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 נהרשימת היועצים מטעם המזמי -קאנטרי ביהוד
 
 
 

 

 מזמינה

 

 עיריית יהוד מונוסון
רחוב מרבד 

 ,6הקסמים 

 יהוד מונוסון

 

03-5391202 

 

03-5391247 

 

החברה הכלכלית  ניהול פרויקט
 לפיתוח יהוד בע"מ

רחוב זאב 
יהוד  10וינהויז 

 מונוסון

 

03-5366600 

 

03-5366300 

 

בני צימרמן, טלדר  ייעוץ כלכלי
 ייעוץ ובקרה

 6נחל אלכסנדר 
ת פארק תעשיו
עמק חפר 
3877701 

 

077-5080469 

 

077-
5080468 

+ 

עריכת 
המסמכים 
 המשפטיים

עו"ד אריאל קומיסר, 
משרד ל.ד.קומיסר 

 ושות'

, 7ז'בוטינסקי 
מגדל משה 
 אביב, ר"ג

 

03-6336838 

 

03-6336842 

+ 

ייעוץ תפעול 
 ותחזוקה

חברת אשד, בשיתוף 
 רוני וולטמן

רח' ראול ולנברג 
 א' ת"א, 14

 6971921מיקוד 

 

03-6489051 

 

03-6489052 

+ 

עריכת החוברת 
 ההנדסית

תכנון ופיתוח  -מודולוג
 בע"מ

, 24סעדיה גאון 
, 20862ת.ד. 
 61206ת"א 

03-5619297/9 03-5611371 + 

 
 
 

 המוחלט. הלפי שיקול דעת מזמינהיקבע התוכן כל יועץ אחר, כפי ש
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  מבואמבוא  --פרק א' פרק א' 
 
 
 
 

 מהות הנספח .1
 

 ם הטכניים המיוחדיםוהמפרטיהתכנון  ותהנחיהתנאים הכלליים המיוחדים, את  פרטנספח זה מ
 2/2018.הנספח מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' קאנטרי קלאב. ה למתחםביחס 

 
 תכולת העבודה

 
 מבניםה הקמת, יםהמקצועי תחומיםתכנון אדריכלי והנדסי מלא בכל ה : מימון,העבודה כוללת

רז/חוזה זה על כל , לפי התנאים וההנחיות המפורטים במסמכי מכותחזוקתם , תפעולםנשוא המכרז
 חלקיו ונספחיו.

לכל  ם, לרבות חיבורהםומערכותי הםעל כל חלקינשוא המכרז  מבניםהעבודה כוללת תכנון וביצוע ה
, קבלת היתרים וכל האישורים םפעולהמלא ככל הנדרש לת םציודתשתיות ראש השטח, ריהוטם ו

ל כמפורט בפרקים והכ - ותעודת גמר 4, לרבות קבלת טופס המוסמכות הנדרשים מהרשויות
והינן באחריותו זכיין המתאימים שלהלן.  כל העבודות הנזכרות במסמכי מכרז זה חלות על ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור  המלאה ועל חשבונו, אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש אחרת.
רות, ההיטלים לבדו ועל חשבונו בכל העלויות, ההוצאות, החיובים, המסים, האג זכייןלעיל, יישא ה

בהתאם  ואחזקתותפעולו והתשלומים מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט ולתכנונו, הקמתו 
  למסמכי המכרז, אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש אחרת.

 

 הגדרות .2
 

בנספח זה תהיה למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן המשמעות המפורטת בטור השמאלי דלהלן, 
 ברים אחרת.אלא אם מחייב הקשר הד

לכל המונחים שהוגדרו במסמכי המכרז האחרים יהיה במסמך זה פרוש שניתן להם במסמכי המכרז 
 נים ו/או הקשרם מחייב אחרת.יהאחרים, אלא אם תוכן העני

 
 המשמעות   המונחים

 
 וכל מי שהוסמך לפעול מטעמה לצורך מכרז זה. עיריית יהוד מונוסון, - "העירייה"

 
, מזמינה, הפועלת מטעם ה( בע"מ1996כלכלית לפיתוח יהוד )החברה ה - "חכ"ל"

 לרבות מתכננים ויועצים מוסמכים הפועלים מטעמה.
 

 "המנהל", או
 חכ"ל לנהל את הפרויקט,ע"י או שייקבע מעת לעת קבע נש אדם או גוף -"מנהל הפרויקט" 

על ידי אותו אדם או  זה הסכםלרבות כל אדם המורשה בכתב לצורך 
 את הפרויקט או כל חלק ממנו.גוף לנהל 

  
 

לפקח על ביצוע  העירייה או המנהלמי שימונה מעת לעת על ידי  - "מפקח"
 אשר יוסמך על ידי העירייה או המנהל בכתב. העבודות 

 
 .המציע אשר הצעתו התקבלה בהתאם לתנאי המכרז -"זכיין"ה

 
, קבלןו של ה, לרבות נציגיזכייןמשנה מטעם ה קבלןראשי או  קבלן  - "קבלן"ה

עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע 
 העבודה.
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שיש  יה או בחברה עירונית,י, לרבות כל גורם בעיריהודמהנדס העיר  - "מהנדס העיר"
  .הפרויקט לתכנון ולביצוע או סמכות ביחס לו זיקה

 
 .זכייןיקט מטעם הת הניהול המקצועי ההנדסי של הפרוצוו -" הניהול "צוות

 
 פרויקט ה"מנהל 
אין  .00.07, כפי שמפורט להלן בסעיף זכייןמנהל הצוות מטעם ה - "זכייןהמטעם 

 , ישנה הגדרת "נציג הזכיין".הגדרה כזו בהסכם ההקמה
 

 
האחראי, בלעדית או יחד עם אחרים, לתשתית גורם או גוף סטטוטורי  - "רשות סטטוטורית"

)וכל גוף הפועל  כגון: רשות מקומית לו,או לתשתיות בתחום טיפו
, חברת בזק, חברת מטעמה או תחת הרשאה לפי או מכוח כל דין(

חברה כלכלית,  יזיה בכבלים או לווין,וחשמל לישראל, חברות טלו
גופים האחראים על תשתיות מים וביוב,  גופים חברה עירונית,

נוספים האחראים על  םהאחראים על אספקת גז, גופים כלשה
לרבות נציגיהם המוסמכים של תשתיות או כל כחלק מהן וכיוצא בזה 

  כל אלה.
 

התכנון, המימון, ביצוע כל העבודות על פי מכרז/חוזה זה, לרבות  - "הפרויקט"
 –בהסכם ההקמה  והתחזוקה. בדקועבודות ה , התפעולההקמה

 ההגדרה זהה להגדרת "העבודות".
  

 
 .יהוד מונוסוןת יעירי - יה"י"העיר

 
יהוד הועדה המקומית לפי חוק תכנון ובניה, מרחב תכנון מקומי  - "הועדה המקומית"

 .מונוסון
 

 .מרכזהמחוז  ,לפי חוק התכנון והבניה הועדה המחוזית  -"הועדה המחוזית" 
 

 לצורך חוזה זה. זכייןאדריכל, מתכנן או יועץ מטעם ה - "מתכנן"
 

מן הכלל על פי מכרז/חוזה זה לרבות  ללא יוצא זכייןכל התחייבויות ה - "העבודות"
ולתחזוקה של תפעול לתכנון, להקמה, מימון, להתחייבויותיו ל

, מזמינהעל ידי ה זכייןובכלל זה כל עבודה שתוטל על ה ,הפרויקט
הרשויות המוסמכות ו/או המנהל בהתאם לאיזה ממסמכי 
המכרז/חוזה ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצוען של המטלות 

 יל.דלע
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "העבודות" כוללות גם את  

 המרכיבים הבאים:
 

 מזמינהכל עבודות התכנון, לרבות הכנת תכניות לאישור ה .א
, תכניות לצורך קבלת היתר בניה, בשלבי התכנון השונים
(, וכל תכנית AS-MADE"") "כמבוצע"תכניות עבודה, תכניות 

רך קידום, ביצוע והשלמת אחרת שתידרש, אם תידרש, לצו
 .מבניםה

 
, מבניםכל עבודות הפיתוח והתשתיות הנדרשות להקמת ה .ב

ובכלל זה עבודות תשתית זמניות ועבודות העתקה ו/או סילוק 
קרקעי אחר ככל שתידרשנה -של תשתית, צנרת ו/או כל חפץ תת

עבודות כאלה וכן עבודות העתקה ו/או הריסה ו/או סילוק של 
ל בהתאם ורים המצויים באתר העבודות והכמבנים ו/או מחוב

 להוראות כל מסמכי המכרז.
  

נשיאה בכל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת היתר הבניה,  .ג
, אלא לרבות כל אגרה ו/או היטל ו/או כל תשלומי חובה אחרים

 .אם נאמר במפורש אחרת
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, כלפי הועדה זכייןאחריות מהנדס או מהנדסים מטעם ה .ד

יקורת/ות והדיווח/ים, בהתאם המקומית, לביצוע הב
להתקדמות הביצוע ועל פי דרישות כל דין, כולל חתימת 

 המהנדס על התחייבויות כלפי הועדה המקומית הנ"ל.
 
מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות בהתאם להם,  .ה

, מהנדס העירלפי דרישות רשויות התכנון המוסמכות )לרבות 
שרד הבריאות, המשרד להגנת בעלי תשתית, משרד העבודה, מ

מפקדת פיקוד העורף, חברת החשמל, חברת מ"י, רהסביבה, 
וכל גוף רלוונטי והצלה כבאות , רשות משטרת ישראלבזק, 

)לרבות ביצוע כל הסטה ו/או העתקה  מזמינהנוסף( ודרישות ה
ו/או הגנה ו/או כל פעולה אחרת שתידרש לגבי תשתיות קיימות 

כל עבודות התיאום ו/או הטיפול מול וצינורות קיימים, וכן 
לרשתות השונות  מבניםהגופים ו/או הרשויות הנ"ל לחיבור ה

"ב(, עמידה בכל דרישות צ)מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכיו
איכות הסביבה, ביצוע והצגת הבדיקות הרלוונטיות בהתאם 

, בדיקת העבודות וקבלת אישור מזמינהלדרישת הרשויות וה
וכיו"ב(  4יות הנ"ל לביצוע החיבור/ים )טופסי הגופים ו/או הרשו

כלוס כולל לא כיםהתכנון המוסמ ותבלת אישור מוסדוק
 .(5)טופסי  תעודת/ות גמר ותעודת/ות השלמה

 
לצורך  מזמינהשכירת ו/או הקמת אתר אינטרנט לפי דרישות ה .ו

לבצע מעקב מתמיד  מזמינהניהול הפרויקט על מנת לאפשר ל
ת, לרבות בדיקת תכניות הבנייה, בחינת ורצוף על ביצוע העבודו

, וכן ליתן הוראות קצב ביצוע העבודות ומילוי יומני עבודה
  .מסמכי המכרזבביחס לעבודות, והכל כמפורט  זכייןוהנחיות ל

 
בהתאם לתכניות המאושרות,  מבניםכל עבודות ההקמה של ה .ז

 למפרטים ולתנאי הסכם זה.
 

כמפורט  מבניםהקה של תחזווה בדקההתפעול כל עבודות  .ח
 .במסמכי המכרז

 
 כל יתר העבודות המפורטות בחוברת ב' זו. .ט
 

רק אותו חלק של העבודה, אשר נקבע במפורש במסמך ממסמכי  -"עבודה למדידה" 
 המכרז/חוזה שיימדד.

 
 "עבודה ארעית 

שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או  מבניםכל עבודה או  -"יםארעי מבניםאו 
 יצועה.בקשר לב

 
ביצועה של כל העבודה באופן מלא ושלם עפ"י חוזה זה בטיב ובאיכות  -"ביצוע העבודה" 

 ., המנהל והמפקחהעירייהמעולים לשביעות רצונם של 
 

 , "אתר העבודה"
המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם  - או "האתר"

וכל מקום  לצורך ביצוע התחייבויותיו זכייןהשיעמדו לרשותו של הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים 
 זה. הסכםאחר בו תבוצענה עבודות בהתאם ל

 
 

, לרבות עבודות הקשורות מבניםכל העבודות המהוות חלק מבניית ה –"עבודות ההקמה" 
בהסכם ההקמה  לתכנון ולבנייה וכן לתקופת הבדק. זכייןבאחריות ה

 ודות".ההגדרה זהה להגדרת "העב –
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 המצורףהתחזוקה  נספחבהמפורטות הבדק והתחזוקה עבודות כל  -"עבודות התחזוקה" 
 זכייןלהסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו וכן כל עבודה נוספת שיידרש ה

 –בהסכם ההפעלה  .מבניםלבצע לצורך התחזוקה הרגילה של ה
 "שירותי התפעול והתחזוקה". -ההגדרה זהה להגדרת "השירותים" ו

 
 
כל אחד מן השלבים המנויים בסעיף "שלבי ביצוע" שבמפרט הטכני  -שלב ביצוע" "

 .להלן המיוחד
 

להתחיל בביצוע העבודות  זכייןהמורה ל, עירייההוראה בכתב מאת ה –"צו התחלת עבודה" 
 או כל חלק מהן.

 
ים חומרי בניה, מוצרים, חומרי עזר ו/או החומרים האחרים הדרוש-או "חומרים" ,"החומרים"

  לביצוע העבודה.
 

 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה. – "או "ציוד ,"הציוד"
 
לצורך ביצוע עבודות , עירייההקבלנים שימונו ו/או יבחרו על ידי ה -קבלנים ממונים" "

 אין הגדרה כזו בהסכם ההקמה. , במידה וימונו כאלה.הבניה הנוספות
 

וזה, לרבות כל שינוי בתכניות מהוות חלק בלתי נפרד מהחההתכניות  -"תכניות" 
אלה שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, בין אם 

, או גורם סטטוטורי כלשהו, וכן כל זכייןה, עירייההן תכניות מטעם ה
תכנית אחרת אשר תאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין 

 חוזה זה מעת לעת.
 

, והמדוד בין מבניםעודי הילשם השגת י הנדרשהייעודי השטח  -"שטח נטו" 
 הקירות, מבפנים.

חדרי מכונות,  ,למען הסר ספק מובהר ששטחי שירותים תברואיים  
וג חדרי מדרגות, מעברים ומסדרונות, פירי מעליות, חדרי חשמל/מז

, מבואות קומתיות, מבואות פירי מערכותחדרי ניקיון, תקשוב, /אויר
 ייחשבו כשטחי טרה. -גרמתיתושטחי המתנה שלא הוגדרו פרו

יון אך ורק ין שטח נטו במכרז זה, מכוון הצבכל מקום שמצו  
לית, ואין בו אמדי השטחים מבחינה פונקציונלאינדיקציה ולהמחשת מ

, מבניםו/או לגרוע מהגדרת התכולה של ה ,ו/או להוסיף ,כדי להגדיר
 כמפורט.

פחת מהשטח זערי, הכוונה לשטח שלא יבכל מקום שמצוין שטח מ  
 הנקוב.

