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 דרישות מקצועיות –  1נספח ג' 
 

זה כפופות לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה הבין  משרדי בהוצאת משרד    בהסכםכל העבודות הנכללות  
המפרט הכללי לעבודות בנייה )"הספר  ,  2005( נוסח  3210ידי קבלן )מדף  -תנאי חוזה לביצוע מבנה על   ,טחוןיהב

אחרונה   -  הכחול"( בנייה  ,  מהדורה  בעבודה  הבטיחות  המעודכן  1988תקנות  ישראל ,  בנוסחן  מכון    -  תקן 
המפקח  ו/או   המזמין ו/או  ומפרטי העבודה של יצרני החומרים, המפרט המיוחד והוראות     תקנים לישראלה

   המתכנן.

   מוקדמות - 00פרק 

במפרט  הכללי, או פרקים רלבנטיים  אחרים     00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את  פרק  

 שלו. 

 אתר העבודה  00.01

 המועצה האזורית מטה יהודהברחבי , חינוךומוסדות הציבור ביישובים שטחי בהעבודה  

 תיאור  העבודה  00.02

של מתקני משחק בשצ"פים    והבאה לתקן לאחזקה  העבודה המפורטת במכרז/חוזה זה מתייחסת   

וכתבי     ,"מכרז מסגרת"  האזורית מטה יהודה  ברחבי המועצה  ומוס"ח עבודה  בהתאם להזמנות 

 כמויות לכל פרויקט.

 00.03 תיאום  סדר  העבודה 

המפקח דרישת  לפי  הבטיחות  אמצעי  בכל  וינקוט  בטיחות  גדר  לבצע  חייב  ממונה  הקבלן   ,
 . וקב"ט המועצה הבטיחות

  א.

, ועליו  חלק מהעבודות מתבצעות במתחם מוסדות חינוך ובקרבתםעל הקבלן להיות מודע כי  
, לרבות חובת העסקת  בטיחותיושים להמשך הלימודים באופן תקין ולנקוט בכל האמצעים הדר 

 . עובדים בעלי אישור העדר עבירות מין בעבודות אלה

  .ב

הזהירות, בטיחות ושילוט הנדרשים  להבטחת  רכוש  וחיי   יהיה הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי  
 אדם  באתר  או  בסביבה. 

  .ג

עם    ביצוען יהיה  הקבלן חייב לתאם את מועדי תחילת ביצוע העבודות השונות  באתר ואת זמן  
 הרשות  המקומית. ו  המפקח

  .ד

יהיה  הקבלן  חייב  לתאם  את  שעות  ביצוע  העבודות  השונות  באתר  מדי  יום  ביומו  עם   
 . המפקח 

  .ה

יהיה  הקבלן חייב  לשמור  על  סביבה בטיחותית לפי תקנות  משרד  העבודה  והרווחה ולשביעות  
 רצון  המפקח. 

  .ו

  .ז . הקבלן ועל חשבונולמען הסר ספק, כל הפעולות בסעיף זה, יתבצעו על ידי  

 היקף  המפרט  00.04

הכמויות     ילתכניות ולכתבלמחירון,  יש לראות את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה למפרט הכללי,  
ועל  כן  אין  מן ההכרח  שכל  עבודה המתוארת  בתכניות ובכתב  הכמויות  תמצא  את  ביטויה   

 במפרט  המיוחד .

 המפרטים וכתב הכמויות המחירון,  התאמת התכניות,  00.05

והאינפורמציה  והחוזה  על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת מסמכי המכרז   כל המידות, הנתונים  את 
ם. בכל  מקרה  שתמצא  טעות  או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב  המובאים  בה

עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.  ערעורים  על  אי התאמות ועל    הכמויות,
המידות  שמסומנים  בתכניות  יובאו מיד  ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת  

בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות  המפקח  
 ההתאמות .   –ובאי 
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 עבודה,  ציוד   וחומרים 00.06

אשר  בדעת  הקבלן  להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח  חומר  כל ציוד  ו/או    א. 
להגיש  למפקח  תעודות  תו תקן לגבי הציוד  לפני התחלת הביצוע לצורך  זה  חייב  הקבלן   

ו/או החומר הנ"ל. הציוד ו/או  החומר  אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן  המקום  ע"י   
 הקבלן ועל חשבונו  ויוחלף בציוד ו/או  חומר  אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח .

בכ ב.  נכון,  מקצועי  ובאורח  לתכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  התקנים  כל  לדרישות  פיפות 
תקנות וכד' של רשות    הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות,

שהקבלן   לדרוש   רשאי  המפקח   וכד'   תקנות  דרישות,  לאותן  בהתאם  תבוצענה  מוסמכת, 
לן  של אותה רשות,  והקב  וכד'ימציא לידו אישור בכתב על התאמת  עבודות לדרישות,  תקנות  

 אישור כזה באם יידרש . על חשבונו, מתחייב להמציא 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על  הקבלן   ג. 
זאת   עם  ויחד  בהם  בדעתו להשתמש  החומרים אשר  על מקור  אישור  לקבל  מאת המפקח 

 . להגיש דגימות מאותם  החומרים לצרכי  בדיקה

תיה יקבעו את מידת התאמתם  וימסרו  לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאהחומרים  י
יה בטיב החומר מן  הדגימה  המאושרת תגרום להפסקת  י לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סט

 העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום,  על  חשבון  הקבלן . 

חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת  הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום    
על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע ע"י המפקח  

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה  את  שני הצדדים . 

ציג  מורשה  של  יצרן  החומר  ו/או  הציוד  לפני  מנהקבלן  חייב  לקבל  הדרכה  מקצועית    ד. 
גבי החומר ו/או  הציוד   וש בה  לביצוע  העבודה,  הדרכה  תכלול  הסבר  טכני  ל תחילת  השימ

 '. והסבר מפורט לגבי  שיטת  השימוש  והביצוע  הדרושה. דנו  וכוחס עיבודו א

לאחר  ביצוע  דוגמא  מייצגת  )גודלה  ומיקומה  ייקבעו  ע"י  המפקח  בשטח(  חייב  הקבלן   
להגיש  למפקח  מסמך  בכתב  מטעם  יצרן  החומר  ו/או  הציוד  מאשר  בו  את  טיב  החומר,   

 צורת  השימוש  בו  ושיטת  ביצועו.      

