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 א'  מסמך
 

 מהות המכרז/ החוזה .1

וי והנחת קוע עבודות הצעות לביצלקבל בזה  מבקש" המזמין" –)להלן  ) מי רעננה תאגיד
הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה ו ,"העבודות"( –)להלן  סניקה בצפון העיר רעננה

 המצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 
  :מסמכי המכרז/ החוזה .2

 

, מהווים חלק בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, המסמכים המפורטים מטה א.

 זה ותנאיו:בלתי נפרד ממסמכי המכרז/החו

 מסמך א'. -תנאי המכרז והוראות כלליות  .1

 .2א – 1מסמך א –ע תצהירי המצי .2

 (1) 4'מסמך א –נוסח ערבות בנקאית למכרז  .3

 .5-מסמך א – טבלת ריכוז .4

 – 1976-א' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר בהתאם לסעיף  .5

 .6א'מסמך 

 .1ב' -ו 'מסמך ב –הצהרת והצעת הקבלן  .6

  ג'  ,–חוזה על נספחיו  .7

 א1ג', –לביצוע נוסח ערבות בנקאית  .8

 .( )א'(3נספח ג' ) קבלןהאישור ביטוחי  .9

 .( )ב'(3נספח ג' ) הצהרת הקבלן "פטור מאחריות לנזקים"               

  .'(ג( )3נספח ג' )הצהרת הקבלן "תנאים לעבודות בחום"  

 כיםמסמ - (AS-MADE) תכניות 'לאחר ביצוע' /יתהנחיות להגשת מפה מצב .10

 .א לתאגיד4ל, ג'

 .]לא מצורף[ מסמך ה' -כללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המפרט ה .11

 א 1ו', - ומפרט טכני מיוחד תנאים מיוחדים לביצוע .12

  2, ז'-כמויות ומחירים כתב  .13

 מסמך ח'. –יצוע העבודה למכרז ו/או לב  תכניות .14                           

ל דפי לכובהוצאת חברת נתיבי ישראל לעבודות סלילה וגישור  .      מפרט כללי 15

 .מסמך ט' )לא מצורף( –עדכון 

 .נספח י' –וקבועים מראש  פיצויים מוסכמים .  16

 / כתב הזמנה תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 ".המכרזכל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי  ב.

 עדיפות בין מסמכים .3

 

משמעות בין מסמכי החוזה בינם לבין -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו

 עצמם, יקבעו המסמכים לפי סדר העדיפות הבא:

 כללי :

  

 - עדיפות לצרכי תשלום א.
 

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים 

מפרט ההלן: כתב הכמויות, , סדר העדיפויות כדלתשלוםהשונים, ייחשב לצורכי 

)במסגרת הפרקים המתאימים  אופני המדידה המיוחדיםמיוחד ולרבות הטכני ה

המפרט הכללי, מסמך שינויים  ,תכניות , המפרט הטכני,(ו/או בנפרד במפרט

 ,מסמך זה(ההזמנה לקבלת הצעות )בתנאי החוזה, תנאי החוזה לביצוע המבנה, 

 ;כלליהמפרט ה ,ות המפקח ביומן העבודההורא ,, תקנים זריםתקנים ישראליים

  כל אחד עדיף על הבא אחריו.

 

 - עדיפות לצרכי ביצוע ב.
 

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים 

תוכניות, מפרט טכני סדר העדיפויות כדלהלן: , ביצוע המבנההשונים, לצורכי 

 ,)ההסכם( החוזה לביצוע המבנהתנאי המפרט הכללי  כתב הכמויות,מיוחד, 

והוראות  , תקנים זרים, תקנים ישראליים ,ההזמנה לקבלת הצעות  )מסמך זה(

 .אחריו יומן העבודה; כל אחד עדיף על הבאהמפקח ב
 

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי              
ר בכתב הכמויות, כל עוד אין החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אש

 סתירה ביניהם.

משמעות בין סעיף בכתב הכמויות -בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו
פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה  לבין 

שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין 
 כפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.בכתב הכמויות, וב

 

מעות בין משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה על אף האמור לעיל,  .ג

המצורפים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים ההוראה שבמסמכים השונים 

, המפקחוזאת לפי קביעת , תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע להסכם

חייב את המציע הזוכה ללא צורך במתן נימוק ומבלי שלמציע אשר החלטתו ת

הזוכה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו 

 .והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל לכך, בקשר
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 תנאי סף-כשירויות המציע .5
 

על  , במועד הגשת ההצעות במכרז,קבלנים העונים בעצמםרשאים להשתתף במכרז  

הדרישות המצטברות הבאות ואשר הציגו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם 

   בתנאים אלו, כדלקמן :

 

 בפנקס הקבלנים  בסיווג זה  במועד הגשת הצעתם למכרזקבלנים הרשומים  .א

ההיקף  הכספי המתאים למכרז זה בהגדרות לבחירת ההצעות מקצועי ועל פי 

להגדרות לבחינת  -להלן   6.1כאשר על המציע להיות בעל סיווג כאמור בסעיף 

 ההצעות 

 -עים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו על המציע לעמוד בתנאים הקבו .ב

1976. 

, בדבר קיום חובותיו בעניין 1כאמור בנספח א תצהיר בכתבעל המציע לצרף  .ג

שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

 .החלים על המציע כמעסיק 

 להלן. 6על המציע לעמוד בכל התנאים ) במצטבר( הקבועים בסעיף  .ד

 וי סניקה בצפון העיר רעננהוהנחת ק – לבחינת ההצעותגדרות ה .6

 השיקולים בבחינת ההצעות 6.1

 פרמטרים הבאים:ב יתחשב המזמיןבשיקוליה בבחינת ההצעות 

 40% –איכות ההצעה 

 60% - מחיר ההצעה

ההצעה הזוכה תהא ההצעה אשר קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי 

 להלן.הפרמטרים שיפורטו 

 שקלים חדשים. 000450,גובה ערבות למכרז הינו  ערבות למכרז   6.2

 תנאי הסף לבחינת ההצעות  6.3

, על המשתתף במכרז לעמוד בכל התנאים לעיל 5 האמורים בסעיףבנוסף לתנאים 

 :, במועד האחרון להגשת ההצעותהמפורטים להלן

 ההצעות גשתהל האחרון במועדהרשומים  משתתפיםרשאים להשתתף במכרז רק  6.3.1

 תקופת החוזה /גמר ביצוע העבודה .4
 

המועד הנקוב  מיום  חודשים  8 הוא תוך המועד לגמר ביצוע העבודה על פי המכרז/החוזה

  .בצו התחלת עבודה והוא מהווה תנאי עיקרי להשתתפות במכרז
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 רשם הקבלנים לפי: אצל

  3ג , סיווג'קבוצה , 200קוד ענף 

 אשר עומדים בתנאי סף פיננסיים משתתפיםרשאים להשתתף במכרז רק . 6.3.2

 :כמפורט

 נוסח תנאי סף פיננסיים  נושא

מחזור 
 הכנסות

עד   2016לשנים  משתתף במכרזהממוצע המשוקלל של מחזור ההכנסות של ה
 לפחות. ₪  48,000,000נו יה]כולל[  2018

 

העדר הערת 
 עסק חי

]שנת  2016-2018לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 

הדיווח האחרונה בה חתמה החברה על דוחות מבוקרים[ 'אזהרת עסק חי' או 

'הערת עסק חי' וממועד החתימה על הדוחות הכספיים ועד למועד האחרון 

וי מהותי לרעה במצב העסקי של החברה עד לכדי להגשת ההצעות לא חל שינ

 העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של החברה "כעסק חי".

 הון עצמי
ש"ח   12,000,000 לי בסךאחיובי / מינימ עצמי הון בעלהינו  שתתף במכרזהמ

 . 31/12/2018ליום  המבוקרים הכספיים חות"בדו

 יוכלו להוכיח כי הם: אשרמשתתפים רשאים להשתתף במכרז רק . 6.3.3

 60%אשר ביצע לפחות ) 200בענף  כקבלן ראשיבעלי ניסיון קודם ומוכח,  3.1.3.6

, (בפרויקט ובאמצעות צוותי עבודה שכירים של חברתו 200בענף מהעבודות בעצמו 

פרויקט }לא אוסף של פרויקטים או הסכם מסגרת{)אחד(  1 פרויקט  בביצוע של לפחות

והסתיים לכל המאוחר )בהתאם למועד מתן תעודת  1.1.13בפועל לאחר  אשר היה בביצוע

 6,000,000( במועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף של ו/או אישור חשבון סופי גמר

מיליון( שקלים חדשים )לא כולל מע"מ( לפרויקט בהתאם לחשבון הסופי של כל )שישה 

לא ) חפירה פתוחהב וביובעבודות מים  ₪2,000,000   מהם לפחות , כאמורפרויקט 

 עבודות קידוחים אופקיים, אנכיים, שרוול קווים, ניפוץ קווים(

 
 ,וגם             

 60%}אשר ביצע לפחות 200בענף  כ'קבלן ראשי'בעלי ניסיון קודם ומוכח   3.2.3.6

 חברתו{,   של  שכירים עבודה  צוותי  ובאמצעות  בפרויקט  200בענף מהעבודות בעצמו 

}שני פרויקטים כל )שניים( פרויקטים של תשתיות סלילה ופיתוח,   2  לפחות של   עבביצו

אשר  אחד בודד בפני עצמו, לא אוסף של כמה פרויקטים יחד או מתוך הסכם מסגרת{

והסתיימו לכל המאוחר )בהתאם למועד מתן תעודת  1.1.2013היו בביצוע בפועל לאחר 

 3,000,000חרון להגשת הצעות, בהיקף של ( במועד האו/או אישור חשבון סופי גמר

, תשתיות סלילה ופיתוח ][מיליון( שקלים חדשים )לא כולל מע"מ( לכל פרויקט  שלושה)

עבודות מים ₪  1,000,000לפחות , מהם בהתאם לחשבון הסופי של כל פרויקט כאמור

יפוץ ללא עבודות קידוחים אופקיים, אנכיים, שרוול קווים, נ)חפירה פתוחה,ב וביוב

 .קווים(
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על המציע יהיה למסור את כל המידע הנדרש לשם בדיקת הנושא לרבות תכניות  6.4
סופיים מפורטים ומאושרים וכן תחשיב מפורט של אותן עבודות שהן  וחשבונות

 במרקם עירוני.

₪  450,000ע"ס של  מי אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז  6.5
 .4א' כאמור בנספח 

 
, המהווים תנאי חובה להגשת קבלנים וגם בסיור לאחריוההשתתפו גם במפגש שמי  6.6

ביום ובאתר, , רעננה 56רחוב אחוזה  –משרדי התאגיד ב נערכו הצעה במכרז ואשר
דקות לא ייחשב כהשתתפות במפגש ו/או  20-יחור של למעלה מאבתאריך חמישי  

 בסיור לצרכי עמידה בתנאי הסף.
 
 

 גיש הצעות במשותף במסגרת מכרז זה.יובהר כי לא ניתן לה 6.7
 

                                                                                                              היקף העבודות 7

–בסכום של כ לביצוע המכרז שבנדון יהיה עבודותכי היקף ה יםמעריכ מזמיןה 7.1

. הסכום הנ"ל מובא מע"מ כולל לא (  ש"חות אלף מא חמש מיליון שמונה )₪  8,500,000

לבצע  מזמין מתחייבה. אין מושיחת יםכאומדן בלבד לעבודות שיבוצעו באמצעות חוז

את הזכות להקטין  המזמין םלעצמ יםעבודות בהיקף הנ"ל או בכל היקף אחר, וכן שומר

"י אילוצים הבלעדי והמוחלט ועפ וו/או להגדיל את הסכום הנ"ל, הכל לפי שיקול דעת

לביצוע המכרז שבנדון הקשורים בביצוע עבודות בכלל והעבודות או אחרים תקציביים 

כל הרחבה של העבודות חייבת באישור  בפרט. ,הנחת קווי סניקה בצפון העיר רעננה

 בכתב מראש של התאגיד, לפי העניין.

או הובהר באופן מפורש למשתתף במכרז כי הגדלה או הקטנה של היקף העבודות  7.2

עיכוב כלשהו בתחילת ביצוע העבודות )לרבות הוצאת היתר, קבלת הסכמת בעלי 

ו/או לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה הקרקעות, שינוי במזג אויר וכיוצא בזה ( 

להגדלת מחירי היחידה שהציע במכרז, או לכל תביעה לדרישה ו/או טענה כלשהי לרבות 

 המזמיןה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענ

העבודות יהיה קטן או  היקףלא יימסרו לו עבודות בכלל או ויעוכבו העבדות או במידה 

 גדול מהצפוי.

 אישורים ותיעוד 8

על המשתתף במכרז לצרף את המסמכים המתאימים המעידים על עמידתו בתנאי הסף שפורטו 

 לרבות:  ,לעיל

עדכני לפחות הקבלנים  רשם  אצל  יש לצרף אישור רישום  לעיל, 6.3.1להוכחת סעיף    8.1

; לעיל 6.3.1כמפורט בסעיף מועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ה לחודש אחד לפני

 .רישיון קבלן/אישור תשלום אגרה כאסמכתא הנדרשתלא יתקבל לעניין זה 
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אישור לצרף  , ישואזהרת עסק חי( , הון עצמיותס)מחזור הכנ לעיל 6.3.2להוכחת סעיף    8.2

 בצירוף העתקים, הזמנה זה לכתב 'דכנספח רואה חשבון של המציע, בנוסח המצורף 

 2016-2018של הדוח"ות הכספיים של המשתתף לשנים  חתומים על ידי רו"ח המבקר

בנוסח , ביחס לאותה עבודה תצהירים של המציעיש לצרף  ,לעיל 6.3.3להוכחת סעיף   

מלא של החשבון הסופי חתום ע"י המזמין  העתק, זה' לכתב הזמנה בכנספח המצורף 

 מסמכים אחרים ,ו/או ע"י מנהל הפרויקט, פרטי מנהל הפרויקט, המתכנן הראשי

וכן ריכוז של  בהיקף הנדרש ובשנים הנדרשותהמעידים על ניסיונו של המשתתף במכרז 

בונות וכן כרטסת הנהלת חש  ' לכתב הזמנהגכנספח   הנתונים בטבלה בנוסח המצורף

  של הפרויקטים המוצעים.

תהיה התאגיד לפקודת . הערבות 4א' כנספח ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה 8.3

בתוקף עד ליום  יינהתה ןוה ,(  שקלים חדשים אלף ע מאות ארב)₪   000450,בסך של  

01.06.2020. 

נות אישור או העתק תקף מפקיד השומה המעיד כי המשתתף במכרז מנהל פנקסי חשבו 8.4

פי חוק עסקאות עם גופים כדין על פי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ועל 

 ציבוריים.

במקרה והמציע הוא חברה, שותפות או תאגיד אחר, יש להמציא יחד עם ההצעה אישור  8.5

חתום בידי עורך דין או רואה חשבון ובו פרטים על החברה, השותפות או התאגיד, 

 לרבות:

 תדפיס מעודכן של פרטי התאגיד מהמרשם שמתנהל לגביו   8.6.1             

 שמותיהם ופרטיהם המלאים של האנשים החברים בתאגיד וזכויותיהם   8.6.2             

 שמותיהם ופרטיהם המלאים של האנשים המנהלים את התאגיד   8.6.3             

אים לחתום בשמו של התאגיד על שמותיהם ופרטיהם המלאים של האנשים הרש  8.6.4             

 מסמכי המכרז וההסכם, ואישור חתימה של עו"ד/רו"ח על מסמכים אילו 

 

על המציע לצרף תצהירים חתומים ומאומתים כדין ע"י עו"ד בדבר שמירת חוקי  8.6

( ותצהיר אי העסקת עברייני מין 2(, העסקת עובדים זרים )מסמך א'1העבודה )מסמך א'

  -(.3)נספח א'

 
 רשאי/ מזמיןיהא המזמין/ה –שר לא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים כמפורט הצעה א

 הבלעדי. םלדרוש את השלמת המסמכים, הכל לפי שיקול דעת רשאי יהיה ניםלפסלה. המזמי
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 שיטת המכרז 9

   -דירוג איכות 9.1

טים בטבלה של ההצעות, ומתן ניקוד להצעתו של כל מציע, בהתאם לרכיבים המפורדירוג האיכות 

 להלן. 

 נקודות. 96.5מספר נקודות מרבי בטבלה: 

 . 

  נקודות29.5הינו  1-10מספר נקודות מרבי להפחתה בסעיפים 
 

הכולל, לצורך מעבר לשלב הבא )פתיחת הצעות מחיר(, יעמוד על לפחות  ינימאליניקוד האיכות המ

ות בסעיפים בטבלה )להלן: נקוד586בטבלה, קרי לפחות 1-10( מתוך סעיפים שמונהחמישים ו)^60

 "(ינימאלי"ניקוד האיכות המ

 ציון ניקוד האיכות של כל משתתף נקבע על פי הרכיבים והמשקולות המפורטים בטבלה שלהלן.
 
ניקוד  אופן ההוכחה רכיב מס"ד

 מרבי

 הערות אופן הניקוד

בסעיף כמפורט מספר הפרויקטים   .1

, מעבר לנדרש בתנאי הסף, 6.3.3

כקבלן ראשי )אשר ידו -שבוצעו על

מהעבודות בעצמו  60%ביצע לפחות 

בפרויקט(, אשר היו בביצוע  בפועל 

 ,.1.1.2013לאחר 

הצהרה מאושרת 

ידי עורך דין -על

בנוסח המצורף 

כולל  ,כנספח ט'

חשבון סופי מפורט 

לכל פרויקט, חתום 

ידי מזמין -על

העבודה ו/או מנהל 

 הפרויקט.

פרויקטים 

הרשומים בפרופיל 

או בכל החברה, 

מסמך אחר אשר 

יצורף להצעה, לא 

יהוו חלק 

מהפרויקטים 

הנחשבים ברכיבים 

אילו, אלא אם צוינו 

 בנספח ט'מפורשות 

וניתן לגביהם כל 

 המידע הנדרש

12.5 

 נקודות

כל פרויקט יזכה את 

נקודות,  2.5-המציע ב

 12.5-תר מולא יו

 נקודות בגין רכיב זה.

 2-1לצורך רכיבים 
 בלבד

 י מסגרתלעניין הסכמ
–  

מציע אשר מבקש 
להציג פרויקטים מכוח 
 הסכם מסגרת, יצרף:

מסמך הכולל פירוט 
עבודות אשר ביצע 
במסגרת הסכם זה, 
 –מועד ומשך ביצוען 

בחתימת המזמין ו/או 
מנהל/י פרויקט/ים 

 מטעמו.
 
 
 

 – 4-1 לצורך רכיבים
פרויקט אחד מתוך 
רשימת הפרויקטים 

ו  - בסעיפים גשצוינו 
לכתב  בנספח ט

 ם, שלא הושלההזמנה
ו/או עדיין לו הופק 
חשבון סופי, אך בוצעו 

 80%-למעלה מבו 
)שמונים אחוזים( 
מהיקף העבודות מושא 
אותו פרויקט, יזכה 
את המציע בניקוד 
הקבוע ברכיב 
לפרויקט, וזאת בתנאי 
שהפרויקט עדיין נמצא 
בביצוע ולא הופסק 

או שהמציע סולק ו/
              ממנו.

 

בסעיף כמפורט מספר הפרויקטים   .2

, מעבר לנדרש בתנאי הסף, 6.3.3

ידו כקבלן ראשי )אשר -שבוצעו על

מהעבודות בעצמו  60%ביצע לפחות 

בפרויקט(, אשר היו בביצוע בפועל 

, בהיקף כספי 1.1.2013לאחר 

שקלים שה מילון ש) 6העולה על 

( מיליון שלושה )3, מתוכם חדשים

 .וביוב שקלים חדשים עבודות מים

 

10.5 

 נקודות

כל פרויקט יזכה את 

נקודות,  3.5-המציע ב

 10.5-ולא יותר מ

 נקודות בגין רכיב זה. 

-הפרויקטים של, שבוצעו עלמספר   .3

ידו כקבלן ראשי )אשר ביצע לפחות 

מהעבודות בעצמו בפרויקט(,  60%

אשר היו בביצוע בפועל לאחר 

, בהיקף כספי העולה על 1.1.2013

שמהם בוצעו שקלים מיליון  10

 2עבודות מים וביוב בהיקף של 

 לפחות.₪ מיליון 

7.5 

 נקודות

כל פרויקט יזכה את 

נקודות,  2.5-המציע ב

 7.5-ולא יותר מ

 נקודות בגין רכיב זה.
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ניקוד  אופן ההוכחה רכיב מס"ד

 מרבי

 הערות אופן הניקוד

  

מספר פרויקטים שבוצעו על ידו   .4

ביצע לפחות  כקבלן ראשי }אשר

מהעבודות בעצמו ע"י צוותים  60%

בוצעה  שכירים מטעמו{ובפרויקט

 או מים או סניקה  צנרת ביוב

מ"מ לפחות ,והיקף  700בקוטר 

 2,000,000הפרויקט היה לפחות 

 ₪.מיליון 

הצהרה מאושרת 

ידי עורך דין -על

בנוסח המצורף 

כולל  ,כנספח ט'

חשבון סופי מפורט 

לכל פרויקט, חתום 

ידי מזמין -על

העבודה ו/או מנהל 

 הפרויקט.

פרויקטים 

הרשומים בפרופיל 

ברה, או בכל הח

מסמך אחר אשר 

יצורף להצעה, לא 

יהוו חלק 

מהפרויקטים 

הנחשבים ברכיבים 

אילו, אלא אם צוינו 

 בנספח ט'מפורשות 

וניתן לגביהם כל 

 המידע הנדרש

 

כל פרויקט יזכה את  נק' 5

נק' ולא  2.5המציע ב

נק' בגין רכיב  5יותר מ 

 זה

 

 

5. 

 הרשומים  מספר מנהלי עבודה

 המציע ברצףהמועסקים אצל 

)ארבע(  4-לפחות ב כמנהלי עבודה

למועד הקובע, בעלי  שקדמו השנים

הסמכה בתוקף כאחראי בטיחות 

 הכלכלה. באישור משרד 

אישור רישום עדכני 

ואישור מינויים 

במשרד הכלכלה 

למועד הגשת 

ההצעות, וכן אישור 

רואה חשבון 

 לתקופת ההעסקה

 אצל המציע

10 

 נקודות

נקודות לכל מנהל  2

-עבודה, ולא יותר מ

נקודות בגין רכיב 10

 זה.

יקבע ילצורך סעיף זה 

מועד רישומו של 

מנה"ע במשרד 

הכלכלה ותקבע 

רשימת המינויים של 

למועד  ,כל מנה"ע

 ההצעות.הגשת 

מספר השנים שבהן מתקיים רצף  6

 בעלות אצל המציע

תדפיס מלא מרשם 

 החברות

10.0 

 נקודות
נקודות לכל שנתיים  2

נים, ולא ש 10מעל 

נקודות  10-יותר מ

 לרכיב זה

 

מספר תביעות או הליכים משפטיים  .7

או בוררויות בהם היה מעורב 

הצהרה מאושרת 

ח סע"י עו"ד בנו
  פסקי דין 0-1 6.0
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ניקוד  אופן ההוכחה רכיב מס"ד

 מרבי

 הערות אופן הניקוד

 , כתובע או כנתבע,שתתף במכרזהמ

והתקבלו בעניינם פסקי דין או פסק 

)להלן:  בוררות או הכרעת דין

שקדמו השנים  7-, ב"(פסקי דין"

 .למועד פרסום מכרז זה

דה זו ( אמת מי1מובהר בזאת: 

אינה כוללת הליכים אשר הסתיימו 

בהסכמי פשרה אשר קיבלו תוקף 

( אמת 2של פסק דין בשנים הנ"ל. 

מידה זו אינה כוללת תביעות נזיקין 

בין המציע לצד ג' ]ספקים וקבלני 

משנה לא ייחשבו כצד ג'[, אלא אם 

וכן ( 3יוצג היקף תביעות חריג, 

אינה כוללת תביעות העוסקות 

 בין המציע לצד ג'. ביחסי עבודה 

 ,כנספח ה'המצורף  

בצירוף רשומות בתי 

המשפט, "דו"ח 

איתור תיקים עפ"י 

גורם" של בתי 

המשפט בישראל, 

עדכני למועד הגשת 

ההצעה, חתום ע"י 

 עו"ד  אותו 

 רלבנטיים כאמור נקודות

3.0 

 נקודות
  פסקי דין 2

0 

 נקודות
   פסקי דין ואילך 3

מספר תביעות או הליכים משפטיים  .8

 "(התביעות)להלן: " או בוררויות

המתנהלים במועד הגשת ההצעות 

בהן המציע הינו התובע או הנתבע 

 .נאשםההראשיים או 

מובהר בזאת: אמת מידה זו אינה 

כוללת תביעות נזיקין בין המציע 

ת לצד ג', אלא אם יוצג היקף תביעו

חריג, ו/או תביעות העוסקות ביחסי 

  עבודה בין המציע לצד ג'. 

7.0 

 נקודות

  תביעות 0-1

3.0 

 נקודות
  תביעות 2

0 

 נקודות
   תביעות ואילך 3

התרשמות מאיכות ומשלמות הצעת  9

כגון: התמצאות, סדר,  המציע

 שלמות המסמכים וכיוצ"ב.

 5.0- 

 נקודות
פי התרשמות -על

עתו של מהצ מזמיןה

המציע כולה, ולא יותר 

( חמש)מינוס  -5-מ

 לרכיב זה. נקודות

 

חוות דעת לקוחות ]מזמיני עבודה  7 10

או מי מטעמם, ובנוסף מנהלי 

הקווי מים  נימתכנ ו/או פרויקט

 7-[ על איכות עבודת הקבלן בוביוב

 השנים שקדמו לפרסום מכרז זה. 

הלקוחות,  בחוות הדעת ישאלו נציגי

 על: בין היתר,

טיב ביצוע העבודה, עמידה בלוחות 

זמנים, זמינות, עמידה בדרישות 

להגשה מסודרת של החשבונות 

 ובמועד הגשתם.

 

או ו/ מזמיןמובהר, כי במקרה שבו ל

המציע יצרף רשימת 

ממליצים לכל 

שהציג  פרויקט

הכוללת פרטי 

ההתקשרות של 

מזמין העבודה, 

מנהל הפרויקט, 

קווי מים מתכנן 

 .וביוב

  28 

 נקודות
נקודות  (ארבע) 4.0עד 

לכל חוות דעת חיובית, 

נקודות לרכיב  28ועד 

 זה. 

 

—24.5- 

 נקודות
 לושש)מינוס  -3.5עד 

( נקודות לכל וחצי

חוות דעת שלילית, ולא 

 )מינוס -24.5-יותר מ

( עשרים וארבע וחצי 

 נקודות לרכיב זה.
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ניקוד  אופן ההוכחה רכיב מס"ד

 מרבי

 הערות אופן הניקוד

או למי ו/ העירייה למי מתאגידי

מצוות המתכננים / יועצים / מנה"פ 

של הפרויקט ניסיון קודם עם 

  מזמיניםה םרשאי יהיוהמציע, 

חוות דעת או לקבל חוות דעת  ליתן

מהתאגיד או ממי מצוות המתכננים 

 יועצים / מנה"פ של הפרויקט. /

 

 םרשאי יהיו מזמיניםכמו כן, ה

לקבל חוות דעת גם מלקוחות או 

גורמי מקצוע אשר עבדו עם המציע, 

ידי המציע -אשר לא צוינו על

 במסגרת הצעתו למכרז.

 

 

 ממשקל ההצעה הכולל. 40%ניקוד האיכות יהווה 

מובהר במפורש, כי ניתן יהיה לבחור ביותר מהצעה אחת, מבין הצעות המציעים  9.2

הנכללים בקבוצת המציעים המדורגים, כהצעה מיטבית, בהתייחס לכל אחד 

מספר מציעים כאמור יקבלו מהמדדים השונים של ניקוד ההצעה, וכי ייתכן ש

 ניקוד זהה במדד כלשהו.

