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 מ "בעאגיד אלעין ת

 08/2022מכרז מס' 

 יוב רשת מים וב ופיתוח גלשדרו, מכרז מסגרת
 
 

  שדרוג ופיתוח  ות לביצועהצע ת  ן בזאמי( מז"המזמין"תאגיד מים וביוב )להלן:    -תאגיד אלעין בע"מ   .1
הכול על פי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים    רשת מים וביוב ביישובי תאגיד אלעין,

 המצורפים למכרז זה. 
 

לשנ  .2 הינה  העבודות  לביצוע  ההתקשרות  חוזה  חודשים(,    12)  התקופת  על  החתימה  ממועד  החל 
תקופות נוספות, שנה    ארבעבהתקשרות  ת הופ את תקך  ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להארי

    .(שנים 5סה"כ ) ,כל פעם
 

ר  אזו  ,בכפר יאסיף,  נפגשים במשרדי החברה  10:00, בשעה:  29/08/22  ב'  כנס מציעים יתקיים ביום .3
ליד אולמי דאוה,  תעשיי וסגש המציעמפההשתתפות ב  .דבנין מרואן מטאנס  יור הקבלנים היא  ים 

 תנאי סף להשתתפות במכרז. וה חובה ומהו
 

    . 22/08/09 החל מיום  www.elain.org.il להוריד מאתר התאגיד רז ניתן כי המכאת מסמ .4
 

ביום   .5 הינו  המכרז(,  להוראות  בהתאם  נספחיהן  כל  )על  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  ,  'גהמועד 
שעה  9:00משעה    .20/09/2022 ההצעות13:00  עד  את  ל  .  בדואר(  יש  )לא  אישית  במסירה  הגיש 

 ה. רזים שבמשרדי החבר לתיבת המכת ת סגורוטפובמע
 

אינו   .6 לקבל את ההצעה המתחייהמזמין  לנהל  ב  יהא רשאי  כל הצעה שהיא. המזמין  ביותר או  זולה 
 משא ומתן עם המציע הזוכה.

 
 .  1956235-04  :  ' טללמהנדס התאגיד אינג' חביב קרייני לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות  .7

 
 

 .בלבד המכרז  במסמכי האמור יגבר זו ודעההל  זכרהמ במסמכי  האמור בין רהסתי של במקרה*** 
 
 

___ ________________ 

 ברה הח ל" מנכ                                                                                                                                
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 וביוב   מיםהרשות הממשלתית ל
 ות ביוב ינהל לתשתיות המבאמצע

 סגרת היחידה לקידום ביצוע פרויקטים מב
 מ "בעתאגיד אלעין 
 08/2022מכרז פומבי מס' 

 רשת מים וביוב   שדרוג ופיתוח, למכרז מסגרת
         : מסמכי המכרז

 
 יםתנאי המכרז והוראות למשתתפ מסמך א' : . 1

 (.יעיתבר רהומהד 2009אוקטובר  כללי )  -  א'ך כר

   הצעת משתתף למכרז     :  1ס פטו
   מכרזהצעה לנוסח כתב ערבות בנקאית ל :      2טופס 
 אישור עו"ד  :     3טופס 
 הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות  :  4טופס 
 בירות לפי חוק עובדים זריםעל העדר הרשעה בעתצהיר  :  5טופס 
   טופס נסיון מקצועי    :  6טופס 
ביצוע עבודות במסגרת   ה לענייןקבלן משניבות של י תחב ה כת סחנו      : 7טופס 

   רשת מים וביוב שדרוג ופיתוחמכרז 
  ם משפטייםהצהרה על הליכי :  8טופס 
 ביקורת מסמכים טופס  :   9טופס 

     

 התקשרות  חוזה  מסמך ב' :  . 2

 ק.לבדו ענוסח כתב ערבות לביצו  - נספח א' 
 ה. נוסח הזמנת עבוד  - 1נספח א' 

 . הקבלן  ביטוחי אישור על קיום - '  ב נספח
 . פטור מאחריות לנזקים - הקבלן הצהרת -   1  'ב נספח
 . ודות בחוםתנאים מיוחדים לביצוע עב  -   2  'ב נספח

 תעודת סיום.  - נספח ג'         
 הוראות בטיחות.  - נספח ד'      

 . לוםתש  הוראות - נספח ה'       
 מבחן בטיחות.  - נספח ו'        

 תאור העבודה ברשת המים והביוב. -מיוחד כני מפרט ט -        ז' פחנס
 ת באמצעות לחץ אויר. נספח לבדיקת אטימו -       1נספח ז'  
בניה  מ -     נספח ח' לעבודות  הבינמשרדי  הכללי  והמפרט  טכניים    -פרטים 

האחרו במהדורתו  הביטחון,  משרד  אך    )לא   הנ בהוצאת  מצורף 
 ה.וז ם כמפורט בחי( פרק ענייןר ו מחייב את הקבלן לכל דב

 הצעת הקבלן.  - נספח ט' 
 ביוב. רשת מים ו שדרוג ופיתוחמחירון לעבודות  - נספח י' 

 לית. מפה כל - נספח יא'     
 פרוטוקול מסירה.  - נספח יב'      
 הצהרה על חיסול תביעות.  - נספח יג'     
 מקומי /חירום. לן במשבר מיםהקב  תוהתנהל  - נספח יד'   

 . מים / ביוב : אחזקה / פרוייקט -יומן עבודה   וסחנ - '   טו נספח
 נוהל הפסקות מים יזומות  - נספח יז' 

 קנסות  - יח' חנספ
 ת פרטי ביצוע רשימ - יט' נספח 

 

  כלבע בכל דין או  רז, וכן כל מסמך אחר אשר נקב כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכ .3
 .המכרזסמכי ממ  רז שהוא מהווה מסמךסמך ממסמכי המכמ
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 מסמך א'
 

 בע"מ תאגיד אלעין 
 08/2022מכרז פומבי מס' 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 

 מהות המכרז  .1

מסגרת   1.1 מכרז  הינו  זה  בסעיף  מכרז  ת  17כמשמעותו  המכרזים,  חובת  לתקנות  -שנ"גו' 
 לקמן:, לביצוע עבודות כד1993

 

אוקטובר  ,  של כרך א'  1  בחלקלול  הכ   זה מדגיש את "מידע למשתתפים במכרז",  מךמס 1.2
 . ( הנ"ל1המידע הכלול במסמך זה בא רק לציין את האמור בחלק ) רביעית,מהדורה  2009

 

אלעין   1.3 "  בע"מתאגיד  לביצוע  החברה)להלן:  הצעות  בזה  מזמינה  שדרוג  לעבודות,  "( 
וביוב  ופיתוח מים  ה התאם  ב  וזאת,  רשת  :  לתנאים  )להלן  המכרז  במסמכי  מפורטים 

, באמצעות משרד התשתיות  תאגידעל בסיס מענקים ממשלתיים, שהוקצו ל,  "(תודבוהע"
 .  והאנרגיה / רשות המים

 
מה 1.4 הפועלת    יקטים פרו חלק  ביוב  לתשתיות  המנהל  במסגרת  תתבצענה  המכרז  נשוא 

 ת.  וודעב תוך מימון עלות ה,  תשתיות הלאומיותמטעם משרד ה
 

מועד החתימה על  ל מחודשים(, הח  12)  הלשנ  הינ ת הודו צוע העברות לביההתקש  תקופת 1.5
פעם   כל  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  האופציה  שמורה  לחברה  ההתקשרות.  חוזה 

שנים בסה"כ, והכל בהתאם   5ועד לתקופה מקסימאלית בת    לשנה נוספת או חלק ממנה
   י המכרז.מכים במסלהוראות ולתנאים המפורט

 

 .זולים ביותרייקטים, הופר וע ביצרת, ל י מסגקבלנ   5ד ייבחרו ע 1.6
 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על   1.7
 ממסמכי המכרז. נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד 

 

ני המצורף  רט הטכמפאר בהעבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין הש 1.8
 .הטכני/המפרט המיוחד"( המפרט)להלן: " ז' למסמך ב'  כנספח

 
 תנאי סף  להשתתפות במכרז  . 2

, המפורטים  בכל התנאים המצטברים רשאי להשתתף במכרז מציע העומד, במועד הגשת הצעות,  
 להלן: 

 

פי   2.1 על  הקבלנים,  בפנקס  כדין  הרשומים  לעבודותקבלנים  קבלנים  רישום  נדסה  ה  חוק 
 . פחותל 2-, ב 260לני בק וגסיוב ,9691-תשכ"טבנאיות, ה

 

הרשו  2.2 פי    םמיקבלנים  על  הקבלנים,  בפנקס  הנדסה  כדין  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק 
 .  לפחות 1-, ג 200קבלני  סיווגב ,1969-תשכ"טבנאיות, ה

 

 לחילופין 
 

עם קבלן  כם  הסרו ב אשר התקש  לעיל,  2.1, העומדים בתנאי הסף הקבוע בסעיף  קבלנים
  ,1969-תשכ"ט, הת הנדסה בנאיותים לעבודונבל ם קישוחוק רכקבלן על פי    משנה הרשום

ג200קבלני   סיווגב ביצוע עבודות הפיתוח ככל שיהיו.לפחות  1-,  יש להציג את   , לצורך 
קבלן   עם  הגשת ההסכם  במועד  הסף  בתנאי  עמידתו  על  המעידים  והמסמכים  המשנה 

 ההצעה. 
 

שנתי,    התקשרור  אש  ניםקבל     2.3 ופיתוח ות  דעבוע  לביצו  ,ם יראשי  ניםכקבלבהסכם    שדרוג 
מים רוב   רשת  עבור  וביוב,יוב,  מים  תאגיד  ו/או  מקומית  לפחות    שות    50,000המשרת 

   .2021-ו 2020,  2019שנים  כל אחת מהב ,תושבים
 

של      2.4 מסך  יפחת  שלא  כספי  בהיקף  עבודות  ביצעו  אשר  לל  כו)לא  ₪    1,500,000קבלנים 
 . 2021-ו  2020, 2019ים מ( בכל אחת מהשנמע"

 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  2.5
 

 . להלן 9מציעים וסיור הקבלנים כאמור בסעיף  מציעים אשר השתתפו במפגש 2.6
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ל ז, כולהנדרשים במכר  , וכל המסמכיםדת אחת בלבטישות משפההצעה תוגש על ידי י 2.7
  ף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת שתתעל שם המ  הבנקאית, יהיו  ותבהער

 . במסמכי המכרז
 ''' 

 מסמכי המכרז  .3

 פורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו( : מסמכי המכרז הם המסמכים המ 3.1

 (. רביעיתהוצאה  0920ר  אוקטובכללי )  -  כרך א' א.

 יו. אל  למשתתפים, והטפסים המצורפיםת  וראוהורז תנאי המכ  -  מסמך א' .ב
 

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   -  מסמך ב' .ג
 

אחר .ד מסמך  ממסמכי    כל  אחד  בכל  או  דין  בכל  נקבע  מהווה  אשר  שהוא  המכרז 
במ המצוינים  והתקנים  המפרטים  כל  לרבות  המכרז,  ממסמכי    סמכי מסמך 

  מכרז.ה
 

א'   3.2 בכרך  להמצוי  בו  נהיוב  בי   תשתיותמינהל  נפרדחלק  מכרז    לתי  בסופו  זה  לחוברת 
ובין  המזמין רוא ה את המציע כמי שחתם גם על כרך א' בין אם כרך זה מוחזק ברשותו 

בחותמו על ההצעה מצהיר המציע, כי ראה ובדק את כל המסמכים  אם לאו, ובכל מקרה  
 ז.כרי המוים חלק ממסמכ ו המה

 

המילת"ב 3.3 לפדרישות  הממורויי ,  דמניקטים  מתאריך  ת"בילהמ   רךם   המצ"ב   8/2014, 
הנחיות  6.10ספח  בנ כוללות  אז,  ותוכניות  חשבונות  נפרד  -להגשת  בלתי  חלק  מהוות  מד, 

 . ממסמכי המכרז
 
 

הוראות מסמכי  כל המסמכי לפי  לצרפם  לרבות המסמכים שעל הקבלנים  נספחיהם,  על  הנ"ל  ם 
 .הצדדיםן בי תםייח, ששרות, מסמך ב'בלתי נפרד מחוזה ההתקו חלק הוז, יהמכר

 
 רז המכמסמכי  קבלת .4

   . www.elain.org.il  אגיד תר האינטרנט של הת להוריד מאאת מסמכי המכרז ניתן 
 
  (:בחתימתו למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומיםף )בנוס ולהצעתעל המציע לצרף   .5

הקבלנים  אישור   5.1 מרשם  רישדבתקף  לפבר  קבלניםומו  רישום  חוק  הנדסה    י  לעבודות 
 . לפחות 2-ב 260 יקבלנ סיווגב ,1969-תשכ"ט  בנאיות,

 

ת  לפי חוק רישום קבלנים לעבודושל המציע  ישומו  ר  אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר 5.2
 . )ענף כבישים( לפחות 1-ג 200 בסיווג קבלני ,1969-, תשכ"טותה בנאי סהנד

 

אינו לצביווג הקבעל הס  ככל שהמציע  עליו  הנ"ל,  תלני  להצעתו אישור  קבלן  רף  של  קף 
רישומ בדבר  מטעמו  בהמשנה  בו  התחייבות  כתב  וכן  הנ"ל  הקבלני  צורף המ נוסח  סיווג 

 . 7טופס כ
 

מפקיד מורשה, רואה   ,1976-בוריים, תשל"וציגופים    סקאותחוק ע אישורים בתוקף לפי   5.3
 "מ כחוק.ח לפקיד השומה ולמעק ומדוורים כחוחשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספ

 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  5.4
 

 למסמכי המכרז.  2טופס כ , בנוסח המצורףכמפורט בתנאי המכרזלהצעה ות ערב 5.5
 

 מורשה. עוסק לכך שהמציע רשום כ בלווה המכס  לממנה  בתוקף אישור שנתי  5.6
 

 כרז. י המסמכלמ 3טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 5.7
 

  ופיתוח וג  שדרמקצועי קודם ומוכח, בעבודות    בר היותו בעל ניסיוןהצהרת המשתתף בד 5.8
בסעיף   וביוב כאמור  מים  רו"ח    כןו  לעיל  2.3רשת  ואישור  היקף הצהרת המשתתף  בעל 

 למסמכי המכרז.  4טופס , בנוסח המצורף כלעיל  .42בסעיף  כאמורכספי 
 

 
   

http://www.elain.org.il/
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עבו 5.9 ביצוע  על  דומהמלצות  לעבודות  נשות  תודות  המכרז,  היקףוא  פירוט  העבודות    ך 
 שבוצעו. 

 

ת לפי  שעה בעבירו הרעל העדר  ,  1976-ציבוריים, תשל"ו  ות גופיםסקאחוק עתצהיר לפי   5.10
העס )איסור  זרים  עובדים  שלחוק  וה  אקה  התשנ"אבט כדין  הוגנים(,  תנאים    1991-חת 

 .5 טופסף כ, בנוסח המצור1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז
 

  .6טופס הנוסח המצורף כ"דף מידע", לפי  .125
 

 . 9טופס הנוסח המצורף כפי  טופס ביקורת מסמכים, ל .135
  

ו/ההבה  כל 5.14 פרוטוקול    אורות  שיהיו,  ככל  למציעים,  שישלחו  השינויים  ו/או  העדכונים 
 על ידי המציע. ש המציעים, חתומים כום מפגוכן סי סיור הקבלנים

 עים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.מציהמסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי ה
 

 מכרז מסגרת  א. 5

כי   א   5.1 בזאת  ת  מכרז  במסגרתמובהר  החברה  דעתה  , רבחזה  שיקול  ההצעות    ,לפי  מבין 
המכרז בתנאי  המציעים    ,פרויקטיםיצוע  לב  ציעיםמ  6עד  ייבחרו    ,שיעמדו  מבין 

ביותר.  אי הסףעותיהם עומדות בתנשהצ שיזכה/ו    ,זוכים  /   כההזועם      ויימצאו הזולות 
 כם.הס  םייחת

 

 :  באופן הבאים ות מנה של שירתבוצע הז ,קטיםלביצוע פרויי הזוכיםלאחר בחירת  א   5.2

לגבי פרויקט  מכל  מחיר  לקבלת הצעות  החברה תפנה   א   5.2.1 )להלן:  ספציפי  הזוכים 
   "(.הפנייה הפרטנית "

 

 .  עם אחוז הנחה ור,כאמבמענה לפנייה  מחירת הצעיגיש    כל זוכה א  5.2.2
 
 

להםכי  םצהיריים מהזוכ א 5.2.3 ידוע  פניה  להגיש הצעות  שחלה עליהם חובה    ,  לכל 
 . ושיקבל

 
, יראו  רותת התקששנ, במהלך  שתי פניות כאמורעד ל הצעה  לא הגיש הזוכה   א   5.2.4

  רשימת מאותו זוכה    יעתרלגי ההסכם, ותפעל החברה  תנאפר את  הש  זוכהבו  
 ש.  חילוט הערבות, ללא מתן הודעה מרא תוךזוכים, ה

 
 

שניתנה במסגרת מסה"כ    את  , תחשבהחברה א 5.2.4 בתוספת ההנחה  ההנחה  זו  כרז 
ב המחיר  שניתנה  הצעת  החברה,ניהפל מסגרת  אבח ת  .    ההצעהסה"כ  ת  ר 

     .כאמורוכים ההצעות של הז  מתוך הנמוכה
 

שלא לעשות כן,    לא,תהא רשאית על פי שיקול דעתה המהחברה    ף האמור,  רח 
ביצו ו/או עקב  עקב שיקולים של איכות  זה  ע עבודות קודמות במסגרת מכרז 

 ל זוכה  אחד. שיקול של עומס יתר ע 
 

ייקטים  פרוב   ים/ הזוכ  אינה מתחייבת להתקשר עם הזוכה  מינהמזספק, ה   למען הסר כל א 5.5
ו/אוקי כלש  ימים  בהיקפים  ואו  וינוספים  מראש  מוותרים  והמציעים  מנועים    היוהם 

ישה ו/או תביעה, לרבות בדבר ציפיות, הסתמכות או אובדן רווח  מלטעון כל טענה ו/או דר
 כלשהו. 

 
 ההצעה הגשת  . 6

ת כן או,  י המכרזת את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאישיא  הבמסיר  להפקידעל המציע   6.1
המסמ  רית על  מכרז  כי  לו  המכרזיידי  שנמסרו  בתיבת  סגורה,  במעטפה  ם החברה, 
  .0013:  עד שעה  9:00משעה      22/09/20',  גמיום  ממוקמת במשרדי החברה לא יאוחר  ה

 " יצוין:  המעטפה  מסגרתעל  למכרז  ופית ,  וביוב    וחשדרוג  מים  מס'   -רשת  פומבי  מכרז 
2022/80  ." 

 

או   בדואר  ההצעה  דבכמשלוח  ש ארך  ל  לע   לאחרת  אינו  כאמור  דיל,  על  רישות  עונה 
 המכרז. 

 

במעמד   לקבל,  המציע  הגהגשבאחריות  דבר  את  המאשר  שובר  ההצעה,  הצעתו,  ת  שת 
 השעה והמועד בהם הוגשה. 
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הצעתו   6.2 ימלא  המציע  הטהקבלן  גבי  הקבלן"שב"הה  בלעל  ט' ,  צעת  ב'   נספח  למסמך 
 במסמכי המכרז. 

 

נוסח מקורי )על גבי חוברת    -  בשני עותקיםתצורף  ,  ב'  מסמךל  ' ט  נספח,  "הצעת הקבלן"
 המכרז(, והעתק צילומי.  

 

למסמך ב', מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק עבודה.    נספח י', המצורף כמחירוןב 36.
יעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידו  ת ש, אנספח ט'ה שבבלהטעל גבי  על המציע לציין  

   מע"מ. לארז, לכהמ   של לתביחס לעלות הכול 

ין לציין הנחה לגבי  י א למען הסר ספק יובהר, כ( אחוז.    0ות אפס )ה יכול להישיעור ההנח 
 ויקט/עבודה בנפרד, אלא ביחס לעלות הכוללת של המכרז. כל פר

 

שיעו 6.4 כי  בזאת,  על נחה  ההר  מובהר  יעלה  הצעה    -%15  לא  הכמויות.   כתב  ממחירי 
 ף. על הס  ל, תיפס-15-שתכלול הנחה מעבר ל 

 

יירשם בכתב ברור, בדיו.  משתתף שלא ירשום מאומה באיזה מן הסעיפים    ההנחה  בהגו   6.5
 ול את הצעתו. ס לפהחברה תהא רשאית  -

    

יהיו  המציעים  ידי  על  יוצעו  אשר  כפי   ,דבבל  החתהפ  בגדר  האחוזים  למחירים  ביחס 
  עים בכתב הכמויות.שמופי

רשאי   אינו  המציע  כי  בזאת,  באומדנים  להצ מובהר  הנקובות  לעלויות  תוספת  יע 
   .אפסאו  אלא הנחה בלבדהתקציביים, 

 

 מסמכי המכרז. התאם להוראותה שלא תוגש בל הסף הצעע  החברה תהא רשאית לפסול 6.6
 

המציע   6.7 תיבות בראש  לחתוםעל  המכרז  כל  על   תותמח ו  י  ממסמכי  חתיולחתו דף  מה  ם 
ב המכרז,  כל  מלאה  מסמכי  בכל  לכך  המיועד  המצורפים  לרבמקום  החוזה  טפסי  על  ות 

 ז.  על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.  למכר
 מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו.  םהטעוני את כל הפרטיםמלא בלן להקעל 

 

 , כי ראה  י המכרז, המאשרת נאלת  1טופס  משתתף המצורפת כ  תעל הצע  יחתום ע  ציהמ 8.6
המכרז  והבין  בדק   פרטי  הידיעות  וכי את  את  לו  הדרושים   ,יש  והאמצעים  הכישורים 

 נשוא המכרז.  ותעבודה לצורך ביצוע
 

לבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, משפטית אחת בעל ידי ישות  תתף תוגש  משהצעת ה 6.9
הכ הבנולל  הנ קערבות  ו אית,  הקבלניים, יסיון  במכרז   הסיווגים  המשתתף  שם  על  יהיו 

 אחרת.  שותצוין מפור  לא אם כן בלבד, א
 

 ביטוחי המציע :   .106

ן  ידי הקבל   עלתשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים   6.10.1
 ם"(. " ו/או הביטוחים הנדרשידרישות הביטוח)להלן: " זשיזכה במכר

 

בדרישות  י כה  הזו  ןבלקה 6.10.2 לעמוד  המפורטים  טוח  יבהידרש  לתנאים  בהתאם 
ההתקשרות,  ב ה'  חוזה  וביטוחריאח"פרק  סעיף  ות  הקבלן"  41"  "  ביטוחי 
 . "(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "לחוזה  ב'בנספח ו

 

להבמגיש ההצע 6.10.3 לידיעת מבה מתחייב  וטחיו את  יא  הוראות הביטוח  דרישות 
וביטוחפרק ה' "קשרות,  תחוזה ההב  ורטותהמפ ביטוחי  "  41יף  " סע אחריות 

והקבלן "לחוזה    ב'בנספח  "  הקבבי  אישור)להלן:  מהות    "(לןטוחי  ואת 
מסמכי   לפי  ממבטחיו  ומצהירבמלואן    המכרזהעבודות  קיבל  כי    בזאת 

 לעיל ולהלן.  כמפורטם טוחים הנדרשירו את כל הבילערוך עבות התחייבו
 

מתחייבע ההצ  מגיש 6.10.4   כרז מה  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  צעב ל  ה 
ביטוחי  "  41סעיף    "וחאחריות וביטפרק ה' "חוזה ההתקשרות,  ב  יםהמפורטו

והקבלן "לחוזה    ב'בנספח  "  הקבלן)להלן:  ביטוחי  בידי    ולהפקיד  "(אישור 
נספח  וכתנאי לתחילתן, את  צוע העבודות  ועד תחילת ביאוחר ממי   לא  החברה

הקבלן  ביטוחאישור    ב' מקווסנ )י  כח  ידרי(  על  כדין  חתום  המבטח.  שהוא  י 
ער אישור  להמצאת  כאמור,  בנוסף  הביטוחים  בכפוף  מתח יכת  כי  הקבלן  ייב 

 . הנדרשות  הביטוח  פוליסותמ  שת החברה בכתב ימציא לה העתקיםלדרי
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בזבהמו 6.10.5 במ ר  כי  את  הפורש  להעלות  סתייכל  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  גות 
פ  ל במסגרת  וב ניה  שנקבע וך המועתהבהרות  הה  ד  לא  לכך. לאחר הגשת  צעה 

 . ת הביטוחתתקבלנה הסתייגויות לדרישו
 

הלמע 6.10.6 אי המצאת  ן  כי  בזה,  מובהר  בסר ספק  ביטוחי הקבלן'  נספח  ,  אישור 
ידי מבטחי המצי על  כדין  למנוע    א רשאיתהת, החברה  רי()נוסח מקו  עחתום 

 כנדרש.  חתוםאישור ההאי הצגת  ת בשלממנו את מועד תחילת ביצוע עבודו
 

י 6.10.7 )  ובהר,עוד  הביטוחים  קיום  שאישור  דרישה  אין  ב'כי  במויוג(  נספח  עד  ש 
, המהווה  אלא בחתימה וחותמת של המציעהגשת ההצעה בחתימת המבטח,  

סח, התנאים  גות לגבי הנוין להם הסתיימבטחיו וא ם  אישור המציע כי בדק ע
 .דרשיםוהכיסויים הביטוחיים הנ

 

שינומובהר,   6.10.8 עלכי  לאישור  ביחס  עלולי  יים  לעיל,  האמור  הביטוחים  ם  קיום 
 עה.לגרום לפסילת ההצ

 
 ת ההצעהערבו .7

בנקאית   7.1 ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  במכרז  משתתף  ,  מותנית  בלתימקורית  כל 
ישראלי,  של  נומית,טואו המצורף  בנק  החברה  2טופס  כ  בנוסח  לטובת  המכרז  , לתנאי 

   .("הערבות)להלן: " אלף ₪(  ה מא) ₪ 100,000של  בסך
 

המפ  7.2 התנאים  בכל  לעמוד  חייבת  הבנקאית  המכרז.  ורטהערבות  במסמכי  בעה  ק ים 
לאמור    אםהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהת 

 ית לפסול את אותה הצעה.ברה רשאתהיה הח יל, לע
 

ערבות  ה תוקף  כת  האראת  לדרוש  רשאית    החברה.22/11/15  ליום עד  ה  היית  הערבותוקף   7.3
והמציע)ארבעה(    4  למשך נוספים  כזה  יהיה   חודשים  במקרה  תוקף להאריך  חייב   את 

 .  הערבות
 

הערב  7.4 את  להגיש  רשאית  תהא  שהמשל   ותהחברה  אימת  כל  י תתף  פירעון  עמוד  לא 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

 

הבנהערב 7.5 יוחזקויות  למציאיות  אשררו  במכר  עים  זכו  לאחלא  חתימז,  בין  ר  חוזה  ת 
יאו ולא  לבין  הזוכה במכרז,  הזוכה    60-מחר  החברה   ימים לאחר קבלת החלטה בדבר 

 במכרז.
 

 תוקף ההצעה .8

בתוקף  תהיה  ה  22/11/15ד  ע  ההצעה  ב  הצעהתוקף  עפ"י    4-יוארך  נוספים  חודשים  )ארבעה( 
 ברה.  שת החדרי

 
 ם ר קבלני מפגש מציעים וסיו .9

קבלנ  וסיור  מציעים  יתקיים  מפגש  המפ   .0010:שעה    22/08/92  ,'ב  ביוםים  משרדי    גש:נקודת 
הח יאסיףברה,  הנהלת  דאוואן מטאמר ין  נ בה,  ר תעשייאזו  ,בכפר  אולמי  ליד  ת ההשתתפו  .דנס 

   .רזתפות במכסף להשת יה תנאומהוו חובה  היאהקבלנים המציעים וסיור  במפגש
 

   הבהרות ושינויים . 10

( ימים  7לחברה, עד לא יאוחר משבעה )תב  בכ  רשאים להפנות שאלות הבהרהמשתתפים   10.1
  למייל:, או  04-9562358קס מס'  וזאת באמצעות פ   ת,הצעון להגשת החרו לפני המועד הא

najwa@elain.org.il 
 

 -  הצעות למכרז  ון להגשתועד האחרמעד ה  -החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה   10.2
הבהרה ב  לשאלות  המשתתפים  במ של  שיתקבלו  אי מכרז  לעיל.   כאמור  בכתב  שרדיה 

 ות.  הצעמועד להגשת ה ת הארכהחברה לא יהווה עילה לתשובות מצד קבלת 
 

ה  -  החברה רשאית 10.3 להכניס שינויים ותיקונים    -  עות למכרזמועד האחרון להגשת הצעד 
 ה לשאלות המשתתפים.  או בתשובביוזמתה  מכרז,במסמכי ה

 

לשובות  ת 10.4 שהופנו  לשאלות  מ והבהרות  במסגרת  שיימסר  המידע  בכתב,    פגש חברה 
מכי המכרז, ישלחו בכתב בפקס' במס תכניס החברה  ש  יקון המציעים, וכן כל שינוי ו/או ת

ו/או   רשום  בדואר  מספר בו/או  עפ"י  המכרז,  מסמכי  את  שרכש  מי  לכל   ' הפקס  דוא"ל 
 שה.   כתובת הדוא"ל שציין בעת הרכיען ו/או ו/או המ
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הב 10.5 תשובות,  ורק  באך  שניתנו  ועדכונים  החהרות  ע"י  כאמור  כתב  את  ברה  יחייבו  לעיל 
ו על  יין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפ וענשבו לכל דבר  יחהם י החברה,  

  נדרש.יע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל ה די המצ י
 

 ת ההצעות ינבח . 11

ע      11.1 יבחן את  והצעות  מידת ההצעות בתנאהתאגיד  שלא תעמודנה בתנאי הסף, לא  י הסף 
 ת. במניין ההצעו תבואנה

 

להצעה הכספית  דדי איכות לבחינת ההצעות, כך שו מ, במכרז נקבעירהמח  בנוסף למדד 11.2
מ של  יינתן  "  50%שקל  המחיר)להלן:  הא"(  מדד  משקניי  יכותולמדד  שלתן    50%  ל 
 . "(מדד האיכות)להלן: "

 

 ולהלן: נספח ט'ולות כמפורט ב מדד המחיר יהיה מורכב מהמשק 311.

 .  50% ל מרבי של שקמ -ציע ביחס למחירון המידי נחה באחוזים, שמוענק על ר ההשיעו .א
 פסל( , תי15%. הצעה שתעלה על  15%לא יעלה על מובהר בזאת, כי שיעור ההנחה )

 

 האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמן:  דמד 411.

 : %50בי  ות משקל מרמדדים לאיכ 

קי  .א יותלקבלן  מימות  אחת  ר  סעיףהתקשרות  נוספרוהתקשכל    –  2.3  לפי  מעבר תת   ,
 .  20% משקל מרבי של כאשר  קודותנ 5 -כה את הקבלן בתזהתקשרות אחת, ל

       

 . 15%משקל מרבי של עד       -  מחזור כספי    .ב
של)מחזו כספי  ל  ר  מעבר  מליון  וחמ   -כל  יזכהליון  בנקודה.המאת    צי  לכל  )  ציע  נקודה 

   מליון(  16.5קרה של  ועד לתמליון מעבר למליון וחצי,  
 

  אין תקן ,  15%  משקל  קיים תקן) .  15%ד  בי של עמשקל מר  -  ISOלחברה קיים תקן  ג.   
0% .) 

 
 
 

 נקודות.    50ה זכאי ל  הי תן י אחוז ההנחה המירבי שני
 

   50ת מכפל   (שניתן וז הנחה שנבחן חלקי אחוז ההנחה המירביאח)מדד מחיר = 
  

 

   להצעות:ן משוקלל  וב ציחישו       11.5

 מדד איכות + מדד מחיר = ציון משוקלל         

 

ירה בשל תנאיה או בשל חוסר  לל בהצעה שהיא בלתי סבכ  תחשבהחברה רשאית לא לה 11.6 
הח  התייחסות שלדעת  באופן  המכרז  מונע  לתנאי  כדבעיברה  ההצעה  מחי הערכת  רים . 

 פסילת ההצעה. לגרום ל ליםם עלוסביריבלתי 
 

ו/או  11.7 מחיר  הצעת  הגשת  מ  אי  הטעון  מקום  השלמת  תוספת  אי  או  שינוי  כל  ו/או  ילוי 
  הם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוףכל הסתייגות ביחס אלי   או כרז  שייעשו במסמכי המ

 ה.סילת ההצע ום לפאחרת, עלולים לגר ו בכל דרךהמסמכים ובין במכתב לוואי א
 

 הזוכה.   הצעה שהיא כהצעינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הה א חברה 11.8
 

נוספות    ים נוספים ו/או הבהרותמכ ו מסהחברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/א  11.9
השלמות   רצונה  ו/או  ע לשביעות  ההצעות  פתיחת  לאחר  גם  לבח המלא  מנת  את ל  ון 
חוס הכהמשתתף,  ניסנו  הסף(  והצעתו עי  המקצו יונו  לכלי,  בתנאי  עמידתו  , )לרבות 

שיקוליה,   הבלעדיכאמורבמסגרת  דעתה  לשיקול  בהתאם  פרטים     .,  הקבלן  המציא  לא 
מסמכים לעש ורכאמ   ו/או  שסירב  כמי  ייחשב  את  ,  לפסול  רשאית  תהא  והחברה  כן,  ות 

 . צעתו וכן לחלט הערבותה
 

ו של המשתתף לבצע ושרוכ   וינותאת אמת ההצעות  בחינ  ית לבחון במסגרתשאר  החברה 11.10
 את החוזה המוצע ואת ניסיונו. 
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', כדי לוודא ווכלים  החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כ 11.11
 .והחלטה במכרז וכתנאי לזכייה בהמכרז, קודם ל אמים את דרישות מסמכישאלה תו

 

ל תחרות ת הצורך לבצע הליך שזים במידמכרעדת הית וותהיה רשא  זהות  ככל שיוגשו הצעות 11.12
בין ההצע לתיבת המכרזים הצעה משופרת    כךות הזהות  נוספת  להגיש  שיתבקשו המציעים 

או להורות ו/  ל כך, ומבניהם תיקבע ההצעה הזוכהים מיום קבלת ההודעה עימושה  תוך של
 . המציעים הגרלה ביןעל קיומו של הליך 

 
 ז המכר צאותעל תוודעה ה . 12

תוך  זוכים  כה/הזו 12.1 החוזה  על  יחתום  שיידרש   7במכרז  מיום  חתימת   ימים  למועד  עד  לכך. 
ה את  הזוכה  יחליף  בערהחוזה  להצעתו  שצורפה  בנולהבות  ערבות  החוזה,  ביצוע  סח בטחת 

 .  ח החוזה המצ"בלנוסנספח א' כתב הערבות המצורף כ
 

לכך, 12.2 לג  בנוסף  לעילומבלי  האמור  מן  יידשהקבל  עת  בכל,  רוע  ע"ן  הרש  לפי  שיקול חברה,  י 
לבצע והמוחלט,  הבלעדי  המלא,  לרופ  דעתה  מעל  בהיקף  להבטחת ₪  1,000,000-יקטים    ,

פי   על  התחייבויותיו  לח  ה,החוזמילוי  הזוכה  הקבלן  בתוך  ימציא  ממועד    7ברה,  ימים 
בכתב בלתי  דרישתה  מקורית  בנקאית  ערבות  צ,  לכמותנית,  ביחס  מדד,  אחדמודת  מן    ל 

 ל מע"מ,  מסך השווי המוערך של אותו פרוייקט, כול  10%יעור של  בש הנ"ל,קטים הפרוי
 

ה 12.3 כבנוסח  א'מצורף  כאמו  נספח  לפרוייקט  ביחס  ערבות  כל  לעלחוזה.  עד    ילר  בתוקף  תהא 
ו  . ערבות זל ידי החברה, בתוספת חודשייםת ביצוע אותו פרוייקט, כפי שתיקבע ע לתום תקופ 

 . הוסף לאלא תתוהביצוע,  ערבותלא תחליף את  
 

כל   12.3 את  הזוכה  ימציא  החוזה  על  החתימה  למועד  להמציא  עד  שעליו  והאישורים  המסמכים 
לתנא בין    יבהתאם  זה,  ובכלל  הביטוחים  ,  השארהמכרז,  קיום  על  פי  אישור  על  הנדרשים 

ין ום כדטוחי הקבלן(, חת)אישור בינדרש בנספח ב' למסמכי המכרז  מסמכי המכרז, בנוסח ה
 .י(וסח מקור)נ ביטוחחברת ה על ידי

 

על החוזה   12.4 ו' למסמכי המכרז,    אתהזוכה  ימציא  עד למועד החתימה  מבחן הבטיחות, נספח 
ידו על  מלא  הוא  באמויעלשב  כאשר  אין  החברה.  רצון  מכל  ות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  ר 

ל והוראות כז זה  וראות מסמכי מכרבהתאם לה  תיו של הקבלן בנושא הבטיחות,התחייבויו
 .דין

 

ז, תהא החברה רשאית לבטל  והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרה  הי 12.5
בהודעה   במכרז  הזכייה  החל  את  למשתתף,  בה  יך בתארבכתב  החברה  ידי  על   ודעה שייקבע 

הודעה למשתתף  שניתנה  לאחר  והמ  וזאת  המעוות  את  לתקן  נדרש  תבה  לא  יקן שתתף 
סעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה ה. אין בודעבע בהזמן שנקדעה ותוך  ם להוהמעוות בהתא

 .דיןעל פי כל 
 

  באים:המקרים  ב ז גםבנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכר 12.6

נתן כי המשתתף או אדם אחר מטעמו  בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה,    ישכש 12.6.1
 . יה במכרזעם הזכי קשרשהי בהנאה כלאו טובת  דורוןיע שוחד, מענק, או הצ

 

כ ה 12.6.2 הצהרה  כי  לחברה  שניתנהתברר  המשתתף  של  או   לשהי  נכונה,  אינה  במכרז 
לחברה גילה  לא  החברה  דהעוב  שהמשתתף  לדעת  אשר,  כדי  מהותית  בה  היה   ,

 . ה במכרזלהשפיע על קביעתו כזוכ
 

הזכייהב 12.7 לעיל,  מו כאבמכרז    וטלה  אהחבר  רשאיתר  להגיש  הערבוה  הבנת  שבידה קאית  ת 
  ע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על כל ה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבילגבי

 .  הפסד שיגרם לה בגין כך
 

 זכויות רת ימש .31

ביצוע    ו/או לפרקי  יםצוע למספר מציעלפצל את העבודה, ולמסרה לביא רשאית  החברה תה 13.1
 . לעדיבה עתהלפי שיקול דנים שו

 

שברהח 13.2 לעצמומרה  ביצת  פרקי  או  פרק  לביצוע  למסור  שלא  הזכות  את  לא ה  אף  שונים  וע 
 . לאחד מהמציעים

 

ממנה,   עבודה או חלקהחלק ממנה, ולבצע את כל  ו  לה אלקבל את ההצעה כורשאית  החברה   13.3
ו שיפוי ו/או/או  לכל פיצוי   זכאיהיה  לא י  הזוכה, ועתה הבלעדי של החברההכל לפי שיקול ד 

 . ל כךבש מחיר תוספת
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שמ 13.4 ככל  המכרז,  במסמכי  המצוינות  בהן  הכמויות  ואין  בלבד,  אמדן  לצורך  הן  כדי צוינות, 
 . לחייב את החברה

 

בסעיפים    החברה  טההחלי 13.5 תהלעיל,    13.3ו/או    13.2ו/או    13.1כאמור  זו לא  החלטתה  ווה 
  . ןצד הקבלת פיצוי מלתביע חה המוצעת ו/או שיעור ההנעילה לשינוי ב

 

ו פער משמעותי בינה לבין האומדן החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנ 13.6
 . ברההחשל  שיקול דעתה הבלעדישל המכרז, על פי 

 

 . הצעה כל שהיא ת ההצעה הזולה ביותר אוחייבת לקבל א אין החברה מת 13.7
 

, בכל מועד יבה שהיאל סז, מכאת המכרבטל  ותה לעל זכר, החברה שומרת  אמופגוע במבלי ל  13.8
ם לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל למציעיעות, ושהוא, לרבות לאחר הגשת הצ

 . כך
 

ות שלא  אם ביצעו עבורה בעבר עבוד  השאר,  ין  , במציעים  דחות הצעות שלל  שאיתהחברה ר 13.9
 .  תהקול דעישקים לפי מספי שכישוריהם אינם  וכחה לדעתשביעות רצונה, או שנל

 

החבר 13.10 תשקול  הזוכה,  הקבלן  לבחירת  שיקוליה  המידה במסגרת  אמות  את  היתר,  בין  ה, 
לניסיונו של לרבות בכל הקשור  ,  1993-"ג התשנתקנות חובת המכרזים,  ל  22בתקנה  שנקבעו  

האהקבל כח  מיומנותו,  מצבן,  לרשותו,  העומד  והציוד  הכלכלי,דם  עמידתו  ו  ו  את  של כן 
 . הבלעדי של החברהעל פי שיקול דעתה   י המכרז,סמכים במ ם הנדרשבלן בתנאיהק

 

עשות כל  ל  שאיםהמשתתפים במכרז לא יהיו ר   כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה. 13.11
ז זה. מסמכי המכרז הם רכושה  כרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרשימוש במסמכי המ

החברה, למצי   של  ניתנים  בהשהם  הע  לשם  הצעאלה  והכנת  וגשתתו  בלבד  להחזירם  ה  עליו 
ין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. ההצעות למכרז, בלחברה עד המועד האחרון להגשת 

או להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר    אחרים,  ן בעצמו ובין ע"יביאי,  ן המציע רשיא
 .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

 
  יגותתיהס .14

מכרז.  ה ובין בכל אופן אחר, במסמכי הבדרך של מחיקפה, בין  הוסך של  בין בדר ל שינוי,  ניס כאין להכ
שייעש תוספת  או  שינוי  כלכל  או  וסוג,  מין  מכל  המכרז,  במסמכי  ידי ייהסת  ו  על  בין  לגביהם,  גות 

לווא במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  ל  יתוספת  עלולים  אחרת,  דרך  בכל  לפסיאו  ההצעה,  גרום  לת 
לט  הכל לפי שיקול דעתה המוח   -וי או הסתייגות  אותו שינם מלהתעל  רשאית  החברה תהאופין  ולחיל

 של החברה.  
 

)"תיקו"(    .15 שוויון  וייווצר  היה  כי  בזאת,  מיובין  מובהר  לפרוייקטים  4-תר  ההצעות   הצעות  מבין 
תי נוסף תחרו  ל קיומו של הליךלהורות ע  עצמה וועדת המכרזים את הזכות שהוגשו במכרז, שומרת ל

יעים הרלבנטיים, ע"פ  בין המצ  1993-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  ',ה  17יף  סע  וראות התאם להב
ו/או   שיפורסמו  הליך  תנאים  של  קיומו  על  הורה  הגרל להורות  כל  ו/או  המציעים  אחרת  בין  אה 

 .     ם במכרזבהתאם ליתר ההוראות למשתתפי
 
 מחירים   .61

, היטלים מסיםלרבות  והרווח, צאותההוכל   אתרים והחומ ,ודהל העבל את כוכלתמציע צעה של ההה
לול  . ההצעה לא תכבמסמכי המכרז אחרת  צוין במפורש     כן  אלא אם,  המכרזכי  מסמכמפורט ב  ו',וכ

 "מ. מע
במכרז,    וע במועד האחרון להגשת הצעותהיד  לבניה,יס מדד המחירים  היו על בסהמחירים ייצויין כי  

 .חוזהל הח' ש ור בפרקבהתאם לאמיעשה עדכונם ותשלומם ו
 

 הוצאות .71

שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  ובה  כל  למכרז  ההצעה  בהכנת  על הכרוכות  יחולו  במכרז,  שתתפות 
 . לו מכל סיבה שהיא רויוחזהמשתתף ולא 

 

 בוד רב, בכ                                
 

 מ "בע ד אלעיןגיתא               



 852/729 – המכרז יבמסמכ  רהאמו כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על מתנובחתי

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

12 

 ___ _________ע: __מספר מצי
 ה( החבר י ע"א  מול)י 

 1טופס 
 

 לכבוד
 מ"בעתאגיד אלעין 

 
 ג.א.נ.,

 

 2022/80הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים  2022/80י מכרז מס'  ו בחינה זהירה את כל מסמכחנ ן ובאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיו 
 תחייבים בזה כדלקמן:ומ  היריםמצ ,מכרזהלק בלתי נפרד ממסמכי פים אך מהווים חצור אינם מובין ש

 

ו שינויים  כרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המא .1
לעת מעת  בהם  ביחד  ב  בכת  שנערכו  הה"  -)הנקראים  או  מסמכי  המכרז"מסמצעה"  "(, כי 

 המכרז.  את החוזה לביצוע העבודות נשואחד להוות  והעתידים כולם י
 

את מקום    ם בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו באתר, ראינוריהימצ  ננוה .2
על עלויות העבודה    יעיםשפהמם  העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרי

ידועים  ובי ביסצועה  לכך  ובהתאם  לנו,  הצומוכרים  את  המכרז  סנו  נשוא  העבודות  לביצוע  עתנו 
של    תוכן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענ  "(.ותדבועה: "ן)להל

 אלו.  ת טענואי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על 
 

נו עונה על כל הדרישות  , כי הצעתים בכל התנאים הנדרשים במכרזכי אנו עומד  נו מצהירים בזהא .3
והיכולת לביצוע העבודות  נשוא המכרז באופן מקצועי    ןניסיו , ההידע  תנווברש  , שבמסמכי המכרז

לוברמה   המתאימים  הכלים  הציוד,  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן  העב גבוהה,  חינת  מבודה  ביצוע 
הה ההאיכות,  וכוח  הדרושים  ספק  המכרז,  אדם  נשוא  העבודות  כמפורלביצוע  במסמכי  הכל  ט 

 . שידריהמכרז ובהתאם ללוח הזמנים ש
 

ו על פי מסמכי  ייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינ ו מתחהננ  .4
הוראות  על  קפדנית  שמירה  תוך  ואמינות,  במהימנות  איננו  קוחכל    המכרז  כי  מצהירים  אנו   .

מכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות  תתפותנו בכל מידע שברשותנו כתוצאה מהששאים להעביר  ר
 מסגרת מכרז זה. א בהו שלכלש ימוששבו 

 

לעיל,   .5 האמור  מכלליות  לגרוע  מתחייב המבלי  אתננו  לבצע  במסמכי    ים  המפורטות  העבודות 
אר, חוזה  כולל, בין השתאם להוראות מסמכי המכרז,  בהרז,  המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכ

במסגרתו,   מקבההתקשרות  האמור והננו  העבודות  את  לסיים  עצמנו  על  לה ולים    דעתכםחת  נת 
 מורה ובלוח הזמנים שיידרש. הג

 

 ביטוחים : .6

הנדרשים  ,  תזכה  שהצעתנו  לככ,  מתחייבים  אנו 6.1 הביטוחים  את  לתנאים  לבצע  בהתאם 
ב "ת,  התקשרוה  חוזההמפורטים  ה'  ופרק  סעיףביטוח  אחריות  הקבלן"   41  "  "  ביטוחי 

" לחוזה    ב'בנספח  ו הקבלן  )להלן:  ביטוחי  בייולהפק  "(אישור  י  םיכדד  ממועד    אוחרלא 
)נוסח מקורי(  קבלן  יטוחי ה אישור בתחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן את נספח ב'  

 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
 

חייבים בכפוף לדרישתכם בכתב אמור, אנו מתהביטוחים כ  את אישור עריכתמצף להבנוס 6.2
 ם  העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. להמציא לכ

 

הות  ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מל  באנוהכי    רים מצהי  נניה 6.3
כל הביטוחים    אתרנו  יבות לערוך עבוהעבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחי

י  הנדרשים בעל  במקרה  הזוכה  דכם.  כהצעה  הצעתנו  תיבחר  במלו  דרישותיכם  נעמוד  וא 
 כרז. המ ימסמכבלעניין ביטוחים כמפורט 

 

נ מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,   6.4 תהיו    ימים כי  מסכ  אנו   -פעל כאמור לעיל  אם לא 
  כלפינו כמי שהפר את   לפעול  אות ו/למנוע מאיתנו את מועד תחילת ביצוע העבודו   רשאים  

 . החוזה
  

ם ב אתכחיילכדי    םשאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכלידיעתנו  ננו מצהירים בזאת כי הובא  ה .7
אנו  /ו הצעתנו.  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  להוות  כדי  תהי  מסכימיםאו  לא  כי  אך  זכאים,  ו 
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ימים  לנו ואנו מסכייב בינינו לביניכם. ידוע  מח וזה  חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם ח 
בטל  ם לרשאי היו תנו שלשענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע כל הליך  כי אתם תהיו רשאים לנהל

 ו התחלת עבודה. מתן צמועד את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד ל
 

ניתנת לביה .8 זו היא בלתי חוזרת, אינה  ועומדת בתוקש   טול,צעתנו  אוינוי או תיקון  ומחייבת  תנו  ף 
יו שים מהמוע)ארבעה( חוד   4לתקופה של   זמן  רק  פרך לאד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה 

ר  4של    וסףנ תהיו  זה  במקרה  החברה.   דרישת  עפ"י  חודשים,  את    לדרוששאים  )ארבעה(  מאתנו 
 הארכת תוקף הערבות בהתאם. 

 

אשורכם  מ .9 קבלת  עם  ונתקבלהכ  בכתביד  נבחרה  הצעתנו  ההי,  י  התנאים  כל יו  על  בה,  מפורטים 
 ב אותנו.וזה המחיינספחיה, ח 

הננו מתחיא שידכםלמשר  בואלבים  ים הצעתנו תתקבל,  במועד  ולהפקיד  ,  כך,  לשם  ידכם  על  קבע 
לבי  בנקאית  ערבות  בנוסח  בידיכם  את אשור המבטח  כנדרש במסמכי המכרז,  הנדרש  צוע החוזה, 

רז  עונים המצאה על פי מסמכי המכם הנוספים הטהמסמכי)עותק מקור( ואת כל  ה  החוז במסמכי  
 מסמכי המכרז . ק מוה חלמהוהוזה חדרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי ה  ועל פי

 

לצו    וע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאםתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצמ  אנו . 10
ה עשוי להינתן בהתראה  התחלת העבוד  וכן הננו מודעים לכך כי צו,  ידכםהתחלת עבודה שיינתן על  

 במהירות המרבית.  ם ובהתא דותוהעב  עירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצויותר ומצהקצרה ב
 

)בנוסח שצורף כטופס    מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם . 11   2כנדרש במסמכי המכרז 
 סמכי המכרז(.  במ

 

ור בנו  או אם נחזתחייבויותינו המפורטות לעיל  התחייבות מה  ידוע לנו כי אם נפררים כי  הימצ  ונא . 12
ע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות  פגובלי ל, מםזכאי  בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו

קבו כפיצוי  ומו הבנקאית  מע  הפרת  ערך  בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה  הנזקים,  על  ראש 
 כרז.הלך ניהול המאו בשל הפרת חוזה ו/או במ/ו  תינוהתחייבויו

 

הצ  . 13 כי  מצהירים  מוגאנו  זו  מציעיעה  עם  תיאום  ו/או  קשר  ללא  אחרשת  וים  לא  יבתחיימ  ו נ אם  ם 
 ת החברה על הזוכה במכרז.לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודע

     

יעים על  האחרים המשפ   על כל פרטיהם, וכל הגורמיםז  המכראנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי   . 14
את את  בז  גישיםו מנ , ואולנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנ  ם ומוכריםהוצאות העבודה ידועי

 . רזי המכבמסמכהצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים 
 

גבי   . 15 על  מוגשת  הקבלן"הצעתנו  שב"הצעת  ט',  הטבלה  במסמך  למסמ  נספח  המכרזב'  .  כי 
הו  האחוזים  יהיואשר  לעיל  כאמור  ידי  על  שמופיעים חס  בי  החתהפ  דרבג  צעו  כפי  למחירים 

 אמור לעיל. ול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כידוע לנו, כי החברה תהא רשאית לפס במחירון.  
 

 כי המכרז.  ים, עפ"י מסמרושל הנספחים ו/או הטפסים הדכ  רפיםלהצעתנו זו מצו . 16
 

הקבלן הזוכה,    רת בחיה לוליק שית  סגרם לכך שבמידוע לנו וכי אנו מסכימי  מאשרים כי בנוסף, אנו   . 17
-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל  22נה  בתקהמידה שנקבעו    תשקול החברה, בין היתר, את אמות

הבלעדי של    י שיקול דעתהם הנדרשים במסמכי המכרז על פאיבתנ  כן את עמידתו של הקבלןו,  1993
 החברה. 

 

בג  מצהירים,אנו   . 18 הינה  הצעתנו  והסמכוכי  המטרות  שבשמו  י  סמכבמ  עותוקב ה  יותדר  התאגיד 
זכא אנו  וכי  על המוגשת ההצעה,  בשם התאגיד  לחתום  מניעהים  כל  אין  וכי  זו,  או    צעה  דין  עפ"י 

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
  
    

 בכבוד רב,
 
 

       ___________________ __ _____________________ 
                                                                  תאריך                                                                                הקבלן      

 ן(הקבל חתימת מורשי חתימה וחותמת  )

 
 
 
 



 852/729 – המכרז יבמסמכ  רהאמו כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על מתנובחתי

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

14 

                                        ( שם הקבלן )באותיות דפוס

                                        ה  שי החתימשמות מור

       נא לפרט( -אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת 

          דואר אלקטרוני בת כתו

          מס' טלפון 

          מס' פקס 

          רשה  וסק מוע מספר

          ניםהקבל ום ברשםמס' ריש

 

 אישור חתימה 

 

הח"מ   עו"ד_________ אני  _______________         __________   של  ___________________ 

 __ מזהה  )להלמס'   ___________________________" ה"ה  הקבלןן:  חתימות  כי  בזה  מאשר   )"

על  _______________________,    -ו  _______________________________ הצעה  אשר חתמו 

 ת את הקבלן לכל דבר ועניין. ן, מחייבוזו,  בצירוף חותמת הקבל

 
 

_______________ ___ _   ________________________ 
 חתימת עו"ד                 תאריך   

 חותמת + מס' רשיון(   מה +)חתי 
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 2טופס 
 
 ערבות הצעה  -אי המכרז תנ ל  7 נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף

 
 דלכבו

 מ"בען תאגיד אלעי
 
 

 ,ג.א.נ.
 .                                               הנדון: ערבות בנקאית מספר הנדון: 

 
 

מזהה   מס'   ____________________________ בקשת  פי  )להלן:  על   ______________
אלף ש"ח(,   מאה  )במילים:  ₪    100,000עד לסך    וםסכל  כ  ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"

עם    זאת במכרז  בקשר  למסגרתהשתתפותם  ופיתוח,  מ  שדרוג  מכרוביובים  רשת  מס',    ,00/2022  ז 
השאר,  בין  כולל,  המכרז,  מסמכי  פי  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  ההתקשרות    ולהבטחת  חוזה 

 במסגרתו.  
 

סכו  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  תוך    עדמים  אנו  הנ"ל  מיום  י  14לסך  דרישמים  תכם  קבלת 
שהראשו בכתב  אונה  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,    או כלשהו    ליךתהב   דרישתכם  את  לנמק  תגיע 

או  כלשהו,  מא  באופן  תחילה  הסכום  את  אולדרוש  משפטית  בתביעה  המבקשים  אחרת,    ת  דרך  בכל 
 ו כלפיכם. ים בקשר לחיוב כלשהקשלמב  כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ומבלי לטעון

 
ל מאתנאתם תהיו רשאים  הנ"לדרוש  של הסכום  א   ו את תשלומו  אחת  ל  שכ דרישות,  פר  ו במסבפעם 

 ל הנ"ל. נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולהנ"ל בלבד, בתחסת לחלק מהסכום יימהן מת אחת
 

 . ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 
 עד בכלל.  22/11/15  עד   זו תישאר בתוקפהות ברע

  

 ( בכתב הארכה)ככל שלא נתבקשה   ,זו בטלה ומבוטלתתנו ערבו 22/11/15  לאחר יום
 

 סבה בכל צורה שהיא. יתנת להעברה ולה ערבות זו אינה נ 
 

 דרישה לעניין כתב ערבות זה. אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כי אמצעדרישה בפקסימיליה ו/או ב 
 
 

 ב, בכבוד ר    
 

 ___ _____בנק _
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 __ _________יע: ___ מספר מצ

 חברה(י הלא ע" )ימו                      
 

 טופס 3
 
 

 לכבוד
 מ"בעתאגיד אלעין 

 
 
 
 א.נ.,.ג

 
 )שם המשתתף במכרז(                                                 -אישור עו"ד  הנדון:  

 
 

 לקמן: את כדבזר (, הנני לאש"הקבלן"ן )להלן: כעורך דינו של הקבל 
 

 (: רשם השותפויותהחברות/  רשםשום בוא רפי שהשמו המלא של הקבלן )כ .1
 

  

 : מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה .2
 

  

שותפ .3 שהינו  תאגיד  של  )ובמקרה  הקבלן  של  המניות  בעלי  הכלליים  ש  -ות  שמות  השותפים  מות 
 והמוגבלים( : 

 

  

 הקבלן: של שמות המנהלים  .4
 

  

 הקבלן: מחייבת את ימתם חת ר שמות האנשים אש .5
 

  

 את הקבלן:ת לחייב מנ רש עלהנד  תימותהרכב הח .6
 

  

, שעליה חתמו מורשי  מ" בעתאגיד אלעין  ידי  , אשר פורסם על  00/2022הגשת הצעה למכרז מס'   .7
ן במסגרת  , הינ ע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצועןצון ביהחתימה של הקבלן, וכ 

כל  ועל פי    הם,צד ל   הינוקבלן  ההאגד של הקבלן, להסכמים שה  מסמכיל   אםסמכויות הקבלן, בהת
 דין. 

 
 
 

      ___________________________                     ______________________ 

 _______, עו"ד__ _________                תאריך    

 מ.ר. __________________  
 
 
 

 
 מציע: ______________ מספר 
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 )ימולא ע"י החברה(                      
 טופס 4

 

 (00/2022ור רו"ח על הכנסות )מכרז ואיש ףתתמשרת הצה
 

         לכבוד
 מ"בען תאגיד אלעי

 

 ג.א.נ.,
 

 כח : מודם והריני להצהיר כי הנני בעל ניסיון מקצועי קו

עבוד  .א בביצוע  ראשי  ופיתוח  ו/או  לתחזוקהות  כקבלן  עבור    שדרוג  וביוב,  מים  ית  מקומ   ותרשרשת 
תאגיד   וביוב,ו/או  לשרהמ   מים  )בהסכמים    2021-ו   2020,  2019בשנים    תושבים,  50,000פחות  ת 

 . שנתיים(
 

בכל אחת  (  מע"מ₪ )לא כולל    1,500,000יקף כספי שלא יפחת מסך של  צע עבודות בה כקבלן אשר בי .ב
 . 2021-ו 2020,  2019 מהשנים

 

 צעהוב מיעבור  היקף כספי מועדי ביצועה תיאור העבודה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 ____________________ ף__________שתתחתימת המ

 תאריך: _______________
 

 ון ואה חשבאישור ר
 

"___לבקשת   )להלן:  וכרוהמשתתף ________________  ה"(  ביקרנחשאי  שלו  הצהרת  בון  את  ו 
ההצהרהמש לעיל.  כמדווח  עבודות  מביצוע  ההכנסות  בדבר  באהיה  תתף  המנה  הנהלת  שתתף.  חריות 

 ל הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. ה ע לחוות דע ו היאאחריותנ
 

ב לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  בדיערכנו  כללה  הביקורת  מקובלים.  התומכות  יקורת  ראיות  של  קה 
וזאת במטרה להשיג  ידובמ  בסכומים מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  ע שבהצהרה 
 ו. עתנת לחוות ד ס נאותנו מספקת בסיסבורים שביקור . אנויתותמטעה מה 

 
הבח מכל  נאות  באופן  משקפת  זו  הצהרה  ביקורתנו  על  בהתבסס  הכנסות  לדעתנו  את  המהותיות  ינות 

 .כמדווח לעיל 2015-ו  2014, 2013 בשנים המשתתף מביצוע עבודות
 
 

 בכבוד רב,      _ __________תאריך:_
 רואי חשבון           
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 טופס 5

 

 תצהיר 
 1976-ו"תשל, יםוריציב גופים ותקאעס לחוק' ב 2 יףסע לפי

 2/2011 הפנים משרד ל"מנכ חוזר ולפי

_________________  מרח___________  _____   מ"הח  אני ______ ז.ת'    לאחר ___________  . 
 :הלןלכ  מצהיר, כן אעשה לא אם  בחוק עיםהקבו לעונשים צפוי אהיה וכי האמת  את לומר עלי כי וזהרתי הש

 
,  בחברה________________  כ  מכהן  אני"(,  החברה: "לןהל______ ) _____ ________  נציג  אני .1

 . להלן המפורט   את, החברה  מטעם  להצהיר  מוסמך  ואני
 

  לחוק (  א)ב2  בסעיף  כהגדרתו)  אליה  זיקה   ובעל  החברה ,  רזכמב  ותהצע  להגשת  וןהאחר  למועד  עד .2
" להלן)  1976-ו "שלהת,  ציבוריים  גופים  אותעסק   שעו הור  לא"((  יםבורייצ  גופים  עסקאות  חוק: 

  והבטחת  כדין  שלא   העסקה   איסור)  זרים  עובדים   חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר   חלוט  דין  בפסק
-ז"התשמ,  מינימום  שכר  חוק  לפי  או"(  זרים  דיםבוע  קוח: "להלן)  1991-א"התשנ (,  הוגנים  תנאים

 "(. מינימום שכר חוק": להלן)  1987
 

  לחוק (  א)ב2  בסעיף  כהגדרתו)  אליה  קה יז  ובעל  רה החב,  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  עדלמו   עד .3
  או  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  סקפב  הורשעו(  ציבוריים  גופים  עסקאות

 .  ההאחרונ ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה אולם, מינימום רשכ חוק לפי
 

,  חוץ  מומחי  למעט,  יםזר  עובדים,  הז  רזכמ  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  ,החברה  יד י  על  יועסקו  לא .4
  משנה  קבלן,  אדם  כוח  קבלן  באמצעות  ובין  החברה  ייד  על  אם  בין,  בעקיפין  ובין  במישרין  בין  וזאת

 .אתקשר ועמ ראח גורם כל וא
 

  בתנאי   היד עמ  אי  הוותה   זה  תצהיר  במסגרת  בות להתחיי  בניגוד  זרים  עובדים   העסקת  כי,  לי  ידוע .5
 .  ההתקשרות הסכם של יסודית  רההפ ותהווה, זכרהמ/ההתקשרות ההסכם

 

 : זה בתצהיר .6

  וןשומר,  ביהודה  האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט,  זרים   םעובדי:  זרים  עובדים 6.1
  חל  ושעליהם,  אלשרבי  לעבוד  התעסוקה  משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם,  עזה  לבחו

(  שונות  והוראות  כלכליים  ריםהסד)  יחור י  רזווא  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  םשויי  לחוק'  ו  פרק
 . 1994-ה"תשנ (, חקיקה תיקוני)

 : אלה כל לגביו שנתקיימו  חוץ תושב: ץוח  מומחה 6.2

  לתת  כדי  ,אדם  כוח  מתווך  או  אדם  כוח  קבלן  שאינו  ל ראיש  בתוש  ידי  על  ןהוזמ 6.2.1
 . ייחודית מומחיות  החוץ  בושלת יש  ושב בתחום ישראל תושב ותוא ל שירות

 . כדין אלבישר שוהה 6.2.2

 . ודיתהייח   מומחיותו  בתחום עסק הוא בישראל  שהייתו תקופת  בכל 6.2.3

 מפעמיים נופלת איננה  ראש תחודשי  הכנסה לו  תשולם  מומחיותו בתחום  עיסוקו  בעד 6.2.4
 . קהלסטטיסטי הלשכה באתר סםכמפור, שכיר למשרת במשק הממוצע השכר

 
 

        ______________________ ___ 
 חתימה                   

 
 ד"עו אישור

 
___________,  __________  ד"עו ,  בפני  פיעו ה_________  _______   ביום  כי  בזה  מאשר  הנני

______ שברח  במשרדי   זיהה  אשר_____  _____________________  מר_________  ______ ' 
  האמת   את  להצהיר  יועל   כי  שהזהרתיו  ולאחר,  אישית  לי  רהמוכ__/__. _____________ ז.ת  י" ע  עצמו

 . עליה וחתם ל" הנ  הצהרתו  ותוננכ אישר,  כן יעשה  לא אם בחוק הקבועים לעונשים  צפוי יהיה וכי
 
 

 ___________________  תחותמ   _________ ___________ ד"עו
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  טופס 6

 

 מקצועייסיון טופס נ
 
 

א אעדייו מ  להדפים  מידע  לרישום  הח ם  מבקשת  לותם  מהמשתברה  ועל  תף  קבל  למכרז,  הצעתו  עם 
 לא ולהגיש דפים אלה עם הצעתנו. המשתתף למ

 
 תיאור המשתתף :     . 1
 

___________________________ _________________ ________________________ 

______________________________ _____________________ __ _______ ________ 

 __________________ _________________ _________________________________ 

_____________________________ _______________________________________ 

_______ _________________ ____________________________________________ 

 
 :ץ אררוט נסיון של המשתתף בפ .      2
 

__________________________________ _________ ___ ______________________ 

 ________________________________________ ____________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ _______ _________________ 

______________ _________ ___ __________________________________________ 

 
עובד  .       3 צוותי              רשימת  )מס'  איתם  ההתקשרות  וסוג  למשתתף  הקשורים  משנה  קבלני  ו/או  ים 

 העבודה המועסקים על ידי המשתתף(. 
 