 מהנדס באתר    00.07

על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:    3210מדף    13בא כוחו בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף   
המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס  המהנדסים  והאדריכלים  עם  

סיון  מספיק,  לדעת  המנהל  בביצוע  עבודות   י )שלוש( שנים  לפחות  ובעל  נ   3ותק  מקצועי של  
 הסוג  הנדרש  בחוזה  זה . מ

 אחריות הקבלן  00.08

רואים את הקבלן כאדם  היודע את  מטרת   העבודה,  כי  הוא  מכיר  את  התכניות, המפרטים,   
רשימת הכמויות,  סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו,  וכי  הוא  בקיא  בהם  

 וצע. ובתנאי  העבודה  המיוחדים  לשטח  בו  תב

לפיכך  רואים  את  הקבלן  כאחראי  לפעולה   התקינה   ולשלמותם   של  המתקנים המבוצעים  על  
ידו  ועליו  לפנות  את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות  

חראי  בלעדי,  ', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן,  רואים אותו כא דוכ
 ועליו  לשאת  בכל האחריות  הכספית  והאחרת . 

 אמצעי זהירות  00.09

למניעת    הדרושים   הזהירות  אמצעי  כל   ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי   הקבלן 
תאונות עבודה,  לרבות  תאונות  הקשורות בעבודות  הריסה, בניה,  הנחת  קווי  צנרת,  הובלת  

 .  וכד'חומרים,  הפעלת  ציוד כבד   

באתר  או בסביבתו בעת בצוע   הקבלן ינקוט בכל אמצעי  הזהירות  להבטחת  רכוש  וחיי  אדם   
נים אלו  יבעני   העבודה  ויקפיד  על  קיום  כל  החוקים, התקנות וההוראות  העירוניות והממשלתיות

לרבות חוקי ותקנות משרד העבודה .הקבלן יתקין פיגומים, מעקות , גדרות  זמניות, אורות ושלטי  
וחוקי משרד העבודה כ די להזהיר את  הציבור מתאונות  אזהרה  כנדרש וכל הנדרש עפ"י תקנות 

מצאותם של בורות, ערמות  עפר, ערמות  חומרים  ומכשולים  אחרים   יגרם בשל היהעלולות  לה 
 .באתר
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את    מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר 
 כתוצאה  מעבודה . הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר  

הקבלן יהיה  אחראי  יחידי  לכל  נזק  שייגרם  לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי  נקיטת   
אמצעי זהירות  כנדרש  עפ"י  תקנות  וחוקי משרד  העבודה והמזמין  לא  יכיר בשום תביעות מסוג  

 זה אשר תופנה אליו.

בין    ח לוויכום אותם סכומים אשר יהוו נושא  לעומת זאת  שומר המזמין לעצמו  זכות לעכב תשלו
התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין  רק  לאחר  ישוב  הסכסוך  או  
חילוקי  הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה  לפיצויים  

קט  כל  שהוא שנפגע  יתביעת  פיצויים לאובי  עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או 
באחריות כלשהי   ישא  יבאתר העבודה, תכוסה  ע"י  הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה  והמזמין לא   

 בגין  נושא  זה . 

 הגנה על  העבודה  וסידורי  התנקזות  זמניים  00.10

במשך כל תקופת הביצוע    האתרהקבלן  ינקוט, על  חשבונו, בכל  האמצעים  הדרושים  כדי  להגן  על   
או מכל    וכד'טפונות, רוח, שמש  יגרם  ע"י מפולות אדמה, שיועד למסירתו למפקח, מנזק העלול לה 

המפקח    נזק  אחר  אשר יגרם למבנה מכל סיבה שהיא ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת
ולשביעות  רצונו, בכל  האמצעים הדרושים להגנת  האתר מפני  גשמים  או מפני כל  מקור  מים   
אחר, כולל  חפירת  תעלות  זמניות להרחקת המים. החזקת האתר במצב  תקין  במשך  עונת הגשמים   

 וסתימתם  לפני  מסירת  העבודה. 

לום ותהיינה על חשבון הקבלן. כל  נזק  שיגרם  מדדנה  לתשי כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא  ת
כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי  הגנה נאותים  והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י  

 הקבלן בלי דיחוי, על  חשבונו  ולשביעות רצונו  הגמורה  של  המפקח.

 תנאי  השטח  00.11

יתרשם טוב מאוד מתנאי השטח תנאי  הגישה  אליו  ומכל     לעבודה,הקבלן  יבקר  בשטח  המיועד   
 מאפיין  אחר  לפני  הגשת  הצעתו. 

זה  יהיו כוללים בהחלט     בהסכםלגבי כל  העבודות  הכללות     במחירוןמחירי  הקבלן  כמו  שצוינו   
לרבות הסדרת דרך גישה לאתר  ,  ניוי מאפיכל  את  השיקולים  השונים הנוגעים לתנאי השטח על   

 העבודה והחזרת המצב לקדמתו. 

על  כן  הקבלן  חייב  להכשיר  דרכי  גישה למגרש ו/או להסיר  מכשולים ו/או  לבצע  כל  עבודה    
 לצורך הכשרת גישה נוחה  ומיידית לפני  תחילת  העבודה.  אחרת  עפ"י  החלטת  המפקח בשטח 

ים הכל  לאישור  המפקח  ועפ"י   כל העבודות  הכרוכות  בכך  כלולות  עבודות פריצה ומצעים מהודק
יהיו על חשבון הקבלן והמזמין  לא   יכנית  שתת ע"י המפקח,  עבור  עבודות      ישלםמסר  לקבלן 

 הכשרת  הדרך  והסרת  מכשולים. 

 סמכויות המפקח 00.12

האמור להלן בא  להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט  והחוזה   א.  
. 

