, מתן  או  לבין חבריו  בין המציע  זמי או קבוע), עריכת הסדר  הוא 
המתהלים גד המציע, הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על כסים מהותיים של  

 המציע. 

  

ה . 11 מסמכי  כל  את  מצרפים  להציע    מכרזהו  בהזמה  כמפורט  הדרשים  המסמכים  ויתר 
 על כל מסמכיו וספחיו.  מכרזההצעות, ומתחייבים בחתימתו להלן לקיים את כל תאי ה

  

 הצעה זו היה בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול, היא בתוקף כמפורט במסמכי המכרז. . 12

  

וכאשר   . 13 זה,   אם  במכרז  כזוכה  על    יםמתחייב  והוכרז  וכל  לחתום  העבודות  ביצוע  הסכם 
בידי    ספחיו תקופת    החברהולהפקיד  ה"ל  למשך  ההסכם  לפי  ביצוע  ערבות  ההתקשרות 

(שבעה)   7-, וזאת בתוך לא יאוחר מוערבות בדק בהתאם להוראות שקבעו שם וכפי שתורו לו
 . בעיין זה או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידיכם  ו ימים ממועד פייתכם אלי

  

או מורים בזה לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול ו/או לשיוי מכל סיבה שהיא,   . 14
"הערבות"), לפירעון    -ידו למסמכי מכרז זה (להלן  -להציג את הערבות הבקאית המצורפת על 

בפי הבק מוציא הערבות, אם לא מלא אחר איזו מהתחייבויותיו כלפיכם לפי תאי מכרז זה  
לרבות (אך לא רק) חזרה מהצעה ו/או הימעות מחתימה על הסכם ביצוע העבודות והספחים  
המצורפים לו ו/או הימעות מהחזרתם אליכם במועד ו/או הימעות ממסירת כל המסמכים  

 פי הסכם ביצוע העבודות במועד האמור לעיל ו/או כל הפרה אחרת.-והבטוחות הדרשים על

  

15 . כי ידוע ל   יםמצהיר  ואו  ומקובל עלי  והשהציעה  מתחייבת לקבל את ההצעה    שהחברה אי
  זה  מכרזבטל  שומרת לעצמה את הזכות לוהיא  ,או איזו הצעה שהיא המחיר המוך ביותראת 

ו/או לשות את היקף העבודות המפורטות בו, לרבות   ומכל סיבה שהיא ו/או לדחות את ביצוע 
על כל טעה ו/או תביעה ו/או    יםמוותר  ו ), וא(אך לא רק) בשל חריגה מהאומדן (ככל שיהיה

בקשר לביטול המכרז ו/או דחיית ביצועו ו/או  שיוי היקף העבודות    וזכות שיש ו/או שתהיה ל
 במכרז כאמור. 

 

ו/או   . 16 הובעים  האגרות  ו/או  העמלות  ו/או  ההשקעות  ו/או  התשלומים  ו/או  ההוצאות  כל 
, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או  וורק עלי  וחלים עלי   מכרזב  והדרשים לצורך השתתפות

ו/או ההכות הדרשות לצורך ההשתתפות   מכרזבלהשתתפותו התחייבות ו/או הוצאה בקשר 
 כאמור.  

  

הליכי  מסור   . 17 יהול  לצורך  לכם  הדרשים  הבהרות  ו/או  פרטים  ו/או  וספים  מסמכים  לכם 
זו ובטרם ההכרזה על הזוכה  הצעתו  הגשת    ידיכם לאחר מועד-לכך עלותבקש  , במידה  מכרזה
בזה ויתור מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה ו/או תביעה    יםמוותר  ו ידיכם. א-זה על   מכרזב

ל שתהיה  ו/או  אי  ושיש  (או  פייה  עם  בקשר  על- כלפיכם  שתבוצע  דומה  למי  -פייה)  ידיכם 
 זה.   מכרזמהמשתתפים ב 

  

18 . ות את  מכרז הצעות ב  ם כי עד למועד האחרון להגשתמימסכיו  אכם רשאים לתקן ו/או לשה ,
ידיכם ולפי שיקול דעתכם הבלעדי,  -הסופיים יקבעו על   מכרז תאיו, כולם או חלקם. תאי ה

 .  ווהם (ורק הם) יחייבו אתכם ואות

  

זו היו שלם, מדויק ומשקף את האמת ואותה  הצעתו  במסגרת    וידי-כל המידע המסר על . 19
 בלבד.   

  

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה,   90הצעתו זו תעמוד בתוקפה לתקופה של   . 20
ומכל מועד דחה להגשת ההצעות כאמור. ידוע לו כי החברה תהיה רשאית לפות אליו לפי  
או אחרי מועד פקיעת ההצעות כאמור, ולבקש מאיתו להאריך את תוקף ההצעה, לפי שיקול  

היה וביקשה כך החברה, או מסכימים להאריך את תוקף ההצעה    דעתה המוחלט והבלעדי.
בהתאם לבקשה. או מוותרים בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו  

פיית בחרה אליו ו/או לכל משתתף אחר במכרז בקשר להארכת ההצעה  -בקשר לפיית או לאי
 כאמור.  
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העבודות ושא המכרז ממקורות חיצויים לרבות עיריית  ידוע לו כי החברה מממת את ביצוע   . 21
יפו, וכי בעת פרסום מכרז זה טרם אושר המקור התקציבי לביצוע השלב השי של  - אביב-תל

הושא   להסדרת  כפופה  העבודות  של  השי  השלב  ביצוע  תחילת  לאמור  בהתאם  העבודות. 
 התקציבי. 

  
  

  על החתום,  וולראיה בא
  

  
  

 ______________  _____ _________   ______________  
  חתימת וחותמת המציע   שם המציע   תאריך 

  
  

  

  המציע  אישור חתימות
  

 ז ...............ת"....  .........את חתימתם של ה"ה  ת  /מאשר)  ...........מ"ר  ....................(אי הח"מ, עו"ד  
ת"ז.............    .............. ................/"פח  ........................  בשםוה"ה  כי    ת"ז/אחר  ומאשר/ת 

ם  , וכי הולחייבה מהמוסמכים לחתום בשו ה"ל ה...................האשים הללו הם מורשי החתימה של 
  שלה. התאגדות  מסמכי הקיבלה  ובהתאם ל   .......................תוקף שה-בתהחלטה  תמו על ההסכם לפי  ח
  

                _____  _____  
  , עו"ד                   

  
  

  
  

  



 טופס הצעת המחיר (יש לשים במעטפה פרדת ביחד עם כתב הכמויות) 

  _____________________  שם המציע 

  _____________________  כתובת 

  _____________________  טלפון במשרד 

  _____________________  טלפון ייד

  שם איש הקשר 

  כתובת דוא"ל 

_____________________  

_____________________  

  לכבוד
  בע"מ  אוצר מפעלי ים

  1רחוב כ"ג יורדי הסירה 
  יפו  – אביבתל 

  "החברה")  –(להלן 
  

 ,..א.ג  
  

     57/2022במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס'  -לשלב השי –הצעת מחיר  טופס הדון : 
  

  לטופס זה יש לצרף את כתב הכמויות 
  

  

  _______________בהתאם להתחייבותו בטופס ההצעה לשלב הראשון במכרז זה, או  הח"מ 

  ) מצהירים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת כדלקמן: המשתתףשם מלא ומדויק של  *(

או מציעים לבצע את העבודות כמפורט בהסכם ובכתב הכמויות כדלקמן (יש לבחור את  .1
 : החלופה הרלבטית)

  

החה � כחלק    ללא  המצורף  הכמויות  בכתב  המפורטים  הסכומים  על 
 ממסמכי המכרז. 

הסכומים    בהחה  � על  אחוזים)   ...................)  .........% בגובה 
  המפורטים בכתב הכמויות המצורף כחלק ממסמכי המכרז.

, וכי חריגה  אחוזים) לכל היותר  עשר  שיים(  %12רשאים להציע החה של  ידוע לו כי או   .2
 ההחה המפורט לעיל יביא לפסילת הצעתיו.  מטווח 

  
. לא יתן  כתב הכמויותיתן להציע אחוז החה אחיד ביחס לכלל המחירים בידוע לו כי   .3

של   שוים  לחלקים  ו/או  שוים  לסעיפים  שוה  החה  אחוז  הכמויות להציע  ו/או    כתב 
 . כתב הכמויותכמו כן לא יתן להציע תוספת ל לשלבים השוים של העבודה.

  
לו כי .4 במקרה של אי התאמה בין אחוז ההחה המוצע בספרות לבין אחוז ההחה    ידוע 

   הסכום המיטיב עם החברה, לפי העיין, הוא שיקבע.המוצע במילים,  
 

עבור ביצוע העבודות בהתאם   י החברהאו מאשרים כי ידוע לו כי התמורה שתשולם על יד .5
יד על  שהוגשה  המחיר  ומוחלטת,    ולהצעת  סופית  תהיה  כל  במכרז  את  תכלול  והיא 

שלא  ובין  שצויו  בין  העבודות,  בביצוע  הזוכה הכרוכות  של המציע  וההוצאות  הרכיבים 
צויו בהסכם וספחיו, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות ולרבות (אך לא רק): חומרים, כלי  

סוציאליות,  עבוד והפרשות  מיסים  עבודה,  שכר  השטח,  גידור  הובלה,  הוצאות  ציוד,  ה, 
תקורה, רווח קבלי, בצ"מ, הוצאות הכרוכות בסילוק הפסולת והאשפה לרבות הוצאות  
הובלה ואישורים, הוצאות עבור בדיקות במכון התקים (כל שיידרש), הוצאות שיידרשו 

ב דרשים  ואישורים  תעודות  הוצאת  שיידרש) עבור  (ככל  ולמפרט הטכי  להסכם  התאם 
ו/או כל הוצאה ו/או תשלום אחר הדרוש למען ביצוע העבודות בהתאם להסכם ולספחיו  

 לרבות המפרט הטכי אף אם לא אוזכרה במפורש במסמכי המכרז. 

  



 

  

 

2

ו/או התייקרות על התמורה שתחושב על בסיס הצעת   הכי לא תשולם כל הצמד  ידוע לו .6
, למעט עדכון מחירי כתב הכמויות של השלב השי בלבד במכרז  יועל יד  המחיר אשר תוצע

    בהתאם לשיויים שיחולו במדד הבסיס כמפורט בהסכם.
  

התמורה שתשולם בפועל תהיה על פי מדידה בפועל של העבודות שיבוצעו על  ידוע לו כי   .7
   .  הועל חשבו י החברהידה תבוצע על יד ד יו, כאשר המיד

 
  

  

  ולראיה באו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: ......................... (תאריך):
  

  
  

 __________________  
  חותמת + חתימה 

  
  

  המציע  אישור חתימות
  

..............................    ה שלת מאשר את חתימ  ...........מ"ר    ............................אי הח"מ, עו"ד  
  .................... הח"פ/אחר  ה"ה    וז   צעהעל  שלה  החתימה  מורשי  באמצעות  שעשתה 

חתמו  אשר    ........................, ת"ז    ..................................-ו  ...................ת"ז    ........................
  על הצעה זו בפי. 

  
  : ......................ה באתי על החתום היום ולראי 

 ________________  
  עו"ד ...................,



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
08 ןוולגה יבוע ,מ"מ 52 רטוק ,תונוולוגמ 005פ הדלפ תוטומ     02.00.0009

 12,650.00 11,500  1.10 תינכותב טרופמכ קוזיח יחפ ךותיר ללוכ ריחמה ןורקמ ןוט   
      
002 לע 002 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0010
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

 63,000.00 180.00 350.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      
001 לע 001 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0011
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

226,300.00 365.00 620.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      

 17,875.00 7,150  2.50 6644 י"ת יפל 005-פ הכיתר הדלפמ  ןויז לזרב ןוט  02.00.0012
      
מ"מ 009 קמועבו חודיקה ןויקינ מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0022
טומה ,תינכותב טרופמכ ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו      

143,000.00 1,300 110.00 .דרפנב דדמנ ןטובמה 'חי   
      
006,1 קמועבו חודיקה ןויקינו מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0032
טרופמכ טוארגו ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו מ"מ      

137,500.00 2,500 55.00 דרפנב דדמנ ןטובמה טומה ,תינכותב 'חי   
      
מ"מ 001 קמועבו חודיקה ןויקינו מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0042
קבד ךותל 613 הטסורינמ מ"מ 01 רטוקב ןגוע תליתשו      
ןגועה תא ללוכ ריחמה ,ע"ווש וא תינכותב טרופמכ יסקופא      

112,000.00 1,400 80.00 .הטסורינמ 'חי   
712,325.00 20 קרפ תת 00.20 כ"הס  

      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההז הירטמואיג לעב )ןוטבמ םי ריק הקעמ( "בוכרכ" תקיצי     02.01.0107
ןוטבמ ,תוינכותב השירדל תומיאתמה תודימבו רוקמה ריקל      
תומכ ,N 5.24 AL  טנמצ יושעה ,8 הפישח תגרד 04ב      
ףסומו ק"מל ג"ק 001 םחפ רפאו ק"מל ג"ק 053 טנמצה      

174,000.00 4,350 40.00 ע"ש וא סקפייז וא ,ןורטנפ ק"מ   
      
N טנמצ ,8 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבמ םי ריק יופיצ תקיצי     02.01.0108
    5.24 AL  001 לקשמב םחפ רפא +ק"מל ג"ק 023 לקשמב  
ןוטב ריק דגנכ תוקוצי מס 01 דע 5 לש םייבועב ,ק"מל ג"ק      

470,000.00 10,000 47.00 .076 ריפס טוארגב שומיש ,ןיפליחל  .םייק ק"מ   
644,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  

1,356,325.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022
דף מס':     002 ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  30 ק ר פ       
      
קוצי בוכרכל הפולחכ( םורט ןוטב "בוכרכ" תבכרהו הקפסא     03.0001
תגרד 04ב ןוטבה גוס ,תשק תרוצב תיזח םע ,)םוקמב      
סקפייז וא ןורטנפ N 5.24 AL טנמצב שומיש ללוכ 8 הפישח      
ירזיבא ,המלשה לזרב , המלשה ןוטב ללוכ ריחמה ע"ש וא      

  5,200.00 5,200  1.00 עוציבל םישורדה -םיינמז בוצייו המרה ק"מ   
      
יטנמלאל 5644 י"ת יפל 005 -פ הכיתר הדלפמ ןויז לזרב     03.0011

 19,600.00 14,000  1.40 תוגרדמה ןוט   
 24,800.00 םורט ןוטב 30 כ"הס  

      
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
תאמגוד VU דימע םימ חוד רליס תועצמאב ןוטב םוטיא     05.0001
לע הנגהל ע"ש וא קוויש צ.א לש BH 832 טסיסירורדיה      
לש םימקושמ םיקלח ,גניפוטה ןוטב חטשמ ,שוגפה תורוק      
םשיי רמוחה .ףיצרה תיזחב סנולכה ישארו בחור תורוקה      

169,800.00 300.00 566.00 תובכש יתשב ר"מ   
      
קיטסמ תועצמאב םייקל שדח ןוטב ןיב םירפת םוטיא     05.0002

 19,000.00 95.00 200.00 ע"ש וא ןיישקארטסנוק סקלפהקיס גוסמ ינטירואילופ רטמ   
188,800.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ םיה ריק קוזיחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0001
ןווליג םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב      

630,000.00 45,000 14.00 טרפמ יפ לע עבצו ןוט   
      
ןוטב יונבה הביבס יאנת דימע דיינ םוגיפ לש הבכרהו ,הקפסא     19.01.0002
םיכתחב תכתמ יליפורפמ )73TS( הדלפ תיצקורטסנוקו      
.עבצ וא ןווליגו םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
רושיאל יפולח ןונכת וא תינכותל םאתהב יונב םוגיפה      
ל םיאתמו הדובעה םותב םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .סדנהמה      
ןוטבה יקלח לש תוסיפת וכותב לולכי םוגיפה.םיבלשה 2      

 75,000.00 75,000  1.00 'פמוק . תוביצחהמ  
      
רחאל .םוחב םינוולוגמ םימואו תובייש,ןולוקוא תויקסיד ,םיגרב     19.01.0003

 45,000.00 30,000  1.50 .היצקורטסנוקל םאותה עבצ תכרעמב יופיצ ןכמ ןוט   
750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022
דף מס':     003 ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
1.42 ק ר פ  ת ת  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה ,ןייוזמ אל םייק ןוטבב מ"ס 7 קמועל הביצח     24.01.0001
תעינמל םוגיפ/ךסמו תלייטה ןוויכל קבא רוזיפ תעינמל דוגרפ      
תלוספ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .םיה ךותל תלופנ      

 37,500.00 1,250 30.00 השרומ ק"מ   
      
ריק םוקיש עוציבל שרדינה לכו הדלפ םינוטב עונישל תוכרעה      24.01.0002
. תופנהל םירשואמ ה"מצ ילכ תקפסא ללוכ ריחמה. םיה      
לכו ל"נל רזע ילכ תקפסא תויחנהה יפ לע םיימוקמ םיקוזיח      
ןיב הניגבו ןלבקה עיצהש תוכרעהה תינכותל םאתהב תאז      
םא אלא תופסות ורשואי אל גורדש ןיגב. זרכמב הכז רתיה      
וניה ריחמה. םדקומה בלשב וגצוה רשא הדובעה יאנת וערה      
ריחמתו חטשה יאנת תנבהל רויס עצבל שי . בלשה לכ רובע      

 95,000.00 95,000  1.00 . םיצוליאה לכ תא ןובשחב תחקל שי ל,נה 'חי   
      
אלו ןיעל טלובה יקפוא רדס קמוע דע םייק "בוכרכ" תביצח     24.01.0012
תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה ,ריק א"מל ק"מ  73.0 חפנמ תוחפ      

 54,000.00 1,500 36.00 .השרומ תלוספ רתאל ק"מ   
      
הנבמ תלוכתו ןסחמה ינפ לש יופיחו יוריק ,חפ תוחול קוריפ     24.01.0022
שדחמ הבכרהו הלוכתה תרזחה ,הדובעה רמג רחאל ,ןסחמ      
אל םיטנמלא תלוספ רתאל קוליס ןימזמה תטלחה יפ לע .      

 40,000.00 40,000  1.00 'פמוק .םייוצר  
226,500.00 1.42 קרפ תת 10.42 כ"הס  

      
01.42 ק ר פ  ת ת  01.42 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00 1,000  1.00 תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ לש שדחמ הבכרהו קוריפ רטמ  24.10.0001
      
תלוספ רתאל קוליסו תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ קוריפ     24.10.0002

 16,000.00 80.00 200.00 השרומ רטמ   
      
,םינוש םיהבגב ,םישדח םיבצינ לש הנקתהו הקפסא     24.10.0003
לש םיקחרמב םיבצינה. שילופ ורטקלא ללוכ i613 הטסורינמ      
רובע  הטסורינמ רוביח יחפ ללוכ ינשהמ דחא רטמ 5.1      
עוציב םרטב ועצובי םיכותירה לכ,תלייטה ךרואל שדח הקעמ      
.תינכות יפ לע לכה ,האפיא ץע תרוק ףסונבו . שילופורטקלאה      
תחכוה גיצהל שיו. תשרבמב היצביספ ךילהת רשואי אל      
ילבכ טעמל.ויקלח לכ ללוכ םלשומ הקעמל אוה ריחמה. לופיט      

180,000.00 900.00 200.00 . ךשמהב םיטרופמה סבוקי'ג רטמ   
      
,הטסורינמ םיבצינ ךרד םירבועה םילבכ גוז תנקתהו הקפסא     24.10.0004
ללוכ  FDVP יופיצ םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב      
ןימי םוא תיקסיד ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא      

 25,480.00 127.40 200.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M רטמ   
      
      
      

222,480.00 01.42 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022
דף מס':     004 ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

222,480.00 מהעברה      
      
      
םירבועה )תישילש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0005
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 12,880.00 64.40 200.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבר הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0006
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  9,016.00 64.40 140.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישימח הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0007
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  7,728.00 64.40 120.00 9M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישיש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0008
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  6,440.00 64.40 100.00 01M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0009
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  6,440.00 64.40 100.00 11M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תינימש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0010
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  3,864.00 64.40 60.00 21M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
268,848.00 01.42 קרפ תת 01.42 כ"הס  
495,348.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../005 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                712,325.00 20 קרפ תת 00.20 קרפ תת   
   

                644,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת   
   

 1,356,325.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב 30 קרפ    
   

    24,800.00 םורט ןוטב 30 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

   188,800.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

   750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

                226,500.00 1.42 קרפ תת 10.42 קרפ תת   
   

                268,848.00 01.42 קרפ תת 01.42 קרפ תת   
   

   495,348.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 2,815,273.00  יללכ כ"הס  
    478,596.41 מ"עמ %71  
  3,293,869.41 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
08 ןוולגה יבוע ,מ"מ 52 רטוק ,תונוולוגמ 005פ הדלפ תוטומ     02.00.0009

 23,000.00 11,500  2.00 תינכותב טרופמכ קוזיח יחפ ךותיר ללוכ ריחמה ןורקמ ןוט   
      
002 לע 002 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0010
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

 63,252.00 180.00 351.40 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      
001 לע 001 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0011
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

289,080.00 365.00 792.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      

  7,150.00 7,150  1.00 6644 י"ת יפל 005-פ הכיתר הדלפמ  ןויז לזרב ןוט  02.00.0012
382,482.00 20 קרפ תת 00.20 כ"הס  

      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההז הירטמואיג לעב )ןוטבמ םי ריק הקעמ( "בוכרכ" תקיצי     02.01.0107
ןוטבמ ,תוינכותב השירדל תומיאתמה תודימבו רוקמה ריקל      
תומכ ,N 5.24 AL  טנמצ יושעה ,8 הפישח תגרד 04ב      
ףסומו ק"מל ג"ק 001 םחפ רפאו ק"מל ג"ק 053 טנמצה      

 43,500.00 4,350 10.00 ע"ש וא סקפייז וא ,ןורטנפ ק"מ   
      
N טנמצ ,8 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבמ םי ריק יופיצ תקיצי     02.01.0108
    5.24 AL  001 לקשמב םחפ רפא +ק"מל ג"ק 023 לקשמב  
ןוטב ריק דגנכ תוקוצי מס 01 דע 5 לש םייבועב ,ק"מל ג"ק      

770,000.00 10,000 77.00 .076 ריפס טוארגב שומיש ,ןיפליחל  .םייק ק"מ   
      
ןויקינ ,מ"מ 006,1 קמועב מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.01.0118
טרופמכ טוארגו ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו חודיקה      

787,500.00 2,500 315.00 .דרפנב דדמנ ןטובמה טומה .תוינכותב 'חי   
      
חודיקה ןויקינ ,מ"מ 001 קמועב מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.01.0128
קבד ךותל 613 הטסורינמ מ"מ 01 רטוקב ןגוע תליתשו      
ןגועה תא ללוכ ריחמה .ע"ווש וא תוינכותב טרופמכ יסקופא      

288,000.00 3,600 80.00 .הטסורינמ 'חי   
1,889,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  
2,271,482.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  30 ק ר פ       
      
קוצי בוכרכל הפולחכ( םורט ןוטב "בוכרכ" תבכרהו הקפסא     03.0001
תגרד 04ב ןוטבה גוס ,תשק תרוצב תיזח םע ,)םוקמב      
סקפייז וא ןורטנפ N 5.24 AL טנמצב שומיש ללוכ 8 הפישח      
ירזיבא ,המלשה לזרב , המלשה ןוטב ללוכ ריחמה ע"ש וא      

  5,200.00 5,200  1.00 עוציבל םישורדה -םיינמז בוצייו המרה ק"מ   
  5,200.00 םורט ןוטב 30 כ"הס  

      
קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022
דף מס':     002 ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
תמגוד VU דימע םימ החוד רליס תועצמאב ןוטב םוטיא     05.0001
לע הנגהל ע"ש וא קוויש צ.א לש BH 832 טסיסירורדיה      
לש םימקושמ םיקלח ,גניפוטה ןוטב חטשמ ,שוגפה תורוק      
םשויי רמוחה .ףיצרה תיזחב סנולכה ישארו בחור תורוקה      

216,000.00 300.00 720.00 תובכש יתשב ר"מ   
      
קיטסמ תועצמאב םייקל שדח ןוטב ןיב םירפת םוטיא     05.0002

 28,500.00 95.00 300.00 ע"ש וא ןיישקארטסנוק סקלפהקיס גוסמ ינטירואילופ רטמ   
244,500.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ םיה ריק קוזיחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0001
ןווליג םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב      

630,000.00 45,000 14.00 טרפמ יפ לע עבצו ןוט   
      
ןוטב יונבה הביבס יאנת דימע דיינ םוגיפ לש הבכרהו ,הקפסא     19.01.0002
םיכתחב תכתמ יליפורפמ )73TS( הדלפ תיצקורטסנוקו      
.עבצ וא ןווליגו םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
רושיאל יפולח ןונכת וא תינכותל םאתהב יונב םוגיפה      

 75,000.00 75,000  1.00 'פמוק .הדובעה םותב םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .סדנהמה  
      
רחאל .םוחב םינוולוגמ םימואו תובייש,ןולוקוא תויקסיד ,םיגרב     19.01.0003
הביבסב( היצקורטסנוקל םאותה עבצ תכרעמב יופיצ ןכמ      

 45,000.00 30,000  1.50 .)תימי ןוט   
750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
1.42 ק ר פ  ת ת  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה ,ןייוזמ אל םייק ןוטבב מ"ס 7 קמועל הביצח     24.01.0001
תעינמל םוגיפ/ךסמו תלייטה ןוויכל קבא רוזיפ תעינמל דוגרפ      
תלוספ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .םיה ךותל תלופנ      

 63,750.00 1,250 51.00 השרומ ק"מ   
      

 95,000.00 95,000  1.00 1 בלש לש 200.10.42 ףיעסב ומכ עונישל תוכרעיה 'חי  24.01.0002
158,750.00 1.42 קרפ תת 10.42 כ"הס  

      
01.42 ק ר פ  ת ת  01.42 ק ר פ  ת ת       
      

    300.00 300.00  1.00 תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ לש שדחמ הבכרהו קוריפ רטמ  24.10.0001
      
תלוספ רתאל קוליסו תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ קוריפ     24.10.0002

 21,000.00 70.00 300.00 השרומ רטמ   
 21,300.00 01.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022
דף מס':     003 ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,300.00 מהעברה      
      
      
,םינוש םיהבגב ,םישדח םיבצינ לש הנקתהו הקפסא     24.10.0003
רטמ 5.1 לש םיקחרמב שילופ ורטקלא ללוכ 613 הטסורינמ      
ךרואל שדח הקעמ רובע רוביח יחפ ללוכ ינשהמ דחא      
לכו.תינכות יפ לע לכה  ,האפיא ץע תרוק ףסונבו ,תלייטה      

270,000.00 900.00 300.00 1 בלש לש 3000.01.42 ףיעסב טרופמה רטמ   
      
,הטסורינמ םיבצינ ךרד םירבועה םילבכ גוז תנקתהו הקפסא     24.10.0004
ללוכ  FDVP יופיצ םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב      
ןימי םוא תיקסיד ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא      

 38,220.00 127.40 300.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M רטמ   
      
םירבועה )תישילש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0005
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 19,320.00 64.40 300.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבר הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0006
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 18,032.00 64.40 280.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישימח הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0007
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  5,152.00 64.40 80.00 9M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
372,024.00 01.42 קרפ תת 01.42 כ"הס  
530,774.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

17/11/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     004 ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                382,482.00 20 קרפ תת 00.20 קרפ תת   
   

              1,889,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת   
   

 2,271,482.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב 30 קרפ    
   

     5,200.00 םורט ןוטב 30 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

   244,500.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

   750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

                158,750.00 1.42 קרפ תת 10.42 קרפ תת   
   

                372,024.00 01.42 קרפ תת 01.42 קרפ תת   
   

   530,774.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 3,801,956.00  יללכ כ"הס  
    646,332.52 מ"עמ %71  
  4,448,288.52 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



  

  

  57/2022 מס'  מכרזלערבות 
  

  לכבוד 
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  6041ת.ד. 
  אביב -תל

  
,.תאריך:                  א.ג ..................  

  
  ....................... ערבות בקאית מס' הדון: 

  
של    .1 כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  ובמילים:  (₪    50,000או 

הערבות"  -להלן  (  )םחדשי  ליםשק  ףאל  חמישים מאת סכום  שתדרשו   ,("
"  " הערב"  (להלן:................................   לקיום    ),"החייב או   'מספומבי  מכרז  בקשר 

  מל תל אביב. ב  קיר הים המערבילביצוע עבודות שיקום  57/2022
    
לצרכן    למדד המחירים  צמוד  יהיה  שהוא מתפ  סכום הערבות  מ כפי  ע"י    לפעם  פעםרסם 

  ה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: הלשכ
  

  לחודש   15-שהתפרסם ב  2022  אוקטוברין ערבות זו, יהא מדד חודש  י "המדד היסודי" לע  
  .......... ק'  שלאחריו (או בסמוך למועד זה), בשיעור

  
הין ערבות זו, יהא המי "המדד החדש" לעישתכם ר דלקבלת    םוקוד  דד שפורסם לאחרו  

  על פי ערבות זו. 
  

 ין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  יהפרשי הצמדה לע
כפלת ההפרש בין המדד החדש הסכום השווה למ  - המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  

מהמדד  מוך  יהיה  המדד  אם  היסודי.  במדד  מחולק  הדרישה,  בסכום  היסודי  למדד 
לל הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  הקוב  הסכום  את  לכם  שלם  הפרשי  היסודי,  כל  א 

  הצמדה. 
  

עשר ימים מתאריך התקבל דרישתכם חמישה לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מ  .2
ידיו ובלבד   על  בדרישה  הקוב  סכום  כל  לכם  שלם  או  לעיל,  המפורטת  כתובתו  לפי 

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח    שלא יעלה על סכום הערבות 
  את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב. 

  
בלבד ולאחר תאריך זה תהיה    )ללכו (  2023  אפרילל  30  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

  בטלה ומבוטלת. 
  
ה"ל.   .4 מהתאריך  יאוחר  לא  בכתב  ידיו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה    כל 

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה,  
    טלקס או מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

  
להסבה   .5 או  להעברה  יתת  איה  זו  לביטול   ערבות  בסעיף    .או  לאמור  לעיל,    4בכפוף 

ערבותו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה, או מתחייבים לפעול על פיה ולא היה זכאים  
  . לבטלה בדרך כלשהיא 

  
  

  בכבוד רב, 
  

  בק ......................... בע"מ
  .....) ...  סיף ........................ (מס'

  



  ...../3202הסכם מס' 
  

  2023 חודש ...... ..... ביום אביב-בתל שערך וחתם 
  

  
  בין: 

  
  520010547ח"פ   ,בע"מ אוצר מפעלי ים

  ) 6041(ת.ד.   אביב-, תל1כ"ג יורדי הסירה  מרחוב 

  03-6059169; פקס:  03-5441505טל: 

  
  ") החברה" -(להלן   

  מצד אחד 
  

  לבין: 
  

  ח"פ/ת"ז/אחר  ..................... ............................ 
  

  מרחוב ................................
   

  ")הקבלן" -(להלן  
  מצד שי 

  
  

בביצוע    החברהו  :הואיל הים  שיפוץ  /שיקוםלעבודות  מעויית  בהתאם אביב  -במל תל  המערבי  קיר 
  ;וכתב הכמויות המצורפים להסכם זה , התוכיותמיוחדלמפרט ה

  
  ): "העבודות" –העבודות יחולקו לשי שלבים, כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה להלן (להלן   

  
  מ'  250 -באורך של כ –שלב ראשון   

  . מטר דרומה  200קפה" ועד -ביצוע בתחום המתחיל ממחסי העץ בפיה מול מסעדת "קפה   -
הע  - מחסי  בתוך  המצא  בתחום  מרמפת  ביצוע  המתחיל  בתחום  הגלים,  שובר  שכגד  ץ 

 . מטר צפוה 51העלייה לגג עץ ועד 

  
  מ'  335-באורך של כ  –שלב שי 

ביצוע מדרום לצפון, מתחום תחילת המעקה בסמוך לשובר גלים הצפוי של המל (שובר  -
  הגלים היצב לקיר הים) ועד לסוף תחום המעקה ממול לכיכר "שלוותא". 

      
מס'  ו  :והואיל שלבי  דו  פומבי  ערכה מכרז  לביצוע  "המכרז"  –(להלן    57/2022החברה  קבלן  לבחירת   (

  העבודות, והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז; 
  

........ את זכייתו של הקבלן במכרז ואישרה    החברה וועדת המכרזים של    :והואיל את  בישיבתה מיום 
  ; ההתקשרות עם הקבלן בהסכם זה להלן

  
והקבלן מבקשים להסדיר את היחסים בייהם בקשר לביצוע העבודות כאמור בהסכם    החברה ו  :והואיל

  ובהתאם לתאיו.  זה להלן
  
  

  לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  

ל  .1 פרד הימו ומשמש בסיס להתקשרות הצדדים לפיו.  הסכםהמבוא    זה מהווה חלק אחד ובלתי 
  כותרות הסעיפים וחלוקתם לא ישמשו לפרשות ההסכם.

  

 בהסכם זה יהיו למוחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם: .2
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ו/או מי    מהל מל ת"א ויריד המזרח, מהל תפעול ואחזקה מל ת"א ויריד המזרח  –"  החברה"
  ידיהם. - עלשמוה  

  
ידי החברה לצורך תכון  - אשר מוה על ,ט.א.י. הדסה וייעוץ  - יהושע טוביאס מהדס   – "המתכן"

  העבודות ופיקוח עליון על העבודות.  
  
זולוטוב   – "  המפקח" ממשרד  פירשטמן  פיי  אשר    -מר  פרויקטים  יהול  עלפירשטמן  ידי  -מוה 

   ביצוע העבודות.פיקוח על ו עבודותיהול הלצורך  החברה
  

  . מאזור חוף מציצים בדרום ועד שפך הירקון בצפון אביב-תלמל   המערבית של  טיילתה  –" האתר"
  
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע גם  -המתפרסם על   מדד תשומות הביה  -"  מדד הבסיס"

או כל מדד תשומות בייה רשמי אחר    2022  דצמברכמדד מחירי תשומות בביה למגורים, לחודש  
  . שיבוא במקומו

  
  

 להסכם זה מצורפים הספחים המפורטים להלן, והם מהווים חלק אחד ובלתי פרד הימו:  .3

  

 .הסכםל  תאים כלליים -ספח א'  3.1

  

 מפרט טכי.  - 1ב'  ספח 3.2

  

 תוכיות ביצוע.  -2ספח ב'  3.3

  

 . מגבלות ביצוע בשטח המל – 3ספח ב'  3.4

  

 ). כתב הכמויות(טופס הצעת המחיר הכולל את  הקבלןהצעת  -' ג ספח  3.5

 

 ערבות ביצוע ובדק. -ספח ד'  3.6

 

 . םקיום ביטוחי י אישור - 'הספח   3.7

  
ו כולם  המכרז  הכללי  מסמכי  הביןהמפרט  הוועדה  של  בין  הכחול)   משרדית - לעבודות    (האוגדן 

ידי קבלן,  -וכן החוזה הסטדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבה על  מהדורתו העדכית ביותרב
מצורפים להסכם זה ואולם הם מהווים חלק    אים  2005אפריל    –ה  " ס, מהדורת התש3210מדף  

כאילו    םההתקשרות לפיו, ויראו אות  אחד ובלתי פרד ממו, הוראותיהם יחולו גם על הסכם זה ועל
    .צורפו כספחים שלו לכל דבר ועיין

  
או מבין אי אילו מהמסמכים  /ו   ' בספחים א' ו/או בבין האמור בהסכם זה לאמור  במקרה של סתירה  

המ זההאחרים  מהסכם  חלק  דעתו    ,הווים  שיקול  פי  על  וזאת  תגבר  הוראה  איזו  המפקח  יקבע 
  . הבלעדי

  
יובהר כי בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל  

    טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לקביעתו של המפקח כאמור לעיל. 
  

 ההתקשרות .4

  
זה    החברה בהסכם  המפורטות  העבודות  את  לבצע  עצמו  על  מקבל  והקבלן  לקבלן  בזה  מוסרת 

    .החברהולשביעות רצון  םרה, בתאים ובמועדים הקבועים בהובספחיו, באופן, בצו
  

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .5
  

  : ולפי כל דין, הוא מתחייב ומצהיר ספחיו  ,מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה
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כי הוא בעל כל הרישיוות, ההיתרים והאישורים עבודות,  הכי הוא קבלן מורשה לביצוע   5.1
פי דין לצורך ביצוען, וכי הם יהיו בתוקף לכל אורך ביצוע העבודות. עוד מצהיר  -הדרושים על 

הוא בכל הרישיוות  ) יחזיק גם  החברהידיו (באישור  - הקבלן כי כל קבלן משה שיועסק על
לרבות רישיון  ,  פי דין לצורך ביצוע העבודות-ו/או ההיתרים ו/או האישורים הדרשים על

והם יהיו    ,קבלן בתוקף מרשם הקבלים בעף ובסיווג הדרשים לדעת המפקח מקבלן זה
 ידיו. -מועד ביצוע העבודות עללכל אורך קף ובת

 
 . בהתאם לתאי המכרזכי הוא עומד בתאי הסף שקבעו במכרז, והכל  5.2

 

 כי הוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין.   5.3

  

העבודות  הדרשים לצורך ביצוע  כי הוא בעל כל היסיון, הידע, כוח האדם, הציוד והכלים   5.4
 . ובהתאם להוראות הסכם זה וספחיו החברהשל המלא לשביעות רצוה 

 
וכל מידע  כי   5.5 הוא ביקר באתר, קיבל את מלוא ההסברים, הספחים המצורפים להסכם, 

   לביצוע העבודה. חברה אחר הקשור בהסכם זה ובהתאם לכך הגיש הקבלן הצעה ל
  

ות לו מגבלות הביצוע בשטחי המל  בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מאשר כי ידוע
בכל הוגע לשיוע כלים וחומרים על דק העץ, הכל בהתאם למסמך מגבלות הביצוע המצורף 

 להסכם.  3-כספח ב' 

  

למכרז    כי הוא מוותר בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בקשר 5.6
 ולהליכים שערכו במסגרתו. 

  

ישתמש בחומרים חדשים, מעולים ומתאימים לדרישת מכון  א  הולצורך ביצוע העבודה  כי   5.7
ואם אין תקן כזה לפי התקן האמריקאי   התקים הישראלי מקום שיש במצא תקן כזה 

יין, ויבצע את העבודה באופן מעולה ומקצועי לשביעות רצווגע לעהחברההמלא של    הה ,
ו/או  וכן כי יבצע על חשבוו דוגמאות מושלמות לאותן עבודות שיי דרש לכך ע"י המפקח 

  . יציג דוגמאות של חומרים טרם ביצוע העבודות ה"ל
  

יקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת חסימת דרכים, שבילים, למיעת אבק, רעש   כי הוא 5.8
יוחו  וחומרים  וכל מטרד לבאי האתר וסביבותיו או בעלי ההרשאה בו וכל צד ג' שהוא. ציוד  

אשר תהיה  ,  מראש  החברהידי  -ואשר יאושר עלאך ורק בתחום בשטח המיועד לכך באתר  
 ידי הקבלן ועל חשבוו.- עלו רשאית לדרוש מהקבלן גם לגדר אות

  

בשעות    פי הסכם זה, משמש את הקהל הרחב-כי ידוע לו שהאזור שבו יתבצעו העבודות על 5.9
וכן מצוי בקרבת עסקים פעילים. הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות    היום והלילה

הסמוכים   העסקים  לפעילות  מיימאלית  הפרעה  ותוך  החברה,  עם  מלא  ולפעילות  באופן 
רואה חשיבות עליוה לעמידה בכל תאי ההסכם לרבות לוחות    החברה  קיימת במל.המת

לא תתקבלה טעות של הקבלן בדבר עיכובים הובעים במישרין ו/או    מובהר כי.  הזמים
עבודות   לביצוע  הצורך  ו/או  לילה  בעבודת  ו/או  במקביל  עבודות  לבצע  מהחובה  בעקיפין 

 במקטעים ו/או בחלקים ו/או בסביבה פעילה כיוצא באלו טעות. 

 

  07:00ין השעות רועשת תתבצע ב  שעבודה מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מאשר כי הוא יודע  
ימים בשבוע (לא תותר עבודה    5הקבלן יהיה רשאי לעבוד    .בלבד,  בבוקר  10:00  -בבוקר ל

וחגים) שבת  שישי,  והואבימי  ב  ,  לילה,  עבודת  לעבוד  רשאי  ליהיה  ובאישור  כפוף  תיאום 
 .מראש של החברה

 

קיום    בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לצורך על חשבוו  מתחייב לקוט    כי הוא 5.10
תימרור, תאורה זמית, ביצוע מעברים זמיים,  לוט אזהרה,  יהסכם זה, לרבות גידור כדין, ש

פי החיות  -עלהכול    -  הסטת תועה, העתקתם מעת לעת לפי דרישות העבודה ו/או הרשויות 
 .  מוסמכת והוראת כל דין וכל רשות  החברה
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על פי    כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כלפיה בעיין זה  החברהלא יהיה בהחיות  יובהר כי  
  . כל דין

  
הקבלן יקה, על חשבוו, בסיום כל יום עבודה את סביבות האתר  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

לרבות את שטחי התועה של הולכי רגל, רוכבי אופיים ורכב מכל פסולת ו/או עודפים ו/או  
  ב.  חול, לרבות באמצעות הפעלת מטאטא שוא

  
המכולה תכוסה בסוף כל יום עבודה ותפוה מהמל    –ככל שיעשה שימוש במכולת פסולת  

עד לשעות אחר הצהריים. אין אישור להותיר מכולות פסולות בשטח המל  מידי יום חמישי  
  בסופי שבוע וחגים.

  
לאתר  בסמוך  הציבורי  במרחב  הפזורות  חשמל  לקודות  להתחבר  רשאי  יהיה  הקבלן 

 החברה תישא בעלויות החשמל.  העבודות. החיבור לחשמל יהיה באחריות הקבלן.

  

 להן.  החברה והמפקח ויצייתישמע להוראות  כי הוא  5.11
  

ביצוע   5.12 כל אמצעי הבטיחות הדרושים במהלך  לקיטת  בלעדי  יהיה אחראי באופן  כי הוא 
תשט"ולרבות  העבודות   בעבודה,  הבטיחות  לתקות  הבטיחו1955-בהתאם  תקות  ת  , 

תשמ"ח ביה),  (עבודות  ו/או  1988-בעבודה  הצווים  ו/או  התקות  ו/או  החוקים  כל  וכן   ,
 . ההחיות ו/או ההוראות ו/או התקים מכל מין וסוג שהוא החלים בעיין

  
בטיחות   תוכית  העבודות  ביצוע  תחילת  לפי  לחברה  יגיש  הקבלן  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

לא   מטעמו.  בטיחות  ממוה  ע"י  תוכית  מאושרת  ללא  העבודה  להתחלת  אישור  ייתן 
 בטיחות מאושרת. 

  

והמסגר אשר יבצע את  כי הוא מתחייב להעסיק לצורך ביצוע  העבודות את מהל העבודה   5.13
 שצויו במסגרת הצעתו במכרז.   עבודות המסגרות כפי

  
בהתאם לאמור בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר הקבלן כי ידוע שבמקרה, ומכל סיבה  

שצויו על ידו במסגרת הצעתו במכרז, לא   המסגרבסופו של דבר מהל העבודה ו/או שהיא,  
ידו לצורך ביצוע העבודות,   (אך לא חייבת) לדרוש ממו  החברה  יועסקו על  תהא רשאית 

₪ (לא כולל מע"מ), ללא צורך בהוכחת זק, עבור כל אחד    50,000פיצוי חד פעמי בסך של  
  ₪ (לא כולל מע"מ).   100,000, ובסך הכול סך של מבעלי התפקידים המפורטים לעיל

  
זכאית   תהא  לא  מוסכם  בפיצוי  אלא  כלשהוא  בקס  מדובר  אין  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

בגין הזקים שייגרמו לה כתוצאה מאי שיבוצם לביצוע העבודות של כל אחד מבעלי    החברה
  התפקידים כמפורט לעיל. 

  
בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר על כל  

כגד   דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  לפיצוי    החברהטעה  זכותה  את  לממש  שתבחר  וככל  אם 
 זה.    5.13כאמור בסעיף 

  
ל יהא רשאי להציע  יובהר כי הקבלן  ו/או    חברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מהל עבודה 

ים מאילו אשר הוצעו על ידו במסגרת המכרז, ובלבד שיסיום מקביל או טוב  אחר   מסגר
  יותר מיסיום של בעלי התפקידים כאמור שהוצגו על ידי הקבלן במסגרת המכרז.  

  
  תאשר או תדחה את הבקשה להחלפה כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.    החברה

 

ול 5.14 בעיין  ב'  ו/או  א'  ספחים  מהוראות  לגרוע  כי מבלי  הצדדים  על  מוסכם  להם,  הוסיף 
על  משה  קבלי  של  באישור  -העסקה  תהיה  חלקן,  או  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי 

ו/או מי מטעמה בלבד, ולאחר עמידתם בתאי הסף שקבעו לכך בהסכם זה ו/או    החברה
רישיון קבלן בתוקף מרשם הקבלים בעף ובסיווג הדרשים   בספחיו, ובכלל זאת לעיין

 . שים לפחות הרשום בתמ"ת   5ומהל עבודה בעל יסיון של  ,לדעת המפקח מקבלן זה

  
כי בזאת  באישור    החברה  מובהר  יהיו  לי משהקבתדון  כי  לכך  בכפוף  בלים  ק  מוצעים 

  .  רשומים במועד הגשת ההצעה, בעף ובסיווג המתאימים לעבודה המבוצעת והיקפה
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לעיכוב   בקשר  שלו  טעה  כל  תתקבל  לא  כי  לכך  מסכים  והוא  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 
דרישות  ככל שהמציע הזוכה לא יציג קבלים העומדים ב  החברהבאישור קבלי משה ע"י  

  תאי הסף ו/או קבלים שאים מתאימים לדרישות ההסכם וספחיו.  
  

עומדת הזכות להודיע לו מעת לעת ולפי שיקול דעתה    לחברה הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ש 5.15
כולן או חלקן, וזאת  ,  על פיצול ו/או דחייה ו/או הפסקה זמית ו/או קבועה בביצוע העבודות

גם המועד שקבע להשלמתן ידחה בהתאם (אך ורק לגבי    מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה,
אותו חלק מהעבודה שביצועו דחה כאמור), והוא מתחייב בזה להשלים את ביצוען במועד  

, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. הקבלן מוותר בזה על כל החברה ידי  - החדש שיקבע על
ו/או שתהיה לו בקשר לשי ו/או  טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש  ויים בביצוע העבודות 

כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  מודגש,    במועד ביצוען, כולן או חלקן, כאמור בסעיף זה.
 ו/או התייקרות ו/או תשלום עבור התארגות ו/או בכלל. 

 
  ההפרעה  צמצום  תוך  העבודות  השלמת  לצורך  כי  לו  ידוע  כי  ומסכים  מצהיר,  מאשר  הקבלן 5.16

  במועדים   לעמוד   ולרבות על מת  לפעילות השוטפת של האזורים בהם מבוצעות העבודות
,  היתר  בין,  יידרש  והוא  ייתכן,  ו/או בהתאם לשיקולי בטיחות  השלמת העבודותל   שקבעו

,  בלילה  לעבוד  וכןו/או להתאים את עצמו לשעות הפעילות,    אחת  ממשמרת  ביותר  לעבוד
המפקח  החברה  של   דעתה  שיקול  לפי   והכל ע"י  שיקבע  הזמים  לוח    לא  כי  מובהר  .ולפי 

 כל  עבור  או  בלילה  או/ ו  וספות  במשמרות   עבודה  עבור  שהיא  כספית  תוספת  כל  תשולם
ו/או עמידה    הזמים  בלוח  עמידה   ביצוע העבודות ו/או   לצורך  הדרשת   אחרת  התארגות

האזור בו מבוצעות    של  והרציפה  התקיה   םפעילות  על  לשמור  כדי  אובדרישות בטיחות ו/ 
  לעבודה   האפשרות  את  הצעתו  במחירי   בחשבון  לקח  הוא  כי   מצהיר  הקבלן  .העבודות

 כדי  הזמים   בלוח  עמידתו  לצורך  הדרושה  אחרת  דרך  בכל  או /ו  בלילה  או/ו  במשמרות
ב  של  והרציפה  התקיה   הפעילות  על  לשמור   כלל  כי  ומצהיר  העבודות,  ותמבוצע  והאזור 

  התארגות   כל   או /ו  בלילה  או/ו  וספות  במשמרות  עבודה  גם  ו יד  על  המבוקשת  בתמורה 
  והרציפה  התקיה  םפעילות  על  לשמור  כדי   או  הזמים  בלוחות  עמידה  לצורך  הדרשת   אחרת

 .   האזורים בהם מבוצעים העבודות של
  

הגורמים השוים הפועלים    עם  תאום  או/ו  בלילה  העבודות  ביצוע  בגין  כי  ומודגש  מובהר
  על   לשמור  התארגות כדי לבצע את העבודות, על מת  או/והעבודות    ותמבוצע   שבובאזור  
העבודות  של  והרציפה   התקיה  םפעילות מתבצעות  בו    כל   לקבלן  תשולם  לא,  האזורים 
  . להלן כהגדרתה  לתמורה מעבר מחיר תוספת

  
  או /ו  טעה  כל  על  חוזר  ובלתי  טמוחל   סופי  באופן  בזאת  מוותר  הקבלן,  ספק  הסר  למען

  ו/או ביצוע העבודות תוך   בלילה  העבודות   לביצוע  בקשר  החברה  כגד   דרישה  או/ו  תביעה
  מבוצעות העבודות  שבוהגורמים הפועלים באזור    של  והרציפה  התקיה  םפעילות  על  הרימש
  במישרין  הקשורה אחרת טעה כל או/ו כך בגין התמורה הגדלת בדבר אחרת טעה כל או/ו
  . העבודות לביצוע  בעקיפין או/ו

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא לקח זאת בחשבון בהצעתו ובתכון העבודה לפי הסכם זה כי   5.17

פי  -ביצוע העבודות שוא הסכם זה כפוף לקבלת כל ההיתרים ו/או הרישיוות הדרשים על
הקבלן מוסיף ומוותר בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בגין  .  דין

בין שהם היתרים כאמור,    היעדרעיכוב ו/או ביטול ביצוע העבודות שוא הסכם זה בגלל  
 באחריות המזמין ובין שהם באחריות הקבלן.  

 
פקד כקבלן ראשי, העבודות לפי הסכם זה לקבלן משה שיתהקבלן איו רשאי להעביר את   5.18

וכי העברה אסורה כזו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, על כל הכרוך בכך והמשתמע  
  מכך.

  
  לבטל הסכם זה  זכות (אך לא חובה)  חברהמוסכם בין הצדדים כי הפרת סעיף זה תקים ל 

(לא  שקלים חדשים)    אלף   מאתיים(₪    200,000לדרוש מהקבלן פיצוי חד פעמי בסך של  ו
, וזאת בוסף לכל זכות ו/או סעד אחר שיתו לה לפי  כולל מע"מ), ללא צורך בהוכחת זק

  .  הסכם זה ו/או הדין
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בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר על כל  
כגד   דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  זכ   החברהטעה  את  לממש  שתבחר  וככל  לפיצוי  אם  ותה 

  זה.   5.18כאמור בסעיף 
  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמסירת עבודות השלב השי מותה בקבלת אישור תקציבי אצל  5.19
עבודות השלב השי יחלו בפועל רק לאחר קבלת האישור התקציבי, אם  החברה, ולפיכך  
שיתקבל.   שוככל  לקבלן  ידוע  לכך,  קבלת  קבהתאם  תהליך  הימשכות  כי  אפשרות  יימת 

תחייב את דחייתן הזמית של העבודות, או עיכובם ו/או שיוים ו/או אף    כאמור  יםהאישור 
 השלב השי של העבודות.ביטול  

  
לאחר סיום השלב הראשון של    חודשים  6כי אם לא יתקבל האישור התקציבי בתוך  מוסכם  

  : תיקרא להלן  ממועד סיום השלב הראשון של העבודות חודשים    6(התקופה של    העבודות
רשאית (אך לא חייבת) להודיע בכל מועד שלאחר תום    החברהה"), תהא  "תקופת ההמת

  השלב השי של העבודות. תקופת ההמתה על ביטול 
  

ביטלה   לא  עוד  העבודותאת    החברהכל  של  השי  מחויב,  השלב  יהיה  להצעתו    הקבלן 
במתכות בה הוגשה במכרז, ללא כל שיוי ו/או הסתייגות, לרבות התמורה בה קב במסגרת 

  הצעתו כאמור. 
  

