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 1 מספר מסמך

 

 2021/01 מס' פומבי מכרז  במסגרתת ו קבלת הצעהזמנה ל

לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים  

 ירוקים בגבעתיים 

 

לביצוע הצעות    מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש(  "נה"המזמיאו    "יעד"חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ )להלן:    יעד

אחזקה וגלעבודות  תנועה  בקרת  הרמזורים,  במערכות  ושינויים  התקנה  ירוקים  ,  גבעתייםים  )להלן:   בעיר 

  .("המכרז"

מע"מ )שלא יוחזר   כוללש"ח    1,500תמורת סך של    את מסמכי המכרז  לרכושן להשתתף במכרז זכאי  יכל המעוני 

)טל:  ( "משרדי המזמינה", גבעתיים )להלן: 1כורוזין  ברח'  המזמינהבמשרדי  07.02.2021 החל מיום בשום מקרה(

 (."שעות הפעילות")להלן:  13:00ועד  9:00ה' בין השעות   – בימים א' (03-7315184

יעד בנק לאומי,    ,  624מספר סניף    439100/85באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון  ניתן לבצע את התשלום  

 . למשלוח חשבונית המס דוא"ללהעביר פרטי  יש .52002286/4ח.פ  תוח גבעתיים בע"מיחברה לפ 

רדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת לא תשלום, קודם לרכישתם במשניתן לעיין במסמכי המכרז, ל
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 פי שיקול דעתה הבלעדי. - והכל על  המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא  .1

ל  .2 שתמצא  סיבה  ומכל  עת  בכל  המכרז  את  לבטל  רשאית  תהיה  המכרז  המזמינה  פרסום  בעצם  אין  נכון. 

, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על  התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו

 לביצוע העבודות נשוא המכרז. ידי המזמינה 

 ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז. י יו נוסח ההסכם על .3

הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן  ו בצירוף כל האישורים והמסמכים  המציע ימלא את טופס ההצעה ויגיש .4

ב תוגשנההםהקבוע  ההצעות  בדואר.  ההצעות  את  לשלוח  אין  ידנית.  במסירה  תוגשנה  הצעות  במשרדי    . 

 . במשרדי המזמינה 12:00בשעה   21.02.2021 ון להגשת ההצעות הוא ביוםהמועד האחר. המזמינה

 ים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז: סף הבאתנאי הכל על המציע לעמוד ב .5

   סווג   280))   רמזורים התקנת ענףוהינו בעל הסיווגים הקבלניים:    הקבלנים רשם אצל רשום  המציע 5.1

 . קבלן כאמור בתוקף יצורף להצעה חתום בחותמת נאמן למקוררישיון ומעלה   2 -א' 

"מפרט  ל  7.3ניהול ולבקרת תנועה )לפי עדכון נספח  המציע הינו קבלן הרשום ברשימת ספקי ציוד ל  5.2

ורמזורים   בטיחות  תנועה,  "התקני  במסמך  המתפרסמת  רמזורים"(  של  ואחזקה  להצבה  כללי 

הבטיחות בדרכים, במהדורתו המעודכנת ביותר  מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת משרד התחבורה ו 

 בעת פרסום המכרז. 

של מערכות  מכרז ביצע המציע עבודות התקנה ואחזקה  השנים אשר קדמו למועד פרסום ה  5במהלך   5.3

 רמזורים, לפי אחת מהחלופות שלהלן: 

  של   כספי  בהיקף,  אחד  ציבורי  גוף  או  אחת  מקומית  רשות  עבור  כאמורהתקנת רמזורים    עבודות  .א

 . שנים 5במשך  "מ(מע)ללא  ₪ 4,000,000 לפחות 
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עבור    עבודות .ב ציבוריים  4כאמור  גופים  ו/או  לפחות    רשויות מקומיות  של  כספי  בהיקף  שונים, 

 . שנים 5במשך  בנפרדללא מע"מ(, עבור כל רשות או גוף ₪ ) 001,250,0

ולא באמצעות קבלני משנה בשיטת טוטאל ריסק   באופן ישירעבודות אחזקת רמזורים ון מוכח בי ניס 5.4

מע"מ(    ₪ )ללא  400,000של לפחות   כאמור עבור רשות מקומית אחת או גוף ציבורי אחד, בהיקף כספי

 .השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז 5במהלך  בכל שנה

אחזקה ישירה פירושה חוזים עם    צמתים באחזקה ישירה ברשויות השונות.  50כמות מינימלית של   5.5

ה, חברת נתיבי איילון, חברת נתיבי תחבורה עירוניים, חברת  הרשות )עירייה, חברה כלכלית של העיריי

השנים אשר קדמו למועד    5במהלך    , החברה הלאומית לדרכים וכד'(נתיבי היובל, חברת דרך ארץ

 . פרסום המכרז

 בתחום עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים.  שנים לפחות 5הינו בעל ותק של  ציעהמ 5.6

 .1996-שנ"ואינו קבלן כ"א עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, הת ציעהמ 5.7

 להתקנה ואחזקה של רמזורים.   אושרות ע"י משרד התחבורהמופיע ברשימת החברות המ ציעהמ 5.8

צמתים מרומזרים ברשות   30המבקרת לפחות באמצעות מערכת בקרת רמזורים מבצע המציע  5.9

השנים אשר קדמו   5במהלך  תימרור מקומית יחידה ומותקנת לכל הפחות בשלוש ערים שונות

 . למועד פרסום המכרז

מקצוע  יגיש את רשימת אנשי ה  ציענשוא המכרז. המבתחום  אנשי מקצוע    6מעסיק לפחות    ציעהמ 5.10

 .ואת תקופת עבודתם  שיים והמקצועייםכולל פרטיהם האי

  – סח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  , בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נומנהל ספרים כדין  המציע 5.11

ציבורייםו  1975 גופים  חוק עסקאות  לפי  בכל האישורים הנדרשים  ניהול חשבונות    מחזיק  )אכיפת 

 . , כשהם תקפיםותשלום חובות מס(

 בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".   כללהלא נ 5.12

עלול  במסגרת מכרז זה  מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים   .6

 פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד. - לגרום לפסילת ההצעה, על

 . אחזקת רמזוריםמודגש כי במסגרת פרויקט זה לא יאושר להפעיל קבלן משנה ל .7

 עלול לגרום לביטולה.  את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה .8

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים   .9

מציע והצעתו  מנת לבחון את ה-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על -ו/או המלצות ו/או אישורים, על

 במסגרת שיקוליה.  

 . יםיפסלו ולא יכללו בדיוני וועדת המכרזמובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר היום הקובע   .10

 פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת. -יעד תהא רשאית, על .11

 יעד.  במשרדי  12:00בשעה  03.02.2021ביום  ייערךמפגש הבהרות  .12

 חובה.  אינהההשתתפות במפגש  

 

 תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 בכבוד רב,  

 

 מנכ"ל ,  דרור דבאח 

 יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  
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 2 מספר מסמך

 תוח גבעתיים בע"מ ייעד חברה לפ

   01/2021 מס'פומבי מסגרת מכרז 

תנועה וגלים  לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת  

 ירוקים בגבעתיים 

)להלן:   , התקנה אחזקהלביצוע עבודות  ( מזמינה בזאת לקבל הצעות  "יעד"יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

(, הכל כמפורט במסמכי "המכרז"להלן:  בעיר גבעתיים )ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים  

 המכרז ובהסכם. 

 מסמכי המכרז 

 : את המסמכים הבאים יםכרז כוללמסמכי המ .1

 . הזמנה להציע הצעות – 1מסמך מספר  1.1

 הוראות למשתתפים במכרז.  – 2מסמך מספר  1.2

המשתתף שהצעתו  , שייחתם עם  העבודות נשוא המכרזלביצוע  נוסח ההסכם לביצוע    –  3מסמך מספר   1.3

   .("ההסכם"תבחר במכרז, לרבות נספחיו )להלן: 

מספר מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  פים  אליו מצור   מפרט טכני  –  1'אנספח  

   וההסכם.

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם.  ה כתב כמויות המהוו – 2'נספח א

 רשימת מערכות הרמזורים בגבעתיים.  – 3נספח א'

 . רשימת העבודות המתוכננות בעיר – 4נספח א'

 ית;תנ מוכתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי  נוסח – ב'נספח 

 ; עבודות האחזקה השוטפת -ביטוח  – ג'נספח 

 ;עבודות האחזקה השוטפת -אישור קיום ביטוחי הקבלן  - 1נספח ג'

 ;עבודות הקמה השדרוג והשינויים - ביטוח  - 2נספח ג'

 ;עבודות הקמה השדרוג והשינויים -אישור קיום ביטוחי הקבלן  - 3נספח ג'

 בטיחות;   נספח  – ד'נספח 

 ח של צו התחלת עבודה;וס נ – ה'נספח 

 נוסח של תעודת סיום; – ו'נספח 

 טופס עדכון פרטי חשבון בנק; – ז'נספח 

 טבלת פיצויים מוסכמים; – ח'נספח 

 אישור תקציבי  –נספח ט' 

 ., אליה יצורפו המסמכים הבאיםמשתתףנוסח הצעת ה – 4מסמך מספר  1.4

 ; תצהיר – א' מסמך

 ; ר העסקת עובדיםהתחייבות לקיום החקיקה בדב – ב' מסמך

 ; 1976  – תשל"וה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  הצהרה – ג' מסמך
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 תנאי סף למשתתפים  

רשאים להשתתף במכרז אלו, העומדים בכל התנאים הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים   .2

 להוכחת עמידתם בתנאים אלו:  

   סווג  280))   רמזורים התקנת ענףקבלניים:  והינו בעל הסיווגים ה  הקבלנים  רשם אצל רשום  המציע 2.1

 . רישיון קבלן כאמור בתוקף יצורף להצעה חתום בחותמת נאמן למקורומעלה   2 -א' 

ל"מפרט    7.3המציע הינו קבלן הרשום ברשימת ספקי ציוד לניהול ולבקרת תנועה )לפי עדכון נספח   2.2

רמזורים" של  ואחזקה  להצבה  תנועכללי  "התקני  במסמך  המתפרסמת  ורמזורים  (  בטיחות  ה, 

הצבה בדרך" בהוצאת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, במהדורתו המעודכנת ביותר  מאושרים ל

 בעת פרסום המכרז. 

השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז ביצע המציע עבודות התקנה ואחזקה של מערכות    5  במהלך 2.3

 לן: רמזורים, לפי אחת מהחלופות שלה

  של   כספי  בהיקף,  אחד  ציבורי  גוף  או  אחת  מקומית  רשות  עבור  ורכאמהתקנת רמזורים    עבודות  .א

 . שנים 5במשך  "מ(מע)ללא  ₪ 4,000,000 לפחות 

עבור    עבודות .ב לפחות    4כאמור  של  כספי  בהיקף  שונים,  ציבוריים  גופים  ו/או  רשויות מקומיות 

 . שנים 5במשך  בנפרדללא מע"מ(, עבור כל רשות או גוף ₪ ) 1,250,000

ולא באמצעות קבלני משנה בשיטת טוטאל ריסק   באופן ישירעבודות אחזקת רמזורים בניסיון מוכח  2.4

₪ )ללא מע"מ(    400,000של לפחות   בהיקף כספי  כאמור עבור רשות מקומית אחת או גוף ציבורי אחד,

 .השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז 5במהלך  בכל שנה

אחזקה ישירה פירושה חוזים עם    השונות.  צמתים באחזקה ישירה ברשויות   50כמות מינימלית של   2.5

הרשות )עירייה, חברה כלכלית של העירייה, חברת נתיבי איילון, חברת נתיבי תחבורה עירוניים, חברת  

השנים אשר קדמו למועד    5במהלך    ה הלאומית לדרכים וכד'(נתיבי היובל, חברת דרך ארץ, החבר

 . פרסום המכרז

 בתחום עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים.  ותשנים לפח 5הינו בעל ותק של  המציע 2.6

 .1996-המציע אינו קבלן כ"א עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 2.7

 רמזורים. המציע מופיע ברשימת החברות המאושרות ע"י משרד התחבורה להתקנה ואחזקה של  2.8

צמתים מרומזרים ברשות   30המבקרת לפחות באמצעות מערכת בקרת רמזורים מבצע המציע  12.1

השנים אשר קדמו   5במהלך  תימרור מקומית יחידה ומותקנת לכל הפחות בשלוש ערים שונות

 . למועד פרסום המכרז

יגיש את רשימת אנשי המקצוע    ציענשוא המכרז. המבתחום  אנשי מקצוע    6מעסיק לפחות    המציע 2.9

 .ואת תקופת עבודתם  כולל פרטיהם האישיים והמקצועיים

  – תשל"ו  סח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, ה, בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נומנהל ספרים כדין  המציע 2.10

ציבורייםו  1975 גופים  חוק עסקאות  לפי  בכל האישורים הנדרשים  ניהול חשבונות    מחזיק  )אכיפת 

 . , כשהם תקפיםמס(ותשלום חובות 

 לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".   2.11

המשת  המציע 2.12 )אם  במשתתף  השליטה  מבעלי  מי  השנים או  בשלוש  הורשעו  לא  תאגיד(  הוא    תף 

 האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המפורטות להלן: 

 . 1959  –עבירה על הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  2.12.1

 .  1951 –עבירה על הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  2.12.2
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 . 1976 –עבירה על הוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו  2.12.3

 .  1950 –אות חוק חופשה שנתית, התשי"א על הורעבירה   2.12.4

 .  1954 –עבירה על הוראות חוק עבודת נשים, התשי"ד  2.12.5

 .  1965 –הוראות חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  עבירה על 2.12.6

 .  1953  –עבירה על הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג  2.12.7

 .  1953 –עבירה על הוראות חוק החניכות, התשי"ג  2.12.8

 .  1951 –ילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א ראות חוק חי עבירה על הו 2.12.9

   . 1958 –עבירה על הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח  2.12.10

 .  1963 –עבירה על הוראות חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  2.12.11

 .  1995  –עבירה על הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  2.12.12

 .  1987 –שמ"ז עבירה על הוראות חוק שכר מינימום, הת 2.12.13

 .  2002 –עבירה על הוראות חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  2.12.14

 עיקרי ההתקשרות 

 הינם כדלקמן:  ,עליו יחתום המשתתף הזוכה במכרזההסכם עיקרי   .3

 המשתתף הזוכה יבצע עבור יעד את העבודות נשוא מכרז זה. 3.1

רכות הרמזורים, בקרת תנועה  העבודות המתבקשות הינן עבודות אחזקה, התקנה ומתן שרותים למע 3.2

(, והכל בהתאם להוראות ההסכם המצורף למכרז  "העבודות"ן:  וגלים ירוקים  בעיר גבעתיים )להל

 זה על נספחיו.  

ם, בקרת  העבודות כוללות עבודות אחזקה שוטפת חודשית כולל תיקונים של רשת מערכת הרמזורי

)להלן:   ירוקים  וגלים  שוטפת"תנועה  אחזקה  ו"עבודות  לד,  כן  (  בפנסי  הקיימים  הפנסים  החלפת 

החלפת מנגנונים )כולל ארון, בסיס וכו'( ועבודות שינויים, אותם יידרש המשתתף הזוכה לבצע, מעת  

תף הזוכה  (. על המשת"עבודות השדרוג והשינויים"לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של יעד )להלן:  

בעבודות האחז השרותים הכרוכים  ולספק את  כמפורט במסמכי המכרז  יהיה להערך  קה השוטפת 

החוזה, כאשר בנוסף יהיה עליו להיות ערוך אירגונית לאפשרות למתן    יום ממועד החתימה על  15בתוך  

והשינוי השדרוג  עבודות  וכלל  והמנגנונים  הפנסים  החלפת  ביצוע  על  שיורה  עבודה  התחלת  ים,  צו 

כדין ע"י יעד ,שיגדיר אתרים, סוגי    פעולות שתבוצענה על פי ובכפוף למתן צו התחלת עבודה חתום

 עבודות ושלביות ביצוע.  

העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני, המהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם שייחתם עם המשתתף  3.3

 הזוכה.  

 ות ומטיב מעולים.      הפריטים והחומרים שיסופקו לשם ביצוע העבודות יהיו באיכ 3.4

לכל   3.5 ובהתאם  בסיס  על  תבוצענה  וההיתרהעבודות  התעודות  הרישיונות,  החוקיים  האישורים,  ים 

 פי כל דין לצורך ביצוע העבודות.  -הנדרשים על

 תוך הקפדה מרבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות.  יעשה ביצוע עבודות נשוא מכרז זה  3.6

 תו תקן של מכון התקנים הישראלי.   אכל מתקן שיותקן ייש 3.7

.  25%נה בשיעור של עד  להקטיולחילופין    25%  עד  עור שליבש   ותלהגדיל את היקף העבוד   תרשאי  יעד 3.8

 רשאית לשנות ו/או לבטל בכפוף לאמור לעיל סעיפי עבודה שלמים.  יעד

כלל  תמורת ביצוע העבודות, תשלם יעד למשתתף הזוכה את הסכום הנקוב במסמך התשלומים הנ 3.9

   . במפרט הטכני
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לשנות ו/או לבטל בכפוף לאמור לעיל סעיפי  ית  רשאכלשהו והיא    ותהיקף העבודאינה מחויבת ל  יעד

 עבודה שלמים. 

מובהר בזה, כי יעד אינה מתחייבת למסור לזוכה עבודות שדרוג בהיקף כלשהו אם בכלל וכל עבודה  

 כאמור תעשה על פי הזמנת עבודה ספציפית. 

וללת את  לעיל הינה תמורה סופית וכ  3.9מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי התמורה הנקובה בסעיף   3.10

ין כלליות מכל סוג  כל התמורה המגיעה בגין ביצוע העבודות, לרבות כל ההוצאות, בין מיוחדות וב

ות  שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, וכי הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבוד 

 כאמור.  

ההובלה, את  גם  כוללת  התמורה  כי  בזאת  מובהר  האמור,  מכלליות  לגרוע  האספקה,    מבלי  הניוד, 

הפרי האמצעים,  הציוד,  מלוא  של  וההתקנה  החיבור  האדם  ההקמה,  כוח  והתוכנה,  החומרה  טים, 

תף,  הדרוש לביצוע העבודה, אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשת

 בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז. 

הזוכה ליעד ערבויות בנקאיות וכן    ו נשוא ההסכם, ימציא המשתתףלהבטחת קיום כל התחייבויותי 3.11

 ביטוחים מתאימים, הכל כקבוע בהסכם.  

מוטלת החובה לגשת למקום ביצוע העבודה, לראות את פני השטח או המבנה הקיים,  המשתתף  על   3.12

התנאים   יתר  וכל  העבודה  ביצוע  מקום  של  אופיו  למקום,  הגישה  במקום,  האדמה  סוגי  על  לעמוד 

  הקשורים לעבודות נשוא מכרז זה.

העבודות,    במקרה 3.13 ביצוע  בסיום  איחור  פיצוי    ישלם של  הזוכה    הפיצויים   טבלת  לפי המשתתף 

ו/או תרופה    סעדד לכל  )נספח ח'( ללא צורך בהוכחה כלשהי ומבלי שתיגרע זכותה של יע  המוסכמים

 .הסכם  או דין לכל  בהתאםאחרים 

ת לעצמה את הזכות  פי ההסכם הנה לשנה אחת. יעד שומר  תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות על 3.14

להאריך את תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, בכל פעם, לתקופה נוספת של שנה אחת, על ידי מתן  

( יום לפני תחילתה של כל תקופה מוארכת ובלבד  30הודעה מוקדמת למשתתף הזוכה בכתב, שלושים )

 ( שנים.  5לה על חמש )שסך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם לא תע 

 יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה.   3.15

תהא רשאית להודיע    יעד   .לזוכה  , יהוו תקופת ניסיוןהזוכההחודשים הראשונים להתקשרות עם  ששת   3.16

הפסקת  ע   זוכהל עמול  דעת   30,  ההתקשרות  שיקול  פי  על  באם,  מראש,  ההיום  עמד  לא    זוכה , 

 .הכם לשביעות רצונ יו על פי ההסבהתחייבויות

 . מודגש כי במסגרת פרויקט זה לא יאושר להפעיל קבלן משנה לאחזקת רמזורים 3.17

 הגשת ההצעה 

בצירוף חותמת, יש    בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך  את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע  .4

, גבעתיים )אין  1כורוזין  ת יעד בכתובת:  להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חבר

יצוין   עליה  סגורה  בדואר( במעטפה  ליום  01/2021  מס'פומבי  "מכרז  לשלוח  עד  בשעה    21.02.2021  וזאת 

 .(הקובע""היום )להלן:  12:00

  על   המוצע  האחיד   ההנחה  שיעור  את (  המכרז  למסמכי  4  מספר )מסמך    ההצעה  לכתב  3יציין בסעיף    המשתתף .5

  עבודות   בגין  הקבועה  החודשית   מהתמורה(  R.T)  ריסק  טוטל  בשיטת  השוטפת  האחזקה   עבודות  לביצוע  ידו

 ( 1)מבנה   א כולל מע"מל( רמזורים X  13לרמזור ₪  1,300לחודש )  ₪ 16,900 בסך אלה

עבודות )כמו כן, על המשתתף לנקוב בהצעתו את שיעור ההנחה האחיד המוצע על ידו לביצוע כל יתר העבודות  

לפי  אשר יבוצעו  ).  הקבועות בכתב הכמויות מלבד עבודות האחזקה השוטפת(    דרוג והשינוייםשההקמה,  

 ( 2)מבנה  ( העירייה  של נפרדת דרישה 
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כי שיעור   בזה,  יוצע שיעור הנחה 25%ההנחה המקסימלי הינו  מודגש  בהן  . לא תתקבלנה הצעות אשר 

 . 25%שעולה על 

 יהיה כדלקמן : הכספית  שקלול ההצעה

 40%   - "(עבודות האחזקה השוטפתלהלן ") ת רמזורים' אחזקסעיף א

 60%   -   עבודות השדרוג והשינויים"( )להלן " מחירי מסגרת ליון יסעיף ב' ג 

המוצעים  ה והעלויות   הנםמחירים  ההוצאות  החומרים,  העבודות,  כל  את  המגלמים  כוללים    מחירים 

 . תתף לפי ההסכםבביצוע העבודות, ומילוי כל התחייבויות המשהכרוכים 

 המחירים במכרז הינם במטבע ישראלי בלבד.   .6

 הצעת המשתתף תמולא בעט בלבד, במקומות המיועדים לכך בלבד.  .7

 : את המסמכים המפורטים להלן  על המשתתף לצרף להצעתו .8

 לפי העניין.  – צילום ת.ז./ אישור על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות  .א

 ם המשתתף. אישור על זהות מורשי החתימה מטע .ב

 .  1975 -, תשל"ו מס ערך מוסףלפי חוק עוסק מורשה  עודתת .ג

ועל דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,    ישור על ניהול פנקסים כחוקא .ד

 . 1976  –תשל"ו 

כמסמך    )בנוסח המצ"ב   1976    -בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו    ציעתצהיר מטעם המ .ה

 . (ג'

קבלנים ממנה עולה כי ביום הגשת ההצעה, רשום המשתתף כדין בסיווג מתאים  תעודה מאת רשם ה .ו

 . הנדרש במכרז זה  לסוג והיקף העבודות

ניסיונ  ותהלקוח   מטעם  מסמכים .ז   הכוללים   לעיל  2של המשתתף בהתאם לאמור בסעיף    והמעידים על 

( והיקפן הכספי,  בפועל  סיום  ועדמו  העבודות  תחילת )מועד    הביצוע  שנת,  העבודות   לפירוט  התייחסות

לעיל ובמסגרתו    2.2בתנאי הסף הקבוע בסעיף    ציעהמאשר את עמידת המ  ציעהמ"ח  רו  אישור,  ולחילופין

 מופיע פירוט של העבודות, שנת הביצוע )מועד תחילת העבודות ומועד סיום בפועל( והיקפן הכספי.

לעיל, ולחילופין, אישור רו"ח של    2.3  - ו  2.2, בהתאם לאמור בסעיף  ציעהמ  ותק   על   המעידים  מסמכים .ח

 המעיד על עמידתו בתנאי הסף האמור.  ציעהמ

רו"ח של המציע לפיו לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק   אישור .ט

 .חיחי" וכי ממועד חתימת הדוחות לא חלה הרעה המקימה חשש להמשך קיומו כעסק  

 י המכרז.עתק שובר רכישת מסמכ ה .י

כשהם חתומים על ידי    וכל נספחי השינויים, ככל שנמסרו,  ציעל דפי התשובות וההסברים שנמסרו למכ .יא

 המשתתף.

להסכם, לחתום  ן  למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשו   ציע על המ  -ההסכם המצורף למסמכי המכרז   .יב

פת  מות בתוסבדף החתי  וחותמת(  חתימה בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם +  

 אישור חתימה ע"י עוד/רו"ח.

 . , בצרוף חותמתבשוליו ציעתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע"י המי . יג

מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים לעיל עלול לגרום לפסילת   .9

 פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.  -ההצעה, על

רוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים  עיל, יעד תהא רשאית לדמבלי לגרוע מן האמור ל .10

מנת לבחון את המציע והצעתו  -ול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על פי שיק-ו/או המלצות ו/או אישורים, על

 במסגרת שיקוליה.  
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 וספת. פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נ-יעד תהא רשאית, על .11

 הבהרת מסמכי המכרז 

ויוודא    7317685-03פקס  או/ו ב    ror@yaadg.co.ilD מייל  יודיע המשתתף בכתב ליעד, ב  02.202111.  יוםל עד   .12

על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר  מייל או/ו הטלפונית את הגעת קבלת ה  יעד,  פקס אצל 

או  סעיף או פרט    מצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו שלבהירות ש

 עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. 

תשובות בכתב, לפני  יעד, אם תראה לנכון לעשות כן,  תיתן    ,לעיל  12מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף   .13

ת שנמסרו לכל אחד מרוכשי מסמכי המכרז וכל מציע יצרפם  ותק של התשובו. יעד תמסור עהיום הקובע

                      למסמכי המכרז, כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.                                                                             

יעד או מי מטעמה, אלא אם  ל ידי  ובות שנתנו עו הסתמך על תשהמשתתף לא יהא רשאי לטעון כי בהצעת  .14

 תשובות אלה ניתנו בכתב.  

קודם   .15 עת,  בכל  רשאית  הקובעיעד  המכרז,  ליום  במסמכי  ודרישות  תנאים  תיקונים,  שינויים,  להכניס   ,

ו  (. השינויים וההבהרות כאמור, יהי"שינויים והבהרות"ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן:  

 מכרז.ב ז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים רד מתנאי המכרחלק בלתי נפ

 הליך בחינת ההצעות 

, תבחן הצעת המחיר בשני   .16 )כשירויות המציע(  לאחר בחינת העמידה של המציע בכל התנאים המוקדמים 

 מרכיבים : הצעה כספית ואיכות.  

מהשקלול    30%  –יכות  ב הא מרכימהשקלול ו  70%  -הינן: ההצעה הכספית  המשקלות לפיהן תבחנה ההצעות    .17

נקודות כל יתר ההצעות תדורגנה באופן יחסי אליה, ניקוד האיכות    70)ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל  

 .(ידורג אף הוא בהתאם לטבלה המפורטת מטה  30%המהווה 

 ניקוד האיכות וניקוד ההצעה הכספית יהוו שקלול סופי של ההצעה. 

 הצעה כספית :

   כדלקמן: ן לקבלת תמורהההצעה הכספית תינת

 ציון המחיר לבקשה אחת   –מהמשקל  70% .א

לא סכום ₪/חודש  נושא 

 ( Aמע"מ  )כולל 

משקל יחסי 

(B) 

שיעור ההנחה 

( 25%)עד  המוצע

(C ) 

סה"כ עלות  

לאחר הנחה  

(D ) 

סה"כ עלות  

לאחר הנחה  

D  *B  

100 

  עבודות  - 1מבנה 

אחזקה חודשית  

  בשיטת טפתשו 

   (R .T) ריסק טוטל

16,900   40%    

יתר  - 2מבנה 

העבודות הקבועות  

)לפי  בכתב הכמויות

  שלדרישה נפרדת 

 העירייה( 

40,000   60%    

  סה"כ הצעה

  מע"מ  17%

  סה"כ הצעה כולל מע"מ 

mailto:Dror@yaadg.co.il
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 בדיקת מדדי איכות המפורטים   -מהמשקל  30%מרכיב האיכות :   .ב

 

 אופן הניקוד   ניקוד מרבי  רכיב מס"ד 

1 

רשויות  מוכח של המציע ב שנות ניסיון קודם

מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי  

ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגידים  

בביצוע  סטטוטוריים ו/או חברות ממשלתיות 

 בשיטת טוטאל ריסקת רמזורים עבודות אחזק

₪ )ללא מע"מ(    400,000בהיקף כספי של לפחות 

 בכל שנה 

25 

 נקודות  0 -סיון  שנות ני 1-5

 נקודות  17 -שנות ניסיון   6-7

 נקודות   25 –שנות ניסיון ואילך  8

2 

שנות ניסיון קודם מוכח של המציע ברשויות  

מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי  

ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגידים  

בביצוע  סטטוטוריים ו/או חברות ממשלתיות 

פחות  בהיקף כספי של לעבודות התקנת רמזורים 

 .רצופות שנים 5 לכל₪ )ללא מע"מ(  4,000,000

25 

 קודות נ  0 -שנות ניסיון   1-5

 נקודות  17 -שנות ניסיון   6-10

 נקודות   25 –שנות ניסיון ואילך  11

3 

שנות ניסיון קודם מוכח של המציע המוצע בכמות  

רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או  

הן ו/או תאגידים  משרדי ממשלה ויחידות הסמך של

בביצוע  סטטוטוריים ו/או חברות ממשלתיות 

של צמתים בהיקף של  ישירה עבודות אחזקה 

 צמתים.   50לפחות 

  

 

35 

 נקודות  0 -שנות ניסיון   1-5

 נקודות  25 -שנות ניסיון   6-7

 נקודות   35 –שנות ניסיון ואילך  8

4 

המלצות בכתב מאושרות וחתומות על  ידי  

 15 שירות דומה  הממליצים/מקבלי 

 קבלת המלצה חתומה ממקבלי שירות דומה,  

נקודות   15כל חו"ד תנוקד בנקודה אחת ועד  

 מירבי.

  100 סה"כ   

 

 . של הצעת הכספית )טבלה א'( הסעיפים המופיעים בטבלה כליש למלא את  •

ית כאשר  הינו רק לצורך שקלול ההצעה הכספ  ₪2 כתמורה בגין מבנה  40,000הסכום המצוין לעיל בסך   •

במכפלת המחירים בכתב   הינה על פי ביצוע בפועל 2התמורה שתשולם לקבלן בגין מבנה  מובהר, כי 

 הכמויות )בניכוי ההנחה המוצעת על ידי המציע הזוכה(.  

 ום הניקוד של בדיקת האיכות + סכום הניקוד של ההצעה הכספית. הניקוד הכולל שיקבל המציע יהיה סכ

 וסף מע״מ כדין.תובטבלה דלעיל, יעל סכומי התמורה הנקובה   •

למען הסר ספק יובהר, כי הסכום הנקוב לעיל הינו בעבור ביצוע עבודות אחזקה למערכת רמזורים אחת   •

  ו תכולתו. בגין פרק זמן של חודש אחד, ללא הבדל בגודל הצומת, מיקומו א 

 הנורות הקיימות כיום ברמזורים הן נורות נל"ג.  •
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ן שביצע את עבודת הרמזורים בצומת, מחיר היחידה  אחריות ע"י הקבלחדשים בהם ישנה ברמזורים  •

)אחריות משלימה לאחריות על הציוד והעבודה ששייכים לקבלן שביצע את העבודות  50%יהיה 

 בצומת(.

האחריות של הקבלן שביצוע את הצומת, יכנס לרשימת הצמתים לאחזקה בצורת צומת בו הסתיימה  •

 בכתב הכמויות.טוטאל ריסק לפי סעיף אחזקה 

אחזקת מערכת הבקרה כולל ציוד נלווה כגון מחשבים, מסכים, יח' קצה וכד' יהיו כלולות במחיר   •

 האחזקה הכללית של הצמתים.

לל בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  יעד ו/או ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב כ .18

 כי המכרז, באופן שלדעת יעד מונע הערכת ההצעה כנדרש. אי התייחסות המציע לדרישות או לנתונים שבמסמ

את ההצעה שתקבל את הניקוד  ו/או    הזולה ביותר   אינה מתחייבת לקבל את ההצעהיעד ו/או ועדת המכרזים   .19

 כהצעה הזוכה במכרז.  ה שהיאכל הצעהגבוה ביותר ו/או 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. יעד ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית לחלק את העבודות בין מספר משתתפים,   .20

לבחור זוכה שני ושלישי למקרה שהסכם ההתקשרות    , אך לא חייבת,תהא רשאיתיעד ו/או ועדת המכרזים   .21

 עם הזוכה הראשון לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא. 

עד ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונה המלאה,  י .22

לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו והיא רשאית לעשות כן על ידי זימון המשתתף  גם  

 גש הבהרות במשרדיה. למפ

ת לדרוש מאת מי מהמשתתפים לגלות פרטים  בנוסף לכל, יעד ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית אך לא חייב .23

ות המימון שלהם, מצבם הפיננסי או של  מלאים ומדויקים בדבר זהותם, עסקיהם, מבנה ההון שלהם, מקור

ן לבקש כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר.  בעלי עניין בהם וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו וכ 

 לא. המשתתפים ישתפו פעולה עם יעד באופן מ 

לגבי  יעד ו/או ועדת המכרזים רשאית לנקוט בכל אמצעי שימצעו לנכון על מנת לאמת כל מידע ו/או הצהרה   .24

גורם אחר שהוא והמשתתף, בהגשת הצעת בכל  ו/או  בירורים ברשויות  ובכלל זאת באמצעות  ו  המשתתף 

 למכרז, נותן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. 

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לנהל משא ומתן עם המשתתפים,  יעד ו/או ועדת המכרזים תהא   .25

לפני בחירת הזוכה במכרז, ולמשתתפים לא תהיינה כל תביעות  כולם או חלקם, גם לאחר הגשת הצעותיהם ו

ניהול המשא ומתן ובקשר עם היקף המשתתפים עמם  ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי יעד בקשר עם  

 , בין אם נוהל דווקא עמם ובין אם לאו. נוהל משא ומתן

ו/או וועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעתו של משתתף, אשר התקבל  .26 ה לגביו חוות דעת שלילית  יעד 

מה התקשר המשתתף בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים  במכתב או דו"ח ביקורת של רשות מקומית, עי

 האחרונות . 

כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים, אם יוכח לכאורה  רשאית לפסול    יעד ו/או וועדת המכרזים .27

בין המציעים ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים,    קשר כאמור ו/או אם מצאה הועדה כי קיים קשר מוקדם

או אם ההצעה הינה בלתי סבירה בין ביחס  קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/

וב  ו/או אם  לפריטים מסויימים  כי ההצעה תכסיסנית  ו/או אם קיים חשש  ביחס להצעה בכללותה  ין אם 

   ז.הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכר

)הנחה    נוסף  תיחור  לבצע  רשאית  יעד  חברת  זהות  הצעות  מספר  יהיו  הקבלנים  הצעות   שכלול  ולאחר  במידה .28

 .השוות ההצעות בין( נוספת
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   הסכםחתימת 

ולצרף את   3כמסמך מספר המצורף למכרז זה משתתף אשר ייבחר כזוכה, יתבקש לחתום על נוסח ההסכם  .29

 ום קבלת הודעה על הזכייה במכרז.  ימים מי  7כל נספחיו, כקבוע בהסכם, תוך 

מכרז  במסמכי  יעד בהתאם להוראות  לחתום על ההסכם עם    נבחרה כזוכה,שהצעתו    משתתף,מקום שסרב   .30

פי כל דין ו/או הסכם  -, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על רשאית  יעד היה  זה, ת

 . יז על זוכה אחרו/או מסמכי מכרז זה, לפסול את הצעת המשתתף ולהכר

 כללי  

אין לשנות או להסתייג מן האמור במסמכי המכרז ו/או להתנות עליהם בדרך כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות   .31

 רשאית יעד להתעלם מכל הסתייגות ו/או שינוי ו/או התניה על האמור במסמכי המכרז.   האמור לעיל, תהא

ינתן האפשרות לשאול שאלות ולקבל הבהרות  כו תבמהל ,  12:00בשעה    07.02.2021  ביוםייערך  מפגש הבהרות   .32

 . חובה   אינהההשתתפות במפגש בקשר לכל פרטי המכרז. 

נשוא המכרז   .33 ביצוע העבודות  כי  ואישור כאמור לא  מובהר  מותנה בקבלת אישור תקציבי מראש. במידה 

כלשהי מצד הזוכה  יתקבל ועקב כך המכרז, כולו או חלקו, לא ייצא אל הפועל, לא יהווה הדבר עילה לתביעה  

 ו/או מי מהמשתתפים. 

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.  .34

 

 

 

 בכבוד רב, 

 דרור דבאח , מנכ"ל  

 יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  
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 3מספר  מסמך

ם,  לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזוריהסכם 

 בגבעתיים בקרת תנועה וגלים ירוקים 

 
 2021שנה    ____שנערך ונחתם בגבעתיים ביום______ חודש 

 

 52-002286-4 יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ בין:

 53397גבעתיים, , 1כורזין  מרחוב  

 מצד אחד  "( יעד)להלן: "  

 

 _______________________________________  לבין:

 __________ _________________ח.צ./ח.פ./ת.ז  __ 

 מרחוב __________________________________  

 ___ )מיקוד( __ ______ )עיר( ______________ 

 ידי מורשי חתימה מטעמו: -על 

 . ________________ ת.ז. ________________ 1 

 . ________________ ת.ז. ________________ 2 

 שני מצד  ( "הקבלן")להלן:  

 

אחזקה  01/2021שמספרו  פומבי  מכרז    מהפרסויעד   יל הוא עבודות  במערכות  לביצוע  ושינויים  התקנה   ,

 (; "או העבודות  "המכרז)להלן:  בעיר גבעתיים  הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים

  ליעד את, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש  ההסכםאחרי עיון ובחינה זהירה של והקבלן,   והואיל

 ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;  מסמכיםמלוא ה

 ; והקבלן זכה במכרז והואיל

והתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים על פי דין וכי ההוצאה הכספית   והואיל

כנספח  המצורף להסכם זה    כם זה מתוקצבת בתקציב רגיל כעולה מן האישור התקציבילביצועו של הס

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;  ט'

לביצוע העבודות האמורות,    את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיותבהסכם    נים לעגןיוהצדדים מעוני  והואיל

 ;בהתאם לתוכנית הזוכה

 : כדלקמןאי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים 
 

 תנאים מיוחדים להתקשרות  - חלק א' 

 שנות תרות ופרמבוא, כו .1

המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויש לקוראם כאחד עם   1.1

 ההסכם. 

כותרות הסעיפים בהסכם זה הנן לשם נוחות ההתמצאות לבד, ולא ישמשו בשום מקרה לפרשנות   1.2

 ההסכם. 
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ה לבין הוראה בנספח  אי התאמה ו/או סתירה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זבכל מקרה של   1.3

עם הסכם זה, תהא ההוראה שבהסכם זה גוברת ועדיפה  להסכם זה או במסמך אחר שנערך בקשר  

על הוראת הנספח, זולת אם ההוראה שבנספח להסכם או במסמך אחר שנערך בקשר עם הסכם זה  

 אה להוראה הסותרת בהסכם זה. היא הוראה מחמירה יותר בהשוו

 נספחים .2

 י נפרד מההסכם:הלן מהווים חלק בלתהנספחים המפורטים ל

מפרט טכני אליו מצורפים מספר מסמכים )הכוללים בין השאר מפרטים, אופני מדידה,    –  1נספח א' 2.1

 תשלומים,הצהרת הקבלן( והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כתב כמויות 2נספח א'

 בגבעתיים.  רשימת מערכות הרמזורים – 3נספח א'

 ות בעיר. רשימת העבודות המתוכננ – 4נספח א'

 נוסח כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית; – נספח ב' 2.2

 ; עבודות האחזקה השוטפת -ביטוח  – נספח ג'

 ;עבודות האחזקה השוטפת -אישור קיום ביטוחי הקבלן  - 1נספח ג'

 ;עבודות הקמה השדרוג והשינויים - ביטוח  - 2נספח ג'

 ;עבודות הקמה השדרוג והשינויים -אישור קיום ביטוחי הקבלן  - 3ג' פחנס

 נספח בטיחות;   – נספח ד' 2.3

 נוסח של צו התחלת עבודה; – נספח ה' 2.4

 נוסח של תעודת סיום; – נספח ו' 2.5

 טופס עדכון פרטי חשבון בנק; – נספח ז' 2.6

 טבלת פיצויים מוסכמים; – נספח ח' 2.7

 אישור תקציבי  –נספח ט'  2.8

 הגדרות .3

 יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן כמפורט להלן :  ם זהבהסכ

 כמשמעותם במבוא להסכם זה.  – "המכרז"ו "יעד" 3.1

 עיריית גבעתיים.  – "העירייה" 3.2

בשמו   נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה הפועללרבות   "הקבלן" 3.3

 ;העבודה או בשבילו בביצוע 

 . יונספח זה לרבות  הסכם – "ההסכם" 3.4

מנהל אשר יוסמך מטעם העירייה ו/או יעד, לרבות כל אדם שהוסמך על ידו לצורך הסכם    –  המנהל" 3.5

 .  ולו או מקצתוכ ,זה

מחלקת תשתיות בעיריית גבעתיים ו/או כל מי שימונה על ידי מחלקת תשתיות ו/או    –  "המפקח" 3.6

 ממנו או כל חלק   הפרויקטלפקח על ביצוע  בכתב, ,על ידי יעד, מזמן לזמן

מתים בתחום השיפוט של עיריית גבעתיים, אשר בהם נמצאות מערכות רמזורים,  צ  -  "האתר/ים" 3.7

א'  בנספח  כמפורט  ירוקים,  וגלים  תנועה  במהלך    3בקרת  שיתווספו  אתרים  ולרבות  להסכם, 

 . ההתקשרות, ככל שיתווספו

ווה  מה ו  כנספח א'המפרט כולל המסמכים המצורפים לו, המצורף להסכם זה    –   המפרט הטכני" 3.8

 חלק בלתי נפרד ממנו.  
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הקשורים  רמזורים,  -מערכות"  ה" 3.9 ותוכנה  רמזורים  חומרה  מערכות  להפעלת  זרימת  ,  להכוונת 

בקרה אזורי, מערכות גיבוי חשמליות, זמזמים, מודמים ותמרורים  מערכות    והולכי רגל,  התנועה

תמרור, נורה וכל    וע, זר  , לרבות כיסוי, מכסה, עמוד, חלק במערכות הנ"ל  כלמוארים והכל לרבות  

,  , מחובר ובלתי מחובר, מעל ומתחת לפני הקרקע, פנימי וחיצוניהמערכותרכיב אחר המהווה חלק מ

 . בחשמלי וכיוצ"  מכאני,בין אם 

השוטפת"   3.10 האחזקה  אשר    –"עבודות  מונעת,  אחזקה  ועבודות  דחופה  בקריאה  אחזקה  עבודות 

ח בימי  השנה,  ימות  ובכל  היממה  שעות  בכל  במפרט  יבוצעו  כמפורט  והכל  ובחגים,  בשבתות  ול, 

 הטכני.  

עבודות אשר יעד עשויה לדרוש מן הקבלן לבצע, מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולפי    –"עבודות יזומות"   3.11

 שיקול דעתה הבלעדי כמפורט במפרט הטכני.  

שתאושר בכתב על ידי המנהל  שתועבר לקבלן במהלך תקופת ההתקשרות,  כל תכנית  –  תכניות"ה" 3.12

ו/או תוכניות שהקבלן    זה מזמן לזמן וכן תכניות שיתווספו מזמן לזמן הסכם  ידי המפקח לענין    או על

 . יידרש להמציא ליעד

עבודות האחזקה השוטפת וכן העבודות היזומות, כפי שיידרשו    –"מכלול העבודות ו/או עבודות"   3.13

נלווית, אשר כר  ו/או  ידי יעד, לרבות כל פעולה או מטלה נוספת  על  וכה בביצוע מכלול  מעת לעת 

העבודות ו/או נחוצה לצורך ביצוען באופן מושלם בהתאם להוראות הסכם זה, ובכלל זה, בהתאם  

 אם לשאר הוראות הסכם זה.  ניות ובהת למפרט הטכני, בהתאם לתוכ

3.14 Total Risk" "  מתן מכלול השירותים והעבודות הכרוכים במימוש אחריות הקבלן בהקשר   משמעו

הרמזורים, תקול,    למערכות  שיימצא  רכיב  כל  החלפת  לרבות  התנועה  בקרת  ומערכת  הרמזורים 

זרה לשלמותו של כל סיכון אפשרי לתקלה או פגיעה בציוד המותקן במערכות  ביצוע כל תיקון והח

ת התנועה לרבות כל מתקן, רכיב או מערכת הכלולה בהם, מכל  הרמזורים, ברמזורים ובמערכת בקר

כ  מין וסוג שהם,  7שעות    24לה תקינה ורציפה של מערכות הרמזורים  ל הדרוש לפעווכן לביצוע 

ימים בשבוע לרבות אביזרים וציוד נלווה להם, בין אם הפעילויות הללו מוגדרות בהנחיותיהן של  

 כלל זה במפרטים הטכניים, ובין אם לאו . רשויות מוסמכות או במסמכי ההסכם וב

כלולה כולה  בהסכם זה. אחריותו של הקבלן  - Total Risk התמורה המלאה עבור עבודות ושירותי ה

כאמור בהגדרה זו וביתר מסמכי ההסכם תחול על כל נסיבה שהביאה לקלקול, תקלה, שבר או פגם 

שימוש סביר, בלאי, התיישנות, תופעות  לרבות במקרים בהם אלה נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל,  

שוגג, גניבות, פח"ע וכל סיבה אחרת והכול בכפוף  טבע, כח עליון, תאונות חבלות ,פגיעה בזדון או ב

    .להוראות ההסכם ונספחיו

   –" R.Tיטת בש "מחירון עבודות האחזקה השוטפת 3.15

  13,  רמזורל  ₪  1,300)  ₪  16,900לתמורה החודשית הקבועה בגין עבודות אלה בסך  המחיר הנקוב  

חה  ממנו, בניכוי אחוז ההנ  ' ומהווה חלק בלתי נפרדא  נספחאשר מצורף למפרט הטכני כ(  רמזורים

. במסמך התשלומים המצורף למפרט הטכני כמסמך ז'אשר נקבע על ידי הקבלן בהצעתו במכרז,  

 למחיר האמור יתווסף מע"מ כחוק. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחיר הנקוב במחירון עבודות האחזקה השוטפות בניכוי אחוז  

מהווה   כאמור  עבההנחה  ומוחלטת  סופית  עבודותתמורה  כל  של  הביצוע  השוטפת,    ור  האחזקה 

לרבות כל פעולה ו/או מטלה נוספת ו/או נלווית, אשר כרוכה בביצוע עבודות האחזקה השוטפת ו/או  

המפרט   להוראות  בהתאם  לרבות  מושלם,  באופן  השוטפת  האחזקה  עבודות  ביצוע  לצורך  נחוצה 

 הטכני והתוכניות.  

 "  (והקמת רמזורים חדשים םשינויי ,ת )שדרוגת שונועבודו"מחירון  3.16
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שיעור הנחה האחיד המוצע על ידו לביצוע כל יתר העבודות הקבועות בכתב הכמויות מלבד עבודות  

 ' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוא נספחאשר מצורף למפרט הטכני כ האחזקה השוטפת 

ומסתיימת    –"תקופת הבדק"   3.17 לקבלן  סיום  תעודת  במועד מסירת  ם  חודשי   12תקופה המתחילה 

 לאחר מכן.  

הוראה לקבלן לבצע עבודות תיקונים מסוימות, כשהיא חתומה על ידי יעד ואשר    –  "פקודת עבודה" 3.18

מפרטת את עבודות התיקונים אותן יש לבצע, את האתר בו יש לבצע את אותן עבודות תיקונים, את  

דות תיקונים  ביצוע אותן עבודות תיקונים, את הכמויות המשוערות לצורך אותן עבו לוח הזמנים ל

 וכל פרט רלוונטי אחר לאותן עבודות תיקונים.  

 עיקרי ההתקשרות  .4

ביצוע   4.1 לשם  הדרושה  נוספת  או  נלווית  מטלה  או  פעולה  כל  וכן  העבודות  מכלול  את  יבצע  הקבלן 

מושלם של מכלול העבודות והכל בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, לרבות התוכניות, המפרט  

יבוצע בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם ו/או דרישה  ם. מכלול העבודות  הטכני ויתר מסמכי ההסכ

 ו/או הסכם ו/או כל היתר.בחוק 

שבנספח   4.2 הטכני  ובמפרט  זה  בהסכם  בהרחבה  כמפורט  שלהלן,  העבודות  את  יבצע    1א' הקבלן 

 להסכם:

  "(, ההקבלן יספק ויתקין מערכות ו/או יבצע בהן שינויים יזומים )להלן: "עבודות התקנ  4.2.1

 לעדי. מעת לעת, לפי צרכיה ושיקול דעתה הב  יעדתאם ובכפוף להזמנות עבודה שתוציא  הב

 הקבלן יבצע עבודות אחזקה ותיקונים למערכות, לרבות: 4.2.2

 בדיקות תקופתיות ושגרתיות, לרבות אחזקה שוטפת ומניעתית;  4.2.2.1

 טיפולי שבר יזומים ועפ"י קריאה.  4.2.2.2

אחריו 4.2.3 במתכונת  הנה  המערכות  לתקינות  הקבלן  )אחריות  מלאה  ביטוחית   TOTALת 

RISK  נזקי טבע, ונדליזם ותאונות דרכים.(. מובהר כי אחריותו של הקבלן כוללת אף 

הקבלן יקבל לידיו את כלל מערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים במצבם הקיים   4.2.4

 (.AS ISערב תחילת עבודתו )

ם, ע"י החלפת פנסים  הקבלן עבודות לשדרוג מערכות הרמזוריבהתאם לדרישת יעד יבצע  4.2.5

ההכוונה והחלפת    ושלטי  לד  מסוג  המחשב.לנורות  למסור    מנגנוני  מתחייבת  אינה  יעד 

 לקבלן ביצוע של עבודות שדרוג בהיקף כלשהו. 

כל המערכות אשר ימסרו לאחריות הקבלן במסגרת התקשרות זו וכל המערכות שתותקנה   4.2.6

 עיריית גבעתיים. או  /יעד ובעתיד במסגרת התקשרות זו הנן רכושה הבלעדי של  

 ההתקשרותתקופת  .5

חודשים    12יו והוא יעמוד בתוקפו למשך תקופה של  מועד חתימת כל הצדדים עלתחילתו של הסכם זה מ

 .("התקופה הראשונה")להלן: 

בתום התקופה הראשונה תהיה יעד ו/או ועדת המכרזים של יעד רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,   5.1

ההתקשרו תקופת  את  "להאריך  )להלן:  לעת  מעת  ההארכהת  תקופת  תקופת  שמשך  ובלבד   )"

 חודשים בסך הכל.   60ההארכה או תקופות ההארכה ביחד עם משך התקופה הראשונה, לא יעלו על 

  30הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף זה, תיעשה בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות  

 .  רלוונטית לפי הענייןימים לפני תום התקופה הראשונה או תקופת ההארכה ה

מור לעיל, ליעד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא  למרות הא 5.2

כאמור.   ההתקשרות  הפסקת  בגין  יעד  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  ולקבלן 
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ם מראש.  ימי  30הפסקת ההתקשרות כאמור בסעיף זה תיעשה בהודעה בכתב שתמסור יעד לקבלן  

לפי סעיף זה יהא זכאי הקבלן לתמורה המגיעה לו בגין השירותים    במקרה של הפסקת התקשרות

 שסיפק עד למועד תום ההתקשרות בהתאם להודעה שנמסרה לו. 

לעיל כדי לגרוע מאחריות    5.2למען הסר ספק, אין בהפסקת ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף   5.3

ת הקבלן לעבודות  ך תקופת ההתקשרות, לרבות, אחריוהקבלן לכל מעשה ו/או מחדל שביצע במהל

ידו, ככל שבוצעו על ידו, במהלך תקופת ההתקשרות ולרבות התחייבויות הקבלן   שכבר בוצעו על 

 בתקופת הבדק.  

במהלך  5.4 אם  ההתקשרות,  תקופת  תוארך  לא  מקרה  בשום  זה,  הסכם  הוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 

יורשעו בעבירה    יטה בקבלן )אם הקבלן הוא תאגיד(תקופת ההתקשרות, הקבלן או מי מבעלי השל

פלילית אחת או יותר מבין העבירות המפורטות להלן ו/או ייקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה  

( קנסות או יותר, בגין אחת או יותר מבין העבירות המפורטות להלן )מובהר  2במשרד התמ"ת בשני ) 

 ת:   פרו כקנסות שונים(. ואלה העבירובזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייס 

 . 1959  –עבירה על הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  5.4.1

 .  1951 –עבירה על הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  5.4.2

 . 1976 –עבירה על הוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו  5.4.3

 .  1950 –עבירה על הוראות חוק חופשה שנתית, התשי"א  5.4.4

 .  1954 –בודת נשים, התשי"ד עבירה על הוראות חוק ע 5.4.5

 .  1965 –עבירה על הוראות חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  5.4.6

 .  1953  –עבירה על הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג  5.4.7

 .  1953 –עבירה על הוראות חוק החניכות, התשי"ג  5.4.8

 .  1951 –שי"א עבירה על הוראות חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, הת 5.4.9

 .   1958 –ת חוק הגנת השכר, התשי"ח ל הוראועבירה ע 5.4.10

 .  1963 –עבירה על הוראות חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  5.4.11

 .  1995  –עבירה על הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  5.4.12

 .  1987 –עבירה על הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז  5.4.13

 .  2002 –"ב בד )תנאי עבודה(, התשסעבירה על הוראות חוק הודעה לעו 5.4.14

 לעניין עבודות אחזקה ושדרוג  היקף העבודה .6

  . יעד 25%נה בשיעור של עד  להקטי ולחילופין    25%  עד  עור שליבש   ותלהגדיל את היקף העבוד   תרשאי  יעד

 רשאית לשנות ו/או לבטל בכפוף לאמור לעיל סעיפי עבודה שלמים. 

ו/או  חייבות של  ואין שום הת  בלבד  אופציה  ינןעבודות שדרוג הרמזורים בצמתים ה 6.1 העירייה  יעד 

 . לבצע את עבודות השדרוג

יעד  לכל עבודה אחרת שתדרש לביצוע ע"י    .לקבלן תצא בתחילה הזמנת עבודה לאחזקת הרמזורים 6.2

 . העירייה תצא לקבלן הזמנת עבודה נפרדתו/או  

באמצעות    הכולל של ההסכם ייעשהלכמות    הוספה של ההסכם שמשמעותו  העבודות  שינוי היקף   6.3

 . יעדה בכתב מ דריש

באמצעות  הכולל של ההסכם ייעשה  הכמות  של ההסכם שמשמעותו הפחתה מן  העבודות  שינוי היקף   6.4

 . יעדדרישה בכתב מ 
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היה וחרג הקבלן    .שאושר לו  ותאמור לעיל, לא יחרוג הקבלן מהיקף העבודכדרישה בכתב    בהיעדר 6.5

לעיל, ללא אישורותהעבוד  פימהיק לים כאמור  זכאי  יהא  חריגה  ה כלשהי  ורתמ תוספת  , לא  בגין 

 . כאמור

בהיקף   6.6 שינוי  כי  ההסכם,יובהר  של  לעיל  הכספי  ויעש  ,כאמור  להיקפ יכול  ביחס  עבודות  של    ןה 

וכיו"ב שינויים  גריעת עבודות, אתרים, מערכות  ו/או  ע"י הוספה  ו/או עבודות האחזקה,    השדרוג 

 . יעדעפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 

זכאי    דות, והתמורה לה יהאבשל הוספה או הפחתה מהיקף העבו  הקבלן לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו 6.7

צמתים ו/או מעברי חציה תקבע עפ"י הוראות פרק "התמורה" שלהלן  בגין הוספה ו/או הפחתה של  

 בלבד.

הסכם זה. העבודות תעשינה    אינה מתחייבת להיקף עבודות כלשהו מן העבודות הנדרשות לפי  יעד 6.8

 וקבלת הזמנת עבודה מאושרת כדין.ותוזמנה, בהתאם לצרכי העירייה  

ביצוע עבודות החו 6.9 עם קבלנים אחרים לשם  הנקוב  רשאית להתקשר  רגות מההיקף המירבי ע"פ  

 בהגדרות, ולא תשמע כל טענה מהקבלן לעניין זה.