 
כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה  -"שטח עיקרי"  

 .1992 –בתכניות והיתרים(, התשנ"ב 
 

כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה  -"שטח שרות" 
 .1992 –בתכניות והיתרים(, התשנ"ב 

 
, בעיקור כללי -מבני מסחר ומשרדיםהבנייה למדד מחירי תשומות  -זה בנספח "מדד" 

 שעות קיץ, המתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 

, בעיקור כללי -בני מסחר ומשרדיםמדד מחירי תשומות הבנייה למ -זה בנספח "מדד בסיס" 
  .מועד האחרון להגשת ההצעות למכרזשעות קיץ, האחרון הידוע ב

 
אספקת חומר/מוצר שלא  כנגדלתשלום  מזמינהסכום המשוריין ע"י ה -זה בנספח "מחיר יסוד" 

כולל:  אריזה, ואספקה ההמכרז,  פרסוםבעת ערכי -הוגדר באופן חד
לאתר, אך לא כולל: מע"מ, פחת, התקנה, חומרי עזר וכד'.  הסכום 
שישולם בפועל יהיה הסכום בגין אספקת המוצר שייבחר/יאושר 

 .שלום בפועל לספקבפועל, לאחר שיוכח גובה הת
 

 .אחוזים 15בהפחתה של  דקלמחירון  -"מחירון" 
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תחום מסוים. בהיעדר חבילת עבודות ומוצרים בל ןהמשוריי הסכום                                -"הקצב"
ם, תכנונם, אריזתם, אספקתם הוראה אחרת, יכלול ההקצב: המוצרי

)ולא כולל  ומפלטק -, התקנה, וחומרי עזר הנדרשים להתקנהלאתר
 .מע"מ(

 
בהסכם ההקמה  רכב שונים.-המיועד לחנית כליאו משטח  מבנים  -"חניון" 

 ישנה הגדרה מקיפה יותר, אך הגדרה זו אינה סותרת. 
 
 
 רכב אחד.-שטח רצפה בחניון שבתחומו אמור לחנות כלי  -"תא חניה"  

  
שר בצדו האחד או משני שטח הרצפה בחניון המשמש לנסיעת רכב וא  -"מעבר בחניון" 

 צדדיו מסודרות שורות של תאי חניה.
 

ללא תאי -קטע דרך המשמש לנסיעת רכב והמחבר בין חלקי חניון   -"דרך פנימית בחניון" 
 חניה בצדדיו.

 
 "חומר" או 

חומר או מוצר שאיכותו, עלותו, יכולותיו וחזותו זהים בכל   -"מוצר שווה ערך" 
 שהוגדר במכרז. הפרמטרים לחומר או המוצר 

אימוץ חומר או מוצר שווה ערך יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב  
 .מזמינהשל ה

 
 ,1:200או  ,1:100בקנ"מ  מבניםהתכנון אדריכלי עקרוני וסכמתי של  -"תכנון רעיוני"

 קומות, חזיתות וחתכים.הבמגרש, פריסת  םהמציג את העמדת
 

במגרש,  ם, המציג את העמדת1:100בקנ"מ  מבניםתכנון אדריכלי של  -"תכנון ראשוני" 
המפלסים השונים, חזיתות וחתכים, ברמת פירוט הנדרשת לגבי 

 בקשה להיתר בניה.
 

, המציג את תכנון האדריכלות 1:50בקנ"מ  מבניםתכנון מוקדם של  -"תכנון סופי" 
באופן  תחומים ההנדסיים,באופן רחב, ואת תכנון הפרויקט ביתר ה

 עקרוני.
 

 1:50, בקנ"מ מבניםשל ה םביצועאת ת פירוט המאפשרת ותכנון ברמ - מפורט""תכנון 
 .תחומים המקצועייםומפורט יותר, בכל ה

 
מבואה המצויה בקומת הכניסה, לאחר מעבר דלת הכניסה הראשית,  - "מבואה ראשית"

הכוללת את שטחי ההמתנה והשהייה שלפני מערך הבידוק, את שטחי 
ההמתנה והשהייה שאחרי מערך הבידוק.  הבקרה והבידוק, ואת שטחי

 ייכללו יותר מאשר מבואה ראשית אחת. מבניםאפשר שבמתחם/
 
 במתחם. /מבניםמבואה משנית המהווה מבואת כניסה לאגף ב - "מבואה אגפית"
 
המצויה בקומה שאינה קומת הכניסה, הכוללת את כל משנית מבואה  -" מבואה קומתית"

דלתות לעד לפחות חדר המדרגות, ושטחי המעבר שבחזית המעליות/
 לאגפים.הכניסה 

 
יהיה  המבנבכל  .מבניםמשתמשים בהחדר מדרגות המשמש לתנועת  - "חדר מדרגות ראשי"

 לפחות חדר מדרגות ראשי אחד.
 

אין  .חדר מדרגות המשמש בעיקר לצרכי תחזוקה ולמילוט בחירום -" חדר מדרגות משני"
 י.יהיה חדר מדרגות משנ המבנהכרח שב

 
 .מבניםמשתמשים בהמעבר המשמש לתנועת  - "מסדרון ראשי"

 
 לגישה אמעבר המסתעף ממסדרון ראשי, והמשמש בעיקר לתחזוקה ול - "מסדרון משני"

 חללים טכניים.
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, , או חלל המועד לרטיבותבמיםתדיר שבו נעשה שימוש  המבנחלל ב                  -"חלל רטוב"
עמדות נטילת , מקלחות, מלתחות ,ולרבות: שירותים תברואיים

כוללים ה, חללים טכניים אכל יחדרמטבחונים, מטבח,  (ידיים
 מתקני ניקוז וכד'. משאבות/

 
 .הוראות למתקני תברואה, במהדורתן המעודכנת ביותר  - "הל"ת"

 
או מי מטעמו, לרבות: תכניות, פרטים,  זכייןמסמכים שיוכנו ע"י ה  - "מסמכי תכנון"

 ותת, מודל, הדמיוטכני ותורים, חישובים, דו"חות, פרשרשימות, תיא
 בהסכם ההקמה הגדרה זו נקראת "מסמכי עבודה". וכיוצ"ב.

 
 "מערכות אלקטרו 

 ,מערכות מיזוג אויר, חימום, אינסטלציה סניטרית, חשמל, מעליות  -" מכאניות
 מתקני הרמה, מתקני ניטור ובקרה, מתקני ביטחון ובטיחות, וכיוצ"ב.

 
להכין על מנת לתאר באופן  זכייןהתיאור ההנדסי שבאחריות מתכנני ה  - ה טכנית""פרש

 עקרוני את המערכת שבאחריותם לתכנן.
 
 
 
 
 
 
 

 
  תנאים כלליים מיוחדיםתנאים כלליים מיוחדים  ––פרק ב' פרק ב' 

 
 
 

 העבודה מהות 00.01
 

 4קבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים ברשויות, קבלת טופס )לרבות  תכנון ,מימון כוללתהעבודה 
כפי שמתואר  מתחם קאנטרי קלאב ביהוד,של  בדק ותחזוקהתפעול, הצטיידות, הקמה, , (ת גמרותעוד

  .במסמכי המכרז
 

 יםהמגרש 00.02
 

 , כמפורט להלן:בשני מגרשים סמוכיםהפרויקט יתוכנן ויוקם  .1

 

  .252חלקה יוקם ב -קאנטרי קלאב .1.1

 

 :252חלקה  .2

 

 .22.2.2004 -ה למתן תוקף בהתכנית אושר א'./1 /2004ייעוד: ספורט, לפי תכנית יד/מק/ .2.1

 

 .26.7.2011מתאריך  19החלקה בבעלות העירייה בשלמות מהפקעה  .2.2
 

מ"ר, וחדר ביטחון חד קומתי  110תחנת מד"א  חד קומתית בשטח  -שימושים במגרש .2.3
 מ"ר. 13בשטח 

 
בי כל אחד מתחומי בהיבטי התכנון והביצוע, מפורטים להלן לג זכייןהגבולות האחריות של   .3

פלסים. בהעדר הגדרה אחרת, יהיו הגבולות כדלהלן, ועפ"י תכנית האתר ו/או המ הטיפול
 המצורפת:

 

 בתוקף.שתב"ע ה, על פי הנ"ל ים: בתחום המגרשועל קרקעיותקרקעיות -קומות תת .3.1
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של ם ככל הנדרש לצורך חיבורהנ"ל, ו יםבתחום המגרש: צמוד ותשתיותפיתוח  .3.2

ולתשתיות ראש שטח, והכול בתאום , שמסביבפיתוח הצמוד לדרכים והמגרשים ל
 ובאישור מהנדס העיר.

 
ת ואצל גורמים ורשויות ובעלי תשתימ, ממהנדס העירלקבל  ישקרקעיים -מידע לגבי מטרדים תת  .4

 במגרש. יםאו הגובלים הנוגע מוסמכים אחרים
 

 ע"י הזכיין יםהנבנ יםהשטח 00.03
 

 יתחזק:ויתפעל יתכנן, ישיג היתרים, יבנה,   - זכייןה .1

 
, בהוראות התכנון שלהלןשלא יפחת מהמפורט בהיקף נטו שטחים  ם קאנטרי קלאב הכוללמתח 

 ., וכן מתקנים ושטחים פתוחים כמפורט בהוראות התכנון להלןבתוספת שטחי הטרה הנדרשים
 

 
, ובהתאם להנחיות לבינוי המתחם ההתב"ע החלהוראות כל יהיה בכפוף ל יםהבינוי במגרש .2

 המפורטות להלן.
 

 זכייןלתר העבודה מסירת א 00.04
 

תו עשויות להתבצע עבודות על ידי קבלנים כבישים הגובלים אכשבמגרשים וב זכייןלהאתר יימסר  .1
יפעל בתאום ובשיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים ככל  זכייןה אחרים במקביל לעבודתו הוא.

ל הנוגע יהיה להשתלב בעבודות המבוצעות במגרשים ובכבישים הגובלים בכ זכייןהשיידרש. על 
לא תהיינה כל תביעות מכל  זכייןל לפיתוח שטח, דרכי גישה ומערכות משותפות במידה ויהיו כאלה.

בקשר לאמור בסעיף זה לרבות לתשלום עבור הוצאות תאום עבודתו עם עבודתם  מזמינהסוג כנגד ה
שום ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים או בכל עניין הקשור בה, מ , של קבלנים אחרים

צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב הביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות 
 המפקח, המנהל או הוראות החוזה.

 
וכן אל כל הגורמים הרלבנטיים ברשויות  אל מהנדס העירלפנות לתיאום הנדסי  זכייןבאחריות ה .2

 תיות בשטח.המוסמכות ובעלי התשתיות בכדי לקבל את כל המידע לגבי התש
 

יקים באתר משרדי אתר, אזורי התארגנות ואזורי אחסון חומרים, כמפורט להלן בסעיף  זכייןה .3
 .וסידורים זמנייםמבנים 

 
יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים ושיחים, גדרות, עמודי תאורה או אלמנטים  זכייןה .4

ולטיפול גרש )ככל שיהיו כאלה(, לסילוק גרוטאות מהמאחרים )בטון, אספלט וכד'( הנמצאים באתר, 
טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו  .בהתאם להסכםקרקעיים הקיימים, -במטרדים העיליים והתת

עם בעלי התשתית, בהתאם ובאתר יהיה בתאום מלא עם הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר 
מחיה להנחייתם ובאישורם, ובכלל זה הסטת תשתיות, עקירה ושתילה מחודשת של עצים, צ

  וכיוצ"ב. 
 

 הדרישות במכרז/חוזה זה 00.05
 

ליות אשר משמשות כהנחיות אמוסכם בזה שהדרישות במכרז/חוזה זה הינן דרישות יסוד מינימ .1
רשאי להציע שימוש  זכיין.  המבניםלגבי הצורה, האופי והאיכות של ה זכייןתכנון ראשוניות ל

 האינ מזמינהלה שנדרשו, אולם הבחומרים, ו/או במוצרים, ו/או בתגמירים משובחים יותר מא
 זכייןמראש לאשר את ההשבחה. השבחה כאמור שאושרה, אם אושרה, לא תזכה את ה תמתחייב

 בתוספת תשלום בגין עבודתו.
 

דרשים כחוק לאחר שקיבלו את כל האישורים הנ זכייןבהתאם לתכניות ה וויבוצע נויתוכנ יםהמבנ .2
 וכמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.
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כל חלק ממלא את פעול מכל בחינה שהיא, כאשר נכס מושלם וראוי לת מזמינה זמינהמהמודגש ש .3
ין בפרוש אחרת(, ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז/חוזה עודו )פרט אם צויי

ן או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר וולא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגול -זה. )לדוגמה 
 עודו וכיוצ"ב(. ייהמתאים ל

 
ינים להלן, ועל פי והמצו הרני, על פי העקרונות שגיבשאיכותי ומוד פרויקט תדורש מזמינהמודגש שה .4

"( לדרישות CUSTOM MADEלתת מענה מלא ומותאם )" פרויקטמה המפורטת להלן. על האהפרוגר
 הביצוע. במהלך אישור התכנון, ולכל אורך תקופת זכייןולעקרונות אלה, כפי שידונו עם ה

 
יעמדו בדרישות התקנים הישראליים  פרויקטכל חומר, אביזר או מתקן הנדרשים לבניה ושישולבו ב .5

 אחרת( מזמינה)תקנים רשמיים וכן תקנים שאינם רשמיים, אלא אם כן נקבע ע"י ה המתאימים
המפורט יעמדו בתקנים עפ"י  -במפרטי מכון. בהיעדר תקנים ו/או מפרטי מכון רלבנטיים  -ובהעדרם 

, ללא מזמינה.  על כל חומר, מוצר או תגמיר לעמוד בדרישות האיכות של ה00.06להלן בסעיף 
 פשרות.

 

 כפיפות 00.06
 

פרטים ם, התקנות, התקנים, ההוראות, והמיהיו בכפוף לכל החוקי מבניםהתכנון והביצוע של ה
 הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 
 השונים. זה על נספחיו חוזה/ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז .1

 
 תכניות בנין הערים החלות.הוראות  .2

 
 .מהנדס העירהוראות והנחיות הועדה המקומית ו .3

 
אחרות )כגון: פיקוד העורף, רשות מוסמכות הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות  .4

הרשויות משרד הרווחה, משרד העבודה, משרד התחבורה, , משרד הבריאות, כיבוי והצלה
בזק, חברת החברת החשמל, ר עם ההגנה על הסביבה, רשויות/חברות עירוניות, המוסמכות בקש

 משטרת ישראל, וכיוצ"ב(., בלווין /יזיה בכבליםוחברת הטלו
 

 הבניה, על עדכוניהם השונים.התכנון ונ, ותקנות חוק התכנון והבניה תשכ"ה  .5
 

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. .6
 
 קבלנים ותקנות רישום קבלנים.חוק רישום  .7
 
 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  .8
 
 .החוקים, התקנות, התקנים וההוראות בנושאי סידורים לאנשים עם מוגבלות  .9
 

 .כל הפרקים -משהב"ט/ההוצאה לאור  -פרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( המ  .10
 

נם רשמיים )אלא אם כן נקבע ע"י , בין אם רשמיים ובין אם שאיכון התקנים הישראליתקני מכל  .11
פרטי מכון (. בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון )מפמ"כמ -, ובהעדרם אחרת( מזמינהה

 –.  בהעדרם מזמינההתקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או מערב גרמניה, באישור  -ים ינטוורל
 .מזמינההוראות יצרן באישור ה

 
 המוסד לבטיחות וגהות. -( פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש .12

 
 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק חשמל   .13

 
 תקנות הבטיחות בעבודה.  .14
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אמצעי שימור אנרגיה במבני  -מפרט משרד התשתיות הלאומיות/אגף ניהול משאבי תשתית   .15
 ציבור.