 לחברהלמסור    הקבלןעל אף האמור לעיל ובכל עת לאחר תום תקופת ההמתה, יהיה רשאי  
(להלן: "הודעת הביטול    של העבודות  לשלב השיבוגע    הודעה בכתב אודות ביטול הצעתו

לאחר   לתוקף  שתיכס  הזוכה"),  ל  60של המשתתף  ממועד מסירתה  מובהר חברהימים   .
רשאית   החברה לא כסה לתוקף כאמור, תהא   הקבלןדעת הביטול של  בזאת, כי כל עוד הו

  בלת האישור התקציבי (ככל שהתקבל), ולמסור לו צו התחלת עבודות קעל    לקבלןלהודיע  
לא תיכס כלל לתוקף    הקבלן בהתאם להסכם. במקרה כזה הודעת הביטול של    השלב השי 

  יהיה מחויב להצעתו לכל דבר ועיין.   והוא
  

למען הסר ספק, מובהר כי ככל שהקבלן לא יבצע בפועל את עבודות השלב השי, בין אם  
בשל היעדר אישור תקציבי ובין אם מכל סיבה אחרת, הוא לא יהיה זכאי לקבלת תמורה  

מראש על כל טעה    הקבלן מוותר ו/או פיצוי אחר בגין עבודות השלב השי, ובמקרה כאמור  
ישה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) כגד  (מכל מין ו/או סוג) ו/או דר

תל  החברה עיריית  בעקיפין  -אביב-ו/או  ו/או  במישרין  הקשורה  "העירייה"),  (להלן:  יפו 
ו/או   השי  השלב  עבודות  התקציבי קלהליך  למסירת  האישור  הימשכות  בלת  ) ם(לרבות 

  עצמו.    קבלןעבודות ו/או על ה על מכרז זה ו/או על ביצוע ה   וו/או השפעת וולתוצאותי 
  

עבודות   לביצוע  תקציבי  אישור  בקבלת  הצורך  לעיין  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בוסף 
השלב השי, מובהר כי מסירת עבודות השלב השי לקבלן תהיה כפופה גם לשביעות רצון  
  החברה מביצוע עבודות השלב הראשון. ככל שהחברה לא תהיה שבעת רצון מביצוע עבודות 

תהיה רשאית שלא למסור לקבלן את ביצוע עבודות השלב השי    החברה  , השלב הראשון
, והכל לפי שיקול דעתה  כאמור לעיל  הדרש  תקציביהאישור  הוזאת אף אם התקבל אצלה  

. במקרה כאמור לקבלן  חובה למק את החלטתהכל  הבלעדי של החברה ומבלי שתחול עליה  
טעה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי  ו/או למי מטעמו לא תהיה כל  

החברה ו/או מי מטעמה, והחברה תהיה רשאית למסור את ביצוע עבודות השלב השי לכל  
    ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  קבלן אחר שייבחר על ידה

   
  :יםהמיעת זיהום הוראות מיוחדות ל 5.20

  
ו/או   זה  הסכם  לפי  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  מיוחדות  מבלי  הוראות  להלן  דין,  כל  לפי 

  ת. למיעת זיהום מי ים אשר יחייבו את הקבלן ו/או מי מטעמו בעת ביצוע העבודו
  

אבק,   5.20.1 בטוים,  שברי  הגעת  למיעת  תפעולי  אמצעי  בכל  לקוט  הקבלן  באחריות 
 .הים כתוצאה מביצוע העבודות ברזל ומים עכורים אל מי 

 
אותו   5.20.2 ויפה  החישוף  בתהליך  הגרע  החומר  כל  את  לאסוף  אחראי  יהיה  הקבלן 

הפסולת.   הטמת  בדבר  אישור  לחברה  יציג  הקבלן  מורשה.  פסולת  פיוי  לאתר 
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כלולות  מובהר   ההטמה,  ועלויות  ההטמה,  לאתר  הפסולת  שיוע  עלויות  כי 
 בתמורה כהגדרתה להלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף. 

 
הגעת כל חומר ואבק אל מי    דרש על מת למועהקבלן יקוט בכל אמצעי תפעולי   5.20.3

 . יםה

 
להזרים   5.20.4 או  להטיל  מוחלט  איסור  חל  כי  למי  כמובהר  שפכים  או  פסולת    ים ה ל 

. החברה  1988-בהתאם להוראות חוק מיעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח
תראה בקבלן כאחראי הבלעדי לשמירת הוראות החוק ה"ל ו/או כל הוראת חוק  

 אחרת בקשר עם ביצוע העבודות ומיעת זיהום הים.

 
לחברה   5.20.5 יציג  הקבלן  המים,  מתוך  יעבדו  מטעמו  מי  ו/או  והקבלן  אישור  ככל  כל 

   .רש לפי הוראות כל דין לעבודה מהמיםשד
  

  ופיצויים מוסכמים מועד השלמת ביצוע העבודות .6
  

לאחר מתן צו התחלת עבודה שייתן    בביצוע כל אחד משלבי העבודה אך ורקהקבלן יחל   6.1
העסקים  המל ו בעיתוי שיקבע ע"י החברה ולפי שיקול דעתה, בהתחשב, בין היתר, בפעילות  

   .וכן בקבלת אישור תקציבי מתאים (בכל הוגע לעבודות השלב השי)  ובתאי מזג האויר

 
הציוד ששימש אותו   6.2 פיוי  לרבות  העבודות,  ביצוע  לביצוען,  הקבלן מתחייב להשלים את 

לקדמותו,   השטח  מצב  והשבת  ומתקים,  דרכים  פירוק  גדרות,  התקופה  הסרת  בתוך 
 כדלקמן: 

  
 . לשלב הראשון  צו התחלת עבודה ממועד מתן  חודשים 6שלב ראשון: עד   -
 . ממועד מתן צו התחלת עבודה לשלב השי (אם וככל שייתן)חודשים  6שלב שי: עד   -

  

העבודות  הקבלן   6.3 כל העבודות הדרושות לצורך השלמת  בין היתר, לתיאום  יהיה אחראי, 
ו/או   להחיות המפקח  בהתאם  העבודות  לביצוע  הוגע  בכל  לפעול  והוא מתחייב  במועד, 

  בעיין.  החברה

 
סך    חברהידי הקבלן, ישלם הקבלן ל- במקרה של איחור במועד השלמת ביצוע העבודות על 6.4

החל    (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) בתוספת מע"מ עבור כל יום איחור ₪      2,500של  
סכום הפיצוי    וזאת ללא הוכחת זק ואף אם יוכח כי לא גרם כל זק בפועל.  ,מהיום הראשון

תהא רשאית לקזז כל סכום    החברה  ה"ל יהיה צמוד לעליות (ולעליות בלבד) במדד הבסיס.
מתחייבת לשלם   החברהאו כל דין מתוך התמורה ש/פי הסכם זה ו-המגיע לה מהקבלן על

פי הסכם זה. מוסכם במפורש כי סכום זה הוא לא קס משום סוג שהוא אלא,  -לקבלן על 
ל להיגרם  שצפוי  כזק  זה  להסכם  הצדדים  על  המוסכם  מאיחור    חברההסכום  כתוצאה 

איו גורע    האמור בסעיף זה לעיל .  , ללא צורך בהוכחת זקבביצוע ו/או בהשלמת העבודות
 לספח א' של הסכם זה.   46מהאמור בסעיף  

  
כלפי    חברהאין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה ל

כאמור,   העבודות  ביצוע  השלמת  במועד  איחור  עקב  לה  שגרמו  לזקים  בקשר  הקבלן 
ד לה לפי הסכם זה ו/או  והפיצוי המוסכם האמור לעיל ישולם לה בוסף לכל זכות שתעמו

  לפי כל דין.  
  

וקביעתו    ,בסמכות המפקח לקבוע את תקופת ההארכה הדרשת, אם דרשת בכלליובהר כי  
  .הסכםבהתייחס ללוח הזמים של ה ובלתי יתת לערעור זו תהא סופית

  

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שלחברה עומדת הזכות להודיע לו מעת לעת ולפי שיקול דעתה   6.5
על פיצול ו/או דחייה ו/או הפסקה זמית ו/או קבועה בביצוע העבודות ו/או בחלקן ו/או  
במועד התחלת ביצוע העבודות, כולן או חלקן, וזאת מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה, גם  

דחה בהתאם (אך ורק לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו דחה  המועד שקבע להשלמתן י
, לפי  החברהידי  -כאמור), והוא מתחייב בזה להשלים את ביצוען במועד החדש שיקבע על 
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שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. הקבלן מוותר בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש 
במועד ביצוען, כולן או חלקן, כאמור  ו/או שתהיה לו בקשר לשיויים בביצוע העבודות ו/או  

 בסעיף זה. 

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עמידה בלוחות הזמים לביצוע העבודות היה קריטית, על כל   6.6
ל  הכרוך בכך לגרום  עלולה  כל חריגה מהם  לזקים    חברה וכי  וספים  ולצדדים שלישיים 

הקבלן מצהיר כי הוא יהיה מוכן להתחיל בביצוע העבודות בפועל    עצומים, על הכרוך בכך.
ולעמוד בלוחות הזמים שקבעו בהסכם זה   החתימה על הסכם זהתוך זמן קצר ממועד  

דרש, יי  לצורך כך, הקבלן מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שייתכן והוא   . ללא כל חריגה
היתר,   וכןבין  אחת  ממשמרת  ביותר  כדיןבלילהלעבוד    לעבוד  להיתר  בכפוף  לא    ,,  וכי 
ו/או עבור עבור עבודה במשמרות וספות ו/או בלילה  כל תוספת כספית שהיא  תשולם לו  

 .יםכל התארגות אחרת הדרשת לצורך עמידה בלוחות הזמ 

  

הקבלן מאשר, מצהיר   6.7 לעיל,  לגרוע מהאמור  שקיימת אפשרות  מבלי  לו  ידוע  כי  ומסכים 
תבוצעה במקטעי עבודה שוים ופרדים, בין ברצף ובין במקביל,      ו/או חלק מהן העבודות  ש

,  החברההבלעדי של  המוחלט ולפי שיקול דעתה  הכל    וכן יתכו הפסקות בביצוע העבודות;
 .המפקח  י"ע  שייקבע זמים בלוח אלו עבודות לגמר , ובכלל זאתלהיערך לכך  הקבלן ועל

  
למען הסר ספק לא תשמע כל טעה כי איחור בלוח הזמים שייקבע על ידי המפקח גרם  

  כתוצאה מכוח עליון.  
  

יה, מחסור כללי בכ ו" משמעו: מחסור כללי בחכוח עליון"הסכם זה  ין  י לעח אדם, ומרי ב
ה, שביתות או  ימי גשם רבים מהממוצע, מלחמה או פעולות מעין מלחמתיות, פעולת איב 

  .  , התפוצצות, אש, שרפה ו/או אסון טבעים אחריםיהשבתות או צווים ממשלת 

 
זה,   6.8 הסכם  על  בחשבון  הקבלן  בחתימתו  לקח  והוא  לו  ידוע  כי  ומצהיר  בר  מדוש מאשר 

בסביבה   מורכב,  שימית  בפרויקט  תאי   החברהוכן  בכל  לעמידה  עליוה  חשיבות    רואה 
על    ההסכם שלו,  הזמים  לוחות  בכך.  כל  לרבות  תתקבלה  הכרוך  לא  היתר,  בין  לפיכך, 

של   לעבודות    הקבלן טעות  הוגע  בכל  בעקיפין  ו/או  במישרין  הובעים  עיכובים  בדבר 
שלישי  ב צד  כל  עם  העבודות  לתיאום  בצורך  ו/או  זו  ע סביבה  לביצוע  הצורך  בודות  ו/או 

 כיוצא באלה טעות. או /במקטעים ו/או בחלקים ו

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא לקח זאת בחשבון בהצעתו ובתכון העבודה לפי הסכם זה כי   6.9

פי  -זה כפוף לקבלת כל ההיתרים ו/או הרישיוות הדרשים על  הסכם ביצוע העבודות שוא 
יפו ו/או כל גורם מממן  -אביב -ית תלו/או עירי   החברהדין, וכן לאישור תקציבי מתאים אצל  

. הקבלן מוסיף ומוותר בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו  אחר
היתרים   ו/או  בגלל העדר תקציב  זה  שוא הסכם  העבודות  ביצוע  ביטול  ו/או  עיכוב  בגין 

 בין שהם באחריות המזמין ובין שהם באחריות הקבלן.  כאמור, 

 
    וביצוע התשלומיםהתמורה  .7

 
העבודות 7.1 ביצוע  כל    תמורת  הקבלן  ומילוי  זה  התחייבויות  הסכם  ובמועדןלפי  ,  במלואן 

כמפורט    בהתאם לכתב הכמויות ולהצעת הקבלן במכרז  התמורהשלם לקבלן את  ת  החברה
 .  בטופס הצעת המחיר

 כספח ג' בהתאם לכתב הכמויות המצורף    בפועל  תהא על בסיס מדידת כמויותהתמורה   7.2
זה חשבוןלהסכם  פי  על  תשולם  התמורה  הקבלן,    סופי  .  המדודות לפי  שיכין    הכמויות 

על חשבון  -והמאושרות  ועל  החברה  מטעם  מודד  ע"י  יערכו  (המדידות  מוסמך  מודד  ידי 
לפי תאי הסכם זה כמפורט להלן ובכפוף    , הכלתוספות והפחתות  ,מחירי היחידה  החברה),
  . בכתב המפקח לאישור  

 
לו   7.3 ידוע  עבור  הקבלן מצהיר בזה כי  שהתמורה היה התמורה השלמה, המלאה והכוללת 

זה,   לפי הסכם  כל התחייבויותיו  (אך לא רק) מחירי החומרים, האביזרים, ביצוע  לרבות 
אשר   עליהם  והשמירה  השירותים  הרווח,  העבודה,  וכל  הציוד,  הקבלן,  ידי  על  יסופקו 
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ספק   הסר  למען  עליו.  יחולו  העבודות  בביצוע  הכרוכים  שהוא  וסוג  מין  מכל  התשלומים 
וכי הקבלן לא יהיה זכאי  ,  מובהר כי לא תשולמה כל התייקרויות ו/או מכל מין וסוג שהוא

דות  לכל פיצוי ו/או החזר ו/או תשלום וסף במקרה של שיוי במחירי החומרים ו/או העבו
ו/או התייקרויות בשער של השקל  ו/או תודות  וכן במקרה של שיויים  שוא הסכם זה, 
החדש אל מול הדולר של ארה"ב ו/או כל מטבע אחר וכן במקרה של שיויים ו/או תודות  

ן מחירי כתב הכמויות של השלב  למעט עדכו ,  במדד המחירים לצרכן ו/או בכל מדד אחר
  7.4וכמפורט בסעיף    בהתאם לשיויים שיחולו במדד הבסיס (כהגדרתו לעיל)   השי בלבד

  . להלן
  

בהתאם לאמור בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי  
חוזר על טעה (מכל מין ו/או סוג) תביעה (מכל מין ו/או סוג) דרישה (מכל מין ו/או סוג) כגד  

י במחירי החומרים ו/או העבודות שוא הסכם זה, וכן במקרה של  במקרה של שיו   החברה
שיויים ו/או תודות ו/או התייקרויות בשער של השקל החדש אל מול הדולר של ארה"ב  
ו/או כל מטבע אחר וכן במקרה של שיויים ו/או תודות במדד המחירים לצרכן ו/או בכל 

  . מדד אחר
  

בגין השלב השי  התמורה כהגדרתה בהסכם זה  י  לעיל, מוסכם כ   7.3על אף האמור בסעיף   7.4
זה),    בלבד לביצוע בהתאם להוראות הסכם  לשיויים  (ככל שיימסר לקבלן  תהיה צמודה 

לעיל).  שיחולו   (כהגדרתו  שבו השתה  במדד הבסיס  לפי השיעור  יתבצע  חישוב ההצמדה 
ו/או סופי או המועד  מדדה כל חשבון חלקי  לפי מועד הגשת  שקבע    האחרון שיתפרסם 

לפי המוך, לעומת מדד הבסיס, והסכום לתשלום בהתאם לחשבון    -בהסכם זה להגשתו  
בהתאמה. הוא  אף  ישתה  פעם,  בכל  החישוב  יתבצע  השיוי    שלגביו  ספק,  הסר  למען 

ממדד  מוך  הידוע  המדד  שבו  במקרה  גם  יחול  הבסיס  למדד  ההצמדה  לעיין  בתמורה 
  הבסיס. 

 

לבקשת   7.5 בהתאם  בעבודות  שיויים  של  מקרה  בשיויי  החברהבכל  מדובר  שאין  ובלבד   ,
המדרג   ייקבע לפי כאמור  ערכו של שיוי  שדרש עקב כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, כי אז  

מחיר    -   בהעדר מחירי יחידה כאמור  )2.  מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות  )1הבא:  
הכמו בכתב  הקוב  דומה  עליויחידה  להתבסס  שיתן  יחידה  )  3.  יות  דומה  בהעדר מחירי 

  10%באותה עת בהחה של    שיהיה בתוקף  "דקל"  וןייקבעו המחירים לפי מחיר  -  כאמור
כלשהם.   תוספות  המחיר  )4ללא  ייקבע  בדקל,  כאמור  יחידה  שיתן, בהעדר מחירי  ככל   ,  

 .ם שיערוך המפקחולאחר יתוח מחירי הקבלןלבין   באמצעות המפקח החברהבין  מבמו"

  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובמידה ומכל סיבה שהיא, לא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר 
יתת   ובלתי  מכרעת  סופית,  תהא  וקביעתו  המפקח  המחיר  את  יקבע  כאמור,  המחיר 

 לערעור.  

  
ידי   על  שייקבע  המחיר  עבור  כאמור  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  לאמור  בהתאם 

 המפקח. 

  
חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל    בעצם

ו/או המפקח בקשר לקביעתו של המפקח כאמור    החברה טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כגד  
 לעיל.     

  

  םתשלומי בייי .8

  עם העתק למפקח  חברהל(אך לא חייב)  ימציא הקבלן    ביום האחרון של כל חודש קלדארי, 8.1
מיום התחלת ביצוע  ידיו  - עלהעבודה שבוצע    חלק  של  ומדן ערכוחשבון מצטבר המפרט את א 

סוף  ו  ותהעבוד  לרבות  אותו  עד  שיויים  פי  על  שבוצעו   עבודותהחודש,    - (להלן    הוראות 
יוגש  .")הזמי  החשבון" ולוח    בצירוף חישובי כמויות  בעותק אחד מודפס  החשבון הזמי 

  זמים מעודכן המתייחס לתקופת הביצוע שקבעה בהסכם זה. 

ל  כי  יובהר  ייבדק חשבוןלמען הסר ספק  כאמור    כלשהו  א  האסמכתאות  ללא  יוגש  אשר 
לבדיקתו   בו מסר מסמך האסמכתא האחרון הדרוש  יהיה המועד  ומועד קבלת החשבון 

  ואישורו. 
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יבדוק   8.2 החשבון,ויאשר  המפקח  בו,    הכמויות  לרבות  את  הקובים   20בתוך  והמחירים 
כל המסמכים והאסמכתאות    ובכלל זאת  וממועד קבלת החשבון הזמי אצלימים    )עשרים(

. המפקח יהיה רשאי לשות ו/או לתקן בעצמו ו/או לדרוש ןהדרושים לדעתו לבדיקת החשבו
וספים,   ופרטים  מסמכים  להמציא  ו/או  הזמי  החשבון  את  לתקן  ו/או  לשות  מהקבלן 
לרבות (אך לא רק) את האומדן שקבע בו, את ערך העבודות המפורטות שם וכן כל פרט  

 תו המקצועי. בחשבון לפי שיקול דע אחר המפורט

דרש המפקח מהקבלן לשות ו/או לתקן את החשבון הזמי ו/או להמציא מסמכים ופרטים  
  וספים, תוארך התקופה העומדת לו לאישור החשבון הזמי בהתאם.

לצורך מתן אישור סופי, והיא תהיה    החברה ידי המפקח, יועבר אל  - אושר החשבון הזמי על 8.3
רשאית גם כן לשות ו/או לתקן את החשבון הזמי (ו/או לדרוש את שיויים) ו/או לדרוש 
מסמכים ופרטים וספים לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, וכל האמור לעיל לעיין ביצוע  

וספים על ו/או דרישת מסמכים ופרטים  ו/או תיקוים  ח יחול גם על  ידי המפק-שיויים 
מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם   לפי העיין ובהתאמה.  החברה

, לאפשר לו גישה לכל המידע הדרש לו לבדיקת החשבון  החברהבקר חשבוות מטעמה של 
 .  החברההזמי עבור  

וב בו  , ישולם הסכום הקהחברהידי  - ידי המפקח ואושר סופית על- אושר החשבון הזמי על 8.4
להלן, לקבלן כאמור  העיכבון  דמי  ביכוי  ימים ממועד מתן האישור שלושים(  30  בתוך  ,   (
  . וכגד הגשת חשבוית מס כדין הסופי

סכום    החברהכאמור לעיל, תכה ממו    החברהידי  - אושר החשבון הזמי אישור סופי על 8.5
בחשבון, שיצטבר ביחד עם כל הסכומים    מהסכום הקוב )  אחוזיםעשרה  (  10%בגובה של  

דמי  "  -שוכו בהתאם לסעיף זה, והם כולם ישמשו כדמי עיכבון וישמרו אצלה (לעיל ולהלן 
 "). העיכבון

, ביחד עם תשלום  הומיאלי, בשיעורם  יוחזרו לקבלן  החברה שצטברו אצל  דמי העיכבון  
  .  ידיה, ובלבד שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה-על  החשבון הסופי

בערבות בקאית צמודה ובלתי  עיכבון הדמי להמיר את  החברהלבקש מ יהיה רשאי הקבלן 
-המשתה עם תשלום כל חשבון ובוסח שיאושר עלכבון, לפי ערכם  ימסויגת, בגובה דמי הע 

ת מוקית להחלפת דמי העיכבון בערבות  מובהר בזה כי לקבלן אין כל זכו  .מראש  החברהידי  
על תיתן)  לא  (או  תיתן  כאמור  ההחלפה  לביצוע  הרשות  כי  לעיל,  כאמור  ידי  -בקאית 

ממסירת    החברה הובעות  העלויות  מקרה  בכל  וכי  והבלעדי,  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי 
ן מוותר  הערבות הבקאית כאמור לעיל (אם תימסר) יחולו כולן על הקבלן ועליו בלבד. הקבל

כאמור    החברהבזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בקשר להחלטת  
 לעיל. 

חלף דמי העיכבון כאמור לעיל, תהיה בתוקף    חברהידי הקבלן ל- ערבות בקאית שתימסר על
על   (לפחות)  שה  לתקופה של והיא תוארך מפעם לפעם  לפי  -ממועד מסירתה,  ידי הקבלן 

  עד למועד החזרת דמי העיכבון לקבלן.  ,החברהדרישת 

  
ידי  -לכיסוי זקים שיגרמו לה על  החברה דמי העיכבון (או הערבות הבקאית) ישמשו את    

הקבלן (אם יגרמו), להשלמת איזו מן ההתחייבויות שהקבלן התחייב אך לא עמד בהן לפי  
הסכם זה, ולתשלום כל חוב ו/או אגרה ו/או היטל ו/או מס המוטלים על הקבלן לפי הסכם 

י חוזרת  הרשאה בלת  חברהידיו. הקבלן מצהיר בזה כי הוא מעיק ל - זה ואשר לא שולמו על
ידיו, להשלים בשמו כל התחייבות שלא מילא, ולחלט  - לשלם בשמו כל תשלום שלא שולם על

- את דמי העיכבון (או הערבות הבקאית) לצורך ביצוע אלה ו/או כיסוי זקים שגרמו על
ל והבלעדיהחברהידיו  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  והכל  הפרויקט  ,  ביצוע  של  שלב  .  ובכל 

כל זכות ו/או תביעה ו/או טעה שיש ו/או שתהיה לו בקשר לחילוט    הקבלן מוותר בזה על
  כאמור לעיל.  החברהידי -דמי העיכבון (או הערבות הבקאית) על
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 תשלום סופי .9

ו/או    החברה ידי הקבלן לשביעות רצום המלא של  -העבודות עלכל  לאחר השלמת ביצוע   9.1
ידיו  - העבודות שבוצעו על למפקח חשבון סופי של    עם העתק  חברה המפקח, יגיש הקבלן ל 

כל ההוראות המפורטות לעיל בקשר לאישור ותשלום החשבון    .")החשבון הסופי"  -(להלן  
על החשבון הסופי לפי העיין ובהתאמה, למעט ההוראה העוסקת ביכוי  הזמי יחולו גם  

ידי המפקח וביצוע התשלום  - לצורך אישור החשבון הזמי על  דמי עיכבון והמועדים שקבעו
 .  החברהידי  - בפועל על

(ארבעים וחמישה) ימים ממועד קבלת החשבון    45המפקח יאשר את החשבון הסופי בתוך  
אצלו ו הסופי  ומסמכים  ,  פרטים  דרישת  ו/או  תיקוים  ביצוע  של  במקרה  ידחה  זה  מועד 

, לאחר שתיתן לו אישור החברהידי  - וא ישולם עלוה,  סופיוספים כאמור לגבי החשבון ה
ה לגבי החשבון  כאמור  בתוך  סופיסופי  הסופי,  שלושים(  30,  ימים ממועד מתן האישור   (

לא אישר  .  וכגד הגשת חשבוית מס כדין  אישר חשבון סופי זה בחתימתו ובלבד שהקבלן  
כדין לחברה חשבוית מס  לא מסר  ו/או  את החשבון הסופי  מועד תשלום  ,  הקבלן  ידחה 

  החשבון הסופי בהתאם. 

  
ידיה יהיה  - לפי החשבון הסופי שיאושר על  החברהידי  -מובהר בזה כי התשלום שישולם על   

ביכוי כל תשלום בייים ששולם לקבלן, ביכוי כל תשלום אחר ששולם (אם שולם) לקבלן  
מהקבלן לפי    רה חבעד לאותו מועד על חשבון התמורה, וביכוי כל סכום אחר אשר יגיע ל

או לפי כל הסכם אחר שערך ו/או יערך בייהם. ביחד עם תשלום החשבון הסופי  הסכם זה ו/ 
, אם וככל שלא חולטו  בשיעורם הומיאלייוחזרו לקבלן גם דמי העיכבון,    החברהידי  -על
    כאמור לעיל. החברהידי -על

את  ידיו  -(שישים) ימים ממועד השלמת ביצוע העבודות על   60בתוך    חברה לא הגיש הקבלן ל 9.2
  רשאית ,  החברהידי  - ו/או מסמכים, פרטים ותיקוים שדרשו (אם דרשו) על  הסופי   החשבון 
חייבת)    החברה לא  לפי    להטיל(אך  הסופי  החשבון  הכת  את  המפקח  דעתו  על  שיקול 

 ובע מכך. המקצועי, וחשבון זה ייחשב כחשבון סופי לכל דבר ועיין, על כל הכרוך בכך וה
מסכום החשבון הסופי יכה המפקח את ההוצאות שהיו כרוכות בעריכתו, שכר טרחתו, וכן  

(חמישה עשר אחוזים) מסך ההוצאות ושכר הטרחה האמורים    15%סכום וסף בגובה של  
ו/או שתהיה לו ב  זכות שיש  ו/או  ו/או תביעה  על כל טעה  קשר לעיל. הקבלן מוותר בזה 

 ידי המפקח ויכוי הסכומים המפורטים לעיל.  - לעריכת החשבון הסופי על

 .  תביעות  העדרעל   הצהרה  חברהל  לכשימציא לקבלן   ישולם  החשבון הסופי 9.3

ישיב אותם אליה מיד עם גילוי דבר התשלום  ,  החברהידי  -על  שולמו לקבלן תשלומי יתר 9.4
, לפי המוקדם. הקבלן ישיב את הכספים  החברהידיו או מיד עם דרישתה הראשוה של  -על

ביתר   לו  ריביתששולמו  התקופה    בתוספת  על  ועד  מיום  ש חשב  אצלו  הכספים  קבלת 
  . חברהלהשבתם בפועל ל 

לחלטם מהערבות המצאת  אילו מדמי העיכבון אורשאית לקזז תשלומי יתר    תהא   החברה 
  בידה בכל עת. 

  

  תקופת הבדק . 10
  

  ות עבודמתחייב להיות אחראי לתקיות ה  הקבלןלפי כל דין,    קבלן מבלי לגרוע מאחריות ה 10.1
תקופה אחרת  כל או  מסיום ביצוע העבודות )תייםחודשים (ש  24למשך תקופה של   ןולטיב 

  )."תקופת הבדק " -(להלן  , הארוכה מבייהןשקבעה בחוק או במסמכי החוזה

 

הקבלן מתחייב בזה לתקן ו/או להשלים ו/או להחליף על חשבוו כל פגם ו/או ליקוי ו/או   10.2
קלקול ו/או תקלה שיווצרו בתוצרי העבודות (למעט כאלה שוצרו עקב בלאי טבעי או זדון  
שלא מטעם הקבלן) במהלך תקופת הבדק כמפורט לעיל, והוא מתחייב לעשות כן מיד עם  
זה   בהסכם  וכמפורט  גבוהה  ברמה  ובחלפים  בחומרים  בכלים,  שימוש  תוך  היווצרותם, 

 ובספחיו.  
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  יותרבוע . 11

 
 ביצועערבות 

 

ם ע  חברה כל דין ימציא הקבלן ל  פי-ועלזה  הסכם    פי- עללהבטחת מילוי כל התחייבויותיו   11.1
תאיהסכם  חתימת   כל  ללא  צמודה,  בקאית  ערבות  ) יםאחוז  רה עש(  10%בשיעור    ,זה, 

סכום    . שיאושר על ידיה מראשובוסח    למשך תקופת הביצוע)  בתוספת מע"ממהתמורה (
 הערבות יחושב לפי הצעת המחיר של הקבלן לביצוע העבודות כפי שהוגשה בהליך המכרז.

  
  
 בדק רבותע
  

לעיל, תשמש גם כערבות    11.1ערבות הביצוע שהקבלן ימציא לידי החברה כאמור בסעיף   11.2
התחייבויותיו  בדק   כל  מילוי  העבודות,  - עללהבטחת  ביצוע  השלמת  לאחר  זה  הסכם  פי 

. ערבות הבדק תהיה בתוקף  ועל פי כל דיןשל ספח א' להסכם זה    51-ו   50סעיפים  לרבות  
ו/או בשקבעה ב תקופה  , או ללעיל  המפורטתבדק  הלתקופת   מסמכי  ספחים להסכם זה 

 . המכרז, לפי המאוחר שבין כל אלה

  
  .")הערבות הבקאית" -(ערבות הביצוע וערבות הבדק להלן 

  
  הוראות כלליות בוגע לערבות הבקאית 

 

 . ועליו בלבד  יחולו על הקבלן  הערבות הבקאיתההוצאות הכרוכות במתן כל  11.3

  

בכל מקרה שבו הקבלן יפר    הבקאית  את סכום הערבותלחלט מיד  רשאית  תהיה    החברה  11.4
ו/או לצורך תיקון    ידי הקבלן -תאי מתאי הסכם זה ו/או לצורך כיסוי זקים שיגרמו לה על

לחילוט  מבלי שהקבלן יוכל להתגד  ,  פגמים ו/או ליקויים בעבודות ו/או בתוצרי העבודות
שיעמוד  אחר  ובוסף לכל סעד משפטי  זק,    ללא כל צורך בהוכחת  כאמור,הבקאית  הערבות  

 . לפי הסכם זה ו/או כל דין חברהל

  
ויתור  לקייה הגמור והמוחלט,  יהיו    החברהידי  -על   כספים שחולטו 11.5 והקבלן מוותר בזה 

סופי ומוחלט על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בקשר לחילוט שבוצע  
 כאמור.  

  
 הסכם זה. ף זה תחשב להפרה יסודית של  הפרת סעי 11.6

  

 

  

   ושיפוי בזיקין אחריות . 12
  

העבודות   12.1 לשמירת  אחראי  הקבלן  יהיה  העבודות  תחילת  לרבות  והאתרמיום  לעבודות  , 
ידי הקבלן, ולהשגחה   ו/או התחלת ביצוע העבודות על  שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה 
עליהם. בכל מקרה של זק לעבודות ו/או לאתר מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את  
הזק על חשבוו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהייה העבודות במצב 

 והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.  חברהת רצון ה תקין וראוי לשימוש ולשביעו 

 

  הקבלן יהיה אחראי בלעדית לזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, 12.2
 לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.  

 

ה לקבל מאת חברבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית ה  12.3
הקבלן, לפי דרישה ראשוה בכתב, פיצוים מלאים עבור זקים שלא תוקו במועד שקבעה  

שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקו ו/או שאים  ה החליטה לפי  חבר ה ועבור זקים שהחברה
ה וקביעותה תהייה סופיות  חבריתים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי ה

 ובלתי יתות לערעור. 
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ה לכל זק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות זקים  חברהקבלן יהיה אחראי כלפי ה  12.4
ין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן  הובעים ו/או הקשורים בין במישרין וב

ה ו/או  חברלרבות זקים הובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות ה
ה ו/או  חבר חוסר התאמתו לתקים הדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של ה

ו/או צד ג' כלשהו בכל    עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אשים המצאים במקום בצוע העבודות
הובע ו/או קשור לעבודות ו/או מעשה או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או  
יקוט בכל האמצעים למיעתם. הקבלן מתחייב   והוא  ו/או כל מי שפועל מטעמו,  עובדיו 

 לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל זק כאמור לעיל שיגרם להם.
 

לן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או זק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלי  הקב 12.5
משה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או  

ביצוע העבודות, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או  עקב ו/או בקשר עם  
 יורשיהם.

 

לכל אבדן, זק או קלקול לעבודות ו/או לציוד ו/או לרכוש מכל אחראי בלעדית    הקבלן יהיה 12.6
או  /וסוג שהוא ו/או לציוד המשמש את הקבלן במסגרת העבודות ו/או מכוות ו/או לציוד  

לכלי צמ"ה ו/או כלים לווים ו/או למתקים מכל סוג ותאור המצאים בשימושו בקשר עם  
ו/או כל אדם המצא בשרותה מכל  חבר ביצוע העבודות, והוא פוטר את ה ה ו/או עובדיה 

 אחריות לכל אבדן ו/או זק לרכוש כאמור. 

 

דרך, מדרכה, שביל, רשת   דק המל,  הקבלן יהיה אחראי לכל זק ו/או קלקול שיגרם לכביש, 12.7
מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים  

ים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהזק ו/או הקלקול גרמו באקראי  קרקעי-ו/או תת
ו/או   הזקים  את  יתקן  הקבלן  העבודות.  לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין 

ה. על הקבלן  החבר הקלקולים כאמור על חשבוו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצוה של  
קרקעיים  -כיות עדכיות של כל הקווים התתולדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות ת

 העוברים במתחם העבודות.  

 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,  12.8
במסגרת   השמטה  או  טעות  מחדל  ו/או  במעשה  שמקורה  מקצועית  חובה  היפר  כל  בגין 

 תחול על הקבלן.    -תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  

 

ה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל זק  חברהקבלן פוטר את ה 12.9
פי הסכם זה ו/או על פי  -ו/או תאוה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריות הקבלן על

 דין, למעט כלפי מי שגרם לזק בכוות זדון. 

 

לפצות את ה 12.10 ו/או  לשפות  כל אחריות    החברהקבלן מתחייב  בגין  הפועל מטעמה  כל  ו/או 
שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן  

ה תודיע לקבלן על כל תביעה  חברמכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ה 
 כאמור ותאפשר לו להתגון.  

 

הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  לקזז מן התשלומים אשר  החברה רשאית   12.11
ה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם חבראחרת סכומים אשר תבעים מה

ה מחמת מעשה או מחדל שהם  חברבאחריות הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין זקים שגרמו ל 
  באחריות  הקבלן כאמור לעיל.

 

 ביטוח . 13
  

ל  לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לזקים להם הוא אחראי ע  מבלי 13.1
, לבטח לפי תחילת העבודות, על חשבוו הוא, את העבודות  פי כל דין מתחייב הקבלן, בעצמו

בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתאים המפורטים  
חלק בלתי פרד מהסכם זה (להלן:    המהווה  'הספח  חים,  אישור על קיום ביטו  י בטופס

עם חתימת ההסכם  ")אישור ביטוח העבודות" ו/או " טופס האישור על קיום ביטוחים"
ה את  חבר הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא ל 

רישוי   בעלת  ביטוח  חברת  מבטחיו,  ידי  על  כדין  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס 
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מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או  
  אתרהבודות ו/או יציאתו של הקבלן מ תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של הע

המאוחר מבין המועדים), וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה  ו/או במועד תקופת התחזוקה (
ה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי  חבר כלשהי מצד ה

 הקבלן, מהווה תאי מהותי בהסכם.

 
הקבלן יערוך או יוודא שערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או    –   כלי רכב  ביטוח  13.2

לכל אורך תקופת ההתקשרות מפי כל חבות שחובה לבטחה על  בעקיפין לביצוע העבודות  
פי דין לרבות ביטוח אחריות מפי זקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה)  

₪, כיסוי לזקי    600,000  -וכן ביטוח חבות בגין זק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
האחריות הסטדרטים של פוליסת כלי  הרכב  רכוש הגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות  

וכן לזקי גוף שאים  יתים לביטוח ע"י ביטוח רכב  חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד . 
למען ספק מוסכם כי המוח "כלי רכב" כולל מופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים 

 וכן כלים עים ממועים מכל סוג. 

 
וציוד מכי   13.3 רכב"    יערך   חובה   בביטוח  לבטחו  חוקית   חובה   אין  אשר ,  אמורכ  הדסי"כלי 

  ₪   2,000,000-מ  יפחתו  שלא  אחריות  בגבולות  גוף  זקי  מפי  אחריות   ביטוח  גם  עבורו
 . למקרה

 
  עשוי   הוא  בה  תקופה  בכל   ביטוח  ויקיים  יערוך  הקבלן  –  " מקצועית  אחריות "  ביטוח  13.4

  הקבלן  ההסכם  חתימת  עם .  דין  כל   פי   על   או /ו  ההסכם  הוראות  פי  על   אחראי   להימצא
  אחריות "  ביטוח  ביצוע  על  המעיד  לעירייה  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  את  ימציא

  האישור   בטופס   המפורטים  והתאים  האחריות  מגבולות  יפחת  שלא  בביטוח"  מקצועית 
  ביטוחים  קיום על האישור טופס  את  חברהל  להמציא  מתחייב הקבלן. ביטוחים קיום על

  בביטוח   לעסוק   הביטוח  על  המפקח  מטעם   רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי   על  כדין  חתום
 דרישה   בקבלת   צורך   מבלי  וזאת,  עבודותה  סיום   לאחר  וספות  שים  5  למשך  בישראל

  אחריות   לביטוח  בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת.  חברהה  מצד  כלשהי
 .בהסכם מהותי תאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין  חתום  מקצועית

 
  מסירת  ממועד  החל  מוצר   אחריות  ביטוח  ויקיים  יערוך  הקבלן  –  "מוצר   אחריות"  ביטוח 13.5

  הוראות  פי  על  אחראי  להימצא  עשוי  הוא  בה  תקופה  בכל  וזאת,  חברהל)  חלקן  או(  עבודותה
  ימים  משבעה   יאוחר  לא,  חברהה  לידי   להמציא   מתחייב  הקבלן.  דין  כל  פי  על  או /ו  ההסכם

 בהיקף"  המוצר   אחריות"  ביטוח  על   אישור)  חלקן  או(  עבודות ה  מסירת  מועד   לפי 
  מתחייב   הקבלן.  ביטוחים  קיום  על  האישור   בטופס   המפורטים  מאלה   יפחתו   שלא   ובתאים
  ביטוח  חברת  ידי   על  כדין  חתום  ביטוחים   קיום   על   האישור   טופס   את  חברה ל  להמציא

 ביטוחים  קיום  על  אישור   חברהל   ולמסור   ולחזור,  בישראל  בביטוח  לעסוק  כחוק  המורשית
  וספות   שים  5  במשך  וכך,    שהיא  סיבה  מכל  יפוג  הקודם  האישור  שתוקף  עת  בכל  תקף

 המצאת.  חברהה  מצד  כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  מבלי  וזאת,  עבודותה   מסירת  לאחר
 מטעם  ותקין  חתום  המוצר  אחריות  לביטוח  בקשר  ביטוחים   קיום   על  האישור  טופס

 . בהסכם מהותי   תאי מהווה, הקבלן מבטחי

  

 מתחייב כי פוליסת "כל הסיכוים" עבודות קבליות תכלול את ההרחבות להלן.  הקבלן 13.6
  

  ' : ג צד –' ב פרק
  

  ההרחבה פירוט/אחריות גבול  הכיסוי  הרחבת
  החברה  לרכוש לזקים אחריות) 1(

,  סמוך  לרכוש,  בו פועל  הקבלן אשר
  למעט  החבר ה של  אחר רכוש ולכל
  '.א פרק  במסגרת המבוטח רכוש

  הכיסוי  סעיפי תחת המבוטחים  לסכומים מעל
  כמפורט, עובדים עליו  ורכוש סמוך  רכוש של

  של הכולל האחריות גבול אולם', א בפרק
  גבול על יעלה לא  כאמור זקים  בגין המבטחת
  '. ב פרק  פי על  האחריות

  הקבלן עובדי כלפי החבר ה אחריות) 2(
  . ומטעמו  בשמו הפועל  וכל

  עם  בקשר או/ ו במהלך להם  שיגרמו זקים  בגין
    החברה  כלפי הקבלן  של התחייבויותיו ביצוע
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  המפורטות  להרחבות  בוסף   הין   לעיל   המפרטות  ההרחבות  כי   יובהר,  הטוב  הסדר  למען

  .במקומן ולא הביטוח באישור

 
  המפורטים   הסכומים  על  יעלו  לא  הקבליות   העבודות  בפוליסת  העצמית  ההשתתפות   סכומי  13.7

 :  להלן

 רכוש      –א'  פרק  .א

  ובפרויקטים שהיקפם  הפרויקטמערך    10%עד2,000,000עולה על  אי   ₪ 

  על  תעלה שלא₪ ובלבד  2,000,000בפרויקטים שהיקפם עולה על   הפרויקטמערך    5%עד  
250,000 ₪. 

  סיכוים לגבי כמקובל עצמיות  להשתתפויות  בכפוף  טבע וזקי אדמה רעידת כיסוי למעט      
  . אלה

₪ למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן    50,000צד ג'     –ב'    פרק  .ב
  ₪.  200,000ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 

 
 ₪ לאירוע.  20,000חבות מעבידים    –ג'  פרק  .ג
  

עצמית    .ד השתתפות  מקרי    ביתרסכום  של  סדרה  או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין  הפוליסות, 
 ₪.  100,000ביטוח הובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך  

  
 : הבאים הסעיפים  את לכלול הקבלן   מתחייב  הזכרות ליסותוהפ  בכל 13.8

  ה:חבר הקבלן ו/או ה –שם "המבוטח" בפוליסות היו   )1
לעיין הכיסוי הביטוחי: לר           חברה לפיתוח    – אביב  -בות אתרים בחוף תל"החברה" 

יפו -אתרי תיירות בת"א  ו/או החברה לפיתוח  ים בע"מ  ו/או אוצר מפעלי  יפו בע"מ 
  העתיקה בע"מ ו/או עיריית תל אביב ו/או חברות בת ו/או עובדים של ה"ל. 

  
  ה, למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון. חברביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה  )2

  
  חריג רשלות רבתי לא יחול בפוליסות.   )3

  
ה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תאי  חברסעיף "ביטוח ראשוי", כלפי ה   )4

מי  ו/או  הקבלן  של  הביטוח  חברת  מצד  בביטוחיהן  השתתפות  זכות  ללא  הביטוח, 
ה  ממבטחי  תביעה  זכות  הקבלן  של  הביטוח  לחברת  שתהיה  מבלי  ה  חבר מטעמו 

, ולמען  1981  –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א    59החיוב כאמור בסעיף  להשתתף בטל  
  הסר ספק הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טעה של ביטוח כפל כלפי ה"ל. 

  
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל   )5

  ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח. 

 

 החברל  הביטוח  פוליסות  את  להמציא  מהקבלן  לדרוש,  חייבת  לא  אךרשאית,    החברה 13.9
  תיקון   או /ו   שיוי   כל   ולבצע   כאמור  הפוליסות   את   להמציא  ויתבקש  היה   מתחייב  והקבלן

 .החבר ה  שתדרוש התאמה  או/ו

 
קיום  ע 13.10 על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקום  ו/או  הביטוחים  ריכת 

  ה ה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליחבראישור כלשהו מהה לא יהוו  חברביטוחים ל 
ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על פי  -אחריות כלשהי בקשר לכך 

 פי כל דין.  - הסכם זה או על

 
שא בדמי ההשתתפויות העצמיות  י לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים ה"ל וכן י  הקבלן 13.11

 הקבועות בפוליסות הביטוח. 
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ציוד מכל סוג ותאור  ו/או    לרכושלאבדן, זק או קלקול    החברה אחראי כלפי    והקבלן לבד 13.12

יד על  שהובא  או  מטעמ  והמצא  מי  ידי  על  לצורך /ו   וו/או  המשמש  ו/או  שבאחריותו  או 
ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח    העבודות

  הקבלןבמלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה    לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל
  לכל  מאחריות   החברה   מטעם  הבאים  ואת  החברה  את,  מטעמו  הבאים  ובשם  בשמו,  פוטר

 .ההתקשרות  עם  בקשר  תוצאתי  אובדן  לכלאו  /ו   כאמור  כלשהו  ציוד  או  לרכוש  זק  או  אובדן

 
אילולא מעשה או מחדל של הקבלן  הקבלן לבדו יהיה אחראי לזקים אשר היו מבוטחים   13.13

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלים מבצעי עבודות, קבלי משה ועובדיהם, אשר יגרמו  
זקים.  אותם  בגין  משולמים  היו  אשר  הביטוח  תגמולי  של  חלקית  או  מלאה  להפחתה 
מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לזקים בלתי מבוטחים, לרבות זקים שהם מתחת לסכום  

ה ו/או הפועלים מטעמה  חברתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. הקבלן פוטר את הההש
 מאחריות לכל זק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לזק בזדון. 

 
לפגוע    מתחייב  הקבלן 13.14 ומבלי  כלשון  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור 

לות בפוליסות הביטוח.  בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הכל
 ה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.   חברולדרישת ה

 
  אחראי הקבלן יהיהה, חבראת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה  הקבלן הפר 13.15

ה על כל זק כספי ו/או  חברטעה כלשהי כלפי ה  ולזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל 
 עקב זאת.  ושיגרם ל אחר 

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק    ולשאת בתשלומים המוטלים עלי   הקבלן על   13.16

 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים. 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן,   13.17

 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

  

 מעביד -יחסי עובדהיעדר  . 14

 

מעמד 14.1 כי  בזאת,  ומאשרים  מצהירים  כלפי    הקבלן  הצדדים  הקשור    החברהועובדיו  בכל 
וותן שירותים בלבד, ואין בהסכם זה כדי ליצור בין   להסכם זה, היו כשל קבלן עצמאי 

עובד  יחסי  בין מי מטעמם  ו/או  יחסים משפטיים אחרים למעט  -הצדדים  כל  ו/או  מעביד 
 מאי ומזמין.כאלו של קבלן עצ

 

ידי טריבול כלשהו כי קיימים  -למען הסר ספק, היה וחרף כוות הצדדים כאמור, ייפסק על 14.2
הקבלן  ו/או כי    הו/או מי מטעמ   הקבלן  לבין  הו/או מי מטעמ  החברהיחסי עובד מעביד בין  

, כי אז יראו את התמורה  החברהזכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מ ו/או מי מעובדיו  
התאים    קבלןלהמשולמת   כל  את  גם  הכוללים  מעביד,  עלות  כסכומי  זה  הסכם  לפי 

  ה , מיד עם דרישתהחברהישפה את    ןהקבל   הסוציאליים המגיעים לעובדים, ובמקרה כזה
דין של ערכאה מוסמכת, -חויב בו כאמור בפסקת )  החברה(א  יהראשוה, בגין כל תשלום שה

חלט את ערבות  הא רשאי ל ת  חברההגבלה בסכום. מבלי לגרוע מהאמור,  וזאת ללא כל ה
לפי הסכם   הממ  קבלןקזז מכל סכום המגיע להביצוע ו/או ערבות הבדק (בהתאמה) ו/או ל

)  הקבלןלשלם לעובדיו (של    שידרת  החברהזה, ולפי כל הסכם אחר קיים בייהם, כל סכום ש
החלטה  פי הסכם זה מכוח  -ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם על

 שיפוטית של ערכאה מוסמכת.
  

 סעיפים יסודיים . 15

 

כל אחד מהתאים, ההתחייבויות וההצהרות שבסעיפים הבאים ייחשבו כתאים עיקריים   15.1
,  9,  8,  7,  6  ,5,  4,  3,  2והתחייבויות יסודיות בהסכם: המבוא וההגדרות להסכם, וכן סעיפים  

 (על כל תתי סעיפיהם).  14-ו 13, 12,  11, 10
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לעיל, או    15.1הפרתם או אי קיומם של אותם תאים, התחייבויות והצהרות כאמור בסעיף   15.2
הפרת או אי קיום אחד או יותר מהם, ייחשבו כהפרות יסודיות לצורך חוק החוזים (תרופות  

 . 1970-בשל הפרת חוזה), תשל"א
  

 כללי  . 16

 

י בהסכם זה יש לעשות בכתב ובחתימת שי הצדדים. כל שיוי שלא ייעשה בהתאם שיו  כל 16.1
 לכך לא יחייב את הצדדים.  

  

הסכם זה ממצה את כל ההסכמות שעשו בין הצדדים בטרם חתימתו ועם זאת, לשם מיעת   16.2
הצעה,  התבטאות,  אמירה,  כל  כי  מראש  ומתים  הצדדים  קובעים  הבות,  ואי  ספקות 
הסכמה, פיה, מצג, התהגות או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל ויתור, אורכה, הסכמה  

ת לצד מהצדדים להסכם, לא יהיה בהם כדי לשות תאי  לשיוי ואי מימוש של זכות המוקי 
במשך  אחרת  הצדדים  הגו  אפילו  וזאת  מהתחייבויותיו,  התחייבות  או  ההסכם,  מתאי 

 תקופה כלשהי.  
  

זה והודעת צד למשהו שתישלח בדואר רשום להסכם  כתובות הצדדים הן כאמור במבוא   16.3
 . בדוארשעות ממועד מסירתה למשלוח  120בתום  תיראה כאילו תקבלה

 

 כות קיזוז עם כל הקשור להסכם זה.ז מוותר במפורש באופן סופי ובלתי חוזר על קבלןה 16.4
  

יש במפורש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לקבלן ממה עם כל סכום אחר שמגיע    חברהל 16.5
 . , בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר בייהםלה מהקבלן

  

רשאי  אי   קבלןה 16.6 זכויותיו  ו  את  התחי ו/להעביר  את  זה  לפיתיו  יובויאו  או    ,הסכם  כולן 
, ללא אישור מראש ובכתב לאחרים  או בעקיפין  ן, בתמורה או שלא בתמורה, במישרימקצתן

 . של החברה
  

-על זכויות מי מהצדדים על  כל ארכה, החה, ויתור או אי קיטת צעדים, לא יחשבו כויתור  16.7
 י הסכם זה, אלא אם אמר כך בכתב ובמפורש. פ

  

, לדרוש כי הקבלןתהא רשאית, לפי שיקול דעתה, וכתאי לביצוע ההתקשרות עם    החברה 16.8
העיין  עד   ידיה  שיים מבעלי  על  שזהותם תאושר  אחרים  ערבים  שי  כל  או  יהיו  בקבלן 

 .זהם לפי ההסכ  הקבלןערבים אישית להתחייבויות  

 

לדון בכל סכסוך בקשר  ה 16.9 והבלעדית  תוה  להסכם  סמכות המקומית הייחודית  זה תהא 
, והדין שיחול יהיה הדין  אביב-תל  מחוזלבית המשפט המוסמך מבחית העיין לדון בה ב

 . הישראלי לבדו
  

  :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  

 _______________  __________ _____________  
  הקבלן  החברה 
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  ה אישור חתימ
  
  

מאשר  ,...... מ"ר   .................. עו"ד  הח"מ,  של    ת /אי  חתימתה  ח"פ   ............................את 
מורשי  ....................................  ו  באמצעות   ................. ת"ז   ........................ שלה  -החתימה 

בת החלטה  לפי  בפי  זה  הסכם  על  חתמו  אשר   ,................. ת"ז  ה"ל  - ........................  שהחברה  תוקף 
  קיבלה ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה. 