 היערכות לביצוע מכלול העבודות .7

ו יצוין כי  גרתבמס ומסירת צו התחלת עבודה לקבלן, ייערך וייחתם פרוטוקול תחילת עבודה,    במועד 7.1

ועד תחילת ביצוע  . מוסכם בזאת כי החל ממלביצוע העבודות נשואות המכרזניתנה לקבלן רשות  

יהיו במעמד של בר   העבודות ועד לקבלת תעודת סיום על ידי הקבלן, הקבלן וכל הבאים מטעמו 

 רשות באתר, וזאת אך ורק לצורך ביצוע מכלול העבודות. 

  יחל   ובטרם,  זה   הסכם  להוראות  בהתאם  לקבלן  יימסר   אשר,  העבוד  התחלת   צו   קבלת  לאחר   מיד 7.2

  ועל   אחריותו  על,  מקצתןאו  /ו  כולן,  הבאות  הפעולות  את  הקבלן  יבצע,  כלשהן  עבודות  בביצוע  הקבלן

 :המפקחאו /ו  המנהל להוראות בהתאם, חשבונו

 ;הלןל 38 סעיףליעד ערבות ביצוע בהתאם להוראות  ימציא 7.2.1

 ;להלן 40להוראות סעיף  בהתאם טוחים בתקופת העבודותליעד אישור עריכת בי  ימציא 7.2.2

 ;העבודה  משרד ידי על  מוסמך עבודה מנהל  ימנה 7.2.3

לביצוע   7.2.4 הדרושות  ההכנות  שאר  כל  את  , העבודה  התחלת  בצו  שפורטו  העבודות יעשה 

 . המנהל ושל המפקחשל   דעתםלהנחת 

ת כל דין או בהתאם  יחל הקבלן בביצוע עבודות כלשהן וככל שהדבר יידרש בהתאם להוראו  בטרם 7.3

ליד  לקבל  הקבלן  ידאג  המפקח,  או  המנהל  אתלדרישת  ביצוע    יו  לצורך  הנדרשים  האישורים  כל 

  וכל   העבודה  משרד,  כבאות  שרותימשטרת ישראל,  חברת החשמל,  מכלול העבודות, לרבות אישור

 . העבודות למכלול  הרלוונטית מוסמכת  רשות או /ו גורם

 ות נקודתיות. ידת הצורך יסופקו תוכניות לעבודלמכרז זה לא קיימות תוכניות, במ 7.4

 של המפקח תפקידיו וסמכויותיו  .8

ביקורת מתמדת באשר לחומרים בהם נעשה שימוש על ידי הקבלן ובאשר לעבודה    יערוךהמפקח   8.1

המתבצעת על ידו ובכלל זה ביקורות בטיחות, ביקורות איכות וביקורות השפעה על הסביבה ואיכות  

 למפקח לערוך בדיקות כאמור.  לאפשר   מתחייב הקבלןהחיים.  

  המפקח   מסראו חומרים מסוימים.    מסוימתאינו מאשר עבודה  לקבלן כי    להודיעהמפקח מוסמך   8.2

,  חומרים באותם השימוש את של אותה עבודה, או  ביצועה, יפסיק הקבלן את כאמור הודעה לקבלן 

סמכותו של המנהל לפסול  באמור בסעיף זה כדי לגרוע מ  איןשל המנהל.    בכתבעד קבלת החלטת  

 לא נפסלו על ידי המפקח.   מסוימת או חומרים מסוימים גם אם אלה עבודה
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להעביר למפקח סמכויות בהתאם להוראות  בכפוף 8.3   יהיה , המפקח לא  ההסכם  לזכותו של המנהל 

ביצוע שינויים כלשהם    עלפי הסכם זה ו/או להורות    עלמוסמך לפטור את הקבלן מחובה כלשהי  

הביצוע של    בהשלמתה כלשהי, העלולה לגרום לאיחור  ודות ו/או להורות על ביצוע עבודבהיקף העב 

  כי  בזאת מובהר ספק  הסר  למען. זה בהסכםמכלול העבודות ו/או לאשר לקבלן תשלום שאינו כלול 

  אישור  על  בהתבסס העירייה  נגד או /ו  יעד  נגד  כלשהי  תביעהאו  /ו טענה   מלהעלות  מנוע  יהיה  הקבלן 

 . בסמכות  שלא  ניתן אשר  ,המפקח של

 ניהול העבודות וניהול האתר במהלך ביצוע מכלול העבודות .9

 כלליות  הוראות

הקבלן יחל בביצוע העבודות בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת העבודה, המצורף להסכם זה כנספח   9.1

ידי המנהל ובכפוף לקבלת כל  -חתום עלה' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר יומצא לו כשהוא  

ביצוהאי וההיתרים הדרושים לשם תחילת  בתום  שורים  ויסיים את העבודות  ע מכלול העבודות, 

 תקופת ההסכם ו/או במועד שנקבע בצו הנ"ל.

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא רשאי להתחיל בביצוע העבודות ללא צו התחלת עבודה, כאמור.   9.2

 עבודה שביצע.  יעד חבה בתשלום כל תמורה שיהא בגין כל עשה כן הקבלן, לא תהא 

לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יפסיק    מבלי 9.3

ו/או ישהה ו/או יעכב את ביצוע מכלול העבודות משום סיבה הקשורה בדרישה ו/או תביעה ו/או  

 ו כלפי העירייה.  או טענות כספיות, שיש לו כלפי יעד ו/א/טענה כלשהי, לרבות דרישות ו/או תביעות ו

שהקבלן יידרש לעשות כן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח, יתקין הקבלן על חשבונו תמרורי    ככל 9.4

אזהרה, תאורה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון האתר ולביטחונו ונוחיותו  

  כל   פי  על  דרוש  ההי שי   כפי  או  המפקחאו  /ו   המנהל  ידי  על  דרששיי  כפי  ובאופן  במקום,  הציבור  של

 .  מוסמכת רשות  של להוראה  בהתאם או דין

  ים לגרוע מן האמור לעיל, בהתאם לדרישת המנהל, יפיק הקבלן ויציב באתר, על חשבונו, שלט מבלי 9.5

  המנהל כל המידע הנדרש באותה עת על ידי   הםככל שיידרשו על פי הנחיות המנהל ו/או העירייה, וב

מידות השל ידי המפקח.  על  יהיו  ו/או  על  יעד  הנחיות  פי  עלטים  לרבות הכיתוב  פרטי השלטים,   .

לעיל, אם  ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מן האמור  יעד  ידי  על  ייקבעו  נוסף  וכל מאפיין    השלטים 

 .  יעדנדרשת הצבתו של שלט על פי דין, יחויב הקבלן בהצבת השלט אף אם לא נדרש לכך על ידי  

אתר באמצעות  ה את  הקבלןגדר  י המנהל ו/או על ידי המפקח, ישהקבלן יידרש לעשות כן על יד ככל 9.6

מטרים לפחות ובאישור המפקח. גמר    שניולבנה מסוג פח "איסקורית" בגובה    חדשה גדר תקנית  

 הגידור מותנה בקבלת אישור  המפקח.    ביצוע

חינוכי    ככל 9.7 מוסד  יבוצעו באתר שהוא  חלקן  ו/או  העבודות  אישו   –שמכלול  לקבל  הקבלן  ר  ידאג 

)ב(,  3"ב/תשס,  החינוך  משרד"ל  מנכ  חוזרממונה בטיחות במוסדות חינוך ויפעל בהתאם להוראות  

  במועד   בתוקף  שתהיה  אחרת  הוראה  או  הנחיה  כלאו  /ו  2005  בנובמבר  1"ו,  התשס  בתשרי"ט  כ  מיום

 . העבודות  מכלול ביצוע

צורך להזמין את    המנהל 9.8 רשות העתיקות  או המפקח מוסמכים להודיע לקבלן בכל עת אם קיים 

ו/או חלקן.   מכלול העבודות  לביצוע  יהיה הקבלן  לצורך מתן אישור  הודעה כאמור,  קיבל הקבלן 

הו העתיקות.  רשות  בדיקת  את  ולתאם  להזמין  ביצוע  אחראי  עם  בקשר  הקבלן  שהוציא  צאות 

 .  זמיןמהזה ישולמו על ידי  9.8הוראות סעיף 

והממדים    בטרם 9.9 המספרים  הגובה,  קווי  את  הקבלן  יבדוק  כלשהן,  עבודות  בביצוע  הקבלן  יחל 

שנקבעו בתכניות ו/או במפרטים הטכניים ו/או בהוראות של המנהל. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן  

בהתאם    באתר והממדים,  הגובה  קווי  המצבים,  כל  ו/או    לתוכניותאת  הטכניים  למפרטים  ו/או 
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יחולו על הקבלן.    כאמורסימון. הוצאות הסימון  המנהל ויישא באחריות גמורה לדיוק ה  להוראות

ידי המפקח,    עלידי המנהל ו/או    עלו/או בחלקם, אף אם נבדקו    בסימוניםנמצאה שגיאה או אי דיוק  

  בוצעו   שכבר  עבודות  אותן , או את  הדיוק  אי  את   או  השגיאה  את  חשבונו   עלן חייב לתקן  יהא הקבל 

 .  דיוק איאו /ו  שגיאה אותה דיסו על

  בכל ,  ביטוחים  בדבר  זה  הסכם  מהוראותאו  /ו  הקבלן  אחריות  בדבר,  זה  הסכם  מהוראות  לגרוע  מבלי 9.10

 :חשבונו   על הבאות   הפעולות לביצוע  אחראי יהיה  הקבלן, העבודות   מכלול ביצוע מהלך

  לא,  משנה  קבלניאו  / ו  הקבלן   ידי  על  המועסקים  לעובדים   פרט  אדם   אף  כי  ולהבטיח  לוודא  9.10.1

 ;האתר  על  שמירה  לצרכי  למעט  מגורים או  /ו  לינה   כמקום  ישמש  לא  האתר  וכי  לאתר  יכנס

 ולחומרים   העבודה   לכלי  וכן   באתר  המבוצעות  לעבודות,  לאתר  שמירה   שירותי  להחזיק  9.10.2

 ; באתר הנמצאים

האחרים,   לספק 9.10.3 והסימונים  הסימון  יתדות  של  והמדויקת  התקינה  לאחיזתם  ולדאוג 

ביצוע  קבעונש   ככלשנקבעו,   לצורך  ממקומם, העבודות  מכלול,  סילוקם  של  ובמקרים   ,

 פגיעה בהם או שינוי בהם, לחדשם או להחזירם למצבם הקודם; 

  לביטחון   הזהירות   אמצעי   ושאר  התאורה ,  האזהרה  תמרורי ,  השילוט  כל   את   להחזיק  9.10.4

  ידי  על   שיידרש  או  בכך  צורך  שיהיה  מקום  בכל,  הציבור  של  ונוחיותו  ולביטחונו  האתר

 ;מוסמכת רשות של הוראהאו /ו  דין כל פי על דרוש שיהיה או המפקח ידי עלאו  /ו  המנהל

  פועל או המנהל לכל קבלן אחר ה/ו אפשרות פעולה נאותה לפי הוראות המפקח    להבטיח 9.10.5

גוף שיאושר לצורך זה   וכן  /וידי המפקח    עלבאתר ו/או לכל אדם או  או על ידי המנהל 

כל גוף  ככל שיידרש, עם כל קבלן אחר הפועל באתר ו/או עם  לעובדיהם וכן לשתף פעולה,  

 ביצוע מכלול העבודות;  אחר, הנדרש לביצוע עבודות באתר במהלך

לקיים את כל התנאים הקבועים בהיתר בנייה    – המתבצעות על פי היתר בנייה    בעבודות  9.10.6

 לצורך ביצוע העבודות;  

. התשלום  האתרע בגבול לפי מד מים שיקבמכלול העבודות  לביצועהקבלן ישלם עבור מים שידרשו  9.11

 ת מים. עבור שימוש במים ייעשה לפי תעריף תאגיד המים בגין צריכ

בגבול    מונהשיידרש לביצוע מכלול העבודות לפי    חשמלהקבלן ישלם עבור   9.12 .  האתר חשמל שיקבע 

 התשלום עבור שימוש בחשמל ייעשה לפי תעריף חברת החשמל לישראל בגין צריכת חשמל.

לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר פיקוח ו/או ביקורת על העבודות המבוצעות על ידי הקבלן    מבלי 9.13

קבלני העוסקת    ו/או  פנייה  בכל  העירייה  עם  ו/או  יעד  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  הקבלן  משנה, 

 בביקורת חיצונית ליעד ו/או לעירייה, אשר מתבצעת על ידי רשות מוסמכת.  

 עבודה מטעם הקבלן   מנהל .10

ופת הביצוע של מכלול העבודות זה, יעסיק הקבלן מנהל עבודה מוסמך מטעמו, אשר  תק   כל  במשך 10.1

ישגיח ברציפות על הביצוע של מכלול העבודות ועל השמירה על כללי הבטיחות באתר במהלך כל  

העבודה   מנהל  העבודה"(.  "מנהל  )להלן:  באתר  הפעילות  "חשמלאי    רשיוןבעל    יהיה שעות  מסוג 

ות ההכשרה, הרישום, הדיווח וכיוצא באלה, כנדרש על פי כל דין, לרבות  רישל דבכ   יעמודראשי" ו 

 והתקנות שהותקנו מכוחה.   1970 –פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל 

  לדרוש   הסמכותלא יחליף את מנהל העבודה אלא באישור מראש של המנהל אולם למנהל    הקבלן  10.2

או  /ו כראוי  תפקידו  את ממלאים אינו הבודהע מנהל  כי סבר אם, העבודה מנהל  החלפת את עת בכל

 . אחרת סבירה  סיבה  מכל
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העבודות על פי הסכם זה במשך כל    מתבצעותימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו  ימנהל העבודה   10.3

על פי כל דין ו/או הנחיה ו/או הוראת חוק או תקנה,   ויהיה אחראי לניהול האתר  שעות העבודה 

 נדרשים במהלך ביצוע מכלול העבודות. ת ה יחולרבות אחריות לשמירה על כללי הבט

העבודה ייחשב נציג הקבלן לכל דבר ועניין וכל הסבר ו/או הוראה ו/או ביאור שנתנו המנהל    מנהל 10.4

 ו/או המפקח למנהל העבודה, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.  

דות,  עבול ה למנהלי העבודה, הקבלן יעסיק על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע של מכלו  בנוסף 10.5

וכן כל יועץ אחר, אשר יידרש,    חשמל  בעבודות  לעסוק  וןיריש   בעלילפחות שלושה עובדים נוספים  

 ככל שיידרש, בהתאם למהות העבודות המתבצעות.  

 עבודה יומן .11

בשלושה   11.1 עבודה  יומן  ינהל  מכלול    עותקיםהקבלן  לביצוע  הרלוונטיים  הנושאים  כל  יפורטו  ובו 

יר, מספר הפועלים שעבדו, החומרים בהם נעשה שימוש, התקדמות  העבודות, לרבות תנאי מזג אוו

בודות, הוראות שניתנו לקבלן מאת המפקח ו/או מאת המנהל, הודעות שנמסרו  הביצוע של מכלול הע

א אחר שהוא רלוונטי לדעת המנהל ו/או המפקח  לקבלן מאת המפקח ו/או מאת המנהל וכן כל נוש

בזאת מובהר  העבודה"(.  "יומן  ביומן, תחשב    )להלן:  ואשר תרשם  לקבלן  הודעה המיועדת  כל  כי 

 כאילו נמסרה לקבלן אישית. 

יום    הקבלן 11.2 ידו, בבוקר יום העבודה  ח  עבודהימציא למפקח העתק מיומן העבודה של כל  תום על 

. במקרה שבו המפקח  העבודה  שביומן   לרישומים הערותיו  את   עיר לה  רשאי  יהיה והמפקח שלמחרת

ימים מן המועד בו נרשמו, יהוו    7 בודה והקבלן לא יסתייג מהערות אלה בתוך יעיר הערות ביומן הע

 . המפקח להערות  שהסכים כמי  הקבלן את  ויראוהערות המפקח ראיה חלוטה לנכונותן, 

בעניין זה, אינן    םאו קביעה מטעמ/ ומפקח וכל הערה  יומן העבודה על ידי ה  קבלתמובהר בזאת כי   11.3

הרישום   לנכונות  אישור  המהוות  מנהל  ו/או  הקבלן  מאחריות  גורעות  אינן  ואינן  ביומן,  עבודה 

  כל   של  מטעמם מי  עלאו  / ו  העירייה  על או  /ו  יעד עלאו  /ו  המנהל   עלמטילות אחריות על המפקח ו/או 

 . אלה

כל שימוש שיראה לה,    ויעד, אשר תהיה רשאית להשתמש ב  של  הבלעדי  רכושם  הינו  העבודה  יומן 11.4

 . מטעמה מי באמצעות ובין בעצמה בין

 בטיחות כללי על שמירה .12

בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות    העבודות  מכלולאת    יבצעהקבלן   12.1

  רלוונטי   תקן  לכל   בהתאם',  ד  כנספחלנספח הבטיחות המצורף להסכם זה    בהתאםוכללי הבטיחות  

  הבטיחות   קודתפ ל  בהתאם  זאת  ובכלל,  וגהות  לבטיחות  המוסד  של  הבטיחות  לדרישות  ובהתאם

 . חהמכו שהותקנו והתקנות 1970 - "ל תש[ חדש]נוסח  

כללי    הקבלן 12.2 לרבות  בעבודה,  הבטיחות  דרישות  בעניין  ידו,  על  המועסק  עובד  כל  הדרכת  יבטיח 

זה. הקבלן ימסור   טופסי הצהרת    למנהלהבטיחות המפורטים בנספח הבטיחות המצורף להסכם 

ם,  חות, חתומים על ידי עובדיו ומאשרים כי הובאו לידיעתבטיחות, על פי הנוסח המובא בנספח הבטי 

 הבטיחות כאמור.    כללידי הקבלן, כל על י

,    12.2  -ו   12.1לגרוע מכלליות האמור בסעיפים    מבלי 12.3 לעיל ומבלי לגרוע מהוראות נספח הבטיחות 

 הקבלן יבצע את מכלול העבודות תוך שמירה והקפדה מרבית על כללי הבטיחות שלהלן:

כלי העבודה, החומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכל פריט אחר בעל פוטנציאל סיכון   שמירת 12.3.1

 באופן מרוכז ובטווח יד או עין והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של הציבור;  

 ;הציבור את יסכן  שלא באופן העבודה  של זהיר ביצוע 12.3.2
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 ;העבודה  ביצוע במסגרת להיגרם  שעלולים בטיחותי ומפגע סכנה כל נטרול 12.3.3

 שמירה, במידת הצורך, על מתקנים, חומרים, כלי עבודה וכיוצא באלה;   הפקדת 12.3.4

 הרכב המובילים אותם; -המתקנים בזהירות, תוך עיגונם באופן בטוח ומיומן לכלי הובלת 12.3.5

המתקנים וביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה בהתאם לכל תקן רלבנטי ובהתאם  התקנת 12.3.6

 ות ההוראות בדבר עבודה בגבהים; ב רלדרישות הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות, ל

 הסדרי תנועה זמניים וביצוע עבודות עם משטרת התנועה;   תיאום 12.3.7

 חפירות ביצוע .13

  בטרם .  לביצוען  הנדרשים  האישורים  כל  את  לקבל  הקבלן  באחריות,  באתר  חפירות   שנדרשות   ככל 13.1

  בפניו  להציג, יהעתיד ביצוען  על   למנהל  להודיע  הקבלן  על,  באתר כלשהן  חפירות בביצוע  הקבלן יחל 

 . המנהל  להנחיות בהתאם ולפעול  לביצוען  האישורים כל את

 .המנהל  יורהידי הקבלן יועברו לשטח אליו  על כל החול והאדמה אשר יוצאו מן האתר  13.2

  את   לשחרר  כדי,  חפירות  לביצוע  ביחס  המנהל  ידי  על  כלשהן  הנחיות  במתן  אין  כי  בזאת  מובהר 13.3

 . החפירות לביצוע  מאחריותו הקבלן

 לציבור  הפרעה יעתנמ .14

לזכות    ומהפרעהבור  יכל תקופת הביצוע של מכלול העבודות, יימנע הקבלן מפגיעה בנוחיות הצ  במשך 14.1

באלה או לזכות השימוש והחזקה ברכוש    וכיוצא השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל  

שהוא.   כל  במהל  כמוציבורי  נאותים  התנהגות  כללי  על  לשמור  הקבלן  יקפיד  מכלול  כן,  ביצוע  ך 

 עמו.  העבודות, הן מצידו והן מצד כל גורם מט 

של עבודה מסוימת, לא יהיה    הביצועלעיל, אם ראה הקבלן כי בשל צרכי    14.1האמור בסעיף    למרות 14.2

ו/או   הציבור  בנוחיות  מלפגוע  הזכויות  מ מנוס  מן  זכות  תוך  האמורותלהגביל  יבצע את העבודה   ,

 פגיעה או הגבלה כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן. 

ל 14.3 ולא ירשה  יפעיל  מציוד  הקבלן לא  )רעש בלתי סביר  הפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים 

  בערב   19:00באלה באזור מגורים בין השעות    כיוצא, לצורכי חפירה, בניה או  1979  –בניה(, התשל"ט  

, זולת אם  1948  –בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח  מי מנוחה, כמשמעותם  למחרת ובי  06:00  -ל

לביטחון הציבור,  הפעלת המכונה דרושה באופן דח  או הפרעה בלתי סבירה  וף לשם מניעת סכנה 

מאת המפקח.    מראש בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור 

  – נוחה; סיום יום המנוחה מחצית השעה לפי תחילת יום המ –המנוחה   לעניין סעיף זה: תחילת ימי

 מחצית השעה לאחר סיום יום המנוחה. 

מהלך הביצוע של מכלול העבודות, הקבלן, עובדיו וכן כל קבלן משנה ועובדיו ישהו בתוך גבולות    בכל 14.4

האתר.   בסביבות  והשבים  העוברים  עם  מילולי  או  פיזי  במגע  יבואו  ולא  בלבד  בעיה  האתר  כל 

  שתתעורר, ככל שתתעורר, ביחסים בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלן משנה ו/או עובדיו של קבלן 

 המשנה לבין העוברים והשבים בסביבות האתר תופנה באופן בלעדי לטיפול המפקח.  

 שמירת הסביבה, אוצרות טבע ועתיקות .15

  טבע   באוצרות,  בסביבה  יעהמפג  וימנע  הסביבה  על  שמירה  תוך  העבודות  מכלול  את  יבצע  הקבלן 15.1

 . ובעתיקות

לרבות נפט, מעיינות מים, מחצבי    מין מסוג שהוא,  מכלאוצרות טבע    כיהקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו   15.2

פחם ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות שימצאו  

וע מכלליות האמור, הקבלן לא ימכור  גרל  מבליואין הוא זכאי לכל זכות בהם.    רכושו  אינם  באתר



23 

 

או ליעד להוציא או לנצל  /ו מתחייב לאפשר לעירייה  הקבלן . האתר מן חומרים כלשהם אשר הוציא 

 . זה הסכםאו  /ו  דין כל להוראותבצורה אחרת את אוצרות הטבע האמורים בהתאם 

או בכל חוק  ו/  1978  –"ח  התשלשל מונח זה בחוק העתיקות,    כמשמעותוגילה הקבלן באתר עתיקות,   15.3

רלוונטי אחר וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי  

זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם ויודיע על התגלית מיד למפקח. בגין  

ציא  ות שהוההוצא  תיאום הטיפול בעתיקות מול רשות העתיקות, יהיה הקבלן זכאי לשיפוי בסך

 ללא כל רווח קבלני.  בלבד

ובכפוף    הקבלן 15.4 המנהל  של  ובכתב  מראש  באישור  אלא  העבודה,  במקום  כלשהם  עצים  יכרות  לא 

המנהל וכמו כן   ידי עללאישור קק"ל. הפר הקבלן הוראת סעיף זה, ישלם ליעד פיצויים בסך שיקבע 

העץ שייטע הקבלן, ואת  ת סוג  יקבע א. המנהל הוא ששנכרת  העץ  במקוםיהיה עליו לנטוע עץ אחר  

 גודלו. 

 פסולת סילוק .16

יפנה   16.1 ידי הקבלן    מןהקבלן  על  פינוי הפסולת  כדין.  ורק לאתרים מורשים  האתר את הפסולת אך 

 ייעשה מעת לעת וכן בכל עת שבה יורה לו המפקח או המנהל לפנות פסולת מן האתר.  

ך כדי מהלך העבודה לסלק מן האתר  רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תו וו/או המפקח יהי   המנהל 16.2

 , לדעת המנהל או המפקח, לאתרים מורשים כדין.  מרים שאינם מתאימים לייעודםחו

  מורשים   לאתרים  הפסולת  פינוי  על  המעידות  קבלות  דרישה  לפי  למפקחאו  /ו  למנהל  להציג  הקבלן  על 16.3

 . מאושר הטמנה באתר והפסולת החומרים  הטמנת ועל

לעיל, אזי מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת ליעד    16.1ף  הקבלן את הוראות סעי   הפר 16.4

במקרה כזה, יעד תהיה רשאית לבצע את פינוי הפסולת בעצמה ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות  

 רוכות בפינוי הפסולת.  הכ

 הכרוכות בפינוי הפסולת.   16.5

 ת ביצוע עבודו .17

 הקבלן יבצע את מכלול העבודות בהתאם לקבוע במפרט הטכני.  17.1

תקלה   17.2 כל  יתקן  הקבלן  לפיה  ריסק",  "טוטל  בשיטת  תבוצענה  התחזוקה  עבודות  כי  בזה,  מודגש 

ויחליף כל פריט שנפגע מכל סיבה שהיא ולא תשולם לו תוספת כספית כלשהי מעבר לקבוע במחירון  

סגרת הצעתו למכרז, וזאת למעט מקרים חריגים ויוצאים  בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן במ

 כמפורט במפרט הטכני.   מן הכלל

יחל בביצוע עבודות הנקובות בפקודת עבודה מסוימת ויסיים את ביצוע אותן עבודות בתוך    הקבלן 17.3

  העבודות התקופה שנקבעה בפקודת העבודה להשלמת אותן עבודות על ידי הקבלן. הקבלן יבצע את  

שר נקבעה בפקודת  דרוש לשם השלמת עבודות התיקונים בתוך התקופה, אתקדם בקצב הברציפות וי

 העבודה.  

  אם  אף, המנהל  הורה עליהם , כלשהן עבודות  של  ביצוען את יעכב או  /ו ישהה או  /ו יפסיק  לא  הקבלן  17.4

 . הקבלן בעבודות שינויים אותם בגין  בתמורה השינויים הוסכמו  או נקבעו  טרם

  העבודה   בפקודת  הנקובים  למועדים  בהתאם  העבודותאת    לבצעהקבלן    לגרוע מהתחייבות  מבלי 17.5

עבודות מסוימות במועד הנקוב בפקודת    לבצע , במקרה שבו הקבלן לא יסיים  אליהם  המתייחסת 

הקבלן ליעד פיצוי מוסכם ומוערך מראש אשר יחושב בהתאם    ישלםהעבודה המתייחסת אליהם,  

   ' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ח  כנספח להסכם זה    להוראות טבלת הפיצויים המוסכמים המצורפת

בזאת כי יעד תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצוי האמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן    מוסכם 17.6

שהוא וכן תהיה רשאית לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת. למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצוי  
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  חלק   כלאו  /והתיקונים    עבודותלים את ביצוע  האמור כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להש

 . דין כל פי עלאו /ו זה הסכם פי על אחרת התחייבות מכלאו /ו  מהן

עבודות  בטרם 17.7 בביצוע  עליו  יחל  לאישור  שהוטלו  להגיש  הקבלן  על  אביזרים,    יעד,  ביצוע,  פרטי 

עבודתו. תחילת  לפני  הנדרש  וכל  ציוד  ביצוע  כ רשימות  תוכניות  לאשר  עליו  כן  לפני  מו  מפורטות 

פקח חומרים, פריטים, אביזרים, גוונים, ציוד וכל העזרים  המ  אצליאשר     לן תחילת עבודתו. הקב

 וכמו כן את שיטת הביצוע.   התיקוניםעבודות   ביצועהדרושים להשלמת 

יחל הקבלן בביצוע עבודות וככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין או בהתאם לדרישת    בטרם 17.8

  לרבות , ידאג הקבלן לקבל לידיו את כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות,  המפקח או המנהל

  מוסמכת   רשותאו  / ו  גורם   וכל   העבודה  משרד,  כבאות  שרותימשטרת ישראל,  חברת החשמל,  אישור  

 . לעבודות תהרלוונטי 

 השלמת הביצוע של עבודה פרטנית ושל מכלול העבודות .18

על  יודיע  וע של מכלול העבודות,  ודת עבודה וכן בגמר הביצשל כל עבודה שהוגדרה בפק ביצוע  הבגמר   18.1

  עבודה   השל אות  היבדוק את עצם וטיב ביצוע  ו/או המפקח  . המנהלו/או למפקח  הקבלן למנהל כך  

ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא  -מה שתיחתם על ידו ועלויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשי

 מעוניין שיבוצעו בה.שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו  בעבודה

הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו של   18.2

השינויים לשביעות רצונו של    לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו  כאמור.   ו/או המפקח   המנהל 

שלב בביצוע  של אותו    ו אישור בכתב על סיום ביצוע  ו/או המפקח   יתן המנהל י ,  ו/או המפקח  המנהל 

בביצוע העבודות ו/או  העבודות  לתשלום    בזאת,  מובהר   .מכלול  תנאי  הינו  כי מתן אישור כאמור 

   .על פי הסכם זה  התמורה

שהקבלן יתקן את כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או אי ההתאמות לשביעות רצונו של המנהל    לאחר 18.3

  10כאמור בסעיף    הכלת רצונו של המנהל,  ולאחר שהקבלן יבצע את כל השינויים בעבודות, לשביעו 

 זה, יחולו ההוראות הבאות: 

  לפי, ינותולתקאו /ו לשלמותואו  / ו לקדמותו  האתר  מצב  להשבת,  חשבונו על,  ידאג הקבלן 18.3.1

 .המנהל  רצון לשביעות, שבוצעה העבודה  לאופי בהתאם המתחייבים ובשינויים  העניין

  על או  /ו דיסק  גבי   על,  העבודות מכלול  של( As Made) עדות  תוכניות, למנהל ימציא  הקבלן  18.3.2

 .  המנהל ידי על  שיקבע כפי עותקים ובמספר  בפורמט, מודפס מסמך גבי

  נשוא   העבודות  את  תכננו  אשר,  היועצים  כל  של  מעודכנות  תוכניות   למנהל  יגיש  הקבלן 18.3.3

 . באלה וכיוצא  אינסטלציה יועץ , חשמל  יועץ לרבות, חלקןאו /ו שהושלם ביצוע שלבה

ק את ידו מן האתר וימסור אותו לידי יעד כשהוא נקי מחומרים ו/או מפסולת  סלי  הקבלן 18.3.4

 ו/או מציוד ו/או מכלים ו/או מכל דבר אחר שקשור במכלול העבודות.  

לאחר שהקבלן ישלים את הביצוע של מכלול העבודות, יתקן את כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או אי   18.4

יים לשביעות רצון המנהל ויבצע את שאר  כל השינו יבצע את  ההתאמות לשביעות רצון המנהל או  

למרות   סיום.  תעודת  לקבלן  המנהל  ימסור  זה,  הסכם  להוראות  בהתאם  לבצע  שעליו  הפעולות 

האמור, במקרה שבו מכלול העבודות כרוכות בבניית מבנה או תוספת למבנה אשר בגינן הוצא היתר  

סיום אלא לאחר תעודת  לקבלן  לא תימסר  כל    השלים אתשהקבלן    בנייה,  והגיש את  הנדרש  כל 

 גמר מבנה ואישור אכלוס.  5( וטופס  5)תקנה  4המסמכים לצורך קבלת טופס 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל ו/או המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריות   18.5

מכ /ו כלשהי  מחויבות  לכאור ואו  חזקה  או  ראיה  להוות  בכדי  בו  ואין  ההסכם,  ה ח  בדבר  יעדר  ה 
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נשוא    העבודות בקשר עם    במתקנים, ליקוי או נזק שיתגלה  חוסריותו של הקבלן לגבי כל פגם,  אחר

 ההסכם.  

 ציוד וחומרים .19

יספק על חשבונו ועל אחריותו את כל הכלים, הציוד, המכונות, החומרים, המתקנים וכל דבר    הקבלן 19.1

ביצוע לצורך  נחוץ  אשר  ארעי  אם  ובין  קבוע  אם  בין  ה  אחר,  ב מכלול  בשלמות  עבודות  יעילות, 

 ובמועדים שנקבעו בהסכם זה ו/או בלוח הזמנים ו/או במפרטים הטכניים ו/או בצו התחלת העבודה.  

לקבלן כלים ו/או ציוד ו/או מכונות ו/או    הלעיל, יעד רשאית לספק בעצמ  19.1האמור בסעיף    למרות 19.2

 מקרה כזה יחולו ההוראות הבאות:ו/או מתקנים ולחייב את הקבלן בגין השימוש בהם. בחומרים  

ישתמש בכלים ו/או בציוד ו/או במכונות ו/או בחומרים ו/או במתקנים שסופקו    הקבלן 19.2.1

 צורך ביצוע מכלול העבודות;  לקבלן כאמור על ידי יעד, אך ורק ל

או החומרים ו/או המתקנים שסופקו  לאתר הכלים ו/או הציוד ו/או המכונות ו/  משהוכנסו 19.2.2

אמור על ידי יעד, לא יהיה הקבלן רשאי להוציאם ו/או כל חלק מהם מן האתר, לקבלן כ 

 . המפקח  מאתאו  / ו  המנהל  מאתאו  /ו   יעד  מאתאלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב  

על   ו/או הציוד ו/או המכונות ו/או החומרים ו/או המתקנים שסופקו לקבלן כאמור  כליםה 19.2.3

בכתב מאת ידי יעד לא יוחלפו על ידי הקבלן באחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות  

 יעד ו/או מאת המנהל ו/או מאת המפקח;

ים, מאיכות  החומרים והמוצרים בהם יעשה הקבלן שימוש בביצוע מכלול העבודות יהיו חדש  כל 19.3

  לשביעות   ויהיו  כניים טה  המפרטים   לרבות,  זה  הסכם מעולה, אשר יתאימו מכל הבחינות להוראות  

  יעשה   בהם  והמוצרים  החומרים  כל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי.  המפקח  ושל  המנהל  של  רצונם

  ככל   ישראלי  תקן   תו  ויישאו  הנדרשים  התקנים  בכל  יעמדו  העבודות  מכלול  בביצוע  שימוש  הקבלן

 . תודוהעב  מכלול של הביצוע תקופת במהלך לתוקפו  יכנס אשר  תקן תו וכל  לגביהם שקיים

בהם תידרש בדיקת איכות או תקינות או תקניות של חומרים ו/או של מוצרים שיסופקו    במקרים 19.4

על ידי הקבלן, לרבות במקרה שבו המנהל ידרוש מן הקבלן לבצע בדיקות כאלה, יהיה על הקבלן  

וח את החומרים ו/או את המוצרים האמורים ו/או דגימות שלהם לצורך ביצוע אותן בדיקות.  לשל

ו/או  הק למכונים  תשלום  לרבות  האמורות,  הבדיקות  בגין  ההוצאות  בכל  יישא  ,  מעבדותבלן 

 המבצעים את הבדיקות ולרבות עלות חומרים או מוצרים הנחוצים לצורך ביצוע הבדיקות.   

כי חומרים מסוימים ו/או מוצרים מסוימים, אשר סופקו על ידי הקבלן,  המנהל או המפקח    סבר 19.5

זה )להלן: "חומרים פסולים"(, יודיע על כך המנהל או המפקח   19אות סעיף אינם מקיימים את הור

שעות מקבלת ההודעה מאת המנהל או    24לקבלן והקבלן ירחיק החומרים הפסולים מן האתר בתוך  

הקבלן מלסלק את החומרים הפסולים, תהיה יעד רשאית לסלק את החומרים  מאת המפקח. נמנע  

 ת הקבלן בעלות הסילוק של החומרים הפסולים מן האתר. הפסולים במקום הקבלן ולחייב א

לגרוע מהוראות הסכם זה, בדבר אחריות הקבלן ו/או מהוראות הסכם זה בדבר ביטוחים,   מבלי 19.6

או ליקוי ו/או אי התאמה שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים  /מוסכם בזאת כי הקבלן אחראי לכל פגם ו

ן אם אלה סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי  בהם נעשה שימוש בביצוע מכלול העבודות, בי 

ם לאו, בין אם עמדו בבדיקות מכון התקנים ובין אם  צדדים אחרים לרבות יעד, בין אם נבדקו ובין א

 מנהל ובין אם לאו.    לאו, ובין אם אושרו על ידי ה

 בדק ותיקונים .20

  זה   בהסכם   שאין   וככל   דין   כל  ותמהורא או  / ו  זה   הסכם   פי   על   הקבלן  התחייבויות  מיתר   לגרוע  מבלי 20.1

  הבדק   תקופת  במהלך,  יותר  רחבה  אחריות  או  יותר  רחבות  התחייבויות  הקבלן  על  המטילות  הוראות

  במכלול   התאמה  איאו  /ו  חסראו  /ו  קלקול או  /ו  ליקוי  כל  חשבונו  ועל  אחריותו   על   הקבלן  יתקן 
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  בבלאי   אלה  של  מקורם  אם  עטלמ   והכל,  הקבלן  ידי  על  שסופקו  ובחומרים  במתקנים  לרבות,  העבודות

  מכלול   ביצוע   במהלך  הותקנו  או  סופקו  אשר,  מוצרים  שלאו  /ו  חומרים  של  טבעית  בהתכלות   או  טבעי

"בלאי  זה  לעניין.  העבודות התכלות,  טבעית "התכלות  ו"  טבעי,  או  בלאי  משמעם    צפויים   אשר" 

 . מעולים  וטיב ותומאיכ   תקין הוא אם אף, מוצר או חומר  באותו השימוש  מן כתוצאה להיגרם

לעיל, אם לדעת המנהל, הליקוי ו/או החסר ו/או אי ההתאמה בעבודות    20.1בסעיף  האמור    למרות 20.2

הנכללות במכלול העבודות, אינם ניתנים לתיקון באופן סביר, ישלם הקבלן פיצוי בסכום שייקבע על  

 ת, הנובע מאותו ליקוי ו/או חסר ו/או אי התאמה. ירידת הערך של מכלול העבודוידי המנהל, בגין 

  בשינויים   לעיל  18לעיל, יחולו הוראות סעיף    20.1עבודות לביצוע תיקונים בהתאם להוראות סעיף    על 20.3

 . המחויבים

ר מועד סיום העבודות,  הן טרם מועד סיום העבודות והן לאח יתגלו ליקויים ו/או תקלות באתר,    אם 20.4

ואשר לשם תיקונם יהא על הקבלן לבצע עבודות חפירה, לרבות פירוק אספלט ו/או מדרכות )להלן:  

את המנהל  או מ/ ו"(, הקבלן יבצע את החפירות לאחר קבלת הוראה בכתב מאת יעד חפירות"ביצוע  

תקלה  לאחר קבלת הוראה בכתב כאמור. אם הליקוי ו/או ה( ימים  7ובשום מקרה לא יאוחר משבעה )

  24כאמור מהווים מפגע בטיחותי, הכל לפי שיקול דעתו של המנהל, יבצע הקבלן את החפירות בתוך  

 שעות ממועד קבלת הוראה בכתב מאת המנהל.  

  התיקונים   את  לבצע   רשאית   יעד   תהיה ,  זה  הסכם   הקבלן מלבצע תיקונים בהתאם להוראות   נמנע  20.5

מטעמ  הצמבע מי  באמצעות  ביצוע    הו/או  הוצאות  את  הקבלן  מן  ולגבות  אחרת  דרך  בכל  ו/או 

והכל מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד שיעמדו    20%התיקונים בתוספת הוצאות כלליות בשיעור של  

 וראות כל דין.  ליעד במקרה כזה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם לה

 מדידת כמויות .21

, תשולם  השוטפות  האחזקה   עבודות  למעט,  העבודות  מכלול  עבור   התמורה  כי   שבמפור  בזאת   מוסכם 21.1

 רק על פי מדידה וחישוב כמויות, אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל.  

, בהתאם  הטכני  במפרט  הוראות  ובהיעדר  הטכני  המפרט  להוראות  בהתאם  ייעשה  מדידות  ביצוע 21.2

לפי שיטה של    יהיומדידות  הכחול(. ה  טחון )הספרימשרדי בהוצאת משרד הב   ןלהוראות המפרט הבי 

"מדידת נטו". המדידות יבוצעו על ידי המפקח ו/או מי מטעמו, הן יתועדו בכתב על ידי המפקח ו/או  

 מי מטעמו בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות לכך וייחתמו על ידי המפקח. 

  ימים (  3)  שלושה  ותלפח  לקבלן   יודיע המפקח,  המדידות בביצוע  דחיפות קיימת  בהם   במקרים  למעט 21.3

,  המפקח ידי על  המדידות  ביצוע במועד נוכח להיות  מתחייב  והקבלן מדידות לבצע  כוונתו  על  מראש

  מתחייב ,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי.  המדידות  בביצוע,  הקבלן  של  חשבונו  על,  למפקח  ולסייע

  לרשות   להעמיד  ,המדידות  ביצוע  לשם  למפקח  שיידרשו  תוכניתאו  /ו  פרט  כל  למפקח  למסור  הקבלן

  למפקח   שיידרש  ציוד  כל  למפקח  ולספק  המדידות   ביצוע  לשם  למפקח  שיידרש  אדם  כוח  המפקח

 .  המדידות  ביצוע לשם

לעיל ונמנע    21.3( ימים מראש כאמור בסעיף  3המפקח לקבלן על ביצוע מדידות לפחות שלושה )  הודיע 21.4

רשאי המפקח לבצע את  ך ביצוע המדידות במועד שנקבע על ידי המפקח,  מלהיות נוכח במהל  הקבלן 

המדידות ללא נוכחות הקבלן ובמקרה כזה הקבלן לא יהיה רשאי לערער על הכמויות, אשר נמדדו  

על ידי המפקח. למרות האמור, אם לדעת המפקח הקבלן לא נכח במהלך ביצוע המדידות מסיבה  

 פקח רשאי לדחות את מועד ביצוע המדידות, לפי שיקול דעתו.   מוצדקת, יהיה המ

לעיל, הקבלן יהיה רשאי    21.4במקרה שבו המדידות בוצעו שלא בנוכחות הקבלן כאמור בסעיף    טלמע 21.5

ימ שבעה  בתוך  וזאת  המפקח  שערך  המדידות  תוצאות  על  המנהל  בפני  ביצוע  להשיג  ממועד  ים 

 . המדידות על ידי המפקח. המנהל יכריע בהשגות הקבלן כאמור והכרעתו תהיה סופית
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 בדיקה ומדידה של עבודות אשר נועדו להיות מכוסות .22

העבודות, אשר נועד להיות מכוסה   ממכלולשל חלק כלשהו   ההקבלן מתחייב למנוע כיסוי או הסתר  22.1

 ב מאת המפקח. לכך אישור בכת ןאו מוסתר, כל עוד לא נית 

הקבלן או הסתיר חלק כלשהו ממכלול העבודות ללא קבלת אישור, רשאי המפקח להורות    כיסה 22.2

לקבלן לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים לעשות חורים ולפתוח פתחים בכל חלק ממכלול העבודות  

לא  ר, לצורך בדיקת אותן עבודות ומדידתן ולאחר מכן להשיב מצב לקדמותו. לא מיאשר כוסה כאמו 

המפקח   הוראות  אחר  בעצמו  כאמורהקבלן  בין  המפקח,  רשאי  לחשוף    ובין,  אחרים  באמצעות 

העבודות שכוסה ללא    ממכלולבכל חלק    פתחים   ולפתוח  חורים  לעשות,  םקטעים, לקדוח קידוחי

 . ות הביצוע של פעולות אלהלעיל והקבלן יישא בהוצא  22.1אישור כאמור בסעיף 

הקבלן חלק ממכלול העבודות אשר נועד להיות מכוסה או מוסתר, ימסור הקבלן למפקח    השלים 22.3

הודעה על כך ויזמין את המפקח לבדוק את אותו חלק ממכלול העבודות ולבצע מדידות לפני הכיסוי  

 או ההסתרה.  

 ( אופציה בלבד – 2)מבנה  עבודות התקנה ושינויים .23

, לפי  ו/או יבצע בהן שינויים יזומיםחדשות    מערכות ספקה והתקנה של  השרותי    יעדלן  תיהקבלן י  23.1

)להלן:   יעדחתומה על ידי כשזו , , בכתב ומראשיעדמטעם הזמנת עבודה קבלת ובכפוף ל יעדדרישת 

 "הזמנת עבודה"(. 

  ל תמורה, זכאי לכ  הוא לא יהא  ביצע הקבלן עבודות התקנה, מבלי שהוצאה לו הזמנת עבודה כאמור,   23.2

 עבודות שביצע.ן ה פיצוי או שיפוי בגי 

 : הבאיםאת הפרטים  , בין היתר,תכלולעבודה הזמנת  23.3

 . מערכות לביצוע עבודות התקנה ופירוט המערכות הרלבנטיותמספר ה 23.3.1

 . משלים לעבודה המסוימתמפרט טכני   -צורך  יעדכתב כמויות, ובמידה ותראה בכך  23.3.2

 יש לבצע את עבודת ההתקנה.   שריט המתאר את המיקום הגיאוגרפי בות 23.3.3

ם שיקבע ותנאי  ותדריש   יו"בות ותנאים אחרים, לרבות לוח זמנים, תוכנית עבודה וכדריש 23.3.4

 המנהל בקשר לביצוע העבודה נשוא הזמנת העבודה. 

 : טלות שלהלן )כולן או חלקן(המ, את בין היתר עבודות ההתקנה כוללות, 23.4

והרכבתספקה 23.4.1 המערכות    המערכות  ה  חלקי  בהזשפורטו/או  העבודה  ו  שהומצאה מנת 

 . ובתוכניות לביצוע אשר יסופקו ע"י יעד  לקבלן

 . ותת קיימ וו/או תשתי   מערכותפירוק   23.4.2

 ביצוע שינויים יזומים במערכות. 23.4.3

הדרושים,   אספקת 23.4.4 החשמליים  והמגעים  החיבורים  כל  כולל  רמזורים,  עמודי   והתקנת 

 לרשת החשמל ו/או למערכת אספקת זרם החשמל. 

 מחברת את המנגנון לרכיבי הצומת המרומזר,שת התת קרקעית האספקת והתקנת הר 23.4.5

 כולל כל הרכיבים והחיבורים הדרושים להפעלת הצומת.

בטכנולוגית   23.4.6 המופעלים  רמזורים  פנסי  מערכות  והתקנת  החיבורים   LEDאספקת   וכל 

 והמגעים החשמליים הדרושים.

לצורך    חיבורם לבקרה  אספקת והתקנת מנגנון, ארון מנגנון וכל החיבורים הנדרשים כולל 23.4.7

 קבלת חיווים שונים, בין היתר גם על מצב פתיחת/סגירת דלת. 

והתקנת מערכת אל פסק   23.4.8 לבקרה לצורך  UPS))אספקת  כולל חיבורם  וארון   , מצברים 

 מדגם המאושר על ידי המנהל.  ( UPSקבלת חיווים על מצב מערכת האל פסק )
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ותמ 23.4.9 מוארים  הכוונה  שלטי  תמרורים,  והתקנת  החיבורים אספקת  כולל  מתחלף,   רור 

 החשמליים הדרושים. 

ניהול 23.4.10 ולמערכת  גלאים כולל חיבורם למנגנון, לרכזת   התנועה בהתאם  אספקת והתקנת 

  לתכניות שיימסרו, וכן הגדרתם ותיעודם במערכת ניהול התנועה. אספקת והתקנת חיבור 

יציאות   חיבור  במנגנון,  והגדרתו  עתידי  חיצוני  מציוד  יבש  מגע  לציוד  כניסות  יבש  מגע 

 והגדרת תכנית ההפעלה בתכניות המנגנון (שילוט או מחסום למשל).  חיצוני

א 23.4.11 זמזם  של  והתקנה  הבין  אספקה  הוועדה  ידי  על  המאושר  מדגם  לעיוורים    - קוסטי 

 משרד התחבורה, במקומות שיידרשו על ידי המפקח.   –משרדית להתקני תנועה ותחבורה  

לחב' 23.4.12 לביקורת  רמזורים  מתקני  האישו  מסירת  לקבלת  הקבלן  ואחריות   ריםהחשמל 

 הדרושים לאספקת זרם על ידי בודק חשמל. 

 ני שפה, איי תנועה, גינות וכל המתקנים האחרים אשר תיקוני כבישים, מדרכות כולל אב 23.4.13

מחלקת  של  טכניים  למפרטים  בהתאם  יבוצעו  הרמזורים,  מהתקנת  כתוצאה  פורקו 

 עירוני אחר. אגף שיפור פני העיר וכל גורם  הדרכים ושל 

כל מטלה נוספת הקשורה או כרוכה בהספקה והתקנה של המערכות וביצוע שינויים בהן,   23.4.14

 עבודה ו/או עפ"י הוראות המנהל. כמפורט בהזמנת ה

נדרש   23.5 אליהן  ההתקנה  עבודות  את  ישלים  הזמניםמסגרת  בהקבלן  תחילת    לוח  בצו  פורט  אשר 

 העבודה.  

מצהיר   23.6 וכהקבלן  הזמנים  תוכנת  כי  שימוומתחייב  יעשה  בהן  אחרת  תוכנה  ממנגנוני  ל  כחלק  ש 

 . ואילך  2020מותאמות לשימוש בשנת    הרמזורים אשר יותקנו ברמזורים במסגרת עבודות השינויים

 הקבלן.  הסדרי תנועה בשלב ביצוע עבודות התקנה ושינויים במערכת הרמזורים יהיו באחריות 23.7

גבעתיים ומשטרת    מאושרים ע"י עיריית  במסגרת עבודות אלו, הקבלן ידאג לתכניות הסדרי תנועה  23.8

 ישראל. 

   תאם למחירון.הקבלן יקבל תשלום בעבור הכנת, אישור וביצוע התכניות בה 23.9

 ( אחזקה  1 מבנה)  שירותי אחזקה ותיקונים .24

שירותי אחזקה ותפעול של מערכות, כמפורט בהסכם זה ובמפרט    , יעדע"פ הזמנת    יעדקבלן יספק ל ה 24.1

 לרבות:  וזאת כם,להס 1א'כנספח  הטכני המצ"ב 

 בדיקות תקופתיות ובדיקות יזומות;  24.1.1

 טיפולים מונעים וטיפולים שוטפים;  24.1.2

 כל שינוי שיידרש בתכניות הזמנים של הרמזורים, לרבות הוספת תכניות זמנים חדשות.   24.1.3

 תפעול מערכות וביצוע תיקונים במערכות, באופן יזום ועפ"י קריאת המנהל.  24.1.4

לרבות בשל נזקי טבע,    - שיידרשו במערכות, מכל סיבה שהיאהקבלן יבצע כל תיקון ו/או החלפה   24.2

  אם הצורך בכך התגלה ע"י הקבלן ובין אם בעקבות קריאה מטעם ונדלים או תאונות דרכים, בין  

 עיריית גבעתיים/המנהל. יעד/

מובהר בזאת כי הקבלן יחליף כל מערכת וכל חלק במערכת אשר דורש החלפה, ויתקן כל מערכת   24.3

 ד להבאת המערכת למצב תקין לחלוטין להמשך פעולה סדירה. וכל חלק בה, ע

שא באופן מלא ובלעדי בכל עלויות ההספקה, ההובלה, התיקון,  יי  יובהר למען הסר ספק, כי הקבלן 24.4

ההחלפה, הפינוי, החלפים, הרכיבים, החומרים וכיו"ב עלויות נוספות, אשר כרוכות בביצוע עבודות  

 האחזקה והתיקונים. 
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רותי האחזקה והתיקונים לא תגרע באם תועתק מערכת למיקום אחר  קבלן למתן שי אחריותו של ה 24.5

 של עיריית גבעתיים.  בתחום שיפוט

 אחזקה(   1מבנה ) קריאות שירות .25

 בין אם בע"פ או בכתב, ובין אם נמסרה בטלפון, בפקס, במוקד טלפוני, דוא"ל. -"הודעה"

 קרות התקלה.  המועד בו שלח המנהל הודעה לקבלן על  -"מועד ההודעה"

בחינת תקינותה של מערכת  המנהל רשאי לזמן את הקבלן בהודעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשם   25.1

 ו/או לביצוע תיקונים בה באמצעות מסירת הודעה לקבלן.

הקבלן יתייצב באתר אליו הפנה אותו המנהל ויבצע את העבודות הנדרשות ע"י המנהל, בתוך לוחות   25.2

 הזמנים המפורטים להלן: 

, לטיפול בזימונים דחופים )במקרים כגון: רמזור "תקוע", שיבוש בזמנים ירוקים  עה הג 25.2.1

וכו'(    רמזור מהבהב, רמזור חשוך לגמרי או חלקית, תאונה, נזקי טבע, בתוך    -ונדליזם 

 הרלבנטי. שעה אחת ממועד ההודעה יתייצב הקבלן באתר 

רגילים 25.2.2 בזימונים  לטיפול  י  4בתוך    -הגעה  ההודעה  ממועד  באתר שעות  הקבלן  תייצב 

 הרלבנטי. 

בין היתר, בהתבסס על הסיכון הבטיחותי    הקביעה האם קריאת שירות הנה דחופה או רגילה תקבע,  25.3

 לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.  -שנגרם בשל התקלה ו/או דחיפות הטיפול, ובכל מקרה

קד העירוני ולמנהל  הקבלן ישלים את תיקון התקלה בתוך שעתיים ממועד הגעתו לאתר, ויודיע למו 25.4

 מיד עם השלמת התיקון כאמור.

במערכת כלשהי אף מבלי שנשלחה לו הודעה מטעם המנהל, ידווח  נודע לקבלן על קיומה של תקלה   25.5

 על כך מיידית למנהל ויפעל ככל הנדרש לתיקון התקלה בתוך שעתיים מהגעתו לאתר. 

מסגרת הזמן שנקצבה לכך לעיל,  נוכח הקבלן כי לא יעלה בידיו להשלים את תיקון התקלה בתוך   25.6

בפניו   יפרט  למנהל,  הוא  הסיבה  יפנה  אישורואת  את  ויבקש  הזמן    לעיכוב,  מסגרת  להארכת 

  המנהל יכריע בבקשת הקבלן לפי שיקול דעתו הבלעדי, והכרעתו תחייב את הקבלן לכל   הרלבנטית.

 דבר ועניין. 

 בלבד(  ציהאופ 2מבנה  ) פנסי הרמזורים ושלטי ההכוונההחלפה  /שדרוג  .26

פנסי רמזורים ושלטי הכוונה מוארים   26.1   3א' בנספח    בצמתים המרומזרים המפורטיםהקבלן יחליף 

להסכם כך שיפעלו באמצעות נורות מסוג לד, והכל בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף כנספח  

 להסכם ועפ"י הוראותיו של המנהל.  1א'

ר שלקבלן תימסר מראש הזמנת עבודה,  החלפת הנורות בלדים בכל האתרים הרלבנטיים תבוצע לאח 26.2

, ולאחר שיקבל לידיו צו תחילת עבודה מטעם המנהל לעניין זה. למעט  והגזברחתומה ע"י המנהל  

אם נקבע אחרת ע"י המנהל, החלפת הנורות בלדים כאמור תבוצע בתדירות מינימאלית של צומת  

 בודה. אחד בכל שבוע קלנדארי, ותושלם בתוך המועד הקבוע בצו תחילת הע

אי לתחילת החלפת הנורות בלדים ע"י  יודגש כי קבלת הזמנת עבודה חתומה מראש לידיו הנה תנ 26.3

 הקבלן ותנאי מהותי לעצם זכאותו של הקבלן לתמורה כלשהי עבור ביצוע עבודות אלה.

 אופציה בלבד( 2מבנה  ) מנגנוני הרמזוריםהחלפה   /שדרוג  .27

להסכם, בהתאם    3א'המרומזרים המפורטים בנספח  הקבלן יבצע החלפה של מנגנוני מחשב בצמתים   27.1

להסכם ועפ"י הוראותיו של המנהל, באופן אשר יאפשר   1א'למפורט בנספח הטכני המצורף כנספח  

 התקנת נורות מסוג לד בכל פנסי הרמזורים והתמרורים בכל האתרים. 
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פן אשר  נ"ל, באו בצמתים ה   י, להורות על החלפת מנגנוני מחשברשאית, לפי שיקול דעתה הבלעד  יעד 27.2

 יאפשר תקשורת עם מערכת בקרת רמזורים מרכזית. 