  – אופן בחינת ההצעות 9.3

עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ולפני פתיחת המעטפות יפקיד תאגיד 

 .אומדן של אחוז ההנחה המקסימלי האפשרי

 15%מובהר ומודגש כי התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעה חורגת בשיעור העולה על  

חוז ההנחה המקסימלי האפשרי }לאומדן שצורף למכרז{לפי מסך האומדן של א

 שיקול דעתה ולאחר שאפשרה למציע להשמיע את טענותיו בפניה בהקשר זה.

 אחוז ההנחה המקסימלי לדעת המזמין יפורסם בעת פתיחת ההצעות.

 לדוגמא בלבד:

 ₪  1,000,000כתב כמויות המכרז הינו 

 ₪  500,000=  50%של התאגיד מפקיד מעטפת אחוז הנחה מקסימלי 

מאומדן  15%במקרה התאגיד יהיה רשאי לפסול כל הצעה אשר תהיה מעל 

 הנחה 57.5%אחוז ההנחה המקסימלי, כלומר כל הנחה אשר תהיה מעל 

 (7.5%=  50%*  15%) ₪  425,000מכתב הכמויות = 
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 בדיקת ההצעות אשר יוגשו למכרז תעשה בארבעה שלבים, כדלקמן:

 
 אשונהפתיחת מעטפה ר

 
 :בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .1

 
, ו 5בסעיפים הצעותיהם של מציעים שלא יעמדו בכל תנאי הסף המפורטים לעיל 

ייפסלו. רק הצעותיהם של מציעים העומדים בכל תנאי הסף יעברו לשלב הבא  6.3
 של דירוג ההצעות. 

 
 :בחינת איכות ההצעות ומתן ציון מדד האיכות –שלב ב'  .2

 
שר יעברו בהצלחה את שלב בדיקת תנאי הסף, ינוקדו בהתאם לאיכות הצעות א

ההצעה שלהן והתאמתה לדרישות המכרז, עפ"י קריטריונים המפורטים בטבלת 

 "(.טבלת האיכותלמסמכי המכרז )להלן: " דלעילקביעת איכות ההצעה 

וועדה מקצועית מטעם המזמין תדרג עבור וועדת המכרזים את התרשמותה 

הוועדה המקצועית  וגשו, לצורך בחינת מרכיב האיכות בהצעה.מההצעות שי

וכן את מנהלי  התאגיד, מנהל הפרויקטים של התאגידסמנכ"ל הנדסה של 

 הפרויקט.

יהיו, בין השאר, לדרג את ההצעות על פי המקצועית תפקידי וועדת האיכות 

ורך, הקריטריונים הקבועים בהליך, לקיים שיחות עם המציעים, ככל שיהא בכך צ

לבצע את הבירורים הנדרשים כגון שיחות עם ממליצים וכד', בין באמצעותה ובין 

באמצעות מי מטעמה, ולהעביר את המלצותיה לגבי דירוג ההצעות לוועדת 

המכרזים של המזמין. במסגרת בחינת הוועדה המקצועית כאמור, תהיה רשאית 

ו/או ישלים מסמכים  הוועדה, בין היתר, לדרוש מן המציע כי יפרט ו/או יבהיר

ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים 

נוספים, על מנת לבחון את איכות ההצעה. ההבהרות וההשלמות, ככל שיידרשו 

ע"י הוועדה ויימסרו ע"י המציע, יהיו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז. 

ם לא יהיו חייבות לברר פרטים כאמור והן הוועדה המקצועית ו/או וועדת המכרזי

 רשאיות לעשות כן, אם יראו כי הדבר נחוץ, לפי שיקול דעתן הבלעדי.

 

 הנוסחה לחישוב ציון מדד האיכות הינה כדלקמן:  
 

 X  40%ניקוד   האיכות   של   הקבלן   המציע           
_____________________________________________________ 

 

 יקוד האיכות המרבי של הקבלן שקיבל נ
 את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין

 המציעים שהגישו הצעה ועמדו בתנאי המכרז
 

          
מובהר במפורש, כי ניתן יהיה לבחור ביותר מהצעה אחת, מבין הצעות המציעים 
הנכללים בקבוצת המציעים המדורגים, כהצעה מיטבית, בהתייחס לכל אחד 

השונים של ניקוד ההצעה, וכי ייתכן כי מספר מציעים כאמור יקבלו  מהמדדים
 ניקוד זהה במדד כלשהו.
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למען הסר ספק, יובהר כי אם יתברר במהלך שלב זה, כי הצעתו של מציע אינה 
 עומדת בתנאי הסף, יהיה המזמין רשאי לפסול הצעה זו.

 
 

 פתיחת מעטפה שנייה       
 

 :ומתן ציון המדד הכמותי בדיקת ההצעה הכספית –שלב ג'  .3
 

פתיחת הצעות המחיר של המציעים אשר עמדו בתנאים הקבועים בשלב ב', וקיבלו 
 ציון מדד איכות.

הבא לשלב הכולל, לצורך מעבר  המינימאלי  האיכות  כי ניקוד   יודגש  לעניין זה
בטבלה,  -אחוז( מתוך סעיפים שישים ) 60יעמוד על לפחות  )פתיחת הצעת המחיר(

 בטבלה )להלן: "ניקוד האיכות המינימאלי"(.-1-8נקודות בסעיפים  -58רי לפחות ק
 
 

 הנוסחה לחישוב ציון מדד כמותי הינה כדלקמן:
 
 

 סה"כ עלות ההצעה הזולה ביותר, לפי כתב הכמויות
 X 60%והמחירים המנחה, כולל ההנחה שניתנה ע"י המציע           

________________________________________________________________________ 
 

 סה"כ עלות ההצעה הנבדקת, לפי כתב הכמויות
 והמחירים המנחה, כולל ההנחה שניתנה ע"י המציע

 

 
 

וועדת המכרזים תהיה רשאית לקיים שימוע למציע )בין אם במקרה בו ניתנה ע"י 

ה אחר(, המציע הנחה חריגה, לדעת הוועדה המקצועית, או בין אם בכל מקר

. יובהר כי אם יתברר ו במחירי הצעתולבחינת יכולת הביצוע של העבודות על יד

במהלך שלב זה, כי הצעתו של הקבלן אינה סבירה מבחינת היקף ההנחה הניתנת 

בה ומבחינת יכולת המציע לבצעה ולהשלימה בעלות הנובעת מהנחה זו, יהא 

ו בפני ועדת המכרזים של לאחר שישמיע את טענת המזמין רשאי לפסול הצעה זו

 התאגיד.

 
 :קביעת ציון משוקלל ובחירת ההצעה הזוכה –שלב ד'  .4

 
מדד האיכות )ניקוד  40%-ההצעה הזוכה תיבחר על פי מדד משוקלל אשר יורכב מ

 והכל כמפורט. –המדד הכמותי )ניקוד ההצעה הכספית(  60%-האיכות( ו
 

יחוברו ויהוו את הציון הכולל  הניקוד עבור ההצעה הכספית והניקוד עבור האיכות
 של המציע.

 
תנאי המכרז ויהיה בעל הציון הכולל הגבוה ביותר יוכרז כל מציע אשר עמד ב
 כזוכה במכרז.     

 

 

 מעטפות 2 – אופן הגשת ההצעות 9.4

 
או רשימת /תכניותאת כל מסמכי המכרז לרבות  למזמיןהמשתתף במכרז יגיש 

, כשהם חתומים על ידו רפותיהםוצו, מפרטים וחוברות המכרז התוכניות
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ובנוסף לכך חתומים על ידו ועל ידי הטבעת חותמתו במקומות המיועדים לכך, 

 בתחתית כל עמוד ועמוד בו.

תשומת לב המציע לכך כי יש להגיש את ההצעה בשתי מעטפות נפרדות, אשר 

הנחת קווי  009/2019מס' מכרז תוכנסנה שתיהן למעטפה אחת שעליה יצוין 

 .להלן 9.4סעיף הכל בהתאם להוראות  בצפון העיר רעננהסניקה 

 

ובתנאים באחוזים בלבד  /כהנחהתצוין במסגרת מעטפת המחיר הצעת המציע   .א

, אשר נקבעו במסמכי ללא מע"מ)שקלים חדשים( ובש"ח מהמחירים שלהלן 

כתב הכמויות הן ]ביחס לכל פרקי כתב הכמויות  הזמנה זו בגין ביצוע העבודות

הצעה שלא תהא אחידה כאמור, תפסל  [;(2( והן כתב הכמויות נספח ז')1נספח ז')

 על הסף.

   

 .[ללא תוספות]על כתב הכמויות יחולו רק הנחות 

  

שתי חייבת לכלול , בשבר עשרוני וחייבת להיות נקובה באחוזים בלבד ההנחה

  (-% _ _. _ _ )  -דהיינו. ,ספרות לאחר הנקודה העשרונית

 ".00ו ספרות לאחר הנקודה העשרונית, יחשב כאילו נכתב "במקרה שלא יצוינ

בספרה/ספרות כלשהן שאחרי מספר הצעות,  ביןכלשהו במקרה של שוני 

כמתואר  הן הגרלהיהנקודה העשרונית, לא יחשבו כהצעות זהות ולא תערך בינ

 ס"ק ד' למסמך זה. 13בסעיף 

 –ב הכמויות מובהר כי מציע שיכלול במסגרת הצעתו תוספת על מחירי כת

 הצעתו תיפסל באופן מיידי.

 

בין הזוכה במכרז לבין הצעת המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם  .ב

 .התאגיד

 

 :חתימות נדרשות  .   ג  

יחתמו מספר המנהלים  –( "תאגיד" חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:

כתובת התאגיד  הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמם המלא, יהמינימאל

ויצרפו את חותמת התאגיד. כמו כן, תצורף הוכחה על זוכת החתימה בשם 

 התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.

 

 ערבות למכרז 10

 בנק מוכרמאת  חתומה כדין אוטונומית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  .א

 .4וכאמור בנספח א' בישראל

  התנאים הבאים: בכלעמוד ל הערבותחובה על 
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 ₪. 450,000ות לפקודת מי רעננה בע"מ תהא על סך הערב .1

 .2019  אוקטובר של חודשצרכן המחירים לעל הערבות להיות צמודה למדד  . 2

 01.06.2020 ליוםעד הערבות תעמוד בתוקפה     .4

לאחר  ימים 10בתוך  הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט   .5

 .המזמין צדדית של -פניה חד

 , מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבותהמזמיןבמידת הצורך ועל פי דרישת  ב. 

 יום נוספים. 90עד  נוספת לתקופה

שיחתם  חודשים מיום 2 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר      .ג

                                                                                                     כזוכה. המזמין חוזה עם מי שיקבע ע"י

על כל  העונה, תאגיד מי רעננה בע"מ הערבות לטובת  אליה תצורףהצעה שלא      .ד

 .תיפסל ולא תדון כלל –הדרישות המפורטות לעיל 

באופן חד המזמין תוקף ערבות ההצעה יהיה ניתן להארכה בהודעה בכתב של  ה.

( ימים נוספים 90ורך בקבלת הסכמה הנערב, לתקופה של )צדדי לבנק, ללא צ

 .דלהלן 4א'10מהיום הנקוב בסעיף 

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה 11

על המציע לסייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי הגישה   א. 

 לאתר, את תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה.

 המכרז.את כל מסמכי  בוריםללמוד להכיר ולהבין על  על המציע    ב. 

 

 הצהרות המציע 12

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  .א

ע, הניסיון, המכרז ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל היד

, היכולת המומחיות והמיומנות בביצוע העבודות, כי הינו בעל כח האדם המתאים

מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא  וכי הואהפיננסית, המשאבים 

, ןובמועד ןבמלוא העבודותלרבות ביצוע  המכרזהכל כמפורט במסמכי  -המכרז 

לפי ההסכם הוא יפעל במיומנות וברמה  ומסגרת ביצוע התחייבויותיבוכי 

אדם, חומרים, כלים, ציוד, מקצועית גבוהה, בחריצות וביעילות, תוך שימוש בכח 

מכונות וכל אמצעי אחר, ברמה באיכות ובטיב מעולים תוך שמירה על הוראות כל 

 זה. מכרז דין והקפדה לעמוד בדרישות כל תקן והוראות 

בשטח, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק המציע מצהיר כי ביקר  .ב

 ,מצהיר מציעה סכם.ההתחייבויות עפ"י הה את תנאי השטח לצורך מילוי

הבניין/נים הקיימים על כל  ,ומסכים כי הוא בדק את אתר הבניה מתחייב
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את המערכות המצויות בתוכו ואו הסובבות ומערכותיהם, את דרכי ותנאי הגישה 

 אותו והתחשב בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו.

 רטי המכרז או אי הכרת בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפכל טענה  .ג

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -באתר  התנאים 

תוך קיצור מקסימאלי של  יבצע את העבודה בלוח הזמנים הנדרש ממנו, מציעה .ד

 תקופת הביצוע ושל אי הנוחות לסביבה.

)כהגדרתו בחוזה( לא יתחיל בביצוע בטרם יאושר לוח הזמנים ע"י המנהל  מציעה .ה

 או מי מטעמו.

וי סדר העבודה שנקבע מראש והעברת צוותים וציוד, מאזור לאזור עקב שינ .ו

המנהל ו/או מי מטעמו עקב היתקלות במכשול או הפרעה כלשהי לא  דרישת

 יהווה עילה לתביעה כספית כלשהיא.

המנהל ו/או מי מטעמו רשאי, בכל עת, לשנות את עדיפויות העבודה המצוינות  .ז

שינוי במחירי היחידה ו/או תביעות כלשהם וזאת  ללא  זוכההזמנים של הבלוח 

 לתשלום נוסף.

 לקחת בחשבון כי חלק מן העבודות המפורטות בכתב הכמויות יתבצעו מציעעל ה .ח

בקטעים קטנים ומפוזרים בהתאם לתוכניות, למצב בשטח ולפי החלטת המנהל 

 ו/או מי מטעמו.

ל  תכולת המזמין ראשי להחליט שלא  לנצל את כעל המציע לקחת בחשבון כי  .ט

 מובהר כי העבודה נשוא מכרז זה כפי שמופיעה בכתב הכמויות ובתכניות. 

  ווה לקבלן עילה  לתביעה בנושא.החלטה זו לא תה

)הזוכה( המציע מצהיר כי ידוע לו כי כל הוראה בהסכם המכרז המתירה לקבלן  .י

אותו להיעזר בשרותי צד שלישי לביצוע העבודה ו/או הקובעת כי  או מחייבת

את אישורו של המזמין, לא תשחרר את  יםרותיו של צד שלישי כאמור דורששי

למעשיהם המזמין הקבלן ממחויבויותיו ואחריותו המלאה והבלעדית כלפי 

כל הוראות הסכם  ומחדליהם של צדדים שלישיים כאמור ולביצוען המלא של

 המכרז על נספחיו.

ם המכרז ובכלל זה את המציע מצהיר כי קרא והבין את כל הנדרש בהוראות הסכ .יא

חובותיו בדבר אי העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ומתחייב לעמוד בכל 

 .דרישות אלו במידה ויקבע כזוכה במכרז

 ביטוחי המציעים: .יב

לקיום ביטוחים על ידי הקבלן  מזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה (1)

" ו/או יטוחהוראות הב" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " שיזכה במכרז

 .", בהתאמה(הביטוחים"

בהתאם לתנאים המפורטים ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן (2)

על נספחיו  לרבות מסמך ג' החוזה "תנאי המכרז והוראות כלליות' "אבמסמך 

  43סעיף פרק ג' "השגחה נזיקין ביטוח ובטיחות בעבודה" )להלן : "החוזה"(, 

 ."(אישור ביטוחי הקבלן )להלן: "לחוזה א'( ( )3ג' )בנספח " ו יםביטוח"
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 הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  (3)

במלואן והחוזה  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי ולהלן  המפורטות לעיל

התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהיר

 .להלןלעיל ו כמפורטהנדרשים 

 המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצעמגיש ההצעה מתחייב,  (4)

לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי  בידי המזמין ולהפקיד

)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי ( )א'( 3ג' )נספח לתחילתן, את 

 החברה המבטחת. 

הקבלן כי בכפוף בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב  (5)

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ לדרישת המזמין בכתב ימציא לו העתקים

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  (6)

במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא 

 .תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום מובהר, כי ככל שייערכו  (7)

( המזמין יתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח ( )א'(3ג' )נספח הביטוחים )

 שצורף למסמכי המכרז והחוזה.

אישור ( )א'( 3ג' )נספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  (8)

 לרבות, המקורי( )בנוסחו , חתום כדין על ידי מבטחי המציעביטוחי הקבלן

הקבלן כדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים –הצהרת הקבלן '( ב( )3ג' )נספח 

רשאי למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע  יהיה )בנוסחה המקורי(, המזמין

 .כנדרש מיםהחתו המסמכיםעבודות בשל אי הצגת ה

אי של  במקרהמובהר בזה, כי  לעיל, (8יב' )בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (9)

 (8יב' )כאמור בסעיף , (( )א'(3ג' )נספח נספח אישור ביטוחי הקבלן )המצאת 

לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את רשאי  לעיל, יהא המזמין

 זכייתו של הקבלן במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  (10)

, המהווים אישור והצהרת המציע של המציע אלא בחתימה וחותמתהמבטחים 

כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 .הביטוחיים הנדרשים

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים 13

ו/או להוסיף ו/או להשמיט דבר או לשנות ו/או לתקן ו/אסור למציע למחוק  א.

 .מכרזמסמכי הל

משום , השמטה או תוספת תיקון ,ת בכל שינוי, מחיקההא רשאי לראוי המזמין ב.

 המציע מתנאי המכרז.אסורה של הסתייגות 
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נספח אישור ביטוחי קבלן  הטפסים:למען הסר ספק, על המציע לחתום בשולי  ג.

בשלב הגשת  .וגבשינוי כלשהו על כל ללא עריכת בנוסחו המקורי ו( )א'( 3ג' )

מבטח של המציע אולם על המציע ההצעות למכרז אין צורך להחתים את ה

כי ביכולתו מולו להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם המבטח אותו ולאשר 

על פי  המזמיןלהתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז. כל הסתייגות תובא לידיעת 

 להלן. 14המפורט בסעיף הנוהל 

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י  .ד

. נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר המזמין

בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל  שצויןשל כל יחידה 

יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו 

 תתוקן כאמור לעיל.

יע כמי שמוכן לספקה/לבצעה בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המצ .ה

 ללא כל תמורה.

 

                                                                                                 הבהרת מסמכי החוזה 14

מכרזים  למחלקתהמציע בכתב , יודיע 14:00בשעה  30.10.2019 מיוםלא יאוחר  א.

 שגיאות,  על כל סתירות,  raanana.co.il-naamak@mei  של המזמין במייל

שמצא במסמכי החוזה, ועל כל ספק שהתעורר  חוסר בהירות או ו/ אי התאמות 

הכלול במסמכי החוזה או  כלשהו ןעניילמובנו של סעיף או פרט או   אצלו בקשר

לעבודות מים וביוב התאגיד יהיה בכל הקשור  הנוגע לעבודות נשוא החוזה.

 הגורם המשיב.

 .תשובות בכתב המחלקהמסור לו תמסר המציע הודעה במכתב כאמור לעיל,  ב.

להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה את סיכום סיור הקבלנים  המציע יצרף ג.

 . כשהם חתומים על ידו, לשאלות ההבהרה    והתשובות 

המזמין על ידי והתשובות שנמסרו  השאלות כל  עותק של התאגיד ימסור ד.

כחלק בלתי  ויחתום בשוליהם, , וכל מציע יצרפםלמציעים, לכל המציעים במכרז

 נפרד מהצעתו.

המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי נציגי  ה.

אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו המזמין 

 בלתי נפרד ממנה. כחלק

 

 המזמיןרכוש  -מסמכי החוזה  15

זכויות הבעלים, זכויות הבלעדי,  ןוקניינ מזמיןם של המסמכי החוזה הינם רכוש .א

והם   לתאגידהיוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא, שייכות 

, כאמור במכרז זה, ולא למזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הגשת הצעות  ותנמסר

אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא  לשום מטרה

mailto:naamak@mei-raanana.co.il
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לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת למזמין למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם 

 אם לאו. וביןבמכרז זה לן, וזאת בין שהגיש הצעה לה 15יף כאמור בסע -ההצעות 

ם שהשתתפו בסיור מציעימובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים  .ב

 .וקיבלו העתק של מסמכי המכרז מהתאגיד/המזמין ללא עלות כספית

המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים  .ג

לראות את הצעתו, אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש לראות את 

ה במיד .מזמיןשל ה ת המכרזיםוהצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית של ועד

והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש וכמפורט במסמכי הצעתו, אילו 

סעיפים לדעתו הינם חסויים. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת להראות 

ת להציג כל מסמך אשר ורשאי ןוההמזמין  של  המכרזיםלוועדת הצעתו מסור 

  אינו חסוי. ןלפי דעת

 

 המזמיןהחלטות  16

 את הזכות לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה.   ושומר לעצמהמזמין  .א

המזמין רשאי, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה נמוכה באופן בלתי  .ב

 סביר מאומדן המכרז, אשר יוגש לוועדת המכרזים של התאגיד.

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ןהמזמיאין  .ג

 את כל העבודה נשוא המכרז/החוזה או חלקלמסור לביצוע  רשאיה יהי ןהמזמי .ד

 .םהכל לפי ראות עיניה -הימנה 

 מציע' לא ישונו מחירי ההצעה של הההופחת היקף העבודה כאמור בס"ק  .ה

 לפרטיהם בגלל השינוי או הפיצול.

הא רשאי להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות י ןהמזמי .ו

 רז.בטיב מעולה, ובמועדים המפורטים במכ

כל הצעה אשר תוגש בתיאום עם משתתפים תפסול  ועדת המכרזים של המזמין  .ז

אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות 

 המכרז.

לדרוש מכל המשתתפים  םרשאי יוהי התאגיד  שלו/או ועדת המכרזים  התאגיד .ח

ת ו/או אישורים ו/או במכרז ו/או חלקם השלמת מסמכים ו/או מידע ו/או המלצו

 פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות בכל הקשור לניסיונו ועמידתו בתנאי הסף.

 

 

 

 חובת הזוכה במכרז 17

 - ההסכם ונספחיויהא עליו לחתום על  "הזוכה"( -)להלן זכה המציע במכרז  .א

  םולהחזיר - המזמיןבכפוף למחיקות ו/או לשינויים שיעשו על ידי 
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לזוכה בדבר המזמין ימים מתאריך הודעת  7 כדין, תוך מיםחתו לתאגיד כשהם

 .זכייתו במכרז

כאמור בס"ק א' לעיל את  המכרזעם מסירת  דילתאג  להמציאעל הזוכה  ב.

 .לביצועת ות הבנקאייוהערבו

ימים מהמועד הנקוב בצו התחלת  10כן ימסור הזוכה למפקח לוח זמנים תוך  ג.

סודי, מחולק לפרקי זמן של שבוע ימים, עבודה. על לוח הזמנים להיות מפורט וי

תוך פרוט שלבי הביצוע של העבודה, פרטיהם של קבלני המשנה, הסדרים ושיטות 

על חלקיה השונים וכל פרט אחר שנהוג לכלול אותו בלוח  –לביצוע העבודה 

 זמנים ו/או שהמפקח ידרוש הכללתו בלוח הזמנים.

אישור על "קיום ( )א'( 3ג' )נספח ת אעם חתימת החוזה לתאגיד כן ימסור הזוכה  ד.

 .ביטוחהע"י חברת  תום כדיןחכשהוא המקורי( בנוסחו )ביטוחי קבלן" 

 ד' כולם או חלקם, -לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים קטנים א' ה.

לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות )אך לא חייב( רשאי המזמין הא י

 לעיל. 10 בסעיףמור המצורפת להצעת המציע, כא

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות            ו.

שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית 

כנגד  התאגיד כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 ת שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.הזוכה עקב הפרת ההתחייבויו

וג ומין הכרוכה בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה יחולו סכל הוצאה מכל  .ז

 על המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו.

 

 הגשת הצעות, מועדים 18

העתקים  2 -להגיש באת כל מסמכי המכרז לתנאי סף ולאיכות, פרט להצעת המחיר, יש 

}מעטפה נפרדת לכתב הכמויות, מעטפה נפרדת לכל יתר פרדת.כ"א במעטפה נ זהים

 מעטפת האיכות{-ה בתנאי סףדהמסמכים ולהוכחת עמי
 

 שתי מעטפות כדלקמן:ל חומר המכרז יוכנס .א
 

 חומר המכרזכל בו נמצא ] מכרזה קי וןא שתכלול את: דיסק ת האיכותמעטפ .ב

, ערבות [ההנחהלמעט כתבי הכמויות והמחירים ולמעט מסמך ג' הכולל את אחוז 

ובמדדי  בנקאית, וכל חומר נוסף שמוכיח את עמידותו וכשירותו בתנאי הסף

בנוסף יכלול הקבלן במסגרת מעטפה זו את המסמכים, לרבות תיקונים  .האיכות

 ו/או עדכונים, שהופצו למציעים עד למועד הגשת המכרז.

 

ה עליו הוא שתכלול את מסמך ג', בו ציין הקבלן את אחוז ההנחמעטפת המחיר 

של כתבי הכמויות של  ים/המסכם ים/האחרון ים/התחייב, וכן את העמוד

 התאגיד כשהם חתומים על ידו.
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יובהר כי במקרה של הכללת כתב הכמויות או חלק ממנו או מסמך ג' במעטפת 

 להורות על פסילת ההצעה. מזמיןהאיכות, יהיו רשאים ה

 

ומעטפת המחיר( תוכנסנה שתי המעטפות המוזכרות לעיל )מעטפת האיכות 

הנחת קווי סניקה בצפון העיר  009/2019מס' מכרז למעטפה גדולה עליה יצוין:  

  , רעננה. 56רחוב אחוזה  –לתאגיד מי רעננה את המעטפה יש למסור ביד , רעננה

 

 בטבלת הריכוז. 5-במסמך א' המועד האחרון להגשת ההצעות הינו כמפורט להלן  .ג

 

 5-במסמך א'כמפורט להלן ובמקום יתקיים במועד  בהחוסיור קבלנים ו מפגש .ד

 .בטבלת הריכוז

 

ישיבות  בחדר 11.11.2019בתאריך תיערך המכרז, מעטפת האיכות נשוא פתיחת  .ה

  , אלא אם כן תישלח למציעים הודעה אחרת בעניין.התאגיד של 

                 

 ם דלעיל במועד נוסף.ההצעה הכספית תיפתח בהתאם לשלבים המוגדרי                

 

 תנאים כלליים 19

המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר  19.1

 מהצעה אחת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על התאגיד/ 19.2

הסף מציעים אשר היה לה, או לעיריית רעננה או לתאגיד המים והביוב אחר או 

ממשלתי או עירוני אחר )לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות  לגורם

עירוניות(, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור עמו, בין היתר, אם לא עמדו 

בסטנדרטים הנדרשים לעבודה, לרבות העדר עמידה בלוחות זמנים לביצוע או 

ת ההצעה שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם. החברה רואה בהגש

  על ידי המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל.

רשאית לדחות הצעה במקרה בו  החברה תהאמבלי לגרוע מסמכותה על פי כל דין,  19.3

היא סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז, 

 .שנפלו בהצעותטכניים אולם היא רשאית גם למחול על פגמים 

ערבות המכרז תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה.  19.4

זאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני ו ,את הערבות לממשתהא רשאית  החברה

 :בכל מקרה בו המציע, אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, הבנק

 אונהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; 
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 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות 

 במכרז; או

 אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם 

 ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.      