 
 חוקי העזר העירוניים.  .16

 
 הנחיות לתכנון חניה של משרד התחבורה.  .17

 
 

פרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן , ההוראות, המים, התקנות, התקניםכל החוק
 השלמות והמעודכנות ביותר, למועד צ.ה.ע.

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
את מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי קראם והבין  זכייןה

תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 
 לדרישות המוגדרות בהם.

, ניתנים לרכישה זכייןההמפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של 
 בהוצאה לאור של משרד הביטחון.

תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפות  -ד' משמעות וכ-ה אי התאמה, דובמקרה של סתיר
 . 00.16המוגדר להלן בסעיף 

 

 צוות ניהול - בזמן התכנון וההקמה זכייןההשגחה מטעם  00.07
 

מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכנון והביצוע של הפרויקט צוות ניהול מקצועי הנדסי  זכייןה .1
דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא  סיון מוכח בביצוע עבודותיבעל רמה מקצועית גבוהה ונ

 חוזה זה.
 
את כל עבודות התכנון והביצוע החלות  זכייןהצוות ינהל, יתכנן, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של ה .2

ניהול בתקופת ה, במהלך שלבי התכנון, האישורים, הביצוע והבדק. הנחיות לגבי צוות זכייןעל ה
 תחזוקה.בנספח  -והתחזוקה  בדקה

 
 סק כאמור לעיל יכלול את המינימום המפורט כדלקמן:הצוות שיוע .3

 

אשר ירכז וינהל את כל במשרה מלאה, מהנדס או אדריכל,  - זכייןמנהל פרויקט מטעם ה .3.1
, במשך כל תקופת התכנון מזמינהעבודות התכנון והביצוע וישמש כתובת לכל פניה מה

 3הקמה של לפחות  והביצוע.  מנהל הפרויקט יהיה עם ניסיון מקצועי מוכח של ניהול
כ"א שטחי ברוטו מ"ר  3,000בשטח פרויקטי קאנטרי קלאב, ו/או  ,פרויקטים ציבוריים

 השנים האחרונות. 10 -באשר הקמתם הסתיימה לפחות, 
 

מהנדס או אדריכל, אשר ינהל, יתאם ויבקר את כל עבודות התכנון החלות  - מנהל תכנון .3.2
תכנון יהיה עם ניסיון מקצועי מוכח של ניהול , במשך כל תקופת התכנון. מנהל הזכייןעל ה

מ"ר  3,000בשטח , ו/או פרויקטי קאנטרי קלאב, פרויקטים ציבוריים 3תכנון של לפחות 
 השנים האחרונות. 10 -ב אשר הקמתם הסתיימה כ"א לפחות, שטחי ברוטו 

 
שיהיה אחראי לניהול העבודה במשרה מלאה, ותיק ומנוסה, מהנדס  - מהנדס ביצוע .3.3

תר, במשך כל תקופת הביצוע.  מהנדס הביצוע יהיה עם ניסיון מקצועי מוכח של ניהול בא
מ"ר  3,000בשטח , ו/או פרויקטי קאנטרי קלאב, פרויקטים ציבוריים 3יצוע בלפחות ב

מהנדס זה  השנים האחרונות. 10 -באשר הקמתם הסתיימה כ"א לפחות, שטחי ברוטו 
צוע יימצא באתר במשך כל זמן ביצוע עבודות מהנדס הבי יהיה האחראי לביצוע השלד.

ההקמה, אלא אם המנהל קבע אחרת. מהנדס הביצוע יהיה מוסמך גם לחתום, כמהנדס 
האחראי על הביצוע, על הצהרות ותכניות כפי שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות וכן יהיה 

בנו של מוסמך לחתום בפני הרשויות המוסמכות על כל שיידרש כ"אחראי לביקורת" במו
 .1970מושג זה בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל 

 
 

 מנהל בקרת טיב, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. - מפקח ראשי .3.4
 

 , ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע.בעל רישיון כחוק - מוסמך מודד .3.5
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לניהול התכנון והביצוע של  שיהיה אחראיבמשרה מלאה, ותיק ומנוסה,  - מהנדס מערכות .3.6

מוכח עם ניסיון מקצועי  ,המערכות, במשך כל תקופת התכנון והביצוע של המערכות
שטחי מ"ר  3,000, בשטח , ו/או פרויקטי קאנטרי קלאב, פרויקטים ציבוריים 3בלפחות 

  השנים האחרונות. 10 -ב אשר הקמתם הסתיימה כ"א לפחות, ברוטו 
 

 ת ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.מתחייב כי הצוו זכייןה  .4
 
והחלפה  ,, מנהל התכנון, חברי צוות התכנון ומהנדס הביצועזכייןמינוי מנהל הפרויקט מטעם ה  .5

יהיו טעונים אישור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשאי לסרב למינוי של כל אחד מהם, 
 את החלפתו של מי מחברי הצוות. כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש

 
להחליט  זכייןידי ה-יהיו מורשים על זכייןמטעם ה, מנהל התכנון ומהנדס הביצוע מנהל הפרויקט .6

כלפי  זכייןבעצמם בכל העניינים הקשורים בעבודה ובביצוע החוזה, ויהיו מוסמכים לייצג את ה
 המנהל בכל העניינים האמורים.

 
ידי המנהל למנהל הפרויקט, למנהל התכנון או למהנדס -ו עלכל הוראה ו/או הודעה שיינתנ  .7

 עצמו. זכייןהביצוע, ייחשבו כאילו ניתנו ל
 
 זכייןמובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את ה .8

ו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות
 לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה. זכייןהבלעדית של ה

 

 זכייןההמתכננים המועסקים ע"י  00.08
 

ע"י אדריכלים ומהנדסים  זכייןה ל חשבוןהדרושות על פי מכרז זה תתוכננה עכל עבודות התכנון  .1
 רשויים.

 
 לעמוד, לכל הפחות, בדרישות הבאות: זכייןעל כל המתכננים מטעם ה .2

 
לי הסמכה מקצועית בתחומם בישראל, רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעהינם  .2.1

 .תחום המוצע)אם וככל שהדבר רלוונטי(, ובעלי רישיון כחוק לעסוק ב
 

בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתכנון ובפיקוח הינם  -לגבי המוצעים לתכנון הקאנטרי קלאב .2.2
בהיקף כל י ספורט ונופש, או מתחמקאנטרי קלאב, פרויקטים של  2עליון, על לפחות 

השנים  10 -ב שהקמתם הסתיימה בישראל  מ"ר שטחים עיקריים. 1,500אחד של לפחות 
 .האחרונות

 
מערכות תכנון באמצעות מחשב )תיב"מ(  -ברשותם של המתכננים במקצועות העיקריים .2.3

 עמדות בכל משרד. 3בהיקף של לפחות 
 

 –עסקאות וגופים ציבוריים התשל"ו הינם מנהלים פנקסי חשבונות ורשימות לפי חוק  .2.4
 , והינם עוסקים מורשים.1976

 

 אינם פועלים כקבלני הקמה בענף הבנייה. .2.5
 

 זמינים למתן שירותים מקצועיים כנדרש.הינם  .2.6
 

 מתחייבים למתן שירותים מקצועיים איכותיים ומסורים.הינם  .2.7

 

 היא.שיש בעניינם חשש לניגוד עניינים מכל סיבה ש מזמינהלא נקבע ע"י ה .2.8
 

להגיש את רשימת  זכייןההמתכננים טעונים אישור מראש ובכתב של המנהל, ולצורך זה על  .3
ם מהמועד יהמתכננים לאישור המנהל, בפורמט כמתואר להלן, לא יאוחר מאשר תוך שבועי
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המנהל רשאי שלא לאשר מתכננים שאינם עומדים בקריטריונים המפורטים, או  הנקוב בצ.ה.ע.
 ראה לו.מכל סיבה אחרת שת

 
המנהל רשאי לדרוש צירוף מתכנן או מתכננים נוספים מומחים בתחומם, אם לדעתו לא נכללו  .4

 . זכייןהברשימה המוצעת ע"י 
 

,  והן זכייןהעם המתכננים יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן כלפי  זכייןההסכם  .5
ה ביותר, לפי כל כללי המקצוע, , לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית גבוהמזמינהכלפי ה

, וכן הצהרה ובהתאם לחוק התכנון והבניה, בהתאם להנחיות ולוח זמנים הכלולים במכרז זה
 מזמינהוהסכמה של המתכננים כי כל זכויות היוצרים, בכל המסמכים הנוגעים לעבודה, שייכות ל

עשה אחר או נוסף שיבלבד ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לשימוש 
 .ויקט או עבודות נוספות בבתכניות, ובלבד שעניינו הפרו

 
 של המנהל. ובכתב במהלך התכנון ו/או הביצוע טעונה אישור מראש זכייןההחלפת מתכננים ע"י  .6

 
ובכל הליכי  מזמינהההמתכננים יעסקו הן בתכנון הכולל בתחומם, והן באישור התכנון ע"י  .7

 הרישוי.
 

עו פיקוח עליון בתחומם בתדירות גבוהה, בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט ככל המתכננים יבצ .8
יאו דו"חות פיקוח עליון בהתאם , ויוצמבניםשיידרש על ידו, וכמתבקש מקידום הביצוע של ה

ואשר  יםמצאים. הפיקוח העליון יבוצע באופן אישי ע"י המתכננים אשר תכננו את המבנלמ
 בר ישירות גם אל המפקח.. הדיווח יועמזמינהאושרו ע"י ה

 
אחראי לתאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים המעורבים מטעמו בתכנון הפרויקט,  זכייןה .9

 .ויועציה, מזמינהובינם לבין ה
 

 שרותי התכנון והפיקוח 00.09
 

 בתחומים הבאים:לפחות יהיו  זכייןהשרותי התכנון והפיקוח החלים על  .1
 

 תכנון.ותיאום ניהול  .1.1
 אדריכלות. .1.2
 טרוקציה.קונס .1.3
 מתקנים תרמיים ותברואיים. .1.4
 ., לרבות תאורה ומנ"מחשמל .1.5
 מעליות. .1.6
 ורור.ומיזוג אויר, קירור, חימום וא .1.7
 אדריכלות נוף ופיתוח שטח. .1.8

 מתקני ספורט ובריכות. .1.9
 הנדסת תנועה ותחבורה. .1.10
 בטיחות. .1.11
 תקשורת )תשתיות(. .1.12
 .(תשתיות)מערכות מולטימדיה  .1.13

 הנדסת קרקע וביסוס. .1.14
 מטבחים. .1.15
 סופרפוזיציה. - ותתאום מערכ .1.16
 )תשתיות( מבניםביטחון ובקרת  -מתח נמוך  .1.17

  .מיגון .1.18
 אקוסטיקה. .1.19
 קשוב.ת .1.20
 .(אלומיניוםמסגרות אומן ) .1.21
 איטום. .1.22
 .)מתזים( ספרינקלרים .1.23
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  .אדריכלות פנים .1.24

 שילוט.מערכות מידע ו .1.25
 הנדסת דרכים. .1.26
 לוחות זמנים. .1.27
 .מדידות .1.28
 .)"נגישות"( סידורים לאנשים עם מוגבלויות .1.29
 ."(בנייה ירוקה)" הימקי -בנייה בת .1.30

 .תרמי יעוץי .1.31
 .סביבהאיכות  .1.32

 אשפה ומחזור. .1.33

 אבן. .1.34

 אחר, עפ"י הצורך. .1.35
 

לגבי כל מפלס הנכלל בעבודה, לרבות  ומתואמות להכין תכניות סופרפוזיציה מפורטות זכייןהעל   .2
כל הנ"ל במיוחד ביחס  - חתכים מקומיים ופרוט רב יותר )"זומים"( באזורי צמתים והסתעפויות

ייכללו( ש ככלייכללו(, פרגולות )ש ככלרי תקרות תותב, רצפות צפות, מנהרות שירות )לאזו
יהיה אחראי לקביעת נהלי הכנה ופרוט  זכייןמנהל התכנון בצוות ה קרקעיות.-ומערכות תת

 תכולה ביחס לתכניות סופרפוזיציה. תכניות הסופרפוזיציה יהיו תלת ממדיות וממוחשבות.

 

תייחסו לפרויקט בכללותו, לרבות כל ממשקיו עם הסביבה, ולכל מרכיביו, שירותי כל המתכננים י .3
 לרבות השטחים הפתוחים.

 

תכנון ראשוני,  -שירותי כל המתכננים יכללו תכנון מלא ויינתנו לגבי כל השלבים של אותו תחום .4
 תכנון סופי, תכנון מפורט  ופיקוח עליון על ביצוע עבודות ההקמה.

 

 אישור מתכננים 00.10
 

יועצים מטעמו, לא יאוחר מאשר תוך המתכננים וכל הרשימת  זמינההזוכה להגיש לאישור המ כייןזהעל 
 :הכוללת פרוט ביחס לתחומים הבאיםמהמועד המוגדר בצ.ה.ע.,  חודש

 
 התכנון/הייעוץ. מקצוע .1
 שם המשרד. .2
 שם מוביל התכנון במשרד. .3
 (.התכנון/הייעוץ מס' רישוי )ככל שרלבנטי, ביחס למקצוע .4
 סמכה.שנת ה .5
 .(פיסית)כתובת  .6
 כתובת דוא"ל. .7
 וי, נייד, פקס(.ומספרי טלפון )ק .8
הפרויקט,  מזמינהפרוט פרויקטים המוכיחים את הניסיון הנדרש, לרבות ציון: שם הפרויקט,  .9

 יעוד הפרויקט, שנת ההקמה, והיקף הבניה במ"ר.
 

  ואינטראנט (תיב"מ) תכנון באמצעות מחשב שילוב 00.11
 

לעבוד בשילוב תיב"מ. עבודת התכנון תתבצע עפ"י נהלים  זכייןעל כל המתכננים מטעם ה .1
מוחלט  ותאוםמראש, ואשר יבטיחו שיתוף פעולה  זכייןשייקבעו באחריות מנהל התכנון מטעם ה

 מה.ואמת עבין המתכננים. תוכנת העבודה תהיה כדוגמת אוטוקאד, או כזו המת
 
את הכוללים סט תקליטורים  מזמינהעם השלמת התכנון ואישורו, יעבירו המתכננים לשימוש ה .2

 . מקצוע תכנוןהתכנון המאושר בכל 
 
, יעבירו המתכננים ו/או קבלני מזמינהלחזקת ה מבניםה למסירתם השלמת הביצוע, וכתנאי ע .3

(, AS MADE”הביצוע בפועל )"את את הקבצים המתארים  מזמינהלידי ה זכייןהמערכות מטעם ה
  כשהם מאושרים וחתומים על ידם.
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, בסביבת "WORD"פרטים טכניים, יוקלדו במעבד תמלילים כדוגמת סמכים כתובים כגון ממ .4

 חלונות, או במעבד תואם.
 
 -כל התכניות הממוחשבות תהיינה במידות מאוחדות וסטנדרטיות ותישאנה רצועות שוליות  .5

ות, , שממזמינהלוגו האת . רצועות השוליים יכללו מזמינהל על פי הנחיות מפורטות של הוהכ
, המתכננים והיועצים, רשימת עדכון, רשימת תפוצה, זכייןכתובות ומספרי טלפון ופקס של ה

טוס התכנית, קנ"מ, פרוט העורכים המבקרים והמאשרים, שם הקובץ ומס' המהדורה, שם אסט
 התכנית ומספר התכנית.