מובהר בזאת, כי ככל שמנגנון המחשב הקיים מאפשר התקנת נורות לד, הקבלן לא יבצע החלפה של   27.3

ר תקשורת  המנגנון, למעט אם ניתנה הוראה שונה ומפורשת מטעם המנהל )בין אם בשל צורך לאפש

 בשל כל צורך אחר לשיקול דעת המנהל(. מול מערכת בקרת רמזורים ובין אם 

החלפת המנגנונים תבוצע לאחר שלקבלן תימסר מראש הזמנת עבודה, חתומה ע"י המנהל והחשב,   27.4

ולאחר שיקבל לידיו  צו תחילת עבודה מטעם המנהל לעניין זה, בו יפרט המנהל את האתרים בהם  

החלפת המנגנונים תושלם בתוך    המנגנונים. למעט אם נקבע אחרת ע"י המנהל,  יש לבצע את החלפת

בצו תחילת העבודה ותבוצע בתדירות מינימאלית של צומת אחד בכל שבוע קלנדארי.  המועד הקבוע  

 המנהל יקבע את סדר החלפת המנגנונים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

תנאי לתחילת החלפת המנגנונים ע"י הקבלן    יודגש כי קבלת הזמנת עבודה חתומה מראש לידיו הנה 27.5

 לשהי עבור ביצוע עבודות אלה. תנאי מהותי לעצם זכאותו של הקבלן לתמורה כו

אינה מתחייבת להיקף מינימאלי כלשהו של החלפת מנגנונים ועבודות    יעדיובהר למען הסר ספק, כי   27.6

 אלו תבוצענה לפי דרישת עיריית גבעתיים מעת לעת. 

 זמניות  ביצוע עבודותשל צומת או  שדרוגהקמה או נדרשים במסגרת  ואישורים הנחיות .28

צומת או ביצוע עבודות   שדרוגהקמה או הנחיות אלו יתקיימו במקרה בו הקבלן יידרש לבצע עבודות 
 זמניות. 

ביצוע    נדרש  הקבלן 28.1 עבור  שלהלן  ההנחיות  לפי  חשמל,  הלפעול  בינוי,  )תשתית,  להקמה  עבודות 

 תקשורת וכו'( במסגרת החוזה. 

 ייה כוללים: תכניות מפורטות לאישור העיר הצגת 28.2

 העבודות הנדרשות במסגרת הקמת האתר )עבור כל אתר(.  פירוט 28.2.1

 הסדרי תנועה זמניים בזמן ביצוע העבודה, לרבות תיאומים עם משטרה.   תכניות 28.2.2

 נדרשים במסגרת העבודה, לרבות התרי משטרה וגורמי החוק.   היתרים 28.2.3

 "י החוק. להיתרים/רישיונות )תשתית/בינוי/חשמל( במידת הצורך עפ  בקשותהגשת  28.3

 בקשות להיתרי עבודה מהרשות המקומית/משטרה. הגשת 28.4

כל  אחריות  28.5 ע''י האגפים    על תאום  ובינוי ברחבי העיר  וביצוע תשתיות  הפעולות הכרוכות בתכנון 

 השונים של העירייה, גורמי חוץ )חברת חשמל, בזק, חב' התקשורת וכו'( וגורמים פרטיים, אחר.  

 י אש, מד"א וכו'(. חון הרלוונטיים )משטרה, מכבהתחלת עבודה מול גורמי ביט  תאום 28.6

 שילוט בשטח העבודות. ם העירייה להצבת  ע תיאום 28.7

 מרכזים לתיאום תכנון ותיאום תשתיות עד לגמר ביצוע.  תהליכים 28.8

הקבלן אחראי לקבל את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים להקמת  למען הסר ספק מובהר בזאת שוב: 

. העירייה  הנ"ל יכלל במחיר היחידה ולא ישולם עבורו תשלום נוסף פול הטי האתרים וביצוע כל העבודות 

 ה כל שביכולתה לעזור בתיאום וזירוז הפעילות.תעש

 לעבודות   אחריותתקופת  .29

על טיב ותקינות כל מערכת או חלף במערכת שהותקן  אחריות    עיריית גבעתייםלליעד ו הקבלן יעניק   29.1

  אישור יום  מתקופת האחריות תחל באופן אוטומטי  במסגרת עבודות ההתקנה, השדרוג והאחזקה.  

על   בעבודהביצוע  המנהל  כמפורט  ואישור,  "ביקורת  שלהלן,  פרק    12לאחר  ותסתיים    המנהל" 

  )להלן: "תקופת האחריות"(, וזאת ללא תלות בתקופת ההתקשרות שנותרה.   חודשים מאותו יום

ל מעבר  ספק   / היבואן  של  אחריות  ישנה  בהם  האחריות  חו  12-)באביזרים  תיעוד  יועבר  דשים, 

גבעתיים,   החולעיריית  תקופת  כל  במהלך  מול  זה  הקבלן  של  תהייה  במוצר  בעיה  בכל  הטיפול 

 . הספק/יבואן(
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מערכות ו/או בחלפים  או חוסר שיתגלו ב  בתקופת האחריות יתקן הקבלן ו/או ישלים כל פגם, ליקוי 29.2

של המערכת ו/או החלף הרלבנטיים  אותם התקין כאמור, וזאת עד להבטחת פעילות תקינה ומלאה 

 .לשביעות רצונו של המנהל

התיקון יושלם    -ון יושלם בתוך פרק הזמן שקצב לכך המנהל, ואם לא נקצב פרק זמן כאמורהתיק 29.3

 בתוך שעתיים מהגעת הקבלן לאתר. 

באם הקבלן לא ביצע את התיקון הנדרש או לא השלימו במועד, מכל סיבה שהיא, מבלי שקיבל את   29.4

 לן.ביקורת ואישור המנהל" שלה" של המנהל לכך, יחולו הוראות פרק  אישורו

לגבי כל  לעניין עבודות ההתקנה, יובהר כי במסגרת   29.5   , על ידיו מערכת שהותקנה  תקופת האחריות 

ותיקונים למערכות, כמפורט בפרק "שירותי אחזקה ותיקונים" לעיל  יספק הקבלן שירותי אחזקה  

 ם. להסכ  1א'ובמפרט הטכני שבנספח 

 האחריות מהווים חלק בלתי נפרדתקופת מסגרת הניתנים בוהתיקונים אחזקה השירותי  29.5.1

 . התקנהעבודות המ

הקבלן   29.5.2 לסיומה,  ועד  התקנה  עבודת  לכל  האחריות  תקופת  לכל  במהלך  זכאי  יהא  לא 

ותיקונים,    שירותימתן    בגין  שהיאתמורה   לתמורה  אחזקה  בעבור מעבר  לו    שתשולם 

 . ר בפרק "התמורה" שלהלןעבודת ההתקנה עצמה כאמו 

בזאת 29.5.3 האחריות  , מובהר  בתקופת  והתיקונים    ,כי  האחזקה  כל אף  יכללו  עבודות  את 

ה א'הפעולות  שבנספח  הטכני  במפרט  הראשונים  12במהלך    1נדרשות  כולל  )  החודשים 

 . (12-חודש ה ה

במקום    יה, האחריות תמשיך ותחול עלמיקום מערכתמובהר בזאת כי במקרה של העתקת   29.5.4

 . ההועתקשאליו  

 הוראות כלליות נוספות  .30

 האתר בסיום כל עבודה שלמות

את כל החומרים הנותרים וכלי העבודה שהשתמש  כל אתר, יפנה הקבלן  עבודה בביצוע כל  עם תום   30.1

בו במהלך  נוצרו  מכל פסולת ולכלוך ש  נקיו  תקיןתיר את האתר כשהוא  וי, ו בהם לביצוע העבודה

לן את האתר על כל חלקיו ואת סביבתו ויפנה את  ינקה הקבבכלל זה    .או בקשר אליה  ביצוע העבודה

הפסולת שהצטברה במהלך העבודה למקומות ריכוז פסולת כפי שיקבע על ידי המנהל. הקבלן יפנה  

היה ופינה  .  אך ורק למקומות שיאושרו ע"י המנהל, והכל על חשבונו המלא והבלעדיפסולת  את ה

ש"ח, בגין כל    10,000חויב הקבלן בקנס של  לעיל, י   שה כאמורהקבלן את הפסולת למקום שאינו מור

 פינוי שכזה. 

 . מנהלה הקבלן יפנה את כל המערכות שפורקו ואת כל הציוד הנלווה להן למקום אשר יורה  30.2

ל   או קלקול ו/הקבלן ידאג לתקן כל נזק   30.3 וכלכבישים,  )לרבות נזקים  נזקיםמדרכות  בסביבת    יו"ב 

עפ"י אישור    לקדמותו  מצבההשבת  ל  וזאת עדהעבודה,  ך ביצוע  שנגרמו באתר עקב ובמהל  האתר(

 המנהל. 

 העמדת אמצעים לטובת ביצוע העבודות

הקבלן יעמיד לטובת ביצוע העבודות את כל החלפים, החומרים, הכלים, הציוד וכוח האדם הנדרש   30.4

 לשם ביצוע העבודות באופן המיטבי והיעיל ביותר. 

רכב עם מנוף לשימוש לצורך ביצוע  ד לרשותו בכל עת  לעיל, הקבלן יעמימבלי לגרוע מכלליות האמור   30.5

 העבודות. 

 שא בכל עלויות הכרוכות בהספקה, האחזקה והשימוש ברכב המנוף. יהקבלן י 30.6
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להקים  הקבלן   30.7 בתחום  מתחייב  שירות  דן,  תחנת  לכךגוש  בקשר  המנהל  להנחיות  טרם  בהתאם   ,

 תחילת העבודות לפי הסכם זה.

עיריית גבעתיים  יעד ו/או  אחד קומפלט לשירות    של מנגנון וארון   חסניו מלאי תמידיהקבלן יחזיק במ 30.8

תוך בצומת  והפעלה  להתקנה  ומוכנים  מושלמים  יהיו  והארון  המנגנון  ממועד    24בלבד.  שעות 

 , מותקן בתוך ארון עם כל הציוד הנדרש להפעלה תקינה. 3דרישתם. המנגנון יהיה מטיפוס 

יע 30.9 זמינותו,  למנהל  לצורך הבטחת  פקס,  את מספרי הטלפון  ביר הקבלן  סלולארי(,  טלפון  )לרבות 

ככל שיחול שינוי    דוא"ל וקו המוקד הטלפוני, שבאמצעותם ניתן יהיה להשיגו ולהעביר אליו הודעות.

ההתקשרות   לפרטי  באשר  מיידי  באופן  המנהל  את  הוא  יעדכן  הקבלן,  עם  ההתקשרות  בפרטי 

 בשבוע. ימים  7שעות,  24הקשר שסיפק במשך הקבלן יהיה זמין באמצעי  החדשים.

 הדרכה והעברת חומר טכני 

שיידרש 30.10 המנהל  לכך  ככל  א   ,ע"י  ידריך  ל  ותוהקבלן  בבאשר  אשימוש  סמערכות  והתקישר  ן  י פק 

ל מפרט טכני  מנהבמסגרת ההסכם, אף אם הציוד כאמור לא יוצר ע"י הקבלן. כמו כן יספק הקבלן ל

 . מערכותהרלבנטי להפעלת  ה וכל חומר כתוב אחר 

 ואישור המנהל רת יקוב

 , יודיע הקבלן למנהל על סיום ביצוע. כל עבודה לפי הסכם זהבהסתיים  30.11

ויפרט בפני הקבלן בכתב, את הליקויים    עבודה  ה של אות  ההמנהל יבדוק את עצם וטיב ביצוע  7.2 30.12

שמצא   כאמור(והפגמים  וליקויים  פגמים  שמצא  מעוני  )ככל  שהינו  שינויים  ו/או  לתקנם  ן  י שיש 

 . , ואת לוח הזמנים להשלמת התיקוןשיבוצעו בהם

, לשביעות  ע"י המנהלהקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט   30.13

 , ומבלי שיהיה זכאי עבור כך לתוספת תמורה כלשהי. המנהל כאמור רצונו של 

ות רצונו  ים לשביעע השינוי וצביהליקויים והפגמים והשלמת העבודה כנדרש, לרבות תיקון כל  לאחר   30.14

של    האישור בכתב על סיום ביצוע  לקבלן    ןיערוך המנהל פרוטוקול מסירת עבודה וייתשל המנהל,  

 . המנהל"(ה עבודה )להלן: "אישור אות

  ,הינו תנאי הכרחי לתשלום התמורה ו/או כל חלק ממנהלעיל  כאמור  המנהל  מובהר כי מתן אישור   30.15

 לקבלן מכוח הסכם זה.המגיעים 

ן את התיקונים ו/או השינויים עפ"י דרישת המנהל, בתוך התקופה שנקבעה ע"י  יצע הקבל באם לא ב 30.16

 לפעול כדלקמן:  יעדהמנהל, רשאית  

הקבלן  לבצע   30.16.1 מן  הסכומים  את  ולגבות  הקבלן  חשבון  על  בעצמה,  התיקון  עבודות  את 

 עיריית גבעתיים. יעד ו/או בגין הוצאות כלליות של  15%בתוספת 

את   30.16.2 לבצע  הלא  ולעבודות  התיקונים  תיקון  לביצוע  ערך  שווה  בסכום  הקבלן  את  חייב 

 הדרושים, עפ"י קביעת המנהל. 

לגבות מהקבלן את שווי  יעד  היה הליקוי כזה שלא ניתן באופן מעשי לתיקון רשאית תהיה   30.16.3

ירידת הערך עקב הליקוי או עלות העבודה, לפי הגבוה מביניהם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי  

 של המנהל. 

מסכומים ת לגבות את הסכומים האמורים לעיל בכל דרך לרבות קיזוז  רשאי  תהיה   יעד 30.16.4

 , חילוט הערבות וכיוצ"ב.ע"פ כל דין או הסכם  מיעד או מעיריית גבעתייםהמגיעים לקבלן  

 עפ"י כל דין או הסכם. יעדאין בהוראות הנ"ל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית  30.16.5
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ו המלאה  שור המנהל בכדי לשחרר את הקבלן מאחריותיבא  כי אין   ,למען הסר ספק  ,מובהר בזאת 30.17

ואין בו בכדי להוות ראיה    ,עיריית גבעתייםיעד ו/או  כלפי צד שלישי ו/או    -טיב ואופן עבודתו לגבי  

 מערכות. או חזקה לכאורה בדבר העדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה ב

שבוצעו ע"י    עבודותים ולפי העניין גם ביחס לחלק מהם המחויבבשינויי , יחולבפרק זה  האמור לעיל 30.18

הוראות הסכם  מכח  תקשרות  במקרה של ביטול הה   ,התמורהמ שבעבורם הינו זכאי לחלק    ,הקבלן

 . דין זה ו/או עפ"י כל 

 כפיפות ודיווח  .31

בקשר עם ההסכם,  קבלן יהא כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידו  ה 31.1

הכל כמפורט  ו ספקה וההתקנה, הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות,  הה  לרבות בדבר דרכי

 . ובנספחיו בהסכם

ראש הצוות  .  מנהל העבודה שיעסיק הקבלן יגדיר ראש צוות לכל צוות עובדים שיבצע עבודות בשטח 31.2

חות אנשי הצוות  יב העבודות ובטי יהיה אחראי בפועל מטעם הקבלן על ניהול וביצוע העבודה, על ט 

אגב הביצוע, וידווח למנהל ולקבלן על התקדמותן של העבודות. למען הסר ספק, יובהר כי אין במינוי  

 הקבלן עצמו.   ראש הצוות כדאי לגרוע מאחריות

ראש הצוות יהווה איש הקשר של הקבלן ושל מנהל העבודה מול המנהל בקשר לביצוע העבודות   31.3

     בשטח ע"י הצוות.

בפרט ידווח הקבלן באופן מיידי    לפי הסכם זה. ן שוטף על ביצוע עבודותיולמנהל באופ הקבלן ידווח 31.4

ל באשר  והתפתחות  בעיה  כל  ועבודות  על  כללי  באופן  שביצע  עבודות  על  למערכות,  ו/או  עבודות 

 הקשור לביצועו של ההסכם. אחר  וכן על כל נושא    שבוצעו במסגרת תקופת האחריות,

ות  שיידרש לכך על ידי המנהל, בכל עניין הנוגע להסכם ולעבוד  עתם כל  ק תשובות והסבריהקבלן יספ 31.5

 . לפיו, יגיע לפגישות עם המנהל כל עת שיזומן אליו וישתף עימו פעולה ככל הנדרש

 יומן מעקב .32

י ה 32.1 בנפרדנהל  קבלן  ביצע  יומן מעקב לכל רמזור  ותיקון אשר  כל טיפול, בדיקה  יפרט הקבלן  ובו   ,

 היומן.   זור עבורו מתנהלבקשר לרמ

מובהר בזאת כי רישום עבודות שבוצעו במסגרת יומן המעקב מהווה תנאי מהותי לזכאות הקבלן   32.2

לתשלום   זה  הסכם  במסגרת  אחר  תנאי  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  העבודה,  בגין  התמורה  לתשלום 

 התמורה. 

  לביצוע ברורה  אלא אם המציא הוכחה  מבלי שביצע רישום כאמור,    זכאי לתמורהלא יהא  הקבלן   32.3

 , ואז יעדכן הקבלן את היומן בהתאם. להנחת דעתו של המנהל  עבודה,ה

מראש, והקבלן יספק לו כל הסבר ופירוט שיידרש    עפ"י דרישההמנהל רשאי לעיין ביומנים בכל עת,   32.4

 . בנוגע לתוכן היומנים

 מחויבויות הקבלן מול הרשויות המוסמכות .33

  - ל רשות או גורם רלבנטי ם ביצוען, מול כלפי הסכם זה, טר ת ביצוע העבודותהקבלן יקפיד לתאם א 33.1

וכו' סלולר  המשטרה, חברת החשמל, חברות  גבעתיים,  עיריית  כל    -לרבות  ויהיה אחראי לקבלת 

 האישורים, ההיתרים והרישיונות המתאימים והנדרשים עפ"י כל דין. 

י  33.2 הקבלן  כי  ספק,  הסר  למען  העלויות  ייובהר  בכל  שיהיה  שא  מבלי  לעיל,  באמור  זכאי  הקשורות 

 בפרק "התמורה" שלהלן.  לתוספת כלשהי לתמורה הנקובה
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מתבצעות  הקבלן   33.3 בו  במקום  פקחים  ו/או  שוטרים  הצבת  לשם  הדרושים  התיאומים  לכל  ידאג 

בתשלום כל שכר השוטרים וההכוון הנדרש לצורך פיקוח  על חשבונו המלא והבלעדי   אעבודות, וייש

 והכוונה. 

 מורההת .34

העבודו  בתמורה  34.1 מכלול  לשבלביצוע  ובמועדן  במלואן  יעד  ת  ושל  המנהל  של  המלאה  רצונם  יעות 

זכאי   הקבלן  יהיה  זה,  הסכם  להוראות  בהתאם  הקבלן  התחייבויות  יתר  כל  לביצוע  ובתמורה 

 זה.   34לתמורה, אשר תחושב בהתאם להוראות סעיף 

ת,  ר ביצוע מכלול העבודובזאת במפורש כי זכאות הקבלן לתשלום התמורה תתגבש רק בגמ מוסכם 34.2

ם לקבלן על חשבון התמורה במסגרת חשבונות ביניים שיגיש הקבלן יהיה כפוף  כי כל תשלום שישול

לבדיקות ו/או לשינויים וכי ביצוע תשלום כלשהו לקבלן במסגרת חשבון ביניים לא יהווה ראיה לכך  

או  /חזיר את אותו תשלום ו שהקבלן זכאי לקבלת אותו תשלום ולא ימנע מיעד לדרוש מן הקבלן לה 

 יתברר כי התשלום לא היה מוצדק ו/או כי שולם תשלום ביתר.   חלקו בכל מקרה בו

תהיהבגין    התמורה 34.3 הקבלן  העבודות  בפועל    לעבודותבהתאם    מכלול  הקבלן  ידי  על  בוצעו  אשר 

הקבלן במחירון  הנקובים  היחידה  במחירי  מוכפלים  אלה  עבודות  ההנחה כשפרטי  בניכוי  וזאת   ,  

הקבלן ידי  על  למכרז  שניתנה  במקרה  בהצעתו  פורטבו  .  בפועל  במחירון  הלא  שבוצעה  ,  העבודה 

התמורה   בשינויים המחויבים.  לעיל  22סעיף תחושב התמורה עבור עבודות אלה בהתאם להוראות 

החודשית שתשולם לקבלן בגין ביצוע עבודות האחזקה השוטפות בשיטת טוטל ריסק הינה בסך של  

 ההנחה שניתן על ידי הקבלן בהצעתו למכרז.   שיעור בניכוי)בתוספת מע"מ( ₪  16,900

  סכומים   לרבות,  ליעד  לשלם  הקבלן  שעל  סכום   כל  התמורה   מן  לקזזאו  /ו  לנכות   רשאית  תהיה  יעד 34.4

  לשלם   הקבלן  שעל  סכומים  לרבות , הקבלן במקום  ביצעה   שיעד  פעולות בגין  ליעד   לשלם הקבלן  שעל

  ולרבות   הקבלן   במקום  שילמה   שיעד  סכומים  לרבות ,  דיע  ידי   על  חומרים או  / ו  ציוד   אספקת   בגין   ליעד

 .דין כל להוראות בהתאםאו /ו  זה הסכם להוראות בהתאם כפיצוי ליעד  לשלם הקבלן שעל סכומים

בזאת במפורש כי למעט סכומים שנקבע בהסכם זה במפורש כי יתווספו לתמורה ולמעט    מוסכם 34.5

ות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל  סכומים שיש לנכות ו/או לקזז מן התמורה בהתאם להורא

  הקבלן   שעל  פעולה  כל  כוללת  והיא  ומוחלטת  סופית  תמורה  הנה  זהדין, התמורה המחושבת לפי סעיף  

  מתקנים ,  מכונות,  ציוד,  כלים,  חומרים,  אדם  כוח   אספקת   לרבות,  העבודות  לול מכ   עם  בקשר   לבצע

 .  העבודות  מכלול ביצוע לצורך נחוץ  אשר ארעי אם ובין קבוע אם בין , אחר דבר וכל

  דרישה או  /ו  טענה   כל  תהיה  לא  לקבלן  כי   בזאת  ומוצהר  מוסכם,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 34.6

  של   החליפין  בשער   שינויים,  עבודה  שכר  עליות  מחמת  לרבות,  בתמורה  לשינוייםאו  /ו   להעלאות

  בין ,  גוסו  מין  מכל  אחרים  חובה  תשלומי  או  היטלים,  מיסים  של  העלאתם  או  הטלתם,  המטבע

 . אחר נוסף   גורם כל מחמת או, עקיפים ובין   ישירים

או  /ו  יעד  כי  זה  בהסכם  במפורש  נקבע  בהם  מקרים  למעט  כי  במפורש  בזאת  מוסכם  ספק  הסר  למען 34.7

  לביצוע   נלוויתאו  /ו  העבודות  מכלול  בביצוע  הכרוכה  הוצאה  כל,  מסוימת  בהוצאה  יישאו  העירייה

 . הקבלן ידי  על תשולם, העבודות  מכלול

 פן תשלום התמורהוא .35

יעד    למהנדסכל חודש קלנדארי, לא יאוחר מהיום החמישי לאותו חודש, ימציא הקבלן    בתחילת 35.1

ביעד   בוצע במהלך    חשבון ו/או מי מטעמו  ביניים, המתייחס לאותו חלק ממכלול העבודות, אשר 

בש  "(.ביניים"חשבונות  )להלן:    החולף  החודש יוגשו  ביניים  עד  יחשבונות  של  מערך    90%עור 

  .מפקחי היד  ללך החודש החולף ובתנאי שביצוע העבודה אושר ע שבוצעו במה העבודות
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או תוכנת חשבונות  "  בנארית "  תוכנת  באמצעות  ייערכו  למפקח  ימציא  שהקבלן  הביניים  חשבונות 35.2

העירייה   ע"י  שתאושר  לרבות  אחרת  מועד,  לאותו  עד  שבוצעו  העבודות  את  היתר,  בין  ויפרטו, 

הסכם זה  ת והמרכיבים הכלולים בעבודות שבוצעו, כפי שנמדדו בהתאם להוראות הכמויות, המידו

 וכן את אופן חישוב התמורה בגין עבודות אלה.   והמפרט הטכני

, לרבות כל המסמכים  ביעד  מו מטע   מי או  /ו  יעד   למהנדסימים ממועד הגשת חשבון הביניים    14  בתוך 35.3

המפקח   הביניים,  בחשבון  שלא  החשבון   את  יבדוקהקשורים  או  מקצתו,  או  כולו  אותו,  יאשרו   ,

כלל. לאחר בדיקת חשבון הביניים ואישורו, כולו או מקצתו, כאמור, המפקח יעביר את    אותויאשרו  

כי בחשב האמור, אם סבר המפקח  למרות  יעד.  לידי  הביניים שבדק  לו  חשבון  הביניים שהגיש  ון 

הביניים לקבלן. במקרה כזה, יגיש  הקבלן חסרים פרטים, יהיה המפקח רשאי להחזיר את חשבון  

"( והוראות סעיף זה יחולו על בדיקת חשבון  מחודשן  הקבלן את חשבון הביניים מחדש )להלן: "חשבו

 הביניים שהוגש מחדש בשינויים המחויבים. 

שבון ביניים על ידי המפקח, יעד ונציג העירייה יבדקו את החשבון  ימי עבודה מיום שאושר ח 14  תוך 35.4

לעיל ויעד ו/או מי מטעמה    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.י המפקח כאמור בסעיף  שאושר על יד

  יעד   הודעת   קבלת  עםיודיעו לקבלן מהו הסכום שאושר לתשלום על ידי יעד ועל ידי נציג העירייה.  

 .לתשלום המאושר כוםסה  בגובה הקבלן מטעם מס חשבונית  ליעד הקבלן ימציא, כאמור

  בו מועד  יום לאחר ה  60תשלם לקבלן את הסכום המאושר לתשלום במתכונת שוטף בתוספת    יעד 35.5

, בכפוף לכך שהקבלן ימציא ליעד חשבונית מס  העירייה  נציג  ידי  ועל  יעד  ידי  על  ואושר  החשבון  נבדק

הודיעה יעד לקבלן  ימי עבודה מן היום בו    14כדין בגובה הסכום המאושר לתשלום, לכל המאוחר  

רה על  מהו הסכום שאושר לתשלום. מובהר בזאת, כי המצאת חשבונית הינה תנאי לתשלום התמו

 ידי יעד. 

, קבלת תעודת סיום בהתאם והמצאת כל  העבודות  מכלולימים ממועד סיום הביצוע של    30  בתוך 35.6

, יגיש  העבודות  לולכ מאישור נוסף שיידרש, ככל שיידרש, על ידי יעד ו/או העירייה כתנאי למסירת  

ון הסופי תוך  : "חשבון סופי"(. לא הגיש הקבלן את החשב להלןהקבלן חשבון סופי ומסכם למפקח ) 

ה רשאי  האמור,  המסמכים    מפקחהמועד  יסוד  ועל  ידיעתו  מיטב  לפי  הסופי  החשבון  את  לערוך 

 הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן. 

שבוצעו    העבודות" ויפורטו בו כל  בנארית"   תוכנת  באמצעות  ייערך  למפקח  שיוגש  פיסו   חשבון  כל 35.7

, סכום התמורה הכולל המגיע לקבלן  העבודות  במכלול   שינוי  כל  לרבות,  זה  הסכם  להוראותבהתאם  

בניכוי התמורה שכבר שולמה    מיעדמיעד עבור מכלול העבודות, וכן יתרת סכום התמורה המגיעה לו  

 בד בחשבונות הביניים.  על ידי יעד בל

ל   בחשבון 35.8 שיש  הסכומים  גם  יפורטו  האמור,  מן  הסופי  לגרוע  או  לקבלן  המגיעה  לתמורה  הוסיף 

מן התמורה המגיעה   לנכות  ו/או  לקבלן  המגיעה  מן התמורה  לקזז  ו/או  לקבלן  המגיעה  התמורה 

לעיל ובהתאם ליתר הוראות הסכם זה וכן הסכומים שעל    34לקבלן מיעד בהתאם להוראות סעיף  

פיצוי מוסכם בהתאם להוראות   מוסכם, ככל שיהיה על הקבלן לשלם  כפיצוי  ליעד  הקבלן לשלם 

 הסכם זה. 

סעיפים    על 35.9 הוראות  יחולו  ותשלומם  הסופיים  החשבונות    בשינויים   לעיל   35.6  עד  35.3אישור 

 . המחויבים

פי טופס עדכון פרטי חשבון בנק  -לחשבון הבנק של הקבלן על   ים לקבלן יועברו התשלומים המגיע   כל 35.10

' להסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי יעד ו/או העירייה ו/או מי מטעמם  ז  כנספח   המצורף

לא יישאו באחריות כלשהי לתשלום שלא בוצע במועד מחמת הימנעות הקבלן מלמסור את טופס  

 עויות ו/או אי דיוקים בטופס עדכון פרטי חשבון הבנק.  מור ו/או מחמת טי חשבון הבנק כא עדכון פרט
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  של   הפרה   ייחשב לא, יעד ידי על  כלשהו  תשלום  בביצוע   עבודה  ימי  15בזאת כי איחור של עד    מוסכם 35.11

  בריבית או /ו כלשהם  הצמדה בהפרשיאו /ו  כלשהופיצוי ב הקבלן את יזכה ולא יעד ידי על זה הסכם

  90ימי עבודה בביצוע תשלום כלשהו על ידי יעד אך אינו עולה על    15על    העולה  איחור  בגין.  כלשהי

 ימים, יהיה הקבלן זכאי להפרשי הצמדה למדד בלבד בגין הסכום שלא שולם.  

הסר ספק מובהר בזאת כי חשבון שאושר ו/או שולם )בין אם חשבון ביניים ובין אם חשבון    למען  35.12

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין   לשהי ו/או מחבות כלשהי עלישחרר את הקבלן מאחריות כסופי( לא 

וכן לא יגרע מזכותה של יעד לטעון כל טענה ולהעלות כל דרישה בקשר עם מכלול העבודות ויתר  

התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, לרבות טענות בדבר ליקויים ו/או פגמים ו/או חוסרים במכלול  

 כלול העבודות.  תחשבנות הכספית בקשר עם מולרבות טענות בקשר עם הה העבודות

הקבלן יגיש חשבון נפרד לעבודות האחזקה, חשבון נפרד לעבודות השדרוג שהסתיימו באותו החודש   35.13

כל נתון ומסמך    וחשבון נפרד לעבודות ההתקנה שהסתיימו באותו החודש, כאשר לכל חשבון יצרף

 מפורטים להלן: המסמכים ה   שיידרשו ע"י המנהל, לרבות

 יומני המעקב של כל צומת רמזורים ופירוט שירותי אחזקה ושדרוגים שביצע;  35.13.1

 הזמנות העבודה  מכוחן ביצע עבודות התקנה ו/או שדרוג; 35.13.2

תחשיב מפורט של הפריטים ורכיבי העבודות אשר מקימים את זכאות הקבלן לתמורה   35.13.3

 הנדרשת כולל חישובי התייקרויות; 

 דרש. על סיום ביצוע עבודות כנ אישורי המנהל 35.13.4

 עובדי הקבלן .36

בעלי רישיון לעסוק    עובדים  אחריותו  ועל  חשבונו  על  הקבלן  יעסיק,  העבודות  מכלול  ביצוע  ךלבמה 36.1

  לצורך   הדרוש  ובמספר  הרלוונטיות   העבודות  בביצוע   ומיומנות  ידע ,  ניסיון  בעלי בעבודות חשמל,  

 "(. הקבלן)להלן: "עובדי  ההשלמה במועד והשלמתן  העבודות  מכלול ביצוע

  בתחום   הכשרה  בעלי  יהיו   העבודות  עבביצו  שיועסקו  מטעמו  המשנה  קבלני  לרבות  הקבלן  יעובד

 . לפחות ך ממוס חשמלאי תעודת ובעלי החשמל

שיון עבודה  יהקבלן מתחייב כי יעסיק רק עובדים בעלי אזרחות ישראלית או עובדים זרים בעלי ר 36.2

עובדי שטחיםמתאים. מובהר   כי חל איסור מוחלט להעסיק  ר  בזאת,  בעלי  עובדים  שיון  י)לרבות 

וכד'( ו/או בסביבתם   )גני ילדים, בתי ספר אולמות ספורט  עבודה מתאים(, במבני חינוך מכל סוג 

  העסקת   לעניין   הפנים   משרד או  /ו  החינוך   משרד   הוראות  אחר  ימלא  כי   מתחייב  הקבלןהקרובה.  

 . ציבור במבניאו /ו  חינוך במוסדות  עובדים

בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג    בלןהק  עובדי יעסיק את    בלן הק 36.3

ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה בין הקבלן לבין עובדי הקבלן כאמור. מבלי לגרוע מכלליות  

 האמור, הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן: 

 מקרה  בשום  יפחת  לא  העבודות  מכלול  בביצוע  םהמועסקי,  הקבלן  עובדי  של  שכרם  כי 36.3.1

  דין   כל   להוראות   בהתאם   תוספות   יתווספו   זה  לשכר  וכי   במשק  הקבוע   המינימום  כרשמ

 סכומים  ינוכו  לא  האמור  מהשכר.  שחלים  וככל  אם,  קיבוצי  הסדר או  /ו  הסכם ,  ונוהג

 .דין פי על אלא כלשהם

, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי,  העבודות  מכלול   בביצוע  המועסק  עובד  כל   בעד   ישלם  כי 36.3.2

 . נוהגאו /ו  קיבוצי הסדראו  /ו  הסכםאו /ו דין  כל  פי  עללגבי אותו עובד בשיעור שייקבע  
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, כפי שיתוקן מזמן לזמן  1953  – תשי"ד  הימלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי,    כי 36.3.3

רים של המוסד  ימציא למנהל, לפי דרישתו אישו  וכיוהתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו  

 . כאמור לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו

  רצונו סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר, לשביעות  ל  הקבלן  לעובדי  ידאג  כי 36.3.4

 . המפקח של

מנוחה  ב  רק  הקבלן   עובדי   את  יעסיק כי   36.3.5 שעות  ו/או  מנוחה  ימי  שאינם  ובשעות  ימים 

, ובלבד שהמשך העבודה בימי  1948  –התש"ח  כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט,  

בלתי  וחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה  המנוחה ובשעות המנ 

סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן  

 על כך אישור המפקח. 

  מטעמם   מי  על או  /ו  העירייה  עלאו  / ו  יעד  על או  /ו   המפקח  עלאו  /ו  המנהל  על   יטיל   שהדבר  מבלי 36.4

  בקשר   הנחיות  לקבלן  לתת  מוסמכים  המפקחאו  /ו  המנהל,  הקבלן  עובדי  קתעסלה  כלשהי  אחריות

 .הקבלן  מעובדי עובד להחלפת סבירות  דרישות העמדת לרבות, הקבלן עובדי  העסקת עם

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל ו/או מטעם המפקח בדבר   מבלי 36.5

שלא כשורה, או    התנהג, אם לדעת המנהל, אותו אדם  רבאת  ידו  על הרחקתו של כל אדם המועסק  

תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות או עובד בצורה המסכנת את    אתשאינו מוכשר למלא  

לא יחזור להעסיק בביצוע מכלול העבודות, בין   הקבלןתו או מפר הוראות בטיחות. עצמו או את זול

 .  ילעל  כאמורבמישרין ובין בעקיפין, אדם שהורחק 

בריאות    קבלןה 36.6 לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  של  קיומם  כנדרש    עובדייבטיח  ורווחתם  הקבלן 

. מבלי לגרוע מכלליות  המפקח  ידי  עלאו  /ו   המנהלעל ידי    שיידרשבחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי  

ש במקרה    עבודה   בגדי  או   מיוחד  מגן  ציוד  המצריכות,  עבודות  הקבלן  ידי  על  יבוצעו   בוהאמור, 

 . כאמור  עבודה  בגדיאו  /ו   כאמור  מיוחד  מגן ציוד  בכל  הקבלן  עובדי  את  לצייד   הקבלן  ידאג,  מיוחדים

כל מהלך הביצוע של מכלול העבודות, ינהל הקבלן לשביעות רצונו של המנהל, פנקס כוח אדם,    במשך 36.7

וכן ימי  שבו יירשם שמו, מקצועו וסיווגו המקצועי של כל עובד אשר הועסק בביצוע מכלול העבודות  

  עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. הקבלן ימציא למנהל ו/או למפקח, לפי דרישה, את פנקס כוח 

 האדם כאמור לשם ביקורת.  

קיום חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה המפורטים להלן, וכן צווי ההרחבה    אי 36.8

דים, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף בו מועסקים העוב

 ואלה חוקי העבודה:  

 .  1959 –חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  36.8.1

 .  1951 –שעות עבודה ומנוחה, התשי"א חוק  36.8.2

 . 1976  –חוק דמי מחלה, התשל"ו  36.8.3

 .  1950 –חוק חופשה שנתית, התשי"א  36.8.4

 .  1954 – חוק עבודת נשים, התשי"ד  36.8.5

 .  1965  – חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו 36.8.6

 .  1953 –חוק עבודת הנוער, התשי"ג   36.8.7

 .  1953 – חוק החניכות, התשי"ג  36.8.8

 .  1951 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א  36.8.9

 .   1958  –חוק הגנת השכר, התשי"ח  36.8.10
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 .  1963 –חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  36.8.11

 .  1995  –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  36.8.12

 .  1987 –התשמ"ז  חוק שכר מינימום, 36.8.13

 .  2002  –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  36.8.14

והתשלומים  מתח  הקבלן 36.9 בכל החובות  עמידתו  אודות  אישור  שנה,  לחצי  ליעד, אחת  ייב להמציא 

החלים עליו לפי חוקי העבודה, כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע מכלול העבודות ו/או כל  

 ימה מטעם הקבלן ומאושר על ידי רואה חשבון.  חלק מהן, חתום בידי מורשה חת

 היעדר יחסי עובד ומעביד  .37

ו  קבלן  נוהי   הקבלןר ספק, הצדדים מצהירים כי  הס   למען 37.1 מילוי  בעצמאי בביצוע מכלול העבודות 

הקבלן,    ידי או למי מהמועסקים על    לקבלןעל פי הסכם זה, כי לא תהיינה    ו התחייבויותי  יתר אחר  

  מי   ידי  עלאו  / ו  העירייה  ידי  עלאו  /ו  יעדעסק על ידי  כויות של עובד המוקבלני משנה, כל ז  לרבות

  העירייה או /ו יעד ביןמעביד -עובד יחסי ליצור כדי מהוראותיו באיזו או זה בהסכם אין וכי מטעמם

 .  אלה של מעובדיהם  מיאו /ו משנה  קבלן כלאו /ו  הקבלן לבין מטעמם מיאו /ו

  מכלול   בביצוע  הקבלן   עובדי  בהעסקת   והקשורות   תוכוהכר  ההוצאות  בכל   יישא  לבדו   הקבלן  37.2

  לאומי   ביטוח,  הפרשות,  סוציאליות  זכויות,  עבודה  שכר  תשלום  לרבות  זה  הסכם  פי  על  העבודות

 .  דין כל פי על  כנדרש אחרים ותשלומים

  ערבויות .38

ה  על הסכם ז   החתימה, ימציא הקבלן ליעד במעמד  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיולהבטחת קיום כל   38.1

בנ  ₪  )  50,000  שלבסך    אוטונומיתקאית  ערבות  אלף(  ערבות    "(.הביצוע"ערבות  )להלן:  חמישים 

ומהווה חלק בלתי    ' ג  כנספחהבנקאית המצורף להסכם זה    הערבות הביצוע תהיה בהתאם לנוסח  

  תשעים   במשך  וכן  העבודות  מכלול  ביצוע  תקופת  כל  במשךתהיה בתוקף    הביצוענפרד ממנו. ערבות  

ערבות  העבודות  מכלול  ביצוע  השלמת  תום  לאחר  םימי(  90) תיחשב  העבודות,  מכלול  סיום  עם   .

ואת   האחריות  בתקופת  הקבלן  התחייבויות  את  ותבטיח  ובדק  אחריות  כערבות  גם  הביצוע 

 התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק. 

כולל  ( מן ההיקף הכספי ה10%במקרה שבו סכומה של ערבות הביצוע יהווה פחות מעשרה אחוזים ) 38.2

לרבות   רשאי  של מכלול העבודות,  המנהל  יהיה  העבודות,  בהיקף מכלול  שינוי  יחול  שבו  במקרה 

( מן  10%לדרוש מן הקבלן לעדכן את סכום ערבות הביצוע כך שסכומה לא יפחת מעשרה אחוזים )

 ההיקף הכספי הכולל של מכלול העבודות. 

לעיל,    38.2המנהל כאמור בסעיף    נמנע הקבלן מלעדכן את סכום ערבות הביצוע בהתאם לדרישת 38.3

תהיה רשאית לחלט    יהווה הדבר הפרה של הסכם זה על ידי הקבלן. במקרה של הפרה כאמור, יעד 

את ערבות הביצוע כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הפרה זו והכל מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או  

שיעמוד ליעד במקרה כזה, לרבות דרישה מן הקבלן להעמיד ערבות ביצוע חדשה במקום  סעד אחר  

 הערבות שחולטה.  

של יעד על פי הסכם זה ו/או על פי    מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מיתר זכויותיה 38.4

ה הבלעדי,  כל דין, יעד תהיה רשאית לחלט את ערבויות הביצוע, כולה ו/או מקצתה, לפי שיקול דעת

לצורך גביית כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן מכל סיבה ו/או עילה שהיא, לרבות הפרת התחייבויות  

ות הביצוע, כולה ו/או מקצתה, יעמיד  יקונים בתקופת הבדק. חילטה יעד את ערבהקבלן לביצוע ת

 הקבלן ערבות חדשה במקום הערבות שחולטה. 
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וכתנא 38.5 העבודות  מכלול  של  הביצוע  השלמת  ערב עם  את  הקבלן  יאריך  סיום,  תעודת  לקבלת  ות  י 

( ימים לאחר תום תקופת הבדק המסתיימת אחרונה  90הביצוע למשך תקופה המסתיימת תשעים )

וע  לעיל יחולו על ערבות הביצ   38.4ת למכלול העבודות. הוראות סעיף  מבין תקופות הבדק הרלוונטיו

 יבים. שהוארכה, בשינויים המחו 

רשאית לחלט את ערבות הביצוע    נמנע הקבלן מלהאריך את ערבות הביצוע כאמור לעיל, תהיה יעד 38.6

המצויה בידה בידה בעת ההפרה כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הפרה זו והכל מבלי לגרוע מכל  

הקבלן להעמיד ערבות ביצוע    תרופה ו/או סעד אחר שיעמוד ליעד במקרה כזה, לרבות דרישה מן 

 חדשה במקום הערבות שחולטה. 

 אחריות ושיפוי  .39

ודה לקבלן ועד לתום תקופת ההתקשרות וכן בכל מועד אחר שבו הקבלן  מיום מתן צו התחלת עב 39.1

ו/או מי מטעמו יבצעו עבודות כלשהן באתר )לרבות בתקופת ביצוע תיקונים במכלול העבודות(, יהיה  

עדי כלפי יעד, כלפי העירייה וכלפי כל צד שלישי, לשמירה על האתר, על  הקבלן אחראי באופן בל

באתר,  המתבצעות  הציוד,    העבודות  החומרים,  כל  על  וכן  באתר  המתבצעות  העבודות  תוצרי  על 

המתקנים וכל רכוש אחר שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לאתר ו/או שהועמד לרשותו לצורך  

 ביצוע מכלול העבודות.  

תקופת  לגר   מבלי  39.2 לתום  ועד  לקבלן  עבודה  התחלת  צו  מתן  מיום  לעיל,  האמור  מכלליות  וע 

ההתקשרות וכן בכל מועד אחר שבו הקבלן ו/או מי מטעמו יבצעו עבודות כלשהן באתר )לרבות  

בתקופת ביצוע תיקונים במכלול העבודות(, הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ויתקן על חשבונו  

שביעות רצונו של המנהל, כל נזק ו/או אבדן ו/או קלקול באתר ו/או בעבודות  באופן היעיל ביותר ול 

ו/או קלקול  המת  ו/או אבדן  נזק  ו/או בתוצרי העבודות המתבצעות באתר, לרבות  בצעות באתר 

בכל ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים ו/או כל רכוש אחר המצוי באתר והכל בין שהנזק או הקלקול  

 .   ובין שהיו הכרחיים וצפויים מראש   או האבדן נגרמו באקראי 

וכלפי    , כלפי העירייה כלפי יעדבאופן בלעדי  ן יהא אחראי  הקבלמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה,   39.3

עם מכלול העבודות  בקשר  שייגרמו להם, במישרין ו/או בעקיפין  נזק  הפסד ו/או  כל צד שלישי בגין כל  

לרבות כל נזק לסביבת  ,  כדי ביצוע מכלול העבודות  ו/או כתוצאה מביצוע מכלול העבודות ו/או תוך

 .  כלשהו או גוף משפטי כלשהו של אדםאו לרכושו /האתר ולרבות כל נזק לגופו ו 

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או    מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, 39.4

ולכל מי שפועל  לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם,   לשלוחיו של הקבלן 

 מכלול העבודות. ר עם ביצוע בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקש

ו/או    לנזקאת עובדיהן ואת כל הבאים מטעמן, מכל אחריות  ,  יעד ו/או את העירייההקבלן פוטר את   39.5

ות כל דין והוא  זה ו/או בהתאם להורא  21קלקול ו/או אבדן שהוא אחראי לו בהתאם להוראות סעיף  

נגד יעד ו/או נגד העירייה ו/או נגד  ו  זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה למוותר על כל  

מטעמן   הבאים  כל  נגד  ו/או  ביטוחים  עובדיהן  בעזרת  )ו/או  חשבונו  ועל  בעצמו  לשאת  ומתחייב 

 שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי להם כאמור. 

יפהקבל 39.6 כלן  ו/או את  עובדיהן  ו/או את  ו/או את העירייה  יעד  וישפה באופן מלא את  הבאים    צה 

שעל   העניינים  עם  להן בקשר  שייגרמו  נזק  ו/או  הוצאה  ו/או  דרישה  ו/או  כל תביעה  בגין  מטעמן 

הקבלן מוטלת אחריות להם על פי הסכם זה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, מיד עם  

( ימים לאחר קבלת דרישה  30ראשונה לעשות כן ובכל מקרה לא יאוחר משלושים )  קבלת דרישה

לקבלן תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור באופן שיאפשר לו להתגונן  תב לעשות כן. בכ

 .ו כנגדה על חשבונ 
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 אין באמור דלעיל, כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין.  39.7

  ביטוח .40

  הנוגע   בכלל הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,  ו ומהתחייבויותיו שמבלי לגרוע מאחריות 40.1

ולקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות    השוטפת   האחזקה   לעבודות לערוך  מתחייב הקבלן 

, 1כנספח ג'וכן באישור קיום ביטוחי הקבלן המסומן    כנספח ג'המפורטים בנספח הביטוח המסומן  

 ממנו. וים חלק בלתי נפרד רפים להסכם זה ומהוהמצו

  הנוגע   בכלעל פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,  קבלן  מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של ה 40.2

ה  והשינויים   השדרוג   ההקמה  לעבודות ומתחייב  לערוך  הביטוחים  קבלן  את  חשבונו,  על  לקיים 

לעניין    קבלן יטוחי הוכן באישור קיום ב  2ג'כנספח    מסומןוההוראות המפורטים בנספח הביטוח ה

להסכם זה ומהווים חלק בלתי  , המצורפים  3ג'כנספח  המסומן  עבודות ההקמה השדרוג והשינויים  

 נפרד ממנו. 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .41

האתר  41.1 מן  הקבלן  את  ולסלק  מיידית  ההסכם  את  לבטל  רשאית  תהא  יעד  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

 במקרים הבאים:

ח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או ו ו/או קבוע מכ  זמני   מן ו/או נא   לן כונס נכסים מונה לקב  41.1.1

 .או בקשה לפתיחת הליכים  הוגשה כנגדו בקשת פירוק  – במידה והינו תאגיד    – 

כתב אישום, או הורשע   ו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגד   ממנהליו   מי   נגד או  / ו נגד הקבלן   41.1.2

 ימה קלון.בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש ע 

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. 41.1.3

כספית,  41.1.4 בריאותית,  מסיבה  ההסכם  בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו  הקבלן  כי  ליעד  הוכח 

 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

העבודות במועד שנקבע לכך בצו התחלת העבודה ו/או לא   מכלול הקבלן לא החל בביצוע   41.1.5

התקדם  השל לא  ו/או  ההשלמה  במועד  העבודות  מכלול  ביצוע  את  העבודות ים  בביצוע 

 ברציפות ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל. 

הקבוע   לא נקט בכל האמצעים הדרושים על מנת לסיים את מכלול העבודות במועד  הקבלן 41.1.6

 לכך בלוח הזמנים. 

 משנה  קבלן  העסיקאו  / ו   שלישי   לצד   זה  הסכם  פי   על  התחייבות  או   זכות   המחה   הקבלן  41.1.7

 .זה   הסכם   להוראות  בהתאם שלא  העבודות  מכלול בביצוע 

מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה, וכי אין 

ח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב ו מזכות יעד לבטל ההסכם מכבמנייתם בכדי לגרוע  

 בלן.די הק על י  היסודיתהפרתו 

 ח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות הבאות:ו בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ 41.2

 יישארו בתוקפם המלא,ו טחונות מטעמו לא יפגעו  יזכויותיה של יעד, חובותיו של הקבלן והב  41.2.1

כאילו לא בוטל ההסכם. בכלל זה התחייבויות הקבלן ביחס לעבודות שכבר בוצעו בפועל עד 

 עד ביטול ההסכם כאמור.  למו

ו/או לדרוש את תשלומי   מקצתה או  /ו   כולה הביצוע של הקבלן,    ערבות יעד תוכל לחלט את   41.2.2

 הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

מיטלטלין 41.2.3 כל  בידיה  לעכב  רשאית  תהא  מלוא   יעד  מילוי  עד  וזאת  לקבלן  השייכים 

 ח ההסכם.ומכ   התחייבויותיו 
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פי כל דין או   על ם או חלופיים המגיעים ליעד  ל מנת לגרוע מסעדים נוספי האמור בסעיף זה אינו בא ע 

 הסכם.

זה יהא   בסעיף האמור    פי  עלהקבלן, לרבות    ידי  עלהודיעה יעד לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו   41.3

, אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת יעד כאמור, עבודותבל אך ורק תשלומים בגין  הקבלן זכאי לק

הקבלן, לרבות  ידי  על ההסכם   כוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או יגרמו ליעד עקב הפרת וזאת בני

 פיצויים מוסכמים. 

 ,בסעיף זה  האמור   על פי לרבות  ,  הקבלן   על ידי הודיעה יעד לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו   41.4

סולת ו/או מציוד יסלק הקבלן את ידו מן האתר וימסור אותו לידי יעד כשהוא נקי מחומרים ו/או מפ

הקבלן את ידו מן האתר ו/או נמנע   ו/או מכלים ו/או מכל דבר אחר שקשור במכלול העבודות. לא סילק 

ה במקומו של הקבלן מלמסור אותו לידי יעד בהתאם לאמור לעיל, תהיה יעד רשאית לבצע פעולות אל

 . ות כלליות בגין הוצא   15%ולחייב את הקבלן בהוצאות הביצוע של פעולות אלה בתוספת 

 הפרה  מחמת שלא  הקבלן עבודות הפסקת .42

מבלי לגרוע מזכותה של יעד לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את ביצוע מכלול העבודות בהתאם   42.1

להוראות הסכם זה, יעד תהיה רשאית להפסיק את ביצוע מכלול העבודות מכל סיבה שהיא ולפי  

 יף זה.  הוראות סע ( בכפוף ל"הפסקה ללא עילה"שיקול דעתה הבלעדי )להלן: 

שניתן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע מכלול העבודות,    אם הפסקה ללא עילה נעשתה לאחר 42.2

 יחולו ההוראות הבאות: 

( ימים ממועד ההפסקה ללא עילה, תבוצע מדידה סופית של העבודות  30בתוך שלושים ) 42.2.1

ס  הוראות  יחולו  המדידות  על  עילה.  ללא  ההפסקה  למועד  עד  בוצעו  לעיל    22עיף  אשר 

 בשינויים המחויבים. 

ו/או  עבודות אשר בוצ 42.2.2 עו עד למועד ההפסקה ללא עילה ייבדקו על ידי המנהל וליקויים 

פגמים ו/או אי התאמות בעבודות אשר בוצעו עד למועד ההפסקה ללא עילה יתוקנו על ידי  

 שינוייםדלעיל ב  22הקבלן. על בדיקת העבודות ועל התיקונים כאמור יחולו הוראות סעיף  

 המחויבים.  

וימסור אותו ליעד לאחר השבת מצב האתר לקדמותו וכן  הקבלן יסלק את ידו מן האתר   42.2.3

, והכל בהתאם להוראות סעיף  ( של עבודות הקבלןAs Madeתוכניות עדות )ימציא למנהל  

 לעיל בשינויים המחויבים. 14

 42.2.3עד    42.2.1( ימים ממועד השלמת הפעולות המפורטות בסעיפים  30בתוך שלושים ) 42.2.4

ה ללא  לעיל, יגיש הקבלן ליעד חשבון סופי לגבי העבודות, אשר בוצעו עד למועד ההפסק

סעיף   להוראות  בהתאם  וישולם  ייבדק  ייערך,  כאמור  הסופי  החשבון  לעיל    34עילה. 

בגין הוצאות עודפות, המחושב בהתאם להוראות  בשינויים המחויבים וכן יתווסף לו שיפוי  

 להלן.  42.3ף סעי

במקרה שבו כתוצאה מהפסקה ללא עילה נגרמו לקבלן הוצאות ישירות, אשר הוצאו על ידי הקבלן   42.3

"הוצאות  לעיל )להלן:    42.2לצורך ביצוע עבודות שלא שולמה בגינן תמורה בהתאם להוראות סעיף  

(, יגיש הקבלן ליעד ניתוח מחירים של אותן הוצאות עודפות. ניתוח המחירים של ההוצאות  עודפות"

העודפות ייבדק על ידי המנהל, על ידי יעד ועל ידי העירייה וישולמו לקבלן במקרה שבו המנהל, יעד  

ודפות אכן הוצאו על ידי הקבלן לצורך ביצוע מכלול העבודות  ישתכנעו כי ההוצאות הע  והעירייה

בהתאם   תמורה  שולמה  שבגינן  עבודות  עם  בקשר  הוצאו  לא  העודפות  ההוצאות  וכי  שהופסקו 

 לעיל.  42.2להוראות סעיף 
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אות  מוסכם בזאת במפורש כי תשלום התמורה בהתאם להוראות סעיף זה )לרבות התשלום בגין הוצ 42.4

כל תביעה ו/או דרישה של  לעיל( יהווה סילוק סופי ומוחלט של    42.3עודפות בהתאם להוראות סעיף  

הקבלן בקשר עם מכלול העבודות ו/או עם הפסקת הביצוע של מכלול העבודות, לרבות כל טענה ו/או  

מו לקבלן ו/או בגין הוצאות שנגרמו לקבלן ו/או בגין אבדן רווחים  דרישה לפיצוי בגין נזקים שנגר

 שנגרמו לקבלן.   

תהיה יעד רשאית לדרוש מן הקבלן לחזור ולבצע    ( ימים ממועד הפסקה ללא עילה,90בתוך תשעים )  42.5

את מכלול העבודות ובמקרה כזה, החשבון הסופי שנערך ייחשב חשבון ביניים והשיפוי ששולם, ככל  

לעיל, ייחשב כתשלום על חשבון התמורה לה זכאי הקבלן בגין    42.3התאם להוראות סעיף  ששולם, ב

 מכלול העבודות. 

 פיצויים מוסכמים, שיפוי קיזוז עיכבון .43

י כל דין,  הסכם זה ו/או על פח ו שהיה על הקבלן לשלמו מככלשהו תשלום ו/או העירייה שילמה יעד   43.1

ת עליולרבות  המוטלת  האחריות  מכוח  לשלם  הקבלן  שעל  את  שלום  ו/או  יעד  את  הקבלן  ישפה   ,

  14וזאת בתוך    15%העירייה לפי העניין בגין התשלום כאמור בתוספת הוצאות כלליות בשיעור של  

 ימים מן היום בו נדרש לעשות כן.  

ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ומבלי  מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים ליעד ע 43.2

הפיצ מן  המוסכמלגרוע  ההסכם  ויים  הפרות  בגין  זה,  בהסכם  אחרים  בסעיפים  הקבועים  ים 

הפיצויים   לטבלת  בהתאם  מראש,  ומוערך  מוסכם  פיצוי  ליעד  הקבלן  ישלם  להלן,  המפורטות 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   'ח כנספחהמוסכמים, המצורפת להסכם זה 

זה  תה  יעד 43.3 הסכם  לפי  לקבלן  המגיע  סכום  מכל  ולנכות  לקזז  רשאית  ערבות  ו/או  א  מתוך  לחלט 

כל הסכם או דין בין   על פי שלישי כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן ליעד ו/או לכל צד הביצוע, 

שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית יעד על פי כל  

 או הסכם.  דין 

עבודה   43.4 כלי  חומרים,  מתקנים,  מיטלטלין,  כל  בידה  לעכב  תהא  רשאית  באלהיעד  וזאת    וכיוצא 

   פי הקבוע בהסכם.כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הקבלן אותן לא מילא על  

הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת מכלול העבודות ו/או כל חלק מהן ו/או מסירה של ציוד ו/או   43.5

ו רכוש אחר, משום סיבה שהיא, לרבות דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש  מתקנים ו/א

 יעד.   ו/או יהיו לקבלן כלפי

 כל דין. על פיתרופה להם זכאית יעד   אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או 43.6

 חובות או /ו זכויותהמחאת  .44

שי כלשהו זכויות כלשהן המוקנות לו  הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לצד שלי 44.1

התחייבויות כלשהן המוטלות עליו על פי הסכם זה, ללא אישור מראש ובכתב  על פי הסכם זה ו/או  

האמור, מוסכם בזאת כי ביצוע מכלול העבודות אינו ניתן להעברה  של יעד. מבלי לגרוע מכלליות  

 לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמה מראש ובכתב של יעד. 

מאוגד כחברה, לא יצרף הקבלן בעלי מניות חדשים, המחזיקים במניות המקנות להם  קבלן  היה ה 44.2

ליותר מ  זכות  בזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות של הקבלן או המק   25%  -זכות  נות להם 

 מן הדירקטורים בחברה, ללא הסכמה של יעד מראש ובכתב.   25% -למנות יותר מ

זה או מסר להעביר הקבלן התחייבות כלשהי בנ 44.3 צד שלישי כלשהו את ביצוע  יגוד להוראות סעיף 

עבודה כלשהי מבין העבודות, יישאר הקבלן אחראי לכל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם  

לא בוצעה ההעברה כאמור והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת שתעמוד ליעד    זה כאילו 

 לפי ההסכם ו/או לפי כל דין.  
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להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או    ה רשאיתיעד תהי 44.4

 . זה לא ייפגעו ובלבד שזכויות הקבלן על פי הסכם  לכך בלןצורך בקבלת הסכמת הק ללאחלקן, 

 )אין אפשרות לקבלן משנה לאחזקה(  לעבודת הקמה / שדרוג צומת בלבד – משנה קבלני .45

לבקש את אישור המנהל למסור את ביצועה  הקודם יהא הקבלן רשאי    מבלי לפגוע באמור בסעיף 45.1

כלשהי, מתוך העבודות הקשורות במבנה והכלולות בחוזה, לקבלן משנה,   עבודה מסוימתשל 

 מפורש, כי:   בתנאי

 של המנהל או בא כוחו.  בכתב כל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו  45.1.1

י קבלן המשנה יהיה בעל כישורים  מסירת העבודה לקבלן משנה תהא מותנית בכך כ 45.1.2

ידרש להציג בפני המנהל הוכחות כי  אימים, ולפני שתימסר לו כל עבודה י וניסיון מת

ביצע עבודות מסוג ובהיקף העבודות אשר בכוונת הקבלן למסור לביצועו של קבלן  

 המשנה.  

  מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן 45.1.3

ות,  ל מאחריותו ומחובה כל שהיא מחובותיו עפ"י החוזה והקבלן יישאר אחראי לכל הפעו

ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמו מחמת   השגיאות, 

 התרשלותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידיו. 

נים ביחס לשכר העבודה ותנאי  בחוזה שבין הקבלן לקבלן המשנה יקבעו תנאים הוג  45.1.4

קיומם של החוקים והתקנות הנוגעים להקפיד על  . חובה על הקבלןהעבודה של הפועלים

 מינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה.   לחוקי שכר

כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד, פרט לקבלת הוראות על ידי   45.1.5

בא כוחו של המנהל או למפקח, לכשתבוא על  קבלן המשנה אשר יהיה זכאי לפנות ישר ל

 מנהל. כך הסכמה מפורשת מאת בא כוחו של ה

כוחו, יחליף הקבלן את קבלן המשנה, בקבלן -על פי דרישה בכתב מאת המנהל, או בא 45.1.6

 משנה אחר או יבצע את העבודה בעצמו.

כוחו, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של  -הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל, או בא  45.1.7

כוחו, התנהג  - לן המשנה המועסק על ידיו באתר העבודה, אם לדעת המנהל, או באקב

אותו קבלן משנה שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע  

. קבלן משנה שהורחק בהסכם זהתפקידיו ברשלנות או מכל אחת מן הסיבות המנויות 

במישרין ובין בעקיפין באתר  לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  -לפי דרישה כאמור 

 פרה יסודית של חוזה זה. ווה ה העבודה. אי מילוי הוראות סעיף קטן זה, יה

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .46

, כי  1975  – תשל"ו  ההקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף,   46.1

וכי הוא מנהל ספרים כדין. הקבלן    1976  –הוא עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  

על פי הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס    וי ינהל ספרים כדין ויבצע את התחייבויות

 זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.  הויעש  ךובכלל, וימשי

ההפרשות    מפריש עבורם את כל  הואמצהיר כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי    הקבלן 46.2

 . זה הסכם  פי על  ייבויותיוהתח   ביצועל פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת הנדרשות ע

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן ליעד אישור על גובה   46.3

ר כאמור  ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ליעד אישו
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אישור   בהעדר  מהתמורה  שנוכו  ניכוי  סכומי  בגין  מיעד  החזר  לכל  הקבלן  זכאי  יהא  לא  במועד, 

 , וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. כאמור

 העירייה כמפעל חיוני   .47

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי העירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים"  

ה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד  בזאת, כי במידהקבלן מתחייב ו

 או יותר מחוקים הבאים:   

 ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  -הכרזה על מצב חירום על 

 ;   3791-תשל"ד

 1951;  - תשי"א ג לחוק ההתגוננות האזרחית,9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 

 ;  1791-א לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 

 לחוק יסוד הממשלה.   83הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 

ו/או  7691-אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות   לבנטית כל דין רהורא

 נשוא חוזה זה.  

 כלליות  הוראות .48

במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא    ההסכםאו המפקח לסטות מתנאי  /וו/או המנהל    יעדהסכמה מצד   30.1

המנהל   השתמשו  לא  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  לפי  ילמדו  להם  הניתנות  בזכויות  המפקח,  או 

במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו    ההסכם

 . ההסכםויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי  

של  התוכ  כל 30.2 הבלעדי  וקניינה  רכושה  הם  להן,  בקשר  האחרים  המסמכים  וכל  לקבלן    יעדניות  ואסור 

תספק    יעדבלבד.    העבודות  מכלול  ביצועאו להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לצורך    םיקלהעת

.  המנהל  של  דעתו  שיקול  לפי, העתקים מהתוכניות במספר הדרוש,  העבודות  מכלוללקבלן, לצורך ביצוע  

ליעד את כל התכניות, לרבות כל ההעתקים והמסמכים    הקבלןחזיר  י,  העבודות  מכלולביצוע  עם גמר  

 . המנהל דרישת לפי חרים בקשר להן שברשותו, הא

 אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה. -לבתי המשפט בעיר תל     30.3

 . חשבונו ועל הקבלן ידי על  ייעשה  הביול, ההסכם ביול  הדין פי על  שיידרש ככל 30.4

  מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשוםכתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. כל   30.5

עם   הנמען ידי  על לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל  

 שעות מתאריך המשלוח.  72תום 

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 
  _______________________  _______________________ 

 הקבלן  יעד  
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להסכם לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים   1פח א'סנ

 במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בגבעתיים 

 מפרט טכני מיוחד

 . ספק, כי אין בהוראות מפרט זה בכדי לגרוע מהוראות ההסכם אלא להוסיף עליהן בלבדיצוין למען הסר  

ולביצוע עבודות להתקנה ושינויים לפי    ותרים קיימו מפרט זה מתייחס לאחזקה ותיקוני נזק של מערכות רמז 

 הזמנת עיריית גבעתיים. 

, על עדכוניו  1993דצמבר  -רמזורים" של משרד התחבורה הצבת ואחזקה של המפרט מבוסס על "המפרט הכללי ל

 בעתיד. 

 רשימת הפעולות והטיפולים שיש לבצע וכן תדירות ביצועם מסוכמות בטבלת תדירות פעולות. 

 על כל חלקיהם.  1.1, 1.0סעיפים ב בהמשך ון הרמזורים יעמוד בכל המפרטים המופיעים גנ מנ

מערכת הגל הירוק הנוכחית ועם מערכת הבקרה העתידית באמצעות כרטיס מנגנון הרמזורים יתפקד בתאום עם 

 ממשק ייעודי. 

וקבלת אישורים   החודש הראשון לאחר חתימת ההסכם נועד להתארגנות והקבלן מתחייב לטפל בתיאומים

 ממשרדי עיריית גבעתיים, משטרת ישראל, חברת חשמל, בזק, חברות הכבלים וכד' לעבודה בעיר.  תורישיונו 

קבלן יחזיק במחסניו מלאי של עמודים, זרועות, פנסים, כבלים וכד' לביצוע עבודות התקנה ושינויים בשלושה  ה

 צמתים בעיר. 

 רשימת תקנים : 

 .  1953-ק התקנים, התשי"גתקן ישראלי שפורסם לפי חו 

 שפרסמה הנציבות הבין לאומית לאלקטרוניקה. IECתקן  

 שפרסם מכון התקינה הגרמני.  DINתקן 

 שפרסם מכון התקנים הבריטי.  BS תקן

 חוק החשמל במהדורה עדכנית.

 מכסים לתאי בקרה. 489ת"י 

 חוליות בטון לתאי בקרה. 685ת"י 

 לכבלים. .P.V.Cצנרת  848ת"י 

 רגות הגנה של מעטפות לציוד חשמל. מיון ד 981ת"י 

 או שוו"ע.   ISO IEEEתקן תקשורת  

 קורן. תקן פליטה וקליטה של ציוד חשמלי 

 

 אספקת והתקנת אביזרים למערכות הרמזורים .1

 אספקה והתקנת מנגנוני בקרה להפעלת רמזורים  1.1

זקה של רמזורים  מנגנון הבקרה יענה לדרישות "מפרט למנגנון לרמזורים", מפרט כללי להצבה ואח 1.1.1

המנגנון יהיה  עדכוניו בעתיד.    התחבורה אשר יהיה בתוקף  בעת קבלת הוראות העבודה, על  שרדמ  של

כמו כן  מהדגם החדיש ביותר והאחרון של הקבלן שאושר ע"י משרד התחבורה ועיריית גבעתיים.  

 אשר עליהם חייב המנגנון לענות.  דרישות נוספות מפורטות בהמשך

שיאפשרו      ר מצומת אחד, חייב המנגנון להיות מצויד באביזריםישה להפעלת יותבמידה ותהיה דר 1.1.2

הצמתים המופעלים    צומת בנפרד וכן העברתו להבהוב צהוב ללא כל קשר לפעולת יתר  כל  תהפסק



46 

 

יותקן    מאותו מנגנון.  ע"י פקודות ממרכז בקרה מכל סוג שהוא אשר  גם  פעולות אלו יתאפשרו 

 בעתיד. 

למתקנים    מקורות חשמל נפרדים ולהכין את האפשרות  2  -  להזנת המנגנון מ  יש להבטיח אפשרות 1.1.3

חשמל  הדרושים חברת  לדרישות  בהתאם  וכו'לישראל   לכך  הממסרים  המפסקים,  כל  הדרושים    . 

 מהאחזקה. תמורה נוספת לתמורה על פי מכרז זה ויהיו חלק ללא כל  להזנה כפולה זו יהיו

 . V42עד  המתח להפעלת פנסי הלד יהיה מתח נמוך 1.1.4

  . שיותקן בעתיד  ממרכז הבקרהש לאפשר הפסקת פעולת הרמזורים בכל צומת ממנגנוני הפיקוח או י 1.1.5

או ממרכז הבקרה בקרה סמוכים  תיאום ממנגנוני  אותות  לקלוט  יוכל  הבקרה  המרכזית,     מנגנון 

 תיאום ולפעול לפיהם.  ותותא  לשלוח

ל     מתייחסות    לם הדרישות להיקף פעולותיואו   1.0.1קבלן יציע מנגנון בקרה בהתאם לאמור בסעיף  ה 1.1.6

 :למפרט משרד התחבורההכל בהתאם   טיפוסים אפשריים 4

 גלאים ולחצנים.  10מהבהבים ואפשרות להפעיל      2מופעים +    8:  1טיפוס    

 גלאים ולחצנים.  12מהבהבים ואפשרות להפעיל      4מופעים +   12:  2טיפוס    

 גלאים ולחצנים.  24  בהבים ואפשרות להפעילמה    8מופעים +   24:  3טיפוס    

 גלאים ולחצנים.  32הבהבים ואפשרות להפעיל  מ  16מופעים +   32:  4טיפוס    

  יכול לפעול ד ת אחצומצמתים מרומזרים ע"י מנגנון אחד כש 2כמו כן תהיה אפשרות להפעלת 

מהדגם החדיש  טי  מנגנון הבקרה חייב להיות מודל סטנדר בחושך או מהבהב בצהוב. שני צומת הוה

 ע"י משרד התחבורה. תמתוך סדרת יצור המאושרביותר 

 להחלשת האור מתקן  1.1.7

לפי דרישת   מתוך מנגנון הבקרה יותקן מתקן להחלשת האור בפנסי הרמזורים בזמן החשכה

החלשת אור זו תופעל ע"י אות פיקוד משעון או פוטוסל או בקרה מרכזית. אות    .עיריית גבעתיים

שעה   וכיבוישלטי ההכוונה. הדלקה תהיה שעה לאחר רדת החשיכה  הדלקת  מאות בנפרד  זה יופעל

  35-50% -ב   האור ירד הספק הצריכה של פנסי הרמזורים  החלשת עם הפעלת  השחר. ת ולפני על 

 ויהיה כלול במחיר המנגנון.

  ונורית בקורת שתדלק כאשר המתקן יפעל.  עוקף להפעלה מקומית מפסק נוסףב  יש להתקין

 אלקטרוני ולא השראתי. יהיה   המתקן

 . 50Hz 1%ובתדירות של     20%וולט  230קרה יהיה מתח רשת החשמל להפעלת מנגנון הב  1.1.8

 בתוך ארון הבקרה יותקן מתקן להגנה נגד פגיעות ברק שיאושר ע"י המנהל.  1.1.9

יותקן מתקן להפעל 1.1.10   מערכת הרמזורים לאחר תקלה כתוצאה   ה אוטומטית של בתוך ארון הבקרה 

 החשמל.  ברשתקצרות  מהפרעות

 נגד הפרעות רשת )הרמוניקות על תדר הרשת(.בתוך ארון הבקרה יותקן מתקן להגנה   1.1.11

 

 או מנגנון בקרה אזורי  רמזוריםהמנגנוני בקרה להפעלת מאפיינים ל .21

 מאפייני חומרת המנגנון  1.2.1 

 לזיכרון ו/או  DCעם אופצייה לגיבוי  3%וסטיית תדר של  AC220V ±20%מקור הזנה של   1.2.1.1

 .PROCESSOR -כל לוגיקת ה    

 

 .  KV  6.6ברמה של  I/O  -הפרדה גלוואנית ב 1.2.1.2  

 דיסקרטי.  64מקבילי בכמות של עד  I/Oכניסות ויציאות   1.2.1.3  
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 .  981בהתאם לתקן  DC, הגנות על מתחי RFIהגנות נגד ברקים, הגנות  1.2.1.4  

 יקות  ות, מערך פס סיבי 32יות לפחות, מרחב כתובות של  סיב 16/32מעבד מרכזי של  1.2.1.5  

 וכד'. FLASH ,EPROM, מערך זיכרון נדיף, זיכרון  FIRM-WAREותמיכת     

 ללא עיבוי.  C º70עד  Cº10 עמידה בחום בזמן עבודה בטמפרטורה של  1.2.1.6  

 אופצייה לכניסות אנאלוגיות. 1.2.1.7  

 לשבוע.  PPM 2ק של בדיו .R.T.Cתמיכה בשעון  1.2.1.8  

 התקשורת מאפייני חומרת   1.2.2 

 וכד'.  RS232 ,RS422 ,RS485כמו  IEEEמספר ערוצי תקשורת טוריים בסטנדרט   1.2.2.1  

 תמיכה מודם פנימי או חיצוני. 1.2.2.2  

 מקבילי לפי דרישה ונתמך בפרוטוקול התקשורת.  I/Oתמיכה בערוצי   1.2.2.3  

 מאפייני תוכנה  1.2.3 

 סטנדרטי )מודל שבע השכבות(.   OSIתמיכה בפרוטוקול תקשורת תקני במבנה  1.2.3.1  

 אפשרות יישום תקשורת עם חלק מהשכבות )מודל מצומצם(. 1.2.3.2  

 יכולת השתלבות ברשת סטנדרטית על פי כתובות מיעון פיזית או לוגית.  1.2.3.3  

 רמטרים של תכניות  ורים ופשל תכניות רמז  DOWN LOAD/ UP LOAD  -תמיכה ב 1.2.3.4  

 הרמזורים באמצעות התקשורת.   

 תמיכה במיתוג ערוץ תקשורת משני במקרה של תקלת תקשורת בערוץ הראשי.  1.2.3.5  

 מערכת בדיקה והתאוששות עצמית  1.2.4 

 לבדיקת תקלות בשלב האיתחול ובזמן הריצה.  BITEהמנגנון יכלול מערכת  1.2.4.1  

   רכת התאוששות עצמית תוך שמירה על כללי בטיחות בזמןגלול מעהמנגנון י 1.2.4.2  

 או ש"ע(.  KICK BACK)מודל  ההתאוששות

 יגרום לאתחול מיידי ללא דרישה של קודים. RESETלחצן  1.2.4.3  

 תוכנת הפעלה  1.2.5 

 מערכת הפעלה זמן אמת ומרובת משימות.  1.2.5.1  

 סטנדרטיות. שפות תנות ומהדרים  1.2.5.2  

 תמיכה בהפעלה ושינויים ממערכת בקרה מרכזית כגון שינויי מחזור, שינוי סדר   1.2.5.3  

 מופעים, הארכת מופעים, סינכרון, מעבר ומיתוג תכניות. 

 תוכנה לכתיבת תכניות תנועה העושה שימוש בממשקים גראפיים וחלונות )באנגלית או   1.2.5.4  

 המאפשרת   NTX11  /WIN 95 / XP 98  /2000 WINעברית(, מבוססת סטנדרט     

ללא הפרעה לפעילות השוטפת, כולל   RUN TIME -ושינויים של שגרות ב  הוספה 

 מי או מרחוק. סימולציות ותפעול צעד אחר צעד, מקו אפשרות ביצוע

 

 דיאגנוסטיקה בזמן אמת לזיהוי, הצגה ואיכסון של מצבים חריגים ותקלות של המנגנון.  1.2.5.5  

 ( של המנגנון ע"י התקשורת.JOURNAL( והיסטוריה ) STATUSת מצב עבודה )קריא 1.2.5.6  

 התאוששות לאחר נפילת מערכת, נתק תקשורת, זיהוי   -שגרה לאיתחול ממצבים שונים  1.2.5.7  

 נורות שרופות, ירוק צולב בין מופעים מנוגדים, ירידת צריכה בפנסי לד, תקלה בטבלת    

 זמנים בין ירוקים וכד'.    

 .ללא דרישה של קודים( מרחוק RESTARTיכולת איתחול ) 1.2.5.8  
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 של תכניות רמזורים ופרמטרים של תכניות   DOWN LOAD/ UP LOAD -ב יכולת  1.2.5.9  

 הרמזורים באמצעות התקשורת.   

 יכולת שינוי תכניות ופרמטרים ממרכז הבקרה. 1.2.5.10   

 או שוו"ע   LAP-TOP ז בקרה( או מקומי בעזרתסטטוס יזומה מרחוק )מרכ קריאת 1.2.5.11  

 פרמטרים פנימיים וזיהוי מצבים.  להצגת

 של מצבי תנועה מסוכנים המזוהים ע"י   UDEO832עמידה בדרישות בטיחות סטנדרט   1.2.5.12  

 הבריטי.  BITE ,TRO141 - מודול הדיאגנוסטיקה וה   

 תכניות זמנים.  32תמיכה עד  1.2.5.13  

 מרחוק.( מקומי או  TIME OF DAYבתפעול עצמאי לפי לוגיקה או זמן )יתוג תכניות מ 1.2.5.14  

 עיבוד נתונים מגלאים )ספירות וכד'(.  1.2.5.15  

 יכולת סינכרון שעון זמן פנימי של המנגנון עם אות חיצוני ממרכז הבקרה.  1.2.5.16  

 וייגים בזמן הכוללים : מתה  םאירועי 256)מוגן סוללה( של עד   FIFOמאגר נתוני   1.2.5.17  

 שדות של מצבי מופעים ופנסים, סטטוס תכניות ותזמון, תקלות ועוד. מאגר זה יכול     

מוזרם באופן שוטף ע"פ דרישה ממרכז הבקרה או יבוא קבצים על בסיס   להיות

 זמן/פרמטר. 

 גענים תמיכת תכנה לביצוע לוגיקה מותנית, כגון: מיתוג והפעלת גנרטור, מיתוג מ 1.2.5.18

 ופעולות בקרה לוגית. 

 )צומת כפול ויותר(  יכולת הפעלת תכניות בצמתים סמוכים המקושרים למנגנון.  1.2.5.19

 באמצעות הפרוטוקול. 

 נכרון מחזורים בשיטות שונות באמצעות הממשק הטורי.ס  1.2.5.20  

 לפי גלאים מקומיים או מרכז בקרה.  PREEMPTION - מיכה בת  1.2.5.21  

 צמתים סמוכים עם מנגנון אחד )מחזור זהה(.  2של אפשרות תפעול מסונכרנת    1.2.5.22  

 יכולת ביצוע תכניות רמזור המשלבות העדפה לתחבורה ציבורית לפי מסמך הנחיות   1.2.5.23  

 .BRTמשהת"ח לשילוב הסעת המונים כולל רכבת קלה ו/או  

 תיעוד  1.2.6 

 לבצע  יריית גבעתייםשומית על מנת לאפשר לענה היישל התכליווח )סידור בטבלאות(  1.2.6.1  

 הבקרה.  לעבודה ממרכז  להתאימם בתוכניות   שינויים   

 ספרי הסבר ודוגמאות לביצוע התפעול השוטף של כל השגרות הכלולות בסעיפי התכנה  1.2.6.2

 שלעיל.  

   ף שלשוט UPDATEמנת לבצע -עוד ומעקב תצורה על י עדכון שוטף של גרסאות הת 1.2.6.3

 התכנה. 

 ,  סיוע,  ותמיכה הדרכה 1.2.7 

 כללי :    

 הקבלן להעמיד לרשות    שעל מנת לשלב ליישם ולהטמיע את הפרוטוקול המוצע ע"י הקבלן, נדר   

 עיריית גבעתיים  את כל  האמצעים הנדרשים כולל :    

 השאלת ציוד ו/או טכנאי מומחה שיעמוד לרשות עיריית גבעתיים.  1.2.7.1   

 סימולציה. אמצעי  1.2.7.2   

 טעינת תכניות.  1.2.7.3   

 השתתפות ולווי באינטגרציה. 1.2.7.4   
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 העמדת ידע נדרש  כולל התאמות בפרוטוקול מול צוות פיתוח מטעם עיריית גבעתיים.  1.2.7.5   

 . רמת תפעול 1.2.7.6   

 הפעלת כל מערכות התכנה, הסבר על כל פונקציה ותרגול. 1.2.7.7   

 . תחזוקהרמת ה 1.2.7.8   

הדרכה, הסבר ותרגול של פעילויות: זיהוי, תקלות, שינויים, תיקונים ותוספות הנדרשים  1.2.7.9   

 שוטף.  באופן    

 .SYSTEM-רמת ה 1.2.7.10   

 תרגול של קישוריות מערכת ההפעלה לשגרות השונות לצורך ו  ההסבר, התאמהדרכה,  1.2.7.11   

 ושדרוג. תכנון     

 לווי, הטמעה, הרצה ,תיקון ליקויים.  1.2.7.12

 הגדרת משימות הנדרשות מהמנגנון  1.2.8 

 ופקודות באמצעות  מערכת ההפעלה של המנגנון צריכה לאפשר פעילות של שליפה וקבלת מידע     

 פרוטוקול התקשורת.     

 להעריך  ( על מנת לאפשר לקבלן   DRIVERסעיף זה בא לתאר את הדרישה של מנהל ההתקן)   

 נכונה יכולתו לתת מענה לדרישות מסמך זה. 

לצורך הבהרת המשימות מובא בזאת לידיעת המציעים כי פרוטוקול התקשורת המובנה במנגנונים  

 . MODBUSאו   DVI35יהיה מסוג 

 כללי    

 מנגנון חייב לסיים סבב פעילות הכולל קבלת הוראה ממרכז , החזרת מידע למרכז, עדכון  ה 1.2.8.1   

 - וכ"ד לפחות פעם בשנייה. מתוך כך נגזר רוחב הסרט של דגימת תקשורת וכמות מידע ב     

PAKET. 

 מידע המתקבל מהמנגנון באופן שוטף.  STATUS - 10משימה  1.2.8.2   

 קריאת תג זמן, תכנית פועלת, תמונה, שנייה במחזור, המתנה לסינכרון, תקלות במנורות,   1.2.8.3   

 מצבי גלאים )יש אין   I/O  תמאי, מפה, פועל, מופסק, כניסונים, שליטה, עצ מצבים מסוכ    

 ד. דרישה(,זמן מחזור קודם ונוכחי, ארון פתוח, וכ"    

 נתוני גלאים, מתקבל כערך מחושב בסיום מחזור.  - 16משימה  1.2.8.4   

 :  הנתונים מתקבלים כ    

 .COUNTערכי ספירה של הגלאים  =   1.2.8.4.1    

 ערכי תפוסה על פי המחזור.  1.2.8.4.2    

 

 ומחולק במחזור.  3600על פי ספירה מוכפל ב   VOLUMEערכי נפח  1.2.8.4.3    

 ערכי תקלה כאשר לדוגמה תפוסה עולה על זמן מחזור.  . 1.2.8.4.4    

 טעינת תכנית קיימת במנגנון למרכז )פורמט   UPLOAD - 14משימה  1.2.8.4.5

 בקובץ אחד. ענבר( הפקודה תבוצע

 ת בקובץ הורדה וטעינה של תכני DOWN LOAD -  4משימה  1.2.8.4.6    

 פרמטרים פורמט ענבר סטנדרטי( ממרכז הבקרה למנגנון.  50)

 פיקוד : עצמאי, שליטה, הפעל הפסק, קידום, סינכרון,   -  1משימה  1.2.8.4.7    

 (.RESTART) סחיצים, איפו      

 תכנית וכ"ד.  ס ,הבהוב, מ I/O  תת חופשיוהפעלת סיביו 1.2.8.4.8    
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 קבלת יומן אירועים היסטורי  מהמנגנון.  - 11משימה  1.2.8.4.9    

 כל אירוע הנרשם ביומן יסומן בקוד אירוע לצורך מיון וסימון בבסיס   1.2.8.4.10    

 הנתונים כולל תיוג זמן.       

 על פי הגדרה פרמטרית של     משיכת היומן תתאפשר בקבוצה של רשומות 1.2.8.4.11    

 הפקודה.      

 גלאים.   6  -משימה  1.2.8.4.12    

 ופרמטרי גלאים על פי דרישה.  GAPהצבות וקריאות ערכי   1.2.8.4.13    

 אופציה : הצבה לוגית של גלאי לדרישה קבועה  או חוסר דרישה תוך   1.2.8.4.14    

  מהמסה המגנטית על פני הלולאה. התעלמות       

 תיעוד  1.2.9 

 מקרים בהם תסכים העירייה לתיעוד בשפה האנגלית.תיעוד יהיה בשפה העברית למעט  ה 1.2.9.1   

 התיעוד יהיה מודפס באופן ברור ויכלול הוראות ברורות בנושאי הפעלה, אחזקה, בדיקה,    

 תיקון וכד'. 

   וכד'.   AUTOCAD ,VISIOהשרטוטים יהיו בעזרת תוכנת מחשב )    

 ת תנועה מנגנוני בקרמיוחדות ל רותהגד 1.2

 תקשורת דו כוונית מנגנון בקרה תנועה עם  1.2.1

 המנגנון שולח ומקבל מידע לפי המפרט של המנגנון לרמזורים.   

מנגנונים בצמתים    128המנגנון האזורי יוכל להתקשר ולטפל בכמות של עד   1.2.1.1

 המרומזרים. 

היה קווית )כבל נחושת  התקשורת בין המנגנון הבקרה האזורי והמנגנונים בצמתים ת 1.2.1.2

 או 

ת( בעזרת יחידות קצה מתאימות כולל כל  סיב אופטי( או אלחוטית )סלולרי 1.2.1.3

 השינויים 

 במנגנוני הרמזורים.  1.2.1.4

 תכניות זמנים לפי לו"ז שנתי כולל חגי ישראל.  32החלפה של עד   1.2.1.5

 תכניות זמנים. 32טעינה של עד   1.2.1.6

 מינימום, מכסימום, יח' עדכון פרמטרים של כל התכניות והמופעים בכל צומת )זמני  1.2.1.7

 הארכה(.  1.2.1.8

אמת )מהבהב, עצמאי וכד'( של המנגנון והסיבה לתקלה.  דווח על תקלות בזמן  1.2.1.9

 התקלות 

 על פי תפוצה של עיריית גבעתיים. .S.M.Sיישלחו לטלפונים ניידים ע"י  1.2.1.10

דווח על סטטוס בזמן אמת של המנגנון, מופעים, גלאים, לחצני ה"ר, תכניות, שעון   1.2.1.11

 וכד'.

 ר אספקת והתקנת שעות לפחות וכלולה במחי 8בעלת גיבוי עצמי של תהיה  המערכת 1.2.1.12

 המערכת.  1.2.1.13

 המנגנון כולל את החומרה והתוכנה הדרושים להפעלה תקינה ומלאה כגון מחשבים,  1.2.1.14

 מסכים, מודמים, יח' קצה, מדפסות, מפות העיר והצמתים וכד'.  1.2.1.15



51 

 

ישה למוקדנים  ויאפשר ג 42המנגנון יותקן במוקד העירוני ויכלול מסך בגודל "  1.2.1.16

 והעברת הודעות למוקד הקבלן.  לצפייה, בדיקה ושינויים בהתאם להרשאות 

 כל עלויות ההתקנה והאחזקה כלולות במחיר התקנת מערכת הבקרה האזורי. 1.2.1.17

 המקושר למנגנון המותקן במוקד העירוני    42במשרדי אגף התנועה יהיה מסך בגודל " 1.2.1.18

 נויים בהתאם להרשאות והעברת מחשב מקומי( ויאפשרו צפייה, בדיקה ושי )ע"י 1.2.1.19

קיד המשרד יהיה לנהל ולפקח על תפעול מערכות  הודעות למוקד הקבלן. תפ  1.2.1.20

 הרמזורים 

 בעיר. כל עלויות ההתקנה והאחזקה כלולות במחיר התקנת מערכת הבקרה האזורי. 1.2.1.21

 תהיה אפשרות להתחבר למנגנון מכל מחשב חיצוני ע"י קו תקשורת והרשאות.  1.2.1.22

 האזורי.קנת מערכת הבקרה  חזקה כלולות במחיר התכל עלויות ההתקנה והא 1.2.1.23

 על הקבלן להוכיח ניסיון בהקמת והפעלת מערכת כזו בארץ אחרת הצעתו תיפסל.  1.2.1.24

 יחידת קצה למנגנון בקרה אזורי עם תקשורת דו כוונית  1.2.2

 יחידת קצה מקשרת בין מנגנון הבקרה האזורי לבין מנגנון הרמזור וכוללת ממשק  1.2.2.1

 התאם למפרט המנגנון.תקשורת קווי או אלחוטי ב 1.2.2.2

בלתי נפרד ממערכת הבקרה האזורי ומותאמת לסוג התקשורת  היחידה תהיה חלק  1.2.2.3

 של

 הבקרה.  1.2.2.4

שעות לפחות וכלולה במחיר   8המערכת תהיה בעלת גיבוי עצמי ע"י סוללה של   1.2.2.5

 אספקת 

 התקנת ואחזקת המערכת.  1.2.2.6

 התקנת ואספקת רשת הכבלים 2.0

 ברשת כוללת  ולקשירתםלהפעלת הרמזורים, לתיאום תפקידה של הרשת לספק חשמל הדרוש   2.0.1

 של רמזורים.  

 פנסי רמזור    רשת הזינה והתיאום תבוצע כרשת תת קרקעית, פרט למקרים שהרשת מקושרת עם 2.0.2

 באישור בכתב על עמודי חשמל או מאור, או בכל מקום אחר, מעל פני הקרקע אשר יתקנו 

 . מעיריית גבעתיים

   עד למנגנוני התפעול, תסופק ע"י חברת החשמלור ההספקה ספקת החשמל ממקכבל הזינה של א  2.0.3

 והמנהל. לישראל  . הצינורות לרשת זו יונחו ע"י הקבלן בהתאם לדרישות חב' החשמל לישראל 

 של כל   רשת להפעלת ותאום הרמזורים, כ"כ כל החיבורים של רשת זו הדרושים לתאום מרחבי 2.0.4

 ע"י הקבלן.   תבוצע במלואה הרמזורים, 

 התקנת רשת כוללת עבודות כדלקמן : 2.1  

פתיחת כבישים, אספלט, ריצוף מסוגים שונים, בטון בעובי משתנה, מדרכות, שוליים בכל סוגי   2.1.1

 קע.רק

 חפירת או חציבת תעלות.  2.1.2 

 הנחת צינורות וכל האביזרים הדרושים לקשירתם.  2.1.3 

 אספקת כבלי חשמל הדרושים. 2.1.4 

 כבלים בתוך רשת הצינורות. לת חהש 2.1.5 

 וכל יתר  )גלאים(  םדיטקטוריחיבור כבלים עם הרשת הקיימת ועם עמודי הרמזור והמנגנונים,  2.1.6 

 הדרושים לפעולה תקינה של הרמזורים.  המתקנים         
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  ים.ותאי הסתעפות ליצירת קשר יעיל בין מתקנים שונ יםהדרוש תאי בקרהאספקת וסידור   2.1.7

 ה והנחת צנרת, אטימת תאי הבקרה בבטן מבחוץ ומבפנים. לאחר חציב 

 מילוי והידוק התעלות, שנחפרו לצורך הנחת רשת כבלים וצינורות.  2.1.8 

 סגירת התעלות והחזרת המצב לקדמותו.  2.1.9 

 תיקון של כל נזק שיגרם ע"י הקבלן בגין העבודות הנ"ל. 2.1.10 

 ופסולת לאתר  ודות הרשת מכל פסולת וסילוק כל החומריםגמר ביצוע עב  ניקוי שטח העבודה עם 2.1.11 

 פינוי הפסולת והובלתו יהיו   ללא הגבלת המרחק. ומאושר ע"י עיריית גבעתיים שפיכה מסודר  

 ע"ח הקבלן. 

 מילוי שכבת חול מעל הצנרת והנחת סרט סימון.  2.1.12 

 מאושרים ותקניים רשת כבלים 2.2

 מסוג    החשמלית להפעלת הרמזורים, יש להשתמש אך ורק בכבלים טלציההאינסלביצוע   2.2.1

N.Y.Y.  מנחושת. עם גידים 

 מיוחדים,    יש להשתמש בכבלים מסוג זה, גם עבור סידור אינסטלציה הדרושה לחיבור לחצנים  2.2.2

 ברשת הרמזורים,   מיוחד למעבר הולכי רגל. גם חיבורים של מרכיבים אחרים מופע להפעלת  

 כגון: חיבור שלטי הטיה, הדרכה ותמרורים.  מאותו סוג, עו בעזרת כבל וציב

 יהיה   של המתקנים הדרושים להפעלת רמזורים, תאורה ושלטים, ת באנרגיה חשמליעבור הזנה  2.2.3

 ממ"ר לפחות.  1.5כל גיד  של שטח חתך  

 יהיה בשטח    גנוניהים הקיימת על כל מנהכבל הדרוש לתאם הרמזורים ולקשירתם לרשת הרמזור 2.2.4

 .   .N.Y.Yממ"ר עם מעטה עליון מהסוג המשמש בכבלי  0.6גיד ל  כ חתך של  

 יש מספר הגידים הרוש לכבלים ייקבע לפי הפעולה שמערכת רמזורים חייבת לבצע, אולם  2.2.5

 עבור כל ענף של מערכת מקומית. 30%  של להבטיח רזרבה

 הרמזורים  ום של רשתות הדרושים להפעלה ותיאייבת להבטיח העברת האות חרשת התיאום  2.2.6

 חוזר.  ודיווח

 מתחת לפני    הרשת התת קרקעית של הכבלים תושחל בתוך רשת הצינורות, אשר תונח לצורך זה 2.2.7

 הקרקע.   

 בתאי   םכל החיבורים של רשת הזנת הרמזורים יבוצעו בעזרת מהדקים בודדים, אשר מורכבי   

 הכבלים    הרשת התת קרקעית עצמה.  נגנון בתוךם, בתאי כבל במ בעמודי הרמזורי  החיבורים,  

 יושחלו בשלמות ממנגנון לעמודי הרמזור ובין העמודים לבינם ללא כל חיבורי ביניים.  

 כמקובל ברשת הטלפונים.   MDFכבלי התיאום יחוברו בתוך המנגנונים באמצעות מחברי    

 . לישראל ת החשמללסדר הארקה לכל הרשת בהתאם לדרישת חבריש  2.2.8

 המחירון כולל מחיר של כבלים. 2.2.9

  ביצוע אינסטלציה, כולל כל הבדיקות וקבלת כל האישורים מהמוסדות המוסמכים.  2.2.10

 מטר כבל בתוך הבריכות.  2יש להשאיר רזרבה של   2.2.11

 אספקה והצבה של עמודי רמזורים  .3

   העמודים יבוצעו לפי מפרט   6" -ו   4קוטרו " פנסי הרמזור יורכבו על עמוד ברזל מגולוון ש 3.1

 מפרט עמודים מצורף.  רמזורים בהוצאת משרד התחבורה.  של  להצבה ואחזקה

 ורה.העמודים יוצבו אנכית בתוך בור, אשר ייחפר בעומק לפי המפרטים של משרד התחב 3.2

 ה בבטון יצוק מחצית הבור התחתון ימולא במצע סוג א' מהודק היטב בשכבות ומחציתו העליונ  

 ולפי דרישות התקן.   100%. ההידוק יבוצע לצפיפות של B400סוג 

 כמפורט בהנחיות משרד התחבורה.  6" -ו    4העמודים יבוצעו מצינורות ברזל שקוטרם "  3.3
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 ניקוי, ציפוי וגמר סופי.  תהליך הגלוון יהיה בשלבים:העמודים יהיו מברזל מגולוון,   

 סוגי עמודים: 2ישנם   3.4

 מ'.  4.38עמוד רגיל באורך  א.  

 מ'.  5.95עמוד גבוה באורך  ב.  

 מ"מ.  X 150 60בכל עמוד יש להתקין פתח לכניסת כבלים, שמידותיו יהיו  3.5

 מ"מ. X 350  90כמו כן ,פתח לתא החיבורים שמידותיו יהיו   

 פתח תא החיבורים יש לסגור עם מכסה אטום נגד חדירת מים ולחות.  3.6

 . 3/8תעשה ע"י בורג "אלן" שקוע בקוטר " של המכסההסגירה   

 החשמל   בתוך תא החיבורים יש להתקין שורת מהדקים, עבור הסתעפויות וחיבורים למעגלי 3.7

 האחרים, לשם    להפעלה תקינה של פנסי העמוד והתאורה, כולל כל המתקנים הדרושים השונים   

 התוכנית.  התאמת פעולת הרמזורים לפי  

 . מכסימליתלציה בצורה שתבטיח גישה נוחה לכל החיבורים ובטיחות את האינסטיש לבצע   

 ותנודות, שנתונים בהם עמודי  מהדקים וכל חיבורי החשמל צריכים לעמוד נגד זעזועים   3.8

המוצבים סמוך לכבישים. המהדקים יורכבו על מסילת מתכת מיוחדת בעזרת   הרמזורים,

מהדק בודד, ללא צורך פירוק מהדקים או חלקים   קפיצים. יש לדאוג לאפשרות של הוצאת

 . אינם מושפעים ע"י קורוזיהאחרים. כל החלקים בתוך תא החיבור יהיו מחומרים משובחים ש

 של ובאורך  5/16עבור חיבור הארקה יותקן בתוך העמוד מוט פליז עם הברגה, בקוטר של " 3.9

 מ"מ.  60לפחות 

 .לישראל  חברת החשמל מתקן ההארקה חייב לענות על דרישות 3.10

 בכדי לאפשר הרכבת פנסים.  3/8בעמודים יש לקדוח חורים בקוטר של "    3.11

 יש להבטיח בתוך העמודים את כל החורים הדרושים, עבור האינסטלציה החשמלית.   

3.12 

 יש להבטיח את האפשרות של קביעת מס' מערכות פנסים על אותו עמוד.  3.12.1

 ת גבעתיים. ם יקבע ע"י עיריי מס' מערכות הפנסי 3.12.2

 המדרכה,    מ' מעל פני  2.20הקצה התחתון של מערכת הפנסים, יהיה בגובה של לא פחות מאשר   3.13

 דרך שעליה הוצב העמוד של הרמזור. ה השולים או 

 הקצה העליון של כל עמוד חייב להיות אטום ע"י מכסה האלומיניום.  3.14

 ים נגד חדירת מים, לחות ואבק. כל הפתחים בעמוד חייבים להיות אטומ  

 או כל צבע  כסף של חברת "טמבור" או שווה ערך,שכבות, בצבע   2 -יש לצבוע את העמודים ב  3.15

 .הישראלי צבע יסוד לפי דרישות התקן על גבילפי דרישת עיריית גבעתיים  אחר

 ו/או ע"י   ס"מ 10על העמוד יסומנו מספרי הזיהוי של העמוד ושל הצומת בצבע שחור בגודל  3.16

 הלוחית תסופק  .ברגים 4העמוד אשר תוצמד לעמוד הרמזור ע"י עד  לוחית שעליה מוטבע מס' 

 ע"י עיריית גבעתיים. 

 כבלים, קצה   ע"י התזת חומר מיוחד, יש להבטיח את כל האינסטלציה החשמלית, כולל חיבורים, 3.17

 מהדקים ומוליכי חשמל, נגד השפעת מים ורטיבות. כבלים,  

 .לישראל ית יש לבצע לפי תקן של חברת החשמלכל האינסטלציה החשמלכבלי החשמל ו 3.18

 חפירות   המחיר לכל סוג של עמוד המופיע במחירון כולל אספקת העמוד, הובלתו, התקנתו, כולל 3.19

 הבטון, "קוצים", אספקה וביצוע האינסטלציה החשמלית הדרושה להפעלת הבור, יסוד  

 האביזרים השונים. 

 וכל זאת לפי התנאים הטכניים הנזכרים במכרז זה.  -מו כן נכללים מחזיקי הפנסים כ

 מחיר העמוד לא יכלול מערכת הפנסים, שלטים ותמרורים אשר יורכבו עליו.  3.20
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 וזרועות  דגם ציר/עמודים דמויי שוט 3.1

 להציב   , יש צורךמ' לפחות מעל פני הכביש 5.50בכדי לאפשר הרכבת פנסי רמזורים בגובה של   3.1.1

 מפרט עמודים מצורף.  .כמפורט במפרט הכללי משרד התחבורהים מיוחד עמודים 

 והנחיות  עמודים אלו יוצבו על המדרכה או בשוליים של הכבישים בהתאם לתקנים הקיימים 

 ובתיאום עם עיריית גבעתיים.  התחבורה משרד

 מ' לפחות מעל פני הכביש, 5.50הקצה התחתון של מערכת הפנסים, חייב להיות בגובה של 

 של המערכת נפגש עם פני הכביש . דה שמאונך בנקו

 העמודים יוצבו אנכית בתוך בור, אשר ייחפר בעומק לפי המפרטים של משרד התחבורה. 3.1.2

 ולפי דרישות התקן.   100%. ההידוק יבוצע לצפיפות של B400הבור ימולא בבטון יצוק סוג  

 מערכות פנסים.  4התקנת סימלי שיאפשר כעומס מ העמוד יהיה מחושב לפי 3.1.3

 כל מערכת תהיה מורכבת משלושה פנסים ושלטי הדרכה מעל המערכת.   

 לכל  ק"ג  300בחישוב הקונסטרוקציה של העמוד, יש לקחת בחשבון בין היתר: לחץ כוח של  3.1.4

 סמ"ר.  

    וש חתומים ע"י מהנדסיגיש תכנית העמוד בצירוף חישובים סטטיים וחישוב לעומס הדר   הקבלן 

 .  הישראלי  ומאושרים ע"י מכון התקנים  הקבלןקונסטרוקציה המופעל ע"י   

 על הקבלן לחשב את המידות ואת הקונסטרוקציה ואת היסודות הדרושים, בכדי לענות על  3.1.5

 לעיל.   העומס המוזכר

 ורה. חב הת  כמפורט בהנחיות משרד  6יבוצעו מצינורות ברזל שקוטרם "  יםעמוד ה 3.1.6

 ניקוי, ציפוי וגמר סופי.  העמודים יהיו מברזל מגולוון, תהליך הגלוון יהיה בשלבים:  

  חיבור החשמל, המהדקים, האינסטלציה החשמלית, האיטום, תאי החיבור, פתח הכניסה, 3.1.7

 . 3.20עד   3.1  -יים לעמודי רמזורים לפי סעיפים מ לפי התנאים הטכנ  יבוצעו  חורים וכו'

 סיבוב   שר גישה נוחה למערכות הפנסים המורכבות על העמוד, יש להבטיח אפשרות שלכדי לאפב 3.1.8

 למדרכה.  מעלות לפחות, בכדי לאפשר גישה אל הפנסים מעל 90של  תבזווי  העמוד זרוע 

 המחירון לכל סוג של עמוד שוט, בהתאם להצעת הקונסטרוקציה שלו, כולל את כל האינסטלציה   3.1.9

 כולל העמוד עצמו. י ההורדה, מפנסי הרמזורים עד תא החיבורים שבעמוד,בל וכ החשמלית  

 .  3.20עד  3.1כל זה לפי התנאים הטכניים אשר פורטו בסעיפים מ   

 הטכני של    י שוט כולל זרוע לפי אורכים שונים בהתאם למפרטהמחירון כולל מחירים עבור עמוד 3.1.10

 על עדכוניו בעתיד. משרד התחבורה  

 טכני ה המחירון כולל מחיר לאספקת  והתקנת עמוד דמויי שוט עם זרוע כפולה בהתאם למפרט 3.1.11

 על עדכוניו בעתיד.  משרד התחבורהשל 

 מ'.  0.5בהפרשים של   מ' 5.5מ' ועד  2.0יהיה באורך   ותועאורך הזר 3.1.12

   0.5מ' בהפרשים של  4.0מ' ועד  2.0לכל צד יהיה באורך  ותוע במקרה של זרוע כפולה אורך הזר 3.1.13

 מ'.

 ו/או ע"י   ס"מ 10על העמוד יסומנו מספרי הזיהוי של העמוד ושל הצומת בצבע שחור בגודל  3.1.14

 הלוחית תסופק  .ברגים 4הרמזור ע"י עד לוחית שעליה מוטבע מס' העמוד אשר תוצמד לעמוד 

 ע"י עיריית גבעתיים. 

 או  כסף של חברת "טמבור" או שווה ערך,, בצבע שכבות 2 -יש לצבוע את העמודים והזרועות ב  3.1.15

 .הישראלי   צבע יסוד לפי דרישות התקן על גבי לפי דרישת עיריית גבעתיים   כל צבע אחר

 להרכבת מערכות פנסי רמזורים על עמודי מאור טבעות ותאי חיבורים  3.2

 קיימים הדי מאור  הקבלן מערכות פנסי רמזורים על עמו יתקיןלפי דרישת עיריית גבעתיים רק  3.2.1

 בעיר. 
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 . בהתאם לצורת העמוד מערכות הפנסים יורכבו בעזרת טבעות מיוחדות 3.2.2

 מ' מעל   0.50  עלת מערכות פנסים בגובהעל עמודי המאור יותקנו גם תאי חיבורים, הדרושים להפ  3.2.3

 הקרקע.   פני 

 המאור,   טר בהתאם לעמודמ"מ ובקו 4הטבעות תהינה עשויות מברזל מגולוון בעובי של לפחות   3.2.4

 יותקנו.   שעליו 

 עמודי המאור.   הטבעות תהינה בעלות דפנות כפולות כולל בידוד גומי להגנה על

 מ"מ. דלת תא 51. בעובימ"מ, והמכסה  251.עובי בתא החיבורים יהיה עשוי מפח ברזל  3.2.5

 ברגים והתא יהיה אטום בפני חדירת מים.  ע"י החיבורים תחוזק

 עד    3.1.7 -מ   , כולל מהדקים מיוחדים בהתאם לתנאים טכניים הנזכרים בסעיפיםהחיבורים תא 3.2.6 

 יבוצעו לפי התנאים   המהדקים על פס קפיצי, בורג פליז הארקהכל החיבורים, הרכבת  . 3.1.8 

 . 3.1.9בסעיף עמודי רמזורים מס'  הטכניים המוזכרים

 יקבע לפי מספר וסוגי מערכות של הפנסים. מספר הטבעות שיורכבו על עמודי המאור, י 3.2.7

 בכל מקרה יורכב רק תא חיבורים אחד על עמוד המאור.  

 מ' מעל פני השטח שעליו מוצב עמוד המאור.   0.50החיבורים בגובה של  יש להרכיב את תא   3.2.8

מ' מעל אותו שטח. יתר הטבעות יש  2.50התחתונה, הראשונה, תורכב בגובה של  טבעתה

 תאם למרחקים הדרושים להרכבת המערכות.להרכיב בה

 .3/8" קוטר שלחלקים אשר תהודקנה לעמוד בעזרת ברגים מפלדה ב  2 -יש לבצע את הטבעות ב  3.2.9

 העמוד עצמו.  הידוק הטבעות לעמוד יעשה ע"י לחץ בלבד ללא פגיעה, קדוח חורים או חיזוק בגוף  

 )לפי תקן   1  1/2ובר צינור ברזל מגולוון בקוטר של " בין תאי החיבורים ובין הטבעת התחתונה, יח  3.2.10

  מים(.  

נירוסטה אשר גם הם יחוברו ללא ברגים  סרטי פלדה  2הצינור הזה יהודק אל גוף המאור בעזרת  

דרך צינור זה יש להעביר כבלי הזנה אל פנסי הרמזורים והאביזרים  בעמוד. וללא פגיעה

 האחרים. 

   ובו יושחלו הכבלים  1בקוטר " .P.V.Cעליונה, יחובר צינור עת הלטב דהתחתונה עמהטבעת  3.2.11 

 )תמרור(. הפנסים ושלטי ההדרכה  בור מערכותע

 יש לחבר באמצעות הברגה מהרשת התת קרקעית עד לתא החיבורים, צינור אטום  מברזל 3.2.12

 קרקעית עד דרך צינור זה יעברו המשכי כבלי הרשת התת   )לפי תקן המים(. 2" של  מגולוון בקוטר

 תא החיבורים. 

 קע לטבעות העליונות כל הצינורות הגלויים לעין, בין הקרותא החבורים  ,כל חלקי הטבעות 3.2.13

 לפי דרישת או כל צבע אחר כסף של חברת "טמבור" או שווה ערך,שכבות, בצבע  2  -יצבעו ב

 . הישראלי  לפי דרישות התקן סודי  צבע  על גביעיריית גבעתיים  

 ו/או   ס"מ  10יסומנו מספרי הזיהוי של העמוד ושל הצומת בצבע שחור בגודל  תא החיבורים על 3.2.14

 הלוחית   .ברגים 4לוחית שעליה מוטבע מס' העמוד אשר תוצמד לעמוד הרמזור ע"י עד ע"י 

 תסופק ע"י עיריית גבעתיים.

 המחירון כולל מחיר עבור :  3.2.15

 מערכת של טבעת.  3.2.15.1  

 תא חבורים, כולל כל הצינורות, מהרשת התת קרקעית עד לטבעת העליונה.  3.2.15.2  

 בלה והתקנה. מחירים אלו כוללים הו 

 זרועות להרכבת מערכות פנסי רמזורים על עמודי מאור 3.3

 לפי דרישות עיריית גבעתיים יהיה על הקבלן לבצע הרכבה של מערכות הפנסים באמצעות זרוע  3.3.1

 . והוספת גומיות בין העמוד ורגלי הפנס ג שהואוס מכל  על עמודי מאור 
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   מערכות פנסים ושני תמרורים 2שב עבור עומס של הזרוע חייבת להיות מברזל מגולוון מחו 3.3.2

 מעל הפנסים. ס"מ 40קוטר ב

 ממרכז או ציר עמוד המאור.מ'  0.5בהפרשים של מ'   3.0מ' עד   1.50הזרוע תהיה באורך של   

 לכל  ק"ג  150, יש לקחת בחשבון בין היתר: לחץ כוח של זרועותטרוקציה של הבחישוב הקונס 3.3.3

 בצירוף חישובים סטטיים וחישוב לעומס הדרוש חתומים ע"י  זרועותהקבלן יגיש תכנית ה סמ"ר

 ומאושרים ע"י מכון התקנים.  ועל חשבונו  הקבלן  המופעל ע"י מהנדס 

כסף  בצבע , שכבות 2  -וע ב ת הזרוע, צביעת הזר המחירון ליחידה כולל: אספקה, הובלה, התקנ 3.3.4

צבע יסוד    על גבילפי דרישת עיריית גבעתיים    או כל צבע אחר של חברת "טמבור" או שווה ערך,

 .הישראלי   דרישות התקן לפי 

 התקנת ואספקת פנסי רמזורים .4

 ה ג ד ר ו ת  

 (. חץ  )עם דמויות קפנסים בצבעים : אדום, צהוב וירו 3:   מערכת פנסי תנועה תכלול .1 

 (. ה"ר  פנסים בצבעים : אדום וירוק )עם דמויות 2 : מערכת פנסי הולכי רגל תכלול .2 

 (. ה"ר פנס צהוב או אדום )עם דמות 1 :  מערכת פנס מהבהב תכלול .3 

 בכל המערכות של הפנסים שהוזכרו יכללו גם כל המתקנים והאביזרים הדרושים להפעלתם התקינה. 

 עהפנסי תנו 4.1  

מ"מ ללא כל חלקי מתכת   3נועה כוללת גוף מפוליקרבונט, עובי הדפנות שלו יהיה לפחות מערכת פנסי ת 

 כגון ברגים, מקשרים וכו' למעט רגליות. 

 הפנסים וחלקיהם יהיו לפי מפרט משרד התחבורה ובאישורו.  

 תיבות, כל אחת עם דלת נפרדת.  3הגוף יהווה  4.1.1

 לבתי המנורה ולכל החלקים שמהם מורכב הפנס. אפשר גישה נוחה הדלתות האלה חייבות ל 4.1.2

 להיות נעולה ואטומה בעזרת חומר איטום.   הדלת חייבת

 בתוך הדלתות יהיו מורכבים הפנסים על חלקיהם שהם: עדשה, רפלקטור, בית מנורה, כולל כל   4.1.3

 לית. החשמל וכל האביזרים הדרושים להפעלת הפנס, כולל הנורה החשמ  מוליכי  

 שתחובר ע"י מגרעת/מחבר   מפוליקרבונט כמגן שמש המצחיי של הדלת תותקן  יהחיצונעל החלק  4.1.4

 . לדלת הפנס  

צבעים : אדום, צהוב, ירוק, לפי הנורמות   3  -ב  או פוליקרבונט העדשות תהיינה מזכוכית  4.1.5

 התחבורה.  ומפרט משרד  הבינלאומיות

 גנית של כל שטחור בשטח המואר של הפנס, והארה הומוהעדשה חייבת להבטיח ריכוז הא 4.1.6

 העדשה. 

 הפנס.  מ' מעל פני הכביש, בכוון איתות 1.40בגובה של   מכסימליתייבת להבטיח ראות העדשה ח  4.1.7

הומוגנית של   הרפלקטור בתוך הפנס חייב להיות ממתכת מלוטשת וצורתו חייבת להבטיח הארה 4.1.8

 הפנס.  כל שטח

ורוזיה  ק  לכוון התנועה וחייב להיות מוגן נגד מכסימליתהחזרת אור  ר חייב להבטיחהרפלקטו 4.1.9

 החזרת אור מעולה, לפחות לתקופה של ההסכם.   להבטיח וצריך

על    השנים הראשונות,  6במקרה שהרפלקטור יפסיד את התכונות הנדרשות למשך תקופה של  4.1.10

  .ללא תמורה  להחליפו  הקבלן

את  להחליף רשאית  ה עיריית גבעתייםיף את הרפלקטור, תהיבמקרה שהקבלן לא יחל 

  ולא תהיה לקבלן אפשרות לערערולקזז מהחשבון הקרוב שיגיש לתשלום לן הרפלקטור ע"ח הקב 

 על כך. 
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הנורות    נורת הפנס חייבת לעמוד במרכזו של הרפלקטור וחייבת להיות אפשרות של התאמת 4.1.11

 למוקד. 