 ________________________________ ____________________________________ 

 __________________________________________________________ __________ 

 ________ ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________ _ __________ 

____________ ________________________________________________________ 

 
 הביוב. עבודות ברשת המים ו רשימת לקוחות להם ביצע המשתתף .       4
 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________ ______________ 

_________________________________________ ___________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 
 שם איש הקשר _______________________________למכרז.  .5
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 ימולא ע"י קבלן המשנה( )                       
 

 7טופס 
 

  שדרוג ופיתוחכרז ות במסגרת מ ביצוע עבוד ה לענייןקבלן משנכתב התחייבות של  נוסח
   רשת מים וביוב

 
         כבודל

 בע"מתאגיד אלעין 
 )להלן: "החברה"( 

 
 ג.א.נ.,

 
של   כתב התחייבות - רשת מים וביוב שדרוג ופיתוחמכרז מסגרת  - 2022/80מכרז מס'  הנדון:

 קבלן משנה
 
 

מצהירים ומתחייבים  (,  הקבלן המשנ)להלן: "  מ ח", ה________________________________ אנו  
 כלפיכם כדלקמן: 

 
"(  המציע_______ )להלן: "_____הרינו מאשרים בזאת, כי התקשרנו עם המציע __________ .1

פיתוח   עבודות  לביצוע  מסגרת  בהסכם  מכרז  ופיתוח במסגרת  מ   שדרוג  וביוברשת  ככל    ,ים 
 בנדון. י המכרז שן, והכל בהתאם למסמכ שבנדו יזכה במכרז עשהמצי

 
רשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  הרינו להצהיר כי הננו   .2

 . . מצ"ב העתק מהרישיוןלפחות 1-, ג200בסיווג קבלני , 1969-בנאיות, התשכ"ט
 
המציע   .3 כי  לנו,  והג משידוע  הנדון  במכרז  היתריתתף  בין  הצעתו,  על    ש  נו  התחייבותבהסתמך 

 . שלעיל
 
מקובלת    ,כי דרישות המכרז והצעת המציע, בתחומים הקשורים אלינו, ידועה לנו  מצהיריםהננו   .4

, ואנו מתחייבים  ניתנת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו  ,עלינו
ההור לכל  בהתאם  במסמכ לפעול  הרלבנטיות  ה  יאות  בתחומים  במידההמכרז,  אלינו,    קשורים 

 . ויחתום על חוזה עמכם  והמציע יזכה במכרז
 
ברשותכם  .5 אלא  אחר  גורם  לכל  זה  התחייבות  כתב  פי  על  חובותינו  להסב  שלא  מתחייבים  הננו 

 המפורשת מראש ובכתב. 
 
ישורכם  אבו באמצעות גוף אחר,  למסגרת אחרת, ו/א  תועבר  פעילותינו הנ"לשמובהר כי במידה   .6

, מבלי שזכויותיכם על פי  הגוף האחרים  או  זו כלפיכם למסגרתתוסב התחייבותנו  ב,  מראש ובכת
 . כתב התחייבות זה תיפגענה

 
ונפר   .7 במידה  כי  לנו  העומדים    התחייבותנו ידוע  האמצעים  בכל  כנגדנו  לנקוט  תוכלו  כלפיכם  זו 

 תיכם כלפינו. לרשותכם על פי דין לשם אכיפת זכויו
 

 
 ו על החתום:ה באניולרא

 
 
 

________________      _____________________________      _________________ ___ 
 תאריך    חתימה                              חותמת+   שם           
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 8טופס 

 הצהרה על הליכים משפטיים
  

 יע( במצטה )ייחתם על ידי מנכ"ל המציע ובעלי שלי
 

 לכבוד : 
 ד אלעין  גיאת

 בע"מ  והביוב האזורי   יםהמ  דתאגי
 
 

____ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את  ___________ אני הח"מ, _

 האמת, שאם לא כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :

 בעלי המניות השליטה של המציע הם : 

 פ. ___________ . __________ ת.ז./ח____
 

 ח.פ. ___________ ___________ ת.ז./___ 
 
 _____________ ת.ז./ח.פ. ___________ _
 

 הנני מצהיר כי מלבד בעלי השליטה שפורטו לעיל אין בעלי שליטה אחרים. 
 הנני מכהן כמנכ"ל/הנני בעל מניות השליטה במציע )מחק את המיותר(. 

 
הרשעות   לי  תלויים  לילבפ  אין  לא  איוים,  כנגדי  כנם,  ומישעומדים  מתנהלות  חקירת  ולא  כל  גדי 

 בירות שעונשן המרבי מעל שנת מאסר. בעה שטרמ
 

הורשעתי ותלויים ועומדים כנגדי אישומים ו/או מתנהלות כנגדי חקירות משטרה בעבירות שעונשן   
וצעה  ב ביצועה, היכן    ועד, מהמרבי מעל שנת מאסר. כמפורט להלן : )נא לפרט את מהות העבירה

 חר(. י אונטווכל פרט רל
_________ ___________________ __________ __________ _____________________ 

 ______________________________________ __________ _____________________ 

         _________ __________ 
 חתימה + תפקיד                 

 
 

 אישור

ופיע  _______ ה __________ כי ביום _  בזה  אשרד מ"_____, עו______________ מ _____ הח"ני  א

_בפני  _________ __________________י  מס'  ת.ז.  נושא  ולאחר  ________________   ___

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  

 . חתם עליו בפנייו והיראת נכונות תצ

 
         _____ ___ ________ 
 חתימה וחותמת, עו"ד          
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 9טופס 
 טופס ביקורת מסמכים 

 )להשלמה ע"י הקבלן( 
 

 רשת מים וביוב  שדרוג ופיתוח למכרז מסגרת  שם העבודה

 08/2022 מס' מכרז
 

 חתימת הקבלן  פרוט  שם המסמך מס'

 אישור תקף מרשם הקבלנים  1

ום קבלנים, ישום לפי חוק רריש בדבר
כמפורט בסע'  בסיווג הקבלני 1969-"טתשכ

לגבי מציע אשר התקשר    יל.לע 2.2+   2.1
, יש לצרף  2.2עם קבלן משנה כאמור בסעיף  

רשם קבלנים כתב התחייבות  בנוסף לאישור
 . 7נוסח טופס קבלן המשנה ב

 

   אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות.  2

   קורבמס הכנסה ניכוי מ אישור על 3

בתנאי מפורט ית להצעה כערבות בנקא 4
 .  2פס וטהמכרז, בנוסח 

                             , בתוקף עד לתאריך ₪ 0,00010ע"ס  
2.9.16 . 

 

   ישור על רישום כעוסק מורשה א 5

   .3טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 6

ח הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות, בנוס 7
  . 4טופס המצורף כ

 

8   
 

ו/או   ווי ביובעבודות קל ביצוע המלצות ע 9
  נדרש במסמכי המכרז.מים, כ

 

תצהיר על העדר הרשעות, בנוסח המצורף  10
  . 5טופס כ

 

   . 6טופס ידע, בנוסח המצורף כדף מ 11

הצהרת קבלן משנה לעבודות פיתוח  12
    7טופס בנוסח המצורף כ

13 

או  /עות, העדכונים וכל ההבהרות, ההוד
מציעים, לרבות השינויים שנשלחו ל

מפגש המציעים, חתומים על ידי סיכום 
 הקבלן. 

 

 

14 
גבי "הצעת  מילאתי את הצעתי על 

למסמך ב', ביחס לכל    נספח ט'הקבלן", 
 הסעיפים. 

 
 

 חתימה על מסמכים והשלמתם 15
המכרז,  מכי  ממס כל אחדחתמתי על 

ו/או מילוי שלמה את כל הטעון ה שלמתיוה
 סמכי המכרז. במ

 

 
ל או  המסמכים הנ"  רשאית לפסול את הצעתי, וזאת בין היתר במידה ולא צורפו איזה מן  כי החברהידוע לי  

 לא הושלמו איזה מן הפרטים הדרושים, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 
י לגרוע מכל  ם, ואין בו כדימנת להקל על המציע   ת ועלק לצרכי יעילוכמו כן, ידוע לי כי טופס זה נועד אך ור

  פגוע בכל זכות העומדת לטובת החברה לפי מסמכיל  הוראה אחרת לפי מסמכי המכרז, ו/או כדירישה ו/או  ד
 המכרז או לפי כל דין. 

 
 שם המציע ___________________    תאריך    _____________________ 

 
 _____ ________________   המחתי   ___________ חותמת  __________ 
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 זה וח
 
 

 2022 , ביום __________ לחודש __________ בשנתיאסיףבכפר שנערך ונחתם 
 

 בין
 

 מ "בעאלעין המים והביוב האזורי  תאגיד 
 

 514387208ח.פ. 
 "( החברה)להלן "

 :  מצד אחד
 

 לבין
 

 __________________ 

 __________________ 
 "( הקבלן"ן  )להל

 י : שנ מצד
 

  -רשת מים וביוב    שדרוג ופיתוח ליצוע עבודות  מכרז מסגרת לב  -ומבי  סמה מכרז פפרוהחברה   והואיל 
 בלן הינו הזוכה במכרז: והק 08/2022, מכרז פומבי מס' ביישוביי תאגיד אלעין

 

עבודות   והואיל  מהקבלן  להזמין  החברה  ופיתוחלוברצון  וביוב    שדרוג  מים  התאשוב ביירשת  ,  גידיי 
עלהתאב לצורך  החלטת-ם  את  הח  פי  לבצע  מעוניין  והקבלן  בהתאם  עהברה,  כאמור,  בודות 

 לתנאים  המפורטים בחוזה זה להלן :  
 

 כדלהלן :  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים
 

 פרק א'    כללי  .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. 
 

 הגדרות ופרשנות .2

ם  לן הפירוש או המשמעות  המפורטידלה פורטים בטור הימני  ם המ ונחייהיו למ  זה  בחוזה  2.1
 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת :

 

 המשמעות                  המונחים                
 

החברה             "המכרז" ידי  על  שהתפרסם  מסגרת  המכרז  עבודות  מכרז  לביצוע 
ופיתוחל וביורש  שדרוג  מים  התאגיד  ב,ת  מכרזביישוביי  מבי  פו  , 

 . 08/2022מס' 
 

 התנאים הכלליים של המכרז.    ז"        "תנאי המכר
 

 . מ"תאגיד אלעין בע "חברה"          
 

שיפוט "הישוב" המקומיות     תחום  בתחום  הרשויות  שיכלל  שטח  כל  וכן 
 רשיון החברה ככל שיורחב תחום רשיון החברה. 

 

ממועסק ובדיו,  עות  לרב "הקבלן" המשיו,  קבלני  ש נהליו,  ידו,  נה  על  יועסקו 
 ברה וכל הבאים בשמו ומטעמו. חר קבלת אישור החאם יועסקו, לא 

 

שימונה "המפקח"                 החב  מי  ידי  על  ברחבי  בכתב  העבודה  ביצוע  על  לפקח  רה 
 החברה במסגרת חוזה זה. 

 

ח "התקן"              פי  על  תקן  של  הכמשמעותו  תשי"גוק  ותקנות    1953-תקנים, 
 1982-קן וסימן השגחה( התשמ"ב תו תהתקנים )

 

תשי"ג "תו תקן"                    התקנים  חוק  פי  על  תקן  תו  של  ותקנות    1953-כמשמעותו 
 . 1982-תקן וסימן השגחה( התשמ"ב  התקנים )תו
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בין "החוזה"                 נספחיו,  כל  על  החוזה,  שאישצו  פירושו  ובין  מצורפים,  רפו  נם 
המפ מייםרט לרבות  מכל  מסמך,  וכל  התוכניות,  שהוא  ,  וסוג  ן 

בעת לחוזה  נשיצורף  פרטים  לרבות  נוספות  יד  תוכניות  ו/או  וספים 
 או תוכניות משנות. 

 

של   בודה"        "הע חלק  וכל  וההתחייבויות  והפעולות  העבודות,  כל  פירושה 
וההתחייבויות הפעולות  לבצע,  שעל  העבודות,  בהתאם    הקבלן 

ופיתוחעם    בקשרונספחיו    לחוזה ובי  שדרוג  מים  לפי  רשת  וב, 
ין, ברחבי העיר בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, לרבות  כל  העני 

המפקח ידי  על  שתוטל  ולרבות    עבודה  לחוזה  בהתאם  הקבלן  על 
 עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה. 

 

ככל    חום רשויות נוספות ם בת ושטחים נוספי  התאגיד ט  תחום שיפו   דה" "אתר העבו
רשי שיתווס בתחום  החברהף  גינות  ,  ון  חינוך,  מוסדות  חצרות 

רכם, מתחתם  ציבוריות, שטחים פרטיים, שטחי ציבור אשר בהם, ד
כל   לרבות  הקרובה,  סביבתם  וכן  העבודה  תבוצע  מעליהם  או 

ודה על  רך ביצוע העבלצו  מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן
 וזה. פי הח 

 

עבו     העבודה" צוע"בי כל  של  זהביצועה  חוזה  פי  על  של המפקח    דה  רצונם  לשביעות 
 והחברה. 

 

ומרי בניה, צנרת, אביזרים, מגופים,  ציוד מיכני, חשמלאי ואחר, ח "החומרים והציוד"
האחרים   החומרים  כל  ו/או  צבעים  חילוף,  חלקי  עזר,  חומרי 

 ע העבודה. ביצוהדרושים ל
 

אושרו  או על ידי הקבלן וינו על ידי החברה ו/הוכנו ויוכות שהתוכני התוכניות"     "
ידי   על  בכתב  שאושר  בתוכנות  שינוי  כל  לרבות  החברה,  ידי  על 

ח  לענין  שיאושרו  המפקח  אחרים  ומחירון  תוכנית  כל  וכן  זה,  וזה 
כתבי  ות ובכתב על ידי המפקח לענין חוזה זה מזמן לזמן, וכן תוכנ

 רו על ידי המפקח. יאושן לזמן, ושיתווספו מזמכמויות 
 

המחירים              "המדד" המרכזית    לבניהמדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם 
 קומו. לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במ

 

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.       "המדד הבסיסי" 
 

 קבלן. דה להוצאת כל הזמנת עבועד  במוון הידוע האחר המדד  "המדד הקובע"        
 

אויב,           "כוח עליון "          פלישת  מלחמה,  בלבד:  להלן  המנויים  המקרים  רשימת 
)בין שהוכרזה מלחמה  קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת   אויב 

גיוס   כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען  טבע.  ואסון  לאו(  אם  ובין 
 וח עליון. נם נחשבים ככבתות וסגר אי , השמילואים, שביתות

 

חקוק כמשמעותו בחוק  רך פרשנות רואים את החוזה כהפרשנות יחול על החוזה. לצוק  חו 2.2
 הנ"ל. 

 

י 2.3 נספחיו השונים הקיימים ואשר  על  זה,  יפורש במקרה של סתירה,  חוזה  ובאו בעתיד לא 
העול  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות  דו  או  וודאות,  אי  ממ ספק,  כל  ה  וללא  נו, 

 ולסעיפי משנה. שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפיםרות רות, לכותהזדקקות לכות
 

 נספחים  .3

ובין אם לא, מהווים חל 3.1 בפועל  בין אם הם מצורפים  ק בלתי  המסמכים המפורטים להלן, 
 נפרד מחוזה זה : 

 

 נוסח כתב ערבות לביצוע ולבדק. '          נספח א
 עבודה.   זמנתנוסח ה           1נספח א' 

 . הקבלן  חיביטו אישור על קיום     'ב נספח
 . פטור מאחריות לנזקים - הקבלן הצהרת   (1) 'ב נספח

 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.  (  2נספח ב' )
 תעודת סיום.             נספח ג'
 הוראות בטיחות.            נספח ד'
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 הוראות תשלום.            נספח ה'
 ן בטיחות. מבח            נספח ו'

 ב.ים והביוברשת המ תאור העבודה -מיוחד  טכנימפרט             ז' פחנס
בניה               'נספח ח לעבודות  הבינמשרדי  הכללי  והמפרט  טכניים  בהוצאת    -מפרטים 

הקבלן  משר את  מחייב  אך  מצורף  )לא  האחרונה  במהדורתו  הבטחון,  ד 
 לכל דבר ועניין( פרקים : 

 מוקדמות.  - 00
 עפר. בודות  ע - 01
 .באתרעבודות בטון יצוק  - 02
 מוצרי בטון טרום.  - 03
 עבודות בניה.  - 04
 עבודות איטום.  - 05
 עבודות טיח.  - 09
 עבודות צביעה.  - 11
 מסגרות חרש.  - 19
 כיבים מתועשים בבנין.ר - 22
 פיתוח האתר וסלילה.  - 40
 משטחי בטון.  - 50
 סלילת כבישים ורחבות.  - 51
 ובניה.  חומרי תשתיתפקת אס  - 55
 קווי מים.  - 57
 קווי ביוב.  - 58

 בלן. הצעת הק נספח ט'
   לישוביי התאגידרשת מים וביוב,  שדרוג ופיתוחמחירון לעבודות  נספח י'

 כללית.  מפה          נספח יא'
 פרוטוקול מסירה.           נספח יב'
 הצהרה על חיסול תביעות.           נספח יג'

 ומי /חירום. ם מקן במשבר מיתנהלות הקבל ה           'דח ינספ           

מודעת הפרסום, הוראות המכרז, ו/או כל  , חוזה זהטים לעיל, לרבות כל המסמכים המפור
 יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי המכרז".  ,מסמך בקשר למכרז

 

הק 3.2 בזאת  מצהיר  ספק,  כל  נפרלמניעת  בלתי  חלק  המהווים  המסמכים  ברשותו  כי  ד  בלן 
ל ההסברים  ם, קיבל את כא אותם, הבין את תוכנמחוזה זה, לרבות אלה שלא צרפו, כי קר

 מור בהם.ב לבצע את העבודה על פי כל האר ביקש ומתחייאש
ידו לא תקנה   על  אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו 

ז ולקבלן  שהוא,  סוג  מכל  נוסף  תשלום  לקבלת  כלשהי  או  כות  תביעות  כל  לו  יהיו  לא 
 זה. דרישות בענין 

 

 הצהרות הקבלן .4

האחרונים    שיסופקו על ידו הינם מהדגמים  כי כל האביזרים  תחייב בזה  ן מצהיר ומבלהק 4.1
בדרישות התקן  ה ויעמוד  יתאם  זה  חוזה  ידו במסגרת  על  שיסופק  אביזר  כל  וכי  מיוצרים 

 י התקף במועד התקנת האביזר. הישראל
 

ו  מצהיר  ההקבלן  כל  כי  ויותקנומתחייב  שיסופקו  תקן    אביזרים  תו  ישאו  ידו  תו  על  ו/או 
אחהשגח הוא  וכי  הת ה  לבדיקת  הגורמים  ראי  ידי  על  האביזרים  וקבלת  אמת  המוסמכים 

 אישורם לכך. 
 

התנאים, 4.2 את  ויבחן  העבודה  בהזמנות  שיפורטו  כפי  העבודה  באתרי  יבקר  הנתונים    כי 
ו/ העבודה  בביצוע  הקשורים  קוהנסיבות  והכל  התשתיות,  לרבות  ממנה  הנובעים  ודם  או 

טענות ו/או תביעות כספיות    תהיינה לו כל   מתחייב כי לא קבלן מצהיר ו לתחילת העבודה. ה
 אי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. אחרות, כלפי החברה, שמקורן ב או

 

זה 4.3 חוזה  תנאי  קרא  כי  מצהיר  התנא  הקבלן  לאשורם  לו  וברורים  ידועים  כי  ים  ונספחיו, 
יש וכי  ובנספחיו  זה  שבחוזה  ולבצ  והדרישות  לקיימם  הדרוביכולתו  כל  את  לעבודות  ע  ש 

ופיתוח של  רש  שדרוג  אספקה  לרבות  וביוב,  מים  הדרישות  פי  על  וחומרים  ת  אביזרים 
 והתנאים המפורטים בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין. 

ם במספר הדרוש לביצוע העבודה ברשת קבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומניה 
 נקבעו בחוזה זה. , במועדים ובתנאים ש אלעין  יישוביברחבי והביוב, לפי העניין  המים
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מצהיר 4.4 א  הקבלן  לו  יש  הכישורים  כי  הנסיון,  המיומנות,  הידע,  הפיננסית,  היכולת  ת 
העבודה וכח  והטכניים  הישוב    המקצועיים  ברחבי  העבודה  לביצוע  הדרושים  המיומן 

ל מניעה  אין  וכי  זה  חוזה  להוראות  ובחבהתאם  זה  בחוזה  חוזהתקשרות  על  זה  תימתו  ה 
 ויות של צדדים שלישיים כלשהם.על פיו לא יהא משום פגיעה בזכ התחיבויותיו   ובביצוע

 

ודה בהיקף כלשהו  הקבלן מצהיר כי ידוע לנו שהחברה אינה מתחייבת למסור לו הזמנות עב  4.5
בר העבודה  לביצוע  הזמנה  דריוכי  ו/או  הזמנות  בקבלת  מותנת  הישוב  לעת  חבי  מעת  שות 

 ורך. בהתאם לצ
 

י העבודה והקבלן  זמנ ה תהא רשאית בכל עת לשנות את  כי ידוע לו כי החבר  מצהיר  הקבלן   4.6
רשאית החברה  תהא  כן  כמו  כאמור.   שינוי  בגין  כלשהיא  תשלום  לתוספת  זכאי  יהא    לא 

ימים ממועד מסירת ההזמנה ולקבלן    7וך  לבטל הזמנה שנימסרה לקבלן, כולה או חלקה, ת
 נין.  ו/או אחרת בעתביעה כספית  א תהיה כל טענה ו/או ל

 

ו חומרים שלגביהם  המשובח ביותר ומתקנים א להשתמש בחומרים מהמין    מתחייבהקבלן   4.7
הם לתקנים האמורים לרשת קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיי

  ו שאז ילכו לפי קביעה נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או בניספחי  המים והביוב, אלא אם
 מפורשת זו. 

 

י 4.8 כי  ומתחייב  מצהיר  הבעלות,הקבלן  זכויות  כי  לו  הזכויות יות  זכו  דוע  וכל    היוצרים 
בהם   יעשה  לא  הוא  וכי  לחברה  שייכות  במפרטים  שהוא,  וסוג  מין  מכל    שימושהאחרות, 

 כלשהוא אלא לצורך ביצועו של חוזה זה. 
 

וח  ת מסמכי הביטו על חוזה ההתקשרות א הקבלן מתחייב להמציא לחברה בטרם חתימת  4.9
 המפורטים להלן: 

 

באישור   4.9.1 בימקורנוסח  )  הקבלן   יטוחי קיום  כמפורט  חתום  ב'  נספח(  ידי  כדין  ,  על 
 . ביטוחהחברת 

 (. 1נספח ב' )ן על ידי הקבלן, הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים החתומה כדי 4.9.2

מי 4.9.3 תנאים  לביצוע  נספח  ע וחדים  כדין  חתום  בחום,  ידי הקבלן,  עבודות  ב'ל    נספח 
(2) . 

 

 מכים והוראות מילואים ת במססתירו .5

קבלת   5.1 עם  מיד  לבדוק  הקבלן  ממרכיביו,  על  אחד  כל  או  והמידע החוזה,  הנתונים  כל    את 
 הכלולים בהם. 

 

ב  5.1ף קטן  גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעי 5.2 ה, דו  ל עת אחרת, סתירה, אי התאמכובין 
שהיה    ו אוראה אחרת ממנחת מהוראות החוזה להובין הוראה א  משמעות, וכיוצא באלה

בפי א הקבלן מסופק  הנכון של מסמך  כל  רושו  של  הודעה  חלק ממנוו  או שמסר המפקח   ,
ל בכתב  הקבלן  יפנה  החוזה,  את  כהלכה  מפרש  הקבלן  אין  שלדעתו  שיתן    מפקח לקבלן, 

הודעה    תןמ  אי  צורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי ה
המ  ידי  מחלעל  בדבר  מ  וקתפקח  בה  אין  החוזה  שלבפירוש  לפירושו  הסכמה  הקבלן    שום 

 תגרע מאחריות בחוזה זה. היא לא ו
ה לפני ביצוע   הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוז

, לא יהיה  בכך, א עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזההעבודה ולקבל הוראות כאמור, ל
לפי שיקול    ת לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר,ן המפקח להורוכדי למנוע מ   סתירה כאמור,או ב

פי   על  לנהוג  מתחייב  הקבלן  דין.  לכל  ובכפוף  המפקח  של  המקצועית  הבנתו  ומיטב  דעתו 
דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי    ת המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות אוהוראו

 ור.המפקח, כאמ ראה כלשהי שלכאמור, או בגין הוש, ירופ
 

הוראות, לרבות תוכניות,  כדי ביצוע העבודה,    לקבלן, מעת לעת, תוךי להמציא  המפקח רשא 5.3
 לפי הצורך לביצוע העבודה. 

 

אין    ולםא ן,  מחייבות את הקבל   5.3-ו  5.2ם לסעיפים קטנים  הוראות המפקח שניתנו שהתא 5.4
 ה. ן על פי החוזרוע מאחריותו של הקבלבאמור בסעיף קטן זה כדי לג 
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ת זה והתיאור הכלול  ים זה אכמשלימ  את המפרטים והתוכניות   מובהר בזה כי יש לראות  5.5
 ין. בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי הענ 

 

 ודה סדר עדיפויות סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העב .6

צא באלה בין  וש שונה וכיואפשרות לפיר   ,אי התאמה, דו משמעותבכל מקרה של סתירה,   6.1
האה לבין  זה  חוזה  בהוראות  מנספחיו אמור  באחד  הנוגע    מור  בענין  לנספח,  נספח  בין  או 

 סדר העדיפיות הבא :         במסמך לפי  לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה
 

 טכניים.  המפרטים ה א.  
   בכתב.מראש ו על ידה   שרואוו  לחברהמך אחר שהוגש  התוכניות לביצוע וכל מס ב.   
 .  החוזה ג.   

 תקנים ישראליים. .  ד
                

בדרישותיו מן במסמך   הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר
 המסמך הקודם. שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על הקודם, 

 

סתירה 6.2 של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  בבנוסף  וכיוצ"ב  התאמה  אי  ה   ין,  נזכרים  המסמכים 
בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג    אותפנות אל המפקח והמפקח יתן הוריל, חייב הקבלן ל לע

 על פיו.     
 

  דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה,  6.3
ו, בשאלת  המפקח לפי שיקול דעת   ם הטכניים לבין עצמם, יכריע בין הנספחי  וכיוצא באלה 

 ראותיו. ינהג על פי הויפות והקבלן העד
 

 בצוע ולוח זמנים  פרק ב' הזמנת עבודה,

 הזמנת עבודה  .7

חוזה   7.1 הינו  זה  חוזה  כי  הצדדים  בין  ופיתוחלמוסכם  ובי   שדרוג  מים  העניין,  רשת  לפי  וב, 
 רשיון החברה.ם רשיון החברה ככל שיורחב ף שיכלל בתחוובכל שטח נוס בישוביי האגיד

ת לקהחברה  ממסור  לבלן  עבודת  פעם  הזמנות  זה    ורטכמפפעם  בהתאם  בחוזה  להלן, 
בענייןקושיל והבלעדי  וצו עבודה תחולנהל דעתה המוחלט  עבודה  כל הזמנת  על  הוראות    . 

המכרז התקשרותהוראוו   מסמכי  תיצור  הזמנה  שכל  באופן  החוזה,    החברהבין  רה  ישי  ת 
המפורט   פי  על  הקבלן  המכרזלבין  ובמסמכי  הוראה  בהזמנה  מצוין  חב  וכל  בה  זה  וזה 

הוראו  . "החברה" בין  סתירה  של  מקרה  המכרז בכל  מסמכי  להוראות  ההזמנה  תהא    ת 
 עדיפות לקבוע במסמכי ההזמנה. 

 

אישית  7.2 במסירה  לקבלן  תמסר  בחירת    ההזמנה  לפי  בפקסימיליה,  או  רשום  בדואר  או 
  את הקבלן עםתחשב כנמסרת ומחייבת  הזמנה שתמסר לקבלן במסירה אישית    .  הברהח

שעות    48ת הקבלן  ת אייבואר רשום תחשב כנמסרת וכמח מסירתה לו. הזמנה שתשלח בד
 לאחר שנשלחה בדואר מבית הדואר בישראל לפי כתובת הקבלן שבמבוא לחוזה זה.

את    , תחשב כנמסרה וכמחייבתיאו בדואר אלקטרונה שתשלח בפקסימיליה, לקבלן  הזמנ
 . העברתהעם הקבלן מיד 

 

ת  למהש  ותאריך   עבודהה  , אתרהשםאת  ודה יכללו, בין היתר,  ת עבהתחלודה וצו  הזמנת עב 7.3
 .1' נספח אתהא על פי נוסח  , הזמנת עבודהיצורף הסבר מפורטלהזמנת העבודה   העבודה.

     

  מוקדמות בדיקות .8

תו, את  וסביבכל הזמנת העבודה, את אתר העבודה    הקבלן מאשר כי יבדוק, מיד עם קבלת  8.1
וטי העבודוכמויותיהם  של  הבם  והחומרים  לביצועת  הגישה,    העבודה,  דרושים  דרכי  את 

ואת כל הגורמים אשר יש    והחיבורים אליהן ותנאי  העבודה, מם של מערכות תשתית  מיקו
ו טענה  כל תביעה ו/א ולא תהיה לו    שפעה על התחייבויותיו, וכי אין או עשויה להיות להם ה

,  לחברהיותיו בכתב  ת הסתייגוההזמנה, א  לתיום ממועד קב   14תוך    בענין אלא אם הגיש,
 ה ללא כל דיחוי.  יתר המקרים, תתבצע העבודרים של עבודות יזומות, בבמק

 

יישוביי  תחום השיפוט של    בכלהקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע באתרים   8.2
,  סוג שהוא מכלים צנרת בהם קיימ ספו לתחום החברה,  פים אשר יתווומקומות נוס  התאגיד
מסוגים שונים    ות כבלי חשמל וטלפון וכן מערכ  ל,חות, ריצוף, עמודי חשמ, שוקורתתאי בי

  מבלי לגרוע   חלקם.    הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, בקירות המבנים וברצפות כולם או
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ותקשורת כאמור בדרישות    כבלי חשמלמהאמור לעיל, לא יתקין הקבלן מתקנים מתחת ל
    .1498הישראלי התקן 

 

כי  לן  הקב 8.3 על  מצהיר  המ שוכנע  בדיקותיו  ב יסוד  הנקובים  התשלומים  כי    ' יפרק  וקדמות 
כל   לחוזה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר

 תנאי העבודה על ידי הקבלן.   ה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה שלתביע
 

  לוח זמניםע תכנון ודרכי ביצו .9

מתחייב 9.1 לאישו  הקבלן  המפקח,  להגיש  תוךיזומות  דות  בעבור  מאשר  יאוחר  ימים    10  לא 
מס לרבות  ממועד  העבודה,  של  הביצוע  דרכי  בדבר  בכתב  פרוט  עבודה  הזמנת  כל  ירת 

  זמנים לביצוע העבודה. ות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה ולוח  הסדרים והשיט 
למפ ימציא  דרישתו,הקבלן  לפי  הסברי  מזמן  קח,  בכתלזמן,  ופרטים  לדרכם  בקשר  י  ב 

האמורים הזמנים  ולוחות  ופירוטים.הביצוע  עידכונים  לרבות  עפ"י     ,  דחופות  בעבודות 
 ר המפקח.קריאות יתבצעו העבודות ללא כל דיחוי עפ"י אישו

 

על   9.1בסעיף קטן    לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור 9.2 זמנים  לוח    המפקח, ידי    יוכן 
 הקבלן. ת ההכנה, כאמור, יחולו עלוהקבלן. הוצא  והוא יחייב את

 

עת, 9.3 בכל  רשאי,  כך שהעבודה  המפקח  בשל  ובין  בין  הזמנים  ללוח    אינה מתנהלת בהתאם 
להורו החוזה,  להוראות  בהתאם  אחרת  החלפתו מסיבה  על  או  הזמנים  לוח  שינוי  על    ת 

ו הוראבאחר,  קטן  על  סעיף  יחול  המפקח  בשי9.2ת  המחוייבים.  ,  או נהשו  נויים  תוקן,   ,  
 ל ידי המפקח. רו עאישווח הזמנים את הקבלן מזמן  הוחלף לוח הזמנים יחייב ל

 

שר שאו  ו/או למפקח, בין  לחברההמצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה   9.4
פי  עליו ל את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת

 . זה ולפי כל דיןהחו
 

 וע העבודה התחלת ביצ .10

בבי יתחיל  בתארהקבלן  העבודה  על  צוע  שייקבע  מלווהיך  צו   מפקח/ ידי  שתיקרא  בכתב                המזמינה 
ללוח   בהתאם  בביצוע  יחל  הקבלן  עבודה.  בכל התחלת  זה  סדר  לפי  בביצוע  וימשיך               הזמנים 

ם ללוח  וזה ובהתאשנקבעה בח  פהשלמת העבודה תוך התקו אחד משלבי הביצוע ובקצב הדרוש לה
תקופת    ח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכך.ת המפקזכר בחוזה, אלא אם כן קיבל מאהזמנים הנ

בתקופת  כלולה  לעבודה  תינתן  ההתארגנות  ולא  בצו    הביצוע  הנקוב  המועד  של  דחיה  כל  לקבלן 
 ת התארגנות לעבודה. ודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופ התחלת עב

 

   הקבלן. ו חלקו, לרשותבודה, כולו אהעמדת אתר הע .11

ה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו  לעיל להתחלת העבוד  10במועד שנקבע בסעיף  
של   ביצועה  להתחלת  הדרוש,  ממנו  הזמניםחלק  ללוח  בהתאם  המשכתה    הנזכר.   העבודה 

ידרש  פי שיהכל כ   בודה.חלקים נוספים מאתר העמכן יועמדו לרשות הקבלן מזמן לזמן,    חרלא
 התאם ללוח הזמנים.לביצוע העבודה ב

 

 

   דהמת העבוועד השלמ .12

יין  רשת מים וביוב, לפי הענ שדרוג ופיתוחהעבודות הקשורות בהקבלן מתחייב להשלים את   12.1
פרק מושלמים ומוכנים לשימוש תוך    שבכל הזמנת עבודה, ולמסור אותם  בישוביי התאגיד

 צוע. או קריאה לביכל הזמנה ו/ שהוגדר  בהזמן 
 

לע  המפורטים  הקבוהמועדים  מהמועד  הינם  התחיל  בצו  עבודה  ע  הזמן  לת  את  וכוללים 
  הדרוש לקבלת כל האישורים הדרושים לביצוע העבודה. 

     

  לסעיף  ה אלא בהתאם ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבוד  למען הסר 12.2
 של החוזה.  הפרה יסודית זמנים הינהידה בלוח הוכי אי עמ   להלן, 13

 

    למת העבודההארכת מועד הש .13

כי  ס 13.1 המפקח  להארכבור  מקום  העבודה,  יש  להשלמת  המועד  שאינן  ת  יזומות,  בעבודות 
,  לעבודה  מחמת שינויים או תוספותין כל מטרד באיזור,  פוגעות באספקת המים הסדירה וא

מ מיוחדים  או  תנאים  או  עליון,  כח  המפקחחמת  לדעת  הארכה, המחייבים,  מתן  רשאי    , 
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שיק המפקח   לפי  כן   ליתן,  לעשות  נתבקש  אם  דעתו,  להשלמתול  ארכה  הקבלן,  ידי    על 
 העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו. 

 

של 13.2 הארכה  הע יום    30  מתן  השלמת  למועד  מעבר  במצטבר,  ובין  לבדה  בין  בודה,  ומעלה, 
  קף בלא אישור קח ולא יהא תו בכתב של המפן אישור , טעו13.1שנקבע כאמור בסעיף קטן  

 .זה
        

 סקת העבודהפה .14

מאת    לזמן מסויים או לצמיתות לפי הוראה בכתב   את ביצוע העבודה,על הקבלן להפסיק   14.1
י  ניתנה לו על יד   שצויינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם  המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה 

 לן יעבוד עדיין באתר.בכתב על כך, ובתנאי שהקבהמפקח הוראה 
 

ביצו 14.2 כהופסק  עבודה,  לע  מקצתה,  או  קטןולה  סעיף  הקבל 14.1  פי  ינקוט  באמצעים,    ן 
הצורך, לפי  אורח  לעוברי  סכנה  ולמניעת  ולהגנתה  העבודה  של    להבטחת  רצונו  לשביעות 

 .והחברהמפקח  ה
 

ח,  המפק  זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראותהוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה   14.3
הא רשאי לדרוש  תשלום  י   לא  , ובלבד שהקבלןהחברהעל  , תחולנה  14.1אמור בסעיף קטן  כ

ההוצאות ייקבע על    שיעור   וראות המפקח.ה  ם קבלתיום מיו  30ת כנ"ל לאחר תום  הוצאו
 הזדמנות להשמיע טענותיו.  שתינתן לקבלן ידי המפקח, לאחר

 

די מילוי  ת שנגרמו לקבלן תוך כ, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאוקת העבודהנגרמה הפס 14.4
 הקבלן. י סעיף זה על אות המפקח לפ הור

 

ביצוע העבודה,   14.5 לצמיתוהופסק  או חלקה,  התחלת כולה  צו  לקבלן  שניתן    עבודה   ת, לאחר 
למעשה עבודות   בביצוע  החל  עבורוהקבלן  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהיה  שביצע  ,   העבודה 

אותו    , בפועל לגבי  שתעשנה  סופיות  מדידות  מהעבודהלפי  ול שביצועו    חלק    פי הופסק 
של  מה המחירים  שבהצעת  רק  הקבלן.  חירים  הקבלן  מן  ביצע  זכאי העבוד  חלק  יהיה  ה 

 מו, אם התארגנות מיוחדת שנגר   חסי בהוצאותי לתשלום חלק יחסי מן המחיר, וכן לחלק  
 נגרמו, לקבלן הכל לפי קביעת המפקח. 

 

ינגרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור               תשלום  ל  אי היה הקבלן זכלעיל באשמת קבלן לא 
 ' להלן. ילאמור בפרק   כלשהו אלא בכפוף

 

בכתב   הודעה    יום מיום שבו ניתנה לקבלן    90  ישולם לקבלן תוך    541.בס"ק  כאמור  תשלום   14.6
 כאמור לעיל. 

 

הקבלן 14.7 תביעות  כל  של  סופי  סילוק  יהווה  כאמור  כלתשלום  תהיינה  לא  ולקבלן  תביעות    , 
טענ כלפי  ו/או  כלשהן  תביעות  ,החברהות  כתו  כולל  העלפיצוים  מהפסקת  בודה  צאה 

שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת    יוחדות ותביעות לכיסוי הוצאות מ
 העבודה וכתוצאה ממנה.

 

 יקוח וניהול יומן פ  - פרק ג' 

  פיקוח  .15

לבדוק ולפקח    באתרים ובמחסנים,א מוסמך לבקר במפעל,  היו/או מטעם החברה  פקח  מה 15.1
טיב   כולה  על  חלקההעבודה  ביצועה  או  על  החומרים    ולהשגיח  טיב  את  לבדוק  וכן 

שמשתשמ הציוד  איכות  בהם,  השתמשים  ידי  על  הנעשית  המלאכה  וטיב  בו  בלן  קמשים 
לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את   כן   העבודה.    בביצוע הוא  הוראות    רשאי 
   הוראותיו הוא. ואת החברה

ניתנה     ו חומרים.שורם של עבודה אה על אי איר לקבלן הודעהא המפקח זכאי למסו י   כן 
 ותה עבודה או השימוש באותם חומרים. יפסיק הקבלן את א  הודעה כאמור

 

ויעזור למפקח, ולכל בא   15.2 ידו, להכנס בכל עת לאתר הקבלן יאפשר  על  העבודה    כח מורשה 
נ ולכל מ לכלעשית עבודה כלשהי לביצוע  קום אחר שבו  וכן    ובאים ממנו ממקום ש  החוזה 

 יוד כלשהם לביצוע העבודה. מוצרים, חומרים, מכונות וצ
 

מעקב  אמצעי  או למפקח על ביצוע העבודה אלא    לחברהלראות בזכות הפיקוח שניתנה  ן  אי 15.3
ר מאשר יחס בין קונה  חא וזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר ביצוע הח
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והן    לגבי כל  צד שלישי אחר,רה  החב  באחריות  הן במידה והמדובר הואומוכר של סחורות  
 פן ביצוע התחייבויותיו לתוצאות הביצוע. מבחינת אחריות הקבלן לאו 

 

כי אביז  15.4 לפי שיקול דעתו המוחלט,  יקבע,  ציוד אינו מתאים למסמכי  היה והמפקח  ו/או  ר 
שאינה  ,המכרז קבלת  במידה  לשימושמאפשרת  את  רשאית  החברהתהא    ,ו  לקבל    לסרב 

ואזהאביזר יהא  ים  הקבי  התש על  כל  את  להחזיר  עלן  שולמו,  אם  לו,  ששולמו  ד  לומים 
בת מועד  ריבית  לאותו  בשיעור  ריבית  לפעם,  חשב  וספת  מפעם  שנהוגה  המכסימלית 

ב מהמועד  שולמו  מחושבת  ל  ו  או  בפועל  השבתם  למועד  ועד  לקבלן  את הכספים  דרוש 
והכל לפי    ר מתאיםאו אביזים ו/במתקנ  פקו, אם סופקו,החלפת האביזרים ו/או הציוד שסו

דע יחליף  רולדהחברה  החליטה    בלעדי.  ה   תהשיקול  ציוד  ו/או  האביזרים  החלפת  את  ש 
 מיום שנדרש לכך. ימים 7האביזרים תוך   הקבלן את 

 

ותו בעד טיב החומרים או טיב  פקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריה 15.5
קבלן  אחריותו של ה  נה מקטינה את ורת המפקח אי אם למסמכי המכרז וביק העבודה בהת

 ביישובי תאגיד אלעין ביוב, רשת מים ו שדרוג ופיתוחל
 

י התאמות שנתגלו  בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או א 15.6
ששולמו  בגין הביקורות החוזרות בגובה הסכומים    החברה בביקורות ישא הקבלן בהוצאות  

 רות. ביקורות החוזלמפקח בגין ה על ידה בפועל 
 

ת תשלום כלשהו מעבר  שינויים הכרוכים בתוספמך לדרוש מהקבלן לבצע  ינו מוסהמפקח א 15.7
ט כל  מלהעלות  מנוע  יהיה  והקבלן  זה,  בחוזה  שינוי  למוסכם  כל  בענין.  תביעה  ו/או  ענה 

 לקבלן.   החברהם יסוכם מראש ובכתב בין הכרוך בתוספת תשלו
 

 יומןניהול  .16

ינ 16.1 יומן  הקבלן  בק עבודהל  וזה  העבודה  ביצוע  עם  השלמהשר  תעודת   מתן  למועד  עד    את 
  וירשום את הפרטים הבאים :

 

 ודה. מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העב א.   

 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.  ב.   

 ה. השימוש בציוד מכני בביצוע העבוד ג.     

 העבודה.  באתר אויר השורריםתנאי מזג ה ד.    

 יצוע העבודה. והפרעות בב  תקלות ה.    

 התקדמות בביצוע העבודה במשך היום. ה    ו.  

 הוראות שניתנו ע"י המפקח.  ז.    

 בדבר מהלך ביצוע העבודה.  הערות המפקח ח.    

שידרש   ט.    אחר  דבר  המפכל  ושלדעת  המפקח  ידי  לעל  כדי  בן  יש  המצב  קח  את  שקף 
 העבודה.במהלך ביצוע  העובדתי 

 

ידי המפקח.  העתק חתום    ו המוסמך ועלו/או בא כוח   וע, על ידי הקבלןהיומן יחתם כל שב  16.2
 מהרישומים בו יימסר למפקח.

 

א 16.3 ביומן  לרשום  רשאי  להקבלן  אלה  רישומים  אולם  העבודה,  לביצוע  בקשר  הערותיו  א  ת 
 ם המפקח בכתב.יחייבו את החברה, אלא אם כן אישר אות

  

הלגר  מבלי 16.4 מכל  לעיוע  הסתאמור  ברישום  אין  הקבלןל,  ידי  על  הערה  ו/או  משום ייגות   ,
  כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראותצידוק  

 המפקח, המנהל, החברה או הוראות החוזה. 
    

               והמפקח החברהשביעות רצון עבודה לביצוע ה .17

א יבצע  בהתהקבלן  העבודה  הת  רצונם  לשביעות  לחוזה,  של  אם  ו מוחלטת  וימלאהחברה    המפקח 
 מפורטות בחוזה.  חרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינןלצורך זה א

 
 התחייבויות כלליות   -פרק   ד'  

  וד ופינוייםפרוק אביזרים וצי .18
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יפרק מאתר העבודה א 18.1 וצנרת למתקנים הקבלן  אותם    ביזרים   ,זריםמיועדים האבי ישנים 
להחליף  הוהצנרת   ידו  על  שיסופקו  שפירוקציוד  אחר  ישן  אביזר  כל  וזאת  וכן  ידרש  ו 

 בהתאם להוראות המפקח. 
 

המתקנים 18.2 הצנרת  פרוק  שנית ואבי  ,  כמה  עד  המנעות  ותוך  בזהירות  יעשה  הישנים  ן  זרים 
 מגרימת נזק למתקנים המפורקים.

 

אחר פירוקם לאתרי  רים הישנים לז מכרז את האביפ"י מחירון בויפנה ויוביל ע  יפרק   הקבלן  18.3
 הכל כפי שיורה לו המפקח.מורשים לרבות צנרת אסבסט צמנט,  פסולת, אחסנה ו/או 

 

      אחריות וביצוע תשלומים .19

תר העבודה  אחראי להחזיק את  ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן א 19.1
 ים.לשמור עליו כמנהג בעל במצב תקין, 

 

 ה. בוד הע  מים הכרוכים בקשר עם ביצועם את האגרות והתשלושא וישלהקבלן י 19.2
                    

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .20

א 20.1 הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  המתקניםהקבלן  הציוד,  החומרים,  כל  וה ת  דברים , 
 וש.יל של העבודה בקצב הדרושים לביצועה היעהאחרים הדר 

 

כי   20.2 מצהיר  החהקבלן  כל  הדרומר ברשותו  והמתקנים  הציוד  של  ים,  היעיל  לביצועה  ושים 
יש  העבודה  לא  הקבלן  הדרוש.  כלשהובקצב  מתקן  או  בציוד  אלא    תמש  העבודה  בביצוע 

המפקח של  אישורו  מסוילאחר  לענין  או  בכלל  מפורשות,  המפקח  ויתר  אם  זולת  על ,  ים, 
 קן.בדיקתו ואישורו של הציוד או המת

 

ש 20.3 במפורש,  אחראי  מוסכם  והליק  לכל הקבלן  המגרעות  החריגותהפגמים,  אי  ,  ויים, 
והס מתנאי  התאמות  ש  ההסכםטיות  ובמוצריםיולאלה  בחומרים  בהם  תגלו   שהשתמש 

בבדיקות התקנים הישראליים    או המוצרים האלה עמדו  לביצוע העבודה, אף אם החומרים
 על ידי המפקח.   רוזרים, ואוש פרטי מכון התקנים, או תקניםמ

 

קבל מן  ל   ן שים לביצוע העבודה, חייב הקבלאו למוצר, הנדר  ריות לחומרשניתנת אח  וםמק 20.4
 היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה. 

 

 ם באתר העבודה   חומרים, ציוד ומתקני .21

ביצוע    טרת ודה למים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבבסעיף זה "חומרים" פירושו : חומר  21.1
לר מיכהעבודה,  ציוד  צני,  בות  חשמלי,  וציוד  אלקטרוניקהמכונות  ומיכשור,  בקרה  ,  יוד 

 ילוף בין  אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים. אביזרים, מוצרים, חלקי ח
 

או המתקנים  מרים וציוד, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד  כל אימת שנפסלו חו 21.2
לב עוד  נחוצים  אינם  הקהארעיים  חייב  העבודה,  להוציאם  יצוע  ועם    מאתר בלן  העבודה, 

א חפסילתם  כאמור,  הוראה  מתן  החוו  הצדלים  מלהיות  מרים,  הארעיים  והמבנים  יוד 
לסיל החברהבבעלות   מועד  זה  קטן  סעיף  לפי  בהוראה  נקבע  הציוד,  ,  מתקניםה  וק . 

המבנים   או  המתקניו/החומרים  הארעייםאו  ה ם  בהקדם  להוציאם  הקבלן  חייב    אפשרי , 
 .  ורעד שנקבע כאמולא יאוחר מהמו

 

כ מלעשות  הקבלן  רשאית  נמנע  מתןהחברהן,  לאחר  של  עה  הוד  ,  בכתב  ימים,    7מוקדמת 
תזכה את חשבון    החברה  שיקול דעתה.    אחר לפי  בהם כל שימוש   לסלקם, למכרם ולעשות  

           .מו לה בענין זההוצאות שנגרבניכוי כל ה המכירה,  ם בסכוהקבלן 
 

והמתקנים    ל הציוד, החומרים,הבטוחה שנו, לשמירתם  הקבלן אחראי, על חשבו 21.3 המבנים 
  .להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודהא רשאי  יים והועהאר

     

 יב החומרים והמלאכה ט .22

יות  ובכמו  וד ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור הקבלן ישתמש בחומרים וצי  22.1
   .יות, במחירון, בתוכנבמפרטיםובשאר מסמכי החוזה  מספיקות
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תאימו  והם י   טים מטעם מכון התקנים הישראלימים תקנים או מפרגביהם קייחומרים של  22.2
ולסוג המובחר בתקן    בתכונותיהם לתקנים האמורים,  מצויים  או המוצר, אם  של החומר 

 .יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר
 

  חובה זו   .ןבעל תו תק  ןרדה אלא בחומרים של יצהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבו 22.3
יש    שאין להם יצרן בעל תו תקן  מוצרים  תו תקן,ם קיים  ומוצרים שלגביהחלה על חומרים  

 השגחה.   צורך בסימן
 

ידי   22.4 על  מסוימים  מוצרים  של    רההחבסופקו  מאחריותו  גורעת  כשלעצמה  זו  עובדה  אין 
 לגבי טיבה של העבודה.הקבלן  

 

  לפי   ,המפקח רשאי   ל המפקח.פורש ובכתב ששור מוצר תעשה רק באיהחלפת חומר או מ  22.5
להסכשיק הבלעדי, שלא  דעתו  אוול  להחלפת החומר  לגרוע    המוצר.    ים  בכל מקרה מבלי 

 פקח להחלפה, כאמור, אלא בתנאים הבאים :מכלליות האמור לעיל הרי לא ינתן אישור המ
  

שווה    מפקח,קול דעתו הבלעדי של הו/או המוצר החדש הינו לפחות, לפי שימר  החו   א.
 ם. מר או המוצר המקוריירך לחו ע

 

מוצר החדשים גם אם טיבם עולה על  חיר בגין החומר או הלא תשולם כל תוספת מ   ב.
 החומר או המוצר המקוריים.

 

בדיקת   22.6 פרוגרדמי  הקבלן.   על  יחולו  זה  סעיף  לפי  המעבדה  ידי  דגימות  על  לבדיקות  מה 
ל  לו בכל מקרה עגימותיהן יחודמי בדיקה ודלן כלולות בסעיף זה כהמפקח.  ההוצאות דלה

 הקבלן : 
 

 עדות לקבוע את מקורות האספקה.ת של חומרים, המיודמי בדיקות מוקדמו .א
 

 גון לנוחיות העבודה, לחסכון וכיוצ"ב. דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כ .ב
 

בדיקות   .ג ודמי  חומרים  מתאימישל  בלתי  שיימצאו  החוזה מלאכה,  לדרישות  ם 
 איו. ולתנ

 

 בדיקות מכל סוג שהוא.שונות למטרת ביצוע  לוואי  הוצאות .ד
 

להמפקח   22.7 להזמין  שומר  וכן  הבדיקות  את  שתבצע  המעבדה  את  לקבוע  הזכות  את  עצמו 
ולשלם   ביצוען  את  יגרע בעצמו  זו  בזכות  שהשימוש  בלי  הבדיקות,  דמי  את    למעבדה 

החומרים,   טיב  לגבי  הקבלן  של  כנדרשמאחריותו  והעבודה  השת  המלאכה  מש בחוזה.  
בזכ יש המנהל  האמורה,  וות  הבדיקות  עבור  ההוצאות  את  חשבון  לם  מכל  ינוכה  זה  סכום 

 ש הקבלן לחברה. שיגי
 

ל 22.8 הקבלן  על  לעיל,  כמפורט  דגימות  לבדיקת  ברחבי  נוסף  באתרים  ויזואלית  ביקורת  בצע 
 וראות המפקח.דא שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה וההישוב,  כדי לוו

 

 כדלהלן :לגרוע ממנו, מוסכם   ומבלי  ר לעילל האמונוסף ע  22.9

ידי ה .א על  הוראות  דגימתן  ביצוע  ו/או  גורע מאחריות מפקח  אינו  הוראותיו  לפי  מות 
ו  טיב החומרים, המלאכה  לגבי  לטיב  הקבלן  וחובת ההוכחה  בחוזה  כנדרש  העבודה 

 ן.מוטלת על הקבל  ,עומדי בדרישות והמפרטיםזה ולהיותם  
 

במ  .ב הבדיקות  המתנעיכוב  או  לתעבדה  לתביה  יקנו  לא  כלשהי  וצאותיהן  ארכה  עה 
 ו. ולא ישמשו עילה כלשהי מטעמלהשלמת העבודה 

 בדיקות ובקרת איכות  .23

למפרטים,   במפעל  היצור להתאמתם והצנרת הקבלן יבצע בקרת איכות על יצור האביזרים  23.1
ולד האי  רישותלתקנים  בקרת  המכרז.  במסמכי  מהנ המפורטות  ידי  על  תבוצע  או כות  דס 

רבות התקנתם  יהם לורכיב והצנרת  האביזרים    ביצור  את כל השלבים  רשום ותכלול  הנדסאי
 באתרים.

 

 והוצאותיו.  בונווהכל על חש תקןהקבלן מתחייב להמציא אישור מכון התקנים בדבר תו   23.2
 

ו/ 23.3 ידי המפקח  על  הוראות  לפי הוראותיו כדאין במתן  ביצוע בדיקות  לגרו או    ע מאחריות י 
לגבי החומר  הקבלן  בח,  יםטיב  כנדרש  והעבודה  זה המלאכה  לטיב  ההוכחה  וחובת    וזה 

במעבדה   והמפרטים מוטלת על הקבלן. עיכוב הבדיקות  ותם עומדים בדרישות התקנים הי ול



 852/729 – המכרז יבמסמכ  רהאמו כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על מתנובחתי

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

33 

ישמשו עילה    לאצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ו או המתנה לתו
 לתביעה כלשהי מטעמו.

 

 ים :ו להיות מכוס ת חלקי עבודה שנועדיקבד 23.4

 שלבי העבודה. ב ושלב משל כל שלבכתב למפקח על סיומו הקבלן מתחייב להודיע  .א

שנוע .ב מהעבודה,  כלשהו  חלק  של  הסתרתו  או  כיסויו  את  למנוע  מתחייב  ד  הקבלן 
 דק.להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נב

 

בכתב,  הקבלן למפקח  וסה או מוסתר, יודיע  הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכ  .ג
לבשהחלק   מוכן  ויעזור למפהאמור  יאפשר  והקבלן  ולמדוד  דיקה  לבחון  לבדוק,  קח 

 הסתרתו. לק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או את הח
 

יק .ד יחשוף,  הוראוהקבלן  לפי  מהעבודה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  ת  דח 
לא     נו של המפקח.ו לתיקנו לשביעות רצוהמפקח, לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזיר 

קח לעשות כאמור והקבלן  ח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפר הוראות המפקמילא אח
 את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. יחזיר 

 

קבלן,  ד' דלעיל, תחולנה על ה  23.4בודה האמורה בסעיף קטן  ההוצאות הכרוכות בע .ה
התחייבותו   את  הקבלן  קיים  אם  הקטנים  אלא  הסעיפים  ו  23.4לפי  ג'    23.4-ב' 

 מפקח. אכה בוצעה לשביעות רצונו של הת הוכיחו שהמלוהבדיקו
 

 הגנה על חלקי העבודה     .24

ה 24.1 על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  יאחז,  והמוצריםהקבלן   חומרים 
שמים, רוח, מפני נזק העלול להיגרם על ידי ג  העבודהבתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי  

 אחרות וכדומה.  ות אקלימיותשמש, השפע
 

אשר 24.2 נזק  לחומ  כל  לעבונגרם  למוצרים,  עבודה,רים,  לחלקי  או  הגורמים    דה  ידי  על 
אותים ובין שלא, יתוקן על  נ  בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה  24.1המפורטים בסעיף קטן  

 של המפקח.  ו, לשביעות רצונוידי הקבלן מיד, על חשבונ 
 

יגן 24.3 חל  הקבלן  כל  העל  של  גמור  כק  מפני  העלול  עבודה  נזק  לרלהיגרל  לו,  נזקים  ם  בות 
 מאוחרים יותר.   ידי עבודות המתבצעות בשלביםהעלולים להיגרם על 

 

 בכל ימות השנה  עבודה .25

וב  עת  בכל  יבוצעו  פהעבודות  שנדרש  ככל  היממה  משעות  שעה  בחוזה  כל  הותנה  אם  במפורש  רט 
   על פי דין. רים הדרושים  אל ללא האישוי ישרודה בשבת ובמועד לא תבוצע כל עב  .  ברהיפוכו של ד

מקרים דחופים ו/או במקרי חרום  ובמועדי ישראל היא תתבצע בם הותנה בחוזה עבודה בשבת  ם אג
 אה מסודרת. בהתאם לקביעת המפקח וזאת עפ"י קרי

 

 השגחה מטעם הקבלן  צוות הניהול  .26

בוהה  גצועית  הל עבודה, בעל רמה מקלהעסיק לכל אורך תקופת החוזה מנ  מתחייבהקבלן   26.1
ה אשר יהא איש  נשוא חוזה ז  מהותן לעבודהוב  דומות בהיקפן  ן מוכח בביצוע עבודות ונסיו

 (. "נציג הקבלןהנוגע לביצועו של חוזה זה )להלן : " הקשר מטעמו בכל
 

ו/א 26.2 ידי המפקח  על  ו/או הודעה שיינתנו  ידי  כל הוראה  על  ייחשבו  החברה ו    לנציג הקבלן, 
 . ו ניתנו לקבלן עצמוילכא

 

  ויותיו לפיייבהתחמ בודה כדי לשחרר את הקבלן  הא בהעסקת מנהל עת כי לא ימובהר בזא 26.3
של    בלעדיתחוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו ה

         ם לחוזה זה.הקבלן לביצועו נכון ומלא של העבודה בהתא
 

 רחקת עובדים ה .27

אדם המועסק על ידיו    ר העבודה של כלהרחקתו מאת  ם המפקח בדברימלא כל דרישה מטע לן  הקב
דם המועסק על  ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם  ן ואעבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנ בביצוע ה
מהם,  ברה החהסכימה   מי  להעסקת  אותו  בעבר  התנהג  המפקח  לדעת  או    אם  כשורה,  שלא  אדם 

ת  שאינו למלא  נוהג    פקידו,מוכשר  שהוא  רשלנות  או  שהור  בביצוע  מעשה  אדם  לפי  תפקידיו,  חק 



 852/729 – המכרז יבמסמכ  רהאמו כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על מתנובחתי

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

34 

כאמו יחזור  דרישה  לא  להעסיר  ובין הקבלן  במישרין  בין  בביצוע    קו,  או  העבודה  באתר  בעקיפין, 
 העבודה. 

 

   גידור, אמצעי זהירות ואחסנה שמירה,בטיחות,  .28

  י רשים להבטחת רכוש וחיאמצעי הזהירות הנד  ונו והוצאותיו, בכל  הקבלן ינקוט, על חשב 28.1
באתר   ובאדם  ביצועהעבודה  בעת  שמירה,    סביבתו  ויתקין  ויספק  אורות,    גידור,העבודה 

לביטחו  זהירות  אמצעי  ושאר  זמניות  גדרות  בטיחות,  מעקות  פיגומים,  אזהרה,  נו  שלטי 
צורך בכך  י ולנוח הציבור, בכל מקום שיהיה  שיהיהותו של  ידי המפקח או  על  שיידרש    או 

או על פי הוראה    1970דש( תש"ל  חעבודה )נוסח  דת הבטיחות בדין ועל פי פקו  על פידרוש  
 סמכת כלשהי. מצד רשות מו

 

שטח או ב  יאחסן הקבלן את האביזרים והציוד במפעל    ,באתר העבודה  לביצוע העבודותעד   28.2
ובשמיר באחסנה  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שלו  לרבותהאחסנה  והציוד  האביזרים  על    ה 

קודהעבוד  באתר הסופית  ה  לקבלה  הקבם  על  עיחולו  ישולמו  ו   ללן,  הקבלן  יכללו  ידי 
 במחירים שבהצעת הקבלן. 

 

הקבלן מאשר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בשטחים בהם מתנהלים חיי שיגרה ופעילות   28.3
במש העבודושוטפת  את  לבצע  מתחייב  והוא  והלילה  היום  שעות  כל  התחשבות  ך  תוך  ת 

ש  מתחייב  הקבלן  ו/או מירבית.   חומרים  להניח  בה  לא  שיש  להפריעציוד  כדי  לתנועה    ם 
לחופשי ושלא  ורכבים  רגל  הולכי  של  לעסקית  ו/או  לבתים  כניסות  שידרש, חסום  ככל  ם.  

מעל תעלות פתוחות כדי לאפשר מעבר    יבנה  הקבלן מעקפים ומעברים מיוחדים וגשרונים
 מן קצר ככל האפשר. פתיחת תעלות, הרי הן תעמודנה פתוחות ז  בטוח. ככל שתדרש

 

ו קה 28.4 ינקוט  כבלן  אחראי  מטעיהא  הבאים  כל  ה י  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקטו  נדרשים מו 
ביצוע  להב בעת  ובסביבתו  העבודה  לאתר  בדרך  העבודה,  באתר  אדם  וחיי  רכוש  טחת 

לר ויתקין שמ העבודה  ויספק  חומרים לאתר העבודה  הובלת  בעת  אורות,  בות  גידור,  ירה, 
ות ת בטיחות, גדרתעלות, מעקו   גומים, דיפוןות פנסים מהבהבים, פי לרב   -תמרורי אזהרה  

של הציבור ושל העובדים    וזאת להבטחת בטחונם ולנוחיותםזמניות ושאר אמצעי זהירות  
שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין  באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או  

ע עליו  או  יהיה  מוסמכת  רשות  מצד  הוראה  פי  העפרל  ערימות  את  כל  ליישר  את    ולסלק 
 באתר העבודה.  מפגעים שנשארוהמכשולים וה

 

ו 28.5 יכשיר  עהקבלן  דרכים  הוראות  יתחזק  לפי  לו,  ובסמוך  העבודה  באתר  וזמניות  וקפות 
 ה. המפקח וכנדרש מביצוע העבוד

 

מב  28.6 קיימים,  בקרה,  שוחות  תיקון  עבודה,  של  מתחייב  במקרה  דין,  כל  מהוראות  לגרוע  לי 
 ירות וההגנה. לנקוט בכל אמצעי הזה  הקבלן

 

א הקבלן אחר הוראות כל  , ימלעבודה, לרבות לענין הבטיחות ב בכל הכרוך בביצוע העבודה 28.7
מיסי ותשלום  רשיונות  קבלת  הודעות,  מתן  בדבר  הוראות  לרבות  הקבלן  דין,  ואגרות.   ם 

שם השגת  ה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, ליטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיא
ואיש הנדרשיםרשיונות  העבו  ורים  הלביצוע  מהרשויות  לפי  דה  דין.   כל  פי  על  מוסמכות 

את ד הקבלן  לו  יציג  המפקח,  ביצוע    רישת  תחילת  לפני  כאמור  והאישורים  הרשיונות 
ימצ וכן  התאמת  העבודה,  על  מוסמכת  רשות  כל  מאת  בכתב  אישור  כל  לו  העבודה  יא 

 של אותה רשות.  לדרישות כל דין ו/או להוראותיה 
 דומה נטים וכת, פטזכויו .29

  , הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב  דרישה,   ויפצה אותן על כל תביעה,   רהחבמההקבלן ימנע כל נזק  
סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות     שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים,

  ד שיסופקו ם או בציומריבחו  ודה, במכונות או  ימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבבדבר הש
 על ידי הקבלן. 