  
  

 ___________________  
  ........................, עו"ד                       
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  כללי  -פרק א' 

  
משתמעת    ) 1.   (1  הגדרות  אחרת  כווה  אם  פרט  להלן  מוגדר  שהוא  כפי  בחוזה, 

  מגופו של עיין:
      
- אתרים בחוף תלאוצר מפעלי ים בע"מ ו/או  "אתרים", פירושה      

יפו בע"מ, ולרבות עובדיה -בת"אאביב חברה לפיתוח אתרי תיירות  
  ו/או ציגיה ו/או שליחיה ו/או מי שיבוא מכוחה ו/או מטעמה.

  
המוסמכים,   לרבות: ציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו  -"הקבלן"  

משה הפועל בשמו ובשבילו בביצוע המבה או כל  - לרבות כל קבלן
  חלק ממו. 

  

אדם   –"המהל"   כל  לרבות  אתרים  של  הכללי  המהל  פירושו: 
שהורשה על ידו בכתב באופן כללי, או לצורך החוזה, או לצורך עיין  

  של החוזה.   מסוימיםאו עייים  מסוים
  

ה בכתב מזמן לזמן ע"י אתרים  פירושו: האדם שמתמ  -"המפקח"  
  לפקח על ביצוע המבה, או כל חלק ממו.

  
שיש לבצע  או העבודות  פירושו: המבה או העבודה    -"המבה"  

הכמויות וכתבי  הטכי  למפרט  לתכיות,  לחוזה,  וכל   בהתאם 
  , לרבות כל מבה ארעי או עבודה ארעית. ספחי החוזה

  
המבה"   בדיק  -"ביצוע  השלמתו,  תיקוים  לרבות:  ביצוע  תו, 

בשת הבדק, וביצועו של כל מבה ארעי, או עבודה ארעית בהתאם  
  להוראות החוזה.

  
פירושו: כל מבה או כל עבודה שיידרשו באורח    - "מבה ארעי"  

  ארעי לביצועו, או בקשר לביצועו של המבה.
  

פירושו: טופס החוזה וכל    -  או "הסכם" או "ההסכם"  "החוזה"
  של טופס החוזה. 2בסעיף   ספחיו הזכרים

  
פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם מתחתם,   -"אתר המבה"  

שיעמדו  אחרים  מקרקעין  כל  לרבות  המבה,  יבוצע  מעליהם  או 
  לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

  
הערבויות"   אם    -"סכומי  זה  בחוזה  שקבע  סכום  כל  פירושו: 

אחוז   קביעת  ע"י  ואם  הוראות קיולהבטחת  ,  מסויםבמפורש  ם 
  החוזה, כולן או מקצתן ע"י הקבלן.

  
החוזה"   הקבלן   -"תמורת  של  בהצעתו  הקוב  הסכום  פירושו 

בתמורה לביצוע החוזה לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הקוב 
הקוב  מהסכום  שתופחת  והפחתה  החוזה  להוראות  בהתאם 

  בהתאם להוראות החוזה. 
  

המהוות חלק בלתי פרד מהחוזה,   פירושו: התכיות  -"תכיות"  
ע"י  או  אתרים  ע"י  בכתב  שאושר  כזו  בתכית  שיוי  כל  לרבות 
המפקח לעיין חוזה זה, וכן כל תכית אחרת שתאושר בכתב ע"י  

  אתרים או ע"י המפקח לעיין חוזה זה, מזמן לזמן. 
  

פקודת הפרשות תחול על החוזה, לצורך פרשות רואים את החוזה    ) 2(
  כחיקוק במשמעותו בפקודה האמורה.
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  המפקח מוסמך לבדוק את המבה ולהשגיח על ביצועו וכן לתאם    )  1(  . 2  תפקידיו          
    בין קבלים שוים המשתתפים בביצוע המבה. המפקח יבדוק           וסמכויותיו              

  המלאכה שעשית ע"י   את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב    - של המפקח          
מבצע    יהול יומן            הקבלן  אם  לבדוק  הוא  רשאי  כן  המבה.  בביצוע  הקבלן 

כהלכה את החוזה, את הוראות המהל ואת הוראותיו הוא. המפקח  
התשלום  את  ויאשר  הקבלן  ע"י  שיוגש  חשבון  כל  כן  כמו  יבדוק 

לקבלן לדעתו  כאמורהמגיע  מחלוקת  של  מקרה  בכל  כי  ויובהר   ,  
ובכל ושא שהוא, קביעתו של המפקח היה סופית, מכרעת ובלתי  

  . יתת לערעור
  

הקבלן יהל יומן עבודה (להלן "היומן") וירשום בו מידי יום ביומו   ) 2(
  פרטים בדבר:

  
  ידי הקבלן-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על  (א) 

  בביצוע המבה.
  המובאים למקום המבה אוכמויות החומרים למייהם    (ב) 

  המוצאים ממו.
  ידי הקבלן בביצוע המבה.-כמויות החומרים שהושקעו על  (ג) 
  הציוד המכי המובא למקום המבה והמוצא ממו.   (ד) 
  השימוש בציוד מכי בביצוע המבה.  (ה) 
  יר השוררים במקום המבה.ותאי מזג האו  (ו) 
  תקלות והפרעות בביצוע המבה.  (ז) 

  ההתקדמות בביצוע המבה במשך היום.  (ח) 
  ידי המפקח.-ידי המהל או על-הוראות שיתו לקבלן על  (ט) 
  הערות המהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע המבה.  (י) 

המצב   (יא)  את  לשקף  כדי  בו  יש  הקבלן  שלדעת  אחר  דבר  כל 
  העובדתי במהלך ביצוע המבה.

  
חתום ברור ממו, יימסר   יחתם כל יום על ידי הקבלן והעתקיהיומן    )  3(

פרט  מכל  להסתייג  רשאי  אשר  המוסמך,  כוחו  לבא  או  למפקח 
תוך   בו,  הרשומים  ההעתק   7מהפרטים  ממסירת  ימים  (שבעה) 

ידי מסירת הודעה בכתב לקבלן. דבר הסתייגותו של -כאמור, על
  המפקח יירשם ביומן. 

  
כוחו   ) 4( בא  או  והוא  העבודה  יומן  אל  חופשית  גישה  תהא   למפקח 

המוסמך, יהיו רשאים להוסיף ביומן הערות או הוראות לקבלן, כפי 
יראו   כ"ל  כל הרישומים שיוכסו ליומן העבודה  שימצאו לכון. 

  כהודעות שמסרו כדין לקבלן בהתאם לתאי חוזה זה.
  

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבה, אולם   ) 5(
    אתריםרישומים אלה לא יחייבו את 

  
  מחק.  )  6(

  
ובכפיפות    ) 7( מהם  הסתייג  שהמפקח  לאלה  פרט  ביומן,  רישומים 

ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות   ) לעיל,5לס"ק (
או  תשלום  כל  לדרישת  עילה  כשלעצמם  ישמשו  לא  אולם  בהם, 

ללא הסכמה מפורשת לכך מצידה של    תביעה אחרת על פי החוזה
  אתרים. 

  
אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממו וכן אין    )  1(  . 3  הסבת 
  הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא        החוזה  

, שתהא רשאית להתות הסכמתה,  בהסכמת אתרים מראש ובכתב      
  .אם תיתן, בתאים לפי שיקול דעתה
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לפי    ) 2( משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  ובין העסקת  העבודה  זמן 
משום  בה כשלעצמה,  אין  לפי שיעור העבודה,  ששכרם משתלם 

  מסירת ביצועו של המבה, או של חלק ממו, לאחר. 
  

תה אתרים את הסכמתה בין במפורש ובין מכללא בהתאם לאמור    ) 3(
הקבלן   את  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  זה,  בסעיף  לעיל 

וה החוזה,  לפי  והתחייבויותיו  באחריות    א ייש קבלן  מאחריותו 
באי   של מבצעי המבה או חלק ממומחדל  או  ו/מלאה לכל מעשה  

  כוחם ועובדיהם. 
  

קבלים    ) 4( רישום  חוק  לפי  רשום  קבלן  הוא  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 
, לסוג ולהיקף המבה על  1969  -לעבודות הדסה באיות, תשכ"ט  

כל חלקיו, ומתחייב לא למסור לקבלי משה ביצוע עבודה כלשהי  
רשום   משה  קבלן  אותו  אם  אלא  ממו  חלק  או  למבה  בקשר 

סו אותו  לגבי  האמור,  החוק  להוראות  חלק  בהתאם  של  והיקף  ג 
לבצע שעליו  העבודה  או  אישרה  המבה  שאתרים  לכך  ובכפוף   ,

  מראש ובכתב את מסירת ביצוע העבודה כאמור לאותו קבלן משה.  
  

  אדם, -הוראות החוזה חלות על ביצוע המבה לרבות המצאת כח   . 4  היקף  
  ארעי, החומרים, הכלים, הציוד, המכוות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין     החוזה  

  החוץ לשם כך.     
  

  ) בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות כלליות אלה לבין1(  . 5  סתירות 
הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר, מהמסמכים המהווים את והוראות   במסמכים 

    מהם. המפקח ייקבע איזו הוראה תגברהחוזה,   
מובהר כי כל מסמך במסמכי ההסכם היו משלים    מבלי לגרוע מהאמור לעיל,

את שאר המסמכים וכולם יחדיו הם הקובעים, כולל לעיין תאי התשלום, 
  ובכל מקרה קביעתו של המפקח היה סופית, מכרעת ולא יתת לערעור.      

  
החוזה     )  2(    מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הקבלן    גילה 

  פירושו הכון של מסמך או של כל חלק ממו, או  הקבלן מסופק ב              
מפרש                הקבלן  אין  שלדעתו  לקבלן  הודעה  המפקח  שמסר    או 
  יפה הקבלן בכתב לאתרים וזו תיתן הוראות   -כהלכה את החוזה              
הצורך               לפי  תכיות  ותיקון  שיוי  לרבות השלמה,    בדבר   -בכתב, 
  ש שיש להוג לפיו. הפרו             

      
במקרה כאמור מתחייב הקבלן לפעול על פי ההוראה ו/או הפירוש        

  ו/או ההשלמה שתה אתרים.   
  

רשאית אתרים, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי   ) 3(    
ביצוע המבה, הוראות, לרבות השלמה, שיוי ותיקון תכיות לפי  

  לביצוע המבה.  -הצורך 
  

  )4 (   ) קטן  לסעיף  בהתאם  שיתו  אתרים  או(2הוראות  והוראות 3)   (
) מחייבות את הקבלן, אולם 3המפקח שיתו בהתאם לסעיף קטן ( 

  אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק י' להלן.
  

  ידי אתרים -כיות יימסרו לקבלן על ושי העתקים מכל אחת מהת  )  1(  . 6  אספקת 
 ללא תשלום. כל העתק וסף שיהיה דרוש לקבלן  יוכן על חשבון      כיות ות

כיות והקבלן. עם השלמת המבה יחזיר הקבלן לאתרים את כל הת     
שותו, בין שהומצאו לו ע"י אתרים ובין שהכין אותן בעצמו, או שבר

  שהוכו ע"י אדם אחר. 
  

מסמך               ) 2(    מכל  תוכיות)  העתקים  מהחוזה,  (לרבות  חלק  המהווה 
על וכל -יוחזקו  המפקח  אתרים,  וציג  המבה,  באתר  הקבלן  ידי 

לבדוק   רשאי  יהיה  זו,  לתכלית  בכתב  ידם  על  שהורשה  אדם 
  ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. 
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  הקבלן יבצע את המבה בהתאם לחוזה לשביעות רצום המוחלטת של    . 7  המבה  

  המפקח והמהל וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המפקח      לשביעות  
  והמהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאין מפורטות בחוזה.    רצון 

  המפקח והמהל 
  

  כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שי לפי חוזה זה, תיתן במכתב    . 8  מסירת 
תימסר      הודעות  או  זה,  בחוזה  המפורטת  השי,  הצד  של  הכתובת  לפי  רשום 

במשרדו של הצד השי. הודעה ששלחה בדואר רשום דיה כדין הודעה 
  שעות מזמן מסירתה בדואר. 48שמסרה כעבור 

  
  הכה לביצוע   -פרק ב' 

  
  בדק, לפי הגשת הצעתו, את אתר מי שרואים את הקבלן כ  ) 1.  (9  בדיקה  

של     מוקדמת  וטיבם  כמויותיהם  את  הקרקע,  טיב  את  וסביבותיו,  המבה 
הגישה   דרכי  את  המבה,  לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות 

כמי לאתר המבה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן  
לגבי  ש הידיעות  כל  את  המידע,  השיג  הסיכויים  התוים, 

  .להשפיע על הצעתו יםהעלול יםוהאפשרויות האחר
  

אתרים רשאית, אם רצוה בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים    ) 2(
בלבד  שעשו בעבורה לצורך העבודה, אולם אלו יהיו לאיפורמציה  

עליו  להסתמך  שיתן  מצג  אופן  בשום  יהיו  את   ולא  יפטרו  ולא 
בעצמו   לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  ההקבלן  כל  בדיקות, את 

ררת מכל חבות או אחריות  ), ואתרים תהיה משוח1כדרש בס"ק (
  ., אם וככל שהמציאהשהמציאה לקבלן כאמור לעילמידע ל

  
, שלא  שוכע על יסוד בדיקותיו המוקדמותמי שרואים את הקבלן כ  ) 3(

מאתרים, שקיבל  כלשהו  מסמך  ו/או  מצג  על  התבססות  כי   תוך 
להתח התעריפים יהתמורה  לרבות  זה,  חוזה  פי  על  יבויותיו 

הכמו שבכתב  תמורה  והמחירים  ומהווה  דעתו,  את  מיחה  יות 
  יבויותיו לפי החוזה.ילכל התח , מלאה שלמה וכוללת הוגת

  
כל בדיקה ו/או מדידה שהקבלן צריך ו/או דרש לבצע למען ביצוע   ) 4(

מקצוע  אשי  ו/או  הקבלן  ידי  על  יבוצעו  העבודות  תיקון  ו/או 
  וען. מטעמו, ועל חשבוו, והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה עבור ביצ

  
  ם מיום חתימת החוזה,מיי 7הקבלן ימציא לאישור אתרים, תוך   )  1. (10  דרכי 

    ובכל מקרה לפחות שבוע לפי התחלת הביצוע                       ביצוע                      
בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמים המפורט, לרבות:  למעשה    לוח 

            והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבה. כן הסדרים   זמים  
מזמן לזמן, או דרישת המפקח  הקבלן לאתרים לפי דרישתה  ימציא  

הזמים   ולוח  הביצוע  לדרכי  בקשר  בכתב  ופרטים  מילואים 
העבודה ומבי העזר שיש בדעת  האמורים, לרבות רשימת מתקי  

בין  ע"י הקבלן לאתרים,  הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר 
איה   אותו,  אישרה  שלא  ובין  במפורש  אתרים  אותו  שאישרה 

  פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.
  

אחרת    ) 2( תכית  או  "גט"  או  "פרט"  תכית  לפי  יוכן  הזמים  לוח 
ויע המפקח,  ידי  על  עם  מאושרת  המפקח  לאישור  ויועבר  ודכן 

התקדמות הביצוע, לפחות אחת לחודש. הגשת לוח זמים מעודכן 
  היא תאי לאישור חשבון חלקי.

  
),  2(- )ו1לא המציא הקבלן לוח זמים מפורט כאמור בסעיף קטן (  ) 3(

לא   ויחייב את    עדכןאו  ידי המפקח  על  ייקבע לוח הזמים  אותו, 
  .לכל דבר ועיין הקבלן
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בהתאם לצורכי העבודה  הבלעדי אתרים רשאית לפי שיקול דעתה  ) 4(
מזג   תאי  עקב  זה  העומדים   רהאוויובכלל  התקציבים  ו/או 

לרשותה, לשות את לוח הזמים ובכלל זה להורות על ביצוע מהיר  
והכל  שאושר,  מזה  ו/או  הקבלן,  ע"י  שהוצע  מזה  יותר  איטי  או 

ע בכתב  לקבלן  תמסר  כזו  שהוראה  ממלא  ה"י  בתאי  או  מכ"ל 
  מקומו. 

  
ויסמן את קודות הקבע שלו. הקבלן   ןהבייהמפקח יקבע את קו    ) 1. (11  סימון 

הכון   לסימון  אחראי  חלקיו    והמדויקיהיה  כל  על  המבה  של 
ולכוותם של הגבהים, הממדים וההכווה של כל חלקי המבה  

וקו   הקבע  קודות  עם  ע"י   ןהבייבהתחשב  וסומו  שקבעו 
על ה חלות  עבורו,  אחראי  הקבלן  אשר  הסימון  הוצאות  מפקח. 

  הקבלן.
  
מאחר ועל הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי קודות קבע   ) 2(

שקבעו על ידי המפקח, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של  
הקבע  קודות  חרבו  המבה.  ביצוע  תקופת  לכל  אלה,  קודות 

על  תהא הסיבה לכך אשר תהא,  ,  שקבעו על ידי המפקח כאמור
  הקבלן לחדשן על חשבוו.

  
    השגחה, זיקין וביטוח -פרק ג' 

  
  הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר המבה וישגיח עליו   . 12  .השגחה
הקבלן הקבלן    כוח מוסמך מטעם-ברציפות לצורך ביצוע המבה. מיוי בא  מטעם 

  לצורך סעיף זה יהא טעון אישורה המוקדם של אתרים וזו תהיה רשאית    
שהוא זמן  בכל  לבטלו  או  אישורה  את  לתת  דעתה   לסרב  שיקול  לפי 

לצורך קבלת הוראות אתרים או המפקח, דין בא כוחו המוסמך המוחלט.  
  של הקבלן כדין הקבלן.

  
  ר הגבלת כיסתו הקבלן ימלא כל דרישה מטעם אתרים או המפקח בדב  . 13  הגבלת  
  או הרחקתו מאתר המבה, של כל אדם המועסק על ידו באתר המבה,     כיסה  

  אם לדעת המפקח, התהג אותו אדם שלא כשורה, או איו מוכשר למלא   והרחקת 
אדם   עובדים  תפקידו.  בביצוע  רשלות  מעשה  והג  שהוא  או  תפקידו,  למלא 

עסיקו, בין במישרין  לא יחזור הקבלן לה  -שהורחק לפי דרישה כאמור  
ובין בעקיפין באתר המבה. החלטתו של המפקח בעיין זה תהיה סופית  

  ומוחלטת, מבלי שיהיה חייב למק או להסביר את החלטתו. 
  

  הקבלן מתחייב לספק, על חשבוו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי   .14  שמירה  
  ווחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, ולביטחוזהירות   גידור 
  או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה   ושאר 

ובוסף   אמצעי   הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי  כלשהי.  מוסמכת  רשות  מצד 
  מאשר הקבלן כי הובא לידיעתו, וכי הוא יודע ומודע כי העבודה   ,להן  זהירות 

היממה.  מבוצעת   כל  רכב,  וכלי  רגל  הולכי  של  פעילות  עם  סואן  באזור 
והמתחייבים מהעבודה   החוצים  האמצעים  בכל  לקוט  הקבלן מתחייב 

לכל  באזור זה ובכלל זה לקוט בכל האמצעים החוצים למיעת סיכוים  
הקיימים ו/או שיהיו קיימים בתוך אתר המבה או בסמוך  אדם ו/או רכוש  

ספק, מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור   למען הסר כל  לאתר.
וכי   להלן)  סעיפיו המפורטים  (כולל תתי  זה  כי  המפורט בסעיף  מוסכם 

בכתב   המפורטים  במחירים  מגולמת  זה  בסעיף  המפורט  עבור  התמורה 
  הכמויות. 

  
להתקין    ) 1(   הקבלן  מתחייב  ובוסף  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

המבה, לפי דרישות והוראות המפקח,    ולהחזיק על חשבוו, באתר
  מבים עולים ומסורגים גד פריצה.
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כולל   למפקח,  פרד  ומשרד  הקבלן  משרדי  לשימוש  מבה  (א) 
פקס   ,טלפון  ריהוט, חשמל, תאורה, מיזוג אויר, כיור עם מים,

  ואמצעי כיבוי אש. 
  

אחרים    (ב)  ומכשירים  כלים  חומרים,  להחסת  מתאים  מחסן 
אצטבאות, לצורך   ארוות,  כולל  החוזה,  לפי  המבה  ביצוע 

  חשמל תאורה ואמצעי כיבוי אש.
  
ויסלקם   ) 2( יפרקם  והוא  הקבלן  של  רכושו  יהיו  האמורים  המבים 

לדאוג   חייב  הקבלן  החוזה.  לפי  העבודות  תום  עם  המבה  מאתר 
מתמיד   המבים,  ןליקיובאופן  של  וכיו"ב  תיקוים  אחזקה,   ,

והר הציוד  המפקח  הסביבה,  הוראות  לפי  גבוהה,  ברמה  יהוט, 
  ולשביעות רצוו המלאה. 

  
( 14  בטיחות   אמצעי    )   1א  כל  לקיטת  בלעדי  באופן  אחראי  להיות  מתחייב  הקבלן 

לתקות   בהתאם  העבודה,  ביצוע  בעת  הדרושים  הבטיחות 
תשט"ו בעבודה  וצווים    1955-הבטיחות  לתקות  בהתאם  ו/או 

  אחרים בדון.
  

בתועה  2(   בטיחות  יועץ  חשבוו,  על  להעסיק,  מתחייב  הקבלן   (
ימסור  הבטיחות  יועץ  כי  לכך  לדאוג  מתחייב  הקבלן  ובעבודה. 

  ביקורת שבועיים.לאתרים דוחות 
  

  מיום העמדת אתר המבה לרשותו של הקבלן, יהיה הקבלן   )  1(  . 15  אחריות  
  .הםולהשגחה עלי על תכולתו אחראי לשמירת אתר המבה     לזקים ושמירה  

   
  ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן   עם קבלת הזמת עבודה)  1.    (16  בזיקיןאחריות ושיפוי 

לשמירת ו   אחראי  העבודותאו  /המבה  ואתר    (להלן:   העבודות 
לחתימת  "העבודות") קודם  שבוצעו  לעבודות  לרבות  ו/או   החוזה, 

התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה  
למב ו/או  העבודות  לאתר  ו/או  לעבודות  זק  דרך,  / השל    רכוש/ 

מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הזק על חשבוו בהקדם 
האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהייה העבודות במצב תקין 

ר ולשביעות  לשימוש  פרטיהן   אתריםצון  וראוי  בכל  והמתאימות 
  .והזמת העבודה להוראות החוזה

  
) לעיל, תחולה גם על כל זק שיגרם על ידי  16.1קטן (-הוראות סעיף ) 2(

הקבלן ו/או קבלי המשה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך 
 כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם.

 

מקר ) 3( רשאית    הבכל  זה,  פרק  פי  על  לזקים  אחראי  יהיה  שהקבלן 
בכתב,   אתריםוזכאית   ראשוה  דרישה  לפי  הקבלן,  מאת  לקבל 

ועבור אתרים  פיצוים מלאים עבור זקים שלא תוקו במועד שקבעה  
החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקו ו/או    אתריםזקים ש 

בסכומים או  בסכום  והכל  לתיקון,  יתים  ידי   שאים  על  שיקבעו 
 ה תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור.יוקביעות אתרים

  
לכל זק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או    אתריםהקבלן יהיה אחראי כלפי   ) 4(

ובין   במישרין  בין  הקשורים  ו/או  הובעים  זקים  לרבות  קלקול 
בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות זקים הובעים 

ו/א לדרישות  מליקוי  התאמתו  חוסר  ו/או  בציוד  פגם  ו/או   אתריםו 
ו/או   יגרמו לגוף  חוסר התאמתו לתקים הדרשים מן הציוד, אשר 

, ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אשים המצאים  אתריםלרכוש של  
של   או מחדל  עקב מעשה  ג' כלשהו  צד  ו/או  בצוע העבודות  במקום 

מ שפועל  מי  כל  ו/או  עובדיו  ו/או  בכל הקבלן  יקוט  והוא  טעמו, 
האמצעים למיעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או  

 את התלויים בהם בגין כל זק כאמור לעיל שיגרם להם. 
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ו/או לרכוש  ) 5( סוג, לגוף  זק מכל  ו/או  לכל אבדן  יהיה אחראי  הקבלן 

שיגרמו לעובדיו, לקבלי משה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן  
שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם   ולכל מי

ו/או  בהם  התלויים  את  ו/או  לפצותם  מתחייב  והוא  העבודה, 
 יורשיהם.

  
הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, זק או קלקול למכוות ו/או לציוד ו/או   ) 6(

ביצוע  עם  בקשר  בשימושו  המצאים  ותאור  סוג  מכל  למתקים 
את   פוטר  והוא  המצא    םאתריהעבודה,  אדם  כל  ו/או  עובדיה  ו/או 

 בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או זק לרכוש כאמור. 

  
דרך,  ) 7( לכביש,  שיגרם  קלקול  ו/או  זק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 

וציורות  טלפון  חשמל,  תיעול,  ביוב,  מים,  רשת  שביל,  מדרכה, 
תת ו/או  קרקעיים  על  אחרים  מובילים  או  דלק  קרקעיים  -להעברת 

ת גרמו וכיו"ב,  הקלקול  ו/או  שהזק  בין  העבודות,  ביצוע  כדי  וך 
העבודות.   לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  באקראי 
ו/או הקלקולים כאמור על חשבוו, באופן   הקבלן יתקן את הזקים 

של   רצוה  ולשביעות  ביותר  מראש  אתריםיעיל  לדאוג  הקבלן  על   .
-על כל הקווים התת  לקבל מהרשויות המוסמכות תכיות עדכיות

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות.  

  
מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות  ) 8(

על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה  
של הקבלן, ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו  

 .  תחול על הקבלן -עובדיו ו/או מי מטעמו

  
אביב יפו ו/או רשות מהל  -ו/או עיריית תל  אתריםהקבלן פוטר את   ) 9(

ישראל מטעמה    מקרקעי  מי  כל  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  ו/או 
שהם  לרכוש  ו/או  לגוף  חבלה  ו/או  תאוה  ו/או  זק  לכל  מאחריות 

פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי  -באחריותו של הקבלן על 
 .שגרם לזק בכוות זדון

  
אביב  -ו/או עיריית תל אתריםהקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את  )10(

בגין כל    ןו/או כל הפועל מטעמ  יפו ו/או רשות מהל מקרקעי ישראל
כל סכום שתחויב  ןאחריות שתוטל עליה בגין מקרה    הו/או  לשלם 

שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות 
עו"ד.   ושכ"ט  כאמור    אתריםמשפט  תביעה  כל  על  לקבלן  תודיע 

 ותאפשר לו להתגון.  

  
מכוח    אתרים )11( להם  זכאי  הקבלן  אשר  התשלומים  מן  לקזז  רשאית 

ו  על ידי צד שלישי כלשהאתרים  הסכם זה סכומים אשר תבעים מ
ו/או  בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, 

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו   לאתריםבגין זקים שגרמו  
  של הקבלן כאמור לעיל. 

  ביטוח:
לזקים    ועל פי חוזה זה ומאחריות  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן )12(

ה מתחייבולהם  דין  כל  פי  על  אחראי  זכייתו עם  לבטח  הקבלן,    א 
העבודה לתחילת  וכתאי  חשבובמכרז  על  העבודות וה  ו,  את  א, 

המפורטבביטוחים   והתאים  האחריות  מגבולות  יפחתו  ים שלא 
להסכם שיצורף  ביטוחים  קיום  על  האישור  "טופס   בטופס  (להלן: 

 האישור על קיום ביטוחים"). 

  
עם   )13( יציג,  במכרזהקבלן  ה,  זכייתו  טופס  קיום  אישוראת    על 

הקבלן  יםביטוחה בישראל.  מורשית  ביטוח  חברת  ע"י  החתום   ,
את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום   אתריםמתחייב להמציא ל

הביטוח   על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי  על  כדין 
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לעסוק בביטוח בישראל, מידי שה במשך כל תקופת העבודות ו/או  
יצי ו/או  העבודות  של  הסופית  המסירה  מאתר  עד  הקבלן  של  אתו 

העבודות (המאוחר מבין המועדים), וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה  
. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  אתריםכלשהי מצד  

ותקין מטעם מבטחי הקבלן ו/או הקבלן מטעמו, מהווה תאי מהותי  
 בהסכם. 

  
רכב  הקבלן יערוך או יוודא שערך, ביטוח לכל כלי    -ביטוח כלי רכב )14(

תקופת  אורך  לכל  העבודות  לביצוע  בעקיפין  או  במישרין  המשמש 
ההתקשרות מפי כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח  
אחריות מפי זקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה)  
אים   אשר  גוף  לזקי  כיסוי  הכולל  לרכוש  זק  בגין  חבות  מפי  וכן 

  600,000  -בסכום גבול אחריות שלא יפחת ממכוסים בביטוח חובה  
כולל מופים, מלגזות,  "כלי רכב"  כי המוח  ספק מוסכם  ₪. למען 

 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים עים ממועים מכל סוג.

  
"כלי רכב" וציוד מכי הדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו   )15(

מפי   אחריות  ביטוח  גם  עבורו  יערך  חובה  מיוחד  בביטוח  גוף  זקי 
 ש"ח למקרה. 2,000,000-בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

  
ככל והקבלן דרש להציג ביטוח חבות מוצר   –ביטוח "חבות מוצר"   )16(

ויקיים   יערוך  הקבלן  והיקפן),  מבצע  הוא  אותן  לעבודות  (בהתאם 
,  לאתריםביטוח חבות מוצר החל ממועד מסירת העבודות (או חלקן)  

הוראות  פי  על  אחראי  להימצא  עשוי  הוא  בה  תקופה  בכל  וזאת 
, לא אתריםההסכם ו/או על פי כל דין. הקבלן מתחייב להמציא לידי  

חלקן)    14  -מ  יאוחר (או  העבודות  מסירת  מועד  לפי    לאתריםיום 
אישור המעיד על ביצוע ביטוח "חבות המוצר" בביטוח שלא יפחת  

המפו והתאים  האחריות  קיום מגבולות  על  האישור  בטופס  רטים 
להמציא   מתחייב  הקבלן  על    לאתריםביטוחים.  האישור  טופס  את 

רישוי מטעם   ידי חברת ביטוח בעלת  על  קיום ביטוחים חתום כדין 
המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך שה לפחות לאחר  
מצד   כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  מבלי  וזאת  העבודות,  מסירת 

המצאאתרים לביטוח .  בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  ת 
חבות המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תאי מהותי  

 בהסכם. 

  
מקצועית"   )17( "אחריות  ביטוח    –ביטוח  להציג  דרש  והקבלן  ככל 

אחריות מקצועית (בהתאם לעבודות אותן הוא מבצע והיקפן) הקבלן  
שוי להימצא אחראי על פי  יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא ע

הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא  
המעיד על ביצוע ביטוח    לאתריםאת טופס האישור על קיום ביטוחים  

"אחריות מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתאים  
מתחייב   הקבלן  ביטוחים.  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים 

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על   לאתרים  להמציא
לעסוק  הביטוח  על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי 
בביטוח בישראל למשך שה לפחות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי  

. המצאת טופס האישור על  אתריםצורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  
ת חתום ותקין מטעם קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות מקצועי

  מבטחי הקבלן, מהווה תאי מהותי בהסכם.
 

החלי  הקבלן )18( העצמית  ההשתתפות  בסכום  מקרה,  בכל    השא, 
ו/או שיגרם עבודה  מבה ו/או ליגרם לש  בכל זק    איישוכן    יםבביטוח

, קבלי המשה,  הקבלןעקב מעשה ו/או מחדל של  במסגרת העבודה  
שאיו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח מטעמם    עובדיהם וכל מי שבא

הקבלן יהיה אחראי בגין זקים    .ו/או קבלי משה  מטעמו  של הקבלן
ההשתתפות   לסכום  מתחת  שהם  זקים  לרבות  מבוטחים  בלתי 

 העצמית הקבועה בפוליסות. 
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ו/או    ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי  הפר הקבלן )19(

הקבלן  י  אתריםזכויות   להא  שיגרמו  לזקים  באופן   אתריםאחראי 
תביעות ו/או טעות, כספיות או אחרות,   ומלא ובלעדי ולא תהייה ל

כלפייא  ווה  אתרים  כלפי כאמור,  טעה,  כל  מלהעלות  מוע    הא 
 .אתרים

  
הביטוח הקבלן   )20( פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב 

הוראות הבטיחות כלשון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לשמור על כל  
 והזהירות הכללות בפוליסות הביטוח.

  
באחריותו   )21( שהם  מבוטחים  בלתי  לזקים  אחראי  הקבלן  כי  מובהר, 

פי הסכם זה, ובכלל זאת זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות -על
 העצמית הקבועה בפוליסות.

 

המועסקים   )22( עובדים  על  לביטוח הלאומי  לדווח  יהיה אחראי  הקבלן 
      לרבות עובדי קבלי מישה.בעבודות 

  
  א. אין לראות בזכות הפיקוח שיתה לאתרים על ביצוע המבה אלא   .17  פיקוח  

  אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו      ידי  -על
        ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר צד שלישי אחר.      .אתרים

      
כי       בזאת  למוע על ספק מובהר    אין לראות בזכות הפיקוח של כדי 

כמטיל בפועל    האתרים  המפקח  על  ו/או  אתרים  על  אחריות  כל 
או ו/או ליקוי  ו/בקשר לכל אי התאמה  ו/או על כל מי מטעמה  מטעמה  

  פגם בעבודה, וכי כל האחריות מוטלת על הקבלן בלבד.
     

לוי  ב.      הפיקוח ה"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי אתרים למי  
  תאי חוזה זה.

  
    התחייבויות כלליות -פרק ד' 
  

  הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכס    .18  גישת  
  י בכל עת לאתר המבה ולכל מקום אחר שבו עשית עבודה כלשה    המפקח  

  שממו מובאים, מוצרים לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שבו מיוצרים,      לאתר  
  חומרים, מכוות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה.       המבה  

  הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, כולל עובדיו והפועלים מטעמו,     .19  פיצוי 
  [וסח חדש] במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הזיקין        אתרים 

לכך.  ובקשר  ביצוע המבה  כל חוק אחר, לזקים שייגרמו תוך    או לפי 
  אתרים תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים מתחייב הקבלן להחזיריה וה

לאתרים את הסכום שישולם על ידה ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע 
  לאתרים מהקבלן לפי חוזה זה.

  בכל הכרוך בביצוע המבה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר  . 20  מתן 
  שיוות ותשלום מיסים ואגרות. אולם מיסיםימתן הודעות, קבלת ר      הודעות 

  - ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל כדין על אתרים       קבלת  
  יוחזרו לקבלן ע"י אתרים.      רשיוות 

  ותשלום אגרות
  

  ). עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות1(  . 21  מציאת  
  , וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך שיהיה בתוקף מזמן לזמן      עתיקות 

  כסי - גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבה       וכו'  
יקוט        והקבלן  הם,  חשבוו  המדיה  זהירות  האמצעי  כל  בעל 

כל    מתאימים למיעת ה ע"י  לצורך  שלא  הזזתם  או  בהם  הפגיעה 
  אדם שהוא.
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  מיד לאחר גילוי החפץ ולפי הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח     ). 2(
כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות       דין  על התגלית.  בדבר    כל 

  עתיקות.
  
האמורים     ). 3( הזהירות  אמצעי  קיטת  עקב  לקבלן  שגרמו  הוצאות 

  ) יחולו על הקבלן.1בסעיף קטן (
  

ויפצה  . 22  זכויות  לאתרים  זק  כל  ימע  דרישה,     בגיןאותה    הקבלן  תביעה,    כל 
  פטטים                                הליך, זק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות  

  פטטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך        וכיו"ב 
במכוות   אליהם,כדי ביצוע המבה, במתקי וחלקי המבה, או בקשר         

  וציוד או בחומרים ומוצרים שיסופקו ע"י הקבלן.
  

  אם יהא צורך בעת ביצוע המבה או בקשר אליו, בקבלת זכות האה או      . 23  תשלום 
  שימוש כלשהו כגון: לצרכי חציבה או טילת עפר או חול, או זכות     תמורת 
  חראי לקבלת הזכות  יהא הקבלן א -מעבר או שימוש, או כל זכות דומה     זכויות 
האמורה מבעליה האה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין     האה  

  הקבלן.
  

  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבה לא תהיה פגיעה שלא לצורך   . 24  פגיעה 
  בוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש        בוחיות 
  בכביש, דרך, שביל מערכות תשתית וכיו"ב  והמעבר של כל אדם       הציבור 

  בסביבת אתר המבה, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או        בזכויותיהם
  פרטי כלשהו בין השאר, לצורך כך, יבצע הקבלן על חשבוו דרכים       של  

זמיות ויתקין שלטי אזהרה והכווה מוארים, תאורה וכיו"ב ויקוט בכל       אשים  
  על מת שלא לפגוע בוחיות הציבור או הפרט. האמצעים

  
  לקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה,  הקבלן אחראי שכל זק או ק   . 25  תיקון 

  עול, לחשמל, לטלגרף, לטלפון, לקליטתילשביל, לרשת מים, לביוב, לת    זקים לכביש,  
  ורות להעברת דלק או גז או למובילים  יטלוויזיה ,לתקשורת בכבלים לצ      מובילים  

  אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע המבה, או בקשר אליו, בין שהזק או        אחרים  
לביצוע  הק      וכיו"ב  וצפוי מראש  ובין שהיו מעשה הכרחי  גרמו באקראי  לקול 

ולשביעות והמיידי  המבה, יתוקן על חשבוו הוא באופן היעיל   ביותר 
כל  ושל  המפקח  הטיפול   רצון  על  לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם 

עול. בחשמל,  יבכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת מים, בביוב, בת 
בצ בכבלים  בתקשורת,  טלוויזיה,  בקליטת  בטלפון,  ורות יבטלגרף, 

  להעברת דלק או גז או במובילים אחרים וכיו"ב כאמור. 
  

  לרבות כל מבה ארעי, לא הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע המבה,   . 26  מיעת  
  תהייה הדרכים המובילות לאתר המבה תוות שלא לצורך לתועה      הפרעות 
שתקשה על התועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של        לתועה  

הר תחילה  יתקבל  מיוחדים  מהרשות ימשאות  לכך  הדרוש  שיון 
וייקטו כל האמצעים, לרבות בחירת ם, של כלי  של דרכי  םהמוסמכת 

רכב ושל זמי הובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתועה הרגילה  
  בדרכים האמורות ויימע ככל האפשר זק לדרכים. 

  
  אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום   )  1(  . 27  אמצעי  

  שההעברה עלולה לגרום זק לכביש, למדרכה, לגשר, לרשת       הגה  
  ו תאורה, לרשת טלפון, לציור, לכבל עילי או תת קרקעי  חשמל א      להעברת  

  יודיע הקבלן   -וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגה מיוחדים       משאות
בכתב למפקח, לפי ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל     מיוחדים  

  תכיתו להבטחת אמצעי הגה מתאימים. 
  

הקבלן חייב לבצע על חשבוו את אמצעי ההגה, בהתאם לתכיתו    ) 2(
ה"ל, אך ורק לאחר שקיבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה  

  בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
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  יתן אפשרויות פעולה אותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן  יהקבלן   .28  מתן 
  ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך  ומי מטעמה אחר המועסק ע"י אתרים       אפשרויות 

  המפקח וכן ישתף ויתאם פעולה איתם ויאפשר להם את  זה ע"י      פעולה
בש  השימוש        לקבלים אחרים והאפשר,  המצוי  בעבודותרותיםיבמידת  ובמתקים   , 

  ך.וזאת ללא כל טעה ו/או תביעה ו/או אורכה בגין כשהותקו על ידו, 
  

  הקבלן יסלק מזמן לזמן תוך, כדי הביצוע מאתר המבה את עודפי אתר    .   29יקוי  
  החומרים הפסולת והאשפה. מיד עם גמר העבודה יקה הקבלן את      אתר  

  אתר המבה, ויסלק ממו את כל מתקי המבה, החומרים המיותרים,     המבה 
  הפסולת, האשפה, הציוד והמבים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור     במשך הביצוע  

  את אתר המבה וסביבתו, כולל המבה, כשהוא קי ומתאים למטרתו      ועם השלמת  
על פעולות יקוי,   לשביעות רצוו של המפקח. אין המפקח חייב להורות    העבודה

אולם בכל מקרה שיורה על כך יבצע הקבלן את היקוי מייד לשביעות  
לבצע   המפקח  רשאי  מייד,  היקוי  את  הקבלן  יבצע  לא  המפקח.  רצון 

  אותו ע"י גורם אחר ע"ח הקבלן.
    
ובהתאם      החוזה,  בתמורת  כלולה  היקיון  פעולות  בגין  יובהר התמורה 

  לום כלשהו בגין.    הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תש

  קבלי משה וקבלים מיוחדים  -פרק ה' 

  ) אין הקבלן רשאי לבצע עבודה כל שהיא ע"י קבלן משה (ואלה  1(  . 30  קבלי  
  "קבלי משה") מבלי הסכמת אתרים בכתב   -קראים בשם הכולל          משה  

ומראש הן באשר לביצוע באמצעות קבלי משה והן באשר לזהותם, 
זאת  הסכמה  יקבל  אם  אותו  אף  לפטור  כדי  בכך  אין  מאחריותו , 

יבויותיו לפי החוזה וישא באחריות מלאה לכל מעשיו ומחדליו  יומהתח
ויהיה אחראי כלפי   כזה  בכל    אתריםשל כל קבלן משה  באופן מלא 

בלן המשה, כאילו ביצע אותה הקבלן  הוגע לעבודה המבוצעת ע"י ק
  בעצמו.

  
)2 (  ) פסקה  לפי  הקבלן  מאחריות  לגרוע  על 1מבלי  זה  סעיף  של  לעיל   (

יבויות הקבלן  י הקבלן להבטיח כי על כל קבלן משה תחולה כל התח
, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל על  ןלפי חוזה זה וכי ימלא אחריה

לה יציית  המשה  שקבלן  להבטיח  כמפורט הקבלן  המפקח  וראות 
בחוזה זה. על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה ביו לבין קבלן משה 
של הקבלן, בקשר עם ביצוע חוזה זה, הוראות המבטאות את האמור  

  לעיל בפסקה זו והמבטיחות את ביצועו.
  

(31  קבלים   כלולות            1.  שאין  עבודות  כל  למסור  זכאית  אתרים  כי  בזה  מוסכם   (
  מיוחדים                                  בחוזה זה לביצועם הישיר של קבלים אחרים שייקבעו ע"י אתרים 

האמור יחול גם    לפי החלטתה הבלעדית (להלן "קבלים מיוחדים").         
בהתאם   ממו  הוצאו  ואשר  זה  בחוזה  כלולות  שהיו  עבודות  על 

  להוראותיו.
  

  הקבלן מתחייב על חשבוו:  ) 2(
  

הציוד, להקצי  ) א( החומרים,  הכלים,  לאחסון  מתאים  מקום  ב 
  והעבודות של הקבלים המיוחדים ולדאוג לשמירתם. 

  
לביצוע     (ב)  הדרושים  אחרים  ומתקים  סעדים  פיגומים,  להציב 

ואספקת  לחיבור  ולדאוג  המיוחדים  הקבלים  של  עבודותיהם 
ויתר השרותים הדרושים   פיוי פסולת  , קיון,מים, חשמל, יקוז

  ודות ה"ל.לעב
  

לשלב את עבודת הקבלים המיוחדים בלוח הזמים ולתאם את    (ג) 
ללוח   בהתאם  המבה  באתר  אחרות  עבודות  עם  עבודותיהם 
הקבלים   של  העבודות  השלמת  את  שיבטיח  באופן  הזמים 
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המבה   להשלמת  המיועד  במועד  מאשר  יאוחר  לא  המיוחדים 
לפי  עבודתו  את  יפסיק  מיוחד  שקבלן  מקרה  שבכל  ובלבד 

ג אתרים למסירת השלמת העבודה לקבלן מיוחד  השלמתה תדא
  אחר, בהקדם האפשרי. 

  
לבצע את כל התיקוים שיתחייבו מעבודות הקבלים המיוחדים,   (ד) 

הקבלים   ע"י  שייעשו  מתיקוים  שיתחייבו  אלה  לרבות 
בגין   יתו  שאלה  האחריות  בתוקף  הבדק,  בתקופת  המיוחדים 

הת ביצוע  למטרת  ידם.  על  שתבוצעה  יספק העבודות  יקוים 
  הקבלן על חשבוו את כל הדרש לביצועם.

  
ופרטי   ) 3( מיוחד  כל קבלן  בכתב, מראש, שמו של  תודיע לקבלן  אתרים 

מועד   לפי  המיועד,  סיומה  מועד  לרבות  לו  שמסרה  העבודה 
ע הסופית  המיוחדההתקשרות  הקבלן  כלפי    ם  אחראי  יהיה  והקבלן 

אתרים לתאום ולהשלמת ביצוע עבודות הקבלים המיוחדים במועדים 
  כאמור.

  
התחי  (א)   ) 4( כל  תשלם  יעבור  זה  בסעיף  לעיל  כמפורט  הקבלן  בויות 

ל השווה  בסכום  עמלה  לקבלן  אחוז  6%-אתרים  )  ים(שישה 
החשבון הסופי ללא מע"מ  מסכום  להוראות   המאושר  (בכפיפה 

ו/או   פיסקת משה (ב) להלן) של כל אחד מהקבלים המיוחדים
  .קבלי המשה

      
כ"ל       הקבלן  עמלת  חשבון  על  סכומים  לקבלן  תשלם  אתרים 

חלקי  חשבון  כל  בצרוף  שיוגש  שלו,  החלקי  החשבון  במסגרת 
כפי שאושרו   סכומי מאושר, של כל אחד מהקבלים המיוחדים 

  ם. ע"י המפקח ואתרי
  

למטרות חישובי עמלת הקבלן כ"ל, יופחת מסכום החשבון מחיר   ) ב(
לחוזה. בכל מקרה של מחלוקת   כל המוגדר בתאים המיוחדים 

המפקח יכריע  לעיל,  באמור  הכלול  לגבי  הצדדים  והחלטתו    בין 
  . תהא סופית ומחייבת

  
המי32התקשרות        הקבלן  עם  ההתקשרות  כי  מהקבלן  לדרוש  לאתרים  הזכות    וחד .     

  תהיה  ישירות בין הקבלן לבין הקבלן המיוחד. על הקבלן למלא אחר     בין הקבלן                           
כדלקמן;     וקבלן משה   ההוראות  תחולה  זה  ובמקרה  אתרים  של  כאמור    דרישה 

  מיוחד 
הקבלן יחתום על הסכם עם הקבלן המיוחד בוסח שיקבע ע"י אתרים    ) 1(

    ' לתאים כלליים אלה.ד ףמוס -"הסכם הקבלן המיוחד). -(להלן 
  

בעבודות   ) 2( כללה  כאילו  המיוחד  הקבלן  הסכם  שוא  העבודה  את  יראו 
  שוא חוזה זה. 

  
יראו את הקבלן המיוחד לכל עיין כקבלן משה של הקבלן והאחריות    ) 3(

  המלאה בכל הוגע לעבודה המתבצעת על ידו תחול על הקבלן.
  
  
  
  

  ע ו ב ד י ם  -ו' פרק 

  כח האדם הדרוש לביצוע כל ) הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא את 1. (33  אספקת 
  המבה את היהול, ההדרכה וההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה      כח אדם  

  בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.    ותאי עבודה  
  

ה  ) 2( במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב  דרוש הקבלן 
לשם ביצוע המבה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה  
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שיון או היתר, לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק  ייש צורך ברישום, ר
ר בעל  או  שרשום  מתחייב ימי  כן  העיין.  לפי  כאמור,  היתר  או  שיון 

באתר   יהיה  המוסמך,  כוחו  שבא  לכך  לדאוג  או  בעצמו,  להיות  הקבלן 
כוחו -מבה בשעות העבודה הרגילות, על מת שהמפקח או באביצוע ה

יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה  
לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו  

  אותה כאילו מסרה לקבלן. 
  
המוסמך או  ) לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו  3(

לתפקידם.  מתאימים  הם  אין  המפקח  לדעת  אם  העבודה,  מהלי  את 
החלטתו של המפקח בעיין זה היא סופית ואין הוא חייב לתת ימוקים  

  או הסברים.
  
העבודה    ) 4( לשכת  באמצעות  רק  עובדים  הקבלן  יקבל  המבה  לביצוע 

, הקבלן ישלם 1959-ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט
תאי  שכ ויקיים  המבה,  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  ר 

המספר   את  המייצג  המקצועי  האיגוד  ידי  על  לקבוע  בהתאם  עבודה, 
הגדול ביותר של העובדים במדיה באותו עף, עבור עבודה דומה באותו 

, ובהתאם לכל דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי אזור
  .  החל

  
הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבה מיסים    ) 5(

ארגון  ע"י  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  סוציאלי  ביטוח  לקרות 
העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדיה באותו  

  עף, עבור עבודה דומה באותו אזור.
  
ותאים  ) 6( בטיחות  תאי  להבטיח  מתחייב  בריאות    הקבלן  לשמירת 

העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על  
  .  1954  ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד

  
  ) הקבלן מתחייב שבביצוע המבה יוהלו, לשביעות רצוו של  1. (34  פקסי 

  מקצועו וסוגו במקצוע,  אדם שיירשם בהם שמו,-המפקח, פקסי כח       אדם  -כח
  של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.         אדם  -מצבות כח

  ורווחת עובדים
כח  )  2(  פקסי  את  דרישה  לפי  למפקח  להמציא  מתחייב  האדם  -הקבלן 

לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצוו 
מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים 

  לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם.
  
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע המבה סידורי    ) 3(

אכילה  ומקומות  תברואה)  (מתקי  המבה    וחיות  באתר  אותים 
  לשביעות רצוו של המפקח. 

  
                     

   
  ציוד חומרים ומלאכה  -פרק ז'  

  
  הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא את כל הציוד, המתקים,  )  1. (35  אספקת 

  המבה החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של       ציוד 
  .ובהתאם לחוזה זה וספחיו בקצב הדרוש      מתקים וחומרים  

כ   ) 2( הקבלן  את  ש רואים  והמתקים  מי  הציוד  כל  ברשותו  מצאים 
  הדרושים לביצועו היעיל של המבה בקצב הדרוש. 

התחלת    קבע בצו  הקבלן מתחייב, לא יאוחר ממועד התחלת העבודה ש  )3(                                                 
העבודה, לאגור את החומרים באתר המבה, או להבטיח את אספקתם  
לפי   לוח הזמים   עם  זמים של אספקת חומרים שיוגש יחד  לוח  לפי 
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ושיהיה מבוסס עליו. הכל להחת דעתו של המפקח. לא הגיש    10סעיף  
הקבלן לוח זמים של אספקת חומרים כאמור או שזה לא אושר עלי ידי  

ידי המפקח והוא  פקח, ייקבע לוח הזמים של אספקת החומרים על  המ
  יחייב את הקבלן. 

  
       הקבלן יבטח את החומרים שסופקו לאתר המבה או שאספקתם  )4(       

  ושולם עבורם לפי דרישת אתרים להחת דעתה, לפי התאים   הובטחה                                                    
  לתאים כלליים אלה,    16ידה ובהתאם להוראות סעיף  שיקבעו על                                                     
  יבים לפי העיין.המחובשיויים                                                      

  
או    -  החוזהלצורך      כאמור  שסופקו  חומרים  הובטחה   שאספקתםדין 

או  אספקתם,  בתאריך  במבה  שהושקעו   חומרים  כדין  עבורם,  ושולם 
 הבטחת אספקתם והתשלום עבורם. 

                                                   
חיי                                                      שהקבלן  לספקם  חומרים  שישתמש   -ב  להורות   אתרים    רשאית 
על                                                       שיסופקו  בחומרים  המבה,  בביצוע  אתרים   -הקבלן    ידי 

  שתמורתם תוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.                                                       
  
במפורש שאתרים תספק את חומרי המבה, כולם או מקצתם, הותה    ) 5(

  יחולו עליהם כללים אלה: -וסופקו החומרים בהתאם לכך 
  

  (א) הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבה.
  

לא יהא    -(ב) כשהוכסו חומרים מהחומרים האמורים לאתר המבה  
ה אלא אם  הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם, מאתר המב

  קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. 
  

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו   (ג) 
מאת   בכתב  מוקדמת  רשות  קיבל  אם  אלא  אחרים,  בחומרים 

  המפקח.
  

ידי    (ד)  על  שסופקו  החומרים  את  לאתרים  להחזיר  מתחייב  הקבלן 
כל עודף ושארית  אתרים ושלא השתמש בהם לביצוע המבה, וכן  

  מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.
  
