
 
 

 

 

 

 

 

 בס"ד 

 

 45/22מכרז   –  1וכביש מס'  11עבודות פיתוח מתחם   -פרוטוקול סיור קבלנים  

 

 כללי  .1

 . החברה הכלכליתבמשרדי  25.12.2022התקיים ביום    45/22סיור קבלנים למכרז  .א

 במסגרת המפגש בוצעה סקירה של מרכיבי הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והמתכננים.  .ב

וכן שאלות  )מסמך זה(, הבהרות יזומות ע"י מנהלת הסכמי הגג  פרוטוקול סיור הקבלנים   .ג

קבלנים ותשובות שיוחזרו ע"י המזמין לקבלנים הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

   .לצרפם למסמכי המכרז המוגשיםועל הקבלן 

הח .ד הינו  העבודה  מזמין  השיכון.  משרד  במימון  הינן  השכונה  להקמת  ברה העבודות 

 דוד אקרשטיין בע"מ. –הכלכלית שדרות. ניהול הפרויקט 

 

 כללי המכרז  .2
 הינו בשיטת הנחה מאומדן. תתאפשר הגשה של הנחה שלילית, קרי תוספת.  המכרז  .א

לא  הנחה לכל פרק ע"פ שיקול דעתו. –על הקבלן להגיש הנחה לפרקי הביצוע השונים  .ב

תתאפשר מתן הנחה/תוספת לפרק עבודות האספלט ולפרקי ההקצבים )איכות,  

   בטיחות(.

הקבלן הזול בהכרח לא מכרז: חוברת ה הקבלן הזוכה ייקבע על פי הנוסחה המופיעה ב .ג

 .זוכה

ם בכל דף ע"י המציע וכן את פרוטוקול מיחתו כל מסמכי המכרזיש לצרף להצעות את  .ד

 הועברו.סיור הקבלנים וכל הנספחים ש

במייל  ,15:00, בשעה 12/1/2023: מועד אחרון בו ניתן לשלוח שאלות הבהרה / בקשות .ה

בלבד. כל פורמט אחר לא יזכה למענה. השאלות   wordהמצורף למסמכים, פורמט  

והתשובות יפורסמו לכל המציעים שנרשמו בטופס במעמד הסיור, או שנרשמו במזכירות  

ם על ההבהרות שיופצו ולצרף אותם לשאר  מנהלת הסכמי הגג. על המציעים לחתו

 המסמכים, והם יהיו חלק ממסמכי המכרז. 

 . 15:00, בשעה  16/1/2023  מועד אחרון להגשת הצעות :  .ו

. קבלן מורשה לביצוע עבודות  5-' גבסיווג  200ראשי  ףענסיווג קבלני למכרז:  .ז

 ממשלתיות. 

 



 
 

 

 

 

 

, של ביצוע  בלבד  )שני( פרויקטים  2בנוסף לתנאי הסף, על המשתתף להציג נסיון בביצוע   .ח

של שניהם יחדיו    ערך הביצוע המצטברתשתיות, עבור גופים ציבוריים, שועבודות פיתוח  

ועד    2017, במהלך השנים  כולל מע"מלא  ₪    מיליון(  שבעים)  70,000,000לא יפחת מסך של  

שהיקפו    2022 כנ"ל  אחד  בפרויקט  נסיון  או  אלו(,  בשנים  ₪.   60,000,000)ושנמסרו 

הקמת/פיתוח תשתיות של שכונות מגורים או אזורי תעשיה.  לצורך    -"פרויקט" לעניין זה  

 הוכחת ניסיון לא יחשבו עבודות תיקונים, שיפוצים, תחזוקה וכיוצ"ב.  