 
עות להשתמש לצורך העבודה במערכת קישור ביניהם באמצ זכייןעל כל המתכננים מטעם ה .6

  , ולנהל מעקב אחר מהדורות ועדכונים.VIEW@האינטרנט, להעברת תכניות במחשב כגון רמדור 
תכניות הרשאות נגישות והתייחסות אל ה מזמינהלהעמיד לרשות גורמי ה זכייןעל הבנוסף, 

 .משתמשים 10והמסמכים הנשמרים במערכת בלפחות 
 
 כדין.והרשאות שיונות ילכל התוכנות הנ"ל יהיו ר .7

 

 גשת המסמכים ע"י המציע ביחד עם הצעתוה 00.12
 

 ן:כמפורט להל ביחס לכל מתחם,כים ותכניות עקרוניות מסמ ביחד עם הצעתו,על המציע להגיש  .1

 

תכנית  ,הרחובות בסביבה )לרבות התייחסות לכל יםתכנית העמדה עקרונית במגרש .1.1
 .1:200בקנ"מ עצמם,  יםגרשובמ יםגרשהתנועה המציגה את מערך התנועה בכניסה למ

 
 קרקעיים(, בקנ"מ-)עיליים, ותת יםמגרשתכניות אדריכלות עקרוניות של כל המפלסים ב .1.2

1:200. 
 

, בקנ"ממבנים)אורך ורוחב( ל חתכים עקרוניים 2ופנימיות, וכן  , חיצוניותחזיתותכל ה .1.3
 1:200.  

 
, כגון מבואות ראשיות, פונקציות לאזורים ייצוגייםביחס תכנית מערך פנים המוצע  .1.4

 .1:100בקנ"מ , וריות מרכזיות וכד'ציב
 

 .ת הבניהושיטואת אור מילולי קצר המתאר את עקרונות התכנון הכלליים, ית .1.5
 

טבלת השוואה  ., במתכונת תקנות התכנון והבניהשל הבנייה מפורט חישוב שטחים .1.6
הפונקציות שנדרשו במסמכי המכרז אל מול הפונקציות המוצעות בפועל, כל פרטנית של 
כל חלל את הפונקציה ביש לציין בתכנון  הקומה/האגף שבו הן מוצעות. כולל פרוט

 .כמופיע בפרוגרמה
  

 עמידת התכנון המוצע בדרישות פיקוד העורף. חישוב  .1.7
 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות החניה.חישוב  .1.8

 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות הל"ת.חישוב  .1.9
 

 -)בהיקף של כ  MS PROJECTכונת , במתהתכנון וההקמהלוח זמנים עקרוני לכל תקופת  .1.10
 פעילויות(. 30-50

 
 לעיל., בפורמט כמתואר המוצעים על ידוהקונסטרוקטור ו פרטי האדריכל .1.11

 
 בזויות על פי בחירת המציע. ,)מבטים מבחוץ, ופנימיים(ת וממוחשב הדמיות 5לפחות  .1.12
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, לפי יעודים/שימושים של חללים, לשטחים פנימיים ת חומרים ותגמיריםורשימ .1.13
 .וחיצוניים

 
 אופציה. -מודל פיזי תלת ממדי של הפרויקט .1.14

 
 אופציה. -סרטון הדמיה .1.15

 
חוברות של תכניות  3 -הגשת התכניות תהיה בצורת סט אחד של גיליונות ומלל כאמור, וכן ב .2

. כמו כן יעביר המציע את כל קבצי הצעתו במדיה דיגיטלית, על A- 2או   A -3מוקטנות בפורמט 
 עותקים. 3 -ב גבי דיסק און קי,

 
 משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע. מזמינהאין לראות בקבלתם ע"י ה .3
 

 הזוכה זכייןההגשת מסמכים לאישור ע"י  00.13
 

ומסמכים )מוקדמות(  תכניות אדריכלות ראשוניות מזמינהההזוכה להגיש לאישור  זכייןהעל  .1
 מועד צו התחלת העבודה:מ  םיחודש)שלושה(  3תוך ביחס לכל מתחם, כמפורט להלן, 

 
 .1:200, בקנ"מ של כל המרכיבים במגרשמעודכנת ומפורטת  תכנית העמדה .1.1

 
, בקנ"מ הםמ/הםוהיציאות אלי הכניסות ,מעודכנות ומפורטות של אזורי החניהת ותכני .1.2

1:100.  
 

 .1:100 , בקנ"מכל המפלסיםשל מעודכנות ומפורטות תכניות  .1.3
 

 .1:100 בקנ"ממפורטים ומעודכנים, , ניםמבלאורך ולרוחב הוחתכים   חזיתות .1.4
 

 .1:5, 1:10, 1:20, בקנ"מ פרוט ופרטים עקרוניים של חלקי מעטפת, איטום ובידוד וכד' .1.5
 

אופני יישום בניה בת  את עקרונות תכנון כלליים,בין היתר,  ,אור מילולי המסבירית .1.6
סידורי ופינוי מטרדים,  , שלבי ביצוע, מבניםעומסים בקיימה, שיטת הבנייה, 

 .יםהתארגנות במגרשה
 

 חישוב שטחים מפורט, עפ"י חוק התכנון והבניה. .1.7
 

)מבטים מבחוץ, ופנימיים(, בזויות על פי  מבניםת של הוממוחשב הדמיות 5לפחות  .1.8
 בחירת המציע.

 
 עמידת התכנון המוצע בדרישות פיקוד העורף. חישוב  .1.9

 
 עמידת התכנון המוצע בדרישות החניה.חישוב  .1.10

 

 ת התכנון המוצע בדרישות הל"ת.עמידחישוב  .1.11
 

הפונקציות שנדרשו במסמכי המכרז אל מול הפונקציות כל טבלת השוואה פרטנית של  .1.12
כל חלל את ביש לציין בתכנון  המוצעות בפועל, כולל פרוט הקומה/האגף שבו הן מוצעות.

  .הפונקציה כמופיע בפרוגרמה

 

לים, לשטחים פנימיים , לפי יעודים/שימושים של חלת חומרים ותגמיריםורשימ .1.13
 .וחיצוניים

 
 רשימה מלאה של כל המתכננים והיועצים בפרויקט. .1.14

 
 פרוגראמת בדיקות מפורטת. .1.15
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 ובקשה להיתר בניה כמפורט להלן תכניות סופיות מזמינהההזוכה להגיש לאישור  זכייןהעל  .2

 ממועד צו התחלת העבודה: , ( חודשיםחמישה) 5תוך  -למתחם הקאנטרי

 

 :אדריכלות .2.1

 

 .1:200, בקנ"מ כנית העמדה מעודכנתת .2.1.1
 

כל  ה עקרונית של, לרבות חלוקה והצבסים תכניות אדריכלות של כל המפל .2.1.2
 .1:50, בקנ"מ העמדות

 
המחוזקים  המדרגות חדרי ,של המרחבים המוגנים סופייםתכניות וחתכים  .2.1.3

 .1:50 , בקנ"מהתברואיים השירותים, ומכלולי המובילים אליהם
 

 .1:50, בקנ"מ יים ומפורטיםחתכים וחזיתות סופ .2.1.4
 

קוז, מדרגות, ני , איטום ובידוד,מבניםפרוט ופרטים סופיים של מעטפת ה .2.1.5
 .1:1, 1:5, 1:10, בקנ"מ וכיוצ"ב  ניםשירותים, מטבחו

 
 פרטים טכניים לעבודות גמר.מ .2.1.6

 
 :קונסטרוקציה .2.2

 
  . 1:50, בקנ"מ תכנית חפירה ודיפון .2.2.1

 
  .1:50 , בקנ"מתכניות ביסוס .2.2.2

 
 .1:50 , בקנ"מקרות של החניוןרצפות ות .2.2.3

 
 .1:50 , בקנ"מרצפות/תקרות כל המפלסים .2.2.4

 
 .1:20, בקנ"מ חתכיםוקורות יסוד   .2.2.5

 
 .1:5, 1:10 , בקנ"מ פרטי עמודים/קורות .2.2.6

 
המדרגות המחוזקים  תכניות חתכים ופרטי זיון של המרחבים המוגנים וחדרי .2.2.7

 .1:50, בקנ"מ המובילים אליהם
 

 .1:20 מ , בקנ"תכניות חדרי מדרגות .2.2.8
 

 .1:20, בקנ"מ חתכים טיפוסיים לכל קומה .2.2.9
 

 .1:1, 1:5, 1:10 , בקנ"מפרטי חיבור רכיבים טרומיים .2.2.10
 

 חישובים סטטיים, לרבות לרעידות אדמה וכוחות רוח. .2.2.11
 

 חישובים תרמיים. .2.2.12
 

 :מתקני תברואה .2.3
 

  .1:250  , בקנ"מחיבורי חוץ-תכנית שטח  .2.3.1
 

אש, תכניות המתזים  לכיבוי מים וביוב בכל המפלסים לרבות תכניות המים .2.3.2
 1:50 , בקנ"מ)ספרינקלרים(
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 מות ואיזומטריות.סכ .2.3.3

 
 מאגרי מים. .2.3.4

 
 מתקני פינוי אשפה. .2.3.5

 
 :חשמל .2.4

 

 .1:250בקנ"מ  חיבורי חוץ .2.4.1
 

 .1:50 , בקנ"מקשורת ותאורהח תותכניות פריסה עפ"י קומות לכ .2.4.2
 

 .1:50 , בקנ"מהארקות יסוד .2.4.3
 

 .1:50, בקנ"מ כליא ברק .2.4.4
 

 וחות חשמל.ל -ארונות חשמל  .2.4.5
 

 סכמות חשמל. .2.4.6
 

  חשמל למעליות. .2.4.7
 

 חשמל למיזוג אוויר. .2.4.8
 

  פרוט חדרי האנרגיה. .2.4.9
 

 :מיזוג אויר .2.5
 

 תכניות חד קוויות של שיטות מיזוג אויר שנבחרו בעזרת סכמות זרימת מים .2.5.1
 של כל המערכות. מבניםוסכמות זרימת אויר ב

 
וליום שיא  לשעת שיא כולו לקירור וחימום מבניםחישובי עומס תרמי של ה .2.5.2

 .בקיץ ליום אופייני בעונות מעבר ובחורף לצורך חישוב מתקני האגירה
 

 שסתומי ניתוק אזוריים וקומתיים,  תכניות מפורטות של תוואי צנרת, מיקום .2.5.3
 .ודרכי הטיפול בהם יחידות מ"א ויחידות מפוח נחשוןמיקום 

 
ויר הצח ופנוי ומערכות א מערכות יניקה ,תכניות מפורטות של תעלות פיזור אויר .2.5.4

 .עשן
 

 אור מערכות הבקרה כולל סכמות עקרוניות של המערכות.ית .2.5.5
 

 פרטי הציוד. .2.5.6
 

 .בפרויקטכל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות  .2.5.7
 

 :פיתוח .2.6
 

 .1:250, בקנ"מ תכניות במפלס הכניסה .2.6.1
 

 .1:100 , בקנ"מתכנית תנועה וחניה .2.6.2
 

 .1:250 , בקנ"מת החצרות הפנימיותותכני .2.6.3
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 .1:250, בקנ"מ ורים לפיתוח העירוני הקייםתכניות חיב .2.6.4

 
 :מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז .2.7

 
 תכניות ומפרטים טכניים.

 
 :מערכת ספרינקלרים .2.8

 
וי ותכניות מפורטות של מערך הספרינקלרים כולל תכנית צנרת, תכנית חדרי מכונות, ק

 אספקה ראשיים ומיכלי אגירה.
 

 :(גילוי אש/מבניםמתח נמוך )בטחון/בקרת  .2.9
 

 .1:50, בקנ"מ תכניות פריסת יח' קצה עפ"י קומות .2.9.1
 

 .1:50, בקנ"מ תכניות תשתיות, תעלות וארונות .2.9.2
 

 לית.אסכימה ורטיק .2.9.3
 

 קו.-תכניות חד .2.9.4
 

 פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. -תכניות פרטים  .2.9.5
 

 :מעליות .2.10
 

 תאי המעליות.תכניות  .2.10.1
 

 .)ככל שיהיו כאלה( חדרי מכונותתכניות  .2.10.2
 

 פרטים. .2.10.3
 

 :ת תקשורתתשתיו .2.11
 

 .1:100, בקנ"מ תכניות פריסת יחידות קצה .2.11.1
 

 .1:100, בקנ"מ תכניות תשתיות, תעלות וארונות .2.11.2
 

 לית.אמה ורטיקסכ .2.11.3
 

 .מבניםתכנית כניסת צירי התקשורת ל .2.11.4
 

 תכנית חדרי תקשורת בזק וספקים אחרים. .2.11.5
 

 .מבניםישיבות ומערכות מולטימדיה אחרות ב תכנית חדר .2.11.6
 

 וחדרי מחשב. תכנית העמדה לחדרי תקשורת .2.11.7
 

 קו.-תכניות חד .2.11.8
 

  פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. -תכניות פרטים  .2.11.9
  

 חדרי תקשורת וחדרי מחשב.כנית העמדת ת .2.11.10
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 תכנית חישוב מערכות אנרגיה לחדרי תקשורת וחדרי מחשב. .2.11.11

 

 .פריסת מערכת תקשורת אדומה כולל פריסת תעלות ותשתית .2.11.12
 
 .בתשתית אדומהן( וביטחו מבנים)בקרת  פריסת מערכות מנ"מ .2.11.13

 
 Tierכנית חד קווית למערכות חשמל ומיזוג להוכחת עמידה ב דרישות ת .2.11.14

III. 
 
 .מסלולי מעברי ציוד בהתאם לדרישות המפרטתיאור  .2.11.15

 

 Commissioning Integrated System Testכנית הסמכה למתקן המחשב ת .2.11.16

(IST) 
 

 :מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז .2.12
 

 תכניות ומפרטים טכניים.
 

, ככל שיידרש להבהרת אחריםות מקצועבאלה ו מקצועותכל תכנית מפורטת אחרת ב .2.13
 התכנון.

 
כמפורט להלן,  תכניות עבודה מפורטות לביצועלהגיש למנהל לאישור סט מלא של  זכייןהעל  .3

 :צ.ה.עממועד  )תשעה( חודשים 9תוך  -הקאנטרי ביחס למתחם
 

 , ביחס לכל המפלסים.אתכניות אדריכלות מעודכנות, לרבות סט פרטים מל .3.1
 

 , ביחס לכל המפלסים.רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום .3.2
 

 , ביחס לכל המפלסים.רשימת תגמירים .3.3
 

 , ביחס לכל המפלסים.וקציה ומערכות מעודכנות ומפורטותתכנית קונסטר .3.4
 

, ביחס לכל המפלסים, לרבות ת )סופרפוזיציה(, מושלמות לביצועתכניות תאום מערכו .3.5
 חתכים מקומיים ופירוט רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.

 
 .מקצועותכתב כמויות מפורט, ומפרטים טכניים מיוחדים לכל העבודות בכל ה .3.6

 
 , לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים.תכניות פיתוח מפורטות .3.7

 
 רוספקטים.רשימת חומרים ומוצרים בהתאם למפרט, מלוות בפ .3.8

 
 תכניות אדריכלות פנים, לרבות סט פרטים מלא, ורשימות גמר, ביחס לכל המפלסים. .3.9

 

 מזמינההנוהל אישור תכניות ע"י  00.14
 

 הלים כלהלן:אישור מסמכי התכנון יהיה לפי הנ
 

למנהל לאישורם של  זכייןמסמכי התכנון המפורטים לעיל יוגשו בהעדר הנחייה אחרת ע"י ה .1
שלא להעביר  זכייןתקים.  המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ל, בשלושה עומזמינהה

 לאישורו ו/או להתייחסותו מסמכים ותכניות מתוך המפורט לעייל.
 