'(ד) דלעיל,  5סקא  ן את החומרים או את עודפם, לפי פלא החזיר הקבל  ) 6(

המפקח   ע"י  שייקבע  סכום  תמורתם,  לאתרים  לשלם  הקבלן  חייב 
)  1(  49בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה לפי סעיף  

או   ע"י המפקח להחזיר את החומרים  דרש הקבלן  להלן. אולם אם 
עודפם לפי השלמת המבה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק  
של   תמורתם  כאמור  תיקבע  לעיל,  האמור  אף  על  הדרישה.  לתאריך 
מלט ושל כל חומר העלול להתקלקל, לפי מחירי השוק של המלט או  

כפי    קבלן בתוספת הצמדה מתאימההחומר האחר במועד מסירתם ל
  . שייקבע המפקח והחלטתו תהיה סופית ומחייבת

  
הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת אתרים, חומרים    ) 7(

שחל עליהם פיקוח או הגבלות בקשר לקיצובו או חלוקתו, יחולו עליהם  
בס"ק   בחומרים 8הכללים  הקבלן  השתמש  לא  לעיל.  '(א),(ב),(ג) 

מקצתם, שהוקצ או  כולם  כלשהי  מסיבה  המבה,  לביצוע  כאמור,  בו 
במועד  בתוקף  שיהיה  במחיר  לאתרים  למכירה  אותם  להציע  עליו 
המכירה בתוספת הוצאות הובלה לאתר המבה. לא קתה אתרים את  

תוך   הקבלן    30החומרים  יוכל  כאמור,  ההצעה  מיום  יום  (שלושים) 
הרשות המוסמכת להשתמש בחומרים אלה למטרה אחרת, בהסכמת  

  שהקציבה את החומרים. 
  

כדין     דים  המבה  לביצוע  ציוד  להפעלת  הדרושים  וחלקים  חומרים 
  חומרים.
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  לעיין חוזה זה "חומרים" פירושם: חומרים שהובאו ע"י הקבלן   )  1. (36  חומרים 
  לאתר המבה, למטרת ביצוע המבה והשלמתו, לרבות אביזרים,     וציוד 

  מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקים העתידים     באתר  
  להיות חלק מן המבה.     המבה  

חומרים וכן מבים ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן באתר המבה, למטרת    ) 2(
כאמור,   הקמתם  או  הבאתם  בעת  יעברו  והשלמתו,  המבה  ביצוע 

  לבעלות אתרים. 
  
ל   ) 3( הקבלן  ידי  על  שהובאו  וציוד  ביצוע חומרים  למטרת  המבה  אתר 

ללא   המבה  מאתר  להוציאם  רשאי  הקבלן  אין  והשלמתו,  המבה 
הסכמת המפקח בכתב ומראש. על הקבלן להבטיח בהזמות ובחוזים 
להוציא  זכות  כל  להם  תהיה  שלא  משה,  וקבלי  ספקים  עם  שלו 
חומרים וציוד שהובאו לאתר המבה, גם אם הקבלן לא שילם להם את  

ויוכלו לתבוע מהקבלן את התמורה התמורה עבורם , כולה או חלקה, 
),  1(  49אך ורק בדרך אחרת. יתה תעודת השלמה למבה על פי סעיף  

הארעיים   והמבים  הציוד  את  המבה  מאתר  להוציא  הקבלן  חייב 
  השייכים לו ואת עודפי חומרי הביה. 

  
עיף  ) לס6כל אימת שפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (  ) 4(

)  1זה או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטים (
) אים חוצים עוד לביצוע המבה, רשאי הקבלן להוציאם מאתר 3(  -

המבה. עם פסילתם, או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות 
בבעלות אתרים. קבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב 

ם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שקבע כאמור. הקבלן להוציא
רשאית אתרים, לאחר מתן הודעה מוקדמת    - מע הקבלן מלעשות כן  

כל    7בכתב של   ולאחר שתכה ממחירם את  למכרם,  ימים,  (שבעה) 
בכל   הקבלן  חשבון  את  אתרים  תזכה  במכירתם,  הכרוכות  ההוצאות 

  העודף שיוותר.
  
הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי    ) 5(

המקרים   מן  מקרה  בכל  אולם  החוזה,  ביצוע  לצורך  בהם  להשתמש 
, רשאית אתרים להשתמש בזכויות המוקות לה  61המפורטים בסעיף  

על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה 
  כאמור. ,61לזכויות אתרים על פי סעיף  

  
ידי המפקח לטיבם של  -אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על  ) 6(

, ובכך  חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא
ידי המפקח כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  -מקרה אין באישורם על

  . לפי החוזה
  
  
  

  התאם לאמור  הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר וב  )  1. (37  טיב 
  במפרטים, בתכיות ובכתב הכמויות, ובשאר מסמכי החוזה.      החומרים 
  והמלאכה 

השגחה.    ) 2( סימן  או  תקן  תו  בעלי  בחומרים  ורק  אך  ישתמש  הקבלן 
שלגביהם   אולם  השגחה,  סימן  או  תקן  תו  בעלי  שאים  חומרים 

בתכוותיהם קיימים תקים מטעם מכון התקים הישראלי, יתאימו  
לתקים האמורים. בהעדר תקים ישראליים יקבעו תקים זרים, כפי  

  שמפורטים במסמכי החוזה או כפי שיקבע המפקח. 
  חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.   

  
הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע המבה, אלא בחומרים שבדקו   ) 3(

  ומצאו כשירים לתפקידם על ידי המפקח. 
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אתרים    וסופק  ) 4( ידי  על  מסוימים  כשלעצמה    -חומרים  זו  עובדה  אין 
לכן  החומרים.  כולל  העבודה  טיב  לגבי  הקבלן  של  מאחריותו  גורעת 
יהיה הקבלן חייב למסור לבדיקה את החומרים ה"ל ובכל מקרה שלא  

  יסתייג מהם יראו אותם מבחית הטיב כאילו סופקו על ידי הקבלן.
  
ק על חשבוו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות הקבלן מתחייב לספ  ) 5(

יתר  וכל  האדם  כח  הכלים,  את  וכן  שעשתה  והמלאכה  מהחומרים 
האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר המבה, או להעברתם 

  של החומרים לבדיקה במבדקה, הכל כפי שיורה המפקח.
  
שטח, דמי בדיקת דגימות במבדקה או בדיקת חומרים וטיב עבודה ב  ) 6(

צוי אם  אלא  הקבלן,  על  לחוזה  יחולו  המצורף  מסמך  בכל  אחרת,  ן 
והמהווה חלק בלתי פרד הימו. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת  
שהוצאו  סכומים  רק  ייחשבו  כאמור,  באתר  או  במבדקה  דגימות 
למטרה  כאמור  שהוקצב  הסכום  כל  וצל  לא  זו.  למטרה  למעשה 

  תרים ע"י הקבלן.האמורה אם הוקצב, יוחזר העודף לא
  
ההוצאות דלהלן לא ייחשבו ככלולות בסכום שקבע, אם קבע, כדמי    ) 7(

  בדיקות והן תחולה בכל מקרה על הקבלן: 
  

מקורות  לקביעת  המיועדים  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  דמי  א. 
  האספקה.

  
ב. דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא כמו לוחיות העבודה, 

  וכיו"ב. לחסכון 
  

מתאימים    ג.  בלתי  שימצאו  ומלאכה,  חומרים  של  בדיקות  דמי 
  לדרישות החוזה ותאיו.

  
הוצאות לוואי שוות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות    ד.

  ). 5ההוצאות האמורות בסעיף קטן (
  
) לבצע בדיקת דגימות  5דרש הקבלן ע"י המפקח כאמור בסעיף קטן (  ) 8(

יחול ההפרש   -העולה על הסכום שקבע לכך כאמור אם קבע בסכום 
המפקח,  לדעת  כאמור  העודפות  ההוצאות  היו  אם  אלא  אתרים.  על 

  ) לעיל. 7הוצאות כמפורט בסעיף קטן (
  
עם קבלת צו התחלת העבודה, על הקבלן לפתוח חשבון במכון התקים   ) 9(

ח לקבוע  או מכון מוכר אחר, מאושר על ידי המפקח. זכותו של המפק
הבדיקות   את  בעצמו  ולהזמין  הבדיקות  את  שתבצע  המבדקה  את 
ולכות את   במסגרת החשבון של הקבלן, או לשלם ישירות למבדקה 
הסכומים מתמורת החוזה. זכותו זו של המפקח לא תגרע מאחריותו  

  של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כדרש בחוזה.
  

  הצעתו וישתמש לצורך ביצוע המבה, ככל שיתן  הקבלן יכלול ב  א'. 37  העדפת 
  ואם לא הוגדר אחרת במפרט ובשאר מסמכי החוזה, בחומרים    חומרים 
  35%ומוצרים מתוצרת הארץ, דהייו שהערך המוסף שלהם לפחות   ומוצרים 
  (שלושים וחמישה אחוז) לפי אישור היצרן.   מתוצרת 

העומד בדרישות התקים, במידה ואין חומר או מוצר מתוצרת הארץ,    הארץ  
או עוה לדרישות המפורטות במסמכי החוזה או חומר או מוצר תוצרת 

ב יותר  יקר  מתוצרת   10%- הארץ  ערך  שווה  מחומר  (עשרה אחוזים) 
באישור   אחרים  ומוצרים  בחומרים  להשתמש  הקבלן  רשאי  חוץ, 
ולמחיר   לאיכות  ביחס  האישורים  כל  את  שימציא  בתאי  המפקח, 

צרים, שמובטחים להם חלקי חילוף לאחזקה שוטפת. ובמקרה של מו
  בלעדית וסופית. מחייבת, החלטת המפקח בושאים אלה תהיה 
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ס   של  מסויבמקרה  מוצר  או  חומר  בחירת  לגבי  הקבלן  פק  יעביר  ם, 
פיק לפי הזמת  בכתב לאישור המפקח עם הגשת הצעתו, או זמן מס

מסו מוצר  או  על  חומר  התוים  כל  את  או ים,  החומר,  או  המוצר 
החלופות השוות, כולל שם היצרן או הספק, המפרט הטכי, המחיר,  

תן כל אורכה בזמן הביצוע ולא  יזמן אספקה, חלקי חילוף וכיו"ב. לא ת
פיגור ברכיש פיצוי. עקב  מוצר  ישולם כל  או  חומר  ה או אספקה של 

  ם, שהקבלן לא קיבל אישור לגביו בזמן.מסוי
  

  הקבלן מתחייב למוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו  )  1. (38  בדיקת  
  מהמבה שועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו מראש של        חלקים  

  המפקח.      מהמבה  
  שועדו
  הושלם חלק מהמבה שועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן   )  2(    להיות  

  והקבלן יאפשר ויעזורלמפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה       מכוסים 
למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבה, לפי כיסויו         

  או הסתרתו.
  

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים או כל עבודה אחרת בכל    ) 3( 
חלק מהמבה, לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחיתו ומדידתו  

לתיקוו   יחזירו  מכן  מילא  ולאחר  לא  המפקח.  של  רצוו  לשביעות 
הקבלן אחר הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף,  
לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבה ולאחר מכן להחזירו 

  לתיקוו.
  
)4 (  ) קטן  בסעיף  האמורה  בעבודה  הכרוכות  על  3ההוצאות  תחולה   (

התחייבותו את  הקבלן  קיים  אם  פרט  (   הקבלן,  קטן  סעיף  )  1לפי 
  והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצוו של המפקח.

  
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית אתרים לכותן מכל   ) 5(

סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן  
  בכל דרך אחרת. 

  
  מן לזמן, תוך כדי ביצוע המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מז  )  1. (39  סילוק 

  המבה:      חומרים פסולים 
  ומלאכה פסולה

על סילוק חומרים כל שהם מאתר המבה, תוך תקופת זמן אשר   (א) 
החומרים צוית אין  המפקח  שלדעת  מקרה  בכל  בהוראה,  ן 

  מתאימים. 
  

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם, במקום החומרים   (ב) 
  האמורים בפיסקא (א). 

  
מהמבה    (ג)  כלשהו  חלק  של  מחדש,  והקמתו  הריסתו  סילוקו,  על 

במלאכה   או  מתאימים,  בלתי  בחומרים  שימוש  ידי  על  שהוקם 
  בלתי מתאימה, או ביגוד לתאי החוזה. 

  
)2 (  ) קטן  סעיף  לפי  המפקח  של  יפה  1כוחו  בדיקה  )  אף  על  דבר  לכל 

בקשר   שבוצע  בייים  תשלום  כל  אף  ועל  המפקח  ידי  על  שערכה 
  לחומרים ולמלאכה האמורים.

  
), תהא אתרים  1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (  ) 3(

רשאית לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 
או לכות הוצאות אלה    בביצוע ההוראה. אתרים תהא רשאית לגבות

לגבותן   רשאית  תהא  וכן  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל 
  מהקבלן בכל דרך אחרת. 

  
  מהלך ביצוע המבה  -פרק ח' 
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  הקבלן יתחיל בביצוע המבה, בתאריך שייקבע ע"י אתרים בהוראה    . 40  התחלת  

  בכתב שתיקרא "צו התחלת העבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש       ביצוע 
להשלמת המבה והכספים העומדים או המפקח  והכון לדעת אתרים        המבה  

לביצוע המבה, תוך התקופה שקבעה בחוזה ובהתאם ללוח    לרשותה
לסעיף   בהתאם  המאושר  המפקח  10הזמים  מאת  קיבל  אם  פרט   ,

  .ובכתב הוראה אחרת מפורשת
  

  לפי מתן הוראה להתחיל בביצוע המבה, או בשעת מתן אותה  )  1. (41  העמדת  
  הוראה, תעמיד אתרים לרשות הקבלן את אתר המבה או אותו חלק        אתר  

  ממו הדרוש להתחלת ביצועו של המבה והמשכתו בהתאם ללוח       המבה  
  קבלן. לאחר מכן תעמיד אתרים לרשות ה10הזמים הזכר בסעיף       לרשות 
מזמן לזמן, חלקים וספים מאתר המבה, הכל כפי שיידרש לביצוע        הקבלן 

  המבה בהתאם ללוח הזמים האמור.
  

עם קבלת ההוראה להתחיל בביצוע המבה והעמדת אתר המבה או    ) 2(
שלט הביה  באתר  הקבלן  יקים  הקבלן,  לרשות  בהתאם    יםחלקו 

- אתרים, עיריית ת"א  לתכית, או להחיות המפקח, בו יפורטו: חברת
יפו, שם העבודה, הקבלן, המתכים, היועצים והמפקח. כמו כן יציב 
וכיו"ב   להכווה  לשמירה  לבטיחות,  כדרש  והכווה  אזהרה  שילוט 
רצוו  ולשביעות  המפקח  הוראות  לפי  או  החוזה,  במסמכי  כמפורט 

  . ובהתאם להוראות הדין החל הגמורה
  

  שלים את שלבי הביצוע של המבה בהתאם ללוח  הקבלן מתחייב לה  )  1. (42  מועד 
      דלעיל ותוך התקופה המפורטת המבה   10הזמים המאושר לפי סעיף           השלמת  

ע"י     שקבע  מהתאריך  יתחיל  מייה  אשר    בחוזה, 
הביצוע                                                    להתחלת  בהוראתה  תוך   -אתרים   או  העבודה.  התחלת    צו 
ו/או                                                  העבודה  בתחילת  המהל  ע"י  שקבעו  ובקצב,    התקופה  
  לכה. במה                                                

  
) לסעיף זה תהייה כפופות לכל תאי החוזה לגבי  1הוראות סעיף קטן (  ) 2(

  ים מהמבה.ל חלק מסוהשלמתו של כ 
  
להלן, יוארך המועד   43יתה אורכה להשלמת המבה בהתאם לסעיף   ) 3(

  להשלמת המבה בהתאם לכך.
  

  ת לזו שהובאה  פקודת שיויים המחייבת את ביצועה של עבודה וספ  )  1. (43  אורכה או 
  בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבה או המחייבת את ביטולה        קיצור 

    46של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, או הפסקה לפי סעיף       להשלמת  
את        המבה   בה  לקבוע  הקבלן,  טיעוי  שמיעת  לאחר  אתרים,  רשאית  להלן, 

  ושלבי בייתו והשלמתו.השיוי במועד השלמת המבה, ו/או בקצב 
  

גרם עיכוב בביצוע המבה על ידי כח עליון או על ידי תאים אחרים    ) 2(
לו אפשרות   שלדעת אתרים לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה

רשאי הקבלן לבקש אורכה במועד השלמת המבה    -למוע את העיכוב  
האורכה שיעור  את  תקבע  האורכה,ואתרים  את  תאשר  בכלל  אם   , 

  בפקודת שיויים בתאי כי: 
  

(א) הקבלן לא יהא רשאי לבקש אורכה עקב תאים מיוחדים כאמור  
ביצוע   (שלושים) יום מיום תחילת התאים שגרמו לעיכוב  30לאחר  

  המבה.
  

הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצוה של אתרים, לרבות   (ב) 
א האמורים  שהתאים  העבודה,  בביצוע ייומן  לעיכוב  וגרמו  רעו 

  המבה, כולו או חלקו.
  

  פרט אם הותה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה   )  1. (44  עבודה 
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  לילה או בימי שבת ומועדי ישראל, ללא  בביצוע המבה בשעות ה      בשעות 
  בכתב.מראש והסכמת המפקח       היום 

  בימי חול 
) חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע  1אין הוראות סעיף קטן (   ) 2(

שהיא   עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות  או  הפסק  ללא  הדברים, 
לב או  רכוש  או  פש  להצלת  מעת  ובלתי  המבה  יהכרחית   -טחון 

כל   על  להודיע מיד למפקח  כזו, על הקבלן  עבודה  ואולם במקרה של 
  הסיבות שבעבודה, במפורש.

  
  אם יהיה צורך לדעת אתרים בכל זמן שהוא, להחיש  את   )  1. (45  החשת או  

קרי להקדים את מועד סיום    קצב ביצוע המבה מכפי שקבע תחילה,    האטת קצב  
ה תחילת  בצו  שצוין  המועד  לעומת  אתרים    עבודות, העבודות  תפה 

    בדרישה
  מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת     ביצוע 

הוראות  את      המבה   יתר  כל  אחרי  ולמלא  לדרישה  בהתאם  המבה  ביצוע 
  אתרים, הוגעות לעיין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 

  
) וגרמו לו כתוצאה מכך,  1( מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן    ) 2(   

לדעת המפקח, הוצאות וספות בפועל על אלה הכרוכות בביצוע המבה  
ההוצאות  את  לקבלן  אתרים  תחזיר  תחילה,  שקבע  הקצב  לפי 

בתוספת אתרים,  דעת  שיקול  פי  על  שייקבע  בשיעור    6%  הוספות 
כאלו. ששה  ( היו  אם  ומימון,  כלליות  הוצאות  רווח,  עבור  אחוזים) 

לפים משורת   תשלום זה יהיה בבחית תשלום העשה ע"י אתרים 
הדין וללא כל מחוייבות של אתרים. הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי 
ומוחלט על כל טעה שתהיה לו, אם תהיה לו, כגד סרוב אתרים לשלם  

לקי בגין ההוצאות שגרמו לו בפועל  לו תשלום כלשהו, או תשלום ח
  כאמור.

  
) יחולו הוראות סעיף  1לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (  ) 3(  

י  60 לא  שהקבלן  ובלבד  בביצוע ילהלן,  הכרוכות  בהוצאות  אלא  שא 
  המבה לפי הקצב שקבע תחילה. 

  
  ובה במסמכי לא ישלים הקבלן את ביצוע המבה תוך התקופה הק  )  1. (46  פיצויים 

  לעיל, ישלם  43החוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף      מוסכמים 
  מוסכמים וקבועים הקבלן לאתרים סכום כמפורט בחוזה, כפיצויים    וקבועים 

  לכל יום איחור, ללא צורך בהוכחת זק  מראש    מראש  
  על איחורים 

עיף קטן אתרים תהא רשאית לכות את סכום הפיצויים האמורים בס  ) 2(  
וכן תהא רשאית לגבותו  1( ) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או יכויים אין בו כשלעצמו 
מכל   או  המבה  את  להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  שחרור  משום 

  התחייבות אחרת לפי החוזה.
  

אם לפי השלמת המבה תן המפקח לקבלן תעודת השלמה, לגבי חלק    ) 3(  
להלן ואתרים החזיקה או השתמשה    49כלשהו של המבה, לפי סעיף  

ההשלמה   תעודת  מתן  שלאחר  יום  כל  לגבי  יופחת  האמור,  בחלק 
האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש, כאמור  

ל חלק המבה האמור ביחס לערך  ), לפי הערך היחסי ש1בסעיף קטן (
  המבה כולו.

  
  ים או ע המבה כולו או מקצתו, לזמן מסוהקבלן יפסיק את ביצו  )  1. (47  הפסקת 

א      עבודה  בכתב מאת  הוראה  לפי  ולתקופה  לצמיתות  לתאים  בהתאם  תרים 
אלא אם יתה לו ע"י אתרים    את ביצועו  ו בהוראה ולא יחדששיצוי

  הוראה בכתב על כך. 
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), יקוט הקבלן  1הופסק ביצוע המבה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (   ) 2(     
רצוו של  לשביעות  הצורך,  לפי  ולהגתו  המבה  באמצעים להבטחת 

  המפקח.
  

  )3 (    
  

הקבלן    ) 4(   באשמת  אתרים,  לדעת  עבודה,  הפסקת  תחולה    -גרמה 
סעיף זה, ההוצאות שגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי  

  על הקבלן.
  

לצמיתות, אחרי  באופן זמי או  הופסק ביצוע המבה, כולו או מקצתו,    ) 5(  
ה"ל, והקבלן   40שיתן על ידי אתרים צו התחלת עבודה על פי סעיף  

למעשה, המבה  בביצוע  את    החל  מאתרים  לקבל  זכאי  הקבלן  יהא 
   .העבודההתמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת 

      
תעשיה       הקבלן  ידי  על  בפועל  שבוצעה  העבודה  ערך  קביעת  לצורך 

מדידות סופיות לגבי המבה כולו או חלק ממו, שהקמתו הופסקה, 
תוך   המאוחר  לכל  העיין,  לפי  בו   30הכל  מהתאריך  יום  (שלושים) 

בפועל  שבוצעה  העבודה  ערך  כאמור.  בכתב,  הודעה  לקבלן  יתה 
ידי הק ויוגש לאישור המפקח, תוך  יחושב על  יום    30בלן  (שלושים) 

  מהשלמת המדידות.
  

), ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם  5במקרה האמור בסעיף קטן (  )      6(                                     
 ) והמחירים שבכתב הכמויות5לתוצאות המדידות כאמור בסעיף קטן (

ב שהחלטתו  המפקח  לאישור  בהתאם  סופית  והכל  תהיה  עיין 
עבור  לו  המגיעה  לתמורה  שמעבר  ומאשר  מצהיר  הקבלן  ומחייבת. 

ידיו בפועל הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא -העבודה שבוצעה על
בגין ו/או בקשר להפסקת העבודה והוא מוע מעצמו מראש כל טעה  

  ו/או דרישה ו/או תביעה בעיין זה כלפי אתרים ובכלל. 
    
הופסק ביצוע המבה, כולו או מקצתו, לצמיתות אחרי חתימת החוזה,     ) 7(  

צו להתחלת העבודה כאמור או אחרי   ידי אתרים  על  לפי שיתן  אך 
המבה  בביצוע  החל  טרם  הקבלן  אך  העבודה,  התחלת  צו  שיתן 

  .םכלשה ו/או זכות לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  למעשה.
  

      ) באשמת 7(   ) עד 5גרמה הפסקת ביצוע המבה לפי סעיפים קטים (          ) 8(
או לתשלום פיצויי   לא יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור  -הקבלן  

 כלשהו בכלל 

  
הקבלן מסכים ומצהיר כי מבלי לפגוע באמור לעיל ובוסף לכך, מכיוון          )9(

בלים וספים ומכיוון  שבאתר המבה יכולות להתבצע עבודות גם ע"י ק
שאתרים יזוה מתקציבים עירויים ו/או ממשלתיים, הרי בכל מקרה  
בו תופסק העבודה באופן ארעי או באופן קבוע, בשל מעשה או מחדל של  

הביה הקפאת  של  צווים  מכח  ו/או  וסף,  רשות     קבלן  של  צווים  או 
ו/או  מוסמכת תקציב,  חוסר  בשל  ו/או  פרוייקטים,  הקפאת  או  בשל , 

הפרעות או עיכובים או מיעות מכל מין וסוג שהם, בעבודות המתבצעות  
במקום, לא תחשב אתרים כמי שהפרה את החוזה. במקרה של הפסקת  
יוגש   אשר  חשבון  הקבלן  ע"י  יערך  זה,  סעיף  עפ"י  המבה  ביצוע 
התשלומים   כל  את  ויכלול  המפקח,  ע"י  ויאושר  ייבדק  לאתרים, 

ע המבה עד ליום הפסקתו, אשר יהווה חשבון המגיעים לקבלן בגין ביצו
, ויחולו עליו  סופי ומוחלט לסילוק כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן 

  אותם תאי תשלום אשר חלים על חשבון סופי כאמור בחוזה.
  

  הסכמה מצד אתרים או המפקח לסטות מתאי חוזה זה במקרה    )  1. (48  שימוש  
  ם ולא ילמדו ממה גזירה שווה, למקרה  מסויים, לא תהווה תקדי        או אי  

  אחר.        שימוש  
  בזכויות
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  לא השתמשו אתרים או המפקח, בזכויות היתות להם לפי חוזה זה   )  2(    ידי  -על
זכויות במקרה אחר          אתרים   ויתור על אותן  במקרה מסויים, אין לראות בכך 

וחובות לפי חוזה  ואין ללמוד מהתהגות זו, ויתור כל שהוא על זכויות  
  זה.

  
לא יעמוד הקבלן בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה לשביעות    ) 3(    

רצון אתרים, רשאית אתרים, בוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל  
חוזה, לעכב את המשך ביצוע המבה, עד לביצועה  החוק ו/או דין ו/או  

זקים ו/או אי    של אותה התחייבות לשביעות רצוה, כאמור, וכל אותם
כתוצאה מן העיכוב האמור,  בלוח הזמים המאושר שייגרמו  עמידה 

  ייראו כאילו גרמו באשמת הקבלן.
  

  והגשת חשבון סופי תיקוים, השלמה, בדק  –פרט ט' 
  

  יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל  -)   הושלם המבה 1.(49  תעודת 
תוך   המבה  בבדיקת  את    15השלמה           וישלים  ההודעה  קבלת  מיום    יום 

תוך    למבה                 המבה    30הבדיקה  את  המפקח  מצא  בה.  שהתחיל  מיום    יום, 
  יתן לקבלן תעודת השלמה לפי  י  -מתאים לתאי החוזה ומשביע רצוו                                                
המבה                                                 יתאים  לא  אם  הבדיקה.  תום  עם  זה  לספח  א'  במוסף    דוגמא 
  לכל תאי החוזה, ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקוים וההשלמות                                               
שתיקבע  הדרו                                               התקופה  תוך  לבצעם  חייב  והקבלן  המפקח  לדעת    שים 

לתת                                                  דעתו,  שיקול  פי  על  רשאי,  המפקח  אולם  המפקח.  ידי  על    לכך 
  רים  לקבלן תעודת השלמה, גם לפי ביצוע התיקוים וההשלמות האמו                                              
  כגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע יתקן וישלים, לשביעות                                                
וההשלמות                                                 התיקוים  את  ידו,  על  שקבעה  בתקופה  המפקח    רצון 
  מפורטים ברשימה האמורה.ה                                              

  
  מזכותה של אתרים, אם תחליט לעשות) גורע  1אין האמור בסעיף קטן (  )   2(       

בח  כן, או  במבה  בוצעו להחזיק  טרם  אם  גם  בו,  ולהשתמש   לקו 
התיקוים וההשלמות ולא יתה תעודת השלמה והקבלן חייב לבצע את  

יד על  לכך  שקבעה  התקופה  תוך  וההשלמות  המפקח.  התיקוים  י 
החלטת אתרים בעיין זה תהיה שלה בלבד ואין היא צריכה למק או  

  להסביר אותה. 
  

כדי    ) 3(     תוך  חלקם,  או  כולם  וההשלמות  התיקוים  את  הקבלן  ביצע  לא 
את   לבצע  רשאית  אתרים  תהיה  המפקח,  ע"י  שקבעה  התקופה 
 התיקוים וההשלמות שלא בוצעו, בעצמה או על ידי גורם אחר. הוצאות 

הביצוע של התיקוים וההשלמות יהיה על חשבון הקבלן, ואתרים תכה 
(חמישה עשר אחוזים) כתמורה להוצאות ארגויות,   15%אותן, בתוספת  

  מתמורת החוזה המגיעה לקבלן, או תיגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת 
  . לפי שיקול דעתה

  
ה במועד  י החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבאם לפי תא  ) 4(    

ים לפי התאריך הסופי שקבע להשלמת המבה, או שהושלם חלק  מסו
כל שהוא מהמבה ואתרים החזיקה בו, השתמשה בו, או עומדת להחזיק  
חלק   לגבי  השלמה  תעודת  לדרוש  הקבלן  רשאי  בו,  להשתמש  או  בו 
מתן   על  תחולה  דלעיל,  הקטים  הסעיפים  והוראות  האמור,  המבה 

  לגבי המבה כולו.או לק המבה, תעודת השלמה לגבי ח
  

ובעותק קשיח על פי    מחשבטיוטת חשבון בקובץ    למפקחהקבלן יגיש    א 49  הגשת חשבון סופי
למבה    השלמהתעודת  ימים מיום מתן    60  –כמות מצטברת, לא יאוחר מ  

, אלא אם קבע אחרת  או מסירת המבה לאתרים (המוקדם מבייהם)
הסופי  בהסכ לחשבון  יצרף  הקבלן  ממולאים  1ם.  כמויות  ריכוז  דפי   (

על הצורך).  -וחתומים  (במידת  והמודד  הפרויקט  מהל  הקבלן,  )  2ידי 

עלAS MADEתוכיות   חתומות  על-,  ומאושרות  המודד  ידי  -ידי 

כולל   יומי  DWG  3בפורמט    CDמתכים,  על  שמבוססות  כמויות   (
העבודה.  –עבודה   מיומן  צילום  על 4  יצרף  המבוססות  כמויות   (
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בתוכיות   לשיויים.    –שיויים/עדכוים  המפקח  עבודות  5אישור   (
יש לצרף את הוראות השיויים.    –וספות שבוצעו לפי הוראות שיויים 

וכן כל מסמך אחר  6 ) כל אסמכתא אחרת המעידה על ביצוע העבודות 
  הדרש לפי הוראות ההסכם. 

  
  בדיקת החשבון הסופי ותשלום לפיו יתבצעו לפי הוראות ההסכם.       

  
  

  (שים עשר)   12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של   )  1. (50  בדק 
או        ותיקוים  החוזהכל  חודשים,  במסמכי  או  בחוק  שקבעה  אחרת  ,  תקופה 

מבייהן מתן  הארוכה  מתאריך  יתחיל  הבדק  תקופת  של  מייה   .
לסעיף   בהתאם  למבה  השלמה  תעודת  49תעודת  של  במקרה  או   ,

המבה   של  שוים  חלקים  לגבי  התעודות   -השלמה  מתן  מתאריכי 
  האמורות לגבי החלקים האמורים.

  
תהווה או תגלה במבה, תוך תקופת הבדק, זק או קלקול אשר לדעת    ) 2(    

וצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או  המפקח גרם כת
כל    לא מתאימים, חייב הקבלן לתקן, להחליף, או לבות מחדש מיד 

רצוו של   ולשביעות  זק או קלקול כאמור. הכל לפי דרישת המפקח 

(שלושה)    -3המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
י זק או קילקול שתהווה  חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגב

לכביש,    25או תגלה תוך תקופת הבדק, בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  
דרך, מדרכה, שביל, עבודות תשתית אחרות וכיו"ב, ואשר גרם, לדעת 
המפקח כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או לא  

  מתאימים. 
  

  ).2( 51אמור בסעיף  ) דלעיל בכדי לגרוע מה2אין בסעיף קטן (  )  3(    
  

)  2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטים (  ) 4(    
  על הקבלן.במלואן ), יחולו 3(-ו

  
  תגלה פגם במבה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן   )  1. (51  פגמים 

  שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקו, יחליפו, או יבה מחדש, לפי         וחקירת  
ידו. היה הפגם          סיבותיהם  ידי המפקח ותקופה שתקבע על  שיטה שתאושר על 

לו לפי החוזה בהתאם להחלטתו הבלעדית   כזה שאין הקבלן אחראי 
של המפקח, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על אתרים, היה הפגם 

החוזה, לפי  לו  אחראי  שהקבלן  של    כזה  הבלעדית  החלטתו  לפי 
קירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן המפקח, יחולו הוצאות הח

על חשבוו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם איו יתן לתיקון 
ואתרים תהיה מוכה לקבל אותו,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 
סופית  תהיה  אתרים  החלטת  אתרים.  ע"י  בסכום שייקבע  לאתרים 

  ומכרעת ללא זכות ערעור. 
  

(חמש) שים אחר    5סף לכל האמור בחוזה, תגלה פגם במבה תוך בו             ) 2(  
גמר תקופת הבדק, הובע מביצוע המבה שלא בהתאם לתאי החוזה, 
הוא,  חשבוו  על  בו  הכרוך  וכל  הפגם  את  לתקן  חייב  הקבלן  יהיה 
יתן לתיקון ואתרים   איו  ואם הפגם  בתקופה שתקבע ע"י המפקח, 

הקבלן חייב בתשלום פיצויים לאתרים,  יהיה    תהיה מוכה לקבל אותו,
בסכום שייקבע על ידי אתרים. החלטת אתרים תהיה סופית ומכרעת 

  ללא זכות ערעור. 
  

  ), 3(-) ו2( 50), 2(47לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים   .52  אי מילוי  
  הגמורה,, בתקופה שקבעה לכך על ידי המפקח ולשביעות רצוו 51      התחייבויות  

  רשאית אתרים לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך       הקבלן לפי  
  אחרת. במידה וההוצאות לביצוע עבודות אלה חלות על הקבלן, לפי       ) 2(  47סעיפים 

  החלטתו הבלעדית של המפקח, רשאית אתרים לגבות או לכות את        )  2( 50
  (חמישה עשר אחוזים) שיחשבו   15%בתוספת של ההוצאות האמורות,         -51) ו3(-ו
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כהוצאות ארגויות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא אתרים         
  .לפי שיקול דעתה  רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

מאחריות          גורע  הקבלן  במקום  אתרים  ידי  על  ה"ל  העבודות  ביצוע  אין 
  ות אלה ולכל שאר תאי החוזה. הקבלן לגבי טיב העבודה כולל עבוד

  
  שיויים, תוספות והפחתות  -פרק י'  

  
  המפקח רשאי להורות, בכל עת, על כל שיוי לרבות:   ) 1. (53  שיויים  

מתאריו        גובהו,  כמותו,  גודלו,  סוגו,  איכותו,  סגוו,  אופיו,  צורתו, 
לכון   שימצא  לפי  הכל  ממו,  חלק  וכל  המבה  של  והקבלן וממדיו 

  מתחייב למלא אחר הוראותיו. 
        
עבודות  את ה  ו/או להרחיב   להגדילאתרים שומרת לעצמה את הזכות        

מהן להפחית  או  הכמויות  בכתב  דעתה    הרשומות  לשיקול  בהתאם 
אתרים רשאית לבטל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי  .  הבלעדי

את    להגדיל או להקטיןסעיפים מסוימים, להוסיף סעיפים חדשים,  
יהיה  הגבלה.כל  ללא    סעיפיםב  הכמויות לאחר    מחויב  הקבלן  מיד 

שיקבל הוראה בכתב מהמפקח למלא אחר כל הוראות שיויים ולבצע  
  כל עבודה וספת שתידרש. 

  
בוסף לאמור לעיל, אתרים שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן        

עד מתן תעודת השלמה  ממו  שהעבודות המשך וזאת בתקופה של עד  
  למבה.  

  
"עבודות המשך" בסעיף זה פירושה: כל עבודה הדרשת לאתרים, על       

בין  במו"מ  תסוכם  בגיה  התמורה  כאשר  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי 
  אתרים לקבלן.      

  
המבה  ) 2(     שיוי  על  המפקח  (   הוראת  קטן  סעיף  פקודת  1לפי  תיקרא   (

שיויים ותימסר לידי הקבלן בכתב. פקודת שיויים שערך השיויים  
(חמישה    5%בה, לרבות שיויים קודמים לפי פקודת שיויים עולה על  

אחוזים) מהתמורה לביצוע החוזה, תהיה חתומה ע"י מי שמייצג את  
  אתרים לעיין חוזה זה. 

  

  1%י מיידי, אשר ערכו איו עולה על  היה לדעת המפקח הכרח בשיו ) 3(
את   להוציא  המפקח  רשאי  החוזה,  לביצוע  מהתמורה  אחוז)  (אחד 

(שבעה) ימים מיום   7הוראות השיויים בע"פ ולהעבירה בכתב בתוך  
  תיתה. 

 

תגלה, שהכמות למעשה של פרט הזכר בכתב הכמויות למדידה (לא   ) 4(
אחוזים) על הקוב בכתב    ים(עשר   20%-פאושלי) עולה או יורד ביותר מ

  הכמויות, תוצא פקודת שיויים על כך. 
  

)    ערכו של כל שיוי שבוצע בהתאם לפקודת שיויים ושערכו איו שיויים                   1. (54  הערכת 
על  עו החוזה    35%לה  של  מהתמורה  אחוזים)  וחמישה    (שלושים 

מ                                                    למעלה  גדל  שלא  השוים    50%-או  בסעיפים  אחוזים)    (חמישים 
בסעיף                                                      כאמור  הכמויות  שבכתב  וסעיף  סעיף  כל    ייקבע  ,  53מערך 
בכתב                                                     קבעו  לא  הכמויות.  בכתב  הקובים  היחידות  מחירי    לפי 
השיוי                                                      של  ערכו  לקביעת  הדרושים  היחידות  מחירי  כל    הכמויות 

בין              -                                                    ומתן  במשא  החסרים  היחידות  מחירי  של  ערכם    ייקבע 
                                                   ) קטן  בסעיף  כאמור  והקבלן,  הקבלן  2אתרים  אין  אולם  להלן.   (  
של                                                   ביצועו  את  לעכב  של    רשאי  ערכו  קביעת  אי  מחמת    השיוי 
על                                                     העולה  שיוי  כל  של  ערכו  וחמישה    35%השיוי.    (שלושים 
בלמעלה                                                     שגדל  שיוי  כל  של  ערכו  או  החוזה  מתמורת    אחוזים) 

הכמויות,   50%-מ                                                   בכתב  וסעיף  סעיף  כל  מערך  אחוזים)    (חמישים 
   , ייקבע במשא ומתן בין אתרים והקבלן.53כאמור בסעיף                                                   
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  ערכם את  בהעדר הסכמה בין הקבלן לאתרים כאמור, יקבע המפקח  

תהא   כאמור  החלטתו  לעיל,  כאמור  החסרים  היחידות  מחירי  של 
מכרעת, סופית ובלתי יתת לערעור. בהתאם לאמור הקבלן מתחייב  
המפקח   של  להכרעתו  בהתאם  החסרות  היחידות  מחירי  את  לבצע 

  כאמור. 
  

), יילקחו  1במו"מ, כאמור בס"ק (  בקביעת מחירי היחידות החסרים, ) 2(
אין  אם  או  הכמויות  בכתב  הקובים  דומים  יחידות  מחירי  בחשבון 

באותה עת  לפי מחירון דקל    כאלה, , או  10%בהחה של  כפי שיהיה 
במידה וגם בדקל אין מחירים אז יהיה המחיר בהתאם ליתוח מחיר  

המפקח לאישור  מקרה,  .  מסודר  הכלליות  בכל  וההוצאות  לא  הרווח 
   ).ים אחוז שישה ( 6%יעלו על 

  
בחוזה         כלולות  שאין  עבודות  לביצוע  מכרז  אתרים  פרסמה 

או   אתרים,  עם  ישירות  עשתה  המשה  קבלי  עם  וההתקשרות 
והמחירים   פיתוח  עבודות  הן  העבודות  כאשר  ו/או  הקבלן  באמצעות 
לביצוע   משה  עם קבלי  בעבר  חוזים שחתמו  פי  על  קבעו  לביצוען 

עבודות קבלי המשה    עבודות דומות, התוספת לה זכאי הקבלן בגין
  לעיל. 31תהיה בהתאם למה שקבע בסעיף 

  
), אם קבע המפקח, ביוזמתו הוא, או לפי 1על אף האמור בסעיף קטן (  ) 3(    

בקשת הקבלן, שמחיר יחידה הקוב בכתב הכמויות איו מתקבל על  
הכמויות   -הדעת   בכתב  קוב  איו  כאילו  היחידה  מחיר  את  רואים 

מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן    ווהגים לגבי קביעת
סופית2( בלעדית,  תהיה  בדון  המפקח  של  החלטתו  מחייבת ).   ,  

  ומוחלטת.
  

והוא   ) 4(     השיוי  של  ערכו  בה  קבע  שלא  שיויים  פקודת  הקבלן  קיבל 
בחוזה הקובה  התמורה  העלאת  את  מחייב  שהשיוי  יודיע   -  בדעה 

בהקדם האפשרי, על כוותו לבקש העלאת התמורה כאמור. לאתרים  
(שלושים) יום מיום מתן פקודת השיויים מבלי שהקבלן פה    30עברו  

הסכים לכך שהשיוי לא ישפיע על  מי שבכתב כאמור, רואים אותו כ 
  . הוא מוותר על כל טעה בעיין זה, והתמורה

  
  דרש המפקח, בפקודת שיויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו    )  1. (55  תשלומי  

  מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת      עבודה 
  השיויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על      יומית

(באתר         הוראה מפורשת    המבה). בהעדרפי ערך העבודה והחומרים 
וגדת להוראה זו, יחושב מחיר ביצוע העבודה כאמור בסעיף בחוזה, המ

  ) דלעיל.2( 54
  

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבעו ע"י המפקח על              ) 2(  
  יסוד רשימות שיהל הקבלן לשביעות רצוו של המפקח, הכוללות:

  
  כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;  (א)  

  
העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה שמות    (ב)  

ותשלומי   לאומי  ביטוח  סוציאליות,  הטבות  כולל  העבודה  ושכר 
  חובה אחרים של כל עובד ועובד; 

  
  הוצאות הובלה;  (ג)  

  
  הוצאות ציוד מכי.  (ד)  

  
  הוצאות אחרות לפי קבלות.  (ה)   
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מסרה למפקח  י (ה) ת -(ד) ו) (א) (ג)  2הרשימות האמורות בסעיף קטן (  ) 3(    
בשי עותקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן  

אחד 2( עבודה;  יום  כל  לאחר  עותקים  בשי  למפקח  תימסרה  (ב)   (
ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאו ראוי לאישור  
  ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום החלקי, במסגרת החשבון החלקי. 

  
  ). 2( 54מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף    ) 4(    
שכר         תעריפי  על  העולים  עבודה  שכר  תעריפי  בחשבון  יילקחו  לא 

בו  שמאורגן  המקצועי  האיגוד  ידי  על  לזמן  מזמן  שהוהג  העבודה 
ההטבות  בתוספת  הדון  במקצוע  עובדים  של  ביותר  הגדול  המספר 

המקצו האיגוד  ע"י  הטבות המוכרות  עבור  תשלומים  האמור;  עי 
במידה   רק  בחשבון  יילקחו  הקבלן  ידי  על  המשתלמות  סוציאליות 
מזמן  שהוהגו  הסוציאליות  ההטבות  שיעור  על  עולה  איו  ושיעורם 
ביותר של  בו המספר הגדול  ידי האיגוד המקצועי שמאורגן  לזמן על 

  עובדים במקצוע הדון. 
  

  כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיוהקבלן יגיש למפקח   )  1. (56  רשימת  
לתשלומים וספים שלא הותה עליהם, ואשר על פי דעתו הוא זכאי          תביעות

  להם עקב ביצוע המבה, במשך החודש החולף. 
  הרשימה תוגש במסגרת החשבון החלקי.       

  
), רואים  1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (  ) 2(    

כא הקבלן  הודיע את  אם  פרט  תאי,  וללא  לחלוטין  עליה  ויתר  ילו 
  הקבלן בכתב, בסוף החודש כאמור, על כוותו להגיש את התביעה.

  
תביעותיו   ) 3(     כל  את  המפרטת  תביעות  רשימת  הקבלן  הגיש  לא 

לתשלומים וספים שלא הותה עליהם, בתוך חודש, לאחר שהודיע על  
יראו את הקבלן   להגיש את התביעה,  על תביעתו כוותו  ויתר  כאילו 

  לחלוטין וללא תאי. 
  

) לסעיף  4שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מרוחו של סעיף קטן (  ) 4(    
54.  

  
  
  
  

  מדידות  -פרק י"א  
  

  הכמויות הקובות בכתב הכמויות אין אלא אומדן בלבד של הכמויות   )  1(  . 57  מדידת  
ו        כמויות  אין לראותן ככמויות שעל  בכפוף להוראות חוזה זה וספחיו,  במבה 

  הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 
  

או   ) 2( לפי החוזה, במסגרת הוראת שיויים,  הכמויות שבוצעו למעשה, 
מודד  לצורך תשלומי בייים תיקבעה על סמך מדידות שתעשה ע"י  

המפקח העבודות שבהן   מוסמך על חשבון הקבלן. במקרה שבו לדעת 
  מדובר אין מסוג העבודות שיתות למדידה באמצעות מודד מוסמך 

המפורטת בכתב  בהתאם לשיטה, המדידה תתבצע  "המודד")  –(להלן  
הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו 
בספר   תירשמה  המדידות  כל  העיין.  לפי  הכל  המפקח,  ידי  על 

ידיהמדידו על  ותחתמה  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  (אם    ת  המודד 
מובהר למען הסר כל ספק כי המודד    המפקח והקבלן.  ידי -מוה) וכן על 

 .ובכל מקרה לא מהקבלן המפקח בלבדאתרים ו/או יקבל הוראות מ

  
לפי בואו למדוד את המבה, כולו או מקצתו, שבוצע במסגרת החוזה,    ) 3(      

 בעצמו או באמצעות המודד,  שיוים, או לצורך תשלומי בייים,הוראות  
המועד י ועל  כן  לעשות  כוותו  על  לקבלן  מראש  הודעה  המפקח  יתן 

הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות וכח במועד הקוב או לשלוח ממלא  
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למפקח ולעזור  זה  לצורך  למודד  מקום  כוח  או  לבא  את    םאו  לבצע 
כוח האדם, הציוד וכל עבודות כל  ק את  המדידות הדרושות. הקבלן יספ

כן הוא. כמו  על חשבוו  לביצוע המדידות,  והעזר, הדרושים   ,הלוואי 
  ימציא למפקח את כל הפרטים הדרושים בקשר לכך.הקבלן 

  
לא וכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הקוב לצורך ביצוע המדידות,   ) 4(      

המפקח המודד  רשאי  כוח  או  בא  המד  םאו  את  בהעדרם.  לבצע  ידות 
הכמויות,  של  הכוות  כמדידותיהן  המדידות  את  רואים  זה  במקרה 
והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. במקרה זה כל ההוצאות הכרוכות 

אולם ויוכו מתמורת החוזה.  הקבלן  אם    ,בביצוע המדידות יחולו על 
המפקח,  דעת  את  שהיחה  מסיבה  מקומו,  ממלא  או  הקבלן  עדר 

כך   על  לביצוע  בכתב  הודעה  ומסרה  שקבע  המועד  לפי  למפקח 
המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע  

  ).3כאמור בסעיף קטן (
  

המדידות    ) 5(       ביצוע  בשעת  מקומו  ממלא  או  הקבלן  הוא    -וכח  רשאי 
(שבעה) ימים על כל כמות שמדדה, והמפקח יקבע    7לערער בכתב תוך  

לביצוע   גם אחרי המדידה  מועד  מדידת הכמות האמורה מחדש. אם 
השיה יתגלו יגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעיין זה  

סופית תהיה  והכרעתה  אתרים    .ומחייבת  אתרים  ההכרעה,  לצורך 
וסף  מוסמך  מודד  למות  חייבת)  לא  מקרה  בכל  (אך  רשאית  תהיה 

  לצורך ביצוע מדידה חוזרת, על חשבון הקבלן.  
  

מבקש              ) 5( והקבלן  למדידה  מוכן  מקצתו,  או  כולו  המבה,  היה 
בהקדם   המדידות  ביצוע    -שתבוצעה  את  המפקח  ידחה    לא 

  יה.יהמדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדח
  

על הקבלן לעשות הכל כדי לבצע את המדידות ולהגיש את החישובים    ) 7(    
האפשר   ככל  סמוך  החוזה,  לתאי  בהתאם  הכמויות,  של  הסופיים 
לגמר ביצוע אותן עבודות, או חלקי עבודות ולא לדחות זאת לגמר ביצוע  
שאושרו  סופיים  וחישובים  כמויות  מסויימים.  פרקים  או  המבה, 

  יו בחשבון חלקי כסופיים. ככאלה על ידי המפקח, יצוי 
      

  
  לעיל רק  57מדידת הכמויות בחוזה פאושלי תעשה כמפורט בסעיף   .  א' 57  מדידת  
  עבור עבודות אשר הוגדרו מראש במסמכי החוזה "למדידה", וכן        כמויות 

הוראות       בחוזה פאושלי   לפי  שיבוצעו  הפחתות  או  תוספות  וספות,  עבודות  עבור 
שיויי במסגרת  מדידות המפקח  לדרוש  המפקח  רשאי  כן,  כמו  ם. 

וחישובים מסוג זה, עבור חלקי המבה, כדי להעריך את החלק היחסי  
  של המבה לצורך אישור תשלום בייים, בחשבון חלקי.

  
  ותואר בו -סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא   )  1(  . 58  סכומים 
  לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  -במפורש כסכום ארעי       ארעיים  

לא יוכלל בתמורה הקובה בחוזה; ובאם בוצע חלק קובים   -מהמבה                 ומחירים                       
של    ערכו  בחוזה  הקובה  התמורה  במסגרת  יוכלל  האמור,  המבה     של                

של  לק  ח חומרים                במקומו  לחוזה,  בהתאם  שייקבע  האמור,    המבה 
  הסכום הארעי הקוב.                                                 

  
קובים   ) 2(      מחירים  על  המבוסס  הכמויות,  בכתב  שקוב  יחידה  מחיר 

בביצוע  בהם  להשתמש  שיש  מסויימים  חומרים  של  יסוד)  (מחירי 
ה  -היחידה   חישוב  לצורך  במחיר  יוחלף  בחוזה,  הקובה  תמורה 

החומרים   של  הממשיים  המחירים  הצגת  ידי  על  שיתקבל  היחידה 
האמורים (שרכשו על ידי הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של  

  המחירים הקובים. 
  

מחירים,    ) 3(     הצעת  כל  דרישתו,  לפי  למפקח  להמציא  מתחייב  הקבלן 
ל סכומים ארעיים  חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הוגעים להשפעתם ש
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לפי  הכמויות,  בכתב  המופיעים  חומרים  של  קובים  מחירים  או 
  על חישוב התמורה הקובה בחוזה. -) 2(-),ו1סעיפים קטים (

  
  היה לאתרים יסוד סביר להיח, שתמורת החוזה ששולמה או  )  1(  . 59  מיעת  

  שעומדת להיות משולמת לקבלן מיחה לקבלן רווח מופרז, רשאית        רווח
אתרים להחליט על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא לאתרים,       מופרז

למפקח ולציגיהם את כל הפקסים, החשבוות והמסמכים האחרים  
הוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה של שהיא הכרוכה בביצוע החוזה,  

מידע   כל  לתת  לביצוע  וכן  שיידרש  בכתב,  והן  פה  בעל  הן  וסף, 
  החקירה. 

  
קבעה אתרים כתוצאה מהחקירה כאמור, שלפי שיקול דעתה מיחה    ) 2(    

תופחת תמורת החוזה כך שתיח לקבלן    - תמורת החוזה רווח מופרז  
רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי אתרים והקבלן  

כל דרישה  לפי  להחזיר  החוזה    מתחייב  לתמורת  מעל  שקיבל  סכום 
המופחתת כאמור. כן רשאית אתרים לכות כל סכום כזה מכל סכום 

  שיגיע לקבלן מאתרים או לגבות אותו בכל דרך אחרת. 
  

לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון   ) 3(    
מטעם  מבים  שביצעו  אחרים  קבלים  אצל  המקובלים  הרווחים 

  תרים בתאים דומים.א
  

אתרים לא תהא רשאית לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר    ) 4(    
  מתן תעודת סיום החוזה.

  
  סיום החוזה או אי המשכת הביצוע  -פרק י"ב 

  
  להלן: תעודת  -בתום תקופת הבדק, תמסור אתרים לקבלן תעודה   )  1(  . 60  תעודת 

  המפרשת כי המבה בוצע והושלם - ' להלן)  הסיום (ראה מוסף       סיום 
בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם       החוזה  

  לחוזה ולשביעות רצום המלאה של המפקח ואתרים. 
  