, אולם על מחירון משב"ש  מבוססאמנם  המצורף למסמכי המכרז  יות  כתב הכמומודגש כי   .ט

כ שימש  עודכנו המחירון  לצורך  ובהתאם  במכרז,  היחידה  מחירי  לתמחור  בלבד  בסיס 

 מחויב והותאמו בכתב הכמויות נוסחי סעיפים, ומחירי יחידה של מספר סעיפים. הקבלן  

הכמויות   המכרז  לכתב  למסמכי  לכתב  על    בלבד.   –המצורף  להתייחס  המציעים 

הכמויות כאל כתב כמויות נפרד, שונה ובלתי תלוי, אשר עומד בפני עצמו 

לכל דבר ועניין, ולא ניתן יהיה לקשר בינו ובין מחירון משב"ש בשום שלב  

 הרחבה בנושא זה נמצאת במסמכי המכרז.. לאף צורך שהוא

 

 ערבויות וביטוחים .3
 יש לשים לב לנוסח ערבות במכרז. .א

 . ₪31/03/2023, עד לתאריך  3,000,000ערבות הגשה:  .ב

 מערך הצעת הקבלן.  5%ערבות ביצוע:  .ג

 כמפורט במסמכי המכרז.   –נוסח אישור כיסוי ביטוחי ותנאים כלליים  .ד

 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודות .4
 מלש"ח לא כולל מע"מ.  69.2 –אומדן הביצוע של העבודות: כ  .א

כולל הוצאת היתרי    –זמן ההתארגנות    חודשים ממתן צ.ה.ע ראשון.  14משך הביצוע החוזי:   .ב

 חודש(. 14כלול במשך המוגדר  ) -העבודה 

 ברשות מזמין העבודה הרשאה לביצוע בהיקף מלא של הפרויקט, מאת משב"ש. .ג

. מודגש כי עבור  עם תחילת העבודות הקבלן יידרש לגדר את כל היקף האתר באיסכורית .ד

הספקת הגדר והתקנתה, וכן עבור העתקתה במהלך העבודות בהתאם לשלבי הביצוע, וכן  

עם  וסלוקה  עבור תחזוקה שוטפת של הגדר ושמירה על תקינותה, וכן עבור פירוק הגדר  

העבודות   הכמויות.    –סיום  כלב  סעיפי  בשאר  כלולה  והתמורה  בנפרד  ישולם  החלק  לא 

חלקה לטובת מדבקות    איסכורית לק שיוגדר ע"י המזמין יבוצע מגדר הפונה לעיר ו/או הח 

ללא כל    -מיתוג. הגרפיקה תוכן ע"י המזמין, והקבלן ידאג להדפיס ולהדביק את המיתוג  

 וספת.   נתמורה  

 



 
 

 

 

 

 

 

 תאור האתר והעבודות  .5
ללא חיבור פיזי ביניהם: כלומר מנותקים זה מזה,  , שיתכן ויהיו המכרז כולל שני אזורי עבודה

שייך תב"עית לשכונת הבוסתנים,    1. כביש מספר  1)שכונת צמרות(, וכביש מספר    11מתחם  

 .  11ותוכנן ע"י צוות יועצים נפרד ממתחם 

ועבודות    דרכיםכלומר עבודות עפר כלליות לפריצת    –יבוצע לרמת פיתוח שלב א'    11מתחם  

יבוצע לרמת פיתוח סופית בהינף    1פים, בעוד כביש  עפר במגרשים של בניית צמודי קרקע ובשצ"

 אחד.

בין שני חלקי הפרויקט חוצץ מתחם תכנן ובנה שמבוצע ע"י יזם כחלק משכונת הבוסתנים.   

במידה ולא תתאפשר תנועה בין חלקי הפרויקט, על הקבלן יהיה להקים שני מחנות התארגנות  

)ה  –נפרדים   וכל העלויות הכרוכות בכך  וכו'(. כמו כן, מצידו הצפוני של  כולל שמירה  ובלות 

: גם מכיוון זה לא מובטח כי ניתן יהיה להגיע  333הפרויקט פועל קבלן מטעם נת"י בביצוע כביש  

לשטחי הפרויקט בכל זמן, עקב עבודות הקבלן. על הקבלן לקחת נושא זה בחשבון בעת הגשת 

 הצעתו הכספית והתחייבותו ללוח זמנים חוזי.  

 :11מתחם  – תכולת העבודה

צמודי   • ולמגרשים  ציבור  למבני  למגרשים  מהשצ"פים,  לחלק  לכבישים,  עפר  עבודות 

 במידת הצורך יבוצעו עבודות במגרשים נוספים. קרקע.  

תשתיות: עבודות משק תת קרקעי מלא הכולל מים, ביוב, ניקוז חשמל ותאורה, הכנות   •

 ושרוולים לחברות החשמל והתקשורת, שרוולי השקיה. 