רשאית, בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול  החברה 19.5

 דעתה 

הבלעדי, לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם, וזאת בין ביוזמתה    

 ובין 

שינוי תנאי המכרז ייעשה  .בתשובה לבקשות המציעים )בקשה להבהרות(     

לתי בציעים. הודעות אלה תהוונה חלק שתופץ למהאינטרנט ו/או  שתפורסם באתרבהודעה 

  נפרד מתנאי המכרז.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות: 19.6

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.   19.6.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות.   19.6.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.   19.6.3

אם יוכח , םשהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרילפסול הצעה    19.6.4

 .כאורה קשר כזהל

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.   19.6.5

לשנות את תנאי המכרז, וזאת גם לאחר תחילת מתן השירותים ו/או    19.6.6

 במהלכם או לבטל אותו בכל עת.

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות   19.6.7

 שלא לנהל משא ומתן כאמור.

ל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר לשקול כ   19.6.8

וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה, ולא תהיה למי מן המשתתפים 

בהליך זה, לרבות המציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת 

 החברה כאמור.

במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או במקרה בו תיוותר הצעה    19.6.9

ן בפני ועדת המכרזים של החברה, החברה תהא רשאית יחידה לדיו

לבחור באותה הצעה יחידה כהצעה זוכה, או לחילופין תהא רשאית 

 להחליט על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם    19.7

וההתקשרות עם  במידהופת ההצעה, ולדירוג כל הצעה כאמור, וזאת למשך כל תק

תהא  החברה, מכל סיבה שהיא, או תבוטל הפועללא תצא אל כזוכה המציע שייבחר 

או כל הצעה  לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג , על פי שיקול דעתה,רשאית

 שהיא. 

תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, הינו, בין    19.8

"אישור ביטוחי הקבלן", ( )א'( 3ג' )נספח נספחי הביטוח הנדרשים המצאת היתר, 

"הצהרת הקבלן", '( ב( )3ג' )נספח  בנוסחו המקורי, חתום כדין על ידי מבטחיו, 

"תנאים לעבודות '( ג( )3ג' )נספח  וכן בנוסחה המקורי, חתומה כדין על ידי הקבלן

כנדרש בהסכם וחתימת החברה  לןבחום", בנוסחו המקורי, חתום כדין על ידי הקב

 על ההסכם.

ההצעות תערכנה ותוגשנה  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.   19.9

 בהתאם לכל דין.

שא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת יהמציע י   19.10

 בגין הוצאות אלה. החברה

ים והנסיבות העשויים להשפיע מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאה 19.11

 .כאמור בתנאי המכרז על הצעתו ועל מתן השירותים

, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין עם הגשת הצעתו אשרמהמציע  19.12

 .אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

ע מלהעלות כל טענה , כי המציע יהיה מושתק ומנואתמובהר בז ספקלמען הסר  19.13
ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או 
בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, 
דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 

 א כאמור.שהו

 זה ממכרז הנובע או/ו הקשור או/ו הנוגע עניין הובא -"הכחול עיפרון"ה עיקרון 19.14
 מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה אותה ופסקה מוסמכת שיפוטית ערכאה בפני

, אחר טעם מכל או/ו הדין בדרישות עומדת שאינה משום, פסולה זה מכרז מסמכי
 שתעמוד כדי הנדרשת ביותר חותההפ במידה צומצמה כאילו הוראה אותה תיראה
 אלו והוראות, זה מכרז הוראות ביתר יפגע לא כאמור צמצום או ביטול. בתוקפה
 דעתה שיקול לפי, תחליט המזמין של המכרזים ועדת אם זולת מחייב בתוקף תיוותרנה
 נוספים שינויים המכרז במסמכי לערוך יש כאמור צמצום או ביטול עקב כי, המוחלט

 .המכרז את לבטל או

 משפטיות לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין של המכרזים ועדת 19.15
 כלפי עושה מטעמה הפועל או/ו עמה הקשור גורם כל או, היא אין, למכרז בהקשר

 יגביל או/ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות ובעניין בעניינם מצג כל במכרז המשתתפים
 .ותנאי את או/ו המכרז הליכי את ישנה או/ו

 ובהגשתה במכרז הצעתו על בחתימתו, זה במכרז האמור מכלליות לגרוע מבלי 19.16
 המכרזים ועדת כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי, המציע מאשר
 לא, מטעמם הפועל או/ו עמם הקשור אחר גורם כל כלי או/ו המזמין כלפי, המזמין של

 אשר, שהם וסוג מין מכל נזקים או/ו אשהוצי הוצאות לעניין ולא דברים של לגופם
 הנובע בכל, אפשרית לזכייה ולהערכתו למכרז הקשור ובכל הצעתו בהכנת לו נגרמו
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 הליכי יעוכבו כאמור החלטות בשל אם לרבות, השיפוטית הערכאה שתקבל מהחלטות
 .המכרז יבוטל או המכרז תנאי ישונו, המכרז
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 1מסמך א'                                                                      

 

 חוקי עבודה -נוסח תצהיר    

 

 בתצהיר זה :

 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. -"תושב ישראל"

 

 1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ'''א   -"בעל שליטה" 

 

 כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה . -"חוקי העבודה " 

 

_____ נושא ת.ז. מס' ____________ מורשה החתימה מטעם אני הח"מ _______  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את  "המציע"(שמספרו ___________ )להלן :  ___________

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

 

 מצהיר בזאת כדלקמן:

 .ע עבודה עבור התאגידלביצואני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי  .1

 חוקים הבאים:כל הבאם אזכה במכרז ,אקיים אחר האמור ב יהנני מצהיר ומתחייב כ .2

 1959 -חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט . 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א . 

 1976 –תשל"ו  , חוק דמי מחלה . 

  1950 –חוק חופשה שנתית , תשי"א . 

 1954 -חוק עבודת נשים , תשי"ד . 

  1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו. 

  1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג. 

  1953 –חוק החניכות , תשי"ג . 

  1951 –חוק  חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(* ,תשי"א . 

  1958 –חוק הגנת השכר , תשי"ח . 

  1963 –חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג . 

 , )1995 –תשנ"ה חוק הביטוח הלאומי , )נוסח משולב . 

  1987 –חוק שכר מינימום מתשמ"ז . 

  2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,תשס"ב  

  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

  1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל. 
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    כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  .       3

  התאגידמבצע את העבודות עבור הרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני           

 

 המציע יסמן את נוסח/' ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן :  .4

    אני הח"מ  מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי

 עבירות המפורטות במסמך זה.מבעלי השליטה מעולם לא הורשענו במי מה

    אני הח"מ  מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי

מבעלי השליטה   הורשענו ,בפקס דין חלוט , בשתי עבירות או יותר לפני אחד או 

לעיל )המציע יפרט את שמות החוקים :   2בסעיף  יותר מהחוקים המנויים 

בשלוש  היחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא היית____( ________________

 השנים שקדמו למועד ההתקשרות.

 ה האחרונה לפי החוק _______________  נעשתהיראני מצהיר כי העב 

 ______________.בתאריך       

       הנני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי

ברות אחרות  בבעלות מי מבעלי השליטה ,הורשעתי/נו  מבעלי השליטה בי ו/או ח

 בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן :

 רה על חוקי עבודה :______________________________.י.  עב1

 .  עבירה בדין הפלילי לפי חוק :__________________________.2

בגין עבירה  והמסחר  התעשיינקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד ה .3

  על חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה .  

 נס )בש"ח (  ___________.קנס _________ וסכום הקמועד מתן ה     

  לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר 

 והכנסות כאמור או העדרם . בדבר ההרשעות 

 

 מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני 

 

    ____________________        _____________________ 

  

 חתימה       תאריך           

 

___    אני הח"מ :    __________________      עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום   ___________

___  נושא ת.ז. _______________  ,לאחר בפני מר/גב' ________________ הופיע 

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

 ,חתם בפני על תצהירו זה .

 

___________________________ 

 עורך דין

 



27 
 

 2מסמך א' 

 

 תצהיר בדבר קיום חוקי עבודה

 

 שכר מינימום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום

 

אני הח"מ ____________ נושא ת.ז. מס' ____________ מורשה החתימה מטעם 

___________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת שאם לא  "המציע"(שמספרו ___________ )להלן : 

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

 

 כדלקמן:

__לכל עובדיי ___תיי לרבות תשלום בשנה האחרונה, בשנת ___קיימתי את כל חובו .1

המתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

החלים עליי, אם חלים עליו, )ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית 

ל ביצועם, וכן ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה ע 1969-הדין לעבודה, תשכ"ט

( ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה

מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים 

הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים 

 .עם התאגיד ההתקשרות  תשיועסקו על ידי במהלך כל תקופ

 הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה: .2

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

  נותן השירותים או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי

עבירות לפני נותן השירותים או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 

 ו לפני חוק שכר מימימום.עבירות לפני חוק עובדים זרים ו/אמשתי 

  נותן השירותים או בעל השיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות על פי חוק

עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה 

 האחרון להגשת הצעות למכרז זה.האחרונה למועד 

  –לעניין סעיף זה 

 עותם בחוק הבנקאות )רישוי( כמשמ –"שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה", ו

 1981 -תשמ"א

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.  .1   

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  .2   

 א.  בעל השליטה בו:        

במהותו להרכב ב.   חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה  

 כאמור
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של נותן  השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי        

 נותן  השירותים:   פעילותו של 

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה: .ב

 

חבר בני אדם אחר,  –.  אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3

 שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים: שנשלט

 

הורשע בפסק דין, חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או   -"הורשע" 

זרים שנעברה  אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  חוק עובדים 

(31.10.2002) 

 

 ותקנותיו 1991 –חוק עובדים זרים, התשנ"א    -"חוק עובדים זרים"               

 

 ותקנותיו 1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז  -שכר מינימום" " חוק 

 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי   -ה מהותית"  ט" שלי 

 בני אדם.                              שליטה בחבר 

 

 

_________________                                         ______________________________ 

 תאריך                                                                         שם המצהיר + חתימה           

 

 

 

      

 אימות חתימה

 

 אני ח"מ , עו"ד ___________________ מ.ר.______________ מאשר בזאת         

דין וכי ה"ה ____________ אשר זיהה את  בישראל על פי כי _______________ רשום        

עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________ וחתם  על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי 

בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,   עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/צפויה/לעונשים הקבועים

 מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

_____________ ________________      _________________ 

 תאריך         חותמת וחתימה        שם        

 

 



29 
 

 (1) 4'א מסמך 

 

 מי רעננה בע"מ
  

 בנק __________________

 מכרז מס _________

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 
 ג.א.נ.,

 
 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  

 

 
"( החייב_______ )להלן: "על פי בקשת __________________ ח.פ./ת.ז. ________ .1

, הננו ערבים הנחת קווי סניקה בצפון העיר רעננהבנושא  009/2019בקשר עם מכרז מס' 
₪  450,000 -בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם עד לסך כולל השווה ל

"(, הסכום היסודישקלים חדשים( בלבד )להלן: " אלף  וחמישים  ארבע מאות)במילים: 
פרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה בתוספת ה

"(, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת המדדהמרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "
ההצעות, לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום הערבות במועד 

 חילוט הערבות לא יפחת מהסכום היסודי.

 
( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם עשרה) 10הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  סכום .2

הראשונה בכתב וזאת ללא כל תנאי, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם 

 ת סכום הערבות מאת החייב.ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה א
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות הנ"ל, יכול שתהיה 
לשיעורין והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 
וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו  01.06.2020תנו זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ערבו .4

 לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 
 __________.דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ____________ .6

 שכתובתו: ____________________________________________________. 
דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה על פי תנאי ערבותנו זו,  

 ולא תענה.
 

                   
 בכבוד   רב,         

 

 בנק ______________
 סניף _____________
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 5 -מסמך א' 

 

 נתונים עיקריים למכרז/ לחוזה  -טבלת ריכוז 

 

 חודשים 8 משך ביצוע 009/2019 מס' מכרז/חוזה

 

 

למסמך א'  5כמפורט בסעיף  סיווג מקצועי בענף

  3עמוד 

 

 פיצוי בגין איחור

 )לכל יום איחור(

1500 ₪ 

 

 

 סיור קבלניםומקום  מועד 

 חובהסיור קבלנים מפגש+

קבלן שלא ישתתף בסיור, 

 א תידון הצעתול

 10.10.2019 תאריך:  

 10:00שעה:     

 כפי שייקבעמקום: 

 

 המחירים לצרכןסוג מדד:      "מדד בסיסי" לתמורה

   לחודש:      

 

 

 11.11.2019תאריך:   להגשת  הצעות מועד 

 14:00שעה:     

 

 ערבות לביצוע

 

 חבות כלפי הציבור -ביטוח 

 גבולות האחריות

 ורכושבגין  תביעות גוף 

 למקרה ותקופה 

 

 ;מע"מ בתוספתמהסכום   %10 

 נפרדת לתאגיד

 

 10,000,000בגבול אחריות של 

ש"ח בגין העבודות לעיריית 

 רעננה ולמי רעננה 
 

  :לתאגיד ערבות למכרז

 סך של

 צמודה למדד

 של  ןלצרכ המחירים

 

 

                                              בתוקף עד

     

 450,000  ₪ 

 

האחרון להגשת  מועד  

 ההצעות

 

  01.06.2020 

 משך תקופת הבדק

 

 

 ערבות לתקופת הבדק

 שנתייםלתקופה של 

 

 

בתוספת  הכוללת מהתמורה 10%

 ; נפרדת לתאגיד.מע"מ

 

 

 

 

 

 

 * הנתונים המופיעים לעיל בטבלת הריכוז הינם הנתונים הקובעים לצורך המכרז, בין אם מולאו במסמך

 נתונים אחרים ובין אם לא מולאו כלל.ממסמכי המכרז 

 בכל מקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים בטבלת הריכוז לבין הנתונים המופיעים במסמך ממסמכי

 המכרז, יקבע האמור בטבלת הריכוז שלעיל.
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  6מסמך א'
 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2בהתאם לסעיף  תצהיר
 

כי עלי לומר כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא _ הח"מ ___________ ,אני
נותן /ת הצהרתי זאת לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/את האמת וכי אהיה צפוי

"( בתנאי המפורט לכתב הזמנה להציע המציעלהוכחת עמידת _________________ )להלן: "
 הצעות )מסמך א' למסמכי המכרז(.

 
 יר/ה בזאת, כדלקמן:הנני מצה

 

 הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע. .א

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .ב

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם  .ג
 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

)שתי(  2-המציע ובעל זיקה למציע, ביותר מ עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע .ד
-עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

)שתי( עבירות  2-, ואם הורשעו ביותר מ1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991
ההרשעה עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –כאמור 

 האחרונה בעבירה.
 

" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים "
 .1981-)רישוי(, תשמ"א

 
  –" משמעו, כל אחד מאלה בעל זיקה למציעהמונח "

 ידי המציע;-תאגיד שנשלט על .1

 אחד מאלה: .2

 בעל השליטה במציע; .א

העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  .ב
 המציע, ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. .ג

תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי  –אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית  .3
 מי ששולט במציע.

 
 .31.12.2007מעו: הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום " משהורשעוהמונח "
)שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג  75%" משמעו: החזקה של שליטה מהותיתהמונח "

 מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
 

        
 ___________________ 
 חתימה  
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 אישור
   

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, 
_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' 
___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה 

 ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  לאחר שהזהרתיה עליה בפני, את נכונות הצהרה זו וחתם/מ
 כן. תעשה/אם לא יעשה ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 מסמך ב'
 מי רעננה בע"מ

 009/2019מכרז פומבי מס' 
 ון העירהנחת קוי סניקה בצפ

 הצעת המציעהצהרת ו                                                         
 לכבוד

 
 מי רעננה בע"מ

 
 א.ג.נ., 

 

1.  

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בקפידה את כל מסמכי המכרז, מסכימים בזאת לכל  .א
ים, במלואן ובמועדן, התנאים וההוראות המפורטים במסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו לקי

 את כל ההתחייבויות המוטלות עלינו בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

 

אנו מצהירים, כי קיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת, וכן, ידועים ומוכרים לנו היטב כל  .ב
יים הגורמים המשפיעים על הוצאות ביצוע העבודות, לרבות תכנון ביצוע העבודה והתקנ

 המחייבים, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
 

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו במלוא מפגש המציעים ובחנו  .ג
את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, וכן כל הגורמים הרלוונטיים העשויים 

 להשפיע על קיום התחייבויותינו. 

היטב את  ואנו מכיריםהמכרז לפני הגשת הצעתו, מושא העבודות  באתר נואנו מצהירים כי סייר .ד
 . וואופי הפעילות ב ווכן את סביבת ראתלדרכי הגישה  

 

 הצעתנו זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז. .ה
 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות  .ו
ת ההצעה והגשתה, תחולנה עלינו בלבד, וכי לא אהיה זכאי, בשום הכרוכות ו/או הנובעות מהכנ

 מקרה שהוא,  לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיי כאמור.

 

אם נבחר לבצע את העבודות, אעסיק לצורך ביצוע העבודות, עובדים מיומנים ומנוסים, בעלי  .ז
יסיון ויכולת, שמספרם אזרחות ישראלית או בעלי אישור עבודה כדין,  ובעלי ידע, מומחיות, נ

ידי יאפשרו את ביצוע העבודה בהתאם להוראות מסמכי -והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על
 המכרז.

 

ידי בקשר עם -אם נבחר לבצע את העבודות, אקיים, בהתייחס לכל העובדים אשר יועסקו על .ח
ות הדין הרלוונטיות, ביצוע העבודות )בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, את כל הורא

פי דין -ובכלל זאת נשלם לעובדים אלה או בגינם, את כל תשלומי החובה החלים עלי כמעסיקם על
)לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה(, 

 פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה(.-חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על
 

בעלי ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור לביצוע העבודות, ויש ברשותנו וימשיכו אנו  .ט
להיות ברשותנו בכל עת משך תקופת ההתקשרות, הציוד, האמצעים הכספיים, האישורים 
וההיתרים הנדרשים, כוח האדם המיומן והמנוסה וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם ביצוע 

פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, ברמה מקצועית מעולה -בויותינו עלהעבודות וקיום כל התחיי
ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתר התנאים והדרישות הכלולים במסמכי המכרז ובהוראות 

 כל דין.
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)ו/או מי מטעמן יהיו רשאים של מי רעננה בע"מידוע לנו ואנו מסכימים לכך, כי ועדות המכרזים  .י
ידיהם, לרבות לצורך קבלת -יש להם כל מסמך ו/או מידע שיידרש עללדרוש מכל מציע להג

הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעות, ובחינת עמידת המציעים בתנאי המכרז, וכן לאפשר 
למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך או פרט אחר, 

ידי ועדות המכרזים, והכול -ק זמן קצוב שיקבע עללהשלים את הצעתו לוועדת המכרזים, תוך פר
 לפי שיקול דעתן הבלעדי של ועדות המכרזים ו/או מי מטעמן, בהתאם להוראות המכרז.

 

-אנו מתחייבים להמציא לוועדות המכרזים או למי מטעמן, כל מסמך ו/או מידע שיידרש על .יא
תנו זו, ולסייע ולשתף פעולה ידיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצע

 באופן מלא עם ועדות המכרזים, או מי מטעמן, בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור.
 

אנו מצהירים כי איננו נמצאים בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין  .יב
 בקשות תלויות מסוג זה שעומדות כנגדנו.

 

 ערבות המכרז .2
זו וכן ערבות כספית _____________ לטובת מי רעננה בע"מ, בסך של  אנו מצרפים להצעתנו

_________ )________( שקלים חדשים, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה לעליית המדד, לטובת 
בסך של ________________ )____________( שקלים חדשים, בנוסח הערבות המצורפת  התאגיד
ידי הבנק -כתב ההזמנה, כשהיא חתומה עלוראות בכה בהתאם לה, וערולכתב ההזמנה (1) 4א'כנספח 

 מוציא המכרז.

 

 פרטי מגיש ההצעה .3
 שם המציע

______________________________________ 
 מספר ת.ז או מספר ח.פ

______________________________________ 
 כתובת משרד רשום 

______________________________________ 

 המוסמך מטעם המציע לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בקשר להצעתי זו, הינו: הנציג

 שם מלא )פרטי + משפחה(
_____________________________________ 

 תפקיד
_____________________________________ 

 טלפון נייד
______________________________________ 

 טלפון במשרד
______________________________________ 

 פקסימיליה
______________________________________ 

 דוא"ל
______________________________________ 
הנני מתחייב להודיע בכתב למי רעננה בע"מ על כל שינוי בפרט מהפריטים המפורטים במסמך זה לעיל, 

 מיד לאחר קרות שינוי כאמור.
 

               _________________                       ___________________ 
 חתימת המציע       תאריך  

 

 אישור עו"ד )במקרה שהמציע הוא תאגיד(
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אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, 

בפני טופס ההצעה דלעיל  _____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם

"(, המציעהמוגש בשם ___________________, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "

ידי מר/גב' _______________, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' -על

____________________, נושא ת.ז מס' ____________________, המורשים 

פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל -סוד של המציע ועלפי מסמכי הי-והמוסמכים על

 דבר ועניין.

_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 1'במסמך    
 

 טופס הצעת המחיר 2019/009מכרז פומבי מס' 
 

 :הנחיות למילוי טופס הצעת המחיר
 

 הצעת המחיר הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם או לשנותה. אין להוסיף על גבי טופס 

 .יש למלא את טופס הצעת המחיר בעט כחול בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב קריא וברור 

  למעטפת האיכות,  להכניס טופס זה אך ורק למעטפת המחיר. במידה והמציע הכניס טופס זהיש
 עה.להורות על פסילת ההצ רשאי המזמין יהא

 
 

 :שיעור ההנחה המוצע

 
המצורפים  והמחירים הכמויות יידי מכלל מהמחירים המפורטים בכתב-המוצע על שיעור ההנחה

 למסמכי המכרז הוא: 

 % _______ )במילים: ____________________________________________(.

 
, והמחירים ויותהכמ יהסעיפים המפורטים בכתב כלללמניעת ספקות, שיעור ההנחה יחול על 

 באופן אחיד ובכל כמות שתידרש., 2ז'-ו 1מסמכים ז'
 )אפס אחוז( יציין זאת מפורשות. 0%מציע אשר מבקש להציע 

 למחירים המפורטים בכתב הכמויות יתווסף מע"מ כדין.
 

יובהר, כי עבור הסדרים זמניים ישולם לקבלן  לפי המפורט בפרקים השונים של כתב הכמויות 
סכום גלובלי סופי, בין בהתייחס להסדרים שכבר נקבעו, בין בהתייחס להסדרים והמחירים כ

חדשים שיידרשו ע"י  מי רעננה בע"מ, משטרת ישראל, מנהל הפרויקט או כל גורם רשות אחר 
בגין ההסדרים  מזמיןשסמכותו בכך, וכי הם מהווים את ההשתתפות/תשלום מרבי של ה

 הזמניים.
 

כמויות מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות וכוללים את המחירים המפורטים בכתב ה
פי -כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על

המציע מושא ההסכם, לרבות תשלום  תתנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויו
 ומרים, מסים, רישיונות וכיו"ב.בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, ח

 
 שם המציע: __________________

 
 מספר תאגיד: ________________

 
       ________________חתימה וחותמת המציע 

 
     ________________ תאריך:

______________________________________________________________________ 
 ע הוא תאגיד(אישור עו"ד )במקרה שהמצי

 
אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, 
_____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם 

ידי מר/גב' -"(, עלהמציע___________________, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "
_______, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________, ________

פי מסמכי היסוד של המציע -נושא ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על
 פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.-ועל

 
_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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  מסמך ג'

 הסכם

 

 

 ביום _____ לחודש ___________ שנת ________ רעננהשנערך ונחתם ב

 מי רעננה בע"מ  ב י ן:

 , רעננה 56 אחוזה מרחוב  

             ("המזמין: ")להלן  
 מצד אחד

 _________________ ל ב י ן:

 _____________, __________מרח'   

 _____________ ח.פ.  

              ("קבלןה" :)להלן  
 מצד שני

                                          

 ;009/2019והמזמין פרסם מכרז לביצוע הנחת קווי סניקה בצפון העיר רעננה, מכרז פומבי  הואיל

 ; והקבלן השתתף במכרז וזכה בו הואילו

 

 

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן , הוצהרלפיכך הוסכם

 

 

 מבוא .1

 ווה חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא לחוזה זה מה

 

 משמעות מונחים .2

 .:המשמעות הבאהלמונחים בחוזה זה תהא 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם   -"הקבלן"   א.

לחוזה ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו 

 .המזמיןשל ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב 

 החוזה שתואם כללים אלה נספחים אליו.  -" החוזהב.    "

  .מי רעננהמנכ"לית מי רעננה ו/או מהנדס מי רעננה ו/או בא כוחה של  -"המנהל"    ג.

  . ו/או בא כוחו שמונה על ידו מהנדס מי רעננה   -" המזמין"המהנדס"/"מהנדס ד. 

העבודה  לפקח על ביצוע  המזמיןמהנדס האדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י  -"המפקח"  ה.

 חלק הימנה. או

 המבנה, המתקן או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה. -"העבודה"   .ז



38 
 

 העבודה, המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע  -"אתר העבודה" . ח

לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך 

 החוזה.

 התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי   -"תכניות"   ט.

          , וכן כל תכנית אחרת המזמיןתכנית כזו שאושר בכתב ע"י מהנדס   

 .המזמיןשתאושר מזמן לזמן ע"י מהנדס   
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 הוראות  כלליות –פרק א' 

 מהות החוזה .3

 6מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף מוסר לקבלן, והקבלן  המזמין א.

-לבצע את כל העבודות נשוא המכרז ל להלן,

___________________________ 

 "(.העבודה" -)להלן ________________________________________             

ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות,  ב.

, בין בתחילת העבודה ובין המזמיןנתנו על ידי מהנדס יאורים שייולבלהנחיות 

 מעת לעת.

והכל  המזמיןהקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות רצון  ג.

 .הוראות כלליות' אבהתאם למפורט בפרק 

 

 נספחים לחוזה .4

 המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 א נוסח ערבות בנקאית לביצוע.1ג'-ו 1מסמך ג' א.

 א נוסח ערבות בנקאית לטיב.2ג'-ו 2מסמך ג' ב.

 ( )א'( 3ג' )נספח  –אישור ביטוחי קבלן  ג. 

 '( ב( )3ג' )נספח  –הצהרת קבלן  

 .'( ג( )3ג' )נספח  –תנאים לעבודות בחום 

 א.4ג' –( MADE  AS-הנחיות להגשת מפה מצבית ) ד.

 מסמך ה' )לא מצורף(. -טכני כללי בהוצאת הועדה הבין משרדית  מפרט .ה

 ( .א1ו') -מפרט טכני מיוחד והתנאים המיוחדים לביצוע  .ו

 .   2ז' -ומחיריםכתב כמויות  .ז

 מסמך ח'. –תכניות  ח.

 נספח י'. –ט.          פיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

 למסמך א'.  2פרט הכללי כמפורט בסעיף י.           וכן מסמכים אשר לא צורפו, המ

                                                                         

 תקופת ביצוע העבודה או  תקופת החוזה .5

נתן לו על יהקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה שי א.

 .המזמיןאו על ידי מהנדס המזמין ידי 

 

 8בלן מתחייב בזאת לבצע את העבודה, לסיימה ולמוסרה לידי המזמין תוך הק (11)

 חודשים מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה.

  

, ולאחר ניקוי של המזמיןמסר במצב גמור לשביעות רצונו של מהנדס יהעבודה ת ג.

 אתר העבודה מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה.
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בתאום עם המפקח לידי המזמין מנים המוצע על ידו הקבלן ימסור את לוח הז ד.

 ימים מהמועד הנקוב בצו התחלת עבודה. 10וזאת תוך 

ייחשב המזמין ח הזמנים לעיל כפי שיאושר )עם או בלי תיקונים( ע"י מהנדס לו             

 כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.