מיום קבלת  עבודה ימי 21תוך  ,, או את הערותיהמזמינהשל הה את אישור זכייןהמנהל יעביר ל .2
 המסמכים האמורים.
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תוך  הויוגשו שוב לאישור זכייןרות כלשהן, יתוקנו ע"י ההע מזמינהמסמכים שלגביהם היו ל .3
 ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההערות.

 

עבירם תאת המסמכים ו מזמינהאשר הת ,מזמינהאת המסמכים כנדרש בהערות ה זכייןתיקן ה .4
 תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתם.  זכייןל
 

עד לאישורם  4ובסעיף  3עיף דרש, יבוצעו שוב השלבים המפורטים בסלא תוקנו המסמכים כנ .5
 הסופי.

 
שלושה סטים של עותקים מכל  מזמינהל זכייןעם גמר תהליך אישור המסמכים, יספק ה .6

מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, כמפורט. עם  2המסמכים המאושרים, וכן 
 2 מזמינהל ( ויספק"AS MADE") "פי הביצוע"את מערכת התכניות ל זכייןסיום העבודה יעדכן ה

 2מערכות מעודכנות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, לרבות הוראות פתיחה והפקה, וכן 
 סטים של תכניות )פלט(.

 

 .זכייןה על חשבוןהכנת כל ההעתקים והתקליטורים כמפורט לעיל תהיה  .7
 

 , אלא כשיהיו בידיו תכניותמבניםלא יורשה להתחיל בביצוע של חלקים כלשהם ב זכייןה .8
, בטרם מזמינהכל עדכון בתכנון יהיה טעון אישור של ה  חתומות המאושרות לביצוע ע"י המנהל.

 ביצוע.
 

לאשר התכניות אצל כל הגורמים  זכייןאינו גורע מאחריותו של ה מזמינהאישור תכניות ע"י ה .9
הנוגעים בדבר, לרבות אגף מהנדס העיר, פיקוד העורף, רשות ובעלי התשתית הסטטוטוריים 

חשמל, בזק, חברת החברת משרד הרווחה, המשרד להגנת הסביבה, בוי אש, משרד הבריאות, כי
 ווין, משטרת ישראל וכיוצ"ב כנדרש.ייזיה בלוויזיה בכבלים או חברת הטלווהטל

 

 למסמכי התכנון זכייןהאחריות  00.15
 

 לתוכן זכייןהאינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של  זמינהאישור המסמכים על ידי המ .1
 . זמינההמהתכניות, חישובי היציבות והמסמכים האחרים שהוגשו לאישור 

 
דיוקים, או -מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי זכייןהלא יפטור את  זמינהאישור התכנון על ידי המ .2

ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא 
 ועל חשבונו. זכייןהן, ליקוי בביצוע או הנובע מהם יתוקן במלואו על ידי תוצאה של ליקוי בתכנו

 

 סתירה בין מסמכים לצרכי תכנון וביצוע 00.16
 

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1
וגע לתכנון וביצוע, ן הניבהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעני

 :המנהלתכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י 
 

 (.הז נספחתנאים כלליים מיוחדים לביצוע העבודה, והנחיות התכנון )שב .1.1
 (.הז נספחהמפרטים הטכניים המיוחדים )שב .1.2
 .מזמינהלאחר שאושרו בכתב ע"י ה ,זכייןתכניות ה .1.3
 למסמכי המכרז.חוברת א'  .1.4
 המפרט הכללי. .1.5
 .)רשמיים ושאינם רשמיים( תקנים ישראליים .1.6
 תקנים זרים. .1.7

 
הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו לעומת המסמך   

משמעות, או פירוש -הקודם, ואז יחייב המסמך המחמיר. במקרה של סתירה, אי התאמה, דו
 יגברו ההוראות המחמירות יותר. -ו מסמך שונה לגבי הוראות באות
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בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים  .2
תן הוראות בדבר סדר ילפנות אל המפקח והמפקח י זכייןהלעיל לבין תקנים ישראליים, חייב 

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.
 
ה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה בנוסף לאמור לעיל, בכל מקר .3

, לפי שיקול דעתו, בשאלת המנהלוכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע 
 ינהג על פי הוראותיו. זכייןההעדיפות ו

 

 תקופת הביצוע 00.17
 

ך פרקי כפי שמוגדרת במסמכי מכרז/חוזה זה יסתיים לא יאוחר מאשר תו ות ההקמהעבודביצוע  .1
 הזמן המפורטים להלן:

 
 

שלב 
 משנה

מועד השלמה  פרוט השלב
מתאריך בחדשים 

  צ.ה.ע.

 3 המזמינה  הגשת תכניות אדריכלות ראשוניות לאישור א.

 
 ב.

 לאישור מתחם הקאנטריהגשת תכנון סופי של 
עדה והגשת בקשה להיתר בניה לו לרבותהמזמינה 

 מזמינההמקומית ול

 
5 

 לאישורמתחם הקאנטרי של ורט מפ כנוןהגשת ת ג.
 המזמינה

9 

 11 של מתחם הקאנטרי התחלת ביצוע באתר .ד

 19 במתחם הקאנטרי מבניםהשלמת שלד ה .ה

 
 .ו

והתקנת מערכות כולל קבלת  השלמת עבודות גמר
 אישור מעבדה מוסמכת על ביצוע אינטגרציית מערכות

 במתחם הקאנטרי

 
23 

 24 ם הקאנטריותעודת גמר למתח 4קבלת טופס  .ז

 

, ולערוך על פיו את לוח הזמנים המפורט מתחייב לעמוד בלוח הזמנים המפורט בסעיף זה זכייןה .2
 .שלו

 

 לוח זמנים 00.18
 

לוח  מזמינהלהגיש לאישור ה זכייןעל ההוצאת צ.ה.ע. יום מתאריך  30לא יאוחר מאשר תוך  .1
 ץ מומחה ללוחות זמניםזמנים מפורט, ערוך במחשב ב"שיטת גאנט", אותו יערוך באמצעות יוע

 .מזמינה. מינוי היועץ טעון אישור מראש של המטעמו
 
, ובתוך כך ההרצהונון, ההקמה, החיבורים, לוח הזמנים יקיף את כל תהליכי ושלבי השלמת התכ .2

 התייחסות מפורטת גם לפעילויות הבאות:
 

 תכנון מוקדם, סופי ומפורט לכל מתכנן/יועץ. .2.1
 דרש מרשות מוסמכת.תרי הבניה וכל אישור הנלרבות הי המסלול הסטטוטורי, .2.2
 אישורים לתכנון. .2.3
 מועדי יציאה למכרזים. .2.4
 אישורים, הזמנות, ייצור, הובלה, התקנה, הרצה. -ציוד  .2.5
 דיגום עבודות.ת מוצרים וותערוכ .2.6
כות, סיום התארגנות, ביצוע עפ"י המקצועות השונים, חיבורים למער -כל שלבי הביצוע  .2.7

 כלוס.ביצוע, הרצה, ויסות, א
 פעילויות של קבלני משנה, ספקי ציוד וספקי חומרים. .2.8
 פעילויות פינוי מתקנים/מטרדים במגרש. .2.9
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 נכרן עם ביצוע הכבישים והתשתיות העירוניות הגובלות במגרש.ולוח הזמנים יס .3
 

 לוח הזמנים יתייחס לכל החלקים הנכללים בעבודה. .4
 

ובאישורו. פרוט ועקרונות יימסרו  המזמינרמת הפירוט של לוח הזמנים תהיה עפ"י הנחיות ה .5
 הזוכה. זכייןל

 
. לוח מזמינהבאישור ה או ש"ע M.S PROJECT 2000לוח הזמנים יוכן, יוגש ויעודכן בתוכנת  .6

כלוח . לאחר אישורו, ישמש לוח הזמנים ותקליטורבצורת תדפיס  מזמינההזמנים יוגש לאישור ה
 בפועל. לוח הזמניםבסיסי שמולו ייבחן  זמנים

 
אחת לחודש במהלך כל תקופת התכנון וההקמה ויועבר  זכייןהמאושר יעודכן ע"י ה וח הזמניםל .7

ח זמנים יהיה בפורמט תכנון מול ביצוע )לו לוח הזמנים. ותקליטורלמנהל בתצורת תדפיס 
 בפועל(. כמו כן יודגש הנתיב הקריטי.

 
כאמור לעיל,  הזמנים לוחו/או לא ביצע מעקב ועדכון של  לוח הזמניםאת  זכייןהלא הכין  .8

, להתקשר ישירות עם יועץ לעניין תחייב אינה, אך מזמינהה ת, רשאימזמינהלשביעות רצונו של ה
עם יועץ  מזמינהה האת לוחות הזמנים כמפורט לעיל. התקשר זכייןהלוחות זמנים אשר יכין חלף 

 .כאמור זכייןללוחות זמנים כאמור עלות שכרו תנוכה מסך כל התמורה המגיעה 
בשיתוף פעולה עם היועץ, וימסור ליועץ את כל  זכייןהעם יועץ כאמור, יפעל  מזמינהה ההתקשר

 ולעדכונו באופן שוטף. לוח זמניםהנתונים הנדרשים להכנת 
 

 זכייןמסירת מסמכים ל 00.19
 

באופן שוטף אך לא יאוחר מאשר חודש לפני המועד שבו בכוונתו לבצע  זכייןעדכונים  יימסרו ל .1
 לגביה נמסר העדכון.את העבודה ש

 
פרוט הנחיות ודרישות לצורך הכנת תכניות טלפונים, מחשבים  זכייןמתחייב להעביר ל מזמינהה .2

 . כולו מבניםשל ה תום ביצוע השלדבמועד ומתח נמוך, ושילוב אמצעי אבטחה, לא יאוחר מאשר 
 

 מערכת בקרת טיב 00.20
 

בת במהלך ביצוע העבודה ולבצע לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית ממוחש זכייןהבאחריות  .1
 את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי.

  

סיון בשטח הנדון. מנהל מערכת ימערכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס או טכנאי מוסמך בעל נ .2
 . זכייןהבקרה יהיה כפוף ישירות ל

 
ידת . מתכונת מערכת הבקרה ומהמנהלהתאמת מנהל מערכת הבקרה לתפקידו תאושר ע"י  .3

 הפרוט שלה טעונות אישור מוקדם של המנהל.

 

מערכת הבקרה וביצוע הבדיקות הדרושות תהיינה של קה וחזובת כל ההוצאות הכרוכות בהקמה .4
 .זכייןהעל חשבון 

 

 דמי בדיקת דגימות וחומרים 00.21
 

יבצע במסגרת עבודתו את כל בדיקות האיכות הנדרשות להבטחת איכותם של החומרים,  זכייןה .1
 זכייןעבודות ההקמה האחרות, וכדי לוודא עמידתם בכל דרישות הדין והסכם זה.  ההמוצרים ו

את תוצאות הבדיקות המוקדמות, לפני הזמנת הרכיבים ואספקתם  מזמינהיגיש לאישור ה
 על הבדיקות. זכייןלאתר.  במקרה של שינוי במקור אספקה, יחזור ה

 
 לפי דין. בדיקות מעבדה יבוצעו אך ורק באמצעות מעבדה מוסמכת .2
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ישלם באופן ישיר למעבדות את דמי  זכייןה. זכייןדמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על ה .3
 הבדיקות.

 
 המפקח שומר לעצמו את הזכות: .4

 
 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות. .4.1
 להזמין את ביצוע הבדיקות. .4.2

 ר.לשתף פעולה עם בדיקות כאמו זכייןלהתקשר בעצמו עם המעבדה ולחייב את ה .4.3
 

רשאי לתקן את  מזמינהמת בדיקות מפורטת. האפרוגר מזמינהלהגיש לאישור ה זכייןעל ה .5
 , ככל הנראה לו.רלבנטיות מה ולהוסיף לה בדיקותאהפרוגר

 
משך הבדיקות לסוגיהן כלול בתקופת הביצוע, ולא תוכר כל הארכה עקב קיומן של בדיקות, או  .6

 שיידרשו על פיהן.עקב המתנה לתוצאות בדיקות, או עקב תיקונים 
 

הסכם חתום עם מעבדה כאמור, לא יאוחר מאשר תוך חודש  מזמינהיעביר לאישור ה זכייןה .7
  28תוך פרק הזמן הקצוב להתייחסות ) מזמינה. בהעדר התייחסות או התנגדות של הממועד צ.ה.ע

 14 יום(, יחשב ההסכם הנ"ל כמאושר, ובלבד שניתנה תזכורת על אי מתן תגובה כאמור, בתוך
 ימים ממועד העברת ההסכם החתום כאמור.

 
לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד אישור המעבדה פרוגראמת  מזמינהיגיש לאישור ה זכייןה .8

בדיקות מפורטת אשר יוצגו בה כל סוגי הבדיקות ותדירותן. בהעדר התייחסות או התנגדות של 
וגראמת הבדיקות כמאושרת, יום(, תיחשב פר 28תוך פרק הזמן הקצוב להתייחסות ) מזמינהה

ימים ממועד העברת פרוגראמת  14ובלבד שניתנה תזכורת על אי מתן תגובה כאמור, בתוך 
 בדיקות מפורטת כאמור.

 
העתקים של כל דו"חות הבקרה של המעבדה, את כל האישורים  מזמינהיעביר לידיעת ה זכייןה .9

גמר קות לצורך קבלת אישור הנדרשים ע"י רשויות מוסמכות וכן דו"חות מסכמים לכל הבדי
 .עבודה

 
, ותאור הרכיב והמקום שבו מבניםבכל הדו"חות והמסמכים יפורטו שם הפרויקט, מספר ה .10

 בוצעה הבדיקה.
 

 אספקת מים לבניה 00.22
 

יתחבר למקור מים במקום שיתואם עם הרשויות ושיהיה בסביבת אתר העבודה. הוצאות  זכייןה .1
 .זכייןהו על התחברות למקור המים וצריכת המים יחול

 
ינקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח איגום באתר העבודה של מים המיועדים לבנייה,  זכייןה .2

 בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה.
 

יבצע על חשבונו את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה, לרבות התקנת  זכייןה .3
 מד צריכת מים בנקודת החיבור כאמור.

 

בהוצאות  זכייןהן מד מים, אשר דרכו יסופקו מים שלא לאתר העבודה בלבד, ישא אם יותק .4
 צריכת המים באופן יחסי להיקף העבודה שבביצועו, עפ"י קביעת הרשויות.

 

 לבניהותקשורת אספקת חשמל  00.23
 

העבודה, לביצוע  יםהדרושוהתקשורת חייב לספק מכל מקור מאושר וחוקי את החשמל  זכייןה .1
 .מזמינהוה , חברת התקשורתדרשים, לרבות חברת החשמלגורמים הנובתאום עם כל ה

 

 .מזמינה" לאתר, בגודל שיאושר מראש ע"י הים"זמניותקשורת יזמין חיבור חשמל  זכייןה .2
 

טור לכלול אעל הגנר, מזמינהטור, בגודל הטעון אישור האלהתקין באתר גנר זכייןבנוסף, על ה .3
 קול.-משתיק



28 
 

 

 .זכייןיחולו על ה םובצריכתוהתקשורת ת החשמל כל ההוצאות הכרוכות באספק .4
 
 

 תיאום תכנון וביצוע 00.24
 

בינם לבין יתאמו את עקרונות התכנון ואת פרטיו בכל מקצועות התכנון,  זכייןכל מתכנני ה .1
 .מזמינהעם היועצים מטעם העצמם, ו

 

ת , המנהל והרשויומזמינהכל העבודות באתר ההקמה תבוצענה בתיאום מלא ועל פי הוראות ה .2
 המוסמכות. אין להתחיל בעבודה ללא תיאום מוקדם עימם.