 

 עתיקות  .30

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף    1978-העתיקות, תשל"ח  עתיקות כמשמעותן בחוק 30.1
ו  ם כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלמזמן לזמן, גתות וכן חפצים אחרי

ת הפגיעה  תאימים למניענקוט באמצעי זהירות מבאתר מהווים נכסי המדינה הם והקבלן י 
 לא לצורך.ו/או הזזתם ש בהם
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קומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית.  כן מתחייב  פץ ולפני הזזתו מממיד לאחר גילוי הח 30.2
 וקי המדינה בדבר עתיקות. הקבלן לקיים את הוראות ח 

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .31

או נטילת    י חציבהכגון : לצרכ   הנאה או שימוש כלשהו  אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות 
יהא    -זכות דומה     כת אשפה ופסולת, או כל ו זכות לשפיאו שימוש, א ול, או זכות מעבר  עפר או ח

מבעלי האמורה  הזכות  לקבלת  אחראי  לבין  הקבלן  הבעלים  בין  שיוסכם  כפי  תמורתה  ותשלום  ה 
 . הקבלן

 

 ם והכוונהות לתנועה, תא, מניעת הפרעול אנשיםפגיעה בנוחות הציבור  ובזכויותיהם ש .32

ל 32.1 בעובדה  בצע את העבודה  הקבלן מתחייב  דבר     ופעיללס  מאוכ  שאתר העבודהבהתחשב 
והוא מאוחרות,  בשעות  או  בפיצול  העבודה  את  לבצע  אותו  זכאי  שיחייב  יהא  לכל    לא 

בנ כך.  בגין  פיצוי  או  נוסף  לצורתשלום  מים  הפסקת  או  חשמל  הפסקת  כל     ביצוע  ך וסף 
 .החברהע באישור מראש של צאו חלקה, יבו העבודה, כולה  

 

חות הציבור, ולא  בנולצורך  העבודות לא תהיה פגיעה שלא    הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע 32.2
בזכות השימו כל הפרעה שלא לצורך  דרך,   כל אדם בכביש,  ש, המעבר וההחזקה שלתהא 

האמור    יח את עים הדרושים כדי להבטשהו, והוא ינקוט בכל אמצרכוש ציבורי כלשביל או ב
 לעיל. 

 

 ם קיימיםתנועה על פני כבישי 32.3

אספ  בכבישי  תנועה  באמכל  ורק  אך  תבוצע  פניאומטיים  לט  גלגלים  בעלי  רכב  כלי  צעות 
 מס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. נקיים וכאשר יובטח כי החומר המוע

 

 מתן חופש מעבר  32.4

לאתרבלהק המגיעים  רכב,  כלי  החניית  ימנע  ואלה    ן  בדרכים  במקומוהעבודה  ת  יוחנו 
בודה וכן השטחים הציבוריים  יב כי הדרכים העוברות באתר הע.  הקבלן מתחישיועדו לכך

להוראות המפקח    , לפי הצורך ובהתאםיו פתוחים לשימוש החברה ו/או קבלנים אחריםיה
 ו ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. וכי הוא לא יאכסן עליהם חומרים ו/א 

 

 ראלתאום ואישור משטרת יש 32.5

ל כלי רכב  מאד ש רחובות בהם ישנה תנועה סואנת  ק מהעבודה יתבצע בלן כי חל ידוע לקב
תנ את  עמה  ולתאם  לביצוע  ישראל  משטרת  באישור  להצטייד  הקבלן  על  רגל.   אי  והולכי 

על פי דרישת המשטרה, יתכן ביצוע    ומועדי ביצוע העבודה.  בהתאם להחלטת המפקח ו/או
 . תשלום בגין כךי לכל תוספת לא יהיה זכא ת בשעות הלילה והקבלןעבודו

 

 מיגון והפרדת תנועה שילוט, תמרור זמני, אמצעי   32.6

שבת הדרך  ועוברי  הרכב  כלי  של  מירבית  בטיחות  הבטחת  לשם  כי  מתחייב  חום  הקבלן 
ניו מחסומי  חשבונו,  על  יציב,  ש-העבודה,  מחומר  ג'רסי,  מתאימים  ותימרור  סימון  ילוט, 

ו שווה ערך ובמצב מסוג "ספקו" אק כח עצמאי(  משולש בעל ספיר אור מהבהב )בודד,  מחז
טוב. תנועה    ,בנוסף הקבלן מתחייב    תחזוקה  תוכנית הסדרי  לבצע  נוסף,  כל תשלום  ללא 

    הרשיון., לרבות העסקת שוטרים וצוותי אבטחה לפי תנאי משטרהשתוצג בפני העירייה וה
מספר והתמרורים,  השלטים  העבודסוגי  באתר  ומיקומם  בהתאםם  יעשה  להוראות    ה 

ולהחו להוראות  ישראל,  ק,  משטרת  של  הרשיון  ובהתאם  תנאי  התחבורה  ומשרד  מע"צ 
המלס ידי  על  שתאושר  תימרור  לאישוכימת  להגיש  מתחייב  הקבלן  את פקח.   המפקח  ר 

הציוד כל  להמצאות  ולדאוג  התימרור  יחל  סכימת  בטרם  האמור,  והשילוט  התימרור   ,
 צוע העבודות באתר. בבי

 

 בודת לילה זמני בעת ע לוט ותימרוריש 32.7

יוצבו, על חשבונו, בנוסף  בודות לילה באתר העבודה,  חייב כי במקרה של ביצוע ען מתהקבל
 שילוט כמפורט להלן :, אמצעי סימון ו32.6לשילוט האמור בסעיף  

 

 ים. רחוצים ונקי INTENSITY HIGHי אור מסוג התמרורים יהיו תמרורים מחזיר .א
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על .ב נצנצים  חרוטים    יוצבו  תחומי)קוגבי  את  שיסמנו  החסומים   נוסים(  העבודה  אתר 
 עה. בפני תנו

 

 תופעל תאורת כביש.  .ג
 

 כל העובדים יצויידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.  .ד
 

הכלים   .ה כל כל  ויכוונו  שישאירו  מיוחדים  בפנסים  יצויידו  למשטח הכבדים  מטה  פי 
 העבודה. 

 

 תרוממות אבק. טבה למניעת הקן הרכני, יצוייד במתו.    המטאטא המ
 

 ה הכוונת תנוע 32.8

כל במשך  להציב  מתחייב  מכווני  הקבלן  העבודות,  ביצוע  שוטרים    זמן  לרבות  תנועה, 
שילוט עם  באתר,  המפקח  ידי  על  שידרש  יידרש   במספר  והקבלן  במידה  אזהרה.   ודגלי 

ל שוטרים  ידאג  להציב  העבודה,  בזמן  ושיטור  הכוונה  שוטרים  צורך  לשכירת  הקבלן 
ו  50%  נהתתחלק  ת שכירת השוטריםובהתאם.  הוצא , כנגד  דעל התאגי  50%  -על הקבלן 

 למען הסר ספק לא תשולם תוספת רווח קבלני.   מס. חשבוניתהצגת 
 

 תיקון נזקים למובילים  .33

לדרך 33.1 לכביש,  שייגרם  קלקול  או  נזק  שכל  אחראי  לשביל,  הקבלן  למדרכה,  המים  ,  לרשת 
  ים אחרים ביללמו  גז או לתשתיות או    ברתנורות להעילצעול, לחשמל, לטלפון,  והביוב, לת

או הקלקול נגרמו באקראי      הנזקביצוע  העבודה, בין ש  ובילים"( תוך כדיכיוצ"ב )להלן: "מ
באופן היעיל    לביצוע העבודה,  יתוקן על חשבונו הוא  ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש  

של  ביות רצונו  ולשביעות  רשות    ר  או  אדם  כל  ושל  לפמוסמכ ההמפקח  הטיפול  ים  על  קח 
 ם כאמור. במובילי

 

רום נזק  לגברה עלולה  פץ כלשהו במקום שההעיהא צורך להעביר ח  אם לשם ביצוע החוזה 33.2
בכתב  הקבלן  יודיע  מיוחדים,  הגנה  באמצעי  ישתמשו  לא  אם  לעיל,  כאמור  למובילים, 

עללמפק העברה,  לפני  להעבי  ח,  שיש  החפץ  להבטחפרטי  תכניתו  ועל  אמצעי  רו,    הגנהת 
 מתאימים. 

 

 תנועה מניעת הפרעות ל .34

נתונות שלא    ת לאתר העבודההדרכים המובילו  יצוע העבודה, לא תהיינההקבלן אחראי שתוך כדי ב
מש של  הובלתם  ושלצורך  האמורות,  בדרכים  הרגילה  התנועה  על  שתקשה  לתנועה  אות לצורך 

יתקבל הדרוש    מיוחדים  הרשיון  המוסמכתתחילה  מהרשות  הא  לכך  כל  לרבות ויינקטו    מצעים, 
ה של  זמני הבחירתם  של  הרכב  כלי  של  לתנו  הובלה, דרכים,  ככל האפשר ההפרעה  עה  כך שתמעט 

 נזק לדרכים.  ע ככל האפשרהרגילה בדרכים האמורות ויימנ

ל המגיעים  רכב,  כלי  החניית  הקבלן  ימנע  כן  בדרכיכמו  העבודה,  במקומות אתר  יוחנו  ואלה    ם 
 שייועדו לכך.  

פתוחים לשימוש  הציבוריים, יהיו    וכן השטחים  ר העבודהדרכים העוברות באתהקבלן מתחייב כי ה
אחריםבהח קבלנים  ו/או  לרה  ובהתאם  הצורך  לפי  עליהם  ,  יאחסן  לא  הוא  וכי  המפקח,  הוראות 

 הי.פסולת כלש  חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם
 

 וצמחיה  הגנה על עצים .35

דרוש הדבר   אםיבתו אלא  בבאתר העבודה ובסעצים או צמחיה טבעית  ע ולא יעקור  הקבלן לא יפג
 עשות כן.מפקח התיר לו בכתב ומראש ללצרכי העבודה וה

 

 ת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה פקאס .36

ההשגחה    את  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, 36.1
 .כרוך בכךרם, וכן כל דבר אחר ה את אמצעי התחבורה עבועליהם, 

 

בודה תוך  ע  ש לשם ביצוע רומקצועיים ואחרים, במספר הד  בלן מתחייב להעסיק עובדיםקה 36.2
או היתר לפי כל דין,    ש צורך ברישום, רשיוןבחוזה. בעבודה שלביצוע י  המועד הקבוע לכך

 ר תקף, כאמור. בעל רשיון או הית חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או
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למתחי  הקבלן  36.3 ינוהלו,  העבודה  שבביצוע  פניב  המפקח,  של  רצונו  אדם  שביעות  כוח   קסי 
 ימי עבודתו.  מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכך שיירשם בהם שמו,

 

שירו 36.4 חוק  להוראות  ורק בהתאם  אך  עובדים  יקבל הקבלן  התעסוקה,     ת לביצוע העבודה, 
ודה, ויקיים  קו על ידו בביצוע העבעבודה לעובדים שיועס   . הקבלן ישלם שכר1959-תשי"ט

ע לקבוע  עבודה, בהתאם  ידי האיגוד המייצג את המספר תנאי  עובדים    ל  ביותר של  הגדול 
 נף עבור עבודה דומה באותו  איזור. במדינה באותו ע

 

עובד שהועסק   36.5 בעד  לשלם  מיסים לקעהקבלן מתחייב  בביצוע העבודה  ידו  ביטוח  ל  רנות  
המייצג את המספר הגדול    רגון העובדיםי אותו עובד על ידי אלי בשיעור שייקבע לגבסוציא

 ר עבודה דומה באותו אזור. בוענף, ע  ותר של עובדים במדינה באותו בי
 

עובדיו,  לן  הקב 36.6 של  סוציאלי  לביטוח  חובותיו  כל  את  לבצע  חוק    ןוכ  מתחייב  אחר  למלא 
 . 1968-ב( תשכ"טהביטוח הלאומי )נוסח משול 

 

ת ה 36.7 להבטיח  מתחייב  כלקבלן  ולנקוט  בטיחות  הזהיר  נאי  למניעת  אמצעי  הדרושים  ות 
ארגון  רת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק  עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמיתאונות  

 . 1954 -הפיקוח על העבודה, תשי"ד
 

ה  יות  ומקומות אכילהקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוח 36.8
 .   נאותים באתר העבודה

 

 מעביד  -העדר יחסי עובד  .37

בין  הקשובכל   37.1 ובלתי תלוי  לקבלן יחשב הקבלן כקבלן    ברהחהר למערכת היחסים  עצמאי 
כעו בולא  אין  וכי  כל    החברהין  בד,  לבין  או  הפועל    לבינו  או  ידו  על  המועסק  אחר,  אדם 

דדים ובניגוד לכוונת בצ  ילאם על אף האמור לע   מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד.  
יקב הקבהמפורשת,  יפצה  אחרת  את  ע  סכום   החברהלן  ה  בכל  תבו  כתוצאה  יא  חויב 

 , וכן בהוצאות משפט  ובשכ"ט  עוה"ד. וראמכ מתביעה, 
 

ים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את  התחייבויותיו על  דהצד 37.2
גחתו  הוראותיו, פיקוחו והשוכי הם יהיו נתונים ליו של הקבלן בלבד  פי חוזה זה הינם עובד

ישא  המלאים   והוא  הקבלן,  ה  של  הכרוכים  הוצאו בכל  והתשלומים  לרבות  סקהעב ת  תם, 
 דין הכרוכים בהעסקתם.   בתשלום הניכויים על  פי כל

 

 סודיות וייחוד התקשרות  37.3

ל  כנו של חוזה זה, ע הקבלן יסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתו 37.3.1
מיד  וכל  מרכיביו  עכל  לידיעתו  יגיע  אשר  שלע  ביצועו  לגלותו    קב  ולא  זה  חוזה 

 לצורך ביצוע של חוזה זה.   לישי כלשהו ולא להשתמש בו אלאלצד ש
 

מסכים  37.3.2 בז   הקבלן  להוראות  ומתחייב  בהתאם  לחברה,  תביעה  יגיש  לא  כי  ה 
 החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. 

 

  מטעמו בביצוע ק על ידי הקבלן ו/או  לו אף על כל מי שמועסראות סעיף זה יחו וה 37.3.3
נעשתה על ידי הקבלן  הקבלן לכל דבר ועניין כאילו    חוזה זה ופעולתו תחייב את 

 עצמו.    
 

 ת  וביטוח אחריו  -פרק ה'  

    אחריות לאתר העבודה  .38

וע לרשות הקבלן  י  דמיום העמדת אתר העבודה  מירת  הא הקבלן אחראי לשלתום תקופת החוזה, 
והעב העבודה  האתר  עליהם.  ולהשגחה  עלודה  יתקן  המירבית,  קבלן  ובמהירות  נזק    חשבונו  כל 

 או עובדיו ו/או מי מטעמו. עבודה בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/שיגרם לאתר העבודה ול 
 

   נזיקין לגוף או לרכוש .39

או אב 39.1 נזק  לכל  יהיה הקבלן אחראי  דין  בכל  שיגנוסף לאמור  סוג  כדי   ובדן, מכל  תוך  רמו 
ה עמהביצוע  בקשר  או  עימם  עבודה  ובקשר  סיומן  לאחר  ו/אואו  מעשה  בשל  של    ,  מחדל 

עובדי  ו/או  לרכ הקבלן  או  לגופו  מטעמו  מי  ו/או  בכלו  ינקוט  והוא  כלשהוא,  אדם  של     ושו 
למניעתם.  מצעהא בגובה הסכומים  אשר   החברהים  לקבלן  לעכב תשלומים  תהא רשאית 
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, כאמור, עד  אשר ייושבו  תביעות אלה  אובדןו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או  יהי 
 . החברהט לשביעות רצון באופן סופי ומוחל

 

נזק או אוםאו תשל  ם,שתחויב לשל  על כל סכום  החברהה את  שפן יבלהק 39.2 בדן להם  , בגין 
   .40.1ל פי סעיף קטן עבלן  אחראי הק

עקהחברה  נדרשה   כלשהו  סכום  של  לשלם  מחדל  או  מעשה  מטעמו ב  מי  ו/או    הקבלן 
יבמסג העבודה,  ביצוע  שתשלשפרת  סכום  כל  על  הקבלן  אותן  לםה  ההוצאות  רבו,  בגין  ת 

 ה, כאמור. ת השונות שתשא בהן בקשר לדרישהמשפטיו

אשר יהיו  נושא לתביעה כנגד  ם לקבלן בגובה הסכומים  תהא רשאית לעכב תשלומי  החברה
אובדן או  נזק  בגין  בא הקבלן  אלו  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  ס,  ומוחלט  ופן  ופי 

צטרפותו  יעה ולא תתנגד להתק של התבלקבלן הע   בירתע  החברה  .  החברהלשביעות רצון  
 להליך המשפטי.

 

את  שפ י  הקבלן  39.3 ע  החברהה  לה  שיגרם  נזק  כל  שגיאהבגין  ו/או    קב  הקבלן  של  מקצועית 
  אביזרים לקויים. אחריותו  ש  בחומרים אוו/או עקב שימו  הזנחה במילוי חובתו המקצועית

 תקופת החוזה. בלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום קשל ה
 

 ם דים ולשלוחינזיקין לעוב .40

או לכל אדם   על פי דין לעובד  ו פיצוי המגיעים מהקבלןלם כל דמי נזק אהקבלן מתחייב לש 40.1
  תוך כדי ביצוע  העבודה    נזק כלשהםהקבלן כתוצאה מתאונה או    אחר הנמצא בשרותו של  

ב מאקשר  או  או  חומרים  שירותים,  המספק  לאדם  שנגרם  נזק  לרבות  קבלני  ליה,  וצרים, 
ועובדים עצמאיים הן  משנה ועובדיה   החברה של הקבלן והן של קבלני המשנה.  ם, ספקים 

ן  שאית לעכב  תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלא רתה
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  ושבו בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר יי

 . החברה
 

  תחייבותו המאי קיום    תחוייבנה לשלם כתוצאהתשלום ש  בגין כל   החברהן ישפה את  בלהק 40.2
לקבלן על הגשת התביעה ותאפשר לקבלן להצטרף להליך  יע  תוד  החברה   .41.1שבסעיף קטן  

 המשפטי. 
 

או  החברה  יבהחוי  מעשה  עקב  כלשהו  סכום  מטעמו    מחדל  לשלם  מי  ו/או  הקבלן  של 
, לרבות בגין ההוצאות  םהקבלן על כל סכום שתשל  ה ותה אפצבמסגרת ביצוע  העבודה, י

שתשא  המשפטי  השונות  כאמורבות  לדרישה,  בקשר  לעכב   החברה.  הן  רשאית  תהא 
כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן,  בה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה  ותשלומים לקבלן בג

 . החברהר תיושבנה תביעות או באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  עד אשמור, כא
 

 ןביטוח על ידי הקבל .41
שמ 41.1 מאחריותו  לגרוע  עלבלי  הקבלן  דין-ל  כל  האמור  פי  פי  על  מתחייב    ו/או  זה,  בחוזה 

ולקיים, על חשבונו הוא  הקבלן   נשלפני מועד תחילערוך, לרכוש  זה  לת העבודות  וא חוזה 
ו/או עבורו  ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו  "(  ותהעבוד)להלן: "

ה משני  בי)המוקדם  זמן  כל  ולמשך  הנ"ל(  הביטוחים מועדים  את  העבודות  של    צוען 
המפורטים  להלןהמפורטים   לתנאים  בהתאם  ביטוח  ,  "בסעיף  )להלן:  התנאים  זה 

לביטו הקבלן המיוחדים  וכן  חי  המכרז    ב'נספח  ב"(  הוהחוזלמסמכי  בלתי    המהווה  חלק 
אלו נפרד   "  ממסמכים  ביט)להלן:  הקבלןאישור  ביטו וחי  חברת  אצל  כדין  ה ח  "(  מורשית 

 (: "ביטוחי הקבלן" -שכולם יחד יקראו להלן) בישראל לפעול 
 

   יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 41.1.1

העבודות א. א'  במ,  פרק  ערכןהמבטח  רכוש  האת    לוא  וכל  והציוד  עבודות 
בבא באחריות  עלות  חר  את  ו/או  המשמש  של  ההקבלן  בביצוען  קבלן 
 . ודות בקשר עם חוזה זהבעה

ב'   ב. ל פי  ע , המבטח את אחריותו של הקבלן  אחריות כלפי צד שלישיפרק 
 . עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה,  בקשר דין

ש(  על פי פקודת הנזיקין )נוסח חד  הקבלן ותחב  בגין חבות מעבידים פרק ג' ג.
התש"ם  ו/ פגומים,  למוצרים  האחריות  חוק  עפ"י    כל   כלפי,  1980או 

  בביצוע   קיפיןעב  או /ובמישרין    מטעמו  או /ו  ו די  על  המועסקים   העובדים 
 . ועובדיהם משנה  קבלני, קבלנים לרבות  זה  חוזה עם בקשר העבודות

 

 יטוח כלי רכב וציוד הנדסי ב 41.1.2
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   או /ד שבבעלותו וד הכבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציובקה 41.1.2.1
בודות בביטוחי חובה כנדרש  השגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העב

כב וכן בביטוח מקיף  עקב השימוש בכלי רגין פגיעה גופנית  בעל פי דין  
כלשהו    או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי/ו
ביטוח  ף הענב  יםהאחריות המקובל   ותרכב, בגבולהבכלי  קב השימוש  ע

 . למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

מכאני הנדסי כולל בין    נים לציודן ביטוח כל הסיכו מו כן יערוך הקבל כ 41.1.2.2
ב  דין  אחריות הקבלן  ליטוח  היתר  פי  צד  על  שהו עקב  שלישי כלכלפי 

מסך  הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת  ו/או ציוד  השימוש בציוד מכני  
ובמצט  ₪  1,000,000של   למקרה  לתלתובע,  הביטוח.  בר  קופת 

הנוגעים   החריגים  כל  יבוטלו  אלו  או  בביטוחים  ישירים  לנזקים 
 קשר לביצוע עבודות קבלניות. עקיפים ב

כולל 41.1.2.3 "רכב"  המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר  מלגזות,  מען  מנופים,  ל 
ים מכל  גוררים וכן כלים נעים ממונע מחפרונים,  טרקטורים, מחפרים,  

 סוג. 
 

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך ממנו, מוסכם בזה כי    לגרועומבלי  נוסף לאמור לעיל,  ב 41.2
יוד, המתקנים וכל רכוש ול העבודות לרבות החומרים, הצזמן ביצוע העבודות את מכל  כל

נזק  להעבודה    למקום  אחר שהובא כל  בפני  ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת  צורך 
 . פי כל דין  או עלהם לפי תנאי חוזה זה ו/ לר הקבלן אחראי ו/או אבדן אש

 

גם את אחריות  י הקבלןטוח בי 41.3 בין היתר  ו/או כלפייכסו  בגין  וקבלני  ו של הקבלן    קבלנים 
)משנה   לגובנוסף  הקבומבלי  ביטוחי  יורחבו  מהאמור(  ו/או  רוע  החברה  את  לשפות  לן 

של  עמה בגין כל מעשה ו/או מחדל  ו מנהל ו/או מפקח העבודות מט מנהליה ו/או עובדיה ו/א 
ו מ /הקבלן  "או  )להלן:  מטעמו  המבוטחי  הביטוחיחידי  פרקי  את  ויכללו  המפורטים    "( 

 (.נספח ב'וחי הקבלן )טבנספח אישור בי
 

שים בקשר עם העבודות נשוא חוזה  דרהנלהחזיק בתוקף את כל הביטוחים    מתחייבהקבלן   41.4
י אחריות מקצועית  ביטוח  . עם זאת, אתףזה בתוק  חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה  זה,  

 . דיןה ישנות על פי בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתי המוצר על הקבלן להחזיק חבות  ו
 

)שיבוב( של  לעיל, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף    41.1.1סעיף  הנערך על פי  הקבלן  ביטוח   41.5
ו/  החברה  כלפי  הקבלן  ו/או מבטחי  מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  העבודות    או  מפקח 

יתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק   ר הוו , ובלבד שהאמור בדבמטעמה
 .  וןזדב

 

פוליסת 41.6 כי  בזה  של  מוסכם  צד  כלפי  הנערכהאחריות  הקבלןישי  ידי  על  לסעיף    כפופה  ת 
צו  יראו"אחריות  פיו  על  מיחידי    לבת"  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערכו  כאילו  הביטוחים  את 

 . המבוטח
 
 
 

ה 41.7 ידי  על  הנערכות  האחריות  הפוליסות  קבלן  פוליסות  לפיו  מיוחד  תנאי  כאמור  יכללו 
את  והורחב ע  החברה   לשפות  ו/או  מנהליה  ו/או/או  מנהל  ו/או  הע ובדיה  מפקח  בודות  ו 

ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם  מוטלת  בגין אחריות שעלולה להיות  מטעמה   ו/או    למעשי 
 .נספח ב'רט באישור הביטוח הכול כמפו -קבלני משנה מטעמו 

 

שבו פועל  ה  ברהחכי רכוש    ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי,  וליסת  ין בפ מו כן יצו כ 41.8
הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית  ובלן  פועל הקאותו חלק של רכוש שבו  הקבלן, למעט  

   הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. של
או רשויות בהם ים ו/ו/או בעלי מבנ מוצהר כי רכוש בעלי קרקע  למען הסר כל ספק מוסכם ו  

 ם כן כרכוש צד שלישי. פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב ג
 

הקבלן    ה,ת ביצוע העבודות נשוא חוזה ז ת צו לתחילכתנאי לקבלחתימת חוזה זה,    עדמוב 41.9
על  כדין  חתום  בנוסח המצורף כשהוא    )נספח ב'(את אישור ביטוחי הקבלן    חברהימציא ל

מק )נוסח  הביטוח  חברת  חתום    ורי(.ידי  הקבלן  ביטוחי  אישור  המצאת  כי  בזה  מוסכם 
 החוזה.  יל מהווה תנאי יסודי לקיוםכאמור לע 
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מועד  מ, לא יאוחר  חברההקבלן להמציא לידי ההאמור לעיל מתחייב  נוסף ומבלי לגרוע מ ב 41.10
צהרה  החוזה זה, מכתב    נשואחתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות  

ות מטעמה  רה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבוד החבת  לפטור מאחריו 
, כשהוא  1ב'  כנספח  ומסומן  וזה זה  צורף לחהמהצהרה",    -מאחריות  רבהתאם לנוסח "פטו

 קבלן. כדין על ידי החתום 
 

מועד  מ, לא יאוחר  החברהדי  נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא ליב 41.11
נשוא חוזה זה, נספחה וכתחתימת חוזה ז תנאים    נאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות 

עבו לביצוע  המצורףמיוחדים  לנוסח   בהתאם  בחום  ומסומן    דות  זה     , 2ב'  כנספח  לחוזה 
 על ידי הקבלן. תום כדין כשהוא ח

 

החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא    מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת 41.12
ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הה או  חוזה ז יבוצעו על  קבלן לדאוג כי  חלק מהן 

ה  קבלן  בהבידי  ביטוח  פוליסות  תהיינה  בהתאם  משנה  לרבות  זה  בחוזה  למפורט  תאם 
 (. נספח ב'ם ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )לתנאי

 

החברה ו/או מנהליה  כלפי  בלן הוא הנושא באחריות  בהר בזאת, כי הקלמען הסר ספק מו 41.13
נשוא חוזה זה, לרבות  בודות מטעמה בגין העבודות  ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח הע

אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה    שר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיהעבודות א
נזק    מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/אוו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או  

נה,  וצעו על ידי מי מקבלני המששייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שב
 אם לאו. מור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין בין אם אובדן ו/או נזק כא

 

ביטוח   הקבלן  41.14 פוליסות  דרישות  כל  את  בדייקנות  לקיים  א  ימתחייב  נערכהקבלן  ות  שר 
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על    לות כולעשלעיל    41.1בסעיף  כמפורט  

כדי לממש  ת מטעמה  ה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודוו/או מנהליה ו/או עובדי רה  החבידי  
החברה ו/או  לתביעה של    וצטרפותנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות ה את זכויותיהם על פי ת

פי פוליסות הביטוח, אם    , עלההעבודות מטעמבדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  מנהליה ו/או עו
 . םיידרש לכך על יד

 

לגרועמ 41.15 ב  בלי  ובנספחיומהאמור  זה  ביטחוזה  מקרה  קרות  בעת  כי  מוסכם  מי  וח  ,  בגין 
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת  לעיל    41.1ף  עילסמהביטוחים הנערכים בהתאם  

על ק ולהודיע לה  נציג חברת הבטוח  הבטוח  כי  ולדאוג  דיחוי לאתר יגיע  רות האירוע  ללא 
טוח ולסייע לו ככל  על פי הוראות נציג חברת הבלבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול  

 ות להעביר לו כל מידע שידרוש. הנדרש, לרב
 

לב 41.16 לנוסף  המצב אמור  להשבת  שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  עיל, 
מ  לאחר קרות  לקדמותו  פינוי  מקרה הביטוחייד  והריסות. הקבלן  פסול  לרבות  מתחייב  ת 

להלשאת   שתידרשנה  ההוצאות  לקדמותו  בכל  המצב  להתמ  והחברהשבת  אל  חייבת  עביר 
הס את  הביט הקבלן  חברת  שתשלם  וסכוכום  הנזק,  בגין  ספק  וח  הסר  למען  בלבד.  זה  ם 

יישא בכל ההוצאות   כי הקבלן  ח  מעבר לסכום האמורמובהר  ידי  על    ברת הבטוח שיועבר 
ההשת לכיסויחייבת    תהאלא    החברהוכי  העצמית(  תפות  )לרבות  תשלום  כל    לקבלן 

 . ההוצאות כאמור
 

על פי  ח  בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטווע מהאמור לעיל ולהלן  בלי לגרנוסף ומב 41.17
, אלא  לחברה רותישיפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו  ב פרק א'

הור היא  בכתבתאם  אחרת  כי  ח.  למבט  ה  בזה  הוראה  מוסכם  תכלול  הביטוח  פוליסת 
לענ  בעצמו  מתאימה  הקבלן  תיקן  זה.  הביטוחיין  פוליסת  לפי  המכוסה  כאמור,     נזק 

רצון   לשביעות  ה בשלמותו,  החברה  המפקחו/או  עבודה  מנהל  קיבל  מטעם  שטרם  או   ,
שניזו  מהחברה העבודה  עבור  למבטח    החברה   תמתחייב  , קהתשלום  על  בכתב  להורות 

 .שם קימום האבדן או הנזקלידי הקבלן עד לסכום הדרוש לישירות לום תגמולי הביטוח תש
 

לעי 41.18 מהאמור  לגרוע  ומבלי  מהפוליסותל,  בנוסף  איזו  המחיל  אירוע  ורטות  מפ ה  בקרות 
בכתב    לעיל  41.1בסעיף   כך  על  הקבלן  מתחייב  לחברהיודיע  הקבלן  עם   פעולהלשתף  . 

מטע  ו/אוהמבטח   מי  ו/או  וזאת בכמם  החברה  הפוליסה,  פי  על  זכויות  למימוש  הדרוש  ל 
 ה. לנהל המשא ומתן בעצמעמה החברה ו/או מי מטת יומזכו מבלי לגרוע

 

  ל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכ מ 41.19
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  חברהה   ו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/אוהחובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו ל 
 . מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או 

 

הורה 41.20 הפוליסות בא פר הקבלן את  זכויות    ופן המפקיע אות  ו/או  זכויותיו  ו/או  רה  החבאת 
, יהא הקבלן אחראי לנזקים  ו/או מפקח העבודות מטעמהמנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל  

באופן    טעמה, דות ממנהל ו/או מפקח העבו  ו/או עובדיה ו/או   לחברה ו/או מנהליה שיגרמו  
והוא יהא    הםכלפיטענות, כספיות או אחרות,    מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או

 כל טענה, כאמור. מנוע מלהעלות
 

בין הקבלןכ 41.21 ו/או מפקח העבודות מטעמהלבין    ל מחלוקת  ו/או מנהל  עלות    החברה  בדבר 
ת  א השמאי אשר יבדוק  דו"ח  כרע על פי  חים שאירעו במהלך העבודות תותיקון נזקים מבוט 

 הנזקים מטעם חברת הביטוח.
 

כן   41.22 ל כמו  וומבלי  לעיל  מהאמור  לשפותגרוע  אחראי  יהיה  הקבלן  ו/או    להלן,  החברה  את 
ו מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר  מנהליה ו/או עובדיה ו/א

ע למי מהם  הנובע  ייגרם  ביטוחי  כיסוי  ידי  מי מתנאי  תנאי ממהפרת  קב אי  על  הפוליסות 
 משנה מטעמו.   בלנימועסקים על ידו ו/או קמנהליו ו/או העובדים הו/או    הקבלן

 

החברה וכי  ידי  -נערך עלה טוח  ל בלכ  מיםקוד  הינם  על פיותנאי מפורש    ולכל י  הקבלן  יטוח בי 41.23
ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה,  מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה  

ולרבות    1981-תשמ"א  לחוק חוזה הביטוח ה  59כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  רבות  ל
 יה. מבטח פי כלהחברה וכלפי   "ביטוח כפל"  תטענכל 

 

( יכללו תנאי מפורש על נספח ב')  י נספח אישור ביטוחי הקבלןביטוחי הקבלן הנערכים על פ 41.24
במשך תקופת  לרעה  נותם  את היקפם ו/או לש   םצמצל  טלם ו/אושאי לבאינו ר  פיו המבטח

"ת )להלן:  זה  חוזה  נשוא  העבודות  הביטוח"(ביצוע  כן  קופת  אם  אלא  לחברה  ,  תישלח 
דואר רשום,  ולקבלן, הודעה בכ )תב,  באמצעות  מיו  (60שישים  לעשות  ם  כוונתו  על  ראש 

החברה ו/או  שכאלו לגבי     לרעה  נוילשי לצמצום ו/או  לביטול ו/או  וכי לא יהיה תוקף    זאת.
בכתב  הודעה    חהנשלאם לא  ו עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  ה ו/אמנהלי

 . ההודעה ממועד משלוחהימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל  כאמור 
 

ש 41.25 שמבטחו  פעם  יודיע  בכל  הקבלן  ולחברהל  להיות    לקבלן  עומד  הקבלן  מביטוחי  מי  כי 
מבוט או  לעלעיל, מתחייב הקב  41.24בסעיף  ל, כאמור  מצומצם  הביטוח  לן  אותו  רוך את 

בי עריכת  אישור  לחברה  ולהמציא  חדש,  מחדש  מועד  30טוח  לפני  ביטול    יום  או  צמצום 
 . הביטוח כאמור

 

ו/או מנהליה  ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה    הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה  41.26
פוי עבורו, או  י לשי מפקח העבודות מטעמה בגין נזק שהוא זכא  ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או

פי הביטוחים    העצמית הנקובה בפוליסה, על שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות  
או הפרת  (, ו/נספח ב'י הקבלן ))ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוח  1  שנערכו לפי סעיף

בחוזה זה והוא    בהתאם לנדרשסר ו/או  ות הנ"ל ו/או ביטוח חהפוליס איזו מתנאי מתנאי  
קח העבודות מטעמה  ת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפר בזאפוט

אחרי ובלבדמכל  כאמור.  לנזק  בדבשהאמור    ות  לטובת לעיל  יחול  לא  מאחריות,  פטור    ר 
 . אדם שגרם לנזק בזדון

 

יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה    האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא מוסכם בזה כי   41.27
בדב מנה   פטור   רזה  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או  החברה  כלפי  מפקח  מאחריות  ו/או  ל 

מתייחס לנזקים  (  41.27)ור בסעיף זה  אמה  למען הסר כל ספק מובהר כי.  העבודות מטעמה
 עבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו. נעוצים בביצוע הה

 

על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור    יגרע(האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא   
 יה.ברה ו/או מנהליה ו/או עובדמאחריות כלפי הח

 

ינויים, כדי להטיל  המצאתם ו/או בש ן בעריכת ביטוחי הקבלן,  מוסכם בזה במפורש, כי אי 41.28
ם למוסכם  ר בדבר התאמתו להוות אישואחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/א

 תו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.  אחריוו/או כדי לצמצם מ
 

יאוח 41.29 מ לא  תשבעה)  7-ר  ממועד  ימים  ביטוח(  תקופת  מתחייום  הקבלן,  לחזור  ב  י  הקבלן 
בגין הארכת תוקפם לתקופה  ,  לעיל  41.9בסעיף  כאמור  הביטוח  ולהפקיד את אישור עריכת  

עדים הנקובים, מדי במו,  ב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלןנוספת, הקבלן מתחיי
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 החוזה.   וך ביטוח על פיהינו מחויב לערתקופת ביטוח וכל עוד 
 

קורי( כאמור  חתום כדין )נוסח מ "עריכת ביטוח "אישור  לן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת בקה 41.30
הקבלן,    ,41.29-ו  41.25  41.9ם  בסעיפי ידי  על  חתומות       41.10בסעיפים    ורכאמ והצהרות 

מתלהתוים  מהו  ,לעיל  41.11-ו כאמור  ומקד  נאי  הצהרות  ו/או  אישור  קיום  ובהעדר  ים 
נשוא  עבודות  הביצוע  שך  תחילת ו/או המלמנוע מן הקבלן  בהתאם לחוזה, החברה זכאית  

 . כל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או הדיןנוסף לוזאת ב   חוזה זה,
 

דיקתו ו/או  באו ב( ו/נספח ב'מצאת אישור ביטוח העבודות )מוסכם בזה במפורש כי אין בה 41.31
ם, תוקפם, ביטוחי הקבלן למוסכם, טיב  אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של

להטיל אחריות כלשהי על    או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי היקפם או היעדרם ו/
 החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה. 

 

לעיל    ועד כאמורבמ לן  והצהרות הקבשור הבטוח  ר כי אי המצאת אימען הסר ספק מובהל 41.32
לליות האמור, לביצוע  זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכ פי חוזה -תפגע בהתחייבויות הקבלן על  לא

כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם   שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את  כל תשלום
ם  בשל אי הצגת האישורי  לאתר  ו/או ציוד  ושרכממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת    ומנע יאם י
ידבמו על  הנ"ל  בעריכת הביטוחים  אין  כי  מובהר  זה  או עד. בהקשר  לצמצם  כדי  י הקבלן 
 ן בהתאם לחוזה זה.ע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבל לגרו

 

באישור עריכת   1סעיף  פי  -ין הבטוח הנערך עלאת סכום הבטוח בג   קבלן מתחייב לעדכןה 41.33
השווי של העבודות ו/או  מלוא  , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את  (נספח ב')  ביטוחי הקבלן

   .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים
 

או תנאי הביטוח  ת האחריות ו/י סכומי הביטוח ו/או גבולולמען הסר ספק מובהר בזאת כ 41.34
הביטו עריכת  ובאישור  זה  בחוזה  האמור  מן  דרהמתחייבים  הינם  מינימאח,  לית  ישה 

בחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או  בלן להמוטלת על הקבלן, ועל הק 
הביגבו תנאי  ו/או  האחריות  ומאשרלות  מצהיר  הקבלן  בהתאם.  מנוע    טוח  יהיה  הוא  כי 

ו/א כל טענה  ו/או  מלהעלות  עובדיה  ו/או  ו/או מנהליה  ו/או תביעה כלפי החברה  ו דרישה 
מפק ו/או  הביט מנהל  לסכומי  הקשור  בכל  מטעמה  העבודות  ו/ ח  האחריות  וח  לגבולות  או 

 ור. ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים כאמ 
 

שיומצאו על ידי  הבטוח    ית אישורלבדוק א)אך לא חייבים(    םרשאימי מטעמה  ו/או  החברה   41.35
כ לעיל הקבלן  שיידרש    אמור  תיקון  או  שינוי  כל  לבצע  החברה  והקבלן מתחייב  ידי  על  על 

 . יטוח בחוזה זהיף הב כאמור בסע אימם להתחייבויות הקבלןת להת מנ
 

הביקורת  ה 41.36 זכות  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  מטעמה  ו/או  חברה  של  לאישורי    חסבי מי 
ו/או פוליסות    כמפורט לעיל  ן אישור ביטוחי הקבלןורות על תיקוק ולהלבדו  םהבטוח וזכות

על  הקבלן מטילה  אינה  מטעמה,  מי  על  ו/או  שהיא  חו  כל  החברה  אחריות  וכל  בכל בה 
ואין    קבלןשל ביטוחי ה  אמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםכחים  לביטו  הקשור

 . ונשוא כל דין נשוא חוזה זה שהיא המוטלת על הקבלן  חבותל בה כדי לגרוע מכ 
 

אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  ייב למלא  הקבלן מתח 41.37
כבמלו בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא  ובמועדם,  לצאם  תוקף  די  את  להפקיע  ו/או  מצם 

ה, לדאוג ולוודא  הפרמי  אישורים על תשלומי   תב, ה בכהחבר לבקשת    ,להמציאהביטוחים ו
ו/או  נה בתוקף במשך כיסות ביטוחי הקבלן תהיי כי פול ל תקופת העבודות נשוא חוזה זה 

 התחייבותו על פי החוזה.  
 

תביעה כנגד המבטח על פי    ו/או  הקבלן יישא בכל מקרה נזק  פק, יודגש, כילמען הסר כל ס  41.38
יד על  הנערכות  הביטוח  העצמפוליסות  ההשתתפויות  בסכומי  בביטוחי  ו,  הנקובים  יות 

 הקבלן. 
 

ו/או אי    הפרהכי  בביטוחי הקבלן  האמור, נקבע  נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות  ב 41.39
איז  תנאי מתנאי  של  לב  בתום  ו/או  ופוליסו מקיום  הקבלן  ידי  על  ו/או    הליונ מת הביטוח 

ח העבודות  פק עובדיה ו/או מנהל ו/או מהחברה ו/או מנהליה ו/או  לא תפגע בזכויות    עובדיו
 ם אלו. מטעמה על פי ביטוחי

 

במלואם או פי חוזה זה  הביטוחים אשר התחייב לבצע על    לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את 41.40
וזה זה או על פי  לפי ח, ומבלי לפגוע בזכויותיה  אך לא חייבת,  , תהא החברה רשאיתבחלקם
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ולשלם את דמי הביקם  במלואם או בחלדין, לערוך את הביטוחים   טוח על חשבונו  תחתיו 
כל יום מראש ובכתב.    14כן    ד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות. ובלבשל הקבלן

התחייב  מהשילשהחברה  סכום   יוח  האו  כאמור  מיד  בתשלומו  דרישתלחברה  זר  פי    ה על 
תהפי ילולח   הראשונה.  החברה   זה,  סעיף  פי  על  החברה  בזכויות  לפגוע  ומבלי  רשאית  ן  א 

 .דרך אחרת לגבותם מהקבלן בכל
 

ומבלי לגרובנו 41.41 לעיל, בכל  ע מהאמור בכל  סף  שלבי ביצוע החוזה מתחייב  מקום בסעיף זה 
ו דרישות  כל  אחר  למלא  לאוהקבלן  לביטוח  החוק  בריאות הוראות  לביטוח  והחוק    מי 

י לפגוע  הנ"ל, ובעיקר אך מבל   תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקיםוים,  ממלכתי וכל הצו
נשוא חוזה זה,  ביצוע העבודות  יועסקו בשליחיו ש ול באופן שכל עובדיו  ור לעיבכלליות האמ 

כויות  משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הז בופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ואב
 החוקים הנ"ל.   שעל פי

 

ומבלבנ 41.42 לגר וסף  מתחייב  י  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  כל למלא    הקבלן וע    אחר 
וכל לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד(    התעבורה ו/או חוק הפיצוייםדת  פקווהוראות    דרישות

לפי החוקוים, הת הצו וכדומה, שהותקנו  ובעיקר,  יםקנות  בכללי  הנ"ל,  לפגוע  ות  אך מבלי 
לעיל, באופ זה, לרבות אלה    א חוזהנשו  עבודותביצוע הסקו בן שכל העובדים שיועהאמור 

באופן   עתשיועסקו  בכל  יהיו  זמני,  או  כל  מקרי  לנהוג    שים מורזה,    חוזהתקופת    ובמשך 
 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.   להנ" יםעל פי החוק ברכב מנועי 

 

את כל הוראות    לקיים הקבלן  מתחייב  זה,  אמור בכל מקום בחוזה  בנוסף ומבלי לגרוע מה  41.43
וכן   בעבודה  בטיחות  בדבר  והתקנות  ו/א החוקים  האש  מכבי  הוראות  כל  רשות  את  כל  ו 

 . העבודותירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר אחרת בדבר אמצעי זה
 

זכות  הקבלןיטוחי  ב 41.44 לפיו  סעיף  עשל    םיכללו  ו/או  מנהליה  ו/או  מנהל  החברה  ו/או  ובדיה 
ב לא תיפגע עקו/או פיצוי  הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי  פי    מה עלח העבודות מטעו/או מפק 

, למעט במקרה  ים המתאימיםמתאימים מאת הרשויות או הגופ   י ו/או אישוריםהעדר רישו 
 קרובה לנזק. י ו/או האישור הינו הסיבה הבו העדר הרישו 

ודות  העבדרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח    הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל  41.45
ביצוען ו/או לאחר מסירתן  מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי  

 . ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע רבות ובמפורש כל הנוגע להתקנתל
 

ידו   41.46 על  המובאים  הכלים  ו/או  הציוד  כל  על  נאותה  שמירה  לקיים  מתחייב  לאתר  הקבלן 
 ביצוע העבודות.

 

או לאחר  מור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/ע מהאבנוסף ומבלי לגרו 41.47
החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם    ואן את כל דרישות הגופים ו/אומסירתן, לקיים במל

פי  מתבצע על  לרבות  העבודות  לביצוע  אישורם  את  ולהשיג  זה  חוזה  נשוא  העבודות  ות 
החברהסכמ החברה.  לבין  מהם  מי  בין  שנחתמו  מתים  כל  ה   הקבלן  אל  להעביר  חייבת 

 מסמך התחייבות כנ"ל.
 

הור 41.48 בסעכל  אאה  לביטוח  בקשר  זה  הוראויף  של  מכוחם  לגרוע  באה  בדבר ינה  החוזה  ת 
לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או    אחריותו הבלעדית של הקבלן

 על פי הדין. 
 

ו 41.49 לגבנוסף  ומבלימבלי  בנוסף  האמור,  מכלליות  כי  לגרו  רוע  בזה  מוסכם  לעיל,  מהאמור  ע 
  על פי תנאי סעיף זה )סעיף  תאיזכ  הינוכל סכום לו  עכב  ו לו/אלקזז  החברה תהא רשאית  

 בעבודות בקשר עם חוזה זה. ל הקשור הקבלן בכדת לזכות מוהע ביטוח( מהתמורה 
 

בזה  41.50 ומוצהר  מוסכם  לעיל  באמור  לפגוע  חלקן  מבלי  או  כולן  זה,  סעיף  הוראות  ,  כי הפרת 
 וה הפרה יסודית של חוזה זה. מהו

 

   שינויים   -פרק  ו'  
   יים נושי .42

לנכון בעבודה,   די, על כל שינוי שימצאל דעתו הבלעבכל עת, לפי שיקו  המפקח רשאי להורות 42.1
לרכ חלקה,  או  או ולה  העבודה  צמצום  נוספות,  עבודות  ביצוע  או  לעבודה  תוספות    בות 

שי  העבודה,  של  חלק  כל  ביטול  או  ס ב  נויהפחתתה  העבודה,  מימדיה  ואיכות  גודלה,  גה,  
 הכל כפי שימצא לנכון.  (:"השינויים")להלן
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לפי את  הור 42.2 העבודה  שינוי  על  קטן    המפקח  שינויים"    42.1סעיף  "פקודת  ותינתן  תיקרא 
 ת שינויים".עשה שינויים בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן  "פקודבכתב.   הקבלן לא י 

מפורש 42.3 אחרת  נקבע  לא  עוד  בח כל  לפיות  שבוצע  השינוי  ערך  ייקבע  שינויים    וזה,  פקודת 
 :   כדלקמן

הנקו .א היחידה  מחירי  המחירים  לפי  בהצעת  שב בים  בוצע  וללאהם  מחירי    ינוי  שינוי 
 הכמויות.   הקטנה של הכמות ביחס לכתב  ה אוהיחידה בשל הגדל

 

היחי .ב מחירי  המחיר  בהצעת  נקבעו  שללא  ערכו  לקביעת  הדרושים  בא יו  -השינוי    דה 
לפיבח המחיר  בהצעת  הנקוב  דומה  יחידה  מחיר  עליו  פששא  הענין,  שבון  להתבסס  ר 

קבי היחידהלצורך  ממחירי  אחד  כל  דומים   ים.החסר  עת  יחידה  מחירי   בהעדר 
לקביעת  במחירון, עליהם  להתבסס  החסר  שאפשר  היחידה  של ,  מחירי  ערכו  ייקבע 

  לא ניתן לקבוע   .  קבלן ראשיללא תוספת    15%  , בהפחתה שלרון דקלמחי  ל פיע  השינוי
 ל השינוי. יקבע המפקח את ערכו ש ,דקלאת ערכו של השינוי על פי מחירון 

 

א 42.4 יועלה  החוזה  לערשכר  בהתאם  יופחת  הו  קטןך  סעיף  לפי  שנקבע  מובהר  .  42.3  שינוי 
לא יהיו לקבלן כל תביעות    בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור,  ומוסכם

 בגין מתן פקודת שינויים. ודרישות אחרות

שהשינוי מחייב את   בדעהע בה ערכו של השינוי והוא  קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקב 42.5
למפהעלאת   יודיע  החוזה   בכתב  שכר  ה  בהקדםקח  לבקש  כוונתו  על  עלאת שכר האפשרי 

לן פנה  מתן פקודת השינויים מבלי שהקב   )חמישה עשר( ימים מיום  15עברו    החוזה כאמור.  
 החוזה.    לפיע עתו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישבכתב כאמור, רואים או מפקחל

לפי סעיף זה    וי כלשהויני לעכב ביצועו של שת כי אין הקבלן רשא מובהר בזא  למניעת ספק 42.6
ם  מיום מתן יו  30השינויים תוך    המפקח יקבע את ערך   כו של השינוי.  מחמת אי קביעת ער

 שינויים. פקודת 

אינה  דה והעבו ה קובעת במפורש הארכה להשלמתשינויים אשר אינ כי פקודת  מובהר בזאת 42.7
   13לפי סעיף   השלמת העבודה יהיה    דרכה להשלמת העבודה. שינוי מועמזכה את הקבלן בא

 לעיל בלבד.  

ומוסכ 42.8 נית מובהר  אם  כי  שהקבל ם  כך  בשל  זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  קיים    ןנה  לא 
רי אין במתן פקודת השינויים  יבות שנטל על עצמו לפיו, ההוראה מהוראות החוזה או התחי 

 י החוזה או לפי כל  דין.גרוע מכל זכות של החברה לפכדי ל
 

 ה, תיקונים ותעודת סיוםסיום העבוד   -'  ז  פרק

 "תעודת סיום"  .43

וכתנאי להגשת    ופי,ת חשבון סוטרם הגש  בשטח ציבורי,,  ע"י הקבלן  ביצוע עבודותעם סיום   43.1
ולפי  ,חשבון סופי ו מהנדס המועצה  ימציא הקבלן אישור מהמועצה המקומית הרלוונטית 
יר כי העבודות הושלמו, לשביעות רצונה של  ה ך, המצאו מי מטעמו שהסמיכו לכמקומית ו/

 המועצה תוך החזרת המצב לקדמותו.  

הקבלן 43.2 ידי  על  העבודות  ביצוע  סיום  פרטיעם  בשטח  הגשת ,  וטרם  וכתנאי    ,  סופי,  חשבון 
ובדיקתוחשת  גשלה סופי,  אישור  ,  בון  הקבלן  שמבועות  ימציא  המקרקעין  של  מהבעלים 

, תוך החזרת  ודות הושלמו לשביעות רצונופיו אותו בעלים מצהיר כי העבבודות, ולאצלו הע
    המצב לקדמותו. 

, והמציא אישורים של  ידביישובי התאג רשת מים וביוב,    שדרוג ופיתוח לים הקבלן את  שה 43.3
בעלים    / לעיל,  המועצה  האמור  נשוא  המקרקעין  הבדיקה  כן  ו  של  עבודות  כל  את  סיים 

 ם. תן המפקח לקבלן תעודת סיוי, יחברהוהלשביעות רצונן המלאה של המפקח 

את   ה ואינה משביעהי החוזה לתנאה כי העבודה אינה מתאיממצא המפקח בבחינת העבוד  43.4
רש לקבלן  ימסור  התיקונרצונו  של  והקבלן  ימה  לדעתו  הדרושים  תוך ים  לבצעם  מתחייב 

 שקבע המפקח. התקופה 

תקופת הביצוע של  עבודה  למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת ב 43.5
דה  בשל הצורך  לשהי של תקופת הביצוע של העבו, ולא תינתן לקבלן הארכה כ לפי החוזה

 ם וביצועם. בתיקונ
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כל 43.6 ביצוע  אם  לאחר  המפ  התיקונים,  ידי  על  שידרשו  ימסור  קחיהיו,  מוסמך,  בודק    או 
ל וימסור  רצונו  את  ומשביעה  החוזה  לתנאי  מתאימה  העבודה  כי  לקבלן  קבלן  המפקח 

 . מהמועצה/בעלים של המקרקעין, והכל בכפוף לקבלת אישור תעודת סיום

בסעיף 43.7 מ  אין באמור  לגרוע  כדי  של  זה  כל אדם אחר מטברהחהזכותה  או  החזיק  לעמה,  , 
עבודת התיקונים ולא ניתנה    ם אם טרם בוצעה בה שתמש בה גו חלקה, ולה בעבודה, כולה א

אין   החברה,  כן  עשתה  סיום.  הקבלןתעודת  מחובת  גורע  תוך    הדבר  התיקונים  את  לבצע 
 לכך על ידי המפקח. התקופה שנקבעה 

הקבלן   43.8 ביצע  תולא  התיקונים  שנאת  התקופה  המפקחך  ידי  על     ה החברה  תהי,  קבעה 
כון, על חשבון הקבלן.  דרך אחרת שתמצא לנ  , או בכלקונים בעצמהרשאית לבצע את התי

מימון ותקורה    מהן כתמורה להוצאות משרדיות  17%תגבה הוצאות אלו, בתוספת     החברה
 החוזה או בכל דרך אחרת. על ידי ניכוי משכר  

לפי כל    ובויותימהתחיי, אינו משחרר את הקבלן  י העבודה או חלקהסיום לגב  מתן תעודת 43.9
 . מתנאי החוזהתנאי 

ה במועד מסויים,  חייב הקבלן  דה, שעל הקבלן היה להשלימקבע המפקח כי הושלמה העבו 43.10
העבודה, מחמת  לעכב את מסירת      את העבודה, כאמור, והקבלן אינו רשאי   לחברה למסור  

 . הברהחיעות כלשהן שיש לו כלפי  דרישות, טענות או תב

סיום,  43.11 תעודת  להוציא מאתר העחייב    ניתנה  הציאבודה  הקבלן  ואת  עודפי וד  החומרים    ת 
 ים לו. השייכ

 

 אחריות, תיקונים ושירות  .44

האביזרים   44.1 של  לטיבם  אחראי  יהיה  יותק   והצנרתהקבלן  ו/או  עלשיסופקו  וזאת     נו  ידו 
ש סיו  36ל  לתקופה  תעודת  הוצאת  מיום  לכל חודשים  "  ם   : )להלן   פות תקוהעבודה 

 "(. האחריות

וקלק  פגמים,נזקים,   44.2 כלליקויים  שהתגלו  ולים  השהם  תקופת  בעבותוך    ו א  דהאחריות 
בהתאם   בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא

המפקח של  להוראותיו  בהתאם  שלא  או  של    לחוזה,  תוצאהחברה  ו/או  משימוש  ה  או 
לפי  ם מחדש מיד הכל  לבצע  קנם אוקוי, יהא הקבלן חייב לתגומים או מביצוע לחומרים פב

כאמור תימסר לא יאוחר מחודשיים מתום    שדרישהובלבד    רצונו  פקח ולשביעותמה  דרישת
או פגם  נזק,  ליקוי,  לאותו  המתייחסת  האחריות  נזק    תקופת  לגבי  הדין  הוא  או  קלקול 

תק תוך  נתגלה  או  שנתהווה  שבוקלקול  תיקון  בכל  האחריות  כאמור  ופת  במובילים,  צע 
 ים פגומים. או שימוש בחומר עבודה לקויהח, כתוצאה מואשר נגרם, לדעת המפק 33יף בסע

לעיל לרבות בגין    44.2-ו  44.1כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים   44.3
 הקבלן. החלפת חלקים יחולו על 

והק 44.4 הליקויים  והפגמים,  ניתניםהיה  אינם  בעבודה  י  לקולים  המפקח,  לדעת  היה  לתיקון, 
פי הק בתשלומים  חייב  לחברהבלן  שייק   צויים  המפקחבסכום  ידי  על  בהחלפת    בע  או 

 העבודה על פי שיקול הקבלן. 

 

מהחוז  44.5 הנובעות  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  פוטרת  אינה  הסיום  תעודת  ואשר    המסירת 
 ת התעודה האמורה. הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסיר מטבע

סופית  א  תהחריות  הא  במסגרת תיקוני תקופת  נופלת  דרישה לתיקוניםפקח כי ההכרעת המ 44.6
 ומכרעת. 

 ם רת סיבותיהפגמים וחקי .45

נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם,   45.1
  ן אחראי לו לפי החוזה, היה פגם כזה שאין הקבל  די המפקח.ושיתקנו בשיטה שתאושר על י

והתיקיחו החקירה  הוצאות  עללו  מתחייב    החברה  ון  מיד,  והקבלן  לו  כפי  לבצעם  שתורה 
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן    יהקבלן אחראי לו לפגם כזה ש. היה הפהחברה החוזה 

וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו  הוא, את הפגם      וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו
  גם ניתן לתיקון אם הפ  ההחלטה  .  לחברהתשלום פיצויים  לתיקון, יהיה הקבלן חייב בניתן  
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 ח. ה בידי המפקאם לאו תהי

מה  45.2 פגם  תנתגלה  בעבודה  של  השנ  1וך  ותי  מביצוע  הנובע  הסיום  תעודת  מתן   אלאחר 
וכל יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם  על  בהתאם לתנאי החוזה,  בו,  חשבונו,    הכרוך 

אם הפגם ניתן    הט . ההחללן חייב בתשלום פיצוייםהיה הקב ינו ניתן לתיקון, יואם הפגם א
 המפקח. היה על ון אם לאו תלתיק

 
 

 רבויותתשלומים וע  -פרק  ח'  
 כללי   -תשלומים לקבלן    .46

לו 46.1 שתמסר  עבודה  הזמנת  כל  פי  ועל  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  כל  מילוי  יהא    תמורת 
המתקבלת   לתמורה  זכאי  מ הקבלן  שבטבלאות  המחירים  אביזרים ממכפלת  ,צנרת, חירי 

וכחומ שהיא  רים  עבודה  בל  לאחובמחירון  לקבלן.  כפוף  שבהזמנה  הקבלן    ורההתמ  זי 
 כדלקמן : , להלן ובמועדים שבתשלומים 46.2תשולם לקבלן, בכפוף לאמור בסעיף 

 
 

ה   46.1.1 עד  חודש  כל  שיוגש  לקבלןי,  שלחוד  5-חשבון  פרטייםשולם  ממקורות  בתנאי    ,, 
ע  יעלו   שלא  +  תשלום  שוטף  לאחר    90ל  וחתום המצאת  יום  מאושר    חשבון 

   .והמפקח החברהת תמה  וחובחתימ
 

כי     46.1.2 מצהיר  המילת"בהקבלן  ע"י  שימומנו  פרוייקטים,  המים/,  ישולמו  רשות   ,
המילת"ב דרך  ישירות  המים/רשותמ/לקבלן,  אחר  נהלת  ממן  גוף  כל  ו/או    . המים 

של  ולפי   גוףהנהלים  כלפי   .אותו  לקבלן  טענה  כל  תהיה  נשוא    ולא  החברה 
   רה. או התמו/התשלומים ו

 
הביוב/רשות המים    מנהלת  צד ג', כגון    נים על ידינמופרויקטים שמהקבלן, מצהיר   46.1.3

ולפי הנהאותו  באמעות  ישולמו לקבלן   ג'  כל טענות  צד  לקבלן  יהיו  ולא  לים שלו, 
גיד  הקבלן מנוע מלבוא בטענות לתא  נשוא כך.כלפי התאגיד  ו/או דרישות כל שהם  

תם  או כל טענה נשוא התשלומים בגין או/ום בחסר ונשוא העדר שתלום ו/או תשל
    ד ג'. ממונת על ידי צתמורת פרוייקטים ש

 

כי המחירים שבטבלת מחירי 46.2 בין הצדדים  ושיקום רשת המ  מוסכם  לחידוש  ים  העבודות, 
י'והביוב,   אחכודיע   ,נספח  לנו  במדד    לשנה-ת  לשינוי  לבהתאם  ד  מדהמ   בניההמחירים 

 סיסי עד למדד הקובע. הב
 

הר העדכון,  חודשים    12  יעשה  אשוןהעדכון  במכרז,  ההצעות  להגשת  שנקבע  מהמועד 
 דכון, כאמור. כאמור, לא יחול על הזמנות עבודה שנמסרו לקבלן קודם למועד הע

 

הצדדים 46.3 בין  מחיר  מוסכם  משנקבעו  הפר כי  לסעיף    יטיםי  יהיו    46.2בהתאם  הרי  לעיל 
 . ולא יחול בהם שינוי כלשהויים מחירים אלו סופ

 

 . נספח ה'לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום  קבלן יעשו ים להתשלומ  46.4
 

 . מחיר סופי ותכולת מחירים .47

במסמ 47.1 אחרת  במפורש  נקבע  לא  מקרה  אם  בכל  יראו  המכרז,  ממסמכי  התשלומים  ך  את 
הפעולות  ודות,  עבה  כל  לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע  46ף  בסעיהמפורטים  

 את כל האמור להלן:  יתרלבצע בהתאם לחוזה ובין הבלן  וההתחייבויות שעל הק
 

וכואביזרים  צנרת,  אספקה והתקנת   .א ',  וביצוע עבודות תיקון תשתית, מדרכה כביש 
קנה בהתאם לדרישות  , התועל פי התכניות והתקן  התאמתם לשטח כנדרש על פי דין

 ות, ופיקוח שנקבע עליון. ת איכ בקר ,והחברההמפרט, התכניות, התקן 
 

התק והעבכל   .ב אמצעיםדה,  זה  ובכלל  הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  והרכבה,    נה 
ונים השחלקי המוצרים  מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר ומחברים ומתאמים לכל  

 זה. פי החויצוע העבודה על הדרושים לב 
 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. .ג
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מחברת    וצאותהה  לכ .ד בדיקה  בהזמנת  לרבות    חשמל הכרוכות  מוסמך  מבודק  או 
בביצ הכרוכות  על  ההוצאות  בוצעו  ואשר  ידם  על  שידרשו  תיקונים  ו/או  שינויים  וע 
 החוזה.  ידו שלא בהתאם למסמכי

 

מכ .ה בציוד  ושימוש  פיגומיאספקה  עבודה,  כלי  טני,  לרבות ם,  אחר  ציוד  וכל    פסנות, 
 . בודהבסיום הע תר העבודה פירוקם וסילוקםם באהוצאות הרכבתם, החזקת

 

הובלת כל המוצרים והחומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים הציוד האחר לאתר   .ו
ת  ביצוע  לצורך  הובלתם  וכן  החזרתם,  זה  העבודה,  ובכלל  שידרש  כפי  יקונים, 

 ים לאתר העבודה וממנו. עובדסתם ופריקתם וכן הסעת העמ
 

ושמי  .ז וציוד  חומרים  שנסתיימו,  רתםאחסנת  עבודה  חלקי  על  שמירה  קתם  אחז  וכן 
 והגנה עליהם. 

 

הדרושים .ח המדידה  מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוק  לרבות  וסימון   מדידה 
 לשם כך.

 

 העבודה לפי התוכניות. וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל  כל הוצאות, מכל מין .ט
 

 ם לפי החוזה. אחריצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים ההוכל  .י
 

 פסולת ועודפים ממנו.   ילוקניקוי אתר העבודה וס .יא
 

מכס,  .יב קניה,  מס  סוציאליות,  והטבות  ביטוח  לקרנות  מיסים  למינהם,  הביטוח  דמי 
 לים מכל מין וסוג שהוא.בלו, מיסים, אגרות והיט

 

 מתקנים ישנים. וסילוקפירוק   .יג
 

 לות התיקונים בתקופת האחריות. פעו כל  .יד
 

 על פי החוזה.   ותיום מילוי התחייבוים של הקבלן בקשר ענזקיכל ההוצאות וה .טו
 

 רווחי הקבלן.  .טז
 

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על   יז. 
ובכלל   פות,, הן הישירות והן העקיאו הקשורות עמם, או הנובעים מהםכל פרטיהם,  

המי הוצאות  לרבות  הקבלן,  של  התקורה  כל  שההוצאות  מון  זה  בין  והערבויות 
 דועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. לן יהאמורות כו

 

עכב, לחלט,  ו/או המפקח ל   החברהמכל סמכות או כוח של  לגרוע  אין באמור בסעיף זה כדי   47.2
 ראות החוזה ועל פי כל דין. י הוסיף סכומים כלשהם על פ לקזז, להפחית או להו

 

 תשלום מע"מ .48

תשלום יעשה    , וכל ה ביום ביצוע התשלוםשיהימע"מ כדין, כפי    תווסף שולם לקבלן ים שילכל תשלו
 כנגד חשבונית מס כדין. 

 

 ערבויות .49

  , החוזהחתימת  מועד    דיא הקבלן לחברה, עו על פי החוזה, ימצי תיולהבטחת מילוי התחייבו 49.1
אלף    מאהים:  ₪ )במיל  100,000סך של  בלתי מותנית צמודת מדד בת  וריקמבנקאית    ערבות

כ המצורף  בנוסח  א'₪(,  תהא      זה.לחו  נספח  החוזה,  הערבות   תקופת  לתום  עד  בתוקף 
 בתוספת חודשיים. 