המפקח  הוא נציגו בשטח  של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט  הטכני וכתב   ב. 
 הבנתו. בהירות לפי מיטב   יות וכל אי התאמה ביניהם ו/או איוהכמ

המפקח  הוא  הפוסק  הבלעדי  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו  או     ג.  
 צריכות  להתבצע . 

הקבלן חייב באישור המפקח אם  בכוונתו  למסור את העבודה, כולה או חלקה  לקבלני  משנה.    ד. 
הקבלן לפעולות או מחדלים  אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של  

 של קבלני משנה .

המפקח ראשי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע  עדיפות של איזו עבודה  
או חלק  ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן  יהיה  חייב  לבצע  את   העבודה  בהתאם  לסדר   

 העדיפויות  שנקבע  ע"י  המפקח.

לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות    להורות   רשאיהמפקח   ו. 
החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו  נחוץ הסדר, לפי מיטב  כללי  המקצוע, כדי למנוע  נזק  
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לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח  ע"י  הקבלן  אינו  משחרר את  הקבלן  
 לפי  תנאי  החוזה .מאחריותו לעבודה כולה  ולנזק כלשהו, הכל  

כניות מאושרות לביצוע. לצרכי ביצוע מחייבות  תהמפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה   ז. 
אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע  

חולו   לא לפי התוכניות הנ"ל וללא אישור המפקח ו/או המתכנן לא תתקבל הנזק והאחריות  י
 על  הקבלן . 

 אישורים  00.13

הקבלן  יקפיד  מבעוד  מועד בהגשת כל האישורים הנדרשים לצורך התחלת  העבודה  בשטח  כולל   
צאות  הכרוכות בהגשת  אישורים   ועבודות  חפירה  וחציבה  ועבודות הכשרת גישה  לשטח. כל  הה

 כאלה  על  חשבון  הקבלן  ועל  חשבונו  בלבד. 

הקבלן יקפיד בהגשת כל האישורים  הנדרשים  עפ"י  החוק  והתקנות  העירוניות  מכל  רשות או גוף  
 '. דממשלתי במהלך העבודה לרבות משרד העבודה, רשות  העתיקות,  מכבי  אש  וכ

 כל  ההוצאות הכרוכות בהגשת אישורים  אלה  על  חשבון הקבלן ועל חשבונו  בלבד.

וב   בזמן  ביצוע  העבודה,  על   כמור  לעיל  מכל  סיבה  שהיא  תחשב  כעיאי  השגת  האישורים  כא
 מכרז/  חוזה  זה.  כל  המשתמע  מכך  עפ"י  תנאי 

 אספקת  מים ,  חשמל  וטלפון  00.14

לכל מקום בשטח המיועד לבנייה ופיתוח  כולל חיבור  לרשת  הקיימת  עפ"י  הנחיות  המפקח  בשטח   
ובתיאום  עם  נציג  המזמין  לפני  תחילת  העבודה  ו/או  במהלכה  הינן  עבודות המבוצעות  ע"י  

גוף   הקבלן באורח  תקני   ע"י  הרשות  המקומית  או  ע"י   אחר     דהיינו, אספקת המים תבוצע  
 המוסמך מטעמה, חיבור  טלפון  ע"י  בזק,  חיבור  חשמל  ע"י  חברת  חשמל.   

 כולל הצריכה.  כל  ההוצאות  הכרוכות  בכך  על  חשבון  הקבלן  ועל  חשבונו  בלבד

 תכניות "לאחר ביצוע" 00.15

ות אלו  . תכנימודפסות וממוחשבות  AS MADE))   עדותעל  הקבלן  להכין  על  חשבונו, תכניות   
כניות  אלה   תוכנה לאחר השלמת הביצוע. הגשת תיסופקו  למפקח  לפני  קבלת העבודה על ידו והן  

  הינה  תנאי  לקבלת  העבודה  ואישור  החשבון  ע"י  המפקח.

  

 סדרי עדיפויות 00.17

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים  
 . וכד' בהם יבוצעו 

 כל  האמור  לא  יהווה   עילה  לתביעה  לשינוי  מחיר  יחידה  או  לתוספת  כל שהיא. 

 אחריות  00.18

וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים  כגון  בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן למזמין  תעודות אחריות  
תעודות  אחריות  לצנרת, אביזרים ארונות  וכל  תעודה  נוספת. הקבלן   ידאג  לכך  שתעודות     -

 אחריות  אלה  יוסבו למזמין.

   קבלת העבודה 00.19

מסירת העבודה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע מושלם וסופי של המבנה )או שלב או  שלבים ממנו אם   
אכן הביצוע  חולק לשלבים(  לשביעות  רצונו הגמור של המתכנן והמפקח ורק לאחר שהקבלן יתקן   
כל  פגם  שהוא  או חסר במבנה שנגרם מכל סיבה שהיא בין אם  נתגלה  בעת  המסירה  הסופית  או  

 לפני  זה. 

ופית יהיו   בעת המסירה הס  המחליט הבלעדי בשטח אם ביצוע העבודה מושלם וסופי,  המתכנן יהיה 
נוכחים  מטעם המזמין, המתכננים, המפקח  בשטח, היועצים וכל אדם שהמזמין יבקש שיהיה נוכח  

 ומטעם הקבלן  אך  ורק נציג הקבלן הבלעדי בשטח  דהיינו  המהנדס. 

לפניה  תועברנה    והוראות המפקח העליון דהיינו המתכנן בעת המסירה  הסופית או   כל דרישות 
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בשטח כהוראות שהקבלן חייב לבצען באופן מושלם  ומיידי  ולשביעות  רצונו      לקבלן  דרך המפקח
 הגמור  של המפקח  והמתכנן.

המסירה חייבת להתנהל באופן סדיר, כל הערה של נציג  הקבלן )הנוכח היחידי מטעם הקבלן בעת  
תאריך  ת המסירה ליהמסירה( שתראה בעיני המתכנן כהפרעה  לסדר המסירה  התקין תגרום לדחי 

 . אחר וחיוב הקבלן בפיגור במסירת העבודה

העבודה. ביצוע  לגמר  אסמכתא  תהווה  העבודה  למסירת   המפקח  לידיעת    חתימת  בזאת   מובא 
הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של המתכנן, חברת החשמל , חב' "בזק" . אולם  

באם  ניתנו  באמצעות  המפקח  מטעם   בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את  הקבלן, אלא   
 המזמין  בנהלים  המקובלים.