הקבלן    ) 2(     את  פוטרת  איה  לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  מסירת 
, אשר מטבע הדברים משכת  מהתחייבות הובעת מהחוזה או מהחוק

  היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
  

  אתרים תהיה רשאית לתפוס את אתר המבה ולסלק את ידו של   )  1. (61  סילוק יד  
  הקבלן ממו ולהשלים את המבה, כולו או חלקו, בעצמה או       הקבלן 
    באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל       מאתר 

או        המבה   והמתקים או בכל חלק מהם, שבאתר המבה  החומרים, הציוד, 
למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום 

בכל אחד מהמקרים המויים    -המגיע לאתרים מהקבלן לפי החוזה  
  להלן:

  
כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבה כולו או חלקו או שהפסיק   (א) 

תוך   ציית  ולא  ביצועו,  בכתב    14את  להוראה  יום  עשר)  (ארבעה 
מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבה. או כשהקבלן הסתלק  

  מביצוע המבה, בכל דרך אחרת;
  

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבה, כולו או חלקו, איטי מידי    (ב) 
ל במועד כדי  או  בחוזה,  הקבוע  במועד  השלמתו  את  הבטיח 

תוך   ציית  לא  והקבלן  להשלמתו  יום    14שהוארך  עשר)  (ארבע 
בהוראה  הזכרים  באמצעים  לקוט  מהמפקח,  בכתב  להוראה 
במועד  חלקו,  או  כולו  המבה,  השלמת  את  להבטיח  שמטרתם 

  הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו;
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הוכ  (ג)  אתרים  בידי  מתרשל  כשיש  שהקבלן  דעתה,  להחת  חות 
לא  לקבלן  בכתב  שהתראה  לאחר  חלקו,  או  כולו  החוזה  בביצוע 

  תה תוצאות רצויות;
  

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן   (ד) 
  .ומראש בלי הסכמת אתרים בכתב -משה בביצוע המבה 

  
קב  (ה)  צו  גדו  כשיתן  או  הרגל  את  פשט  או כשהקבלן  כסים  לת 

כשעשה סידור עם או לטובת ושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 
או    (פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר)

  ; בהקפאת הליכים
  

כשיש בידי המהל הוכחות להחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר    (ו) 
בשמו של הקבלן, תן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מעק, דורון 
או טובת האה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע 

  החוזה.
  

) יהיו על חשבון  1הוצאות השלמת המבה כאמור בריישא לסעיף קטן (   ) 2(    
של   בתוספת  האמורות,  להוצאות  בוסף  ישא,  והוא    15%הקבלן 

  ) מהן כתמורה להוצאות ארגויות.ים(חמישה עשר אחוז
  

) אין 1המבה וסילוק ידו של הקבלן ממו לפי סעיף קטן (תפיסת אתר    ) 3(    
  בהם משום ביטול החוזה על ידי אתרים. 

  
), יודיע המפקח  1תפסה אתרים את אתר המבה, בהתאם לסעיף קטן (  ) 4(    

תוך   בהודעה את הערך    30בכתב  ויציין  לקבלן  כך  על  יום  (שלושים) 
המשוער של חלק המבה שבוצע עד למועד תפיסת אתר המבה ואת  

  פירוט החומרים, הציוד והמתקים שהיו באתר המבה אותה שעה.
  

הערך           קביעת  לצורך  יותר  ארוכה  תקופה  המפקח  לדעת  דרושה 
, הציוד והמתקים המשוער של חלק המבה שבוצע, ופירוט החומרים

שהיו באתר המבה במועד התפיסה, יודיע על כך לקבלן בהודעה ה"ל  
  תוך ציון התקופה הדרושה.

  
    )5 (  ) קטן  בסעיף  כאמור  המבה  מקום  את  אתרים  בו  1תפסה  והיו   (

לדרוש   שהיא  עת  בכל  המפקח  רשאי  מתקים,  או  ציוד  חומרים, 
יוד והמתקים  מהקבלן בכתב לסלק מאתר המבה את החומרים, הצ

(ארבעה עשר) יום,    14או כל חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  
על חשבון הקבלן לסלקם ממקום המבה לכל מקום   רשאית אתרים 

להם שיגרם  אובדן  או  זק  לכל  אחראית  תהא  ולא  בעייה  , שייראה 
. הוראות סעיף קטן זה והוצאות כל האמור יחולו  על הקבלן במלואן

גורע בציוד אין  בחומרים,  להשתמש  אתרים  של  מזכותה  ות 
  ) לעיל. 1ובמתקים, או למכרם כאמור בסעיף קטן (

  
סכום    ) 6(     לקבלן  לשלם  חייבת  אתרים  תהיה  לא  המבה,  אתר  תפס 

  ) להלן.7כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (
  

עלה אומדן תמורת החוזה שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה מבצע את     ) 7(    
) על הסכום הכולל "אומדן תמורת החוזה"   -החוזה בשלמותו (להלן  

של התשלומים החלקיים והאחרים שישולמו לקבלן לפי תפיסת אתר  
המבה, של הוצאות השלמת המבה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבוות 

ידי על  שיאושרו  בסעיף   סופיים,  האמורה  התוספת  לרבות  המפקח, 
) דחי2קטן  כל  מחמת  לאתרים  שגרמו  זקים  על  פיצויים  ושל  ה  י ) 

תהא אתרים חייבת בתשלום    -בהשלמת המבה ומחמת זקים אחרים  
ההפרש שבין אומדן תמורת החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד 

אותו חלק מה יעלה על הסכום הכולל של ערך  זה לא  מבה  שהפרש 
ערך  ושל  אתרים  ידי  על  המבה  תפיסת  למועד  עד  ביצע  שהקבלן 
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ואתרים   המבה  באתר  שתפסו  והמתקים  הציוד  החומרים, 
  פי שייקבע על ידי המפקח.כהשתמשה בהם, או שמכרו על ידה, הכל  

  
ששולמו   ) 8(     והאחרים  החלקיים  התשלומים  של  הכולל,  הסכום  עלה 

הוצאות השלמת המבה ובדקו   לקבלן לפי תפיסת אתר המבה, של
שייקבעו על יסוד חשבוות סופיים שיאושרו על ידי המפקח, לרבות  

) קטן  בסעיף  האמורה  שגרמו  2התוספת  זקים  על  פיצויים  ושל   ,(
יה בהשלמת המבה ומחמת זקים אחרים, על  י לאתרים מחמת כל דח

שבין   ההפרש  בתשלום  חייב  הקבלן  יהיה  החוזה,  תמורת  אומדן 
  הכולל כאמור לבין אומדן תמורת החוזה. הסכום

  
תשלום ההפרש ייעשה מיד לפי דרישת אתרים ויישא הצמדה וריבית        

מועד  ועד  העודף  התשלום  מועד  דהייו  החוב,  היווצרות  ממועד 
  התשלום בפועל.

סעיף    ) 9(     לפי  זכויות אתרים  על  באות להוסיף  זה  סעיף  ולא    36הוראות 
  לגרוע מהן.

  
אתרים רשאית לקזז כגד כל סכום המגיע ממה על פי חוזה זה, כל חוב       .62  קיזוז  

המגיע לה על פי חוזה זה, או על פי כל חוזה אחר שביה לבין הקבלן וכן  
  כל חוב קצוב אחר המגיע מאתרים לקבלן.

הוראות סעיף זה אין גורעות מזכותה של אתרים לגבות את החוב האמור          
  בכל דרך אחרת. 

  
  אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבה   )  1(  .63  אי  

  כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן       אפשרות 
תחליט, לפי שיקול דעתה האם  שליטה עליה, יפה הקבלן לאתרים וזו        המשכת  

  כי אין אפשרות להמשיך בביצוע לקבלן אישור בכתב, ליתן  
  והקבלן ימלא אחר הוראות אתרים בכל   בה, כולו או מקצתו,המ      ביצוע 
  הוגע לאי המשכת ביצוע המבה כאמור.      מבה  

  
הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבה    ) 2(     

) קטן  סעיף  יהיה  1לפי  מתן    - )  לתאריך  עד  שבוצעה  העבודה  ערך 
בכתב  הקובים  והשיעורים  למחירים  בהתאם  האמור,  האישור 

  הכמויות ובפקודות השיויים. 
  

כולל  תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן,    ) 3(    
לו, אם וככל    תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שגרמו

  כאמור. שגרמו,
  

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקי המבה, כולם או מקצתם, מאתר    ) 4(    
המבה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות אתרים לפי סעיף  

) חשב1קטן  על  האמורות  הפעולות  את  לבצע  אתרים  רשאית  ון ), 
בהוצאות הכרוכות  והקבלן ישא  דרך אחרת,  בכל  או  בעצמה  הקבלן, 

של בתוספת  אחוז  15%-בכך  עשר  כהוצאות ים(חמישה  שייחשבו   (
  ארגויות.

  
זה    . 64  ביול  וככל שחלות,הוצאות ביול חוזה  והוא חייב    , אם  חלות על הקבלן 

  תימתו ולפי חתימת אתרים. ח לביילו מייד לאחר 
  

  חירים הקובים בסעיפי כתב הכמויות, אים כוללים מס ערך המ    . 65  מס ערך 
בש          מוסף כחוק  המוסף  הערך  מס  את  תשלם  אתרים  הקיים  ימוסף.  עור 

אחר   במועד תשלום החשבוות על פי החוזה. לעיל,  האמור  אף  על 
ו/או בהגשת החשבון הסופי, או לא  בייים  הקבלן בהגשת חשבוות 

ל או  בחוזה,  כאמור  אותו  או הגיש  כולו  המבה  ביצוע  את  השלים  א 
חלקו, תוך התקופה כאמור בחוזה, ולאחר המועד בו היה הקבלן אמור  

הא ללא  התשלום  את  תשלם ילקבל  המוסף,  הערך  מס  הועלה  חור, 
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אתרים את המס כחוק, אולם ההפרש יוכה מהתמורה בחוזה או מכל  
  תשלום בייים בהתאם.

  
  

     ......................  ......................... ..........  
  חתימת הקבלן וחותמת    אתרים בע"מ  

      
    

  באמצעות מורשי חתימה:
  
  

  ת"ז ..................  שם החותם:.................                       שם החותם:................                                 
   
  ת"ז ..................  :.................שם החותם                        שם החותם:................                                

  
  תאריך:........................          
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  מוסף א'
  
  

  תעודת השלמה
  
  
  

  ……………שחתם ביום     ………חוזה מס'    
  
  

  אל הקבלן:..........................................................                       
  

 ...........................................................  
  
  
  

  אביב-מאת: "אתרים" בחוף תל 
  חברה לפיתוח אתרי תיירות    
  יפו בע"מ-בת"א   

  
  

  ספח א' לחוזה, אי מאשר בזאת, כי המבה   -של התאים הכלליים  49על פי סעיף          
  

  בוצע והושלם בהתאם לחוזה, והתקבל על ידי המפקח ואתרים לשביעות רצום.         
  
  

  של התאים הכלליים תתחיל ביום......................  50תקופת הבדק לפי סעיף         
  

  לכל המבה או לחלקים המפורטים להלן:         
  

            ..................................................................  
  

            ..................................................................  
  

            ..................................................................  
  

             ..................................................................  
  

             ..................................................................  
  

            ..... .............................................................  
  
  
       __________  
  אתרים בע"מ     

  
  

  …………………שם החותם:   תאריך..............            
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  מוסף ב'
  וסח ערבות ביצוע (כולל בדק) 

  א' לחוזה 6עפ"י סעיף 
  

  לכבוד 
  אביב  -אתרים בחוף תל

  חברה לפיתוח אתרי תיירות 
  יפו בע"מ  -בת"א

    21רח' הארבעה 
   אביב-תל

  
,.תאריך        א --------------  

  
  

  ------------- הדון:ערבות בקאית מס' 
  
  

  ..ש"ח…………………או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של   .1
  

  …………………………………………………………………………………………  
  

מאת    - (להלן     שתדרשו  הערבות"),  או    "הערב"  -   (להלן…………………………"סכום 

  .. ………………מיום  …………וזה מסחלבקשר    ),"החייב"
  

    
ע"י הלשכה    כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד    

  כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 
  

חודש     מדד  יהא  זו,  ערבות  לעין  היסודי"  שת  …………………"המדד   .………… .. 

..ק'."המדד ………………לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה), בשיעור    15  –שהתפרסם ב  
  החדש" לעין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת  דרישתכם על פי ערבות זו.

  
הצמדה לעין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד    הפרשי

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי   –היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 
שלם לכם את   היסודי,  מוך מהמדד  יהיה  היסודי. אם המדד  בסכום הדרישה, מחולק במדד 

  כום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.הסכום הקוב בדרישתכם עד לס
  

עשר ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  חמישה  לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מ  .2
, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא  בכתב ערבות זהידיו לפי כתובתו המפורטת  

עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל  
  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.

  

  .………שת   ………………. לחודש ………………ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .3
  (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.   

  
דרישה בכתב    מהתאריך ה"ל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר    .4

מברק  או  טלקס  פקסימיליה,  באמצעות  לבק  שתגיע  דרישה  פירושה  אין  זו,  בערבות  כאמור 
  ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

  
  ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה.  .5

  בכבוד רב,                  
    בע"מ  בק                 
 סיף                
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  'גמוסף 
  
  
  

  צו התחלת העבודה 
  

  
  בהתאם לחוזה בייו מס. ........ לביצוע

  
  עבודות............................................................... 

  
 .....................................................................  

  
לסיימה תוך ................,  היכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודה ביום .............. ו

  דהייו עד............... 

  
  ביצוע העבודה על פי צו זה, יהיה בכפוף לכל תאי החוזה על כל מסמכיו וספחיו. 

  
  תיכם עפ"י החוזה ועפ"י כל דין ברצוו להדגיש: ו בויימבלי לגרוע מכל התחי

  
הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה, היכם אחראים באופן בלעדי לקיטת כל אמצעי   א. 

  , ו/או בהתאם לתקות וצווים אחרים בדון. 1955 בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה תשט"ו
  

, ולהמציא את אישור הביטוח התאם להסכםעליכם לערוך את כל הביטוחים הדרשים ב  ב. 
ע"י המבטחים , כשהוא חתום ספח אישור קיום הביטוחים המצורף להסכםבוסח הזהה ל

  שלכם, טרם כיסתכם לעבודה.
  

המפקח על ביצוע העבודה הוא משרד:....................................    טל...................  
    

  כל העבודות תעשיה בתאום מלא עם ה"ל. 
  
  
  

  או מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודה.
  
  
  בכבוד רב,      

  
     )- (  
  מהל כללי       
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  'דמוסף 
  
  

  וסח חוזה משולש 
  לתאים הכלליים 32עפ"י סעיף 

  
  
  

  199.............. ביום ........... לחודש.............. -חוזה זה עשה וחתם ב
  
  

  ב י ן
  
  אביב-חברת אתרים בחוף תל   
  חברה לפיתוח אתרי תיירות    
  יפו בע"מ-בת"א   
  מצד אחד             (להלן "אתרים")    

  
  ו ב י ן 

  
 ............................................................................  

  
  מצד שי   (להלן: "הקבלן" של חוזה מס'.......... 

  
  

  ו ב י ן 
  

.........................................................................  
  

  מצד שלישי   (להלן: "קבלן המערכת/המלאכה") לפי חוזה מס...........  
  
  

   וביום ...................חתם חוזה בין אתרים ובין הקבלן  הואיל 
  

  וזה (להלן: "החוזה הראשי") בדבר ביצוע עבודות המפורטות בח  
  

   ....................................................................  
  

   ....................................................................  
  

  (להלן: "המבה"):   

  
  וביום..............חתם חוזה בין אתרים ובין קבלן המערכת/המלאכה   והואיל

  
  המערכת/המלאכה"), בדבר ביצוע עבודות..................... (להלן: "חוזה   

  
   ...................................................................  

  
  ...................................................להלן: "העבודות"):  

  
ים, את ביצוע כל, או  ושמורה לאתרים הזכות, למסור לקבלן אחר או לקבלים אחר  והואיל

  חלק מהעבודות, שאין כלולות בחוזה עם הקבלן:
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והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של הצדדים מפורטות בין היתר בתאים   והואיל

  המיוחדים ובתאי החוזה הראשי וחוזה המערכת/המלאכה:
  

  אי לזאת הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
  

  מהווה חלק בלתי פרד ממו.המבוא לחוזה זה   . 1
  

קבלן המערכת/המלאכה מתחייב בזה לבצע את העבודות במומחיות מקצועית מעולה,   . 2
כאמור בחוזה המערכת/המלאכה על ספחיו, ואתרים מתחייבת לשלם לקבלן 

המערכת/המלאכה, תמורת הביצוע וההשלמה של העבודות בהתאם להוראות חוזה  
  ו.המערכת/המלאכה, על כל ספחי

  
  עם חתימת חוזה זה יהיה קבלן המערכת/המלאכה לקבלן משה של הקבלן, כמפורט  . 3
  בתאים הכלליים, בסעיפים המתאימים של החוזה הראשי ובסעיפים המקבילים של   
  חוזה המערכת/המלאכה, וכל החובות והזכויות של אתרים לפי חוזה המערכת/המלאכה   
  להלן.  4סעיף יועברו אל הקבלן, בכפיפות לאמור ב   

  
לעיל, תשלם אתרים לקבלן המערכת/המלאכה את הכספים    3למרות האמור בסעיף   . 4

בהתאם לתאי חוזה המערכת/המלאכה, וכל ערבות שתיתן לפי הוראות חוזה  
  המערכת/המלאכה, תוצא לטובת אתרים בלבד. 

  
במקרה של ידי הקבלן. -התשלום לקבלן המערכת/המלאכה כפוף לאישור החשבון על   

  ומוחלטת.  , מחייבתחילוקי דעות יכריע בעיין המפקח, והחלטתו תהיה סופית
  
  לעיין חוזה זה, כתובות הצדדים תהייה כדלקמן:  . 5
  

  אביב. -, תל21: רח' הארבעה  אתרים  
  
   :הקבלן   

             ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  
  קבלן המערכת/המלאכה:   

          ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  
  . הוצאות ביול חוזה זה יחולו על הקבלן וקבלן המערכת/המלאכה, שווה בשווה.6

  
  

  : באמצעות מורשי חתימה ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל
  
  
  

                                                                                                                              
    

  קבלן המערכת/המלאכה   הקבלן   אתרים                 
  
  

  שם החותם................   שם החותם...............    ........  …שם החותם.
  

  ............. …שם החותם  ............  …שם החותם  ......  …שם החותם:..
  

  ......                 ………כתובת:...               ...............  …כתובת                                                            

  ……ת"ז.................               ........   …....…ת"ז                                                        

  ………ת"ז.............               ........  ….......…ת"ז                                          
  תאריך................. 
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  'המוסף 

  
  
  

  ס י ו ם  -ת ע ו ד ת  
  
  
  

  ……………שחתם ביום   ………………חוזה מס'                              
  
  

  …………………………………אל הקבלן    
  
    ....................................................  

  
  
  אביב-מאת: אתרים בחוף תל   
  חברה לפיתוח אתרי תיירות    
  יפו בע"מ-בת"א   

  
  

  
  

ספח א' לחוזה, אי מאשר בזאת כי    -של התאים הכללים  60על פי סעיף 
במבה הושלמו כל עבודות הבדק והכרוך בהן והתקבלו על ידי המפקח ואתרים  

  לשביעות רצום וכי מולאו כל התאים בהתאם לחוזה.
  

של התאים הכללים לגבי עבודות הבדק   50תקופת הבדק הוספת לפי סעיף 
  .. תתחיל ביום...............

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                              ..................................  

  אתרים בע"מ     
  
  

  
    ..................................  

  שם החותם                                                                                                                               
  

  תאריך .................                   
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 עבודות הקמת המבנה              ים למכרז/ חוזה לביצוערשימת מסמכ 00.01

 
 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

  הצעת הקבלן מסמך א'
יצוע מבנה על ה לבתנאי החוז  מסמך ב'

)החוזה  3210מדף  -ידי קבלן 
אל ישרנת הסטנדרטי של מדי

כולל  (.2005 ה"סנוסח תש
 התאמה לתנאי החוזה.

המפרט הכללי לעבודות בניין .1  מסמך ג'
. תבהוצאת הועדה הבין משרדי

אופני המדידה והתשלום 
מצורפים למפרט הנ"ל, הכל 
 לפי המהדורה המעודכנת ביותר

 םים רלוונטיישראל. תקנים י2
.מפרט מיוחד של יועץ לכיבוי 3

 אש.
  כלליים םאיתנ 1מסמך ג' 

נספח 
 בטיחות

  הוראות לקבלנים

 2מסמך ג' 
 
 

  מפרט מיוחד

  כתב כמויות מסמך ד'
  מערכת התוכניות מסמך ה'

 
נוי הבי נמשרדית המיוחדת בהשתתפות משהב"ט ומשרדיכל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הב

 "ל.טחון ולצהיד הבוהשיכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשר
 מסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.ה כל

 
 

 הצהרת הקבלן
 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים במכרז / חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל 
 דרות בהם.מוגת הרים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישוההסב

 
 הערה:

 
המפרטים הכללים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור 

 אביב-, הקריה, תל29טחון, רחוב דוד אלעזר ישל משרד הב
 
 
 
 

 ____________________   ____ _________________ 
 הקבלן  ימתוחת   שם            ת א ר י ך             
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 תנאים כלליים – 1מסמך ג' 

 עבודות הקמת מבנה  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה לביצוע
 

 מוקדמות 00 פרק

 כללי 00.01

 עבודות בנייהלי למפרט הכלפי הכתוב  בעל שיקום מעקה קיר הים בנמל תל אביב יבוצעו העבודות בפרויקט 
 .הכללי אינם מצורפים למכרז פרטבמ הפרקיםבמהדורה העדכנית ביום חתימת חוזה זה. 

 למפרט זההפרקים במפרט הכללי שאינם מצורפים  00.02

 1996   מוקדמות (00)
 1998 עבודות בטון יצוק באתר (02)
 2003(       עבודות בטון טרום       03)
 2000 עבודות מסגרות חרש (19)
 

 רד הבינוי והשיכון.ומשון הוצאו ע"י ועדה בין משרדית בהשתתפות משרד הביטח הכללייםם טיפרהמ
 

 אביב.-כל המפרטים הנ"ל ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, הקריה, תל
 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים לעיל בהוצאתם האחרונה המעודכנת, וכי קראם והבין 
 וכנם וקיבל את כל ההסברים שביקש לדעת.את ת

 
 ודתו בכפיפות לדרישות המפרטים הנ"ל והנחיות נוספות, במידה ויינתנו ע"י המהנדס.עב את הקבלן מתחייב לבצע

 
 הקבלן יחזיק באתר הבנייה את המפרטים הנ"ל, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 המפרט 00.02.01

נין של הועדה החוזה ומשמש כתוספת למפרט הכללי לעבודות במכי מפרט מיוחד זה הינו חלק בלתי נפרד ממס
. שני המסמכים יחדיו מהווים ןהביטחודית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ולמיכונם, בהוצאת משרד משר-יןהב

 את המפרט.

 תקופת ביצוע 00.02.02

 לעבודת הנושא. (" או "החברה"אמ"י" –להלן "אוצר מפעלי ים" )ראה דרישות חוזה מכרז 
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 דההעבו אורית 00.03

 כללי 00.03.01

בשיקום חלק העליון והפנימי )אשר פונה כרוכים ה הדידמפרט טכני זה לתאר את אופני העבודה והממטרת 
מטר. פרויקט השיקום  585-, שאורכו כ(קיר הים להלן יקרא :"מעקה")לטיילת( של קיר הים של נמל תל אביב 

שלב ו מטר 250מהמעקה באורך  וקם חלקו ישבמהלכ ראשון,שלב ביצוע  :לשני שלביםלצורך הנוחות יחולק 
   מטר.  335 באורךהביצוע שני, 

 שלבי עבודה עקרוניים 00.03.02

 מטר: 250-ך כללי של כאורן, ראשו ועשלב ביצ 00.03.03

 מטר דרומה:  200-, מצפון ועדביצוע בתחום המתחיל ממחסני העץ בפינה מול מסעדת "קפה קפה"
 . גידור אזור המיועד לעבודה .א
 העבודה.העץ בתחום וק דק ירפ  .ב

 העבודה. פירוק מעקה הפלדה הקיים, בתחום .ג
לביצוע יהיה על פי אורך התחום  חוםהת אורך בה ותצורה המסומנים בתוכניות.פי גו, על המעקה תחציב .ד

 המתוכנן ליציקה.
 יידנהעמדת מעקות בטון טרומיים זמניים )ניו ג'רזי( בתחום בו לא מתבצע עבודה עם הפיגום התלוי ה .ה

  הים.לטובת קידוח אנכי עמוק בקיר , נייד, גום תלוית פיהעמד .ו

 עקהמוראה בתוכניות בדופן המה קצרים על פי הוח עוגני נירוסטידק  .ז
 לזיון על פי המוראה בתוכניות FRPבניית תבניות ליציקה והרכבת ברזל הזיון ומוטות ה  .ח

 חדשבטון יציקת מעקה  .ט
 החזרת דק העץ על פי התצורה המקורית. .י

 פלב"םהחזרת מעקה או /חידוש ו .יא

 י"א.זרה על שלבים א' עד ה הבא וחהתקדמות למתחם היציק  .יב
מטר  51ר הגלים, בתחום המתחיל מרמפת העליה לגג עץ ועד שובגד כנביצוע בתחום הנמצא בתוך מחסני העץ ש

 צפונה:
לאתר פסולת  אוזמני  פינוי חפצים וזבל הנמצאים בתוך המחסן, בתחום המיועד לעבודה, לאתר אחסון .א

 בהתאם.
 תר זמני.חסן וקיר הים, ואחסונם באתקרה המ פירוק פנלים מפלדה המחפים את  .ב

 ס"מ 2 ביקילוף טיח שיקומי קיים בעו .ג

טרוקציית פלדה , הממוקמת בתוך מבנה העץ. העבודות יבוצעו כך שלא תהיה הפרעה לעוברי בניית קונס  .ד
 אורח מעל גג המבנה.

 ון ורצפת הבטון הקיימים.ות עוגנים קצרים לקיר הבטצעיה באמחיבור הקונסטרוקצ  .ה
 וקיר הבטון הקיים ש לחיפוי תקרת העץוריים והרכבתם מחדנלים מקחידוש פ .ו

 יוד רלוונטי לתוך המחסן.ת צחזרה .ז

  :מטר 335-שלב ביצוע שני, אורך כללי של כ 00.03.04

ועד לסוף  ם הניצב לקיר הים( הצפונישובר גלי"דורבן")המעקה, בסמוך לחוף ביצוע מדרום לצפון, מתחום תחילת 
 תחום המעקה ממול לכיכר "שלוותא".

 
 לעבודה. גידור אזור המיועד  .א

 פירוק דק העץ בתחום העבודה.  .ב
 תחום העבודה.פירוק מעקה הפלדה הקיים, ב .ג

 יות. ם בתוכנהמסומני פי גובה ותצורה למעקה, עחציבת ה .ד
 .1ים וביטון מוט. היכן שנדרש שיקום מסוג נכי עמוק בקיר ה, לטובת קידוח אתלוי, נייד העמדת פיגום .ה

 ה בתוכניות בדופן המעקהקידוח עוגני נירוסטה קצרים על פי המורא  .ו
 ותה בתוכנילזיון על פי המורא FRPבניית תבניות ליציקה והרכבת רשת מוטות   .ז

 ם.הקיי ה הבטוןיציקת ציפוי חדש למעק .ח

 התצורה המקורית. העץ על פיהחזרת דק  .ט
 חידוש והחזרת מעקה הפלדה הקיים .י

 התקדמות למתחם היציקה הבא וחזרה על שלבים א' עד י'.  .יא
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 הראשון ועד בודה בשלבזור העמאמחסני העץ שכנגד שובר הגלים, בתחום המתחיל  הנמצא בתוך ביצוע בתחום
 :בתוך תחום המחסן צפונהמטר  46

אתר פסולת עבודה, לאתר אחסון זמני או לבתוך המחסן, בתחום המיועד ל וזבל הנמצאיםפצים פינוי ח .א
 בהתאם.

 ואחסונם באתר זמני. פירוק פנלים מפלדה המחפים את תקרה המחסן וקיר הים,  .ב

 ס"מ 2קילוף טיח שיקומי קיים בעובי  .ג
לעוברי  א תהיה הפרעהכך שליבוצעו ת בתוך מבנה העץ. העבודוהממוקמת קציית פלדה , קונסטרובניית   .ד

 אורח מעל גג המבנה.
 חיבור הקונסטרוקציה באמצעות עוגנים קצרים לקיר הבטון ורצפת הבטון הקיימים.  .ה

 תקרת העץ וקיר הבטון הקייםוהרכבתם מחדש לחיפוי חידוש פנלים מקוריים  .ו
 נטי לתוך המחסן.החזרת ציוד רלוו .ז

 

כחלק ממסמכי  יותוכנברשימת הת יעותמופ זה במפרט ותהכלולהביצוע ום בתחיות נכות 00.03.05
 הפרויקט.

 יות:כנתו
 עבודות הנדסה אזרחית

 2שיקום מסוג  -1שלב ביצוע  -שיקום קיר ים -100- 2103
 4שיקום מסוג  -1שלב ביצוע  -יםם קיר שיקו -103- 2103
 4שיקום מסוג  -2שלב ביצוע  -שיקום קיר ים -104- 2103
 1שיקום מסוג  -1שלב ביצוע  -שיקום קיר ים -110- 2103
 1שיקום מסוג  -2שלב ביצוע  -שיקום קיר ים -111- 2103

 5שיקום מסוג  -צפוניבקטע  2בקטע דרומי ושלב ביצוע   1שלב ביצוע  -שיקום קיר ים -120- 2103
 חתכיםכללי  -2שיקום מסוג  -1שלב ביצוע  -שיקום קיר ים -130- 2103
 חתכיםכללי  -מצפון 2דרום שלב ביצוע מ 1שלב ביצוע  -שיקום קיר ים -131- 2103
 מעקה חדשט פר -שיקום קיר ים -132- 2103
 פיגום ייעודי לעבודה בראש קיר הים -ים שיקום קיר -2103-500

 

כניות לביצוע ימסרו לקבלן וכניות הנ"ל הינן לצורך מכרז בלבד ועל הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו. תותכל ה
 לפני התחלת העבודות.

 רהאת תנאי 00.04

ת האזור המיועד להיות אתר גישה אליו, ארכי המד את דרויקט, ילהפר ע סיור באתהקבלן יבצ ,לפני הגשת הצעתו
 ה את הקבלן כאילו בדק את כל תנאי האתר.ין רוא. המזמ, המשרדים הזמניים וכו'אחסוןה

מי תהום ל, עומק הקבלן מצהיר כי בהגשת הצעתו התחשב בתנאי מזג אוויר, רוחות, גלים, זרמים, גאות ושפ
נוע נזק לעבודות במהלך ביצוען והגנת ים על מנת למהדרושאמצעים ונקט בת שפעהמוחול הועת , תנהמושפעים

הנובעת מאי  פעולת התנאים הסביבתיים כאמור לעיל. המהנדס לא יכיר בכל תביעההעבודות שלא הושלמו בפני 
 ים.ביטוי בתוכניות ובמסמכים אחר הכרת תנאי כלשהוא, כולל תנאים אשר קיומם אינו בא לידי

 תכניותדות ביים והמהנתונ תר שלאימות בא 00.05

לא תתקבל כל תביעה י שטח קיימים. דרישות התוכניות אל מול תנאבדוק לפני הביצוע ובמהלכו את בלן לעל הק
 מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הבחין בסטיות ו/או אי ההתאמות הנ"ל.

לוי עם גי דס מידה למהנא יפנאם הקבלן לו א/רת המידות והפרטים כאמור, ובמידה והקבלן לא יערוך ביקו
חריות הכספית ובכל אחריות ימלא אחר הוראותיו כמפורט לעיל, ישא הקבלן לבדו בכל הא או לא/הסטייה ו

ת בין אם נראות מראש ובין אם לאו, לרבות הריסת עבודות מבוצעות וביצוען אחרת עבור כל ההוצאות האפשריו
 חדש.מ

 משטח העבודהטיב  00.06

עץ דקורטיבי. על הקבלן לשמור על  פה דקהמצו ח טיילתמשטל יםהבין גבול  משמש שיקוםר הים למעקה קי
 לעץ. מנת שלא יגרם נזק ולאחסנו עלצורך להסירו מצב העץ הקיים ובמידת ה

 .ס"מ 20של מלי נימימשטח בטון בעובי קיים , ולקונסטרוקציה עליה מורכב דק העץ מתחת לדק העץ
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כניות ומהמידע שנמסר ורים בתו כשונים מהתיאויימצאאם  ,השטחאי מתנות עות הנובעהמהנדס לא יכיר בתבי
 לקבלן.

 
 בודתו. יהיה הבדיקות והבירור על חשבונו.בירור מעמיק יותר לצורך עבמידה והקבלן יראה צורך ב

 
 

 

 

 גידור 00.07

להתחשב  ע"מ להרחיק אנשים מאזור העבודה, ישק ושילוט בהתאם לדרישות החועל הקבלן לבצע גידור 
 עה בכל עונות השנה.ובתנועת עוברי אורח קגיל בר ובדה שהמקוםבע

 

 מדידות וסימון 00.08

הקיים אשר ויק של העמדת חלקי המבנה באתר, סימון המתווה בין היתר, גם סימון מד במחירי העבודות כלולים,
קיים  מדידות מצבוע העבודה בצורה מושלמת לרבות ש לביצל הנדרוכ ,הינם לשחזור מידותיו )רוחב וגובה(

 .כל זאת ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן  ,תל אביבשל עיריית  GISבהתאם למערכת ה  קטהפרוית ומסיר
 
 

 דרכי גישה 00.09

 
  .תנועה של הכלים ההנדסייםי הנסיעה בשטח ומגבלות האלקחת בחשבון את תנעל הקבלן 

ה הגיש כילדר עבודה, רי הות היתלדריש םהקשורות בביצוע העבודה, בהתא המהנדס לא יכיר בתביעות כלשהם
 מגבלות ההנפה.ו
 

 אי הים והמקוםנת 00.10

 3.5-. ממערב למעקה, ים. פני הים כובל עם המעקה שלשימורטיילת נמל תל אביב הגאתר העבודה נמצא בתחום 
 מטר. 2.5ל 1.5מטר מעל פני ים ממוצעים, בנוסף, עומק המים בין 

הספיקה נו הי OVERTOPPING ם. יה גליל ת" והתזות שם ה"השפרצומבנה קיר הים, במצב ים גלי קיימיופי בשל א
משתנה ממקום  OVERTOPPINGעם קיר הים. כמות ההנפחית של מים המותזים מעל למעקה בעת התנגשות גל 

מות בעבודה בתכנון על הקבלן לתכנן את אופן ההתקד למקום לאורך קיר הים ובהתאם לתנאי הים העונתיים.
 מוגדר בחוזה. יקט הרור על משך הפשמוויקט ולשל הפר לוח הזמנים

 
תנאים אשר נועד לספק לקבלן הפרויקט קט תוכניות לפיגום נייד המתוכנן על ידי מהנדס מכי הפרויממס כחלק

 פיגום באישור המהנדס והמפקח.באפשרות הקבלן להציע חלופה אחרת לבטוחים לעבודה מעל לקיר. 
. בהתאם למצב הים ולהעבודה יוגב ניער ועל כן זמובמצב ים ס ועד לשימושי הפיגום המתוכנן אינו מייש לציין כ

 זמנים בהם הים רגוע יחסית.מאי נחשבים  -דצמבר או אפריל -קטובראו לרוב, חודשים
 מטר. 2-גבוהים מ י התחזיתעל פמעל הקיר במצב בו גלי הים עבודה  על כל פנים, לא תורשה

 
 ת עוברי אורחקיימת בו תנועתיירות, אשר  אזור אביב, נמל תלחום ת בתו נמצאילותעפ ת לב הקבלן:לתשומ
 ייפגעו על ידו.  שלאים ומתקנ סמוכים הקבלן אחראי לשלמות מבנים. צפופה

 עמידה בלוח זמנים 00.11

 תנאי חוזה ההתקשרות עם המזמיןראה 
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 צורךם לפי הזהירות מפני פגיעות במתקנים ומבנים והגנה עליה 00.12

 מתחת לדק העץו/או  ייםעל ם ומבניםלגרום נזקים למתקנילא  רות כדיעי הזהיאמצלנקוט בכל חייב הקבלן מת
חשמל, מים, ניקוז, ביוב, תקשורת וכד', יסודות וחלקי מבנים ומתקנים  ,ינורותכגון: שוחות מכל הסוגים, כבלים, צ

פת קות רים, בכלשינוע החומודה ורבת אזורי העבקמים בקקרקעיים הממו-מכל הסוגים, משטחי בטון ומבנים על
 .העבודה

 
 העל קרקעיים.קרקעיים ו-את מיקומם של המתקנים התתהגורמים הנוגעים בדבר,  על הקבלן לברר מראש, אצל

הקבלן יישא באחריות לנזק שייגרם לאותם המתקנים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של 
 ח.המהנדס/המפק

 

 נמלהנהלת הילות ת הפרעות לפעמניע 00.13

פת של מנהלת נמל טשואחזקה ה שתבטיח, שפעילות ע בצורשהעבודה חייבת להתבצ וןלקחת בחשבעל הקבלן 
 ת המזמיןעל הקבלן למלא בדייקנות אחר הורא לא תופרע. ם אחרים העובדים בשטחת קבלניועבודו תל אביב

דה, סוגי שעות עבועת משמייצור, קום מתקני ה, מיסידורי תאור וחומרים,בדבר צירי תנועה, מקום ריכוזי ציוד, רכב 
 ים, סידורי בטיחות וכו'.והרכב המותר הציוד

 
 או התנאים הבאים:הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמל

 
 .המזמיןואישורי עבודה מ ראותתקיבל בכתב מהמהנדס את ה .א

 הוציא את כל היתרי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות. .ב

ידא שעובדיו וספקיו ו.1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חם לתאבה הל עבודה מינה מנ .ג
 .ים למלא אחריהםת ומסוגלראוההורים את ל ידו, מכיקים עהמשנה המועס ות קבלניעל עובדיהם, לרב

 דרושים להבטחת מילוי ההוראות.הסידורים העשה את כל  .ד
 הפועלים בחסותו ועם קבלנים אחרים המזמיןתיאם את עבודתו עם  .ה
 העובדים בשטח.  .ו

 דוציו חומרים 00.14

כדי יהיה בהם  בודה,טרת ביצוע העהקבלן למהחומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י 
ות ל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכה ואיכותה. כרישות לגבי טיבקיום הד את טיחלהב

הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או תעודות.  ובליווי  מעולה
 המחייבות ד לעבודותויוחד על ציחל במין זה ית. ענות מכניוהכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקל

 ציפות של ביצוע.ר
תאם לדרישות המפרט או דעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהוד אשר למרים וציוח

ם שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמני
 שות.דרים להמתאימירים אחרים ד וחמויוחלפו בציוחשבונו, הקבלן ועל 

  .ה עבודהוד והחמרים הדרושים לביצוע אותל בשום עבודה עד שכל הצייוחלא 
 

 . 

 דות שיטת ביצוע עבו 00.15

הקבלן יגיש עם הצעתו את תיאור שיטת הביצוע אותה הוא מתכוון ליישם במסגרת עבודות פרויקט זה. פירוט 
 .משך העבודהשלביות ור היאואנט" לתות ולוח "גהמשימלה עם פירוט ורמט טבפביהיה  שיטת הביצוע

 עם הקבלןמנהל פרויקט מט 00.16

פת הביצוע ובכל שעות הפעילות ולצורך תיאום וניהול הקבלן יעסיק באתר העבודה מנהל פרויקט במהלך כל תקו
 ,נים ום ושימור מבטון, שיקיציקות ב שנים לפחות בעבודות 8יהיה מנוסה, בעל ותק של  נהלשל העבודה. המ

 ריכלים.הנדסים והאדם בפנקס המויהיה רשו

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-037.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-037.aspx
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 קבלני משנה 00.17

 ההתקשרות עם המזמיןי חוזה ראה תנא
 

 רג'י (ביומית/בעבודות יומיות ) 00.18

 ראה תנאי חוזה ההתקשרות עם המזמין

 חומרים 00.19

 החומרים לביצוע הפרויקט טיב 00.19.01

אי תנלדרגת החוזק ויים וים הרלוונטנים הישראליבדקו בתנאי מעבדה בהתאם לדרוש על פי התק -בטונים
 ים לכל בדיקהמדגמ 3-בתוכניות. לא פחות מים ה המפורטהחשיפ

 לוח לאתרל יוצמד תעודה המעידה על חוזק וסוג עבור כל משבהתאם לתקן הישראלי הרלוונטי. לברז -ברזל זיון
וצמד תעודה קים יוטות המסופוטות/רשת מעל חלקיו. למ ACI 440בהתאם לדרישות  -(FRPזיון במוטות פיברגלס )

 ר כל משלוח לאתרעבוזק וסוג דה על חועיהמ

 באתר העבודה ים ואכסונםאספקת חומר 00.19.02

לאישור המזמין ופירוט תערובת הבטון מקורות לחומרים השונים הקבלן יגיש בטרם התחלת העבודות את ה
 והמהנדס. האישור למפעלים/ספקים יהיה בכתב. 

 סון זמני.אפשרי לאכ המזמין יספק מקום

 ראתל ת חומריםראת אספקות לקדוגמא 00.19.03

 . מידה והחומר שונה מהמפורט בתוכניותר דוגמאות לחומרים בן להעביעל הקבל
 
 

 ניקיון אתר הבניה, אתר התארגנות וסביבת האתר, סילוק עודפים, פסולת 00.20

ו ק ו/אתוצרי פירו, הפסולת, שאינם ניתנים לשימוש חוזר החומרעל הקבלן לסלק מאתר העבודות את כל עודפי 
 מר זר וכדומה.לוך חונוי על ידי המפקח, לכפיכפסולת ל הם שנקבעויהריסות למינ

 מאושר על ידי הרשויות. לאתר שפיכההעבודות סילוק יבוצע אל מחוץ לאתר 
 בסיום הביצוע הקבלן ישאיר את האתר וסביבתו, ביבשה ובמים, נקי מכל פסולת שהוא.

הקבלן לצורך ביצוע על חרת בה פסביבה א כלאתר האכסון ו גנות,אתר ההתאר י הכבישים,הדבר נכון גם לגב
 מפורטת במפרט זה.עבודה הה

לא ולא ישולם הכמויות בין אם הדבר צוין במפורש ובין אם העבודה הינה חלק בלתי נפרד מכל פריט בכתב 
 בנפרד.  

 הפסקות עבודה 00.21

 הפסקות עבודה יזומות  00.21.01

 העבודה.מן תועד ביושהדבר י נתם המזמין על מב מטעעל כל עיכומפקח באתר הקבלן יודיע בכתב ל
 

 בטיחות 00.22

דרישות משרד העבודה, כללי בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקוט נלעל הקבלן 
חות ר את אזורי העבודה. הקבלן יהיה אחראי בלעדית לבטיחות עובדיו ובטימקצועות שונים. על הקבלן לגד

 קופת העבודה.הלך תם במקום במהעוברי
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 להנמעה בשטח הוראות תנו 00.23

 יתואם מראש עם המזמין.מקום כניסה ויציאה מהאתר 
עצירה פתאומית בשל מעבר עוברי אורח, שכן, מדובר  ד, ותאפשרנמוכה מאוהמהירות המותרת בתחום האתר 

 .בתחום הליכה של עוברי אורח

 

 

 מים וחשמל 00.24

 כאשרם, ללא תשלו מלמנהלת הני ו לקבלן על ידיסופקדה באתר לביצוע העבו המים והחשמל הדרושים
חשבונו, בתיאום תם אל מקום העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל המים והחשמל, ואספק ההתחברות אל מקורות

 במקום.  המנהלתונציג פקח מוקדם עם המ
 בלבד. ביצוע העבודות המים והחשמל יהיו לצורכי 

 בונו. שופיים על חניידים חל רגן עם אמצעיםלהתא על הקבלןמל ו/או מים מקרה של הפסקות חשב

 דה באש גלויה עבודות ריתוכים ועבו 00.25

 .המזמיןתב מנציג ר מראש ובכטעונה אישו בשטחכל עבודות ריתוכים ואש גלויה  .א
 .המפקחהקבלן יספק את כל אמצעי הבטיחות והכיבוי, אשר יידרשו ע"י  .ב
חיתוך  תוך במבער,, עבודת חיריתוך למיניהםוגי האת: כל סגלויה כוללת עבודת ריתוכים ועבודה באש  .ג

 דות.רים למיניהם למטרות כלשהן וכן תנור חימום לאלקטרובמבע בלהבה וכן שימוש
 עיל אינו בא במקום תקנות הבטיחות שעל הקבלן לקיים באתרי העבודה, אלא בנוסף להן.מור לכל הא .ד

 

 תל אביבמל נ שיונות כניסה לאתר העבודה בשטחיר 00.26

תר לפני כניסתם בדו באתים ושמות האנשים שיעוואודות הצ הלת פרטיםנמביר למפקח ולן להעעל הקבל
 ולקבל אישור המפקח ומנהלת הנמל.  לעבודה 

 

 יפות בין המסמכיםדע 00.27

 יןעל הקבלן לבדוק את כל מסמכי מכרז/חוזה זה, ובכל מקרה שיימצאו סתירה ו/או אי התאמה ו/או פירוש שונה ב
תיאור ו/או דרישה איזה למהנדס, אשר יקבע לפי  על כך מיד ליו להודיעכים השונים, עבמסמ והדרישותהתיאורים 

 תבוצע העבודה.
 

 החלטת המהנדס תהיה סופית.
אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטתו, ישא הקבלן בכל ההוצאות העלולות לקרות מכך, בין 

 לאו. אם נראו מראש ובין אם
ם תהיינה "ל )אלא היה מודע לסטיות הנ א ראה ו/אומך טענה שלצד הקבלן על סיעה מבל כל תבלא תתק
 כאלה(.

 :-מחיר כאילו נקבע לפי המידות והתיאורים בכל מקרה של סתירה כמתואר לעיל, רואים את הב
 
 כניותות.        1 
 
 .         כתב הכמויות.2
 
 דים..         אופני מדידה מיוח3
 
 יוחד.המ רטמפה     .    4
 
 הכללי. המפרט     .    5
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 על הבא אחריו.הקודם ברשימה הנ"ל עדיף  שרכא

 

 

 

 
 

 אמצעי זהירות, תאורת סימון וקשר עם החוף 00.28

של ו, על הקבלן לנקוט באמצעי סימון ברורים של הציוד אזור תנועת עוברי אורחעקב ביצוע העבודה בקרבת 
בועים בצורה שתאושר וק ו ברוריםונים יהיימהס .ות הביצועמהתקדלבי ובלילה, בהתאם לשאזורי הביצוע, ביום 

 .המפקח ימראש ע"

 
 נים הבאים:התאורה בלילה חייבת לענות, בין היתר, על הקריטריו

 .מטר 500הפעלת שני מתקני תאורה , הנראים למרחק של  .א
 לסביבה. סנוורמניעת  .ב

ת קבל אמנת ל לה, עלבלי אורהת ופרטי תיתכנ דה ,בוום צו התחלת העיום מי 15תוך  למפקחעל הקבלן להגיש 
 אישורו על כך.

בוצע, וכל נזק שייגרם להם יתוקן שיטת הסימון, יהיה הקבלן אחראי לציוד ולפרויקט המשור צורת וגם לאחר אי
 בונו.ע"י הקבלן ועל חש

 שמירה 00.29

 ה למבנים,בגני ה אויקרה קלקול, אבידהקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם  
דיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד, בלן או בירים שהונחו ע"י הקומכשיכלים  ציוד, רים,חומ

 מזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.ל על הלא תחוושום אחריות 
  

 שמירת מסמכים 00.30

  ה, נעילה הניתן לדן פלבארוזיקם במקום מוגן הקבלן מתחייב לשמור על כל המסמכים והתכניות ולהח 
 המפקח.על ידי שיאושר          

 

 מין ולינת פועלים באתרמזמה שירותים  00.31

 ירותים סניטריים, טלפון, רותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות ושלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשי 
 לינה וכיו"ב.         
 ורה.מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אס 

 עניהול הביצו 00.32

   המתארת את שלבי ביצוע  סיס שבועיכנית ביצוע על בבודה תות העהתחלם מצו יו 14 גיש תוךן יבלהק .1
 הפרויקט.    

 ית ולוגית לפי שלבים.גש למהנדס בצורה עניינהתוכנית תו         .2
 העדכנית ביותר. MS PROJECT התוכנית תוגש בתוכנת         .3
 זה. למפרט ספח א'ף כנמצורם )גנט( היזמנ לוח סנית תוגש על בסיהתוכ         .4
 דו"ח ביצוע חודשי 
ע שביצע נכון לאותו חודש תוך עדכון הקבלן יגיש בסוף כל חודש קלנדרי דו"ח התקדמות שלבי הביצו         .1

 ת הגנט אשר הגיש למהנדס בתחילת ביצוע הפרוייקט.תוכנית הגנט ביחס לתוכני
 ן:דלקמנוספים כ תדוחוגיש הקבלן י  כמו כן         .2 

 בודה.צוות הע דו"ח המפרט את         א.            
 דו"ח המפרט את הציוד הדרוש.         ב.            
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 דו"ח תקציבי, יתרת כספים לתשלום.          ג.            
 דו"ח כמויות לביצוע.         ד.            
 ת.ובטיחות ודו"ח תאונ         ה.            
 ב עבודה שבוצעה.ידו"ח ט          ו.            

 ות שבועידו"ח התקדמ
 בצהריים. 12:00יצוע שבועי. הדו"ח יוגש כל יום ראשון לפני השעה העתקים דו"ח התקדמות ב -4הקבלן יגיש ב            

 הדו"ח יכלול:             
 אחרון.הבוע ו בשור העבודות שבוצעתיא           -            

 .התקדמות ביצוע העבודה גרף           -            
 העתקים של יומן העבודה.           -            

 דו"ח צוותי עבודה רשום לפי ימים           -            
 
 

 יומן עבודה יומי
 ימלא יומני עבודה יומיים בהתאם להנחיות החוזה.הקבלן 

 נדס והמהצוות הביצוע  שותפגי 00.33

 ופיקוח עליון.יצוע העבודות באתר קב אחר בשיות למעחודשבועיות ו יבוצעו פגישות
 .אר הדוחות והדיווחים כנדרש במפרטבפגישות יוצגו דוחות התקדמות ביצוע העבודה וש

 פגישות לא מתוכננות שלא מהמניין 00.34

יהול ע ונביצוהנוגעים ב ל כליר שדעה מראש בזמן סבהמהנדס רשאי לזמן פגישות לא מתוכננות מראש על ידי הו
 .פרויקטה

, ו/או ב הפגישות יבוצעו באתר הפרויקט אותם גורמים אותם יזמן המהנדס.ת אלה חייבים להשתתף כל ישובפג
 ם.אתרי ההתארגנות בהתא

 

 מעבדה נבחרת 00.35

 המעבדה תיבחר ע"י המזמין ובאישור המהנדס. .א
 פרט הטכני.סוגי הבדיקות במעבדה מוגדרים במ .ב
 פי הודעה בכתב ומראש.על  הכל ,למעבדהדגמים וח מלמשל ההוצאות לא בכייש הקבלן .ג
רו את דרישות הטיב של המהנדס הבדיקות במעבדה יהיו על חשבון הקבלן, לרבות בדיקות שלא עב לכ .ד

 כמפורט במפרט הטכני.

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 00.36

פקו שיסו מוצריםדות וההעבוכל  ם גם לגבייתקפ יהיות נשוא חוזה זה, מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודו
זאת אפילו  –' ת וכדו, קשתופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסוניםשטחים משוו/או יבוצעו ב

 אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
 ת מעבר לנקוב בכתבכספי תוספת ולם כלא תש"ל לו אופי כנאה ו/צור דות ומוצרים בעלימודגש בזאת, שבגין עבו

לגביהן לא תהיה מצוינת דות, ש. העבולן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויותהצעת הקב
ירי היחידה, צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את מח –התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי 

 תוספת כספית לקבלן.ת ללא כל בביצוע כנדרש, וזאצורך ם את הללים גככו עתו,ן בכתב הצלהקב נקב אותם

 ( MADE AS) עדות תכניות 00.37

 בודה, מערכת אחת של תכניות שלאחר ביצוע של כל העבודות שבוצעו חשבונו, בגמר העהקבלן יכין על  
   צורה וכנו בניות יהתכ ודה,ית של העבפהסו קבלהג המזמין ולפני העל ידו וימסור אותן למפקח ולנצי         
 י נייר. הגשת חד על גבועותק א PLT -ו DWGרו למפקח ע"י דיסק בפורמט "אוטוקד"( וימסממוחשבת )תכנת          
  כניות תכנית עדות היא תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח,  לא תשולם תוספת.  הקבלן יכלול את הכנת ת         
        AS MADE זה. מכרז / חוזה לש 
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 יקותדגמים ובד 00.48

הטעון  כל חלק מהעבודה שייבדק או ייבחןך או יבחן ו/או יגרום לכ/ידגום ו/או יבדוק והקבלן, על חשבונו, . 1
 דגימה, בדיקה או בחינה לפי חוזה זה או כל דין.