 

יידרש ע"י החברה, לפי שיקול  בנוסף לכך, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל עת שהקבלן  
י  להבטחת מילו  -  ₪בצע פרויקטים בהיקף מעל למיליון  ט, לה המלא, הבלעדי והמוחלדעת
ההת פי  על  הקב חייבויותיו  ימציא  לחוזה,  בתוך  לן  בכתב,   7חברה,  דרישתה  ממועד  ימים 

ת בלתי מותנית, צמודת מדד, ביחס לכל אחד מן הפרויקטים הנ"ל,  ערבות בנקאית מקורי
של  ב המוערך    10%שיעור  השווי  כולל מסך  פרוייקט,  אותו  המצורף מע"  של  בנוסח  מ, 
א'כ ביחס    נספח  ערבות  כל  בתוקף  לפרולחוזה.  תהא  לעיל  כאמור  לתוםייקט  פת  תקו  עד 

 ביצוע אותו פרוייקט, כפי שתיקבע על ידי החברה, בתוספת חודשיים. 
 

ום  תשלעיל, תהא, בין השאר, להבטחת  כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן לחברה, כאמור ל 
 : להלן  פורטההוצאות והנזקים כמ 
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  מילוי  ישר עם כל הפרה או אקב או בקרה עלחב  םלהיגרל נזק או הפסד העלול  כ 49.1.1
 , לרבות בתקופת הבדק/האחריות. מתנאי החוזה י כלשהותנא

 

להתחיי 49.1.2 או  לשלם  או  להוציא  עלולה  שהחברה  והתשלומים  ההוצאות  בהםכל   ב 
או בקשר  בקשר זה,  חוזה  ג'    עם  צד  כל תביעת  בה  רהחבשהעם  והקשורה    תתבע 

   .הקבלןל עשה או למחדל ש ו למלביצוע העבודות א  בדרך כל שהיא
 

מהן, אשר  או כל חלק  ,העבודותשל תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק  צאות,הו לכ 49.1.3
 . לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשתהחברה 

 

מקצתו, בפעם    ו אוות את סכום הערבות כול קרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבבכל מ 49.2
או  פעמים  אחת  החברה  .  במספר  לגבותבזכוהשתמשה  סכום  תה  חייב   מהערבות    כלשהו, 

בז  ת סכום הערבות לסכוםלן להשלים מיד אהקב ניתנת  כן,   אתהמקורי. לא עשה הקבלן 
  לקבלן בהתאם  ך התשלומים המגיעיםו/או לנכות מתו  הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבות

ו זה  מסיבה/לחוזה  ולהחזיקו  היכלש  אחרת  או  מהערבות  שגבתה  לסכום  השווה    סכום 
 .ת כנזכר לעילערבודין סכום זה יהא כדין ה. קדון בידהיכפ

 

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד.  49.3
 

 רכה עפ"י הודעת החברה לבנק. הערבות תהיה ניתנת להא 49.4
 

בין  ות כן על ידי החברה,  הבנקאית בכל עת שיידרש לעש  רבותבלן יאריך את תוקף הע קה
של כל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך את  או באם בשל הארכת החוזה על ידי החברה,  

"י  פהערבות הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע
 החוזה ו/או עפ"י כל דין. 

 

הח   49.5 לקיום  ב וזה  הערבויות  והן  העבודות,  לכל  ביחס  כ)הן  "פרוייקט"  לכל  לעיל    אמור יחס 
לא רק  לקבלן  ישוחררו  תבנפרד(,  ימציא  חר  שהקבלן  לאחר  לקבלן,  החוזה  יתרת  שלום 

שהקבלן   לאחר  וכן  ה',  כנספח  המצורף  בנוסח  תביעותיו,  כל  חיסול  על  הצהרה  לחברה 
וקיי כל התנאים הקבועיהמציא לחברה את כל המסמכים  במפרט  ם בח ם את  וזה, לרבות 

 הטכני.  
 

לגרוע מכלל 49.6 כתנאי לשחרוריות  מבלי  לעיל,  ל  האמור  ימסור    קיוםהערבות  הקבלן  החוזה, 
בויותיו לתקופת האחריות על פי חוזה  לחברה ערבות בדק/ערבות טיב להבטחת כל התחיי

קף  מסך הי  5%בשיעור של  ד  בלתי מותנית צמודת מדמקורית  ית  בנקא   ערבות  זה, שתהא
)כולל מע"מ( שבוצ ה הקבלן במסגרת  עבודות  ידי  על  כהחוזעו  המצורף  בנוסח  א'ה,    נספח 

)ל  הבדק"  הלן:לחוזה  בקשר     "(.ערבות  הבדק  תקופת  כל  למשך  בתוקף  תהא  הערבות 
 תפחת משנה.  לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י הוראות חוזה זה ובכל מקרה לא 

 
יידרש הקבלן לבצע על ידי החברה, כאמור ט" שוייק, גם ביחס לכל "פרבנוסף לאמור לעיל 

פרוייקט, ימסור הקבלן ערבות  ותו  לשחרור הערבות לקיום החוזה ביחס לאנאי  וכת   לעיל,
של   בשיעור  לעיל,  ידי    5%בדק/טיב כאמור  על  כולל מע"מ, שבוצע  היקף הפרוייקט,  מסך 

 הקבלן. 
 

 . יביםת הבדק בשינויים המחוי הוראות סעיף זה יחולו על ערבו 49.7
 

דריש 49.8 ו/או  טענות  הועלו  ו/או  תביעה  כהוגשה  הנובעות  ות  לעבודות,  בקשר  החברה  לפי 
מן    מעשהמ איזו  של  תוקפן  את  להאריך  רשאית  החברה  תהא  הקבלן,  של  מחדל  ו/או 

בידה   שיהיו  וסילוהערבויות  לסיומם  עד  וזאת  עת,  ההליכים  באותה  של  המלא  קם 
   יעות ו/או דרישות אלה.הקשורים בתב 

 

 הפרות ופיצויים -ק ט' רפ .50

המו 50.1 כי  הצדדים  בין  בסעיף    עדיםמוסכם  תנ  12.1המפורטים  הינם  עיקריים  אים  לעיל 
וזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית  ויסודיים בח

לכל יום    ₪    500ל  יים מוסכמים וקבועים מראש בסך ששל החוזה המזכה את החברה בפיצו 
ידוע במועד תשלומו    שיהאד למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד  . סכום זה יהא צמויחורשל א

 בפועל. 
 

,  19,  17  ,12,  4,  3.2לעיל מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים    50.1עיף  מהאמור בס   גרועמבלי ל 50.2
סודית  והפרת כל  אחד מהם תחשב כהפרה יהינם תנאים עיקריים ויסודיים    38-41,  28,  22

המזכה   החוזה  וקבועים    ברהח האת  של  מוסכמים  בסך  מבפיצויים    שקל  150,000ראש 
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מ למדד  צמודים  במוכשהם  הידוע  חהמדד  בעת  עד  ידוע  שיהא  למדד  ועד  זה  חוזה  תימת 
 התשלום בפועל. 

 

בסעיף    החברה 50.3 הנקובים  המוסכמים  הפיצויים  סכום  את  לחלט  זכאית    50.2-ו   50.1תהא 
לזכו או  מהערבות  לקלעיל  המגיע  תשלום  מכל  חוקית  ן  בל תם  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותם 

 אחרת.
 

ים הבאים  הצדדים כי האירוע   בין  לעיל מוסכם  50.2-ו  50.1ור בסעיפים  מהאמ מבלי לגרוע   50.4
יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על  

 ועל פי כל דין :פי חוזה זה  
 

זמ .א עיקול  או הוטל  קבוע  או  פ   ני  נכסי     עולהנעשתה  לגבי  לפועל  הוצאה  של  כלשהי 
לחלוטין    או הוסרו  פסקוקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הוו חל, כולם אהקבלן

 יום  ממועד ביצועם.   30תוך 
 

כולם   .ב לנכסי הקבלן,  רגל או מונה  פשיטת  נגד הקבלן התראת  כו  אוהוגשה  נס חלקם, 
מפרק   או  קבוע  או  זמני  הוגשנכסים  או  קבוע,  או  נגזמני  רגל, ה  פשיטת  בקשת  דו 
שה שהוג ה על ידו החלטה על פירוק מרצון או  תקבלבמקרה של הקבלן שהוא תאגיד נ

כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם 
סדר למען ה  פשרה או  שיו למען יקבל אורכה אונושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנו

 . 1983-התשמ"גלפקודת החברות )נוסח חדש(,  233ף סעי איתם על פי
 

מת ינה או כי לא גילה לחברה לפני חתנכו   כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה תברראם י .ג
 לחתום על  חוזה זה.  החברה חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת 

 

 יצוע החוזה. כי הקבלן הסתלק מב  החברהעתה של הוכח להנחת ד .ד
 

או    החברהעתה של  חת דהוכח להנ .ה נתן  שוחד,    הציעכי הקבלן או אדם אחר מטעמו 
 עם הזכיה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.  בקשרמענק, או טובת הנאה כלשהי 

 

ם לה על  זכאית לכל סעד ותרופה המוקני  החברההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא   50.5
זכאית לבטל את    החברהמור לעיל תהא  ת האין ומבלי לגרוע מכלליו פי חוזה זה ועל פי כל ד 

שהם נושאים ריבית בגובה  כ   ןלאת הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבזרה  החוזה, לקבל ח
ועד    חשבריבית   לקבלן,  התשלום  ממועד  מחושבות  לפעם,  מפעם  הנהוגה,  המקסימלית 

ידולחברהפועל  למועד השבת הסכומים ב לדרוש את סילוק  ,  הדשל  הקבלן מאתר העבו  , 
ביצוע העבודהו קודם להשלמת  ביטול החוזה  של  ביצועה באמצעות  להשל  במקרה  ים את 

 מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית. בוע קבלן אחר, לת
 

"הודעת   :ב )להלןלקבלן הודעה על כך בכת  החברהלבטל את החוזה תיתן    החברההחליטה   50.6
 (.ביטול"

 

הקבלן לא יעכב את    לפנות מידית את אתר העבודה.  חייבההודעה יהא הקבלן  בלת  עם ק 50.7
תביפינו בגין  העבודה  אתר  טענהי  ו/או  לו.כלש  עה  שיש  מראש    הי  בזאת  מוותר  הקבלן 

  גביית ללנקוט בהליכים שימצא לנכון  ו  ובמפורש על כל זכות עכבון וזאת מבלי לגרוע מזכות
 להם.  אותם סכומים, שלטענתו הוא זכאי

 

על ידו,  צעה  העבודה שבו  זכאי לקבל את שוויהעבודה יהא הקבלן    באתרעם קבלת החזקה   50.8
סכום אחר המגיע    עת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכלקבי  עד הודעת הביטול לפיעד למו 

 מהקבלן על פי הוראות חוזה זה.
 

ת קבלן  עבודה ולהשלים את העבודה באמצעו לתפוס את החזקה באתר ה   החברההחליטה   50.9
הוצ תהיינה  בנוסף  אות  אחר  ישא,  והוא  הקבלן,  חשבון  על  העבודה  ות  הוצאל השלמת 

 צאות משרדיות מימון ותקורה. להו מהן כתמורה  17%אמורות, בתוספת ה
 

ויציין    החברה תפסה   50.10 בכתב,  לקבלן  המפקח  כך  על  יודיע  העבודה,  אתר  את   את    בהודעה 
המשוער למועד    הערך  עד  שבוצע  העבודה  חלק  ואתשל  העבודה,  אתר  וט  פיר  תפיסת 

 עה. תה ש החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה או
 

נים, רשאי המפקח בכל עת  בו חומרים, ציוד או מתק היו  את אתר העבודה, וי  החברה תפסה   50.11
כל    שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים  הציוד והמתקנים או

, על חשבון הקבלן,  החברהאית  ם רשימי  15לדרישה זו תוך    חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן
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ל תהא אחראית  כל מלסלקם מאתר העבודה  ולא  בעיניה,  שיראה  אובדן  לכל  קום  או  נזק 
רשאית להשתמש בחומרים, בציוד    החברהשיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא  

א העבודה,  הקבלן  של  לכיסוי  ובמתקנים  בתמורה  ולהשתמש  למכרם  שיגיע  ו  סכום  כל 
 .קבלןאת הלחברה מ

                

לאמור    פוףא בכ כלשהו בקשר לחוזה, אל  ן זכאי לסכום הקבללא יהא    -נתפס אתר העבודה   50.12
 להלן.  50.14בסעיף קטן 

 

את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על    החברהתפסה   50.13
וכן    50.11סעיף קטן    ילפ  המפקח  כו על ידי  שהוערכפי    ,ד לסיום תפיסת אתר העבודהידו ע

,  החברהדי על יהעבודה ושנמכרו  רתקנים שנתפסו באת והמ לתשלום עבור החומרים, הציוד
שנתפסו כאמור,  הכל לפי השווי והערך שיקבע    ציוד ובמתקניםבאו לתשלום דמי שימוש  

ההוצאות, כל  בניכוי  יגרהנ  המפקח,  ו/או  שנגרמו  והפיצויים  הפרת    לחברה מו  זקים  עקב 
העב  לע  זההחו ביצוע  את  להשלים  הצורך  עקב  ו/או  הקבלן  ידי    ודה,ידי  על  שיוערכו  כפי 

 החברה. 
 

 לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן.  החברהת להוסיף על זכויות יף זה באות סעהוראו 50.14
 

 שונות   -פרק י'  

 זכויות יוצרים .51

היוצ התוזכויות  בכל  האחרות  הזכויות  וכל  ידירים  על  שתסופקנה  תהיינה  הקב   כניות  ,  לחברהלן 
בכו לפי שיקול דעתה הבלעדי.לן אאשר תהא רשאית להשתמש בהן,  ס   ו בחלקן,  העבודה  יום  עם 

 את כל גליונות השרטוט האורגינליים כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל.  לחברהימסור הקבלן  
 

   שימוש במים וחשמל  .52

המים 52.1 את  חשבונו  על  יספק  העבוד  הקבלן  לביצוא  ולהדרושים  במידה  ה  עובדיו.   שימוש 
ל הקבלן  יורשה  הדבר,  של  התחבוניתן  מים  אספקת  מקווי  מוצא  לנקודת  וזאת  החברר  ה 

בתנאי שיתקין שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח.  הקבלן יעשה, על חשבונו הוא, את 
המ להעברת  הדרושים  הסידורים  הכל    : כגון  בהם,  השימוש  למקום  משאבות,  ים  פעלת 

ת הקשורות באספקת  וצאו , מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכו'.  כל ההורותהנחת צינ 
 ים יכללו במחירי היחידה הנקובים במחירון ולא ישולמו בנפרד.נקוב המים ובהובלתם, ה

 

 אספקת חשמל  52.2

ים  בודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורהקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע הע
לקווי התחברות  הסידוחשמ   ו/או  כל  את  ויעשה  העבודה  לאתר  בשכנות  הנמצאים  רים  ל 

 וכל זאת באישור המפקח.  וכד'כגון :  קבלת אישורים מחברת חשמל, 
הנקובים   היחידות  במחירי  יכללו  לעיל,  כאמור  חשמל,  באספקת  הקשורות  ההוצאות  כל 

 בנפרד.  במחירון ולא ישולמו
 

 ג'י(תשלומי עבודה יומית )ר 52.3

להורו 52.3.1 רשאי  לקהמפקח  השינ ת  מן  חלק  לבצע  בעבודה  בלן  התוספות  ו/או  ויים 
כתב ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה  נה ב)עבודות רג'י(.  הוראות המפקח תנת  ומית י

 יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה כאמור.   
כך כדי לגרוע מאחריות כלשהי  שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם אין ב

העבודה, לטיב העבודה או לכל עניין אחר הקשור  הול  הקבלן לפי חוזה זה לני של  
 אלה. והוראות החוזה יחולו גם על עבודות ודה  בעב

 

ימלא   52.3.2 כי הקבלן  בזה  לעיל, מובהר  ומבלי לגרוע מכלליות האמור  למען הסר ספק 
בודה של כל אדם המועסק  אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר הע

יומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע  דה האו מטעמו בביצוע העבו/על ידו ו
של המפקח.היומ העבודה   דעתו  שיקול  לפי  יחליף את המועסק  הק   ית.  הכל  בלן 

 והציוד, כאמור, על חשבונו וכל ההוצאות, הנובעות מהחלפה כזו, תחולנה עליו. 
 

מית על ידי המפקח.   חירון, ייקבעו מחירי העבודה היובהעדר ערכים מתאימים במ  52.3.3
חירונים הנזכרים  המ   על כל המחירים והעלויות הנוגעים ישירות לעניין.  תבססבה
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ל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת  ים כבסעיף קטן זה כולל
 ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחר.

 

יהיה  סיווג הפועלים 52.3.4   בודה בהתאם לתפקידם וסוג הע, המועסקים בעבודה יומית, 
קבע, לפי שיקול דעתו,  א שישהוטלה עליהם לביצוע.  הקבלן מסכים כי המפקח הו 

 לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.   ינתןאת הסיווג שי
 

ואין   52.3.5 בלבד  אומדן  אלא  אינן  העבודה,  הזמנת  של  במחירון  המפורטות  הכמויות 
שע ככמויות  התחילראותן  במילוי  למעשה  לבצע  הקבלן  החוזה.   ל  לפי  יבויותיו 

 ות העבודה לתשלום ייקבעו לפי ביצוע בפועל. כמוי
 

 ודה למדידהויות העבת כממדיד 52.4

סעיף זה 52.4.1 פקודת שינויים,  לנה על העבודה למדיתחו  הוראות  פי  על  עבודות  וכו  דה 
 שהוסכם במפורש כי תימדדנה.

 

כי    ומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה,המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסי  52.4.2
 העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.  ויותתיערך מדידה של כמ 

 

ידי המפעל סמך מדידות שתעשי   בענהכמויות העבודה תק 52.4.3 על  ונה  ו/או  קח  הקבלן 
ויאוש ידי הקבלן  על  שיוגשו  כמויות  ידי המפקח.  בהתאם  על סמך חישובי  על  רו 

לפ  העניין.  כל המדידות תירשמנה  לשיטה המפורטת במפרט הכללי, הכל  בספר  י 
 יוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. ות מ המדידות או ברשימ 

 

נטו, בהתאם לפרטי התוכניות  ודה במפרט הכללי, תימדד כל עב יין אחרתא צואם ל 52.4.4
וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת    כשהיא גמורה, מושלמת

ים  זר שאינן נזכרות בסעיפלל את ערך כל עבודות הלוואי והע או כיוצ"ב ומחירה כו
 פרדים. נ

 

ח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל  המפקלפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע   52.4.5
ממלא  ועד  המ לשלוח  או  הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  הקבלן  לו.   הרצוי 

ולעז  זה  לצורך  המדידומקום  את  לבצע  כוחו  לבא  או  למפקח  חשבונו  ור  על  ת 
   ך.  פרטים הדרושים בקשר לכולהמציא למפקח את ה 

 

 הסבת החוזה  .53

לשעבד   53.1 ו/או  להסב  רשאי  אינו  כול   ו/אוהקבלן  החוזה,  את  להעביר  ו/או  ו  או/ו  להמחות 
חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או  

 פי חוזה זה כולן או חלקן. להמחות ו/או להסב את זכויותיו על 
 

בקבלן,    25%ת  עברה 53.2 וביןבין  מהשליטה  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  נעשתה    אם  אם 
   .לעיל 53.1כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  תחשבבחלקים, 

 

בהסכמת  53.3 אלא  משנה  לקבלן  מקצתה  או  כולה  העבודה,  את  למסור  אין  כי  בזה  מובהר 
ובכתב  החברה נתנה  מראש  ב  החברה.  הסכמתה  זה,את  בסעיף  לעיל  לאמור  אין    התאם 

חההסכ מטילה  האמורה  על  בות  מה  הקבלן    החברהכלשהיא  את  פוטרת  היא  ואין 
קבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה  וה ן  התחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דיתו ומאחריו

 דיהם.  או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועוב
 

לפי   משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  לפהעסקת  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה  שיעור  זמן  י 
 אחר.ר, ל עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמולה כשהעבודה, אין ב 

 

ים לעבודות הנדסה  כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנ גבי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ל 53.4
ננו רשום , מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאי1969-בנאיות, תשכ"ט

 בהתאם להוראות חוק זה. 
 

יוב,  ם ובל פי הסכם זה, לתאגיד מי, להמחות את זכויותיה, ע ל עתהחברה תהא רשאית, בכ  53.5
 אליו תצטרף החברה. 

 

 קיזוז .54
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וב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  חית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל  שאר  רההחב
ן  אינ   דין. הוראות סעיף זה  לכו על פי כל חוזה אחר או על פי  המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה א

של   מזכותה  ב   החברה גורעות  האמור  החוב  את  דלגבות  הקכל  ביצוע  על  הודעה  אחרת.    יזוז, רך 
 ח לקבלן. , תשלמוראכ
 

    החברה ביצוע על ידי  .55

ע  נמנוהוא    כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה 55.1
קיבל מאת והוראות אשר  נמואש  החברהאו  ו/פקח  מה  מלבצעה,  אף  נע מלצייר  על  להן  ת 

   ם.אחרירשאית לבצען, בעצמה או באמצעות  רההחב שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה
 

 בהוצאות אשר   55.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן    החברה 55.2
או התחייבויות  אותן  כל  בביצוע  לה  בתוספת    נגרמו  כה   17%הוראות,  וצאות  שייחשבו 

דד על ידי  ת למבחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאורה.  ותקו  כלליות, מימון  
מדד הן אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין  אחרוהכפלתן ביחס שבין המדד ה 

ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייב  ידוע  הוראה  האחרון אשר היה  ות או 
 .החברהלעיל על ידי  שניתנה לקבלן כאמור 

 

לפני מתן    55.1יף קטן  בסע  לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות  ההחבר 55.3
 לקבלן.  ימים 15התראה של  

 

לגבות את     החברהאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות   55.4
 רך אחרת. דבכל הסכומים האמורים מן הקבלן 

 

   רכותיות ואמוש בזכויות, סטשי -שימוש או אי .56

או  ו/פי החוזה במקרה מסוים    ה עלמלעשות שימוש בזכויות המוקנות ל  החברההימנעות   56.1
ורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין  בה ולא תפאין    -כללב

 זה זה. ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חו
 

קדים  תבמקרה מסוים לא תהיה    ה זהלסטות מתנאי חוז   המפקחו/או  החברה  הסכמה מצד   56.2
 ה למקום אחר. שוו ולא ילמדו ממנה גזרה

 

ויתור וארכה לתנא 56.3 עי החכל  ידי  וזה או להוראות שניתנו  על  פיו  או מטעמה לא    החברהל 
  יוםקם הפרה או אי  ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר א  החברהיפגעו בזכויותיה של  

 על זכות מזכויותיה.  ברהחהיתור מצד לא יחשבו כוצד הקבלן, ומ
 

 שינוי החוזה   .57

מהו שינוי  יהא    ראותכל  לא  זה  אםחוזה  אלא  תוקף  כל  הצדדים  נעש  לו  שני  ובחתימת  בכתב  ה 
 טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל 

 

 תקופת החוזה  .58

עם  חוזה   58.1 לתוקף  יכנס  ההסכםזה  של  ,  חתימת  לתקופה  בתוקף  ממועד    םודשיח  12ויהא 
 "(.ההתקשרותתקופת ו א/ו )להלן: "תקופת החוזה  כאמור החתימה

 

ל דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה  עם הקבלן, כל  אית, לפי שיקוה רשהחברה תהי 58.2
מקסימלית לתקופה  עד  וזאת  ממנה  חלק  או  נוספת  בשנה  ניתן    5של    פעם  )סה"כ  שנים 

ה ב להאריך  בנות    4-הסכם  היותרשנה  הארכות  לכל  הודעה  אחת  לקבלן  תיתן  החברה    .)
 יך ההסכם לתקופה של שנה נוספת.להאר ימים, באם היא מעוניינת  30תב, של  , בכמוקדמת

 

הקבלן מתחייב בזאת להאריך את החוזה, בכל פעם, בהתאם לדרישת החברה כאמור.  סרוב    
את החברה בכל   יזכהל ההסכם, מטעם הקבלן ו להאריך את ההסכם, יהווה הפרה ש  הקבלן

 הסעדים בהסכם.
 

תשו  תתקבל  לא  ב באם  האמור,בה  הזמן  בתוך  כ  כתב,  הדבר  הקבלן    אילויראה  סירב 
 ישה  אחרת לכך מהחברה. להארכת התקשרות ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או דר

 

כל עת,  ידי סיום ב רשאית להביא חוזה זה ל  החברההא  לעיל ת   58.1על אף האמור בס"ק   58.3
של  מעה  הודב ו/או  30ראש  טענה  כל  תהא  לא  ולקבלן  לקבלן  הפסקת תבי   יום  בגין  עה 
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למ   ההתקשרות, זכאמור,  לקבל את  עט  ידו  כותו  על  עבודה שבוצעו  הזמנות  בגין  התמורה 
 מפורטים בחוזה זה. הבפועל עד למועד ההפסקה, כאמור, על פי התנאים  

 

 מיצוי ההתקשרות  .59

בין הצדד כי תנאי  מוסכם  זה משחים  וכי  נכונה את המו  קפיםוזה  ביניהם במלואו,  והמותנה  סכם 
התחייבויות, בכתב  והרות, מצגים, הסכמים  , הצלא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים  הברהח

 או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

 פוטסמכות שי .60

 . בחיפהא לבתי המשפט המוסכמים ה תהעניין הנובעים מחוזה זסמכות השיפוט לגבי כל דבר ו
 

 הודעות .61

תישלח לפי  שבמבוא לחוזה. כל הודעה  דים  רשום לפי כתובות הצד   תהיינה במכתב  דדיםהודעות הצ
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.   48הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  

 
 

 באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

_________                ______              ______________ 
 החברה                                                                    הקבלן                              

 
 
 

 אישור עו"ד

 
  

  של  __________________ ___________  עו"ד   ______ ____________________הח"מ__  אני

ל  ע  חתמו בפני  _____ _________  ( מאשר בזה כי ביום"לןהקב"  )להלן:  __________ ___ ________ 

כי אצל הקבלן נתקבלו כל  ובשם הקבלן,  _________  __________________ וה"ה _זה זה ה"ה  חו

כל   פי  ועל  הקבלן  של  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  להתקשרות    ן דיההחלטות 

 . ם לעיל מחייבת את הקבלןורטיוכי חתימת ה"ה המפ  ,זההקבלן על פי חוזה 

 
 

                                                                                                               _________________ 
 עו"ד                                                                                                                            
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   נספח א'

 בדק נוסח ערבות ביצוע ו

 
         לכבוד

 )להלן: "החברה"(  בע"מתאגיד אלעין 
 
 

 ערבות בנקאית אוטונומית מספר                                         . הנדון: 
 
 
 

"(  המבקשים"מס' מזהה ____________ )להלן:  ____________________ _____ת ___על פי בקש
(, בתוספת הפרשי    ₪ מאה אלף  )במילים:    100,000₪  כל סכום עד לסך  קלסילובזה כלפיכם    רביםאנו ע

"(, בקשר עם  הפרשי הצמדההצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
ל  יבויותיהם עצוע כל התחי , להבטחת בי08/2022מס'    מסגרתרז  כמ, רשת מים וביוב יתוח שדרוג ופ חוזה 

 תו.  מסגרת בז וחוזה ההתקשרופי מסמכי המכר
 

תוך   בתוספת הפרשי הצמדה  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  כל סכום  לכם  לשלם  ימים    14אנו מתחייבים 
שתכם  דרי  לבסס או לנמק את  עליכםהטיל  מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי ל

טית או  קשים בתביעה משפם תחילה מאת המבהו, או לדרוש את הסכולשבתהליך כלשהו או באופן כ 
בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו  

 כלפיכם. 
 

של הסכ מאתנו את תשלומו  לדרוש  בפום הנאתם תהיו רשאים  במספר  "ל  או  אחת  ות, שכל  דרישעם 
 הנ"ל.  ך הכוללם לא יעלה על הסאי שסך דרישותיכהסכום הנ"ל בלבד, בתנמ  אחת מהן מתייחסת לחלק

 

 במכתבנו זה: 

המחירים    -"  מדד" מדד  ולמחקר  לבניהמשמעו  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם   ,
 כלכלי. 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

י לאחרמתוך  תברר  אם  שפורסם  ערונה  המדד  עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  "בולפני  )להלן:  זו  המדד  ת 
_______  חודש _____________ שפורסם ביום ___  המדד בגיןדש עלה לעומת  "( כי המדד החדשהח

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  המדד היסודיהיינו __________ נקודות )להלן: "
 רן המקורי. הקולק במדד היסודי בניכוי סכום ל מח וין בדרישתכם הנ" ן המצ ם הקרהחדש בסכו

 
 ת לביטול. תלויה ולא ניתנ ת ובלתיתי חוזרהינה בל  ערבות זו

 
 עד בכלל.ו  01/10/2023 ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 . הארכתה. תבוטל ככל שלא תתבקש ערבותנו זו  01/10/2023לאחר יום 

 בכל צורה שהיא. בה נת להעברה ולהסנית ערבות זו אינה
 

 שב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. וני ו/או במברק לא תחו/או באמצעי אלקטר דרישה בפקסימיליה  
 
 
 

 בכבוד רב,       
 

 בנק ____________ 
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 1נספח א' 

 נוסח הזמנת עבודה
 
 
 לכבוד 

 
------------------- 

 
------------------- 

 
 ,א.נ.

 
 התאגיד ביישובי  -רשת מים וביוב  שדרוג ופיתוחעבודות  מסגרתמכרז : הנדון 

 2022/80מכרז פומבי 

ל . 1 בזאת  הרינו  עבודות  "החברה")להלן:  הזמין  ביצוע  ופיתוח(  ברחבי    לשדרוג  וביוב  מים  רשת 
 (."הפרויקט"החברה על פי העתק ההזמנה המצ"ב  )להלן : 

 
 

 שונות
         חידה מחיר י

בש"ח )ללא  
 מע"מ(

 ותמכ
 יט /תאור הפר

 מספר העבודה

     

     

     

     

 סה"כ  

 17%מע"מ   

 סה"כ כולל  
 "מעמ

 
 
 בתוספת מע"מ כדין.                               .סה"כ היקף העבודה 2
 
 .על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנדון. 3
 
 .                         טלפון:                      תפקיד                                     .איש הקשר בחברה 4
 
 :                            . ות הינו.המפקח על ביצוע העבוד 5
 
 
 
 

  ___________________________________ 
 מ "בעתאגיד אלעין 
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 נספח ב'  
 אישור ביטוחי הקבלן   

 
 ____ _____ תאריך _ 

 לכבוד 
 "( החברה")להלן :    מ"בעלעין תאגיד א

 

 

 א.ג.נ.,

   ביטוחי הקבלןן : אישור  דוהנ

 _______________  : מכרז מס' על פי חוזה/

 ביישובי תאגיד אלעיןרשת מים וביוב  שדרוג ופיתוחעבודות לביצוע  : לביצוע עבודות
 ר החברה. )להלן: "העבודות" ו/או "החוזה"( עבו

 לתקופה : כי ערכנו  בזאתתומים מטה מאשרים ה לביטוח בע"מ, החברח                          אנו 

תקופת  )שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________  ועד ליום __________  שמיום
 "(.הביטוח

 לן: "( את פוליסות הביטוח המפורטות לה הקבלן)להלן : "___________________ : על שם 

 דות קבלניות.ח עבולביטו ____ ________ פוליסה מס' ___ .1

נכלל  __________  ד ליום עו _________  החל מיום   התאריכים  ולהלן:)שני    ים 
 (."תקופת הביטוח"

 ש"ח שווי העבודות ________________  

ו/או   שם המבוטח:   מנהליה  ו/או  החברה  ו/או  משנה  וקבלני  קבלנים  ו/או  הקבלן 
 ה. עובדי

בזמוסכ חי:תנאי הכיסוי הביטו  הם  כי  הכה  נופיקף  אינו  הנייסוי  מהכיסוי  פיל  על  נוסח    תן 
כ הידוע  במועד  2012מהדורה    "ביט-הפוליסה  הנהוג  לו,  שווה  או   ,"

 . תחילת תקופת הביטוח

עם   : פרק א' העבודות  בקשר  העבודות  כל  את  ערכן  במלוא  המבטח  הסיכונים  כל  בטוח 
לרבו   חוזהה וציודשבנדון  חומרים  מתקנים,  חלק    המהווים  ת 

עזר, חומרים ו/או    בל נזק לציוד קל, כליגאך לא מו  דות, לרבותמהעבו
וסוג בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים    כל רכוש אחר מכל מין 

מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע  
ו/או  העבודות המבוצ הקבלן  ידי  על  למעות  להלן,  כמפורט  שך  מטעמו, 

 . ת הביטוחופת העבודוכל תק

 כדלקמן : רחבות את הה  כולל א' לפי פרקהביטוח  

 . ושוד, בתוקףיכוני פריצה, גניבה אובדן או נזק בגין ס   .1 

לצורך    .2  לאתר  מובאים  אך  מהעבודות  חלק  אינם  אשר  וכדומה  עזר  ציוד  קל,  ציוד  מתקנים, 
 . ח לפריטש" 20,000ש"ח ולא מעל   200,000ביצוע העבודות עד לסך 

  ש"ח   150,000או  משווי העבודות    10%א יפחת מסך של  ריות שלבגבול אח עובדים  ליו  רכוש ע  .3 
 . יניהםה מב הגבו

של  .4  אחריות  בגבול  המבוטח  מיחידי  למי  השייך  סמוך  של  רכוש  מסך  יפחת  משווי    10%א 
 .הגבוה מביניהם ש"ח 150,000או  העבודות 
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 .מביניהםוה הגב  ₪ 150,000או ות שווי העבודמ 10%של י הריסות בגבול אחריות הוצאות פינו  .5 

בגבו מהנדס   הוצאות  .6  אחרים  ומומחים  אדריכלים  אחריות  ים,  של  ל  מסך  יפחת    10%שלא 
 .הגבוה מביניהם ש"ח  150,000משווי העבודות או 

סך של שלא יפחת מת  נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריו  .7 
 . יניהםהגבוה מב ש"ח  150,000או בודות משווי הע 10%

 .יים ו/או עבודה ו/או חומרים לקו ובע מתכנון נזק עקיף הנ   .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 . חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 . ₪ 300,000ת מסך  שלא יפח לאחר נזק בגבול אחריות הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמנים  .11 

בזה    תגמולי  מוסכם  בגיןכי  פרק    הביטוח  פי  על  המכוסה  ביטוח"  בפו"מקרה  ישולמו  א'  זו  ליסה 
 . בלןישירות לחברה, אלא אם הורתה בכתב למבטח לשלמם ישירות לק

ש   ו/או  זכות תחלוף  כל  על  לפיו מוותר המבטח  כולל תנאי מפורש,  זה  כלפי  פרק  ו/או  החברה  יבוב 
הפרויקטו/איה  עובדאו  ו/  יהנהל מ מנהל  החברה  ט מ  ו  שהאמועם  הוויובלבד  בדבר  זכות  ר  על  תור 

 .לגבי מי שגרם לנזק בזדון התחלוף לא יחול 

  הקבלן   של  דין  פי  על  אחריותם  את  המבטח  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ביטוח : פרק ב' צד שלישי 
  על  סקיםהמוע  נהשמ  וקבלני  קבלנים  או/ו  והמועסקים על יד  או/ו עובדיו  או /ו

  או   מעשה  כל  בשל"(,  דותבוהע"   להלן)  החוזה  עם  שרבק  העבודות  בביצוע  ויד
  או/ו   לגופו   נזק   או   פגיעה,  לאובדן  גרמו   אשר   העבודות  עם  שרבק  רשלני   מחדל

  לרבות   האמור  מכלליות   לגרוע   מבלי  שהוא   גוף   כל   או/ו  אדם  כל   של  לרכושו 
 .דהקים על י ולעובדים המועס  יהלמנהל חברה ל נזק  או פגיעה

  עלתוב ,  לאירוע(  חדש  ישראלי  שקל  מיליון  החמיש:  במילים)  ח"ש  5,000,000 אחריות :ות הגבול 
 . הביטוח לתקופת ובמצטבר

מ תנאים מיוחדים :   הנובעת  או  הקשורה  חבות  בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  זה  אש,    -פרק   :
ב,  ל כלי רכחפירה, פריקה וטעינה ש  התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד 

הק וחבות  בגין  קבלנבלן  משנה,  יכלפי  וקבלני  ,  בעומק  או/ו  בגובה  ת עבודום 
מקרי תאונתי  מתקנים  זיהום  צפוי,  מהומות,    ובלתי  פגומים,  סניטאריים 

פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או  
וכן תביעות תחלוף מצד   )לממשקה,  בגין  המוסד לביטוח לאומי  אחריות  עט 

 .י ביטוח לאומי(ן חייב לשלם בגינם דמלבדים שהקבלן כלפי עוהקב

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב' הכיסוי הביטוחי לפרק 

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו  חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי   .1 
ושאין   התעבורה  לבטחו,בפקודת  חוקית  אחרבגבו  חובה  למקרה    1,000,000בסך    יות ל  ש"ח 

 . טבר לתקופת הביטוחובמצ

,  של המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידיתב,  חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכ .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות    1,000,000מוגבל עד לסך  

 . סת רכב סטנדרטית(המקובלים בפולי

 . יםו כבלים תת קרקעיו/אים ר למתקנ נזק ישי .3 

ל .4  תוצאתי  ו/או  נזק  אחמתקנים  בגבול  קרקעיים  תת  של  כבלים  למקרה    250,000ריות  ש"ח 
 . ובמצטבר לתקופת הביטוח

 . ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

  קבלן, למעטשבו פועל ההחברה וש  פורש כי רכ צוין במ בפוליסת הביטוח מיוחדת: הרחבה  
ש חלק  בשלאותו  הנמצא  הקבלן  פועל  שבו  רכוש  ה ל  ישירה  יטתו 

 . והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

ה תנאי מיוחד:   את  לשפות  הורחב  כאמור  מנהלחברה  הביטוח  עובד   יהו/או    יה ו/או 
מובגין   להיות  שעלולה  מ טלת  אחריות  מהעל  ו/למעשם  י  מחדלי  י  או 

לסעיהקבלן   בכפוף  אחריוזאת  בנפרד  ף  הביטוח  נערך  לפיו  צולבת  ות 
 .כל אחד מיחידי המבוטחעבור 
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)נוסח    הקבלן   חבות  בגין  מעבידים  חבות  בטוח :פרק ג' חבות מעבידים  הנזיקין  פקודת  פי  על 
למוצרים האחריות  חוק  עפ"י  ו/או    פי לכ  ,1980פגומים, התש"ם    חדש( 

  בות רל  העבודות  בביצוע  עמוטמ  או /ו  ידו  על   יםעסק המו  ובדיםע ה  כל
,  (כמעבידם  ייחשבהקבלן  ו  היה )  עובדיהם או  /ו  משנה   קבלני ,  קבלנים

  מקצועית   מחלה  או/ו  מתאונה  כתוצאה  גופני  נזק  או/ו  מוות  מקרה  בגין
"להלן)   ובמשך  םעבודת  ביצוע  עקב  או/ו  כדי  תוך"(  ביטוח   מקרה: 

 .הביטוח תקופת

  ובמצטבר  לתובע,  לאירוע  (דולר  מיליון  חמישה:  םבמילי)  $  5,000,000 ות :האחרי גבולות 
 . הביטוח  לתקופת

שעות   הרחבה מיוחדת :   בגובה,  או  בעומק  עבודות  בדבר  הגבלה  כל  כולל  אינו  זה  ביטוח 
יה  ה)עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  

י נוער  ן בדבר העסקת בנם וכ רעליונות ו, פיתי(םייחשב כמעבידהקבלן  ו
 . החוק  על פי המועסקים

ל תנאי מיוחד:   הורחב  זה  את  ביטוח  מנהל החברה  שפות  עובד  יהו/או  היה    יהו/או 
כי  ונקבע כלשהו,  ביטוח  מקרה  קרות  לעניין  מהם,  באחריות    מי  נושא 

ל  מי מהעובדים המועסקים עשילוחית ו/או בחובות מעביד כלשהן כלפי  
ים על  המועסק העובדים  י מי מ פהקבלן כל   עניין חבות בלן ו/או לידי הק

 . ידו

 ____________________ . ה מס'פוליס אחריות מקצועית :  .2

התאריכים   ______________  ועד ליום  ____________  החל מיום   )שני 
 נכללים( 

  בשל תביעה  ל פי דיןהקבלן ע   אחריות מבטח את  ביטוח אחריות מקצועית ה  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה    הפרת חובה מקצועית  צועית ו/או בשללנות מקבגין רשדרישה  ו/או  

תקופת   בגין  במשך  ו/או  הביטוח,  ו/או  אובדן  לגופו  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה 
של  במעשה או מחדל רשלני  שמקורם  לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא  

מנהליו   ו/או  עובדיו  הקבלן  העבוד ו/או  בקשר  בגין  שות  ההסכם  בנדון,  עם 
לגרוע  ו האמ מבלי  פמכלליות  לרבות  נזק  ור  או    יה למנהל  או/ולחברה  גיעה 

 . יהולעובד 

  לתקופת  ובמצטבר  לתובע,  לאירוע(  ש"ח  מיליון:  במילים)  ש"ח  1,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

א  .2.1 תנאים מיוחדים:   לשפות  הורחב  זה  א  ה י ועובד  יהמנהלהחברה,  ת  ביטוח  חריות  בגין 
עעלושר  א מוטלת  להיות  מעשלה  עקב  מהם  מי  או  ל  רשלני  ה  מחדל 

עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות    מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או
 . החברההקבלן כלפי  

מועד   .2.2   היתר  בין  כוללת  האמורה  הביטוח  פוליסת  כי  בזה  מוסכם 
 .  _________תחולה רטרואקטיבי מיום _ 

הה  כסמכן  ו  כמ .2.3   תקפוליסת  שביטוח  גילוי  לפחות,  חודשים    6ל  ופת 
על ידי הקבלן ביטוח  ר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך  לאח

עריכת   באישור  מהאמור  למתחייב  מקביל  כיסוי  המעניק  חלופי 
 . וח אחריות מקצועיתהביטוח לעניין ביט 

 _________________ .פוליסה מס' ___  חבות המוצר : .3

התאריכי ________ ______  ועד ליום  ___ _________ החל מיום   ם  )שני 
 נכללים( 

מבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  ת המוצר הביטוח חבו הכיסוי הביטוחי: 
התש"ם   תקופת  1980פגומים,  במשך  שהוגשה  דרישה  ו/או  תביעה  בשל   ,

גופנ  פגיעה  כל  בגין  נגרמו  הביטוח,  נזק אשר  ו/או  מוצרית  ו/א   עקב  ו  שיוצר 
או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת  או תוקן ו/או סופק ו// ו הורכב והוכן ו/א

הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר עם    על ידי
"המוצר"( )להלן:  מכלליות  החוזה  לגרוע  ומבלי  כלשהו  גוף  ו/או  אדם  לכל   ,

 . וולעובדי  ולמנהליחברה, האמור לרבות ל 
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  לתקופת  ובמצטבר  לתובע,  ועירלא(  ש"ח  מיליון:  יליםמ ב)  ש"ח  1,000,000 : אחריותות הגבול 
 .הביטוח

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור  מוסכם בזה כי   .3.1 תנאים מיוחדים:  
 . לחברהלעיל, ממועד מסירת העבודות או חלקן 

הורח .3.2   זה  לשפות את  ביטוח  ריות  בגין אח  ה י ועובד  הימנהלהחברה,  ב 
להיו  אשר על  עלולה  מוטלת  עקבת  מהם  רשלני    מי  מחדל  או  מעשה 

הליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  מצד הקבלן ו/או מנ 
 החברה. הקבלן כלפי  

מועד   .3.3   היתר  בין  כוללת  האמורה  הביטוח  פוליסת  כי  בזה  מוסכם 
   . בי מיום __________תחולה רטרואקטי

כן   .3.4   תקוה  כסמכמו  הביטוח  של  פוליסת  גילוי  לפחות,  שים  חוד  6פת 
י לא נערך על ידי הקבלן ביטוח  לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כ

ערי באישור  מהאמור  למתחייב  מקביל  כיסוי  המעניק  כת  חלופי 
 .חבות המוצרהביטוח לעניין ביטוח  

כו הננו מאשר .4.1 כללי :  .4 הנ"ל  הביטוחים  כי  תנא ים  עלללים  מפורש  הינם    י  פיו 
וכי אנו מוותרים על כל  החברה  די  י  -בטוח אשר נערך על  לקודמים לכ 

, לרבות כל  החברהבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה או דרישה /טענה ו
  –ביטוח ה'תשמ"א  הלחוק חוזה    59בסעיף     כאמוראו זכות  ו/טענה  
 . יהמבטח  וכלפיהחברה כפל" כלפי  "ביטוח ת , לרבות כל טענ1981

ו/או לא  לא יבוטלו    נ”לבזאת כי הביטוחים ה ו כן, הננו מאשרים  מכ .4.2  
אלא אם תישלח    החוזהטוח בקשר עם  קופת הבי, במשך תישונו לרעה

( יום מראש וכי  שישים) 60הודעה כתובה בדואר רשום לקבלן ולחברה 
אם לא נשלחה  החברה  י  שכאלו לגבו/או שינוי    ל לא יהיה תוקף לביטו

חלוף  ל  לעיכאמור    בכתבדעה  הו ממועד  םשישי)  60ובטרם  הימים   )
 .ההודעה חמשלו

ידוע .4.3   כי  מאשרים  לתשלו  הננו  שהאחריות  הביטוח  לנו  פרמיות  ם 
על   לא  מקרה  ובכל  בלבד,  הקבלן  על  חלה  העצמית  וההשתתפות 

 . החברה

  בתום לב של תנאי מתנאי   אי קיום הפרה ו/או  הננו מאשרים בזאת כי   .4.4  
ת  לקבלהחברה  של    הבזכות   יפגעו ן לא  ידי הקבל  וליסות עלפהאיזה מ 

 .פוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלושי

הינם   זה  באישור  המפורטים  שונו וסייגי  לתנאי    בכפוףהביטוחים  שלא  כמה  עד  המקוריות  הפוליסות 
 ות.מתנאי הפוליסות המקורי  במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע

 

 
 רב, בודבכ

 

 

 )תפקיד החותם(   ( )שם החותם  המבטח(  תמת)חו  )חתימת המבטח(  
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 1-נספח ב'

 ר מאחריות לנזקים מתן פטו הצהרה על

 __________ תאריך :          
 לכבוד 

 "( החברה)להלן: "  מ"בעתאגיד אלעין 
  

 

 א.ג.נ.,
 הצהרה  -ות לנזקים הנדון:  פטור מאחרי

 .0222/80מס'  חוזה התקשרות

 ."החוזה"( ת" ו/או"העבודו : להלן)   ביישוביי התאגידביוב מים ורשת  שדרוג ופיתוח עבודותלביצוע 

הננו מצהירים בזאת כי אנו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה,   .א
  רכוש אחר  קנים ו/אותד ו/או מימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציובבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בש

 "(.הציוד עבודות שבנדון )להלן: "צוע השמשים אותנו בביהמ

 בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:האמור על אף  .ב

, החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההננו פוטרים את   .1
ו/או על  נו  דות על יד לאתר העבו  אשר מובאאובדן או נזק לציוד האמור לעיל  מכל חבות בגין  

מי   העב מטעמנידי  בביצוע  פעילותנו  לשם  עבורנו  ו/או  שגרם ו  מי  כלפי  למעט  זאת  כל  ודות, 
 לנזק בזדון. 

 ,החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההננו פוטרים את   .2
זכותנו    על  ומוותרים  פורט לעילמהציוד ה  נזקי פריצה ו/או גניבה לרבות שלמכל אחריות לגבי  

כלפי  )תחלולשיבוב   עובדיהף(  ו/או  מנהליה  ו/או  העבודות   החברה  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או 
 במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.  מטעמה

 ,מטעמה  תח העבודוו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקהחברה ו/או מנהליה  הננו פוטרים את   .3
ב חבות  לגמכל  נזק  ולרכוגין  שלנ וף  קבלניש  של  ו/או  מטעמנו  מי  של  ו/או  צד משנ  ו  ו/או  ה 

ידנו על  העבודות  לאתר  המובא  לעיל  האמור  בציוד  השימוש  עקב  מי    שלישי  ידי  על  ו/או 
 עט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. מטעמי או עבורי או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למ

קבלני משנה המועסקים על ידנו,  מצד    נו ו/אוו תביעה מצדו דרישה ו/אענה ו/א טותעלה  ה  הי .4
החברה ו/או מנהליה  אמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את  בניגוד ל 

מטעמה העבודות  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיה  הוצא  ,ו/או  ו/או  תשלום  מהם  בכל  שמי  ה 
 . משפטיות  יישא בה לרבות הוצאות

ומתח   הננו .5 כי    ייביםמצהירים  מכאני    יק חזנ ו  ערוךנ בזה  ציוד  לביטוח  הפוליסות    ו/או את 
אות המשמש  רכב  ו/או  כל   נוהנדסי  במשך  לחוזה,  הביטוח  בסעיף  כאמור  העבודות,  בביצוע 

  __________ ביום  בינינו  שנחתם  החוזה  פי  על  העבודות  ביצוע  העבודות  תקופת  לביצוע 
 . שבנדון

ת מקצועית וחבות המוצר,  ריואחח  ת הפוליסות לביטוי נערוך ונחזיק אכ   הזהירים בהננו מצ .6
)כאמור באישור ע ב'ריכת הביטוח  פי  נספח  על  לנו אחריות  (, במשך כל התקופה בה קיימת 

 החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין. 
 

 לראיה באנו על החתום. ו

 בכבוד רב,

 

 תם( ד החו)תפקי  )שם החותם(   ( ןבלהק)חותמת   ( הקבלן ת)חתימ 
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 2-נספח ב'

 ות בחוםהצהרת הקבלן עבוד

 __________ תאריך :          
 לכבוד 

 "( החברה)להלן: "  מ"בעתאגיד אלעין 
  

 
 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרת עבודות בחום

 .2022/80שרות מס' חוזה התק

 .החוזה"(" ו/או ""העבודות : ן)להל ביישוביי התאגידוב בירשת מים ו שדרוג ופיתוחות עבודלביצוע 

כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום    ,ם בזאתאנו מאשרי ו/או  ידנו  על  ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם  כי 
 הנוהל שלהלן: 

בחום"המונח   .1 כלש  "עבודות  עבודות  ביצוע  קשה  פירושו:  בריתוך, הלחמה  הכרוכות  ורכה,  הן 
זיפות  כג )  עבודות באמצעות מבער עבודות ק םואיטוון חיתוך,  , חיתוך בדיסק,  ידוח, השחזה(, 

 או להבות. ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא כי  "האחראי"  :  אמנה אחראי מטעמי )להלן  ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 ם לנוהל זה. תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאלא 

תחילת .3 בחום,ויצב   בטרם  העבודות  בשט  ריסיי  ע  להאחראי  המיועד  וי ח  העבודות  וודא  ביצוע 
ממקום ביצוע העבודות בחום,  לפחות  מטר    10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של  

ליק, כגון שמיכת אסבסט כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי ד
 ברזנט רטוב.  או מעטה 

ימ .4 ישמש    נההאחראי  אשר  אשכצופאדם  אש"צופ  :  )להלן  ה  כיבוי  "ה  באמצעי  המצויד   ,)
 ג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. מתאימים וישימים לסו

א .5 כי  ביצועה,  עת  כל  להשגיח  שמתפקידו  אש"  "צופה  יוצב  העבודה  מבצע  ניצוצות  ליד  או  ש 
 ל שריפה.אינם מתפתחים לכל

אש"  ע .6 "צופה  ע לה ל  ולהשגיח  סבמשיך  לפחותיבת  ל  תוך  ד  30  העבודה,  ביצועה,   מתום  קות 
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. 

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי כל    ת כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי  ,מובהר
 עיל.אמור לה ו עלזה יוסיפוי כמוגדר בחודין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנ

 כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה. לכך   לוודא וערבחייבים  הננו מת
 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( הקבלןותמת )ח  ( הקבלן)חתימת  
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 נספח ג' 
 

 תעודת סיום
 
 

 לכבוד 
 

_______________ ____ 
 

 ______ __ ___________ 
 

_____ ______________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת סיום. הנדון :  
 
 

 . מ"בעתאגיד אלעין 
 

כמפקח לפי חוזה, הריני    "( ובתוקף סמכותיהחוזה"  :לחוזה שבין החברה לביניכם )להלן    44על פי סעיף  
כמ העבודה,  כי  בזה  _______________מאשר  מס'  בהזמנה  הנו פורט  בכל  הע____,  לביצוע  דה  בוגע 

חוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם  תאם לעה והושלמה בהבוצ  מנה,המפורטת בהז
 לשביעות רצוני המלאה. 

 
בודות לשביעות רצונם, תוך החזרת המצב  נשוא ביצוע הע,  קרקעיןמ למצ"ב אישור מועצה מקומית/בע

   לקדמותו.  
 

 _________________________ ___ הערות:  _________________________________ 
 

_______________ ____________________________________________ _______ 
 
 
 
 
 
 בכבוד רב,                                                                                                                          

 
                                                                                                                _____________ _____ 

 
 המפקח                                                                                                                            

 
 ___________________ ________ 

 
 חתימת החברה                

 
 



 852/729 – המכרז יבמסמכ  רהאמו כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על מתנובחתי

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

63 

 ח ד' נספ
 

 הוראות בטיחות 
 

 מים : תנאים מוקד

בזהה .    1 מצהיר  תקבלן  לו  שמוכרות  )עבודתהבט  קנות,  בעבודה  תשמ"ח    יחות  כל    1988בניה(,  על 
לבטיחות.    המדינה המתייחסים  חוקי  וגם  ברישיונות  כמפורט  העבודה  תנאי  לו  וידועים  פרטיהן 

לברר מראש את מקומם של מתקנים    ם כדיב לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשיחיימת  הקבלן
כגו ת כבת קרקעיים  כבלים,    : צריכתן  צנדלק  לי חשמל,  וכ,  גז  צנרת  מים,  ולקבל את  רת  דומה 

כן אני   פי הנחיותיהם.  כמו  על  ולפעול  כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה  אישורם המוקדם של 
 ת הבטיחות. תקנו בדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו אתעו וותמתחייב כי הוא וצ

 

ו את  ו ו/או מטעמו, יכיר בשמ  יבואמשנה וכל אדם שוכניו, קבלני הך, שעובדיו, סהקבלן ידאג לכ .    2
הרשויות   של  העזר  חוקי  את  החברה,  של  הבטיחות  נוהלי  ואת  המדינה  של  הבטיחות  תקנות 

 קצוע ושינהגו בהתאם. במ ליםהמקומיות ואת אמצעי הזהירות המקוב
 

וידיה אחהקבלן יה .  3 המקובלים    הגו לפי הכלליםאג שאנשיו יתנ ראי לקיום משמעת בקרב עובדיו 
 ו על הוראות גיהות. קפיד ה ויבחבר

 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא   .    4
לשמור על תנאי  כדי    צעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושיםת הש אלמד את הנושא לפני שהגי

ועל    1945  -רחיות  האז  יקיןובפקודות הנז   1981חות והגהות  ש בתקנות הבטיהבטיחות באתר כנדר
 י כל דין. פ

 

 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי החברה. .    5
 

 ציוד וכלים :

מן העבודה יהיו  הם בזונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהמכד,  הקבלן אחראי לכך שכל הציו .    1
י יר וכיוצא בזה.  כלאוו  ולטים, כלי הרמה, קחות כולל מנופים הוראות הבטיבמצב תקין ותואמי

 הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה. 
 

בפיג  .  2 ישתמש  לא  אומי הקבלן  בפים  וישתמש  ולבנים  חביות  כגון  ת"י    גומיםרעיים  לפי  מתאימים 
 . 1847ולפי ת"י   1139

 

לא .    3 הקבלן  כלים    עובדי  על  עלי יעיםמתני יסעו  הותקן  אם  אלא  או  ,  ולנוסעים  למפעיל  מושב  הם 
 מתקן מתאים.

 

כנדרש על ידי  ם,  קפיהקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות ת .    4
 החוק. 

 

 ה שהם מבצעים.וש לסוג העבוד ובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרפק לעהקבלן יס .    5
 

ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים  עזרה  קום העבודה ציוד ל הקבלן יספק למ  . 6
 להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה. 

 
 מהלך העבודה :

 ישיים כלשהם והרכוש.נו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלל חשבו הקבלן יספק, ע  .    1
 

 חוק. אם לבהת בשלטים ברורים העבודה ויסמנו אתר ן יגדר את הקבל .    2
 

יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם  הקבלן       .3 יבעירו אש גלויה ולא  עובדיו לא  וצוות 
של   מוסמך  מנציג  בכתב  אישור  לכך  התחלת  קיבלו  לפני  הקבלן,  יצטייד  זה  במקרה  החברה.  

 בהיתר העבודה.  נאים המפורטיםודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי הת העב
 

חשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו  לרשת העובדיו לא יחברו  הקבלן וצוות   . 4
הב במבחן  עומד  שאינו  בציוד  ישתמשו  ולא  החברה  של  מוסמך  חשמלאי  ידי  בהתאם  על  טיחות 

 חשמל רשום.החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס לחוק.  כמו כן לא יעשה תיקון ברשת 
 

 שור מנהל העבודה בלבד. עבודה בהם, אלא באי וכל תוך יבצע עבודות ריהקבלן לא  .    5
 

 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.  .    6
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העבודה וידאג לסילוק של פסולת  ב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר  הקבלן מתחיי . 7
 ה. העבודה ובסיומ רוטאות במהלך וג

 

ר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך  גישה לאתהקבלן לא יחסום את דרכי ה . 8
 יוד לכיבוי אש.של החברה.  בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הצ

 

 בות :ים בהתאם לנסיקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשבמקרה של תאונת עבודה, ינ  .  9

 ולים.אשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית ח רה רש עזא.   יגי
 

 ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העבודה. 
 

ל  דיחוי,  ללא  יודיע,  קטלנית,  תאונה  של  במקרה  ישאיר  ג.   והכלים  המכונות  את  משטרה.  
 ינוי, עד בוא המשטרה. במקומם, ללא ש 

 
 מניעת תאונה : 

בלן, הערות הסתייגות בנושא  להוסיף, ביומן העבודה של הקיהיה רשאי  קח או נציג החברה,  המפ .  1
בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה 

 הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים. יתחייב 
 

נע שתנאי הבטיחות  הקבלן אם הוא משוכ  אי להפסיק את עבודתו שלהמפקח או נציג החברה רש  .  2
הציוד כי  או  תקינים,  לקויים,  אינם  בהם,  משתמש  שהקבלן  האביזרים  או  הכלים  המכונות,   ,

יתחייב הקבלן לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ל לא תמורה נוספת, הפסקת עבודה  במקרה זה 
ו  קבלן או אנשיו יעבד הו, הוא הדין, במקרה שההקבלן בקבלת פיצוי כלש  כאמור, לא תזכה את

 הרכוש של החברה או של צד שלישי כלשהו.  לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות 
 

של הקבלן, שלא  נציג החברה או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים  .    3
 הסדר המקובל. יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי 

 
 יחות תקנות בט

לעיל, לאמור  מחובו  בנוסף  לגרוע  למ ומבלי  הקבלן  על  הדין,  פי  על  הקבלן  של  הוראות  תיו  אחר  לא 
 הבטיחות המפורטות להלן: 

 

 . 1981 - פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(  -

 . 1955  - תקנות בדבר עבודות בניה  -

 .פיגומים הוצאה אחרונה - 1139ת"י   -

 .הוצאה אחרונהסולמות מטלטלים  - 1847ת"י  -

 . אחרונהמעקות הוצאה  - 1143ת"י   -
 

 

 הצהרת הקבלן 

בזה מצהיר  העבודה,    הנני  בהזמנת  בחוזה,  המפורטות  הבטיחות  הוראות  כל  לי  וברורות  ידועות  כי 
 ן בביצוע העבודות.  הולנהוג לפי  בנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן

 
 

                                                                                      __ __________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                           
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 ה'נספח  
 

 
 לכבוד                                                                  לכבוד                                   

 __   _____  סניף ___ _______  בנק                          מ"בעתאגיד אלעין 
 ___ _________________ חובר 

 

 
 א.ג.נ.,

 

 ים לחשבון הבנק תשלום להעברת כספהוראות   הנדון:
 

  יישוביי התאגידב  רשת מים וביוב,   שדרוג ופיתוחוזה בדבר  __________נחתם בנינו חהואיל וביום__ 
, והואיל ואנו מעוניינים כי  מהחברהמנות עבודה, שתתקבלנה, אם תתקבלנה  (, לפי הז"החוזה "לן:  )לה

ככ לנו,  המגיעים  הסכומים  כל  ו/או  החוזה  שכר  ו תשלום  לנו,  שמגיעים  אלינו  ל  יועברו  אשר 
ת זיכוי חשבוננו,  לנו יעשה באמצעו  הזמנות עבודה שתימסרנה   הכל על פי החוזה ועל פיבאמצעותכם, ו

 רטיו מפורטים להלן,  שירות לחשבון הבנק שפי
 

 לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 

בז .1 מבקשים  מטה,  החתומים  ו אאנו  מין  מכל  התשלומים,  כל  כי  אנת  להם  שהוא,  זכאים,  סוג  ו  
המפורט  זיכוי חשבונו  ות  יעשו באמצעתמסרנה לנו,  ועל פי הזמנות העבודה ש, עלפי החוזה  מהחברה

                                                                                                                                     להלן:

          
 ________ סוג חשבון:________________________________________ מס' חשבון:___ 

 ___ בנק:________________ ___________סימול ה________________שם הבנק:_____ 

 כתובת הבנק:_____________________________ מס הסניף:_____________________ 
 
 מפורטים לעיל.  של החשבון שפרטיוהננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים  .2
 
ם  יין כתשלום על ידיכיחשב לכל דבר וענ לעיל, שיופקד בחשבוננו  ימים כי כל סכום כאמור  .   הננו מסכ 3

 וכאילו דבר הפקדתו אור בחתימת ידנו.   ביום זיכוי החשבון,
הנ"ל, בחשבוננו  שהוא  כל  סכום  הפקדת  על  בידיכם  שיהיה  אישור  כל  כי  מסכימים,  שמש  י  הננו 

 הנקוב באישור. ום האמור הופקד בחשבוננו ביום  כראיה כי הסכ
 
אלא    באמצעות העברה בנקאיתי החוזה לאו דווקא  צע כל תשלום על פע לנו כי הנכם רשאים לב.  ידו4

 על דרך הקיזוז. ו/או  גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן
 
 

 בוד רב, בכ                                                                                                             

                                                                                               ________________________ 
 ת הקבלן חתימ                                                                                                          

                                                           
 

 אישור
 

הינו___הננ  הנ"ל  החשבון  של  הבעלים  וכי  נכונים  הנ"ל  החשבון  פרטי  כי  לאשר  )להלן:   ________ י 
       הקבלן(.

        
                                                                                                                             

 ב,בכבוד ר                                                                                                                                      
                                                                                      

_________________ ______ 
 הבנק                                                                                                                                           
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 ספח "ו" נ

 יחותמבחן בט
 

 ניהול הבטיחות  .1

 .(למכרזישור כשירות יק ממונה בטיחות )צרף אהמציע מעס 1.1

חיצוני צרף את   במידה וממונה הבטיחות) ימים בחודש 8חות קף המשרה יהיה לפהי .א
 . (למכרז ההסכם איתו

 

 נהלים  .2

 . (למכרזבנושאי בטיחות )צרף נהלים אלה   מבוקרים נהלים למציע יהיו 2.1
 

 שאחראי למלא אחריהם.ועל ידי כל מנהל מנכ"ל החברה    חתומים על ידייו  יה הנהלים  2.2
 

 בנושאים הבאים : מציע יהיו נהלים לפחות ל 2.3

 .מוקפים נוהל עבודה בחללים  .א

 . ובורות ביובעבודה בשחות  1.א

 .נוהל עבודה בגובה .ב

 .נוהל "עבודה בלילה" .ג

 . נוהל "ציוד מגן אישי" .ד

 . "נוהל עבודת יחיד" .ה

 . ול בחומ"סנוהל שינוע אחסון וטיפ .ו

 . עבודה במתח חינוהל  .ז

 . וגנוהל נעילה ותי  .ח

   .עבודה עם שפכים .ט

 . גלויה  עבודה בלהבה  / בודה חמהע .י

 . תעלותחפירות ו .יא

 במנהרה / צנרת דחיקה. נוהל עבודה  .יב
 

 יש לצרפם.אם קיימים נהלים נוספים  2.4
 

 גורמי סיכון  תאיתור ובקר .3

 :  (למכרזל גורמי סיכון )צרף את הנוה תנוהל איתור ובקר למציע יהיה  3.1

 ה בדרגים השונים. על ידי מנהלי החבריחות  שגרת מבדקי בטתהיה התייחסות ל בנוהל  .א
 

 . יםהמתקנות בעקבות המבדקמעקב אחר הפעולות לל תהיה התייחסות בנוה .ב
 

לפחות  מבדק בטיחות תקופתי על ידי איש בטיחות מקצועי בנוהל תהיה התייחסות ל .ג
 אחת לשבוע.