6.   

על פי  המזמיןא של המל ובשלמותה ולשביעות רצונתמורת ביצוע כל העבודה  א.

של  לקבלן סכוםהמזמין שלם יחוזה זה ונספחיו, 

_______________________   

 ____ש"ח  כולל מע"מ ___________________________________

במילים              

_______________________________________________ _____ 

 ___ש"ח________________________________סכום ללא מע"מ ____             

 _______ ש"ח_____________מע"מ בשיעור _______ %  ________             

סכום זה כולל את מחירי החומרים, הציוד, העבודה, רווח הקבלן וכל סכום ו/או              

 מע"מלל וכ"(, שכר הקבלן" -הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה )להלן 

 ולם כחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.אשר יש

 

)בניכוי שכר הקבלן הסופי יקבע עפ"י מכפלת הכמויות בפועל במחירי היחידה  ב.

והוא לא ישונה אלא בהתאם לאמור ההנחה שהציע הקבלן במסגרת המכרז( 

ין התשלום עבור ילענ לחוזה זה 75עד  71להלן, ובכפוף לאמור בסעיף  6בסעיף 

 .המזמיןשיקבעו על ידי מהנדס עבודות נוספות 

 

 התייקרויות .7

 אין התייקרויות בהסכם זה. א.

 

 חשבונות חלקיים .8

 

חשבונות חלקיים מצטברים ומפורטים לפי  לידי המזמיןהקבלן יהא רשאי להגיש  א.

כתב הכמויות מעת לעת. הקבלן לא יהא רשאי להגיש יותר מחשבון אחד בכל 

לכל חודש קלנדרי ויתייחסו לעבודה  -5ד לחודש. חשבונות חלקיים יוגשו ע

 שבוצעה והושלמה בחודש החולף.

 

לכל חשבון חלקי יצורפו חישובי כמויות המתבססים על תוכניות ו/או מדידות  ב.

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון החלקי. במידה וחישובים אלו לא 

החלקי לקבלן  יצורפו, או שרמתם לא תשביע את רצון המפקח, יוחזר החשבון

יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית  אצל המזמיןותאריך קבלתו 

 בצרוף החומר הנלווה.
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 . 75לכל חשבון חלקי יצורף ניתוח מחירים כמפורט בסעיף  ג.

 

 חשבונות חלקיים טעונים בדיקה ואישור של המפקח והמהנדס. ד.

 

 מיום שהם נתקבלו אצלו. יום 15המפקח יבדוק את החשבונות החלקיים תוך  ה.

 

חתימת המפקח על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית 

 לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצל המפקח.

 

מיד לאחר בדיקת החשבונות החלקיים ע"י המפקח, אישורם ו/או תיקונם,  ו.

יום מיום  30אשר יבדוק את החשבונות תוך המזמין יועברו החשבונות למהנדס 

 העברתם אליו ע"י המפקח.

חתימת המהנדס על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית 

 לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצל המהנדס.

 

, להלן, 11, 10אישור החשבונות החלקיים וביצועם של תשלומי הביניים כאמור בסעיפים  .9

פקח ו/או המהנדס לאישור מחיר שלא נכלל ו/או המהמזמין אין בהם משום הסכמת 

בחוזה, או לטיב העבודה שנעשתה, לאיכותם או כמותם של החומרים והציוד או 

לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. המפקח ו/או מהנדס 

רשאים לדרוש מהקבלן לבצע שינויים בעבודות שלגביהם החשבונות אושרו ו/או המזמין 

 וש הימנו החלפת החומרים ו/או הציוד ו/או המוצרים.לדר

 

מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה ויאושר ע"י מהנדס  א. .10

את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה לקבלן עם המזמין נכה י, המזמין

 חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה.

"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה ויאושר ע"י מהנדס מכל חשבון חלקי שיוגש ע ב.               

   .בגין שירותי מעבדה % 1המזמין נכה י, המזמין

למען הסר ספק, בכל מקרה שהוא לא יעלה סך כל התשלומים ששולמו ע"י  ג. 

 מהתמורה על פי חוזה זה. 90%לקבלן לפני הגשת החשבון הסופי על המזמין 

 

 

 

 מועד תשלום –חשבונות חלקיים  .11

מועד המ יום, 45התשלום בפועל של החשבונות החלקיים יתבצע בפרק זמן של שוטף + 

בכפוף לקבלת חשבונית מס כדין בטרם התשלום , על החשבון החלקי המנהלחתם  ושב

 לקבלן.
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 חשבון סופי ומועד תשלום .12

ימים ממועד סיום ביצוע כל  30החשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן למפקח תוך  א.

 .לידי המזמיןעל נספחיו, ומסירתה  -דה על פי חוזה זה העבו

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי למפקח 

אלא לאחר שהקבלן ביצע, אם נדרש לכך, את כל התיקונים וההשלמות אשר 

 '.גלמסמך  65במהלך "קבלת העבודה" כמפורט בסעיף המזמין נדרשו ע"י נציגי 

ימים מיום שיתקבל על ידו. חתימת  30פקח יבדוק את החשבון הסופי תוך המ ב.

המפקח על החשבון הסופי המאשרת קבלתו תהווה ראיה לגבי התאריך שבו 

 נתקבל החשבון לידיו.

לאחר בדיקת החשבון הסופי ע"י המפקח, אישורי  ו/או תיקונו יועבר החשבון  ג.

 ו אליו ע"י המפקח.ימים מיום העברת 30אשר יבדקנו תוך  למנהל

לעיל יחול גם לגבי בדיקה ואישור החשבון הסופי ובלבד   11האמור בסעיף  .ד

ימים מיום שאושר החשבון הסופי אצל  90שהתשלום הסופי יבוצע תוך 

 המפקח.

 

 '.גלמסמך  79על תשלום החשבון הסופי יחולו הוראות סעיף  .ה

 

   המזמיןלטובת *הקבלן הזוכה יגיש ערבות ביצוע  ערבות לביצוע .13

 

כמסמך בנקאית בנוסח הרצ"ב  ערבות המזמיןבעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי  

לעיל בתוספת  6משכר הקבלן המפורט בסעיף  10%, חתומה כדין בשיעור של לחוזה 1ג'

 המזמיןימים מיום תשלום החשבון הסופי ע"י  10מ.ע.מ. שתעמוד בתוקפה עד תום 

 לעיל. 12כמפורט בסעיף 

במועד האחרון להגשת  הידוע מחירים לצרכן ה למדדהערבות תהא צמודה  ב.

  ההצעות במכרז.

 .המזמיןצדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד ג.

רשאי המזמין הא יבכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה  ד.

 לחלט את הערבות.

ימים לפני פקיעת  30ידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות הקבלן ידאג לח ה.

ימים לאחר  10תוקפה, על מנת להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום 

רשאי המזמין הא י. היה והקבלן לא יעשה כן, המזמיןתשלום החשבון הסופי ע"י 

, ולהחזיק בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי יולחלט את הערבות שביד

 ת הקבלן על פי חוזה זה.התחייבויו

כנגד המזמין אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות  ו.

 הקבלן בגין הפרת התחייבויותיו.
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למען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או  ז.

 בחידושה, תחולנה על הקבלן בלבד.

 

 

 ערבות לתקופת בדק .14

 

ערבות בנקאית בנוסח המזמין בידי לת התשלום הסופי יפקיד הקבלן כנגד קב .א

מהסכום המצטבר של כל  10%הרצ"ב לחוזה זה, בסך של  א2מסמך ג'

, בתוספת מע"מהמזמין הסופי שאושרו ע"י  החשבונות החלקיים והחשבון

 ואשר תעמוד בתוקפה במשך שנתיים מיום קבלת תשלום החשבון הסופי.

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד המחירים לצרכןדה הערבות תהא צמו ב.

לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי יהא המדד הידוע בעת הפקדת הערבות לשנת 

 הבדק.

 

 .המזמיןצדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חדג              

 

בות, אם הקבלן הא רשאי בכל עת במשך תקופת הבדק לחלט את הערהמזמין י ד.

לא יעמוד בהתחייבויותיו לגבי טיב העבודה כאמור בהוראות חוזה זה, על 

תביעות מכל   ) ודרישות לפיצוי או הוגשו כנגדלמזמין נספחיו, או באם הופנו 

 מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודה נשוא הסכם זה ע"י הקבלן.

 

הוצאות הכרוכות במתן למען הסר כל ספק, מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל ה ה.

 הערבות תחולנה על הקבלן בלבד.

 

 

 קיזוז .15

 

לקבלן על פי חוזה זה, כל  ורשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנהמזמין מוסכם בזאת כי 

לבין  ועל פי חוזה זה או מכל מקור אחר )לרבות כל חוזה אחר שבינ וסכום המגיע ל

 הקבלן( מאת הקבלן.

מאת  ולגבות את הסכומים המגיעים להמזמין של  ועות מזכותהוראות סעיף זה אינן גור

 הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.
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מבלי לגרוע באמור בפרק ב' להלן ובשאר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי במהלך ביצוע   .16

לבצע  העבודה יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן המבצע ו/או מקבלן משנה מטעמו,

באופן מיידי עבודות או פעולות שהוגדרו על ידי המזמין כדחופות כגון: סילוק מפגעים 

ומטרדים, סילוק פסולת מרשות הרבים ומרשות היחיד, הצבה או הסרה של 

שלטים/תמרורים, ניקיון סביבתי, טיפול במפגעים בטיחותיים באתר העבודות או 

זק מיידי וכיוצ"ב. הכל עפ"י קביעת "המנהל" בסמיכות לו, ליקויי גימור בעלי השלכות לנ

 ו/או "המהנדס" ו/או "המפקח".

  

במידה והקבלן ו/או קבלן המשנה מטעמו, השתהה בביצוע אותן עבודות דחופות ו/או  

הרי שהמזמין יהיה רשאי לבצע את הפעולות ביצע אותן שלא לשביעות רצון המזמין, 

  ן אחר מטעמה.והעבודות הנ"ל בעצמו, לרבות באמצעות קבל

 

תקוזז מחשבונו של מובהר בזאת כי עלות ביצוע העבודות על ידי המזמין או מי מטעמו,  

תקורה ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה  10%הקבלן בתופסת מע"מ ובתוספת 

 בהקשר זה.

 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .17

 

והחומרים בקשר המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה  א.

לביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן 

אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את -בדבר אי

אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים, עד קבלת החלטתו של מהנדס 

 .המזמין

 

ת הקבלן מחובה כלשהי מן החובות המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור א ב.

המוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה 

כלשהי, העלול לגרום לאיחור בגמר העבודה או לתשלום מיוחד שאינו כלול 

בחוזה, או להורות על שינויים כלשהם בביצוע העבודה, אלא אם כן אושר הדבר 

 תנה הוראה על כך בכתב.וני המזמיןע"י מהנדס 

 

רשאי לפסול עבודה או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו על ידי  המזמיןמהנדס  .ג

 המפקח או לשנות את החלטת המפקח.

 

אצל הנהוג ממוחשב הקבלן ימלא יומן עבודה על גבי טופס  ניהול יומן .18 .א

וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים  -  "("היומן" -)להלן  המזמין

מערכת לניהול יומני עובדה  .דעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודהל

 ביצוע העבודה  -' בפרק 
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מילוי יומני עבודה יומיים הם  ממוחשבים על פי תוכנה שתוגדר ע"י התאגיד.

 .תתנאי לתשלום חשבונו

היומן ייחתם, מדי יום ביומו, ע"י המפקח והקבלן. הסתייג הקבלן מפרט  .ב

ומן, ירשום ביומן את דבר כלשהו מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח בי

 .המזמיןהסתייגותו המנומקת, אולם הסתייגותו לא תחייב את 

    לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את נכונות      

הפרטים הרשומים ביומן, לרבות הפרטים שנרשמו ע"י המפקח. לא חתם      

 הקבלן 

נדרש לכך ע"י המפקח, ייחשב הדבר כי על היומן בתוך שלושה ימים לאחר ש     

 אין 

 לו הסתייגות כלשהי לפרטים הרשומים ביומן.     

ואשר כאמור אינם  -רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם  .ג

, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, המזמיןמחייבים את 

 פי החוזה.אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על 

 

 הסבת החוזה והמחאת זכות .19

   הקבלן לא רשאי להסב או להעביר לאחר/ים את החוזה כולו או מקצתו או

 המזמיןכל טובת הנאה על פיו, אלא אם קיבל הסכמה מפורשת לכך מאת 

או להסכים לכך  ורוביהא זכאי לסרב לכך מבלי לנמק סי המזמיןבכתב. 

 מצא לנכון.יבתנאים ש

 לפי מהמזמין את זכותו לקבלת סכום כלשהו  למחותיה זכאי הקבלן לא יה

 המזמיןלכך ובכתב.  המזמיןחוזה זה לאחר, אלא אם כן קיבל הסכמה של 

מצא יאו להסכים לכך בתנאים ש ורוביהא זכאי לסרב לכך מבלי לנמק סי

 לנכון.

  העברת זכות על פי חוזה זה, לרבות הסבה או משכון ו/או שעבוד ו/או

, מראש מזמיןכל העברה אחרת, שלא קיבלה את הסכמת ה המחאה ו/או

  המזמיןובכתב, תהווה הפרה של ההסכם ולא תחייב את 

 

 הקבלני משנ .20

עבודה חלק מהמבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא הקבלן זכאי למסור ביצועה של 

 תנאימתוך העבודות הכלולות בחוזה, לקבלן משנה, ב ,כולהאת העבודה ובשום אופן לא 

 מפורש כי:

קבלן המשנה תהיה בכפוף לאישורו של המהנדס מראש ובכתב. המהנדס יהא 

 רשאי לסרב או להסכים לכך בתנאים שימצא לנכון.

מסר עבודה כלשהי או חלק הימנה לביצועו של קבלן משנה אלא ילא ת    ב.

אם אותו קבלן משנה רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 

כמפורט בהגדרות  בסיווג ובהיקף מתאימים -1969טבנאיות תשכ"

 הנדרשות מהקבלן הראשי.
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מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא  ג.    

 תשחרר את הקבלן

ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן יישאר   מאחריותו 

 אחראי לכל הפעולות,

שנעשו ע"י קבלן משנה, או  ההשמטות, המחדלים והנזקים השגיאות,  

כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או  דינם  שנגרמו מחמת רשלנותו, ויהא

 נגרמו על ידו.

המזמין רשאי לדרוש בכל עת הפסקת ביצוע העבודה באמצעות קבלן  ד.  

משנה כל שהוא גם אם אושר על ידו, במידה והוא לא מרוצה מהתנהלות 

מתחייב להפסיק לאלתר את קבלן המשנה. במקרה זה הקבלן הזוכה 

התקשרותו מול קבלן המשנה ולבצע את העבודה בשלמותה במסגרת 

 נקבעו בהסכם בעצמו או באמצעות קבלן משנה אחר . אשר הזמנים

 מחויבותוהקבלן הזוכה מתחייב לידע כל קבלן משנה מטעמו בדבר  

כלפי המזמין על פי סעיף זה מראש וטרם ההתקשרות עם אותו קבלן 

די למנוע טענות של קבלן המשנה  במידה ועבודתו תופסק משנה כ

 בהתאם לקבוע בסעיף זה.

 כל משא ומתן עם קבלן משנה יהיה באמצעות הקבלן בלבד.    .ה

וקבלן משנה  המזמיןהאמור לעיל לא יצור קשר משפטי כלשהו בין     .ו

 כלשהו.

בודות למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה, תשלומים בגין ע    .ז

לקבלן החתום על חוזה המזמין שיבוצעו ע"י קבלן משנה, ישולמו ע"י 

סכומים  גם את המחאת הזכות לקבלת המזמין זה, אלא אם כן אישר 

 )ב( לעיל.19כלשהם כאמור בסעיף 

 

 

 היקף החוזה .21

 

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, 

 מתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך. מכונות,

 

 

 עדיפות בין מסמכים .22

 

משמעות בין המכרז/החוזה יקבעו המסמכים -בכל מקרה של סתירה, אי התאמה ו/או דו 

 הבא: לפי סדר העדיפות 

 

  - עדיפות לצרכי תשלום א.

סמכים השונים, במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במ

מפרט טכני מיוחד , סדר העדיפויות כדלהלן: כתב הכמויות, תשלוםייחשב לצורכי 
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, במסגרת הפרקים המתאימים במפרט הטכניולרבות אופני המדידה המיוחדים 

)עבור  מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת חברת נתיבי ישראלתכניות, 

שינויים בתנאי החוזה, תנאי החוזה  המפרט הכללי, מסמך ,בלבד( החברהעבודות 

 , תקנים זריםתקנים ישראלייםתנאי ההזמנה לקבלת הצעות, לביצוע המבנה, 

 והוראות המפקח ביומן העבודה; כל אחד עדיף על הבא אחריו.

 

 - עדיפות לצרכי ביצוע ב.

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, 

כתב תוכניות, מפרט טכני מיוחד, , סדר העדיפויות כדלהלן: צוע המבנהבילצורכי 

המפרט   למפרט כללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת חברת נתיבי ישרא הכמויות,

 מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות, ,)ההסכם( תנאי החוזה לביצוע המבנההכללי 

כל אחד עדיף על והוראות המפקח ביומן העבודה;  , תקנים זרים, תקנים ישראליים

 הבא אחריו.

 

מעות בין משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה על אף האמור לעיל,  ג.

המצורפים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים ההוראה שבמסמכים השונים 

, המפקחוזאת לפי קביעת , תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע להסכם

וכה ללא צורך במתן נימוק ומבלי שלמציע הזוכה אשר החלטתו תחייב את המציע הז

 לכך, תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר

 והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל.

 

וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודה  המזמיןרשאי מהנדס  .ד

 , לפי הצורך, לביצוע העבודה.הוראות ותוכניות

  מחייבות את  -' של סעיף זה ד, שניתנו בהתאם לס"ק המזמיןהוראות מהנדס

 הקבלן, אולם אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בפרק ח' של החוזה.

 משמעות בין הוראה אחת -גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו

קבלן סבור כי הוא אינו מבין מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת, או שהיה ה

את פרשנותם הנכונה של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, או שהמפקח מסר 

יפנה הקבלן  -הודעה לקבלן כי, לדעתו, אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

תן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר יבכתב למפקח והמפקח י

תיו של המפקח, יעכב הקבלן את הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראו

 ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למפקח כאמור לעיל.

 

 אספקת תכניות .23

, ואסור המזמיןהבלעדי של  ווקניינ והתכניות וכל המסמכים האחרים, הם רכוש א.

לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרות החוזה 

, לצורך ביצוע העבודה שלושה העתקים מן וק לקבלן על חשבונספי המזמיןבלבד. 

. עם גמר ביצוע המזמיןהתכניות והמסמכים הנלווים, כראות עיניו של מהנדס 
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את כל התכניות, לרבות כל ההעתקים  לידי המזמיןהעבודה, על הקבלן להחזיר 

 .המזמיןוהמסמכים האחרים שברשותו, אם יידרש לכך ע"י מהנדס 

 

יודיע למהנדס בכתב, לפחות שבוע אחד מראש על תכניות, תכניות עבודה, הקבלן  ב.

תכניות פרטים וההוראות הדרושות או שתידרשנה לביצוע העבודה, ובכל מקרה 

באופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע העבודה והתקדמותה 

 ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודה והשלמתה.

 

מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו ע"י הקבלן במקום העבודה. העתקים  ג.

, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי המזמיןמהנדס 

 לבדקם ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

 

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות  ד.

ביצוע העבודה, וחלק מן התוכניות יתכן שטרם הוכנו ויש  המתעוררות תוך מהלך

לצרפן לחוזה תוך כדי ביצוע העבודה, הוסכם מראש בין הצדדים שכל שאלה כזו 

נתן על ידם יפתר בעת מהלך העבודה ע"י המהנדס או בא כוחו וכל הוראה שתית

י תחשב כאילו פורטה בחוזה זה מראש, בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן הגיונ

 אור העבודה בתוכניות ובמפרטים.יבת

 

יהיה הסמכות הבלעדית להחליט באם פרטים אלה כרוכים באופן  המזמיןמהנדס  ה.

 אור העבודה שבתוכניות ובמפרטים.יהגיוני בת

 

   מובהר בזה כי שכר הקבלן מגלם בתוכו האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממנו  ו.                 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.                           

  הקבלן אחראי לביצוע, על חשבונו, של כל התכניות ושל העתקים וצילומים של ז.     

 תכניות, במספר מספיק, כפי שיידרש ע"י המפקח ו/או המתכנן ובאיכות טובה, 

ות הגשה לבדיקת המתכנן ובכלל זה הכנת תכניות מפורטות לביצוע ו/או תכני

, לרבות "העתקי אור" ו/או כל העתק אחר וכן הגשת ו/או עדכון יןמטעם המזמ

תכניות ביצוע במהלך ביצוע העבודות, לרבות "העתקים קשיחים" ו/או העתקים 

 מכל סוג שהוא ו/או מסמך אחר.

 

 ביקור באתר העבודה .24

 

ביקר באתר העבודה ובחן באופן  הקבלן מצהיר, כי לפני הגשת הצעתו לביצוע העבודה,

יסודי את דרכי הגישה אליו, השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, מקום צינורות 

יזיה בכבלים, קווי תקשורת וכיו"ב, ווהמים, קוי החשמל, הטלפון, ביוב, התיעול, טל

מבנים קיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים, כולל מבנה שכבות הקרקע וטיבה, 

 ם להשפיע על קביעת המחירים ועל ביצוע העבודה.העלולי
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 בדיקת מסמכים .25

 

הקבלן מצהיר בזאת כי עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התכניות המפרטים ויתר 

הנתונים, וכן רשימת הכמויות וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, או קשורים 

מלאה בעד כל התחייבויותיו  בביצוע העבודה, וכי המחירים שבהצעתו מהווים תמורה

 עפ"י החוזה.

 

 המזמיןביצוע העבודה להנחת דעתו של מהנדס  .26

 

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של מהנדס  א.

 , וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.המזמין

 הקבלןו בידי המפקח, לא ישחרר את , אהמזמיןהפיקוח אשר בידי מהנדס         ב.

למילוי תנאי חוזה זה, והקבלן יהיה אחראי לכל  המזמיןמהתחייבויותיו כלפי 

 הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.

מפקח רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות שינוי ה ג.           

לביצוע העבודות. הוראות המפקח לרבות תכניות לפי הצורך,   שינוי שדה /

מובהר כי הוראות של תכניות חדשות ו/או הוראות שינוי   מחייבות את הקבלן, 

עליהן או באמצעות מכתב  המזמיןכאמור יחייבו רק לאחר חתימת המפקח או 

אישור נפרד. לאחר חתימת האישור כאמור, יחליפו ההוראות ו/או התכניות 

 ששונה.   החדשות את הישנות, בכל נושא 

ובהר ומודגש בהקשר זה כי בכל הנוגע לביצוע העבודות יישמע הקבלן אך ורק ד.       מ  

. הקבלן לא יישמע בכל טענה ו/או דרישה /ואו תביעה והמהנדס להוראות המפקח

המבוססת על בקשה שקיבל מאת גורם אחר כלשהו )לרבות מתכננים, יועצים, 

אינה מגובה באישור מראש ובכתב מאת ( ושהחברהגורמי חוץ או גורם מטעם 

  המפקח.

 

 דרכי ביצוע .27

 :המזמיןאם יידרש לכך ע"י מהנדס              

יום מיום הדרישה, פרטים והשלמות בכתב  15יהא הקבלן חייב להמציא בתוך  א.

בקשר לדרכי הביצוע, לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות כאמור, 

יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו.  לרבות השיטות אשר לפיהן

, בין שאישר אותו מהנדס המזמיןהמצאת החומר האמור ע"י הקבלן למהנדס 

במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי  המזמין

 המוטלת עליו עפ"י החוזה.

 

הזמנים לרבות יעדכן הקבלן מעת לעת פרטים ונתונים לצרכי הביצוע ולוח  ב.

 רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
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 יגיש הקבלן לאישורו של המהנדס, במועד הגשת לוח הזמנים כמפורט בסעיף א' לעיל,  ג.                

 תוכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר העבודה.                         

 

   יב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי בהצעת לוח הזמנים חי       .ד

 .שפורטו בחוזה, אם פורטו      

    להשלמת אבני הדרך המרביים והמועדים מועדיםה כי ומובהר מודגש זה לעניין      .ה

  במפרט מוקדמות פרקב המצורפתוהעבודות כמפורט בטבלה  החוזיות     

  -מחייבים ואין לסטות מהם. המיוחד     

  התוכנית תכלול את מיקום המתקנים הזמניים, המחסנים, שטחי האחסון, דרכי  

 הגישה, וכיו"ב.    

 

 שטח ההתארגנות יהיה באתר העבודה בלבד אלא אם אישר המהנדס מקום אחר. .ו

 

בחוזה מועדי ביניים לביצוע עבודה כלשהי, חייב הקבלן להתחשב בהם  ציינובאם  .ז

 בלוח הזמנים, המוגש על ידו.

 

לא המציא הקבלן לוח זמנים כמפורט לעיל ו/או לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים  .ח

 ייקבע ו/או יעודכן לוח הזמנים ע"י המהנדס ויחייב את הקבלן.   כנדרש לעיל, 

  ההוצאות הכרוכות בעריכת ו/או עדכון לוח הזמנים ע"י המהנדס יחולו על הקבלן. 

 . על פי תנאי החוזה אם לא יעביר הקבלן בזמן לוחות זמנים יקנס 

 

 ע"י שתאושר   שיטה אחרת יערך בשיטת "רשת פרט" או כל ילוח הזמנים המפורט  .ט

" וכל דוח טגאנהמהנדס ותורץ במחשב לשם קבלת הנתיב הקריטי ויכלול גם "לוח 

 אחר הנדרש מפעם לפעם למעקב הביצוע בפועל.

 

 קווי תשתית .29

 

וע העבודה, מיקומם של קווי תשתית עיליים הקבלן חייב לברר ולוודא בטרם יתחיל בביצ

 קרקעיים העלולים להיפגע ו/או להינזק עקב עבודתו.-ותת

בירורים אלו יעשו ע"י הקבלן בחברת החשמל, במשרדי חברת בזק, בכל המחלקות 

בכבלים, אשר פרשה רשת כבלים  ההטלוויזיהעירוניות הרלבנטיות, במשרדי חברת 

 וגוף אחר רלבנטיים.בתחום העיר רעננה ובכל משרד 

באחריותו המלאה של הקבלן לקבל היתרי חפירה ו/או כל היתר הנדסי אחר לצורך ביצוע 

 העבודה. על הקבלן לקחת בחשבון הליך  קבלת ההיתרים בלוח הזמנים של הפרויקט.

בטרם יתחיל הקבלן בביצוע עבודות חפירה ו/או עבודה בסמוך לעמודי וקווי חברת חשמל, 

 והמזמיןשתית עירוניים, חייב הקבלן לקבל אישור מחברת חשמל, בזק בזק וקווי ת
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לביצוע העבודות כאמור, ולהזמין על חשבונו מפקח מטעמם למשך הזמן הנדרש על ידם. 

 לקבלן לא יהיו כל טענות בגין עיכובים שנגרמו, אם נגרמו ו/או הוצאות כספיות עקב כך.

 

 זכות גישה .30

 

תהא זכות כניסה  המזמיןל אדם שהורשה לכך ע"י מהנדס , למפקח ולכהמזמיןלמהנדס 

לאתר העבודה, ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות 

 או חפצים כלשהם לביצוע החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו.

יחות טיח את שלמות ובטהבהקבלן נדרש לתחזק את כל דרכי הגישה בצורה נאותה ול

 הדרכים לכל משך תקופת הביצוע של הפרויקט.

 

 עתיקות .31

הקבלן מתחייב לתאם מראש את ביצוע העבודה עם מנהל רשות העתיקות  א.