דה מעב י אוים הישראלנהתק מכוןלמסור וייטול , יבדיקת דגימות, הקבלן, על חשבונותידרש במקרה בו .2
)"המוסד הבודק"(, מספר מספק של דגימות מייצגות מחלקי  ב ע"י המזמיןאושר מראש ובכתאחרת שת מכתמוס

הדגימות הוראות המוסד הבודק.  עלות נוהלים מקובלים או . הדגימות ייאספו ויתויגו בהתאם להדרושיםה עבודה
.  תוצאות על הקבלןת יוטלו דמובדיקות הקולאור תוצאות הו דרששיי נוספותיקות ת ובדדגימולרבות והבדיקות, 

 יומצאו למזמין ולקבלן.הבדיקות 
ם וללוח הזמנים לביצוע או בחינת )שבעה( ימים מראש בנוגע ליו 7חות הקבלן ימסור למזמין הודעה בכתב לפ. 3

.  המזמיןציג ות נאלו בנוכח ודותע עבלצפות בהם, ויבצ כל עבודה, אשר נציג המזמין הודיע לקבלן שהינו מעוניין
ימשיך ה של עבודה זאת במועד המוזכר בהודעת הקבלן, הקבלן לא קום ביצועג המזמין ייעדר ממונצי היה

 המפקח זאת ללא שהשיג את הוראות נציג המזמין, ואם לא ניתן ליצור קשר אם נציג זה, אזי ההוראה של  בעבודה
 .בא כוחואו של 

 ה.לק מהעבודאת הביצוע של כל חבחון ו/או ללבדוק או /ות וכל עת לצפבכאי הא זנציג המזמין י. 4
ד שנבדק ואושר בכתב כל חלק של העבודה ע בכתב, הקבלן לא יכסההורה אחרת מנהל הפרוייקט אם למעט . 5

 חרלאת וייסגר שניהקבלן על ידי גולה יייפתח וישור שכזה שכוסה ללא אעל ידי נציג המזמין. כל חלק מהעבודה 
 .הקבלן ועל אחריותו ל חשבון, הכל עורה נציג המזמיןיכך ין, אם המזמציג ידי נ שור עליקה ואיבד

יש בו פגם לקוי או הוא כל חלק מהעבודה, שלדעתו פסול ללקבלה על תנאי,  זכאי בכל עת, עד היהי . המפקח 6
אלא ישות. לדר ימותבלתי מתא וות אלקויי המוסד הבודק כדי אינו מתאים לדרישות, או שדגימותיו נמצאו עלאו ש

ר יורחק מאתו/או יוסר ו/או  ייהרסייפסל מין, כל חלק מהעבודה שנציג המז ידי-אחרת בכתב על נקבע אם
ועל חשבונו. למען הסר ספק, הקבלן לא יהא הקבלן ויבוצע מחדש בהתאם לדרישות, הכל באחריות  העבודה,

 ו.פסילה כז יגרמו עקביש או עיכוב ה דעבו לכל בקשרצוי או ארכה תשלום נוסף, פיזכאי ל
לעדי, להורות וייקט  רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבשל העבודה יהיה מנהל הפר .  במקרה של פסילת כל חלק7

 רס, יוסר ויבוצע ע"י הקבלן כאמור לעיל:כי במקום שחלק זה ייה
 ו.ין או אחרים מטעמאותו חלק יתוקן או יהרס ויבוצע מחדש ע"י המזמ

 חוזה          יפחת מחיר ה חוזה. במקרה זהת מחיר הפחתבה המזמין ובל ע"יחלק יקותו אש
 ו את הקבלן. בסכום השווה לסכום שהמזמין היה זכאי לחייב ב

שקף את ההפחתה במחיר יוציא המזמין לקבלן הוראת שינוי שתבמקרה של הפחתת מחיר החוזה כאמור,    8
 ד עם דרישת המזמין.מידי הקבלן שולם על ייין, לפי העני ,ה אוהחוזופחת ממחיר י הז סכוםהחוזה ו

יקט יש יסוד שלמנהל הפרועבודה כל חלק של האו  פסליהא זכאי להורות,כי כל חלק מהעבודה שנקח .  המפ9
או איכות מיומנות, הרמת הב ואינם מסוגלים או כשירים לבצעאו קבלני המשנה שלו סביר להניח כי הקבלן 

  .שבון הקבלןל חטעמה, עין או מהמזמידי יבוצע על  רשת,הנד הזהירות

 מויותיות ומדידת הכשינויים בכמו  00.38

. הקבלן מתחייב יפי החוזה ללא הגבלה, ואפילו לבטל סעיפיםזכותו של המזמין לשנות את הכמויות של סע 
ר כפוף לאמובות וכמוין מפורטות בכתב הלבצע את כל העבודות בכל מקרה בהתאם ועפ"י מחירי היחידה כפי שה

יכללו את  ידה של העבודות הנותרות בכל מקרהקחת בחשבון שמחירי היחבלן לעל הק וזה.סמכי החתר מבי
 שינויים ועבור הנ"ל לא ישולם בנפרד.יות ורווח הקבלן בגין ביצוע מלוא ההוצאות הכלל

 ביצוע בשלבים 00.39

דר לקבוע סשאי יה רהמפקח יה יח וכהמפקשלבים כפי שיקבע על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע ב
 ת עיניו.ת בכל שלב לפי ראוויוקדימ

 ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הבצוע. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום 
 פקח.העבודה מבוצעת בתוך מתחם עובד ופעיל של המזמין, שלבי עבודה יתואמו עם המזמין והמ

 "ב"מך מס – ערך"מוצר "שווה  00.40

מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה הדבר  סימני זיהוימוזכרים שמות ו זה בומכרז מכי הום במסבכל מק
דרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או יב הנור הטלצורך תיא

בכל  מסמך ב', יבמפרט הכלל 00 רק מוקדמותעו בפכמשמ ערךע מוצר שווה שווה ערך" והקבלן רשאי להצי
 ן. ראש לבדיקה ואישור המזמיהמוצר ל"שווה ערך" תוגש למפקח חודש מ, כל בקשה לשינוי מקרה

 מחירי הצעת הקבלן 00.41

 כל המחירים בהצעת הקבלן חייבים להיות בשקלים חדשים. 
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 מחירי היחידה החסרים  00.42

 "מ של המזמין.הבלבמסמכי המצוין פי על פות יקבעו ותוס נוייםעבור עבודות שי החסרים מחירי היחידה 
 

 תיאור כללי – דמותמוק 00פרק ום לאופני תשל 00.43

במפרט הכללי ובמפרט המיוחד של הפרויקט על כל חלקיו, לא ישולם בנפרד ועל  00עבור כל הנאמר בפרק 
סעיף אם כן, קיים תב הכמויות אלא ים בכהשונ יחידהירי ה, במחבעות מכךנות הויובלן להכליל את העלהק

 מפורש בכתב הכמויות.

 קבלת העבודה 00.44

 וזה ההתקשרותעל פי תנאים המוגדרים בח
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 טופס א'

 
 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום 

 __________________אל מפקח עבודה אזורי לאזור ____
 

 הל פעולת בניע הודעה
 

 ולות ( בזה הנני/ו להודיעך שקבלתי/נו לבצע פע192יף )סע 1970-לודה )נוסח חדש תש"בעבבטיחות פקודת ה
 ן:בניה כדלקמ

 
 פרטים על מבצע העבודות .1

 
 שם משפחה

)או שם החברה 

 המבצעת(

 הכתובת למכתבים+ שם פרטי

 טלפון מס'

 מס' בפנקס

 הקבלנים

 

 
 צעתבודה המפרטים על העבו .2

 
 מקום

 שוביה
 מס' החלקה שהגו המספר הרחוב

 המבנים
 

 
 ההעבודמהות 

 _________________________המבוצעת______________________________________________
____________________ 

 
 מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'( -( )בית1)
 רוביםחוטי חשמל הקהמבנה ל ( מרחק2)

 
_________________________________________________________________________ 

 תר()המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוחם הקרוב ביו
 ( סוג הכוח בו ישתמשו3)

 
_________________________________________________________________________ 

 (פנימית וכו'וע שריפה )חשמל, מנ
 
 

 בודהנוי מנהל העמי
 

מיניתי את האדם הנני מודיע כי  1988-)עבודות בניה(, התשמ"חטיחות בעבודה לתקנות הב 3-ו 2קנות ם לתבהתא
 הל עבודה באתר הנ"ל המבוצע על ידינו.יו מפורטים להלן כמנשפרט
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 פרטים אישיים .3
 

 שם משפחה

 

 ' זיהויסמ שנת לידה שם האב שם פרטי

 ריםכתובת המגו

 

 יךתאר פון מס'טל

 מינויתחילת ה

 הנ"ל אין צורך בר מסרת פרטים על מנהל העבודות וניסיון בעבודה )במקרה שכלה השכ
 על השכלה וניסיון בעבודה שנמסרו בהודעתנו מיוםיק לציין פרטים למלא שלהלן ומספ

 ________(__________________ לגבי מקום בניה _________________
 
 

טכני ציין  פרבית סאם למד ב

 דאת שם המוס

 ומוסיומועד 

 הלימודיםשנת סיום  המקצוע העיקרי

מס' שנות הניסיון בעבודת 

בנייה מאז הגיע 

 .18לגיל

                                   

 

 10-מספר שנות הניסיון בניהול  השגחה על עבודת בנייה ב

 שנים האחרונות.       

 

 

   
העבודה  ל העבודה במקוםחליפים את מנהם בהם מקריבמ סעיף זהש למלא ודם )ידה הקפרטים על מנהל העבו

 האמור(
 

 שם משפחה

 

 תאריך הפסקת העבודה שם פרטי

 
__________________________           __________________________ 

 חותמת                התאריך
 

 ה הצהרת מנהל העבודה שנתמנ
 1955 –שט"ו , תיה(דות בנידה )עבות בעבובטיחוג' לתקנות ה2תקנה 

 
יל ומצהיר כי בודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעעצמי את תפקיד מנהל ע אני החותם מטה מקבל על

 יחסים אלי והם נכונים.הפרטים הרשומים בחלק ג' מתי
 1970 –"ל ש( התשסח חדת הבטיחות בעבודה )נויידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקוד

 ו.אחרי תקנות אל שמחובתי למלא ידוע ליה וותיותקנ
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____________________ ____________________ ____________________ 
 חתימת מנהל העבודה שם מנהל העבודה    התאריך

 

 נספח בטיחות

 הוראות בטיחות לקבלנים ועובדיהם

 מהות ההוראות .1

שתיות ומי הבינוי, התהקבלניות בתח עילויותהפ ירבות את מאלה מכססביבה יכות בטיחות, גיהות וא אותהור 1.1

 והאחזקה.

ולהבטיח שיטות ודה ועובדיהם בדבר הסיכונים הנובעים מעיסוקיהם ההוראות נועדו להנחות קבלנים, מנהלי עב     1.2

 עבודה נכונות ובטוחות.

 

 מסירת מידע והדרכת עובדים .2

י יקבעו את סידוריצוע העבודה ובמקום בקח המפה שלו ול העבודן, מנההקבל לת העבודה, יבקרוהתח לפני

בדבר הסיכונים האפשריים במקום  הקבלן עובדי הבטיחות הדרושים לביצוע העבודה. בנוסף, ידריך המפקח את

 העבודה ודרכי הגנה מפני סיכונים אלה.

 

 הנחיות כלליות לקבלן ולמנהל העבודה .3

ת משימות וההנחיוין, לבצע את הפי העניעל ר ודת האפששלו במיעבודה נהל הלדרוש מהקבלן ומ מפקחעל ה

 הבאות:

לטים במקומות נראים לעין   בנוסח: "סכנה כאן לגדר את אתר העבודה באופן שתימנע גישה לזרים ולהציב ש 3.1

 לאיתורו. ניסה לזרים אסורה" ושלט בו יצוינו שם מנהל העבודה ומספר הטלפוןבונים הכ

 חתו      הפיגום תחת השגמטרים, יותקן  6ה על עולהו ם  שגובום זקפיים פיגש להקבמידה ונדר 3.2

מת פיגום עצמאי תיבדק על ידי מנהל    העבודה לפני והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי.  הק        

 חלת העבודה על הפיגום.הת

 בו.שימוש פני הסמך מיד עם הרכבתו ולפיגום ממוכן ייבדק על ידי בודק מו       

 נהל העבודה, בדיקות של פיגומים,   קבלן ומאתר בו יירשמו פרטי הכללי של ה לנהל פנקס     3.3

הכל –מים לאיסוף פסולת בעלת פוטנציאל   לזיהום הסביבה דה וכו'. לספק מיכלים המתאיביקורי מפקח עבו           

 לפי העניין והצורך.

תסקירי ך שלהם תקפה וק המוסמבודת הם, בדיקץ תקיניקני לחובמת י הרמהבמתקני ואביזר להשתמש אך ורק 

 מוסמך מצורפים לפנקס הכללי וניתנים לעיון.הבודק ה

 ינים ובטוחים לשימוש., במכונות ובכלים תקלהשתמש בציוד חשמלי 
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תאים ני ומדיו ציוד מגן אישי תקלהפעיל אך ורק כלי רכב תקינים ובדוקים כחוק על ידי רשות הרישוי לספק לעוב 

 ם בציוד המגן.עובדיו משתמשי גן ולהקפיד כייועד להא מהו בפניהם סיכוניםל

ל כל רגל וכלי רכב בקרבת אתר העבודה ולהודיע למפקח ע לבצע את העבודה באופן שלא תופרע תנועת הולכי 3.4

 הפרעה כזו.

 ונזק לרכוש. לנקוט באמצעים ובשיטות עבודה למניעת פגיעה בנפש 3.5

 יחות.נאי ובסדרי הבטה או שינוי בתה, תאונתקלם, קוי, פגל כל לימפקח עדיע ללהו 3.6

 ולת בנין שהצטברה במהלך יום העבודה.לשמור על סדר וניקיון באתר העבודה וסביבתו ולפנות פס 3.7

 

 ציוד מגן אישי .4

ים ם משתמשהעובדיד כי וכי מנהל העבודה מקפיהמפקח יוודא כי הקבלן מספק לעובדיו ציוד מגן אישי תקני   4.1

 בו.

 בד.ין להעבירו מעובד לעוהסיכונים בה.ציוד המגן האישי הינו אישי ואלסוג העבודה ו ן האישי יותאםציוד המג  4.2

 להלן סוג ציוד מגן אישי: 4.3

 לעבודה בחומרים כימיים, אבק. –משקפי מגן אטומות  4.3.1

 ים.ם לעינימסוכני הליכיםי ובתלעבודה בעיבוד שבב – משקפי מגן / מגן פנים 4.3.2

 שמלי ואוטוגני.בעבודות ריתוך ח – כות ריתוךמסי 4.3.3

טיפול שחזה, חיתוך בלהבת גז, טיפול בפחים     וברזל, מתאימות לסוג העבודה: ריתוך, ה –כפפות    4.3.4

 בחומרים כימיים.

 לעולה עובה הרן, בעבודות אחסון בגבעבודות בניה, בשינוע בעגו –כובע מגן    4.3.5

 פגיעה בראש.ת סכנת גובה ובעבודה בה קיימבעבודה ב  מ', 3          

 ושינוע, בעבודה בגובה. בעבודות בניה, אחזקה, אחסון –נעלי בטיחות    4.3.6

 .לא כלול-.בעבודה בגזים, אדים, אבק –ציוד להגנת דרכי הנשימה    4.3.7

  זיק.ברעש מלווה במקום בו העבודה מ – מגיני אוזניים   4.3.8

 ל כל אביזריה.נפילה עגובה עם מערכת בלימת ד לעבודה בציו   4.3.9

 ביגוד מחזיר אור  4.3.10

 .לא כלול-. חומרים מסוכנים.בעבודה עם אסבסט,  –וף חליפות להגנת הג 4.3.11

 .לא כלול-. מגיני ברכיים לרצפים. 4.3.12

 

 דליקות גבוה. עבודה בעלת פוטנציאל .5

בקשת חשמלית, ריתוך וחיתוך הכוללת: ריתוך דה באש גלויה ינה עבוה הגבודליקות טנציאל עלת פוודה בעב 5.1

 . ת וכד'בלהבת גז, השחזה, עבודות זיפו

 המפקח יפנה לקבלת הנחיות בטיחות אש בכתב . 5.2
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 להלן הוראות הבטיחות לעבודה באש גלויה: 5.3

 יפה כיבוו של מטמיקומ וק אתדה באש גלויה, יש לבדלפני התחלת העבו 5.3.1

מו כן, העבודה , נוזלים דליקים, חומרים בעירים וכד'. כמנים, חומרי סיכהום העבודה שהרחיק ממקלו

 קום מאוורר היטב.תתבצע במ

 אין להשתמש בגז חמצן לניקוי בגדים, אבק, לכלוך או תחנת עבודה. 5.3.2

חיבור בטחים בומ וסתיבור לולהבה בחבולמי בהם  וגז דליק שלא מותקניםאין להשתמש בגליל חמצן  5.3.3

 תן לקבל ביחידת הבטיחות.ייעוץ בנושא נילמבער. 

 ז.במקום אציטילן בריתוך וחיתוך בלהבת ג ככלל, יש להעדיף שימוש בגז בוטן 5.3.4

ילים אינם בשימוש לרבות גלגלילי גז יימצאו תמיד במצב עמידה כשהם רתומים בפני נפילה. גלילי גז ש 5.3.5

 מקום העבודה.יפונו מן ומג ו בכיפתיצוייד ריקים,

 ובה להשתמש בציוד מגן אישי מתאים.שלבי העבודה ח במהלך כל 5.3.6

 

 מלסיכוני חש .6

 עבודת חשמל תבוצע על ידי עובד שיש בידו רישיון חשמל תקף לאותה עבודה.     6.1

תקנה ודא שההלו כדיי בודק י חשמלאעל יד אשונהיבדקו לפני הפעלתם הרמתקני חשמל ארעיים באתר בניה י 6.2

 וק.תאם לדרישות החבוצעה בה

 מיטלטלים. כלים חשמליים תקינים להזנת HO7RN-Fהקבלן ישתמש בכבלים מאריכים מסוג  6.3

 ר זרם דלף.כלי יד חשמליים מיטלטלים יהיו בעלי בידוד כפול, תקינים ויוזנו דרך קו המוגן על ידי ממס 6.4

לא ינותבו בנתיב תנועה של  י בנין, הכבליםכניות של חומרגיעות מי פבפניוגנו  ש באתר,שבשימוחשמל כבלי  6.5

 יר.ם באווף לנתבכלי רכב ועל שלוליות מים, עדי

 חומרים דליקים וגזים יורחקו מלוחות חשמל. יש להקפיד שהגישה ללוחות חשמל תהיה תמיד פנויה. 6.6

 מל.רכת החשלה במעכל תקלמפקח על בודה יודיע מנהל הע 6.7

מטרים  5 -קילווט או מ 33מטרים מקווי חשמל במתח עד  3.25 -יפחת מתבוצע במרחק שלא ובה ודה בגעב 6.8

לווט, אלא אם כן הקווים נותקו ממקור אספקת המתח. במידה ולא ניתן לנתק קי 33תח העולה על מקווים במ

בלתי  ישיר אוגע ת מת למניעאו גדרוחיצות קנת מצעים מיוחדים כגון התאת אספקת המתח, יש לנקוט באמ

 אדם בקווי  ישיר של

 נותקים ממקור אספקת מתח.ל תחת מתח. בעת התקנה או פירוק של המחיצות יהיו קווי החשמל משמח 

ר מבודד אין לבצע כל עבודת חשמל, לרבות עבודה בקרבת קווי חשמל, מעל סולם מתכת או מעל סולם מחומ 6.9

מותו מחומר וצע רק מעל סולם העשוי בשלתבר ודה כאמוי פלדה. עבחיזוק ממתכת או כבלהמצויד בפסי 

 מבודד.
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גיה חשמלית ואנרגיה אחרת האצורה בו. ד, ינותק הציוד ממקור אנרבכל מקרה של עבודות תיקון ותחזוקה בציו 6.10

התקן נעילה אמין אשר יהיה בשליטת מבצע הניתוק יתבצע באמצעות המפסק של הציוד ויישמר נעול ע"י 

 ול". המכונה בטיפ –יין שבו ייאמר: "אין להפעיל שלט נראה לעוקה. המפסק יסומן בבודות התיקון או התחזע

שר נעילה, חייב מנהל העבודה להבטיח באופן אחר ניתוק המתח ואי יים אינו מאפבהם הציוד הקבמקרים  6.11

 .חיבורו מחדש עד לסיום העבודות

או      פס הארקה, יותקן ארקה, לרבות צנרת מים מתכתית, מד מים לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של ה 6.12

 גשר אשר יבטיח את רציפות ההארקה, וימנע סכנת התחשמלות.

 

 עבודה בגובה .7

 הכשרה לעבודה בגובה .17

ים כו על ידי אדם בעל ניסיון     של שנתידרסוגי העבודות בגובה הבאות יבוצעו על ידי עובדים בגירים שהו          

 ם הנדרשים:לפחות בהפעלת ציוד הבטיחות והמתקני

עם מעקה תקני מטרים ושלא הותקנו עבורה משטח עבודה  2עבודה שבה עלול אדם ליפול לעומק העולה על        

 ואמצעי גישה בטוחים.

מעלות  45 -הטיית גוף האדם ביותר מה מטרים המצריכ 2עבודה שבה עלול אדם ליפול לעומק העולה על 

 ר למעקה של משטח העבודה.מעב

 צעת מתוך בימה מתרוממת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.עבודה המתב  

 

 שימוש בציוד מגן אישי בעבודה בגובה 7.2

 עבודות בגובה כאמור לעיל יתבצעו כאשר העובד מאובטח במשך כל העבודה 7.2.1

 יות או בשילוב שלהן, הכול לפי סוג ואופבאבגובה באחת המערכות ה 

 העבודה: 

 ת נפילה עם סופג אנרגיה המחובר לריתמת בטיחות.א. מערכת לבלימ           

 בלימת נפילה.ב.  מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת ל           

חבוש כובע מגן בהתאם לסוג ויעובד המבצע עבודה בגובה ינעל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה  7.2.2

 העבודה.

ת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, תהיה מערכת בלימת נפילה לכל בזמן עבודה מתוך בימה מתרוממת נייד 7.2.3

 נה הבימה, הסל או הפיגום הממוכן, הכול לפי העניין.עובד המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במב

 וע עבודה בגובה.יצלא ייעשה שימוש בחגורות בטיחות לב 7.2.4

ו העובד למנהל העבודה אשר יספק לעובד ציוד ם לפני השימוש או במהלך השימוש, יחזירנתגלה בציוד פג 7.2.5

 חלופי מתאים.
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ק"ג במקרה של נפילת  1500רה תהיה איתנה כך שתעמוד בכוח של נקודת העיגון שאליה יחובר אמצעי הקשי 7.2.6

שתמנע כל אפשרות  ה אל נקודת העיגון, יבטיח אחיזה נאותהירהעובד. אופן הקשירה של אמצעי הקש

 השתחררותו.

ודת העיגון תהיה גבוהה ממקום הימצאו של העובד, או לפחות באותו מישור אופקי. אסור שנקודת העיגון נק 7.2.7

 צא מתחת למקום שבו נמצא העובד. תימ

ה לנקודה במקום שבו מתבצעת העבודה ודכדי לאפשר לעובד המצויד בריתמת בטיחות מעבר בטוח מנק 7.2.8

ם שני אמצעי קשירה תקניים, אשר יחוברו לריתמה באמצעות בה, ייעשה שימוש במערכת בלימת נפילה עבגו

 חות מחובר לנקודת העיגון.סופג אנרגיה, כאשר בכל עת אמצעי קשירה אחד לפ

פי הוראות מהנדס קונסטרוקציות מוסמך  עלהתקנת קווי עיגון קבועים עבור מערכת ציוד מגן אישי, תיעשה  7.2.9

 ובהשגחתו.

מגן אישי לבלימת נפילה מגובה, יוודא מנהל העבודה שבכל מקרה  ובכל מקום שתהיה נעשה שימוש בציוד    7.2.10

 אפשרות לחלץ את העובד. אפשרות נפילה, תהיה גם

הסמיך לכך יצרן הציוד או על ידי אדם ש מערכת ציוד מגן אישי לעבודה בגובה תיבדק אחת לשנה בידי אדם 7.2.11 

 עבודה ראשי.סיים בהצלחה תוכנית הכשרה שאישר מפקח ש

 הוראות בטיחות ותנאים לעבודה בגובה 7.3

 מקום העבודה ובידיעתו. כל עבודה בגובה תהיה מתואמת עם האחראי על 7.3.1

ובדים המבצעים את העבודה בגובה. לעבמהלך העבודה בגובה, יימצא עובד במפלס הקרקע בנוסף לעובד או  7.3.2

 יים קשר קבוע עם העובדים בגובה ויסייע להם ככל שיידרש.הנוסף ימנע התקהלות אנשים באיזור ויק העובד

 אימים, ללא רוחות חזקות, גשם שוטף.עבודה בגובה תתבצע בתנאי מזג אוויר מת 7.3.3

תקן אם יצויד  העובד בגובה בפנס תקני המו יתעבודה בגובה בשעת ריאות לקויה או בשעת חשיכה אפשר 7.3.4

 לתאורה נאותה מן הקרקע. באופן יציב בכובע המגן וזאת בנוסף

 

 .עבודה על גגות 7.4

 עי הבטיחות הבאים:בעבודה על גגות שבירים או תלולים יש לנקוט באמצ 7.4.1

 הסולמות ואמצעי הגישה לגג יהיו בטוחים ותקניים. א.

ונחו על משענות חזקות )תמיכות הגג( חות זחילה או דריכה מתאימים. הלוחות ילועל גג שביר יונחו  ב.

 אופן שלא יהיה עומס ישיר על הגג. הלוחות יהיו קשורים ומחוזקים לנקודה יציבה למניעת תזוזתם. וב

 בסוף גג תלול יוצב מחסום בפני נפילה. ג.    

 יש להורידם בצורה מבוקרת וזהירה. לאאין להשליך או לזרוק חפצים או חומרים מגגות, א 7.4.2

ונים, לא ימוקמו במידת האפשר, עובדים זה מעל זה כשהמרווח במקומות בהם מתבצעת עבודה בגבהים ש 7.4.3

 המסוגל לבלום בביטחה  חפצים או חומרים העלולים ליפול. ביניהם פתוח, זולת אם הותקן ביניהם חוצץ 
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 עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה 7.5

ת אדם אלא בתנאים ממת ניידת, פיגום תלוי ממוכן וסל להרמתבוצע עבודה בגובה באמצעות בימה מתרו לא

 הבאים: 

ינות המתקן להפעלה המתקן נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר הבודק המאשר את תק 4

 בטוחה.

 יו יש להרכיבו.עללגבי סל הרמה, צוינה בתסקיר הבודק המוסמך התאמת הסל לכלי ההרמה ש 5

ת ויהיו רתומים בריתמת בטיחות עם מערכת רמה יחבשו כובע מגן, ינעלו נעלי בטיחוהעובדים בגובה במתקן ה 6

 לבלימת נפילה לנקודת העיגון במתקן ההרמה.

 ל סולמותעבודה בגובה ע 7.6

במידות ובגבהים , הקבלן יספק במקום העבודה סולמות ללא פגם, מסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת 7.6.1

 . 1847דו בדרישות התקן הישראלי ם ובכמות הדרושה. הסולמות הניידים יעמהמתאימים למקומות הצבת

 פי צורת בנייתו.מנהל העבודה יקפיד כי הסולם ישמש רק למטרה שהוא מיועד לה על  7.6.2

רים היטב לזקפים ותמוכים על ידי ובבסולמות עץ מייצור עצמי באתר בניה, שלבי הסולם יהיו בחוזק מתאים, מח 7.6.3

 סמ"ר. 45 -של הזקפים לא יפחת מ עץ שיותקנו בין שלבי הסולם. שטח החתך כפיסי

 ו העליון. מטרים יש לטפס עד למטר אחד מתחת לקצה 2בסולם שאורכו עולה על  7.6.4

 בסולם יש להשתמש באחד מאלה: 7.6.5

רום לו אובדן שיווי אינן מחייבות את הטיית הגוף באופן שיגש ביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או א.

 משקל.

 ן מפלסים שונים.למעבר בי ב.

לסולם ומקובע עובד העומד על סולם נייד לא יעבור למשטח מוגבה אחר אלא אם כן המשטח יציב, צמוד  ג.

 כראוי.

 קפיו.ז סולם נייד יועמד על בסיס איתן ויושען על סמך יציב באופן שווה על 7.6.6

 אנכי ויינקטו אמצעים נאותים 4 -י לאופק 1הסולם יוצב בשיפוע שבין  

 מניעת התהפכותו או החלקתו בעת השימוש בו.ל 

 סולם השענה יבלוט מטר אחד מעל לנקודת המשען העליונה שלו. 7.6.7

סולם כפול יועמד באופן שהתקן הגבלת המפתח שלו ייפתח במלואו. אין להשתמש בסולם שהתקן הגבלת  7.6.8

 פתח שלו אינו תקין.המ

ס"מ לפחות  30צא ראש הסולם בגובה של קיר או מבנה שקיים בו פתח כלשהו, יימ בעת השענת סולם על 7.6.9

 מעל הפתח.

נמצא אדם נוסף על הקרקע המונע את פתיחתה  אין להעמיד סולם מול דלת העשויה להיפתח, אלא אם כן   7.6.10

 כל עוד מוצב הסולם בסמוך לדלת.
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לים ממונעים. הייתה הצבת הסולם ב סולם במקום המשמש מעבר לאנשים או לכציככל האפשר, אין לה 7.6.11

, יהיה משך ההצבה קצר ככל האפשר ויינקטו אמצעים למניעת מעבר אנשים וכלים ממונעים במקום חיונית

 ההצבה. 

 פוס בסולם והירידה ממנו ייעשו כשפני העובד כלפי הסולם ושתי ידיו פנויות מכל חפץ כדי להיאחזהטי 7.6.12

 סולם.ב

רום לאיבוד שיווי משקל של או לראשו, חומרים או חפצים העלולים לגאין להציב בסמוך לבסיס הסולם    7.6.13

 העובד בעת עלייתו בסולם או ירידתו ממנו.

ומות או שני מפלסים או שתי דיוטות של משטחי עבודה, יהיה הפתח סולם המשמש אמצעי מקשר בין שתי ק 7.6.14

משלושה עברים. אין  ככל האפשר, מבלי לסכן את המטפס ומגודרן בין הקומות שבו עובר הסולם קט

 כאמצעי מקשר בין יותר משני מפלסים או שתי דיוטות של משטחי העבודה. להשתמש בסולם נייד

 מטרים אלא אם כן התקיימו כל אלה: 4.5 -ר מאין לעבוד על סולם שגובהו יות   7.6.15

 מידותיו.ל העובד לבוש בריתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת .א

 מלא. עלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה ולבושהעובד חובש כובע מגן, נועל נ .ב

העובד מאובטח במשך כל הטיפוס על גבי הסולם במערכת לבלימת נפילה המתאימה לאופי העבודה  .ג

 .המבוצעת

 מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לאלמנט יציב במבנה. .ד

 ר שינועו בכלי רב.בו, לאחר נפילה בלתי מבוקרת שלו ולאח ושמנהל העבודה יקפיד לבדוק סולם לפני כל שימ 7.6.16
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 ור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובהאיש
 

 סעיף א'
 הממנה

 ימולא ע"י
 ראש היחידה

 ת.ז. _____________ מס' יחידה ________________ שם ומשפחה _____________

 ____ תאריך _________________טלפון _____________ חתימה וחותמת _______

 סעיף ב'
פרטי מדריך 

העבודה 
 בגובה

 ימולא ע"י
 דריךהמ

 שם ומשפחה ____________ ת.ז. ___________ וותק וניסיון )בשנים( ____________

 ________________ בתוקף עד __________________________תעודה מס' ______

 ________ תאריך __________________כתובת _________________ טל'_______

 ף ג'סעי
 פרטי העובד

שהודרך 
לביצוע עבודה 

 בגובה
ימולא ע"י 

מבקש 
 האישור

 שם ומשפחה _______________ ת.ז ______________ שם האב _______________

 מקצוע _______________ שנת לידה ______________ מס' יחידה _____________

 ________________________________________________הערות __________

 סעיף ד'
 תוקף האישור

 א ע"יימול
מבקש 
 האישור

 האישור בתוקף מיום ___________________ עד יום _______________________

 דרכה לא יעלה על שנתיים()תוקף הה

 סעיף ה'
הצהרת 
 המדריך 

 ימולא ע"י 
 המדריך

דרך על ידי לשמש כאדם אדם שפרטיו מפורטים בסעיף ג' לעיל, הוה אני החתום מטה מצהיר כי
 ומים אלה:העובד בגובה התח

 על סולמות                             •

 סל הרמה אדם •

 במות הרמה ניידות •

 מקום מוקף •

 פיגום •

 טחי עבודה תקרות וגגותמש •

 על קונסט'  •

 גיזום עצים •

 בימות, תאורה והגברה •

 
ות בעבודה )עבודה ג' לתקנות הבטיח-המפורטות בפרקים ב' ות וכי הוא עמד בכל הדרישו

 )להלן התקנות( 2007 –בגובה(, התשס"ז 
 

____________             _______________                    __________________ 
 ימהחתתאריך                                            שם המדריך                           

 סעיף ו'
הצהרת 

 העובד בגובה
ע"י  ימולא

 מבקש אישור

 
ים האישיים המפורטים בסעיף ג', נכונים וכי הודרכתי לבצע עבודה אני מצהיר שכל הנתונ

 (2) 5נ"ל כנדרש בתקנה ה הבגובה, על ידי מדריך העבודה, בגוב
 

_             _______________                    _____________________________ 
 חתימה                          שם המדריך                           תאריך                  
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 לא כלול –חפירות ועבודות עפר  .8

 

 מיתקני ואביזרי הרמה .9

ה לרבות קפפעלת מיתקני הרמה כגון גלגלת, מנוף, עגורן וכד', תבוצע על ידי עובדים בעלי תעודת עגורנאי תה 9.1

 אתתים.

בודק מוסמך כנדרש בחוק והוצא לגביהם תסקיר  רמה ואביזרי הרמה אלא אם נבדקו על ידילא יופעלו מיתקן ה 9.2

 תקף המאשר את הפעלתם הבטוחה.

 וודא שלא נמצאים אנשים ברדיוס הפעולה של מיתקן ההרמהה ימפעיל מיתקן הרמ    9.3

 חשמל המצויים בסביבה. ויוינקוט אמצעי זהירות לגבי קו         

 העבודה המותר של מיתקן ן ההרמה יקפיד להרים עומס בהתאם לעומסמפעיל מיתק 9.4

 ההרמה כפי שרשום במיתקן ההרמה. 

 י אין מכשולים במסלול ההרמה ויחבוש כובע ל כלפני הפעלת מיתקן הרמה, יוודא המפעי 9.5

 מגן. 

 אין לעמוד מתחת למשא מורם. 9.6

 

 .בניםמ הריסות .10

הינו מבנה בטון, בלוקים, ברזל וכן הריסה של מבנה או של חלק ממנו, בין ש הוראות אלה חלות על כל פירוק או

 צריפים.

 עת ביצוע עבודת ההריסה, בצמוד לפנקס הכללי. בכליכין הקבלן תוכנית עבודה מפורטת אשר תימצא באתר  10.1

ות בנייה(, כהגדרתו ב"תקנות הבטיחות בעבודה )עבודי העבודות הבאות יבוצעו רק בידי בונה מקצוע 10.2

 :1988 –התשמ"ח 

 מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזויין.הריסת  א. 

 הריסת גג, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או  מדרגות. ב. 

 מטר.  1.5ריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על ה .ג 

 ריסת מבנים.עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהל עבודת ההריסה תבוצע בהנהלתו הישירה של מנה 10.3

להריסה יובטחו מפני התמוטטות מקרית או בלתי מבוקרת וכן יובטח כי פעולת  כל חלקי המבנה העומד 10.4

 ת העוסקים בהריסה, מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא נועד להריסה.ן אההריסה תבוצע כך שלא תסכ

גזים, אוויר דחוס, מים וקיטור וכן  להריסה ינותקו מזרם החשמל, מאספקות שלם כל חלקי המבנה העומדי 10.5

 נקטו אמצעים נאותים למניעת פגיעה במערכת הביוב שבקרבת מקום ההריסה.יי

 תר לנתק חלק זה בלבד ממקור זרם החשמל, אספקות גזים, ושאר ההספקות.מו עומד להריסה חלק ממבנה, 10.6

ם ם לעין וזאת בנוסף לשלט עליו יירשמו שדר מתאימה ויוצגו בו שלטי אזהרה הנראיבגמקום ההריסה יגודר  10.7

 מבצע ההריסה ומענו שם מנהל העבודה ומס' הטלפון שלו.
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ות, יינקטו אמצעים נאותים למניעת התמוטטות החלק שע 48חלה הפסקה בעבודת ההריסה העולה על  10.8

 הנותר של המבנה.

ה קיימת סכנה לפגיעה בעיניים, ירכיבו ובע מגן וינעלו נעלי בטיחות. בעבודה בכ העוסקים בהריסה יחבשו 10.9

 משקפי בטיחות.

 הליך ההריסה.שבתאין לבצע עבודת הריסה תוך עמידה על סולם או פיגום הנשענים או קשורים למבנה  10.10

ני הריסה יינקטו בפבעבודת הריסה שיש לה השפעה על יציבות של חלקי מבנה אחרים שאינם עומדים  10.11

 ות מקרית.סביבה על ידי תמיכה ואבטחה נגד התמוטטאמצעים למניעת סכנה ל

 .חותאין לבצע עבודת הריסה של מבנה אסבסט או אסבסט צמנט ללא קבלת הנחיות מיחידת הבטי 10.12

 

 .לא כלול-.כניסה למיכלים ולמקומות מוקפים .11

 שמירה על איכות הסביבה .12

או בפחי חומרי סיכה על האדמה, בכיורים, בביוב האיסור לשפוך חומרים כימיים, שמנים ו יתאסור בתכל 12.1

 אשפה.

 שה.מורהשלכת פסולת בניין למיכלי אשפה אסורה. פסולת בנין תפונה באחריות הקבלן לאתר  12.2

 אסורה הבערת קוצים, עצים, חומרים מסוכנים או כל פסולת אחרת תחת כיפת השמיים. 12.3

 דידותיים לסביבה.בין החומרים המצויים, יש להעדיף את הימ 12.4

 יו לקיים את נוהלי המזמין בנושאי איכות הסביבה.על הקבלן ועובד 12.5

 מראש עם המזמיןום כריתת עצים, תבוצע ע"י קבלן מורשה ובתיא    12.6

אגירת שיירי מזון כך שלא יגרמו ל הקבלן ידאג לקיום שירותים זמניים, מתקני סניטציה ומיכלי אשפה –תברואה  12.7

 תברואתיים. מטרדים

 שתמש בציוד יניקה וסינון מתאים כדי למנוע היווצרות אבק מטריד.יש לה –חפירה/חציבה  12.8

 ם למניעת היווצרות רעש בלתי סביר.צעיהקבלן ועובדיו ינקטו בכל האמ 12.9

 ביטוח .13

הקבלן ו/או על ומתחייב לבצע ולקיים כל חובה החלה על ה הקבלן מסכים ומקבל על עצמו לבצע את העבוד 13.1

קוק ו/או עפ"י כל דין. למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל חוב כאמור לא יחול על מבצע העבודה עפ"י כל חי

 המזמין.

ר שהוא יבצע את ההזמנה בתור קבלן עצמאי בלתי תלוי ולא יחולו יחסי עובד ומעביד בין המזמין  צהיהקבלן מ 13.2

 לן.או בני אדם אחרים הבאים מטעמו של הקב ינו ו/או בין המזמין לבין עובדי הקבלןלב

יו, וכן ליחמאחר וביצוע ההזמנה היא באחד מאתרי המזמין מתחייב הקבלן לבטח את עצמו, את עובדיו ואת ש 13.3

ו/או הכרוכים ם את צד שלישי, כנגד כל נזק העלול להיגרם ו/או כנגד כל הסיכונים הקשורים ו/או הנובעי

 רק על הקבלן. אה מביצוע ההזמנה, והאחריות תחול אך ובביצוע הזמנה זו או כתוצ
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במשך כל תקופת תה הקבלן מתחייב להציג למזמין את פוליסת הביטוח עם קבלת ההזמנה ומתחייב על תקפו 13.4

 ההזמנה.

 הצהרת הקבלן .14

במשך ים ועובדיהם, הבנתי אותם ואפעל לפיהם לנהנני מצהיר שקראתי את כל האמור בהוראות הבטיחות לקב

 צרות המזמין.כל תקופת עבודתי ועבודת עובדי בח

 ________________________________ שם הקבלן / העובד : 

  

 ________________________________ : תעודת זהות

 

 ________________________________               : שם החברה

 

 ________________________________ ן העובד:בלחתימת הק

 

 ________________________________ :  תאריך       
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 מפרט מיוחד -2מך ג'מס

 עבודות בטון יצוק באתר 02 פרק

 בטוןבודות נות לעהתארג 02.01

ות בין היתר: מבנים ארעיים לללצורך ביצוע העבודה. עבודות ההתארגנות כו ןהקבלן יכין את אתר עבודות הבטו
העבודות, פינוי עצמים שונים אל אתר פינוי פסולת  חברות למים ולחשמל, אספקת ציוד לביצועלמהנדס, הת

  מורשה.

  ןתכולת עבודות הבטו רתיאו 02.02

 בין השאר גם: הכנסת שרוולים דרך הבטון לכבלי חשמל, את בטוןמלבד עבודות יציקת  כוללות ןעבודות הבטו 
ל דוקרני בתי וכלי רכב, את הגידור הזמני בקטעיםבמחסומי דרך לשמירת בטיחות הולכי רגל ש השימו

  .ןכל עבודה אחרת הנדרשת לביצוע מושלם של עבודות הבטו )קונצרטינה(
 -אופן היציקה

 ס"מ מעל תחום חצוב במעקה קיר הים הקיים. 7: יציקת ציפוי חדש בעובי ממוצע של 1ג ום מסובאזור שיק
 ובורגי עיגון. יצוע תפרי יציקה מסודרים וביטון קוציםב כולל

כולל ביצוע תפרי יציקה  ציקת מעקה חדש מעל לאזור החצוב על פי המסומן בתוכניותי :2באזור שיקום מסוג 
 י עיגון.ובורג מסודרים, וביטון קוצים

 קה קיר הים הקיים.מעס"מ מעל תחום חצוב ב 7: יציקת ציפוי חדש בעובי ממוצע של 5באזור שיקום מספר 
 יקה מסודרים והתקנת בורגי עיגון.כולל ביצוע תפרי יצ

 טשילו 02.03

מ"ר ובו  6 -בשטח של כ , לפי תכנון האדריכל, העבודה שלט לכל אחד מאתרי הקבלן יציב בכניסה הראשית
 ודהעבמנהל ה , שמות,  הכתובות ומספרי הטלפון של כל היועצים  כולל שם הקבלן,  מהנדס הביצוערשמו הי

 חשבון הקבלן ולא יתומחר כסעיף. וסמל הבניין ממוחשב. השלט יהיה על
 

 ת ליציקההכנו 02.04

 ע"י שטיפה במים לטובת הידבקות טובה של יציקת ההמשך. תנוקה תהטפסנופני 
 ים אם יצטברו בתבניות במהלך העבודה.-ימים ולהבטיח הרחקת מיוז מתאיש להשאיר חורי ניק

, לפלדת הזיון, לאביזרי לטפסנות בטון רק לאחר קבלת אישור המהנדס בנוגעה הקבלן רשאי להתחיל ביציקת
 .הפלדה

 סיווג הבטון  02.05

הבטון יהיה  ר. סוג)לפי התכנית( המיוצר במפעל בטון מוכר ומאוש 40-ליציקת הבטון יש להשתמש בבטון מסוג ב
       עמיד סולפטים, המכונהד . הצמנט לייצור הבטון יהיה צמנט פורטלנ8, דרגת חשיפה מותאם לאווירה ימית

CEM III/B 42.5 N-SR  או N 42.5  LA יום  28מגפ"ס )חוזק לחיצה לאחר  40קות דרגת חוזק של שיפתח בבדי
לייצור הבטון יהיו אגרגטים גסים והחול יהיה חול  שישמשו גטיםרהאג(. 466ת"י  3-מ"מ, טבלה ב 150 הלקוביי

כמקשה תפרי יציקה אנכיים  שלב בהתקדמות ביןסוג א'. יש לצקת כל  יםלאגרגט 3טבעי, ועומדים בדרישות ת"י 
 בנוסף מוסף פנטרון או זייפקס לאטימת הבטון לפי מפרט יצרן.. אופקיות סקות יציקהאחת, ללא הפ

 
כל סוגי הבטון רשים למוסמכת ומאושרת ע"י המפקח. תנאי הבקרה הנדהרכב תערובת הבטון תקבע ע"י מעבדה 

 התקנים.  יהיו טובים. הבטון ייוצר במפעל בעל תו הסמכה של מכון
החומרים יכללו: שקי  .כנו במפעל בתנאי בקרה טוביםשהומוכנה מראש בטון וש ברכיבי תערובת ימהש מותר

שק  ט יהיהצמנט ארוזים שלמים, שקי אגרגטים, מוספים ותוספים ארוזים בכמויות מתאימות כך שלכל שק צמנ
מתאים להכנת  ולכני תקין, בעל קיבהערבול יעשה בערבל מ .אגרגטים ומארז מוספים/תוספים המתאימים לו

 .הערבול יעשה עבור כפולות שלמות של שק צמנט .צמנט אחדבת המכילה לפחות שק תערו
 יכלול מוספים לשיפור עבידות, מניעת התכווצות, תפיחה, וכיו"ב. וןמחיר הבט



 בס"ד

Page 31 of 45  
 

 
בסעיפי  ינתמצועבור דרישה לשימוש במוספים הנ"ל גם אם הדרישה לשימוש בהם אינה  תוספת לא תשולם

נת הצעתו. יש להשתמש במוספי בטון להידבקות בטון ישן לקחת זאת בחשבון בהכהשונות ועל הקבלן ת העבודו
 תבניות הבטון בהתאם לדרישה זאת. יהיה ברמה של בטון חשוף. הקבלן ייבחר לחדש. הבטון

 
 מ"מ.  30 מקסימום תהיההבטון דירות ח

 זיוןהכיסוי בטון על מוטות  02.06

י קשירה יהיה כמפורט בתוכניות או לרבות חישוקים וחוט ל מוטות פלדת זיוןמעי )נטו( של הבטון הכיסוי הנק
 לפחות כמפורט להלן:

 
 ס"מ 9 -רזל זיוןב .א

 ס"מ - 1.5( GFRPפיברגלס ) .ב

שימוש באביזרים סטנדרטיים, תקניים ופלסטיק או בטון סיבי ע"י  קהבטחת שמירת עובי כיסוי הבטון יעשה אך ור
 מראש ע"י המפקח.שיאושרו 

 

 ות בטוןיקבד 02.07

 ושל הבטון עצמו יבדקו לפי תקן הבטון ע"י מעבדה מוסמכת. חוזק של החומרים לבטוןאיכות ו
 

 דרישות המפקחי לפי הקבלן ידאג לנוכחות המעבדה בכל יציקה ויציקה לשם לקיחת דגימות ובדיקות אחרות ע"
 יום. 28-ימים ו 7בדיקות חוזק יבוצעו בגיל  .והתקן הישראלי
ה בכוח אדם ובציוד הקשור עם הנ"ל יהיו על חשבון ן, כל החומרים וכל עזריחייבו את הקבל ותתוצאות הבדיק

 הקבלן.

 בטון פסול לשימוש 02.08

 המפקח רשאי לפסול חומרי בטון ובטון בכל שלבי העבודה:
 

לאחר פירוק הטפסות, ר, במפעל או בכל מקום אחר, לפני היציקה, בתוך כדי ולאחר היציקה, ן היצולפני ובזמ
 העבודה. כל זמן לאחר גמרוב
 

 לפני היציקה יסולק מהאתר. בטון יצוק יתוקן או יפורק, הכל לפי המקרה ולפי הוראות המפקח.בטון שנפסל 
ט הכללי לניכוי עבור בטון לקוי, יזמין הקבלן על ר במפרבמקרה של פסילת בטון אחרי היציקה הרי שבנוסף לאמו

 יצוע תיקונים.ליץ על דרכים לבימשל מומחה מהטכניון שחשבונו חוות דעת 
 

 המומחה טעונות אישור המפקח. המלצות
 

 ביצוע תיקונים לפי המלצות המומחה, הנן על אחריותו של הקבלן למרות אישור המפקח.
 יתוקן תיקון חוזר או תיקונים חוזרים לפי הוראות המפקח.וצלח, תיקון בלתי מתאים או בלתי מ

יסת וסילוק בטון פגום מהאתר, כגון: הר בטוןבפסילת  ת אחרות הקשורותדוחים וכל הוצאות ועבוהזמנת מומ
תיקונים, חציבה, חיתוך מוטות פלדת זיון, ריתוך מוטות, תוספת מוטות חדשים, יציקה מחדש וכד' יהיו על חשבונו 

 ן.ל הקבלש
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד

Page 32 of 45  
 

 עבידות הבטון 02.09

ן המסופק יבוצע לפי התאמת סומך הבטות במהלך שינועו. בדיק הבטון יהיה עביד ולכיד ובלתי נוטה להפרדה
 בדיקות שקיעה".-סומך-ות בטון טרי"בדיק 2.1חלק  26ראות ת"י הו

 אשפרת הבטון 02.10

ש להגן על פני הבטון . יציפותרימים ב 3ותמשך האחרונה שעות לאחר היציקה  5-תחילת האשפרה תהיה כ
ים בהרטבה מתמדת ימים רצופ 3טיב הרלהבטון העליונים יש מהתייבשות לאורך כל תקופת האשפרה. את פני 

ולהחזיקם במצב רטוב בתקופת רטובים לכסות סמוך למועד גמר היציקה בשקי יוטה או ות צינור טפטפת באמצע
 .באופן תמידי ,טיפות ,ליון של המעקה ויזרים מיםהמשטח הע חלק העליון שליוצמד ל תטפטפהצינור  האשפרה.

 תשלום נוסף.  פת האשפרה וזאת ללא כלקותבבנתינת מים ן הקבל יגבירפקח באתר פ"י הוראות המע
לב שלא יוסר על ידי רוחות או לחילופין מרגע הורדת תבניות הצד, הקבלן יצמיד יריעות פוליטילן עם תשומת 

שעות  12שעות ולאחר  4-התזת הקיורינג קומפאונד החל מ(התזת  בסיס מיםעל   CURING COMPOUND-ב ישתמש
 ! והמפקח המהנדסבכפוף לאישור  הכל.  (התזה חוזרת

 תהטפסנופירוק  02.11

  .()זמן מינמלי לאחר היציקהשעות  24הצד  תוטפסנלן רשאי לפרק את הקב

 אישורי יציקה 02.12

והזיון, בכל אלמנט ואלמנט.   אין לצקת בטון ללא אישור המהנדס להרכב הבטון המיועד ולסידור התבניות
  .ו/או המפקחהמהנדס  יציקה עםהקבלן יתאם את מועדי ה

ברזל המקביל לקרקע יהיה בחפייה עם הברזל הכאשר  ,כל היותרמטר ל 6כל צע תפר הפסקת יציקה אנכי יש לב
ל למניעת חדירת מים בהיקף הברזספיר אלסטוסוול ן עצר מים מתנפח מסוג של יציקת ההמשך. יש להתקי

 לברזל.

 תכונות הבטון הטרי 02.13

 ד בדרישות הבאות:הבטון היצוק באתר יעמו
 

 .N 42.5  LAאו   CEM III/B 42.5 N-SRק"ג למ"ק  320ה לפחות הצמנט תהי ותכמ
הבטון יעמוד בדרישות התקן לתנאי  הכל על פי דרישות התקן. ,אחוז מהצמנט באפר פחם 10ניתן להחליף 

 .8ה חשיפה דרג

 ה ואישור תערובת הבטוןהכנ 02.14

אים הספציפיים של בהתחשב בתנו ה עם כל הדרישות הנ"לתערובת הבטון תעשה במעבדה מוסמכת בהתאמ
 גון: מרחק ההובלה, משך היציקה, טמפרטורת הסביבה, חומרי הגלם של מפעלי הבטון וכו'.היציקות כ

 ציפוף הבטון 02.15

ד לציפוף מושלם של הבטון. יש להקפיד שהעובדים וימשך ע סרגל ויברציוניציפוף הבטון ייעשה באמצעות 
 טטת יהיו מנוסים.המפעילים את המר

 

 ות הבטוןימאט 02.16

חלק  466ההגדרה בת"י לפי  6מ"מ לפי סיווג הרכיב הוא  30חדירות הבטון תהיה  בטון יהיה אטום לחדירת מים.ה
ק"ג  320ינימלית בתערובת הינה ת צמנט מותכול 0.45צמנט הינו -יחס אפקטיבי מקסימלי של מים. 3.2טבלה  1

 למ"ק.
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 בקרת איכות 02.17

או  1חלק  26תקבע לפי דרישות ת"י  מערבל הבטון. כמות הדוגמאותיקת בטון מיצון הטרי יילקחו בזמן כמות הבט
 לחילופין ע"י המהנדס.