למען הסר כל ספק מוצהר  בזאת, שמתן  תעודת  סיום/גמר  בעת  קבלת העבודה ע"י המזמין מותנית   
 . וכד'בקבלת  העבודה  גם  ע"י  הרשות הציבורית המתאימה: חב' "בזק" , חב'  חשמל   

 תיאום  עם  קבלנים  אחרים  00.20

  באתר על  הקבלן  לתאם  באופן  מלא  את  סדרי  העבודות  השונות  עם  הקבלנים  השונים העובדים   
 דרש למען  הבטחת  סדר  עבודה  תקין  באתר  העבודה. יכל  עת  שתיאום  כזה  י  האתראו בסביבת  

 כזה.הנובע  מחוסר  תיאום    וכד'הקבלן  יהיה  אחראי  בלעדי  לכל  נזק,  עיכוב  עבודה  

 קבלני משנה  00.21

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר  
שאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה  ייהמפקח העסקת  קבלני  המשנה, גם  אז 

 והתאום ביניהם. 

משנה, או  כל פועל של הקבלן,  אשר    העבודה  של כל  קבלן  מאתרהמפקח  רשאי לדרוש הרחקתו  
לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן  להחליפו באחר למען  ביצוע  העבודה. ההחלפה   

 הנ"ל  תעשה  באחריותו ועל  חשבונו של  הקבלן . 

 כמויות 00.22

 -א 

 

 -ב

הביצוע ביחס לכמויות  כל שינוי קטן  או  גדול  ככל  שיהיה  בכמות שתתקבל במדידה לאחר  
 לא תגרום לשינוי במחירי היחידה . המכרז  לא תשפיע ו

 

ולא ב "דקל" יגיש עבורה הקבלן ניתוח מחיר   מחירון-עבודה  שלא נכללת  לא בכתב הכמויות
  היחידה הסופי של  העבודה  הנ"ל עלות  מתכנן יקבעו את מחיר  הו  ח. המפקיחידה למפקח

 רווח קבלני.  12%בתוספת 

    סילוק  פסולת  ועודפי  עפר  ועקירת  עצים  קיימים  בשטח   00.23

לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל    חומר אחר,  פסולת וכן כל   חומר
 . מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות  והגורמים  השונים  הקשורים  בכך

חומר וסילוק   הינו  באחריותו המלאה הבלעדית של    , לרבות אגרת הטמנתו,זה  השגת ההיתרים 
 הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו . 

תנאי   פי  על  ולפעול  העבודה   תחילת  לפני  המקומית  הרשות  מן  מוקדם  אישור  לקבל  הקבלן  על  
 שיון.  לא  תוכר  כל  תביעה  בגין זה . יהר

השגת  האישור  הנ"ל  הינה     -לת   אישור  ק.ק.ל.  עקירת  עצים  תבוצע  ע"י  הקבלן לאחר  קב
סד   עקב  אי  השגת   קין  או  הפזיבאחריותו  הבלעדית  ועל  חשבון הקבלן. לא  תוכר  שום  תביעת  נ

 אישור  זה .

 שילוט לפרויקט 00.24

המזמין,  הקבלן יציב לפני התחלת העבודה שלט באתר על חשבונו שיכלול פרטים על סוג העבודה,  
 המתכננים, המפקח,  וכן שם הקבלן המבצע. הגודל והצבע יתואמו  עם  המתכנן. 
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 מפרט טכני מיוחד - 2ספח ג' נ

 כללי 

לרבות, לפי    1497ו/או ת"י    1498תיקון והתאמת המתקנים והאתר לכל דרישות התקן הישראלי ת"י   .1
 סוג המתקן והתקן החל עליו.

משחקים מותנה בכך שאתר המשחקים יעבור תיקון יסודי והתאמה  ביצוע אחזקת מתקנים באתרי  .2
לפי סוג המתקן והתקן החל עליו. הקבלן יכנס    1497ו/או ת"י    1498לכל דרישות התקן הישראלי ת"י  

לביצוע תחזוקה שוטפת רק לאחר שאתר המשחקים אושר ע"י גורם מוסמך כמוגדר בתקן הישראלי  
 קן והתקן החל עליו. לפי סוג המת 1497או ת"י  1498ת"י 

 

 ביקורת חודשית תכלול: 

לפי סוג המתקן והתקן    1497ו/או    1498ביצוע בחינות ובדיקות בהתאם לדרישות התקן הישראלי   .1
 . החל עליו

באחזקת אתרי   .2 הנדרשות  המשימות  כל  לביצוע  עובד מטעם הקבלן שהוכשר  ע"י  שוטפת  אחזקה 
בעבודה מסוג  והינו    המשחקים ניסיון מוכח  בוגר קורס  בעל  ויהיה  זה  העבודות הנדרשות במכרז 

 " מטעם מכון התקנים הישראלי. 1498"בדיקות חודשיות למתקני משחקים ע"פ ת"י 
 

 תיקונים במסגרת האחזקה השוטפת יכללו:  

כל פגם או ליקוי שימצא על ידי הקבלן במהלך ביצוע עבודות אחזקה לרבות הבדיקות החודשיות   .1
חיזוק/השל  )כגון  אומים,ברגים  מת,והשנתיות  מחברי  דיסקיות  ,  שרשראות,  פקקים/כיסויים,   ,

ברי מעקות  כבל לרשת טיפוס, כבל ושרשרת למושבי נדנדה/קן ציפור, מח  שרשרת, כבל לקיר טיפוס, 
טבעות תלייה, מוטות  ומחברים לאלמנטים שונים, מערכות מיסוב, מאחזי יד ומדרכי רגל וטיפוס,  

ללוחות רכיבים  במעקות,  עץ,    פנימיים  סרגלי  ורד,  עלה  צמיגי  הגאים,  במנהרה,  חלונות  משחק, 
תיקון    '.דוכן שיוף עץ/ ברזל בולט במתקן וכלמגלשות גלילים, שלבי סולם, חבלים וכבלים  גלילים  

סדקים קלים במגלשות ע"י מריחת דבק מיוחד, שימון מיסבים וצירים וכו' (, או פגמים שיאותרו על  
 יתוקנו על ידי הקבלן  –גביהם יועבר לידיעת הקבלן ידי הרשות המזמינה והמידע ל

על  הקבלן   .2 הדיווח מהקבלן  ידו.  על  תיקון המבוצע  כל  על  והמפקח  המזמינה  לנציג הרשות  ידווח 
התיקון יבוצע באמצעות משלוח תמונות צבעוניות המצביעות על מצב המתקן/האתר לפני התיקון  

אה ו/או במערכת הממוחשבת של הרשות. עלות  ואחרי התיקון, וכן דיווח טלפוני על סגירת הקרי
 התיקון, כולל אבזרים לסוגיהם, כלולה בתשלום התקופתי לקבלן.  