 

כל עבודות התכנון והביצוע יתואמו עם הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר: הועדה  .3
בזק, פיקוד העורף, משרד הבריאות, משטרת חברת ה, חברת חשמל, מהנדס העירהמקומית, 

, חברת כיבוי והצלה, רשות משרד התחבורהמשרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה, ישראל, 
, הצבת גבהי מבניםרשות שדות התעופה )לעניין , חברות הגז, רשות העתיקות, יזיה בכבליםוהטלו

 וכיוצ"ב, ויאושרו על ידם ככל הנדרש. ציוד על הגג, עגורנים וכד'(
 

בזק, חברת חברת ה, חברת החשמל, מהנדס העירעם  זכייןהמשק התת קרקעי יתואם ע"י ה .4
 דרש.כנובעל תשתית וכן עם כל רשות אחרת חברות הגז  /ה בכבליםיזיוהטלו

 
 

באופן שימנע ניתוקים במערכות, בתשתיות,  עבודות ההקמהמתחייב לתכנן ולבצע את  זכייןה .5
יעשה כל שביכולתו כדי לבצע מעקפים, פתרונות זמניים, השלמת פתרונות  זכייןהובדרכי גישה.  

בכדי לשמור על רציפות התפקוד  –ל וקיימות וכיוצ"ב, הכ חדשים חלופיים לפני ניתוק מערכות
בעל כל מערכת שהיא, אלא באישור  זכייןה. בכל מקרה, לא ינתק באזורועל שיגרת החיים 

 .מזמינההתשתית, המשתמשים במערכת, וכל רשות מוסמכת אחרת, ובידיעת ה
 

רש לפיתוח הציבורי כל העבודות באזורי הממשק שבין המגמתחייב לתכנן ולבצע את  זכייןה .6
הגובל, שיהיה קיים במועד ביצוע עבודתו, לרבות כל דרכי הגישה לרכב ולהולכי רגל, כל יתר 
עבודות הפיתוח הצמוד, וכל חיבורי התשתיות, באופן המתואם לחלוטין עם הרשות המקומית, 

  עם בעלי התשתיות ועם המגרשים הגובלים, ולשביעות רצונם המלאה.
 
 

 תנועהתנועה ונתיבי  00.25
 

, ויהיו בכפוף עירה הנדסעם מ זכייןה באחריותנתיבי התנועה אל אתר ההקמה וממנו, יתואמו  .1
 .מזמינהלתאומים ולאישור ה

 

הן לצרכי העברת ציוד, חומרי בנייה וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת כלשהי, תבוצע  .2
. כל נזק אשר ייגרם טייםאאומיהתנועה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנ

ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של  זכייןהיתוקן על ידי  -לכבישים ו/או למשטחים קיימים 
 .ומהנדס העיר מזמינהה

 

 מניעת הפרעות 00.26
 

מצהיר שידוע לו שעבודות ההקמה במגרש יתבצעו בלב מירקם עירוני חי ותוסס, וכי ינקוט בכל  זכייןה
רקם זה, בכל היבט, ולרבות בתחומי זכות שימוש, זכות מעבר, האמצעים כדי למנוע הפרעות למ

מחוץ לגבולות מתחייב שלא להניח על פני השטח  זכייןבטיחות, תנאי סביבה, בכל שעות היממה. ה
אתר חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל ה

חשבות מכסימלית בצרכי העבודה, הפעילות והחיים הסדירים הסוגים. עבודתו תבוצע תוך הת
 .והרשויות המוסמכות מהנדס העיראתר, ובתאום מוחלט עם סביב ההמתנהלים 

 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים 00.27
 
לכל רשות מוסמכת ובעל תשתית )לרבות למהנדס  זכייןה עבודות ההקמה, יפנהלפני תחילת  .1

ויזיה ו, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל, טלאלה(העיר, לשירותי כבאות וכיוצא ב
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תכניות לגבי ובסביבתו, וכן  האתרבשטח  ותשתיות אחרות, ביוב ,בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז
 הרשויות הנ"ל.הגורמים ועם  עבודות ההקמההפיתוח שלהם, ולשם תאום מוקדם של 

  
ע עבודות ההקמה, בין השאר למבנים כתוצאה מביצושייגרם  יהיה אחראי לכל נזק זכייןה .2

, ולשאת בכל ההוצאות, הן לתקן כל נזק כאמור על חשבונומתחייב  זכייןולמתקנים קיימים. ה
 הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 
להודיע מיד על כך למנהל,  זכייןה, על זכייןהם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות ע .3

לוודא כי אין כבלים או צנרת כגון: כבלי  זכייןהמנו הוראה על אופן הטיפול בו. על ולקבל מ
 וכד'. טל"כ, חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק 

 
מצהיר בזה כי הוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים  זכייןה .4

שביעות רצון המפקח, ולשאת קיימים ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, ל
 בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 
 

 

 עבודה בלילות ובשעות נוספות 00.28
 

לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע  זכייןה
עבודה  , או אם יהיה עליו לעבוד בלילה.להתקשרות, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום

 .וכפופה להוראות כל דין בשעות חריגות טעונה אישור מראש של הגורמים המוסמכים
 

 מבנים ארעיים 00.29
 

יקים על חשבונו ויחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו  זכייןה .1
את כל  זכייןה פנהית. בתום העבודה יוהועדה המקומ מזמינההתקינה, וזאת  בתאום ובאישור ה

את  זכייןהמבנים הארעיים וישאיר את השטח נקי מפסולת ולכלוך. במהלך עבודתו יתחזק ה
 קיונם. יהמבנים וישמור על נ

 
משרדים לשימוש מנהל הפרויקט והמפקחים מטעם  3יתקין ויחזיק על חשבונו  זכייןהבנוסף,  .2

וידאג לחיבורם למערכות חשמל, מים, ביוב, טלפון,  יבטיח שמירה על המשרדים זכייןהמנהל. ה
 קיונם השוטף ולתקינות הציוד והריהוט בהם.ילנ
 

 המשרדים יהיו בשטחים ועם ריהוט כמפורט להלן: .3
 

המשרד יכלול: שולחן עבודה  מ"ר נטו. 15, בשטח מזמינהמשרד למנהל הפרויקט מטעם ה .3.1
80X180  60ס"מ, שולחן דיונים ניצבX180  ,כנפיים -ארונות פח דו 2 -אות, וכס 7ס"מ

 נעלים.נ
 

ס"מ,  120X600המשרד יכלול: שולחן דיונים  מ"ר נטו. 30בשטח  מזמינהמשרד לישיבות ה .3.2
 כנפי נינעל.-כסאות, ארון פח דו 20
 

שולחנות עבודה  2המשרד יכלול:  מ"ר נטו. 15, בשטח מזמינהמשרד למפקח מטעם ה .3.3
70X150  ,נעלים.כנפיים נ-ארונות פח דו 2כסאות,  6ס"מ 

 
לינדר, חלונות אלומיניום י: דלת כניסה מפח פלדה עם מנעול צישיבות יכלול וחדרכל משרד  .4

ח ומאור, מזגן מותאם לגודל החלל )עם חימום(, לוחות לנעיצת ומזוגגים ומסורגים, מתקן כ
אחד רגיל קוים,  2מ', ריהוט כמפורט להלן, וטלפונים )סה"כ  6.0מ' ובאורך  1.2תכניות ברוחב 

ואחד לפקס(. יש לאפשר כניסת נכים למשרד. בנוסף, יכלול אחד המשרדים גם פקסימיליה )נייר 
 רגיל(, ומכונת צילום.

 
, לרבות כל הרישוי OFFICEבנוסף, יש לכלול במשרדים, עבור כל עמדת עבודה, מחשב עם תוכנת  .5

 המתאים, ומדפסת.
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לעדי יזרים הנלווים, וכן מטבחון, לשימושו הבשימוש עם כיורים וכל האב-למשרדים יוצמדו בתי .6
 .מזמינהשל ה

 
 מקומות חניה לשימוש המנהל ונציגיו.   5ויתחזק במשך כל תקופת הבניה  זכייןבנוסף, יכשיר ה .7

 
כל ההוצאות השוטפות בגין טלפונים, מים, חשמל, שרות וחומרים מתכלים לציוד וכיוצ"ב יחולו  .8

 .זכייןעל ה
 

הציוד והריהוט הנכלל במבנים הארעיים הנ"ל, לרבות אספקה סדירה של  יתחזק את כל זכייןה  .9
 הציוד המתכלה, במשך כל תקופת ההקמה.

 

 ותעודת השלמה לפי חוק התכנון והבניה מבניםגמר ה 00.30
 

את האישורים הבאים בחתימת כל ביחס לכל מתחם להמציא  זכייןבתום עבודות ההקמה על ה .1
 יים שהשתתפו מטעמו בתכנון, כדלקמן:המתכננים, היועצים והמומחים המקצוע

 
עפ"י דרישות , דרישות החוזהמתכנן כי המערכת שתוכננה על ידו עפ"י כל הצהרת  .1.1

כל דין וכל אמת מידה מקצועית על פי ותקף תקן חוק/עפ"י כל הרשויות המוסמכות, 
ל , וכן כי המערכת שתוכננה עוכל הדרישות הנ"ל על פי התכניותבשלמותה בוצעה  –נאותה 

 ידו הופעלה ונבדקה, ושפעולתה נמצאה תקינה.
 

הצהרת המתכננים/יועצים כי המערכת מתפקדת כפי שהוכתב ומספקת תפוקות כנדרש,  .1.2
ושאין השפעות שליליות על תפקודה ע"י מערכות טכניות אחרות, באותם מקרים בהם 

 .יש אפשרות להשפעה הדדית כזו בין מספר מערכות שתוכננו בנפרד מזמינהלדעת ה
 

, כולל מסירת טבלאות המתעדות בדיקת מבניםבדיקה של כל החללים ב -יר מיזוג או .1.3
 כמויות אויר מטופל ואויר צח, טמפרטורות ולחות בהשוואה מול התכנון, בכל חלל וחלל.

 
כולל מסירת טבלאות המתעדות בדיקת  מבניםבדיקת עוצמת אור בכל חדר ב -עוצמת אור  .1.4

ן. בדיקה אחת לפחות בכל חדר )מעל משטח העבודה( עוצמת הארה בהשוואה מול תכנו
מ"ר הראשונים. הבדיקות יבוצעו כך  10מ"ר, או חלקם, מעל  10ובדיקה נוספת לכל 

 שישקפו את מצב התאורה באזורים שונים בחדר.
 

 .מבניםכניות ביסוס וקונסטרוקציה של המסירת חישובים סטטיים ת .1.5
 

קים, התקנות והתקנים הרלוונטיים, ושהביצוע הצהרה כי התכנון והביצוע נעשו עפ"י החו .1.6
 נעשה תחת פיקוחם.

 
, ו/או פירוט דרש בתקנים ולהלןמהנפרוט המקומות בהם ניתן להעמיס עומסים גדולים  .1.7

 .ככול שיהיוה, העמסמגבלות 
 

, קרינה דון, בדיקת גזים רעילים בחללים שוניםצאות בדיקות סביבתיות כגון: גז רתו .1.8
 וכו'. אלקטרומגנטית

 
 פקוד הגלאים לסוגיהם.בדיקות ניסוי של ת .1.9

 
להציג את כל מסמכי הרשויות הרלוונטיות  זכייןכתנאי הכרחי לתחילת בחינות הקבלה יהיה על ה .2

בזק, מעליות, חברת הכגון: אישורי מכבי אש, חברת חשמל,  מבניםהמאשרים את תקינות ה
מערכות מתח נמוך ע"י יועץ אישור פיקוד העורף למרחבים המוגנים, אישור על גמר התקנות 

 וכד'.בדקות מוכרות אישורי מי ,מזמינהה
 לבזק.ו ות מחובר בחיבור קבוע לחשמללהי מבניםכל על  

 
 רק לאחר קיום כל התנאים כדלקמן: זכייןתעודת השלמה תוצא ל .3

 
 .מזמינהלפי כל תנאי החוזה לידי ה מבניםמסירת ההשלמת המתחם כולו ו .3.1
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 ממהנדס העיר. 4קבלת טופס  .3.2
 ממהנדס העיר. 5קבלת טופס  .3.3
 המצאת כל האישורים כמפורט לעיל ולהלן. .3.4

 
כמהנדס אחראי לביצוע השלד וכל מה  4מתחייב לחתום על טופס  זכייןמהנדס הביצוע של ה .4

 שיידרש לפי החוק.
 

ו/או המשרד יהיה רשאי לערוך בנוסף לנ"ל בחינות התאמה של  מזמינהצוות היועצים מטעם ה .5
 לשתף עימם פעולה בבדיקות הנ"ל. זכייןרישות במכרז/חוזה, ובאחריות ההפרויקט בהתאם לד

 
לערוך  זכייןבנוסף לאמור לעיל, וכתנאי למסירת הפרויקט, על כל מתכנני הפרויקט מטעם ה .6

לרכיבים ולמתקנים המתוכננים על ידם בדיקות ביצוע, ולאשר בחתימתם שהרכיבים/המתקנים 
 ות לביצוע, באיכות טובה, ולפי כל דין ותקן החלים.בוצעו לחלוטין לפי התכניות המאושר

 
כמו כן, על כל מתכנן ממתכנני הפרויקט לאשר בחתימתו שהמערכות שתוכננו על ידו הופעלו,  .7

 נבדקו ונמצאו תקינות.
 
מסירת הפרויקט מותנית בתיקון כל הליקויים שיתגלו במהלך בדיקות הקבלה, בקבלת אישורי  .8

לסיום כל עבודות ההקמה  תמשיםוהמש מזמינהות, ובאישור נציגי ההיועצים, בקבלת תכניות עד
לרשתות  מבניםלשביעות רצונם המלאה. מסירת הפרויקט לא תתקיים בשום מקרה לפני חיבור ה

למרחבים החשמל, המים והביוב, לפני קבלת אישור בזק לתשתיות, ולפני אישור פיקוד העורף 
כלוס קבלת אישורי א חשב מועד שיהיה לא לפניכלוס ומסירה ייהמוגנים. מודגש שכמועד א

 מהרשויות המוסמכות.( 5ותעודת גמר )טופס 
 

מודגש כי תקופת הביצוע של כל התיקונים, והשגת כל האישורים המפורטים לעיל ועל פי כל דין,  .9
יהיה  מזמינהנכללות בתקופת הביצוע של הפרויקט, ומועד השלמתם הכולל לשביעות רצונו של ה

 ירה הנקוב בהסכם.מועד המס
 

 מפה טופוגרפית 00.31
 

או מפורט יותר, וחתומה  1:250יהיה על סמך מפה טופוגרפית )מצבית(, ערוכה בקנ"מ   פרויקטתכנון ה
, ומעודכנת מהנדס העירע"י מודד מוסמך. המפה תהיה ערוכה עפ"י תקנות התכנון והבניה ועפ"י הנחיות 

 .מהנדס העירהגשת התכנית לאישור חודשים לפני מועד  6למועד שאינו מוקדם מאשר 
 ועל חשבונו. זכייןהכנת המפה הטופוגרפית תהיה ע"י ה

 

 דרישות אבטחה 00.32
 

לגבי יתייחסו הוראות ה של המזמינה לגבי אתרי בניה.דרישות האבטחה מתחייב לעמוד ב זכייןה .1
 תוואי גידור, סוגי גידור ושערים, תאורה, נהלי שמירה, וכד'. -תיחום אזורי עבודה 

 

כהשלמה לכל דרישות החוק, התקנות, , חברת הביטוח וכל דין, בדבר התקנת  -כל הנדרש לעיל  .2
 גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה.