 
. תהנוצק הרצפמוך לבנוסף לקוביות שישלחו למעבדה. יש לבצע קוביות לבדיקת "חוזק למעשה" אשר יונחו בס

 יום. 28-ו ימים 7גיל ב יש לבצע בדיקות חוזק הקוביות יעברו אשפרה זהה לאשפרה המועברת למזח עצמו.
 מ"ק בטון. 20לכל  3בדיקת עומק חדירת המים יהיה לפחות כמות הדוגמאות ל

 
 המפקח./י המהנדסתקבע ע"חדירות, כמות הבדיקות לקביעת סומך, זמן התקשרות, תכולת צמנט, תכולת אויר, 

 
ה מוסמכת בדייבדק במע ',טי, מעכב התקררות וכוכל משלוח חדש הכולל מוספים כימיים כגון: מוסף על פלס

 .896ת"י עפ"י כל דרישות 
 על פי הנחיות המהנדס. יציקות אילו יחצבו ויבוצעו מחדשוסדקים. לא יתקבלו יציקות עם שברים 

 סטיות מותרות 02.18

מטר  3-ממ במפלס ל 3במפרט הכללי.  50.0.96בסעיף  1הנדרש בטבלה  לפי רמת דיוק מיוחדת הדיוק הגאומטרי
 מישורי. 

 תנאי יסודי לקבלת הפרויקט ואישורי על ידי המזמין. הינו בביצוע  הדיוק
 המ"מ 0.1מדידה עם דיוק של וות העבודה מודד מוסמך מצוידת במכשור בצכל הביצוע יהיה נוכח במשך 

. עבור הצורך לשימוש בברזלי זיון 4466  עפ"י תקן ישראלי 500פסוג ברזל הזיון יהיה פלדה מצולעת - ברזל זיון 
 לדה יש להשתמש בברזל זיון מיועד לריתוך עפ"י תקן ישראלי.גני פתוך ולעולרי

 יל.רזלי הזיון בקיר הבטון יהיה כמפורט לעלבכיסוי בטון מינימלי 
 .. ההגבלות על עובי הכיסוי נוגעות גם לחוטי הפלדהקשירת הברזל באמצעות חוטי פלדה

 להלן.  19גלוון מוטות כנדרש בפרק 

 ןהבטו יוןז( לGFRPפיברגלס ) 02.19

 . ACI 440י קאל פי דרישות תקן אמרי, פלסטיק משוריין באמצעות סיבי זכוכית עGFRPהחומר יהיה  סוג
 מגפ"ס 700פחת מחוזק המקסימלי הדרוש לא י

 מגפ"ס 50,000מודול האלסטיות במתיחה לא יפחת מ

 הזיון בקיר הבטון יהיה כמפורט לעיל.מוטות כיסוי בטון מינימלי ל
שלא ישארו קצוות או אזיקוני פלסטיק אשר יחתכו כך ו/יה באמצעות דבק מתאים שת יהת לכדי רקשירת המוטו

 אבזם.נקודת המס"מ מעבר ל יםארוכ
 המוטות יאושר על ידי המהנדס.סוג 

 רוסטהעוגנים מני 02.20

 .AISI 316. או SS 4Aהנירוסטה סוג 
 טבעת. , וו אובולט העוגנים יאפשרו חיבור/תליית מוטות פיברגלס, זאת על ידי קצה הברגה

 ס"מ 2.0-ה לנירוסטהמינמלי  עובי הכיסוי
 דרש.ידה ויבור מעקה נירוסטה חדש במבנוסף לחי

 אושר על ידי המהנדס. חץ המשווק על ידי חברת אדיט או ש"ע מ גןסוג העוגן יהיה עו

 עוגנים כימיים 02.21

או של חב' הילטי  RE 500או  RE200הדבק לעיגון המוטות יהיה מסוג במסגרת הפרוייקט שימוש בעוגנים כימיים. 
 ש"ע מאושר על ידי המהנדס. 
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שע' ממועד הזרקת  24, זאת לאחר דרשהנלכל הגובה  הקדח השלמת מילוי מ, יבוצעמ 400ם עמוקים מבקידוחי
או ש"ע מאושר )של חב' "א.צ שווק בע"מ" " 360או "ספיר בנזילות גבוהה אפוקסי באמצעות דייס ק אפוקסי, והדב

 (. על ידי המהנדס
 

 מוספים לבטון 02.22

 תוצרת כרמית או שו"ע.כדוגמת  המהנדסי הדבקות מאושר ע"ר משפח מוסף ש יש למרובין בטון ישן לבטון חד

 בטוןבניות לת 02.23

  יהיו רק מעץ לבוד ו/או מתכת לקבלת חזית בטון חשוף. לא יאושרו לוחות עץ כתבניות. בטוןהתבניות ל
התבניות יהיו אטומות לתופעת  .תמיכות חד צדדיותאמצעות לתבניות אלא רק בלא יאושר שימוש בחוטי קשירה 

BLEEDING.  ס"מ 5*5כל הפינות יהיו קטומות במידות. 

 AS-MADE כניותותות ומדיד 02.24

בקנה  אוטוקאד( + קבצים אלקטרוניים )תוכנת MADE AS תכניותסטים  2סור לאחר סיום עבודת הבטון. הקבלן ימ
 . מידה שיתואם עם המהנדס

 לתשלום אופני מדידה 02.25

 בטוןהתארגנות לעבודת  02.25.01

 ,ולל בין השאר: עבודות גדר זמניתישולם לקבלן לפי עבודה קומפלט. סעיף זה כ בטוןעבור התארגנות לעבודות 
חשמל  ללים כבליהכו תצינורומני בכביש, שילוט הזהרה, פירוק והרכבה של ובטיחות לסימון ז גדרות הפרדה

 . בטוןעבודות ה ביצוע ת במפרט אבל נדרשות לצורךאינן מפורטו שרכל העבודות א פעילים .

 בטון 02.25.02

בטון  נפח, ישולם לפי ים וכולל השלמות בטון היכן שנדרשציפוי קיר קכולל חדש  בטוןיציקת עבור עבודות  
ע צואושר לביאשר יבודות השימור, עהתחלת ם על פי תוכניות ועל פי מצב המעקה בטר מדוד נטו יצוק ק"מיחידות 

 02.02בסעיף  בודות המפורטותלרבות העו/או המפקח, נדס על ידי המה

 הבטון זיון 02.25.03

פ זיון מונח במקומו הסופי בתבניות ע"ה מוטות/רשתותת של ישולם לפי משקל בטונו, עבור ברזל זיון-ברזל זיון 
 הזיון. תכניות

זיון מונח במקומו הסופי ה מוטות/רשתותשל  ישולם לפי משקל בטונות(, GFRPיברגלס )פ מוטותעבור  -פיבר גלס
 הזיון. תכניותבתבניות ע"פ 

 ם לבטון הקייםעוגני 02.25.01

כאשר  ודייס צמנטי נוזלי, ברגים חורצים, ולרבות דבק אפוקסי ו/או חץמוטות מיתדים, ברגים כימיים, ברגי עבור  
)כולל כל האביזרים ופי קומפלט יחידות מותקנים במקומם הסם עבור מספר ולש, שייבות אומים ושימסים, ישנדר

 והתוכניות לביצוע של המהנדס.צרנים על פי מפרטי ההתקנה של היוהחומרים הנלווים( 
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 בטון טרוםעבודות  – 03רק פ

 כללי 03.01

טרום או  באלמנט בטון רזיקה במקום על פי תוכניות המכהדרוש ליצבאפשרות הקבלן להמיר חלק מנפח הבטון 
 בטון טרום. בשילוב עם אלמנט

ות לתכנון המקורי, מגבלות האתר, לצורך ביצוע חלופי, יגיש הקבלן תוכניות מפורטות הכוללות התיחס
 מהנדס והמפקח.והגיאומטריה המקורית, לאישור ה

 התכנון החלופי יכלול:
 ( או נירוסטה.GFRPס )מוטות פיברגלל סמ 1.5סמ לברזל זיון ו 10של בי כיסוי . הקפדה על עו1  
 אשר יכוסו בדייס או בטון לאחר התקנהאוזני הרמה . 2
 זמני במידה ונידרש לצורך ביצוע יציקות המשך.התיחסות לאופן הקיבוע ה. 3

  בטון טרומי יצוק   03.02

 סיווג הבטון
תנאי חשיפה , ווירה ימיתלאהבטון יהיה מותאם  י התכנית(. סוג)לפ40-ג בליציקת הבטון יש להשתמש בבטון מסו

מגפ"ס  40של  שיפתח בבדיקות דרגת חוזק,סיגים,  CEM IIIלייצור הבטון יהיה צמנט פורטלנד  . הצמנט8דרגה 
ק"ג למ"ק.  350תכולת צמנט מינמלית (. 466ת"י  3-מ"מ, טבלה ב 150 הלקוביייום  28)חוזק לחיצה לאחר 

לאגרגטים  3ישות ת"י יה חול טבעי, ועומדים בדרסים והחול יהג שישמשו לייצור הבטון יהיו אגרגטים האגרגטים
 ה. סוג א'. יש לצקת כל אלמנט כמקשה אחת, ללא הפסקות יציק

 
קח. תנאי הבקרה הנדרשים לכל סוגי הבטון הרכב תערובת הבטון תקבע ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י המפ

הקבלן אך  ילופין באתר חלופי על ידיאו לח התקניםן ייוצר במפעל בעל תו הסמכה של מכו ים. הבטוןיהיו טוב
 . באישור המפקח והמהנדס לאחר ייצור אלמנטים לדוגמא

 
עבידות, מניעת ת פנטרון או זייפקס או ש"ע, מוספים לשיפור אטימות דוגמאיכלול מוספים לשיפור  וןמחיר הבט

 וכיו"ב. בועות התכווצות, תפיחה,
 

י בסעיפ מצוינתישה לשימוש בהם אינה גם אם הדרנ"ל לא תשולם תוספת עבור דרישה לשימוש במוספים ה
צעתו. יש להשתמש במוספי בטון להידבקות בטון ישן שבון בהכנת ההעבודות השונות ועל הקבלן לקחת זאת בח

 זאת. תבניות הבטון בהתאם לדרישה יהיה ברמה של בטון חשוף. הקבלן ייבחר לחדש. הבטון
 

 מ"מ.  25 מקסימום תהיהחדירות הבטון 
 

הקבלן . התבנית תאושר על ידי המפקחחצר הקבלן. ב הבטון הטרום בתבנית תעשה במפעל אוקת אלמנט יצי
היחידות ב להזמין את המפקח באתר להיות נוכח בזמן היציקה ולאשר את היציקה מראש כדי לוודא שייצור מחוי

בטון הסופי. מחוזק ה 80%-לתבנית והבטון ממקומם לפני שחוזק הבטון הגיע . אין לשנע את התואם לתוכנית
אמצעות מסמך כתוב על טון מורשית בבטון המאפשר שינוע תהיה בדיקת מעבדת בה אמת מידה לבדיקת חוזק

 ידי המעבדה המאפשר את שינוע הקורה ממקומה.
 
 וברזלי הזיון יהיו בהתאם לתכנית.ה גיאומטריה

 "מ.ס 5*5של ינות קטומות יש לדאוג לפ
 

 שינוע  03.03

 הנחת האלמנט באופן אחיד על המוביליש לוודא הטרומי לאתר יבוצע בהתאם להוראות המפקח. האלמנט שינוע 
 תלוי במהלך השינוע לאתר. במצב של זיז הימנעות ממצב שבו קצוות האלמנט ישונעוו
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שינוע האלמנט באחריות הקבלן ועל חשבונו. אלמנט שיתגלה כפגום לאחר ההובלה יוחלף בחדש על חשבון 
 ן.הקבל

 
 טרומיהבטון ום האלמנטים ממיק

המופרד  ,"מס 1לי של האלמנטים יונחו בצמוד אחד לשני במרווח מקסימידי מודד. מכוון על באמצעות מנוף ו
באמצעות עצר מים מתנפח בממשקי המגע של בטון לבטון )ממשק אנכי וממשק אופקי( באמצעות עצר מים כימי 

 מתנפח מסוג ספיר אלסטוסוול או ש"ע.

 סיבולת  03.04

 :יבולת ביצורס
 מ"מ 1אנכי: 

 מ"מ 5אופקי: 
 :בהתקנה באתר

 "ממ  3אנכי: 
 מ"מ 10אופקי בניצב לטיילת 

 מ"מ 20אופקי במקביל לטיילת 
 

 . הנראים לעין ללא סדקיםהבטון יהיה 
 הבטון יהיה ללא שברים.

 .שור המהנדסעל או באתר אלא באישברים במפ לא יורשו תיקוני
  

 אופני תשלום   03.05

. לפי יחידה של )מ"ק( מטרים מעוקבים בטון יצוק מושלםהתשלום  40-במנט בסיס בטון טרומי אל עבור ביצוע
הרכבה, השקעת ומיקום בסיס הבטון  , ,, שינועסנות , יציקהטפ כוללת ביצוע האלמנט בהתאם לתכניות,ה העבוד

 ט שבתכנית.למנבדיקות מעבדה וכל עבודה שנחוצה לביצוע הא במקומו הסופי על פי התוכנית, הטרומי
 

 לאלמנט טרומי ןברזל זיו 03.06

 לעיל. 2זהה לסוג הזיון בפרק 
 

 אופני תשלום 03.07

 על פי תוכנית מאושרת. במקום הסופי מדד וישולם על פי יח' נפח, מ"ק, מותקןי ן הטרוםהבטו
 לעיל.  2בטון ההשלמה יחשב על פי פרק 

 

 בקרת איכות 03.08

 , על פי התחנות הבאות:חשרת המפקמאוה ,למפעל דיקות בטון במפעל באמצעות מעבדה חיצוניתיבוצעו ב
 מ"ק יציקות. 50יום בכל  28ל ימים ובגי 7חוזק הבטון: בגיל   .א

 יציקות. מ"ק 50יום בכל  28בגיל חדירות הבטון:  .ב
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 עבודות מסגרות חרש 19 פרק

 

 לליכ 19.01

 
 ידות לוודא את דיוק מהקבלן יעסיק בשטח מודד מוסמך עם ציוד מתאים על חשבונו כדי א. 
 ת הפלדה.יכבת קונסטרוקציקמו קודם להרנסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה שהוקוה
 

המידות  הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור, לצורך קביעת ב.  
 המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה.

 
 .בדימות בלבעלי תעודות מתאהקבלן יעסיק בשטח רתכים מוסמכים,  .ג

 
 ות בתוכניות לביצוע. בין העבודות:הפלדה המצוינפרק זה מתייחס לכלל עבודות מסגרות 

 4. מסגרת מחזקת בתחום שיקום מסוג 1
 .2וג וס 1. פיגומים עמידים בתנאי הסביבה בתחום שיקום מסוג 2
 

 תקנים 19.02

 
 .19מפרט הכללי פרק בנוסף להנחיות הכלולות במפרט זה תבוצע עבודה גם לפי ה

במפרט הכללי וכן בתקנים נוספים המפורטים  19001בפרק  חומרים והעבודה יעמדו בתקנים המפורטיםה טיב
 להלן:

 חוקת מבני פלדה. - 1225ת"י   -
 גון:כאינו דן בהם  1225הנושאים שת"י             -
 קורות פחים.  -
 פרופילים דפי דופן.  -
 ברגי עיגון וכו'  -

 במהדורה האחרונה.   AISCאו    BS 5950ים ו עליהם התקניחול

 חלד:-פלדת אל -
EN1993-Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels 

 רמת העבודה 19.03

לשביעות רצונו של בוצענה בהתאם לתכניות ובאופן מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים וכל העבודות ת
 ס.המהנד

רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות  קנות וכד' שלות דרישות, תהעבודות אשר לגביהן קיימ
 והתקנות.

 מת את דרישות הרשות.המציא אישורים )באם יידרש( לכל סוג עבודה, שאמנם היא תואמתחייב ל הקבלן
 תוך או קדוחיעות חיתוך, רמצרשנה כל התאמות באתר באכניות. לא תווהמידות תהיינה מדויקות ותתאמנה לת

 ם יוצאים מן הכלל ובהסכמת המהנדס.אלא במקרי - חורים חדשים

 עובדים 19.04

בעלי מקצוע  הרכבה יהיו ברמה מתאימה ובפרט מסגרים, רתכים וצבעים יהיוו בבצוע וכל העובדים שיעסק
מתאימים ובהתאם י לפסול את הפועלים הבלת מוסמכים ותיקים ובעלי תעודות תקינות. המהנדס מרשה לעצמו

 לשיקולו.
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 חומרים 19.05

ת ערגול, סיגים שית מקליפסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חופכל חלקי הקונ
שתמש ברכיב אחד בפלדות שונות, דבר העלול לפגום בקבלת ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אין לה

 .יההרכיב להגנה בפני קורוזציפוי אחיד של 
 :פחים מפלדהנורות ויא. פרופילים, צ

בהתאמה( וכן כל פחי  SHSו/או  RHS מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחום )מקצועיים ו. פרופילים 1
 .1225כהגדרת ת"י    Fe 430עלת תכונות השוות לפחות לפלדה מסוג החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה ב

 
האחרים לרבות פחים ועוגנים  ל פחי החיבורבחום וכן כ םמעורגלי צינורות וויתנים(ז אחרים )כדוגמת:רופילים . פ2

 . ISO  630-1980ולפי   1225כהגדרת ת"י   FE 360 גמהעוגנים בבטון יהיו מפלדה מסו
 
 FE 360מפלדה  יהיו  מכופףח . פרופילים מפ3
 
 (EN 1993-4-1לפי   4401 או ,AISC 27פי  על 31600) SS 304או , 316ופחים מנירוסטה יהיו מסוג ים . פרופיל4

   
 ים, אומים ודסקיות:ב. ברג

יהיו   SHSו/או RHS  מפרופילי מפרופילים מקצועיים,  ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה עשוייםכל . 1
 .1225לפי הגדרת ת"י  10.9פחות מדרגת חוזק ל
 
 ( fyb=450או   fyb=210MPa)   EN ISO 3506לפי  70או  50ה רגדפלדת אל חלד יהיו יות ברגים עבור קונסטרוקצ. 2
 
, כמפורט ומסוג התואם ם עליהם הן מורכבות. אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגי3

 2.2טבלה  EN 1993-4-1או .3.4, טבלה 1 , חלק1225בת"י 
 
 ו ללא צבע..פחי מגע בחיבורי ברגים יהי4
 
מעידות על תכונות הפלדות לרבות בדה מוסמכת המעערגול או להציג למפקח תעודות מפעל הן . על הקבלג

 הברגים והאומים.

 חיבור ברגים 19.06

 כניות.ובת אות המתכנן וכמצויןלת תזוזות! לפי הורכל חיבורי הקונסט' יהיו חיבורים דרוכים להגב  .א
נקיים  החורים עבורם יהיו קדוחים,ו יו אך ורק ברגים תקנייםהברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יה  .ב

 ברגים.ימים לקטרי התאומ
יחד עם זאת, יש להקפיד שחלק הבורג בתוך חלל  המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. .ג

 שטחי המגע שבין הברזלים ברגו מעל דיסקיות תקניות מפח ברזל.והאומים ייהיה ללא הברגה וש החור
 ור.ום כמפורט לפני ביצוע החיבימשיש לחברם, ימרחו במינ

 תערובת בטון לא מתכווצת. - לאחר ההרכבה בדייס ידוייסויגון ע רגיוב .ד
ים כמסומן בתכניות, גבוה בקטרים ואורכ כל הברגים לחיבור רכיבי קונסט' פלדה יהיו ברגים בעלי חוזק  .ה

דריכת הברגים תבוצע ת מאושר ע"י המפקח. בדיק או שו"ע ISO-898/1-1988המתאימים לתקן הבינלאומי 
ייקבע לפי קוטר הבורג ולפי סוג החיבור, בהתאם למפורט בתקן דריכה הדרוש ה פקח.  כוחע"י המ

וחות הדריכה שבהם נדרכו רגים, שבו יפורטו כ.  הקבלן ימסור למפקח דו"ח דריכת הב1225ישראלי 
 הברגים בפועל.

 הגזירה שלורה שלא תהיה הברגה במקום בצעובי החלקים המחוברים  אורך הלולב )הברגה( ייקבע לפי .ו
 בורג.ה

עיגון המיועדים לחיבור רכיבי מסגרות חרש ו/או מסגרות פלדה אל רכיבי בטון מזויין קיימים בבניין רגי וב .ז
או שו"ע מאושר ע"י המפקח, המתאימים לעיגון רכיבי פלדה  ע בתוכניותמהסוג המופי עיגון רגיויהיו ב

קח את דגמי ש לאישור המפגיהקבלן לה ות ו/או בכתב הכמויות.  עלניכוטון, בהתאם למסומן בתלב
 הברגים שבכוונתו להשתמש בהם בעבודה.

יימים יהיו מפלדה מסוג שלד בטון מזויין ק וטות ההברגה שישמשו לחיבור רכיבי קונסט' הפלדה אל רכיבימ  .ח
המפורטות במסמך ה' ת כניות השונווישימים שבתבקטרים ואורכים מתאימים, כמפורט בפרטים ה 5.6

 להלן.
גה, האומים והדיסקיות שישמשו לחיבורים של רכיבי קונסט' הפלדה ו/או , מוטות ההברגיםכל הבר ט.

.  עובי מזערי של ציפוי האבץ על גבי ויצבעו יגולוונו קיימים מבטון מזוייןלחיבורים של קונסט' הפלדה לרכיבי שלד 
 ברגים כנגד צבע יסגרו על גבי שייבות אוקולון! מיקרומטרים לפחות. 56ה פריטים אלה יהי
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 מפורט וןנתכ  19.07

 
, בהתאם למפרט הכללי, (SHOP DRAWING)תוכניות ייצור  וכן ע"י הקבלןה ישלד הפלד התכנון המפורט של

 יתוכננו כדרוכים.כל מחברי הברגים    .1900.06, 190721, 19003סעיפים 
ר דבהכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות שהוכנו ע"י המתכנן אלא אם אושר ואי לסטות מתבלן לא יהיה רשהק

 פת תשלום עבור שינוי שיטת החיבור.תוסלא תאושר  מראש ובכתב ע"י המפקח.
 

 סיבולות 19.08

 כללי א. 
 הנדרשות:הלן פירוט הסיבולות , ל1225בת"י  11.10במפרט הכללי ולסעיף  19025בהמשך לאמור בסעיף 

 
 סיבולת ייצור ב. 

 
 מ"מ. 2  -עמודים במידת האורך  . 1
 מ"מ. 2  -במידת האורך  -קורות  . 2
 מ"מ. 3  -ידת האורך במ -מרישים( קורות מבניות ) . 3
 מ"מ. 3  -אלמנטי הקשחה  . 4
 מ"מ. 1 5 -אורכי ריתוך  . 5
 
 

 סיבולת הקמה והרכבה ג. 
 
 .רך כל האלמנטיםמ"מ באו 10יה של עד מותרת סט . 1
 
מ"מ.   1.2תוכנן של עד הממ באלמנטים שאמורים להיות מחוברים בקצותיהם לחלקים ארוכים מותרת סטייה. 2

 מ"מ ביחס למתוכנן. 3מ' באלמנטים ארוכים מותרת סטייה של עד  9.0 -מ ריםלמנטים קצלא
 
 מ'. 12 -אין לבצע חיבורים באלמנטים הקצרים מ. 3
 
 

 יתוךר 19.09

 לקטרודותסוגי הא א. 
 .1338רודות תתאמנה לדרישות התקן הישראלי ת"י האלקט

 ורט להלן:מפכסוגי האלקטרודות לריתוך יהיו 
 ST-42) 430לפלדה ) ( 1)

 ,UN411 ,UN62כדוגמת  -6024, א-6013מקבוצות א רויטליטרודות בציפוי אלק
Z18,Z11,Z26 כדוגמת  7018וצת אאלקטרודות דלות מנגן בציפוי בסיסי מקבZ4 ,UN58 

 (316L) ב"םלפל לקטרודות לריתוך יהיו כמפורט להלן:סוגי הא
• AWS A5.4: E316L-16 

• ISO 3581-A: E 19 12 3L R 32 

 דותישור אלקטרוא ב. 
ש בדעתו לפני התחלת עבודת הריתוך יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן י

מתבצע במפעל ובקר איכות מטעם הקבלן מאשר  כל זהסוג וסוג.השתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל ל
 ך ברשימות תיוג המתאימים.ליההת רתכים,אלקטרודות וכדומה, ומתעד

 
כשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות אישור זה ל

 ם המבוצעים באמצעותן.ב הריתוכיהאלקטרודות ולטי
 ורך הריתוךעובי וא ג. 
 מ"מ. 3 -א פחות מל ךרים אמ"מ מעובי דופן האלמנט הצר מבין האלמנטים המחוב 0.7עובי הריתוך יהיה  . 1
תוך לא מצויין בתוכניות, אורך הריתוכים יהיה כאורך המלא של היקף שטח המגע של שני במידה ואורך הרי . 2

 בריתוך.המחוברים האלמנטים 
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 ריםומות חיבור מותפרטי חיבור מאושרים ומק ד. 
ה שיסוכמו על דעת המפקח אלכיות או פרטי החיבור ומקומות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכנ  -

 נון המפורט.בעת תהליך התכ
 .מציע לבצעבמידה ואין פירוט, על הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור שהוא   -
מודים, קורות, מסבכים וכו', יבוצע מיחידה שלמה ע -שאים במבנה כל רכיב של כל אחד מהאלמנטים הנו  -

 .ולא מיחידות מחוברות
אלמנטים השונים חורים מוארכים בכיוון שבו לא מתקבלים הבטחת דיוק ונוחות בזמן ההקמה יוכנו בך רלצו  -

 כוחות בבורג.
 

 בדיקות ואישור במפעל 19.10

 
חיתוך, ניקוב, הכנה לציפוי באבץ, הרכבה  הייצור,  כגון ייב לקבל אישור המפקח בגמר כל אחד משלביהקבלן ח

למפקח על גמר כל שלב  פני תחילת הייצור.  הקבלן חייב להודיעל שיסוכם מראמשנית, הובלה ועוד, כפי ש
 עבודה והוא  לא ימשיך בעבודה לשלב הבא ללא אישור המפקח בכתב.

 לייצר מקסימום ייצור בבית המלאכה.ן מתחייב הקבל

 פריטים סימון 19.11

 
ות שתהיינה קריאות פרס"י הטבעת כיבים המיועדים להרכבה יסומנו לאחר הייצור ולפני ביצוע ציפויים, עכל הר

 מ"מ לפחות. 20י שיהיו ניתנים לזיהוי בזמן ההרכבה באתר.  גודל המספרים יהיה גם לאחר הציפוי, כד

 רוקציההקמת הקונסט 19.12

או פלדה תעשה תוך יישום פרטי חיבור המוצגים בטון מזויין ו/מת הקונסט' וחיבורה לרכיבי שלד קיימים מהק
 אך היא טעונה אישור במפקח בכתב., ןע"י הקבל בתכניות, בשיטה שתיבחר

 זהירות אמצעי 19.13

 
ן הרכוש בזמיש לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים מבחינת בטיחות העבודה לשם הגנה על הנפש ו 

 הובלת והרכבת רכיבי קונט' הפלדה.
 

   וון וצביעהגיל 19.14

 ן רק במקומות הנדרשים ובאישור המזמיןילווג 19.14.01

נים באמצעות ציפוי דה באם ידרשו ע"י המזמין, יהיו מגולוופל טי קונסט'כל הפטות ומתלים ואלמנ  
ונסט' מלוכלכים, עקב שאריות רו חלקי קונקי משאריות גילוון.  לא יתקבלו ויאוש 918אבץ בטבילה חמה עפ"י ת.י. 

 נם מבריקים(.גילוון )שאי
 

   מיקרון לפחות. 80עובי ציפוי האבץ יהיה 

  ת נלדה מגולווצביעת פ                19.14.02

והנחיית מנהל הפרוייקט באמצעות מערכת צבעים של טמבור בע"מ או  צביעת פלדה מגולוונת תבוצע רק בתאום
 ZNאוניסיל כבת בסיס מסוג ע"ג שמיקרון  40 עוביבעליון מיושם בשכבה  משמש כצבעה "טמגלס"  שו"ע כדוגמת

 .או אפוגל

   צביעת פלדה לא מגולוונת                 19.14.03

 "עאו שו ת צבעים של טמבור בע"מ דה שאינה מגולוונת תבוצע באמצעות מערכפל צביעת     
 כדלקמן:     
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התזה הנ"ל התקן השוודי. שכבת צבע ראשונה תיושם אחרי ה לפי SA  2.5ניקוי בהתזת אגרגט בזלת עד לדרגה 
 שעות. 4אוחר מאשר כעבר לא י

 
 מיקרון.  70 רכיבי רב עובי מיושם בשכבה אחת בעובי-חד תי" שהינו צבעצבע יסוד יהיה "יסוד סופר עמיד ידידו

 

 אחת.  מיקרון, כל 40צבע עליון יהיה "עליון סופר עמיד" מיושם בשתי שכבות של 
 

 ע שיפורטו במכרז.י טמבור או שו"ישתמש אך ורק בחומרים וצבעהקבלן   חומרים: .א 19.14.04

                  
   ה:שיטות עבוד ב.           

 ם נבדקה איכות הניקוי ע"י המפקח.אין לצבוע את שכבת הצבע הראשונה בטר.1           
 ודה..כל צבע יעורבב וייבחש לפני תחילת העב2           

   מדלל שנקבע ע"י יצרן הצבע וביחס יעשה באמצעות  .במקרה ויש צורך בדילול הצבע הדילול3           
 בהתאם.
 רת במפרט.ע במברשת אלא אם שיטת הצביעה נקבעת אחבוצעי היסוד יש ל.כל צב4           
 י המפקח.ש יקבע ע"זמן הייבו .כל שכבת צבע חייבת להתייבש לפני צביעת השכבה הבא.5           
 השכבה הקודמת ע"י המפקח. וספת טרם אושרה.אין לצבוע שכבת צבע נ6           
 ודמת לה.הק נה בגוונה מזו.כל שכבת צב ע תהייה שו7           

 
 ה:ג. הגנה על הסביב          

  ת        הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים להגנת ציוד ומבנים מפני פגיה מעבודו 
 אוריתן זמניים.כולל כיסוי ביריעות פולי ניקוי או צביעה, 

        
 ד.  טיב העבודה:         
   שחרר את הקבלן הפיקוח הנ"ל לא י /תונים לפיקוח המפקחנ ול החומרים יהי. כל העבודות וכ1         

 מאחריותו לגבי טיב העבודה והחומרים אשר סופקו על ידו.
 ם      הטובים הנהוגי ,לפי כללים התאם למפרט ע" בעל מלאכה מאומניםה תבוצע ב. כל העבוד2
 המפקח. /במקצוע ולפי   שביעות רצונו של המהנדס  

 
 עבודה:ה רניקוי לאחר גמה. 

 מתכת זכוכית, את מקום עבודתו והסביבה שהתלכלכה ע"י עבודתו,מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן 
 ינוקו ע"י הקבלן.לכו מצבע או שטחים אחרים אשר התלכ
 עקב פעולותיו. ק הנגרם לסביבההקבל יתקן על חשבונו כל נז

 ויוציא אותה מחוץ לשטחה ,דויאו נגרמה על  הקבלן ישאיר את השטח נקי מכל פסולת אשר  הובאה
 ו.מפעל וסביבת

ת הקבלן י לחייב אבמקרה והקבלן לא יבצע את הפעולות הנ"ל תוך שבוע מיום גמר העבודה יהיה המזמין רשא
 בתוצאות. 

 

 בקרת איכות 19.15

 
 לבקר את מהלך הייצור בכל שלביו.ין יהיו רשאים נציגי המזמ 
קות. כשירי מדידה ומקום הדרושים לבצוע הבדימ ןים מטעם המזמיעל הקבלן להעמיד לרשות הבוחנ 

להורות על יהא רשאי קביעת הבוחנים לגבי טיב העבודה, טיב החומרים וטיב הרתוכים תהיה סופית. המזמין 
ו/או טיב הריתוכים של אלמנטים שלפי שיקולו פגומים.  בי טיב החומריםהזמנת בדיקות איכות של הטכניון לג

 קבלן.ה ןבוצעו על חשבוהבדיקות י
 
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד

Page 42 of 45  
 

 באישור מוקדם ציפוי אבץ 19.16

 
 כללי א. 

ודה תבוצע חם.  העב סעיף זה מתייחס לעבודת הגנה של רכיבי פלדה ע"י ציפוי באבץ ע"י טבילה באמבט אבץ
פרט הכללי. בעת תכנון תהליך הציפוי, יש לקחת בחשבון גורמים של המ 1904עיף וס  918בהתאם לדרישות ת.י. 

 כדלהלן:
נת מניעתם של מוקדים להיווצרות קורוזיה ומבחינת תובא בחשבון מבחי  - אומטרית של הפריטגי צורה .1

 האפשרות של קבלת ציפוי אחיד.
 בוצע לפני הכנת השטחים לציפוי.י  - יטיםעיבוד הפר .2
ונים וצע כמפורט בסעיף הכנת השטחים שלהלן.  לאחר תהליך הציפוי, ייעשו תיקתב  - ת השטחיםהכנ .3

 ות התזת אבץ ו/או צביעה, כמפורט להלן.צעמבא
 

 הכנת השטח ב.
 בסעיף  הכנת השטחים המיועדים לציפוי ע"י טבילה באמבט אבץ חם תבוצע בהתאם למפורט  

 במפרט הכללי. 19042   
   
 ץציפוי אב ג. 
 .918יבוצע רק במפעל שאושר לכך והעבודה תתבצע לפי דרישות התקן ת.י. ציפוי אבץ   
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 ת פירוק והריסהדוובע 24 פרק

 

 כללי 24.01
 

בנוסף פירוק . חציבה וקילוף שכבות חומר ממבנה מעקה קיר היםעבודות ל תוארו הדרישותזה י במסגרת פרק .א
וכן פירוק והרכבה מחדש של: יר, בסמוך לקקיים  לדה קיים, פירוק והרכבה מחדש של דק עץוש מעקה פוחיד

 .שריכן שידה צנרת, כבלי חשמל, פאנלי חיפוי וכד'
 מש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים למטרה זו.שתוהחציבה ילביצוע עבודות הפירוק  ב.
ועבור  בעבודות ידיים דרכים מוגבלים וכן עבור ביצוע הפירוק ודה בשטחילא תשולם כל תוספת שהיא עבור עב ג.

 .תוכניות, המפרט והפירוק אלמנטים נדרשים בזהירות בהתאם להנחיות המפקח
ולל תיאום אתר הפיזור ואופן הפיזור עם הרשויות המוסמכות הנוגעות ילוק הפסולת יבוצע באחריות הקבלן כס .ד

 בדבר.
ו למקום שיורה וש חוזר והובלתז החומר המפורק הראוי לדעת המפקח לשימבודה ריכוכמו כן כוללת הע ה.

 המפקח.
 עים ראויים לאישור המפקח והמהנדס.מצאבקבלן  בורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוק הנ"ל יסתום ו.
ית של בחירת המקום לסילוק הפסולת, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעד ז.

 לן.הקב
 

 תיאור הפירוקים 24.02

 וחלקי מבנה קיימים כמתואר בתוכניות.  בה ופירוק מבנהחציהעבודה כוללת 
 . ראש ובכתבם ו/או מכאניים הטעונים אישור המפקח מיינכלים ידכל הריסה/חציבה תעשה באמצעות 

לא  לחץ מים.ו/או    1800W)ו/או חציבה בפטיש אויר )הספק עדכל האלמנטים מבטון יפורקו באמצעות ניסור 
 .  קונגו חשמליביורשה שימוש 
ל קווי ולכאלמנט, ללא הגבלת עומק ה קיימיםההאלמנטים לת גם פירוק, הריסה ופינוי של כל העבודה כול

. החציבה תעשה באופן זהיר ומושכל כך שלא תעשה הריסת יתר או פגיעה במידה ומפריעים לביצוע  מערכות
 באלמנט הבטון המשתייר. 

תת קרקעיים הקיימים יחשפו קודם בזהירות.   חה ו/או מיכליםת קרקעיים כגון יסודות עמוקים ו/או שואלמנטים ת
ת האלמנטים הקיימים שאינם ות, ולא יפורקו.  הקבלן ישמור על שלמוקנינית בדימיקומם יסומנו בשטח ובתוכ

יחזיר את המצב לקדמותו על ן, הקבלן לפירוק או להריסה.  במידה ויגרם להם נזק במשך ביצוע עבודות הקבל
 המפקח. בהתאם להוראות חשבונו, הכל

 
 במחיר עבודות החציבה כאמור יכלל:

ים וכדומה, הכל בהתאם לדרישות לרבות הקמת תמיכות זמניות ו/או פיגומ ם,ית הדרושנקיטת כל אמצעי הזהירו. 1
 כבלי חשמל בלוח המקור קניתו ם(,)רוח וגלי: עמידות התמיכות בתנאי הסביבה בטיחות בעבודה הקיימות, כולל

  .וכד'
 .באמצעות הקמת פרגוד רשת ומאחוריה בד יוטה מאבק ונתזי בטון ציבור הגנה על ה. 2
בוצע עד אשר נוצק מעקה בטון חדש, יממעקה קיר הים, ומוסר מקטע , 2הריסה מסוג מתבצעת בהם ם י. באזור3

  שטח הסמוכים.מטר מפני המ 1.1"ניו ג'רזי" לגובה של  -טרומייםמיגון הטיילת מגלים באמצעות גדרות בטון 
 יפול לכוון היבשה.ל םת לחלקי. מניעת נפולת לכוון הים באמצעות מתקן "תפיסה" או שיטת הריסה הגורמ4
 בלבד. ובאישור המזמין חב הנדרש לביצוע העבודות, על פי מקטעי ההתקדמות בעבודהפירוק דק עץ ברו. 5
 פריע לביצוע העבודההמחסן המ . פירוק פאנלים, צנרת וחשמל במבנה6
 ה קיים.עקה פלדפירוק מ .7
 .יקט קודםקילוף טיח "שיקומי" שיושם במסגרת פרו .8
 .יים בתחום שסומן בתוכניותונצחיוצע( )בממס"מ  7חציבה של  .9

 .2חלק עליון של קיר הים באזור שיקום מסוג חציבת  .10
 . . שילוט אזהרה11

ניקוז וצינורות המי הניקוז עלות הן ומים עודפים מתהליך ההריסה. תואבק בטו . נקיון שטח ההריסה משברים12
 יפונו.

לטת , להחחדש נירוסטהו יותקן מעקה א שצב מחוד. לאחר חידוש המעקה בטון יוחזר המעקה הקיים במ13
 .(לעיל 19ת הנירוסטה יהיו על פי פרק עבודוהנחיות בדבר ) מיןהמז
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 סילוקים 24.03

 
מבנים מאתר הבנייה,  ה ותכולת הבניי כל עבודות הפירוק וההריסות למיניהן כוללות גם את סילוק אשפות

ן,  וניקוי אתר ריות הקבליועד לכך באחהמ הובלתן והשלכתן במקום שפך )הנמצא מחוץ לגבולות האתר והמפעל(
 במלואו.הבנייה 

 עבודות אלו כלולות במחיר עבודות הפירוק כמוגדר במסמכי ההסכם ולא ישולם עבורן בנפרד.
 

  

 החזרת המצב לקדמותו 24.04

. החזרת מחודש -במצב תקין ובמקרה הצורך תקנו מחדשיו ובסמוך לופורקו ממעקה קיר הים נטים שכל האלמ
 .שורו הסופי בכתבקח ובאינו של המפתו תבוצע לשביעות רצומודהמצב לק

בברגים קודחים חדשים מהסוג חוזר בדק המפורק, שימוש . התקנה מחודשת לדק העץ. ההתקנה כוללת שימוש 1
עו במיקום חדש לעומת המיקום המקורי )באישור המפקח יהיה ניתן להשתמש רי. הקדחים יבוצהתואם לסוג המקו

המשתיירים . החורים המקוריים (רך גדול מהמקורדול ואועל קוטר גבשימוש בבורג קודח ב יםיבקדחים המקור
 ימולאו בדבק עץ מתאים מאושר בכתב על ידי המפקח.

. העבודה כוללת מבנה המחסןהעבודה בתחום  כבים בטרם ביצועשהיו מורפאנלים, צנרת וחשמל התקנת . 2
 .החלפת אביזרי חיבור אשר סובלים מקורוזיה

נדרש לבצע פירוקים מקומיים, הקבלן יספק תוכנית  ה ולצורך העבודהץ. במידועמודי ע בנה המחסן בנוי קורותמ
 באישור המהנדס.העבודה,  מסירתר המהנדס, וידאג להרכבה מחודשת בטרם ופירוקים , לאיש

 בתוכניות אהרחידוש המעקה הקיים. המעקה החדש יותקן על פי המודש במקום מעקה נירוסטה ח יותקן. 3
 ובכתב הכמויות.

 ה ותכולת המחיריםאופני מדיד  24.05

 כדלקמן: ות ימדדובהריסות והחציה
 מ"ק -ס"מ בבטון קיים  7חציבה לעומק  24.01.01

 מ"ק -ומק סדק אופקי הבולט לעיןחציבת "כרכוב" קיים עד ע 24.01.02
 מ"ר -הדפירוק והרכבה מחדש של דק עץ וקורת עץ לצורך ביצוע העבו 24.01.03

עבודה חר גמר האוי וחיפוי, ותכולת מבנה מחסן, לפירוק לוחות פח, קיר 24.070.024
 -החזרת התכולה והרכבה מחדש

 קומפ'

  מ"א -ך הטיילתפירוק הרכבה מחדש של מעקה פלדה קיים לאור 24.10.1
  מ"א -קה פלדה קיים לאורך הטיילתשל מעפירוק  24.10.2
 מ"א -לאורך הטיילת טה חדשוסרנישל מעקה הרכבה  24.10.3

  
 316גבהים שונים, מנירוסטה אספקה והתקנה של ניצבים חדשים, ב 24.10.4

מטר אחד מהשני כולל פחי חיבור עבור מעקה חדש  1.5במרחקים של 
 לת, ובנוסף קורת עץ איפאה הכל על פי תוכניתלאורך הטיי

 מ"א

ממ  6ם מנירוסטה, בקוטר ביצהעוברים דרך ניאספקה והתקנת זוג כבלים  24.10.5
קצה: הברגה ימין ויסליין כולל אביזרי   PVDFעטופים ציפוי  316מנירוסטה 

M8 כולל דיסקית אום ימין ,M8 כולל אום כיפה ,M8                                          

 מ"א

ניצבים  רךדהעוברים  נוספים בגובה )שכבה...( כבליםאספקה והתקנת  24.10.5,6,7,8,9,10
ביזרי כולל א  PVDFעטופים ציפוי  316ה ממ מנירוסט 6מנירוסטה, בקוטר 

, כולל אום כיפה M8, כולל דיסקית אום ימין M8הברגה ימין ויסליין  קצה: 
M8                                                                                             -מ"א               

 
         -ידות לאחר השלמת החציבה, ומדAs is ראשוניות לפני חציבה המדידה תבוצע באמצעות השוואת מדידות

As made, .בטרם ביצוע יציקות ההשלמה 
לעיל,  24.4עד  24.1כפי שנכתב בסעיפים  המצב לקדמותו תוהחזר וק, סילוקלפיר כל הדרוש המחיר כולל את

 .קחפהכל לאחר אישור סופי של המ
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 ת     ה ק ב ל ן ר ה צ ה
 
 
 
 

 הח"מ מצהיראני 
 זה, טמפראת האמור ב יכי קראת

 ת בו.ומתחייב לקיים את ההוראות הכלולוומסכים לאמור בו הבנתי את תוכנו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             __________________________ 
  

 ךיתאר                           
 
 
 
 
 

______________________ _______        _____________________ ____ 
  

 חתימת הקבלן                             שם הקבלן               
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  -3ספח ב'
  

  מגבלות ביצוע בשטח המל 
  

 המרחב יחולק לשלושה מקטעים: 
  

  - דק דרומי
   

   .ק"ג למ"ר 400תועה על הדק עם כלים בעומס שלא יעלה על  .1
לאחר פיוי הדק יתן להעמיס על    וסגירתו בסיום.   מקומית קיימת אפשרות לפתיחת דק   .2

  רצפת הבטון ככל שיידרש.
עד   )4וחיון מדרום למבה   2(חיון מדרום למבה    מהחיוים הדרומייםתתאפשר גישה   .3

  .לגבול הדק
 יוקצה מקום חיה ע"פ הצורך ובתאום מראש. .4
כפוף לתיאום מול  תיתכן אפשרות לכיסת משאיות מחוף מציצים עד קו הדק (תלוי עוה ו .5

 ההלת החוף). 
  

  - שטח המעגה
 
    . עם רכב/משאית ללא הגבלת משקל  ליד מחסי העץ תועה חופשית במרחב המעגה .1
 של ציג מטעם ההלת המל.  ווייוממו מותה בל  תועה למרחב העבודה .2
  
  

  - דק צפוי
  
   .ק"ג למ"ר  400תועה על הדק תותר לכל כלי עד משקל של  .1
וסגירתו בסיום. לאחר פיוי הדק יתן להעמיס על    מקומית קיימת אפשרות לפתיחת דק   .2

  רצפת הבטון ככל שיידרש.
וכן חיון  ה תתאפשר גישה מ .3 ים קיימים בין המבים מצפון  מעברמ  הסמוך לשוק המל 

  ). 22למבה  19, ובין מבה  14למבה  12למבה שוק המל (בין מבה  
 יוקצה מקום חיה ע"פ הצורך ובתאום מראש. .4
 



  
 

 

  ביצוע ובדק וסח ערבות  -ד'ספח 

  

  יומצא ע"י הזוכה במכרז. ערבות זו איה ערבות המכרז!!!

  
  ............   תאריך  

                    לכבוד 
  בע"מ  אוצר מפעלי ים

  6041ת.ד. 
  אביב -תל

  
 ,..ג.א  

  ערבות בקאית מס'................... 

  
של   .1 כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  (ובמילים:    ...............  או    ₪

(להלן    ........................... חדשים)  הערבות"   -שקלים  מאת סכום  שתדרשו   ,("
 " (להלן:  "הערב_______________________________  או  בקשר  החייב"  להסכם  "), 

 . וטיב העבודות שתבוצעה מל תל אביבקיר הים המערבי ב  שיפוץ /שיקוםלביצוע עבודות 
  
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה   .2

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: 
  

לחודש    15- שהתפרסם ב  2022שת    דצמבר" לעיין ערבות זו, יהא מדד חודש  המדד היסודי"  
  (או בסמוך למועד זה). שלאחריו 

  
" לעיין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת  דרישתכם על פי  המדד החדש"

  ערבות זו. 
  

הפרשי הצמדה לעיין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי    -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה מוך מהמדד היסודי, שלם לכם את  
  הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

  
ישתכם על  לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מחמישה עשר ימים מתאריך התקבל דר  .2

ידיו לפי כתובתו המפורטת לעיל, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה  
על סכום הערבות  בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  

  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.
  

(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה    2023דצמבר  ב  31ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום    .3
  ומבוטלת. 

  
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה"ל. דרישה    .4

או   לבק באמצעות פקסימיליה, טלקס  פירושה דרישה שתגיע  זו, אין  בכתב כאמור בערבות 
  לערבות זו.מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם 

  
  ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה או לביטול.  .5

  
  
  

  בכבוד רב, 
  

  בק _______________ בע"מ 
 סיף ____________ (מס' ____)



 

 

 

 

    :האישורתאריך הפקת      אישור קיום ביטוחים -ספח ה' 
בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו כולל את כל    ביטוח  פוליסתישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה  א

האמור   יגבר  הביטוח  בפוליסת  התאים הקבועים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  בין התאים  סתירה  של  זאת, במקרה  עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תאי 
  ישור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

  האישור  מבקש   מעמד  * העבודות ביצוע  כתובת /  המבוטח  הכס  מען  המבוטח   האישור  מבקש

- אוצר מפעלי ים בע"מ ו/או אתרים בחוף תל 
בתל  תיירות  אתרי  לפיתוח  חברה  אביב  - אביב 

יפו בע"מ ו/או החברה לפיתוח יפו העתיקה  
מנהל   ו/או  אביב  תל  עיריית  ו/או  בע"מ 

להלן: "החברה") ו/או חברות (   מקרקעי ישראל 
  בות ועובדים של ה"ל 

  : הקבלן שם
_______  

קבלי  /ו או 
  משה  

  המערבי   קיר הים  שיפוץ  /עבודות לשיקום  :  העבודות
  לוות  עבודות או /ו  אביב-במל תל

  מזמין העבודות/השירותים   ☒ 

  .ז./ח.פ ת

520010547  
  

  .ז./ח.פ. ת

  מען 

  אביב תל  1רחוב כ"ג יורדי הסירה 
  מען 

  כיסויים 
  הפוליסה  פרקי
  גבולות לפי חלוקה

  סכומי או אחריות
  ביטוח

  מספר
  הפוליסה 

  וסח 
  ומהדורת
  פוליסה 

  תאריך
  תחילה 

  תאריך
  סיום 

  

/   ביטוח סכוםלמקרה ולתקופה /   האחריות גבול
  העבודה  שווי

  וביטול   בתוקף  וספים  כיסויים
   חריגים

  מטבע   סכום   ' ד  לספח בהתאם  כיסוי  קוד לציין  יש

  הסיכוים   כל
  קבליות   עבודות
  לדוגמה   הרחבות 

  לפרט   יתן (
  לפרקי   בהתאם 

  ): הפוליסה

  ביט  
______  

  לטובת    תחלוף   על  ויתור   309  ₪       
  האישור   מבקש

  טבע זקי בגין כיסוי 313
  ושוד  פריצה  גיבה כיסוי 314
  אדמה  רעידת כיסוי 316
  מבוטח   האישור  מבקש    318

  וסף
  ראשויות  328
  – מוטב לתגמולי הביטוח    324

  מבקש האישור 

  פחות  לא   אך   העבודות   מערך   10%  עובדים  עליו  רכוש
  . ראשון זק בסיס  על ₪ 500,000-מ

 ₪  

  פחות  לא   אך   העבודות   מערך   10%  סמוך  רכוש
  . ראשון זק בסיס  על ₪ 500,000-מ

 ₪  

  פחות  לא   אך   העבודות   מערך   10%  הריסות  פיוי 
  . ראשון זק בסיס  על ₪ 500,000-מ
  

 ₪  

  הובע   ישיר  זק
  עבודה   /מתכון

  לקויים חומרים/

  פחות  לא   אך   העבודות   מערך   10%
  . ראשון זק בסיס  על ₪ 500,000-מ

 ₪  

  הובע   עקיף   זק
  עבודה או /ו מתכון 

  חומרים או  /ו
  לקויים 

  ₪   . העבודות  ערך במלוא 

  בת   תחזוקה  תקופת
  חודשים  24

    ₪  כלול

  . צולבת אחריות 302  ₪   6,000,000  ' ג צד
  קבלים וקבלי משה   307
לטובת     309 תחלוף  על  ויתור 

  מבקש האישור  
  "ל המל תביעות  315
כיסוי זק שגרם כתוצאה    312

  "ה בצמ משימוש  
  מבוטח   האישור  מבקש    318

  וסף
  ראשויות  328
  האישור   מבקש  רכוש   329

  ג  כצד יחשב

  למתקים   ישיר   זק 
  תת   כבלים או  /ו

  קרקעיים

 הכולל   האחריות  מגבול  20%  עד
  . בפוליסה

  ₪   400,000זקים עקיפים  לגבי

 ₪  

  והחלשות   רעידות 
  משען

 הכולל   האחריות  מגבול  20%  עד
  בפוליסה 

 ₪  

  הרחב שיפוי  304  ₪   20,000,000  מעבידים  אחריות
  קבלים וקבלי משה   307
מבקש   309 תיחלוף  על  ויתור 

  האישור
ויחשב    319 היה  וסף  מבוטח 

  כמעבידם
  ראשויות   328



  

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

מספר    סוג הביטוח 
  הפוליסה 

 וסח
  ומהדורת
  פוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום

    חריגים וביטול  בתוקף וספים כיסויים  גבול האחריות 
  מטבע   סכום   'ד לספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

אחריות  
  מקצועית 

ת.           
  רטרו: 
 _____  

  
  
  
  
  
  
  
  

1,000,000  ₪  
  

  אובדן מסמכים 301
  אחריות צולבת   302
  הרחב שיפוי  304
  ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
  מרמה ואי יושר עובדים 325
  עיכוב /שיהוי עכב מקרה ביטוח  327
  ראשויות  328
  חודשים  6תקופת גילוי  332

ביט      חבות מוצר
 ______  

ת. 
  רטרו: 
 _____  

  אחריות צולבת   302  ₪  2,000,000  
  הרחב שיפוי  304
  ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
  ראשויות  328
  חודשים  12תקופת גילוי  332

    'ג בספח   המפורטת הרשימה מתוך  השירות  קוד  את לציין  יש.  האישור למבקש המבוטח בין   בחוזה המפורטים לשירותים(בכפוף : השירותים  פירוט
  גדולות  קבליות עבודות/  בייה 009
  איסטלציה /  איטום/  חשמל עבודות 062

  * הפוליסהשיוי /ביטול
בדבר השיוי    האישור  למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  90ייכס לתוקף אלא    לאביטוח,    פוליסת  שלביטול    או  האישור   מבקש  לרעת  שיוי

  . או הביטול
  האישור חתימת

  :המבטח



 

להזמה    15.6  -ו   15.4  לצורך עמידת המציע בתאי הסף שוא סעיפיםתצהיר  
 להציע הצעות במכרז  

        

      
את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ______________ ______________,ת.ז.  הח"מ  אי 

  מצהיר/ה בזאת כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 
  

  . ) "ציע"המ  - הי משמש כ________________ ב______________________ (להלן  .1
  המציע תפקיד                                         שם                                            

של    57/2022מס'    דו שלבי  פומביבמסגרת מכרז    המציע הי מוסמך לתת תצהיר זה מטעם   .2
 .") המכרז"  –(להלן  חברת אוצר מפעלי ים בע"מ

כקבלן   .3 מוכח,  קודם  יסיון  בעל  של המציע  והשלמה'  'ביצוע  של  משה,  כקבלן  או  ראשי 
לפחות שי פרויקטים לעבודות שיקום בטוים בתאים אגרסיביים בהיקף כספי מצטבר של 

מיליון ₪ (לא כולל    1מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), כאשר היקף כל עבודה לפחות    3לפחות  
  ת. השים האחרוות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעו 5- מע"מ), וזאת ב

 מצורף טופס היסיון המקצועי בצירוף אסמכתאות מתאימות.