אספקה   .3 החלפהוהתקנה  עלות  הדורשים  היסוד  מרכיבי  הקייםשל  ופינוי  פירוק  כוללת  כל    ,  וכן 
 . האמצעים הנדרשים להרמה והנפה

יסוד   .4 מרכיבי  של  החלפה/תיקון/השלמה  זכאי  בגין  הקבלן  יהיה  הולם  בולמי  בטיחות  ומשטחי 
על הקבלן לדאוג להעביר למפקח מטעם המועצה כ"כ    .4לתשלום על פי מחירון המופיע בנספח ג'  

 . תמונות המצביעות על הליקויים ולהמתין לקבלת הזמנת עבודה טרם הביצועו
  סינטטי, חול, חצץ, אחרמשטחי בטיחות בולמי הולם גומי, דשא  תיקון/השלמה של  למען הסר ספק,   .5

 בהתאם.  1498יבוצעו בהתאם לתקן, ויוגש בעבורם אישור עמידה בתקן ת"י  -
המתקנים   .6 של  כוללת  צביעה  חשבונו,  על  לשנה  אחת  הקבלן,  יבצע  השוטפת  האחזקה  במסגרת 

באחריותו משחיקת    ,הנמצאים  מחלודה,  צבע,  מקילופי  כתוצאה  צבע  תיקוני  היתר  בין  הכוללת 
ה וגרפיטי. כמו כן יבצע הקבלן, אחת לשנה, ניקוי והסרה של גרפיטי ממשטחי חומר  הצבע, מהשחת

עליונה.   ושכבה  יסוד  בשתי שכבות, שכבת  בצביעה בשטח  ועץ. הצביעה תתבצע  פיברגלס  פלסטי, 
הצביעה תתבצע בגוון המקורי של המתקן או בגוון אחר על פי בחירת הרשות. לפני הצביעה יש לנקות  

הצבע   שכבת  על  את  ונמצאים  במידה  שומנים  ולהסיר  קיימת  כאשר  חלודה  להסיר  הקודמת, 
המתקנים. לאחר הצביעה על מבצע הצביעה לתלות במקום שלטים המזהירים בפני צבע טרי. על  
הקבלן להכין תכנית עבודה שנתית בה יפורטו מועדי הצביעה של כל אתרי המשחקים/המתקנים  

 ה תוך חודש מיום חתימת החוזה. בשטחי המועצה. התוכניות יוגשו למועצ
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 לוחות זמנים לביצוע תיקונים:  .7

 

 הערות  טווח   מקרה  

כל התיקונים לרבות תיקונים 
שוטפים באתר מתקני  

המשחקים ותיקונים שהצורך 
בהם יתגלה כתוצאה מקריאת 

נציג הרשות המזמינה ו/או  
כתוצאה מבדיקה שגרתית של 

כליקויים אשר יוגדרו   הקבלן
אחריות  ב יבוצעו ,חמורים

 הקבלן 

כאשר התיקון מצריך תשלום  שעות   4עד 
נוסף מעבר לתשלום עבור  

על הקבלן  הביקורת חודשית 
להודיע למפקח מטעם  

המתין לאישור  להמועצה ו
 בכתב טרם הטיפול 

כאשר נמסרה הודעה לקבלן, 
או מצא הקבלן שמתקן ו/או  
אתר המשחקים, אינו עומד  

בדרישות התקן ומסוכן  
לשימוש, עליו להבטיח  

שהמתקן או האתר יהיה מחוץ  
לתחום המשחק לילדים. 

לגדר ו/או  ניתןבמקרים בהם 
לחסום את המתקן ו/או את  

יבוצע   -אתר המשחקים
)ללא תשלום אחריות הקבלןב

 ר לתשלום הביקורת(נוסף מעב

על  שעות  4עד  לדווח  הקבלן  באחריות 
החסימה  ו/או  הגידור  ביצוע 
על  המעידה  תמונה  לצלם  וכן 
החסימה  ו/או  הגידור  ביצוע 

 למפקח מטעם המועצה. 

כאשר נמסרה הודעה לקבלן, 
או מצא הקבלן שמתקן ו/או  
אתר המשחקים, אינו עומד  

בדרישות התקן ומסוכן  
לשימוש, עליו להבטיח  

שהמתקן או האתר יהיה מחוץ  
לתחום המשחק לילדים. 

ניתן לגדר  לא בהם במקרים 
ו/או לחסום את המתקן ו/או 

באחריות  את אתר המשחקים
הקבלן להציב לידו שומר  

ות  ונשעות הראש  48כאשר ב
תשלום  אחריות והשומר ב

 הקבלן. 

להודיע  שעות   4עד  הקבלן  באחריות 
על  המועצה  מטעם  למפקח 

 המקרה מהרגע הראשון. 

על אף האמור בהסכם ו/או  
בכל מקום אחר, במקרה בו  
במסגרת עבודות האחזקה  

נדרש הקבלן/ראה הקבלן שיש 
להחליף מוצרים/אלמנטים  
וד, בודדים במתקן/ מרכיבי יס

אשר אי החלפתם מביאה לאי  
אך   עמידה של המתקן בתקן 
לא מהווה סכנה מיידית  

 למשתמשים. 