"חוק העתיקות"( או  -)להלן  -1989כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט

 נציגו.

 באם העבודה או חלק ממנה תבוצע באתר המוכרז כאתר עתיקות, מתחייב ב.

 הקבלן, כדלקמן:

 

להמציא לפני תחילת העבודה אישור בכתב ממנהל רשות העתיקות או  (1)

 נציגו בדבר ביצוע העבודה, בהתאם לקבוע בחוק העתיקות.

 

 לבצע את העבודה בכפוף ובהתאם לתנאי אישור מנהל רשות העתיקות. (2)

 

 

ו לתאם מראש ובכתב עם מנהל רשות העתיקות או נציגו כי במועד ב (3)

תבוצע העבודה יהא נוכח באתר מפקח מטעם רשות העתיקות, והכל 

 בכפוף ובהתאם לדרישת רשות העתיקות.

למען הסר ספק יצוין כי על הקבלן להודיע מראש ובכתב לרשות 

 העתיקות על כל שינוי במועד ביצוע העבודה.

 

האמור לעיל לא יגרע בדרך כלשהי מאחריות הקבלן לבצע את העבודה במועד  ג.

 ובהתאם ללוח הזמנים.

 

, -1978גילה הקבלן באתר העבודה עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח .ד

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם 

בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת 

יודיע על התגלית מיד למפקח. בשום מקרה הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם, ו

 לא יהיה הקבלן לבעלים של עתיקות שנתגלו על ידו כאמור.
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 אי פגיעה בנוחיות הציבור ושילוט .32

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות  א.  

כל אדם הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של 

בכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. 

לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה 

 וינקוט בכל האמצעים שיורה לו המפקח על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

 

עבודה, ה בים שונים של ביצועהקבלן מתחייב להגיש הצעה להסדרי תנועה בשל ב.

 .לאישור יועץ התנועה העירוני ולאישור משטרת ישראל

 

 הצעה זו תוגש כחלק מהתכניות הנדרשות לקבלת אישור עבודה.

 

 יהקבלן יתקין על חשבונו באתר העבודה שלט/ים בגודל ובנוסח כפי שיקבעו ע" ג.

המהנדס ולא  . השלט/ים ימוקם/מו באתר העבודה לפי הוראותהמזמיןמהנדס 

 יוסר/ו עד להשלמת העבודה במלואה.

 

 זכות מעבר .33

 

יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודה, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות  .א

יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה  - המזמיןשל  ודומה שאינה בבעלות

 מבעליה ובתשלום תמורתה, כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 

ן יתקין במידת הצורך באישור המהנדס דרך גישה לאתר הביצוע על חשבונו הקבל .ב

והוצאותיו. מוסכם בזה כי מחיר העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך 

ידרש ע"י המהנדס, ימעבר ופירוקה כאמור. בסיום העבודה או בכל מועד אחר בו 

 יפרק הקבלן את הדרך על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו.

 

בלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, הק .ג

בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל 

וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, 

דים בפנסים וינקוט על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוי

 בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחות הציבור.

במשך כל זמן ביצוע העבודות ועד להשלמת המסירה בהתאם לקבוע בחוזה זה,  .ד

יבצע הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, את כל החיבורים הזמניים באתר, כפי 

 פקח. שיידרש ע"י הרשויות המוסמכות ובכל מקרה בהתאם להוראות המ
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כוללים גם את התקנת והסדרת תאורת הרחובות,  מובהר כי החיבורים הזמניים

 גם אם לא יידרש ע"י רשות מוסמכת. 

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ישלם, במלואם ובמועדם, את כל התשלומים  .ה

הנדרשים לחיבורים הזמניים, לרבות תשלומים לחברת החשמל בגין התקנת 

ל הנצרך וכן כל תשלום, לרבות היטל ו/או מס ו/או התאורה, חיבורה ובגין החשמ

    אגרה, הנדרשים מכל רשות מוסמכת.

 

 -מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .34

 

, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר המזמיןלפי הוראות מהנדס  .א

תקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודה ובסמוך י שהמזמין

ו, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן לתאם אלי

פעולה איתם ולאפשר להם שימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים 

 .ושיותקנו על יד

 

תן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק יהקבלן י  .ב

ף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח )לרבות קבלנים ידי המזמין  ולכל אדם או גו על

מטעם יזמים שיפעלו בפרויקט( וכן לעובדיהם )להלן: "הקבלנים האחרים"(, הן 

יאפשר להם את  במקום העבודות והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם,

השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו )לרבות ומבלי לגרוע בדרכי גישה 

הכל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי והמפרט  -ותקנו על ידו( ויבצע כל דבר אחר שי

 המיוחד. 
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הוראות סעיף זה יחולו גם ביחס לכל גוף ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין,  .ג

כדוגמת רשות העתיקות, רשט"ג, קק"ל, חח"י, נת"י, מקורות, בזק, הוט, חברות 

 העבודות ובסמוך אליו. מקום ביצועסלולר וכיו"ב שיפעלו ב

מובהר ומודגש, כי בגין התיאום ושיתוף הפעולה כאמור לעיל עם הקבלנים האחרים  .ד

ועם גופים ציבוריים ואחרים כמפורט לעיל, ובגין מילוי הוראות המפקח כאמור 

וההנחיות הנקובות במפרט המיוחד בקשר עם ביצוע תיאומים עם גורמים אחרים 

להוראותיהם, , לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת  והקבלנים האחרים והישמעות

כלשהיא וכל העלויות הכרוכות בכך נחשבות ככלולות במחירי היחידות השונים 

 הנקובים בכתב הכמויות.

במקרה כזה,  הקבלן ימונה ע"י המפקח ל"קבלן ראשי" או שתתבצע "הפרדת 

 תיאום.חצרים", מלאה או חלקית, ע"י המפקח, לצורך הביצוע המשותף וה

עמידה בלו"ז הקבוע -כן לא יהיה בכך כדי להוות עילה להארכת ביצוע ו/או לאי

 באבני הדרך.

 

 ניקוי האתר .35

 

הקבלן יסלק מזמן לזמן ו/או עפ"י הוראות המהנדס את עודפי החומרים  א.

והפסולת מאתר העבודה ומהסביבה הסמוכה, ומיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן 

ק ממנו את כל המבנים והמתקנים הארעיים, שיירי את אתר העבודה ויסל

החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, וימסור את האתר, העבודה וסביבותיהם 

 .המזמיןכשהם נקיים ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של מהנדס 

 

למען הסר ספק בלבד, מובהר כי עלות הניקוי, הפינוי והכניסה לאתרי פסולת  

 תחול על הקבלן.

 

סילוקי עודפי החומרים והפסולת יעשה לאתרי פסולת מורשים בלבד, ובהתאם  ב.

 ין זה.*ילהוראות כל דין הנוגעים לענ

 

ב' לסעיף זה במועדים שנקבעו ע"י -לא מילא הקבלן אחר הוראות ס"ק א' ו ג.

שא בכל ההוצאות ירשאי לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן י המזמיןהא יהמפקח, 

הא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום י והמזמיןראות, הכרוכות בביצוע ההו

הא רשאי לגבותו י, בכל זמן שהוא, וכן המזמיןהמגיע, או שיגיע לקבלן מאת 

 מהקבלן בכל דרך אחרת.
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עודפי אדמה יפונו לאתר עליו יורה המהנדס, ללא כל הגבלת מרחק. במקרה  ד.

לאתר  שהמהנדס לא יורה, הקבלן אחראי לפנות את עודפי האדמה

 שפיכה/הטמנה מורשה.*

 

  למען הסר ספק, מובהר כי בתחומי העיר רעננה לא מצוי אתר מורשה לסילוק

 והטמנה של פסולת בניין ו/או כל פסולת מסוג שהוא.
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 פרק ג'
 

 

 

 

 

 השגחה מטעם הקבלן .36

 

)למען הסדר , לידי המזמיןהביצוע של העבודה ועד למסירתה  שך תקופת)א( במ

התקין מובהר בזה כי המזמין מי רעננה )התאגיד(, על פי העניין, בכל הקשור בעבודות 

חייב הקבלן להיות מצוי באתר העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצועה נשוא חוזה זה(, 

 מך.של העבודה, או להעסיק לצורך זה באתר העבודה מנהל מוס

 

ינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם )ב(  מ

, אשר יהיה רשאי לסרב לתת אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, המזמיןשל מהנדס 

מבלי לתת נימוק לכך. כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל העבודה ע"י מהנדס 

 או הביאורים שניתנו לקבלן עצמו. או המפקח, דינם כדין ההוראות המזמין

  

במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן הסופית, מתחייב הקבלן, כי מנהל )ג( 

יימצא  1988-עבודה מוסמך על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח

באתר בכל מהלך ביצוע העבודות וישגיח על ביצוע העבודות. כמו כן, הקבלן מתחייב 

מהנדס מוסמך מטעמו כמנהל הפרויקט )להלן: "המהנדס המוסמך"(, שילווה למנות 

ביצוע העבודות באתר ויעמוד לרשות המפקח בכל עת שיידרש על ידו, תוך זמן סביר 

מהצגת הדרישה, הכל כמפורט ביחס לבעלי תפקידים אלו במפרט. כן מתחייב הקבלן 

הנדרשים עפ"י דין לצורך למנות, באחריותו ועל חשבונו, את כל בעלי התפקידים 

קבלת הרשאה לביצוע העבודות )כגון מהנדס ביצוע( וכדי להבטיח את ביצוע העבודות 

וראות ו/או הודעות אשר תינתנה על ידי המפקח ה)ד( באיכות ובבטיחות המיטביים.

 למנהל העבודה, תחשבנה כניתנות לקבלן. -למהנדס המוסמך, ובהעדרו מהאתר 

ת המהנדס המוסמך לפעול ולהתחייב בשמו בכל הקשור הקבלן מסמיך בזא)ה(  

 לביצוע העבודות ובממשקי העבודה השוטפים מול המפקח.

מינויים של בעלי התפקידים כאמור לעיל ובסעיף זה, ייעשו בנקיבת שמות )ו( 

 העובדים שימלאו התפקידים.

 שיונות כניסה והרחקת עובדיםיר .37

 

בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר  לתת לקבלן הוראה המזמיןרשאי מהנדס 

 העבודה, כולו או מקצתו.

ובטיחות  ביטוח,השגחה, נזיקין 

 בעבודה
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 נוהלי בטיחות וגהות בעבודה, זהירות ושמירה .38

 

הקבלן מתחייב, החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו, כולו או מקצתו, ועד  א.

, לדאוג לשמירת אתר העבודה ולשאת בהוצאות המזמיןלידי למסירת העבודה 

שומרים הדרושים לשמירה יעילה ביום ובלילה. הקבלן הכרוכות בהעסקת ה

מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה או קלקול של ציוד וחומרים שהונחו 

ישא הקבלן באופן בלעדי בכל הפסד יעל ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה, 

 לא תחול אחריות כלשהי. המזמיןהנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל 

 ר ספק, האמור לעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודה.למען הס

והקבלן יהא אחראי לכך שלא  המזמיןידוע לקבלן כי האדמה כאמור מהווה קנין 

הזכות לנקוט  ושומר לעצמ המזמיןלקח כל אדמה מאתר העבודה. יאו תו/תוצא 

 סנקציות אם יתברר כי נלקחה ו/או הוצאה אדמה מאתר העבודה.

   ודהבטיחות וגהות בעב 

  הקבלן או מנהל העבודה מטעמו לתדרוך בטיחות יגיע לפני תחילת העבודה  .1

וכן אצל ממונה הבטיחות של הבטיחות של עיריית רעננה  אצל ממונה על 

 .תאגיד מי רעננה בע"מ

הקבלן מתחייב , החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו , כולו או מקצתו ,  .2

לשמירת אתר העבודה ולשאת  , לדאוגהמזמיןלידי ועד למסירת העבודה 

בהוצאות הכרוכות בהעסקת השומרים הדרושים לשמירה יעילה ביום 

ובלילה . הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה או קלקול של 

הציוד וחומרים שהונחו על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה ישא 

לא תחול  המזמיןועל הקבלן באופן בלעדי הנובע מכך במישרין או בעקיפין 

 אחריות כלשהי .

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה , לרבות  .3

בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים 

 ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה .

נה שלו , דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן , את עובדיו , את קבלני המש .4

 וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו .

הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין , לרבות לוק ארגון הפיקוח  .5

, פקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש ( תש"ל 1954על העבודה התשי"ד 

, תקנות  1988, תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודות בנייה ( התשמ"ח  1970

, תקנות הבטיחות בעבודה 1997ד מגן אישי ( התשנ"ז הבטיחות בעבודה ) ציו

, תקנות עבודת  גובה  1988) עזרה ראשונה במקומות עבודה ( התשמ"ח 

,ארגון הפיקוח על העבודה ) תוכנית לניהול בטיחות (  2007התשס"ז 

, חוזרי מנכ"ל בנושט ביטחון , בטיחות ושע"ח , וכן כל  2013התשע"ג 

לפיהם חובה לנהוג בקפדנות , והוא לוקח על וים שפורסמו והתקנות והצ
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המזמין עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש , אם תוגש , נגדו או נגד 

 וכל מי מטעמו עקב הפרת הוראת דין כאמור .

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל , יקיימו הקבלן , עובדיו וכל הבאים  .6

רשות מוסמכת ,  מטעמו , בקפדנות את ההוראה וההנחיות שתינתנה ע"י

לרבות ף משרד העבודה והרווחה , משרד התחבורה , משרד החינוך , 

יה מהוראת י, והכל בתנאי שאין בהוראות ובהנחיות סטוהמזמיןהמשטרה 

כל דין מחייבת. הקבלן יבצע את העבודה תוך מילוי מדויק של כל הוראות 

מידה הדין, התקנות, התקנים וההוראות של הרשויות המוסמכות תוך ע

 בתקנים הישראליים בתחום העבודות .

 מנהל עבודה המוסמך בנושא בטיחות בעבודה ומחזיק תעודה הקבלן ימנה  .7

מתקני  /לצוות עובדיו הנמצאים בשטח או בשטחים בעיר ו/או בבית מלאכה

שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה לה אחראי הקבלן המזמין 

מש כאיש קשר בין עובדי הקבלן יש מנהלל העבודה )להלן:"אתר העבודה"( 

 ובין מנהל המחלקה הרלוונטית או מי מטעמו. המזמין לממונה הבטיחות של

הקבלן ונאמן הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, 

ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל )אסבסט, אש גלויה, 

 '(.ום, חשמל, וכעבודה בגובה, גגות שבירי מקום מוקף,

יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע  מנהל העבודה  .8

נהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון 

 ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן על פי חוק.

ו כפי שיידרש, הקבלן יהיה אחראי לספק כל ציוד בטיחות וגהות לעובדי .9

לביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י החוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

יספק הקבלן: אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, 

נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף, על האמור בסעיף זה, 

נה הבטיחות מטעם עיריית שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות מטעמו או  ממו

 .ומממונה הבטיחות מטעם מי רעננה בע"מרעננה 

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים  .10

בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל: מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, 

ציוד עגורנים, סולמות, פיגומים וכל  מתקני הרמה, ציוד  הרמה ואביזריו,

אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק 

 מוסמך.

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה  .11

א להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, "אדם שעבר הכשרה מטעם מד

 ח בשעת חרום."ויקצה רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי או בי

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת  .12

אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון -ציוד מגן

 .דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים
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נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני  .13

ים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת כבד, עגורנ

ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל 

מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד  תעשה בעזרת כוח אדם, נלווה כגון:

לאחור וכד' וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם 

 ות הסמכה תקפים בהתאם.רישיונ

הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י  .14

הנהלים המחייבים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם 

 וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה.

מכבי אש כולל הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש עפ"י החוק והוראות  .15

זרנוקי מים, צינורות, מטפים וכד' שיהיו באתר העבודה ויוודא תקינותם, 

 כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מכבי אש.

את שילווה  וסמך מטעמוממונה בטיחות מכמו כן, הקבלן מתחייב למנות  .16

 .ביצוע העבודות באתרבטיחות 

הבטיחות בעבודה ובשימוש  הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא .17

לעיל וטיפול בו. כמו כן יחתים את עובדיו  10בציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 

 שקבלו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן חובתם בשימוש בציוד מגן אישי.

הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי  .18

תנאי בטיחות וגהות  -נדרש בחוק שתייה ורחצה, )מתקנים נוספים עפ"י ה

לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וידאג לאחזקתם התקינה של 

 המתקנים הנ"ל.

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא  .19

לעסוק, או לטפל ברשת החשמל, או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של 

 חשמלאי מוסמך.

לק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה ממונה הקבלן יס .20

 .המזמיןאו מכל אדם אחר המוסמך מטעם  המזמיןהבטיחות של  

הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, מיידית לממונה  .21

ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות, לטיפול,  המזמיןהבטיחות של 

 או עצירת העבודה.תדרוך, המשך 

ימים על התרחשות כל תאונת עבודה  3הקבלן ידווח למשרד העבודה תוך  .22

 בטופס מתאים.

הקבלן יוודא תקינות כלי עבודה אביזרים וציוד נלווה אשר משמשים את  .23

 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

ל הקשור וכהצורך,  רפואיות לעובדים במידת אחריות לביצוע בדיקות .24

 לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן.
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עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום  .25

או מי  המזמיןאצל מוקדם, בדיקה ואישור מנהל המחלקה הרלוונטי 

 מטעמו.

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות  .26

עבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים וגהות הקשורים לאתר ה

 באתר העבודה.

יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה  המזמיןממונה הבטיחות של  .27

המתבצעת באתר העבודה אשר תעשה בניגוד לחוקי תקנות ונוהלי הבטיחות, 

ואשר לא תמלא אחר ההוראות והנהלים המפורטים במסמך זה או כל נוהל 

או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות עפ"י הנדרש  אחר שלא הוזכר כאן

 י דין."עפ

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור  .28

או על ידי ממונה  המזמיןבמסמך זה  ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי 

או מטעמו, לא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות  המזמיןהבטיחות של 

באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין,  עובדיו

 מנהג, נוהג בטיחות ואחר.

כדי להסיר  המזמיןלא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של  .29

אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם  המזמיןמהקבלן או להטיל אחריות על 

 הקבלן ו/או על פי כל דין מוטלת על הקבלן.

 1953תעשה ע"פ חוק עבודת נוער תשי"ג  18מתחת לגיל  העסקת נערים .30

 והתקנות .

יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכל חומר  .31

 עם סיום העבודה .

 .למזמיןאין להשתמש ללא רשות ממנהל המחלקה / רא"ג  בציוד השייך  .32

 

 י במקום.על כל נזק לציוד בתחומי העיר ורכוש יש לדווח מיד לאחרא .33

 אין לעשן בתחום המשרדים והמחסנים אלא במקומות שהוגדרו לכך . .34

מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן  על פי דיןכל אחריות  .35

. 

כל עבודה תתחיל לאחר קבלת תדרוך בטיחות של עובדי הקבלן  אצל המנהל  .36

 האחראי מטעם המחלקה .

ך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצור .37

מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים 

 הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך .

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה  .38

 איות הדרושות עפ"י דין .רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפו
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הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח  .39

הממונה על הבטיחות , לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי  / המזמין

 מילוי תנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או לרכוש .

הממונה על הבטיחות , את  / המזמיןהקבלן ימסור , לפי דרישת בא כח  .40

רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל 

רישיון , תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעיליהם הקבלן 

 .המזמיןלא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת 

הקבלן  –ע"י הקבלן  גרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות בטיחות .41

תחייב  המזמיןמסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם 

את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות 

 עימו .

לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו , או מי מטעמם אחר הדרישות  .42

לכל  ש"ח 1,500בשווי של  להטיל קנסהמזמין המופיעות בנספח זה רשאי 

וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פי בו לא תוקן הליקוי יום 

 ההסכם .

 מבוטל. .43

 מבוטל. .44

לעניין דרישות בטיחות של משרד העבודה ושל כל רשות אחרת, ייחשב  .45

הקבלן זוכה מכרז זה, כ"קבלן ראשי" באתר, האחראי על האתר. כל 

לרבות קבלנים ו/או  בדים באתרהקבלנים והגורמים האחרים העו

עובדים/ו/או רוכשי דירות מטעם היזמים שרכשו מגרשים לבניה בסמיכות 

 .ייחשבו כקבלני משנה לכבישים ושטחי שצ"פ בפרויקט

 הכלהמפקח יהא רשאי להשית על הקבלן קנסות בגין ליקויי בטיחות,  .46

ם , ואם יושתו קנסות כאמור סכומיהב'נספח  מותדבפרק המוקכמפורט 

  יופחתו מחשבונות הקבלן

כל האמור בנספח זה אינו מחליף את החוק , התקנות , התקנים הנהלים  .47

הנהוגים במדינת ישראל אלא לחדד את חשיבות נושא הבטיחות בעבודה 

 והגהות .

 

 תיקון נזקים .39

ן אחריות הקבלן בנזיקין, הקבלן אחראי שכל ימבלי לגרוע מהאמור להלן לעני א.

שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול,  נזק או קלקול

חשמל, טלפון, טל"כ או מובילים אחרים כיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין 

שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר 

ס יתוקן על חשבונו של הקבלן תוך פרק זמן שיקבע ע"י מהנד -לביצוע העבודה 

ולשביעות רצונו, ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק המזמין 

 והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
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וכן באישור הגורם  המזמיןכל תיקון נזק כאמור יהיה חייב באישור המפקח ו/או ב.         

, האחראי על החלק שניזוק, לרבות אישורם כי התיקון בוצע לשביעות רצונם

כל אחריות ומבלי  המזמיןוזאת מבלי שאישור כאמור יטיל על המפקח ו/או 

שהאישור כאמור יהווה ראיה כלשהיא לגבי איכות התיקון ו/או השלמתו וכן 

מבלי לגרוע מחובת הקבלן לבצע את התיקון עפ"י דין ועפ"י הוראות החוזה 

 .את כל האישורים הנדרשים ע"י דין ולקבל

י לתקן את הנזקים והקלקולים שהקבלן אחראי להם לפי ס"ק המזמין יהיה רשא ג. 

א' לעיל על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים 

והקלקולים כאמור. המזמין יהיה רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או 

ל שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכ

דרך אחרת. האמור בס"ק זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי ס"ק א' 

 לסעיף זה.

 

 אחריות .40 

וכל מי שבא מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי  המזמין .א

לנזקים, לגוף או לרכוש, ללא יוצא מן הכלל, אשר יגרמו כתוצאה מפעילות הקבלן 

ו/או מטעמה,  מזמין. הקבלן מוותר בזאת כלפי הו/או מי מטעמו על פי הסכם זה

על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרמו לה ו/או למי מטעמו, מכל סיבה 

שהיא, כתוצאה ו/או בקשר ו/או בגין ביצעו התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם 

 זה.

בעקבות החברה במלוא הסכום בגינו חויבה  מזמיןהקבלן מתחייב לשפות את ה .ב

תביעה ו/או דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי   כל

נשא בה בקשר  מזמיןמטעמו על לפי הסכם זה וכן בגין כל הוצאה אשר ה

 להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור, לרבות הוצאות משפטיות.

ציא המזמין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת כי באם הו .ג

הוצאה או שילם תשלום שהיה על הקבלן לשמו על פי הסכם זה ישפה הקבלן את 

המזמין בגין ההוצאה או התשלום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך 

ע"י המזמין. בכלל זה ישפה הקבלן את המזמין בגין כל תשלום שחויבה בו מכל 

זה, לרבות תשלומים בגין פסק דין, תביעה או דרישת תשלום בקשר עם הסכם 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

המזמין יהא רשאי בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם  .ד

זה כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק למזמין ו/או לכל צד ג', עפ"י כל הסכם 

או דין, בין שהוא קצוב ובין שאיננו קצוב וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין 

 לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש  .ה

כמטילה על המזמין ו/או הבאים מכוחם חבות ו/או אחריות בפיצויים או אחרת, 
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בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן, עובדיו 

, מחמת פעולה, רשלנות מחדל, מקרה אסון או כל סיבה או כל הפועלים מטעמו

אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה, והקבלן לבדו יישא במלוא 

 האחריות לתוצאות כל מקרה כאמור.

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל  .ו

לרבות המוסד  תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, תוגש ע"י אדם כלשהו,

לביטוח לאומי, נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבר מטעמו, בגין 

כל תאונה חבלה, הפסד או נזק אשר הינם באחריות הקבלן כמפורט בסעיף א' 

 לעיל, לכ אדם, גוף או רכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לו.

ולות מדינה עויינת, קרבות )בין "סיכון מוסכם" פירושו: מלחמה, פלישת אויב, פע .ז

שהוכרזה מלחמה ובין אם לא( או טעות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים 

 באשמת המזמין או מתכנן מטעמו.

בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק  .ח

ולו על בהקדם האפשרי, אם המהנדס ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יח

 המזמין.

הוגשה תביעה נגד המזמין לתשלום פיצויים בגין נזקים אשר הקבלן אחראי להם  .ט

בהתאם לאמור לעיל, יפצה הקבלן ו/או ישפה את המזמין ללא דיחוי על כל סכום 

שהוא/הם יתבע/ו לשלמו לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וכן שכ"ט מומחים, 

כל תביעה או דרישה לתשלום פיצויים ובלבד שהמזמין מסר לקבלן הודעה בדבר 

 כזו וניתנה לקבלן ההזדמנות להתגונן בפניהם.

את ההגנה בשמה של המזמין, ולשם כך יתן  ינהל הקבלן מזמיןלפי דרישת ה

 המזמין לפרקליטיו של הקבלן ייפוי כח.

רשאית לעכב כל תשלו המגיע לקבלן על פי  החברהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהא  .י

דרישה לתשלום  לחברהאו מכל מקור אחר, וזאת מיד לכשתוגש חוזה זה ו/

עכב סכומים כאמור, אם יומצא לה אישרו של ילא  מזמיןפיצויים בגין נזק. ה

 בגין הנזק הנדרש.  החברהחברת ביטוח, כי החברה אחראית לשיפוי 

נוסף על אחריותו האמורה לעיל ובלי לגרוע מאמור, יהיה הקבלן אחראי גם לכל  .יא

יגרם לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים הקשורים בביצוע עבודה נזק שי

באתר, אם אותו נזק נגרם עקב רשלנות או מעשה זדון של הקבלן או מי מטעמו. 

כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק תוצאתי, אבדן או הפסד שיגרמו כתוצאה מנזק 

 שהוא אחראי לו כאמור.

 

 נהאי ויתור בהתקשרות עם קבלן/י מש .41

 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה 

, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה המזמיןכלשהי על פיה הוא מוותר בשמו, בשם 

לביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר 
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גם לקבלני  או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר אותם מאחריותם על פי דין 

 הובלה הרמה )הנפה(, או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.