 
 , תמורה הנקובה בהסכםועל חשבונו, במסגרת ה זכייןיישום כל דרישות האבטחה נכלל במטלות ה .3

 

 ושעריםגידור  00.33
  

להקים בגבולות האתר גדר ארעית, וכן גידור משני  זכייןלפני התחלת פעולות הבנייה באתר, על ה .1
 בגדר ישולבו שערים, עפ"י הצורך. להפרדת אזורי משנה ככל שיידרש באתר.

 
, ובתוך כך: התוואי, פרטי התכנון, מהנדס העירהגידור והשערים יהיו בתאום ובאישור  .2

 דרש.צ"ב כל הנהחומרים, התגמירים, האביזרים וכיו
 

ותיעשה מלוחות פח מגולוון וצבוע עג"ב מתוכננת ע"י קונסטרוקטור, בה, הגדר תהיה אטומה ויצי .3
 מ' לפחות. 2.5יתני פלדה.  הגידור יהיה בגובה וקונסטרוקציה נישאת מזו
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השערים יהיו אטומים ויציבים, ועשויים מחומרים ובמתכונת הדומה לגידור עצמו. מיקום  .4

 .מזמינהוקב"ט ה עירמהנדס ההשערים, גודלם וסוגם טעון אישור מראש של 
 

להחזיק את הגדר והשערים במצב תקין במשך כל תקופת הבנייה, ולסלקם מיד לאחר  זכייןעל ה .5
 סיום הבנייה.

 
תחם שמחוץ לאתר הבניה, ד, לנוע, לאחסן וכיוצ"ב בשטחי המחל איסור לעבו זכייןעל עובדי ה .6

 וסמכת.או הרשות המ מזמינהאלא אם כן ניתן לכך אישור מפורש מראש ע"י ה
 

בתוך גבולות האתר.  התארגנות  , עפר וכלי עבודה אלאמבניםאין להניח חומרי הבנייה, פסולת  .7
חסון ביניים ביחס לעבודות שתבוצענה מחוץ לגבולות האתר תהיינה אך ורק בתאום עם כל וא

 הגורמים הרלבנטיים והמוסמכים, ובאישורם.
 

פתחים מזוגגים המאפשרים מספר אים במפלס מתישולבו הפונה לרחובות הגובלים בגידור  .8
 התקדמות ביצוע הפרויקט.מ להציץ ולהתרשםציבור ל

 

 שילוט באתר 00.34
 

 .מזמינה, עפ"י הנחיות הזכייןשילוט האתר יבוצע באחריות ה .1

 

מיקומם ייקבע  ., אחד לצד כל מתחםבפינות שונות של האתרשלטי אתר  לפחות שנייציב  זכייןה .2
 .מזמינהבתאום עם ה

 
 ע"י קונסטרוקטור.הקונסטרוקציה שלו תתוכנן  .ע"י מעצב שלטים וצבעהשילוט י .3

 
תחתית השלט לפחות ברום  ס"מ רוחב. 300 -ס"מ גובה ו 500כל שלט יהיה במידות מזעריות של   .4

 ס"מ מעל פני הקרקע. 220
 
 .מזמינהמידות השילוט, עיצובו ונוסחיו טעונים אישור מראש של ה .5

 
הזוכה לקראת תחילת עבודתו באתר. השילוט יכלול, בין  זכייןרו ללוגו ונוסחים סטנדרטיים יימס .6

, שמות מנהל הפרויקט והמתכננים זכיין, שם ולוגו המזמינהאת שם הפרויקט, שם ולוגו ההיתר, 
 מותברשם הקבלנים, ש קבלן, מספר הן הראשיהקבל ם, ש(ומספרי הטלפון שלהם)תחומי התכנון 

  .הםהטלפון של יהעבודה ומספר ימנהל
 
 יכלול הדמיה צבעונית ממוחשבת של הפרויקט, ותאורת לילה.כל שלט  .7
 
חל איסור לשלב שילוט מסחרי בגידור ו/או בשילוט האתר, לרבות שילוט פרטי של קבלני  .8

 ויסולק מהאתר. זכייןשילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד ע"י ה הפרויקט.
 
דש מצ.ה.ע, ויסולק עם סיום ההקמה, במועד השילוט יוצב באתר לא יאוחר מאשר תוך חו .9

  .מזמינהשיתואם עם ה
 

 .זכייןה ועל חשבוןעלות השילוט, הוצאות הצבתו ואגרות בגינו יהיו באחריות  .10
 

 רישוי בניה ורישוי עסקים 00.35
 

 מבניםעדה המקומית לתכנון ולבניה לקבלת היתרי בניה ורישוי עסקים לולפנות לו זכייןהעל  .1
כוללת גם את התמורה המלאה עבור הכנת התכניות  זכייןהש בזה שהצעת נשוא מכרז זה. מודג

טלים הקשורים יוהמסמכים לצורך קבלת היתרי הבניה ורישוי העסקים, וכן את כל האגרות והה
  .אל הבקשות הנ"ל
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הכנת הבקשות להיתרים והטיפולים בהשגת ההיתרים כלולים במשך הזמן הכללי המוגדר  .2
בקשה להארכת תקופת הביצוע בגין עיכוב בהגשת בקשה להיתר או בגין לעבודה, ולא תוכר שום 

 עיכוב במתן ההיתר עצמו.
 

 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים 00.36
 

ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם  קבלןייעשה באמצעות בכל מתחם  פרויקטביצוע ה
 .רז/חוזה זהנשוא מכ פרויקטהת יהקבלנים, מתאימים מבחינת סיווגם לבני

 

 מהנדס בעירתאומים עם  00.37
 

ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות  זכייןידאג כי ה זכייןמנהל הפרויקט מטעם ה .1
קבלן הוא גם ה זכייןבין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז' "בקורת במקום הבניה". במידה וה

 יחולו ההוראות עליו. 
 
יב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ לפני תחילת מתחי זכייןמנהל הפרויקט מטעם ה .2

 העבודה:
 

 הודעה על תחילת העבודה. .2.1
 רשום. קבלןאישור שמבצע הבניה הינו  .2.2
 הוא אחראי על ביקורת הבניה )טופס א'(. זכייןאישור כי מנהל הפרויקט מטעם ה .2.3
 בקשה לסימון קו בנין. .2.4
 דרש.המצאת כל מסמך אחר, כנ .2.5

 
מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם התקדמות  ייןזכמנהל הפרויקט מטעם ה .3

 הבניה:
 

אישור מודד מוסמך על מיקומם של היסודות בהתאם לתנאי  -לפני יציקת היסודות  .3.1
 ההיתר.

 
 דווח אחראי על ביקורת )טופס ב'(. - מבניםעם גמר יסודות ה .3.2

 
מה וגובהה של קומת אישור מודד מוסמך לגבי התאמת מיקו -עם גמר שלד קומת המסד  .3.3

 המסד להיתר.
 

 דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -עם גמר השלד  .3.4
 

 ידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(.דווח מ -יה מההיתר יבכל סט .3.5
 

 ווחים בשלבים שונים ע"י האחראי לביקורת.יד - מהנדס העירעפ"י דרישה שתתקבל  .3.6
 

המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין  מכתלמעבדה מוסהודעות שוטפות  .3.7
 הבנויים מבטון מזוין.

 
אולוגיים, והודעה על הימצאותם לרשות יהפסקת העבודות במקרה שיימצאו שרידים ארכ .3.8

 העתיקות.
 

 דרש.המצאת כל מסמך אחר, כנ .3.9
 

 מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם סיום זכייןמנהל הפרויקט מטעם ה .4
 העבודה:

 
 דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב'(. -עם גמר הבניה  .4.1
 (.4)טופס  -בקשה לתעודת גמר  .4.2
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 , כמפורט.5וטופס  4השגת טופס  .4.3
 דרש.המצאת כל מסמך אחר, כנ .4.4

 
 העתקים מכל אחד מן המסמכים הנ"ל יועברו באופן שוטף גם למפקח.  .5

 

 מחזור 00.38
 

כללי: העדפת שימוש בחומרי בנייה ליישם את הוראת החשב החול בחוזה זה י זכייןעל ה .1
 . 7.12.8ממוחזרים, מס' 

 
 לנספח זה. כמוסף ההוראה הנ"ל מצורפת  .2

 

 מסמכי עבודה וזכויות יוצרים 00.39
 

, בכל עת במהלך העבודה וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, מזמינהעל פי דרישת ה .1
 מזמינהל זכייןצוע העבודה, ימסור האת בי זכייןלרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים, או שסיים ה

את המקור ואת ההעתקים של כל התכניות, המפות, התרשימים והחישובים, ניירות העבודה, או 
כל מדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה והנמצאים ברשותו, לרבות 

כתב שלא השאיר "מסמכי העבודה"(, בצירוף הצהרה ב -)להלן  זכייןידי ה-אלה שהוכנו על
 ברשותו או ברשות אדם אחר כל תכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או בהעתק.

 

, בנוסף על האמור לעיל, גם סדרה מקורית אחת מכל מזמינהל זכייןעם גמר העבודה יעביר ה .2
אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני התברואה, חשמל, תקשורת, מיזוג  -בכל המקצועותהתכניות 

 '.דר וכאוי
 
( דלעיל יהיו מעודכנים ויציגו את 1כאמור בס"ק ) מזמינהל זכייןמסמכי העבודה שיעביר ה .3

 העבודות כפי שבוצעו בפועל עד לאותו זמן.
 
מצהיר בזה כי שכר החוזה כולל את  זכייןתהא זכות היוצרים במסמכי העבודה. ה הלבד מזמינהל .4

 .מזמינהבודה לכל התמורה עבור הקניית זכות היוצרים במסמכי הע
 
מסמכי העבודה וזאת לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל  תהא רשאית מזמינהה .5

לצורך  אחר, זכייןובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם למתכנן ו/או  הלפי ראות עיני
 או לכל מטרה אחרת שהיא בקשר לפרויקט )לרבות תוספות בנייה או שינויים השלמת העבודה 

 יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה, או לתבוע בגינם. זכייןמבלי שהעתידיים( 
 

 החזקת מסמכים באתר 00.40
 

עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז/חוזה ועותקים מכל מסמך המהווה חלק  .1
, הצעות קבלני משנה ותכניות אישורים, תעודות בדיקה/לרבות היתריםוממסמכי העבודה, 

באתר. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם  זכיין( יוחזקו ע"י ה"AS MADE") "כמבוצע"
 בכתב יהיו רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל עת סבירה.

 

ובכלל  מזמינהמתחייב לשמור על המסמכים בהתאם להוראות ה זכייןה -שמירה על המסמכים  .2
באתר בהתאם  זכייןהו המזמינהמשרדי בומיגון להתקין מערכות אבטחה  זכייןזה מתחייב ה

 .למניעת פריצה והגנה על המידע להנחיות
 

 ארכיאולוגיה באתר 00.41
 

 אתר עתיקות.כ בתחום הידוע אינו מצוי , המגרשמזמינהלמיטב ידיעת ה .1
 

וכן , לכך שהמגרש אינו ידוע כאתר עתיקותלקבל את אישור רשות העתיקות  זכייןהבאחריות  .2
 עתיקות בעת הביצוע. לפעול על פי הנחיותיה ככל שיתגלו באתר 
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 יחולו בהתאם למתואר בחוברת א'. -, ככל שיתגלוהעלויות הכרוכות בעתיקות .3
 

 חיבורים לתשתיות 00.42
 

כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגרות והטיפול  זכייןבהעדר הגדרה אחרת, יחולו על ה .1
ים יהיו על .  כל החיבוריםההנדסי תחומיםבקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל ה

 .זכיין, ובמימון הזכייןשם ה
 

ות בתכניות בנין ערים החלות, יחולו בעניין זה גם כל ההוראות וההנחיות המפורט זכייןעל ה .2
 דרש ע"י מהנדס העיר, הועדה המקומית, בעלי תשתית ורשויות מוסמכות אחרות.וכנ

 
 זה. עפ"י ההנחיות המפורטות במסמכי מכרז/חוזהגם תכנון החיבורים יהיה  .3

 
 

 חלופות 00.43
 

, או בין אם על פי זכייןחלופות, בין אם עפ"י הצעת ה נדרשת הצגתכש -בכל מקרה במסמכי מכרז זה 
זכות הבחירה , ולהכין חלופות כאלה על חשבונו זכייןבאחריות המסמכי המכרז, הצדדים מסכימים ש

הצגת  זכייןדרוש מהיהיה רשאי ל מזמינהה , אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.מזמינהנתונה בידי ה
 חלופות במספר תחומים, ככל שיידרש.

 

 ערים ת בניןוהתאמה לתכני 00.44
 

 הערים החלות על המתחם. מבניםיהיה בכפוף להוראות כל תכניות  זכייןתכנון ה .1

 

ככל שהזכיין נדרש להכנת תכנית פיתוח למגרש, שמכוחו יינתן היתר בנייה, יכין הזכיין תכנית  .2
ונו. התקופה שתידרש להכנת תכנית כאמור ולאישורה ברשויות כאמור, באחריותו ועל חשב

 נכללת בתקופת התכנון והביצוע של הפרויקט.
 
, מזמינהיזום שינוי תכנון שיחייב שינוי תכנית בנין ערים שבתוקף, באישור ה זכייןבמקרה שה .3

 מזמינהה ולםבכל האחריות וההוצאות הנובעות משינוי תכנית בנין ערים כאמור, א זכייןשא היי 
 לא יכיר בכל הארכת זמן הנובעת משינוי תכנית בנין ערים כאמור.

 

 סידורים לאנשים עם מוגבלויות 00.45
 

ובשטחי החוץ הגובלים בו סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלויות  כל שטחי הפרויקטיש לשלב ב .1
גישות . הסידורים יתייחסו למקומות חניה, נוכל דין התקנים ,עפ"י כל דרישות החוק, התקנות

, המעליות, השירותים התברואיים, מבנים, דרכי התנועה בתוך המבנים, הכניסות לותלכניס
 .וכיוצ"ב ציוד לשימוש הציבורהוהריהוט  ,השילוט

 
 ועל חשבונו. זכייןהתקנת כל הסידורים הנ"ל תהיה באחריות ה .2

 

 "(בניה ירוקה)" הקיימ-בנייה בת  00.46
 

על  5281ת"י  קיימה-בת לבניה  יםהישראלי התקניםי עפ" פרויקטלתכנן ולהקים את ה על הזכיין .1
 חלקיו הרלבנטיים.

 
כפי  –, הכול נשוא עבודתו מבניםלכוכב אחד  55לצבור לכל הפחות ניקוד בגובה  זכייןעל ה .2

 שמפורט בתקן.
 

 סיום ההקמה את תו התקן האמור.תוך שנה ממועד להוציא לפרויקט הגמור  זכייןבאחריות ה  .3
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להסתייע במהלך התכנון וההקמה בייעוץ מתאים, אשר יכוון וינחה את התכנון  זכייןבאחריות ה .4
עפ"י התקן, יהיה בקשר עם הרשויות המתאימות, וילווה את של כל המתכננים/יועצים בפרויקט 

 הביצוע בהתאם.
 