 ושל חלקי הפנס, ללא פרוק יתר החלקים.  חלפה נוחה של הנורותיש להבטיח אפשרות לה 4.1.12

 פס   בתוך גוף הפנס יותקן פס מהדקים, אשר בו יחוברו מוליכי החשמל ע"י הידוק באמצעות 4.1.13

 בעמוד.   לפס המהדקים יחוברו חוטי הזנה מבתי הנורות וגידי הזנה לפס מהדקים מתכת קפיצי.

 החשמל מוגנים   רו מים לגוף הפנס, יהיו מעגליך שאם יחדאטומים, כ המהדקים חייבים להיות

 הפנסים, נתונים    חשמל או מאור שעליהם מורכבים רמזורים, ולא יגרם קצר. מאחר ועמודי

 מהדקים קפיציים   אלא רק עם בברגים, חבור להשפעה של ויברציות, אין להשתמש בשום

 מיוחדים. 

 לות.מע  180של  תבזווייבוב הפנס בציר מאוזן, הקונסטרוקציה של הפנס צריכה לאפשר ס 4.1.14

 הכביש.  מעלות כלפי  83של   תבזווייה יורכבו ידלתות הפנס כולל הרפלקטור, עדשה, נורה ומצח 4.1.15

אולם תבטיח  , הקונסטרוקציה של בית המנורה ושל גוף הפנס, תהיה מוגנת בפני חדירת מים 4.1.16

 לגוף הפנס.  אוורור הדרוש

ונגד   הנורות חייבות לעמוד נגד ויברציות  .DIN49842ת המתאימות לתקן הגרמני ק נורויש לספ 4.1.17

 קשים, שהם כתוצאה מהדלקות וכיבויים תכופים.   תנאי עבודה

 . לומן לפחות 840עם מילוי גז קריפטון ושטף אור של  וואט   100הספק הנורה יהיה  

 . מעת התקנתה  ותשע 5,000אורך החיים של הנורות חייב להיות לפחות   4.1.18

 מהיצרן בעניין טיב הנורה ואורך חייה.  על הקבלן להמציא אישור  

 .  20%וולט  240הנורה חייבת להיות מותאמת לעבודה במתח של  4.1.19

 גודל פנסי תנועה 4.1.20 

 סוגי פנסים: 3ישנם    

 .  12.  מערכת פנסים בקוטר עדשה של "1   

 .  8".  מערכת פנסים בקוטר עדשה של 2   

 . 3.5של ".  מערכת פנסים בקוטר עדשה 3   

 אור   חייבים להראות באופן ברור בתנאי הארה של 12פנסים עם עדשות אדומות בקוטר של "  4.1.21 

 מטר.  250של שמש בשעות הצהריים ממרחק של לפחות  יום, ביום קיצי 

 אור יום,   רור בתנאי הארה שלחייבים להראות באופן ב 8פנסים עם עדשות אדומות בקוטר של "    4.1.22 

 מטר.  150של שמש בשעות הצהריים ממרחק של לפחות  ביום קיצי   

 אור   חייבים להראות באופן ברור בתנאי הארה של 3.5פנסים עם עדשות אדומות בקוטר של "    4.1.23 

 מטר.  40של שמש בשעות הצהריים ממרחק של לפחות  קיצי  יום, ביום

 עיריית גבעתיים תמרורים מוארים לפי תנאים טכניים בסעיף ישת יורכבו, לפי דרעל פנסי תנועה  4.1.24 

 המשנה שלו.  על סעיפי 5.0   

 הדמות או החץ   לפי דרישת עיריית גבעתיים, על הקבלן לספק עדשות עם דמות או חץ בתוכם. 4.1.25 

 או חץ.   עיריית גבעתיים לא תשלם תוספת מחיר עבור עדשות עם דמות  אלומיניום.מיהיו 

 גליות להתקנת מערכות הפנסים יהיו מאלומיניום או מתכת מגולוונת. הר 4.1.26 

 . לישראל  יש לבצע את כל האינסטלציה לפי דרישות התקן של חברת החשמל 4.1.27 

 כולל החיבור   המחירון ליחידת מערכת פנסי תנועה, כולל אספקה, הובלה, הרכבת כל האביזרים, 4.1.28 

 הדרושה להפעלה תקינה,   הרמזור, כולל אינסטלציה חשמליתורים ועד לפנס  החיבמתא  לעמוד,   

 עד להפעלת   , מסגרות רקעכסוי הפנס מהדקים, מצחיות, עדשות רפלקטורים, כולל נורות,   

 העבודה, בדיקת הפנס והכוונה.  מערכת הפנסים, כולל הרמזורים וכל יתר המרכיבים והחומר של   
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 ע"פ דרישת עיריית גבעתיים ללא תוספת   פנטום - להוסיף מתקן אנטיפנסים ניתן לכל עדשות ה 4.1.29 

   מערב.-נמצאים בכוון מזרח  פנטום יותקן בכל פנסי הרכב אשר-מתקן אנטיה .תשלום   

 אספקת והתקנת מסגרת רקע )קונטרסט( מסביב לפנסים כלולה במחיר הפנסים.  4.1.30 

 ס"מ.  2ב בצבע לבן ברוחב של  ד עם פס סביס"מ מכל צ 12המסגרת תהיה ברוחב של    

 בעזרת   מ"מ. המסגרת חייבת להיות מורכבת 2המסגרת תהיה בנויה מאלומיניום בעובי של     

 מתקן מיוחד ללא צורך בפירוק והרכבת הפנס. 

 יהיו עם נורות מסוג לד, הפנסים יהיו חייבים לעמוד במפרט משרד התחבורה  פנסים במידה וה 4.1.31 

 . V42תח להפעלת פנסי הלד יהיה מתח נמוך עד . המין שהואלכל עני

 שכבות ועמיד בטמפרטורה   2הכבל בין התמרור והמהדקים בעמוד או בארון יהיה תקני מסוג      4.1.32

 . גבוהה 

 פנסי הולכי רגל  4.2

 חלקי מתכת   מ"מ ללא כל 3מערכת פנסי ה"ר כוללת גוף מפוליקרבונט, עובי הדפנות שלו יהיה לפחות 

 ברגים, מקשרים וכו' למעט רגליות.  כגון

 הפנסים וחלקיהם יהיו לפי מפרט משרד התחבורה ובאישורו.  

 תיבות, כל אחת עם דלת נפרדת.  2הגוף יהווה  4.2.1

 הפנס.  הדלתות האלה חייבות לאפשר גישה נוחה לבתי המנורה ולכל החלקים שמהם מורכב 4.2.2

 חומר איטום. בעזרת הדלת חייבת להיות נעולה ואטומה  4.2.3

 :  בתוך הדלתות יהיו מורכבים הפנסים על חלקיהם 4.2.4

 הפנס, כולל    עדשה, רפלקטור, בתי מנורה, כולל כל מוליכי החשמל והאביזרים הדרושים להפעלת 

 החשמלית.  הנורה 

 שתחובר ע"י מגרעת/מחבר   מפוליקרבונט כמגן שמש המצחיי על החלק החיצוני של הדלת תותקן  4.2.5

 . הפנסלדלת  

  צבעים:  אדום וירוק, לפי הנורמות הבינלאומיות 2  -ב  או פוליקרבונטהעדשות תהיינה מזכוכית  4.2.6

 התחבורה.   ומפרט משרד המקובלות  

 של כל  ריכוז אור מכסימלי בשטח המואר של הפנס, והארה הומוגנית חלהבטיהעדשה חייבת   4.2.7

  העדשה. י הדמות על גב

 הפנס.   מ' מעל פני הכביש, בכיוון איתות 1.55אות מכסימלית בגובה של  ת להבטיח רהעדשה חייב 4.2.8

 יתר חלקי    בעדשה הירוקה של פנסי הולכי רגל, תראה דמות הולך רגל בצבע ירוק במצב הליכה, 4.2.9

 אלומיניום. מ ההיתהדמות  בצבע שחור. העדשה יהיו 

 ויתר חלקי    ת הולך רגל בצבע אדום במצב עמידהבעדשה האדומה של פנסי הולכי רגל, תראה דמו 4.2.10

 אלומיניום. מ ההיתהדמות  בצבע שחור. יהיו העדשה 

 הומוגנית של   בטיח הארה הרפלקטור בתו הפנס חייב להיות ממתכת מלוטשת וצורתו חייבת לה 4.2.11

 הפנס.  כל שטח

 קורוזיה    היות מוגן נגדהרפלקטור חייב להבטיח החזרת אור מכסימלית לכיוון העדשה, חייב ל 4.2.12

 החזרת אור מעולה, לפחות לתקופה של ההסכם.   להבטיח וצריך  

 על   הראשונות,במקרה שהרפלקטור יפסיד את התכונות הנדרשות במשך תקופה של ההסכם  4.2.13

 ללא תמורה. להחליפו  הקבלן

 הרפלקטור    להחליף את רשאיתתהיה עיריית גבעתיים  ,במקרה והקבלן לא יחליף את הרפלקטור

 , ולא תהיה לקבלן אפשרות לערער על כך. ולקזז מהחשבון הקרוב שיגיש לתשלום  ע"ח הקבלן

 ות אפשרות של כיוון הנורה.נורת הפנס חייבת לעמוד במוקד של הרפלקטור וחייבת להי 4.2.14

 יש להבטיח אפשרות להחלפה נוחה של הנורות וכל חלקי הפנם, ללא פרוק יתר החלקים. 4.2.15
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 פס   בתוך גוף הפנס יותקן פס מהדקים אשר בו יחוברו מוליכי החשמל ע"י הידוק, באמצעות 4.2.16

 המהדקים   וגידי הזנה לפסלפס המהדקים יחוברו חוטי הזנה מבתי הנורות,   מתכת קפיצי,

   שבעמוד.

 החשמל   הפנס, יהיו מעגלי  להיות אטומים כך שאם יחדרו מים לתוך גוף המהדקים חייבים 

 מאחר ועמודי רמזורים, חשמל או מאור שעליהם מורכבים הפנסים   יווצר קצר. מוגנים ולא 

 רק עם מהדקים   להשתמש לשום חיבור חשמל בברגים, אלא  ויברציות, אין  נתונים בהשפעה של

 מיוחדים.    קפיציים

 מעלות.   180  של תבזוויהקונסטרוקציה של הפנס צריכה לאפשר את סיבוב הפנסים בציר מאוזן,  4.2.17

 שטח   מעלות כלפי 83של   תבזווייה, יורכבו י דלתות הפנס כולל הרפלקטור, עדשה, נורה והמצח 4.2.18

 המדרכה.  

 תבטיח את    המנורה ושל גוף הפנס, תהיה מוגנת בפני חדירת מים, אולםהקונסטרוקציה של בית  4.2.19

 הדרוש של גוף הפנס. האוורור 

 וויברציות ונגד    . הנורות חייבות לעמוד נגדDIN49842מות לתקן הגרמני יש לספק נורות המתאי   4.2.20

 שהם תוצאה מהדלקות וכיבויים תכופים. ם קשי תנאים 

 . לומן לפחות 600ם מילוי גז קריפטון ושטף אור של ע  וואט 75הספק הנורה יהיה  

 . מעת התקנתה  שעות 5,000אורך החיים של הנורות חייב להיות לפחות   4.2.21

 ל הקבלן להמציא אישור מהיצרן בעניין טיב הנורה ואורך חייה. ע  

 .  20%וולט  240הנורה חייבת להיות מותאמת לעבודה במתח של  4.2.22

 הולכי רגל גודל פנסי 

 . 8מערכת פנסי הולכי רגל תהיה בקוטר עדשה של " 

 ביום   ה של אור יום,חייבים להראות ברור בתנאי האר 8פנסי הולכי רגל עם עדשות בקוטר של "  4.2.24

 מטר. 40בשעות הצהריים, ממרחק של לפחות  שמש קיצי עם

 מתכת מגולוונת. הרגליות להתקנת מערכת הפנסים יהיו מאלומיניום או   4.2.25

 . לישראל יש לבצע כל האינסטלציה לפי דרישות התקן של חברת החשמל 4.2.26

 החיבורים    ובלה, כל האביזרים, חיבור מתאהמחירון למערכת פנסי הולכי רגל כולל אספקה, ה 4.2.27

 המערכת, נורות,    הרמזור, כל האינסטלציה החשמלית הדרושה להפעלה תקינה של עד לפנס

 של מערכת הפנסים,   עדשות, רפלקטורים, וכל יתר המרכיבים והחומרים  מצחיות,מהדקים, 

 אלה.   כפי שמצויין בתנאים טכניים והכוונה,  כולל עבודה, בדיקת הפנס

 יהיו עם נורות מסוג לד, הפנסים יהיו חייבים לעמוד במפרט משרד התחבורה  פנסים במידה וה 4.2.28 

 . V42הלד יהיה מתח נמוך עד לכל עניין שהוא. המתח להפעלת פנסי  

 שכבות ועמיד בטמפרטורה   2הכבל בין התמרור והמהדקים בעמוד או בארון יהיה תקני מסוג  4.2.29

 . גבוהה 

 הב  פנס מהב 4.3

חלקי מתכת כגון   מ"מ ללא כל 3כולל גוף מפוליקרבונט, עובי הדפנות שלו יהיה לפחות  בהמהב פנס 

 הפנסים וחלקיהם יהיו לפי מפרט משרד התחבורה ובאישורו.  מקשרים וכו' למעט רגליות.  ברגים,

 הגוף יהווה תיבה אשר מצידה האחד תורכב דלת. 4.3.1

 ולכל החלקים שמהם מורכב הפנס.  ה לבית המנורהדלת זו חייבת לאפשר גישה נוח 4.3.2

 דלת הפנס חייבת להיות בעלת מתקן נעילה ואטומה בעזרת חומר איטום.  4.3.3

 מוליכי    בתוך הדלת יהיה מורכב הפנס על כל חלקיו: עדשה, רפלקטור, בית מנורה, כולל כל 4.3.4

 האביזרים הדרושים להפעלת הפנס, כולל הנורה החשמלית.ו   החשמל
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 שתחובר ע"י מגרעת/מחבר   מפוליקרבונט כמגן שמש המצחיי על החלק החיצוני של הדלת תותקן  4.3.5

 . לדלת הפנס 

 , לפי הנורמות   12בקוטר של "או מפוליקרבונט העדשה של פנס המהבהב תהיה מזכוכית  4.3.6

 משרד התחבורה.  המקובלות ומפרט  הבינלאומיות 

 כל   מלי בשטח המואר של הפנס והארה הומוגנית שלר מכסי העדשה חייבת להבטיח ריכוז או 4.3.7

 עדשה.

 כל סמל   הקבלן חייב לספק את העדשות במהבהבים עם דמות של הולך רגל במצב הליכה, או עם 4.3.8

 ללא תוספת מחיר.   שיידרש, אחר 

 מ' מעל פני הכביש בכוון איתות הפנס. 1.40הראות המכסימלית חייבת להיות בגובה של  4.3.9

 על  הומוגנית   הרפלקטור בתוך הפנס חייב להיות ממתכת מלוטשת וצורתו חייבת להבטיח הארה 4.3.10

 הפנס.  כל שטח

 קורוזיה    הרפלקטור חייב להבטיח החזרת אור מכסימלית לכוון העדשה וחייב להיות מוגן נגד 4.3.11

 החזרת אור מעולה לתקופת של ההסכם.   להבטיח וצריך

 הראשונות, על   השנים 6ור יפסיד את התכונות הנדרשות במשך התקופה של שהרפלקטבמקרה  4.3.12

 תהיה   להחליפו ללא תמורה. במקרה שהקבלן לא יחליף את הרפלקטור, עיריית גבעתיים  הקבלן 

 ולא תהיה   ,ולקזז מהחשבון הקרוב שיגיש לתשלום הרפלקטור ע"ח הקבלן רשאית להחליף את 

 כך. אפשרות לערער על לקבלן 

 נורת הפנס חייבת לעמוד  במוקד של הרפלקטור וחייבת להיות אפשרות של כיוון הנורה. 4.3.13

 החלקים. יש להבטיח אפשרות להחלפה נוחה של הנורות וכל חלקי הפנס, ללא צורך בפירוק יתר 4.3.14

   פס צעותבתוך גוף הפנס יותקן פס מהדקים אשר בו יחוברו מוליכי החשמל ע"י הידוק, באמ 4.3.15

המהדקים   לפס המהדקים יחוברו חוטי הזנה מבית המנורה, וגידי הזנה לפס מתכת קפיצי.

  המהדקים חייבים להיות אטומים, כך שאם יחדרו מים לתוך גוף הפנס, יהיו מעגלי שבעמוד.

מאחר ועמודי הרמזורים, חשמל או מאור שעליהם מורכבים   קצר. יווצר החשמל מוגנים ולא 

אין להשתמש לשום חיבור חשמל בברגים, אלא רק עם   ויברציות,  ה שלם להשפע הפנסים נתוני

 מיוחדים.   מהדקים קפיציים

 מעלות.  180של   תבזוויהקונסטרוקציה של הפנס צריכה לאפשר סיבוב הפנסים בציר מאוזן,  4.3.16

   אולם תבטיחהקונסטרוקציה של גוף המנורה ושל גוף הפנם תהיה מוגנת מפני חדירת מים,  4.3.17

 לגוף הפנס.  אוורור הדרוש

 מעלות כלפי הכביש. 83של   תבזווי ה יורכבו י דלת הפנס, כולל הרפלקטור, נורה והמצחי 4.3.18

 ונגד   . הנורה חייבת לעמוד נגד ויברציותDIN49842יש לספק נורות המתאימות לתקן הגרמני  4.3.19

 פים.קשים שהם תוצאה מהדלקות וכיבויים תכו  תנאי עבודה

 . לומן לפחות 840עם מילוי גז קריפטון ושטף אור של  וואט   100ורה יהיה  הספק הנ

 . מעת התקנתה , שעות5,000  אורך החיים של הנורה חייב להיות לפחות 4.3.20

 על הקבלן להמציא אישור מהיצרן בעניין טיב הנורה ואורך חייה.   

 .  20%וולט  240הנורה חייבת להיות מותאמת לעבודה במתח של  4.3.21

 12גודל מערכת פנסים מהבהבים יהיה בקוטר עדשה של "  4.3.22

 ביום   חייבים להראות באופן ברור בתנאי הארה של אור יום, 12פנסים עם עדשות בקוטר של " 4.3.23

 מטר.  150בשעות הצהריים ממרחק של לפחות  שמש, קיצי של

   תנאים טכניים, והתוכניות  לפי דרישה, יותקן על מערכת הפנסים תמרור הדרכה מואר לפי 4.3.24

 ביצוע ל המאושרות  
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 יורכבו, לפי דרישת עיריית גבעתיים תמרורים מוארים לפי תנאים טכניים    המהבהבעל פנסי  4.3.25 

 המשנה שלו.  על סעיפי 5.0  בסעיף

 הדמות    ות בהן יש לסמן סמלים לפי דרישת עיריית גבעתיים.לא תשולם כל תוספת עבור עדש 4.3.26

 . אלומיניוםמ  ההית

 הפנס יותקן ע"י שתי רגליות.  4.3.27

 . לישראל יש לבצע את האינסטלציה לפי דרישות התקן של חברת החשמל 4.3.28

 חיבור   המחירון עבור מערכת פנסים מהבהבים, כולל אספקה, הובלה, הרכבה, האביזרים, 4.3.29

 להפעלה תקינה,   ההחיבורים עד לפנס הרמזור, האינסטלציה החשמלית הדרוש  לעמוד, מתא 

 והאבזרים של מערכת הפנסים,   עדשות, רפלקטורים וכל יתר המרכיבים נורות, מהדקים, מצחיות,

 טכניים אלה.   כפי שצויין בתנאים כולל עבודה, בדיקת הפנס והכוונתו,

 יהיו עם נורות מסוג לד, הפנסים יהיו חייבים לעמוד במפרט משרד התחבורה  פנסים במידה וה 4.3.30 

 . V42ל עניין שהוא. המתח להפעלת פנסי הלד יהיה מתח נמוך עד לכ

 שכבות ועמיד בטמפרטורה   2הכבל בין הפנס והמהדקים בעמוד או בארון יהיה תקני מסוג  4.3.31

 . גבוהה

 מואריםתמרורים, שלטי הכוונה ושלטים התקנת  .5

   רכות תמרורי הכוונה, עלמעל מערכות פנסי התנועה יורכבו, לפי דרישת עיריית גבעתיים, מע 5.1

 סומנים חיצים בצורות שונות, לפי דרישת עיריית גבעתיים, צבע החץ  מ  התמרורים האלה יהיו 

 על רקע כחול. או צהוב יהיה לבן  

 ס"מ.   50ס"מ או  40התמרורים יהיו בקוטר של   5.2

 מ', ביום ובלילה.  100תמרורים אלה חייבים להראות באופן ברור ממרחק של  5.3

 רורים חייבים להיות מוארים בשעות החשיכה. מתקן אוטומטי יפעיל או יפסיק אתהתמ

 הראות, או בעזרת שעון אוטומטי.  תאורתם לפי תנאי

   )פוליקרבונט( והשטח המודפס יהיההעדשות של תמרורים מוארים יבוצעו מגוף פלסטיק  5.4

 רנספרנטי(.ט) מפלסטיק שקוף

 הדרוש.  דירת מים לגוף התאורה, אולם יש להבטיח אוורוריש לדאוג לאיטום, בכדי למנוע ח 5.5

   ס"מ 50או  40יש להאיר את התמרורים בעזרת נורות פלורוסנטיות עגולות. בתמרור בקוטר   5.6

  וואט 32 -וואט ו  20 ס"מ והספק הנורה 31  -מ, חיצוני ס" 23 -הנורה: פנימי   יהיה קוטר

 . בהתאמה

 אור תהיה זהה לסוג של נורות פלורוסנטיות. במקרה של תמרור מסוג לד עוצמת ה  

 .לישראל בכל תמרור יהיה מותקן קבל לשיפור מקדם ההספק לפי דרישות חברת החשמל 5.7

 יש להגן על הנורה בפני חדירת מים.  5.8

 מעל   במערכת תמרורי הכוונה, יש לכלול את הקונסטרוקציה גם אם הדרישה לקביעת תמרורים 5.9

 במחיר יש לכלול גם אינסטלציה וכל החיבורים והאביזרים הדרושים   ים.הרמזור פנסי מערכת 

 מוארים.  להפעלת תמרורים 

   רו כל הכבליםמיוחד, שבתוכו יעב גמיש האינסטלציה להארת התמרורים תבוצע בתוך צינור  5.10

 הפנסים והתמרורים.  ערכת  והחיבורים בין 

 חיבור    רכת הפנסים, חייבת להבטיח אתהקונסטרוקציה לקביעת תמרורים מוארים מעל מע 5.11

 מקור האור של התמרור, נגד השפעות ויברציות אלו.  החשמל ואת 

 יש להשתמש בברגים מגולוונים לחיזוק הקונסטרוקציה.  5.12

 מעלות כלפי ציר אופקי.  180 -להבטיח אפשרות של סיבוב מערכת תמרור ההכוונה ב יש  5.13

   , והאחריותתקופת ההסכםחריות, על תקינות תמרורי ההכוונה להקבלן חייב לקחת על עצמו א 5.14
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 . תקופת ההסכםתהיה ל התאורה לגבי גוף 

 יתקן   קבלן לא יחליף אוכל תקלה בתמרור תתוקן תוך התקופה הנ"ל ע"ח הקבלן. במקרה שה 5.15

   ולהזמין את התיקון, ע"י קבלן אחר א הפגום בתמרור, עיריית גבעתיים תהיה רשאית  את החלק 

 אפשרות    ולא תהיה  ולקזז מהחשבון הקרוב שיגיש לתשלוםהקבלן  ע"י עובד עירוני, על חשבון

 על כך.   לקבלן לערער

 שכבות ועמיד בטמפרטורה   2תקני מסוג   הכבל בין התמרור והמהדקים בעמוד או בארון יהיה 5.16

 . גבוהה 

 ים לעמוד במפרט משרד התחבורה  יהיו עם נורות מסוג לד, הפנסים יהיו חייבפנסים במידה וה 5.17 

 . V42לכל עניין שהוא. המתח להפעלת פנסי הלד יהיה מתח נמוך עד 

 תמרורי תנועה מוארים ומתחלפים  5.1

 )"בולארד"(.  פלואורסצנטיותישנם תמרורי תנועה מוארים בעזרת נורות  5.1.1

   בע והסמלים יהיו. המידות, הצ)טרנספרנטי( הוראת התמרור תהיה מסומנת על גוף שקוף 5.1.2

 על עדכוניו בעתיד.  2502, מס' 1.1.1970התעבורה  לתקנות בהתאם

 הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות  ים מאושרים ע"י הועדה תקנה ל בהתאם והיי  יםהתמרור 5.1.3

 ומאושרים בהתאם    על עדכוניו בעתיד 2009שפורסם ע"י בני פרישר, משרד התחבורה ינואר   

 . ורהלמפרט משרד התחב

 קורוזיה.  גוף התמרור חייב להיות מיציקת אלומיניום או פוליקרבונט או מתכת אשר עומדת נגד 5.1.4

 יסת מים ומאוורר. התמרור חייב להיות אטום לכנ 5.1.5

   ס"מ 50או  40יש להאיר את התמרורים בעזרת נורות פלורוסנטיות עגולות. בתמרור בקוטר   5.1.6

 וואט.  32ס"מ והספק הנורה  31  -ס"מ, חיצוני  23 -הנורה: פנימי   יהיה קוטר

 .לישראל בכל תמרור יהיה מותקן קבל לשיפור מקדם ההספק לפי דרישות חברת החשמל 5.1.7

 מיוחד נגד   שכבות, שתי שכבות תהיינה בצבע   4  -יש לצבוע את גוף התמרור בצבע שרוף בתנור ב  5.1.8

 ושתי שכבות בצבע אפור סינתטי. קורוזיה 

 התמרור.   קונסטרוקציה ל התמרור חייבת לאפשר גישה נוחה לגוף התאורה ולכל החלקים של 5.1.9

 . בהתאם למפרט משרד התחבורה  י רמזור או עמודים אחריםתמרורים אלו יותקנו על עמוד 5.1.10

 כולל הצבע.תקופת ההסכם הקבלן חייב לקחת על עצמו אחריות לתקינות התמרור ל  5.1.11

 .תקופת ההסכםוף התאורה תהיה להאחריות לגבי ג  

 יתקן   כל תקלה בתמרור תתוקן תוך התקופה הנ"ל ע"ח הקבלן. במקרה שהקבלן לא יחליף או 5.1.12

   את התיקון ע"י קבלן אחר ע"ח   הפגום בתמרור, עיריית גבעתיים יהיה רשאי להזמין את החלק 

 ן לערער על כך.ולא תהיה אפשרות לקבל ולקזז מהחשבון הקרוב שיגיש לתשלוםהקבלן  

 עדכוניו   על 1.1.1970המחירון כולל תמרורים )"בולארד"(, לפי לוח תמרורים לתקנות התעבורה  5.1.13

 עתיד. ב 

כל התנאים הטכניים   המחיר יכלול הרכבה, אספקה, אינסטלציה חשמלית על כל אביזריה, לפי

ו מתא החיבורים עד  קרקעית א  במכרז זה. המחיר כולל את האינסטלציה מרשת התת המוזכרים

 לתמרור. 

 מחירון כולל תמרור תנועה מסוג פיבר אופטי, "לדים" או כנף. ה 5.1.14

הבקרה    מצבי בחירה. ההחלפה תבוצע ע"י שעון או בפיקוד מרחוק ממנגנוןתמרור בעל שני  כל

 המקומי.

 ארונות מנגנונים ובסיסיםהתקנת  .6

 זכוכית.   ות מפוליאסטר משוריין עם חיזוק של סיביארונות המנגנונים יהיו בנויים מדפנות עשוי 6.1

 תקנה חיצונית. אטום בפני חדירת מים, אבק ורטיבות, ויהיה מיועד לה הארון יהיה 
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 . IP54ארון המנגנון יהיה בעל בידוד כפול והגנה לפי תקן   6.2

 לת פגיעה  כול הקבלן יהיה אחראי לתקופה של ההסכם עבור תקינות הצבע של הארון. אחריות זו 6.3

 בזדון.   

הקבלן   רשאית לתקן את הצבע ע"ח תהיה שהקבלן לא יתקן את הצבע, עיריית גבעתיים במקרה

על כל ארון   ולא תהיה לקבלן אפשרות לערער על כך. שבון הקרוב שיגיש לתשלוםולקזז מהח

 חדש תמרח שכבה של חומר נגד הדבקת מודעות. 

   .30%ם את כל הציוד הדרוש עם רזרבה של יש להבטיח שהארונות יוכלו להכיל בתוכ 6.4

 המנהל. שיאושרו ע"י    -יש לצרף להצעה תרשים עם מידות וצורת ארון המוצע  

 ואשר  על דלתות הארון יותקנו מנעולים צילינדרים פנימיים מעולים, העומדים נגד חלודה  6.5

 בטוחה של דלתות הארון.  יבטיחו נעילה

 תמורה.   נעול ובמקרה שהמנעול יחליד, הקבלן יחליפו ללאהקבלן יהיה אחראי במשך ההסכם למ  

 היה עיריית גבעתיים רשאי להחליפו על  ת לא יחליף את המנעול בתקופת האחריות,   אם הקבלן  

 ולא תהיה לקבלן אפשרות לערער על כך.  ולקזז מהחשבון הקרוב שיגיש לתשלוםהקבלן   חשבון  

 המנגנונים.    לן לספק מנעולים ומפתחות לפתיחת תאיתאים. על הקב 2  בכל ארון מנגנון יהיו 6.6

 משלוש נקודות.   סת הבריחים תהיהלדלתות יהיו בעלי מנגנון צילינדר, כאשר תפי  המנעולים 

 עיריית גבעתיים )מפתח   אחיד לכל הארונות לפי דגם המאושר ע"י המנעול לתא הפיקוד יהיה 

 . מפרט מנגנון מצורף . מסטר לכל התאים והארונות(.

 את דגם המפתחות לכל תא אשר לפיו יספק  את המנעולים והמפתחות. למנהל הקבלן ימסור  6.7

 המקובל    המנגנון יש להדביק שלטי אזהרה, המזהירים מפני מתח חשמל לפי התקןעל גבי תאי   6.8

 יש לסמן על כל ארון את מספר הצומת, סמל עיריית גבעתיים בהתאם   .לישראל חשמל של חברת

 מודעות.  הדבקת ם ואזהרה לגבילתרשי  

 כל הדלתות יסגרו בצורה הרמטית ויש לסדר אוטם מיוחד לצורך זה.  6.9

 יש לדאוג לאוורור מספיק של תאי השרות בארון.  6.10

 על יסוד מבטון מזויין או מלוחות בטון טרומיים או  לפי הוראות עיריית גבעתיים הארון יוצב   6.11

 ס"מ לפחות, מתחת פני הקרקע, ויבלוט מעל   60של  ייבנה בעומקאשר   משוריין לוחות פוליאסטר 

   –אשר יחברו את האינסטלציה התת   בתוך היסוד יש להכניס צינורות ס"מ.  20 -פני הקרקע ב  

 כל זה   - לישראל החשמל לכבלי הגל הירוק, להארקה ולחברת קרקעית עד תא החיבורים וישמשו

   בהתאם לתכנית המאושרת ע"י המנהל.

 הטכניים    פקת והתקנת ארון מנגנון והבסיס, כולל כל הדרוש בהתאם לתנאיםהמחיר עבור אס  6.12

 המחיר כולל את הובלת והתקנת הארון, הבסיס, יסוד הבטון וכל תכולת   לעיל. המפורטים 

 הארון. 

 לרכב  םגלאיהתקנת  .7

   קטורים( אשר יעבירו)דיט על הקבלן יהיה לספק ולהתקין לפי דרישות עיריית גבעתיים גלאים  7.1

 נוכחות רכב.  למנגנונים נתונים על 

 לשילוב   הגלאים יענו לדרישות המפרט הטכני לגלאים שפורסם ע"י משרד התחבורה : "הנחיות 7.2

ויהיו מאושרים    בעתיד , על עדכוניו1984יוני     -ברמזורים" שהוכן ע"י ד. מהלאל וי. רונן  גלאים

 להתקנה ע"י משרד התחבורה.

 הקבלן.   התקנת הגלאי והלולאה יבוצעו בהתאם להוראות היצרן, אשר אותן יש לצרף להצעת  7.3

 . או דל מתכת סמ"ק  50תאפשר זיהוי של כל רכב כולל קטנוע בנפח  הלולאה  רגישות 

 ס"מ בהתאם להוראות העירייה. 10עד  7עומק החריץ לולאת הגלאי תהיה בעומק של  7.4 

 אם הקבלן לא יחליף או   .מיום התקנתו נות הגלאי למשך ההסכםאחראי על תקי הקבלן יהיה  7.5
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עיריית גבעתיים תהיה רשאית   רגיל, בתקופת האחריות,  הפגום משימוש החלק יתקן את 

תהיה    ולא ולקזז מהחשבון הקרוב שיגיש לתשלוםהקבלן   לתקן את החלק ע"ח  להחליף או

 כך. לקבלן אפשרות לערער על

 תיחת כבישים ומדרכות לפי הצורך, חפירת תעלות מתאימות עבור  פ התקנת הגלאים כוללת 7.6

 צינורות וכבלים, חיבורים, התקנת ואספקת הגלאי וכל   קרקעית, כולל - הרשת התת  התקנת

 של תעלות חפורות בכורכר מהודק או חול   להפעלתו, בדיקתו וכוונו. מילוי הנחוצים  האביזרים

 כל זה בהתאם לתנאים טכניים של   כביש והמדרכה. של ה יבוד ו/או ריצוףקרצוף ור והידוקם,

 .  העירייה

 מערכת הגלאי חייבת לכלול מתקן מיוחד, אשר ידווח על פעולה תקינה של הגלאים.  7.7

 ארון   אופטית על פעולתו בתוך האינדיקצימערכת הגלאי תכלול את המתקנים הדרושים לסידור  7.8

 . בקרה מנגנון 

 הגלאי לפני השחלת חוט הלולאה בתוכו ע"י מים ולחץ אויר. לנקות את חריץ לולאת יש 7.9

 בפני   יש לסתום את החריץ לאחר השחלת חוט הלולאה עם חבל וחומר אפוקסי מיוחד העמיד 

 מפרט עמודים   .עד לגובה פני הכביש או ביטומן קר בהתאם למפרט משרד התחבורה  חום ולחץ

 מצורף.

 יכללו במחיר הגלאי. םהאפוקסיילאות והחיבורים ממנגנון הבקרה עד ללוחוט המוביל  7.10

 כרטיס גלאי. ערוץ אחד של  המחירון כולל   7.11

 לחצנים להולכי רגל התקנת  7.1

 מעבר ה"ר.   לדרישתאיכותיים ומוארים  עם לחצנים  מערכת ןותקת  לפי דרישת עיריית גבעתיים, 7.1.1

 באור יום קיצי )למשל   רה ברורה גםליד הלחצן או מסביבו בצויידלק אור  -הלחצן   עם לחיצה על

 במחיר מערכת זו, נכלל גם הציוד במנגנון הדרוש להפעלת   עוצמה גבוהה(.  הדלקת "לדים" בעלי 

 המערכת.  

המקרה   כאשר הלחצן אינו תקין או אינו נמצא או נוצר נתק בין מתקן הלחצן והמנגנון ייחשב

 . הנחיות משרד התחבורהל המתקן יהיה בהתאם בלחצן.דרישה קבועה   כאילו קיימת

 להולכי רגל ורטטים זמזמים התקנת  7.2

 , אשר יופעלו עם  עמודי הרמזורים  ורטטים עללפי דרישת עיריית גבעתיים, יותקנו זמזמים  7.2.1

 שעון או מערכת שלט   הפעלת הזמזמים תהיה ע"י .ה"ר  בפנסאו האדום   ת האור הירוקדלקה

 דגם  DAPS. הזמזמים יהיו מסוג תקתוק  עיריית גבעתיים הנחיות או כל סידור אחר לפיאלחוטי 

MATU101   או שווה ערך )עיריית גבעתיים תחליט ותאשר את סוג הזמזם( ויכללו הוספת דיבור 

 בהתאם לדרישת עיריית גבעתיים. הזמזמים והרטטים ויהיו מאושרים  ע"י רמקול פנימי

 . V42הזמזמים יהיה מתח נמוך עד משרד התחבורה. המתח להפעלת להתקנה ע"י מת"י ו/או 

 ( .U.P.Sהתקנת מערכת גיבוי חשמלית ) .37

 ( אשר תוכל להפעיל את מערכת  .U.P.Sלפי דרישת עיריית גבעתיים, תותקן מערכת גיבוי חשמלית )

 הרמזורים בצומת כולל המנגנון, פנסים ושלטי ההכוונה. 

בתדירות הרשת המקובלת בארץ   חשמל סדירה ונקייה מרעשים חשמליים,המערכת תפעל לאספקת  

ובמתח הרשת בארץ בכל זמן שהוא ומיועדת לפעול גם בזמן הפסקות חשמל לתקופה של שעתיים לפחות  

 בהתאם להספק החשמלי בצומת. 

 ם וצנרת.המערכת תותקן בארון נפרד ליד ארון המנגנון כולל בסיס וחיבורים נדרשים בין הארונות, כבלי
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ייצור סטנדרטית של היצרן ותכלול מצברים, ווסת, מטען, מדי מתח וזרם,   מערכת הגיבוי תהיה מסדרת 

 שנאים וכד' להפעלה מיידית. 

 התקנת מערכת סולרית  .47

 מסוג "לדים" בעזרת מערכת  8-יש אפשרות להפעלת תמרור מואר מסוג "לדים" או פנסי ה 7.4.1

 ת כוללת את תאי השמש  אנרגית שמש ומצברים נטענים. המערכ סולרית הכוללת תאים לקליטת

 להפעלה תקינה של טעינת מצברים.  םוכל החלקים הנלווי

 וריםזמרתנאים טכניים להנחת רשת ל .8

 תנאים  יבוצעו לפי פרוק המדרכות, פתיחת הכבישים, חפירה והנחת הצינורות עבור הרשת התת קרקעית 

 משטרה(, עיריית גבעתיים,  ה  שר יינתן ע"י המשטרה )כולל פיקוחמיוחדים של היתר לפתיחת הכביש א

 התיאומים עם כל הגורמים יהיו על חשבון   .פרטנר, סלקום  , חברת כבליםלישראל  החשמל חברת בזק,

 הקבלן. 

 תוספת מחיר, במקרה  הקבלן צריך לקחת את תנאי העבודה האלה בהצעתו, היות ולא תאושר לו שום

 לתי רגילות או בקטעים כפי שזה יצוין  כגון, בשעות ב ןברישיושיהיה צורך לעבוד בתנאים הקבועים 

 שיון. יבר

 לנזקים לשירותים   במקרה שהקבלן לא ביצע את העבודה לפי התוכניות ודרישות המזמין וגרם ע"י כך 

 על גרימת הנזק, או   תבכל ההוצאו למבנים, לכבישים, מדרכות או לכל רכוש אחר, עליו לשאת אחרים,

 מילוי אחרי התוכניות וההוראות.  תוצאה מאי כל מה שיכול לקרות וכ אחריות על בכל

 ותיקון אספלט בכביש ומדרכה הפתיח 1.8

 הפתיחה תהיה במקומות המסומנים בתוכניות ביצוע מאושרות ע"י המזמין.  8.1.1 

 בלבד ובקווים ישרים. פתיחת אספלט תיעשה בעזרת מסור כבישים חשמלי  8.1.2 

 ת המתהווה כתוצאה מפתיחת הכבישים. יש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסול 8.1.3 

 עד גובה מפלס הכביש, קרצוף  CLSMאמצעות בטון מסוג ה בעשבכביש ירצועת הפתיחה  םיקוש 8.1.4 

 . , ריבוד השטח בשכבת אספלט חםס"מ 5מטר מכל צד בעומק   1רצועת הפתיחה וכן 

 .3/4יהיה "   מקסימלי גרגודל גר 

 מדרכת האספלט לקדמותו. /הקבלן אחראי להחזיר את מצב הכביש 8.1.5 

 פרוק וריצוף מרצפות במדרכה 2.8

   6בעובי ס"מ  X 30  30או במידות  ס"מ  X 10 20  אבנים משתלבות במידותממרצפות בטון במדרכה יהיו  

 למצב הקיים.  המנהל או בהתאם שיקבעאו מסוג ומידות אחרות בהתאם למצב הקיים ובגוון  ס"מ

 ס"מ לאחר   20 ס"מ שתפוזר על שכבת מצע סוג א' בעובי 4עובי  האבנים יונחו על שכבת חול ב 8.3.1

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו. 100% -ל  הידוק

 ולא ע"י יציקת בטון. סור חשמלי השלמות יש לעשות בעזרת אבנים חתוכות במ 8.3.2 

   2000 - 1500 יהודק המשטח בעזרת פלטה ויברציונית בעלת כח צנטריפוגלי שללאחר ההנחה  8.3.3 

מעברים,  3 -ההידוק יבוצע ב  מ"ר. 0.5 -  0.35הרץ. שטח הפלטה יהיה   100  - 75תדירות  ו ק"ג

שבין האבנים ולאחר מכן   מטאטא למרווחים יפוזר חול על המשטח ויוחדר באמצעות לאחריהם

 שעות מהנחת האבנים.  24תוך נוספים של הפלטה   מעברים 3

 והחלפת המרצפות   )החזרת המצב לקדמותו(הקבלן אחראי בלעדית להחזרת המרצפות למקומן  8.3.4 

 השבורות / הסדוקות במרצפות חדשות עפ"י הוראות המנהל. 

 . ו/או כל מקטע של עבודה ניקוי השטח מכל שאריות וחומרי בנין ייעשה מיד עם  תום העבודה  8.3.5

 וקידוח אופקי רה בכל סוגי קרקעחפי 48.

 ובעומק הדרוש בהתאם להוראות לכל מקרה    בור סידור רשת תת קרקעית יש לחפור תעלה ברוחבע

 בנפרד. 
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 דורש להשתמש  את החומר שנחפר יש להוציא ממקום העבודה מיד עם החפירה פרט למקרים שהמזמין

 המנהל. חומר מילוי. החלפת החומר תהיה בהתאם להוראת   באותו

 חדש או שאין  לפי הוראת עיריית גבעתיים, יבוצעו קידוחים אופקיים במקומות בהם קיים אספלט   

 לבצע פתיחת כביש.  אפשרות

 מילוי תעלות בכבישים ובמדרכות 58.

 עד גובה  CLSMאמצעות בטון מסוג כבישים ומדרכות אספלט יש למלא את התעלה החפורה בב 8.5.1 

 , ריבוד השטח בשכבתס"מ  5מטר מכל צד בעומק  1מפלס הכביש, קרצוף רצועת הפתיחה וכן 

 . 3/4יהיה " מלימקסי  . גודל גרגראספלט חם

 4  ס"מ ושכבת חול בעובי 20בעובי   מדרכות מרוצפות תהיה שכבה אחת של מצע סוג א' מהודקב 8.5.2

 .ס"מ

 לבצע את המילוי בחומר החפור במקום. עיריית גבעתיים רשאית לדרוש מהקבלן  8.5.3 

 שינויים בנפח כתוצאה מהחפירה והמילוי יהיו על חשבון הקבלן.  8.5.4 

 ודפיםעפסולת פינוי  68.

 הכמות, מקום    הקבלן מתחייב לפנות כל פסולת ועודפי חפירה בתום כל יום עבודה וללא כל קשר עם 

. עבודה זו נלקחה בחשבון ע"י  ריית גבעתייםלאתר שיאושר ע"י עי מוסדר וללא הגבלת המרחק שפיכה

 האחזקה והשינויים ולא תשולם עליה כל תשלום נוסף.  כלולה בסעיפיו  הקבלן

 וריםזמ רהנחת הצינורות עבור רשת תת קרקעית ל 7.8

 ורים תבוצע ע"י הנחת צינורות, לפי דרישות עיריית ז מרהאינסטלציה התת קרקעית עבור ה 8.7.1

 .  לישראל למקרים של חיבור לרשת החשמל גבעתיים פרט 

 מ"מ   5.4ן של ועובי דופ  4בקוטר של " .P.V.Cמסוג קוברה שתי שכבות או מסוג הצינורות יהיו  8.7.2

 וטיבם יהיה לפי התקן המקובל בסידור צינורות עבור רשת  ובהתאם לדרישות עיריית גבעתיים   

 . בהתאם למקום הנחת הצינורותובי דופן וע   858הצינורות יעמדו בדרישות ת"י מס'   חשמל. 

 החיבורים בין הצינורות יהיו ע"י אטמים לפי הוראת היצרן.  

 קשתות,   את כל האביזרים הדרושים לחיבורים כגון: מופות, רקורדים, נוסף לצינורות יש לספק   

 החיבורים יבוצעו בין הבריכות, העמודים והמנגנונים.   , וכו'.תזוויו  

 ויציקת בטון בדופן    במקרה שהונחו צינורות רזרביים, יש לסגור אותם בפקקים מיוחדים  

 . החיצונית

 יונחו   ס"מ ויש לדאוג שהם 10ת החפורות על חול בעובי של את הצינורות יש להניח בתוך התעלו 8.7.3

 אזהרה. אופקית כולל סרט  בצורה 

 ורים, יש לבצע ע"י צינורות אנכיים. ז מרכל החיבורים עם מנגנוני ועמודי ה  

 מ"מ, אשר יאפשר השחלת כבלים בתוך הצינור, ללא   P.V.C. ,4בתוך כל צינור יש להשחיל חוט  8.7.4

 הצינורות.  יחיבור  פירוק  

 יכלול גם   5.1.4סעיף  המושחל לפי .P.V.Cהמחיר להספקת והנחת הצינור על אביזריו וחוט  8.7.5

 פרוט המחירים להנחת צינורות הוא לפי קוטר וסוג  למקום העבודה.  הצינור הובלה של

 הצינורות. 

 ידה. חישוב המחיר של הנחת הצינורות, יעשה לפי אורך של הצינורות שהונחו לפי מד  

 פחת או פסולת. נציג עיריית גבעתיים ימדוד את הרשת שבוצעה בפועל ולא יילקח בחשבון שום    

 קידוח   לפי דרישת המזמין, יכניס הקבלן את הצינורות מתחת פני הכבישים הסלולים, בעזרת  8.7.6

 אופקי מיוחד.  

 המחיר במחירון זה יכלול כל העבודות הדרושות לקידוח.   
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 ורות תהיה מונחת בין בריכות או עמודים או מנגנוני תפעול. רשת הצינ  8.7.7

 .של הקבלן או מהנדס חשמל לישראל התאם לדרישות חברת החשמלההארקה תבוצע ב 8.7.8

 . קורוזיהיש לצבוע את מערכת החיבור להארקה בצבע אשר יעמוד נגד  97.8.

   נמצא בשימוש חברת החשמלתונח רשת הגנה לפי הדגם שבמקרה של הזנת חשמל מכל מקור,  8.7.10

 . ס"מ 20מעל הצנרת בגובה לישראל וסרט סימון  

 תאי בקרה  8.8

 כדלקמן:   עם מכסה מפלדה יצוקה ותת עגולוטרומי  ותבטון מחולייהיה מ תא בקרה 8.8.1

      

 בשטחים מרוצפים המכסים יהיו מרובעים, בשטחי אספלט המכסים יהיו עגולים.      8.8.1.1

 , סמל עיריית  )רמזורים, תקשורת, הארקה וכו..( ייעוד השוחה של עם כיתובם יהיו המכסי 8.8.1.2

 גבעתיים  וכיתוב עיריית גבעתיים.  

 טון, המכסים בשטחי מדרכה /גינון יהיו לעומס של   40המכסים בשטחי הכביש יהיו לעומס של  8.8.1.3

 טון  12.5

 לצורך   ת לפני הקרקע ועל פני הקרקע וישמשוהאלה יהיו בתו תקן ויותקנו מתח  תאי בקרהסוגי  8.8.2

 הסתעפויות ברשת הצינורות כולל סימון. סידור 

8.8.3 

   ס"מ  5ס"מ ועובי הדופן יהיה  80ס"מ עד  60בטון יהיה בקוטר של מ תא בקרהסוג  8.8.3.1  

 ס"מ.  125 עד  ס"מ  40 ובעומק של

 ומכסה  בנוסף לכך התא בקרה תכלול טבעת המונחת על גוף התא בקרה 

  

  20של   יעשו ע"י חורים מתאימים שיהיו בגובה  תא בקרההפתחים לכניסת הצנרת בתוך  8.8.3.2  

 התחתית.  ס"מ   

 ס"מ. 20יש להניח מצע סוג א' מהודק ובעובי של   תא בקרהבתחתית  8.8.3.3  

 המכסה  ובעומק כנדרש. ס"מ  100או בקוטר ס"מ  80מבטון בקוטר של היה יכביש  ב תא בקרה 8.8.4

 עליו. טון   40במשקל   כלי רכב כבד למעבר יתאים 

 באופן נפרד. המחיר כולל אספקה, הובלה,   תא בקרההמחירון כולל מחיר יחידה לכל סוג  8.8.5

 . דאח תא בקרהוכל החיבורים של  א' התקנה, מצע סוג 

 .גבעתייםורים" וסמל עיריית ז מריוטבע " תא בקרהעל כל הפקקים של  8.8.6

 יים ברמזורים שינו .9

 מרכיבי הרמזורים.  שינויים בעמודים, במערכות פנסים, בשלטים מעל הרמזורים, מנגנונים וכל יתר 

 זו תוכפל   למען הסר ספק, כמות היחידות במחירון הם לצורך השוואת מחירים בלבד. יחידת כמות 

 מבוצעת בפועל ע"פ המדידות בשטח. בכמות

 שינויים בעמודים  9.1

 העמוד.   ם או פירוק עמוד, כולל פירוק מערכות הפנסים והשלטים והמתקנים, שעלשינוי מיקו  

 ריצוף או ציפוי   חיבורים החשמליים, הוצאת העמוד ממקומו ומילוי הבור, תיקוןה  פירוק  

כולל חפירת הבור, לפי   העמוד. התקנת עמוד במקום החדש,הוצא  באספלט של המקום ממנו 

סעיפי המשנה( חיבור העמוד לרשת   על כל 3.0סעיף    זורים מס'תנאים טכניים )ראה עמודי רמ

פנסים. השלטים וכל מערכת אחרת  מערכות התת קרקעית, הרכבתו מחדש, כולל הרכבת

האביזרים מחדש. ניקוי    לת כללתא החיבורים והפע  שהייתה עליו. חיבור כל אביזרי החשמל

 העמוד, מכל פסולת ושבר. השטח במקום, הוצאת והכנסת
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  המחירון כולל מחיר יחידה להוצאת עמוד רגיל, לפי התנאים הטכניים  שפורטו בסעיף  9.1.1

או לחילופין   עיריית גבעתייםהעמוד מחדש או יועבר למחסן    על . כל הציוד יותקן9.1

גם ההובלה תיכלל במחיר המוצע להעברת  . חיית העירייה( פינוי לאתר פסולת )לפי הנ

 העמוד. 

 , לפי התנאים הטכניים  או דגם ציר שוט דמוי מחיר יחידה להוצאת עמוד  המחירון כולל 9.1.2

 . 9.1 בסעיף שפורטו   

או לחילופין פינוי  עיריית גבעתייםהעמוד מחדש או יועבר למחסן  כל הציוד יותקן על

   . לאתר פסולת )לפי הנחיית העירייה( 

 גם ההובלה תיכלל במחיר המוצע להעברת העמוד. 

 ולל מחיר יחידה לפי סוג עמוד במידה ויהיה צורך להוסיף עמודים. המחירון כ  9.1.3

 שינויים בזרועות 9.2

 עליו,   הפנסים והשלטים המורכביםשינוי במיקום עמוד רמזור או באורך הזרוע, כולל פירוק כל   

או לחילופין פינוי לאתר   והעברתה לעמוד אחר או החזרתה למחסן עיריית גבעתיים הזרוע   פירוק 

 . ת )לפי הנחיית העירייה( פסול

  המחירון כולל מחיר יחידה לפירוק זרוע שוט והעברתה לעמוד אחר או החזרה למחסן  9.2.1

 תיכלל במחיר המוצע להעברת העמוד.  ההובלה עיריית גבעתיים. גם   

   המחירון כולל מחיר יחידה לפירוק זרוע שוט כפולה והעברתה לעמוד אחר או החזרה   9.2.2

  גם  לאתר פסולת )לפי הנחיית העירייה( פינוי לחילופין  אום ית גבעתיילמחסן עירי

 ההובלה תיכלל במחיר המוצע להעברת העמוד. 

 ר יחידה לפי סוג הזרוע במידה ויהיה צורך להוסיף זרועות.המחירון כולל מחי 9.2.3

 שינויים במערכות הפנסים  9.3 

 עמוד אחר או החזרתם למחסן  פנסים מעמוד אחד והעברתה ל  3פירוק מערכת של   9.3.1

  כולל פירוק , או לחילופין פינוי לאתר פסולת )לפי הנחיית העירייה(  עיריית גבעתיים

 חיבורי החשמל והתקנת חיבורי החשמל על העמוד החדש, 

 ניקוי, שיפוץ והפעלת המערכת.  בדיקה, הכוונה,

 לל קידוח חורים, כו12מחיר עבור פירוק והרכבת מערכת פנסים בקוטר עדשה של עד "

 .פנסתיכלל במחיר המוצע להעברת ה והברזה. גם ההובלה

 עברתה לעמוד אחר או החזרתם למחסן  פנסים מעמוד אחד וה  2פירוק מערכת של   9.3.2

  כולל פירוק , או לחילופין פינוי לאתר פסולת )לפי הנחיית העירייה(  עיריית גבעתיים

ניקוי, שיפוץ  וד החדש, בדיקה, הכוונה,החשמל והתקנת חיבורי החשמל על העמ  חיבורי

, כולל 8מחיר עבור פירוק והרכבת מערכת פנסים בקוטר עדשה של  " והפעלת המערכת.

פירוק    9.3.3  והברזה. גם ההובלה תיכלל במחיר המוצע להעברת הפנסקידוח חורים 

מערכת של פנס אחד מעמוד אחד והעברתה לעמוד אחר או החזרתם למחסן עיריית  

חיבורי    , כולל פירוק כל  או לחילופין פינוי לאתר פסולת )לפי הנחיית העירייה(  יםגבעתי

בדיקה, הכוונה, ניקוי, שיפוץ והפעלת   החשמל והתקנת חיבורי החשמל על העמוד מחדש,

, כולל  12מחיר עבור פירוק והרכבת מערכת פנסים בקוטר עדשה של עד " המערכת.

 . פנסלל במחיר המוצע להעברת הגם ההובלה תיכ והברזה. קידוח חורים

 מחיר יחידה לפי סוג הפנס במידה ויהיה צורך להוסיף פנסים. המחירון כולל  9.3.4

 שינויים בתמרורי ההדרכה מעל הרמזורים   9.4

 פירוק תמרור הדרכה מעל הרמזור והעברתו מעמוד לעמוד או למחסן עיריית גבעתיים  9.4.1

 .  הנחיית העירייה( או לחילופין פינוי לאתר פסולת )לפי 
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 ס"מ.  50 עד  40יהיה קוטר התמרור  9.4.2

 המחירון כולל מחיר עבור העברת תמרור אחד מעמוד לעמוד או למחסן עיריית   9.4.3

, כולל פירוק החיבורים. או לחילופין פינוי לאתר פסולת )לפי הנחיית העירייה(  גבעתיים

פעלתו.גם ההובלה תיכלל במחיר אותו תמרור מחדש, בדיקה, הכוונה, ניקוי וה התקנת

 .המואר  תמרורהמוצע להעברת ה

 המחירון כולל מחיר יחידה של תמרור מואר במידה ויהיה צורך להוסיף תמרורים. 9.4.4

 שינויים במנגנוני רמזורים  9.5

 כללי  9.5.1

 יש לספק, לבנות ולהפעיל את המנגנונים לפי התוכניות שימסרו לקבלן. בתוכניות אלה  

 עים, לוח  פמו, סידור הופעתן, אורך וחלוקת העיםפמו מספר המחזורים, מספר ה ניתנים:

 . הפעלה, גלאים וכד'

   המנהל יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לשנות, להקטין או להגדיל אורך המחזור, לשנות  9.5.2

 של המופעים או לשנות באופן יסודי תוכנית פעולה של   ואורך סדר הופעה, מספר 

 . ללא כל תמורה  דות יהיו. כל העבומנגנונים

  המנהל יהיה רשאי לדרוש תוספת תוכניות. שינויים הדרושים במבנה המנגנון, חיבורים 9.5.3

 . רהללא כל תמוהדרושים בכדי להוסיף תכניות אלו יהיו   ותוספות החלקים 

  במקרה ששינויים במבנה המנגנונים, בחיבורים, באינסטלציה ותוספת החלקים יצריכו  9.5.4

 קרקעית, ויהיה צורך לשנות את האינסטלציה המחברת  -ברשת התת  נויים ותוספת שי 

את המנגנונים עם מנגנון פיקוח, חייב הקבלן לפרט איזה שינויים או תוספות דרושים, 

 ון למנגנון הפיקוח. בכדי לאפשר קשירת המנגנ

 המחירון כולל מחיר עבור תוספת מופע רכב, ה"ר או מהבהב. 9.5.5

 יהיו   יים הדרושים במנגנון הרמזור עבור תוספת/ביטול של הבהוב ירוק בסוף המופעשינו  9.5.6

 . ללא כל תמורה 

   המחירון כולל מחיר להפעלת מופע להולכי רגל בעזרת לחצנים. המחיר כולל התקנת 9.5.7

 במעבר חצייה, לפי התנאים הטכניים.  לחצן בעמוד רמזור

 ללא כל  עבור שינוי זמני פינוי בין ירוקים יהיו שינויים הדרושים במנגנון הרמזור  .89.5

 . תמורה

 , עלויות פרוק, התקנת והחלפת מונה חברת חשמל  מנגנון הרמזורמקרה של החלפת  ב 9.5.9

 תהיה על חשבון הקבלן. 