 סלילת כבישים. אספלט זמני ברחובות פנימיים ובמדרכות. •

פיתוח שני מוקדים בשטח השכונה, אשר תכנונם האדריכלי לא   –מתחם "טבע בעיר"   •

הושלם. מצורף למסמכי המכרז תכנון רעיוני. במהלך ביצוע הפרויקט התכנון יושלם, 

  המתחם או ביטולו יעודכן או יבוטל: לא תעמוד לקבלן זכות לתביעה עקב שינוי תכנון  

 . כליל

 קירות תומכי כביש במספר מגרשים צמודי קרקע.  •

 :1העבודות בכביש 

סופי,    לשלב  פיתוח  שיבוצע  לכך  שהעבודות  בנוסף  לציין  הביוב  חשוב  קו  את  כוללות 

השאיבה   תחנת  לכיוון  בביצועהגרביטציוני  מים  שנמצאת  הזנת  וקו  לשכונה,   –  ממערב 

שניהם הכרחיים להפעלת התחנה ואיכלוס השכונות. ביצוע העבודות בכביש מותנה בתאום  

 ואישור רט"ג. על הקבלן לפעול מייד עם קבלת צ.ה.ע לקבלת ההיתר. 

 



 
 

 

 

 

 

כמפורט בחוברת המכרז )חלקם   –שני המקטעים מתוכננים ע"י צוות יועצים שונה 

 מתכננים בשני המתחמים(. 

 העבודותדגשים לביצוע  .6
במידה והמציע יבקש למסור את ביצוע כל העבודות לקבלן משנה אחד, עליו לציין זאת   .א

 .כבר במסמכי ההגשה, תוך ציון שמו של הקבלן ופירוט התאמת נסיונו לדרישות המכרז

הפעלת קבלן משנה לעבודות מים וביוב, וקבלן משנה לעבודות חשמל מותנה באישור  .ב

מקרה, על קבלן המשנה לעמוד בתנאים המוגדרים בתנאי  . בכל מראש של מזמין העבודה

. לא תוכר כל טענה ו/או תביעה מצד ובמסמכים הנלווים אליה  הסף שבחוברת המכרז

הקבלן בגין אי אישורו של קבלן משנה. מזמין העבודה רשאי לא לאשר קבלן משנה  

הכל כמפורט במסמכי   –כלשהו בהתאם לשיקול דעתו, וקביעתו בנושא תהיה סופית 

 המכרז.

העבודה מתבצעת בצמוד לעיר מאוכלסת ויש לנקוט בכל כללי הזהירות. קיים הקצב   .ג

 לבטיחות. 

גובלים עם שטחי  ה עבודת הקבלן כרוכה בתאום עם מספר קבלנים שעובדים במתחמים  .ד

, קבלן נת"י בכביש 10, יזם מתחם תכנן ובנה במתחם 9הפרויקט: קבלן פיתוח במתחם 

וקבלן תחנת השאיבה שמבצע את כביש הגישה לתחנה. על הקבלן לפעול מול כל , 333

עבודה ודרכי גישה אל אזורי העבודות. לא  הגבולות   ,קבלנים אלה לצורך תאום עבודותיו

 תשולם על כך כל תוספת או רווח קבלני.

  על הקבלן לתאם ולבצע דרך גישה לאתר, אשר תשמש אותו בכל זמן ובכל תנאי מזג אויר .ה

וקרקע, ע"י סלילת דרך בתוואי ומחומרים מתאימים. תוואי הדרך יתחשב בכלל  

המגבלות המוזכרות לעיל ובנוסף בדרישות רט"ג וחקלאי האזור. עבור סלילת דרך גישה 

בין אם תאומים, הסדרי תנועה, ביצוע הדרך עצמה   –כאמור וכל ההוצאות הכרוכות בכך 

דרישות גוף כלשהו, וכן פירוקה עם גמר   כולל העתקתה בהתאם לשלבי הביצוע ו/או

יתכן ודרך הגישה יהיה מכיוונים אחרים בשלבי ביצוע  לא ישולם בנפרד.  -העבודות 

 שונים. 