ממועד שליחת הזמנת עבודה  ימי עבודה   10עד 
על הקבלן   .ע"י המועצה 

לדאוג להעביר למפקח מטעם 
תמונות  ו המועצה כ"כ

המצביעות על הליקויים  
ולהמתין לקבלת הזמנת  

כ"כ לכל  עבודה טרם הביצוע)
ח ניתן  " שצ"פ בנפרד. למוס

 להסתפק בכ"כ אחד( 
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   שילוט אתר המשחקים: 

המשחקים שבאחריותו    אתרישילוט  הקבלן שיבצע אחזקה שוטפת מחוייב להשלים על חשבונו את   .1
בשלט אתר המתאים לדרישות המפורטות במסמך "תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים" של מכון  

לפי סוג המתקן    5סעיף    2חלק    1-1497ו/או נת"מ    5סעיף    7חלק    1-1498התקנים הישראלי נת"מ  
י השלט את  והתקן החל עליו. בנוסף לשלט כאמור הקבלן שיבצע את השלט יסמן על חשבונו על גב

 מועצה אזורית מטה יהודה". "סמל 
 . התקנת השילוט בכל האתרים תתבצע במלואה תוך חודשיים ממועד חתימת החוזה .2
הקבלן ידווח למועצה על כל פעילות האחזקה השוטפת ע"פ דרישה כאמור באתרי המשחקים, זאת   .3

 ויוודא קבלת המידע. (E-mailבאמצעות דואר אלקטרוני ) 

ובדי  בחינות  הישראלי ביצוע  התקן  לדרישות  בהתאם  היתר    קות  הוצאת  וכן 
   :אחזקה 

מת"י או מעבדה  , בדיקה של  חודשים ממועד חתימת החוזה  3על חשבונו תוך    ידאג לבצע הקבלן   .1
 וימציא העתק ממנה למועצה.  מאושרת על ידי משרד הכלכלה

תלות בהיתר קודם  למען הסר ספק, פעילות הקבלן לקבלת היתר אחזקה ממכון התקנים תבוצע ללא   .2
בידי הרשות המזמינה גורם לעיכוב    .אם קיים היתר  יהווה  דהיינו, המידע שבבעלות המועצה לא 

על   בנוסף לאמור, בתום חודש ראשון ממועד חתימת החוזה,  בקידום ההיתר שבאחריות הקבלן. 
למכון   שהוגש  המזמינה"  ברשות  לאחזקה  תקן  תו  להיתר  "בקשה  מסמך  למועצה  להציג  הקבלן 

הקבלן יבצע בחינות    .התקנים הישראלי עבור היתר תו תקן לאחזקה בגין האתרים בחשבון האחזקה
כמפורט להלן בהתאם לדרישות התקן, כפי שיחול מעת לעת, על ידי מכון התקנים הישראלי או ע"י  

 לביצוע בדיקות כאמור.    משרד הכלכלהמעבדה מאושרת ע"י 
ינה ולמפקח על ביצוע הבדיקות לרבות ממצאי הבדיקות  כמו כן, הקבלן ידווח לנציג הרשות המזמ  .3

על פי דרישות התקן. בחינת תפקוד חודשית ו/או בחינה תפעולית לפי סוג המתקן והתקן החל עליו,  
כל פגם  וכן    ,מת"י או מעבדה מאושרת על ידי משרד הכלכלהע"י    עיקרית  ותלת שנתית  בחינה שנתית

 על ידי הקבלן במסגרת האחזקה השוטפת.  שולמו ויאו אי התאמה שנמצאו בבדיקה יתוקנו 
  יה(, הקבלן יתקן את הטעוןיתחזוקה לקו מ)כתוצאה    כאשר אתר המשחקים לא יעבור את הבדיקה .4

על חשבונו ויזמין בדיקה חוזרת על חשבונו. התשלום עבור ביצוע הבדיקות כאמור יעשה על    תיקון
ל חשבונו. על הקבלן להעביר למועצה תעודת בדיקה שנתית עיקרית מתאימה לדרישות  וע   ידי הקבלן 

 התקן כאמור, ולא יאוחר מהמוגדר בתקן.  
בטיחות   .5 למשטחי  הולם  בדיקת  לבצע  מאושרת  מעבדה  או  התקנים  מכון  מטעם  ונדרש  במידה 

ר ביצוע הבדיקה  , התשלום עבו  7חלק    1498-1מלאכותיים גומי/ דשא סינטטי /אחר ע"פ כללי נת"מ  
על הקבלן להמציא כ"כ בהתאם למחירון ולהמתין להזמנת עבודה  וכאמור יעשה על ידי המועצה  

   טרם הביצוע.
על התארגנות והערכות    מת"י או מעבדה מאושרת על ידי משרד הכלכלה,באחריות הקבלן לעדכן את   .6

 של בדיקות אתרים עבור סיום תקופת החוזה.  
יום לפני    90לבצע על פי מסמכי החוזה ו/או התקן, במהלך התקופה של   בנוסף לבדיקות שעל הקבלן  .7

תום תקופת החוזה, יבצע הקבלן בדיקה של אתרי המשחקים והמתקנים בהם בוצעו על ידו עבודות  
אחזקה במסגרת חוזה זה וימסור לרשות תעודת בדיקה מתאימה לתקן לפי סוג המתקן והתקן החל  

 הקבלן.   ןעל חשבו  "י או מעבדה מאושרת על ידי משרד הכלכלהמתהבדיקה תבוצע על ידי    .עליו
בסיום תקופת חוזה ההתקשרות של הרשות עם הקבלן, על הקבלן למסור לרשות את כל המסמכים   .8

בידו לצורך ביצוע האחזקה, דהיינו: תיקי האתרים, פעולות התחזוקה שביצעו בהם,    ווהמידע שהי
ותע )שנתית(,  עיקרית  בדיקה  תעודות  התקנים  וכן  מכון  של  שנתית  תלת  עיקרית  בדיקה  ודות 

הישראלי שבוצעו בכל אתרי המשחקים שהיו באחזקתו. בנוסף, על הקבלן המתחזק להשתתף בסיור  
 מסירה לגורם המתחזק החדש עבור העברת האתרים שהיו באחזקתו. 