הקבלן מצהיר כי ידוע  לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן 

על ידי הקבלן בכפוף לנדרש על  הנערכת על פי פוליסת ביטוח העבודות  הקבלניותוהמזמין 

 בגין הפרת דרישה זו. המזמיןמי מיחידי והוא ישפה את על נספחיו , פי הסכם זה

 

 תשלום דמי נזק לעובדי הקבלן .42

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם 

זק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נ

ביצוע העבודה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים ו/או מוצרים, קבלני 

סעיף  על, משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה

 .המחויביםבשינויים   40זה יחולו הוראות סעיף 

 

  -ביטוחים .43

דין ו/או על פי הפי -של הקבלן עלו/או התחייבויותיו תו בלי לגרוע מאחריומ 43.1

לפני מועד לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן 

תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן : "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו 

( המועדים הנ"למבין באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם 

 42.4בסעיף ו/או כל תקופה אחרת כמפורט ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 

המפורטים  את הביטוחיםמוצר הלהלן, לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות 

"התנאים המיוחדים  בחוזה זה )להלן:, בהתאם לתנאים המפורטים להלן

 ממנוי נפרד חלק בלת המהווה למסמכי החוזה  נספח ב'וכן ל לביטוחי הקבלן"(

 בישראללפעול מורשית כדין ה)להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח 

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

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 43.1.1

 , פרק א' העבודות 43.1.1.1

עבודות והציוד וכל רכוש אחר ההמבטח במלוא ערכן את 

קבלן בביצוען ההקבלן המשמש את ו/או באחריות בבעלות 

 .עבודות בקשר עם חוזה זההשל 

 , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב'  43.1.1.2

ל פי דין,  בקשר עם עהמבטח את אחריותו של הקבלן 

 .ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה

  חבות מעבידים פרק ג' 43.1.1.3

על פי פקודת הנזיקין  הקבלןהמבטח את אחריותו של 

פגומים, )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים 

 או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 1980התש"ם 

 עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו
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 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה

  יטוח אחריות מקצועיתב 43.1.2

בגין  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה אחריותו שלהמבטח את 

שהוגשה במשך תקופת ל הפרת חובה מקצועית רשלנות מקצועית ו/או בש

או מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק

 . חוזה זה נשוא העבודות בקשר עם עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן של

חודשים  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  

 ח.לאחר תום תקופת הביטו

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה ה 

 שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודה.

העתקים  מזמיןל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  מזמיןהל פי דרישת ע 

  מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

  מוצרהיטוח חבות ב 43.1.3

 , התש"םפגומים מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על  ,1980

  ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(.

 6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

יות קיימת חובה חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להלה הקבלן מתחייב 

 . ותביצוע העבוד שבדין כלפיו בגין

 העתקים מזמיןל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  מזמיןהל פי דרישת ע 

 .ביטוח כאמור בסעיף זההפוליסת מ

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 43.1.4

קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ה 43.1.4.1

וע העבודות בביטוחי השגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצב  או/ו

גין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב בחובה כנדרש על פי דין 

וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש 

אחריות  ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עצד שלישי כלשהו 

 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח ₪ 1,000,000בסך של 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי מו כן יערוך הקבלן כ 43.1.4.2

צד רכוש כלפי על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,בין היתר ,כוללה

הנדסי בגבול ו/או ציוד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני 

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר  600,000אחריות מסך של 

לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים 

 .קים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניותלנז

 לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם 43.1.4.3

לעיל, למעט בגין נזק גוף,  43.1.4.2 בסעיף )כמפורט  מכאני הנדסי

 הצהרה ( )ב'(3ג' )( לנספח 4א' ) –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם
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 מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול פטור מתן על

 .גינו"ב הביטוח נערך כאילו

בהתאם להגדרות הינו מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" ל 43.1.4.4

, על 1970 –]נוסח חדש[, תש"ל  הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי

 .תיקוניה

הקבלן יבטח על חשבונו הוא ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 43.2

צוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים למשך כל זמן בי

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת להעבודה  למקום וכל רכוש אחר שהובא

 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלבפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 

קבלנים לן בגין ו/או כלפי יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקב י הקבלןטוחבי 43.3

ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את משנה  וקבלני

בגין כל  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

"( ויכללו את יחידי המבוטחמעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

 (.( )א'(3נספח ג' )ים בנספח אישור ביטוחי הקבלן )פרקי הביטוח המפורט

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבקבלן ה 43.4

י אחריות ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה, 

ת חובה בתוקף כל עוד עלולה להיות קייממקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק 

 נספחיו. על זה חוזה עם בקשר ידו על נעשתה אשר פעילות לכלשבדין כלפיו 

לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל  43.1.1.1סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  43.5

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

לסעיף  כפופה מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן 43.6

מיחידי "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד 

 המבוטח.

ריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות פוליסות ביטוחי האח 43.7

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח לשפות את  וורחביכאמור 

ו/או  למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם  שתוטלבגין אחריות  העבודות מטעמם

 .(( )א'(3ג' ) נספח)הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן  –קבלני משנה מטעמו 

שבו  מזמיןהכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ 43.8

 42.1.1.1סעיף למעט רכוש אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך על פי פועל הקבלן, 

הנמצא ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן ו ,לעיל )פרק א' העבודות(

 .כרכוש צד שלישילעניין ביטוח זה ייחשב  הקבלן,של בשליטתו הישירה והבלעדית 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות 

 .ישיבהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד של

על  מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר הנערכים על ידו 43.9

פי האמור וכנדרש על פי הסכם זה )על נספחיו( ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל 
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 פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.

 כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב 43.10

סח המצורף בנו (( )א'(3נספח ג' ))את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןהקבלן ימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת  מקורי(.ה ונוסחבעל ידי חברת הביטוח )כדין כשהוא חתום 

 אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

, לא יאוחר מזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב 43.11

חוזה זה,  קבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשואמועד חתימת חוזה זה וכתנאי למ

ו/או מנהל ו/או  מזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיוהצהרה לפטור מאחריות המכתב 

צורף המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "לנזקים  םמפקח מטעמ

, כשהוא חתום כדין על ידי )בנוסחו המקורי( '(ב( )3נספח ג' )כלחוזה זה ומסומן 

 הקבלן.

, לא יאוחר מזמיןהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב 43.12

מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מ

נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה 

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  (,)בנוסחו המקורי '(ג( )3נספח ג' )כומסומן 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו  43.13

העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, 

מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט 

התאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן בחוזה זה לרבות ב

 (.( )א'(3נספח ג' ))

המזמין ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  43.14

בגין מעשה או מחדל  מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה,  בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או  ו/או מפקח העבודות מטעמם

זק בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נ

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן 43.15

פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או  ולעשות כללעיל  43.1בסעיף כמפורט 

כדי  עבודות מטעמםהמזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העל ידי 

לתביעה של  ולממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות

, על פי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 .םפוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על יד

רות מקרה ביטוח בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קבנוסף ומ 43.16

מתחייב )ביטוחי הקבלן(  43.1לסעיף על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם 

כי נציג , ידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוגהקבלן לפנות באופן מ

חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי 

 ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש. הוראות נציג חברת הבטוח
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ת שתידרשנה להשבת המצב נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולוב 43.17

לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחיד לאחר קרות לקדמותו מ

 במתחיי מזמיןוהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת 

עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. לה

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר 

לקבלן  חייב האילא  מזמיןהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית( על ידי חברת הבטוח

 .כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור

רוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח נוסף ומבלי לגב 43.18

ישירות פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב ’פרק א פיעל 

פוליסת הביטוח מוסכם בזה כי א הורה אחרת בכתב למבטח. ו, אלא אם המזמיןל

כוסה לפי פוליסת תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המ

, מזמיןמטעם ה המפקחמנהל העבודה ו/או הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

להורות  מזמיןהתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב   מזמיןמהאו שטרם קיבל 

לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב למבטח 

 .קימום האבדן או הנזק

המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  43.19

עם  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב מזמיןליודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 43.1בסעיף 

בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה,  המזמין ו/או מי מטעמו ו/אוהמבטח 

 .םלנהל המשא ומתן בעצמ מטעמו המזמין ו/או מית יווזאת מבלי לגרוע מזכו

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ 43.20

הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת 

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או  מזמיןהביטוח ו/או ה

המזמין באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  פר הקבלן את הוראות הפוליסותה 43.21

, יהא הקבלן אחראי ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

מנהל ו/או מפקח העבודות  ו/או, למזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיולנזקים שיגרמו 

ספיות או באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כ ,םמטעמ

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםאחרות, כלפי

בדבר  וו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ מזמיןהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ 43.22

עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי 

 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אאשר יבדוק 

המזמין ע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את כמו כן ומבלי לגרו 43.23

באופן מלא בגין כל  ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

תנאי נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

העובדים מי מו/או  מנהליוו/או  הקבלןעל ידי הביטוח פוליסות איזו ממתנאי 

 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

נערך הלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי 43.24

וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר  מזמיןהידי  על
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לחוק חוזה  59ר  בסעיף , לרבות כל טענה ו/או זכות כאמומזמיןשיתוף ביטוחי ה

 .יוכלפי מבטחו מזמיןהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –הביטוח התשמ"א 

( יכללו ( )א'(3נספח ג' )ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) 43.25

את היקפם ו/או לשנותם  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או תנאי מפורש על פיו המבטח

, אלא ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "תקופת הביטוח"(ופת במשך תקלרעה 

יום  (60שישים )ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום,  מזמיןתישלח לאם כן 

לשינוי לצמצום ו/או לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  מראש על כוונתו לעשות זאת.

או מנהל ו/או מפקח העבודות /המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ושכאלו לגבי   לרעה

הימים  (60שישים )ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהאם לא  מטעמם

 .ההודעה ממועד משלוח

כי מי מביטוחי הקבלן עומד  מזמיןלקבלן ולבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  43.26

 לעיל,  43.25בסעיף להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

אישור עריכת ביטוח  מזמיןמתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל

 חדש, לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

המזמין ו/או הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  43.27

בגין נזק שהוא זכאי  ות מטעמםמנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבוד

)ביטוח  1על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף  בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינולשיפוי 

או הפרת תנאי מתנאי , ו/(( )א'(3נספח ג' )העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטרות הנ"ל ו/או ביטוח הפוליסאיזו מ

 המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםזאת את ב

 מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. ובלבד

 .אדם שגרם לנזק בזדון שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

לא יגרע( על כל הוראה אחרת האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ווסכם בזה כי מ 43.28

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי 

( 43.28האמור בסעיף זה  ) למען הסר כל ספק מובהר כי. מפקח העבודות מטעמם

מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי 

 .שבא מטעמו

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי  43.29

ו/או להוות אישור בדבר  וו/או על מי מטעמ מזמיןלהטיל אחריות כלשהי על ה

הקבלן על פי התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של 

 דין. חוזה זה או על פי ה

הקבלן ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ 43.30

בגין הארכת , לעיל 43.10בסעיף כאמור לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 

ם על פי הינו מחויב בעריכת ביטוחיבמועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 החוזה על נספחיו.

חתום כדין על ידי מבטחי  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה 43.31

והצהרות חתומות  , 43.30 -ו 43.26, 43.10הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 
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ים ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 43.12 -ו 43.11בסעיפים  כאמורעל ידי הקבלן, 

יהיה  מזמיןם אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, הובהעדר קיו

וזאת  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע את תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן  זכאי

 .עפ"י החוזה או הדין מזמיןבנוסף לכל סעד השמור ל

 (( )א'(3נספח ג' ))מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן  43.32

ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן 

למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או 

 .וו/או על מי מהבאים מטעמ מזמיןכדי להטיל אחריות כלשהי על ה

 במועד כאמורהקבלן והצהרות מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל 43.33

על  פי חוזה זה-הקבלן על יו ו/או לא תגרע מאחריותו שלתפגע בהתחייבויות לאלעיל 

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, נספחיו

ממנו ביצוע  ומנעיוהקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר  לאתר רכוש ו/או ציוד עבודות ו/או הכנסת

זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה 

 כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

פי -בגין הבטוח הנערך על)שווי העבודות( קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח ה 43.34

, מעת (( )א'(3נספח ג' )) ודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן)ביטוח העב 1סעיף 

השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא 

  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח החומרים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  43.35

(, ( )א'(3נספח ג' )) ור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוחהביטוח המתחייבים מן האמ

הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים 

ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח 

דרישה בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות ו/או תביעה כלפי 

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  מטעמם

 המינימאליים כאמור.

שיומצאו הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאי ומי מטעמו/או  מזמיןה 43.36

על ידי והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  ר לעילעל ידי הקבלן כאמו

כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על  על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן מזמיןה

 .נספחיו

ביחס לאישורי ו מי מטעמו/או  מזמיןקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה 43.37

ו/או  כמפורט לעיל חי הקבלןן אישור ביטולבדוק ולהורות על תיקו םהבטוח וזכות

כל חובה וכל אחריות  וו/או על מי מטעמ מזמיןה, אינה מטילה על פוליסות הקבלן

של  כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםלביטוחים  בכל הקשורשהיא 

 שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותואין בה כדי לגרוע מכל  ביטוחי הקבלן

 .דיןונשוא ה

לן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הקב 43.38
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הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 

דמי הביטוח,  םאישורים על תשלו בכתב, מזמיןהלבקשת  ,להמציאתוקף הביטוחים ו

וקף במשך כל תקופת העבודות לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בת

 נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

 הכי הפרבביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 43.39

פוליסת הביטוח על ידי בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ ו/או אי קיום בתום לב

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בזכויות  ויפגעלא  מנהליו ו/או עובדיוהקבלן ו/או 

 על פי ביטוחים אלו.לקבלת שיפוי ו/או פיצוי  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  43.40

י חוזה לפ , ומבלי לפגוע בזכויותיואך לא חייב, מזמין רשאיהא ה, יבמלואם או בחלקם

תחתיו ולשלם את דמי  במלואם או בחלקםזה או על פי דין, לערוך את הביטוחים 

 14לקבלן על כוונתה לעשות כן  נו של הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיעהביטוח על חשבו

או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  םשיל מזמיןשהכל סכום יום מראש ובכתב. 

על פי סעיף  מזמיןופין ומבלי לפגוע בזכויות הלחיל הראשונה. ועל פי דרישת מזמיןל

לקבלן בכל זמן  ת סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנולנכו שאיר יהא מזמיןזה, ה

 .לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאישהוא וכן 

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה בנו 43.41

רישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח מתחייב הקבלן למלא אחר כל ד

הנ"ל, ובעיקר  בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים

שליחיו שיועסקו בביצוע ואך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

פת ביצוע משך כל תקובבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ונשוא חוזה זה, העבודות 

 החוקים הנ"ל. שעל פיהעבודות זכאים לכל הזכויות 

למלא אחר  הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ 43.42

פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והוראות  דרישות כל

אך  ובעיקר, הנ"ל, יםוכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק)הפלת"ד( 

 עבודותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה

 זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל א חוזהנשו

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת 

 זה זה.אחר בקשר עם העבודות נשוא חו

לקיים את כל הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  43.43

הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או 

 .כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או ל ש םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 43.44

לא ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי על פי  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים 

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה  .המתאימים

 לנזק.

ו/או מנהל ו/או מפקח  מזמיןתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות ההקבלן מ 43.45
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העבודות מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או 

לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד 

 נזקי טבע.

ו/או הכלים המובאים על ידו  הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד 43.46

 לאתר ביצוע העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או  43.47

לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 

ע במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצו

 מזמין. המזמין מתחייבהעבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין ה

 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין  43.48

( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה םביטוחיזה ) 43הביטוחים הנערכים על פי סעיף 

ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן  נזק

 .קרה לא על המזמין ו/או על מי מטעמובלבד, ובכל מ

( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע םביטוחיזה ) 43מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  43.49

יגרמו מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם 

 כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה  43.50

זה )ביטוחי  43זכאי על פי תנאי סעיף  הינוכל סכום לו רשאי לעכב  יהא המזמיןכי 

. ר עם חוזה זההקשור בעבודות בקש הקבלן בכלדת לזכות מוהעמהתמורה הקבלן( 

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה  המזמיןמוסכם בזה על 

, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו המזמיןבהתאם למוסכם על 

 .)באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח למזמין

זה  43יף מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סע 43.51

 (, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.ים)ביטוח
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 עובדים  - פרק ד'
 מעמד הקבלן ועובדיו .44

 

ובפני כל צד ג' למרות האמור המזמין הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי ואחראי בפני 

 העבודה. בהסכם זה בדבר כוחו של המהנדס או המפקח ליתן לו הוראות בדבר ביצועה 

 

 -הקבלן מצהיר ומתחייב כי

 –עובד   יחסיהמזמין ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו לבין  ווצרו בינו יא.       לא נוצרו ולא י

 מעביד.

  כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך כעובדיו או ב.       

ו בעקיפין, ויועסקו במישרין אהמזמין שלוחיו ולא יחשבו כעובדים או שלוחים של 

על ידו, על חשבונו בלבד, ועליו יחולו כל תביעותיהם ו/או דרישותיהם הנובעות 

 מיחסיו עמו ו/או הנובעות מהאמור בהוראות סעיף זה כולו.

 א תהיינה לו ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/אולמי מטעמו, כל זכויות של עובדי ל ג.                   

את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, לא יהיו זכאים לקבל מ והוא ו/אוהמזמין 

כל תשלום, פיצוי ו/או טובת הנאה אחרת, בקשר לביצוע ההסכם או המזמין 

הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם ביטול ההסכם או סיום כל התקשרות על פי 

 ההסכם, מכל סיבה שהיא, מלבד התמורה שנקבעה בהסכם זה.

 , בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו, אם יוגשו, המזמיןישפה את קבלן ד.      ה

על ידו ו/או מי מעובדיו ו/או על ידי צד שלישי אחר כלשהו, שעניינן המזמין כנגד 

 לבין מי מעובדי הקבלן.המזמין מעביד בין  -קיום יחסי עובד

   וואו לנציגימין  למזהצדדים מצהירים בזאת, כי כל זכות שניתנת על פי הסכם זה  .ה

לפקח ולהתערב בכל צורה שהיא על אופן מתן השירותים, אינה אלא אמצעי 

להבטחת ביצוע ההסכם במלואו. הקבלן לבדו יהיה אחראי לביצוע השירותים ואין 

 , אם וככל שיהא עליו, בכדי להפחית מאחריותו.המזמיןבפיקוח 

זכויותיהם וחובותיהם על הוא בלבד הנושא באחריות לעובדיו, לרבות תשלום כל  .ו

פי כל דין, ובכלל זה תשלום תנאים סוציאליים ובן ידאג לנכות את כל הניכויים 

ולשלם את כל תשלומי החובה האחרים המוטלים עליו בגין העסקת עובדיו לרבות 

התשלומים והניכויים המוטלים ו/או שיוטלו עליו כמעסיק בהתאם להוראות כל 

 דיו.

מעביד ובין היתר  -שות והוראות כל דין הקשור ליחסי עובדהוא ימלא אחר כל דרי .ז

יעמוד בחובות הדיווח לכל רשות ומוסד רלבנטי, כנדרש על פי כל דין והוראה 

 .מחייבת

, את כל המסמכים המוכיחים את קיום ו, על פי דרישתהמזמיןבפני יג יצ .ח

 ונותן ל לפי כל דין ו/או כל הסכם לגבי העובדים שבאמצעותם הוא ותייוהתחייבו

 . שירותים
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הצדדים מצהירים כי התמורה נקבעה תוך הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים  .ט

 נותן שירות. -בין הצדדים הם יחסי מזמין שירות

במקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין 

ית מוסמכת מעביד, תקבע ערכאה שיפוט –ועובדי הקבלן יחסי עובד המזמין בין 

לעובדי הקבלן  ו/או שלוחיו ו/או מי המזמין מעביד בין  –שנוצרו יחסי עובד 

לשלם המזמין בכל סכום שיהיה על המזמין מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לפצות את 

 בין תביעה זו. יחולו ההוראות  הבאות:

עקב  ובעד כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להמזמין הקבלן ישפה ויפצה את  .י

 ר, מיד עם דרישתה הראשונה.האמו

 

 היה רשאי לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי הקבלן את החוב הנ"ל.יהמזמין  .יא

 

המזמין למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין 

לא נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן או עובדיו או מועסקיו זכאים לכל תשלום או 

 ת כלשהן על פי דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.זכויו

 

 אספקת כח אדם .45

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודה, את  .א

 ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

טחוני ואפשרויות העסקתם ילמען הסר ספק הקבלן מצהיר כי ידועים לו המצב הב .ב

ל פועלים זרים וכן של פועלים משטחי יהודה שומרון ועזה ומשטחי האוטונומיה. ש

מוסכם בזאת כי שום בעיה הכרוכה בהעסקת פועלים לא תתקבל כעילה מוצדקת 

לעיכובים, פיגור בקצב ביצוע העבודה וכיו"ב. כל עיכוב או פיגור כאמור בגין בעיות 

 ויות הקבלן על פי הסכם זה.הכרוכות בהעסקת כח אדם תהווה הפרה של התחייב

בכל מקרה של העסקת עובדים זרים, הקבלן מתחייב לדאוג לכך שלעובדים אלו יהיה  .ג

היתר שהייה ועבודה בארץ. מובהר כי בעבודה במוסדרות חינוך ובכל מוד מצויים 

קטינים או חסרי ישע, תותר רק העסקתם של עובדים אשר בטרם העסקתם הוצא 

דבר העדר מניעה להעסקה על פי החוק למניעת העסקת למזמין אישור משטרתי ב

  -.התאגידעברייני מין במוסדרות מסוים והתקבל לגביהם אישור 

לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים באמצעות לשכת שירות התעסוקה ובהתאם  .ד

או המזמין , ובמספר שיקבע מהנדס -1959להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט

 המפקח במידה שיקבע.

קבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה, ה .ה

ולרבות  -1987המתחייבים מכל דין, לרבות הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז

בוציים, ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני יהסכמים והסדרים ק

 המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל.
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 חדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור עובדיו.במקרה של עבודות מיו .ו

או המפקח, יחליף הקבלן את מנהל הפרויקט, המזמין לפי דרישה בכתב מאת מהנדס  .ז

מנהל העבודה המוסמך או מנהלי העבודה האחרים ו/או כל עובד אחר לרבות קבלני 

 מים לתפקיד.אין הם מתאיהמזמין משנה ועובדים של קבלני משנה אם לדעת מהנדס 

או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר המזמין הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מהנדס  .ח

ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה, אם לדעת -העבודה של כל אדם המועסק על

או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא המזמין מהנדס 

 תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות.

לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין  -שהורחק לפי דרישה כאמור  אדם .ט

בעקיפין, באתר העבודה. אי מילוי הוראות ס"ק זה, יחייב את הקבלן בתשלום 

ליום לכל פועל, בעל  ש"ח 1,000-לסך בשקלים השווה  המזמיןלידי פיצויים מוסכמים 

 סעיף קטן זה.מלאכה או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות 

, לרבות אירע נזק לעובד של הקבלן או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן .י

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או   קבלן משנה,

לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך 

 ביצוע העבודות. כדי ביצוע העבודות או בקשר עם 

לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו   אחראי יהיהלא  ןהמזמי .יא

כתוצאה מתאונה או נזק  , לרבות קבלן משנה,ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו

על ידי מי שנפגע  וו/או מי מטעמ המזמין. נתבע שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות

הקבלן את הנתבע כפי הוצאותיו וחבויותיו בגין אותו עניין, ובלבד כאמור לעיל, ישפה 

 שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן בפני תביעה כאמור.

 

 

 ביטוח לאומי .46

 

הקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע העבודה, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי,  א.

צג את המספר הגדול בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המיי

 ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ברעננה.

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  ב.

כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו,  -1995תשנ"ה

יים לפי דרישתה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קהמזמין לידי ולהמציא 

 את התחייבויותיו לפי ס"ק זה.

הנאמר בס"ק זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל 

 כלפי האנשים המועסקים ע"י הקבלן.המזמין חובות על 

תנאים לשמירת בריאות הבטיחות וה למלא אחר כל תנאי הקבלן מתחייב  ג.

בטיחות בעבודה ]נוסח חדש[  לרבות פקודת ,העובדים ורווחתם כנדרש בכל דין

, תקנות תקנים וכללים ולרבות, כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה -1970תש"ל

 .-1954במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד
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חליט למנות ממונה יהמזמין ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מאשר כי היה  ד.

א ועובדיו ישמעו להוראות ין מסוים או באופן כללי, הוילענ ועל בטיחות מטעמ

 הממונה על הבטיחות כאמור.

ו/או המפקח הממונה על הבטיחות ו/או מי המזמין שהקבלן מצהיר כי ידוע לו  

מטעמם אינם "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר 

 וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול עליו.

 

 בות כח אדםפנקסי כח אדם ומצ .47

 

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, בצורה נאותה, פנקסי כח אדם, שיירשם  א.

בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו 

 ושכר עבודתו.

ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם  המזמיןלידי הקבלן מתחייב להמציא  ב.

כין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת לשם ביקורת, וכן לה

כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי 

 מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 

 

 רווחת העובדים .48

 

הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות 

 לשביעות רצונו של המפקח. אכילה נאותים באתר העבודה
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 ציוד,  חומרים ואורח מקצועי - פרק ה'
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים .49

 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים 

 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

שיסופקו ע"י הקבלן לאתר העבודה, יהיו שייכים למזמין וייחשבו  כל הציוד והחומרים

לרכושו מעת הבאתם לאתר העבודה והקבלן לא יהא רשאי להוציאם מבלי לקבל לכך את 

 רשות המהנדס בכתב.

 

 חומרים ומוצרים .05

 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י המפרט הכללי, במיקום ובמועד  .א

נדס. הבדיקות תבוצענה בנוכחות המהנדס. הקבלן נותן בזאת הסכמתו שיקבע ע"י המה

 .המזמיןלידי מראש למסירת תוצאות הבדיקות ישירות 

המהנדס לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לדרוש בדיקה חוזרת במכון לבדיקה שיראה 

 לו וזאת אף אם תוצאות הבדיקה הראשונה עונות על התקן

פקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יהיו חדשים כל החומרים והמוצרים שיסו .ב

ושלמים יקבלו את אישורו המוקדם של המהנדס, יהיו בעלי תו תקן או סימן השגחה 

ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות מסמכי החוזה ולדרישות התקנים 

רים יהיו אלה חומ -הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם 

. הקבלן מתחייב לספק את כל המזמיןומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י מהנדס 

החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמחייבים התקנים 

 .הם במסמכי החוזה במפורש, סוג אחרהישראליים, אלא אם כן נקבע ל

מור במפרטים, בתכניות, הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לא .ג

בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו 

לדרישות התקנים והמפרטים וכפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של 

יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר  -חומרים 

 מתוך התקן המתאים.

המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים או ציוד שהביא הקבלן למקום  .ד

העבודות, כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, והקבלן יבצע את הוראות המפקח ויפנה 

ימים ממועד הוראת המפקח.  3 -את החומרים והציוד בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

הקבלן רשאי להציג בפני המפקח ראיה לגבי  מבלי לגרוע מחובתו לפנות כאמור, יהיה

 איכות החומר והמפקח יחליט בעניין והחלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר  .ה

קלקולם,  הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום העבודות, באופן שימנע את

חתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה זיהומם או הפ

 לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה או מפגע מכל סוג אחר.



78 
 

אותם או  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין .ו

 ;בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום העבודות

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע  .ז

וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש 

 אלא אם נקבע בחוזה אחרת; המזמין

זר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף יבכל מקרה שחומר או אב .ח

של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע המתאים 

 כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.

על הקבלן למסור תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור"  .ט

ם המסופקים למקום ובחתימת הקבלן, מונפקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרי

העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות 

שלא קיימת לגביהם חובה על פי דרישה כזו במפרט למרות  ההייתאחריות לצרכן או אם 

 דין

מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  .י

ש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו ובמוצרים שהשתמ

 .המזמיןבבדיקות התקנים הישראליים, ואושרו ע"י מהנדס 

 

פרושו חומר ו/או מוצר שווה ערך  -בכל מקום שצוין בחוזה ונספחיו המונח "שווה ערך"  .יא

כי מבחינת הטיב, האיכות והמחיר לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד מסמושווה איכות 

ההסכם. סוגו ואיכותו של חומר ו/או מוצר שווה ערך טעונים אישורו המוקדם בכתב של 

 המהנדס.