 הקבלן נדרש להמציא אישורי חפירה כתנאי להתחלת עבודה מכל הרשויות והם כלולים .ו

 חודש. השגת האישורים כלולה במחירי היחידה.  14בזמן הביצוע של  

מסירת מגרשים לרוכשי המגרשים וליזמים במועד, ועל פי   –   (11תכלית העבודה )מתחם  .ז

ההסכם איתם. המחוייבות של מזמין העבודה ושל משרד השיכון קשיחה ולא ניתנת  

וכך גם    –לפרשנות. מובהר כי כל המחוייבויות של מזמיני העבודה חלות על הקבלן 

במסירות. בהתאם לכך, למזמין זכות לקבוע  התוצאות וההשלכות של איחורים ופיגורים 

 את סדר העבודה של הקבלן בכדי לעמוד בלוחות הזמנים מול רוכשי המגרשים. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

השלמת קו הביוב המאסף וקו הספקת המים לתחנת    – (1תכלית העבודה )כביש  .ח

השאיבה, שהפעלתה נדרשת לצורך אכלוס שכונות הבוסתנים וצמרות. ביצוע כלל  

 התשתיות, ויצירת כביש גישה נוסף לעיר מכיוון צפון, ברמת פיתוח סופית. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ויזמים יורשו להיכנס ולעבוד במגרשים אותם רכשו.  .ט

קבלן חייב למלא אחר הוראות המזמין בהקשר זה, ויאפשר לקבלני היזמים ולמי  ה

מטעמם גישה למגרשים, והוא יוגדר כקבלן הראשי והממונה בכל הקשור לבטיחות באתר 

 וזאת ללא כל תמורה נוספת. –

הפרויקט גובל בשטח בו נמצאים ערכי טבע מוגנים, ע"פ הגדרת רט"ג. ישנה הקפדה   .י

על התנהלות הקבלנים ושמירה על הכללים המוגדרים, כולל הטלת    יתירה מצד רט"ג

על הקבלן קנסות. על הקבלן לתאם את עבודותיו עם רט"ג ולהישמע להוראות הפקחים. 

לפעול כבר עם תחילת עבודתו לתאום קו הביוב הגרביטציוני העובר בלב השטח  

לא ישולם לקבלן   . כאמור, עבור כל התאומים ויישום הנחיות רט"ג,שבאחריות רט"ג

 בנפרד. 

מיקום האלמנטים הנדרשים לביצוע חייב בבדיקה מדוקדקת של הקבלן טרם ביצועם:  .יא

ברזי שריפה, זקפים, מיקום שוחות, יסודות לעמודי תאורה וכיוצ"ב חייבים בבדיקה  

ואין לבצע אותם רק ע"פ מיקומם בתכנית. הצבתם  –ביחס לאבן השפה ולקו המגרש 

מתואמת עם שאר המערכות, דרישות נגישות, הפיתוח וכיוצ"ב. לא  בשטח חייבת להיות 

תתקבל כל טענה בנושא העתקות של אביזרים או עבודות שבוצעו ע"פ סימוני מודד  

 שהוצאו מהתכנית ויש להעתיקם עקב חוסר התאמה למערכות אחרות ו/או לפרטי ביצוע.

מובהר כי הפעלת סעיפים  פינוי פסולת מהאתר: כתב הכמויות כולל סעיפי פינוי פסולת. .יב

אלו ואופן הטיפול בכלל החומרים באתר )עפר לסוגיו, פסולת וכיוצ"ב( חייבת באישור  

מוקדם בכתב של המפקח. כל פעולה בה ינקוט הקבלן שלא באישור המפקח הינה על  

 אחריותו ועל חשבונו בלבד. 

 

 בקרת איכות  .7
 נהלי משרד השיכון וכמקובל. הפרויקט הינו בבקרת איכות עצמית של הקבלן, ע"פ   .א

 קיים הקצב לבקרת האיכות.  .ב

נוכחות מליאה חובה למשך כל תקופת הביצוע. הבקר  –נוכחות בקר איכות תחומי בשטח  .ג

לעבודות חשמל, בקר  כגון  –לא יורשה טיפול בפרויקט נוסף. נוכחות בקרי איכות נוספים 

ת ו תידרש בהתאם לשלבי הביצוע ולדרישת המפקח. התשלום עבור בקרת האיכ  -גינון 

 האיכות של הקבלן.מותנה בתפקוד מלא של מערך בקרת 

הכל כמפורט במסמכי   –בהתקשרות ישירה מול הקבלן, כולל הפעלתה  –המעבדה  .ד

 המכרז.