כ .9 הבדיק  לבסוף  ממצאי  פירוט  שיכלול:  שבדק  אתר  לכל  אישור  לרשות  הקבלן  יעביר    – ה  חודש 
הנבחן   האתר  את  המציגות  תמונות  האתר,  כתובת  האתר,  שם  התקף,  התקן  לדרישות  בהתאם 

 והמתקן הנבחן, תאריך הבחינה, שעת הבחינה, שם מלא של מבצע הבחינה וחתימתו.
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 כל תעודת בדיקה שנתית )בחינה שנתית עיקרית( תשלח למועצה באמצאות מייל.  .10

 

 
 המפרט הכללי לעבודות בניין

משרדית המיוחדת  ן הכללי, פירושו הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הביהמפרט 
בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ. על כל פרקיהם במהדורתם האחרונה כולל  

 ים הכלליים. ט אופני המדידה ותכולות המחירים המצורפים למפר

המפרטים הנ"ל, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים   הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים
הנחיות נוספות שתינתנה על ידי  פי  בכפיפות לדרישות בהם והן להן אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו 

 המפקח. 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

תחולתם של המפרטים הכלליים יהיו הן לגבי ההוראות הטכניות והן לגבי שיטות המדידה, אלא אם כן  
צוין אחרת בכתב הכמויות. עבודות שאין להן תיאור טכני במפרטים הנ"ל, או במפרט המיוחד להלן, יקבל  

 .אישור לגבי אופן ביצוע מן המפקח, לפני ביצועו באתרהקבלן 

 
 
 
 

    _____________           _____________________ 
 שם, חתימה וחותמת הקבלן          תאריך

 

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בניין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:

 
 

   בודות עפר ע   -   01רק  פ 
 
 פירה  ח 01.01 

ם אם  גמונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה  ה
 לא צוין זאת במפורש. 

 
 אום עבודות חפירה  ת 01.02

הקבלן לא ייגש לביצוע עבודות החפירה טרם בירר מציאותם בשטח של קווי חשמל, טלפון, מים,  
ויהיה   וכו', בהתאם לנתונים שקיבל מהמפקח,  אחראי בלעדי לנזקים שייגרמו בגין החפירה  ביוב 

 למתקנים הנ"ל ואחרים. 
רק לאחר גילוי המתקנים התת קרקעיים בחפירה זהירה בידיים וזיהויים על ידי גורמים המוסמכים,  

 יורשה הקבלן להתחיל בחפירות.
 

 פירה כללית בשטח  ח 01.03
או כדרוש  /וחפירה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות  ה

 פי הוראות יועץ הקרקע.  ללהחלפת הקרקע ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח ו/או  
 

 כריתת עצים  01.04
 גם ריסוס ומריחת גזע העץ הכרות בחומרים למניעת צמחיה.  תכריתת עצים כולל

 כריתת עץ בעל מספר גזעים אך עם שורש משותף יחשב כעץ אחד. 
 
 בודות בטון יצוק באתר  ע   -   02רק   פ

 
 ללי  כ 02.01
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 וג הבטון  ס  .   א

היה  ירט לבטון רזה. הצמנט  פ  20  -וג הבטון יהיה כמצוין בסעיפי המחירון אך לא פחות בס
 - בטון    בלק"ג/מ"ק    300,  280-לבטון ב  "ג/מ"קק  320  כמות של  ב  250   ורטלנדפלפחות צמנט  

 לבטון רזה.   "ג/מ"קק  150  -ו  20

 
 נאי בקרה  ת .    ב

ינוניים  בלכל סוגי הבטון פרט לבטון רזה שבו יורשו תנאי בקרה    וביםט  ו נאי הבקרה יהית
 לסוג עבודה מסוימת.   "קמ 1.0 או לכמויות בטון עד 

 
 כנות ליציקה  ה  .    ג

הגנת ל ימי שרב וחום יש למנוע התייבשות מהירה של הבטון ולכן יש לנקוט באמצעים  ב
לסטית. לא פי למנוע סדיקה  הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כד

אישור מוקדם של המפקח. ב מעלות צלסיוס, אלא    30  תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  
ברגים, מעברים   יאטמו ל יוכנסו לקירות הבטון  '  כוו שרוולים,  יציקת הבטון. הקצוות  פני 

מחסומי   ניקוז,  אביזרי  לגבי  כנ"ל  זמני.  אלרבאופן  ביציקה  להתחיל  אין  וכדומה.  א  צפה 
 עות לפחות.  ש  48 וקדמת של מבנוכחות המפקח או בא כוחו עם הודעה 

 
 עברים, שרוולים, חורים וכדומה  מ    02.02

 
 ללי  כ ( 1

כל  ל יציקת  להכנות  ,  בטוניםהפני  הקשורים  הפרטים  כל  את  לברר  הקבלן  דרושות  העל 
כל    בטוניםב של  תכניות  לקבל  לדאוג  הקבלן  באחריות  זו.  חריצים, הבעבודה  מעברים, 

ועוגנים/ברגים   פרופילים  סרגלים,  שרוולים,  מגרעות,  מנת  ',  כוו  ביטוןלפתחים,  על  הכל 
 ציבה בבטון לאחר יציקתו.  חא תורשה לשיוכל לעצבם ו/או להתקינם בטפסנות מראש. 

 
עבודה  ה ל הפרטים הנ"ל יסומנו על גבי תכניות  ודגש במפורש כי אין זה מן ההכרח כי כמ

מערכות המבוצעות  השל הקבלן, ועליו יהיה ללקט את כל הפרטים הדרושים מתכניות כל  
 המפקח. מובמידת הצורך אף לקבל הסברים ופרטים משלימים  באתר

 
ציקה  י ל הקבלן לקבל את אישורו של המפקח לכל הפרטים הנ"ל לפני היציקה. לא תורשה  ע

וא נקט בכל הללא אישור המפקח כי כל המידע הדרושה לו אומנם נמצא בידי הקבלן וכי  
של    חציבההריסה או  בהאמצעים הדרושים להוצאה לפועל של כל האמור לעיל ללא צורך  

 חלקי בטון יצוקים.  