 האספקה, ההתקנה, הפירוקים של המנגנון והארון וכל ציוד נלווה, ביקורת חשמל תהיה     

 על חשבון הקבלן.    

 ימי עבודה והקבלן יזמין את נציגי העירייה לבדיקות    5כל השינויים יבוצעו בתוך  9.5.10

 במשרדיו.  מוקדמות

 שינויים בגלאים )דיטקטורים( 9.6

 היה רשאי לדרוש מהקבלן להתקין סוג  גלאי )נוכחות, ספירה( , י לפי שיקול דעתו מנהל ה 9.6.1

 ומספר גלאים.  

 יס גלאי לפי מספר ערוצים כולל מחברים וחווט. כרטהמחירון כולל מחיר להתקנת     

 המחירון כולל מחיר לחריצת הלולאה, ניקוי חריץ הלולאה לפני השחלת חוט הלולאה   9.6.2

 אויר, סתימת החריץ לאחר השחלת חוט הלולאה עם חבל וחומר   בתוכו ע"י מים ולחץ 

 אפוקסי וכיול  פה אפוקסי מיוחד העמיד בפני חום ולחץ, חיבור הלולאה בעזרת מו 

 הגלאי. 
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 שינויים ברשת תת קרקעית  9.7

 בהתאם  הוצאת והשחלת כבל קיים מכל סוג שהוא, התקנת מחבר כבלים אפוקסי תהיה 9.7.1

 . לכמויות ולמחירון 

 תנאים נוספים ומיוחדים  .10

   יטפל וידאג לקבלת כל האישוריםלפני התחלת ביצוע העבודות המפורטות במכרז זה, הקבלן  10.1

   בשטח מדרכות וכבישים, כפי שצויין בתנאים הטכניים העבודות לביצוע הדרושים שיונותירוה 

 . וימלא אחר כל הדרישות  המשנה  סעיפי כולל  8.1 לרשת תת קרקעית בסעיף 

   ולקבל את אישור עיריית גבעתיים על המיקום המדויק של המנגנונים,על הקבלן לתאם, לסמן   10.2

 כל התיאומים יהיו על   ת, גלאים ולכל מתקן אחר המתבצע ע"י הקבלן.קרקעי עמודים, רשת תת 

 חשבון הקבלן.  

 אשר   הארונות, תאי חיבורים וכל המתקנים האחרים הנמצאים במנגנונים, יש לבנות בצורה 10.3

 והגנה מפני חום ולחות.  ראוורו  מבטיחה 

 שבמנגנונים.  נוספים לתא הכבלים יסודות המנגנונים יבנו כך שניתן יהיה להכניס בעתיד כבלים 10.4

 יעמדו נגד   כל המגעים יהיו מחושבים לפי עוצמת הזרם ויהיו מבוצעים מחומרים מתאימים אשר  10.5

 האקלים ובעומס הזרם. השפעת 

 אית למסור לבדיקת מכון התקנים או כל מוסד מוכר אחר, כל מתקן  עיריית גבעתיים תהיה רש 10.6

 .ללא כל תמורה  יקה. כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלןראוי לבד ה חומר שלדעת  וכל

 על הקבלן לספק ולבצע על חשבונו הוא, את כל חיבורי החשמל עד תא המונה והנתיכים. 10.7

 .לישראל ון לפי דרישות של חברת החשמלהקבלן יתקין על חשבונו את התאים בארון המנגנ 10.8

   לביקורת המתקנים ועליו לקבל את  שראללי על הקבלן להזמין על חשבונו את חברת החשמל 10.9

 , לשם קבלת אספקת זרם. לישראל מחברת החשמל הדרושים האישורים 

   לעיריית גבעתייםלאחר סיום של התקנת מתקני הרמזורים והרשת התת קרקעית, הקבלן ימסור   10.10

 ( :  AS MADE )תכניותבתוכנת אוטוקאד המפורטות הבאות  את התוכניות  

 כנית של הרשת התת קרקעית, עם ציון מקומם והמידות של הצינורות. תוכנית זאת התו 10.10.1

 תאי חיבור   ומידותיהן של הגלאים, כ"כ פרטים הקשורים בבריכות,  מיקומם תכלול 

 . 1:250תוכנית תהיה לפי קנה מידה ה וחיבורים. 

   כולל חיבוריםת ותרשימים מפורטים של מנגנוני בקרה, מנגנוני גלאים, ותוכני  10.10.2  

עם   אשר תכלול ספציפיקציות של המנגנונים ורשימת חלקים שמליים, כ"כ רשימהח

 ציון הכמויות של מרכיבי המנגנונים. 

 כולל סימון מעברי חצייה, נתיבים, חיצים, קווי  תרשים של סימוני דרכים בצומת,  10.10.3  

יהיה בקנה    , התרשיםזה יכלול את כל אביזרי התנועה ומיקומם תרשים וכו'. עצירה

 העתקים. 3  -ל התוכניות המוזכרות יש להגיש ב כ .1:250מידה 

 לפחות.  בועלתקופה של ש  במפעל הקבלןכל מנגנון רמזור, יש להריץ  10.11

 מיוחד,    יותקן במקום המיועד לו, רק לאחר תקופת ההרצה, על הרצת המנגנון ינוהל יומןהמנגנון   

 ת שנעשו בזמן ההרצה. יירשמו הבדיקות והמדידו שבו 

 ולפני מסירת   לישראל עם גמר התקנת רמזורים, כולל אינסטלציה ובדיקתם ע"י חברת החשמל 10.12

 מתקני הרמזורים בתיאום עם עיריית  הקבלן לערוך הרצה ניסיונית של  המתקנים, על  כל

 והמתכנן.   גבעתיים

 ל חשבונו. על הקבלן יהיה לפנות את כל החלקים הפגועים מהצומת וע 10.13

 מתקן רמזור כולל : .11

 עמודים וזרועות  11.1 
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 הזנה,    : כוללים את גוף העמוד, תא חיבורים, מחברים, מהדקים, כבליעמודי רמזורים 11.1.1  

 וכל יתר    הארקה, דלת תא חיבורים, חומר איטום, כיפת עמוד, מחזיקי פנסים  חיבור   

 הפירוט המצורף.  האביזרים לפי   

 כוללים עמוד הרמזור הרגיל על אביזריו כפי שפורט לעיל  :או דגם ציר  שוטדמוי מודי ע 11.1.2  

 דגם ציר. /של העמוד דמוי שוט עם תוספת

 .דגם ציר/על עמוד מאור או עמוד שוט יםהמורכבכל סוגי הזרועות  : כוללים את זרועות 11.1.3  

 טבעות להתקנת פנסי רמזורים על עמודי מאור או חשמל  11.2 

 החיבורים עד   כוללים את תא החיבורים, אינסטלציה, כבלים מהרשת התת קרקעית דרך תא  

פנסים וכל יתר האביזרים,    הרמזור, מהדקים, מחברים, דלת תא, חומר אטום ומחזיק, לפנסי

 המצורף. לפי הפירוט

 מערכת פנסים 11.3 

 מהדקים, מגעים,   תות, צירים,כולל פנסי רמזורים על כל חלקי הפנס, בית המנורה, בית הפנס, דל  

 של מערכת פנסי הרמזור. כבלים, מצחיות וכל חומר אחר הדרוש לפעולה תקינה ברגים,  

 נה, תמרורי הדרכה שלטים מוארים, שלטי הכוו  11.4 

 כמפורט  כוללים את כל המתקנים הדרושים להפעלתם והפסקת פעולתם וכל יתר האביזרים  

 . 5.0בפרק   

 מנגנונים  11.5 

 מתקן אחר    כוללים את ארונות המנגנונים ואת כל המרכיבים, כל חלקי חשמל ואלקטרוניקה וכל  

 מנעולים ויסודות וכל יתר   בדלתות, צירי דלתות,בתוך ארון המנגנון, כולל חומר איטום  הנמצא  

 .1.0בפרק  כמפורט האביזרים  

 רשת תת קרקעית של רמזורים 11.6 

 ירוקים,   באמצעות כבלים לפנסים, לעמודים, כולל חיבור לגלים כוללת חיבורים למנגנונים  

 אפוקסיים,   מחבריםאינדיקציות מהירות, תאי כבלים, בריכות חיבור, מהדקים,  טלפונים,  

 . 2.0האביזרים כפי שצוינו בפרק  יתר  וכל , סרט סימוןהארקה

 גלאים )דיטקטורים(  11.7 

 תקינה, חיבור   מרכיבים והחלקים הדרושים לפעולהכוללים את הגלאי, כל האינסטלציה וכל ה  

 . 7.0בפרק  למנגנונים ולרשת הרמזורים וכל יתר האביזרים כמפורט  של גלאים

 לחצנים להולכי רגל  11.8 

 תקינה,   כוללים את הלחצנים, כל האינסטלציה וכל המרכיבים והחלקים הדרושים לפעולה  

 .7.1בפרק  וכל יתר האביזרים כמפורט  לחצנים למנגנונים ולרשת הרמזורים חיבור של

 ורטטים זמזמים 11.9 

 תקינה, חיבור   ים לפעולהכוללים את הזמזם, כל האינסטלציה וכל המרכיבים והחלקים הדרוש  

 . 7.2בפרק  הזמזמים למנגנונים ולרשת הרמזורים וכל יתר האביזרים כמפורט  של

 שירותי אחזקה  .21

 .2א'נספח ב , הכל כמפורט ומערכות בקרה אזורי  לרמזוריםהקבלן יספק שירותי אחזקה שוטפת  

 שירותי אחזקה אלה יכללו, בין היתר, את הרכיבים כדלקמן:  

 .3בנספח א' המנויים גלים הירוקיםמערכות הרמזורים, בקרת תנועה ו שירותי אחזקת  12.1 

 קיימים והבקרה  על הקבלן להוכיח כי באפשרותו לספק את כל שירותי האחזקה למנגנונים ה 12.2 

 . בין היתר, על המציע להוכיח אפשרות לבצע שינויים  האזורי בפרט ולכל חלקי הרמזורים בכלל  

 בתוכנת המנגנון )שינויי זמנים, שינוי פרוטוקול וכד'(.   

 במידה והקבלן יחליף את המנגנון מכל סיבה שהיא, כל עלויות ההחלפה כולל תיאומים עם כל   
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 ללא כל תוספת שכר שוטרים, שכר לחברת חשמל וכד' יחולו על הקבלן בלבד  הרשויות, בדיקות,  

 החודשית לרמזורים.  השוטפת   האחזקה  מורה מעבר לתמורה בגיןת

 מערכות   הקבלן יתקן וישלים את כל הליקויים והחוסרים הקיימים בחומרה ובתוכנה בכל 12.3 

  כל ליקוי וחסר וכן , 3ספח א'נגלים ירוקים המנויות ברשימה , בקרת תנועה והרמזורים  

 זמזמים, סינופטיות, כבלים, מצחיות, פנסים, לחצנים,  מפות גלאים, לולאות, לרבות אחרים  

   מביצוע , וזאת כחלק)כל החלקים יהיו חדשים ותקניים( וכיוצ"ב , מסגרות רקע לפנסים שעונים  

 . נוספת  תמורה  כל וללא האחזקה השוטפת   

 מערכת בקרה מרכזית לרמזורים בתחום שיפוט העיר או מערכת דיווח  במקרה של התקנת  12.4 

 נקודות מיתוג,    אלקטרונית או מערכת בקרה מכל סוג שהוא, יתקין הקבלן, על חשבונו בלבד,  

 )פרוטוקול התקשורת יסופק לעיריית   232RSאותות בקרה, אותות משוב ותקשורת במשטר   

 לתיאום עם  זאת  ומרה ובתוכנה שבמנגנון כל רמזור בעיר, ( בחועל חשבונו גבעתיים ע"י הקבלן  

 מערכת הבקרה המרכזית כאמור, הכל עפ"י דרישת עיריית גבעתיים וללא כל תמורה נוספת    

 מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה.

 מזמים, לחצני ה"ר, גלאים, אחזקת מערכת בקרת תנועה, יחידות קצה, מערכת גיבוי חשמלית, ז 12.5 

   מביצועכל סוג, תמרורים מוארים וכל ציוד השייך להפעלת הרמזורים הינם חלק פנסים מ

 הקבועה בהסכם זה.  תמורהל  תמורה נוספת מעבר  כל וללא השוטפת   האחזקה

 כל שינוי שיידרש בתוכניות הזמנים של הרמזורים ע"י עיריית גבעתיים, כולל תוספת תוכניות  12.6 

 מנים חדש להפעלה וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה זמנים חדשות אשר תופעלנה לפי לוח ז 

 הקבועה בהסכם זה. 

 כל העלויות הכרוכות באחזקה ושימוש של רכב עם מנוף אשר יהיה ברשות הקבלן לצורך ביצוע   12.7 

 העבודות.   

 צאה מביצוע עבודות האחזקה  עבודות תיקון כבישים, מדרכות וכל אביזר בכביש שנפגע כתו 12.8 

 שם השבת מצב האתר לקדמותו. ומערכות בקרה אזורי ל  רים, לרמזו  

   בהתאם להנחיות המנהל בקשר לכךגוש דן  הקבלן יהא מחוייב בהקמת תחנת שירות בתחום  12.9 

 . מייד עם חתימת ההסכם

 ות לכל מערכת  על הקבלן לבצע את עבודות האחזקה השוטפת לרמזורים כך שמספר התקל 12.10 

 . אחת בשנה ו/או יותר תקלות 4היה רמזורים לא י  

 במסגרת הסכם האחזקה והשירות הנדרשים התמיכהסוגי  .13

 תיקון תקלות  .13.1

הודעת תקלה תועבר טלפונית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה תועבר ההודעה לתורן   .13.1.1

 באמצעות דוא"ל ו/או הודעת טקסט ו/או שיחת טלפון. 

אחר תיקון התקלה ובנוסף תקלה תירשם במוקד התמיכה העירוני למעקב ההודעה על  .13.1.2

 תירשם קריאת שירות על ידי הקבלן. 

 בגמר ביצוע התיקון ידווח על ידי טכנאי לנציג העירייה.   .13.1.3

הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג העירייה שיאשר את מהות התקלה   .13.1.4

 ופתרונה. 

 תמיכה טלפונית / מוקד   .13.2

עירייה. צוות זה יהיה קבוע, ופרטי  צוות תמיכה מקצועי למתן שירות טלפוני ל  לקבלן יהיה .13.2.1

 ההתקשרות לכל אחד מנציגי הקבלן יהיו בידי נציגי העירייה. 

 24/7במשך הקבלן מתחייב כי יספק את שירותי המוקד לעירייה  .13.2.2
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 זמני התגובה יימדדו בתוך שעות חלון השירות.   .13.2.3

יל מוקד שירות אשר יפעל בכל שעות היממה  מחוץ לשעות חלון השירות הקבלן יפע .13.2.4

 )באמצעות תורן / מענה אוטומטי( ויהיה זמין לקבל דיווחים על תקלות.

ו/או מי מטעמו ותהא    בעירייה המורשה הגורםהקריאה לשרות תופנה לספק על ידי  .13.2.5

 בטלפון או בדואר אלקטרוני. 

ת הטיפול בתקלה נציג הקבלן ימסור למדווח התקלה את מספר קריאה למעקב וינתב א .13.2.6

 לגורמים הרלוונטיים. 

 ( מרגע ניתוב השיחה במענה האוטומטי. 1אה המתקבלת במוקד תענה תוך דקה ) קרי .13.2.7

נציג התמיכה הטכני המקבל את הקריאה ילווה את העירייה בזיהוי וטיפול בתקלה   .13.2.8

ובמידת הצורך יעביר את הטיפול בתקלה לגורם מקצועי מוסמך. במידה ולא נפתרה  

 פול בתקלה. התקלה טלפונית, נציג התמיכה יישלח טכנאי לשטח לטי 

 תמיכה בדוא"ל  .13.3

קריאה המתקבלת בדוא"ל תענה עד שעה )לפי שעת קבלת המייל בתיבת הדואר(, במענה   .13.3.1

 יש לכלול את מספר הקריאה כפי שנפתחה אצל הקבלן. 

תקלה  נציג התמיכה הטכני המקבל את הדוא"ל ילווה את העירייה בזיהוי וטיפול ב .13.3.2

יעביר את הטיפול בתקלה לגורם   באמצעות הדוא"ל או בשיחת טלפון ובמידת הצורך

מקצועי מוסמך. במידה ולא נפתרה התקלה, נציג התמיכה יישלח טכנאי לשטח לטיפול 

 בתקלה. 

 הגעת טכנאי  .13.4

במקרים של תקלת תוכנה המצריכה טכנאי בשטח, ישלח הקבלן טכנאי מקצועי, לאבחון   .13.4.1

די המנהל  יפול בתקלה יבוצע, באתר ובמקרה הצורך, יאושר על יוטיפול בתקלה. הט 

 החלפת רכיב לצורך תיקונו. 

שירות התיקון יתבצע באתר. לצורך כך, יגיע הטכנאי לאתר עם כלים וציוד חלופי, תוכנות   .13.4.2

 אבחון וכל אמצעי נדרש לצורך אבחון וטיפול בתקלה.

 ום מוקדם עם נציג העירייה. הטכנאי מטעם הקבלן יגיע לביצוע הטיפול רק לאחר תיא  .13.4.3

אי תקלה שהינה באחריות העירייה נדרש לעדכן טלפונית את במידה ואותרה ע"י הטכנ .13.4.4

 קריאת השירות במוקד התמיכה של העירייה. 

במקרה בו הטכנאי יידרש לקחת ציוד לתיקון, יתקין הטכנאי ציוד חלופי, ברמה זהה או   .13.4.5

 גבוהה יותר מהציוד המקולקל. 

 ימי עבודה. ( 5חזר ויותקן באתר ממנו נלקח, לא יאוחר מחמישה ) הפריט התקול יו .13.4.6

בסיום הטיפול בתקלה, או בתום הביקור )במקרה בו הטיפול לא מסתיים באותו היום(,  .13.4.7

הטכנאי יעדכן את המנהל על פעילותו ואת מוקד התמיכה של העירייה, לפני עזיבתו את 

 האתר.

 ברכיב חדש )ולא מחודש(. קבלןה יחליפובמקרה בו הרכיב התקול אינו בר תיקון,  .13.4.8

 הל מעקב אחר תיקונים שבוצעו. עבור כל רכיב ינו  .13.4.9

 טכנאי הקבלן יפעל בהתאם להנחיות ונהלי העירייה.  .13.4.10

 הגדרת תקלות  .13.5

 כללי 
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 לצורך אחזקת רמזורים יסווגו התקלות והנזקים לשלוש רמות לפי המפורט להלן: .13.5.1

 1רמה 

 קלה בגלאי תנועה;ת .א

 פגיעה בארון הבקר באופן שהארון נשאר סגור; .ב

 נשארת סגורה; פגיעה בדלת תא שוטר באופן שהדלת .ג

 (; 22Vפגיעה בבידוד של חיווט )למעט חיווט מתח  .ד

 תקלה במפה סינופטית;  .ה

 תקלה בלחצן הולך רגל באופן שיש דרישה. .ו

 2רמה 

 נורה שרופה שאינה גורמת להבהוב המנגנון; .א

 פגיעה ברקע של פנס הרמזור; .ב

 פגיעה במכוון תנועה;  .ג

 זור;כיפוף של עמוד רמזור באופן שאינו משבית את פעולת הרמ .ד

 תקלה בלחצן הולך רגל; .ה

 ; 7-פגיעה בתמרור ג .ו

 תקלה בתוכניות זמנים והפרעה קלה לתנועה;  .ז

 תקלה בגל ירוק. .ח

 3רמה 

 קלקול הגורם להבהוב המנגנון מסיבה כלשהי;  .א

נורה שרופה( הגורם להחשכת המנגנון מסיבה כלשהי )למעט כתוצאה  קלקול )כולל   .ב

 מהפסקת חשמל(;

 רמזור; שבר של פנס רמזור או של עמוד  .ג

 פריצה של ארון בקר הרמזור; .ד

 פריצה של תא דלת שוטר; .ה

 תקלה בלחצן הולך רגל באופן שאין דרישה;  .ו

 תקלה בתוכניות זמנים והפרעה כבדה לתנועה;  .ז

 מופע תקוע באדום; .ח

 זמזם להולכי רגל עם מגבלות ראיה; תקלה ב .ט

 . 220Vחשיפה של חוטי מתח בכלל ובמיוחד חוטי מתח  .י

ול דעתה בלבד לסווג תקלות ברמות נמוכות כתקלות ברמות העירייה רשאית עפ"י שיק .13.5.2

גבוהות יותר אם לדעתה גורם הדבר לשיבוש בזרימת התנועה, לפגיעה בבטיחות כלי רכב 

ר בפעולת הצומת, ובמקרה, כאמור, יהיה על הקבלן  והולכי רגל או לשיבוש בלתי סבי

 יותר.  לפעול בהתאם ללוח הזמנים שנקבע להלן לתקלות ברמות גבוהות 

. במקרה של תקלה חמורה ומשביתה שנמשכת למעלה מארבע שעות, תבוצע החלפה   .13.5.3

 מיידית של הציוד באתר, זאת עד למתן פתרון קבוע.  

 ברציפות עד להשבת המערכת לתפקוד מלא. הטיפול בתקלה משביתה או חמורה יימשך  .13.5.4
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ת של הקבלן  בכל מקרה בו יהיה צורך להעביר פרטי ציוד לצרכי תיקון למעבדות שירו .13.5.5

ידי הקבלן ועל חשבונו, הוצאותיו ואחריותו. הקבלן יהיה  -ובחזרה מהן, ייעשה הדבר על

ו לכל חלק אחראי לכל נזקים, מכל סוג שהוא, אובדן או כל נזק אחר שייגרם לציוד ו/א

 ממנו, בעת הובלתו למעבדה והימצאותו אצלו והובלתו חזרה לעירייה.  

פיע תקלה חוזרת, רשאית העירייה לשלוח את הפריט /  ככל שבפריט / תוכנה מסויים תו .13.5.6

 תוכנה התקול לבדיקת מומחה של יצרן הציוד.  

חוות דעתו של המומחה מטעם היצרן, תהא סופית ומוחלטת ולספק לא תהא כל זכות   .13.5.7

מצאי ערעור על קביעתו. אם וככל שחוות דעתו של המומחה תצביע על ממצאים שונים מ

תקלה, הן לעניין פתרונה והן לעניין תכולה / היקף / עלות הצעת הקבלן )הן לעניין מהות ה

ידי  - המחיר לתיקונה ועוד(, רשאית העירייה לדרוש מהקבלן לבצע את הפתרון המוצע על

ידי מי מטעמה ולחייב את הקבלן בעלות המומחה ויישום הפתרון  -המומחה ו/או על

 המוצע על ידו. 

ן או מי מטעמו לביצוע תיקון של תקלה חוזרת רשאית לפנות באופן עצמאי ליצרהעירייה  .13.5.8

ללא אישור הקבלן, זאת לאחר שהנושא הובא לידיעתו של הקבלן, עלות זו תקוזז  

 מהתשלומים המגיעים לספק.

ללוות , על הקבלן  וישנה תקלה הנובעת מהפסקת חשמל הקשורה לחברת חשמלבמידה  .13.5.9

 ום הטיפול בתקלה והעברת דיווח למזמין על סי נהעד לתיקו  את פתרון התקלה

במידה ובתיקון התקלה מעורבים גורמים נוספים, על הקבלן לשלוח נציג מטעמו שיהיה  .13.5.10

 נוכח וילווה את פתרון התקלה לשביעות רצון המנהל. 

בגמר טיפול התקלה מתחייב הטכנאי לבצע בדיקה כי המערכות והרכיבים שהוחלפו ו/או   .13.5.11

 צורה תקינה.הוחזרו עובדים ב

כן את מוקד התמיכה למחשבים וטלפוניה של נציג העירייה שפנה אליו  הקבלן מתחייב לעד .13.5.12

על סיום הטיפול בתקלה ובפרוט אופן הטיפול בה מידית עם סיום הטיפול טלפונית/דואר 

 אלקטרוני / פקס. 

 זמני הטיפול בתקלות  .13.5.13

זמן תגובה מרבי מרגע   רמת תקלה 

 קבלת הודעה 

לתיקון  זמן מרבי  

 התקלה 

זמן מרבי כולל מרגע  

 יאה ועד לתיקון קר

 שעות  72 שעות  36 שעות  36 1

 שעות  18 שעות  6 שעות  12 2

 שעה  4 שעה  3 שעה  1 3

 זמן טיפול בתקלות  – 1טבלה מס'  

 בקרה .13.5.14

הקבלן מתחייב להעביר למנהל דו"ח שירות וטיפול בתקלות אחת לחודש, בכל ראשון 

 אלקטרוני הכוללים לפחות את הנתונים הבאים: לחודש, בהודעת דואר 

 שם האתר והרכיב, מספרו ומיקומו.  .א

 תאריך ושעת התקלה.  .ב

 תאריך ושעת סיום הטיפול בתקלה.  .ג

 הסיבה לתקלה.  .ד

 הטיפול שבוצע בכדי לפתור את התקלה. .ה
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 הטיפול המונע שבוצע/יבוצע למניעת הישנות התקלה.  .ו

 ציוד שהוחלף / תוקן / חזר מתיקון.  .ז

מעת לעת, ע"פ צרכיה ובגין כך   בזאת כי העירייה רשאית לבקש גם נתונים נוספים,מובהר 

 לא תשלם לספק כל תמורה. 

 פיצויים מוסכמים .13.5.15

במידה והקבלן לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה,   .א

 ייגבו ממנו פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם מראש בטבלה מטה; 

זוז מחשבונית  יכול ויעשה בדרך של קי  –מימוש פיצויים מוסכמים על ידי העירייה .ב

 בחתימה ואישור של מורשה חתימה מטעם העירייה ו/או על ידי העירייה בכל דרך.  

ויובהר, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהעירייה הפעלת כל סנקציה   .ג

   אחרת כנגד הקבלן, לרבות חילוט ערבות החוזה.

 (: SLAלהלן גובה הפיצוי בגין אי עמידתו של הקבלן בתקני השירות ) .ד

 גובה וסוג הפיצוי  החריגה  רמת שירות נדרשת  סעיף

אי מענה טלפוני וכן   תמיכה טלפונית ודוא"ל  1

איחור למענה בדואר  

 אלקטרוני. 

₪   50פיצוי כספי בסך של 

 בגין כל שעת איחור. 

₪   250פיצוי כספי בסך של  בלו"ז אי עמידה  1פתרון תקלה מרמה  2

 בגין כל שעת איחור. 

₪   500פיצוי כספי בסך של  אי עמידה בלו"ז  2רמה פתרון תקלה מ 3

 בגין כל שעת איחור. 

שגיאה! מקור  

ההפניה לא  

 נמצא.

  1000פיצוי כספי בסך של  אי עמידה בלו"ז  3פתרון תקלה מרמה 

 ₪ בגין כל שעת איחור. 

חריגה מלוחות זמנים   5

מוסכמים לביצוע  

יקטי הקמה /  פרוי 

שדרוג של מערכת  

 רמזור בצומת 

₪   400פיצוי כספי בסך של  אי עמידה בלו"ז  

 בגין כל יום איחור. 

אי עמידה בלו"ז ובגין   אספקת פריט חילופי  6

 פריט חילופי לא תקין 

₪   250פיצוי כספי בסך של 

בגין כל שעת איחור או  

 הפרה. 

 

חריגה מהזמן שהוגדר   החזרת פריט מתיקון  7

 רת פריט מתוקן להחז

  1000פיצוי כספי בסך של 

 ₪ בגין כל יום איחור. 

מסמכים,  העברת  8

דוחו"ת המחייבים  

במהלך ההקמה,  

תמיכה, שירות  

 ואחריות 

אי מסירת מסמכים,  

דוחו"ת ואחר על פי  

 הגדרת תכולות העבודה 

₪   250פיצוי כספי בסך של 

 בגין כל דוח חסר. 
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 גובה וסוג הפיצוי  החריגה  רמת שירות נדרשת  סעיף

הצגת תיק עדות מפורט   9

ורים,  עבור כל הרמז

לאחר שדרוגם והחלפה  

תוך   LEDלנורות 

חודשיים ממועד  

 החתימה על ההסכם 

עיכוב בסיום השדרוג,  

החלפת הנורות והצגת  

 תיק העדות  

מן   50%הקבלן יקבל רק 

התמורה עבור אחזקה  

חודשית לרמזור, עבור כל  

צומת שלא שודרג ו/או  

הנורות  שלא הוחלפו בו כל 

ו/או שלא הוגש עבורו תיק  

 ושלם.עדות מ 

גמר שלב ההפעלה   10

והמסירה של מערכת  

השליטה, הניטור  

  11והבקרה תוך 

חודשים ממועד  

 החתימה על ההסכם 

עיכוב במועד המסירה  

 של המערכת הגמורה  

פיצוי כספי בסך של  

₪ בגין כל חודש   10,000

של עיכוב במסירת  

 המערכת לעירייה. 

הרמזורים  חיבור   11

הנדרשים ע"י העירייה  

שליטה,  למערכת ה

הניטור והבקרה תוך  

פרק הזמן שהוגדר ע"י  

העירייה בפגישת  

 ההתנעה 

עיכוב בחיבור הרמזורים  

 למערכת  

מן   50%הקבלן יקבל רק 

התמורה עבור אחזקה  

שאינו  חודשית לרמזור 

, עבור כל  מחובר למערכת

צומת שלא חובר עד  

המועד שהוגדר ע"י  

 בפגישת ההתנעה  העירייה

ננות  ו העמדת צוות כ 12

סערה בשטח העיר, על  

 פי דרישת העירייה 

₪   500פיצוי כספי בסך של  אי העמדת הצוות 

בגין כל שעת איחור  

 בהעמדת הצוות. 

 

 מנגנון פיצוי בגין אי עמידה בתקני שירות – 1טבלה מס' 

ימים מקבלת ההתראה בכתב מטעם   7חיוב הקנסות, כאמור לעיל, ימומש בחלוף   .ה

יה ובלבד שהקבלן לא תיקן את הטעון תיקון לשביעות רצונה המלא של  העירי 

 הימים האמורים.   7העירייה בתוך 

בלן אינו יכול לעמוד  בנוגע לקנסות המוטלים בשל פיגור בלו"ז, במקרים בהם הק .ו

במועדים הנדרשים בשל כח עליון ו/או בשל מחדל של העירייה, יפנה הקבלן בבקשה  

הקבועים בסעיף זה. למנהל מוקנה שיקול הדעת    למנהל לדחות את המועדים

 הבלעדי לדחות את המועדים הנדרשים. 

עת  במקרה ומכל סיבה שהיא לא יעמוד הקבלן בדרישות רמת השירות עפ"י שיקול ד  .ז

המנהל תהא העירייה זכאית לנכות מן התמורה החודשית את הסכומים המפורטים  

 לעיל.  

הפרויקט במלואם, לרבות בטיב ובאיכות   לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לביצוע .ח

הקבועים בהסכם ו/או לא ימלא הקבלן אחר הוראות המנהל, רשאי המנהל להתרות 

 ה תהיה בכתב. בו ולדרוש ביצוע ה פרויקט כראוי. ההתרא
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ימים מיום משלוח ההתראה, יהווה הדבר הפרה יסודית   7לא יתוקנו הליקויים תוך  .ט

תהיה רשאית להפסיק את ביצוע הפרויקט וכן  של ההסכם. במקרה כזה, העירייה 

לבצע את הפרויקט בעצמה ו/או למסרו לאדם אחר, על חשבון הקבלן, אשר ישא  

בשל הפסקת ביצוע הפרויקט ו/או לבטל   בהפרש ההוצאות ובכל נזק שיגרם לעירייה

את ההסכם לאלתר ולקבל מהקבלן פיצויים ו/או כל סעד אחר השמור לעירייה על  

 או הדין. /פי ההסכם ו

ידי הקבלן יחשב  -יובהר להלן, כי ביצוע לקוי של ה פרויקט באופן חוזר ונשנה על  .י

לספק התראה  ידי הקבלן ובמקרה זה לא תינתן -כהפרת יסודית של ההסכם על

 נוספת לתיקון הליקויים. 

הודיעה העירייה לקבלן כי היא רואה את ההסכם כמבוטל בתוקף סעיף זה, תשלם   .יא

התמורה המגיעה לו בגין שירותי התפעול שבוצעו על ידי הקבלן   העירייה לקבלן את

עד ליום מתן ההודעה על ביטול ההסכם, לאחר קיזוז ו/או ניכוי כל הוצאות העירייה 

 או כתוצאה מהביטול, קנסות ובניכוי פיצוי מוסכם כמפורט להלן./עקב ו

 עדכון טכנולוגי  .13.5.16

רכישת דגם משופר /   הקבלן מתחייב כי אם במשך תקופת ההקמה, יוחלט על .א

מתקדם של אחד הפריטים הכלולים בחוזה זה, תהיה העירייה רשאית, עפ"י שיקול  

ו/או להחליף הפריט   דעתה המקצועית, להוספת הפריט לציוד שעדיין לא נמשך

החדש בפריטים שכבר נמשכו. במקרה כזה רשאית העירייה להזמין את הפריט  

 לבדיקה באתריו. 

ן מתחייב להודיע בכתב על הפסקת ייצור הדגם/ים  בתקופת ההתקשרות הקבל  .ב

שבחוזה, על אי יכולתו לספקו/ם, וכן לציין את המפרט הטכני של הדגם המחליף או  

 פשר לעירייה את בדיקתו. דגם שווה ערך אחר ולא 

( פעמים בתקופת השירות  3הקבלן נדרש לבצע עדכון לגרסת המערכת לפחות שלוש ) .ג

 ת מצד המזמין. והאחריות, ללא כל עלות נוספ

הקבלן מתחייב לספק הפריט החדש לעירייה ע"פ דרישתו, לבדיקת התאמתו   .ד

 לצרכיו. 

 הפריט המחליף יסופק לעירייה ללא תוספת מחיר.  .ה

שאית להוסיף פריטים לחוזה זה, אם אלו פריטים חדשים שלא היו  העירייה ר .ו

מסיבות  מוכרים בעת עריכת החוזה ואם אלו פריטים ידועים שלא הוכנסו לחוזה  

 אחרות והכל עפ"י שיקול דעתו הבלבדי והבלעדי ועפ"י צרכיו, מעת לעת. 

 טיפולים תקופתיים .14

 במערכות הרמזורים ומערכות הבקרה אזורי כמפורט להלן. הקבלן יבצע את כל הטיפולים התקופתיים  

 מערכות בקרה אזורי ותמרורים מוארים ביצוע אחזקה שוטפת לרמזורים   .14.1

ל כל סוגי הטיפולים התקופתיים )חודשיים, אחת לארבעה חודשים, שפול מונע ושוטף טי .14.1.1

אחת לששה חודשים, אחת לשנה ואחת לשנתיים בהתאם לטבלת תדירות הטיפולים  

 ,לכל צומת מרומזר כולל גלים ירוקיםלעיל על כל תתי הסעיפים שבו(   12ובהתאם לסעיף  

הרמזורים על כל    העיר שלשיפוט   תחוםמערכות בקרה אזורי ותמרורים מוארים ב

שוטף, הכל   הליכים, גיבוי מקצועי ודיווחת  מתקניהם, לרבות אחזקה מכאנית, חשמלית,
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משך   עולה תקין באופן שוטף ורצוףפ  ורים במצב, אשר יעמיד את הרמז נספחיםכמפורט ב 

 כל תקופת ההסכם )להלן: "הטיפול המונע החודשי"(. 

לאותו החודש באופן   28ויסתיימו עד כל הטיפולים התקופתיים יחלו בראשון לכל חודש 

 הבא :

הקבלן יבצע וישלים ביצוע כל סוגי הטיפולים התקופתיים של מחצית מערכות   .א

  14  -לחודש ועד ל 1 -ימים )החל מ 14ומערכות הבקרה האזורי בתוך   הרמזורים

הקבלן יבצע וישלים ביצוע כל סוגי הטיפולים התקופתיים של שאר   באותו החודש(.

 מערכות  

  28 -לחודש ועד ל  15 -ימים )החל מ 14ומערכות הבקרה האזורי בתוך   רמזוריםה .ב

 באותו החודש(. 

לשם  מערכות בקרה אזורי ותמרורים מוארים  ,צוע כל תיקון שיידרש ברמזוריםבי .14.1.2

תיקון שיידרש במסגרת ביצוע   ההסכם, ובכלל זה כל תקופת פעולתם התקינה משך כל

עפ"י קריאת עיריית    לעיל, וכן כל תיקון פורטכמ הטיפול המונע החודשי ברמזורים

 גבעתיים להלן: "תיקונים לפי קריאה"(. 

   התיקונים הנדרשים כתוצאה מכל נזק ו/או בלאיובהר ומוסכם בזאת, כי כל מ .14.1.3

סיבה שהיא לרבות בשל   מכל מערכות בקרה אזורי ותמרורים מוארים  ,לרמזורים

הרמזורים,   צורך פעולתם התקינה שלל וכיוצ"ב  תאונות, פגעי טבע, כח עליון, חבלה

 לרמזורים לשם כך לרבות עלותם של  החלפים/הרכיבים כל ולרבות התקנת ואספקת  

האחזקה כמפורט בסעיף זה,   ועלות העבודה הכרוכה בביצוע לפים/רכיבים כנ"ל ח

הקבלן כאמור לעיריית   במסגרת שירותי האחזקה השוטפת אשר יספק נכללים הינם

 ים יהיו חדשים ותקניים. כל החלק גבעתיים.

 סיור לילה מידי שבוע )ביום רביעי או חמישי( בכל אתרי התמרורים המוארים ותיקון כל   .14.1.4

 תקלה שהתגלתה בהם. 

 אחת לחודש יתבצע טיפול כמפורט להלן .14.2

  יסודית על את אורך המחזורים, תוכניות הפאזות ויעשה ביקורתויתקן   יבדוק  הקבלן .14.2.1

 ל לפי תוכנית המאושרת ע"י עיריית גבעתיים. אשר חייב לפעו  הרמזור, פעולת 

 התאורה   להדלקה וכיבויאלקטרית -שעון אוטומטי, מערכת פוטוויתקן בדוק  יהקבלן   .14.2.2

 שלטי הכוונה והטיה ופעולת המתקן להחלשת האור.  התמרורים, של

 כל נורית  את נורות הבקרה במנגנונים, ובתאי הפיקוד. עליו להחליףויתקן   יבדוק  הקבלן .14.2.3

 מה. פגו   

 .מכל סוג  מנגנון בקרה יכול להיות מנגנון בקרה לרמזורים ו/ או מנגנון בקרה לגל ירוק .14.2.4

 מנגנון בקרה לגל ירוק יכול לשלוח/לקבל אותות בקרה קוויות או אלחוטיות.  .14.2.5

 :  ויתקןק  ויבדהקבלן   .14.2.6

 המערכת המעבירה אספקת חשמל ממקור אספקה אחד למשנהו, או גנרטור.  .א

רת פעולת הרמזורים להבהוב צהוב במקרה  כל המערכות המבטיחות העב .ב

ת רמזורים  יש לבדוק את המערכת המיוחדת אשר מבטיחה העבר תקלה.

 בפנסים אדומים במופע אחד. הנורות שנשרפות כל  במקרה הבהוב,

  המערכות המבטיחות שאור ירוק לא יכול להופיע מכיוונים נגדיים בעת ובעונה .ג

 אחת.
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 הגלאים. בדיקה זו חייבת להבטיח פעולה תקינה   מתקני ויתקן אתבדיקה יערוך הקבלן   .14.2.7

 גלאים.ה של

 תקינה של התאום ברמזורים לפי גלים ירוקים. פעולה ויתקן   יבדוק  הקבלן .14.2.8

 כלפי שטח תקן את העמודים, אשר חייבים להיות מוצבים באופן מאונךיבדוק והקבלן י .14.2.9

 הכביש והמדרכה. 

 קטובר תתבצע עבודה זו ותסתיים באותו אחת לארבעה חודשים בתחילת חודש פברואר, יוני, או .14.3

 . החודש כמפורט להלן 

   את העדשות מנהל ה  שלו לכוון ולחזק היטב לשביעות רצונ על הקבלן לנקות,   .14.3.1

הפנס מבפנים   של כל מערכת הפנסים. את הניקוי יש לבצע על גוף והרפלקטורים

 . ומבחוץ

 מורכב הפנס. לנקות, לכוון ולהחליף בעת הצורך כל החלקים שמהם  על הקבלן .14.3.2

 מעל הרמזורים על הקבלן יהיה לכוון מערכות פנסים, מצחיות בפנסים ושלטי הכוונה  .14.3.3

 הפנסים בכל עת שיידרש ע"י    שוטף ובמידה שיהיה צורך יהיה חייב לכוון את באופן   

 שעות ביממה. 24משטרת ישראל, ללא תמורה, במשך  ע"י עיריית גבעתיים או

הקבלן   תקין. אם הנורה במצב נורות פנסי הרמזורים, גםעל הקבלן יהיה להחליף את כל  .14.3.4

  ולהגדיל את פרקי הזמן בין  בנורות בעלות אורך חיים גדול יותריכול להציע שימוש 

 המנהל.   התקופתיות אולם זה לאחר אישור מוקדם של  ההחלפות

 על הקבלן לספק מצחיות לפנסים במקום מצחיות שחסרות על חשבונו.  .14.3.5

  ת בין תקופות ההחלפה, יהיה על הקבלן להחליף את הנורותבמקרה של שריפת נורו .14.3.6

 להסכם. 7סעיף  בהתאם ל  השרופות 

    כל נורה שתישרף בתקופה שבין ההחלפות תוחלף ע"ח הקבלן ללא תמורה. .14.3.7

   אסור שיעלהמרומזר  של ל הנורות בצומת בין תקופות ההחלפה פואחוז הנורות שיישר

ב הקבלן בהחלפת כל הנורות בצומת זה על  בכל צומת מרומזר, אחרת יהיה חיי %5 על

 .חשבונו

  חוטי ר הרמזורים חייבות להיות מסוג מיוחד עבור רמזור עםהנורות שהקבלן יספק עבו .14.3.8

  ברמזורים נורות אלו חייבות לענות על דרישה של פעולה מאומצת מחוזקים. יבוןל

הנורה חייבת  .DIN49842ומתאימות לתקן הגרמני  ויברציות מוגנות נגד  להיות עליהםו

 .  20%±וולט  240של   בנויה עבור מתח להיות

  יהיו עם נורות מסוג לד,  הפנסים יהיו חייבים לעמוד במפרט משרדפנסים במידה וה .14.3.9

 התחבורה לכל עניין שהוא. 

מתחלפים,   ההכוונה, תמרורים תמרורי  הקבלן יבדוק, ינקה ויכין את שלטי ההטיה, .14.3.10

 החשמליים כולל  המתקנים זו תכלול את כל הסברה ותמרורים מוארים. בדיקה  לטש

 כל החלקים הפגומים. טרנספורמטורים והחלפת   

 כמפורט אחת לששה חודשים בחודשים מרץ וספטמבר תתבצע עבודה זו ותסתיים באותו החודש  .14.4

 להלן

 כל  ליקוי אשר מתגלה ולהחליף  יש לבדוק את כל חיבורי החשמל של העמודים ולתקן כל .14.4.1

 או מהדק פגום.  חלק

 מהדקים. החיבורים באמצעות  כל החיבורים בהם בוצעו ולתקן אתלבדוק  ב חיי  הקבלן .14.4.2
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 של תקינות ההארקה. ותיקון הקבלן לערוך בדיקה  על  .14.4.3

  אחת לשנה בחודש מרץ תתבצע עבודה זו ותסתיים באותו החודש כמפורט להלן. .14.5

 וטם א  יש לבדוק את הארקה, להתיז חומר בידוד על החיבורים והמהדקים ולבדוק את .14.5.1

 החיבורים, את כיפת העמוד ולהחליף את האיטום במידת הצורך.תא  של הדלת

צינורות.הצביעה והעמודים כולל זרועות, טבעות, קופסאות חיבור  כל הקבלן יצבע את  .14.5.2

העמוד    באותו חודש קלנדרי. םהצביעה תסתיי  תבוצע לאחר שהעמוד ינוקה ממדבקות.

 ל העמוד. יו מס' הזיהוי שיצבע בשכבה אחת בצבע אלומיניום ויסומן על 

  ותאי  הבריכות על הקבלן יהיה לבדוק את ההארקה, את הבידוד ואת האיטום של כל .14.5.3

 ולהמציא דו"ח שיכלול את התוצאות.  החיבורים

  קרקעית עם כל החיבורים. הוא חייב-הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל  הרשת התת .14.5.4

 הצורך. כבל כולל הכבלים של גל ירוק במקרה  חלק או  להחליף כל

 הקבלן יבצע ריסוס נגד חרקים, לטאות ועכברים.  .14.5.5

על הקבלן יהיה לבדוק ולתקן, ללא תמורה, ארונות מנגנונים כולל דלתות, צירי   .14.5.6

איטומים, מנעולים ויסודות, וכל חלק מכני אחר הקיים במנגנוני הרמזורים.  הדלתות,

כל   צבוע אתלוהחלקים האלו, לשמנם ולהחזיקם במצב תקין ונקי   את עליו לנקות

 הרמזורים.   הבקרה של  ארונות מנגנוני

  אחת לשנתיים בחודש מרץ תתבצע עבודה זו ותסתיים באותו החודש כמפורט להלן. .14.6

 . במקרה שתישרףבשלטי ההכוונה עם נורות פלורסנט הנורות כל על הקבלן להחליף את  .14.6.1

ה, לא  תמורהתקופתיות, יהיה עליו להחליפה ללא  בין ההחלפות  תפלורוסנטיו  נורה

ע"י עיריית גבעתיים או בטלפון    שעות, מקבלת ההודעה בע"פ או בכתב 24 מאשר  יאוחר

   ידה. או מי שהוסמך על

 יומנים ורישום .15

טכניים אלה. היומן   על הקבלן יהיה לנהל יומן על ביצוע כל הפעולות, התיקונים והבדיקות לפי תנאים .15.1

 יועבר למשרדי המנהל יחד עם החשבון החודשי.  הזה

  חלקי חילוף וכל  הקבלן לשמור בתוך ארון המנגנון ספר על טיפולים, מדידות, מתח חשמל, החלפתעל  .15.2

פעולה אחרת שבוצעה באחזקה מונעת או כל פעולה ותיקון אחרים.ספר זה יעמוד לרשות עיריית  

 גבעתיים על פי דרישה. 

  כולל כל  המנגנון אותוהמנגנון תוכנית סכמתית עם החיבורים החשמליים של   רוןבאהקבלן ישמור  .15.3

התוכניות תהיינה בתיק פלסטיק    אשר מחוברים אליו, תכניות זמנים ותכניות הסדרי תנועה. המתקנים

 בתוך ארון המנגנון, מוגנים מרטיבות ומכרסמים.

  חייבת להיות גם   המנגנון  במקרה שיבוצעו שינוי בחיבורים או במנגנון יש לסמנם ע"ג תוכנית זו. בתוך .15.4

 ל המנגנון. לה ש תוכנית פעו

 הקבלן ימסור דו"ח למנהל פעמיים בכל חודש על ביצוע של כל הטיפולים באופן הבא :  .15.5

 עד החמישי לכל חודש דו"ח על הטיפולים שנעשו במחצית השנייה של החודש הקודם. .15.5.1

 עד העשרים לכל חודש דו"ח על הטיפולים שנעשו במחצית הראשונה של החודש הנוכחי.  .15.5.2

הצמתים המרומזרים ומערכות בקרה אזורי, תאריך הטיפול ומצב כל    רשימת כל הדו"ח יכלול את 

 מערכת רמזורים או מערכת בקרה אזורי.
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 שיפוי וקיזוז , קנסות,אחריות, פיצויים .16

האחזקה  ם ושלופחת ת , י עיפים לעילמוסכם בזאת כי במקרה ולא עמד הקבלן במחויבויותיו עפ"י הס .16.1

 .  5'בנספח ב כמפורטבשיעורים ובסכומים   קבלןל

  בשנהאו יותר  4תקלה  רשאית לדרוש מהקבלן בגין כלתהיה בנוסף לאמור לעיל, עיריית גבעתיים  .16.2

אחריות   שנת עליו תחול אשר  תמורה, ללא כל להחליף את מנגנון הרמזור במנגנון חדשקלנדרית,  

 . 2פח א'סנב כמפורט

 במערכות הרמזורים ובקרה אזורי   טבלת תדירות טיפולים

 תדירות בדיקה )חודשים(  רשימת פעולות 

    1        4         6         12       24 

 צנרת תת קרקעית  .1   

 ניקוי תאי בקרה  1.1

 שלמות חיבורי כבלים  1.2

 טיב ההארקה  1.3

 ריסוס תאי בקרה נגד חרקים מכרסמים  1.4

 שלמות ותקינות מכסים לתאי בקרה     1.5

 

                                     + 

                                                                                               + 

                                     + 

                                     + 

                                     + 

 

 .  עמודי רמזור ותיבות חיבורים2   

 ת ויצבות אנכיו  2.1

 פסי מהדקים בעמודים  2.2

 הארקת עמודים  2.3

 חומר בידוד על פסי מהדקים  2.4

 אטימות הדלת  2.5

 חיזוק וכיוון העמוד  2.6

 חיזוק טבעות חיבור ותיבות חיבורים  2.7

 עמודים ה כל שלומספור  צביעה כללית      2.8

 

 

   + 

                                     + 

                                     + 

                                     + 

                                     + 

                                     + 

                                     + 

                                     + 

 . פנסים3   

 ניקוי  3.1

 שעות(  ,5,000החלפת נורות  3.2

 שעות(  8,000החלפת נורות ) 3.3

 פלואורסצנטיות הנורות כל ה החלפת  3.4

 מיקום בית הנורה במחזיר אור 3.5

 בדיקת תקינות מחזיר אור  3.6

 

               + 

               +  

               + 

                                              +   

               + 

                                        + 

                                                   

 גלאים    .4   

 חיבור כבלים ולולאות  4.1

 תקינות גלאים  4.2

 

+ 

 + 

 

 וזמזמים לחצנים להולכי רגל .5   

 תקינות לחצן ה"ר     5.1

 

 + 
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 + תקינות זמזמים לעיוורים ושלטים    5.2

 

 רמזורים ו/או בקרה אזורי ןמנגנו .6   

 חיבורי  ארון הבקר  6.1

 התאמת פעולות הרמזור לתוכניות   6.2

 תקינות נוריות במפה סינופטית  6.3

 / שוטר הפעלת תא תפעול ידני 6.4

 / חודשי / שנתי   שעון שבועי 6.5

 מערכת הדלקה של תמרורים מוארים  6.6

 התאמת פעולות הגל הירוק לתוכניות  6.7

 / שוטר  תוכנית תפעול ידניתקינות  6.8

 מערכת לאבטחת זמנים בין ירוקים  6.9

 מערכת בקרה של נורות אדומות שרופות   6.10

 בקרה של נורות ירוקות צולבות מערכת   6.11

 מערכת לאספקת מקור זרם חילופי  6.12

 בדיקת טיב הארקת המנגנון  6.13

 ניקוי ארון מנגנון  6.14

 צביעת ארון מתכת  6.15

 בארון בקר נגד חרקים ריסוס 6.16

 

                                     +  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

       + 

                                     + 

+ 

                                     + 

                                       + 

 

 

 טפסי בדיקה לצמתים מרומזרים

 ן המנגנון וימולא כל חודש טופס זה יימצא בארו

 2021לשנת  גבעתייםבעיר             טופס בדיקה חודשית לצומת 

 

שם 

 עמודים  הערות  טכנאי 

בקרות 

 מוצא 

 ניקוי  

 כללי  

 תפעול 

 ידני  

 שעון 

 נורות  מנגנון 

מפה 

 זוטא 

 גל 

 ירוק 

גלאים/  

 לחצנים  

 זמני  

 תאריך   מופעים 

                         /1 

                         /2 

                         /3 

                         /4 

                         /5 

                         /6 

                         /7 

                         /8 

                         /9 

                         /10 

                         /11 

                         /12 
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   2021לשנת    גבעתייםבעיר     טופס בדיקה לצומת   

  

  בדיקה מידי ארבע חודשים

  

 הערות  שם טכנאי 

 מקור זרם 

 חילופי 

מיקום בית 

 נורה 

 ניקוי 

 פנסים 

 החלפת 

 תאריך  נורות 

             /  /)1-2-3-4(/21 

             /  /)5-6-7-8(/21 

             /  /)9-10-11-12(/21 

  

   
   בדיקה מידי שנה

     

  

 

שם 

 הערות  טכנאי 

 ניקוי 

 שוחות 

צביעת 

עמודים 

 ומספור 

חיבורי 

 כבלים 

 טיב 

 הארקה 

 בדיקת 

 עמודים 

בדיקת 

 פנסים 

 איטום 

 ארון 

ריסוס 

 תאריך  ארון 

                     /21 
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, התקנה הקמה, שדרוגלהסכם לביצוע עבודות   2נספח א'

 ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים 

 בגבעתיים 

 

 כתב כמויות וגיליון מחירים 

מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

מ' וברוחב   0.6חפירת תעלה לצנרת בעומק   1.0100

סימון וכסוי התעלה  מ'. הנחת סרט  0.6עד 

 בחומר שנחפר ופינוי הפסולת

 23 1 מטר

מ' וברוחב   0.6חפירת תעלה לצנרת בעומק   1.0150

 מ'  0.6

 17 1 מטר

מ'   0.6מילוי תעלה בחומר שנחפר בעומק  1.0200

מ' והנחת סרט סימון ופינוי   0.6וברוחב  

 פסולת 

 6 1 מטר

  0.6וברוחב מ'  0.6לה בחול בעומק מילוי תע 1.0250

 מ' והנחת סרט סימון ופינוי פסולת 

 11 1 מטר

מ' וברוחב   0.6מילוי תעלה בכורכר בעומק   1.0300

 מ' והנחת סרט סימון ופינוי פסולת  0.6

 16 1 מטר

מ' וברוחב   0.8חפירת תעלה לצנרת בעומק   1.0350

מ'. הנחת סרט סימון וכסוי התעלה   0.8עד 

 הפסולתפר ופינוי בחומר שנח

 29 1 מטר

מ' וברוחב   0.8חפירת תעלה לצנרת בעומק   1.0400

 מ' ופינוי הפסולת  0.8עד 

 21 1 מטר

  0.8מ' וברוחב  0.8מילוי תעלה בחול בעומק  1.0450

 מ' והנחת סרט סימון ופינוי פסולת 

 13 1 מטר

מ' וברוחב   0.8מילוי תעלה בכורכר בעומק   1.0500

 ופינוי פסולת סימון מ' והנחת סרט  0.8

 19 1 מטר

מ' וברוחב עד   1חפירת תעלה לצנרת בעומק   1.0550

מ'. מילוי התעלה בחול הנחת סרט סימון   1

ודיפון במצע. כולל תיקון מבנה כביש  

 בתוואי התעלה ופינוי הפסולת

 90 1 מטר

 30 1 מ"ק  מ'.  1מ' וברוחב עד   1חפירת תעלה בעומק  1.0600

  1בחומר שנחפר במקום  בעומק מילוי תעלה  1.0650

מ' והנחת סרט סימון ופינוי   1מ' וברוחב 

 פסולת 

 16 1 מ"ק 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

  1מ' וברוחב  1מילוי תעלה בכורכר בעומק   1.0700

 מ' והנחת סרט סימון ופינוי פסולת 

 21 1 מ"ק 

מ'   1מ' וברוחב   1מילוי תעלה בחול בעומק  1.0750

 והנחת סרט סימון ופינוי פסולת

 18 1 מ"ק 

מ' כולל   1מ' וברוחב  1הריסת כביש באורך   1.0800

 ניסור אספלט ופינוי פסולת 

 30 1 מטר

מ' וברוחב   1הריסת מדרכת אספלט  באורך  1.0850

 מ' כולל ניסור אספלט ופינוי פסולת  1

 17 1 מטר

ציפוי תעלות בכביש ובמדרכה באספלט   1.0900

 מ'  1מ' וברוחב  1באורך 

 90 1 מטר

 8 1 מטר ס"מ   10לט בעומק עד ניסור אספ 1.0950

מ' וריצוף   1מ' וברוחב  1פירוק ריצוף באורך  1.1000

 מחדש במרצפות שפורקו 

 25 1 מ"ר

 8 1 מ"ר מ'  1מ' וברוחב   1פירוק מרצפות באורך  1.1050

מ'   1ריצוף במרצפות שפורקו במקום באורך   1.1100

 מ' ניקוי ופינוי הפסולת  1וברוחב  

 17 1 מ"ר

מ' וברוחב   1וף במרצפות חדשות באורך ריצ 1.1150

 מ' ניקוי ופינוי הפסולת  1

 61 1 מ"ר

  2אספקת צנורות פי.וי.סי תקני בקוטר " 1.1200

 והנחתם כולל סרט סימון וחוט משיכה 

 19 1 מטר

  3אספקת צנורות פי.וי.סי תקני בקוטר " 1.1250

 והנחתם כולל סרט סימון וחוט משיכה 

 21 1 מטר

  4נורות פי.וי.סי תקני בקוטר "אספקת צ 1.1300

 והנחתם כולל סרט סימון וחוט משיכה 

 24 1 מטר

  4אספקת צנורות פי.וי.סי תקני בקוטר " 1.1350

מ"מ והנחתם כולל סרט סימון   5.4דופן  

 וחוט משיכה 

 29 1 מטר

אספקת והנחת צינור דו שכבתי דגם קוברה   1.1400

סימון וחוט  כולל סרט   1תיקני בקוטר "

 משיכה 

 8 1 מטר

אספקת והנחת צינור דו שכבתי דגם קוברה   1.1450

כולל סרט סימון וחוט   2תיקני בקוטר "

 משיכה 

 10 1 מטר

אספקת והנחת צינור דו שכבתי דגם קוברה   1.1500

כולל סרט סימון וחוט   3תיקני בקוטר "

 משיכה 

 13 1 מטר
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

קוברה  אספקת והנחת צינור דו שכבתי דגם  1.1550

כולל סרט סימון וחוט   4תיקני בקוטר "

 משיכה 

 20 1 מטר

קדוח אופקי כולל חפירה והנחת צינור   1.1600

יישור    1*  4פלסטיק/מריכף תקני בקוטר "

 שטח העבודה ופינוי פסולת 

 375 1 מטר

קדוח אופקי כולל חפירה והנחת צינור   1.1650

יישור    2*  4פלסטיק/מריכף תקני בקוטר "

 דה ופינוי פסולת שטח העבו

 420 1 מטר

 21 1 מטר 1*  4תוספת צינור פלסטי תקני בקידוח    " 1.1700

 20 1 מטר 1אספקה והנחת צינור השקיה בקוטר  עד " 1.1750

 25 1 מטר 1אספקה והנחת צינור השקיה בקוטר  "  1.1800

 30 1 מטר 2אספקה והנחת צינור השקיה בקוטר  "  1.1850

וג ו/או על  אספקת ונטיעת צמח עונתי מכל ס 1.1900

פי דרישת המזמין לאחר עקירת ופינוי  

הקיים כולל זבל כופתיות ודשן אוסמוקוט  

 גרם מכל סוג לצמח מוכן לשימוש  30

 7 1 יח' 

אספקת ונטיעת צמח רב שנתי מכל סוג רמה   1.1950

כגון: קריסה, היביסקוס, ו/או על פי   4

פינוי הקיים  דרישת המזמין לאחר עקירת ו

גרם   150ודשן אוסמוקוט    כולל זבל כופתיות

 מכל סוג לצמח מוכן לשימוש 

 18 1 יח' 

אספקת ונטיעת ורד מכל סוג שהוא ובגודל   1.2000

כדוגמת הקיים שנעקר לאחר  עקירת ופינוי  

הקיים כולל זבל כופתיות ודשן אוסמוקוט  

 גרם מכל סוג לצמח מוכן לשימוש  150

 19 1 יח' 

וג  אספקת ונטיעת דשא בפלטות מכל ס 1.2050

שהוא כדוגמת הקיים שנעקר לאחר  עקירת  

ופינוי הקיים כולל זבל ודשן ושכבת חמרה  

 כפי שיידרש מוכן לשימוש 

 40 1 מטר

ס"מ   40תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר   1.2100

ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל   80בעומק 

ס"מ, כולל מכסה ממין   20שכבת חצץ של 

B125  .כולל שילוט יעוד תא הביקורת 

 550 1 יח' 

אספקה והתקנת תא בקרה הארקה  בקוטר   1.2150

ס"מ וכבל נחושת בשטח   80ס"מ בעומק   60

ס"מ ומוטות אלקטרודה בשטח   35חתך 

מ' וחיבור בכבל    6ממ"ר ובאורך עד  19חתך 

 900 1 קומפלט 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

נחושת עד לארון המנגנון. הכל לפני תקני  

 חברת החשמל 

ס"מ   50ר  תא בקרה לכבלים תא טרומי קוט 1.2160

ס"מ כולל חפירה/חציבה   130 עד  בעומק

ס"מ, כולל מכסה   20כולל שכבת חצץ של 

 כולל שילוט יעוד תא הביקורת.  B125ממין 

 700 1 יח' 

ס"מ   60תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר   1.2200

ס"מ כולל חפירה/חציבה   130 עד  בעומק

ס"מ, כולל מכסה   20כולל שכבת חצץ של 

   לוט יעוד תא הביקורת.כולל שי B125ממין 

 יח' 
 

1 1,100   

ס"מ   80תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר   1.2210

ס"מ כולל חפירה/חציבה   130 עד  בעומק

ס"מ, כולל מכסה   20כולל שכבה חצץ של  

 כולל שילוט יעוד תא הביקורת.  B125ממין 

 יח' 

 

1 1,400   

ס"מ   60תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  1.2250

 C250סה ממין עבור תיקרה ומכ

 280 1 יח' 

ס"מ   60תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  

 D400עבור תיקרה ומכסה ממין  

 400 1 יח' 

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת   1.2300

ס"מ או   50ברזל מכל מין שהוא בקוטר  

סמל הרשות במקום  ייעוד התא ומרובע עם  

 ב -מכסה ב

 280 1 יח' 

בור מכסה יצקת  תוספת למחיר תא בקרה ע 1.2310

ס"מ או   60ברזל מכל מין שהוא בקוטר  

סמל הרשות במקום  ו ייעוד התא  מרובע עם

 ב -מכסה ב

 320 1 יח' 

מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם   1.2320

ס"מ   50סמל העיריה בקוטר ייעוד התא ו

 כולל פירוק וסילוק הקיים. C250מסוג 

 820 1 יח' 

קת ברזל עם  מכסה לתא בקרה קיים מייצ 1.2330

 C250ס"מ מסוג  60סמל העיריה בקוטר  

 כולל פירוק וסילוק הקיים. 