 



 
 

 

 

 

 

 משה בן שמחון )משהב"ש(   –דברי נציג הגורם המממן  .8
הוכן  . )ט(( 2)כמפורט בסעיף מחירון משב"ש עודכן לאחרונה, אולם המחירון שעל בסיסו  .א

 .2021לצורך תמחור חריגים הינו מהדורת דצמבר  המכרז ושמהווה את המחירון הקובע  

לוחות זמנים: לוחות זמנים קשיחים אשר נקבעו לצורך עמידה ביעדי מסירת המגרשים   .ב

 ליזמים. לא ניתן לחרוג ממועדים אלו.

 

 דגשים של היועצים  .9
 ניתנה סקירה קצרה על הפרויקט ע"י צוות המתכננים.

 משרד פרייברג:   –מתכנן ניקוז, פיזי ותנועה  –רנן שחורי  •
( תוכנן ע"י יועץ תכן מבנה אחר, כך  1וכביש    11כל אחד משני קטעי הפרויקט )מתחם 

 שפרטי המבנה שונים לכל קטע.

כאמור, נדרש תאום עם כל הקבלנים השכנים, ובמיוחד עם אסום הפועל במתחם תכנן 
של אסום, וכן בממשק בין מתחם   1חיבור מערכות הניקוז מהשכונה אל כביש   –ובנה 

שבתכולת העבודה של הפרויקט. הדבר נכון לכלל מערכות ומרכיבי    1תכנן ובנה אל כביש  
 הפרויקט )גאומטריה, מערכות וכו'(.  

בהם יהיה על הקבלן לטפל כפי שמוגדר במסמכי המכרז.   –יתכנו סוגי קרקע שונים 
הטיפול בחומר, ככל ויידרש כזה, יבוצע בתוך תחומי האתר, בתאום עם הנהלת  

הפרויקט. יש לזמן את יועץ תכן המבנה )באמצעות ניהול הפרויקט( בשלבי הביצוע  
 יסוד וכיוצ"ב. בין היתר גמר חפירה, השתנות קרקע ה  –הנדרשים 

ע"פ דוח הקרקע של הפרויקט, נראה שניתן יהיה להשתמש בקרקע המקומית גם  
לסוללות הכבישים, וללא חומר מובא. במידת הצורך אפשרות זו קיימת ותיושם. מודגש 

 כי דוח הקרקע אינו חלק ממסמכי המכרז. 

בכתב   קיימים שני ערוצי זרימה מהשכונות הקיימות אל תחום השכונה. קיים סעיף
 הכמויות לניהול הנגר העילי, והרחבה במפרט הטכני.  

 מערכת הניקוז מוגדרת במערכת אטימה, כולל אטמים המוגדרים במסמכי המכרז. 

עבור חפירת בורות גישוש אלו וכל הקשור בעבודות הכרוכות באפיון החומר לא ישולם 
 בנפרד. 

החישוף, החפירה מכל תחתית החפירה תעובד ותהודק בכל תחום זכות הדרך בתחתית  
כולל חפירה לתעלות תשתית. ההידוק  –סוג שהיא בהתאם לדרישות במסמכי המכרז 

 בתחתית תעלות התשתית כלול במחיר החפירה לתעלות של התשתיות השונות. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 :ITS  –מתכנן חשמל, מאור ותקשורת  –בצלאל זייבלד  •
 מוטמע בתכניות.בוצע תאום עם חח"י, בזק וחברות התקשורת. התאום 

יאושר רק  –עמודי תאורה, גוף תאורה וכיוצ"ב   –שינוי אלמנט כלשהו במערכת המאור 
 במסגרת הליך שאלות ההבהרה. לא יאושר שינוי במרכיב כלשהו במהלך ביצוע הפרויקט.

 

 הדברים נאמרו ע"י מנה"פ(:   –מים, ביוב, הכנות להשקיה )לא נכח  – רן ברז'יק  •
ציע יבקש להחליף אבזרים למערכת המים או הביוב לאביזר /  הודגש כי במידה והמ

חומר כלשהו שווה ערך עליו לבקש זאת במהלך המכרז )שאלות הבהרה(. לא תאושר  
 החלפת מוצר במהלך הפרויקט.
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