 
 בטונים  ב תחים  פ  ( 2 

ניסור ב לאחר יציקתם, יבוצע הפתח    בטוניםבכל מקרה שיידרש הקבלן לבצע פתיחת פתח  ב
יתות או חציבה  סהמפקח. בשום פנים לא יאושרו    "יעבלבד באמצעות ציוד מתאים שיאושר  

 וכדומה.   ניאומטייםפפטישים , יזמליםאבאמצעות 
 
 

 פסקות יציקה  ה  02.03   
 מהנדס.  הפסקות יציקה לא מתוכננות ושהקבלן מעוניין לבצע טעונים אישור המפקח בתיאום עם  ה
וצאת  ה יכלול את כל הפסקות היציקה הדרושות, ביצוע השקעים השונים בהפסקות,    בטוניםהחיר  מ

 '.  כווהקוצים דרך התבניות 

 
 יריעות פוליאתילן   02.07

מ"מ.   0.3מתחת למשטחי הבטון הנוצקים במקום תונחנה על פני התשתית יריעות פוליאתילן  בעובי  
ס"מ לפחות    10מתחת לכל שטח האלמנט הנוצק. החפיות לאורך  היריעות תהיינה    התיפרסנהיריעות  

 ם. ס"מ לרוחבן. היריעות תיושרנה ותמתחנה  באופן המבטיח פנים חלקות ללא קיפולים וקמטי   30  - ו

 
 ופני מדידה מיוחדים  א    02.08

 
 ללי  כ . א
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 חירי הסעיפים במחירון כוללים גם את כל האמור בסעיף הרלוונטי במפרט הטכני. מ

 
 לדת זיון  פ .ב

 '. כוולא מדידת חיפויים, הפסדי משקל, חוטי קשירה ל 7.85 דידה נטו לפי משקל סגולי  מ

 

 יתוח האתר פ  - 40רק פ 
 

 קירת עצים וגדמי עצים  ע  40.01
הקבלן יעקור עצים ו/או גדמי עצים על שורשיהם, וימלא בעפר מהודק את הבורות שנוצרו ועבור  

 זה לא ישולם בנפרד.
 

 יסוס בקוטל עשבים  ר  40.02
 מפקח.  הכפי שיורה לו  "  רומודבו "מתיל  אX"   ווברה קבלן ירסס שטחים בחומר קוטל עשבים מסוג "ה
 

 פירה בשטח  ח 40.03
 

 פירה  ח . א
חפירה  המונח "חפירה" כולל בכל מקרה חפירה ו/או חציבה גם אם לא נאמר במפורש.  ה

ביצוע החפירה בכל למפרט הכללי. המחיר במחירון מתייחס  ב  5102  תבוצע כמפורט בפרק  
עבודת ידיים )ליד מתקנים תת בהעבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך    יכלי שהוא, כפי שצורכ

 '(.  כווקרקעיים, ליד קירות תומכים, ליד עמודי חשמל 
 א תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים.  ל 

 
 ודפי עפר  ע  .ב

מפקח. עפר הודפי עפר של עבודות החפירה יפוזרו במידת האפשר באתר העבודה באישור  ע
אתר, למקום מאושר ההקבלן מחוץ לשטח  "יעיורחק שאינו מאושר למילוי באתר העבודה 

 הרשויות השונות.   "יע
 

 ידוק  ה  40.04
 

 ידוק שטחים  ה  . א
 .  .א.שהוא ודמפי ל  98%ידוק שתית יבוצע בהידוק מבוקר לדרגת צפיפות של ה

 
 ידוק מבוקר של המילוי  ה  . ב

  98%לאחר ההידוק עד לדרגת הצפיפות, של    "מס  20  עשה בשכבות שעוביין אינו עולה על  י
 .אשהו. אודמלפי 

 
 יב חומר המילוי  ט  40.05  

 קבלן ישתמש בעודפי עפר ומצע למילוי. יתרת המילוי הדרוש, יובא מחוץ.  ה
 חומר יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, חומר אורגני לכלוך או פסולת. ה

 צע  מ  40.06  
ד  עלאחר ההידוק הידוק המצע יבוצע    "מס   20  בעובי של    ,שמצע יהיה מסוג א' או ב' כפי שיידרה

 אופטימלית. הברטיבות  .א.ש.ו, אודיפיידמהצפיפות המקסימלית לפי מ 98%לצפיפות של 
 
 בני גן  א 40.07  

  .  15 - מידות שונות עם יסוד ומשענת מבטון בב19  "יתבני הגן יהיו מבטון טרום לפי א
 
 ופני מדידה מיוחדים  א  .1040

 חירי היחידה כמפורט במחירון יחשבו ככוללים גם:  מ
 ך. כ דידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם מ . א
 מני.  זכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן, חידושן וביטולן והוא הדין באשר לניקוז ה .ב
  חכפק  ס הוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעלי  ה .ג

 כנדרש על פי החוזה.   'רסיג יונומחסומי (  "עשעצמי )ספקו או 
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     _____________         _____________________ 

 שם, חתימה וחותמת הקבלן          תאריך

 הצעת הקבלן   – 3נספח ג' 
 

 
 

עיינתי ובדקתי את כל   מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ, "אני הח

לאחזקה שוטפת והבאה לתקן של מתקני משחק במועצה אזורית   16/2020מסמכי מכרז מסגרת פומבי מס' 

  וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. זמכר, כמפורט במסמכי המטה יהודה

 
 הצעתי הינה כדלקמן:

 
   )לא ניתן להציע אחוז תוספת. מציע אשר יציע אחוז תוספת, הצעתו תיפסל( אחידה הנחה

 

של % ______________,  ובמילים ___________________________ אחוז,   הנחה

 .   4מחירון  המצורף בנספח ג' בהסעיפים רשימת על 

 
 

 _________   ____________   ____________ 
   /מ "חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע 

   מס' שותפות רשומה          
 

      _____________________________ת המציע וכתוב
 

  _____________________________          טלפון המציע
            

    

 
    :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

    
 

   ______________ :תאריך
           

     __________   __________    __________  _____________ 
   ת.ז.  שם               ת.ז.        שם       
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 מחירון -רשימת הסעיפים   – 4נספח ג' 
 