 

 ים השונים. קנות בעקבות המבדקאחר הפעולות המת  מעקבבנוהל תהיה התייחסות ל .ד
 

 בדיקות תקופתיות .4

 : (למכרזל )צרף את הנוה  יותנוהל בדיקות תקופת יהיה למציע  4.1

 . מעקב לביצוע הבדיקות התקופתיותהשיטת היה התייחסות לבנוהל ת .א
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 בתחומים הבאים:לרבות בדיקות בנוהל תהיה התייחסות ל 4.2

 .מתקני הרמה ואביזרי הרמה  .א
 

 . מטפים .ב
 

 ."רערכות ע  .ג
 

 .ממסרי פחת .ד
 

 . מלייםכלי עבודה חש .ה
 

 קולטי אוויר.  .ו
 

 ציוד צמ"ה.  .ז
 

 .ישי לעבודה בגובהציוד מגן א .ח
 

 תאונות עבודה .5

 .(למכרזתחקיר תאונות וכמעט תאונות )צרף את הנוהל  נוהל דווח ו ציע יהיה למ 5.1
 

 בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרים הבאים : 5.2

 שיטת הדיווח על התאונה.  .א
 

 .בות כךפעולות מתקנות בעק וביצועונות התא  שיטת חקירת .ב
 

 . לאחר כל תאונה בחברה הדרכת העובדים .ג
 

 . אגף הפיקוח על העבודהימים ל 2עדרות מעל תאונות ההידווח  .ד
 

 קבלנים ואורחים  .6

 .(למכרזעבודה מול קבלני משנה ושלוחים )צרף את הנוהל למציע יהיה נוהל  6.1
 

 עיקרים הבאים :בנוהל תהיה התייחסות לפחות ל 6.2

 . משנהדה אותה בא לבצע קבלן היצד מבצעים הערכת סיכונים לעבוכ .א
 

   .דהשנה הבאים לבצע עבוהבטיחות לקבלני ממהי שיטת הדרכת  .ב
 

 . ח על קבלני משנה הבאים לבצע עבודהמהי שיטת הפיקו .ג
 

 לאזורי העבודות.מהי שיטת הפיקוח על אורחים המגיעים  .ד
 

 הדרכה .7

 .(למכרזולשלוחיו )צרף את הנוהל  והסמכה לעובדיו  נוהל הדרכה למציע יהיה  7.1
 

 לפחות לעיקרים הבאים : בנוהל תהיה התייחסות 7.2

 . הדרכה?וודא שעובדים על פי הנוהגי עבודה ל  מבדקמהי השיטה לבצע  .א
 

 של עובדיו. תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים  למציע תהיה .ב
 

 כל העובדים יחתמו על קבלת תמצית המידע.  .ג
 

 . דים עברו את ההדרכותלוודא כי כל העובמהו המנגנון   .ד
 

 .י מדריך בטיחות מוסמךעל יד תעשהובדי האחזקה הדרכת ע .ה
 
 

 . (למכרזהל )צרף את הנו ולשלוחים נית הדרכה לעובדים  תוכלמציע תהיה  7.3
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 )צרף דוגמא למכרז(.  יומן הדרכה המציע ינהל  7.4
 

 :  בנושאים הבאים לפחות  והסמכות  הדרכותהמציע יקיים   7.5

   .ודה בגובההסמכה לעב .א
 

  לאיתות ועינוב מנופים.כה הסמ .ב
 

   .וני הפועל באתרכונים בעבודות מנוף חיצסי .ג
 

   .ות ומעידותהחלק .ד
 

   .וד מגן אישיצי .ה
 

 . דת יחידעבו .ו
 

   .ן להתחשמלותגורמי סיכו  .ז
 

   .נעילה ותיוג .ח
 

   .חללים מוקפים .ט
 

   .עבודה בתוך שוחות ובורות ביוב .י
 

 . גורמי סיכון ביולוגים .יא
 

 . סיכוני אש .יב
 

   .ם מיטלטליםכלי עבודה חשמליי .יג
 

 .םכלי עבודה ידניי .יד
 

   .משאות ידני לטלטו /הרמה ונשיאה   .טו
 

   .ותעלות חפירות .טז
 

 בקרבת כלי צמ"ה.  עבודה .יז
 

 ך. סיכונים בעבודות ריתו .יח
 

 סיכונים בעבודה בקרבת תנועה.  .יט
 

 חרום .8

 ( למכרזנוהל חרום )צרף את הנוהל   למציע יהיה  8.1
 

 ם הבאים :בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי 8.2

  .פוף גזים רעיליםעובד מתוך מקום מוקף או מקום א חילוץ  .א
 

   .נפילהחובר למערכת שיכוך ודה בגובה והוא מ וץ עובד אשר נפל בעת עב חיל .ב
 

   .כיבוי אש .ג
 

   .טיפול בעובד אשר נפגע מחומר כימי .ד
 

   .התחשמלותבמקרה של  .ה
 

   .קומית וכיו"בטיפול בפציעת עובד מכל גורם אחר כגון: החלקה מעידה פציעה מ .ו
 

   .פנימיים וחיצונייםדרכי הזעקת גורמי חירום  פירוט .ז
 

 . (למכרז ההאפשריים )צרף רשימאים למקרי החרום  ציוד חרום מת מציע יהיה ל .ח
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 פואיותבדיקות ר .9

 .(למכרזנוהל בדיקות רפואיות לעובדיו ושלוחיו )צרף את הנוהל  למציע יהיה  9.1
 

ם: )צרף תיעוד מבלי לפגוע  בנושאים הבאיחות לפעוברים בדיקות רפואיות   עובדי המציע 9.2
 :  יות רפואית(בסוד

 

 שמיעה   .א
 

 . סיכונים ביולוגים .ב

 
 תנועה דור שילוט והסדרתגי .10

 . (למכרז)צרף את הנוהל  דרת תנועהגידור שילוט והסנוהל  למציע יהיה  10.1
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 נספח ז' 
 
 

 במערכות מים וביו שדרוג ופיתוחעבודות 
 

 מפרט טכני מיוחד
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 חת רשת מים:צוע פרויקטים להנ מפרט לעבודות לבי

 יתוח האתר עבודות עפר, סלילה ופ   57.1

 בדיקת התנאים והשטח ע"י הקבלן  57.1.1

הקיימים    והמתקנים  התנאים  את  בדק  העבודה,  במקום  ביקר  כאילו  הקבלן  את  רואים 
והסקרים הנ"ל.  דיקות  , ערך בעצמו סקר קרקע והכין את הצעתו על סמך הבבאופן יסודי

אים אשר קיומם  תנאי כלשהו, כולל תנ  ת הנובעות מאי הכרתתכיר בכל התביעו  החברה לא
 הפיסי אינו מבוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז והחוזה.

 

 סילוק פסולת  57.1.2

 לצורך סעיף זה, יוגדר כפסולת:

 הקבלן.  עודפי חומרים של (  1)

 חומרי חשוף.  (  2)

 ם. בלן והתארגנותו שעבודה עקב עבודתו של הקבאתר הפסולת שנוצרה  (  3)

 נפסל ע"י המהנדס. או חומר שהובא לאתר וכל עפר ו/ (  4)

 כל חומר זר, או פסולת אחרת, או חומר חפור שאיננו מתאים למילוי.  (  5)
 

סילוק פסולת מאושר. הקבלן אחראי    כל פסולת כמצוין לעיל תסולק ע"י הקבלן, אל אתר
הס אתר  ולאיתור  לגבי ילוק  האישורים  כל  תבלקבלת  כל  תוכר  לא  בגלל  ו.  הקבלן  של  יעה 

סיל  אתר  במציאת  ישולם  הקושי  ולא  השונים  היחידה  במחירי  כלול  הפסולת  סילוק  וק. 
 עבורו בנפרד. 

 

 עודפי חפירה     57.1.3

 קרקע מקומית. בפרויקט זה עלולים להיווצר עודפי חפירה של 
 עודפי חפירה יטופלו כלהלן: 

  שו כחומר ורה המפקח כדי שישמרו בשטח במקום שייובלו ע"י הקבלן ויפוז  עודפיםחלק מה
 מילוי. 
לרשות    יתרת עומדים  אלו  עודפים  מהאתר.  יסולקו  המפקח,  ע"י  ידרשו  שלא  העודפים, 

למצו באחריותו  סילוק,  לאתר  לסלקם  ויבחר  במקרה  תמורה.  ללא  את  הקבלן  ולבחור  א 
 ות הסילוק ולקבל עבורו את אישור הרשוי 

והטעוד ימדדו  לפי החפירה לא  ישולם עבוריפול בהם כאמור  ועל הקבלן  עיל. לא  בנפרד  ם 
 לול ההוצאות הנוספות בגינם במחירי היחידה השונים שכתבי הכמויות. לכ

 
 עבודות חפירה ומילוי    57.2

 כללי     57.2.1

ה במפרט  נזכרת  בו  מקום  המיובכל  במפרט  אחרים  בפרקים  והן  זה  בפרק  )הן  חד(  מיוחד 
 או בידיים.  יבה בכלים מכאניים,א לחפירה ו/או חצ ילה "חפירה", הכוונה הי המ

 

 מילוי בשטח חפירה ו 57.2.2

 להלן פירוט שלבי ביצוע ומפרטי הביצוע לעבודות החפירה והמילוי בשטח. 
 

כפסולת( ויישור השטח   ביצוע חשוף השטח כולו וסילוק חומר החשוף )הוגדר  -חשוף   (1)
 תר.למשטח אופקי, פחות, או יו 

 דרשת חפירה. ודה, במקומות בהם נחפירת שטח העב   - ירה ומילוי באזור מילויחפ (2)

וה (3) תכולת במידה  לקבל  כדי  השתית  של  מסיבית  הרטבה  לבצע  יש  יבשה,  קרקע 
 . ASTM 1557על הרטיבות האופטימלית בהתייחס לתקן   3%-רטיבות העולה ב

ו שווה ערך. , אBOMAG-212Dת בעזרת מעברי מכבש ויברציוני כבד מסוג  הידוק שתי (4)
 אם להחלטת המפקח. התייצבות השטח בהת  ים יהיה עד להשגתמספר המעבר 
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ס"מ נטו )לאחר ההידוק(. חומר המילוי יהיה  20וי מבוקר ומהודק בשכבות של עד מיל (5)
 לתכניות. בהתאם 

 

הנדרשת:   המילוי  ח   98%דרגת  מצפיפות  לפי  ומלפחות  מקסימאלית  המילוי    1556/7ר 
ASTM  ימלית של חומר  רטבה לרטיבות האופטההידוק יבוצע לאחר ה  המהודק.  לכל הנפח
,  BOMAG-212Dלכל כיוון.  הכלי המהדק יהיה מסוג    2%של עד  וי עם סטייה מותרת  המיל 

 או שווה ערך. 
 

 אופני מדידה ותשלום ועבודות חפירה ומילוי :     57.2.3

 א. חשוף 

 וף לא יימדד ולא ישולם עבורו. חשה
 

 ב. חפירה בשטח 

פקח. כן כולל  אתר עפ"י הוראות המפיזור העפר בשטח ה   פירה בשטח כולל גם אתמחיר הח 
 לוק העודפים, לאתר שפיכה מאושר.את סי

 

מדוד עפ"י ההפרש בין המצב הקיים    רהמדידה לצרכי תשלום תהיה עפ"י מ"א חומר שייחפ
החפיר  שלאחר  המצב  וכ  ה.לבין  הקבלן  ע"י  תבוצע  החפירה  שלאחר  המצב  לולה  מדידת 

 יר היחידה. במח
 

 עבודות אספלט      57.2.4

 במפרט הכללי.  4007כמפורט בסעיף דות האספלט יבוצעו עבו
המתאים לשכבה יחידה במסעה,    400727הרכב התערובת לשכבת האספלט יהיה עפ"י סעיף  

 תחום ב'. 
 

 להלן: כמפורט ב הכמויות אוכתות ובמצויין בתכניבהתאם לעשה י ציפוי וכבישת האספלט, י

 "ג/מ"ר.ק  1של בכמות  80/100פני הכורכר בביטומן  ריסוס  .א

 ס"מ.  5בעובי של גס  בטון אספלט .ב

 מ"ר. ק"ג/ 0.4בכמות של  80/100טומן יריסוס בב  .ג

 ס"מ.  3בטון אספלט דק בעובי של  .ד

 
 

 אבני שפה      57.2.5

 . 19רכות, עפ"י ת"י  אבני השפה יהיו אבני שפה טרומיות למד
 

 בודות פיתוח האתר ע -מיוחדים   אופני מדידה     57.3

 ן :משטח בטו   57.3.1

 רט במחירון, בציון עובי המשטח.למפו בהתאם רלפי מ" דימדי
 

 אבני שפה    57.3.2

לפי מטר אורך ויכללו את כל חומרי העזר וחגורת הבטון הדרושה להתקנתם, כמפורט  ימדדו  
 במחירון. 

    
 עבודות אספלט :  .357.3

בדף   לאמור  בהתאם  בכפוישולם  ההכנותהכמויות  כל  ביצוע  לרבות  למפרט    תאמות הה   ,ף 
 שיפועים הנדרשים לרבות הידוק והרטבה כמכלול אחד . דרת הוהס  רהפינוי, יישו

 
 עבודות בטון יצוק באתר :    57.4

 כללי :    57.4.1

הן לגבי הבצוע הון לגבי    02פרק  עבודות הבטון של שוחות בקרה תהיינה לפי המפרט הכללי  
 . 200-טון יהיה בידה.  סוג הבאופני המד 
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של   תהיינה     שוחות עבודות הבטון  הוהמשטחים  צוין  לפי  ולא  במידה  מפרט המיוחד הבא 
 אחרת בדף הכמויות: 

 

מבחינת  א.   והן  הבטון  תערובת  מבחינת  הן  מיוחד  בבטון  יצוקים  יהיו  הבטון  אלמנטי 
 והאשפרה.הטיפול בפני הבטון  

 

ה ב.   כאן  לדרידרישות המפרט הבאות  בנוסף  יצון  בטון  עבודות  לגבי  המקובלות  ק שות 
 .302והמפרט הכללי בפרק  02בפרק  משרדיר כל פי המפרט הבינבאת

 

ציוד   ג.    לפי    כל אלמנטי  יוצבו בתבניות  ואביזרים העוברים דרך הבטון,  צנרת  מתכתי, 
 תוכניות הקונסטרוקציה. היציקה, אלא אם צוין אחרת בפרטי 

 

שלא   ד.    ו מודגש  המעברים  הקונסטרוקצכל  בתוכנית  מופעלים  ע החורים  הקבלן  יה.  ל 
עב את  הלבצע  הבניה ודת  תכניות  תוכניות:  מערכות  בשתי  בדיקה  תוך  טפסנות 

 נרת ותכניות הקונסטרוקציה. והצ
 

מקרה "ההכנות    כל ההכנות ליציקה  יסוכמו מראש ויהיו טעונת אישור המפקח. בכל ה.  
 : -בלות להיציקה" כוללות, אך לא מוג 

 

 בוי לאספקת בטון.גי .1
 משאבת בטון.  .2

 במספר מספיק.  טוריםויבר .3
 

ש  בכל   ו.  עפ"י קביעתו הבלעדית  יהיו חלקים  לא  פני הבטון  בו  ידרש מקרה  ל המפקח, 
הקבלן לבצע, על חשבונו, טיח צמנט להחלקת בני הבטון. טיח צמנט יבוצע על אלמנטי  

 די של המפקח.ול דעתו הבלעטון שלמים ולא באופן נקודתי, הכל לפי שיקב
 

 בטונים חלקים לחלוטין.  יהיו וט שור. כל הבטוניםות בח אין קשירת תבני ז.  
 

 טפסנות :   57.4.2

לק נדרש  הקלה  הקבלן  כל  תהא  לא  דרישותיו.  כל  את  בחשבון  ולקחת  בעיון  זה  סעיף  רוא 
 וספת. בדרישות המפרט ולא תשולם כל ת

פל לבטון  יותאם  הקירות  טפסנות  שקיעתחוזק  עם  "  סטי  תבטחנה  6קונות  הטפסנות   .
פסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות  כל ה   ה לגובה הקירות ללארצופ   התקדמות

 היציקה השונים. הבטון בין שלבי 

  מפרט הטפסנות המוגדר לעיל בא במטרה להשיג בטון אטום לחלוטין, חלק לחלוטין, בעל 
 איכות המעולה ביותר. 

מפלדה יהיו  מלוחות  התבניות  או  בעובי  ,  חדש  מצופ  18דיקט  לפחות,  בגימ"מ  חום ה  מור 
בלת גלים.  להלן. לא יאושר שימוש בציפוי מלמין עקב רגישות החומר לק  מפורטחלק מסוג ה

 הלוחות יהיו צמודים ללא מרווחים.

 ( פיני (TEGO  דומה שהנן מסגרותיאושר שימוש בתבניות מתועשות מסוג "ויזהפורם", או  

"MARINE PLYWOODוע בכינוי המסחרי "טגו". ", היד 

 מ"מ.  40ם בתוך הבטון בעומק נחתכילולבים עם קונוסים יות בקשירת תבנ 

מיוח בייצור  יוזמנו  לגובה  הקונוסים  הקונוסים    40ד  חורי  סטנדרטי.  גובה  שאינו  מ"מ 
ד יעברו  הקשירה  מוטות  כמפורט.  בבטון  בין  ייסתמו  מרווחים  דרך  ולא  התבניות  רך 

 התבניות. 
 

 : סוג הבטון  57.4.3

 ובים. קרה טבתנאי ב 200-)א(  הבטונים יהיו ב 
 

 בטון : יקות בד    57.4.4

חוזק קוביות הבטון על פי התקן על    מדגמים ויבוצעו בדיקות   ובמהלך יציקות הבטון יילקח
 ידי מעבדה מוסמכת.

 

  די הקבלן ועל חשבון דמי הבדיקות המפורטות ביצוע הבדיקות והתשלום עבורן ייעשה על י
 בסעיף. 
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 היציקה :  .4.557

כתב, תיאור הסידורים לאספקת  פקח, ביקה. עליו להגיש למהיצ  הקבלן יבטיח את רציפות
לציוד השא גיבוי  עבודות הריטוט, ההחלקה  בטון חליפי,  לביצוע  נוסף  ציוד  והימצאות  יבה 

 והאשפרה. 
 

 פקיים :החלקת פני משטחים או   57.4.6

הת סדקי  הופעת  בפני  המשטחים  מותנ אבטחת  מיד  כווצות  ובאשפרה  החלקה  בטיפול  ית 
 ון של ההחלקה וביצוע מיידי של האשפרה. צוע נכה. יש להקפיד על בייציקלאחר ה 

 

ומיד היציקה  הבטון    לאחר  פני  את  להחליק  יש  שנוצק,  הבטון  על  לדרוך  יהיה  כניתן 
לן  טר, ישולם לפי מ"ר של השטח המוחלק. על הקבב"הליקופטר". עבור ההחלקה בהליקופ

 תאורה מתאימים.  מצעי צב החלקת הבטון בלילה וזאת על ידי אלהערך למ
 

 בטון במשטחים אופקיים : שפרת הא 57.4.7

 " חומר  יותז  ההחלקה  בגמר  שיאושרו  CURING COMPOUNDמיד  ובכמות  מסוג  לבן,   "
 מראש על ידי המפקח.  

פני   כל  את  לכסות  יש  ההתזה,  של  בגמר  חפיות  עם  פוליאתילן  ביריעות  "מ  ס  20הבטון 
 את קיבוען על ידי לוחות עץ. ולהבטיח 
 ימים רצופים מיום היציקה.  7במשך   יאתילןת הבטון מכוסה בפול יר איש להשא

 והוא כלול במחירי היחידה של הבטונים. ביצוע אשפרה אינו נמדד
לא החלקה בהליקופטר, אולם  רצפות המיועדות לכיסוי בבטון שיפועים, יעובדו עם קרש ל

 לחוד. מדד ע האשפרה כלול במחירי הבטון ואינו נה כנ"ל.ביצותבוצע אשפרה מלא
 

 דה ותשלום למבני בטון מזוין : ני מדיאופ     57.5

 כללי  א.  

 במפרט הבינמשרדי וכלהלן.  0200.00שלום תהא לפי האמור בתת פרק המדידה לצורכי ת
 ביצוע מושלם של עבודות הבטון המזוין.המחיר יכלול תמיד את כל הדרוש ל

 

 טרומיים : תאי בקרה    ב. 

טרומיים,   יהיו  הבקרה  מח   בעליתאי  עשויים  תקן,  ודף  וליות  תו  לפרט  בהתאם  ביטון,  יצוקות 
ופקק יצוק הכולל את הטבעת סמל החברה ומפעל המים.  תחתית   הכמויות.  כולל תקרת מסגרת

זה.  ישולם  ס"מ וביטון ר 20ב על גבי מצע מהודק בעובי ס"מ חצץ, החוליה תורכ 5-התא תרופד ב
 בהתאם לדף הכמויות לפי יח'.

 

 שים : ה למגרלהתקנת צנרת בכניס כנותהג.   

ל פרט שידרש לשם הרכבה ועיגון הציוד  כל העבודות לפתיחת פתחים, חריצים, נקודות עיגון וכ 
כלולי יהיו  בתוכניות,  שיסומן  כפי  או  המסומן,  פי  על  ולא  בעתיד  השונות  העבודות  במחירי  ם 

 בנפרד. ישולם עבורן 
 

 ועבודות נלוות(פיתוח )לרבות עבודות  עיתקרק עבודת מדידה עבור מערכת צנרת תת   .657

 : כללי     57.6.1

 תאור העבודה :  .  1

 ודה כוללת ביצוע עבודות מדידה עבור מערכת תת קרקעית שבאתר המתוכנן. העב
 

תבני  א.     והכנת  ומדידה  דרכים  לאורך  קרקעית  תת  צנרת  עבור  אתר  רחובות  ות 
 ם. שוני

         

 בשטחים פתוחים. רקעית אתר עבור צנרת תת קיות מדידה והכנת תבנ ב.     
 

 הערות כלליות :   .2

המדיד א.  עבודות  לתקנות    כל  בהתאם  ותבוצענה  במלואן  ממוחשבות  תהיינה  ה 
ה הדרישות  וע"פ  העדכנית  ישראלי  מיפוי  למיפוי  מרכז  מפרט  של  רלבנטיות 

  חדשהכל מדידה צריכה להתקשר לרשת ישראל ה ,  0827.1"ח  עירוני של בזק וח 
 העתקים כולל דיסקט.   5-ן בויסופקו  ע"י הקבל 

 



 852/729 – המכרז יבמסמכ  רהאמו כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על מתנובחתי

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

75 

ו על נקודות גובה בתאום חדש של מפ"י ו/או  כל הרומים יהיו מוחלטים ויתבסס ב.  
 נקודות גובה עירוניות. 

ג  תשמשנה כבסיס למדידות יתואמו מראש ע"י נציש  5נקודות פוליגון לפי דרגה  
 בעירייה ויאושרו במפ"י.  S.I.Gמחלקת 

 

קתוכ  כל ג.   תהיינה  האתר  )קואורדינטות(  שורות  ניות  הפלנימטרית  לרשת 
 הרשמית )הממשלתית( החדשה.

 

) ד.   קבע  נקודות  של  מערכת  יכין  תהיינה  M .Bהמודד  אשר  איתור  ונקודות   )
מחו או  היטב,  ותהמבוטנות  הביצוע,  לגמר  עד  מעמד  שיחזיקו  כל  יינה  זקות 

 מהשניה.  אחת מ' 100ת במרחקים אשר אינם עולים על ממוקמו
 

ל ה.  רשומים  הראות  יש  גבולות  כולל  על התוכניות את המידע הקדסטרלי המלא 
עבודות   תבוצענה  לאורכם  או  בהם  למגרשים  משנה  וחלוקת  חלקות  של 

תעשה ע"פ פינקסי שדה ובצורה אנליטית    המדידה.  קליטת רקע גושים וחלקות
 .בלבד

 

גיליונושרט ו.    על  יוגשו  המדידות  בגודל  שקו  נייר  תוטי  יחד0Aפים  עם    .  
  AUTOCADקובץ ממוחשב בפורמט    רוריגינלים של שרטוטי המדידות יימסהא

דיסקטים  14גירסה   גבי  על  לפחות,  במבנה    1.44,  המתכנן  להנחיות  שיאפשר 
SPACE  PAPERהמו רשי.   המדידות  שרטוטי  עם  יחד  לחברה  יעביר  מה  דד 

ש להכ מפורטת  אותו  שישמשו  בקבצים  השכבות  כל  הל  וייצרף  נת  שרטוטים 
שיכלקוב המפורט  ץ  לפי  יהיו  השכבות  השתמש.   בהם  הפונטים  כל  את  ול 

 ספחים.בנ
 

המודד יעביר לחברה יחד עם שרטוטי המדידה קבצי חישובים, רשימה מפורטת   ז.   
הקואור השל  וציר  הפוליגונים  הקבע,  נקודות  של  נקדינטות  של  ודות  מדידה 

 ח. בשט הציון ושל ברזלי הזווית שיתקין
 

י ח.     ולא בפקודת    DIMבעזרת הפונקציה  ינתנו  המידות  .  המידות לא  TEXTבלבד 
 רכו טקסטואלית. יע

 

 עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע :   57.6.2

 ח ושרטוט : העבודה תכלול את המדידה בשט .  1

 ר צנרת תת קרקעית המבוצעת. נה בהם תעבוגבולות, חלקות וחלקות מש א.   

)עומק ב.  תת קINVERTי  ק( של משק  בתוואי  רקעי  המבוצע  החוצה את הקו  יים 
חשמל כבלי    : כגון  וניקוז(  התעלה  )ביוב  גרביטציונית  צנרת  מת"ב,  טלפון,   ,

 וצנרת לחץ )מים וסניקה(. 
 

 צוע לצנרת לחץ מים או סניקה, תכנון :תוכנית אחרי בי . 2

ל  )עם ציון רום( כול   נטותרדינטות קו לחץ ושרטוט מבט בקואורדימדידה בקואו א. 
 מים. המתאי L.Iים המופיעים כולל ציון של כל המכשולים עם ציון הפרט

 

 שרטוט באיזומטריה של הפרטים : ב.    
 חיבור בית )מקו ראשי עד מדי מים כלליים(.  .1

 יות בין קו מים חדש לקו מים קיים. ההתחברו  .2

 לקו הראשי. ורם  לעיל כולל חיב  2טים המופיעים בסעיף אביזרים ופר .     3

 שטחי האספלט, הריצוף ויתר עבודות הפיתוח : שרטוט ג.     
 האספלט שבוצעו. שרטוט משטחי  .1

 שרטוט משטחי בטון ו/או ריצוף. .2

 שרטוט כל המתקנים שהורכבו. .3

  מהלך הביצועול את עבודות המדידה לסימון לפני ביצוע, בעל הקבלן לכלהערה :  
 . יותמחירון / בכתב הכמום, בולאחר הביצוע, במחירי היחידה השוני
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 עבודות צנרת ואביזרי צנרת : 57.7

 כללי : 

כולל זה  האמור    בפרק  פי  על  יבוצעו  העבודות  באתר.  הצנרת  ואביזרי  הצנרת  עבודות  בצוע  תאור 
 של המפרט הכללי ועל פי המפורט להלן:  57-ו 01בפרקים 

 

 צינורות :תאור ה    57.7.1

צינו עשויים  יהיו  המים   לש   ת ורקווי  מיועדים  בפלדה  ת.י  מיםימוש  לפי  מיוצרים   ,530  ,
" שבין  דופן  10"-ל  3בקטרים  "  בעובי  "5/32של  הקטרים  ויתר  שמוגדר 3/16,  כפי   ,

  205המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תקן  בתוכניות ובמחירון עם צפוי פנימי של טיח צמנט  
CWWA . 

יסופקו צינורות   הקרקע  בתוך  להנחה  שמיועדים  עטיפה    פלדה  מצופים  ת  חיצוניכשהם 
 ברת "אברות". יטון דחוס המיוצר על ידי חברת "צינורות המזרח התיכון" וחב

לל יסופקו  מיוחדים,  במקומות  או  מים,  בתוך  או  גלויה,  להתקנה  המיועדים  א  צינורות 
ה במערכת  הקבלן  ידי  על  ויצבעו  חיצוני  צבציפוי  אפוקסי  כוללת  יסוד  תוצרת   6030ע 

 מבור, או שווה ערך. ת טמתוצר  ”HBחיצוני "ארוקוט  טמבור וציפוי 
 

 צינורות "פקסגול" : 

מוצרי פלסטיק", בצבע שחור,    -לן מצולב "פקסגול" תוצרת מפעל "גולן  צינורות פוליאתי
ת"י   ישראלי  תקן  תו  בת"י  1519מס'  נושא  המצוינות  הדרישות  על  עונה    ומתאים   1499, 

 מ.מ"  450  -מ"מ  25של  , הצינורות יהיו בקטריםA-SKZ/154לתקן 
 

  -ל" תוצרת מפעל "גולן  ינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור : "פקסגוהצ  על
 , קוטר הצינור, הדרג ועובי הדופן המתאים. 1519מוצרי פלסטיק", ת"י  

 

והא צינורות  וחיבורי  בגלילים  יסופקו  יהצינורות  מפלדה/פקסגול  ביזרים  מחבר  עם  היו 
אור המפעל,  יואביזרים  של  "פלסאון"    316ב"מ  פל  עשוייםגינליים  תוצרת  אביזרים  או 
 ". 16דרג  המתאימים ל"

 

יהיו מ"  75צינורות עד קוטר   )כולל(  וצינורות מקוטר  16דרג  מ"מ  יהיו    90"  מ"מ ומעלה 
 ". 10דרג "

 

הברגות ע"י אביזרי "פלסאון" כנדרש יחוברו במ"מ )כולל(    75צינורות ואביזרים עד קוטר  
 . אלקטרופיוז'ןריתוך ע"י אביזרי ו בים יהי ר גדול יותר החיבורטובקו

 

 אנשי שירות שדה של "פקסגול" או קבלן מורשה על ידם.  כל החיבורים יבוצעו ע"י
 

חיבורים יהיו עפ"י המפרט הכללי ועפ"י הנחיית  טיב החומר, הבדיקות, ביצוע הקווים וה 
 כפוף למפרט היצרן.היצרן, ב

 

 " : 909צינורות "מריפלקס 

פוליא ת"י    E.P.D.Mתילן  צינורות  ישראלי  תקן  תו  נושא  שחור,  בצבע  "פלסים"  מתוצרת 
מ"מ.  הצינורות יסופקו בגלילים.  הצינורות ירותכו לאורך    450  -מ"מ    25, בקטרים  499

 י אנשי "פלסים" בלבד ו/או קבלן מורשה על ידם.התעלה ע"
 

דרג היו "ה י מ ומעל מ"  90ינורות מקוטר  צ" ו16דרג  )כולל( יהיו מ"  75ות עד קוטר  הצינור 
יחוברו בהברגות ע"י אביזרי "פלסאון"  מ"מ )כולל(    75".  צינורות ואביזרים עד קוטר  10
 . אלקטרופיוז'ןאו   " ובקוטר גדול יותר החיבורים יהיו בריתוך פנים16דרג "

 

וצרת מפעל  ת",  909לוגו של סוג הצינור :  "מריפלקס  במפעל( ה על הצינורות יהיה מוטבע )
 קוטר הצינור, הדרג ועובי הדופן המתאים.  ,499ת"י  "פלסים",

 

סיום העבודה להלן.  הקבלן  עם  לפי המפורט  לקו  לחץ  עמידות  לערוך מבחן  על הקבלן   ,
 דיקה.ת אנשי "פלסים" ויקבל את הנחיותיהם לביצוע הביערוך את מבחן הלחץ בנוכחו

 

 ינורות פלדה :צ

יסופקו להרכבת הגמלונים למדי  ם,  אביזריעל גשרי    2" -ו  1½"  ,1, " 3/4צינורות בקטרים " 
החדש המים  ממד  ויורכבו  יהיו    המים  המגולוונים  הצינורות  שלו,  הישן  למיקום  עד 

 " צינור  דופן    2סקדיול,  בעובי  של    עם  3.65יהיה  מינימלי  בעובי  מצמנט  פנימי    2.0ציפוי 
 ות" או שווה ערך. ר( מתוצרת "אבAPC-3חיצונית תלת שכבתית )ועטיפה  מ"מ
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 מעל צינורות הפוליאתילן :  ימוןסרט ס

הצי נטול  מעל שכבת החול, שתונח מעל  מפוליאתילן  יהיה  סימון.  הסרט  יונח סרט  נור, 
של   ברוחב  של    15עופרת  ובעובי  שזורים    0.12ס"מ  יהיו  ובתוכו  מתכת   2מ"מ  חוטי 

 הוי הקו. לזי 316מנירוסטה 
 

ע לביצוע גשר מגופים  הקרקחוצה מכל מקום של יציאה ה הסרט יונח לכל אורך הצינור וב
כ הסימון  סרט  קצה  גם  יבלוט  מתאימה    10-עילי,   בשלה  ויוצמד  הקרקע  פני  מעל  ס"מ 

 לרגל הגשר. 
 

)יבוא חברת ש.ב. טכנולוגיות( Boddingtonsת  "" תוצרWavelay-050הסרט יהיה מסוג  "  "  
 וה ערך. ואו שו 

 

 . זהירות קו מים"" - כתובת עו כחול ועליו יהיההסרט יהיה לזיהוי צנרת מים, צב
 

 :חפירה ומילוי לתעלות לצינורות    57.7.2

"חפירה"   המילה  בפרקים אחרים  או  הזה,  בפרק  במפרט המיוחד  מופיעה  בו  בכל מקום 
לחפי סוהכוונה  מכל  מכניים  בכלים  או  בידיים,  חציבה  ו/או  ופרוק  כולל    גרה  ניסור 

 . אספלטים וריצוף
, או מים מכל מקור אחר, שאיבתם במהלך  תהוםה במי  מילה "חפירה", חפירכן כלולה ב

פירה, ציוד שאיבה וצנרת וכו' על פי המפרט הכללי. חפירת התעלות  כל העבודה, יבוש הח 
נטול  ינרטי ) כניות. הריפוד מסביב הצינור יהיה חול דיונות א תעשה במידות על פי פרטי הת

אורגנ חומרים  אבנים,  ללא  נקי,  אמלח(  חול  או  ואשפה  שוו יים  ערחר  על  ה  העונה  ך 
ה לפני  אספקה.  לפני  מסודר  אישור  לאחר  תחתית  הדרישות  את  לרפד  יש  הצינור,  נחת 

 . ס"מ 20התעלה, לכל רוחב התעלה, בריפוד חול בעובי 
עם   חיצונית  צנרת  דחוס  ב עטיפה  אטון  סוג  במצע  לרפד  במקוניתן  כל  ה  ם '  ללא  חול, 

 . תוספת תשלום
 

 פלדה :  וך והנחת צינורותיתר    57.7.3

 מקצועיות : א.  

י רתך  כל  נאותה.  מקצועית  דרגה  בעלי  רתכים  רק  זו  בעבודה  יעסיק  דרש יהקבלן 
רת מתאימה ובימה, אשר עמד במבחן רתכים ובעל תעודה  להציג תעודת הסמכה מתא

העבוד ביצוע  ליום  ברשוות,  תוקף  נמצאת  השנה  אשר  כל  במשך  שעבד  ולהוכיח  תו 
 וך צנרת ולקבל אישורו של המפקח. יפות בעבודות ריתרצהאחרונה ב

 

כל  של  החלפתו  את  לדרוש  וכן  לרתכים  הסמכה  מבחני  לדרוש  רשאי  יהיה  המפקח 
אים לעבודה מכל ו אינו מתתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה, ארתך אשר לפי דע

 . סיבה אחרת
 גדי עבודה ואמצעי מגן מסודרים. תכים יצוידו בב הר

 

 וך : יתהכנה לר  .ב

 ך תכלול את הפעולות הבאות: ההכנה לריתו

הקבלן אחראי לכך כי לא יעשה שימוש בצינור פגום והוא   בדיקת שלמות הצינור   -
 לתקנו כפי שיפורט להלן. ידאג להחליפו או

 

ות   - צפוי בדיקת  הצינורות  יקון  בקצוות  ציפוי  בדיקל  הפנים  גימור  בקצה ת  הפנים 
גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד   ה חד )או זוויתן(קצהצינור, ישמש סרגל מפלדה עם  

מגע  מקומות  בשני  הצינור  בהיקף  הפלדה  חתך  שטח  פני  על  ינוע  הסרגל  של  החד 
 בפני השורש. של הפלדה יוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט מנוגדים, יישר ו

של   צהר בהם ציפוי. בדיקה זו, יש לבצע על כל קיקה מקומות שחסהבד  כמו כן, תגלה 
ת כל הפגמים שהתגלו בציפוי יש לתקן עד קבלה בקצה התנור של צפוי  א  נור.  יכל צ

 בעל עובי שווה לעובי הצפוי הקיים בכל היקף הצינור. 

 20מ"מ ובאורך של עד    2  בעומק עד  ייחשבו כפגם שברים קלים בפניה של השפה לא  
 מ"מ.   100ים הוא מעל  המרחק בין הפגמ"מ ומ
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 פלדה :  צינורותים של ציפוי פנ  -מנט יח צתיקון ט ג.  

להמלצות  בהתאם  יעשה  והאביזרים,  הפלדה  בצינורות  צמנט   טיח  של  פנים  תיקון 
 היצרן וכמפורט להלן:

ו   המפרט יחסית  גדולים  שטחים  לתיקון  ההיקף.  מיועד  ותיקון לכל  למילוי  כן  כמו 
 ות והאביזרים. יבורי הצינור טיח בחה
 

התער את  להכין  להקפיד  הש  ובותיש  החומרים  כמפורט של  הנכונים  ביחסים  ונים 
 להלן: 

בתהליך  שהתחיל  לאחר  לדללו,  מנת  על  למריחה  מוכן  לטיח  מים  להוסיף  אין 
 פסול לשימוש. ההתקשות. טיח כזה 

 

  כלהלן: הכנת הטיח לתיקון תהא

 ( הרכב התערובת : 1)

 חלק )בנפח(.  1  -בות מור כנגד רטיש ,מנטצ   -

 חלקים )בנפח(. 2  -ולכלוך מרים אורגניים  מחו חול דיונות נקי   -

במים    4000שראקריל    - מדולל  רחובות,  "שרפון"  תוצרת    40%-כ  1:1)מלפלסט( 
 מכמות הצמנט.

 קיים. מים נ   -
 

 ( אופן ההכנה : 2)

ר מלפלסט הכין בכלי אחידה. ל: חול וצמנט לתערובת אחרים המוצקיםלערבב החומ
ביחס   במים  ב  1:1מדולל  ההדרגולהוסיף  המלפלסט  את  צמנט  ה  לתערובת   –מדולל 

יש  דלילה(.  )לא  למריחה  ונוחה  אחידה  תערובת  לקבלת  עד  ערבובו,  כדי  תוך  חול, 
 בת מעל המידה. להקפיד לא לדלל את התערו 

 

 ו כלהלן:יח החדש יהיהיישוב האשפרה של הט

 ח : (  הכנת השט1)

של . שטחים חלקים  כלוךלתיקון ינוקו מכל חומר רופף, בליטות ול  חים המיועדיםשט
 הטיח הישן  

מכנית   או  )ידנית,  פלדה  מברשת  באמצעות  יעשו  והחספוס  הניקוי  יחוספסו.  
 חשמלית(. 

הי הטיח  בין  טוב  קשר  היטליצירת  להרטיב  מאבק,  לנקות  יש  לחדש,  ולמרוח שן  ב 
 . 1:1במים ביחס   מדולל ברשת את השטחים במלפלסטבמ

 

 ( יישום הטיח : 2)

טחי וגבולות התיקון לח. מריחת הטיח בעזרת שהבטון הישן בששה כיישום הטיח ייע
 כף טייחים )שפכטל(, או בכל כלי נוח אחר.

י  ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעוב חללים ריקים    ויש למרוח כך, שלא יישאר 
 . קורי וכלכל היקף הצינורהציפוי המ

 מ"מ. 8 -יח התיקון לא יפחת מ מקרה, עובי ט בכל 
 

 ה : (  אשפר3)

גישה לאזור התיקון, כשעה שעתיים לאחר יישום הטיח, בהתחלת   כאשר יש אפשרות
ספוג(   או  מברשת  )בעזרת  התיקון  שטח  פני  את  להרטיב  יש  במלפלסט ההתקשות, 

 ון. ולהחליק סופית את שכבת התיק
 שעות. 48במשך  להרטיב במים  להמשיךסות בסמרטוטים רטובים ו רצוי לכ

להמתין   ניתן  שלא  הטיחלהשל במקרים  התקשות  לשם   מת  גישה  אפשרות  אין  ו/או 
תערובת  של  משחה  עם  התיקון  פני  את  ולהחליק  למרוח  יש  התיקון,  שטחי  הרטבת 

)שראקריל   ביחס    (4000מלפלסט  צמנט   הכ   1:1עם  עובי  כ)בנפח(.  מ"מ.   1-2-יסוי 
 פוג. ת מברשת או סו בעזריישום והחלקה ייעש

 

 ביצוע הריתוך :  ד.  
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המד לנקות  )היש  בצדר  ופס,  כ  פאזה(  של  ברוחב  הצינור,  של  לכל   3-החיצוני  ס"מ 
 ההיקף מכל לכלוך, מזפת, מפריימר ומדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית. 

 

 ות הריתוך : (  עבוד1)

לכך,   יהיה אחראי  יחוברו  הקבלן  צפושלא  ועם  פגומים  פניםצינורות  ואו   י  לא שלם 
 שבור.

תשמש רק לסתימת משחת אקספנדו    (PANDO-Xיעשה שימוש במשחת "אקספנדו" )
טיח  ציפוי  לתיקוני  ולא  בהצמדתם  הצינורות  של  הבטון  שפות  בין  המרווח  ומילוי 

 צמנטי. 

חל  על  יהיה  המשחה  המרוחיישום  ההיקף,  לכל  הצפוי,  של  מהשפה  מהפלדה ק  קת 
 ני השורש והמדר. ולא תחדור לפמרווח בכמות כזאת שתסתום את הו

 בטון. את הלפני המריחה יש להרטיב 
חה תיעשה בכלי נקי. יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים נקיים ולערבב עד הכנת המש

טובה לשימוש למשך עד קבלת משחה נוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה. המשחה  
 הכנה. דקות מגמר ה  30

או בכוח וזאת כל מנת לשמור תמש במכות ו/ ין להשבודות ההתאמה והריתוך אבעת ע
 יש, איזמל וכו'(. הפנים )מכות פטפוי  על שלימות צי 

 מ"מ.  1.5-יוצמדו זה לזה, עם מרווח "מפתח שורש" לא גדול מ תהצינורו

ר את לתקן את ציפו הפנים מבפנים, יש לשבובחיבורי אביזרים ובמקומות שיש גישה  
כהצפוי   להצמיד  1-מהקצה,  הצ  ס"מ,  מראת  עם  של  ינורות  שורש"  "מפתח   2-3ווח 

 מלאה".  דירהמ"מ ולרתך עם "ח
 

 גמר הריתוך והתקררות הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים. לאחר 
הצינור. יעשה שימוש   הריתוך יבוצע בשני מחזורים, או יותר, בתלות בעובי דופן פלדת

 .  E ASTM 6010אימות לתקן באלקטרודות המת
 

 שון : זור רא(  מח2)

בקוטר  ריתוך   אלקטרודה  עם  ירותך  כמ"   3.25חדירה,  הריתוך  מ,  "מלמטה   -יוון 
ולהימנע  פני השורש  ולהתיך את  יש לחדור  עובי הדופן.  ובכל  למעלה" בכל הקטרים 

 מחדירת יתר.
 

 וי : (  מחזור המילוי והכיס 3)

תר.   מ"מ ויו 4טרודות בקוטר ירותכו באלק)מספר המחזורים בתלות העובי(, 
 יתן לרתך מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה. חזורים אלה נ מ

 

הגמור    תפר ושריפות. הריתוך  קעקועים  בועות,  סיגים,  מסדקים,  חופשי  מלא,  יהיה 
 חזור למחזור. יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד )הצינור( למחזורי הריתוך ובין מ

 

 1-1.5הצינור, בין  מפני    חלק ויבלוט במרכז התפר,חרון, יהיה  מראה ריתוך הכיסוי הא 
מ"מ    2-את רוחב הנעיץ כי הפלדה ויכסה  ה פנמ"מ, ירד בקשת לשני הצדדים עד גוב

 מכל צד.
עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה 

 מסיגים. את התפר מסביב 
 

 אשים : תיקוני ר   – תיקוני עטיפה חיצונית ה.  

ה העטיפה  הצינור  חיצוני תיקוני  של  את ת  יספק  אשר  ביח"ר  מפרטי  לפי  יבוצעו 
"צינונורוהצי ביח"ר  הראשים ת:  תיקון  "אברות".   ביח"ר  או  התיכון",  המזרח  רות 

י שימוש ביריעות מתכווצות או סרטים מתכווצים בהתאם להנחיות היצרנים, תוך כד 
בביטון   ומילויהשלמת רשת הכנת תבנית    ון דחוס ע"י במבער גז בלבד. ובעטיפת ביט

 ש בהתאם להנחיות היצרן.כנדר
 

 ע : תיקוני צב ו.   

 שו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל. תיקוני צבע ייע
 

 אביזרי צנרת     57.7.4

 כללי : 

השסתומ האוגנים,  אוגן,  המחברי  המגופים,  האביזרים,  ללחץ  כל  מיועדים  יהיו  וכו'  ים 
 פחות. אטמ' ל 24לחץ בדיקה של  אטמ' ול  16  עבודה של
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 פרט הטכני. צבעו כמפורט במים י.  אביזרים בלתי צבועB.S.T-Cתאימו לתקן כל האוגנים י
 

 מגופים  57.7.4.1

ת"י   ישראל  לתקן  המתאימים  טריז  מגופי  יהיו  ברזל,    16המגופים  מיצקת 
  תעשייתי עם טריז מצופה גומי סינטטיל מצופים אמאיל או אפוקסי או ניילון  

 .  ויתאימו לעבודה עם מים לסגירה רכה
 .ווה ערך ואיכותאו ש AVKוצרת רפאל או תמ  המגופים יהיו

 
 ברזים כדוריים  57.7.4.2

 . ווה ערך ואיכותיהיו מתוצרת "שגיב" או ש 2ם כדוריים בקוטר עד "ברזי
 

 דרנטים לכיבוי הי 57.7.4.3

.  ההידרנט יהיה  איכותו   ערך  הההידרנטים יהיו מתוצרת רפאל, פומפס או שוו
 ציר נירוסטה וציפוי חיצוני רילסן. בעל

 מ"מ.   350עד   מ"מ 250דרנט לקו פני הקיר או הגדר יהיה  המרחק בין ציר ההי

הקו המסומן על    נט יותקן באופן שפני הקרקע הסופיים ישתלבו עםדרההי -
 יע על מפלס פני הקרקע. , המצבההידרנט

יהיה   - מוצא  כל  של  המרכזי  הציר  הקרק   0נוהל, 1רום  פני  מעל  ע  מ"מ 
 (. 3חלק  448הסופיים )תקן הישראלי ת"י 

פנ יוגבהו  שאם  באופן  ההידרנט,  את  להגביה  יש  הקרקע,  על  י  המסומן  הקו 
פני הקרק  קןמת ע, ימשיך להשתלב  השבירה של ההידרנט, המצביע על מפלס 

 הסופיים.   הקרקע עם פני 
 

חיב )כגון  נוספות  למטרות  ישמש  לא  לחיבור שסתומי  זקף ההידרנט  ביתי,  ור 
 וויר וכדומה(, אלא למטרת כיבוי אש, בלבד. א

 

 מדי מים    57.7.4.3

מדידה   מערכת  ויתקין  יספק  המצהקבלן  בקטרים  בתוכניות.   וילבית,  נים 
והתקנ  האספקה  את  תכלול  והצנרת,  המערכת  האביזרים  כל  לרבות  ת 

תהיה   קרקעית  התת  הצנרת  אחד.   כמכלול  וניתוקים  מתכת  התחברויות  אל 
ית מתכתית.   או  ו/או  מתכתית  אל  תהיה  הקרקע,  פני  מעל  העילית,  הצנרת  ר 

חיצוני.מת סרט  ועטיפת  פנים  ציפוי  כולל  וית   כת,  יספק  כל  קיהקבלן  את  ן 
, פסי  קשתות  ספקת זוויות, פיטינגים,האביזרים, כולל העתקת מד מים קיים, א

ב הכל  ועליון,  יסוד  צבע  כולל  האביזרים,  ויתר  לפרטים  הארקה  התאם 
 . מ"א 6בודה תכלול אספקה והתקנת צנרת באורך כולל של עד הטכניים.  הע

 

 קשתות, הסתעפויות וכו'     57.7.4.4

הסתעפויות,  קש תהינה  מיתות,  קוטר  לכל  וכדומה,  קוטר  צרים/מעברי 
עם צפוי טיח ביטון פנים    DINת לפי תקן  מיוצרוו  40תיות בלבד, סקדיול  חרוש

 ביעה כמפורט לעיל.צונית בהתאם לצינור, או צחרושתי  ועטיפה חי
 רט. תיקוני ציפוי מלט ייעשו כמפורט במפ

 

 שסתומי אויר    57.7.4.5

   3/"2ר משולבים, מורכבים על זקפים בקוטר " ויויתקין שסתומי א  הקבלן יספק
 סומן בתוכניות. כמ

הזקף יותק על  יתאימו  ,  השסתומים  האוויר.  שסתומי  של  בקטרים  מגופים,  נו 
 .ד מכות הלםאט', עמידים כנג 16חץ של לל

 

 מקטיני לחץ     57.7.4.6

יהיו   לחץ  "ברמד  720VFIT  דוגמת מדגם תעשייתי  מקטיני    PR-30  או",  תוצרת 
 .ואיכות שווה ערך או"דורות" תוצרת 

 

 מלכודת אבנים     57.7.4.7
 

 . ואיכות או שווה ערךתוצרת "ברמד",  F-70  דוגמת ,PN-16תהיה מסוג 
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 קידוחים  ושרוולי מגן     57.7.5

 : קידוח אופקי א. 

 ט להלן: רעבודת הקידוח האופקי כוללת את המפו

ה  הכנה: קצות  בשני  בורות  לצחפירת  הצבתקידוח  הקידוח  מ  ורך    וביצועכונת 
 הקדיחה. 

 דרך הקידוח.  ביוב רתחפירת תעלות בהמשך תוואי הקידוח לצורך השחלת צנ
 

ורומיקדיחה התוואי  פי  על  במדויק  יעשה  הקדיחה  ביצוע  האורכי  השיפו   :  ע 
 ס"מ( 10המתוכננים )מותרת סטייה של 

 

 ודה של קידוח תכלול העב   הקידוח,  : במידה והתכנון כולל שרוול מגן בדופןןגשרוול מ
ואת  אופקי  השרוול  הספקת  לפי    את  הכל  והתקנתם  הפלסטיים  האמור  הסנדלים 

 בסעיפים להלן. 
 

כוללת ,  וול המגןדרך הקידוח או דרך שר  ביוב  : אספקת והשחלת צנרת ההנחת צנרת
ן חיבור לצינור ראשי )מתוכנן או קיים(  כ את כל החיתוכים, ההתאמות והריתוכים ו

 דוח. '  מקצה  הקימ 4רחק עד הנמצא במ
 

גמר: וכסו   עבודות  ריפוד  שרוול,  מיוחדים לקצה  חוזר התקנת אטמים  מלוי  בחול,  י 
 הכל כנאמר בסעיף הנחת צנרת.  ,והחזרת המצב לקדמותו

                                  

 :  תומך ר קידוח אנכי עבור מעבר בקי ב. 

יותר   היא  כהר וגובה המדרבחצ  קרקעה  בין גובההעבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים  
 . , לפי התוכניתמ', יש לבצע קידוח אנכי 1.00-מ

דה כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור פלסטיק או  העבו
הנדרש,  3/16"ע.ד.    פלדה באורך  פלסטיק,  לשרוול  לצינו  נעלי  , הביוב  רקשירתם 

הקיר  ות של  , תמיכת יציבמתחת לקיר  חפירות  ,השחלת הצינור הספק בתוך השרוול
כל   פות חם מתחת לקיר תומך,ריתוך ראש ו/או התקנת שני אוגנים וזי   בזמן העבודה,

 החיתוכים והריתוכים הדרושים.

 פינוי מיידי של עודפי האדמה ופסולת.   עבודה בשלמותה.  אספקת חומרי עזר לבצוע ה 
עות מתאימים לשבי וצוות    ליםבעזרת כ  ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו 

   ונו של המפקח. ביצוע העבודה ואספק כל החומרים קומפלט.רצ

 חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום.  ערה:ה
 

 : שרוול  מצנרת פלדה ג.     

להתקין אטמים   בקצוות שרוול יש   .הביובוול צריך להיות בעומק הצינור  הנחת השר
 וחלטת.  עטיפה מ לצורך   מיוחדים לקצה שרוול

כוללת:  הע שרוול,אספקת  בודה  לצורך  פלדה  צינור    צינור  באורך   ביוב, אספקת 
 הביוב, , השחלת צינור  הביובאספקת נעלי סמך מפלסטיק, קשירתם לצינור    , השרוול

ובצינור   הביוב  המגן, כולל ביצוע כל החיתוכים והריתוכים כנ"ל בצינור  בתוך הצינור 
 רוול. ם לקצה שהמגן, אספקת והתקנת אטמי

 

 ( : HDDש )קידוח גמי   . ד

והמ המזמין  והנחיות  התוכנית  עפ"י  יידרש,  בהם  קידוחים במקומות  יערכו  תכנן, 
 . גמישים

יידרש לבצע בדיקה, עם מיכשור מת אים, לאיתור המיכשולים, לפני ביצוע העבודה, 
 .כולל עומק המיכשול

הק  והפ ימיכשור  המשיכה  כוח  לחישוב  בהתאם  יהיה,  הנדדוח  ובכפויתול  ף רשים 
 נת הקידוח.רן מכולהוראות יצ

וזוית   º25-ל  º12יה בזוית של בין  בחירת מסלול הקידוח יהיה כך, שזוית הכניסה תה
 . º15-ל º8היציאה תהיה, בין 

 . היציאה, יהיה כך, שיאפשר מקום מתאים, להעמדת הציודבחירת בור הכניסה ו 
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 :  48עד " 2"-ניתן לבצע עבודות, בקטרים מ

ח הדחיקה והמשיכה, של מתקני הקידוח,  , כו10טרים של עד "ת צנרת, בקהתקנ -
 מ'.  200ק"ג ובאורך של עד  13,000-יהיה, לפחות, מ

מ - של  בקטרים  צנרת,  "  8"-התקנת  ו24עד  הדחיקה  כוח  מתקני  ,  של  המשיכה, 
 מ'.  300מ' עד  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000-ק"ג ל  13,600הקידוח, יהיה בין 

צ - מנרת, בקטריהתקנת  "ע  26"-ם של  כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני    ,48ד 
בין   יהיה  ל  45,000הקידוח,  של    180,000-ק"ג  סיבוב  פיתול  כוח    20,000ק"ג.  

 ניוטון / מטר. 
 

 ישור :עבודות ג     57.8

ב חשמלית  רציפות  היוצר  מתכתי  חיבור  הוא  מקוםי הגישור  בכל  יעשה  גישור  הצנרת.   חלקי  כל    ן 
 י )דרסר, אגן וכו'(,  הגשרים יהיו : פן מכנ ם ביניהם באונרת מחוברישקטעי צ

 

 ברזל : גשרון נחושת, גשרון

של   חתך  בעל  שזורה  נחושת  מתלי  עשוי  חשמלי  כבל  ישמש  נחושת  ל  10גשרון  בידוד  ממ"ר  פחות.  
 באמצעות ריתוך טרמית.  ההגשרון יהיה ריתוך כבל החשמל לצנרת, יעש

 ודות ריתוך.נק  3ל  שור דרסר כולריתוך וגי נקודות  2גישור אגן כולל 

 ישור יהיה חופשי לאחר הריתוך.אורך הגשרון צריך להיות באורך מספיק כדי שהג

 לפחות.   מ"מ 8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבניין בקוטר של  

 . ראת הגשרון יש לכופף בצורה שתתאים למקום הגישו

 . הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך חשמלי

 פת בזפת חם. או יזו בסרט דנסו  ףריתוך ייעטמקום ה

 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת. 
 

 בדיקת עבודות הצנרת : 57.9

 בדיקה רדיוגרפית   57.9.1

 דיוגרפיות. מהריתוכים יבוצעו בדיקות ר  20%-ב

הק חשבון  על  המפקח,  ידי  על  יוזמנו  מחיר  בהבדיקות  ומוכרת.  רשמית  במעבדה  לן 
הההרדיוגרפהבדיקות   וכל  הכרוכויות  בכך,וצאות  השדה   ת  בדיקות  מעלות  חלק  יהיו 

 ולא ישולם עבורם בנפרד.   400.6פורט בסעיף המעבדה שעל חשבון הקבלן, כמ

 נית ויבוצעו על ידי מעבדה מוכרת. הבדיקות יבוצעו לפי תיקון העטיפה החיצו
 

 בדיקת לחץ   57.9.2
 

ה הלאחר  של  המלאה  רצונו  לשביעות  הקו  הנחת  ואחשלמת  חמפקח  כיסוי  יש  רי  לקי, 
המהנדס אך  בדיקת לחץ הידרוסטטית . הבדיקה תיערך בלחץ שיקבע ע"י  קו  ק את הלבדו

 אטמ'.  12 -לא פחות מ

לחכו  יש  הקו,  לאורך  ובלוקים  בטון  מבני  קיימים  בדיקת    7ת  אם  התחלת  לפני  ימים 
 הלחץ.  

כאשר כל    הלם מים,להתחיל במילוי הקו באיטיות, לשם מניעת    לאחר מתן ההוראה יש
 יפת הקו מלכלוך שנצבר בו .  שט ים לשםניקוזים פתוח ה

קוזים ולהמשיך במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים. לאחר מכן יש לסגור את הני
זמן   כל  בבמשך  יעבור  נזילות  המילוי  אין  באם  ויבדוק  הקו  לאורך  הקבלן  של  כוחו  א 

 יזרים או בחיבורים .  באב

בדיקת לחץ, ולאחר מכן  ת  י עשיישעות לפנ  24  , יש לחכותן מבפניםבאם הקו מצופה בטו 
וללחוץ בה באותו  יש לחבר את המשאבה לקו  לוודא  יש  שיורה המהנדס.  ללחץ  דרגה עד 

דרך   נזילות  שאין  אביזזמן  או  במשךהמגופים  נשמר  הלחץ  באם  אחרים.  שעתיים    רים 
במשך   או  כאלפחות  הקו  ייחשב  המהנדס  ע"י  המבוקשת  ויתקהתקופה  ע"י  טום  בל 

 נדס .  המה
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ן, במקרה של שים לבדיקה זו ייעשו על חשבון הקבלכולל כל הסידורים הדרוהלחץ    בדיקת
ניקוי תעלות  אי הצלחת   ממים ובוץ,  הבדיקות, כל הבדיקות הכרוכות בבדיקות חוזרות, 

 תחולנה על חשבון הקבלן . 
 

 הצינורות לפני החיטוי  שטיפת     57.9.3

ישטפו חיטוי  במיהצינ   לפני  היטב  כדי  ורות  נקיים  זרים להום  וגופים  לכלוך  כל  ציא 
 ות. העלולים להישאר בצינור 

 שטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו. מי ה

פה צריכה להמשך עד  פת הקו, יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיבעת שטי
יים ושקופים. עם התחלת  נק  שקוף, ייראו  במיכל זכוכית  מוצא  שהמים הנאספים ליד כל

 מור להלן. כלור כא השטיפה, יש להתחיל בהוספת
 

 חיטוי הצינורות      57.9.4

יון משרד הבריאות ולפי מפרט משרד חיטוי הצינורות יבוצע על ידי אדם מוסמך בעל רש
 הבריאות. 

יטר. הוספת  מיליגרם לל   50ר של  ורות ייעשה על יד הוספת כלור למים בשיעו חיטוי הצינ
גםכלוה ישטפו  הכלור  שמי  באופן  השטיפה,  עם  תתחיל  המגו  ר  כל  הנמצאים. את  פים 

 כחומר חיטוי יש להעדיף תמיסה או טבליות היפוכלוריד. 

חיי  24בתום   הכנסתשעות,  מנקודת  )המרוחק  הקו  בסוף  החופשי  הכלור  שארית    בת 
לפחות   להיות  לליטר.    20הכלור(  בין  אם השמיליגרם  היא  לליטר    1ארית  מ"ג    10-ומ"ג 

 שעות.   24 פה נוספת של יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקו   ,לליטר

ולחטא מ"ג לליטר, יש לשטוף    1  -שעות היא קטנה מ   24אם שארית הכלור החופשי בתום  
 את הקו מחדש.

יעור  שעות, יש להגדיל את ש   24ור בצינור במשך  כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכל 
 שעות לפחות.    6יר את מי הכלור למשך השאמ"ג לליטר ול 75 -הכלור  ל

גם במקרה  לשיעורי הכל הדרישות   בעינם  יישארו  לעיל(  ג'  בסעיף  )כמפורט  בסוף הקו  ור 
 זה.

 ותיו. מהגורמים המוסמכים )משרד הבריאות( על החיטוי ועל תוצא יש לקבל אישור בכתב 
 
 צנרת צנרת ואביזרי בודת אופני מדידה מיוחדים לע     57.10

 אספקת והנחת צינורות      57.10.1

 מושלמת על פי התוכניות והמפרטים. פקה והתקנה מחיר הצינורות יכלול אס
 

ויכללו: חפירה, ריפוד חול  קווי המים,  ימדדו לתשלום על פי סעיף  במפרט הבי  נמשרדי 
  טיפת ועטיפה חיצונית, ש  כים ותיקון ציפוי פניםיתוינור, ביצוע הרתחת ומעל הצאינרטי מ 

בדיקו רדיוגרפיות,  הקו,  לחץ  בקוטרת  פלדה  לצנרת  פנים  "  צילום  והידוק  ,  4מעל  כיסוי 
 ומסירת הקו לחברה אלא אם כן צוין אחרת בדף הכמויות.

 

   מגופים    57.10.2

, ל האוגנים הנגדיים, מחבריםכולבמפרט הכללי    5700.10ימדדו לתשלום כמפורט בסעיף  
 ר, אטמים וברגים בשלמות.עז מריות עיגון, חואוזניות מוט

 

 בית  חיבור    57.10.3

צנרת עד    ד יימד לפי יח' אחת כאשר   6כמכלול אחד לרבות  מ"א וכל האביזרים וישולמו 
 תשולם בהתאם לדף הכמויות בסעיף נפרד. בנפרד ו דמ"א תימד 6הצנרת מעל 

 

   לחיבור ביתי הכנה    57.10.4

 לסעיף הקודם.כנ"ל בהתאם 
 

 תעפויות וכו'  הס תותקש   57.10.5

ואביזרי ריתוך יהיו כלולים במחירי היחידה     כל סוג שהואקשתות, הסתעפויות, אוגנים מ
 ולא ישולם עליהם בנפרד 
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 שסתומי אויר      57.10.6

ניקוז כדורי וצנרת   יר ימדדו לתשלום על פי יחידות, כולל אספקה והתקנת ברזשסתומי או
 יזרים בשלמות.האב תר שתות מגוף וי, זקף ספחים קהניקוז

 

 הידרנטים       57.10.7

המתקן שבירה והזקף לרבות גוש העיגון ישולם בהתאם לדף הכמויות  נטים לרבות  הידר
 נלוות.כמכלול אחד לרבות יתר האביזרים והעבודה ה

  
 

 מקטיני לחץ       57.10.8

ימדדו   הלחץ  כ מקטיני  יחידות  פי  על  והתקנה  לתשלום  אספקה  הספחיולל  , םלרבות 
 ים, קשתות ואביזרי חיבור.אוגנ 

 

 ים  מלכודת אבנ     57.10.9

מלכודת אבנים תימדד לתשלום על פי יח' כולל אספקה והתקנה לרבות ספחים, אוגנים,  
 קשתות ואביזרי חיבור. 

 

 גישור     7.10.105

 ישולם עליו בנפרד. הגישור כלול במחירי היח' השונים ולא
 

 ימון  עמודי ס    7.10.115

כאסימון    עמודי ויצבעו  שבתכניות  לפרט  בהתאם  כמפורט  יבוצעו  הטכני  מור  במפרט 
 שלהלן. 

 

 עמודי סימון   57.10.12

 ימדדו לפי יח' וישולמו בהתאם לדף הכמויות.  
 
 דה צביעת צינורות הפל     57.11

ב או  מים,  בתוך  או  גלויה,  להתקנה  המיועדים  יסופקצינורות  מיוחדים,  צבועים  מקומות  כשהם  ו 
 להלן:כ עה חרושתית צבי

 

 הכנה לצבע  א.  

 ל. מברשת פלדה וניקוי חו
 

 ע יסוד צב ב.  

 מיקרון.  50מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה  6030שתי שכבות צבע יסוד אפוקסי 
 

 צבע עליון  ג.  

 מיקרון.  200מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה   HBת צבע עליון ארוקט שתי שכבו
 

 

 :צביעה  עבודות -ים  אופני מדידה מיוחד    57.12

 כללי  

צביעת מסגרות ופרופילים, לא ימדדו ומחיר הצביעה  ורות פלדה וצביעת מסגרות פלדה, צביעת צינ
 כלול במחיר האביזרים. 