 980 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם   1.2340

 D400ס"מ מסוג  60סמל העיריה בקוטר  

 כולל פירוק וסילוק הקיים. 

 1050 1 יח' 

אספקה והתקנת תא חיבורים תת קרקעי +   1.2500

 מכסה 

 2,130 1 קומפלט 

מ'    0.4אספקה והנחת חוליות בטון בקוטר  1.2550

 ס"מ  50ובעומק 

 150 1 יח' 

מ'    0.6והנחת חוליות בטון בקוטר אספקה  1.2600

 ס"מ  50ובעומק 

 260 1 יח' 

מ'    0.8אספקה והנחת חוליות בטון בקוטר  1.2650

 ס"מ  50ובעומק 

 310 1 יח' 

מ'   1אספקה והנחת חוליות בטון בקוטר  1.2700

 ס"מ  50ובעומק 

 350 1 יח' 

אספקה והתקנת טבעות לתא בקרה בקוטר   1.2750

 מ'  0.4

 80 1 יח' 

אספקה והתקנת טבעות לתא בקרה בקוטר   1.2800

 מ' מחושק מתכת מוכן לשימוש  0.6

 150 1 יח' 

אספקה והתקנת טבעות לתא בקרה בקוטר   1.2850

 מ' מחושק מתכת מוכן לשימוש  0.8

 250 1 יח' 

צים בשטח האספלט בכביש  חריצת חרי 1.3150

ס"מ לצורך התקנת סלילי   7-10בעומק 

חפירה במדרכה ובכביש, גלאי. המחיר כולל 

מ', חדירה לטבעת   0.5שרוול הגנה בעומק 

תא הבקרה, אטימה, אספקת חוטים, 

חבלים וצינורות מגן )כולל מחבר אפוקסי  

 וכל החיבורים( והתקנתם עד לתא הבקרה 

 30 1 מטר

השחלת כבל טויסטד מסוכך  אספקה ו  1.3200

 לגלאים 

 6 1 מטר

אפוקסי לחיבור  אספקה והתקנת מחבר  1.3250

 גידים  10עד   חוטים ולולאות

 150 1 יח' 

אספקה והתקנת מחבר אפוקסי לחיבור   1.3300

 גידים 10חוטים ולולאות מעל  

 250 1 יח' 

אספקה והתקנת אספקה והתקנת מוט   1.3350

מ"ר  מ 19אלקטרודת הארקה שטח חתך 

 כולל חיבור עם מהדק 

 140 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

נחושת להארקה שטח  אספקה והשחלת כבל  1.3400

 ממ"ר  35חתך של 

 19 1 מטר

 10 1 מטר גידים  2-5אספקה והשחלת כבל חשמל  1.3450

 11 1 מטר גידים  6אספקה והשחלת כבל חשמל  1.3500

 17 1 מטר גידים  10אספקה והשחלת כבל חשמל  1.3550

 24 1 מטר גידים  16והשחלת כבל חשמל  אספקה 1.3600

 30 1 מטר גידים  24והשחלת כבל חשמל אספקה  1.3650

זוגות גידים.   30אספקת כבל תקשורת בעל  1.3700

 השחלתו התקנתו וחיבורו למהדקים 

 21 1 מטר

  50אספקה והשחלת כבל תקשורת בעל  1.3750

 זוגות גידים, וחיבורו למהדקים

 28 1 מטר

  100ה והשחלת כבל תקשורת בעל אספק 1.3800

 וחיבורו למהדקיםזוגות גידים,  

 49 1 מטר

 אספקה והשחלת כבל טרמפולסטי דגם  1.3850

N.Y.Y 4 X 25    קוטר וסימונו בשילוט

 סנדוויץ 

 11 1 מטר

 6 1 מטר השחלת כבל ממלאי העירייה  1.3900

 5 1 מטר הוצאת כבל מכל סוג  1.3950

 80 1 יח'  ות מאור מגולוונות אספקה והתקנת קופסא 1.4000

 120 1 יח'  CIDמ"מ  110X220אספקה והתקנת קופסא  1.4050

 120 1 יח'  גידים  100-ל  MDFאספקת והתקנת  1.4100

 200 1 יח'  גידים  200-ל  MDFאספקת והתקנת  1.4150

 80 1 ש"ע ש"ע לקומפרסור כולל עובדים 1.4200

 360 1 יח'  פרסור הריסת יסוד בטון כולל שימוש בקומ 1.4250

כולל כל   B – 200חפירת בור ויציקה בטון  1.4300

החללים והחיבורים עבור ארון בקורת עם  

 מסגרת לפי דוגמא מאושרת ע"י המהנדס 

 450 1 קומפלט 

כולל   7-אספקת והתקנת ארון לתמרור ג 1.4350

 בסיס הארון קומפלט 

 1,250 1 קומפלט 

ון עם  אספקת והתקנת בסיס לארון מנגנ 1.4400

דוגמה מאושרת ע"י המהנדס  מסגרת לפי 

כולל כל החללים והחיבורים ויציקת בטון  

 לבסיס 

 640 1 קומפלט 

אספקת ארון פוליאסטר משוריין עבור   1.4450

מנגנון בקרה ופיקוד על כל חלקיו וצורותיו  

והתקנתו. הארון יכיל את מנגנון הבקרה או  

מנגנון הפיקוח, כולל מיקום עבור תוספת  

( מהדקים, מאמתים, הכל לפי  30%יד )בעת

 4,000 1 קומפלט 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

המפרט כולל התאמה לבסיס הקיים. מידות  

 ...מ'. Xהארון המוצע על ידי הקבלן  ...מ' 

אספקה, התקנה הפעלה והרצה של מנגנון   1.4500

מהדגם   1טיפוס  –בקרה מיקרופרוססור 

החדיש המוכר ומאושר על ידי המפקח על  

דה עם מערכות  התעבורה ומתאים לעבו

 בקרה.

 23,000 1 קומפלט 

אספקת מערכת כבלי חשמל עבור צומת עם   1.4550

השחלתה והתקנתה.   1מנגנון טיפוס 

המערכת כוללת חיבורים עבור כל המערכת  

רזרבה לכל מערכת הרמזור ואביזרי  

התנועה. כל זאת על פי המפרט הטכני  

 והתוכניות המאושרות. 

 6,000 1 קומפלט 

ה, התקנה הפעלה והרצה של מנגנון  אספק 1.4600

מהדגם   2טיפוס  –בקרה מיקרופרוססור 

המפקח על  החדיש המוכר ומאושר על ידי 

התעבורה ומתאים לעבודה עם מערכות  

 בקרה.

 26,000 1 קומפלט 

אספקת מערכת כבלי חשמל עבור צומת עם   1.4650

השחלתה והתקנתה.   2מנגנון טיפוס 

המערכת   המערכת כוללת חיבורים עבור כל

רזרבה לכל מערכת הרמזור ואביזרי  

התנועה. כל זאת על פי המפרט הטכני  

 והתוכניות המאושרות. 

 8,000 1 קומפלט 

אספקה, התקנה הפעלה והרצה של מנגנון   1.4700

מהדגם   3טיפוס  –בקרה מיקרופרוססור 

החדיש המוכר ומאושר על ידי המפקח על  

התעבורה ומתאים לעבודה עם מערכות  

 בקרה.

 28,000 1 קומפלט 

אספקת מערכת כבלי חשמל עבור צומת עם   1.4750

והתקנתה.  השחלתה   3מנגנון טיפוס 

המערכת כוללת חיבורים עבור כל המערכת  

רזרבה לכל מערכת הרמזור ואביזרי  

התנועה. כל זאת על פי המפרט הטכני  

 והתוכניות המאושרות. 

 10,000 1 קומפלט 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

רצה של מנגנון  אספקה, התקנה הפעלה וה 1.4800

מהדגם   4טיפוס  –בקרה מיקרופרוססור 

המפקח על  החדיש המוכר ומאושר על ידי 

התעבורה ומתאים לעבודה עם מערכות  

 בקרה.

 30,000 1 קומפלט 

אספקת מערכת כבלי חשמל עבור צומת עם   1.4850

השחלתה והתקנתה.   4מנגנון טיפוס 

המערכת כוללת חיבורים עבור כל המערכת  

מערכת הרמזור ואביזרי   רזרבה לכל

התנועה. כל זאת על פי המפרט הטכני  

 המאושרות. והתוכניות 

 12,000 1 קומפלט 

אספקה, התקנה הפעלה והרצה של מנגנון   1.4900

בקרה אזורי חד כיווני מהדגם החדיש  

המוכר ומאושר על ידי המפקח על התעבורה  

 ומתאים לעבודה עם מערכות בקרה. 

 40,000 1 קומפלט 

אספקה, התקנה הפעלה והרצה של מנגנון   1.4950

המוכר ומאושר  בקרת תנועה מהדגם החדיש  

על ידי המפקח על התעבורה ומתאים  

לעבודה עם מערכות בקרה. המערכת כוללת  

חומרה ותוכנה הדרושים להפעלה תקינה  

ומלאה )מחשבים, יח' קצה, מודמים,  

 מסכים, מדפסות, תוכנות וכד'(

 100,000 1 קומפלט 

גלאי הארכה/דרישה לכל ערוץ מורכב בתוך   1.5000

 כולל מחברים וחיווט ארון המנגנון 

 600 1 יח' 

חיבור המנגנון למרכז הבקרה / לגל ירוק   1.5050

 ו/או למנגנון בקרה אזורי. 

 1,500 1 קומפלט 

 240 1 יח'  אספקה והתקנת קופסת פיקוד קומפלט  1.5100

מנגנון  תוספת מופע תנועה / ה"ר/ מהבהב ב 1.5150

 מיקרופרוססור 

 500 1 יח' 

מנגנון וארון מצומת כולל פירוק  פירוק   1.5200

 הכבלים 

 1,200 1 קומפלט 

העברת מנגנון וארון מצומת לצומת כולל   1.5250

פירוק והתקנה, חיבור רשת החשמל  

 והכבלים כולל יציקת הבסיס

 3,400 1 קומפלט 

 3100 1 ' יח ערוצים  4אספקה והתקנת שעון שבועי עד  1.5300

  2להפעלת מנגנון מ אספקה והתקנת מתקן  1.5350

 מקורות הזנה 

 1,800 1 יח' 



93 

 

מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

אספקה והתקנת ממסר פחת תלת פאזי   1.5400

3*40A 03   מ"א מרלן ז'רן או ש"ע ושילוט

 קומפלט מוכן לשימוש 

 360 1 קומפלט 

אספקת והתקנת ממסר פחת חד פאזי   1.5450

1*40A   03  מ"א 

 300 1 יח' 

  25A* 3ספקת והתקנת מאמ"ת תלת פאזי א 1.5500

מרלן ז'רן או ש"ע ושילוט   50A*3עד 

 קומפלט מוכן לשימוש 

 200 1 קומפלט 

 A25אספקת והתקנת נתיך חצי אוטומטי      1.5550

*1 

 50 1 יח' 

אספקת והתקנת גומחה לפילר מונים חב'   1.5600

ומידות    B – 200חשמל שלוש דפנות מבטון 

פירה, פינוי פסולת,  ס"מ כולל ח  225*90*50

יישור השטח, פירוק הריצוף וריצוף מחדש  

אספלט תיאום לקבלת אישור וביצוע  /

 כנדרש

 1,500 1 קומפלט 

אספקת והתקנת גומחה לפילר מונים חב'   1.5650

ומידות    B – 200נות מבטון חשמל שלוש דפ

ס"מ כולל חפירה, פינוי פסולת,    225* 140*50

יצוף מחדש  יישור השטח, פירוק הריצוף ור

אספלט תיאום לקבלת אישור וביצוע  /

 כנדרש

 1,800 1 קומפלט 

פנייה לחברת חשמל לבקשת התחברות   1.5700

לרשת תאורה של ח"ח וכולל תאום עבור  

 לשימוש  החיבור וכל הנדרש מחובר ומוכן

 300 1 יח' 

ביקורת בודק חשמל מוסמך למערכת   1.5750

מערכות מהבהבים   3רמזורים ו/או עד 

מוארים וכולל תיאום ותשלום    7-רורי גותמ

נדרש כלשהו וכל עבודה ישירה/עקיפה עד  

להגשת דוח ללא הערות, לרבות מתן פתרון  

לכל תקלה שתתגלה גם בתשתית קיימת  

 המזמין. שתתוקן ע"י  

 950 1 קומפלט 

התחברות לעמוד קיים חדירה ביסוד כולל   1.5800

חציבה ביסוד וביטון הצינור עד למגש  

כבל חשמל וחיווטו ומהדקים    והשחלת

 כנדרש  וחומרי עזר וחיווט מוכן לשימוש 

 260 1 קומפלט 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

התחברות למרכזיית תאורה קיימת כולל   1.5850

והשחלת כבל  ביטון  3*3חציבה ביסוד ל "

וחיווטו כנדרש וכל חומרי עזר )הצנרת  

מ'   3תוחדר לחלל ותהיה באורך עד 

מהמרכזייה לרבות השחלת כבלים וחיווטם  

 מחובר משולט ומוכן לשימוש

 285 1 קומפלט 

מ"ק   1חפירת בור בעומק ובשטח של  1.5900

)לעמוד רמזור עם   200Bויציקת בסיס בטון  

מ'( כולל מסגרת ברזל וברגים   1*1* 1פלטה( )

עפ"י דרישת המפקח    3/ "  4וצינור קוברה "

 ובהתאם למפרט להכנת בסיס לעמוד ציר 

 750 1 קומפלט 

  200Bצבת בטון יצוק "יביל"   אספקה וה 1.5950

מ' כולל מסגרת ברזל   1* 1*1לעמוד עם פלטה 

וברגים ובהתאם למפרט להכנת בסיס  

 עמוד ציר ל

 810 1 קומפלט 

  200Bאספקה והצבת בטון יצוק "יביל"    1.6000

מ' כולל   0.8*0.8*0.8לעמוד עם פלטה 

מסגרת ברזל וברגים ובהתאם למפרט  

 להכנת בסיס לעמוד ציר 

 700 1 קומפלט 

אספקה והתקנת עמוד רמזור גבוה לתליית   1.6050

מ' כולל כל   5.5פנסים בגובה תחתית 

החלקים והפריטים הדרושים  האבזרים 

ויציקת בסיס בטון הכל לפי המפרט הטכני  

 ולפי תוכניות מאושרות 

 790 1 יח' 

  4.38אספקה והתקנת עמוד רמזור באורך  1.6100

ם  כולל כל האבזרים החלקים והפריטי

הדרושים ויציקת בסיס בטון הכל לפי  

 המפרט הטכני ולפי תוכניות מאושרות 

 930 1 יח' 

אספקה והתקנת עמוד שוט המתאים לזרוע   1.6150

מ'  כולל כל האבזרים החלקים   1.5עד 

והפריטים הדרושים ויציקת בסיס בטון הכל  

 לפי המפרט הטכני ולפי תוכניות מאושרות 

 1,080 1 יח' 

והתקנת עמוד דגם ציר המתאים  אספקה  1.6200

  1מ' . כולל חפירה בעומק   3.5 - 5לזרוע של  

בסיס בטון לבסיס וחיבורו עם  מ"ק ויציקת 

פלטה לעמוד כולל כל האבזרים החלקים  

 והפריטים הדרושים קומפלט

 1,350 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

אספקה והתקנת עמוד דגם ציר בעובי דופן   1.6250

כולל  מ' .   5.5מ"מ המתאים לזרוע של  6.35

מ"ק ויציקת בסיס בטון   1חפירה בעומק 

לבסיס העמוד וחיבורו עם פלטה לעמוד  

כולל כל האבזרים החלקים והפריטים  

 הדרושים קומפלט 

 1,900 1 יח' 

 250 1 יח'  אספקה וריתוך פלטה לעמוד רמזור  1.6300

הזזת עמוד רמזור )פירוק העמוד והתקנתו   1.6350

 במקום אחר עפ"י דרישה( 

 250 1 יח' 

הזזת עמוד דמוי שוט )פירוק העמוד   1.6400

 דרישה( והתקנתו במקום אחר עפ"י  

 300 1 יח' 

 200 1 יח'  התקנת עמוד רמזור ממלאי העירייה  1.6450

פירוק עמוד רמזור והחזרתו למחסן   1.6500

 העירייה 

 150 1 יח' 

פירוק עמוד דגם ציר / שוט  והחזרתו   1.6550

 למחסן העירייה 

 250 1 יח' 

מ' כתוספת   1אספקת זרוע שוט באורך עד   1.6600

והתקנתה, כולל חיבורים  לעמוד הרמזור  

ותוספת לחיזוק עם ברגים מעבר בהתאם  

 למפרט הטכני קומפלט 

 380 1 יח' 

מ' כתוספת   1.5אספקת זרוע שוט באורך  1.6650

לעמוד הרמזור והתקנתה, כולל חיבורים  

ותוספת לחיזוק עם ברגים מעבר בהתאם  

 ט הטכני קומפלט למפר

 500 1 יח' 

מ' כתוספת    3באורך אספקת זרוע שוט  1.6700

לעמוד הרמזור והתקנתה, כולל חיבורים  

ותוספת לחיזוק עם ברגים מעבר בהתאם  

 למפרט הטכני קומפלט 

 600 1 יח' 

מ' כתוספת   3.5אספקת זרוע שוט באורך  1.6750

לעמוד הרמזור והתקנתה, כולל חיבורים  

עם ברגים מעבר בהתאם  ותוספת לחיזוק  

 למפרט הטכני קומפלט 

 800 1 יח' 

מ' כתוספת    4אספקת זרוע שוט באורך  1.6800

לעמוד הרמזור והתקנתה, כולל חיבורים  

ותוספת לחיזוק עם ברגים מעבר בהתאם  

 למפרט הטכני קומפלט 

 1,000 1 יח' 

מ' כתוספת    5אספקת זרוע שוט באורך  1.6850

ל חיבורים  לעמוד הרמזור והתקנתה, כול

 1,200 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

ותוספת לחיזוק עם ברגים מעבר בהתאם  

 למפרט הטכני קומפלט 

מ' כתוספת   5.5אספקת זרוע שוט באורך  1.6900

לעמוד הרמזור והתקנתה, כולל חיבורים  

ותוספת לחיזוק עם ברגים מעבר בהתאם  

 קומפלט  למפרט הטכני

 1,500 1 יח' 

עמוד  מ' ל 1.5אספקה והתקנת זרוע שוט  1.6950

 מאור 

 330 1 יח' 

 480 1 יח'  מ' לעמוד מאור  3אספקה והתקנת זרוע שוט  1.7000

אספקה והתקנת זרוע שוט כפולה באורך עד   1.7050

 מ' מכל צד  1

 800 1 יח' 

  1.5אספקה והתקנת זרוע שוט כפולה באורך  1.7100

 צד על עמוד רמזור/מאור מ' לכל 

 1,000 1 יח' 

  3שוט כפולה באורך   אספקה והתקנת זרוע  1.7150

מ' לעמוד מאור לכל צד על עמוד  

 רמזור/מאור 

 1,200 1 יח' 

אספקה והתקנת זרוע שוט כפולה באורך    1.7200

מ' לעמוד מאור לכל צד על עמוד   3.5

 רמזור/מאור 

 1,400 1 יח' 

  4זרוע שוט כפולה באורך   אספקה והתקנת  1.7250

מ' לעמוד מאור לכל צד על עמוד  

 רמזור/מאור 

 1,800 1 ח' י

פרוק זרוע שוט מעמוד רמזור/מאור   1.7300

 והחזרתה למחסן העירייה 

 200 1 יח' 

 350 1 יח'  פירוק והרכבת זרוע מעמוד לעמוד  1.7350

מ' לכל צד   1.5פרוק זרוע שוט כפולה מעל  1.7400

 למחסן העירייה והחזרתה 

 500 1 יח' 

מ' לכל צד   3פרוק זרוע שוט כפולה מעל  1.7450

 רתה למחסן העירייה והחז

 700 1 יח' 

פרוק והרכבה מחדש על עמוד רמזור של   1.7500

 מ' לכל צד  1.5זרוע שוט כפולה מעל 

 700 1 יח' 

פרוק והרכבה מחדש על עמוד רמזור של   1.7550

 לכל צדמ'   3זרוע שוט כפולה מעל 

 1,000 1 יח' 

אספקה והתקנת מערכת פנס תנועה כולל   1.7600

פנסי תנועה ועדשות   3מסגרת רקע כולל  

בצבעים אדום, צהוב, ירוק.   12בקוטר "

  LEDמערכת הפנסים מבוססת טכנולוגיית 

מאושרת על ידי משרד התחבורה וכוללת  

 2,800 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

דלת, עדשות, דמויות, מצחיות, אביזרי  

שנאי מתאים   חיבור לעמוד או לזרוע,

וכבלים תקניים וחיבורם לעמוד ומוכן  

 לשימוש קומפלט 

  2אספקה והתקנת מערכת פנס ה"ר כולל   1.7650

.מערכת הפנסים   8פנסים ועדשות בקוטר "

מאושרת על ידי   LEDמבוססת טכנולוגיית 

משרד התחבורה וכוללת דלת, עדשות,  

דמויות, מצחיות, אביזרי חיבור לעמוד או  

לזרוע, שנאי מתאים וכבלים תקניים  

 וחיבורם לעמוד ומוכן לשימוש קומפלט 

 1,600 1 יח' 

  12אספקה והתקנת מערכת פנס מהבהב  "  1.7700

כולל מסגרת רקע. מערכת הפנסים מבוססת  

מאושרת על ידי משרד   LEDטכנולוגיית 

התחבורה וכוללת דלת, עדשות, דמויות,  

מצחיות, אביזרי חיבור לעמוד או לזרוע,  

שנאי מתאים וכבלים תקניים וחיבורם  

 לעמוד ומוכן לשימוש קומפלט

 900 1 יח' 

אספקה והתקנת תמרור הכוונה מואר   1.7750

המותקן על פנס תנועה/ פנס מהבהב  מבוסס  

מאושר על ידי משרד   LEDטכנולוגיית 

התחבורה וכולל אביזרי חיבור לפנס תנועה,  

שנאי מתאים וכבלים תקניים וחיבורם  

 לעמוד ומוכן לשימוש קומפלט

 800 1 יח' 

  12"   אספקה והתקנת יחידה של פנס תנועה 1.7800

מאושרת על ידי   LEDמבוססת טכנולוגיית 

משרד התחבורה וכוללת דלת, מצחייה,   

עדשה בצבע שיידרש ו/או דמות של ה"ר  

למהבהב, שנאי מתאים וכבלים תקניים  

וחיבורם למערכת הפנס  ומוכן לשימוש  

 קומפלט 

 1,000 1 יח' 

  8ל פנס ה"ר "אספקה והתקנת יחידה ש  1.7850

מאושרת על ידי   LEDמבוססת טכנולוגיית 

משרד התחבורה וכוללת דלת, מצחייה,   

עדשה בצבע שיידרש ו/או דמות של ה"ר  

למהבהב, שנאי מתאים וכבלים תקניים  

וחיבורם למערכת הפנס  ומוכן לשימוש  

 קומפלט 

 800 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

  12פנסים בקוטר " 3אספקת מערכת בת  1.7900

ב והתקנתה. המערכת  לתנועת כלי הרכ

וואט כ"א לוח רקע    100של   נורות 3כוללת  

וכל הפרטים והחיבורים לפי המפרט הטכני  

והתוכניות המאושרות. המערכת תתאים  

לכל העמודים והזרועות. מערכת הפנסים  

המוצעת המוכרת ומאושרת על ידי משרד  

 התחבורה 

 1,400 1 קומפלט 

פנסים   2אספקת מערכת להולכי רגל עם  1.7950

. מערכת   וואט כ"א  75ונורות   8בקוטר "

הפנסים תהיה מוכרת ומאושרת על ידי  

 משרד התחבורה והתקנתה על עמוד רמזור 

 840 1 קומפלט 

אספקת מערכת פנס צהוב מהבהב בעל פנס   1.8000

וואט. מערכת   100ונורות  12בקוטר "

הפנסים תהיה מוכרת ומאושרת על ידי  

 והתקנתה על עמוד רמזור משרד התחבורה 

 540 1 קומפלט 

נורות   2ספקת תמרור הכוונה מואר עם  א 1.8050

פלואורסצנטיות המחובר מעל פנסי הרמזור   

והתקנתו, כולל אביזרים תיקניים לפי  

 תקנות משרד התחבורה 

 450 1 קומפלט 

תוספת עבור מערכת עדשות פנטום בפנסי   1.8100

 מזרח  – תנועה כיוונים מערב 

 400 1 קומפלט 

מערכות  טבעות להרכבת  2אספקת מערכת  1.8150

 פנסים על עמודי תאורה וחשמל והתקנתה 

 500 1 קומפלט 

טבעות להרכבת מערכות   3אספקת מערכת  1.8200

 פנסים על עמודי תאורה וחשמל והתקנתה 

 600 1 קומפלט 

אספקת טבעת חיבור להרכבת מערכות   1.8250

 תאורה וחשמל והתקנתה פנסים על עמודי 

 110 1 יח' 

  12בקוטר " 8-סים האספקה והתקנת זוג פנ 1.8300

  LED. המערכת מבוססת טכנולוגיית 

ומאושרת על ידי משרד התחבורה וכוללת  

דלת, עדשה, דמות, מצחייה, אביזרי חיבור  

לעמוד או לזרוע, שנאי מתאים וכבלים  

תקניים, מסגרת רקע מותקנים על זרוע שוט  

ומחוברים למגש עם כבל חשמל תיקני  

נים  ואביזרים בעמוד רמזור/תאורה מוכ

 לשימוש 

 2,000 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

.  8בקוטר " 8-אספקה והתקנת זוג פנסים ה 1.8350

  LEDהמערכת מבוססת טכנולוגיית 

ומאושרת על ידי משרד התחבורה וכוללת  

דלת, עדשה, דמות, מצחייה, אביזרי חיבור  

לעמוד או לזרוע, שנאי מתאים וכבלים  

תקניים, מסגרת רקע מותקנים על זרוע שוט  

עם כבל חשמל תיקני  ומחוברים למגש  

ד רמזור/תאורה מוכנים  ואביזרים בעמו

 לשימוש 

 1,600 1 קומפלט 

אספקה והתקנת פנס ספירה )רמזומן(   1.8400

. המערכת מבוססת 8-12בקוטר "

ומאושרת על ידי משרד    LEDטכנולוגיית 

התחבורה וכוללת דלת, עדשה, מודם,  

מצחייה, אביזרי חיבור לעמוד, שנאי מתאים  

ניים, מחוברים למגש עם כבל  וכבלים תק 

חשמל תיקני ואביזרים בעמוד 

 רמזור/תאורה מוכנים לשימוש

 1,600 1 קומפלט 

  2אספקה והתקנת מסגרת מיוחדת לתליית   1.8450

 מערכות פנסי תנועה 

 500 1 ח' י

והחזרתה   12פירוק מערכת פנסי תנועה "  1.8500

 למחסן 

 110 1 יח' 

 העירייה /המפעל 

  12מערכת מהבהבים בקוטר "  פירוק 1.8550

 והחזרתה למחסן  

 110 1 יח' 

 העירייה /המפעל 

  12הרכבת מערכת של פנס מהבהב אחד "  1.8600

 ממלאי העירייה/המפעל 

 86 1 יח' 

ממלאי   8פנסי ה"ר " 2הרכבת מערכת של  1.8650

 העירייה/המפעל 

 110 1 יח' 

  12פנסי תנועה בקוטר "  3העברת מערכת  1.8700

 ירוק והתקנה מעמוד לעמוד כולל פ 

 200 1 יח' 

כולל    8העברת מערכת  פנסי ה"ר בקוטר " 1.8750

 פירוק והתקנה מעמוד לעמוד

 180 1 יח' 

  8בקוטר "פירוק מערכת פנסי ה"ר  1.8800

 והחזרתה למחסן העירייה /המפעל 

 100 1 יח' 

אספקת קופסת חיבורים והרכבתה על   1.8850

  2צנרת "  עמודי תאורה, חשמל וכד' כולל

 לחיווט 

 95 1 קומפ 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

פנסים   2פירוק מסגרת מיוחדת לתליית  1.8900

 והחזרתה למחסן העירייה 

 100 1 יח' 

למחסן  פירוק תמרור מתחלף והעברתו  1.8950

 העירייה 

 110 1 יח' 

 120 1 יח'  הרכבת תמרור מתחלף  1.9000

אספקה והתקנת תמרור תנועה מואר   1.9050

 "עצור" מתומן קומפלט 

 1,500 1 יח' 

אספקה והתקנת תמרור מתחלף מואר כולל   1.9100

אספקה וחיבור שעון שבועי מוכן לשימוש  

 קומפלט 

 5,000 1 יח' 

  2תמרור פיבר אופטי עם אספקה והתקנת  1.9150

 אלמנטים 

 5,000 1 יח' 

פירוק או הרכבת תמרור מואר/שלט הדרכה   1.9200

ס"מ    70*70ס"מ או מרובע  70בקוטר עד  

 למחסן העירייה/המפעל והחזרתו 

 30 1 יח' 

  70פירוק או הרכבת שלט הדרכה בקוטר עד  1.9250

ס"מ העברתו   70*70ס"מ או מרובע  

 והתקנתו על עמוד אחר 

 50 1 יח' 

  2פירוק או הרכבת שלט הדרכה כולל  1.9300

  70*70ס"מ או מרובע  70חבקים בקוטר עד 

מטר כולל   6.5ס"מ על עמוד עם זרוע בגובה 

 ם מנוף עבודה ע

 100 1 יח' 

פירוק או התקנת תמרור מספור עמוד או   1.9350

 לזמזם

 25 1 יח' 

 ס"מ  10*   12עד גודל 

אספקה והתקנת שלט עם כיתוב לפי דרישת   1.9400

ס"מ עשוי מחומר   70* 70העירייה בגודל עד 

ממ"ר הכיתוב יהיה   1.5אלומיניום בעובי 

 על רקע צהוב   D.Gמסוג 

 400 1 יח' 

פירוק מערכת טבעות מעמוד מאור והחזרתו   1.9450

למחסן העירייה אספקה והתקנת מערכת  

שילוט  לחצנים מוארים להולכי רגל כולל 

 קומפלט 

 130 1 יח' 

אספקה והתקנת מערכת לחצנים מוארים   1.9500

 להולכי רגל כולל שילוט קומפלט 

 400 1 יח' 

המורה על   44-אספקה והתקנת תמרור א 1.9550

 לחצן ה"ר 

 150 1 ח' י
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

אספקה והתקנת מערכת זמזם ורטט לעיוור   1.9600

ולכבדי שמיעה וחיבור למערכת הרמזור  

כולל לחצן ה"ר מואר לזימון ירוק קומפלט  

או ש"ע מאושרת ע"י   MATU 101דגם 

 משרד התחבורה ובהתאם למפרט 

 2,500 1 יח' 

אספקה והתקנת עמוד בצינור מגולוון   1.9650

  כולל 6מ' ובקוטר " 1.30ללחצן ה"ר באורך 

כל האביזרים החלקים והפרטים הדרושים  

להתקנה ולחיבור לחצן ה"ר ו/או זמזם/רטט  

 לעיוור כל הציוד הנדרש לעמוד רמזור 

 400 1 יח' 

אספקה והתקנת עמוד ביטחון בצינור   1.9700

כולל   3מ' ובקוטר " 1מגולוון באורך עד 

 יציקת בסיס בטון 

 200 1 יח' 

מ'   3.50באורך נת עמוד אספקה והתק 1.9750

 להתקנת תמרור ו/או שלט  3ובקוטר "

 200 1 יח' 

אספקה והתקנת מכוון תנועה מסוג בולארד   1.9800

 כולל יציקת בסיס בטון 

 800 1 קומפ 

אספקה והתקנת מכוון תנועה מסוג בולארד   1.9850

 כולל זרוע לחיבור על עמוד רמזור 

 600 1 קומפ 

 110 1 יח'  בולארדוג פירוק מכוון תנועה מס 1.9900

 45 1 ש"ע שעות עבודה רגילות לפועל  1.9950

 53 1 ש"ע שעות עבודה רגילות לטכנאי  1.1000

אספקה והתקנת מקלט אלחוטי להפעלת   1.1005

לחצנים   5זמזמים כולל כל החיבורים וכולל 

 )שלטים(

 2,000 1 יח' 

אספקה והתקנת מערכת סולרית לטעינת   1.1010

האביזרים הנדרשים  ל מצברים כולל כ

 להפעלה תקינה 

 2,000 1 יח' 

אספקה והתקנת מערכת גיבוי חשמלית   1.1015

(UPS  להפעלת מנגנון כולל פנסי לדים )

שעות לפחות   2במשך  W 750בהספק עד 

 וכולל ארון ובסיס לארון. 

 15,000 1 יח' 

אספקה והתקנת מערכת גיבוי חשמלית   1.1020

(UPSלהפעלת מנגנון כולל פנ )  סי לדים

שעות לפחות   2במשך  W 1000בהספק עד 

 וכולל ארון ובסיס לארון. 

 18,000 1 יח' 

אספקה והתקנת מערכת גיבוי חשמלית   1.1025

(UPS  להפעלת מנגנון כולל פנסי לדים )

 21,000 1 יח' 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

שעות לפחות   2במשך  W 1500בהספק עד 

 וכולל ארון ובסיס לארון. 

ב כפולה או  אספקה והתקנת יחידת הבהו 1.1030

 V12 – V220מתחלפת אלקטרונית למתח  

 250 1 יח' 

אספקה והתקנת מערכת טעינה /פריקה   1.1035

 V12 AH250כולל וסת למצבר 

 600 1 יח' 

 800 1 יח'  V12 AH250אספקה והתקנת מצבר  1.1040

מואר )שתי    7-אספקה והתקנת תמרור ג 1.1045

ומאיר )נורת   (א"כ  W20 פלורוסנטיותנורות 

 כולל אביזרי חיבור וכבלים  (W250 ג"נל

 1,900 1 יח' 

אספקה, התקנה הפעלה והרצה של מנגנון   2.0650

בקרת תנועה מהדגם החדיש המוכר ומאושר  

על ידי המפקח על התעבורה ומתאים  

לעבודה עם מערכות בקרה. המערכת כוללת  

להפעלה תקינה  חומרה ותוכנה הדרושים  

ים,  ומלאה )מחשבים, יח' קצה, מודמ

פיתוח  כולל   מסכים, מדפסות, תוכנות וכד'(

תוכנה ותכנות מערכת הבקרה להתקנה על  

מנגנוני   80  -שרתים ראשים, לטיפול עד

רמזורים,  יכולת תמיכה של ממשק מול  

המנגנון כולל רישיונות התקנה על שרת  

,   HMIראשי, לרבות תכנות מסכים 

קציות , ניהול דוחות, הפעלות ,   הרצה  אפלי

נטגרציה וכל הנדרש לקבלת נתוני  , אי

תכניות הזמנים בזמן אמת במרכז הבקרה ,  

 לניהול המערכת ולדרישות המפרט.

 100,000 1 יח' 

לגיבוי   UPSאספקה התקנה וחיבור מערכת  2.0850

מערכת השרתים במרכז הבקרה .זמן גיבוי  

פאזי  -חד  KW 1דקות לעומס מלא  של   240

ח"י יציאות  לרבות לוח חיוני כולל כניסת ח

 מרכזי וחלוקה.  UPS - מ וכניסות 

 9,000 1 יח' 

אספקה והתקנת יחידת קצה, חיבור בין   2.0950

מנגנון הרמזור לבין מרכז בקרת הרמזורים  

ידי מערכת תשתיות התקשורת עם גיד  -על

  GPRSנחושת או סיב אופטי או סלולרית 

. SIMלפחות וכולל   5/4דור  GSMברשת 

 3,000 1 קומפלט 
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מחיר יחידה ₪   כמות יחידה  תאור סעיף

 מע"מ   לא כולל

מנגנון הרמזור, כולל  היחידה תותקן בארון  

כל הדרוש להפעלת מערך הבקרה וכולל  

. עלות הפעלת  HMIשק משתמש  כתיבת ממ

התקשורת האלחוטית לכל תקופת  

 ההתקשרות כלולה במחיר. 

הכנת תוכניות הסדרי תנועה זמניים לביצוע   2.1000

התקנת רמזורים בצומת חדשה בלבד כולל  

עתיים  טיפול באישורם בעיריית גב

 ובמשטרה 

 5,000 1 קומפ' 

שלטים מסוג עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה   2.1100

2 H.I   ,דרגת רב עוצמה( לדרך בין עירונית(

מ״מ, בשטח    2.5מפח אלומיניום בעובי 

מ״ר, לרבות חיבור, ללא מסגרת   1 - הקטן מ

 ועמוד 

 450 1 מ"ר

שלטים מסוג עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה   2.1150

2 H.I   ,דרגת רב עוצמה( לדרך בין עירונית(

מ״מ, בשטח    2.5מפח אלומיניום בעובי 

מ״ר, לרבות חיבור, ללא מסגרת   1 -מ  גדולה

 ועמוד 

 400 1 מ"ר

שלטים מסוג עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה   2.1200

2 H.I   ,דרגת רב עוצמה( לדרך בין עירונית(

מ״מ, לרבות   2מפח אלומיניום בעובי 

מ״ר, ללא   1 מבשטח הקטן  מסגרת וחיבור,

 עמוד 

 460 1 מ"ר

שלטים מסוג עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה   2.1250

2 H.I   ,דרגת רב עוצמה( לדרך בין עירונית(

מ״מ, לרבות   2מפח אלומיניום בעובי 

מ״ר, ללא   1 מטח הקטן מסגרת וחיבור, בש

 עמוד 

 420 1 מ"ר

 

  דקל מחירון על  המבוסס מחיר ניתוחיקבע לפי  מחירה"ל הנשלא נמצאת בכתב הכמויות  עבודה כל •

 שום תוספת קבלן ראשי(    ללא) העבודה ביצוע לזמן המעודכן( ותשתיות בניה מחירי)מאגר 

  חשבונית על המבוסס מחיר ניתוח  להעביר הקבלן על דקל במחירון נמצא לא  העבודה ותימחור במידה •

 10% של תוספת עם יבואן/  ספק
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נספח א'3  להסכם לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים 

 במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בגבעתיים 
 

 רשימת מערכות הרמזורים הקיימות בעיר .  1
      

 מס'

 רמזור )צמתים( שם 

 כ"ג  -המאבק   1

 ויצמן   –בן צבי   -המאבק  -דרך יצחק רבין   2-3

 רמב"ם  -וייצמן   4

 גוש עציון  - שינקין  -כצנלסון  -וייצמן   5-6

 קק"ל  -כצנלסון   7

 אחדות העבודה -כצנלסון   8

 גורדון  -כצנלסון   9

 ככר נח   -סירקין  -כצנלסון   10

 בן צבי  -בן גוריון   11

 הפורצים  -בן גוריון   12

 קאונטרי  -גוריון  בן  13

 דרך יצחק רבין   -בן גוריון   14

 רמז  -יצחק רבין  15

 

 

 בעיר רשימת הגלים הירוקים  .  2  
 

 קטע שנקין קק"ל   -ציר ויצמן כצנלסון  .1

 קטע שנקין גורדון   -ציר ויצמן כצנלסון  .2

 קטע בן צבי עד רבין  - ציר בן גוריון  .3
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 מתוכננותהרמזורים ה עבודותרשימת  להסכם   4נספח א'

 בשנים הקרובות   בעיר
     

 מס'

 עבודה מתוכננת שם צומת

 בצומת  שדרוג של כל מערכת הרמזורים כ"ג  -המאבק 1

ויצמן 2   – המאבק    -רבין 

 בן צבי –ויצמן 

קיים  )שדרוג של כל מערכת הרמזורים בצמתים במסגרת פרויקט רבין.  

 ( מנגנון משותף לשני צמתים

 שדרוג של כל מערכת הרמזורים בצומת  רמב"ם -ויצמן 4

-   שינקין   –ויצמן   5

 כצנלסון 

קיים  )ן.  שדרוג של כל מערכת הרמזורים בצמתים במסגרת פרויקט ויצמ

 (מנגנון משותף לשני הצמתים 

7 

 קק"ל -כצנלסון

לעיר   פרויקט מהיר  בצומת במסגרת  כל מערכת הרמזורים  של  שדרוג 

 השייך למשרד התחבורה 

אחדות    -כצנלסון 8

 העבודה 

בצומת במסגרת   כל מערכת הרמזורים  של  לעיר  שדרוג  פרויקט מהיר 

 השייך למשרד התחבורה 

9 

 גורדון  -כצנלסון

לעיר  שדרוג ש פרויקט מהיר  בצומת במסגרת  כל מערכת הרמזורים  ל 

 השייך למשרד התחבורה 

 מחוץ למסגרת העבודה  –רמזור חדש  סירקין -כצנלסון 10

 שדרוג של כל מערכת הרמזורים בצומת  בן צבי -בן גוריון  11

 שדרוג של כל מערכת הרמזורים בצומת  הפורצים  -גוריון בן  12

 וג של כל מערכת הרמזורים בצומת שדר קאנטרי  -בן גוריון  13

 שדרוג של כל מערכת הרמזורים בצומת  בן גוריון  -רבין  קיצח 14

 שדרוג של כל מערכת הרמזורים בצמתים במסגרת פרויקט רבין  רמז  -יצחק רבין  15

 ביצוע רמזור חדש  רביבים  –יצחק רבין  16

  – ז'בוטינסקי    –ויצמן   17

 הל"ה 

 ביצוע רמזור חדש 

 ביצוע רמזור חדש  ריינס  -  ויצמן 18

הרצוג( הרצוג  -יצחק רבין  19 לרח'  שמאלה  פניה  )הוספת  קיים  רמזור  בלבד    עדכון  התקנה 

 )רמזור באחזקת עיריית רמת גן( 

 ביצוע רמזור חדש  תפוצות ישראל  – כורזין  20
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 נספח ב' להסכם  

 נוסח ערבות אוטונומית בלתי מותנית 

 __  בנק __________ 

 תאריך: _________  לכבוד 

 יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

 , גבעתיים 1רח' כורוזין  

 א.ג.נ,  

 הנדון: כתב ערבות מס' _____________ 

ת.ז./ח.פ./ח.צ. _____________ מרחוב _______________  לפי בקשת ___________________ מס'   .1

בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום    "( אנו ערבים הנערב)כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: " 

"( שתדרשו מאת  סכום הערבות( בלבד )להלן: "₪אלף    חמישיםש"ח )במילים:    50,000עד לסכום כולל של  

וגלים  לביצוע  הנערב בקשר להסכם   ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה  עבודות אחזקה, התקנה 

 . ירוקים בעיר גבעתיים

ה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  סכום הערבות יהי .2

 "( בתנאי הצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה  )להלן: "

חודש _________ שהתפרסם בתאריך _______________,    לעניין ערבות זו יהא מדד   "המדד היסודי"

 והעומד על __________________ נקודות. 

 יין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו.  לענ "המדד החדש"

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

די יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסו

די. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד  בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסו

 היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

מ .3 ימים  משבעה  יאוחר  לא  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  כתובתנו  לפי  לפי  ידינו  על  דרישתכם  קבלת  מועד 

לה על סכום הערבות בתוספת הפרשי  המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יע 

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  

 אה מראש. מאת הנערב ו/או ליתן לו הודעה ו/או התר

4.   ,___________________ בכתובת  בסניף  בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישה  כל 

 ומה ע"י מנכ"ל יעד או ממלא מקומו או גזבר יעד.כשהיא חת 

התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון יעד עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם   .5

 ת המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי. בדרישתכם או באמצעו

ולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________ )כ .6

למרות האמור לעיל הערבות תהא ניתנת להארכה על פי דרישתכם, אשר תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת  

כ"ל יעד או מי מטעמו. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב  הנ"ל, כשהיא חתומה ע"י מנ 

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 זו אינה ניתנת לביטול, להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת. ערבות  .7

 

 

 בכבוד רב, 

 _________________ 
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 ביטוח  -נספח ג' 

 עבודות האחזקה השוטפת 

   :נספח זה בלבדלצורך 

 . ה ו/או המנהל כהגדרתו בהסכםו/או מנהלי  הלפיתוח גבעתיים בע"מ ו/או עובדיהחברה    יעד - "יעד"

 תיים ו/או עובדיה ו/או מנהליה. עיריית גבע - "העירייה"

ביטוחי הקבלן מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הקבלן אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט  
על   הפיקוח  בהנחיות  לעמוד  הקבלן  למבטחי  לאפשר  כדי  ורק  אך  הינו  הביטוח  אישורי  של  התמציתי  והמתכון 

הור ביטוח.  אישורי  נוסח  לגבי  הקבלן  הביטוח  של  הביטוח  במפרטי  המופיעות  אלו  הן  המחייבות  הביטוח  אות 
רך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין  כמפורט בנספח זה. על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצו

 את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות. 

כל דין, מתחייב הקבלן  המכרז ו/או על פי  מסמכי  פי הסכם זה ו/או על פי  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
  לל עד גמרו ה כתהחל מיום תחילבמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,  ולקיים, על חשבונו, וזאת    לערוך 

ג'בסעיפים שלהלן וכן  את הביטוחים המפורטים  מכלול העבודות ו/או תקופת השירותים,   אישור   ,1בנספח 
"(, אישור קיום ביטוחי הקבלןווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "המצורף ומסומן, המה  -  קיום ביטוחים

תנאיהם, כל  מורשית    על  ביטוח  י ו  ,כדיןבחברת  לא  אשר  להלןבתנאים  מן המפורט  :  בהתאמה  )להלן  פחתו 
 :  ("ביטוחי הקבלן"

קבלן  יחזיק ה,  אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח  
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.   7 -כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מבביטוחים 

לבקשת   לעיל,  לגרוע מהאמור  עותק  יעדמבלי  פוליסות הכוללות את התחייבויות  , הקבלן מתחייב להמציא 
 החוזיות. 

 ביטוחי הקבלן:  .2

 ביטוח אש מורחב  2.1

מכל סוג שהוא אשר בבעלות ו/או באחריות  נים ו/או חומרים  ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקהמבטח רכוש  
יצוע העבודות ו/או מתן השירותים ו/או כל רכוש אחר המובא  הקבלן ו/או כל רכוש המשמש את הקבלן בב 

כינון,   בערך  הקבלן,  עבור  ו/או  מטעם  ו/או  ידי  על  לסביבתם  ו/או  עקב  לאתרים  נזק  או  אובדן  מפני 
אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה,  הסיכונים המקובלים בביטוח  

נוזלים והתבק  נזקי  פגיעה על שיטפון,  זכוכית,  צינורות, שבר  פגיעה על-עות  כלי רכב,  טיס,  - ידי  כלי  ידי 
 פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.  

לעיל וכן באישור    זה  בסעיף   ט כמפור  לרכוש  ביטוח  לערוך  שלא  רשאי  הקבלן   לעיל,   מבלי לגרוע מן האמור
להלן כאילו נערך    10  בסעיף  כאמור  הפטור  יחול  זה  ובמקרה,  בחלקו  או/ו  במלואו,  קיום ביטוחי הקבלן

 . הביטוח במלואו

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לגופו ו/או לרכושו של אדם    שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש   המבטח את חבות הקבלן
 . בכל הקשור בביצוע העבודות ו/או במתן השירותיםאו ישות כלשהי ו/

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין  
וכן   וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

 וסד לביטוח לאומי.  תביעות תחלוף מצד המ 

 .הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה

 . עליו פועלים במישרין רכוש הביטוח אינו כולל חריג 

 ם ביטוח חבות מעבידי 2.3

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  - המבטח את חבות הקבלן על
ית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או  , כלפי עובדי הקבלן בגין פגיעה גופנ1980  -

עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת    עקב
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 נוער. 

 ביטוח אחריות מקצועית  2.4

בגין    המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח
ו/או    וו/או מנהלי  וד הקבלן ו/או עובדי הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצ

, הביטוח  ספקלמען הסר    מתן השירותים.ביצוע העבודות ו/או ב, בכל הקשור בובגין מי מהבאים מטעמ
גם   וכן  מכסה  לב,  פיננסיים שאינם עקב  אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום  או  נזקים  לגוף  פיזי  נזק 

התאריך הרטרואקטיבי על פי    חודשים מתום תוקף הביטוח.  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .  לרכוש
 . הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים

 ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח חבות המוצר.

 ביטוח חבות המוצר 2.5

דין  המבט פי  על  הקבלן  חבות  את  עקב  ח  להיגרם  שעלול  לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  לפגיעה  הקשור  בכל 
ו/או התקין ו/או החליף    סיפקייצר ו/או בנה ו/או הרכיב ו/או  כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שהשירותים  

ו הרכיבים  ו/א   המוצרים המסופקיםלרבות במפורש אחריות בגין    בכל צורה אחרת,  טיפל   ו/או הציב ו/או
נלווים   מוצרים  ו/או  החלפים  ו/או  החלקים  המיוצרים  המסופקים  ו/או  הו/או  ו/או    מותקניםו/או 

)מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פגם ו/או ליקוי    בקשר עם התקשרות זו הקבלן  ידי  - עלהמטופלים  
לול תקופת גילוי בת  הביטוח יכ  .במוצרים ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או באריזותיהם ו/או בסימונם(

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  12

התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ו/או  
 אספקת המוצרים )בהתאמה(.

טוחי  המצוין באישור קיום בי  318ו/או העירייה כמבוטחות נוספות )קוד    יעדהפוליסה תורחב לכלול את  
 ( וזאת בקשר עם אחריות שתוטל על מי מהן עקב ו/או בגין המוצרים כאמור לעיל.הספק

 ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח אחריות מקצועית.

בגין כל אחד מכלי הרכב    באמצעות מי מטעמו,  או/ו  בעצמו הקבלן לערוך ולקיים  מתחייב    ,בנוסף לאמור לעיל .3
,  שירותיםההעבודות ו/או  הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע    ציוד מכני)כולל  

 :את הביטוחים כמפורט להלן 

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך   3.2
 ₪ לכלי.   500,000של 

כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע   ציוד מכני הנדסי" )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכונים"ביטוח " 3.3
  600,000הביטוח כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של  .  ונזק בזדון במלוא ערך כינון

 ₪ לכלי.  