 

 איכותבקרת . 51

בקרת האיכות תבוצע על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לאורך כל תקופת ביצוע העבודות, 

ת מוחלטת על עבודתו ועל עבודתם של קבלני המשנה שלו. מובהר בזה, כי לקבלן תהא אחריו

על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם למפרט האמור והוא יעמיד את מלוא כח האדם 

דרש לכל פעולה או תשלום נוסף ילא י המזמיןהנדרש לצורך כך, כקבוע בנוהל בקרת האיכות.  

בגין כך. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל אך ורק מול המפקח מטעם 

 . המזמין

ת הדרושות בקשר עם בדיקות חומרים, בדיקות מעבדה ויתר הפעולות הנדרשות כל ההוצאו

בהתאם לנספח בקרת איכות על ידי הקבלן יחולו על הקבלן וייחשבו ככלולות במחירי 

 היחידות השונות שבכתב הכמויות על פי הסכם זה.

ינויים / מובהר כי בדיקות מעבדה נוספות / אחרות ו/או תוספת כ"א הנדרשות עקב פקודת ש

תוספת לעבודות נכללות במחיר היחידה של פקודת השינויים והקבלן יבצען ולא יהיה זכאי 

 לתוספת תשלום ולהגדלת התמורה בגינן.
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המפקח יהא רשאי, לעיין בתוצאות של בקרת איכות שביצע הקבלן, מבלי שיהא בכך לחייב 

ן מחובתו לבצע את בתמורה נוספת ומבלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבל המזמיןאת 

 העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה ולפי כל דין.

המפקח יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה, 

דגימה, ניסוי וכיו"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע העבודות או כל חלק הימנו ו/או על 

ת הבדיקות שבוצעו על ידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  מנת לבצע בקרה על תוצאו

שנדרשו עקב אי עמידה של העבודות או כל חלק הימנו בדרישות  חוזרות ונוספותבדיקות ו

האיכות, וקיום צורך בתיקונם ו/או החלפתם. בדיקות חוזרות כאמור יבוצעו על חשבון 

 הקבלן. 

כי הקבלן יישא בעלות ביצוען של  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ומוסכם,

 הבדיקות הבאות: 

 הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה; )א(

הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה לרבות  )ב(

 בדיקות חוזרות;

ו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותי )ג(

 וכיו"ב.

אין בעצם קיומה של סמכות למזמינה לבצע פעולות הבטחת איכות כדי לגרוע מחובתו של            

 הקבלן לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה וכל דין. 

ת ף בהתאם להוראואיכות באופן שוט מצא המפקח כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת

המפרט האמור, יהא רשאי להורות על הפסקת ביצוע העבודה עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. 

בגין הפסקה כאמור לא יוארך לוח הזמנים הנקוב במפרט המיוחד והקבלן לא יהא זכאי להגדלת 

מינה התמורה בגין התארכות משך הביצוע. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למז

 בקשר לכך. 

מערך כל  1%יופחת סכום קבוע של / המפקח כאמור   המזמיןבגין ביצוע הבדיקות הנוספות ע"י 

ו/או  המזמיןוזאת ללא תלות בהיקף ושווי בדיקות הבקרה שיבוצעו ע"י  חשבון שיגיש הקבלן,

 המפקח בפועל.

 
 הוצאות בגין הבדיקות .25

גימות, בדיקת תקן, ניסויי העמסה וכל התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקת ד .א

, המזמיןבבדיקת העבודה לדעת מהנדס  בדיקות וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים

יחולו על הקבלן במלואם, כולל הוצאות הבדיקות בין שהעבודה או חלקיה עמדו 

 בדרישות ובבדיקה ובין שהעבודה או חלקיה לא עמדו בדרישות האמורות.
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בין אלה המיוצרים בבית חרושת, בבתי מלאכה  -צרים כל החומרים והמו .ב

אשר יידרשו לשם בדיקות  -ובמקומות אחרים ובין אלה הנעשים באתר העבודה 

 תקניות או אחרות, יסופקו ע"י הקבלן, על חשבונו והוצאותיו.

הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות או  .ג

, והוצאות הובלתם למקום הבדיקות המזמיןמהנדס  אחרות, למקום בו יורה

 יחולו על הקבלן.

בין בדיקות חוזרות ונשנות ובין בדיקות ראשונות רגילות,  -ההוצאות לבדיקות  .ד

 יחולו על הקבלן.

הא רשאי לשלוח חומרים ומוצרים לשם בדיקות לשלם עבור הבדיקות יהמזמין  .ה

 סכום המגיע לקבלן עפ"י הסכם זה. ולנכות סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל

 

 מדגמים .35

הקבלן יספק על חשבונו ועפ"י דרישת המהנדס דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם 

 יזמין אותם או בטרם יתחיל בייצורם או בביצוע העבודות באתר העבודות.

הדוגמאות שאושרו ע"י המהנדס ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר העבודה 

 ו להשוואה לחומרים ואביזרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.וישמש

 

 אורח מקצועי .45

כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו 

. עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם המזמיןהמלאה של מהנדס 

ת ולהוראות אלה. מחובתו של רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנו

אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת המזמין הקבלן להמציא למהנדס 

העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורות לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או 

 הנובעות מכך יחולו על הקבלן.

 

 

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .55

 

ע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד הקבלן מתחייב למנו .א

 להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

 

הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על  .ב

שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את  48כך למפקח, 

או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות  החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו

 בטרם יכוסה אותו חלק מן העבודה.
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שעות משעה שקיבל על כך הודעה, את חלק העבודה  48לא בדק המפקח תוך  .ג

( לעיל, יודיע על כך הקבלן 2שנועד להיות מכוסה או מוסתר כאמור בסעיף )

 וימלא אחר הוראותיו.המזמין למהנדס 

לשהו מן העבודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או ממהנדס כיסה הקבלן חלק כ .ד

, או לא הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על המזמין

חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת, את אותו חלק מהעבודה שכוסה, עפ"י דרישת 

 סו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח.והמפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידו, ויכ

( או התרשל 4)-( ו3הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים ) אם .ה

רשאי להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן המזמין בכך, יהא מהנדס 

 והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו.

לנכותן מכל סכום שיגיע המזמין הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי  .ו

 היה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.י ן שהוא, וכןלקבלן בכל זמ

 

 

 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .65

 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: .א

 

על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם  .1

 ראה.לדעת המפקח, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהו

על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים  .2

 האמורים בפסקה )א( דלעיל.

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם  .3

ע"י שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או 

 בניגוד לתנאי החוזה.

( לעיל, יפה על אף כל בדיקה שנערכה ע"י 1) כוחו של המפקח לפי סעיף קטן .ב

 המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

המזמין היה י( לעיל, 1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) ג.             

רשאי לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע 

הא רשאי לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן יהמזמין וראה, ההו

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. הא רשאיישהוא וכן 
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 מועד התחלת העבודה .75

 

בהוראה בכתב  המזמיןהקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י מהנדס 

תיקרא "צו התחלת עבודה" ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה, בתוך ש

התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות, פרט אם קיבל מאת 

 הוראה מפורשת אחרת.המזמין מהנדס 

 

עדה המקומית ועם קבלת צו התחלת עבודה, יהיה על מהנדס הביצוע של הקבלן לחתום בו

ועל "הצהרת  בניה במסמכי ההיתר על "הצהרת המהנדס האחראי לביצוע"לתכנון ול

 .המהנדס האחראי על הביקורת"

 

  -הכנות לביצוע העבודה .85

 

לפני התחלת ביצוע העבודה יגדר הקבלן את אתר העבודה, ידאג לסידורי ההגנה  א.

טפונות, יקים צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה ימפני ש

 ים, ושירותים זמניים בשביל העובדים.וכל

יועץ הבטיחות של הקבלן יתנות על ידי גידור האתר יתבצע בהתאם להנחיות הנ 

 . ויאושר ע"י המזמין

 

הא רשאי לדרוש מהקבלן להציב על חשבונו מבנה הולם ממוזג לשימושו יהמזמין 

וט הבלעדי של המפקח באתר העבודה. במבנה יהיה חיבור חשמל, טלפון וריה

 ימים מיום הדרישה. 10משרדי הולם. הקבלן יעשה כן תוך 

 

למען הסר ספק בלבד, אחזקת המבנה כולל נקיונו היומיומי, צריכת החשמל, 

 טלפון, יהיו על חשבון הקבלן.

 

 הקבלן יגיש בקשה להתקנת מד מים ויצרוך מים אך ורק מחיבור מים כאמור. ב.

המים הדרושים לאספקת מים  במידת הצורך הקבלן ידאג להתקנת צינורות

לביצוע העבודה. למען הסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן. 

 מובהר כי הקבלן אינו רשאי לצרוך מים מברזי כיבוי אש )הידרנטים( ציבוריים.

 

 מועד סיום .95

בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני  

ומה המלא והגמור של העבודה, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן סי

שנקבע בחוזה, שמניינו יתחיל מהתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה. ניתנה ארכה 

 התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה   - פרק ו'
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להלן, ישתנה המועד  60להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לאמור בסעיף 

 להשלמת העבודה בהתאם לכך.

 

 

 פת העבודהארכה או קיצור תקו .60

 

הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון  א.

לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה 

שהובאה בחשבון כאמור, יכולה לכלול בה את השינוי במועד השלמת העבודה 

 ה.בהתאם לשינוי המשוער כתקופה הדרושה לביצוע העבוד

, המזמיןנגרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון, או ע"י תנאים אחרים שלדעת מהנדס  ב.

רשאי  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב יתה לקבלן שליטה עליהם ולא היילא הי

 הקבלן לבקש ארכה בכתב במועד השלמת העבודה, בתנאי כי:

חר הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לא .1

 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. 30

המזמין הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של מהנדס  .2

רעו ילרבות יומן עבודה, מאושר ע"י המפקח, שהתנאים האמורים א

תה שליטה עליהם ולא יוגרמו לעיכוב בביצוע העבודה, שלקבלן לא הי

 כוב.יתה לו אפשרות למנוע עייה

יקבע שיעור  רשאי לאשר או לסרב מתן ארכה כאמור,המזמין מהנדס  .3

 הארכה ויודיע על כך בכתב לקבלן.

 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מחסור בכוח אדם לא יהווה כח עליון ו/או  ג.

 תנאים שלקבלן אין שליטה עליהם.

 

 קצב ביצוע העבודה .16

 

יצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה אין הקבלן מתקדם, לדעת המפקח, בב א.

יודיע מהנדס  -במועד הקבוע בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה 

לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח המזמין 

את סיום העבודה במועדה. לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודה 

  80, יחולו במקרה זה הוראות סעיף המזמיןל מהנדס במועדה להנחת דעתו ש

 שלהלן.

לפי ס"ק זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי המזמין אי מתן הודעה ע"י מהנדס 

 התחייבותו לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה.
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וקיבל  -בחר הקבלן, בין היתר, לשם סיום העבודה במועדה, לעבוד במשמרות  ב.

, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב מזמיןהאישור לכך מאת מהנדס 

 העבודה במשמרות.

בכתב. המזמין לא תיעשה עבודה בימי שבת ומועדי ישראל, ללא הסכמת מהנדס  ג.

עשות מטבע הדברים ללא יהוראות סעיף זה לא יחולו על עבודה שצריכה לה

 הפסק או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או

ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד  -טחון המבנה ילב

 למפקח.

, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע המזמיןאם יהיה צורך, לדעת מהנדס  ד.

בכתב אל המזמין העבודה ולסיימו לפני המועד לסיום שנקבע, יפנה מהנדס 

יצוע העבודה כמבוקש הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ב

. כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות המפקח לצורך זה, המזמיןע"י מהנדס 

 , לא כל תמורה נוספת.בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה

למען הסר ספק, מובהר כי על שעות העבודה באתר יחולו הוראות כל דין לעניין  .ה

 .1992( התשנ"ג רעשמניעת זה, לרבות חוק העזר העירוני )

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .26
 

אבני ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך המפורטות בטבלת  סיום קיבל הקבלן אישור א. 

המיוחד, עד למועד ההשלמה המרבי הנקוב ביחס לאותה אבן דרך, הרי  -הדרך במפרט

זה או על פי כל דין, לרבות כאמור על פי החו המזמיןשמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

]סילוק יד הקבלן ממקום העבודות[, ישלם הקבלן   בסעיף  ]ערבות ביצוע[ ובסעיף

האמור בגין אי עמידה במועד  י'למזמינה פיצוי מוסכם בגובה הסכום שנקבע בנספח 

 טבלת אבני הדרךהמרבי להשלמת אבן הדרך. אם מועדי ההשלמה המרביים הנקובים ב

בהתאם לתנאי ההסכם, יחוב הקבלן בתשלום הפיצויים  ןהמזמיוארכו על ידי י ההאמור

המוסכמים המפורטים בנספח האמור ביחס לכל עיכוב שיחול ביחס למועדי ההשלמה 

 . המוארכיםהמרביים 

הצדדים מצהירים, כי אין בפיצוי המוסכם כדי לשקף את מלוא היקף הנזקים העלולים 

מידת הקבלן במועדי ההשלמה המרביים, וכי אין להיגרם למזמינה כתוצאה מאי ע

בקביעתו ו/או בגבייתו כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים למזמינה על פי חוזה זה ועל פי 

 כל דין. 

 הוראות ביחס לסכומי הפיצויים  .ב

i.  האמור לא יהיו צמודים  י'סכומי הפיצויים הנקובים בטבלה בנספח

 ולא יחושבו בגינם התייקרויות. 

ii. מחושבים ביחס לאיחור  י'הפיצויים הנקובים בטבלה בנספח  סכומי

 מהמועד המרבי להשלמה הרלוונטי.  יום עבודה של 
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ומודגש, כי במקרה בו לא עמד הקבלן באבן דרך אחת מאבני הדרך המפורטות מובהר  .ג

האמור, אך סיים את העבודות בכללותן במועד שנקבע לסיום אבן  טבלת אבני הדרךב

לפעול כדלקמן, הכל לפי שיקול  המזמין"מועד ההשלמה"(, רשאית הדרך האחרונה )

 דעתה הבלעדי: 

i.  לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בגין אי עמידה באבן הדרך החלקית

 בין בחשבונות הביניים ובין בחשבון הסופי;  –

ii.  למחול לקבלן על חובתו לשלם את הפיצוי המוסכם שחויב בו בגין אי

  סגרת עריכת החשבון הסופי.עמידה באבן דרך חלקית במ

 
חלקית  וי מוסכם בגין אי עמידה באבן דרךמובהר, כי הבחירה אם לחייב הקבלן בפיצ .ד

בנסיבות כאמור נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ולקבלן לא תהא טענה, 

שלא למחול על פיצוי מוסכם שהושת  וביחס להחלטת המזמיןדרישה או תביעה כלפי 

אי עמידה באבן דרך מסוימת, במקרה בו העבודה כולה הסתיימה על הקבלן בגין 

 במועד ההשלמה. 

שיגיע לקבלן  מכל סכום לנכות את סכום הפיצויים האמורים  היה רשאיי ן המזמי .ה

בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, 

 לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

ויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים תשלום הפיצ .ו

העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואינם גורעים מכל זכות אחרת  את

 .העומדת למזמינה על פי החוזה או על פי כל דין

 
היה רשאי לנכות את סכום הפיצויים, האמורים בס"ק א' לעיל מכל סכום המזמין י .ז

הא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. בתשלום יבלן בכל זמן שהוא, וכן שיגיע לק

אין משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לסיים את המזמין הפיצויים, או ניכויים ע"י 

 העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

 

 פיצוי/ים מוסכם/ים וקבועים מראש א'62

 

ו/או המפקח ו/או  מזמיןאי החוזה ו/או הנחיות ה, בגין אי עמידה בתנ62סעיף לפי כנ"ל  

עקב ביצוע לקוי של עבודה ו/או ביצוע עבודה לקויה, רשאים המזמין ו/או המפקח לחייב 

 .מראש כמפורט בנספח י' את הקבלן בפיצוי/ים מוסכמים וקבועים

 

 הפסקת ביצוע העבודה .36

 

או  מסויםלזמן  הקבלן חייב להפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, א.

בהתאם לתנאים ולתקופה המזמין לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת מהנדס 
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בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י מהנדס  שיצוינו

 .המזמין

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק א' לעיל, ינקוט הקבלן אמצעים  ב.

 פי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.להבטחת העבודה שבוצעה ולהגנתה ל

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות, לאחר שניתן ע"י מהנדס  ג.

לעיל, והקבלן החל בביצוע למעשה, יגיש  57צו התחלת עבודה לפי סעיף המזמין 

יום מהיום בו ניתנה לו הוראת הפסקת ביצוע העבודה  60הקבלן, בתוך 

י אותו חלק מהעבודה שבוצעה למעשה. הוראה זו לא לצמיתות, חשבון סופי לגב

תחול במקרה שניתנה הוראה להפסקת העבודה באחד המקרים המפורטים 

 שלהלן. 80בסעיף 

מאת במקרה של הפסקת העבודה כאמור בס"ק ג' לעיל, הקבלן יהיה זכאי לקבל  ד.

 את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן המזמין

לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן )ה( וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו 

בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד 

רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות 

 ין.יהענסופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי 

לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן )ד( לעיל, יופחת מערך החוזה  ה.

במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה  -25%סכום השווה ל

. הסכום המתקבל -2.5%שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה, והיתרה תוכפל ב

ת העבודה, יעודכן בהתאם שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסק

להפרש שבין המדד הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה 

 העבודה.

מהיקפו או יותר,  75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 

 לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .46

או המפקח לסטות המזמין ולרבות מהנדס  ומטעמ , או מיהמזמיןהסכמה מצד  א.

מתנאי החוזה במקרים מסוימים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה 

 למקרה אחר.

בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי החוזה  ו מטעמאו מי המזמין לא השתמש  ב.

מוד במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין לל

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה.

 

 קבלת העבודה .56

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יתחיל בבדיקת  -הושלמה העבודה  א.

ימים  30יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך  15העבודה תוך 

ימה, יקבע תאריך מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח שהעבודה אמנם הסתי

 .המזמיןל"קבלת העבודה" ע"י 
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 עד למועד קבלת העבודה ישלים הקבלן את כל אישורי הרשויות הנדרשים.

 , לרבות המפקח והקבלן.המזמיןמהנדס  -בקבלת העבודה ישתתפו 

כמשמעותו בתקנות התכנון  4לאחר קבלת העבודה, ידאג הקבלן לקבל טופס 

 .-1970ת( תש"לוהבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרו

 ו/או בא כוחו והקבלן.המזמין באותו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י מהנדס 

המזמין בפרוטוקול יירשמו תיקונים והשלמות אשר ידרשו, אם ידרשו, ע"י נציגי 

והתקופה אשר הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות. נדרשו תיקונים 

ת ויקבע מועד חדש ל"קבלת והשלמות כאמור לא תחשב העבודה כמתקבל

 עבודה" כאמור.

כמו כן יירשמו בפרוטוקול ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו 

 קיימים.

 , על פי שיקול דעתו, לקבל העבודה גם המזמיןלמרות האמור לעיל רשאי מהנדס  .ב

 התחייבות בכתב לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת               

 את התיקונים ו/או המזמין מאת הקבלן שיבצע וישלים לשביעות רצונו של מהנדס              

 עבודות השלמה כמפורט ברשימה האמורה.             

לעיל תוך המועד שנקבע  כמצויןבמידה והקבלן לא יבצע תיקון כלשהו  ג.

ת מסכום החשבון הסופי, או רשאי לבצע התיקון ולנכוהמזמין היה יבפרוטוקול, 

אותה עת, את מחיר התיקון בין שבוצע בפועל ובין  יומכספי הערבות המצויה ביד

 כהוצאות כלליות. 15%שלא בוצע בתוספת 

רשאי לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות את אותם המזמין היה יכמו כן 

ה מהתיקונים כתוצא ולירידת ערך העבודה שנמסרה לידי וסכומים השווים לדעת

ו/או הפגמים בין שאלו ניתנים לתיקון ובין שאינם ניתנים לתיקון. ערך הסכומים 

 .המזמיןמסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי של מהנדס 

חייב הקבלן לפי מסמכי החוזה להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים  ד.

עבודה לפי האמור לפני המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה כולה, תיערך קבלת ה

שימוש המזמין עשה יחזיק או יבס"ק )א( לעיל לגבי חלק מהעבודה הגמור, בטרם 

 באותו חלק.

 ן.ייבמסירה חלקית יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים, לפי הענ ה.

 קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי 

 החוזה.

ה על פי סעיף זה יחשב תאריך סיום העבודה ו/או מסירת תאריך קבלת העבוד

בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה  המזמיןלידי העבודה ע"י הקבלן 

 זה.

 

 

 מסירת העבודה עם השלמתה .66

כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסוים מהעבודה המזמין קבע מהנדס  א.

לפי  המזמיןלידי הקבלן למסור שעל הקבלן היה להשלים במועד מסוים, חייב 
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ין, יאת העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה כאמור, הכל לפי הענ ובקשת

והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת 

 .המזמיןדרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי 

או קטע כביש לפי דרישות המזמין אינה מובהר כי מתן אפשרות שימוש בכביש               

 מהווה מסירת עבודה או אישור להשלמתה. 

המזמין מתחייב הקבלן להמציא לידי מהנדס  לידי המזמיןבעת מסירת העבודה  ב.

של העבודות שבוצעו, וכן  MADE ASשל תכניות עדות בצבע עותקים  3-ו וןדיסק

תקנים שבוצעו במסגרת הוראות הפעלה קטלוגים וכיו"ב של כל המערכות והמ

 העבודה.

כ: המזמין ועותקי התוכניות, יוגשו אך ורק בפורמט המוגדר במסמך  וןהדיסק       ג.

  (. מפרט זה מגדיר: AS MADE"מפרט טכני להגשת מפה מצבית/מפת עדות )

 *    אביזרים וכוכים של סוגי תשתיות שימדדו. 

 מדד ביחס לכל כוך או אביזר.ימה י  *   

 איזה פרטים יאספו על כל כוך ו/או אביזר הנמצא בתוכו. *    

 התאגיד. חלוקה לשכבות לצורך הגשה ממוחשבת )על בסיס מפרט *    

 *   מבנה הבלוקים של אוטוקאד, כולל התכונות. 

, יקבל המזמיןכדי לשמור על אחידות מלאה של הצורה הגראפית של עבודות  ד.

 הנדרשים. עם כל הבלוקים וןהקבלן הזוכה דיסק

יהיה חתום  המזמיןלידי שיוגש  AS MADE-למען הסר ספק מובהר כי, תוצר ה ה.

עד מועד הגשת  AS MADEע"י מודד מוסמך. במידה והקבלן לא ימציא מפת 

הבלעדי,  והיה רשאי להזמין, עפ"י שיקול דעתישהמזמין החשבון הסופי. הרי 

יקוזז מחשבונו הסופי של  שירותי מדידה של מודד מוסמך, ושכר טרחתו של הנ"ל

 בעניין הזה.המזמין הקבלן. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי 
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 בדק ותיקונים  -פרק ז' 
 

 הגדרת "תקופת הבדק" .76

שנתיים לכל עבודה, או תקופה אחרת שנקבעה לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: 

ת העבודה או חלק ממנה במפרטים או בתנאים מיוחדים, שמניינה יתחיל מיום קבל

 .65בהתאם לסעיף 

 

 תיקונים ע"י הקבלן .86

 

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בתוך תקופת הבדק בעבודה או  א.

לעיל והם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם  65בתיקונים שבוצעו לפי סעיף 

למסמכי החוזה, או להוראותיו של המפקח, או תוצאות השימוש בחומרים 

יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאותיו  -לקויים או מאורח מקצועי לקוי 

המזמין הכל לפי דרישת מהנדס  -בתוך תקופת הבדק, או בתום תקופת הבדק 

בכתב. אם הפגמים, הליקויים המזמין  ע"י מהנדסלכך ובמועד שנקבע 

מהנדס  והקלקולים בעבודה או בתיקונים שבוצעו אינם ניתנים לתיקון, לדעת

בסכום שייקבע ע"י מהנדס למזמין , יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים המזמין

 .המזמין

 לעיל. 39האמור לעיל מתייחס גם לכל תיקון שבוצע ע"י הקבלן עפ"י סעיף 

 דלהלן. 70אין בס"ק )א( לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  ב.

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .96

קלקולים בעבודה, בזמן ביצוע או בתוך תקופת הבדק, נתגלו פגמים, ליקויים ו א.

לדרוש מהקבלן שיחקור או לחקור באופן עצמאי, את סיבת המזמין רשאי מהנדס 

הפגמים, הליקויים והקלקולים שנתגלו בעבודה. נמצא שהפגם הליקוי או 

הקלקול הוא כזה, שאין הקבלן אחראי לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות 

. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה, המזמיןונים על החקירה והתיק

שהקבלן אחראי לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן 

יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך 

ן חייב בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבל

 .המזמיןבסכום שייקבע ע"י מהנדס המזמין לידי בתשלום פיצויים 

 

נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה או בחלק הימנה כמפורט בתוספת לחוק  ב.

( בתוך התקופה המפורטת בתוספת הנ"ל שתחשב -1973המכר דירות )תשל"ג

הקלקולים וכל כתקופת הבדק, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגמים, הליקויים, 

הכרוך בהם על חשבונו. אם הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם אינם 
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, בסכום שייקבע ןהמזמילידי ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 .המזמיןע"י מהנדס 

 

 על חשבונו של הקבלן -תיקונים ע"י אחרים  .70

לבצע את העבודות המזמין דלעיל, רשאי  67-68לא ימלא הקבלן אחר הוראות הסעיפים 

האמורות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על 

רשאי לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא את המזמין הא יהקבלן, 

 שייחשבו כהוצאות משרדיות. 15%ההוצאות האמורות, בתוספת 
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 שינויים, הוספות  והפחתות  -פרק ח' 

 
 שינויים .71

רשאי להורות, בכל עת שימצא לנכון, על עשיית שינויים בעבודה ובכל המזמין מהנדס 

יה, בסגנונה, באיכותה, יחלק ממנה, לרבות שינויים בצורתה של העבודה, בכמותה, באופ

לבד שערך כל ההגדלה לא יעלה ובבממדיה וכיו"ב. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו, 

מההוצאות לגבי כל  50%ולא יעלה על  על פי החוזה המזמיןמכלל הוצאות  25%על 

למען הסר ספק  .ו/או קבוצת סעיפים בנושא עבודה זהה סעיף וסעיף בכתב הכמויות

מובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו בנפרד במסגרת ההסכם שייחתם בין עיריית רעננה 

 הקבלן.לבין 

 

  להורות על:המזמין מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי מהנדס 

 הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן. .1

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות. .2

 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות. .3

 של העבודה ופרטיה. שינוי גבהי המפלסים, המתארים והממדים .4

 הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה. .5

 

 ההוראה לשינויים  .27

הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב  א.

 . המזמיןמאת מהנדס 

למען הסר כל ספק הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי על דעת עצמו ללא 

הרס ו/או ישונה יוכל שינוי שבוצע ללא הוראה כאמור י . הנדס בכתבהוראת המ

 ויתוקן על חשבונו של הקבלן בהתאם להוראות המהנדס.

 

הוראת שינויים שערך השינויים הכרוך בה לרבות שינויים קודמים לפי הוראות   ב.