 

 גימור     57.13

 שות סעיף זה. ני של כל הציוד, יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדריהגימור להמראה החיצו

ייצבאלמנט  - מגולוונים  בצים  תחילה  יסוד בעו  מת  ע  פריימר"  "ווש  כגון:  מגולוון  וצרת  לברזל 
 ". "טמבור

אלמנטים לא מגולוונים, ינוקו היטב, לפני הצביעה, בבית המלאכה של הקבלן במברשת פלדה    -
 עפ"י התקן השבדי.   E.S  2.5 ובהתזת חול לדרגה
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ייצבעו, אל  - פוקסי  אמערך שביעה  עיפים המתאימים, בא אם כן צויין אחרת בסכל האלמנטים 
מיקרון    200" תוצרת "טמבור" בעובי  308בע "אפוקסי  שיכלול צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צ

 מיקרון.  400כל שכבה. סה"כ  
 

 אין לספק אלמנטים בלתי צבועים בצבע יסוד.  צביעת היסוד תעשה בבית המלאכה של הקבלן. 
 
 
 
 
 

 אריזה וסימון      57.14

 . אריזה  א

ה נגד שיתוך ונזק  ד הגנה יעיל ר ולפני שיישלח לתעודתו, תינתן לציוהייצו  פעל ד נוסה במאחרי שהציו
-מקרי לרבות נזק העשוי להיגרם ע"י שרצים, אור שמש חזק, גשם, חום רב, אויר לח, או רסיסי מי

 ם.י

ל יצופו  חלודה,  להעלות  העלולים  צבועים,  בלתי  משטחים  במשחת  המשלוח,  של פני  במקרה  גן. 
לים,משלוח   האתת  מעבר  בדרכיאים  קשה  ולטלטול  ימית  להובלה  לשהייריזה  וכן  הציוד  ם  ת 

 ברציפים גלויים, תחת כיפת השמים. 

 לם ובמצב טוב.בכל מקרה, הקבלן יהיה אחראי לאריזת הציוד, באופן שהוא יגיע ליעדו ש

כגון אספ הוצאות האריזה  בכל  יישא  תיהקבלן  ארגזים,  והכנת  וחומר קת  פלדה  פסי  אריזה  בות,  י 
 כו'. ות פוליאסטר, חומרים סופגי רטיבות ו: יריעגוןכ
 

 מון  ב. סי

 כל ארגז וכל אריזה יסומנו סימון קריא ובר קיימא, של הנתונים הבאים:
 שם המפעל המייצר. -

 תיאור הציוד.  -

 היחידות בארגז ובחבילה.  מספר -
 

 ג. הובלה לאתר  

 הקבלן ועל חשבונו.  שה ע"ייע ונו באתר,פעולות הכרוכות באחסלאתר העבודות וכל ה   הובלת הציוד

, במקום שיאשר המפקח, באופן שיבטיח כי הציוד לא ייפגע כתוצאה  ויאוחסן שם  הציוד יובל לאתר
 מאחסנתו.

 

 תכניות  57.15

 א. תכניות החוזה  

 לקבלן.   כללית להנחיהיועדות  יות הכלולות במסמכי החוזה של פריטי הציוד  והתקנתם, מהתכנ
 

 מגיש ההצעה  ה ע"י הגשופרטים ל ב. תכניות 

 חידות והאביזרים המוצעים. ר מלא של היההצעה תהיה מלווה בתיאו
ם בנוי  המסמכים יכללו תכניות אופייניות וטבלאות שיציגו את תכונות הציוד, רשימת חומרים שמה

 הציוד עם אזכור התקנים שלהם מתאימים החומרים. 
 ו אנגלית.היו בשפה העברית ו/אכל המסמכים שיוגשו י

 

 בירורים והבהרות     7.165

ההצעה, הגשת  הקבלן  לפני  לציוד    רשאי  בקשר  נוספים  והסברים  הבהרות  המהנדס  מאת  לבקש 
 הנדרש כמפורט להלן. 

בכל   תכריע  לקבלן,  העבודה  מסירת  המוצע  לאחר  הציוד  התאמת  בדבר  המפקח  של  דעתו  מקרה, 
חלפת הציוד המוצע ע"י  , או הנוילדרוש שי  כנית והוא יהיה רשאי לרשימת הכמויות ולת  למפרטים,

נוסף על המחירים הנקובים    -נם מתאימים לנדרש  עת המפקח איהקבלן ואשר לד ללא כל תשלום 
 בהצעת הקבלן 
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 . )כולל בקטרים גדולים( ומעלה 6בקטרים "צילום פנימי של צנרת מים,  57.17

 זה.לי של מסמכי החוזה מהווה חלק מהמפרט הכלמפרט  57.17.1
 

בה  לשם 57.17.2 צנרת,  הנחת  עבודות  של  תקין  ביצוע  לנדרש  בטחת  הקבלן  התאם  על  במפרט, 
( המונח  הקו  לאורך  פנימי  צילום  פעולת  באמצעות  חזותית,  בדיקה  "לבצע   4בקוטר 

במעגל סגור, סיום העבודות.  הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה  (, לאחר  ומעלה
 ת, לכל אורכה. שתוחדר לצנר

 

 ן ביצוע הנחתה.הצנרת ואופ ה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצביק הבדמטרת  57.17.3
 

ולאשר את   57.17.4 לבדוק  כל בדיקה אחרת, שמטרתה  באה במקום  צילום הצנרת אינה  פעולת 
חברה, שניתנו במהלך  הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של ה  תקינות

 וע. הביצ
 

כלולים בהצעת ולפה  לן, בקשר לשטיהוצאות הקב 57.17.5 יהיו  הקבלן    צילום של קטעי הצנרת, 
 ישולמו בנפרד, עליו לכלול את כל ההוצאות בסעיפי היחידה השונים במחירון. ולא 

 

ל 57.17.6 צילום,  מעבדת  להעסיק  הקבלן  לביצוע  על  וניסיון  ציוד  בעל  הצילום,  עבודות  ביצוע 
ן יקבל אישור  בלהק  רישות המפרט.  פורטות לעיל ובד, שיעמוד בכל הדרישות המהעבודה

 , מעבדת הצילום, קודם לתחילת עבודתו.קבלן המשנה החברה, מראש ובכתב, להעסקת
 

לקבלת העבודה ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו לחברה, הוא תנאי   57.17.7
 "תוכנית העדות".  לאחר ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך

 

 זמין את הצילום באופן ישיר.  במקרה זה : להות לעצמה את הזכ החברה שומרת   857.17.
 

 בצע הצילומים, יהיה על חשבון הקבלן. התשלום למ .א

עיף ומבלי  יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן, מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הס .ב
 לשנות את שאר מחיר היחידה.

 ת.י החלטתה הבלעדי עולות הצילום בקטעים, לפהחברה תבצע את פ .ג

 ה, באופן מלא, בצילום. ולפע  הקבלן ישתף .ד

 אם לדרישות החברה, עפ"י תוצאות הצילום. הנדרש, בהת הקבלן יתקן את כל .ה

והיא  חוזר  במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, תזמין החברה את עבודת הצילום ה .ו
 . תהיה על חשבון הקבלן

 

 :  ביצוע העבודה   57.18

     הכנת פתחים   57.18.1

ישאיר  לאורך  הקבלן  הפתווהק  פתחים,  מיקום  לקו.   המצלמה  החדרת  לצורך  חים  ים, 
הצילום  ומידותי מעבדת  נציג  המפקח,  עם  בתאום  העבודה(,  תחילת  )לפני  יחושב  הם, 

 ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו. 
 

 שטיפה      8.257.1

לכך   לדאוג  הקבלן  על  הצילום,  ביצוע  נקלפני  תהיה  שהונחה,  חומרי  שהצנרת,  מכל  ייה 
אב וחומרים  הנ  ם,חריניה  הצילום.   פעולת  לפגוע במהלך  יבוצע  העלולים  באמצעות  יקוי 

שטיפת לחץ, בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט  
 חד. הכללי ולמפרט המיו

 

 עיתוי העבודה      57.18.3

ב  - הצילום  את  יבצע  טלוו הקבלן  מצלמת  החדרת  סגוראמצעות  במעגל  בקטעי  יזיה   ,
 מים, בהתאם למגבלות הציוד. איהמתאורך 

 , מעל גבי מסך טלוויזיה, במהלך ביצוע הצילום. דריצולם וישו  מהלך העבודה, -

)ל - המצלמה  עצירת  תבוצע  צינורות,  שני  של  חיבור,  נקודת  וצילום בכל  החיבור(  פני 
 פנורמי של כל היקף החיבור. 

 יבור. לחבת  ית הצילום ניצ, כשזוו°360לום צילום הפנורמי, יבוצע צילאחר ה -
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המצ - תנועת  במהלך  שמתגלה,  מקרה  נ בכל  פגם,  תבוצע למה,  זר,  גוף  או  חריג,  תון 
 עצירת מצלמה וצילום ממוקד של הפגם. 

לקמן :  בתחילת הצילום של כל קטע,  יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כד -
 .מ"מ(  20מ"מ וכן   10מ"מ,   5נור, מדידים )יש להניח, בחלל הצי

 
 
 
 
 

 עוד   תי   .418.57

ידאו, לשם רישום תמידי.  הקבלן יסמן, על  גבי קלטת ו  הצילום, על כל שלביו, יתועד על
מס וכן  המצולמים  הקטעים  זיהוי  לצורך  הפתחים,  מספור  את  התוכנית,  פור  גבי 

 צילום :תונים הבאים, במהלך הההסתעפויות.  על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנ

 ום. תאריך הציל -

 וב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש.ה, רחבוד אתר הע -

 לפי מספור הקטעים בתוכנית.   -ולם  מספר קטע מצ  -

 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -
 

 הציוד לביצוע העבודה      57.18.5

 ום.במק ZOOMואפשרות לביצוע  °360עלת ראש מסתובב, לראיית המצלמה תהיה ב  -

דות של התמונה, בכל ות וחאיכפק שיבטיח  ל אמצעי תאורה, בהסמכלול הציוד יכלו -
 הקוטר של הצינור. 

 
 קון מפגעים  תי   57.19

ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו     57.19.1 במידה 
א לבפגמים,  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,  יש  החברה,  דעת  חוות  לפי  התיקונים  שר  את  צע 

 ה. חברהמלאה של הים, לשביעות רצונה  הדרוש
 

 ירים, על חשבונו. ם והבלתי ישהקבלן יתקן את הנזקים הישירי   57.19.2
 

   לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים.   57.19.3
 העבודה". תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע 

 
 ת ממצאים   הצג   57.20

הע ע"י  קבלת  תהחבבודה,  מסירה,  לאחר  רק  המכרז,  לתנאי  בהתאם  תקליטור  היה,  ודו"ח  רת 
 מפורט. 

 

 מדיה מגנטית      57.20.1

וי הסתעפויות,  המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כולל סימון וזיה 
הסתעפ קוטר  ראשי,  קו  קוטר  הקטעים,  במויות  אורך  נפרד,  כל וצילום  של  ניצב,  בט 

 .   תעפויותההס

נצי יבוצע  לום  וריתוךיצב  חיבור  לכל  לאורגם  ול,  הקווים  משמעותי,  ך  אחר  ממצא  כל 
 שיתגלה בצילום.  פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצועה. 

 

ע"י   0.257.2 יוכן  אשר  מפורט,  דו"ח  יוגש  לתקליטור,  )מפענ  במצורף  זו  עבודה  הדו"ח  מבצע  ח(.  
 וטה ויכלול :ה ופשרורוב בצורה ביהיה כת

 

פויות וסימוניהן וכל סימון ותיאור אחר על פני  צינור, הסתעמרשם מצבי )סכמה( של ה -
   השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

אורך הקטע, קוטר קו     -ת טבלה, שתכלול מספר נקודות   דו"ח שוטף של צילום בצור  -
ת ר הסתעפות,  קוטר  דאשי,  וחוות  המפגע  היאור  מומחה  לצילעת  מהות ום,  גבי 

 המפגעים.

 ם האופיניים. ות של הפגמיילווה בתמונ   הדו"ח -
 

 הערה  :  דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".
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 שילוט לפרוייקט     57.21

 מטר.  X 2.5 2 בגודל של ח,פעשוי   ,ט מוארשל ,למשך תקופת ביצוע העבודה ,על חשבונו ,הקבלן יציב

 חות, בכל אתר עבודה. ם, לפשלטי 2בו יוצ
 

 שלט יופיעו: על גבי ה

 .שם היזם -

 . מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות -

 פרטי הקבלן  -

 . שמו של מנהל העבודה -

 .פרטי המתכננים -

 . קוחפרטי הפי -

 . פרטי הניהול -
 

צורתו, הצ ו הגודל הסופי של השלט,  ע"י    המדויקמיקומו  בעים, הכיתוב  ישו המפקיקבעו  לם  ח. לא 
 במחיר היחידה שונים.אותו ככלול בלן בנפרד עבור שלט זה ורואים לק
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 מפרט לעבודות לביצוע פרוייקטים לביוב  .   58

 כללי :      58.1

 גרת הפרוייקט : מדידות ותוכניות, במס     58.1.1

 תר המתוכנן. תת קרקעית שבא  העבודה כוללת ביצוע מדידה, עבור מערכת

והכנת   .א עבתבני מדידה  אתר  צנות  ורחוור  דרכים  לאורך  קרקעית  תת  בות  רת 
 . כולל כל המרכיבים הקיימים לאורך התוואי ואו הרחוב, שונים

 מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחים פתוחים.  ב.

ריצוף .ג בטון,  משטחי  אספלטים,  הפיתוח,  מרכיבי  כל  יתר    מדידת  וכל 
 בים הקיימים בפועל. המרכי

 

 :  לליותהערות כ      258.1.

תהי א.    המדידה  עבודות  ממוחשבוכל  לתקנות    ינה  בהתאם  ותבוצענה  במלואן  ת 
למיפוי   מפרט  של  הרלבנטיות  הדרישות  וע"פ  העדכנית  ישראלי  מיפוי  מרכז 

בז של  וחח"ר.   עירוני  ישראל    0827.1ק  לרשת  להתקשר  צריכה  מדידה  כל 
 . CDל  העתקים כול 5-ע"י הקבלן בחדשה ויסופקו   ה

 

הרוכ ב.   נל  על  ויתבססו  מוחלטים  יהיו  גובה  מים  מפ"י  קודות  של  חדש  בתאום 
 ו/או נקודות גובה עירוניות. 

דרגה    לפי  פוליגון  ע"י   5נקודות  מראש  יתואמו  למדידות  כבסיס    שתשמשנה 
 ויאושרו במפ"י. בתאגיד ברשות ו/או  S.I.Gמחלקת נציג 

 

תוכניו ג.   לרשכל  קשורות  תהיינה  האתר  הפת  רדינטות(  )קואולנימטרית  ת 
 דשה.הרשמית )הממשלתית( הח

 

) ד.   קבע  נקודות  של  מערכת  יכין  תהיינה  M.Bהמודד  אשר  איתור  ונקודות   )
לגמ עד  מעמד  שיחזיקו  כל  מחוזקות  או  היטב,  ותהיינה  מבוטנות  הביצוע,  ר 

 שניה. מ' אחת מה 100 ממוקמות במרחקים אשר אינם עולים על
 

שומים  ע הקדסטרלי המלא כולל גבולות רהמיד  וכניות אתל הת יש להראות ע ה.    
חל עבודות  של  תבוצענה  לאורכם  או  בהם  למגרשים  משנה  וחלוקת  קות 

ובצו שדה  פינקסי  ע"פ  תעשה  וחלקות  גושים  רקע  קליטת  רה  המדידה.  
 אנליטית בלבד. 

 

גילי ו.    על  יוגשו  המדידות  שקופ   ת ונושרטוטי  בגודל  נייר  עם  0Aים  יחד    .
  AUTOCADורמט  קובץ ממוחשב בפ  ר המדידות יימס  רטוטי נלים של שריגיהאו

במייל  2000גירסה   אוטוקד  קבצי  ושליחת  מגנטית  מדיה  גבי  על  לפחות,   ,
ודד יעביר למזמין יחד  .  המSPACE  PAPERשיאפשר להנחיות המתכנן במבנה  

בקבצים שישמשו אותו  של כל השכבות    עם שרטוטי המדידות רשימה מפורטת
וייהשר  להכנת קטוטים  בהם  צרף  הפונטים  כל  את  שיכלול  השתמש.   ובץ 

 בות יהיו לפי המפורט בנספחים. השכ
 

רשימה   ז.    חישובים,  קבצי  המדידה  שרטוטי  עם  יחד  למזמין  יעביר  המודד 
הקו של  של מפורטת  המדידה  וציר  הפוליגונים  הקבע,  נקודות  של    אורדינטות 

 . בשטחושל ברזלי הזווית שיתקין נקודות הציון 
 

.  המידות לא TEXTת  ד ולא בפקוד בלב  DIMיינתנו בעזרת הפונקציה  ידות  המ ח. 
 יערכו טקסטואלית. 

 

 עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע : 58.2

 שרטוט : העבודה תכלול את המדידה בשטח ו    58.2.1

 המבוצעת. נרת תת קרקעית גבולות, חלקות וחלקות משנה בהם תעבור צ א.   
 

) ב.      בתוואי   רקעי קיים החוצה את הקו המבוצעתת ק  ( של משקINVERTעומקי 
וניקוז(  התע )ביוב  גרביטציונית  צנרת  מת"ב,  טלפון,  חשמל,  כבלי    : כגון  לה 

 וצנרת לחץ )מים וסניקה(. 
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 או תיעול : ת אחרי ביצוע לצנרת ביוב גרביטציוני או לחץ או סניקה תוכני    58.2.2

ומדי הקו  של  בקואורדינטות  בקושרטודה  מבט  כולל אורדיט  רום(  ציון  )עם  נטות 
 המתאימים.  L.Iכולל ציון של כל המכשולים עם ציון ם המופיעים הפרטי

 

 רוט מתבקש בהרחבה בנתוני המדידה של שוחות ביוב :פ 58.3

 . שם השוחה -
 

 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.  -
 

 שטח פתוח. קרקע במקרה של רום מפלס פני ה -
 

 ורות בכניסה לשוחת הבקרה.הצינ הצינור או תית  רום מפלס תח -
 

 ית הצינור ביציאה משוחת הבקרה. ום מפלס תחתר -
 

 רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת הבקרה.  -
 

 יבור מגרש בדופן שוחת הבקרה.רום מפלס תחתית צינור של ח -
 

 צה ההכנה. ש בקר בעתיד, או של חיבור מגרשל הכנה לחיבו רום מפלס תחתית צינור  -
 

 וטר ועומק השוחה. ק -
 

 המפל.   סוג וגובה -
 

 טון.   8טון,  25וג וקוטר מכסה,  ס -
 

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה.   -סוג השוחה  -
 

 ונוס או רגיל. טרומית או יצוקה ק -סוג תקרה   -
 

 פלסטיק. עיבוד ביטון או  -סוג העיבוד בשוחה   -
 

 יל. ו רגאיטוביב א  -י מחברי שוחה סוג -
 

 אטמי איטופלסט כן /לא. מוש בשי -
 

 שים לקווי ביוב : המדידה הנדרנתוני  58.4

 אורך קטע קו ביוב בין מרכזי השוחות בקרה. 

ור.  במקרה של פלדה עובי דופן,  קוטר קטע קו ביוב באינטש או ס"מ והחומר ממנו עשוי הצינ
ועט  הפנימי  הציפוי  חיצונית.   סוג  איתוריפה  בין השוחות.   בטו של    שיפוע  או  עטיפת  מיקום  ן 

 ם בתנוחה.שינוי בסיג הצינור ואורכ

 דידת שטחי האספלטים, הריצוף ויתר עבודות הפיתוח. מ

הביצו במהלך  ביצוע,  לפני  לסימון  המדידה  עבודות  את  לכלול  הקבלן  הביצוע,  על  ולאחר  ע 
 . ב הכמויותבמחירי היחידה השונים, במחירון / בכת

 

 :מתן לתקן והתא בדיקות שדה ומעבדה      558.

אחריותו. הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד  טת המפקח ובקות שדה ומעבדה יבוצעו לפי החלבדי
הזמנ את  לתאם  המפקח  בידי  סיפק  שיהיה  באופן  להתבצע  האמורות  העבודות  על  ת  מועד 

 הבדיקות הנחוצות. 

אשר תבוצ לעיל,  בדיקות כאמור  בהיעלות  בפועל,  על  ענה  יעלה  ודה,  העב  מערך  1.5%קף שלא 
 בורה בנפרד. ירי היחידה השונים ולא ישולם עה במחכלול

התשלום עבור הבדיקות ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. כל עזרה שתידרש על ידי הגוף הבודק  
 ן על ידי הקבלן ללא כל תשלום.לצורך נטילת הבדיקות תינת 

להלן   המפורטות  מקר הבדיקות  בכל  נחשבות יחולו,  ואינן  הקבלן  על  מהבדיקוכחל  ה,  ת  ק 
 :שהוזכר לעיל  1.5%ולות במסגרת הכל

 

לקביעת מקורות אספקה, הרכב תערובת מצעים, דמי     - חומרים  של  מוקדמות  בדיקות 
 . בטונים, אספלטים, צילום ריתוכים, בדיקות עטיפה

 

 ן וכו'(. ות עבודה, חסכודמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוח   -
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 ישות החוזה.ת אשר יימצאו בלתי מתאימים לדר מלאכוחומרים ו ת שלדמי בדיקו   -

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.    -

להמש  יהיה  ניתו  המפקח,  אישור  לאחר  ורק  למפקח,  יועברו  הבדיקות  ולהתקדם  תוצאות  יך 
 בביצוע העבודה. 

 

 מה לתקןסוג החומרים והתא     58.6

בימין  יעשה שימוש רק בחומרים מההקבלן   חומרים שלגביהם קיימים תקנים,  ותר.  המשובח 
 נותיהם לתקנים האמורים ובכל מקרה שהדבר אפשרי, ישאו תו תקן. יתאימו בתכו 

על  ואושרו  נבדקו  אשר  בחומרים  אלא  שימוש  יעשה  לא  עצם    הקבלן  כי  יודגש  המפקח.  ידי 
ה  סמכי החוזט במ אחריות הקבלן בהתאם למפורקח, לא יסירו מהבדיקות והאישור על ידי המפ

 נים. השו
 

 רשיונות ואישורים    58.7

אחראי ביצוע    הקבלן  התחלת  לפני  העבודות.  לביצוע  המוסמכות  הרשויות  אישורי  להשגת 
ולמפקח למהנדס  הצורך,  לפי  הקבלן,  ימציא  הרישיונו  העבודה,  כל  לביצוע    תאת  והאישורים 

ספיק של  ספר מדרישתו, מלפי  זמין מתחייב לספק לקבלן,  ות. לצורך ה המהעבודה לפי התוכני
מתחייב והקבלן  ה  תוכניות  בכל  הרישיונולטפל  להשגת  לשלם    תדרוש  מתחייב  הקבלן  הנ"ל. 

 . תלרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונו

 רוש המילה "רשויות" בסעיף זה הנם )חלקם, או כולם(:פי

חברמש ממשלה,  טלורדי  "בזק",  חברת  החשמל,  ישראל,    מנהל   בכבלים,  הויזית  מקרקעי 
ותיהם, אגף העתיקות, מפעל המים והביוב של הרשות המקומית,   על כל מחלק  רשויות אזוריות

 משטרת ישראל וכו'. 

לה מהפעולות  המחייבת  הכספית  העלות  על  כל  יהיו  השונים,  והרשיונות  האגרות  כל  וצאות 
 . וניםככלולים במחירי היחידה השלן ויראו אותם חשבון הקב

 

 זהירות : מצעי א 58.8

 כלליים : אמצעי זהירות   58.8.1

קבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  ה
הקשורות תאונות  לרבות  עבודה,  תאונות  הובלת   למניעת  הנחה,  חפירה,  בעבודות 

יי אדם ש וח הירות הדרושים לאבטחת רכוט בכל אמצעי הזחומרים וכו'. הקבלן ינקו
לתעלות חפורות ותמיכות של  ון: תמיכות  ו בסביבתו בעת ביצוע העבודה כג תר, אבא

חפירות למבנים ויקפיד על קיום כל התקות וההוראות של משרד העבודה בעניינים  
גדרות זמניות, פנסי תאורה, ושלטי אזהרה כנאלו. הקבלן ית  דרש, כדי  קין מעקות, 

הציבור מתאונות העלולהזהי הימלהיגרם בשלות  ר את  ערמות עפר,  ל  בורות,  צאות 
 רים או מכשולים אחרים באתר. ודה, או חומכלי עב 

הבורות   כל  את  למלא  הקבלן  חייב  האתר,  של  חלק  בכל  העבודה  סיום  עם  מיד 
 ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה  והחפירות, לישר את

 . מביצוע העבודה

היחי  האחראי  יהיה  לכהקבלן  שייד  נזק  לל  אי גרם  עקב  וחיה  אדם  לחיי  או  רכוש 
זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה    נקיטת אמצעי

תם סכומים אשר יהוו נושא  אליו. לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו לעכב תשלום או 
ן רק מזמיאת הסכומים הנ"ל ישחרר ה  ם, לבין הקבלן.לויכוח בין התובע, או התובעי

מזמין. כל תביעה לפיצויים  יעות רצון ה ב הסכסוך, או חילוקי דעות, לשב יישו  לאחר
כל   לאובייקט  פיצויים  לעובד הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת  עבודה  עקב תאונת 

מתאימה תר העבודה, יכוסה על ידי הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח  שהוא שנפגע בא
 נושא זה. גין  לא יישא באחריות כשלהי ב והמזמין

המחייבעבור   הזהירות  אמצעי  כל  מדנקיטת  מחוקי  העבודה ים  משרד  ישראל,  ינת 
)תנאים  זה  בסעיף  מפורטת  שלהם  חלקית  רשימת  ואשר  וגהות  לבטיחות  והמכון 

 ד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. כללים( לא ישלום בנפר
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כניסה לשוחותים המועסקים בעהעובד יודרכובקר  בודה הדורשת  א אמצעי  בנוש  ה, 
ויאומ הנדרשים  בהבטיחות  בשימוש  בשימוש  נו  ויאומנו  הנדרשים  אמצעי הבטיחות 

 באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
 

 אמצעי זהירות לעבודות בחפירת תעלות :    58.8.2

נקוט  ה בפרט,הקבלן י צוע עבודות חפירה /חציבה ובניה בתוך תעלות באתר העבודבבי
הדרושים האמצעים  החפירהלהג  בכל  דיפון   מפני  נת  כולל  והתמוטטות,   מפולות 

אשר החפירה הנחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי, עליו לדאוג להרחקת  ותמיכות, כ
מ'    5למרחק של לפחות    האדמה שנחפרה ואו כל חומר אחר מתוך התעלה ובסמוך לה

ד על  נוסף  לחץ  למנוע  כדי  עמשפתה,  החפירה.   הגנ ופן  אמצעי  להבטיח  הקבלן  ה  ל 
לעובמר ה דיו,  ביים  בתוך  שונות  עבודות  ביצוע  ובקרבבעת  מפני  חפירה  להגנה  תה, 

 , תמיכות, כובעי מגן וכד'.על ידי שימוש בתא הגנהמפולות, 
 

 . רה ובמתקני ביובאמצעי זהירות לעבודות בשוחות בק   58.8.3

ת בקרה קיימים על הקבלן  לביבים או שוחובמקרה של עבודת תיקון ו/או התחברות  
בכל אמצעי   ילים ולנקוטים או השוחות להימצאות גזים רעהביב   תחילה את  בדוקל

ההוראות   ו/או  וההנחיות  הפעולות  את  היתר  בין  יכללו  אשר  וההגנה  הזהירות 
 הבאות: 

 

, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת  לפני שנכנסים לשוחת בקרה 
 א נס לתאין להיכ מצן,לו גזים מזיקים או חוסר חחמצן.  אם יתג של

הזהירות אמצעי  כל  נקיטת  מ  עבור  העבודה המחייבים  משרד  ישראל,  מדינת  חוקי 
מאווררים  בעזרת  כראוי  אוורר  שהתא  לאחר  אלא  הבקרה  וגהות  לבטיחות  והמכון 

רק  תות   מכניים.   מספקת,  חמצן  הספקת  ומובטחת  הגזים  כל  שסולקו  ר לאחר 
 גז.  בקרה, אבל רק לנושא מסכותהכניסה לתא ה

שוח  הבמכסי  לת ות  הקו,  אוורור  לשם  יוסרו,  של  קרה  לפי    24קופה  לפחות  שעות 
 הכללים הבאים: 

 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני    -לעבודה בתא בקרה קיים       -
 כים, סה"כ  שלושה מכסים.התאים הסמו

 

 צדי נקודת החיבור. המכסים משני  -לחיבור אל ביב קיים         -
 

יו להיכנרשה  לא  לשואדם  נס  יישאר אדם  כן  בקרה אלא אם  לש חת  וחה וסף מחוץ 
 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. 

 מ' יישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  

על    בשוחות בקרה עולה  לפני    5.0שעומקן  יופעלו מאווררים מכניים  כניסת אדם מ' 
 ך כל זמן העבודה בשוחה.ובמש

המועסקיובדיע בעב ם  בקרה  ם  לשוחות  כניסה  הדורשת  בנושודה  אמצעי  יודרכו  א 
 בטיחות נדרשים. 

האחראי   יהיה  שהקבלן  פירוט  וביתר  נוספת  פעם  להדגיש  הרינו  ספק  הסר  למען 
נזק שיגר הזהירותהיחידי לכל  נקיטת אמצעי  אי  וחיה עקב    ם לרכוש או לחיי אדם 

והמזמי  מס כנדרש   תביעות  בשום  יכיר  לא  זן  תופוג  אשר  זאת  נינה  ה  לעומת  אליו, 
לוויכוח או אי  כות לעכב תששומר המזמין ז נושא  לום על אותם סכומים אשר יהוו 

מזמין רק  הבנה בין התובע או התובעים לבין הקבלן.  את הסכומים הנ"ל ישחרר ה
כל תביעה לפיצויים  רצון המזמין.   לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות, לשביעות  

ובייקט  פיצויים לא  או תביעת,ל הקבלן, או לאדם אחרבד שחעבודה לעוונת  עקב תא 
כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה 

גין נושא זה.  אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא ב
כב את  יד לעה רשאי מייהי  ית של תנאי החוזה והמזמין הנה הפרה יסוד   ביטוח זאת

 לן. כל התשלומים המגיעים לקב 

ספק יזמין    בכל  זה,  במסמך  כמפורט  זהירות  אמצעי  של  ומלא  תקין  לביצוע  באשר 
לקבלת חוות דעת ואישור  הקבלן על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה  

 ויבצע את כל הנחיותיו. 

בודות,  של העת הכוללת  העלורט הדבר ברשימת הכמויות,  רה גם אם לא פובכל מק
והחומרים המתחייב מנקיטת אהציוד  אותם ים  רואים  לעיל,  כמפורט  זהירות  מצעי 
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ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.ויאומנו בשימוש באמצעי 
 הבטיחות שהוזכרו. 

 

 ות לקבלן  תחום העבודות ושטחי התארגנ   58.8.4

בכהמפק העבודה  תחום  את  יקבע  אתח  יקבל  וכן  לאור  קו  ע  כל  של  התוואי  רך 
רוחב רצועת הקרקע בה מותר יהיה לקבלן להשתמש לצורך ל תעלה, את  צינורות וכ

מכשי לרכז  הקבלן  רשאי  בו  יסמן המפקח את השטח  כן,  כמו  וכליו, העבודות.   ריו 
 להקים מחסניו, לאחסן פועליו וכו'. 

ה לחרוג  יורש  ן והוא לא הקבלייקבעו בהתחשב בצרכיו של  והרצועות הנ"ל  השטחים  
 הוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. ם מכל סוג שבפעולותיו ובהקמת מבני

אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ"ל, או פעולות כלשהן,  
 בלן חייב להשיג את השטח הנדרש על חשבונו הוא.יהיה הק

י  ההוצאו הקבלן  בכל  דמיישא  הפיצויים,  כל  וישלם  וקנסונזי  ת  במקקין  של  ת  רה 
 כפי שנקבע לעיל.  מחוץ לתחום גרימת נזק לרכוש זר, אשר

 

 קרקעיות -חציית מתקנים ומערכות תת    58.8.5

המו ברשויות  בשטח,  לברר  הקבלן  על  העבודות,  התחלת  במוסדות  לפני  או  סמכות, 
ת  , כבלי חשמל וטלפון, תעלוינורות למיניהםהנוגעים בדבר, את מיקומם של קווי צ

ספיגוב באורות  תתה,  מתקן  כל  וכן  מים  ובורות  אחר  -רות  בתחום קרקעי  הנמצא 
 עבודותיו.  עבודה סמוך למתקנים כאלה, או חצייתם, תבוצע לפי המפרט הכללי. 

הרשוי עם  לתאם  יהיה  הקבלן  אלה, על  במתקנים  הטיפול  דרכי  את  המוסמכות  ות 
 פריעים לעבודתבמידה והם מ

 

 קבלן על ידי ה  קרקעבדיקת התנאים וה   58.8.6

במק ביקר  כאילו  הקבלן  את  העבודה,  רואים  הקרקע ום  התנאים,  את  בדק 
ויבסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו. המזמין לא   יסודי  והמתקנים הקיימים באופן 

זי  בעות מאי הכרת תנאי כל שהו, כולל תנאים אשר קיומם הפייכיר בכל תביעות הנו
 וזה.רז/חבתוכניות ובשאר מסמכי המכאינו מבוטא 

 

 סידור השטח בגמר העבודה    .8.758

הקב  להחזיר,  על  תחילת לן  לפני  היה  בו  למצב  עבד  שבו  השטח  סביב  חשבונו,  על 
וניקוז  העבודות. עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס, לתקן קווי מים, צי נורות ביוב 

ן, על הקבלן לאסוף את כל העבודה. כמו כ  וכל מבנה אחר שנהרס, או התקלקל עקב
החומריםשייר הפס י  שהשטח,  ולדאוג  האדמה  ועודפי  נקי.    ולת  רשאי יהיה  הקבלן 

לדרוש מהמהנדס לרשום את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה  
 לפני תחילת הביצוע. 

לבצע את התיקונים שלפבכל מקרה תק יחויב  והקבלן  המהנדס  של  דעתו  דעת  בע  י 
ה  דוא חייב בהם, על חשבונו.  המהנדס  על רישום מצב השטח   הקבלןרישה מצד  אי 

למלא אחר כל דרישות המהנדס בנדון. כל הנ"ל לא ישולם תחייב אותו  והכבישים,  
 בנפרד. 

 

 מדידות וסימון העבודה    58.8.8

לעבודה זו, המתייחסת למערכות ביוב, לקווים ולמערכות    בתוכניות המצורפות א.  
 הארצית. טות יתור  עפ"י רשת הקואורדינשונות, ניתן לא

בתוהטופו  המופיע  הרומים  ומערך  ניתנגרפיה  הרומים  כניות,  ברשת  ים 
 הארצית. 

 

כל סימון העבודה יעשה ע"י מודד של הקבלן ועל חשבונו. המודד יהיה מודד   ב.  
 . צויד בציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימוןמוסמך ויהיה מ

 

רזלי זווית מבוטנים  שני בדה ישמשו  העבות קבע לביקורת הרומים של  כנקודו ג.  
בטון   במידות בגוש  במקומות    X  0.5  X  0.5  0.5  יצוק  הקבלן  ע"י  שיבוצעו  מ' 

עפ  של הקבלן,  ע"י המודד  ימדדו  הזוית  ברזלי  ראשי  רומי  "י  שיקבע המפקח. 
 עבודת הקבלן.  רשת הגבהים הארצית והם ישמשו את המפקח לצורך בקרות

 

כמויו  ד.   לחישוב  הח כבסיס  תשמת  הטופירה,  כפי  ש  הקיים  המצב  של  פוגרפיה 
 ות לביצוע, שיצורפו. קבל מהתוכנישית
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בכתב,   להגיש את הערעור  עליו  הגבהים הקיימים,  על  והקבלן מערער  במידה 
ועד מתום צו התחלת העבודה. במקרה זה, יוזמן  ימים לאחר מ  7-לא יאוחר מ 

 ק את טענות הקבלן. ג המזמין, לבדו מודד, נצי

ת  ותו כמקבל אימים כמצוין לעיל, רואים א  7ל  פרק שבלן בתוך  ר הקלא ערע
 המצב הקיים של הקרקע, כפי שמופיע בתוכניות הנ"ל.  

 

יעשו ע"י מודד    כל עבודות המדידה הנדרשות כדי להכין תכניות לאחר ביצוע, ה.  
 מוסמך של הקבלן. 

 

,  קבלן לבצעה  שרכן מדידות אחרות אותם יידהמדידות הנ"ל ועבור ביצוע כל   ו.   
דה של העבודות השונות אלה  במחירי היחיישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול  לא  

 אם צוין אחרת בדף הכמויות.
 

 סדר העבודה    58.8.9

חלת עבודה, יגיש הקבלן למפקח תכנית  ( ימים לאחר מתן צו הת7לא יאוחר משבעה )
יפרט את  ובה  העבודה,    עבודה  הנדרש  שלבי  הזמן  ציון משך  לביצוע  לדעתתוך  כל ו 

 ב.של

הקבלן,   שיכין  העבודה  לעילתכנית  ותבהיר כמפורט  הביצוע  שלבי  כל  את  תפרט   ,
בלוח הזמנים שנקבע לאבני   לעמוד  על מנת  בצורה מפורטת את התקדמות העבודה 

 . הדרך לעיל

העבודה   דרך אלו. תכניתתכנית העבודה לא תחרוג בשום מקרה ובשום תנאי מאבני  
אורך תפרט ותדגיש את הנתיב הקריטי ללכה,  המשנה במהלני  תראה את שילוב קב 

 ודה. כל העב

הכנה   עבודות  לבצע  הקבלן  יורשה  המזמין,  ע"י  העבודה  תכנית  לאישור  עד 
בלבד  ראשוניות  ביצוע  עבודות  וכן  המזמין    והתארגנות  וכו'(.  חשוף  כללית,  )חפירה 

יידר  סדר הביצוע של  יהא רשאי לשנות את ביצומוד  לע  שהעבודות והקבלן  ע  בסדר 
לקבל  שונ או  לדרוש,  זכות  כל  ללא  זה  עקב  לביצוע פיצוי  שנקצב  המועד  את.  

כאמור   עבודה  סדר  הגשת  לרבות  העבודות,  בביצוע  הכרוך  כל  את  כולל  העבודות, 
 מזמין. ואישורו על ידי ה

 

 הוראות נוספות     58.9

ב 58.9.2 ויתגלו,  הבדבמידה  תקופת  בהפעלה  מהלך  ופגמים  ליקויים  המערנכונ ק  של  כת, ה 
הודעת המזמין ולהחליף ולהתקין  שעות מ  48ך  תחייב הקבלן לבדוק את הציוד תומ

ימים לאחר הודעת המזמין. כמו כן, מתחייב הקבלן    10על חשבונו כל חלק פגום תוך  
 .הבלעדית והמלאה ותו לתקן כל תיקון שיידרש  וזאת על חשבונו ובאחריותה ובאחרי 

 

מנת לוודא  חודשיים, על  -לבצע ביקורים דו  הקבלן, מתחייב  הבדקבמשך כל תקופת   58.9.3
עותקים א ויעביר  ביקור  דו"ח  ימלא  הקבלן  נציג  המערכת.  של  התקינה  הפעלתה  ת 

 תכנן.ממנו לאחראי מטעם הרשות המקומית, למפקח ולמ
נים ויספק  צע את כל התיקותקופת הבדק תהיה בהתאם לאמור בכרך א' והקבלן יב 

 תקופה זו.   במשך על חשבונולוף את כל חלקי החי
 

ו/או פגם    פים הקודמיםהאמור בסעי  58.9.5 גורע מזכותו של המזמין לתקן כל תיקון  אינו 
ועבודות אלו על ח ולתבוע מן הקבלן עלות תיקונים  שבונו ואחריותו ע"י קבלן אחר 

ר את זכותו לפנות בכל כי המזמין שומ  המלאים של הקבלן. למען הסר ספק, יודגש
המתמעת  עת   ל הרכבת  קבלן קן,  אל  הבלעדי,  דעתו  שיקול  ל  פי  וזאת  כל אחר  צורך 

 תיקון ו/או שכלול שידרש במתקן והקבלן ישא בכל הוצאות תיקונים ושכלולים אלה.
 

 אופני מדידה ותשלום  58.10

כלולים 58.10.1 שעבורן  העבודות  רק  תימדדנה  תשלום  מוגדרי  לצורכי  בכתבי סעיפים  ם 
יתר   כל  וההוהעבוהכמויות.  ככלצאות  דות,  נחשבות  הקבלן,  ולות והתחייבויות 

 היחידות הנקובים בסעיפים השונים שבכתב)י( הכמויות.   במחירי

או הכללי,  המפרט  של  פרק  כל  בסוף  והתשלום מתוארים  מודגש אופני המדידה  לם 
ו/או במפרבזה, שאם שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב)י( הכמ יהיו  ויות  ט המיוחד, 

האחרו אותו   נים,אלה  או  סדר,  לפי  של  לתיאורים  נוסף  המדידה  מחייבים.  פני 
שאין  החומרים  כל  אספקת  הבאים:  המרכיבים  מחירי  כל  יכללו  כנ"ל,  והתשלום 

הובל בחוזה:  האמור  לפי  המזמין  על  חלה  והציוד אספקתם  המוצרים  החומרים,  ת 
גם   והמזמין  הקבלן  בהשבאספקת  הטיפול  לשלמותיחד,  ואחריות  אחסנתם  ם,  ם, 
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ירים ציוד, מכונות,  בכלים, מכש  דה, ניהולה ופיקוח עליה, שימושהעבו  וצאות שכר ה
דמי   תמלוגים,  המסים,  תשלומי  וכיו"ב.  ותמיכות  פיגומים  עזר,  חומרי  הובלה,  כלי 

תשלומים   ההוצאותביטוחים,  כל  אחרים,  והיטלים  פיצויים  אגרות,   סוציאליים, 
השוטפות הכרוכות   בודותועבור הע  הכנהמות, הוצאות עבור עבודות  הכלליות, מוקד
ה ובקיום התחייבויותיו של הקבלן. כמו כן, כל ההוצאות ת של חוזה ז בקיום הדרישו 

 הבלתי צפויות מראש ורוח הקבלן. 
 

 וע תוכניות לאחר ביצ     58.10.2

ממוחשבות,   ביצוע"  "לאחר  תכניות  הכנת  מרכיעבור  העבודה  לכל  ישולם לא    בי 
לכ בנפרד   הקבלן  במחילול  ועל  הי אותם  הפקת  רי  כולל  השונים,   סטים   3חידה 

 .בסוף העבודהצבעוניים, 
 

 רשיונות ואישורים ותשלום עבור מפקחים מטעם הרשויות 58.10.3

כל הרישיונו והוצאת  ישולם והאישורי  תעבור השגת  זה, לא  ם הנדרשים עפ"י חוזה 
 בנפרד. 

 

 על הקבלן.  ולנהתח אישורים מתאימים, הכרוכות בקבלת כל ההוצאות

למפקחי בלן, תשלום הכוונת התנועה בכל הקשור לעבודות הקרים עבור שוטתשלום ל
  50%יתחלקו     -חברת החשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, מע"צ וכו'  רשות העתיקות,  

א תוספת  באישור המפקח, ללד הצגת חשבונית מס ועל התאגיד כנג  50%  -על הקבלן ו
 רווח קבלני. 

 
ו/או    ה כל שהיאשיש לבצעה בלילה, מסיב  עבודה  ל תוספת עבורכמו כן לא תשלום כ

 עבודה בפיצול. 
 

 

 ירות טת אמצעי זה נקי    58.10.4

 לא ישלום בנפרד.  -עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות 
 

 האתר עבודות פיתוח    58.11

 עבודות הכנה ופרוק    58.11.1

מהאתר   .א החומר  והובלה  פינוי  העמסה  ומחירי  כלשהו  למרחק  כלולים  יבוצע 
 דות לסוגיהם. היחי  במחירי

 

לבו .ב הקבלן  תשומת  עלי  של  המפקח  דרישת  פי  שעל  לכך  את  מופנית  לאחסן  ו 
היחידה   במחירי  זאת  עבודה  כלולה  ולא  במידה  גם  המפורק,  החומר  מיטב 

 את בלא תוספת מחיר כלשהי. במחירון וז
 

ע .ג הפרוק  עבודות  התחלת  לאישור  לפני  ולהגיש  השטח  מדידת  לבצע  הקבלן  ל 
מפו מפה  והמפקח  לרב רטת  העבודה,  סדר  פרוט  סימון  כן  אחסון  ות  אתרי 

 וסכימת תנועה באתר. 
 

מכל סוג שהוא, מעל ומתחת לפני הקרקע, ברצועת התוואי של  דות הפרוק,  עבו .ד
 . רי היחידה השונים ולא ישולם עליהם בנפרדהחפירה, כלולים במחי

 

 עבודות עפר  58.11.2

מדיד .א קבלן  יבצע  העפר  עבודות  תחילת  פלפני  לאחר  השטח  ויגיש    רוקיםת 
תכנ  המפקח  מפורטלאישור  חיות  כמויות  והמילוי,   חפירה  לעבודות  פירה  ת 

אורטי, על סמך תכנית דלעיל המאושרת ע"י המפקח  תתקבענה באופן    ומילוי
חפירה  כדי ביצוע העבודה. עדכון הכמויות כפוף לסימון בתכנית  ויעודכנו תוך  

מפה לאישור יהיה  הגשת  ביצוע מדידה וומילוי המאושרת ע"י המפקח. בהעדר  
יעות  תתקבלנה תב  די לכמויות חפירה, חציבה ומילוי ולאפוסק הבלעהמפקח ה

 כלשהן בגין חישוב הכמויות מהקבלן. 
 

אך   .ב בנפרד  וישולם  יבוצע  השטח  המפקח  חישוף  יורה  עליהם  בשטחים  ורק 
עבור  ח על ביצוע חישוף בשטח כלשהו לא ישולם בלבצעו, בהעדר אישור המפק 

 ות.רקע הקיימושב כמות החפירה מפני הקלא תחחישוף, א
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חציבה, .ג בכלי  הקבלן להשתמש  בגין  נאלץ  למחיר החפירה    תשולם  תוספת  כך 
 מלבד חציבת גושי אבן נפרדים לצורך חלוקתם. 

 

מ .ד משמעותו  מילוי  אבן  ושברי  מק  -צעים  בחומר  מילוי  מובא,  ניתן  מילוי  ומי 
במחירי יחידה שונים  לולה  בכתב ועלותו כלבצע אך ורק עפ"י אישור המפקח  

 שולם בנפרד. רון ולא תבמחי
 

הנ .ה צפיפות  דרגת  הקבלהבטחת  על  בדיקות  דרשת  צפיפות,  בדיקות  לבצע  לן 
בכ המפקח  ע"י  ומאושרת  מוכרת  מעבדה  ע"י  כמות תעשנה  ומראש,  תב 

לשטחים נפרדים.    6-"ר ולא פחות ממ  100לכל    3-הדוגמאות תהייה לא פחות מ
 היחידות למיניהן.  מחירידיקות כלולה בעלות הב

 

 שפה   אבני   1.358.1

, 20  -ס"מ מהודקת, יסוד בטון ב  30עובי  צעי סוג א בהמחיר כולל את חפירה, תשתית מ
כמו   שפה,  אבני  והנחת  אספקה  בטון,  בקווים גב  שפה  אבני  הנחת  המחיר  כולל  כן 

מעוגלים   בקשת שבורים,  יותקנו  מעוגלים  בקטעים  וכד'  בקטבקשתות  וכד'.   עים ות 
נדרשים מטר המיוצרות במפעל, במקומות    0.25-0.5באורך  עוגלים יותקנו אבני שפה  מ

 ע ניסור אבני שפה להתאמה.יבוצ

המפ וידרוש  במידה  בפטיש,  שפה  אבני  שבירת  תאושר  להשתמש לא  הקבלן  על  קח, 
 ת חרושתיות. בפינות וזוויות באבני שפה מעוגלו

בחש הביא  כי  הקבלן  את  באלרואים  שימוש  מאלמנטי   מנטים בון  שונים  ם חרושתיים 
 לשהי. ם במחירון ולא תשולם בשל כך תוספת כ המפורטי

 

 טונים ותנאי בקרה ב 1.458.1

 י הקיר. תנאי בקרה יהיו תנאים טובים לכל סוגי הבטון ולכל סוג

ולבנות   30  -מסוג ב  ןבטון מזויי בהעדר דרישה אחרת יהיה הבטון לקירות תומכים מ
 .20 -בבד מאבן מסוג קירות כו

 
 בישים עבודות סלילת כ 58.12

 בה : סילוק פסולת ועודפי חפירה/חצי   .12.158

התשלום  מודגש   הרשויות.   ע"י  מאושר  למקום  יורחק  הפסולת  שחומר  בזאת 
תייחס לן.  לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת.  סעיף זה מלרשויות ע"ח הקב

 תחילת העבודה.לפני א הייתה באתר רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן ול

 רה/חציבה. בנפרד והוא כלול במחיר החפי א ישולם לכל הנ"ל  תשלום :  
 

 ס"מ( :  30התאמת שוחות ללא פרוק תקרה )עד    58.12.2

יהי באתר,  שונים  מסוג  במקומות  שוחות,  מכסי  של  התאמה  לבצע  הקבלן  על  ה 
 פלסי הכביש המתוכננים.  העבודה כוללת : כלשהו, למ 

 

 לביצוע ההתאמה. מפקח קבלת הוראת ה -

 למניעת פגיעה בכלי רכב. ום מתאים הצבת מחס -

 תו.הקיים ומסגר פרוק המכסה  -

 כולל זיון.   30-יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צווארון מבטון ב -

 סגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. בטון המ  -

 . ת הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעילכל העבודו -

 ת. סילוק הפסול -
 כמסווג במחירון. ולם ביח' לום :  העבודה תימדד ותשתש

 
 
 
 
 

 ס"מ( : 30פרוק התקרה )מעל   שוחות כולל התאמת 58.12.3

התאמה   לבצע  הקבלן  על  יהיה  באתר,  שונים  למפלסי  במקומות  שוחות  של  תקרות 
 ללת :הכבישים המתוכננים.  העבודה כו
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 . קבלת הוראה מפורטת לביצוע העבודה -

 למניעת פגיעה בכלי רכב.  מתאיםהצבת מחסום  -

 לט או מצעים מסביב למכסה. פרוק אספ  -

 ר מרווח עבודה מתאים. למפלס שיאפשחפירה עד  -

 פרוק התקרה הקיימת.  -

ס"מ מתחת לפני התקרה המתוכננת,   40פרוק חלקי בקירות השוחה למפלס עד  -
 ים. כולל גילוי זיון קי

 ון. כולל זי  30-יציקת תקרה חדשה מבטון ב  -

 כולל זיון.   30-מבטון בארון יציקת צוו -

 וכנן. ת, תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המת יטון מסגרב -

 בודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. כל הע -

 סילוק פסולת.  -

הנדרש ה תימדד ותשולם ביח' כמסווג במחירון ללא סיווג לגובה  התשלום :  העבוד
 להרמה. 

 

 תוכננים : או מ/ורות קיימים ועטיפת בטון לצינ    58.12.4

המסומ בתוכנבמקומות  הקנים  על  המפקח,  יורה  בהם  ובמקומות  לבצע יות  בלן 
 יפות בטון לצנרת קיימת ו/או מתוכננת. עט

 

 העבודה כוללת :

 יים ו/או המתוכנן בחפירה זהירה. גילוי הצינור הק     -

 ציקה וסידור הברזל. הנחת תבניות בגבול הי -

 . 20-יציקת בטון ב -

תאים בתכונותיו  מילוי המ  ינור, בבקרה מלאה, בחומריב הצזרת המילוי סב הח -
 לשכבה.

 

עטיפת   יהיה  רוחב  הבטון    20הבטון  עטיפת  בהיקף  צד.   לכל  הצינור  מקצה  ס"מ 
 ס"מ.  20מ"מ כל  8ון רשת ברזל קוטר ס"מ מקצה הבט 5.0ובמרחק של  

או /טר הצינורות וימדד במ"א כמסווג במחירון ללא סיווג לקוהעבודה ת  התשלום :
 ידות הצינור. מ

 

 ט : יסור אספלנ 58.12.5

ה אספלטית קיימת ו/או בקטעי בצמוד למסע  בכל הקטעים בהם יש לבצע אבן שפה
לן לבצע ניסור אספלט בקו אבן חיבור בין מסעות מתוכננות למסעות חדשות, על הקב

הח בקו  או  המתוכננת  של  השפה  כניסה  תוך  החדשה  למסעה  א   60יבור  תוך  ס"מ  ל 
מכשור מתאים )מכונת חיתוך(.  אבן, ע"י  , בקו ישר ומקביל לציר הקיימתהמסעה ה

החיתוך מקו אבן השפה המתוכננת, על הקבלן יהיה להשלים את  רה בו יסטה בכל מק
 על חשבונו ובשכבות אספלטיות בלבד.החלק העודף שנחתך, 

 ו במ"א.ביצוע העבודה כולל את כל האמור לעיל הינהתשלום ל  התשלום :
 

 אספלט  -רוק מסעת בטון פ   2.658.1

אך    510152סעיף  מפרט הכללי  ת בטון אספלט יבוצע בהתאם לדרישות ה רוק מסעופ
ומק של המסעה  ורק במקומות בהם יורה המפקח מראש ובכתב. הפירוק יבוצע לכל ע 

החומ סילוק  ויכלול  תשתית  לפני  עד  לדרישות    הקיימת  בהתאם  איחסונו  ו/או  ר 
 מפקח. המפרט/

 

 י שטח נטו. לפ  - המדידה
 

  ישיםלכב ת עפרעבודו 58.13

 כללי      58.13.1

 חלות על תוואי הביצוע. בפרק זה ת המתוארות על כל העבודו
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 ים )צורת דרך( יישור והידוק מלא של שתית לכביש     58.13.2

אישור המפקח בכתב ומראש, על הקבלן    במקומות המצוינים במפורש בתוכניות ולפי 
השתילייש פני  את  בחפ ר  מכנייםת  בכלים  ומילוי  ביד  ירה  הצורך, ו/או  במידת  יים 

 לפי התוכניות. ורך ולרוחב בהתאם לשיפועים לא

כיוון ובדיקה, ס"מ לכל    2-הסטייה המותרת  אחרי הידוק אחרי הידוק לא תוגדל מ
 לפחות. מ'   4תיעשה בעזרת סרגל מתכת ישר באורך 

 יחרוש הקבלן על חשבונו   -רות  על לסטיות מותיתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מ
 מפקח, ירטיב ויהדק מאושר ע"י הס"מ ויוסיף קרקע מסוג ה 10לעומק של את השטח 

 את השטח כנדרש. 

בתוכניות ו/או  במחירון  אחרת  דרישה  החפירה    בהעדר  שתית  פני  צפיפות   תהיה 
 . ASHTOול  של מוד  98%לאחר הידוק 

או  גובה ממוצע של חפירה ו/  כולל  וכניות והמחירהמדידה לפי שטח נטו המסומן בת
כ חציבה   של  מילוי  לרבו/-ס"מ)  20  -ו/או  והי+(,  פיזור  ועומק ת  במידה  מל.  דוק 

ל הפרש  בגין  תוספת  תשולם  יותר,  גדול  חציבה  ו/או  ו/או  החפירה  חפירה  מחיר  פי 
 ס"מ.  20  בניכוי  ,חציבה

 

 פרוק אבני שפה והעברה לשימוש חוזר :      58.13.3

בעבודת ידיים ובזהירות.  , יפורקו  שהוא, המסומנות בתוכניותסוג    בני השפה, מכלא
 סולת, שאריות תושבת וכו'.   ינוקו מכל פאבני השפה 

יועב המפקח,  ע"י  יאושרו  אשר  התקינות,  השפה  ויונחו  אבני  חוזר  לשימוש  רו 
 .  40.6וכננים כמפורט בפרק במקומות המתאימים ובמפלסים המת

 

 התשלום : 
ההת לביצוע  וכן  עבודהשלום  לעיל  האמור  את  הנדרש  כולל  של    את  מלא  לביצוע 

ההעבודה,   רוחב  התאורלמעט  לפי פתיחה  בנפרד  ישולם  היתר  כל  התעלה,  של  טי 
 מ"א.

 

 קן מהאתר :פרוק אבני שפה וסילו    58.13.4

מ לא  המפקח  ולדעת  פורקו  אשר  השפה,  אבני  יסולקו  כל  חוזר  לשימוש  תאימות 
 . ו לפי סעיף זהמהאתר וישולמ 

 

 תשלום : ה
ה  לביצוע  כולהתשלום  לעבודה  סילוקה  את  וכן  השפה  אבן  פרוק  את  פסולת  ל  אתר 

 הינו במ"א.ו
 

 שונות     58.14

 החזרת השטח לקדמותו :     58.14.1

 עצמה את האופציה לדרוש מהקבלן החזרת השטח לקדמותו. החברה  שומרת ל

עודפיהע סילוק  חפור,  שטח  מילוי  תכלול  מ  בודה  ו/או  השטח    ילוי  חפירה  וניקוי 
 די העבודה. צרה תוך כמפסולת שנו

הפריצה, בהתאם להנחיית המפקח וכלולים    נו בזמן שלבהריסת מבנים קשיחים, שנב 
 במסגרת מכרז זה.  

  

 י מילוי. חפירת שטח       -

 פרוק סוללות משוריינות.        -

 מ"ר שטח(. 30על כל    1עצים )  נטיעת       -
 

 לום : מדידה ותש 
 כל האמור בסעיף.קומפ' על המפורט בסעיף זה יבוצע כעבור התשלום 

 
 
 

 ות לזמן ביצוע :ואמצעי בטיחתמרור    58.14.2

זה,   מכרז/חוזה  נשוא  העבודה,  כי  לכך  מופנית  הקבלן  לב  כבישים  תשומת  לאורך 
 קיימים המשמשים תנועת כלי רכב. 
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כל בא  לצורך  העבודה,  קטעי  על  להגן  יהיה  הקבלן  שונים,  על    בהתאםמצעים 
של  אך  הרשויות,  מלדרישות  יפחתו  ע א  להגן  מנת  על  זאת  כל  בהמשך,  ל  המפורט 

 הימנע מהפרעות לתנועת כלי הרכב הסדירה.   עובדים ול

ב או חלק ממנו לצורך ביצוע העבודות אלא יש  בשום שלב לא יותר לקבלן לסגור נתי
 כביש פתוח לנסיעה בכל שלבי הביצוע. לשמור את ה

הביצועאישו שלבי  ואיהכנ  ,ר  תנועה  הסדרי  תכנית  ותאומם    כולל  שורהת  אישורים 
)משטרה, הרשויות  התחבו  עם  באחריות  משרד  הינו  וכו'(,  המזמינה  הרשות  רה, 

 . ועל חשבונו  הקבלן

כי   בימודגש  כולל הגנה על קטעי העבודה, כמפורט, לכל משך הפרוילשלב  יקט,  צוע 
כדי   הדרוש  כל  את  כולל  קומפלט  בדרישות הינו  לכלול    יותהרשו  לעמוד  הקבלן  על 

 .יחידה השוניםבמחירי ה  אותם
 

  כמפורט :   דרישות המינימום הין

 תמרורי הוריה לכניסה ויציאה משטח עבודה.        -
 

ניו       - לסירוגי ג'רזי  -גדרות  לבן  בצבע אדום  במים  הגדרות ןפלסטיק ממולאים    .  
 יהיו צמודות האחת לשנייה. 

 

 מ'.  20רי אזהרה כל  תמרו       -
 

 מ'.   20כל פנסים מהבהבים        -

ונת תנועה, תוספת תמרורים וכו'  שוטרים להכוכל תוספת שתידרש ע"י הרשויות כגון 
 נו קומפלט.לא תהווה עילה לשינוי מחיר היחידה לסעיף שהי

 

 תשלום :
יצוע  ור זמני וכן כל אביזרי הבטיחות כנדרש לבעבור אספקה והצבה של שילוט ותימר 

 זה כלול במחירי היחידה. ור בסעיף ולם לקבלן בנפרד וכל האמלא יש העבודה,  
 

  מסוגים שונים ת צנרת ביובהנח   58.15

 כללי   58.15.1

 העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת : 

 ם, בהתאם לתוכניות. , פלדה ובטון, בקטרים שוני100PEפקסגול,   ,C.V.Pצינור  הנחת 
 

 רות הנחת הצינו 58.15.2

ללי.  בנוסף לכך, יש להקפיד  במפרט הכ  57ו בחפירה כמפורט בפרק  יונח    הצינורות
 יצוע כמפורט להלן : על הנחיות בבמיוחד  

החפירה את  יאשר  שהמפקח  לפני  הצינורות,  בהנחת  להתחיל  רצון.    אין  כמשביעת 
 המקום הנמוך אל הגבוה.   הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מ

וה הצינורות  יונחוכל  המסומנ בקוו   אביזרים  ובגבהים  ישרים  בתוכניים  ות  ים 
הוראות המ ולפי  כיווןובחתכים האורכיים  ע"י מתיחת חוט, מכיוון    פקח.   הקווים, 

חוט  הצינור.   קרקעית  מעל  קבוע  ובגובה  במרחקים    מקביל  ותמוך,  מתוח  יהיה  זה 
 ון.  רום מהקו המכוחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוון ולמ', ת 7.50שלא יעלו על 

המד במקומו  הצינור  תעשהקביעת  ול  ויק,  לצינור  מתחת  קטנה  התחפרות  א בעזרת 
 הצינור בעזרת תוספת חומר מתחתיו.   ע"י הרמת 

 ד, ע"י הידוק חול, מצידיו, לכל אורכו. לאחר שיונח הצינור במקום הנכון, יקבע מי

תור אשר  הצינורות,במקום,  יעוגנו  המפקח,  ו/או  התוכנית  באמצע   ה  ות לקרקע, 
 קח באתר.   וראות המפגנים מתאימים ו/או לפי ה או

 יצרן ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי. "י הוראות הריתוך הצינורות יבוצע עפ

, כולל  ה, פריקה באתר, חפירה או חציבהמחיר הנחת הצינורות כולל :  אספקה, הובל
  החומרקווים, סילוק  לוף מכל סוג שהוא ברוחב התעלה התיאורטי  ניסור ופרוק ריצ

העבוד אתר  שמירת  תהחפור,  ביבש,  של  ה  והתקנה  הנחה  החפירה,  דפנות  מיכת 
מ חומר  הצינורות,  החלפת  כנדרש,  מהודק  החוזר,  המילוי  החול,  ועטיפת  צע 

ם  ש( והבאת מילוי כנדרש, שכבת המצע במקום שנדרש, המחבריהמילוי)במידה ויידר
כול כן  וכו'.   המרווח  גומיות  הבוהאטמים,  את  המחיר  העבודות   דיקותל  שאר  וכל 

 נחת הצנרת.ת לצורך ה הדרושו
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מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתאם  תיעשה עפ"י  המדידה, לצורכי תשלום,  
יונח הצינור.  אור יימדד לפי מ"א צינור מונח, לעומק החפירה בה  ך הקו, לתשלום, 

 טר הפנימי של השוחה. בניכוי הקו
 

   רותצינו תעלות, להנחת חפירה של   58.15.3

ק י דרישות פר הביוב וכן המילוי החוזר, יבוצעו עפ" להנחת קו  החפירה של התעלות,  
 במפרט הכללי וכן עפ"י התוכניות והתוספות הבאות :  57

ו החפירה  ומידות  שבפרט פרטי  הטיפוסי  לחתך  בהתאם  יהיו  נוספים,  פרטים 
   ות.שבתוכני 

 פירת התעלה בידיים. על ח ירה, יחולו גםכל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי חפ

בבנוס לנדרש  החפיף  את  לנקות  הקבלן  על  הכללי,  חופמפרט  מעפר  אבנים,  רה  שי, 
 פסולת אורגנית וכו'.   

יבות אופטימלית ולהדקה, לשביעות לאחר מכן עליו להביא את תחתית החפירה לרט
באתר, המפקח  של  א   רצונו  "צפרדע"  מסוג  יד  במהדקי  או  יד  שווה  במרטטי  ציוד  ו 

 מולא בחול ותהודק היטב. ירת יתר תושר ע"י המפקח באתר.  חפרך מאע

יונח אורכוהצינור  לכל  מתחת  ,  החול,  ועטיפת  מצע  בחול.   וייעטף  חול  מצע  על   ,
לפ  תבוצע  לצינור,  העטיפה ומסביב  שבתוכניות.   בפרט  כמפורט  הטיפוסי,  החתך  י 

חצ  תהיה אשפה  אורגני,  מחומר  נקי  דיונות  עלמחול  ואבנים.   החפירה קרקע   ץ  ית 
פת  ש מכני בתוסנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב במכבל בעובי התפוזר שכבת חו 

ובדיקת הק  ביצוע חיבורי הצינורות  יונחו הצינורות.  לאחר  זו  יש  מים, על שכבה  ו, 
 אם לתוכניות.   להמשיך בביצוע עטיפת החול, עד לגובה הסופי, בהת

 

ל עד  החול,  שכבות  ייפיזור  הצינור,  בגב  הצינור,עשה  צידי  משני  למנו  מקביל  ע כדי 
 לחץ צדדי בלתי שוו על הצינור.

לחפי התעלות  הנחת  רת  במחירי  כלולה  תהיה  אלא  לתשלום,  בנפרד  תימדד  א 
 עומק החפירה וקוטר הצינור. הצינורות, להלן, בהתאם ל

במ"א,   תהיה  לתשלום  אופקיתהמדידה  מדוד  צינור,  וסוג  קוטר  לפי  לאורך  מסווג   ,
לפ הצינו במחר,  כמצוין  עומק,  שלבי  עוי  יימדד ירון.   תשלום,  לצורכי  החפירה,  מק 

 פנימית של הצינור ועד לרום פני השטח בעת ביצוע החפירה.ם הקרקעית ה מרו

גרביטציוניים   המיד ביבים  בניכוי  סמוכות,  שוחות  מרכזי  בין  לתשלום,  ה  יימדדו, 
 הפנימית של השוחות. 