ים, משאיות, נגררים וגוררים וכן  ם, מלגזות, טרקטורמנופי מכונות רכובות, במפורש  תהגדרת "כלי רכב" כולל
 כלים נעים ממונעים מכל סוג.

  כמפורט לעיל ף ו/או ביטוח צ.מ.ה  רשאי שלא לערוך ביטוח מקילמרות האמור בסעיף זה, מוסכם כי הקבלן  
להלן כאילו    10בסעיף  )למעט במפורש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי(, ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור  

 ים במלואם. נערכו הביטוח

 ביטוחי הקבלן יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:  .4

ביטוחי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים   .4.1
 מקבילים לו. 

, אולם הוויתור על זכות  ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי יעד  .4.2
 לוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  התח

  מי מהן   לטובתהעירייה ו/או  ו/או  יעד  הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .4.3
 והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. 

זכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ  הוע מחריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגר  .4.4
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 דין. 

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הקבלן.   .4.5

ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן    יעדהפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות   .4.6
 לקבלת שיפוי.  

יטוחי הקבלן, והוא  לרבות באישור קיום ב  בנספח זההביטוחים הנזכרים  הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי   .5
הקבלן   ביטוחי  פוליסות  כי  ולוודא,  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  היתר,  בין  מתחייב, 

,  ו/או העבודות עפ"י ההסכם  תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות
ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי   לעיל,  1ף ח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כאמור בסעיולעניין ביטו

 לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.  

ימים לפני מועד תחילת העבודות    7  -ללא צורך בכל דרישה מצד יעד מתחייב הקבלן להמציא ליעד, לא יאוחר מ .6
בטח, וכן  , כשהוא חתום כדין על ידי המקיום ביטוחי הקבלן  את אישור ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה  

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, מדי שנת ביטוח, כל עוד  את אישור קיום הביטוחים  להמשיך ולהמציא  
הסכם זה תקף )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, מתחייב הקבלן להמשיך ולהמציא את  

 עיל(.  ל  1קבלן לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף אישור קיום ביטוחי ה

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הקבלן כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי  
תגרע   לא  המצאתו  אי  ואולם  ידו,  על  השירותים  מתן  ו/או  העבודות  ביצוע  להתחלת  ומקדמי  מתלה 

 ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  מהתחייבויותיו של הקבלן ע 

ן בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו  מובהר, כי אי  .7
ו/או   יעדבהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות את  

ם זה ו/או על פי כל  ן כל נזק ו/או אובדן שהקבלן אחראי לו על פי הסכהעירייה ו/או את מי מהבאים מטעמן בגי
 דין.  

, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הקבלן כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע  ת, אך לא חייבתהיה רשאיתיעד   .8
האישור   נושא  הביטוחים  את  להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה  ו/או  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל 

כי זכויות יעד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  יבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר ומתחייב,  להתחי 
כל חובה ו/או כל אחריות שהיא  ו/או על העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמן    כמפורט לעיל אינן מטילות על יעד 

לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע    , טיבם, היקפם, ותוקפם, אולגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי הקבלן
אחריות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה    מכל חובה ו/או

 עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה יעד את אישור קיום ביטוחי הקבלן ובין אם לאו.  

הינה בבחינת  ן אישור קיום ביטוחי הקבלגבולות האחריות כמפורט במוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים ו  .9
דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הקבלן מצהיר ומאשר  

ו/או העירייה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן בכל    יעדבזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  
בה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על  ות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גוהקשור לגבול 

 ידו.  

  יעד כלפיכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה    לוכי לא תהיה   ומתחייב,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן .10
סוג שהוא ו/או לרכוש שבשימושו  שייגרם לרכושו מכל  בגין כל נזק  ו/או העירייה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן,  

ו/או באחריותו של הקבלן ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים  
ציוד,  )לרבות כלי רכב,  ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתרים ו/או לסביבתם  

תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא  ו/או בגין נזק    (סיוציוד מכני הנד  כלים
  הנ"ל   מהגורמים  מיאת    בזאת   פוטר  ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא

   ון.זדביובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק . מכל אחריות לנזק כאמור

קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר  ספקים ו/או נותני שירותים אחרים ו/או  כי בהתקשרותו עם    הקבלן מתחייב, .11
עם הגורמים    השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרותהעבודות ו/או מתן  עם  

בנוסח כאמור בסעיף  סעיף    הנ"ל  וכן סעיף    10פטור  הנ"ל מתחייבים לפיו  לעיל,  ב  הגורמים  ביטוחים  לאחוז 
נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית  

 לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הקבלן. 

רה יסודית של  נאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה הפמעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת ת  םהינ  לעיל 1-11סעיפים   .12
 . ההסכם
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 אישור קיום ביטוחי הקבלן   –   1נספח ג' 

 עבודות האחזקה השוטפת 

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד   לאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב  עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 עם מבקש האישור. 

מעמד מבקש האישור  
 *  האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * *

   משכיר ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים   ☐

 אחר:  ☐
 

 שם
 

 שם
 יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

ו/או עובדים ו/או ו/או עיריית גבעתיים 
 מנהלים של הנ"ל. 

 ת.ז./ ח.פ. 
 

 ת.ז./ ח.פ. 
520022864 

 מען
 

 מען
 53397, גבעתיים, 1וב כורזין רח

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים

בהתאם   כיסוי  קוד  לציין  יש 
 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

תאריך   תאריך סיום 
 תחילה 

נוסח ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכום  מטבע סכומי ביטוח

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

כיסוי גניבה פריצה   314
 ושוד 

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

 רכוש  ביט:______    ₪ 

 אחריות צולבת  302

  –הרחבת צד ג'  307
 קבלנים וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

לתביעות  כיסוי  315
 המל"ל

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי המבוטח  

 מבקש האישור  –

מבקש האישור   322
 מוגדר כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש   329
 האישור ייחשב כצד ג' 

 צד ג'  ביט:______   4,000,000 ₪

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

היה   - מבוטח נוסף 319
דם של מי  וייחשב כמעבי

 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים   ביט:______   20,000,000 ₪



 

 

111 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  לא המשותפים האחריות   גבולות,  המוצר וחבות  מקצועית  אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות, משולבת פוליסה  שנערכת   ככל 1

 . ₪  2,000,000 של  מסך  יפחתו

  לא המשותפים ת האחריו  גבולות,  המוצר וחבות  מקצועית  אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות, משולבת פוליסה  שנערכת   ככל 2
 . ₪  2,000,000 של  מסך  יפחתו

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת  302

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי המבוטח  

 מבקש האישור  –

מרמה ואי יושר   325
 עובדים 

עיכוב/שיהוי עקב   327
 ביטוח מקרה 

 ראשוניות  328

  6תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

₪ 1,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

 ______ 

   1אחריות מקצועית   

 אחריות צולבת   302

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור  

  –מבוטח נוסף  318
 מבקש האישור 

 ראשוניות  328

₪ 1,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

 ______ 

 2חבות המוצר    ______ביט:

 

 המפורטת בנספח ג'(*: )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה השירותים פירוט 

 תפעול ציוד - 100שירותי תחזוקת מערכות,  - 089, שירותי תחזוקה ותפעול  - 088
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    יום  60וי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינ
 הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ביטוח  - 2נספח ג'

 עבודות הקמה השדרוג והשינויים 

   :נספח זה בלבדלצורך 

 . ה ו/או המנהל כהגדרתו בהסכםו/או מנהלי  הלפיתוח גבעתיים בע"מ ו/או עובדי  החברה  יעד - "יעד"

 עיריית גבעתיים ו/או עובדיה ו/או מנהליה.  - "העירייה"

מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הקבלן אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט ביטוחי הקבלן 
מתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הקבלן  השדרוג והשינויים והעבודות הקמה    -

המופיעות   אלו  הן  המחייבות  הביטוח  הוראות  ביטוח.  אישורי  נוסח  לגבי  הביטוח  על  הפיקוח  בהנחיות  לעמוד 
 הצורך להיעזר באנשי   במפרטי הביטוח של הקבלן כמפורט בנספח זה. על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת

 ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות. 

  קבלן כל דין, מתחייב הו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי    זה  פי הסכם- עלקבלן  מבלי לגרוע מאחריות ה .1
  , והיה ותבוצענה וייםקמה השדרוג והשינהעבודות הלמשך כל תקופת ביצוע    וזאת  ולקיים, על חשבונו,  לערוך 

ושינוייםה  עבודות  בנפרד,    קמה שדרוג  עבודה  כל  בגין  אזי  ההתקשרות  במהלך תקופת    ממועד   החל נוספות 
ההקמה השדרוג    עבודות   ביצוע  תחילת העמדת האתרים, כולם או מקצתם, לרשותו של הקבלן ו/או ממועד  

כאמורל  ועד (  מבניהם  המוקדם )   זה  בהסכם  הקבוע   פי-עלוהשינויים   העבודות  מכלול    מסירת ו/או    השלמת 
מהאתרים ו/או תום תקופת    מטעמו  מי   או /ו  הקבלן  של   והמלאה  המושלמת  יציאתו   או/ליעד ו  בפועל   העבודות

המועדים,   מב  המאוחרהבדק,   המפורטים  ין  הביטוחים  וכן  את  שלהלן  ג'בסעיפים  קיום   ,3בנספח  אישור 
עבודות    -אישור קיום ביטוחי הקבלן  המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "  -  ביטוחים

בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט  ו  ,כדיןבחברת ביטוח מורשית    "(, על כל תנאיהם,הקמה השדרוג והשינויים
 :  ("עבודות הקמה השדרוג והשינויים -ביטוחי הקבלן : "בהתאמה )להלן להלן

יחזיק הקבלן  וביטוח חבות המוצר,    ף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועיתבנוס
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.   7 -כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מבביטוחים 

יבויות  ת את ההתחי ו ת הכוללומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת יעד, הקבלן מתחייב להמציא עותק פוליס 
 החוזיות. 

 יים: עבודות הקמה השדרוג והשינו   -ביטוחי הקבלן  .2

 ביטוח עבודות קבלניות  .2.1

עבודות הקמה השדרוג והשינויים, ולהלן    - באישור קיום ביטוחי הקבלן  כיסוי כמפורט    הכולל 
 מס' נוסף של הדגשים לכיסוי הביטוחי שיש לכלול בפוליסה זו: 

קבלניות )על כל פרקיה( מורחב לכלול את יעד ו/או העירייה  שם המבוטח בפוליסת עבודות   -
ראשי  המפקח כמבוטחות  את  וכן  ו/או    או / ו   ות,  הפרויקט  ו מנהל  משנה  או  / קבלנים  קבלני 

 כמבוטחים נוספים.   -   )בכל דרגה( 

זו כוללת תקופת תחזוקה מורחבת בת   - חודשים החלה על כל פרקיה וכן תקופת    12פוליסה 
 . הביטוח   בתקופת   כלולה , ה הרצה בת חודש ימים 

ביטוח ו/או גבולות האחריות, בכל אחד  מובהר כי כל הכיסויים ו/או ההרחבות ו/או סכומי ה  -
 משלושת פרקי הביטוח, חלים בנפרד לכל פרויקט ו/או אתר. 

לעניין פרק א', ההרחבות הנקובות בסכום ו/או בסכום מינימום באישור קיום ביטוחי הקבלן   -
,  הינן על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לביטוח חסר   - והשינויים  עבודות הקמה השדרוג    - 

 אמור בנפרד לכל פרויקט ו/או אתר. וחלות כ 

ורה עליו, ייקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת  ת מובהר ומוסכם בזאת כי יעד ו/או מי שיעד   -
עליו    רכוש ו/או ל ו/או לרכוש סמוך    לעבודות תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או נזק הנגרם 

 עובדים והפוליסה תכלול הוראות בהתאם.  

דות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  בכל מקרה בו תופסקנה העבו  -
להמציא אישור ממבטחו על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי יעד ו/או כל  

 ורה עליו.  ת גוף אחר שיעד  
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 ביטוח אחריות מקצועית  .2.2

תקופת   במשך  לראשונה  שהוגשה  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על  הקבלן  חבות  את  המבטח 
בגין  הביט  ה הפרת  וח  מצד  רשלנות  ו/או  השמטה  ו/או  טעות  ו/או  מקצועית  ו/או    קבלן חובה 

עובדיו ו/או מנהליו ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע העבודות, שאירעו לאחר  
למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה    מפורט להלן. המועד הרטרואקטיבי ה 
וכן   לב  בתום  לרכוש. מסמכות  או  לגוף  פיזי  נזק  עקב  שאינם  פיננסיים  יכלול    נזקים  הביטוח 

בת   גילוי  הביטוח.   6תקופת  תוקף  מתום  לא  ה   חודשים  הביטוח  פי  על  הרטרואקטיבי  תאריך 
 קשר אליהן. יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או ב 

 .  ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח חבות המוצר 

 ביטוח חבות המוצר  .2.3

תקופת   במשך  לראשונה  שהוגשה  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על  הקבלן  חבות  את  המבטח 
עם   בקשר  ו/או  העבודות  עקב  להיגרם  שעלול  לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  בגין  הביטוח 

ו/או  רים ש המוצ  ו/או סיפק  ייצר    ו/או טיפל בכל צורה ו/או הציב  בנה ו/או הרכיב ו/או התקין 
  חודשים מתום תוקף הביטוח.   12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  בקשר עם התקשרות זו.    אחרת 

בקשר   ו/או  העבודות  ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  לא  הביטוח  פי  על  הרטרואקטיבי  התאריך 
 אליהן. 

המצוין באישור קיום    318הפוליסה תורחב לכלול את יעד ו/או העירייה כמבוטחות נוספות )קוד  
עבודות הקמה השדרוג והשינויים( וזאת בקשר עם אחריות שתוטל על מי מהן    - הקבלן    ביטוחי 

 עקב ו/או בגין המוצרים כאמור לעיל ו/או העבודות. 

 תפים עם ביטוח אחריות מקצועית. ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משו 

בגין כל אחד    מטעמו,  משנה  קבלניות  באמצע  או/ו  בעצמו,  לערוך ולקיים  בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן .3
  מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות 

 : , את הביטוחים כמפורט להלןו/או השירותים

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

סך של  יפחתו משלא  אחריות    ותל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי, בגבוכולל    ביטוח מקיף 3.2
 .  לכלי ₪ 650,000

" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע  )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכוניםביטוח "ציוד מכני הנדסי"  3.3
  1,000,000כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של    הביטוח כוללונזק בזדון במלוא ערך כינון.  

 .  לכלי₪ 

ב 3.4 חבות  הנביטוח  גוף,  נזק  בפקודת  גין  כהגדרתו  מנועי  רכב  כלי  הנדסי שהינו  מכני  בציוד  ובע משימוש 
בסך   למקרה  אחריות  בגבול  לבטחו,  חוקית  חובה  שאין  כלי.    1,000,000התעבורה,  לכל   )₪ )מיליון   ₪

 למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.  ו/או העירייה הביטוח יורחב לכסות את אחריות יעד  

ו/או עבורו  קבלן  על ידי ה  תםו/או לסביבלאתרים  כל הסיכונים" לרכוש המובא  "אש מורחב" או "ביטוח   3.5
ו/או מטעמו )אשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, מפני הסיכונים המקובלים בביטוח אש  

 מורחב. 

וכן   נגררים וגוררים הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מכונות רכובות, מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות,
 .כלים נעים ממונעים מכל סוג 

לעיל( ו/או    3.5)כמפורט בסעיף  רכוש  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח  
למעט ביטוח אחריות כלפי צד  כמפורט לעיל )  גוף  נזקיחבות בגין    ביטוח או  /ו ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה  

 . להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם 11מקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף ובשלישי לכלי הרכב( 

 עבודות הקמה השדרוג והשינויים יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:  -ביטוחי הקבלן  .4

  כהגדרתם בהסכם רוג והשינויים  ההקמה השדבפוליסות כולל את עבודות  ו/או תיאור העבודות  העיסוק   .4.1
 על כל נספחיו. 

עבודות הקמה השדרוג והשינויים )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא    -וחי הקבלן  ביט .4.2
  יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים מקבילים לו.
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למעט כלפי אדם שגרם   כלפי יעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן,המבטח מוותר על זכות התחלוף   .4.3
 . לנזק בזדון

יעד ו/או  ידי   דומה אשר נערך על לכל ביטוח והינו קודם  Primary)טוח ראשוני )הכיסוי בפוליסות נחשב בי .4.4
מהן, מי  לטובת  ו/או  בזאת  העירייה  מוותר  מבטחי כל על  והמבטח  להשתתפות  הכיסוי  הן  זכות  בנטל 

  - התשמ"א    ,של חוק הסכם הביטוח  59 ו מכוח סעיף הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו הייתה מוקנית ל
 רת. , או אח1981

  מזכויות   או/ו   המבוטח  מחובות  לגרוע  כדי  החריג  בביטול  אין  כי,  חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. יובהר .4.5
 .דין פי על מבטחו

עבודות הקמה    - הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הקבלן   .4.6
 השדרוג והשינויים.  

לא תפגע בזכויות יעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן    הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות .4.7
 לקבלת שיפוי.  

ועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה קודם לתחילת  י מנ לפ  היעות רצונבלש  יעדהקבלן מתחייב להמציא ל .5
)המועד המוקדם בין  ו/או בסביבתם    הםו/או פריקת חומרים כלשהם בבאתרים ו/או בסביבתם  עבודות כלשהן  

עבודות הקמה    -ה את אישור קיום ביטוחי הקבלן ים( וכתנאי מוקדם לתחילת פעילותו בהתאם להסכם זהשני
 מבטחו. השדרוג והשינויים, חתום ע"י

  עוד   כלעבודות הקמה השדרוג והשינויים    -אישור קיום ביטוחי הקבלן    את  ולהמציא  להמשיך  מתחייב  הקבלן
  לעיל   1  בסעיף  כאמור  תו נוספ  ותלתקופ  וביטוח חבות המוצר  מקצועית  אחריותביטוח    ולעניין  ,תקף  זה  הסכם

 .  על תתי סעיפיו

עבודות הקמה    -אישור קיום ביטוחי הקבלן  בין האמור במוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה   .6
עבודות הקמה    -ביטוחי הקבלן  , מתחייב הקבלן לשנות את הוראות  נספח זהלבין הוראות  השדרוג והשינויים  

 .  נספח זהולהתאימם להוראות  רוג והשינוייםהשד

נספח זה ובאישור קיום ביטוחי  בגבולות האחריות כמפורט  קביעת  כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או    בזאת  מוסכם .7
המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת    , הינם בבחינת דרישת מינימוםעבודות הקמה השדרוג והשינויים  -הקבלן  

ו/או  לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי    קבלן . לסכם זה ו/או לפי דיןאת הקבלן ממלוא חבותו לפי ה יעד 
לות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה  בכל הקשור לגבו   העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן

 ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי הקבלן.

עבודות הקמה השדרוג והשינויים או לערוך    -ן ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבל  .8
משלימים  הביטוחים  הם ו/או  נוספיה ביטוחים  את ההקבלן רשאי לערוך לעצמו    ביטוחים נוספים או משלימים,

נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ו/או לטובתו,  רכוש  בכל ביטוח  וניסיונו ועל חשבונו.    פי שיקול דעתו-על
כלפי יעד ו/או  כלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף  י, י ה השדרוג והשינוייםההקמ   בקשר עם עבודות

ט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון, וכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב  למעהעירייה ו/או מי מהבאים מטעמן,  
ף לסעיף אחריות  , בכפובגין אחריות עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו את הגורמים הנ"ללשפות  
 . צולבת

עבודות הקמה    -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול ביטוחי הקבלן   .9
  - ליעד אישור קיום ביטוחי הקבלן  השדרוג והשינויים או חלקם ו/או על אי חידושם מתחייב הקבלן להמציא  

 ול. עבודות הקמה השדרוג והשינויים חליפי טרם הביט

אה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או  מבלי לגרוע מכל הור  .10
  יהיה  הוא  משנהה  קבלני  עם   בהתקשרותו  כי  מתחייב  הקבלןיבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן,  הן  חלק מ
  המשנה  קבלני   לפיו   סעיף וכן  ,  להלן  11סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף    עמם   ההתקשרות  בהסכמי   לכלול  אחראי 
  עם  התקשרותם  תקופת  כל  למשך  וזאת  לפעילותם  ביחס  נאותים  ביטוחים  ולקיים  לערוך  יתחייבו  כאמור
   .הקבלן

זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל    בהסכםכמו כן, הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור  
בגין    יעד ו/או העירייהא באחריות כלפי  . הקבלן הוא הנושבכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם

העבודות נשוא הסכם זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי ספק ו/או קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות  
ו/או לפצות את הגורמים הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם להם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב  

ספקי ו/או קבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזה  וצעו על ידי מי מ העבודות שב
 מביטוחי הקבלן ובין אם לאו.
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לא תהיה    ומתחייב  מצהיר  הקבלן .11 תביעה    לוכי  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  מי  כל  ו/או  העירייה  ו/או  יעד  כלפי 
כלשהו המשמש את הקבלן לצורך    שהוא ו/או לרכוש  שייגרם לרכושו מכל סוג בגין כל נזק  מהבאים מטעמן  

ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתרים  
ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח    (וציוד מכני הנדסי  מנופים,  )לרבות כלי רכב, כליםו/או לסביבתם  

ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(,   אם נערך גם אלמלאובין אם לא נערך )ו
יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול  .  מכל אחריות לנזק כאמור  הנ"ל  מהגורמים  מיאת    בזאת  פוטר  והוא

   זדון.בלטובת אדם שגרם לנזק 

עקב הפרת   םבגין כל סכום שיושת עליה מןיעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעהקבלן מתחייב לשפות את   .12
 תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. 

מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה הפרה יסודית של    םהינ  לעיל 1-12סעיפים   .13
 . ההסכם
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   - אישור קיום ביטוחי הקבלן    -   3נספח ג' 

 עבודות הקמה השדרוג והשינויים  

 
מובהר כי כל הכיסויים ו/או ההרחבות ו/או סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות, בכל אחד משלושת פרקי הביטוח, חלים בנפרד לכל   3

 פרויקט ו/או אתר. 

  ריך הנפקת האישורתא

(DD/MM/YYYY) 
 3ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה  - יםאישור קיום ביטוח 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  
ה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתיר

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול

מבקש   מעמד 
 האישור *

מען הנכס המבוטח / 
כתובת ביצוע 

 העבודות *
 *  האישור מבקש המבוטח

 קבלן הביצוע  ☐

 שנה קבלני מ ☐

 שוכר ☐

  מזמיןאחר:  ☒
 עבודות

 שם 
 

 שם
 יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

ו/או עובדים ו/או ו/או עיריית גבעתיים 
ו/או מנהל הפרויקט ו/או  מנהלים של הנ"ל

 . המפקח
 ת.ז./ ח.פ. 

 
 ת.ז./ ח.פ. 

520022864 
 מען

 
 מען

 53397, גבעתיים, 1רחוב כורזין 
 

 כיסויים 

ם כיסויי
נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

קוד  לציין  יש 
בהתאם   כיסוי 

 לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום

תאריך  
 תחילה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכום מטבע סכומי ביטוח 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור   

כיסוי בגין   313
 נזקי טבע 

כיסוי גניבה   314
 פריצה ושוד 

כיסוי רעידת   316
 אדמה 

מבוטח נוסף   317
אחר )קבלנים   –

ו/או קבלני  
 משנה בכל דרגה( 

מבוטח   318
מבקש    -נוסף

 האישור 

מוטב   324
לקבלת תגמולי  

מבקש   –ביטוח 
 האישור 

   ראשוניות  328

  :_____ביט    ₪ 
 ודות קבלניותכל הסיכונים עב

הרחבות לדוגמה )ניתן לפרט 
 בהתאם לפרקי הפוליסה(: 

₪ 

משווי  20%
העבודות, 
מינימום 
500,000 

 רכוש עליו עובדים     

₪ 

משווי  20%
העבודות, 
מינימום 
500,000 

 רכוש סמוך     

  
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 משווי העבודות

 רכוש בהעברה    

 ₪ 

משווי  20%
העבודות, 

ימום מינ
300,000 

 פינוי הריסות    

₪ 

משווי  20%
העבודות, 
מינימום 
300,000 

 הוצאות תכנון ופיקוח    

 
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 משווי העבודות

ציוד קל, מתקנים ומבני עזר      
 שאינם חלק מהפרויקט הסופי 

₪ 

משווי  20%
העבודות, 
מינימום 
300,000 

 נזק ישיר    
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  לא המשותפים האחריות   גבולות,  וצרהמ וחבות  מקצועית  אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות, משולבת פוליסה  שנערכת   ככל 4

 . ₪  2,000,000 של  מסך  יפחתו

מלוא סכום   
נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה       וחהביט

 לקויה וחומרים לקויים 

 
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 משווי העבודות

הוצאות להחשת נזק ותיקונים     
 זמניים

 
בסכום שלא 

  10% -יפחת מ
 משווי העבודות

 הוצאות הכנת תביעה    

 ₪ 

משווי  20%
העבודות, 
מינימום 
300,000 

ספות משינויים ותו הוצאות    
 שיידרשו על ידי רשויות 

אחריות   302
 צולבת 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

כיסוי בגין   312
נזק שנגרם  

 משימוש בצמ"ה 

כיסוי   315
 לתביעות המל"ל

מבוטח נוסף   317
אחר )קבלנים   –

ו/או קבלני  
 משנה בכל דרגה( 

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור  –

מבקש   322
האישור מוגדר  

 ' בפרק זה כצד ג

 ראשוניות  328

רכוש מבקש   329
האישור ייחשב  

 כצד ג' 

 צד ג'  ביט:_____   8,000,000 ₪ 

 רעד והחלשת משען      500,000 ₪ 

 ₪ 1,000,000     
שייגרם עקב פגיעה נזק תוצאתי 

בכבלים ו/או מתקנים תת  
 קרקעיים

 ₪ 2,000,000       

חבות בגין נזק לרכוש הנובע 
רכב מנועי מעל  משימוש בכלי

לגבולות האחריות בפוליסת רכב 
סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה 

 הביטוח

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

מבוטח נוסף   317
אחר )קבלנים   –

ו/או קבלני  
 משנה בכל דרגה( 

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור  –

 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים   ביט:_____     20,000,000 ₪

אובדן   301
 מסמכים 

אחריות   302
 צולבת 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

מבוטח נוסף   321
בגין מעשי או  

₪ 1,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

_____ _ 
 
 

  
 4אחריות מקצועית 
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  לא המשותפים האחריות   גבולות,  המוצר וחבות  מקצועית  אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות, משולבת פוליסה  שנערכת   ככל 5

 . ₪  2,000,000 של  מסך  יפחתו

מחדלי המבוטח  
 מבקש האישור  –

מרמה ואי   325
 יושר עובדים 

עיכוב/שיהוי   327
עקב מקרה  

 ביטוח 

 ראשוניות  328

תקופת גילוי   332
 חודשים( 6)

אחריות   302
 צולבת  

 הרחב שיפוי  304

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור  

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור  –

 ראשוניות  328

₪ 1,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

 ______ 

  ביט:_____
 5חבות המוצר  

 

המפורטת למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה    השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטחפירוט  
 בנספח ג'(*: 

 קבלן עבודות אזרחיות  – 069

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 לביצוע עבודות אחזקה לתאורת רחוב בעיר גבעתיים ספח ד' להסכם נ

 נספח בטיחות

ומהווה חלק מובהר בזאת כי אין בהוראות נספח זה כדי לגרוע מהוראות המפרט הטכני, המצורף להסכם כנספח א'  

 .  ר יהיה בתוקף במועד ביצוע מכלול העבודות ו/או חלקן בלתי נפרד ממנו ו/או כדי לגרוע מהוראות כל דין, אש

 כללי  .1

 הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.  1.1

יעד   1.2 מטעם  עובדים  עובדיו,  לבטיחות  בנוגע  האחריות  מלוא  עצמו את  על  לוקח  ו/או מטעם  הקבלן 

ודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות  העירייה ו/או מטעם התאגיד והציבור כפועל יוצא של עב 

 על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהוא. 

 חקיקה  .2

 הקבלן מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:  2.1

 ותקנותיה.   1970 –בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל פקודת הבטיחות  2.1.1

 ותקנותיו. 1954 –התשי"ד חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  2.1.2

 ותקנותיו.  1954  –חוק החשמל, התשי"ד  2.1.3

 ותקנותיו.   1953 –חוק עבודת הנוער, התשי"ג   2.1.4

 כל דין אחר החל על עבודתו.  2.1.5

או של כל גוף אחר החלות  הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של החברה   2.2

 היום ואשר יחולו בעתיד. 

 הכרת עבודה .3

י במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי העבודה,  הקבלן מצהיר כ

 לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית. 

 איסור מעשה מסוכן .4

ודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל,  הקבלן מתחייב לבצע את העב

 ולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש. העל

 השגחה על העבודה   .5

 הקבלן ימנה, מייד עם תחילת העבודה, מנהל עבודה מוסמך.  5.1

ו  הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחת  5.2

 הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת הסעיף קודם. 

 ה  אתר העבוד .6

 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.  6.1

 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות. 6.2

 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

מתחייב   פנסים  הקבלן  לרבות  אזהרה  תמרורי  גידור,  שמירה,  הוא:  חשבונו  על  ולהחזיק  לספק  להתקין, 

מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לבטחון האתר, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור  

והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי יעד, או שיהיה דרוש על פי כל הוראה מצד  

 רשות מוסמכת כלשהי.

 עבודות בניה ובניה הנדסית  .8

 עו על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצ 8.1

הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו   8.2

 בטיחות בעבודה )עבודות בניה(. כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות ה
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עבודת בניה או בניה הנדסית, שמשכה הצפוי  הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל   8.3

 לפקודת הבטיחות בעבודה.   192( שבועות, כנדרש בסעיף  6עולה על שישה )

 חפירות .9

  –ה(, התשמ"ח  הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניי 9.1

 חפירות ועבודות עפר.   –ובפרט פרק ט'   1988

 ה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן. קבלן ידאג לתאם כל חפיר 9.2

 הריסות  .10

  1988  –הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  

 הריסות.  –ובפרק י' 

 ו/או תלולים עבודה על גגות שבירים  .11

יחות בעבודה )עבודה על  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבט

 . 1986 –גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו 

 עבודה בגובה .12

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  

תש"ל   התשמ"ח    1970  –חדש(,  בנייה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  הבטיחות    1988  – ולתקנות  ולתקנות 

 ולכללי הזהירות בנסיבות הקיימות.  2007 –)עבודה בגובה(, התשס"ז בעבודה 

 עבודה במקום מוקף .13

הבטיחות   לפקודת  בהתאם  תתבצע  וכד'(  מיכלים  ביקורת  תאי  ביוב,  לכוכי  )כניסה  מוקף  במקום  עבודה 

 עבודה במקום מוקף.  –ועל פי הוראות הבטיחות   1970 –ל בעבודה, תש" 

 עבודות חשמל  .14

 ו על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים על פי חוק החשמל.עבודות חשמל יבוצע  14.1

 חי.  –הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח  14.2

ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור מכשירי   14.3

 חשמל, ייעשו אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום. 

מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין    הקבלן 14.4

 בידוד כפול. 

הלוח  כל כלי עבודה המחובר לכל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרף דלף )מפסק פחת(, בין ש 14.5

 קבוע ובין שהוא נייד.

לא   14.6 וכן  ללא השגחה  כלשהם  במוליכי  הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל  שימוש  לעשות 

 חשמל גלויים במקום העבודה.

 עבודה בדרכים  .15

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת   יעד  

 י תנאיו בהתאם להוראות כל דין. ומשטרת ישראל ועל פ

 עבודה באש גלויה   .16

וכ חיתוך  חימום,  כגון:  עבודות  ביצוע  על  בעת  גלויה,  או אש  ניצוצות  להיווצרות  הגורמת  פעולה אחרת  ל 

הרחקה   זמינים,  כיבוי  אמצעי  קיום  לרבות  האש/פיצוץ  התפשטות  למניעת  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן 

 וכד'. ונטרול של חומרים דליקים, חציצה 

 מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן .17

על פי הסכם זה, מספר מספיק של עובדים  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות   17.1

וידאג   העבודות  לביצוע  והמתאימים  הדרושים  הכישורים  להם  שיהיו  נאותה,  מקצועית  רמה  בעלי 

 להכשירים על פי הצורך.
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העובדים   17.2 את  להדריך  מתחייב  זה  הקבלן  הסכם  פי  על  בטיחותית  לעבודה  הקשור  בכל  חשבונו  על 

 ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.

קבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר  ה 17.3

 את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות על פי כל דין. 

 ציוד מגן אישי  .18

אישי תקין ומתאים לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן  

, ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם, לרבות: 1997  –יוד מגן אישי(, התשנ"ז  הבטיחות בעבודה )צ

ה  נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגוב 

 וביגוד זוהר. 

 ציוד, כלים וחומרים  .19

 מים לביצוע העבודה. הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאי 19.1

 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.  19.2

ינים  הנדסי, כלי תעבורה, כלי הרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תק - הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני 19.3

 ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף. 

נדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו  ה -הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני 19.4

 בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף. 

 משמעת והטלת סנקציות  .20

הוראות יעד ובאי כוחה, לרבות הוראה  הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל   20.1

כון אחר לנפש ו/או רכוש. בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סי

 לעניין זה, התאגיד ו/או מפקח התאגיד, כמשמעותם בהסכם, ייחשבו באי כוחה של יעד.

מטעמו כולל פרטים אישיים   הקבלן ימסור, לפי דרישת יעד ו/או מי מטעמה, את רשימת כל העובדים 20.2

 ו מפעילהם.ויציג על פי דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב א 

 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת יעד.  20.3

הערכת  הקבלן מסכים כי    –נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות על ידי הקבלן   20.4

שווי הנזק כפי שנעשתה על ידי המנהל תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי  

 ההסכם. 

מילא הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם של כל אלה ו/או מועסקיהם של כל אלה ו/או מי    לא 20.5

רך מראש בסך של  מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה, ישלם הקבלן ליעד פיצוי מוסכם ומוע

ש"ח לכל הפרה והכל מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים במקרה כזה ליעד ו/או    1,000

הפיצויים  לעי בטבלת  המפורטים  המוסכמים  הפיצויים  מיתר  לגרוע  מבלי  וכן  לתאגיד  ו/או  רייה 

 .  כנספח ח'המוסכמים, אשר מצורפת להסכם 

 

 הצהרת הקבלן 

 

 

כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו ועל פי הוראות כל  אני הח"מ מצהיר בזאת  

 דין.  

 

  ___________________  ___________________  ___________________ 

  חתימת הקבלן  שם הקבלן 
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 להסכם   ה'נספח 

 נוסח של צו החלת עבודה

 

 יעד

 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

 

 לכבוד, 

 __________________ 

 רחוב ______________ 

 __________________ 

 

 ג.א.נ.,

 צו התחלת העבודותהנדון: 

 

 בביצוע העבודות כדלהלן: הנך/כם מתבקש/ים להתחיל 

ביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בעיר תיאור העבודות:  

-   גבעתיים

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

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

  ימים מרגע קבלת צו התחלת עבודה. 7  -מועד התחלת ביצוע העבודות: לא יאוחר מ

 יית גבעתיים. ולחוקי העזר של עיר, לדין החל בישראל  ההסכםביצוע העבודות לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי   .1

הנך/כם אחראי/ים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים על פי הדין במהלך ביצוע העבודות,    .2

  – בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח    –אך מבלי לגרוע מכלליות האמור    –לרבות  

 החלים לענין זה.  ובהתאם לכל תקנות, הוראות וצווים אחראים  1988

נכם נדרשים לתאם ולקבל את כל האישורים של הרשויות )חברת החשמל, בזק, עיריית מקומית גבעתיים,  ה .3

 וכיו"ב( עם תחילת העבודה, כולל קבלת מוני מים לצורך שימוש במים בביצוע העבודות במתחם הגנים. 

 

 על החתום:

  

  ___________________  

 מנכ"ל יעד  
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 להסכם   ו'נספח 

 של תעודת סיום נוסח 

 

 

 תעודת סיום

 לכבוד, 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 א.ג.נ.

 

 תעודת סיוםהנדון :  

 

 

(, אשר נחתם "ההסכם"( לביניכם )להלן:  "יעד"בהתאם להסכם שבין יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ )להלן:  

ובתוקף סמכותי כמפקח לפי ההסכם, הריני מאשר בזה כי    _____________מס'   פומביבעקבות זכייתכם במכרז 

בתאריך   והושלמה  בוצעה   ,_______________ מיום  העבודה  להתחלת  בצו  כמפורט  הקבלן,  עבודות 

 שביעות רצוני המלאה. __________, בהתאם להסכם וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם ל

 

 _____________________________________________________________________ ___  הערות:   

 

  ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 

___________________________                                            ________________________ 

 המפקח                                                                                       חתימת יעד                      
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לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה  להסכם  ז'נספח 

 חשבון בנק טופס עדכון פרטי - וגלים ירוקים בעיר גבעתיים

 

 לכבוד 

 יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

 1כורוזין 

 גבעתיים 

 

 ג.א.נ.,

 

 __ . שם החברה/שותפות/עסק/ הקבלן _____________________________________1

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________________ מס' בית _______ 

 ______ טלפון ____________ פקסימיליה_____________ ישוב ____________ מיקוד 

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות __________________.

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק ____________________. 

 ן בבנק _______________ כתובת הבנק __________________________-' חמס

 ___________________. מס' סניף 

 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על ידינו  

 לגזברות יעד ללא שיהוי. 

 

 _______ שם הממלא  ______________________________ 

 

  _________________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור  

 

 . אישור עו"ד/רו"ח2

אני עו"ד/רו"ח ___________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשה החתימה  

 ____________________________, וחתימתו מחייבת את הזוכה. 

 

 ______________________ ___ 

 עו"ד / רו"ח  

 

 אישור הבנק . 3

 של הלקוח הנ"ל.  כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 

 תאריך_____________ 

 

 חותמת הבנק___________________  חתימת הבנק _________________ 

    

 תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק                                       
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לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה  להסכם  ח'ח נספ

 וגלים ירוקים בעיר גבעתיים 

 

 טבלת פיצויים מוסכמים 

 

 מס'

 סידורי

סעיף במפרט 

 ( 2א')נספח 

 מהות העבודה

 וליקוי ביצוע

 גובה הקנס

אי ביצוע עבודות התקנה או   11.0 – 1.0 1

 שינויים במערכות הרמזורים 

או במערכת בקרה אזורי או  

 במערכת תמרורים מוארים 

ש"ח לכל יום פיגור לכל  1,000

מערכת רמזורים או מערכת  

בקרה אזורי או תמרורים  

מוארים לפי המועד בצו התחלת  

 העבודה 

מספר התקלות במערכות   12.0 2

הרמזורים או מערכת בקרה  

אזורי או תמרורים מוארים  

  בשנה אחת לפי פירוט 4עלה על 

 התקלות להלן 

מהתשלום החודשי   25%

לאחזקה בלבד, על כל תקלה 

תקלות לשנה אחת,  4- החל מ

לאחזקת אותה מערכת רמזורים 

או מערכת בקרה אזורי או  

 מוארים תמרורים 

אי ביצוע עבודות התקנה או   12.0 3

החלפה של מנגנונים או פנסים 

 מסוג לד במערכת רמזורים או 

 מערכת בקרה אזורי 

לכל יום פיגור לכל  ש"ח 1,000

מערכת רמזורים או מערכת  

 בקרה אזורי 

אי ביצוע או אי השלמת כל סוגי   13.0 4

עבודות טיפולים שוטפים  

מערכת במערכות הרמזורים או 

בקרה אזורי או תמרורים  

 מוארים 

ש"ח לכל יום פיגור לכל  1,000

מערכת רמזורים או מערכת  

בקרה אזורי או תמרורים  

 מוארים 

י רישום דיווח ביומן על ביצוע  א 14.0 5

טיפול או אי רישום תיקון  

במערכת הרמזורים או מערכת  

 בקרה אזורי 

ש"ח לכל מערכת רמזורים  1,000

 בקרה אזורי או מערכת 

 אי הגעה בזמן בהתאם ללוח  6.8.2 - 6.8.1 6

הגעה לעבודות תיקון במערכות  

 הרמזורים או במערכת בקרה

 אזורי או תמרורים מוארים 

 ש"ח לכל שעת פיגור לכל 500

 מערכת רמזורים או מערכת 

בקרה אזורי או תמרורים  

 מוארים 
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 פירוט התקלות לצורך הטלת קנסות

 

 הרמזורים מהבהבת )מכל סיבה שהיא(. מערכת  א. 

 שהיא(.  )מכל סיבה  מופע אחד לפחות במערכת הרמזורים אינו מתחלף לירוק ב. 

)לרבות אורך האור הירוק במופע אחד   פי לוח שעות להפעלה מערכת הרמזורים אינה פועלת ל ג. 

 לפחות(. 

 אם קיים בה.  - מערכת הרמזורים אינה פועלת בגל ירוק  ד.  

 מערכת הרמזורים כבויה לחלוטין שלא עקב הפסקת אספקת חשמל.  ה. 

 ות. תקינ  בקרת זמן אינן או בקרת חוסר אדום  אובקרת זמני פינוי   אורכת בקרת ירוק צולב מע ו. 

 , בהסכם 7בסעיף  תיקון נזק/ליקוי/קלקול למערכות הרמזורים במועדים שנקבעו לכך אי ז. 

 . 1א'נספח  הטכני  עפ"י הוראות המפרטהתיקון כאמור שלא  ביצוע או   

 ברציפות במשך שני לילות. מוארים םאינ  התמרורים המוארים כל ח. 

 מים. במשך שני י ם בשעות היוברציפות ים דולק כל התמרורים המוארים ט. 

 הנורות בצבע אחד במופע אחד אינן דולקות ברציפות במשך יומיים.  כל י. 

 ים או תמרורים מוארים לפי ההסכם.אי החלפת נורות שרופות לפנס יא. 

 גלאי רכב או לחצן ה"ר נמצאים בדרישה קבועה או אינם מזהים תנועת כלי רכב או לחיצה בלחצן.  יב. 

 

את סכום הפיצויים מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית  העירייה רשאית לקזז  •

 תהיה כל השגה בעניין זה המועצה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולקבלן לא 
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 נספח ט' להסכם 

 

 

 

 אישור תקציבי 

 

 הריני לאשר בזאת כי: 

 

 ורים הדרושים לפי כל דין.  נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האיש

 _________________________ בתקציב רגיל. כי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף 

 

 

 

 

  _______________________  _______________________ 

 גזבר העירייה  מנכ"ל יעד  
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 4מסמך מספר 

 תאריך:__________           לכבוד 

 בעתיים בע"מ )להלן: "יעד"( יעד החברה לפיתוח ג

 א.ג.נ.,

לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות  2021/01מכרז פומבי מס'  –כתב הצעה  הנדון: 

 הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בעיר גבעתיים 

אנו הח"מ __________________________ מס' חברה/שותפות/ת.ז. ____________________ שכתובתנו  

 ים, מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן: ____________________________________ מצהיר__

( במכרז, את מלוא מסמכי המכרז ואת ההסכם על כל נספחיו  2קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים )מסמך   .1

 (."מסמכי המכרז")להלן: 

, ביקרנו באתר בו יבוצעו  הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם לרבות המפרט הטכני .2

ובחנ לרבות  מכלול העבודות  הנובעים מהם,  ו/או  בביצוע העבודות  הקשורים  והנסיבות  כל התנאים  ו את 

העבודות,   ביצוע  שיטת  את  העבודות,  של  וטיבן  כמויות  הצרות,  הגישה  דרכי  הקרקע,  תנאי  סביבתם, 

האחרים   הגורמים  כל  את  וכן  העבודות  לביצוע  הדרושים  כל  האישורים  קיום  תוצאות  על  המשפיעים 

 התחייבויותינו. 

והתמורה   .3 האמורים  התנאים  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר  לעיל  האמור  לכל  בהתאם 

בזה להוציא לפועל   זו ומתחייבים  ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו  ביצוע העבודות  שתשולם בעבור 

ם המוצעים  את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחיריולבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים  

 על ידנו. 

השוטפות האחזקה  עבודות  לביצוע  מהתמורה    בנוגע  אחיד  הנחה  אחוז  מציעים  אנו  ריסק  טוטל  בשיטת 

)שיעור ההנחה המוצע לא    ___ בשיעור של %_   ₪ לצומת(  1,300  ,₪ בתוספת מע"מ  16,900החודשית )בסך  

 . (25%יעלה על 

אנו מציעים אחוז הנחה אחיד מהתמורה שקבועה    חלק מעבודות האחזקה השוטפות  שאינןבודות  בנוגע לע

 .( 25%)שיעור ההנחה המוצע לא יעלה על  ___ בכתב הכמויות לכל סעיף בשיעור של %_ 

 ידוע לנו כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות )בניכוי ההנחה המוצעת על ידנו( אינם כוללים מע"מ כחוק.    

ואנחנו  ידוע   .4 בסעיף  לנו  כאמור  ידינו  על  בניכוי ההנחה המוצעת  הנקובים  כי המחירים  לעיל,    3מסכימים 

כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, על נספחיו 

בכתב  ים הנקובים  המחירוכן כולל את כל החומרים, הציוד, האמצעים וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודה.  

מהווים מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות לעיל,    3הכמויות בניכוי ההנחה המוצעת על ידינו כאמור בסעיף  

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים, ומהווה כיסוי 

כל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות קת עובדים ב מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז והחוזה לרבות העס 

וציוד ייעודי ואחזקתם, תשלום עבור צריכת מים, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל 

סילוק,  פריקה,  הובלות,  המכרז,  נשוא  לביצוע   העבודות  הדרוש  אחר  דבר  וכל  היטלים,  מסים,  ביטוחים, 

 כרז.  העבודות נשוא המ 

נו מסכימים שיעד תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה ו/או לפצל את העבודות  א .5

נשוא המכרז, כולן או מקצתן, ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  

 והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז.  

סכם על ידי יעד וביצועו מותנית בקיומו של תקציב מתאים ואישורו על  ה כמו כן, ידוע לנו, כי החתימה על ה .6

ידי הגורמים המוסמכים. לפיכך, לא תהיה לנו כל טענה נגד יעד אם ביצוע החוזה יידחה ו/או יבוטל ו/או אם  

 העבודות תוזמנה באופן חלקי בלבד על ידי יעד.  



 

 

129 

 

( ימים ממועד הודעתכם על  7כם בתוך שבעה )יאם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה להפקיד ביד .7

 זכייתנו, או בתוך פרק זמן אחר, שייקבע על ידכם,  את המסמכים הבאים:

 ההסכם חתום על כל נספחיו.  7.1

אלף ₪(, בנוסח המצורף להסכם    חמישים)  50,000ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות ביצוע(, בסך של   7.2

 . כנספח ב'

, חתום על ידי חברת ביטוח מוכרת  2ג-ו  1כנספח גהמצורף להסכם  אישור על קיום ביטוחים בנוסח   7.3

 בישראל.  

הכול   .8 ההסכם,  שבמסמכי  התנאים  לכל  בהתאם  שיקבע  במועד  העבודות  בביצוע  להתחיל  מתחייבים  אנו 

 לשביעות רצונה המלאה של יעד. 

א את ההסכם  ול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביידוע לנו ואנו מסכימים לכך שיעד תהיה רשאית, לפי שיק .9

 לסיומו בתנאים ובהתאם להוראות ההסכם.  

כנספחים  מצורפים לכתב הצעה זה, כחלק בלתי נפרד מן ההצעה, תצהירים בנוסחים המצורפים למסמך זה   .10

 (."התצהיר" )כל אחד מהם לחוד יכונה להלן:  ג' -א', ב' ו

ד. היה מי מהמנהלים ו/או  ד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגיהיה המציע תאגיד, יתן תצהיר כאמור כל אח .11

מבעלי השליטה של המציע תאגיד, ייחתם התצהיר האמור על ידי היחידים המשמשים, במישרין או בעקיפין,  

 כמנהלים ו/או כבעלי השליטה בתאגיד. 

בהצהרו עומדים  אינם  לעיל,  כאמור  בו,  בעלי השליטה  ו/או  מנהליו  ו/או  בו המציע  המפורטות  במקרה  ת 

לקן, יהא עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי ההרשעות ו/או כתבי  בתצהיר, כולן או ח

 האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.

לביצוע   .12 מתאימה  וכלכלית  מקצועית  ארגונית,  יכולת  ובעלי  וניסיון  ידע  בעלי  אנו  כי  בזה  מצהירים  הננו 

נש עובהעבודות  לרשותנו  ועומדים  המכרז  מסוג  וא  עבודות  בביצוע  ניסיון  ובעלי  מיומנים  מקצועיים  דים 

 העבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת. 

 אנו מצהירים כי המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי המכרז הינם נכונים ושלמים. .13

 אחרים. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים .14

הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים    בעצם הגשת הצעתנו זו, .15

בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז,  

 לרבות סבירותם. 

 

 ח.פ.: ___________________  שם המציע: ______________________  

 ת.ז. ____________________  חתימה בשם המציע _____________________   שם החותם מורשה ה 

 טלפון: __________________   כתובת: _____________________________________________ 

 פקס: ___________________  טלפון סלולארי: __________________  

 ______________________   ותמתחתימה+ ח                תאריך:  ____________________ 
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 נספח א' להצהרת המציע 

 _________מס' פומבי מכרז 

 

 תצהיר

האמת __, נושא ת.ז ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  __________אני הח"מ, _______

 וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

 יש למחוק את המיותר בכל הסעיפים הבאים 

הנני המציע בעצמו / בעל מניות במציע / מנהל במציע / בעל מניות / מנהל בחברת _____________ בע"מ,   .1

במציע * ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז זוטא  שהינה בעלת מניות / מנהל במציע / שותף  

 (."המכרז")להלן:  ____________ מס'

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה:  10 -ני מאשר כי בהנ .2

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  2.1

 )או לחילופין( 

 הורשעתי בעבירה מסוג פשע, הכל כמפורט להלן:  2.2

______________________________ __________________ 

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה:  10 -הנני מאשר כי ב .3

 לית מסוג עוון לא הורשעתי בעבירה פלי  3.1

 )או לחילופין( 

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון כמפורט להלן:  3.2

 ________________________________________________ 

 הנני מאשר*:  .4

 עבירה מסוג פשע ו/או עוון. כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין  4.1

 )או לחילופין( 

 וון, הכל כמפורט להלן: תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או ע  4.2

 ________________________________________________ 

 

 הנני מאשר*:  .5

רכוש ו/או  כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות   5.1

, בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים

 . 1981-התשמ"א

 )או לחילופין( 

הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות   5.2

הפ המרשם  חוק  לפי  ההתיישנות  תקופת  וטרם  התשמ"אמוסר,  השבים,  ותקנת  הכל  1981-לילי   ,*

 כמפורט להלן: 

 ___________________________________________ _________ 

 הנני מאשר*:  .6

ו/או על תקנות ו/או    1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 6.1

ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת  על צוים שניתנו על פיה, או אם הורשעתי חלפה תקופת  

 . 1981-השבים, התשמ"א 

 )או לחילופין( 
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ו/או על תקנות ו/או על צוים    1970-יחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"להורשעתי בעבירות על פקודת הבט 6.2

*,  1981-שניתנו על פיה וטרם תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

 לן: הכל כמפורט לה 

 ____________________________________________________ 

 הנני מאשר*:  .7

לתצהירי זה לעיל    6  -ו   5ם על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישו 7.1

 ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו.

 )או לחילופין( 

לתצהירי זה לעיל ו/או    6  -ו  5על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  תלוי ועומד נגדי כתב אישום   7.2

 ים אלו*, הכל כמפורט להלן: מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינ 

 ____________________________________________________ 

 מחק את המיותר *   

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .8

 _________ _____________________ 

 חתימת המצהיר  

 

 

 

 

 אישור

 

מאשר/ת    ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  מר/גב'  אני  בפני  הופיע/ה   _______ ביום  כי 

_________,  ת.ז. _________, המוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל וכי יהא/תהא צפוי/ה  

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ________ עו"ד _____ 
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 נספח ב' להצהרת המציע 

 

 התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  אני הח"מ ________________________  

 את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן: 

 "( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. המציעציג  ____________________ )להלן: "אני נ .1

משך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים  מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בההנני   .2

 , בתקופה מיום _______________ ועד _______________.ידי המציעעל 

בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות  , המציע יקיים  במכרזזכה  והמציע יבזה, כי במידה  המציע מתחייב   .3

 המפורטים להלן. את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים  ו, לגבי העובדים שיועסקו על ידזכייתו

המציע מתחייב כי השכר שישולם לעובדי המציע עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מסך של ______   .4

 שעת עבודה, לא תפחת מסך של __________ ש"ח לשעה.   ש"ח לשעה. עלות השכר למעביד ל

לות מי  , בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלרבות קנס מנהלילהלן פירוט ההרשעות בדין פלילי של המציע,   .5

מבעלי השליטה במציע, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה  

הפרה של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות מן המועד האחרון    והאכיפה במשרד התמ"ת בגין

 להגשת הצעה במכרז: 

 ל גזר הדין/הקנס שהוט העבירות בהן הייתה הרשעה  תאריך ההרשעה 

   

   

   

   

   

 

 * יש לצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או היעדרם. 

 

 החוקים:  פירוט

 . 1945, פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה( •

 . 1946, פקודת הבטיחות בעבודה •

 .  1976  –חוק דמי מחלה, התשל"ו  •

 . 1965  –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  •

 .1949,  חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( •

 . 1963 –חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  •

 . 1951, תשי"א  –חוק שעות עבודה ומנוחה  •

 . 1951, תשי"א  – חוק חופשה שנתית  •

 .1953,  תשי"ג –חוק החניכות  •

 . 1953,  תשי"ג –הנוער  חוק עבודת •

 . 1954,  תשי"ד –חוק עבודת נשים  •

 .1954, חוק ארגון הפיקוח על העבודה •
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 . 1958, תשי"ח –חוק הגנת השכר  •

 . 1959 ,תש"יט –חוק שירות התעסוקה  •

 .1967, חוק שירות עבודה בשעת חירום •

 . 1995, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( •

 .1957, חוק הסכמים קיבוציים •

 . 1987, תשמ"ז –חוק שכר מינימום  •

 . 1988,  "חמתש – חוק שוויון הזדמנויות בעבודה •

 . 1991,  תשנ"א  – חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( •

 .1996, תשנ"ו –  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם •

 .1998, תשנ"ח – חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלותפרק ד' ל •

 . 1998,  תשנ"ח – למניעת הטרדה מיניתלחוק   8סעיף  •

 . 1957, תשי"ז –חוק הסכמים קיבוציים  •

 . 2001,  תשס"א –חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  •

 . 2000, תשס"א  – לחוק מידע גנטי 29סעיף  •

 . 2002,  "בהתשס –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(  •

 . 2006, תשס"ו –חוק הגנה על עובדים בשעת חירום  •

 . 1997, תשנ"ז – א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין5סעיף  •

 

     

 חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 אישור

 _______ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  (,  אני  מר/גב'  _  בפני  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת 

_________,  ת.ז. _________, המוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 עו"ד _____________ 
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 להצהרת המציע נספח ג' 

 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סעיף  

 01/2021מס'  פומבימכרז 

 

אני הח"מ ______________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 ה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:אעשצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

שפרסמה יעד החברה לפיתוח גבעתיים    ____________  מס' פומבי  למכרז  הנני עושה תצהיר זה כתמיכה   .1

בעיר  בע"מ   ירוקים  וגלים  תנועה  בקרת  הרמזורים,  במערכות  ושינויים  התקנה  אחזקה,  עבודות  לביצוע 

 "המכרז"(. )להלן:  גבעתיים

במציע   .2 מכהן  בתהנני  מטעם  במכרז  זה  תצהיר  ליתן  ומוסמך   __________________________ פקיד 

 המציע במכרז. 

לא הורשע   "החוק"(,)להלן:    1976  –עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .3

עבירות   משתי  ביותר  הורשע  ואם  עבירות,  משתי  ביותר  אליו  זיקה  ובעל  במכרז  במועד    –המציע  כי 

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  ההתקשרות

 ב)א( לחוק. 2לעיל, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  3לעניין סעיף   .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

  ______________________________ 

 חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז  

 

 אישור

 

עו"ד    ,___________ הח"מ  (, אני   ________ מר/גב'    )מ.ר.  בפני  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת 

_________,  ת.ז. _________, המוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 ה עליו בפני. / בחתמו

 

 "ד _____________ עו

 