 סיוןיקידוחי נ 00.47
 

 הביסוס. לערוך באתר קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע ככל הדרוש לו לקביעת סוג זכייןהבאחריות  .1
 

להעסיק יועץ ביסוס מומחה ומנוסה לניתוח הממצאים ולמתן הנחיות ביסוס  זכייןהבאחריות  .2
 .מזמינה.  מינוי היועץ טעון אישור מראש ובכתב ע"י המבניםל
 

 , ובאישור המנהל.זכייןהבאחריותו המוחלטת של  וביצוע קידוחי הניסיון יהיותכנון הביסוס  .3
 

 ציוד ושיטות עבודה באתר 00.48
 

 לעשות שימוש באתר לעמוד בתבחינים הבאים: זכייןהל הציוד ושיטות העבודה שבהם מתכוון ע
 

 יהיו בהתאם לדרישות התקנות וכל דין. .1
 

 יהיו בהתאם להוראות ולהנחיות הרשויות המוסמכות. .2
 

 .מזמינהיהיו בתאום ובאישור ה .3
 

 יגרמו הפרעות קטנות ככל האפשר לפעילות בסביבתם. .4
 

  דיגום חלקי עבודה 00.49
 

חלקי עבודה מוגמרים באתר, בשלבי ביניים שונים, כדי לקבל  מזמינהלהציג לנציגי ה זכייןהעל  .1
להחיש ביצועם של קטעי עבודה חזרתיים מסוימים  זכייןהלצורך זה, על  את אישורם לעבודתו.

 ולהדגים השלמתם בשלב מוקדם )להלן העבודה המדוגמת(. 
 

ם וגמורים עפ"י הנחיית המנהל, ויתייחס לכל מכלול דיגום עבודות באתר יהיה במקטעים שלמי .2
שחוזר על עצמו בעבודה. כל דיגום יבוצע במועד המוקדם ביותר האפשרי מבחינת קידום הביצוע, 

 בתאום ובאישור המנהל.
 

לייצר הרכיבים  זכייןההרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון  .3
  ר הדיגום(.הסדרתיים )לאחר שיאוש

 
לעבודות המדוגמות, עפ"י הצורך, קודם  מזמינהיהיה לתקן את העבודות עפ"י הערות ה זכייןהעל  .4

כלולים בתקופת הביצוע של  - המזמינהלביצוע הסדרתי. משך הדיגום והתיקונים לפי הערות 
 להארכת תקופת הביצוע בגינם. זכייןההעבודה, ולא תוכר כל בקשה של 

 
 יות האמור לעיל, בעבודות המדוגמות יכללו, בין היתר:מבלי לפגוע בכלל .5

 
 קומפלט. - טיפוסי משרד 5.1

 קומפלט. -מכל סוג  שירותים תברואיים 5.2
 קומפלט. - מטבחון 5.3
 קומפלט. -מ', כולל צומת  10 - קטע מסדרון אופייני באורך  כ 5.4
 קומפלט. -קומות  2מהלך חדר מדרגות אופייני בין  5.5
 מ"ר. 10 - סוג בשטח כ קטע חיפוי חוץ ופנים מאבן מכל 5.6
 קומפלט. -מרחב מוגן  5.7

פעמים )אותו סוג(, כגון: חלונות/ דלתות  5החוזר בו מעל  מבניםכל פריט חזרתי ב 5.8
  אלומיניום, דלתות נגרות/ מסגרות, וכד'.

 מקטע פיתוח חוץ )קירות תומכים, ריצופים, גינון, גדרות וכד'(. 5.9
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על ביצוע כל שינוי ו/או התאמה בדיגום, ככל זכות להורות ה שמורה מזמינהמודגש שלנציגי ה .6
, וזאת עד לשביעות רצון מלאה מזמינהשיידרש לצורך עמידת העבודה בדרישות החוזה ובצפיות ה

 והמנהל מהעבודה. המשתמשים, מזמינהשל ה
 

 .זכייןהביצוע כל הדיגומים הנ"ל יהיה באחריות ועל חשבון  .7
 

 חודשים מצו התחלת עבודה. 24-מביצוע כל הדיגומים הנ"ל יסתיים לא יאוחר  .8
 

 ת מוצריםותערוכ 00.50
 

הסכם הטעונים אישור על פי  הרכיבים, באופן מרוכז ומסודר, את כל מזמינהל ציגלה זכייןעל ה .1
ובמועדים שלא , מזמינההורה תאחר כפי ש בכל מקוםאו  באתרשיקיים  תערוכות 2, במסגרת זה

 . יהיו מאוחרים מהמפורט להלן

 

תקוים לא יאוחר מאשר תוך חודש תתייחס למתחם הקאנטרי, וראשונה ה תערוכת המוצרים .2
 של מתחם זה.ממועד גמר התכנון המפורט 

 

 מוצרים בתחומים הבאים:את ה, בין היתר, כלולתכל תערוכה  .3
 

מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים(, לרבות כל סוגי האריחים, שיפולים, מדרגות, משטחי עבודה  .3.1
אדנים, אביזרים לקיבוע חיפוי, כרכובים, חיפויי קירות,  רותים ובמטבחונים, סיפים,יבש

 רצפות צפות, וכד'.
 חומרי ציפוי, צבעים, כיסויים. .3.2
 ריים.אתקרות תותב לסוגיהן, לרבות כל אמצעי התליה וההשקה, ומפזרי מזוג אוויר מודול .3.3
 חומרי איטום, ערבים, דבקים. .3.4
מערכות בטחון ומתח נמוך  גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת, תרמוסטטים, אביזרי .3.5

 מאד.
 קבועות תברואיות. .3.6
 פינות מגן, פרופילי חיפוי, פרופילי סיום. .3.7
 רותים.יאביזרים לש .3.8
 פריטי האלומיניום לסוגיהם, ותריסי הצללה. .3.9

 פריטי הנגרות לסוגיהם. .3.10
, סגירות גומחות, למרחבים מוגניםפריטי המסגרות לסוגיהם, לרבות: מעקות, פריטים  .3.11

 שרוולי מעבר.
 יזרי פרזול.אב .3.12

  ריהוט וציוד. .3.13

 שילוט לסוגיו, פנימי וחיצוני, לרבות של מערך האחסון. .3.14
רכיבי פיתוח חוץ, לרבות כל סוגי האריחים לריצוף, המדרגות, הכרכובים, אבני השפה,  .3.15

 פילרים, קירות מסתור,  גדרות, מסלעות  וכד'.
 מוצרים לגינון, לרבות אביזרי השקיה, שבכות לעצים וכד'. .3.16
 תשתיות ומערכות חוץ, לרבות מתקני מים, ביוב, תיעול, טמ"ס, תאורה וכד'.רכיבי  .3.17

ריהוט רחובות, לרבות  ספסלי ישיבה, פרגולות, מחסומים, פחי אשפה , מתקני קשירת  .3.18
 אופניים, ברזיות וכד'.

 .מזמינהההוראות  על פיכל אביזר, חומר, מוצר או תגמיר אחר,  .3.19
 

 ערכות וציוד, ממבניםהנחיות לשילוט אחיד לחלקי  00.51
 

מודולארית קטלוג  ת, המערכות והציוד עפ"י שיטמבניםלמספר ולשלט את כל חלקי ה זכייןהעל  .1
המספור בשלב התכנון יהווה תשתית  – מבניםהכנה למחשוב ואחזקת האחידה, אשר תקל על 

וכמו כן ישמש למעקב ובקרה על מלאי הציוד,  מבניםליצירת מערכת ממוחשבת לניהול אחזקה ב
 '.דומו וכמיק
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המספור מבוסס על סידרת מספרים ואותיות שיטתית, המביאה לידי ביטוי את העקרונות  .2

 הבאים:
 

 סוג הציוד. .2.1
 מספר הקומה. .2.2
 מספור רץ של הציוד. .2.3

 
 וההקמה. ויפעל לפיה בכל עת התכנון הזוכה, וזה יאמצה זכייןלפרטי השיטה יימסרו  .3

 

 בתום ההקמהלתפעול  מבניםה  העברת 00.52
 

ההקמה, לרבות כל כל עבודות להשלים את  זכיין, על הלתפעול מבניםה תהעברלקראת  .1
המערכות, אספקת והתקנת כל הריהוט והציוד והשלמת הפיתוח הצמוד, ולבצע את כל הבדיקות, 

  .מזמינההתיקונים וההרצות של כל המבנים והמערכות, לשביעות רצון מלאה של ה
 
יום לפני המועד הצפוי  45קמה לא יאוחר מאשר יגיש בקשה לאישור תקינות עבודות הה זכייןה .2

 .למסירה
 
ספרי מתקן ותכניות עותקים של  3 מזמינהעבור ה זכייןהיכין  לתפעול, מבניםה העברתלקראת  .3

, בהתאם להנחיות המפורטות יםהנמסר מבניםוהציוד הרלבנטיים לתפעול ולאחזקת ה העדות
 .המצ"ב במוסף

 
 :תהליך בדיקות ההשלמה .4

 
תיערך  זכייןהה של מתקנים/מערכות וכל נכס אחר לאחר השלמת הביצוע הנ"ל ע"י בדיקת השלמ

(. ביקורת של התקנות ורמת ביצוע לא מהווה תחליף לבדיקת PERFORMANCEכבדיקת ביצועים )
הביצועים של מערכות ומתקנים מושלמים. בדיקת השלמה תיערך לפי מתכון של פרמטרים 

ת מפרטי בדיקת ההשלמה יש להכין כבר בשלב התכנון א קבועים ועל סמך נתוני התכנון.
 יש לשריין לתהליך ההרצה וויסות המערכות פרק זמן של חודשיים לפחות. המוקדם.

 
 תקופת הבדק והאחריות : .5

 
תקופת הבדק והאחריות תחול לאחר הוצאת תעודת השלמה. הוצאת תעודת ההשלמה  .5.1

 מותנית, בין היתר, גם באספקות ובאישורים הבאים:
 

 במוסף ו'. , כמפורטספרי מתקןאספקת  .5.1.1
 אישור המפקח, המתכנן ונציג האחזקה על בקורת הביצועים, כמפורט. .5.1.2

 
אחראי לפעולה תקינה ורצופה, לפי מפרט הביצועים, של כל המתקנים, המערכות  זכייןה .5.2

 והציוד, לתקופה כמפורט, וכן לכל משך תקופת החוזה.
 

 מפורט במוסף האחזקה.אחריות ושירות בתקופת הבדק למערכות כ .5.3
 

 :הדרכה .6
 

האחזקה. תכנית ההדרכה המפורטת טעונה אישור  יאחראי לקיים הדרכה נאותה לצוות זכייןה
   .מזמינהה

 
 באופן מקוטע: מבניםבדיקת השלמת  .7

 
גון: חניון, קומה, , כמזמינהלגבי חלקי מיבנה מוגדרים שהעבודות בהם הושלמו לשביעות רצון ה

לערוך בדיקת השלמה במועד הקודם למועד השלמת  זכייןמהלדרוש  מזמינהוכל התאגף וכיוצ"ב, 
ייערך  זכייןוהכל העבודה, לצורך ביצוע התקנות ו/או אחסון ריהוט וציוד, ו/או התחלת תפעול, 

 בהתאם במידת האפשר.
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הסידורים הפיזיים למניעת הפרעות להשלמת עבודות, והסידורים הכספיים ייקבעו בין הצדדים 

צעדים להגנת חלקי עבודות שהסתיימו,  זכייןהן. במקרה כזה, ינקוט ילנסיבות העני בהתאם
 ובתוך כך: הגנה על תאי מעליות, הגנה על ריהוט בדרכי הגישה, שילוט זמני וכיוצ"ב.

 
 בדיקות השלמת העבודה ומסירתה לשימוש: .8

 
ימסרנה מטעם שת מזמינההשלמת העבודה ומסירתה לשימוש תהיה עפ"י הנחיות מפורטות של ה

 לקראת השלמת ההקמה. מזמינהה
 

 מערכת בקרה ממוחשבת על האחזקה:  .9
 

 מערכת בקרה ממוחשבת על האחזקה. והאחזקה יפעיל במשך כל תקופת הבדק  זכייןה
 

 יצרף הסכמה למתן שירות לאחר תקופת הבדק למערכות מיוחדות, כמפורט.  זכייןה .10
 

ית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו יבצעו בדיקה ראשונ ווהמתכננים מטעמ זכייןה .11
 הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

 
 מזמינהיבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות הראשוניות כאמור של ה זכייןה .12

ר למתכננים את החומ זכיין, ויתקן כל הנדרש.  בתום ביצוע התיקונים יחזיר ההמטעמ יועציםוה
 לבדיקה חוזרת. 

 
מגיש את החומר הטכני  זכייןיווכח כי למרות ההתראות אין הת, במידה ותהיה רשאית מזמינהה .13

כנדרש, להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה לרבות 
 .כאמור לעיל זכייןאיסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על ה

 
את  מזמינהל ימציא זכייןיום לפני המועד המעודכן לאישור ההפעלה, ה 45א יאוחר מאשר ל .14

בחתימת כל המתכננים, היועצים והמומחים המקצועיים שהשתתפו  המפורטים לעילהאישורים 
 .)להלן בסעיף זה: "מתכנן"( מטעמו בתכנון

 
את כל מסמכי  מזמינהל יציג זכייןלעבודות ההקמה, ההקבלה  בדיקותכתנאי הכרחי לתחילת  .15

, חברת חשמל, רשות הכיבויכגון: אישורי  הבניההרשויות הרלוונטיות המאשרים את תקינות 
 אישור פיקוד העורף למרחבים המוגנים.ו, מעליות, , חברת הכבלים או ספק תשתית מאושרבזק

ביר , ואישורי הדברה באמצעות מדהגנזךרישיון עסק להפעלת  מזמינהל זכייןבנוסף, יציג ה
 לבזק.ובחיבור קבוע לחשמל  יםלהיות מחובר כל המבניםעל  מוסמך.

 

 מיגון 00.53
 

 זכייןלהעסיק בצוותו יועץ מיגון מנוסה, אשר ינחה את צוות המתכננים של ה זכייןבאחריות ה .1
 , ויוודא התאמת התכנון לדרישות פקע"ר ולכל דין.מבניםבשילוב דרישות פקע"ר בתכנון ה

 

שיינתנו ע"י יועץ המיגון של שוטפות בכפוף להנחיות מיגון גם היו י פרויקטתכנון וביצוע ה .2
 , ובאישורו.מזמינהה

 

 ציון 00.54
 

( אשר יפרט את שנת מבניםהמוטבע בקירות הבר קיימא ציון )שילוט  מבניםלקבוע ב על הזכיין .1
 המבצע.  זכייןסיום הבנייה )תאריך עברי ולועזי(, שם האדריכל ושם ה

 

מידות הציון, חומריו, עיצבו והנוסח יהיו בתאום  בהיתר הבניה. הציון ישולב במקום שנקבע .2
 .מזמינהובאישור ה

 

 שילוב מערכות הנדסיות 00.55
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, לצורך מעבר תעלות/ מבניםשרוולים בחלקי שלד ה פתחים/ יכלול מעברים/ מבניםתכנון ה .1
 כבלים של המערכות לסוגיהן השונים מצד לצד. צנרות/

 
ברים/פתחים/שרוולים ככל הנדרש לתכנון המערכות, בתוספת יש לקחת בחשבון תכנון וביצוע מע .2

 רזרבות לצורך העברת תעלות/צנרות/כבלים בעתיד ע"י המשתמש. 25%
 
 
 