במצב של הקפאת הליכים ו/או של כיוס ו/או של פירוק ו/או    אי וגם לא המציע לא מצויים .4
 מוהל  בפיקוח של בית המשפט.  

  הי מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

  
  

                                       _________________  
  חתימת המצהיר                                    

  
  

  אימות חתימה  
  

אי הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפי  
עליו/  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,____________ את מר/גב'  להצהיר  ה 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי את  
  תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפי.

  
  
  

 _________________  
  חותמת וחתימת עו"ד

  
  

  



 

  להזמה    15.5סעיף  לצורך עמידת המציע בתאי הסף שוא  תצהיר  
 *להציע הצעות במכרז  

       

      
ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת    אי הח"מ ______________, 

  כדלקמן: וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 
  

(להלן   .1 ב______________________  כ________________  משמש  קבלן "  - הי 
                                 קבלן המשהשל   וח.פ./ע.מ.   מלאתפקיד                          שם                    . ) "המשה

  . ________________________ כתובת קבלן המשה (כתובת המסגרייה):  .2

המציע המגיש את  מלא של  (שם    __________ ___________  לבקשתמגיש תצהיר זה    הי  .3
של חברת אוצר   57/2022מס'    דו שלבי  פומביבמסגרת מכרז  אשר מגיש הצעה    ההצעה למכרז) 
  . ") המכרז"  –(להלן  מפעלי ים בע"מ

כי קבלן המשההריי   .4 ויסיון מוכח לביצוע עבודות ירוסטה, והוא    מצהיר  יכולת  היו בעל 
₪   20,000חלד בהיקף כספי של לפחות  - לפחות עבודה אחת מפלדת אל   2021-2022ביצע בשים  

 (לפי מע"מ).  

לעיל. מצורפים צילומים לעבודות המפורטות    4להלן פרטי העבודות הרלבטיות לאמור בסעיף   .5
 בטבלה. 

עבורו  שם הלקוח 
  בוצעה העבודה 

  מהות העבודה

היקף כספי (ללא מע"מ) 
בהתייחס לעבודת 

הירוסטה בלבד מפלדת  
  חלד - אל 

מועד ביצוע 
העבודה (חודש 

  ושה) 

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  הי מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

  

                                       ________________  
  חתימת המצהיר                                    

  
  אימות חתימה  

  
), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפי   (מ.ר. ________  אי הח"מ _____________, עו"ד 
מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  

ב הקבועים  לעושים  צפוי/ה  יהא/תהא  תוכן  וכי  את  בפי  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  חוק 
  תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפי.

  

  
 _________________  

  דחותמת וחתימת עו"    
  

   את עבודות המסגרת בפרויקט. תצהיר זה ייחתם ע"י קבלן המשה אשר יבצע * 



 6/2021דו שלבי מס' מכרז פומבי   –  סיון מקצועייטופס  
  

 עבורושם הלקוח 
  בוצעה העבודה

מקום ביצוע 
  העבודה

מהות העבודה 
  שבוצעה

סכום העבודה 
בשקלים חדשים  
    (לא כולל מע"מ)

סיום ביצוע העבודה 
    (שה וחודש) 

האם   צייןל שי
העבודה היא  

בתאים  "
"  אגרסיביים

(כמשמעות המוח  
  במסמכי המכרז) 

  יש קשר מטעם הלקוח א
  טלפון   תפקיד  שם

  
  
  
  

  

                  

  
  
  
  
  

        
  

          

  
  
  
  
  

        
  

          

  
  
  
  
  

        
  

          

ומועד    * העבודה  השלמת  בדבר  הפרויקט  מהל  ע"י  או  הפרויקט  מזמין  ע"י  חתום  אישור  לצרף  יש  בטבלה  המוזכרת  עבודה  לכל  בוגע 
  השלמת העבודה, וכן חשבון סופי של העבודה (ללא מע"מ) הכולל את פירוט העבודה מאושר ע"י המזמין. 

  . ** יתן לצרף דפים וספים בפורמט דומה
  
  
  



 עבורושם הלקוח 
  בוצעה העבודה

מקום ביצוע 
  העבודה

מהות העבודה 
  שבוצעה

סכום העבודה 
בשקלים חדשים  
    (לא כולל מע"מ)

סיום ביצוע העבודה 
    (שה וחודש) 

האם   צייןל שי
העבודה היא  

בתאים  "
"  אגרסיביים

(כמשמעות המוח  
  במסמכי המכרז) 

  יש קשר מטעם הלקוח א
  טלפון   תפקיד  שם

  
  
  
  
  

  

                  

  
  
  
  
  
  

        
  

          

  
  
  
  
  
  

        
  

          

  
  
  
  
  
  

        
  

          

  
  
  
  



 עבורושם הלקוח 
  בוצעה העבודה

מקום ביצוע 
  העבודה

מהות העבודה 
  שבוצעה

סכום העבודה 
בשקלים חדשים  
    (לא כולל מע"מ)

סיום ביצוע העבודה 
    (שה וחודש) 

האם   צייןל שי
העבודה היא  

בתאים  "
"  אגרסיביים

(כמשמעות המוח  
  במסמכי המכרז) 

  יש קשר מטעם הלקוח א
  טלפון   תפקיד  שם

  
  
  
  
  

  

                  

  
  
  
  
  
  

        
  

          

  
  
  
  
  
  

        
  

          

  
  
  
  
  
  

        
  

          

 



  * להזמה להציע הצעות  25.8לפי סעיף  – עבודההל מ סיון מקצועי ופסט

  .מהל העבודה  תפקידדים למציין שי מועיתן ל *
  * יש לצרף גם קורות חיים של מהל העבודה המוצע לתפקיד. 

  שם מהל העבודה מטעם המציע ___________________ 
  

  ת.ז. __________________ 
  

  מועד התחלת עבודה אצל המציע (חודש ושה) ___________ 
  
  

  עבורושם הלקוח 
  בוצעה העבודה 

מקום ביצוע  
  העבודה 

מהות העבודה  
  שבוצעה 

סיום ביצוע העבודה  
    (שה וחודש)

האם   צייןל שי
העבודה היא  

בתאים  "
"  סיבייםאגר

(כמשמעות המוח  
  במסמכי המכרז) 

  יש קשר מטעם הלקוח א
  טלפון   תפקיד   שם

  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

      

  

          

  

  

  

  

  

      

  

          

  

  

  

  

  

      

  

          

  



 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
        

      
אי הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

  

  ) "ציע"המ________ (להלן הי משמש כ________________ ב______________ .1
  המציע תפקיד                                         שם                                            

של חברת   57/2022במסגרת מכרז פומבי מס'    המציע והי מוסמך לתת תצהיר זה מטעם   .2
 אביב. ל ת מל ב רביקיר הים המע לביצוע עבודות שיקום אוצר מפעלי ים בע"מ 

  את הסעיף הרלבטי מבין האמורים להלן: יש לסמן  .3
  

 עו** ביותר משתי עבירות***; המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורש   
  

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד    
לפחות ממועד ההרשעה   תחה אה שפ למכרז חל   האחרון להגשת ההצעות

  האחרוה. 
  

-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"   
1976 ;  

  
  ; 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שעברה לאחר יום  –"הורשע"    **  

  
  ; 1976-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתה בסעיף  –"עבירה"   *** 

  ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. / צהירהי מ

  
  

                                       _________________  
  חתימת המצהיר                                    

  
  

  אימות חתימה  
  

_____, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה אי הח"מ ________
_____,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ______ _בפי מר/גב' 

ועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי  את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקב
  בפי. את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו

  
  
  

 _________________  
  חותמת וחתימת עו"ד

  
  
  



 תצהיר   העדר הרשעות 
  

                              לכבוד
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  
  57/2022מס'  פומבימכרז הדון: 

  
הח  צפוי  אי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  בלבד,  האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  "מ 

  לעושים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 
  

  
 :במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד

 .י במסגרת המכרז שבדוןי זה יתן במצורף להצעתירהצת .1

הורשע  .2 לא  כי  מצהיר  ב    תיהריי  ההצעות,    7בפלילים  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרוות  השים 
תשל"ז העושין,  חוק  פי  על  ו/או  בטחון המדיה,  גד  ו/או  1977-בעבירות  אדם  של  גופו  כגד  רכוש  ,  כגד 

אשר לא התיישו,    ,במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה  יק סויע  םו בעבירות הוגעות לתח ו/או  
  .הליכים בגין עבירה כאמור ימתהלים גד  כן כי לאו

הי מצהיר כי לא עומדות כגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת   .3
 רגל ו/או לכיוס כסים. 

  

לעיל, על המציע לפרט את  3ו/או   2שמתהלים גדו הליכים כמפורט בסעיף ו א/ו עלחילופין, ככל שהמציע הורש
, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפי עורך סוג ההרשעות ו/או ההליכים ה"ל ואת הסטטוס בגים כון להיום

 .דין ולצרפו להצעתו
  
  
  
 

  

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 ").המציע_______________, (להלן: "__  עיצמהי משמש כ ______________ מטעם ה .1

 ושהי מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  להצעת המציע במסגרת המכרז שבדון,  תצהירי זה יתן במצורף  .2

  השים האחרוות שקדמו למועד האחרון   7בפלילים ב    עוהורש לא  המציע, או מי מבעליו,  הי מצהיר כי   .3
, כגד גופו של אדם  1977-ו/או על פי חוק העושין, תשל"ז  ה,י להגשת ההצעות, בעבירות גד בטחון המד

ו/או בעבירות הוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז  ו/או רכוש  
  . מתהלים גדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאאשר לא התיישו, ו  ,זה

הלי המציע, תביעות משפטיות  מי מבעלי המציע, ו/או מי ממ  עומדות כגד המציע, ו/או  מצהיר כי לאהי   .4
 ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכיוס כסים. 

  
 

על   לעיל,  4ו/או    3הליכים כמפורט בסעיף  שכגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או  לחילופין, ככל  
ל ו/או  המציע  סוג ההרשעות  את  להיוםפרט  כון  בגים  ואת הסטטוס  ה"ל  ידי ההליכים  על  בתצהיר חתום   ,

 . מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפי עורך דין ולצרפו להצעת המציע

  
  
  

       ______________             _____________           
    המצהיר  חתימת                  תאריך 

              
  אישור                       

  
__ מטה  החתום  ___________  אי  בפי  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   _________

מטעם  החתימה  מורשה  היו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי  המוכר/ת 
ים  י יהיה/תהיה צפוי/ה לעוש אמת בלבד וכהמציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת ה

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.  
  

                                ______________________  
  חתימת וחותמת עורך דין      

  
  

  
  



 תצהיר 
  
  
  

                              לכבוד
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  

  עסק בשליטת אישה, ותצהיר ושאת השליטה  עלאישור עורך דין 

  

כי   בזאת  מאשר   ,_____________ עו"ד  הצאי  הגיש  אשר  למכרז  ___________________,  מס' עה  פומבי 

ידורשפ   57/2022 על  מפע   יסם  יםאוצר  איעסק  היו    ,מבע"  לי  ל1(ה  22ף  בסעי  הגדרתוכ  השבשליטת  תקות  ) 

  .  1987- העיריות (מכרזים), תשמ"ח

  

  ________________.  מספר זהות'______________  היה גבבמציע המחזיקה בשליטה 

   

__________________________        ____     __________  ___________ _________________    ___  

  כתובת                       טלפון           חתימה וחותמת         שם מלא             

  

  

זהות ____________, שם התאגיד _______________, גב' _______________, מספר  מצהירה בזאת   אי 

  . 1987-תשמ"ח, ים)מכרז (עיריות תקות ה) ל1(ה 22לסעיף  מצא בשליטתי בהתאם אגידהתכי 

  

  

      _____________________        ________ ________________  

  חתימה           שם מלא  

  



 
 

w w w . n a m a l . c o . i l 

________________________________________________________________________________ 

5441505-03טל' |  6116201יפו, - אביב- , תל16287, ת.ד 1כ"ג יורדי הסירה  |  אוצר מפעלי ים בע"מ - אביב -נמל תל   

5441505-03טל' |  6350903יפו - אביב-, תל 35מבנה  3התערוכה  - יריד המזרח   

 

 
11.12.22יך: תאר  

 
 לכבוד משתתפים במכרז פומבי דו שלבי מס' 57/2022

 ביצוע עבודות שיקום/ שיפוץ קיר הים המערבי במל תל אביב 

 
 הדון: הודעה מס' 1 במכרז  פומבי דו שלבי מס' 57/2022 – תיקון טעות סופר בכתב הכמויות

  
  

  כדלקמן:  המכרז פלה טעות סופרבכתבי הכמויות שצורפו לחוברת 
  

  "כמות".  -"מחיר" ו  בעמודת הוחלפו התוים  – 02.00.0042סעיף  – 1שלב 
  

  . "כמות" -"מחיר" ובעמודת  הוחלפו התוים   – 02.01.0128סעיף  -2שלב 
   

מתוקים כמויות  כתבי  זו  להודעה  כ  מצורפים  עדכון    -המסומים  אלו  8.12.2022"אומדן  כמויות  כתבי   ."
בעת הגשת ההצעה על המציעים לחתום על כתבי    מחליפים את כתבי הכמויות שצורפו במקור לחוברת המכרז.

 הכמויות המעודכים. 
 
 
  

ידי  הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי פרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על 
 המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.

 
 
 
 

__________________ 
 חותמת + חתימת המציע 

  



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 22.21.8 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
08 ןוולגה יבוע ,מ"מ 52 רטוק ,תונוולוגמ 005פ הדלפ תוטומ     02.00.0009

 12,650.00 11,500  1.10 תינכותב טרופמכ קוזיח יחפ ךותיר ללוכ ריחמה ןורקמ ןוט   
      
002 לע 002 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0010
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

 63,000.00 180.00 350.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      
001 לע 001 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0011
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

226,300.00 365.00 620.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      

 17,875.00 7,150  2.50 6644 י"ת יפל 005-פ הכיתר הדלפמ  ןויז לזרב ןוט  02.00.0012
      
מ"מ 009 קמועבו חודיקה ןויקינ מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0022
טומה ,תינכותב טרופמכ ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו      

143,000.00 110.00 1,300 .דרפנב דדמנ ןטובמה 'חי   
      
006,1 קמועבו חודיקה ןויקינו מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0032
טרופמכ טוארגו ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו מ"מ      

137,500.00 55.00 2,500 דרפנב דדמנ ןטובמה טומה ,תינכותב 'חי   
      
מ"מ 001 קמועבו חודיקה ןויקינו מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0042
קבד ךותל 613 הטסורינמ מ"מ 01 רטוקב ןגוע תליתשו      
ןגועה תא ללוכ ריחמה ,ע"ווש וא תינכותב טרופמכ יסקופא      

112,000.00 80.00 1,400 .הטסורינמ 'חי   
712,325.00 20 קרפ תת 00.20 כ"הס  

      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההז הירטמואיג לעב )ןוטבמ םי ריק הקעמ( "בוכרכ" תקיצי     02.01.0107
ןוטבמ ,תוינכותב השירדל תומיאתמה תודימבו רוקמה ריקל      
תומכ ,N 5.24 AL  טנמצ יושעה ,8 הפישח תגרד 04ב      
ףסומו ק"מל ג"ק 001 םחפ רפאו ק"מל ג"ק 053 טנמצה      

174,000.00 4,350 40.00 ע"ש וא סקפייז וא ,ןורטנפ ק"מ   
      
N טנמצ ,8 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבמ םי ריק יופיצ תקיצי     02.01.0108
    5.24 AL  001 לקשמב םחפ רפא +ק"מל ג"ק 023 לקשמב  
ןוטב ריק דגנכ תוקוצי מס 01 דע 5 לש םייבועב ,ק"מל ג"ק      

470,000.00 10,000 47.00 .076 ריפס טוארגב שומיש ,ןיפליחל  .םייק ק"מ   
644,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  

1,356,325.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022
דף מס':     002 22.21.8 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  30 ק ר פ       
      
קוצי בוכרכל הפולחכ( םורט ןוטב "בוכרכ" תבכרהו הקפסא     03.0001
תגרד 04ב ןוטבה גוס ,תשק תרוצב תיזח םע ,)םוקמב      
סקפייז וא ןורטנפ N 5.24 AL טנמצב שומיש ללוכ 8 הפישח      
ירזיבא ,המלשה לזרב , המלשה ןוטב ללוכ ריחמה ע"ש וא      

  5,200.00 5,200  1.00 עוציבל םישורדה -םיינמז בוצייו המרה ק"מ   
      
יטנמלאל 5644 י"ת יפל 005 -פ הכיתר הדלפמ ןויז לזרב     03.0011

 19,600.00 14,000  1.40 תוגרדמה ןוט   
 24,800.00 םורט ןוטב 30 כ"הס  

      
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
תאמגוד VU דימע םימ חוד רליס תועצמאב ןוטב םוטיא     05.0001
לע הנגהל ע"ש וא קוויש צ.א לש BH 832 טסיסירורדיה      
לש םימקושמ םיקלח ,גניפוטה ןוטב חטשמ ,שוגפה תורוק      
םשיי רמוחה .ףיצרה תיזחב סנולכה ישארו בחור תורוקה      

169,800.00 300.00 566.00 תובכש יתשב ר"מ   
      
קיטסמ תועצמאב םייקל שדח ןוטב ןיב םירפת םוטיא     05.0002

 19,000.00 95.00 200.00 ע"ש וא ןיישקארטסנוק סקלפהקיס גוסמ ינטירואילופ רטמ   
188,800.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ םיה ריק קוזיחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0001
ןווליג םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב      

630,000.00 45,000 14.00 טרפמ יפ לע עבצו ןוט   
      
ןוטב יונבה הביבס יאנת דימע דיינ םוגיפ לש הבכרהו ,הקפסא     19.01.0002
םיכתחב תכתמ יליפורפמ )73TS( הדלפ תיצקורטסנוקו      
.עבצ וא ןווליגו םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
רושיאל יפולח ןונכת וא תינכותל םאתהב יונב םוגיפה      
ל םיאתמו הדובעה םותב םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .סדנהמה      
ןוטבה יקלח לש תוסיפת וכותב לולכי םוגיפה.םיבלשה 2      

 75,000.00 75,000  1.00 'פמוק . תוביצחהמ  
      
רחאל .םוחב םינוולוגמ םימואו תובייש,ןולוקוא תויקסיד ,םיגרב     19.01.0003

 45,000.00 30,000  1.50 .היצקורטסנוקל םאותה עבצ תכרעמב יופיצ ןכמ ןוט   
750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022
דף מס':     003 22.21.8 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
1.42 ק ר פ  ת ת  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה ,ןייוזמ אל םייק ןוטבב מ"ס 7 קמועל הביצח     24.01.0001
תעינמל םוגיפ/ךסמו תלייטה ןוויכל קבא רוזיפ תעינמל דוגרפ      
תלוספ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .םיה ךותל תלופנ      

 37,500.00 1,250 30.00 השרומ ק"מ   
      
ריק םוקיש עוציבל שרדינה לכו הדלפ םינוטב עונישל תוכרעה      24.01.0002
. תופנהל םירשואמ ה"מצ ילכ תקפסא ללוכ ריחמה. םיה      
לכו ל"נל רזע ילכ תקפסא תויחנהה יפ לע םיימוקמ םיקוזיח      
ןיב הניגבו ןלבקה עיצהש תוכרעהה תינכותל םאתהב תאז      
םא אלא תופסות ורשואי אל גורדש ןיגב. זרכמב הכז רתיה      
וניה ריחמה. םדקומה בלשב וגצוה רשא הדובעה יאנת וערה      
ריחמתו חטשה יאנת תנבהל רויס עצבל שי . בלשה לכ רובע      

 95,000.00 95,000  1.00 . םיצוליאה לכ תא ןובשחב תחקל שי ל,נה 'חי   
      
אלו ןיעל טלובה יקפוא רדס קמוע דע םייק "בוכרכ" תביצח     24.01.0012
תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה ,ריק א"מל ק"מ  73.0 חפנמ תוחפ      

 54,000.00 1,500 36.00 .השרומ תלוספ רתאל ק"מ   
      
הנבמ תלוכתו ןסחמה ינפ לש יופיחו יוריק ,חפ תוחול קוריפ     24.01.0022
שדחמ הבכרהו הלוכתה תרזחה ,הדובעה רמג רחאל ,ןסחמ      
אל םיטנמלא תלוספ רתאל קוליס ןימזמה תטלחה יפ לע .      

 40,000.00 40,000  1.00 'פמוק .םייוצר  
226,500.00 1.42 קרפ תת 10.42 כ"הס  

      
01.42 ק ר פ  ת ת  01.42 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00 1,000  1.00 תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ לש שדחמ הבכרהו קוריפ רטמ  24.10.0001
      
תלוספ רתאל קוליסו תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ קוריפ     24.10.0002

 16,000.00 80.00 200.00 השרומ רטמ   
      
,םינוש םיהבגב ,םישדח םיבצינ לש הנקתהו הקפסא     24.10.0003
לש םיקחרמב םיבצינה. שילופ ורטקלא ללוכ i613 הטסורינמ      
רובע  הטסורינמ רוביח יחפ ללוכ ינשהמ דחא רטמ 5.1      
עוציב םרטב ועצובי םיכותירה לכ,תלייטה ךרואל שדח הקעמ      
.תינכות יפ לע לכה ,האפיא ץע תרוק ףסונבו . שילופורטקלאה      
תחכוה גיצהל שיו. תשרבמב היצביספ ךילהת רשואי אל      
ילבכ טעמל.ויקלח לכ ללוכ םלשומ הקעמל אוה ריחמה. לופיט      

180,000.00 900.00 200.00 . ךשמהב םיטרופמה סבוקי'ג רטמ   
      
,הטסורינמ םיבצינ ךרד םירבועה םילבכ גוז תנקתהו הקפסא     24.10.0004
ללוכ  FDVP יופיצ םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב      
ןימי םוא תיקסיד ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא      

 25,480.00 127.40 200.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M רטמ   
      
      
      

222,480.00 01.42 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022
דף מס':     004 22.21.8 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

222,480.00 מהעברה      
      
      
םירבועה )תישילש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0005
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 12,880.00 64.40 200.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבר הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0006
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  9,016.00 64.40 140.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישימח הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0007
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  7,728.00 64.40 120.00 9M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישיש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0008
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  6,440.00 64.40 100.00 01M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0009
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  6,440.00 64.40 100.00 11M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תינימש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0010
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  3,864.00 64.40 60.00 21M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
268,848.00 01.42 קרפ תת 01.42 כ"הס  
495,348.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../005 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 22.21.8 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                712,325.00 20 קרפ תת 00.20 קרפ תת   
   

                644,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת   
   

 1,356,325.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב 30 קרפ    
   

    24,800.00 םורט ןוטב 30 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

   188,800.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

   750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

                226,500.00 1.42 קרפ תת 10.42 קרפ תת   
   

                268,848.00 01.42 קרפ תת 01.42 קרפ תת   
   

   495,348.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 2,815,273.00  יללכ כ"הס  
    478,596.41 מ"עמ %71  
  3,293,869.41 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 22.21.8 ןוכדע ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
08 ןוולגה יבוע ,מ"מ 52 רטוק ,תונוולוגמ 005פ הדלפ תוטומ     02.00.0009

 23,000.00 11,500  2.00 תינכותב טרופמכ קוזיח יחפ ךותיר ללוכ ריחמה ןורקמ ןוט   
      
002 לע 002 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0010
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

 63,252.00 180.00 351.40 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      
001 לע 001 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0011
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

289,080.00 365.00 792.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      

  7,150.00 7,150  1.00 6644 י"ת יפל 005-פ הכיתר הדלפמ  ןויז לזרב ןוט  02.00.0012
382,482.00 20 קרפ תת 00.20 כ"הס  

      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההז הירטמואיג לעב )ןוטבמ םי ריק הקעמ( "בוכרכ" תקיצי     02.01.0107
ןוטבמ ,תוינכותב השירדל תומיאתמה תודימבו רוקמה ריקל      
תומכ ,N 5.24 AL  טנמצ יושעה ,8 הפישח תגרד 04ב      
ףסומו ק"מל ג"ק 001 םחפ רפאו ק"מל ג"ק 053 טנמצה      

 43,500.00 4,350 10.00 ע"ש וא סקפייז וא ,ןורטנפ ק"מ   
      
N טנמצ ,8 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבמ םי ריק יופיצ תקיצי     02.01.0108
    5.24 AL  001 לקשמב םחפ רפא +ק"מל ג"ק 023 לקשמב  
ןוטב ריק דגנכ תוקוצי מס 01 דע 5 לש םייבועב ,ק"מל ג"ק      

770,000.00 10,000 77.00 .076 ריפס טוארגב שומיש ,ןיפליחל  .םייק ק"מ   
      
ןויקינ ,מ"מ 006,1 קמועב מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.01.0118
טרופמכ טוארגו ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו חודיקה      

787,500.00 315.00 2,500 .דרפנב דדמנ ןטובמה טומה .תוינכותב 'חי   
      
חודיקה ןויקינ ,מ"מ 001 קמועב מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.01.0128
קבד ךותל 613 הטסורינמ מ"מ 01 רטוקב ןגוע תליתשו      
ןגועה תא ללוכ ריחמה .ע"ווש וא תוינכותב טרופמכ יסקופא      

288,000.00 80.00 3,600 .הטסורינמ 'חי   
1,889,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  
2,271,482.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  30 ק ר פ       
      
קוצי בוכרכל הפולחכ( םורט ןוטב "בוכרכ" תבכרהו הקפסא     03.0001
תגרד 04ב ןוטבה גוס ,תשק תרוצב תיזח םע ,)םוקמב      
סקפייז וא ןורטנפ N 5.24 AL טנמצב שומיש ללוכ 8 הפישח      
ירזיבא ,המלשה לזרב , המלשה ןוטב ללוכ ריחמה ע"ש וא      

  5,200.00 5,200  1.00 עוציבל םישורדה -םיינמז בוצייו המרה ק"מ   
  5,200.00 םורט ןוטב 30 כ"הס  

      
קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022
דף מס':     002 22.21.8 ןוכדע ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
תמגוד VU דימע םימ החוד רליס תועצמאב ןוטב םוטיא     05.0001
לע הנגהל ע"ש וא קוויש צ.א לש BH 832 טסיסירורדיה      
לש םימקושמ םיקלח ,גניפוטה ןוטב חטשמ ,שוגפה תורוק      
םשויי רמוחה .ףיצרה תיזחב סנולכה ישארו בחור תורוקה      

216,000.00 300.00 720.00 תובכש יתשב ר"מ   
      
קיטסמ תועצמאב םייקל שדח ןוטב ןיב םירפת םוטיא     05.0002

 28,500.00 95.00 300.00 ע"ש וא ןיישקארטסנוק סקלפהקיס גוסמ ינטירואילופ רטמ   
244,500.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ םיה ריק קוזיחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0001
ןווליג םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב      

630,000.00 45,000 14.00 טרפמ יפ לע עבצו ןוט   
      
ןוטב יונבה הביבס יאנת דימע דיינ םוגיפ לש הבכרהו ,הקפסא     19.01.0002
םיכתחב תכתמ יליפורפמ )73TS( הדלפ תיצקורטסנוקו      
.עבצ וא ןווליגו םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
רושיאל יפולח ןונכת וא תינכותל םאתהב יונב םוגיפה      

 75,000.00 75,000  1.00 'פמוק .הדובעה םותב םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .סדנהמה  
      
רחאל .םוחב םינוולוגמ םימואו תובייש,ןולוקוא תויקסיד ,םיגרב     19.01.0003
הביבסב( היצקורטסנוקל םאותה עבצ תכרעמב יופיצ ןכמ      

 45,000.00 30,000  1.50 .)תימי ןוט   
750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
1.42 ק ר פ  ת ת  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה ,ןייוזמ אל םייק ןוטבב מ"ס 7 קמועל הביצח     24.01.0001
תעינמל םוגיפ/ךסמו תלייטה ןוויכל קבא רוזיפ תעינמל דוגרפ      
תלוספ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .םיה ךותל תלופנ      

 63,750.00 1,250 51.00 השרומ ק"מ   
      

 95,000.00 95,000  1.00 1 בלש לש 200.10.42 ףיעסב ומכ עונישל תוכרעיה 'חי  24.01.0002
158,750.00 1.42 קרפ תת 10.42 כ"הס  

      
01.42 ק ר פ  ת ת  01.42 ק ר פ  ת ת       
      

    300.00 300.00  1.00 תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ לש שדחמ הבכרהו קוריפ רטמ  24.10.0001
      
תלוספ רתאל קוליסו תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ קוריפ     24.10.0002

 21,000.00 70.00 300.00 השרומ רטמ   
 21,300.00 01.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022
דף מס':     003 22.21.8 ןוכדע ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,300.00 מהעברה      
      
      
,םינוש םיהבגב ,םישדח םיבצינ לש הנקתהו הקפסא     24.10.0003
רטמ 5.1 לש םיקחרמב שילופ ורטקלא ללוכ 613 הטסורינמ      
ךרואל שדח הקעמ רובע רוביח יחפ ללוכ ינשהמ דחא      
לכו.תינכות יפ לע לכה  ,האפיא ץע תרוק ףסונבו ,תלייטה      

270,000.00 900.00 300.00 1 בלש לש 3000.01.42 ףיעסב טרופמה רטמ   
      
,הטסורינמ םיבצינ ךרד םירבועה םילבכ גוז תנקתהו הקפסא     24.10.0004
ללוכ  FDVP יופיצ םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב      
ןימי םוא תיקסיד ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא      

 38,220.00 127.40 300.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M רטמ   
      
םירבועה )תישילש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0005
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 19,320.00 64.40 300.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבר הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0006
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 18,032.00 64.40 280.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישימח הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0007
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  5,152.00 64.40 80.00 9M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
372,024.00 01.42 קרפ תת 01.42 כ"הס  
530,774.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

08/12/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     004 22.21.8 ןוכדע ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                382,482.00 20 קרפ תת 00.20 קרפ תת   
   

              1,889,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת   
   

 2,271,482.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב 30 קרפ    
   

     5,200.00 םורט ןוטב 30 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

   244,500.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

   750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

                158,750.00 1.42 קרפ תת 10.42 קרפ תת   
   

                372,024.00 01.42 קרפ תת 01.42 קרפ תת   
   

   530,774.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 3,801,956.00  יללכ כ"הס  
    646,332.52 מ"עמ %71  
  4,448,288.52 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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25.12.2022יך: תאר  

 
 לכבוד משתתפים במכרז פומבי דו שלבי מס' 57/2022

 ביצוע עבודות שיקום/ שיפוץ קיר הים המערבי במל תל אביב 

 
 הדון: הודעה מס' 2 במכרז  פומבי דו שלבי מס' 57/2022 – עדכון כתב הכמויות

  
  

  כדלקמן: עודכו כתבי הכמויות שצורפו לחוברת המכרז 
  

  : 1שלב 

 בשל טעות סופר.  "כמות"  - "מחיר" ו  בעמודת הוחלפו התוים  – 02.00.0022סעיף  - 
 בשל טעות סופר.  "כמות"  - הוחלפו התוים בעמודת "מחיר" ו  – 02.00.0032סעיף  - 
  התווסף סעיף חדש.   – 24.01.0032סעיף  - 

  
  : 2שלב 

 בשל טעות סופר.  "כמות"  - "מחיר" ובעמודת  הוחלפו התוים   – 02.01.0118סעיף  - 
  התווסף סעיף חדש.   – 24.01.0012סעיף  - 

   
מתוקים כמויות  כתבי  זו  להודעה  כ  מצורפים  עדכון    -המסומים  אלו  "21.12.2022"אומדן  כמויות  כתבי   .

כתבי הכמויות שצורפו במסגרת הודעה  , וכן את  מחליפים את כתבי הכמויות שצורפו במקור לחוברת המכרז
 בעת הגשת ההצעה על המציעים לחתום על כתבי הכמויות המעודכים.  .למשתתפים 1מס' 

 
 
  

הודעה זו מהווה חלק אחד ובלתי פרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על ידי  
 המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.

 
 
 
 

__________________ 
 חותמת + חתימת המציע 

  



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

21/12/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 22.21.12 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
08 ןוולגה יבוע ,מ"מ 52 רטוק ,תונוולוגמ 005פ הדלפ תוטומ     02.00.0009

 12,650.00 11,500  1.10 תינכותב טרופמכ קוזיח יחפ ךותיר ללוכ ריחמה ןורקמ ןוט   
      
002 לע 002 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0010
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

 63,000.00 180.00 350.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      
001 לע 001 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0011
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

226,300.00 365.00 620.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      

 17,875.00 7,150  2.50 6644 י"ת יפל 005-פ הכיתר הדלפמ  ןויז לזרב ןוט  02.00.0012
      
מ"מ 009 קמועבו חודיקה ןויקינ מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0022
טומה ,תינכותב טרופמכ ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו      

143,000.00 1,300 110.00 .דרפנב דדמנ ןטובמה 'חי   
      
006,1 קמועבו חודיקה ןויקינו מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0032
טרופמכ טוארגו ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו מ"מ      

137,500.00 2,500 55.00 דרפנב דדמנ ןטובמה טומה ,תינכותב 'חי   
      
מ"מ 001 קמועבו חודיקה ןויקינו מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.00.0042
קבד ךותל 613 הטסורינמ מ"מ 01 רטוקב ןגוע תליתשו      
ןגועה תא ללוכ ריחמה ,ע"ווש וא תינכותב טרופמכ יסקופא      

112,000.00 80.00 1,400 .הטסורינמ 'חי   
712,325.00 20 קרפ תת 00.20 כ"הס  

      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההז הירטמואיג לעב )ןוטבמ םי ריק הקעמ( "בוכרכ" תקיצי     02.01.0107
ןוטבמ ,תוינכותב השירדל תומיאתמה תודימבו רוקמה ריקל      
תומכ ,N 5.24 AL  טנמצ יושעה ,8 הפישח תגרד 04ב      
ףסומו ק"מל ג"ק 001 םחפ רפאו ק"מל ג"ק 053 טנמצה      

174,000.00 4,350 40.00 ע"ש וא סקפייז וא ,ןורטנפ ק"מ   
      
N טנמצ ,8 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבמ םי ריק יופיצ תקיצי     02.01.0108
    5.24 AL  001 לקשמב םחפ רפא +ק"מל ג"ק 023 לקשמב  
ןוטב ריק דגנכ תוקוצי מס 01 דע 5 לש םייבועב ,ק"מל ג"ק      

470,000.00 10,000 47.00 .076 ריפס טוארגב שומיש ,ןיפליחל  .םייק ק"מ   
644,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  

1,356,325.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

21/12/2022
דף מס':     002 22.21.12 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  30 ק ר פ       
      
קוצי בוכרכל הפולחכ( םורט ןוטב "בוכרכ" תבכרהו הקפסא     03.0001
תגרד 04ב ןוטבה גוס ,תשק תרוצב תיזח םע ,)םוקמב      
סקפייז וא ןורטנפ N 5.24 AL טנמצב שומיש ללוכ 8 הפישח      
ירזיבא ,המלשה לזרב , המלשה ןוטב ללוכ ריחמה ע"ש וא      

  5,200.00 5,200  1.00 עוציבל םישורדה -םיינמז בוצייו המרה ק"מ   
      
יטנמלאל 5644 י"ת יפל 005 -פ הכיתר הדלפמ ןויז לזרב     03.0011

 19,600.00 14,000  1.40 תוגרדמה ןוט   
 24,800.00 םורט ןוטב 30 כ"הס  

      
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
תאמגוד VU דימע םימ חוד רליס תועצמאב ןוטב םוטיא     05.0001
לע הנגהל ע"ש וא קוויש צ.א לש BH 832 טסיסירורדיה      
לש םימקושמ םיקלח ,גניפוטה ןוטב חטשמ ,שוגפה תורוק      
םשיי רמוחה .ףיצרה תיזחב סנולכה ישארו בחור תורוקה      

169,800.00 300.00 566.00 תובכש יתשב ר"מ   
      
קיטסמ תועצמאב םייקל שדח ןוטב ןיב םירפת םוטיא     05.0002

 19,000.00 95.00 200.00 ע"ש וא ןיישקארטסנוק סקלפהקיס גוסמ ינטירואילופ רטמ   
188,800.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ םיה ריק קוזיחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0001
ןווליג םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב      

630,000.00 45,000 14.00 טרפמ יפ לע עבצו ןוט   
      
ןוטב יונבה הביבס יאנת דימע דיינ םוגיפ לש הבכרהו ,הקפסא     19.01.0002
םיכתחב תכתמ יליפורפמ )73TS( הדלפ תיצקורטסנוקו      
.עבצ וא ןווליגו םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
רושיאל יפולח ןונכת וא תינכותל םאתהב יונב םוגיפה      
ל םיאתמו הדובעה םותב םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .סדנהמה      
ןוטבה יקלח לש תוסיפת וכותב לולכי םוגיפה.םיבלשה 2      

 75,000.00 75,000  1.00 'פמוק . תוביצחהמ  
      
רחאל .םוחב םינוולוגמ םימואו תובייש,ןולוקוא תויקסיד ,םיגרב     19.01.0003

 45,000.00 30,000  1.50 .היצקורטסנוקל םאותה עבצ תכרעמב יופיצ ןכמ ןוט   
750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

21/12/2022
דף מס':     003 22.21.12 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
1.42 ק ר פ  ת ת  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה ,ןייוזמ אל םייק ןוטבב מ"ס 7 קמועל הביצח     24.01.0001
תעינמל םוגיפ/ךסמו תלייטה ןוויכל קבא רוזיפ תעינמל דוגרפ      
תלוספ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .םיה ךותל תלופנ      

 37,500.00 1,250 30.00 השרומ ק"מ   
      
ריק םוקיש עוציבל שרדינה לכו הדלפ םינוטב עונישל תוכרעה      24.01.0002
. תופנהל םירשואמ ה"מצ ילכ תקפסא ללוכ ריחמה. םיה      
לכו ל"נל רזע ילכ תקפסא תויחנהה יפ לע םיימוקמ םיקוזיח      
ןיב הניגבו ןלבקה עיצהש תוכרעהה תינכותל םאתהב תאז      
םא אלא תופסות ורשואי אל גורדש ןיגב. זרכמב הכז רתיה      
וניה ריחמה. םדקומה בלשב וגצוה רשא הדובעה יאנת וערה      
ריחמתו חטשה יאנת תנבהל רויס עצבל שי . בלשה לכ רובע      

 95,000.00 95,000  1.00 . םיצוליאה לכ תא ןובשחב תחקל שי ל,נה 'חי   
      
אלו ןיעל טלובה יקפוא רדס קמוע דע םייק "בוכרכ" תביצח     24.01.0012
תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה ,ריק א"מל ק"מ  73.0 חפנמ תוחפ      

 54,000.00 1,500 36.00 .השרומ תלוספ רתאל ק"מ   
      
הנבמ תלוכתו ןסחמה ינפ לש יופיחו יוריק ,חפ תוחול קוריפ     24.01.0022
שדחמ הבכרהו הלוכתה תרזחה ,הדובעה רמג רחאל ,ןסחמ      
אל םיטנמלא תלוספ רתאל קוליס ןימזמה תטלחה יפ לע .      

 40,000.00 40,000  1.00 'פמוק .םייוצר  
      
. הדובעה עוציב ךרוצל םייק ץע קד לש שדחמ הבכרהו קורפ     24.01.0032
הדובע בחרמ ךרוצל תונותחת ץע תורוק ךותיח ללוכ ריחמה      
תבשהו ע"וש תקבוח הרוקב הרוקה תמלשהו ריקה תיתחתב      

108,000.00 180.00 600.00 הדובעה םותב קרופש קדה ר"מ   
334,500.00 1.42 קרפ תת 10.42 כ"הס  

      
01.42 ק ר פ  ת ת  01.42 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00 1,000  1.00 תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ לש שדחמ הבכרהו קוריפ רטמ  24.10.0001
      
תלוספ רתאל קוליסו תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ קוריפ     24.10.0002

 16,000.00 80.00 200.00 השרומ רטמ   
      
,םינוש םיהבגב ,םישדח םיבצינ לש הנקתהו הקפסא     24.10.0003
לש םיקחרמב םיבצינה. שילופ ורטקלא ללוכ i613 הטסורינמ      
רובע  הטסורינמ רוביח יחפ ללוכ ינשהמ דחא רטמ 5.1      
עוציב םרטב ועצובי םיכותירה לכ,תלייטה ךרואל שדח הקעמ      
.תינכות יפ לע לכה ,האפיא ץע תרוק ףסונבו . שילופורטקלאה      
תחכוה גיצהל שיו. תשרבמב היצביספ ךילהת רשואי אל      
ילבכ טעמל.ויקלח לכ ללוכ םלשומ הקעמל אוה ריחמה. לופיט      

180,000.00 900.00 200.00 . ךשמהב םיטרופמה סבוקי'ג רטמ   
      
      
      

197,000.00 01.42 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

21/12/2022
דף מס':     004 22.21.12 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

197,000.00 מהעברה      
      
      
,הטסורינמ םיבצינ ךרד םירבועה םילבכ גוז תנקתהו הקפסא     24.10.0004
ללוכ  FDVP יופיצ םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב      
ןימי םוא תיקסיד ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא      

 25,480.00 127.40 200.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M רטמ   
      
םירבועה )תישילש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0005
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 12,880.00 64.40 200.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבר הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0006
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  9,016.00 64.40 140.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישימח הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0007
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  7,728.00 64.40 120.00 9M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישיש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0008
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  6,440.00 64.40 100.00 01M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0009
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  6,440.00 64.40 100.00 11M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תינימש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0010
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  3,864.00 64.40 60.00 21M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
268,848.00 01.42 קרפ תת 01.42 כ"הס  
603,348.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1   .../005 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

21/12/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 22.21.12 ןוכדע ןדמוא 1 בלש םיה ריק םוקיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                712,325.00 20 קרפ תת 00.20 קרפ תת   
   

                644,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת   
   

 1,356,325.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב 30 קרפ    
   

    24,800.00 םורט ןוטב 30 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

   188,800.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

   750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

                334,500.00 1.42 קרפ תת 10.42 קרפ תת   
   

                268,848.00 01.42 קרפ תת 01.42 קרפ תת   
   

   603,348.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 2,923,273.00  יללכ כ"הס  
    496,956.41 מ"עמ %71  
  3,420,229.41 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שיקום קיר הים שלב 1 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

21/12/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 22.21.12 ןוכדע ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
08 ןוולגה יבוע ,מ"מ 52 רטוק ,תונוולוגמ 005פ הדלפ תוטומ     02.00.0009

 23,000.00 11,500  2.00 תינכותב טרופמכ קוזיח יחפ ךותיר ללוכ ריחמה ןורקמ ןוט   
      
002 לע 002 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0010
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

 63,252.00 180.00 351.40 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      
001 לע 001 תועיספב ממ 6 רטוקב PRFG תוטוממ תשר     02.00.0011
העירק קזוח ,APG 06 דע 05 תוטומה תויטסלא לודומ .ממ      

289,080.00 365.00 792.00 ןוט 5.2 -דדובה טומה לש ילמיסקמ ר"מ   
      

  7,150.00 7,150  1.00 6644 י"ת יפל 005-פ הכיתר הדלפמ  ןויז לזרב ןוט  02.00.0012
382,482.00 20 קרפ תת 00.20 כ"הס  

      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההז הירטמואיג לעב )ןוטבמ םי ריק הקעמ( "בוכרכ" תקיצי     02.01.0107
ןוטבמ ,תוינכותב השירדל תומיאתמה תודימבו רוקמה ריקל      
תומכ ,N 5.24 AL  טנמצ יושעה ,8 הפישח תגרד 04ב      
ףסומו ק"מל ג"ק 001 םחפ רפאו ק"מל ג"ק 053 טנמצה      

 43,500.00 4,350 10.00 ע"ש וא סקפייז וא ,ןורטנפ ק"מ   
      
N טנמצ ,8 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבמ םי ריק יופיצ תקיצי     02.01.0108
    5.24 AL  001 לקשמב םחפ רפא +ק"מל ג"ק 023 לקשמב  
ןוטב ריק דגנכ תוקוצי מס 01 דע 5 לש םייבועב ,ק"מל ג"ק      

770,000.00 10,000 77.00 .076 ריפס טוארגב שומיש ,ןיפליחל  .םייק ק"מ   
      
ןויקינ ,מ"מ 006,1 קמועב מ"מ 04 רטוקב םירוח חודיק     02.01.0118
טרופמכ טוארגו ימיכ קבד ךותל לזרב טומ תליתשו חודיקה      

787,500.00 2,500 315.00 .דרפנב דדמנ ןטובמה טומה .תוינכותב 'חי   
      
חודיקה ןויקינ ,מ"מ 001 קמועב מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.01.0128
קבד ךותל 613 הטסורינמ מ"מ 01 רטוקב ןגוע תליתשו      
ןגועה תא ללוכ ריחמה .ע"ווש וא תוינכותב טרופמכ יסקופא      

288,000.00 80.00 3,600 .הטסורינמ 'חי   
1,889,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  
2,271,482.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  30 ק ר פ       
      
קוצי בוכרכל הפולחכ( םורט ןוטב "בוכרכ" תבכרהו הקפסא     03.0001
תגרד 04ב ןוטבה גוס ,תשק תרוצב תיזח םע ,)םוקמב      
סקפייז וא ןורטנפ N 5.24 AL טנמצב שומיש ללוכ 8 הפישח      
ירזיבא ,המלשה לזרב , המלשה ןוטב ללוכ ריחמה ע"ש וא      

  5,200.00 5,200  1.00 עוציבל םישורדה -םיינמז בוצייו המרה ק"מ   
  5,200.00 םורט ןוטב 30 כ"הס  

      
קובץ: שיקום קיר הים שלב 2א   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

21/12/2022
דף מס':     002 22.21.12 ןוכדע ןדמוא2 בלש םיה ריק םוקיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
תמגוד VU דימע םימ החוד רליס תועצמאב ןוטב םוטיא     05.0001
לע הנגהל ע"ש וא קוויש צ.א לש BH 832 טסיסירורדיה      
לש םימקושמ םיקלח ,גניפוטה ןוטב חטשמ ,שוגפה תורוק      
םשויי רמוחה .ףיצרה תיזחב סנולכה ישארו בחור תורוקה      

216,000.00 300.00 720.00 תובכש יתשב ר"מ   
      
קיטסמ תועצמאב םייקל שדח ןוטב ןיב םירפת םוטיא     05.0002

 28,500.00 95.00 300.00 ע"ש וא ןיישקארטסנוק סקלפהקיס גוסמ ינטירואילופ רטמ   
244,500.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ םיה ריק קוזיחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0001
ןווליג םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב      

630,000.00 45,000 14.00 טרפמ יפ לע עבצו ןוט   
      
ןוטב יונבה הביבס יאנת דימע דיינ םוגיפ לש הבכרהו ,הקפסא     19.01.0002
םיכתחב תכתמ יליפורפמ )73TS( הדלפ תיצקורטסנוקו      
.עבצ וא ןווליגו םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
רושיאל יפולח ןונכת וא תינכותל םאתהב יונב םוגיפה      

 75,000.00 75,000  1.00 'פמוק .הדובעה םותב םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .סדנהמה  
      
רחאל .םוחב םינוולוגמ םימואו תובייש,ןולוקוא תויקסיד ,םיגרב     19.01.0003
הביבסב( היצקורטסנוקל םאותה עבצ תכרעמב יופיצ ןכמ      

 45,000.00 30,000  1.50 .)תימי ןוט   
750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
1.42 ק ר פ  ת ת  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה ,ןייוזמ אל םייק ןוטבב מ"ס 7 קמועל הביצח     24.01.0001
תעינמל םוגיפ/ךסמו תלייטה ןוויכל קבא רוזיפ תעינמל דוגרפ      
תלוספ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .םיה ךותל תלופנ      

 63,750.00 1,250 51.00 השרומ ק"מ   
      

 95,000.00 95,000  1.00 1 בלש לש 200.10.42 ףיעסב ומכ עונישל תוכרעיה 'חי  24.01.0002
      
ללוכהדובע ךרוצל םייקה קדה לש שדחמ הבכרהו קורפ     24.01.0012
ע"וש תקבוח הרוקב םתמלשהו תונותחת ץע תורוק ךותיח      

108,000.00 180.00 600.00 הדובעה םותב ומוקמל קדה תבשהו ר"מ   
266,750.00 1.42 קרפ תת 10.42 כ"הס  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

01.42 ק ר פ  ת ת  01.42 ק ר פ  ת ת       
      

    300.00 300.00  1.00 תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ לש שדחמ הבכרהו קוריפ רטמ  24.10.0001
      
תלוספ רתאל קוליסו תלייטה ךרואל םייק הדלפ הקעמ קוריפ     24.10.0002

 21,000.00 70.00 300.00 השרומ רטמ   
      
,םינוש םיהבגב ,םישדח םיבצינ לש הנקתהו הקפסא     24.10.0003
רטמ 5.1 לש םיקחרמב שילופ ורטקלא ללוכ 613 הטסורינמ      
ךרואל שדח הקעמ רובע רוביח יחפ ללוכ ינשהמ דחא      
לכו.תינכות יפ לע לכה  ,האפיא ץע תרוק ףסונבו ,תלייטה      

270,000.00 900.00 300.00 1 בלש לש 3000.01.42 ףיעסב טרופמה רטמ   
      
,הטסורינמ םיבצינ ךרד םירבועה םילבכ גוז תנקתהו הקפסא     24.10.0004
ללוכ  FDVP יופיצ םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב      
ןימי םוא תיקסיד ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא      

 38,220.00 127.40 300.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M רטמ   
      
םירבועה )תישילש הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0005
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 19,320.00 64.40 300.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תיעיבר הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0006
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

 18,032.00 64.40 280.00 8M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
      
םירבועה )תישימח הבכש( הבוגב ףסונ לבכ תנקתהו הקפסא     24.10.0007
םיפוטע 613 הטסורינמ ממ 6 רטוקב ,הטסורינמ םיבצינ ךרד      
ללוכ ,8M ןיילסיו ןימי הגרבה :הצק ירזיבא ללוכ  FDVP יופיצ      

  5,152.00 64.40 80.00 9M הפיכ םוא ללוכ ,8M ןימי םוא תיקסיד רטמ   
372,024.00 01.42 קרפ תת 01.42 כ"הס  
638,774.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  
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קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                382,482.00 20 קרפ תת 00.20 קרפ תת   
   

              1,889,000.00 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת   
   

 2,271,482.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב 30 קרפ    
   

     5,200.00 םורט ןוטב 30 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

   244,500.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                750,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

   750,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

                266,750.00 1.42 קרפ תת 10.42 קרפ תת   
   

                372,024.00 01.42 קרפ תת 01.42 קרפ תת   
   

   638,774.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 3,909,956.00  יללכ כ"הס  
    664,692.52 מ"עמ %71  
  4,574,648.52 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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