נקיטה באמצע   חפירתות בהם תידרש  עבור חפירה, במקומ  ו/או  ם, ים מיוחדיידיים 
מהלך העבודה, לא ישולם לקבלן המקומית, ב  שיידרשו ע"י הקבלן, המפקח, החברה

 ירה והנחת הצינורות. בנפרד ומחירם יחשב ככלול במחירי היחידה של החפ 
 

   חפירה במקומות מוגבלים 58.15.4

ובסמוך למערכות רכים  ים, כבישים ודתשומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך למבנ 
וכד' ש  ת, עצים,  ות או תת קרקעיות סמוך לגדרות, קירוימות, עליתשתית קי יחים 

בלתי רצוי,  ובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכנים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או  
בעבודת התעלות  חפירת  תבוצע  שהיא,  סיבה  המפורטות   מכל  הדרישות  כל  ידיים.  

 .על חפירת התעלות בידיים  לו גםי החפירה, יחולעיל, לגב

ל מתשומת  בלבד  שעליו  לעובדה  מופנית  הקבלן  וב  החובה  לתמוך וטל  האחריות 
כל המערכות,   והרצופה של  פעולתן התקינה  ולהמשך  לשלמות  שבסמוך להן  ולדאוג 

 או מתחתיהן תיחפרנה התעלות.

ה  ו תהידיים, אם לדעתאי להורות לקבלן לבצע את חפירה בעבודת יהמפקח יהיה רש
 מערכות.סכנה לשלמות ויציבות ה

ובסע תחת  מוגבלים,  במקומות  חפירה  למערכותבור  למבנים   מוך  סמוך  קיימות, 
ישולם ב ודרוש, לא  ידיים, במידה  חפירה בעבודת  כלול  וקירות,  יהיה  נפרד והמחיר 

 הצנרת.  במחירי היחידה של החפירה והנחת
 

 מילוי חוזר לצינורות    58.15.5

פתוחים המי בשטחים  הח,  עטיפת  מעל  החוזר,  לרלוי  ועד  יהיה  ול  קרקע,  פני  ום 
נקי מקומי,  וחו  מחומר  בתוואי מפסולת  שהיא.   פסולת  וכל  אבנים  אורגני,  מר 

שהיא, מעל עטיפת החול ועד לרום תחתית מבנה  שבילים, מדרכות, כבישים וכל דרך  
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  ומר אורגני, סוג ב', נקי מכל ח   מקומי ו/או מובא ו/או מצענברר  ה במילוי  הכביש, יהי
 )אינץ'(. חרסית אינה נחשבת כחומר מתאים.  1אשפה או אבנים בגודל העולה על " 

בפרט ורט  ת החול, כמפתעלות, לאחר הנחת הצינורות מעל עטיפחוזר של ה המילוי ה 
הכ אופטימלית,  לרטיבות  החומר  הבאת  תוך  הכללי.  שבתוכנית,  במפרט  כנדרש  ל 

יבו החוזר  א המילוי  האפשרי,  בהקדם  ע"י צע  אישור  ומתן  בדיקה  לפני  לא  ולם 
 ילוי החוזר. המפקח באתר, כי ניתן לבצע את המ

חומר    ודה,, שאם אין באפשרותו למצוא, באתר העב ופנית לכךתשומת לב הקבלן מ
בפ"י  ע האמור  עפ"י  מובא,  במילוי  החסר  את  להשלים  עליו  הכללי,  הפרט,  מפרט 

 באישור המפקח באתר. 

לקבלן כל תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה מר מובא, לא תשולם  עבור חו
 ינורות. השונים של הנחת הצ

במקום, בין  י הנדרש, כולל אספקתו, בין אם נחפר  ומר המילועבור המילוי החוזר וח
פרד והמחיר יהיה  ובא ממחפרה ובין אם עלה לקבלן כסף, לא ישולם עבורו בנאם ה

 הנחת הצינורות. כלול במחירי היחידה של 
 

   עבודה בכבישים קיימים 15.658.

ודרכים סל גם  ולות, ללא קבלת רשות מאת המפקאין להרוס או לפתוח כבישים  ח, 
אותם חוצים הקווים,  ם, שכל הכבישי   הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן.אם  

סלילה  ן הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות ו ייפתחו ברוח מינימלי אפשרי.  תיקו 
 51ה, כולל שכבות מצע, תשתית ואספלט, בהתאם לדרישות שבפרק  מחדש של המסע 

לית ורוחבה, בחתך העליון, לא ירה ורטיקכללי.  בתחום הכביש, תהיה החפבמפרט ה
 ת בטבלה דלהלן : פורטל המידות המיעלה ע

 

קוטר 
 הצינור

 רוחב עליון של החפירה 

  1.25עד 
 מ'

1.26-
 מ'  2.25

2.26-
 מ'  3.25

3.26-
 מ'  4.25

4.26-
 מ'  5.25

5.26-
 מ'  6.25

"10- "6 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 
"16- "12 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 
"24- "18 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 

 

ר מכני, בעל  לרוחב המתאים בעזרת מסוופירוק  קיים תיעשה ע"י ניסור    כבישפתיחת  
כביש ללא ביצוע ניסור מתאים  לא תורשה חפירה ב   כושר חדירה לכל עומק השכבה.

 של האספלט.
 

 כדלקמן :  תיקון הכביש וסלילתו תהיה 

מקומי ו/או מובא ו/או  נברר  במילוי  יעשה  ת החול,  מעל עטיפ  המילוי החוזר בכביש 
ב'  מצע לצפי  ,סוג  של  מהודק  א.א.ש.ט.ה.ו,98%פות  מוד  לפי  תחתית   ,  למפלס  עד 

ל אך  הכביש,  שכבות  ממבנה  יותר  מפ  60-א  זה,  ס"מ  ממפלס  הקיים.   הכביש  ני 
 הסופי. ס"מ מתחת לרום  8תשוחזרנה השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום של 

א.ש.ט.ה.ו, מוד א. 98%ע סוג א', מהודק לצפיפות כלולנה מצשכבות מבנה הכביש ת 3
בעובי של   ביטומן  ר    ס"מ לפחות.  20כל שכבה    1, בכמות של  C.M  70יסוס תשתית 

ביטומן,   4.3%ס"מ, עם    5ד ושכבת בטון אספלט מקשרת, בעובי  "ג למ"ר, ציפוי יסוק
,  C .R  70בביטומן  ומר מצעים.  לאחר מכן, ריסוס  מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי בח 

 מאחה(.  )ציפוי ק"ג/מ"ר 0.25כמות של 

שלשכב בעובי  דק,  אספלט  מבטון  נושאת,  עם    3  ה  לאחר   4.8%ס"מ,  מיד  ביטומן, 
אם תינתן הוראה אחרת.  לאחר כיסוי, בכל שלב, יש    בשכבה המקשרת, אלא  כיסוי

 לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים. 

רק  תיק אך  כנ"ל,  יעשה  המדרכות  און  שכבת  עם  עם  תחתונה,  נושאת    4.3%ספלט 
 ס"מ. 5י לפחות, בעובביטומן 

 ים יסללו מחדש או יתוקנו, כמפורט לעיל. המפקח רשאי לקבוע אלו שטח

תיקון   עבור  מ"אהתשלום  לפי  יהיה  ומדרכות  מ"  כבישים  למצאו  בהתאם  ויין  ר, 
התיקון  חוזר לפי מ"א,  יף תיקון  במידה ובכתב הכמויות מופיע סע .   בכתב הכמויות

והנחת   :  אספקת  א', שתי שכבושכבו  3כולל  ת אספלט, כאמור במפרט ת מצע סוג 
לפי  המיוחד, ו  מדוד  הצעתו  ן בלקחת בחשבו  עליוהמידות התיאורטיות של החפירה 
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שיהיה עליו     להנחת צנרת,  אופייני  תעלה   חתךם לפרט  בהתא  את מלוא רוחב התיקון,
הקיימים,   ולאספלט  הכביש  למבנה  שייגרמו  ולנזקים  מעבודתו  כתוצאה  לתקן, 

ע כתוצ הקבלן,  וציוד  רכב  ותנועת  התעלות  מחפירת  מעבודתו,  הכבישיאה  גבי  ם  ל 
 הקיימים. 

כוללים   ה המחירים  כל  על  ,היתנאהתגברות  ומתחת  מכשולים  וה  קשייםם  שמעל 
וברוחב התיקון   ובעומק הקו  בקוטר  בזמן העבודה,  שיתגלו  בסוגי הקרקע,  לקרקע, 

 שיידרש.   

בסי מחדש  והתקנתן  שפה  אבני  פירוק  והמחיר  עבור  בנפרד  ישולם  לא  העבודה,  ום 
 העבודה.ירי יחשב ככלול במח 

זמ עוקפות,  במידרכים  ותניות,  ע"ידה  תותקנה  ועל    ידרשנה,  לפי הקבלן    חשבונו, 
 הוראות המפקח באתר. 

יכלול המחיר את אחריות הקבלן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש   בנוסף לכך, 
 ת העבודה הגמורה למזמין. חודש מיום מסיר 12או במדרכה שפתח, עד 

 

   פירהתמיכת דפנות הח 58.15.7

קח  יו יורה המפו מפולת, במקום שעלטות א כנת התמוטבכל מקרה שתהיה צפויה ס 
פור הקבלן את קירות התעלה, בשיפוע מתאים או יתקין חיזוקים, תמיכות,  באתר, יח 

הק מפולות.   למניעת  הדרושים  הסידורים  כל  את  ויעשה  וכיו"ב  רשאי  דיפונים  בלן 
החפירה,   דפנות  לחיזוק  משלו  דרכים  והתקנות  בהתא להציע  החוקים  לכל  ם 

ם בגין עבודות  תוספת תשלו  שר לקבלן כלמפקח באתר.  לא תאושור הימות, באיהקי
לחפירה   הצעתו  בבניית  בחשבון  זאת  לקחת  הקבלן  ועל  החפירה  ודיפון  לחיזוק 

 בעומקים גדולים.

ולם בנפרד והמחיר יהיה כחלק ממחירי היחידה  עבור תמיכת דפנות החפירה, לא יש
 רת. החפירה, האספקה והנחת הצנדות של עבו

 

   בודה ביבשע 5.858.1

רושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש, בכל  האמצעים הד  ן לנקוט בכלעל הקבל
שלבי הביצוע, החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, בדיקת הקווים ועד לכיסוי  

א ולעשות  שהוא,  הסופי  מקור  מכל  מים,  חדירת  למניעת  הסידורים  כל  גת  שם מי 
 כלשהם וכו'. ת, מי תהום, זרמים ינורומפיצוץ צ  ושיטפונות, שפכים, מים

המים, מכל מקור שהוא, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי    עבור הרחקת
 היחידה השונים. 

הע ביצוע  עקב  תיחסם,  מים  לזרימת  הטבעית  שהדרך  ולמניעת במקומות  בודות 
 מקצתם :המתוארים להלן, כולם או  צעיםחדירת מים עיליים, ינקוט הקבלן באמ

 להפעלתו.  ח אדם מיומןיוד שאיבה יעיל וכוכנת צה

מתאים  ס ציוד  או  דליים  בעזרת  בודדים,  במקומות  שהצטברו  כלשהם,  מים  ילוק 
 אחר.

 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש.

האמצעים   פרק כל  לפי  יעשו  ביבש,  העבודות  לשמירת  הקבלן,  במפרט    57  שינקוט 
בעל זכויות  ורם מוסמך,  מפקח באתר ושל כל גשל ה  נו הגמורההכללי ולשביעות רצו 

 על השטחים אליהם ינוקזו המים.

 הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שייגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה. 

בי העבודה  אתר  שמירת  מקור  עבור  מכל  ומים  תהום  מי  וסילוק  שאיבה  כולל  בש, 
האספקה עבודות של החפירה,  ירי הכלול במח  ישולם בנפרד והמחיר יהיה  , לאאחר
 ת הצנרת. והנח 

 
 
 
 
 
 
 

  צנרת לקווי ביוב  58.15.9

 עם דופן מלאה להולכה תת קרקעית בגרביטציה  PVCצינורות  א.
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ישראלי   לתקן  יתאימו  מסוג   884הצינורות  "עבה"    ויהיו  בהתאם    SN-8ביוב 
 . 884 ראלילדרישות המופיעות בתקן יש 

 

 ם.עמון ואטמים מתאימימדי פאתר עם מצהצינורות יסופקו ל
 

מטר )לא כולל    6.0מטר או    4.0מטר,    3.0תר באורכים של  ת יסופקו לאהצינורו
מהכמות   חלק  עבודה  בכל  לדרוש  רשאית  המקומית  הרשות  הפעמון(.  אורך 

באורך  מטר,    3.0באורך   באורך    4.0חלק  וחלק  תוספת    6.0מטר  ללא  מטר 
לקווי    )טבעות אטימה מגומי   1124ן ישראלי  ר. אטמי הצנרת יתאימו לתק במחי

מים, לניקוזים ולביוב: טבעות אטימה למחבר שקוע לצנרת  רות להספקת  צינו
 מפלסטיק ללא לחץ(. 

 

 הובלה, פריקה ואחסון 

 צינורות. הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצרן ה
 

 על כל צינור פגום. פקח  הקבלן יבדוק את כל הצינורות, וידווח למ
 

ה יש  בעת  הצינורות  להיזהפריקה  שדפנות  יישרטו,  ר  בלא  תהיה  הם  ושלא 
הכללים   על  להקפיד  הראוי  מן  לפיכך,  לתיקון.  ניתנת  שאיננה  דפורמציה 

 הבאים:
 

 לפרוק את הצינורות תוך שימוש ברצועות או חוטים פלסטיים.  -
 

 למנוע פירוק ע"י שרשראות או כבלי מתכת.  -
 

 : ל מספר כללי אחסון כדלקמןור עיש לשמ

שלמותן של    ד להקפיד עליצרן, במיוחת הצינורות באריזת  חסן אעדיף לא  -
 מצמדות פעמון. 

 

או   - שמש,  מקרינת  מוגן  במקום  והאביזרים  הצינורות  את  לאחסן  יש 
 לכסותם בכיסוי אטום. 

 

 .סי. בקרבת עצמים חמים או מקורות חום. אין לאחסן צינורות פי.וי -
 

  2.00צינורות או    10ה של  ל סך הגוב ערימה( צינורות לא יעלה ע בר )גובה של צ
 חלק ב'. 1083בהתאם לת"י   בין השניים,מ', הקטן מ

 

 קשיח להולכת שפכים בלחץ  PVCצינורות  ב.

ישראלי   לתקן  יתאימו  הצינור    532הצינורות  לדרג  בהתאם  העבודה  וללחץ 
 המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות. 

 

יסופקו של  באו  הצינורות  )לא  6.0-5.50רכים  אור  מטר  הפעכולל  עם  ך  מון(. 
 . 1124בהתאם לתקן ישראלי   שפכים בלחץ  ימים להזרמתאטמים מתא

 

 להולכת שפכים בלחץ  PE100צינורות לחץ מפוליאתילן /  ג.

ע"י חיבורי ריתוך ע"י  ויחוברו באתר    PE100הצינורות מיוצרים מפוליאתילן /  
 ג הצינור. בהתאם לסו -צרן הצינורות די יצוות שדה מיומן המאושר על י

 

לתקן  הצי יתאימו  מספרנורות  בלחץ  ויתאימ  499  ישראלי  שפכים  להובלת  ו 
 מעלות צלסיוס לפחות.   50בטמפרטורות עבודה של 

 

 לא תינתן תוספת מחיר עבור צנרת בקטעים )קנים( ולא בגלילים.
 

רות עבודה  פרטולטמ  ISO  4427רש שהצינורות יתאימו לתקן הבינלאומי  כן נד
 ת.סיוס לפחומעלות צל  40של 

 

וטף על ביצוע  עבודות הצנרת  פקח באופן שצרן הצנרת יוות שרות השדה של יצ
השונות וידווח למפקח על כל ליקוי. נציג היצרן יהיה נוכח בזמן ביצוע בדיקות  

 הלחץ. 
 

דו"ח שר לצרף  הצנרת  על הקבלן  ואורך  קוטר  כל  יכלול  חודשי אשר  ות שדה 
 הערות לביצוע העבודות. חת והמונ 

 

 בלחץ  הולכת שפכיםמפוליאתילן מצולב ללחץ  צינורות .ד
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חיבורי  הצינו ע"י  באתר  ויחוברו  מצולב  מפוליאתילן  מיוצרים  רות 
 אלקטרופיוז'ן )"מופות" חשמליות( ע"י צוות שדה מיומן של יצרן הצינורות. 

 

ישראלי  הצינו לתקן  יתאימו  שפכי  1519רות  להובלת  בלויתאימו  חץ  ם 
 ת צלסיוס. מעלו 50בטמפרטורות עד 

 

 ולא בגלילים. טעים )קני(  בור צנרת בקתינתן תוספת מחיר עלא 
 

צוות שרות השדה של יצרן הצנרת יפקח באופן שוטף על ביצוע עבודות הצנרת  
יה נוכח בזמן ביצוע בדיקות  השונות וידווח למפקח על כל ליקוי. נציג היצרן יה 

 הלחץ. 
 

לצרף   יכלו   דו"ח על הקבלן  חודשי אשר  קוטר שרות שדה  כל  הצנרת  ואור  ל  ך 
 העבודות. רות לביצוע המונחת והע

 

 צינורות מבטון להולכת שפכים .ה

ללחץ    105.2.1להולכת שפכים מין    27הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מספר  
 בר. 1.4בר ולחץ של  0.7עבודה של  

 

 מטר.  2.5 -הצינורות יסופקו כאשר אורך כל צינור כ
בדיקה של  בר ולחץ    0.7דה של  ץ עבומתאים לח   צינור יסופק עם אטם מגומיכל  
 בר.  1.4

 

 . C ASTM443או לתקן האמריקאי   DIN-4060ים יתאימו לתקן הגרמני  האטמ
להוראות   בהתאם  מתאימה  בכמות  הרכבה  משחת  הצינורות  עם  תסופק  כן 

 נורות.יצרן הצי 
 פנימי ו/או חיצוני.   יפויבמידה ונדרש בהזמנה, יסופקו הצינורות עם צ

 

 הסוגים הבאים:אחד מפוי יהיה הצי

דופ (1 מתאי   וליאריתן  האמריקאי  רכיבי  לתקן  .  V  TYPE  16D  ASTMם 
האמריקאי   התקן  לדרישות  תתאים  הציפוי  של  כימית    543Dעמידות 

ASTM  של כולל  בעובי  יהיה  הציפוי  חלק    1000-400.  גימור  עם  מיקרון 
 ללא בליטות שקעים ופגמים. 

 

סטיק  בגוון שחור "אפראל  ן פחם סס על עטרצבע אפוקסי דו רכיבי מבו (2
55-HE"  1000ו שווה ערך מיושם בשתי שכבות בעובי של  של טמבור א-

 מיקרון.  400
 

שחור   (3 בגוון  פחמים  וזפת  אפוקסי  על  מבוסס  רכיבי  דו  אפוקסי  ציפוי 
ל  כול  " של טמבור או שווה ערך מיושם בשתי שכבות בעובי400"אפוטרן  

 מיקרון.  1000-400של 
 

  3.0מלי של  בעובי מיני  AGRUמתוצרת  )לייזר(    HDPEמסוג  נימי  שרוול פ  (4
יהיה   הלייזר  עוגני  של  המינימלי  השליפה  ובכמות    2M/L  42מ"מ. 

 למ"ר.  420מינימלית של 
 

ופן שוטף על ביצוע עבודות הצנרת  צוות שרות השדה של יצרן הצנרת יפקח בא
למ  וידווח  יהי פקח  השונות  היצרן  נציג  ליקוי.  בזעל  נוכח  ביה  בדיקות  מן  צוע 

 הלחץ. 
 

לצ דו"ח שרועל הקבלן  הצנרת  רף  ואורך  קוטר  כל  יכלול  חודשי אשר  ת שדה 
 המונחת והערות לביצוע העבודות. 

 

 צינורות מפלדה להולכת שפכים ו.

שחור מפלדה  יהיו  ישראלי  הצינורות  לתקן  מתאימים  תהיה  530ה,  הפלדה    .
 . ב' 530מסוג 

 

צי עם  יסופקו  פנימיהצינורות  חי  במלט  פוי  ועטיפה  תלת  אלומינה  צונית 
 אתילן כמפורט בכתבי הכמויות.כבתית מפוליש

 מטר.  12.20הצינורות יסופקו באורך של  
 

התקנים   מכון  מפרט  לדרישות  יתאימו  והחיצוניים  הפנימיים  הציפויים 
 . 266ישראלי מספר ה

  וצפופה שליפוגה ליצירת שכבה אחידה  צנטרציפוי פנימי של הצינורות יושם ב
 אלומיניום אוקסיד. 37%כיל לפחות ב אלומינה יפנימי. המלט מסוג רמלט 
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מ"מ לצינורות    8" -ו  6"-10מ"מ, לצינורות בקוטר "   6עובי הציפוי הפנימי יהיה  
יתאימו לדרישות מפרט מכון התקנים  .  כל החומרים לצורך הציפוי  12" -20"

וד אפוקסי,  בת יסהכלול שכ  ית תלת שכבתית מפוליאתילןיצונ .  עטיפה ח 266.1
 . 266.5ילן. העטיפה תתאים למפמ"כ  גנה מפוליאתבקה ושכבת השכבת הד

 

הקבלן ימציא לידי המפקח הסכם בינו לבין היצרן על פיו: היצרן יספק את כל  
ת טיב העבודה, טיב הנחת הצנרת, הריתוכים,  השדה הנדרשים לבדיק  ישירות

 שים". ת הבידוד וטיב תיקון "הראציפובדיקת ר
 

שבמ עםקרה  צינורות  אספקת  חיצו  ל  בפוליאתעטיפה  עם  נית  יסופקו  ילן 
בעובי   מתכווצות  יריעות  וברוחב    2.3הצינורות  לפחות  לפחות.    43מ"מ  ס"מ 

 רכבה מפורטות. היריעות יסופקו ע"י יצרן הציפוי ובליווי הוראות ה
 

ת הצנרת  ופן שוטף על ביצוע  עבודוח בא צוות שרות השדה של יצרן הצנרת יפק
ל   שונותה על  למפקח  נציג  וידווח  יהיה  יקוי.  בדיקות  היצרן  ביצוע  בזמן  נוכח 

 הלחץ. 
 

הצנרת   ואורך  קוטר  כל  יכלול  חודשי אשר  דו"ח שרות שדה  לצרף  על הקבלן 
 המונחת והערות לביצוע העבודות. 

 

 הנחת קווים ואיזונם  15.1058.

ללא    לאורךכות בחתך  סמוכות או שתי נקודות סמו ות הקווים בין שתי השוח א.
י יהיו  לחלוטיזויות,  במישורשרים  הן  הכיוון    ן  האנכי.  במישור  והן  האופקי 

ישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל רום קרקעית. הצינור  
(I.L. מומלץ לחילופין להש .).תמש במד לייזר 

 

ביקרות מתמד ידי  על  ישמרו  בקרה מתת במהרומים  ע"י  והשיפוע  מדת  אזנת 
פלבאמצע שלות  באורך  דיגיטלי  ו  2  ס  עם"לט-מ'  של    ה" ממתכת    0.1שנתות 

 ס"מ ופלס אנכי. 
 

בשיפוע   ב. האפשרית  המכסימלית  בתדירות  במאזנת  יבדקו  הסופיים  הרומים 
  2.5כל    0.4%-בי ה"לטה" לדוגמא :  בהנתון, קריאה של מספרים שלמים על ג

ב מק  2.86  כל  0.7%-מ',  ובכל  בנוסף  וכו'.  יבדקו  מ'  בכניסה  הרומירה  ם 
לפני  במהלך הביצו כל תא בקרה  וביציאה מ ובעת הכנת המפה בדיעבד הכל  ע 

ע"י   תוגדר  המתוכנן  מהרום  המותרת  הסטייה  והמכסה.  התקרה  התקנת 
 הפרמטרים הבאים: 

 

השוטפות   (1 )כל  בהוראות  לעיל  ב  2.5כמפורט  יותר      0.4%-מ'  לא     וכו'( 
 ס"מ.  0.1-מ

 

 ות :בין שתי שוח (2

ל  וע שלבשיפ - בין הס"מ, כאשר    0.2-0.3  1%-מתחת  שוחות  המרחק 
+ ס"מ כאשר המרחק בין השוחות גדול  0.5-מ', ו  30-קטן או שווה מ 

 מ'.  30-מ

 + ס"מ 0.5 -  1%בשיפוע של מעל  -
 

ה (3 במישור  הקו  של  במקביל  ישרות  מתוח  חוט  באמצעות  תיבדק  אופקי 
ה ישרות  בלו.  קרקו  ע"י  תיבדק  האנכי  במישור  לייזר  הארת  אמצעון  ת 

 הקו. 
 

בלת אישור בכתב של המפקח יכסה הקבלן  בודה לאחר ק ום כל יום עבת (4
יום   בסוף  התעלות  כיסוי  אי  יום.  באותו  שהונחו  הקווים  קטעי  את 

 העבודה מחייב אישור בכתב של המפקח. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כיסוי התעלה  ג.

ו (1 הקו  הנחת  השלמת  הכ באישלאחר  התעלה.  תכוסה  המפקח  יסוי  ור 
 סוי". ם למפורט במפרט "כיבהתא יעשה
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ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או  אחר הכיסוי  ל (2
 שקיעה או נגרם לו נזק כלשהו. 

 

 פיקוח שירות שדה  ד.

רן הצנרת לצורך הערכת אופן הביצוע של  הקבלן יזמין את שירות השדה של יצ
בשלושת   ולימי  הקו  הקו  של  הראשונים  בההנחה  מכן  להנחיות  התאם  אחר 

 המפקח. 
 

 יה וללחץ שיח לגרביטצק PVCנורות צי 58.15.10

 כללי  א.

כלורי   פוליויניל  צינורות העשויים  והתקנה של  הנחה  זה חל על הספקה,  פרק 
בגרביטצי SN-8קשיח   שפכים  מי  להעברת  הנועדים  לדליפות  ,  אטומים  ה, 

עד   עבודה  בלחץ  או  ומחוץ  קוויא  10מפנים  או  סניקה  לקווי  סגורים  טמ',  ם 
 ים( וללא כוכים. )עוור

 

.  הטיפול  8%-כלל בקטעים בהם שיפוע הצינור קטן מיונחו בדרך    PVCינורות  צ
 בצינורות ואופן הנחתם ייעשו לפי המפרט והוראות היצרן.

 

שוחות   שתי  כל  בין  ביוב  במקרים  צינור  רק  אחיד,  ובשיפוע  ישר  בקו  יהיה 
ע ר קשחריגים תות .   2חלק    1583ת"י  ל האמור בת בתנאי שמידתה לא תעלה 

 ח. אישור המפק ה חריג טעוןכל מקר
 

תקע כאשר השקע )הצד הנקבי( כלפי    -חיבורי הצינורות זה לזה בשיטת שקע  
לקה לפני  מעלה הזרם. יש לנקות כל חיבור מבפנים ומבחוץ ולמרוח משחת הח

 הכנסת צינור לחיבור.
 ם והצבתו הנכונה. האט  יש להקפיד על שלמות 

 

 ה והתקנה הנח ב.

והתהוראו הנחה  לשימוש,  מופיעותת  המתייחס    1083בת"י    קנה  ב',  חלק 
בת"י    PVCלצינורות   שהוגדרו  כפי  של    884קשיח,  גרביטציונית  )לזרימה 

 השפכים( טמונים באדמה. 
 

,  532פכים זורמים בלחץ, והמיוצרים לפי ת"י  שבהם הש  PVCהנחת הצינורות  
ל  אסבסט  הנחתדומה  כמתו-צינורות  בפרק  צמנט  הבין  ש  5705אר  המפרט  ל 
 .משרדי

 

להני צינורות  אין  בשום    PVCח  בתלייה  להתקינם  ואין  נפרדות,  תמיכות  על 
 מקרה.
 

 חיבור צינורות  ג.

מו  PVCצינורות   האטם  ואטמים.  פעמונים  באמצעות  ביניהם  כנס  יחוברו 
הצינ של  הפעמון  במצמדת  נמצא  אשר  מיוחד,  קצהו  ור.  לחריץ  הכנסת  לפני 

צהו  ש לפזר על קנור השני, יצמדת הפעמון של הצי חד למ הצינור הא הישר של  
אסור   אחרת  משחה  בכל  השימוש  זו.  למטרה  מיוחדת  החלקה  משחת  הישר 

 בהחלט. 
 

ס"מ    0.5של    יש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע על דפנו. מותרת סטייה
של   חיתוך  נעשה  אם  החוצה  המצמדת  את  הצינ מקצה  לסמן  יש  בשדה,  ור 

יר הצינור.  היה ניצב לצור הניסור י כדי להבטיח, כי מישראש,  הניסור מ  מקום
 מעלות.   15אחרי הניסור יש לשייף את הקצוות המנוסרים וליצור פזה של 

 

מגומי   מחברים  באמצעות  ייעשה  בקרה  לתאי  צינורות  דוגמת  חיבור  כגון 
 על המייצר את תאי הבקרה. במפ  "איטוביב", המוצמדים לקדח של תא הבקרה

 
 
 
 
 
 

 נורות החפירה וכיסוי הצי מילוי ד.

תרו  תחתית הצינורות  התעלה   ליד  ואבנים.  מצמחיה  נקי  מהודק  בחול  פד 
רוחב החפירה, מניחים מילוי חול מהודק בשכבות. יתר חומר   ומעליהם, לכל 
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ל  של כמחומר הרסני, שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב  המילוי לא יהיה  
 השכבות עד לקרקעית.

 

 ובתכניות. פרט המיוחד ק יפורטו במ דקות ודרישות ההידוהמהו בה השכבותגו
 

 PVCעיגון צינורות   ה.

 נעשה ע"י יציקת גושי בטון במקרים הבאים :   PVCהעיגון של צינורות 
 

 בקצוות קווי צינורות.  (1
 

 ות. בקשת (2
 

 בהסתעפויות.  (3
 

 במעברים מקוטר לקוטר. (4
 

 וכד'.חת לאביזרי פלדה, מגופים מת (5
 

 חץ ות שונות לבדיקות לבדיק ו.

 נעשות כדלקמן: ערכת ביבים בדיקות מ 
 

ויזואלית   בדיקה  ניקוי.  כדור  באמצעות  הביבים  את  מנקים  הבדיקות  לפני 
לראות יש  ובמנורות.  במראות  שימוש  צילום,  ע"י  הרוחבי    נעשית  החתך  את 

 במלואו בין שתי שוחות. 
 

 ובמים. נעשית ע"י שימוש באוויר   ימותבדיקת אט
 

ם משך שעה אחת לחץ  יים. מקיימיחיבורים גלו את המערכת, כאשר ה  ודקיםב
אטמ'. בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי בקטע הנבדק, ולאחר    0.5של  

כאשר אין הפסד עומד, הקו  אטמ'.    0.5מכן מחזיקים את הלחץ רבע שעה על  
 הינו אטום. 

 

צינור ל בדיקת  משנה ות  לפרק  בהתאם  תבוצע  הבין  המפר  של  57077  חץ  ט 
 משרדי.

 

 ינורות פלדהיות להנחת צהנח 58.15.11

 כללי  א.

לחץ.   כקווי  והן  גרביטציוניים,  כקווים  הן  לשמש,  עשויים  פלדה  צינורות 
,  C-AWWA-200הצינורות מסופקים ע"י המזמין מיוצרים לפי תקן אמריקאי  

 ורות נושאי תו תקן. צינ  . יותרו לשימוש רק530ותקן ישראלי מס' 
 

  20ל קוטר "א פעמון ומעלל  20קוטר "ות ביוב יהיו, עד לבעבודרות פלדה  צינו
"מסוג פעמון קצר" עם ציפוי פנימי בצמנט רב אלומינה להגנה מפני חומציות  

 אחרת(.. )אלא אם נאמר במפורש 266.1השפכים, בהתאם למפמ"כ 
 

ועטיפה חי לריתוך  ביוב עם פעמון קצר  יהיו בהתאם  צוניקווי  ת מבטון דחוס 
 . 266.4מכ ומפ" C-AWWA-205-89יקאי לתקן האמר

 

בק "בצינורות  עד  פלדה    20וטר  מצינורות  הצנרת  תורכב  אביזרים  ומערכות 
 ללא פעמון, שירותכו בריתוך השקה.  

 

קרקע   ו/או  תהום  במי  שיונחו  פלדה,  סרט  צינורות  ע"י  יוגנו  קורוזיבית, 
שוני בעוביים  מתפוליאתילן  ו/ם  הדחוס  הבטון  לעטיפת  שיחת  ע"י  מוש  או 

 טון הדחוס. צמנט מגן ליצירת הבב
 

 חדים יונחו צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית בסרטים פלסטיים. במקרים מיו
 

עבודה.   כל  לגבי  המיוחד  במפרט  יפורטו  החיצונית  והעטיפה  הריתוכים  סוגי 
להזרמת  בגל שישמשו  פלדה,  צינורות  של  בשימור  חשיבות  המפרט  ביובל   ,

 . ציפי ומיוחדות באופן פרטני, ספהדרישך כלל את  המיוחד יגדיר בדר
 

לפרק    הצינורות בהתאם  וירותכו  והוראות    57.04יונחו  משרדי,  הבין  במפרט 
חיצונית   ועטיפה  לריתוך  קצר  פעמון  עם  פלדה  צינורות  הנחת  לגבי  היצרן 

 אתילן תלת שכבתי או בבטון דחוס. בפולי 
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קצר לריתוך    פעמוןנורות עם  ולהוראות היצרן, הצי   57.04רק  בניגוד לאמור בפ
יונחו  בכל הק ה  תמידטרים  ייעשה  בתוך  והריתוך  ולפני החיבור,    תמיד תעלה 

 בתוך התעלה. 
 

 הקבלן ירכוש צינורות פלדה מיצרן שיאושר מראש ע"י הרשות המזמינה. 
 

ה  יחיד ת והאביזרים, הובלתם לאתר והנחתם כלולים במחירי ה רכישת הצינורו 
 שבכתב)י( הכמויות. 

 

יהיהצי עם  נורות  חיצונית  ו  תלת  בפולעטיפה  שחוליאתילן  בטון    שכבתי  או 
הציפוי   להשלמת  החומרים  כל  קלקוט.  או  אלומינה  מלט  פנימי  ציפוי  דחוס, 

 חשבונו.  הפנימי ולהשלמת העטיפה החיצונית יסופקו על ידי הקבלן ועל
 

לחבר אין  לשוחה.  משוחה  יונח  פלדה  בין    PVCור  צינ   צינור  פלדה  לצינור 
 וחות. ש

 

ברינורוהצ לזה  זה  יחוברו  הרתך  ת  להיות  יתוך.  לריתוך  חייב  מקצועי  רתך 
 צינורות ובעל תעודת רתך מוסמך מוכר המאושר ע"י המפקח.

 

התי המזרח  "צינורות  מפעל  של  להנחיות  בהתאם  יבוצעו  כון"  הריתוכים 
 בחוברת שהוצאה מטעמה. 

 

 השלמת הציפוי הפנימי. ל SIKAFLEX  -הרתך ישתמש ב
 

ההשקרי יבותוכי  המסה  במקומות  רק  בתכני צעו  יבוומנים  בשדה  אך  ת.  צעו 
ורק ריתוכים ישרים. ריתוכים אלכסוניים יבוצעו בבית מלאכה והמפנה, ו/או  

שבו מצופה כל    המפרט יובא לשטח כשהוא מושלם עם ציפוי פנימי מאותו מלט
 הצינור. 

 

 . או חימום ולא ע"י ריתוך  AIR-ARCין בסכ  חיתוך צינור ייעשה אך ורק
 

מלאה   יש הקפדה  ה  להקפיד  שלמות  החיצועל  פגם  עטיפה  כל  לתקן  יש  נית. 
וכן להשלים את העטיפה בראשי הריתוך בהתאם להוראות של מפעל   בציפוי 

 "צינורות המזרח התיכון". 
 

ייע לשוחות  יצרן  החיבורים  ע"י  שיסופקו  גמישים  מחברים  ע"י  כלל  בדרך  שו 
נדרש  הצינ שבהם  במקומות  הציורות.  ל עיגון  הצנור  את  לרתך  יש  ינור  מבנה 

 ון בהתאם לתכנית. או טבעת עיגקוצים 
 

מ  יותר  הקרקע  מפני  היוצאים  אלא    30-צינורות  כנ"ל  עטופים  יהיו  לא  ס"מ 
לסעיף   בהתאם  ופרק    309.11יצבעו  א'  של    11.05בכרך  הגוון  הבינמשרדי. 

 הצינור יהיה אדום. 
 

 ואטימות  לחץ בדיקת ב.

יבוצ לחץ  בהתאם  בדיקות  המפרט  570485-ו  57038משנה    לפרקיעו  הבין    של 
 .משרדי

 

58.15.12   / מפוליאתילן  צנרת  להנחת  שפכים   PE100הנחיות  להולכת 

 בלחץ 

מספר   ישראלי  לתקן  יתאימו  חיבורי   499הצינורות  עם  "מריפלקס"  כדוגמת   ויהיו 
 ריתוך. 

 

 תוספת עבור המקטעים.  שולםהצינורות יסופקו בקנים או בגלילים ולא ת
 

עפר,עב הצינ  הנחת  ודות  הורדת  ההצנרת,  לתוך  ריפוורות  וכיסוי תעלות,  חול  ד 
 התעלה יעשו ע"י הקבלן תוך פיקוח שוטף של שירות שדה של היצרן.  

העבודה   סיום  עם  הצנרת.  יצרן  להנחיות  בהתאם  תבוצע  הקבלן  העבודה  יספק 
 פחות. ים לשנ  10-למזמין תעודת אחריות של היצרן ל

 

'  ני הלחץ וכוהשונות, מבח עלות, עבודות העפר  תם לתנרת, הורדכל עבודות הנחת הצ 
ובפיקוח שוטף של שירות השדה  יצרן הצנרת  יעשו על ידי הקבלן בהתאם להנחיות 

 של היצרן. 
 

שפ  58.15.13 להולכת  מצולב  מפוליאתילן  צנרת  להנחת  כים הנחיות 

 בלחץ 
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מו  "פקסגול"  דוגמת  יהיה  פוליאתילן  דרג    UVגן  צינור  דרג    10שחור  כל  אחר,  או 
 . 1519ן ישראלי ם לתק מתאי

 

 בגלילים ולא תשולם כל תוספת עבור מקטעים.   קו בקנים אוינורות יסופהצ
 

 חיבור הצינורות יהיה ע"י מופות אלקטרופיוז'ן ומחוץ לתעלה ע"י יצרן הצינורות. 
 

עפר ריפודעבודות  התעלות,  לתוך  הצינורות  הורדת  הצנרת,  הנחת  וכיסוי   חול  , 
ע העבודה תבוצשל היצרן.    שוטף של שירות שדה  פיקוחקבלן תוך  התעלה יעשו ע"י ה

תעודת   למזמין  הקבלן  יספק  העבודה  סיום  עם  הצנרת.  יצרן  להנחיות  בהתאם 
 שנים לפחות.  10-אחריות של היצרן ל

 

וכו' יעשה ע"י מחברי אוגן ואוגנחיבור לצינורות הפלדה ולאבי ים זרים כגון מגופים 
 "י הקבלן: ע

 

 צרן.של שרות השדה של הישוטף עם פיקוח העבודה תיעשה 
 

 יה עם מינימום חיבורים. אוג שהקו יהיש לד
 

 מבחן לחץ יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות היצרן. 
 

 המבחן יעשה בנוכחות שרות השדה של היצרן ועל פי הנחיותיו.  
 

 צינורות מבטון להולכת שפכים 58.15.14

 טיב הצינורות  א.

יבורים  ויהיו עם זיון. הח  105.2.1מין    27  יתאימו לתקן ישראלי מס'  ורותהצינ
דת, שקע תקע או עם אטם מיוחד. הקבלן יהיה אחראי עבור  מטיפוס מצמ  יהיו

בת"י   הנדרשות  תעודות ממכון    27כל הבדיקות  לפי בקשתו,  וימציא למפקח, 
שהצי  החיצוהתקנים  הלחץ  בבחינת  עמדו  לעבודה  שסופק  מהסוג  ני  נורות 

 נדרש.כ
 

 צינורות הובלה וטיפול ב ב.

עצינור ה ויובלו  יועמסו  רקות  הקבלן  שנשלמ   "י  הבשלתם.  לאחר  תקופת  ה 
בשעת   פגומים.  ובלתי  שלמים  צינורות  רק  ויעמיס  צינור  כל  יבדוק  הקבלן 

האמ בכל  ויאחז  הצינורות  לחיזוק  הקבלן  ידאג  למנוע  ההעמסה  כדי  צעים 
שייתן   הצינורות באתר, ורק לאחר  ק אתגרימת נזק בעת ההובלה. המפקח יבדו

שיפסל ע"י המפקח יחליפו  . כל צינור  ורות לעבודהרו לכך יוכנסו הצינ אישו  את
 הקבלן באחר על חשבונו הוא.

 

 הנחת הצינורות  ג.

ישר בהתאמה  הצינורות יונחו ויחוברו כך ששפותיהם יגעו זה בזו, והם יהוו קו  
יותאמו   הצינורות  הנדרש.  לשיפוע  שגמורה  עםכך  אחד  צינור  יהווה  קו    כל 

יש וחתחתית  ישרות הרה  בדיקת  תיעשה מבלקה.  בחוט מתקו  וח מקביל  חוץ 
בדיקה כזו      מ'.   7.5לתחתית הקו המתוכנן, ונשען במרחקים שאינם עולים על  

רא באמצעות  מהשמש  או  )פנס  או  קרן  בעזרת  מבפנים  השוחות  תיעשה  י(. 
וה הקווים,  הנחת  לפני  יוצקו  או  אחצינויורכבו  בבת  ויבוקרו  יונחו  ת  רות 

ש הגובה בין  של הפר  1%ל  ע לא תעלה ע סה"כ הסטייה בשיפו  שוחה.משוחה ל
מ"מ בין צינור לצינור. לא תחושב סטייה בהשלכה אופקית    1-שתי השוחות, ו

 ם בכיוון הזרימה. ס"מ. הנחת הצינורות תתקד   2של ציר הצינור העולה על  
 

  ון על מצעהמפקח יונחו הצינורות הבט אות  אם יידרש הדבר בתכניות או בהור
 חול. 

 

מצע החול, לפי המקרה, נבדקו    ית התעלה אוק לאחר שתחתהצינורות יונחו ר
 ואושרו ע"י המפקח להנחת הקו. 

 

מכל   מבפנים  הצינורות  ינוקו  מסירתה  לפני  וגם  העבודה  התקדמות  במשך 
ב הנ לכלוך,  ואחרי שנשלמה  עבודה  יום  כל  וחומרים אחרים.  כטון  ל קטע  חת 

 חיים.   ניסת לכלוך או בעלי נוע כות כדי למייסתמו קצות הצינור 
 

יונחו הצי ברום    נורות  המותרת  הסטיה  אורכם.  לכל  יציבה  תשתית  גבי  על 
על   תעלה  לא  הצינור  המקום.    1תחתית  באותו  המתוכנן  לרום  ביחס  ס"מ 

 ס"מ מהתוואי המתוכנן. 5ציר הצינור לא תעלה על   הסטייה האופקית של
 



 852/729 – המכרז יבמסמכ  רהאמו כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על מתנובחתי

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

110 

מטחיבו יהיו  הבטון  צינורות  שקע  רי  ג תקע  -יפוס  טבעת  יהיה  האטם  ומי  . 
. לפני ביצוע החיבור  C  ASTM-443או    DIN  4060ת תקן  עומדת בדרישעגולה ה

יש לנקות היטב את התקע והשקע מכל לכלוך ושאריות עפר ולמרחם בחומר  
ץ  ץ ע"י היצרן. טבעת הגומי תולבש על התקע בתוך החריסיכה מיוחד המומל 

 עגול. במוט "י שימוש יוחד לכך ותיושר במקומה עהמ
 

בט צינור  בתע כל  יונח  מוון  כשהוא  ונמצא  לה  מתחבר  הוא  אליו  לצינור  תאם 
בקו ישר איתו ואז יש לדחוף אותו לתוך החיבור. אסור שדחיפת הצינור תהיה  

 מ"מ בין שני הצינורות. 10עד   5-מאולצת ויש להשאיר חריץ של כ
 

טב  כי  להקפיד  היש  בתקעעת  מהחריץ  תזוז  לא  שגומי  במקרה  חדי.  רת  ל 
או זרים,  הטבע  חומרים  להוציאתזוזת  יש  את    ת  היטב  לנקות  הצינור,  את 

 השקע והטבעת ולהחזיר אותה למקומה, כל זאת על חשבון הקבלן. 
 

כדלקמן:   יבוצעו  הבקרה  ותא  הצינורות  בין  המתחברים  חיבור  הצינורות 
הפנימי   לצידם  עד  יוחדרו  דלתאים  הצי של  בין  המרווח  התא,  ובין  פנות  נור 

 בבטון.  פתח התא יסתמו היטב אזור 
 

 רים בקווי סניקה לביוב אביז 15.1558.

 אוגנים   א.

יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור  
ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע    על שטחי האטימה נקיים מחומרי

את כל הפגמים    ולתקןכל לכלוך  חי האטימה, מטפות התזה ומת שטולקלקל א
 לטת של האוגנים.לאטימה המוחלים להפריע העלו 

 

 מחברים מכניים )דרסרים / מחבר אוגן / מחברים(  ב.

אספלט   (1 צבע,  מכל  הצינור  קצוות  את  לנקות  יש  המחברים  הרכבת  לפני 
הצינורו ו עגולה לחלוטין של  צורה  ולהבטיח  למרחק של    ת עדלכלוך אחר 

מ   20 לפחות  הרכס"מ  טבהקצה.  מכות  בת  ע"י  כאלו  את  עות  פטיש. 
לשהג יש  ולמרחם  ומיות  השמש  מקרני  מוגן  במקום  להרכבה,  עד  מור, 

יש   חרום(,  )דרסר  חרום"  מכני  ב"מחבר  השימוש  במקרה  קיק.  בשמן 
הטבע מתוך  הבליטה  את  בעזרת  להסיר  או  המלאכה,  בבית  האמצעית  ת 

י להסיר    בוצעאיזמל אם הדבר  י  את הבליטהבשדה. אסור בהחלט  די  על 
 חיתוך אוטוגני. 

 

המ  (2 לכך  במקומות  המפקח  סומנים  זאת  ידרוש  בו  מקום  ובכל  בתוכניות 
יורכבו עוגנים על המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי  

ידרוש זאת  סטנדרט.  במקומות המסומ  בו  ובכל מקום  נים לכך בתכניות 
 נדרט.ית לפי סט ו גשרים, לצרכי הגנה קטוד ורכבהמפקח, י

 

 ברגים  ג.

לי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל אביזר  ק בברגים בעהשתמש אך וריש ל (1
מהאום   יבלוט  סגירתם  שלאחר  להבטיח  מנת  על  ומספיק  אחיד  יהיה 

 חוטים.  4-לא יותר מ חוטי תבריג, אך   2לפחות בשיעור של 
 

 רגתית ואחידה. ת הדמתיחת הברגים חייבת להיו  (2
 

 מגופים  ד.

  61טריז בעלי תקן ת"י  יהיו מגופי  קוז וניקוי  י סניקה בנקודות ניל קוו מגופים ע
, או  TRLאו תוצרת "רפאל" דגם קצר     ,EK0Sדוגמת תוצרת "הכוכב" דגם קצר

.  כל מגוף יותקן עם  316ירוסטה  ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילסן.  ציר המגוף נ 
המ עם  לאוגן.  וגלגגוף  מחבר  ברגים  אטמים,  סגירה.  יסופקו  המל  גופים  כל 

 אטמ'.  24בדיקה אטמ' ולחץ   16עבודה של  יתאימו ללחץ 
 

 שסתומי אוויר  ה.

,  D-020שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב מסוג "א.ר.י."  
ש"ע מאושר ע"י החברה. כל השסתומים יתאימו  או    6"-2או שו"ע, בקטרים " 

 אטמ'.  24אטמ' ולחץ בדיקה   16של ודה ללחץ עב
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 ומים אל חוזרים שסת .ו

חוזשסת אל  ד ומים  יהיו  חרוב,  NR-40וגמת  רים,  כפר  "א.ר.י"  תוצרת   ,
 או שווה ערך מאושר.  604"הכוכב"  

 

 הרכבת אביזרים  ז.

לכ  (1 מכל  האביזרים  את  לנקות  יש  ההרכבה  לתוכם.  לפני  חדר  אשר  לוך 
 מה. במיוחד יש לנקות את שטחי האטי

 

ל  (2 יש  האביזרים  על  בהרכבת  פלס  איזונהקפיד  לפי  המדוייק  מים.   ם 
האביזההתאמ בין  לא  ה  וחופשית.  מדוייקת  תהיה  הצינורות  לבין  רים 

תגרום  אשר  דרך  בכל  או  בכוח  ברגים  מתיחת  ידי  על  התאמה  תורשה 
 באוגנים.  למאמצים פנימיים באביזרים או

 

  םבקרה למגופים / אביזרישוחות  58.15.16

מחולתה  אביזרים/הבקר שוחות   . א ג יינה  מבטוןיות  ותקרות  טרום    ליליות 
 וק באתר, בהתאם לפרטים ולתוכניות. ו/או יצ יותטרומ

    תוצבנה על גבי מצע חצץ.שוחות אביזרים לביוב 
     

תקע, בקוטר ועומק לפי  -שקע  658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י מס'   .ב
 ביותר.   חלק  התכניות, עם משטח פנימי

 

תהיה   .ג שהתקרה  לעומס    טוחה,טרומית,  )בינומבטון,  בשוחות  .  B)125ני 
 . 489לפי תקן  250C  ,400(Dכבד) קנות בכבישים תהיה התקרה לעומס המות

   .בשוחות שעומקן 
 

וסמל התאגיד ו"ביוב"     עם ציון שם  מברזל יציקה  / מרובע  המכסה יהיה עגול .ד
 . 489או מבטון לפי ת"י 

בכתב   ן אחרת בתוכניות אוצויי  אלא אם כןס"מ,  60קוטר  , ב125Bכסה ן הממי 
 ות. הכמוי 

המכסה    בשוחות  מין  יהיה  בכבישים  תקן    250C  ,400Dהמותקנות  .  489לפי 
 מסגרת המכסה תהיה מברזל יציקה. 

 .  מסגרת מעל פני התקרהבשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן ה 
 ות ובדיקת הקווים. עבודהמכסים יגורזו לאחר גמר ה  

 

. המדרגות  531דה לפי ת"י  מדרגות ירי  מ' ויותר יותקנו  1.20קן  וחות שעומבש .ה
 יהיו רחבות בעלות ליבת פלדה עם צפוי פלסטי, תוצרת "מוזאיקה" או ש"ע. 

 קני של יצרן השוחות . בשוחות רחבות ועמוקות תותר התקנת סולם ת           
 

אנכי  .ו תהיה  החוליות  ובהצבת  הירידה,ת  שמדרגות  כזה  יהיו    אופן    כאלה, אם 
 יתקבלו בטור אנכי. 

 

 תחתית., כמתואר בתוכניות.  כוללתהיינה ב ו/או אביזרים, למגופי הביושוחות   .ז
 

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  .ח
 

ביזרים  ת ואנורויתכת בשוחה כגון: שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צכל חלקי המ  .ט
 ות המפרט.יצבעו בהתאם לדריש 

 

ציותאביזרים  בשוחות   .י אל  נורותי קנו  בתכניות  אוורור,  נאמר אחרת  כן  א אם 
 .או בכתב הכמויות

 
 
 
 
 
 
 

 קידוחים  ושרוולי מגן     58.15.17

 : קידוח אופקי א. 

 ת המפורט להלן: עבודת הקידוח האופקי כוללת א

הקיד  הכנה: קצות  בשני  בורות  לחפירת  הצבת וח  ו  צורך  הקידוח  ביצוע  מכונת 
 יחה. הקד
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 דרך הקידוח.  ביוב לת צנרתח לצורך השחתוואי הקידו חפירת תעלות בהמשך 
 

ורומיקדיחה התוואי  פי  על  במדויק  יעשה  הקדיחה  ביצוע  האורכי    :  השיפוע 
 ס"מ( 10המתוכננים )מותרת סטייה של 

 

כולל שרוול מגן בדופן הק רוול מגןש , תכלול העבודה של  ידוח: במידה והתכנון 
לפי    והתקנתם הכלם הפלסטיים  הסנדלי  השרוול ואת  הספקתאופקי את  קידוח  

 האמור בסעיפים להלן. 
 

צנרת ההנחת צנרת והשחלת  ,  דרך הקידוח או דרך שרוול המגן  ביוב  : אספקת 
וכים וכן חיבור לצינור ראשי )מתוכנן  כוללת את כל החיתוכים, ההתאמות והרית

 וח. מ'  מקצה  הקיד  4מרחק עד  צא באו קיים( הנמ
 

גמעבוד מיו  ר:ות  אטמים  שהתקנת  לקצה  ריפודחדים  מלוי    רוול,  בחול,  וכסוי 
 הכל כנאמר בסעיף הנחת צנרת.  ,חוזר והחזרת המצב לקדמותו

                                  

 :  בר בקיר תומךקידוח אנכי עבור מע ב. 

היא    הבחצר וגובה המדרכ  קרקעה הגוב   העבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים בין
 .פי התוכנית, לדוח אנכימ', יש לבצע קי  1.00-ר מיות

העבודה כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור פלסטיק  
"   פלדהאו   הנדרש,  3/16ע.ד.  באורך  פלסטיק,  לשרוול  לצינור    קשירתם  נעלי 

השרוול, הביוב בתוך  הספק  הצינור  השחלת  תמיכת  פירוח  ,  לקיר,  מתחת  ת 
ם וזיפות חם  ת שני אוגניש ו/או התקנריתוך רא  ן העבודה,בזמ   ת של הקיריציבו

 כל החיתוכים והריתוכים הדרושים.  מתחת לקיר תומך,
בשלמותה.   העבודה  לבצוע  עזר  חומרי  האדמה    אספקת  עודפי  של  מיידי  פינוי 

בע  סולת.  ופ לקדמותו  והחזרתו  העבודה  בגמר  אתר  וצוות    כליםזרת  ניקוי 
לשביע רצונו  מתאימים  המות  העבודה  של  ביצוע  הח פקח.  כל  ומרים  ואספק 

   ט.קומפל
 חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום.  הערה:

 

 : שרוול  מצנרת פלדה ג.     

הצינור   בעומק  להיות  צריך  השרוול  שר   .הביובהנחת  להתקין  בקצוות  יש  וול 
 מוחלטת.  יפה לצורך עט  אטמים מיוחדים לקצה שרוול

כוללת: א צינוהעבודה  צינור  אספ  ה לצורך שרוול,ר פלדספקת  באורך    וב,בי קת 
לצינור    שרוול, ה קשירתם  מפלסטיק,  סמך  נעלי  צינור  הביובאספקת  השחלת   ,

כנ"ל    הביוב, והריתוכים  החיתוכים  כל  ביצוע  כולל  המגן,  הצינור  בצינור  בתוך 
 שרוול.קצה ובצינור המגן, אספקת והתקנת אטמים ל  הביוב

 ( : HDD)קידוח גמיש .    ד

והמתכנן, יערכו קידוחים    חיות המזמיןהתוכנית והנת בהם יידרש, עפ"י  מקומוב
 . גמישים

לאיתור   מתאים,  מיכשור  עם  בדיקה,  לבצע  יידרש  העבודה,  ביצוע  לפני 
 . המיכשולים, כולל עומק המיכשול

רשים ובכפוף  הנד  ור הקידוח יהיה, בהתאם לחישוב כוח המשיכה והפיתולמיכש
 ידוח.מכונת הק  להוראות יצרן

כך,  בחירת מסלול הקידו יהיה  בין  שזוית הכניסח  בזוית של    º25-ל  º12ה תהיה 
 . º15-ל  º8וזוית היציאה תהיה, בין 

 . ודבחירת בור הכניסה והיציאה, יהיה כך, שיאפשר מקום מתאים, להעמדת הצי 

 

 

 

 :  48עד " 2"-ניתן לבצע עבודות, בקטרים מ

"התק - עד  של  בקטרים  צנרת,  הד10נת  כוח  מתקני  חיקה  ,  של  והמשיכה, 
 מ'.  200ק"ג ובאורך של עד   13,000-ה, לפחות, מ הקידוח, יהי

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני  24עד "   8"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
 מ'.  300מ' עד  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000-לק"ג   13,600הקידוח, יהיה בין 
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מקנת  הת - של  בקטרים  כוח48"  עד  26"-צנרת,  של  הדחי  ,  והמשיכה,  קה 
ק"ג.  כוח פיתול סיבוב של    180,000-ק"ג ל   45,000יהיה בין  ני הקידוח,  מתק

 ניוטון / מטר.  20,000
 

    עטיפות ותושבות לצינורות  18.58.15

נו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או  תושבות ועטיפות מבטון יותק
המפקח.בקטע ידי  על  שייקבעו  מבטוועטיפ תושבות     ים  יהיו  הבטון  לפ ות  מזוין,  י  ן 

, המתאימים לתקן הישראלי מס'  200-כניות.  היציקות תהיינה מבטון בהפרט שבתו
 .466-ו  188

יהיו כאמור בפרק   יציקת הבטון והרכבו  והכיסוי,  שבמפ  02הכנת הבטון,  רט הכללי 
עץ    בניותבוצע עם תיקת התושבות או העטיפות תיצ   ס"מ לפחות.    3על מוטות הזיון,  
 לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח.  דופן החפירהיציקה כנגד  או פח בצדדים ו

ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפות הבטון, יהיה כאמור בפרק   תכולת המחירים 
 סוגי העטיפות ומידותיהם.  במפרט הכללי, אך ללא 58

 

 ן מבטו גושי עיגון    58.15.19

יותקנ  מבטון  עיגון  בקטעים  גושי  וברשיהמפורו  בתוכניות  הכמויות  טים  או מת 
ייקבעו על ידי המהנדס, לפי הפרט שבתוכניות.  צורת גושי עיגון מבטון או  בקטעים ש

ב יהיה  הבטון  לתוכניות.   בהתאם  תהיה  מזוין,  בהתאם  200-מבטון  לתקנים , 
 ישראליים.

  עיגוןשל גוש ה  פח בצדדים, אך מישור הלחץאו    יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ
 לתי מופרת. קע טבעית, ביוצק תמיד כנגד קר

התשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק, כולל תוספת החפירה הדרושה, ללא תלות 
ומ הגושים  וסוגי  הביצוע  קשיי  הצינור,  קוטר  החפירה,  כל  בעומק  כולל  ידותיהם, 

 תוכניות. ט שבהדרוש לביצוע העבודה, כאמור בפר
 

 י ביוב ל קוו ות בקרה עשוח    58.15.20

 טרומיות שוחות בקרה 

תהשוח הבקרה  בהתאם  ות  תבנינה  השוחות  מרכיביהן.   כל  על  טרומיות,  יינה 
   במפרט הכללי.  57לדרישות פרק 

בהתאם שונים,  בקטרים  עגולות,  תהיינה  הבקרה  כמפורט   שוחות  השוחה,  לעומק 
 להלן : 

 

 מ'.  1פנימי של    בקוטרמ', יהיו  2.75חים וכבישים, בעומק פתו   שוחות בקרה, בשטחים

 מ'.  1.25מ', יהיו בקוטר פנימי של  3.75' עד מ  2.75עומק חות בקרה, בשו

   מ'.  1.5מ', יהיו בקוטר פנימי של  5.25מ' עד  3.75שוחות בקרה, בעומק 
 

וואי  ובת  D-400טון, מסוג    40התקרות והמכסים, יתאימו לעומס  בתוואי המיסעה,  
   . B-125ג טון, מסו 12.5עומס ימו לכסים, יתאהמדרכות, התקרות והמ

 

ויתקין  בגמר החפיר יספק  לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית, הקבלן  לשוחות,  ה 
ל  ס"מ, בהתאם לדרישות המפרט הכללי, מע  20מצע מהודק מחומר גרנולרי, בעובי  
 תיוצב ותפולס השוחה.   ונח,ס"מ ועליו ת 5למצע תבוצע שכבת בטון רזה, בעובי 

השכל   :מרכיבי  וקיר   וחה  )רצפה  תחתחתית  חוליה  קירוות  יהיו תונה(,  ותקרה  ת 
 טרומיים, העונים על הדרישות המפורטת בתקנים הישראליים וכנדרש במפרטים.  

 

 

 תחילת העבודה, ע"י המפקח :  השוחות תהיינה מתוצרת יצרן שיאושר מראש, לפני

וס כבד, לפי  מטיפ   ות תהיינה.  תקרות השוח658לפי ת"י  ינה  התחתיות והחוליות תהי 
 . 489לפי ת"י  104.1.3ס"מ, מטיפוס ב.ב. כבד מין  60היו בקוטר , המכסים י489ת"י 

 הקבלן יידרש להתאים את רום פני השוחות, לרום פני הכביש הקיים ו/או המתוכנן.   
 

ס"מ.  לא תותר   35עד  מת הרומים תיעשה ע"י צווארון הגבהה מתאים, באורך  התא
רך הצווארון רים שבהם אוס"מ.  במק 35צווארון העולה על ר או וארון באתיציקת צו 
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על   חלקי    35עולה  כל  מתאים.   ובקוטר  באורך  שוחה,  חולית  הקבלן  יוסיף  ס"מ, 
פעמיים בלכה ביטמנית.  בכל    המתכת של המכסה, מסגרת, ופקק ינוקו היטב וייצבעו

לט, לא יעלה ואספ  ות, ריצוףהפיתוח הסופי, לאחר התאמ   לפי  מקרה, גובה הצווארון,
 ס"מ.   35על 

 

לחוליה, בין החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין החוליה העליונה  חתית השוחה  בין ת
  לתחתית התקרה, יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש ואטום, דגם "איטופלסט", מתוצרת 

לאחר   תעשה,  האטם  התקנת  המפקח.   ע"י  מראש  חמים, טבילשתאושר  במים  תו 
 נה של היצרן. והתק אות שימושבהתאם להור

 

חוליתבקיר של  השוח  ות  השוחות,  תחתית  ירכשו  ממנו  החרושת  בבית  יקדחו,  ה, 
שנועדו  החורים  קדיחת  כולל  בתוכניות,  המסומן  וברום  במיקום  בקוטר,  חורים 

 רי מגרש.להתקנת הכנות לחיבו
 

הקידוחים   שביצוע  בחשבון,  לקח  הקבלן  הינ בשוחעל  התכנון,  עפ"י  מראש,  ו  ה 
והקבלן  ובאח  ביוזמתו בלבד  זכאריותו  יהיה  תשלוםלא  לכל  במיקום    י  שינוי  בגין 

לכן, לקבלן, לעכב את ביצוע  ונקודות היציאה לחיבורים הצידיים.  מומלץ  השוחות 
 . החורים עד לשלבים המאוחרים של הביצוע

 

לחיבורי כהכנות  המשמשים  אלו  כולל  הצינורות,  קירות מגר  כל  על  יחוברו  שים, 
באמצע השו מחחה,  ואות  גמישים  שוחה  שנועברי  צטומים,  לחיבור  אל דו  ינורות 

דוגמת  יהיו  המחברים  בקירות.   שנקדחו  בחורים  שיותקנו  השוחה,  קירות 
חרת, שתאושר מראש "איטוביב", המסופק ע"י "וולפמן" או שווה ערך או מתוצרת א

 ע"י המפקח. 
 

ים הגמישים האטמ   ות, יישוםתית, חוליות )קירות( ותקר, תח עבודות הרכבת השוחה
וחיבור הצבין החוליו  והאטמים  גמישים ת  שוחה  לשוחות, באמצעות מחברי  ינורות 

ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת, ממנו   ואטומים, 
 השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן. ירכוש הקבלן את  

 

שישמש בב בחוליות  בבית ו  יותקנו  השוחות,  ש  ניית  יהחרושת  השלבים לבי  רידה.   
  631יבת פלדה עם כיסוי פלסטיק(, המיוצרים לפי ת"י  רגה רחבה )לו מטיפוס מדיהי 

 . 2חלק 
 

על   יעלה  שלא  במרחק  יותקן  העליון,  הראשון,  הירידה  מכסה    40שלב  מפני  ס"מ 
 ס"מ. 33חה.  המרחק האנכי, בין השלבים, יהיה  השו

יה במידות ם ירידה.  הסולם יה ן סולמ', יותק  5.25קרה, שעומקן עולה על  ות בבשוח
)פיברגלאס(.  תוכניות  פי הפרט שבתל וכניות, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין 

אישו קבלת  אחרי  רק  המפקח.   לאישור  הקבלן  ידי  על  יועברו  הסולם  ר  ופרטי 
 מות.המפקח, בכתב, יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסול

 

החפירה,   של  חוזר  השוחמילוי  הטר סביב  למילויה  בהתאם  לצינ  ומית,  ורות החוזר 
 במפרט הכללי.  57דרישות המפורטות בפרק ולפי ה

 

קוטר  לפי  מסווג  קומפלט,  יחידה  לפי  יהיו  הבקרה  שוחות  עבור  והמדידה  התשלום 
חה השו  מקן.  המחיר כולל :  אספקה, הובלה והתקנה של חלקיפנימי של השוחות ועו

תקרה תחתיות,  חוליות,הטרומית,  המפור  מכסה  ,  וכל  כבד  המי ב.ב  במפרט  וחד  ט 
א פלדה לעיל,  צינורות  עבור  עיגון  או  "איטוביב"  קיר  מחברי  של  והתקנה  ספקה 

 בקירות השוחות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפלים   21.58.15

 יבוצעו לפי התונכיות ובהתאם לפרטים הטכנים. מפלים בשוחות בקרה לביוב, 
 

יהמפל הים  לאורך  לחתך  בהתאם  הראשי  בוצעו  המתכנובמקוקו  תכנן  בהם  ן  מות 
 ת מפלים. נים, באמצעו חיבור צרכ

 

 יבוצע ע"י עבוד פנימי.  ,ס"מ 45מפל עד גובה    -

 יבוצע ע"י מפל חיצוני.  ,ס"מ 45מפל בגובה מעל   -
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 טת המתכנן, ניתן יהיה לבצע מפל פנימי, מעבר לגובה המקרים מסויימים, עפ"י החל
 ס"מ. 45של 

 

 תידלחיבור בעהכנה   22.58.15

, כניסות צדדיות לחיבורי מגרשים  ים בתוכניותומות המסומנ ל הקבלן להכין, במק ע
 160או מבנים קיימים.  על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפנים והכנסת צינור בקוטר  

או   )כמסומן  200מ"מ  לשוחה  מ"מ  ערך  שווה  או  "איטוביב"  מחבר  עם    בתוכניות(, 
ת של את הצינורו   ליו הצינור מחובר.  גרש א' בתוך הממ  1רך כזה, שיבלוט לפחות  באו

מ הכניסו פקק  ע"י  לאטום  יש  הצדדיות  דרכם  PVC-ת  גשם  מי  יחדרו  שלא  בצורה   ,
 לתוך השוחות. 

 

ית, נעוץ בקרקע עד לעומק  כל קצה חיבור, הבולט לתוך מגרש, יסומן ביתד מברזל זוו
ובולט   שילוט קבלן  , יתקין העל פני הקרקע.  בראש היתד"מ מס   30תחתית הצינור 

מס' המגרש לחיבור הביתי, קוטר הצינור ורומי     בולט וברור,ין, בסימון  פח ועליו יצו 
(L.I .כמסומן בתוכניות ,) 
 

ש  ואבני  גדרות, קירות, מדרכות  ותיקון  פירוק    : כוללת  והנחת העבודה  פה, חפירה 
עד   ו  1.0הצינור,  המגרש,  בתוך  כמ'  והעב כן  האביזרים  המחברים,  הדרול  שות  ודות 

 ביצוע העבודה. ל
 

לחיב עבו הכנה  ישר  ביתי,  לפי  ור  השונות,  העבודות  ביצוע  כולל  יחידה,  לפי  ולם 
בקוטר   פי.וי.סי  צינור  אספקת    : כולל  לעיל,  הנחה,   160הסעיפים  חפירה,  מ"מ, 

ותיק  והעבוד פתיחה  החומר  השפה,  אבני  כולל  והמדרכות,  הכביש  הדון  רושים,  ה 
מעב השוחה,  גדרות,  עיבודי  המצ  קירותר  והחזרת  לקדמותו.  וכיו"ב  המדידה,   ב 

ורכי תשלום, תהיה לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, ללא התחשבות אם ההנחה היא  לצ
 ק. לחיבור בתחתית השוחה או במפל חיצוני הצמוד לה וללא תלות בעומ

החיבו אורך  לפי  מסווג  יחידות,  לפי  יהיה  להתשלום  ובקשיי ר,  בעומק  תלות  לא 
 . עבודות שפורטו לעילכל ה צוע, כוללהבי

 

 רכת ביוב קיימת חיבור למע  23.58.15

 כללי  א.  

לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות, על הקבלן לנקוט בכל פעולות הזהירות  
 הנדרשות. 

הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות, יודרכו  העובדים, המועסקים בעבודה,  
 שהוזכרו.  טיחותבאמצעי הבי בטיחות ויאומנו בשימוש אמצעבנושאי 

, כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה  , בשום אופןאר בסעיף זהאין במתו
או   להיפגע  העלול  אחר,  אדם  כל  של  או  עובדיו  של  לבטיחותם  והבלעדית 

 ל ידי הקבלן. להיפצע, עקב עבודות המבוצעות ע 
להל  המפורטות  העבודות  ביצוע  כדי  יתוך  פעול ן,  המשך  ולאפשר  לדאוג  ה  ש 

העבודה תכלול,     לבי העבודה., במשך כל ששל קו הביוב הקיים  רציפהתקינה ו
במידת הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים, כדי לאפשר עבודה  

 ביבש.
 

 חיבור לשוחה קיימת  ב.  

  וחותלים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור אל שקווי הביוב, הכלו 
בי  קווי  על  קיימות,  גרביטצביוב  תוכניות יונייוב  קיימים.   שעלי  ם  הן  האתר, 

וי הביוב הקיימים והשוחות הבנויות עליהם, חלקיות ובלתי מחייבות.   סומנו קו 
צינור(  או  )שוחה  החיבור  מקום  את  לגלות  לאתר,  לחפש,  לחפור,  הקבלן    על 

נקודות המערכת הקיימת, הנוגעות לעבודה  מסור את תוצאות  , ולולמדוד את 
 ח.ישור המפק המדידה לא

קיעב אל  החיבור,  השוחות  ודות  תערות  במפרט  הקיימות,  המתואר  לפי  שנה 
הכללי, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח ותכלולנה גם את כל עבודות העפר,  

 והחזרת השטח למצבו הקודם. הבטון והפירוק, הדרושות וכן מילוי חוזר

לפי    מסווגי יחידה,  יימת, יהיה מחיר כולל, לפחה קהתשלום עבור חיבור לשו
התח ללא  הקוטר,  בסוג  ובעומשבות  כל  צינור  את  יכלול  המחיר  החיבור.   ק 

 החומר והעבודה הדרושים, כמפורט לעיל. 
 

 בניית שוחה על קו קיים  ג.  
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מכרז במסגרת  הכלולות  העבודות  קווי  / במסגרת  של  חיבור  מתוכנן  זה,  חוזה 
שתבנינה    דשות,ות בקרה חביוב קיימים, באמצעות שוח ווי  ביוב חדשים, אל ק

 ם. ביוב הקיימיעל קווי ה

לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים, לגילוי הקו הקיים, למדוד    על הקבלן
(   ( ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח.  המפקח L.Iאת רום הצינור הקיים 

רצפת השוחה ובאיזה  בנה  יבדוק את נתוני המדידה ויורה לקבלן באיזה רום תי
עבודה  לה הזרם.  ההסמוכה, במעממנה לשוחת הביוב    ביוב,יונח קו השיפוע  

תכלול :  בניית שוחה חדשה, על קו הביו הקיים, כמפורט לעיל, שבירת הצינור  
חיבור   השוחה,  בקרקעית  והעיבודים  התיקון  והשלמת  לקיר  הקיים  הצינור 

שוו או  "איטוביב"  מחברי  בעזרת  ערהשוחה,  והחזרת  ה  החוזר  המילוי  ך, 
 ם. הקוד  שטח למצבוה

י יחידה, המחיר אינו כולל את שוחת  ם, ישולם לפ, על קו קיי עבור בניית שוחה
 הבקרה, עלי ישולם בסעיף בנפרד במחירון. 

 

 צילום קווי ביוב גרביטציוניים, לאחר ביצוע  24.58.15

 כללי  א.  

חז בדיקה  יבצע  הקבלן  קטע,  בכל  העבודה,  הביוב    ותיתבסיום  קווי  כל  של 
הבדיקה שבוצע ציוניים,  הגרביט ידיו.   על  באמצ  ו  צתבוצע  פעולת  ילום  עות 

"וידאו" צבעוני, לאורך הקו המונח.  בצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה   
 ביוב. וידאו במעגל סגור, המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך קווי ה  -

ה קווי  תוך  אל  ולהביט  לצלם  היא  הבדיקה  לבדוק  ביוב מטרת  אותם,  לתעד   ,
מצ ואופן  את  הצי  ביצוע בם  פעולת  אההנחה.   תיעשה  ולום  שטיפה  ניקוי  חרי 

 הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל.   
 

הצילום יבוצע באמצעות קבלן משנה מיומן ומומחה בביצוע עבודות אלו, בעל  
וני הדרישות המפורטות ציוד  בכל  שיעמוד  בביצוע העבודה,  ל.  קבלן  לעי  סיון 

 פקח. ש על ידי המוהתיעוד, יאושר מרא ענוח הצילום הפהמשנה שיבצע את 
 

   ביצוע העבודה  ב.  

הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב, המילוי החוזר ובניית  
 הסלילה של הכבישים. השוחות.  הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע ו 

רש  וחות, כנדף ולנקות את הצינורות והשלשטולפני ביצוע הצילום, על הקבלן  
 ם. יל ובמפרטים הכלליילע

לב  על הקבלן  תוך  להיערך,  הצילום,  ע"י    48יצוע  שעות, ממועד מתן ההוראה 
 המפקח, לבצע אותו. 

ש,  הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמפקח באתר.  הקבלן יתאם מרא
ום יבוצע באמצעות  הצילעם המזמין והמפקח באתר, את מועד ביצוע הצילום.

נרת,  עת צילום הצגל סגור.  ההמצלמת, בצבע, במע   יזיה,צלמת טלווהחדרת מ
על   וידאו,  במכשיר  ותוקלט  צבעונית  טלוויזיה  מסך  גבי  מעל  התמונה  תוקרן 

 מדיה מגנטית. 

יוסף, בעזרת מיקרופון,    עליהןהצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי תקליטור,  
הצי  בזמן  קולי  ה  לום,תיעוד  הערות  של  הסרט,  גוף  לגבעל  מיק מבצע,  ום  י 

 וכד'.  שיגלה ויזההומהות המפגעים, 

תחילת הצילום, הקבלן יסמן, בצבע, על השוחות את מספריהן, בפנים על    לפני 
ן יהיה  הקיר ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי.  הסימון הפנימי יעשה כך שנית

השוחה, בעת צפייה חוזרת  הוי  לזהותו בעת צילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זי
 תקליטור. ב

 

 תיקון מפגעים  ג.  

ביצובמיד ובעת  ו/ה  הצילום  התקליטור  ע  ופענוח  חוזרת  צפייה  בעת  או 
   : היתר  בין  הכוללים  מפגעים,  יתגלו  המשנה,  של קבלן  ע"י מומחה  המתועד, 

בנייה,   פסולת  חול,  מן  לכלוך,  הבולטים  )גומיות(  אטמים  בצינורות,  שברים 
להמחבר שהונים  קווים  הצינורות,  בצורה  תוך  אחרים,   עקומהחו  ופגמים 

יש שלד המפקח  הקב  עת  התיקונים  לתקנם,  כל  את  לבצע  חייב  יהיה  לן 
 שיידרשו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
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והשוחו הקווים  כל  של  מחדש  ושטיפה  ניקוי    : יכללו  פתיחת  התיקונים  ת, 
שהתגל הביוב,  קווי  לגילוי  חפירה  בהכבישים,  הצינורות ו  פירוק  מפגעים,    ם 

דש של קווים,  וק והנחה מחתקינים, פירתם בצינורות חדשים  והחלפהשבורים  
שהונחו בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מחברים, שאטמים בולטים  

בעת   שיתגלו  אחרים  ומפגעים  הצינורות  תוך  אל  פנימה  הצילום,  מהם  ביצוע 
 הקודם.  מצבומילוי חוזר של החפירה והשבת השטח ל

האחרא יהיה  הבלעדי,הקבלן  כללתקן  י  את  חשבונו,  על  שי   ,  תגלו,  המפגעים 
 ות רצונו המלאה של המפקח. לשביע

לאחר השלמת תיקון המפגעים, יבוצע, על ידי הקבלן, צילום חוזר של הקווים,  
 כל המפגעים תוקנו.  שנוקו ו/או שתוקנו, כדי לוודא שאכן

 

 הצגת הממצאים  ד.  

תיעוד הצילום,    ם, אתושה העתקי הקבלן ימסור למזמין, בשל   ודה,בסיום העב 
תקלישיכ   : הלול  ודו"ח  של  טור  בכתב  תיאור  עם  כדלקמן,  מפורט  נדסי, 

 הממצאים שהתגלו, כולל סיכום ומסקנות. 
 

   תקליטור(  1)

הקטע של  מצולם  תיעוד  תכלול  המגנטית  סימון  המדיה  כולל  שיצולמו,  ים 
 מספרי שוחות. 
של   הקול  מבצעהתקלפס  הערות  את  יכלול  כהעבודה,    יטור  ביצוע  תוך  די 

בזמן צפייה חוזרת ופענוח התקליטור ע"י  , שהתווספו  ערות נוספותהצילום וה
 מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילום. 

 

 דו"ח ביצוע העבודה : (  2)

דו"ח יוגש  התקליטור,  עם  עבודת    יחד  של  מפורט  סיכום  הכולל  הנדסי, 
ו העתקים של  יצורפ.  לדו"ח  י מומחה של מבצע הצילומיםן ע" הצילום, שיוכ 

עליתוכניו עדות,  הת  יצוינו  מיקום  הן  במדויק,  יצוין,  ובעיקר  שצולמו  קטעים 
 כל המפגעים שהתגלו במהלך ביצוע הצילומים.   

 

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול : 

הלך הצילום, עם  ו במתיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שהתגל 
 ט. ומפורום מדויק זיהוי מיק 

 

של   בכתב  הצילותיאור  והפענוח,  עבודת  תוכנית  ם  מספר  ציון    : שתכלול 
מפגע,   מיקום  ציון  סמוכות,  שוחות  שתי  בין  שצולם,  הקו  קטע  זיהוי  האתר, 

וכה, זיהוי מיקום על התקליטור,  שהתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמ 
, של  מומחהשל מהנדס  סיכום ממצאים וחוות דעת    פגע,תיאור מפורט של המ

 .הות המפגעיםהמבצע, לגבי מ
 

יצ של  לדו"ח  וכן  שהתגלו  המפגעים  כל  של  "סטילס"  תמונות  תדפיסי  ורפו 
הוידאו, באמצעות   צילום  ע"י מבצע  תצולמנה  אל  מיוחדות.  תמונות  נקודות 

 מעל גבי מסך הטלוויזיה.  מצלמה,

ס  ד.  פקויים בלבכל הקטעים, שבהם נמצאו ליכזו  במדיה מגנטית נפרדת, ירו
ה המדיה  של  יכלהקול,  תיאורמגנטית,  את  ע"י    ול  המדויק,  ומיקומו  הליקוי 

 מבצע הצילום.
 

 צילום חוזר : (  3)

לכלוך   והשוחות, בהם ימצא  ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים  לאחר השלמת 
ו/  ו/או  שנוקה  הקטע  מחדש  יצולם  שהתגלו,  המפגעים  שתיקון  כדי  או  תוקן, 

 ו, כפי שנדרש.תוקנ  ל המפגעיםלבדוק אם אכן כ

כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד אחריו  כלול צילום  ה המגנטית תהמדי
 יוסף, בעריכה, צילום חוזר של הקטע, לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים.

ל  היח' את עלות הצילום פנימי של קווי ביוב, כולל כ  על הקבלן, לכלול במחירי
 ומר והעבודה הדרושים. הח

בקווי הביוב,  ים, שיתגלו  תיקון מפגע  של הקווים והשוחות,חדש,  ר ניקוי מעבו
עד   התיקונים,  השלמת  לאחר  הקטע,  של  מחדש  וצילום  הקבלן  ע"י  שבוצע 
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והמ בנפרד  ישולם  לא  המפקח,  ע"י  מאושר  תקין,  צילום  יחשב  לקבלת  חיר 
 ככלול במחיר הכולל של העבודה. 

 

 וחות קת אטימות לצנרת ביוב ולשבדי 25.58.15

רה, תיעשה בהתאם לנדרש ולשוחות הבקרביטציונית ימות, לצנרת ביוב גת האט בדיק
 במפרט הכללי.  57בפרק 

כולל  ובשוחות,  גרביטציוניים  ביוב  בקווי  אטימות  בדיקות  התאומים,  ביצוע  עבור 
חוזרת   לבדיקה  הקבלן,  ע"י  שיתוקנו  מפגעים  בהם  שימצאו  קטעים  יששל  ולם א 

ככ יחשב  ומחירן  במחירבנפרד  האס לול  הי  והנחת  חפירה  והשפקה,  וחות צינורות 
 הכמויות. שבכתב 

 
 שילוט לפרוייקט     58.16

  X  2.5  2  בגודל של  פח,עשוי    ,שלט מואר  ,למשך תקופת ביצוע העבודה  ,על חשבונו  ,הקבלן יציב
 מטר.

 שלטים, לפחות, בכל אתר עבודה.  2 יוצבו
 

 : פיעועל גבי השלט יו

 .שם היזם -

 . המבוצעותודות ייקט והעב מהות הפרו -

 קבלן פרטי ה -

 . ודהשל מנהל העבשמו  -

 .פרטי המתכננים -

 . פרטי הפיקוח -

 . פרטי הניהול -
 

ומיקומו   הכיתוב  הצבעים,  צורתו,  השלט,  של  הסופי  המפקח.  המדויקהגודל  ע"י  לא    יקבעו 
 במחיר היחידה שונים.  כלולישולם לקבלן בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1' ספח זנ
 

 ות לחץ אויר טימות באמצענספח לבדיקת א
 

 EN- 1610דגשים למזמין עבודת בדיקת האטימות לפי התקן האירופאי  .1

 ם: המזמין יביא תכניות הכוללות את המידע הבא לגבי הקטעים הנבדקי 1.1

 קטרים. *
 אורכים מדויקים.   *
 סוג הצינור.  *

 
 הצורך. תנועה, בעת יחתן, כולל סידורי רך פת וחות, לצומזמין ידאג לגישה נוחה לשה 1.2
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על   1.3 נפרדת לפרויקט הנחת הקו  ותוגדר כעבודה  לבודק  בין המזמין  הזמנת העבודה תתבצע 

 ידי הקבלן. 
 

אי  1.4 גורמים  הימצאות  ללא  תתבצע  אמינות  הבדיקה  תוצאות  קבלת  לצורך  נטרסנטיים 
 ל האפשר. ת ככ ואובייקטיביו

 
לזמן מוערך  מה אל תוכן  ש הפסקת זריבקווים פעילים תידרבמים  ת השוחות  במהלך בדיק 1.5

 דק'. לכן במקרים מסוימים יידרשו תכניות מעקפי זרימה/ משאית שאיבה.   40-של כ
 

ה 1.6 מסירת  לקראת  הסופי  במצבן  ימצאו  אטומות  השוחות  להיות  ויצטרכו  לתאגיד  קו 
ם  ם, החיבורים הצדדיינימיימתעלים הפ דק לשטח. בשוחות יותקנו ההבו  בהגדרתן לפני בוא

 כו' כדי לאפשר תוצאות בדיקה אמינות. של הרחוב ו לקו הראשי
 
 מפרט לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת לקווי ביוב גרביטציוניים בלחץ אוויר נמוך  .2

 כללי  2.1

הקבלן בדיקת אטימות    יבצעהעבודות, לאחר כיסוי התעלות ולפני הנחת האספלט,    בסיום
 קווי הביוב שבוצעו. קטעי שבת, לכל ממוח

 

תב אהבדיקה  לצורך  השונים  וצע  התקנים  פי  על  שהונחו,  הביוב  קווי  אטימות  בטחת 
 הרשומים מטה ובהתאם להוראות פרק זה.

 

למטרה זו, שיאושר ע"י המזמין, לפני ביצוע  הבדיקה תבוצע אך ורק באמצעות ציוד ייעודי  
 . לל את ציוד הבטיחות הנדרשהכו  העבודה,

 

 ות תקפים לפרק זה :והורא תקנים 

EN- 1610   - ופאי המקובל הכולל בתוכו את כל  התקן האיר
 נושא בדיקות האטימות.

 
ASTM C-924  -  .בדיקת לחץ אוויר לצינורות בטון 

 
F 1417 ASTM - נמוך לצנרת   בדיקת לחץ אווירPVC . 

 
UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION   UN-B-6-98  -  בדיקות אווי  ביצוע  נמולחץ  ביוב  ר  לקווי  ך 

 ים.מותקנ 
 

ATV- M 143E-GERMAN ATV STANDARDS -   .בדיקת לחץ אוויר נמוך לקוי ביוב 
 

 וכן תקנים רלוונטיים אחרים.
 
 
 
 
 
 
 
 

 נהלים מקדימים לבדיקה  2.2

 קים: יא תכניות הכוללות את המידע הבא לגבי הקטעים הנבד המזמין יב 2.2.1

 קטרים  *
 ם  אורכים מדויקי *
 ר הצינוסוג  *

 

 צורך פתיחתן חה לשוחות לאג לגישה נו המזמין יד 2.2.2
 

יכניס את שיטת הבדיקה למפרטים הטכניים בכדי לקבל חסינות אל מול   2.2.3 המזמין 
 . הקבלן בכל הנוגע לתוצאות הבדיקה
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ותוגדר כעבודה 2.2.4 לבודק  בין המזמין  נפזמנת העבודה תתבצע  לפרויקט הנחת  ה  רדת 
 . ידי הקבלןהקו על 

 

ל 2.2.5 תתבצע  הימצאות  הבדיקה  אינטלא  תוצאות  גורמים  קבלת  לצורך  רסנטיים 
 . אמינות ככל האפשר

 

במהלך בדיקת השוחות במים בקווים פעילים תידרש הפסקת זרימה אל תוכן לזמן   2.2.6
משאית    /  זרימהקפי  לכן במקרים מסוימים יידרשו תכניות מע  ,דק'  40-ל כמוערך ש
 שאיבה.  

 
 הבדיקה יצוע  אופן ב  32.

שוחות סמוכות, כששני קצות הקטע יאטמו לחלוטין  רד בין שתי  ע ייבדק בנפכל קט 2.3.1
 בפקקים פניאומאטיים מתאימים למטרת בדיקת לחץ.  

פנימי אויר  לחץ  להחדרת  יותאם  הפקקים  לחץ    אחד  מדחס  באמצעות  הקו  לתוך 
 אוויר.  

הדרושה בהתאם    הלחץ   הגעה לרמתבקצב מתאים לתוך הקו, עד  חדר  לחץ אוויר יו
 "ב(.  מ  100-ים )כלתקנ

 דקות לייצוב הלחץ הפנימי.   5הגעה ללחץ, יש להמתין לאחר 

לאחר הייצוב והגעה ללחץ ראשוני נדרש, תחל הבדיקה הממוחשבת למדידת שינויי  
 לך הבדיקה. הלחץ במה

 

.  ור ואורכונדרטים, מותנה בקוטר הצינ לסט   משך הבדיקה לכל קטע יקבע בהתאם  2.3.2
 תר בקו.  דק הלחץ הנו ום משך הבדיקה, ייבבסי

 ידה והינו מעל קו המינימום בהתאם לנדרש, הקו תקין לדליפות.  במ

 במידה ולא, תיערך בדיקה חוזרת ויוחלט על תקינותו או אי תקינותו בהתאם. 
 

שתציין במהלך הבדיקה את    מחשבכל הנתונים המספריים יהיו מתוכנתים לתוכנת   2.3.4
 .  שוניםהנתונים ה

י הלחץ במהלך הבדיקה ולפיו ייקבע אם  רה על שינוי דפס גרף המובסיום הבדיקה יו
 הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.  

 

ספו בהתאם לגובה מי  במידה והקו הנבדק תחת מי תהום, ישתנו ערכי הלחץ ויתוו 2.3.5
 תהום מעל תחתית הצינור. 

 
 הבדיקה זמן  2.4

וחות  ם הירידה לשת בודדות ועות המערכת נמשך דקותייצב ולל זמן הזמן הבדיקה עצמה כ
 דק' לקטע בדיקה.  15-20-וניפוח הפקקים עשוי להימשך כ

 
 
 
 
 
 

 הצגת נתוני הבדיקה  2.5

יוגש דו"ח מודפס ממערכת הבדיקה   שיכלול את נתוני הבדיקה לכל קטע  בסיום הבדיקות 
 הנתונים הבאים :  כוללוקטע בין שוחות, 

 

 ם טים כללייפר . 1

 לקוח. שם  -
 הבדיקה. תאריך ביצוע  -
 יישוב, רחוב, פרטים נדרשים נוספים.  -ם הפרויקט  מקו -

 מספר דו"ח.  -

 משוחה לשוחה. -מספק קטע   -
 

 פרטי צינור   -נתוני הבדיקה  . 2
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 קוטר צינור נבדק.  -
 י תהום. הימצאות מ  -
 אורך קטע נבדק.  -

 סוג צינור.  -

 נה. חודש ושנת התק  -
 

 פרטי מהלך הבדיקה  . 3

 ץ בדיקה. לח -
 דיקה. משך ב -
 ץ. זמן ייצוב לח  -

 הבדיקה.מותר בזמן  הפרש לחץ -
 

 תוצאות בדיקה  . 4

 הפרשי לחץ בתחילת, במהלך ובסוף הבדיקה.   -
 

 גרף  .5

 ציר אנכי יתאר את הלחצים.  -
 . ציר אופקי יתאר את הזמן בדקות -
וק - ההתחלתי  הבדיקה  לחץ  עליון  לחץ  קו  יכלול  לחהגרף  את  ו  שיתאר  תחתון  ץ 

 מהלך משך הבדיקה. ותר בינימלי המ הלחץ המ

 ם במהלך הבדיקה. ינויי הלחצירף לתיאור שג -
 

 מסקנות והערות  .6

 קביעה לגבי תקינות או אי תקינות הקטע הנבדק.  -
 הערות נוספות במידה ויידרש. -

 
 דו"ח סופי  2.6

 לול את הפרטים הבאים )לפי סדר(:הדו"ח יכ

 דף התוכן  .1

 מזמין. טי הפר -
 פרטי המבצע.  -
 .  הדו"חרטי הכנת פ -
 בכתב. הערות כלליות  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 ה מסכמת טבל .2  

 תצורף טבלה מסודרת המסכמת את כלל הקטעים שנבדקו. -
את   - המסכם  מסמך  ויצורף  הייעודי  האטימות  ממחשב  המתקבלים  הדו"חות  כל 

 פרויקט. כלל ה
 

 דו"חות מצורפים  . 3

הדו"חות   כלל  נתהמקויצורפו  את  הכוללים  מהשטח  הבדיקריים  הטכ וני  ניים  ה 
 הייעודי. חשב הבדיקה שהתקבלו דרך מ 

 
 מפרט לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת לשוחות ביוב במים .3

 כללי  3.1

קת אטימות  בסיום העבודות, לאחר כיסוי התעלות ולפני הנחת האספלט, יבצע הקבלן בדי
 ממוחשבת, לכל קטעי קווי הביוב שבוצעו. 
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אט הבד אבטחת  לצורך  תבוצע  קווייקה  התהביו  ימות  פי  על  שהונחו,  השוניםב    קנים 
 ה ובהתאם להוראות פרק זה.הרשומים מט 

 

הבדיקה תבוצע אך ורק באמצעות ציוד ייעודי למטרה זו, שיאושר ע"י המזמין, לפני ביצוע  
 הבטיחות הנדרש.  העבודה, הכולל את ציוד

 

 תקנים והוראות תקפים לפרק זה :

EN- 1610   - כו את כל  ל בתוקובל הכולהתקן האירופאי המ
 ות האטימות.נושא בדיק 

 
ASTM C-924  -  .בדיקת לחץ אוויר לצינורות בטון 

 
F 1417 ASTM -  בדיקת לחץ אוויר נמוך לצנרתPVC . 

 
UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION   UN-B-6-98  -   ביוב לקווי  נמוך  אוויר  לחץ  בדיקות  ביצוע 

 ם.מותקני
 

ATV- M 143E-GERMAN ATV STANDARDS -  לקוי ביוב.  יקת לחץ אוויר נמוךבד 
 

 רלוונטיים אחרים. וכן תקנים
 

 נהלים מקדימים לבדיקה  3.2

 : ותהנבדק השוחותהמזמין יביא תכניות הכוללות את המידע הבא לגבי   3.2.1

 קטרים  *
 מדויקים   עומקים *
 השוחה  חומר סוג *
 . ת תקינותהאליו ירצה לבדוק המזמין אעד   הגובה בשוחה הנבדקת *
 

 פתיחתן וחות לצורך ישה נוחה לשהמזמין ידאג לג 3.2.2
 

יכניס את שיטת הבדיקה למפרטים הטכניים בכדי לקבל חסינות אל מול   3.2.3 המזמין 
 . הקבלן בכל הנוגע לתוצאות הבדיקה

 

נפרהזמנת   3.2.4 ותוגדר כעבודה  לבודק  בין המזמין  להעבודה תתבצע  פרויקט הנחת  דת 
 . קבלןהקו על ידי ה

 

היה 3.2.5 ללא  תתבצע  גורמיבדיקה  אינטרסנטימצאות  תוצאות  ם  קבלת  לצורך  ים 
 . אמינות ככל האפשר

 

במהלך בדיקת השוחות במים בקווים פעילים תידרש הפסקת זרימה אל תוכן לזמן   3.2.6
משאית    /  רימהלכן במקרים מסוימים יידרשו תכניות מעקפי ז  ,דק'  40-מוערך של כ

 שאיבה.  
 

 ה הבדיקפן ביצוע  או 3.3

תי 3.3.1 שוחה  בנפרד,  כל  פתחיה  בדק  פניאומטיים  כשכל  פקקים  העזרת  ייסתמו 
 מתאימים למטרת הבדיקה.  

לדרישות   בהתאם  לבדיקה  הרצוי  הגובה  עד  במים  השוחה  תמולא  בידודה,  לאחר 
 ר.  תוצב החצובה מעל לפתח השוחה המייצבת את מקל הסנסוהמזמין ו

מחשב  תחיל לשדר לבולו העליון, ובו יוב לגשיותר קר  המקל ירד לגובה הרצוי כמה
 ס המים המשודר אליו.  את מפל

יתחיל זמן ההתייצבות שלפני תחילת הבדיקה בלחיצה   לאחר הגעה למפלס הרצוי 
 על כפתור "התחל".  

סור  דיקה בלחיצת כפתור וימדדו שינויי המפלס בעזרת הסנ לאחר הייצוב תתחיל הב
 יעודי. המשדר למחשב באמצעות כבל 
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המותר   3.3.2 הבדיקה  במ"מהפסד  זה  בליטר(    )אם  בהתאם  או  יקבע  שוחה  לכל 
 לסטנדרטים מותנה בנפח השוחה שמולאה במים.  

 בסיום משך הבדיקה, ייבדק המפלס הנותר בקו.  

 ותר המקסימלי לפי נתוני המחשב, השוחה אטומה.  במידה והינו מעל ההפסד המ 

 לנהוג בהמשך. כיצד שר יחליט לא, תועבר הודעה למזמין אדה ו במי
 

יהיו מתוכנתים לתוכנת מחשב שתציין במהלך הבדיקה את  ם המספריים  כל הנתוני 3.3.3
 הנתונים השונים.  

ולפ  על שינויי המפלס במהלך הבדיקה  גרף המורה  יודפס  ייקבע  בסיום הבדיקה  יו 
 אם הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.  

 
 זמן הבדיקה  3.4

שוחות, עם הירידה לדק' ו 30-כ  ייצבות המערכת נמשךמן התמה כולל זזמן הבדיקה עצ
 דק' לשוחה נבדקת.  40-45-ניפוח הפקקים ומילוי המים עשוי להימשך כ

 
 הצגת נתוני הבדיקה  3.5

ת הבדיקה שיכלול את נתוני הבדיקה לכל שוח,  בסיום הבדיקות יוגש דו"ח מודפס ממערכ
 ים הבאים : נתונכולל ה 

 

 ליים פרטים כל . 1

 קוח. שם ל -
 . תאריך ביצוע הבדיקה -
 , רחוב, פרטים נדרשים נוספים. יישוב -יקט  מקום הפרו -

 מספר דו"ח.  -
 

 פרטי שוחה   -נתוני הבדיקה  . 2

 קוטר שוחה נבדקת.  -
 עומק שוחה.  -
 סוג שוחה.  -

 חודש ושנת התקנה.  -
 

 פרטי מהלך הבדיקה  . 3

 מפלס המים בשוחה.  -
 משך בדיקה.  -
 ים/מ"מ(. ד לעומת הפסד מותר )בליטרהפס -

 
 
 
 

 תוצאות בדיקה  . 4

 לך ובסוף הבדיקה.  בתחילת, במהרשי מפלסים הפ -
 

 גרף  .5

 ציר אנכי יתאר את שינויי המפלס.  -
 ציר אופקי יתאר את הזמן בדקות.  -
 ומפלס המים התחתון. הגרף יכלול קו מפלס המים העליון ההתחלתי   -

 יורד. במקרה וקו הבדיקה הרגיל  עולהציר לתיאור תמונת מראה של קו  -
 

 ות והערות מסקנ .6

 השוחה הנבדקת.  ו אי תקינות בי תקינות אקביעה לג -
 הערות נוספות במידה ויידרש. -

 
 דו"ח סופי  3.6
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 הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים )לפי סדר(:

 דף התוכן  .1

 פרטי המזמין.  -
 טי המבצע. פר -
 פרטי הכנת הדו"ח.   -
 תב. הערות כלליות בכ -

 

 טבלה מסכמת  .2  

 ת שנבדקו.מסכמת את כלל השוחודרת הטבלה מסו תצורף -
הדו"חות - את    כל  המסכם  מסמך  ויצורף  הייעודי  האטימות  ממחשב  המתקבלים 

 כלל הפרויקט. 
 

 דו"חות מצורפים  . 3

הכוללים מהשטח  המקוריים  הדו"חות  כלל  הטכניים,   יצורפו  הבדיקה  נתוני  את 
ישנם  קה השהתקבלו דרך מחשב הבדי  ה  4ייעודי.  לכל בדיקה  ם באופן  מתארידפים, 

 יקה. התקבלה מהבד ונת המצב, ששונה את תמ
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 נספח ט' 
 

 . 2022/80הצעת המשתתף המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה 
 
ה  . 1 מחירון  הוא  החוזה  י'חברה  בסיס  להנספח  בהתאם  למדד,  צמודים  הנ"ל  מחירון  פרקי  וראות  , 

 המכרז.  מסמכי
 

 ינם כוללים מע"מ. שקלים וא ון הינם בר המחירים במחי .    2
 

 )באחוזים( למילוי על ידי הקבלן ניתנים בנספח ט' שלהלן. כוז ההנחות רי .    3
 

 פי ההנחה שנתנה על ידינו לכל פרק.  הרינו מצהירים כי ידוע לנו כי התשלום בפועל יחושב על  .    4
 

ש .  5 לפי  ה החברה,  דעתה  רשוהמוחלטמלא, הבלעדי  יקול  לבצע  א, תהא  העבודית,  ות באמצעות  את 
או  /ו של פרסום מכרז או בדרך אחרת כלשהי, ולקבלן לא תהא טענה  ין אם בדרך  אחרים, ב   קבלנים

 תביעה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך". 
 

ון.  במקרה  ידינו הינם הפחתה למחירים הבסיסיים של היחידות שבמחיר  המחירים המוצעים על -
 פורש. מ" ב0ואין הנחה תצוין הספרה "

 
 

                                                                                                      ___________________ 
 

 חתימה וחותמת המשתתף                                                                                                     
 

 
 הקבלן עת הצ

 

 
 

 __________________________________( : במילים )אחוז ההנחה שניתנת הינה _________% 

 

חירון.   הפרקים במ ירים הבסיסיים, לפני מע"מ, של  למח   הינם הפחתה  האחוזים המוצעים על ידינו לעיל 
 " )אפס(, במפורש. 0הנחה, תצויין הספרה " במקרה ואין

 הערה : 

 . קבלני מסגרת, לביצוע פרוייקטים, הזולים ביותר 6ייבחרו עד  .1
 

 

 

 

                                                                                                                      _______ _________ ___ 
 שתתף חתימה וחותמת המ                                                                                                                  
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 נספח י' 
 

 תנאים כלליים  - 08/2022' כרז מסם למרימחיכתב כמויות ו
 
פורטים  ירים בכל התנאים המבהצעת המח  המשתתף במכרז זה כאילו התחשב  קבלןרואים את ה .1

 במכרז זה על כל מסמכיו. 
 

כוללת   המשתתף  הקבלן  התנאיםהצעת  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  במפרט את   ים,הנזכרים 
 .זהבמכרז הכלולים   בכתב הכמויות ובכל המסמכים ,תתכניוב
 

בכל    החברה תכיר  מאי    טענהלא  בהבנת    הבנתהנובעת  טעות  כלשהו  או  מאיכרז  במתנאי    או 
         התחשבות בו.

 
מחיר העבודה ייחשב על ידי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני,   .2

 את ערך:  להקבלן ככול
 

הפחת  הקשורים בה, ו   זר הנכללים בעבודה אווחומרי העכל החומרים, המוצרים לסוגיהם   א.
 שלהם.

  

 ה. ז עבודות נשוא מכרזההשלם של  ןכל העבודה הדרושה לשם ביצוע ב.
 

 , וכד'.  השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות ג.
 

ביצוע ד. לצורך  הדרושים  הזהירות  אמצעי  המכרז,    כל  למסמכי  בהתאם  לרבות  העבודה 
 . ד'וכ  ומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוטמחס

 

כהוב ד. העמסתםלת  העבודה,  למקום  הנ"ל  וכן רתם  החז  ,שמירתםחסונם,  אפריקתם,    ,ל 
 לאתר העבודה וממנו.   הובלת עובדים

 

 .  והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' המסים ה.
 

  נון שיידרשו.עבודות המדידה, הסימון והתכ ו.
 

כ ז. כל האישו  ל הרשויותתיאום עם  דין, והשגת  רשיונות  ם והרים, ההיתריהמוסמכות עפ"י 
 העבודות.  הדרושים לצורך ביצוע 

 

 רשות בגין עבודת לילה, שבת וחג. כל ההוצאות הנד ח.
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ט.
 

 סוגי העבודות.  ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל  י.
 

 .  מכרזרים על פי הת להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחות הנדרשוכל ההוצא  יא.
 

   מל וטלפון.אספקת וצריכת מים, חש יב.
 

 דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.   דמי בדיקות, יג. 
 

מער יד. עדכון  דיווח,  עזר,  ואביזרי  הרכבה  מכלולי  מושלמת,  הרלוונטיות  התקנה  המידע  כות 
 ה, תיעוד ושירותים הנדסיים.  חיות החברעפ"י הנ

 

הל  כ .טו והעקיפוכלליההוצאות  הישירות  הקבלן,  של  זות  ובכלל  הוצאותיות,    תהמוקדמו  ה 
  המכרז ו/או מסמכיו הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי    ןוהמקריות וכ 

, בין  והערבויותהקבלן, לרבות הוצאות המימון    , ובכלל זה כל התקורה שלמחייבים אותן
 . ין שהן תיוודענה להם בעתיד, ובעתה לצדדים  שההוצאות האמורות כולן ידועות

 
 בדיקות  .3

פריטלדרוש    תרשאיחברה  ה כל  על  הישראלי  התקנים  מכון  של  וציוד    בדיקה  יחידה  או 
 למכון התקנים.  את הוצאות הבדיקהעל חשבונו . הקבלן ישלם  המוצעים על ידי הקבלן
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 טכנית  ספרות .4

 וד.  אספקת ספרות טכנית מלאה ותיע ו גםיבוצעו יכללל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או  כ 
 
 חריות א .5

היחידה במפרט    מחירי  שיוגדר  כפי  לתקופה  אחריות  יכללו  מכלול  ו/או  מוצרים  ו/או  לציוד 
ו/או  ע מהאחריות של הקבלן למוצרים  ובמסמכי המכרז.  אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרו

 . דות עפ"י דין ו/או עפ"י אחריות יצרןלעבו
 
 כנולוגיים ים טעדכונ  .6

טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר רים יכללו עדכונים  ו/או למוצ  מחירי יחידה לציוד 
 למחירי היחידה המוגדרים במחירון. 

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________ 

 __________________ תאריך: __ 
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 ח יב' נספ

 טוקול מסירהפרו

 מהקבלן(   ח התיקונים הנדרשים")דו
 

     
      

 חוזה מיום   שם החברה   שם העבודה 
 
 

 לעבודה שבנדון בהשתתפות :  _________נערך סיור מסירה מס'  _____________ _______ בתאריך

    החברה : נציג א.

  נציג הפיקוח :   ב.

  בלן :  נציג הק .ג

 
כי ב  לאחר הסיור מצאנו  רצוננהעבודה  פרט לליקו וצעה בשלמותה והושלמה לשביעות    מפורטיםים הו 

 להלן: 

 ___________________________ ____________________________ ______________  .א

 ___________________________________________________ _______________ ___  .ב

 ________________ _________ ____________________________ _____________ ___  .ג
 

 הערות: 

 _______ ____________________________________________ _________ _________  .א

 ___________________________________________________ ________ __________  .ב

 
 _____ _____________  על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך 

 
 __ ____ __________ __________ בשעה _____רך בתאריך ____העבודה יעסיור למסירה סופית של 

 
 
 

  
 _______________             _  ________________                   ________________  

 חברה חתימת ה                         חתימת המפקח                                 ןחתימת הקבל      
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 יג' נספח 
 

 הצהרה על חיסול תביעות

 
 
 

         לכבוד:
 )להלן: "החברה"(  בע"מאגיד אלעין ת
 

 א.נ.,
 

 2022/80ת מכרז הרה על חיסול תביעוהצ:     וןהנד
 
 

___________ וביום  ידי    נוהוזמ  הואיל  על  אלעין  מאתנו  עבודות  "(,  החברה"   )להלן:  בע"מתאגיד 
   ז שבנדון,במסגרת המכררשת מים וביוב,  שדרוג ופיתוחל
 

 ___ וביום  לכ_______________והואיל  הגשנו  האחרון    אתם  __  העבודה  החשבון  האמורה  בגין 
 ."(החשבון הסופין: ")להל

 
 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן
 
 

ידנו   על  שהוגש  הסופי  החשבון  כי  בזאת,  ומאשרים  מצהירים  הגורמים  הרינו  כל  ידי  על  ואושר 

בעל המקרקעין  / הנדסהמ/המפקח  רה,החב) לכל המועצה המקומית הרלוונטית/  סופי  הינו חשבון   ,)

הסופי,  לתש  ופרט ניין  ועדבר   בחשבון  המבוקש  תלום  ולא  לנו  תביעואין  כל  לנו  או  היינה  טענות  ת, 

הקשור  עניין  בכל  מטעמכם,  או  מכוחכם  הבאים  כלפי  ו/או  כלפיכם  שהוא  וסוג  מין  מכל  דרישות 

ו/או בסעיפי כ ה בעבודה  ו/או  ו/או בחוזה  או  כרוך בהם  תב הכמויות  והכל במישרין  ו/או הנובע מהם 

מיפבעק אנו  כאמווותרין.  דרישה  או  טענה  תביעה,  כל  על  בזה  ידועה  ים  שהיא  בין  ובין  ר,  כיום  לנו 

 שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

 
כלשהי המו מחובה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  בעניין אאין  לפי החוזה  עלינו  ותטלת  פגמים  חריות,  יקון 

 וליקויים כמפורט בחוזה.

 
 

 :ל החתום היוםנו עולראיה בא
 
 

 _________________ 
 ןהקבל
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 ' נספח יד

 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום
 

ט בחוזה זה, גם בעת  הקבלן מתחייב, להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפור 
 ע"י המדינה.   רום,ח רזת מצבהכבעת או   תאם להגדרת הרשות המקומית, בהמקומי, משבר מים 

משרד התמ"ת ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של עובדי  ז כמפעל חיוני ע"י  הוכר   התאגידלקבלן ידוע כי  
וע העבודות, במסגרת חוזה  הקבלן וכן לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים, לביצ

 זה.
 

י תעודות הזהות והאם פטורים הם  מספרהעובדים,  ת  להעביר, במועד חתימת החוזה, את שמו  על הקבלן
שמשים את העובדים ומספרי הרישוי.  כמו כן, יעביר הקבלן רשימת הציוד  ילואים, כלי רכב הממשירות מ 

 ביצוע עבודות התחזוקה. ואת מספרי הרישוי של הציוד, העומד לרשות העובדים, ל 
כן ה כמו  יעביר  העוב,  שמות  החוזה,  חתימת  במועד  ישדיקבלן,  אשר  העובדים  משו  ם,  לצוותי  כתגבור 

 ת ויציין האם פטורים הם משירות מילואים. מספרי תעודות הזהו הקיימים, עם פרוט
 )אפוד מגן ושחפץ(.  -הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער 

 

המאפשרים  ,  במסגרת חוזה זה, יצויידו בווי גרירההעבודות,  המשמשים את העובדים, לביצוע    כלי הרכב,
ובמעגריר התאגיד  ברשות  המצויים  מים,  מיכלי  כרית  מגפונזרכות   / החברה,  ה  את  ישמשו  אשר  ים, 

 להודיע לתושבים הודעות שונות, בנוגע למשבר המים או הפסקות המים, בהתאם להוראות המפקח. 
 

 מים מקומי : ם או משברהקבלן, בעת הכרזה על מצב חרו תפקידי

חרום מצב  ויוכרז  מיא  במידה  משבר  מקו  בהתם  העבודות,  את  הקבלן  עובדי  יבצעו  לסדרי  ומי,  אם 
 שייקבעו ע"י התאגיד. העדיפות, 

 

הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צוותי עובדים, נוסף לקיימים, לשם ביצוע תיקונים דחופים במערכת המים  
ת מערכמים דרך    פקושבים, במידה ויוחלט, כי לא ניתן לס קת מים לתן לשם סיוע בפריסת תחנות לחלווכ

 ייה". כנית פריסה של העיר אספקת המים העירונית.  זאת, בכפוף לתו
 

במידה ויחליט התאגיד, על הקמת תחנות לחלוקת מים, יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה של התאגיד,  
טים בתחנה, סיוע בהובלת מיכלי מים,  , הצבת שללל הצבת מחסומים וגידור התחנהבפריסת התחנות, כו

נני או  שייייחיידים  ציוד אחר  כל  או  ברזיות, מחסומים,  ובסיום המשבר,  דרש, לשם הקמת התחנם,  ות 
 פרוק התחנות והחזרת הציוד למחסנים. 

 

לדריש בהתאם  המים,  רשתות  לתיקון  ואביזרים,  צנרת  מלאי  יחזיק  מס'  הקבלן  מל"ח  נוהל  ,  152ות 
המ  כמפורט י בטבלה  והקבלן  במידה  לחוזה.   כנספח  התקחלצורפת  על  ספקים,    שרות יט   / ספק  עם 

התחייבות מאת הספק / הספקים, לספק את האביזרים  מועד חתימת החוזה,  לאחזקת המלאי, יצרף, ב
ותוך   חרום  בשעת  ל  6הנדרשים  הקבלן  ויחליט  במידה  ההזמנה.   קבלת  מרגע  המלאי  שעות  החזיק 

ני החברה ואחת  במחסם והצנרת רית החוזה, אישור על הימצאות כל האביזמעמד חתימבמחסניו, יצרף, ב
 "י המפקח מטעם העירייה.י, בהתאם לרשימה, ע לרבעון, תתבצע בדיקת המלא

 

אחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית, שיקבע ע"י התאגיד, יערך תרגיל, לבחינת מוכנות התאגיד  
ייקחול הקבלן  עובדי  חרום.   בתרג  שעת  ככחלק  התאגיד  עובדי  לצוות  ויסייעו  ובל  ילים    התאםשיידרש 

מים,   חלוקת  תחנות  בפריסת  לעיל,  ה למפורט  מים,  מיכלי  הנדרש  הובלת  וכל  שילוט  מחסומים,  ובלת 
 לפריסת תחנות. 
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 נספח טו'

 מים / ביוב : אחזקה / פרוייקט  -יומן עבודה 
 

 ___ __________, מס' פרוייקט :  __________________ רוייקט :  __________________שם פ
 

 אויר :  גשום / נאה / חם ____________, מזג ___/ ___ / ___, שם האתר :  __________  ך : תארי
 

 הערות הקבלן / תקלות / הפרעות   שם המזמין : 

   שם הקבלן : 

   תאור העבודה : 

   

   

   

 ת והערות המפקח הוראו  תר לציין שמות העובדים והציוד באיש 

   תאגיד : 

   קבלן : 

   מתכנן : 

   פקח : מ

   קבלן משנה :

   מודד / אחר : 

   עה / התקדמות העבודה תאור העבודה שבוצ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 _____________   שעת תחילת עבודה :  ____________, שעת סיום העבודה :

 
 

 מה :  ___________ חתי  ________,__ שם :  ____  , חתימה :  ____________ _________שם :  ____ 

 )נציג הקבלן(  )מפקח( 
 

 שים לב ! 
 א יומן עבודה מידי יום.יש למל  •
 יש למלא יומן עבודה נפרד לכל פרוייקט. •
 חוברת יומן עבודה מלא וחתום, יועבר למנהל הפרוייקט. •
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 נספח יז' 

 
 
 
 

נוהל הפסקות  
מות  מים יזו 

 תאגיד אלעין 
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 כללי  .1

קווים חדשים ,  וים קיימים, חיבור  דו למטרות שונות ובהן שדרוג קו ובים נועשמים יזומות ביהפסקות  
 חיטוי בריכות וכו'. 

י כללי תאגידי המים והביוב תוך הקפדה על מה שמפורט באמות מידה לעניין  הפסקת המים תבוצע על פ
 הפסקות מים. 

 עקרונות .2

 . קת מים מתוכננת לא תעלה על שמונה שעות רצופות הפס

מצומצמת ככל האפשר,   הנוגעים בדבר תהיה בוצע באופן שבו הפגיעה בצרכניםתוכננת תמהפסקת מים 
לשעות שבהן צריכת המים באזור שבו תתבצע הפסקת המים    ובכלל זאת תבוצע בשים לב, בין השאר,

 המתוכננת נמוכה ביותר. 

ל  ועולה ע הבליל 23:00   -ובבוקר   06:00המים המתוכננת מבוצעת בין השעות במקרים שבהם הפסקת 
מי שתייה לצרכנים שהפסקת המים משפיעה    רה לאספקה סבירה של שמונה שעות רצופות, תדאג החב

 ורך הפסקת המים המתוכננת לנסיבות העניין ולמידת הצורך באספקה כאמור.עליהם, בשים לב לא 

ד חינוך  על ארבע שעות ברציפות, באזורים שבהם מצוי מוסהפסקת מים מתוכננת העולה 
פעילותם מים למוסדות אלה בשעות  טור או מוסד רפואי, תדאג לספק ו מוסד פאמוכר 

 חליפיים. 

 שעות לפני הביצוע.  48המתוכננת   התאגיד יודיע לציבור על הפסקת המים

 סדר פעולות לפני ביצוע הניתוק : .3

  –יתוק תיאום פרטים הקשורים להפסקת המים ע"י מבצע הנפניה לאיש הקשר מר סאלח בדר ל •
 באמצעות טופס מצורף .  איש קשר. מפקח /

 הנדס ראשי מר חביב קרייני. עות הפעילות ע"י  מ אישור ש •

 הציג פקודת חיבור חתומה ומאושרת. במידה ומדובר בחיבור נכס יש ל •

 ר יהיה מעורב בתיאום(.תיאום עם מר נדים כנעאן על אופן סגירת מגופים ) חובה שאיש קש •

 מים לגורמים הבאים: הפסקת ה רסאלח בדר בדב העברת הודעה כתובה ע"י •

 ית. רשות מיקומ .1

 יש לוודא העברת הודעה לתושבים בהודעה כתובה.  –מוקד טלפוני  .2

 התאגיד. פרסום באתר  .3

 הודעה אישית לאנשי הקשר באותו ישוב .  .4

 באחריות אנשי הקשר.  –הודעה לתושבים בכריזה  .5

 

 פעולות שיש לבצע במקרים חריגים :  סדר .4

יע למנהל  וחות הזמנים המתוכננים יש להודיעמוד בל  לן רואה שאינובמידה והקב •
 ם . בטחון המי

 יש לפרסם הודעה בדבר העיקוב. •

 יפיים לפי מה שנקבע באמות המידה. יש להעמיד אמצעי מים חל •

 

ת מים בכל העבודות חובת נוכחות של איש שטח בכל תחילת עבודה )ניתוק ( ובכל החזר
 המפוקחת ע"י מפקח חיצוני. 

 

 המפקחים והקבלנים הרלוונטים.  ל זה לכלה יש להפיץ נו
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 פסקת מים יזומה טופס בקשת אישור ה .5

 
 

 תאריך
 _________ 

 לכבוד :
 כות מים וסביבהמנהל בטחון אי

 תאגיד אלעין 
 
 

 הנדון : בקשת אישור להפסקת מים יזומה
 

 _______________________שם המבקש / מפקח : ______
 

 __________________ : __________ טלפון המבקש / מפקח
 

 ____________ __________________שם הקבלן המבצע :__ 

 ____ הישוב :__________________________________

 מטרת ההפסקה : __________________________________ 

 ______________ פקודת חיבור : ______________________

 _______ ______________תאריך ההפסקה המבוקש : ______

 ______ __________________אזור / שכונה מושפעים : ______

 ______ שעות הפסקת המים המבוקשות : ____________________

 איש קשר מטעם התאגיד :________________________________ 

 _______________________ איש קשר מטעם המבקש :_________ 

 _____________ ______________________ השפעת מזג אויר :  _

 _______________________________________________ תי עוסק מושפעים :_מוסדות חינוך/ ב

______ ____________________________________________________________________ 

 

 חת מיםחתימת מנהל פ                                                                                    חתימת המבקש         

___________                                                                                           ________________ 

 

 

 חתימת המאשר

 ___________ 
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 ה אמות מיד .6

 

 הפסקת מים מתוכננת 

היא לבצעה  ורך בהפסקת מים מתוכננת רשאית  י קיים צכראתה החברה  ()א . 101
של   א תעלה על שמונה שעות רצופות אלא אם כן אישר המנהל הכלליובלבד של

החברה את הארכת ההפסקה ודיווח על כך בהקדם האפשרי לרשות הממשלתית 
 מור, למנהל רשות המים.לאחר שראה כי יש צורך כא

עה בצרכנים הנוגעים בדבר  שבו הפגי ת תבוצע באופןהפסקת מים מתוכננ )ב( 
ובכלל זאת תבוצע בשים לב, בין השאר, לשעות    מצומצמת ככל האפשר,תהיה 

 מים באזור שבו תתבצע הפסקת המים המתוכננת נמוכה ביותר.שבהן צריכת ה

בבוקר   06:00מבוצעת בין השעות במקרים שבהם הפסקת המים המתוכננת  )ג( 
של   ופות, תדאג החברה לאספקה סבירהשעות רצ הועולה על שמונבלילה  23:00-ו

ים שהפסקת המים משפיעה עליהם, בשים לב לאורך הפסקת המים  מי שתייה לצרכנ
 המתוכננת לנסיבות העניין ולמידת הצורך באספקה כאמור.

(, חברה לא תבצע הפסקת מים  )ב-על אף הקבוע בסעיפים קטנים )א( ו )ד( 
ק  ת השנייה, ובימים המפורטים בחלשל התוספ ורטים בחלק א'מתוכננת בימים המפ
ייה לא תבוצע הפסקה כאמור אלא בכפוף להרכב האוכלוסייה  ב' של התוספת השנ

 ליה צפויה להשפיע הפסקת המים.שע
 

 

 ת באזורים שבהם מצויים מוסדות ציבור הפסקת מים מתוכננ 

בע שעות  הפסקת מים מתוכננת העולה על אריש לבצע  מצאה חברה כי )א( . 102
רפואי,  אזורים שבהם מצוי מוסד חינוך מוכר או מוסד פטור או מוסד ברציפות, ב

תדאג לספק למוסדות אלה בשעות פעילותם, במידת הצורך ולפי נסיבות העניין,  
 יה לרבות פתרונות סניטציה.נגישות למי שתי

וך או מוסד פטור כאמור בסעיף  מוסד חינ ראש ובכתב, עםחברה תתאם, מ )ב( 
שבו יונחו פתרונות סניטציה במקרים של הפסקת מים מתוכננת  טן )א(, את המיקום ק

 או במקרים של הפסקת מים לצורך תיקון תקלות.
 

 הודעה לצרכנים על הפסקת מים מתוכננת מתן 

ת לפחות מראש  שעו  48לבצע הפסקת מים מתוכננת כוונתה  לחברה תודיע ע )א( . 103
ת הצרכנים  ים הצפויים להיות מושפעים ממנה; בהודעה זו תיידע החברה אלצרכנ

בין השאר על הסיבה להפסקת המים המתוכננת, האזורים שבהם תתבצע, מועד ופרק  
 נת.קים ככל האפשר, שבהם תתבצע הפסקת המים המתוכנהזמן, מדוי

י  שות המקומית או ראשסעיף קטן )א( תישלח גם לראש הרכאמור ב ההודע )ב( 
מהפסקת המים   הרשויות המקומיות שצרכנים בתחומם צפויים להיות מושפעים

 המתוכננת.

חברה תיידע את נציגי השירות במרכז שירות הלקוחות שלה על כוונתה   )ג( 
 בצע הפסקת מים מתוכננת, כקבוע בסעיף קטן )א(. ל

נים שבנכסם תופסק  כאמור בסעיף קטן )א(, לכל הצרכח הודעה לחברה תש )ד( 
 ספקת המים באופן מתוכנן בכל האמצעים המפורטים להלן:א

פרסום בלוחות מודעות המצויים בתחום שבו תבוצע הפסקת המים   (1)
 המתוכננת, אם ישנם שכאלה;
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כננת; לעניין  על דלתות הנכסים שבהם מבוצעת הפסקת המים המתוהדבקה  (2)
לת הכניסה  ין, די בהדבקה על דלחוק המקרקע 52כהגדרתו בסעיף   ית משותףב

 לבית המשותף;

 באתר האינטרנט של החברה; (3)

באמצעות דואר   –אם פרטי הקשר של הצרכן הנדרשים לשם כך מצויים בידה   (4)
  קולית, ובלבד שהחברה לא תפנה לצרכן באמצעי זהאלקטרוני, מסרון או הודעה 

 זו;  אינו מעוניין לקבל הודעות בדרךע לה כי יאם הצרכן הוד

, תפרסם מידע בדבר  101מספקת מקור מים חליפי לפי סעיף אם החברה  (5)
 ומו באמצעי הפרסום והודעות לפי סעיף קטן זה; מיק

ים העיקריים, ובסעיף קטן  לכלל 73לעניין הודעות לפי סעיף זה יחול סעיף  (6)
אזור שבו תבוצע הפסקת המים  ונה או בכה" ייקראו "בש)א( אחרי "רוב צרכני

 וכננת".המת

( יצורף  2)-( ו1ה לפי סעיף קטן )א( ופרסום לפי סעיפים קטנים )ד()להודע )ה( 
במקום בולט כיתוב בערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית הכולל את המילים "הודעה  

 מתוכננת".  על הפסקת מים
 

 

 ות ל צורך תיקון תקהפסקות מים ל

ת, תודיע על כך לצרכניה  ם לצורך תיקון תקלומצאה חברה כי יש לבצע הפסקת מי . 104
 בהקדם האפשרי, לפי המפורט להלן:

במוקד השירות של החברה, תושמע הודעה מוקלטת לגבי האזור שבו קיימת   (1)
רת אספקת המים; במקרים שבהם תספק החברה מקור  תקלה והמועד המשוער להחז 

בר מיקומו של מקור  תכלול ההודעה המוקלטת מידע בד ( 4פסקה ) מים חליפי לפי
 המים החליפי;

 ל החברה;עדכון שוטף בדבר התקלה באתר האינטרנט ש (2)

באמצעות דואר   –אם פרטי הקשר של הצרכן הנדרשים לשם כך מצויים בידה   (3)
ם  אכן באמצעי זה ון או הודעה קולית, ובלבד שהחברה לא תפנה לצראלקטרוני, מסר

 הודעות בדרך זו;  הודיע לה כי אינו מעוניין לקבלהצרכן 

יים רצופות, במקרים שבהם הפסקת מים לצורך תיקון תקלות עולה על שעת (4)
תדאג החברה לאספקה סבירה של מי שתייה לצרכנים הנוגעים בדבר; חובת אספקה  

כן   , אלא אם05:00-ל 24:00תחול אם הפסקת המים נמשכת בין השעות כאמור לא 
 ה;שתייה גם בשעות אל באזור שבו יש צריכה רבה של מי מדובר

ל שלוש שעות  במקרים שבהם הפסקת המים לצורך תיקון תקלות עולה ע (5)
רצופות ומבוצעת באזורים שבהם מצוי מוסד חינוך מוכר, או מוסד פטור או מוסד  

  י נסיבותפמידת הצורך ולדאג החברה לספק למוסדות אלה בשעות פעילותם, ברפואי ת
במיקום שייקבע מראש בינה ובין   ות פתרונות סניטציההעניין, נגישות למי שתייה לרב

 אותו מוסד.
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 קנסות

לקדמותו  אי עמידה בתנאי המכרז: לוחות הזמנים להגעה לשטח, השלמת העבודה והחזרת מצב השטח   .1

הפי לפי  הקבלן  על  כספי  קנס  הטלת  וזאתר יגרור  שלהלן  התאגיד    וט  מזכות  לגרוע  נוסף  מבלי  לפיצוי 

    ו/או לחוק ו/או כל דין אחר(.  התאם להוראות ההסכםב

 

 קנס                                           תאור                                      מס'  

 

 מאושר למקום ,העבודה צוע בגין אי פינוי פסולת ושאריות חומרי בנין, אדמה וכו' לאחר בי .1

 ₪.  5,000                   העבודה(.           ימים לאחר גמר 7ך  תו) לאיכות הסביבה ע"י המשרד     

  ₪ 5,000                      . סיום העבודהימים ממועד   7צ"ב השטח לקדמותו תוך אי החזרת מ .2

 ₪.  2,000                                 מותו.                                 של אי החזרת מצב השטח לקד בגין כל יום נוסף קנס .3

 בגין אי עמידה בתנאי בטיחות בביצוע העבודה והפסקת העבודה של הקבלן ע"י    .4

                                                                                                   ₪.           3,000            מונה הבטיחות של התאגיד או כל גורם מוסמך אחר מ      

 ₪.  5,000                                                                  על סגירת מים.                                 תאגיד/אי הודעה לצרכן  .5

 

ישור  ניתן אישור מאת המהנדס, על הקבלן לצרף אדקת ו/או מוציש סיבה במידה   קנסות לא יוטלו .2

או סיבה לאי ביצוע התיקון ו/או החזרת מצב /עמידה בלוח הזמנים ודס המאשר אי בכתב מאת המהנ

   מנכ"ל התאגיד. הכנס יהיה בהתאם לשיקול דעת המהנדס ובאישור הטלת השטח לקדמותו, 

 

לעיל,  א עמד בדרישות המכרז כמפורט והקבלן ל מר לעיל, המזמין יהיה רשאי, במידהמבלי לגרוע מהנא .3

הקבלן בכל  קבלן אחר ולחייב את  ע ו/או להשלים את העבודה באמצעותלהטלת הקנסות, לבצ  בנוסף

 ההוצאות הישירות והעקיפות ונזקים שנגרמו למזמין. 
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 יוב שימת פרטי ביצוע עבודות מים ובר
 

 תיאור מס' פרט

M1  אוויר ית כולל שסתום פרט מגוף בעמדה עיל  

M2 אוויר והידרנט עילית כולל שסתום  פרט מגוף בעמדה  

M3 לית כולל שסתום אוויר והידרנט כפולגוף בעמדה עיפרט מ  

M6 " 2פרט מפרט עילי בקוטר  

M7 " 3/4פרט מערכת מדידה מד מים  

M8  3/4מדי מים "  2פרט מערכת מדידה  

M9  3/4מדי מים "  3פרט מערכת מדידה  

M11 2דידה בקוטר " פרט מערכת מ  

M15 ידרנט פרט ה  

M16  יש ראשי ה להנחת צינור בחציית כבפרט תעל  

M17 פוליאתילן -פרט חיבור צינור פלדה  

M20 רת חתך תעלה אופייני להנחת צנ  

M23 " ומעלה  3פרט הכנה בקוטר  

M24 " ולל מגוף ומעלה כ 3פרט הכנה בקוטר  

M25 ת לחיבור בי 2בקוטר " פרט הכנה  

M27  פרט ריתוך צנרת פלדה 

M28 םכולל מד מי רט עילי פרט מפ  

M29  פרט מערכת הפחתת לחץ 

M30  פרט ארון מיגון למערכת שובר לחץ 

M31  2עד " פרט ארון מיגון למד מים בקוטר  

B2  פרט תא בקרה טיפוסי לביוב 

B3 ן חיצוני כולל עטיפת בטו  פרט תא בקרה עגול עם מפל  

B5 גול עם מפל פנימי פרט תא בקרה ע  

B6  ת לביוב ליה קוניפרט תא בקרה עם חו  

B7  DROP/MULTIDROP     פרט מפל חיצוני מסוג  

B8 פרט התקנת שוחה על קו קיים 

B9  פרט חיבור לשוחה קיימת 

B11  פרט מעבר צינור גלוי בין השוחות 

B12 יר מפל בתוך הקיר פרט מפל צינור במעבר ק  

B13 במעבר קיר מפל גלויHDPE פרט מפל צינור    

B14 קיר תומך מאחורי   פרט שוחה עם מפל  

B15  פרט מפל צינור מפלדה במעבר קיר מפל גלוי 

B16  פרט תקרה ומכסה 
 
 