בחוזה שבין מי מכלל הוצאות על פי החוזה תהיה חתומה  25%כנ"ל עולה על 

מנכ"ל מי רעננה בע"מ וסמנכ"ל הכספים של מי ע"י  -ע"מ לבין הקבלן רעננה ב

 .רעננה בע"מ

 

 הערכת שינויים 

 

סבר הקבלן כי להוראה בכתב שקיבל מהמפקח עשויה להיות השפעה על מועדים שנקבעו  .ג

לעניין ביצוע העבודות או לעניין ביצוע העבודות או לעניין התמורה שידרוש הקבלן, יודיע על 

ימים )או תוך  21ח ללא דיחוי, ויצרף טיעונים ותחשיבים מפורטים בעניין זה תוך כך למפק

 פרק זמן קצר יותר במקרים דחופים או אם יידרש על ידי המפקח(. 
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המפקח, לאחר שבדק את החומר שהגיש הקבלן בכתב, יקבע את השינוי במועדים ו/או  .ד

ייקרא "פקודת שינויים". פקודת בתמורה המגיעה לקבלן ויודיע על כך לקבלן, במסמך ש

שינויים תכלול פירוט של העבודה הדרושה וכן את השינוי בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, 

כאמור. אם וככל שיאושר שינוי  ואופן חישובו של השינוי, ואת השינוי במועדי ההשלמה,

 ח ביחד.ועל ידי המפק המזמיןפקודת שינויים תינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי 

רשאי להורות על ביצוע עבודות נוספות שאינן "העבודות  המזמיןלמען הסר ספק מובהר, כי  .ה

בפרויקט" )כמפורט בין היתר במבוא לחוזה זה(, והוראה כאמור תינתן במסגרת פקודת 

 שינויים בהתאם להוראות פרק ח' זה לעיל ולהלן.

מחדל רשלניים או זדוניים של  למרות האמור, ככל שנדרשה פקודת שינויים בשל מעשה או .ו

ת הקבלן מחובה כלשהי הקבלן או כתוצאה מהפרת חוזה על ידו, לא יהא בשינוי כדי לזכות א

  ולא יהיה בכדי לזכותו בתשלום כלשהו. המוטלת עליו

 העתק מכל פקודת שינויים יצורף ליומן העבודה.  .ז

ודות שינויים )בין אם לגידול הא מוגבל באופן כלשהו במתן פקילא  המזמיןמובהר ומודגש, כי  .ח

 ו/או לקיטון מסכום החוזה ו/או מאומדן הכמויות על פי כתב הכמויות(. 

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת  .ט

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה  -שכר החוזה 

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור,  60רו כאמור. עב

רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל, באישור 

, יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר המזמין

 תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו.הימים האמורים, בתנאי שהקבלן י 60תום 

חישוב השינוי בתמורה המגיעה לקבלן בגין שינויים בכמויות שנדרשו מהקבלן ייעשה  .י

 כלהלן:

i.   ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו משנה באופן

את הכמות הקבועה באותו פריט או עבודה בכתב  50%-מצטבר בלמעלה מ

 25%-ויות, וכמו כן אינו מגדיל את התמורה המגיעה לקבלן ביותר מהכמ

מהיקף החוזה המקורי, יחושב לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות בהצעתו של 

 .המזמיןהקבלן שהתקבלה על ידי 

ii.  בהקשר זה מובהר, כי בכתב הכמויות קיימת חלוקה ל"מבנים", וקיימים

כי החזרה של סעיפים זהים  סעיפים זהים המופיעים במספר מבנים. מובהר,

כאמור במספר "מבנים" בכתב הכמויות נעשתה לצרכי נוחות בלבד, ואינה 
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גורעת מזכות המפקח להורות על הפחתה בכמות בסעיף מסוים במבנה אחד 

ועל הגדלת כמות מאותו סעיף במבנה אחר, ולצורך החישוב הדרוש לפי סעיף 

תו סעיף, בכל המבנים זה לעיל תחושב הכמות הכוללת שבוצעה לפי או

 שבכתב הכמויות. 

iii. את הכמות  50%-ערכו של כל שינוי המשנה באופן מצטבר בלמעלה מ

הקבועה באותו פריט או עבודה בכתב הכמויות, באותו חלק העולה על 

-או המגדיל את התמורה המגיעה לקבלן ביותר מ 50%השיעור האמור של 

בפריט ו/או בעבודה שאינם מהיקף החוזה המקורי, וכן ערכו של שינוי  25%

, לאחר שניתנה המזמיןכלולים בכתב הכמויות של חוזה זה, ייקבעו על ידי 

לקבלן הזדמנות סבירה להציג ניתוח מחירים מטעמו, בהתאם למנגנון 

המפורט להלן, באופן שהחלופה המפורטת ראשונה תהא עדיפה על החלופה 

 להלן:  שלאחריה וכן הלאה, ובכפוף לאמור בסעיף 

קיים פריט ו/או עבודה זהים לנדרש במחירון נתיבי ישראל העדכני,  .א

יחושב השינוי לפי המחיר במחירון נתיבי ישראל )ללא התחשבות 

במקדמים או בהנחות שונות הקיימות במחירון הנ"ל( בהפחתה של 

 )חמישה עשר ממאה(.  15%

לא קיים פריט ו/או עבודה כאמור במחירון נתיבי ישראל, אולם  .ב

 משכ"ל תשתיות העדכניפריט ו/או עבודה זהים במחירון  קיים

)ללא התחשבות  משכ"ל יחושב השינוי לפי המחיר במחירון 

במקדמים או בהנחות שונות הקיימות במחירון הנ"ל( בהפחתה של 

 )חמישה עשר ממאה(. 15%

אולם קיים  משכ"ללא קיים פריט ו/או עבודה כאמור במחירוני  .ג

מחירון דקל יחושב השינוי לפי המחיר פריט ו/או עבודה זהים ב

במחירון דקל )ללא התחשבות במקדמים או בהנחות שונות 

 )עשרים ממאה(. 20%הקיימות במחירון הנ"ל( בהפחתה של 

/ דקל, אולם  משכ"ל לא קיים פריט ו/או עבודה כאמור במחירוני  .ד

קיים פריט ו/או עבודה דומים במחירון המאגר המשולב יחושב 

המחיר במחירון המאגר המשולב )ללא התחשבות השינוי לפי 

במקדמים או בהנחות שונות הקיימות במחירון הנ"ל( בהפחתה של 

 )עשרים ממאה(. 20%

לא נמצא פריט ו/או עבודה זהים באף אחד מן המחירונים דלעיל,  .ה

יציג הקבלן לאישור מנהל  -אולם נמצאו פריטים דומים במי מהם 

מחיר החוזה, או מחירי נת"י או  הפרויקט ניתוח מחיר המבוסס על

, או מחירי דקל או המאגר המשולב )כאשר המוקדם משכ"ל מחירי

עדיף על המאוחר בין אלה( בשינויים המחויבים, לרבות הפחתה של 
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מהמחירונים הנ"ל )בהתאמה לשיעור ההנחה הקבוע  20%או  15%

 ביחס לכל מחירון בסעיפים שלעיל(.

ים באף אחד מן המחירונים דלעיל, לא נמצא פריט ו/או עבודה דומ .ו

יציג הקבלן לאישור מנהל הפרויקט ניתוח מחיר המבוסס על עלויות 

בפועל של חומרים ועבודה בצירוף רווח גולמי והוצאות כלליות 

 מערך העבודה והחומרים הכרוכים באותו שינוי. 12%בשיעור 

חישוב כמויות ו/או  בכל מקרה, התשלום בגין ביצועה של פקודת שינויים ייעשה על פי .יא

מדידות בפועל, לפי העניין, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות 

 העבודה במבנה. על יתר 

לעיל, תחשב רק הכמות העודפת על    מובהר כי לצורך החישוב במקרה כאמור בסעיף קטן  .יב

 מלוא הכמות הקבועה בכתב הכמויות.

היא תחשב לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות  –מויות כל עוד נכללת הכמות בכתב הכ  .יג

 לעיל. , כאמור בסעיף קטן המזמיןבהצעתו של הקבלן שהתקבלה על ידי 

 בסעיף זה המחירון יהיה המחירון האחרון שפורסם במועד מתן הוראת השינוי. .יד

 
 אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. .טו

ן פקודת שינויים וסבר כי היקף העבודה הנוספת מחייב שינוי בסכום הפקודה, קיבל הקבל .טז

ימים מיום שקיבל את פקודת השינויים.  14יודיע הקבלן על כך למזמינה ולמפקח בתוך 

 לא הודיע על כך הקבלן, לא יהא זכאי לתמורה נוספת בגין פקודת השינויים.

תוספת והן גריעה של עבודה באופן שזו מובהר בזה, כי פקודת שינויים עשויה לכלול הן  .יז

לקבלן תשלום נוסף מעבר להיקף החוזה  המזמיןתאזן את זו וכך במצטבר לא תחוב 

 המקורי.

תמורה המגיעה בגין פקודת שינויים תידרש אך ורק במסגרת שני חשבונות הביניים  .יח

לשהי לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כ –הראשונים שיוגשו לאחר ביצועה, ואם לא נדרשה 

 בגינה. 

  לא יהא תשלום החורג או השונה מכתב הכמויות אלא לפי פרק ח' זה. .יט

 תביעות הקבלן .37

 

הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים  א.

נוספים בגין שינויים, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך 

 ., לרבות ניתוח מחיר וחישוב כמויותאמורההחודש שקדם להגשת הרשימה ה
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דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בס"ק )א( לעיל, רואים את  ב.

הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור 

 והגיש אותה כאמור. – על כוונתו להגיש את הדרישה

 

שיקול דעת לאשר תשלומים המזמין מהנדס למרות האמור בס"ק א, ב לעיל, ל ג.

נוספים בגין שינויים אף אם לא הוגשה רשימת תביעות או הודעה על כוונה להגיש 

יתה סיבה מוצדקת לאי הגשתם וכן כי בוצעו ידרישה ובלבד שהשתכנע כי ה

 למעשה השינויים.

 

השינויים מחמת אי קביעת  הקבלן לא יפסיק ולא יעכב את ביצוע העבודה או       ד.                

 .המזמיןאו מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהיא שיש לו כלפי  ערכם 

 

 החובה להגיש ניתוח מחירים .47

, המזמיןלצורך קביעת מחירים לשינויים בעבודה, יהא הקבלן חייב, עפ"י דרישת מהנדס 

 ם כלשהם.ובמועד שיקבע על ידו, להמציא ניתוח מחירים של מחירי היחידה לפריטי

 .המזמיןהמחיר לשינויים בעבודה לאחר הגשת ניתוח המחירים יאושר ע"י מהנדס 
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 מדידות -פרק ט' 
 

 מדידת הכמויות והשיטה .57

 

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן ואין לראותן ככמויות  א.

 י הקבלן.הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע העבודה ע" מדויקות

 

יחושבו ע"י הקבלן על סמך התכניות או לפי מדידה בשטח,  המדויקותהכמויות  ב.

ין וכפי שיקבע המפקח. כל החישובים ילפני ואחרי ביצוע העבודה, הכל לפי הענ

 ייערכו בצורה מקובלת ובאופן שיאפשר ביקורת נוחה ע"י המפקח.

 

בודה ובתאריכים המוקדמים חישובי הכמויות יוכנו ע"י הקבלן תוך כדי ביצוע הע

ביותר. חישובי הכמויות תירשמנה בדפי חישוב מדידות ויוגשו למפקח לביקורת 

 ולאישור.

 

 לגבי עבודות אשר ימדדו בשטח יחולו הסעיפים )ג( עד )ו( להלן.

 

לפני ביצוע המדידה של כל חלק מהעבודה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד  ג.

היות נוכח במועד המדידה, לבצע את המדידות המדידה, והקבלן מתחייב ל

הדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו 

 הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 

לא נוכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו  ד.

שנקבעו ע"י המפקח על סמך המדידות. והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות 

אולם, אם נעדר הקבלן במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה 

על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור, יידחה מועד המדידה למועד 

 אחר, כפי שייקבע ע"י המפקח.

 

כמות  ימים, על כל 7נוכח הקבלן בעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך  ה.

 שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש.

 

ה, יכריע ינתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השני

 והכרעתו תהיה סופית.המזמין ן מהנדס יבעני

 

העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה  ההיית ו.

מפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו המדידות בהקדם, לא ידחה ה

 צורך בדחיה.
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 תשלומים –פרק י' 
 

ין תשלום שכר הקבלן יהחוזה, יחולו בענ -למסמך ג'  6-12בנוסף על האמור בסעיפים 

 דלקמן. 76-78ההוראות המפורטות בסעיפים 

 

 ריבית החשב הכללי .67

בית של החשב הכללי כעבור כל הסכומים שלא שולמו במועדים שנקבעו בחוזה ישאו רי

 חודשיים ממועד חלותו של התשלום ועד לתשלום בפועל.

 

 חשבונות ביניים .77

מוסכם במפורש בין הצדדים, כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא ישמש כל 

 הוכחה לאישור מחיר או כמויות שלא נכללו במסמכי החוזה.

 

 חשבון סופי .87

 

יסוד המכפלות של מחירי היחידה שבדפי הכמויות,  שכר הקבלן יקבע סופית על א.

לעיל, בתוספת או בהפחתת ערכם של השינויים  60מדדנה לפי סעיף יבכמויות שת

 נתנו, לפי הוראות סעיפיםינתנו, אם יישייכנסו לעבודה לפי הוראות השינויים שי

 למסמך ג' לחוזה. 7 -ו  6לעיל, בהתחשב בהוראות סעיפים  70-74 

סופי לרבות החישובים הסופיים של הכמויות יוגש ע"י הקבלן למפקח החשבון ה   .ב

 יום מיום קבלת העבודה. -30עם סיום העבודה כולה, ולא יאוחר מ

ב' לעיל יופחתו כל תשלומי הביניים -משכר הקבלן שנקבע כאמור בס"ק א' ו   .ג

ששולמו וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח שכר הקבלן, אם 

מהקבלן עפ"י החוזה. היתרה, אם  לידי המזמיןובניכוי כל סכום המגיע  שולם,

 לחוזה. 12תיוותר יתרה, תשולם לקבלן במועדים האמורים בסעיף 

רשאי, לפי שיקול המזמין היה ילא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין,  ד.

. ו, לערוך החשבון הסופי וזאת בהסתמך על המסמכים הנמצאים ברשותודעת

ך חובה לעשות כן. ערהמזמין בשום מקרה לא יפורש סעיף זה כאילו הוא מטיל על 

רשאי לנכות מהיתרה המזמין הא יאת החשבון או מינה אדם אחר לערכו המזמין 

המגיעה לקבלן או מתוך הערבויות שנמסרו ע"י הקבלן את השכר ששולם 

 וההוצאות שנגרמו למי שמונה לעריכת החשבון.

ו לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כדין במועד לא תהא בכל מקרה ב ה.

חייב בתשלומי הפרשי הצמדה והתייקרויות בגין התקופה שבה אחר המזמין 

  הקבלן בהגשת החשבון.

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי ישולמו כנגד  ו.

 .לחוזה 14מסירת ערבות בנקאית לתקופת בדק כאמור בסעיף 
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 סיום החוזה או אי המשך ביצועו  - פרק י"א 
 

 המזמיןתפיסת אתר העבודה ע"י  .79

 

רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב המזמין הא יבכל אחד מהמקרים דלהלן  א.

ימים, לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים  3של 

כך בכל החומרים, , או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם ואת העבודה בעצמ

הציוד, המתקנים שבאתר העבודה, וכן למסור את עודפי החומרים ואת הציוד 

 למזמיןוהמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע 

 מהקבלן לפי החוזה;

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא  .1

ימים להוראה בכתב  7ית, בתוך מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מצי

או כאשר הקבלן  להתחיל, או להמשיך בביצוע העבודה המזמיןממהנדס 

לא כיסוי ביטוחי מתאים בפוליסה לביטוח להחל בביצוע העבודה 

 .לעיל 43.1.1קבלניות כמפורט בסעיף העבודות ה

סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את  המזמיןכשמהנדס  .2

מועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, אם הוארך להשלמתו השלמתו ב

ו/או כשהקבלן אינו עומד בלוח הזמנים לדעת המהנדס והקבלן אינו 

והמפרטת את המזמין מים להוראה בכתב ממהנדס י 7מציית בתוך 

 האמצעים שעל הקבלן לנקוט במטרה להבטיח השלמת העבודה במועדה.

להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל הוכחות  המזמיןכשיש בידי מהנדס  .3

 החוזה. בביצוע 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה. .4 

 כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן .5 

 בכתב. המזמיןמשנה בביצוע העבודה ללא הסכמת   

, שהקבלן או אדם אחר בשמו והוכחות להנחת דעתהמזמין כשיש בידי  .6 

הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה של הקבלן, נתן או 

 .לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה כלשהי בקשר 

 כשהקבלן הושעה או נמחק מרישום בפנקס הקבלנים. . 7

והעיקול לא  המזמיןאם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  א. .8

 יום מיום הטלתם. 20הוסר תוך 

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי יהוא אדם או שותפות ואם הקבלן  ב.             

 השותפות צו קבלת נכסים.

 נכסים.  אם הקבלן תאגיד והחלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס   ג.      

עזבון או כל  בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע בידי נאמן, מנהל ד.      

 אדם הממונה על נכסי הקבלן.
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ה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א( אין בהם משום תפיסת אתר העבוד ב.

לקבלן גם על ביטול החוזה המזמין )אלא אם הודיע המזמין ביטול החוזה ע"י 

כאמור( והקבלן יהא חייב לעמוד בכל ההתחייבויות או מקצתן לפי דרישת 

הא ירשאי למנוע מהקבלן מלמלא התחייבויותיו ומאידך, לא המזמין . המזמין

ד' -חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים ג' ון המזמי

 להלן.

וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף המזמין סמוך לאחר תפיסת אתר העבודה ע"י  ג.

בכתב חשבון לגבי הסכום אשר לדעתו הוא זכאי  לידי המזמיןיגיש הקבלן  -קטן א' 

יבדק ע"י המפקח ומהנדס ישבון זה לו בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה. ח

הא חייב בתשלום סכום ילא המזמין כמקובל לגבי כל חשבונות הקבלן. המזמין 

ה' להלן, ואין באישור חשבון כאמור כדי -כלשהו, אלא בהתאם לאמור בס"ק ד' ו

 ליצור חבות כלשהי לתשלום הסכום האמור.

ן  חייב לשלם לקבלמין המזהא י, לא המזמין תפס אתר העבודה כאמור ע"י מהנדס  .ד

 הוצאותהמזמין סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שיתבררו ויאושרו בכתב ע"י מהנדס 

בהשלמתה ע"י כל דחייה  למזמיןהשלמת העבודה ובדיקה, וכן דמי נזק שנגרם 

כלשהם  ע"י הקבלן, וכן פיצויים אחרים למזמיןונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו 

 שהקבלן חייב בתשלומם.

ביטול החוזה על  אין בהם משום  בודות וסילוק ידו של הקבלן ממנותפיסת מקום הע                  

 המזמין.  ייד

היה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המהנדס  .ה

כאמור בסעיף קטן )ד(, עולה על שכר הקבלן שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה ממשיך 

, למזמיןיהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם  -בשלמותו  ומבצע את החוזה

 לקבלן, וכן לגבותו בכל דרך אחרת. והא זכאי לגבותו מכל סכום המגיע ממנוהמזמין י

 

 קיזוז .80

על פי  העל פי חוזה זה, כל חוב המגיע ל הלקזז כנגד כל סכום המגיע ממנ  רשאי ן המזמי

לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  החוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינ

 .ןהקבלן למזמי

לגבות את החוב האמור בכל דרך  המזמיןשל  והוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות

אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר 

 .המזמיןשבינו לבין 

אי לבצע קיזוז כלשהו מתשלומים בהם הוא למרות האמור בכל דין, הקבלן לא יהא רש

 . המזמיןחייב כלפי 
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 כתובות והודעות .18

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. א.

כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב  ב.

 -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72כמתקבלת תוך 

 מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה. במועד

 

 סמכות שיפוט        .28

  

כל סכסוך שיעלה כתוצאה מתנאי הסכם זה יובא בפני בית המשפט המוסמך בעיר כפר  

 מחוז מרכז לפי העניין. , בפני בית משפט מחוזי או /ו  סבא 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

_______________________ _______________________ 

 קבלןה                                                                     המזמין 
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 א1מסמך ג'

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע

 

 ____________תאריך: ג.        

 לכבוד

 
 תאגיד מי רעננה

 )להלן "המזמין"(

 נ.,ג.א.

 

 _______________'____כתב ערבות מס:  הנדון

 

 המבקש( בקשר לחוזה מס' ______________ -על פי בקשת________________ )להלן  .1

לביצוע  _______________________, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום 

___________ )במילים: _______________ -לסך השווה ל  עד

ת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד ש"ח בלבד, בתוספ___________( __________

"המדד"( בין  -)להלן  _________כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד  15 -המדד לחודש ________ שהתפרסם ב 

 חילוט הערבות.

 

שתכם הראשונה בכתב, ימים מעת הגיע אלינו דרי 7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או מי רעננה בע"מ חתומה ע"י 

 לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

מסר לנו לא יתוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה .3

מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה יאוחר 

 על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .4

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק________________

 

 סניף________________
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 א2מסמך ג'

 

 

 

 תאריך: ____________        

 לכבוד

 
  מי רעננה בע"מתאגיד 

 )להלן: "המזמין"(

 

 נ.,ג.א.

 

 ____________________  כתב ערבות מס'הנדון: 

 

המבקש( בקשר לטיב ________________,  –.    על פי בקשת ________________ )להלן 1

-הננו           ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל

________)במילים: ____________________________( ש"ח ______________

עליית מדד _____________  כפי שמתפרסם על ידי ן בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגי

"המדד"( בין המדד לחודש ________  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 בות.במועד חילוט הער ידוע  בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה  15 -שהתפרסם ב 

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  7 סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או מי רעננה בע"מ חתומה ע"י 

 לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

מסר לנו לא יה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה להתוקף ערבותנו ז .3

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה 

 על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .4

 

 בכבוד רב,

 

 בנק________________

 

 ___סניף_____________

 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית לטיב
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 אישור ביטוחי הקבלן  -( )א'( 3)' גנספח 
 תאריך __________

 
  לכבוד

 בע"מ מי רעננה
 56רחוב אחוזה 

 רעננה
 ("המזמין")להלן: 
 א.ג.נ.,

 .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 2019/009 : על פי חוזה/מכרז מס'

 ועבודות נלוות ילהעבודות סל , לרבותהנחת קווי סניקה בצפון העיר רעננה : תיאור העבודות
 "(.חוזה)להלן: "העבודות" ו/או "ה

 ____________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן  את פוליסות  ______אנו 
 הביטוח כמפורט  להלן:

 

 __________________ ליסה מס'פו   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 קבלניות. _________ ועד ליום _________ מיום  תקופת הביטוח 

  ש"ח________________ שווי העבודות:  

ו/או מנהל ו/או מפקח  מזמיןהקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או ה שם המבוטח:הרחבת  
ת של המנהל אחריותם המקצועיבגין למעט מזמין )של ה והעבודות מטעמ

 . (מזמיןשל ה וו/או המפקח מטעמ

"ביט  –על פי נוסח הפוליסה הידוע כ  הינומוסכם בזה כי היקף הכיסוי  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."______מהדורה 

את כל העבודות בקשר )ערך הכינון( בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן  :פרק א' העבודות 
, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, שבנדון לרבות מתקנים חוזהעם ה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות  יםנזק כולל בין היתר
הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או 
בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט 

 .להלן, למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 10,000ש"ח ולא מעל  100,000העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%בסך של בגבול אחריות ים עובדרכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  10%בסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 150,000

גבוה ה ש"ח 150,000או  הנזק מגובה 10%בגבול אחריות של ו/או סחף הוצאות פינוי הריסות   .5 
 מביניהם.

משווי העבודות או  10%בסך של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000

משווי  10%של  בסךנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
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 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או העבודות 

 .יף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקוייםנזק עק  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 300,000של  סךבהוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות   .11 

בפוליסה זו ישולמו ישירות   ’ין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק אמוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בג 
 , אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.מזמיןל

המזמין ו/או מנהליו פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
בגין אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מעט ל) ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 מי שגרם לנזק בזדון. לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול ( העבודות מפקח

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או  :פרק ב' צד שלישי 
שנה המועסקים על ידו בביצוע עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני מ

או מחדל רשלני בקשר עם ו/העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל 

ו/או  מזמיןנזק לפגיעה  או  גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 .םמפקח העבודות מטעמלמנהל ו/או ל ו/או ועובדילו/או  ומנהליל

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליון עשרה: במילים) ₪ 10,000,000 גבולות האחריות : 

: אש,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מלהגבלות  פרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
כלי רכב, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של 

חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום 
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה מקרי ובלתי צפוי תאונתי

והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות 
בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט 
 שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי  .1 
ש"ח למקרה ובמצטבר  1,000,000ך בגבול אחריות בס ושאין חובה חוקית לבטחו,התעבורה 

 .לתקופת הביטוח

המיידית  ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  600,000מוגבל עד לסך 

 .המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .מתקנים ו/או כבלים תת קרקעייםנזק ישיר ל .3 

ש"ח למקרה  300,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 250,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

למעט רכוש המבוטח בפרק   מזמיןהש כי רכוש בפוליסת הביטוח צוין במפור הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא ו א' )העבודות( לעיל

בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד 
 .שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן   
 שב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.ו/או מי מטעמו יח

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או הורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
על  שתוטלבגין אחריות  )להלן: "יחידי המבוטח"( מפקח העבודות מטעמם

וקבלני ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים למעשי ו/או מחדלי הקבלן מי מהם 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל משנה 

 .אחד מיחידי המבוטח

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין פרק ג' חבות  
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, כלפי 1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  :מעבידים
ם על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות העובדים המועסקי

, בגין ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיהאו /קבלנים, קבלני משנה ו
מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : 

עקב תוך כדי ו הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו "( מקרה ביטוח"
 .ביצוע עבודתם

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים) ש"ח 20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
הקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על (ידםכמעב ייקבע
 .פי החוק

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או את  לכסותביטוח זה הורחב  )א( :יםמיוחד םתנאי 
מקרה , לעניין קרות נקבעהיה ו מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

י מי ושא בחובות מעביד כלשהן כלפנ, כי מי מהם וכלשה  ביטוח
מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי 

 .מועסקים על ידועובדים המי מה

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  )ב( :יםמיוחד םתנאי 
המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או ו/או שיבוב כלפי 

בד שהאמור בדבר הוויתור על זכות ובל מפקח העבודות מטעמם
 .מי שגרם לנזק בזדוןלטובת התחלוף לא יחול 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 מקצועית. _________ ועד ליום _________ מיום  תקופת הביטוח 

בשל תביעה ו/או  הקבלן על פי דין אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה במשך  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתדרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אובדן ו/או תקופת הביטוח, בגין 
של הקבלן ו/או מנהליו במעשה או מחדל רשלני שמקורם אדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע מכלליות ושבנדון,  חוזהעם הבגין העבודות בקשר ו/או עובדיו 
 .וילעובדאו /ו וימנהללו/או  מזמיןלהאמור לרבות פגיעה או נזק 

 .הביטוח תקופתל ובמצטברלאירוע ( ₪ מיליון ארבע: במילים)₪  4,000,000 גבולות האחריות: 

בגין  וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןהביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל רשלני מצד ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלאחריות אשר 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  וו/או עובדי והקבלן ו/או מנהלי
  .וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןהכלפי 

אובדן שימוש, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
, כמו כן מכוסה מקרה ביטוח איחור, השהייה או עיכוב בעקבות

)מוגבל  אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
למקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה ₪  75,000לסך של 

 עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ובתום לב  
 הקבלן.

ללת בין היתר מועד תחולה מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כו 2.3  
 . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 .זו פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדכיסוי מקביל 

 . סה מס' ____________________פולי חבות המוצר : .3

 מוצר. _________ ועד ליום _________ מיום  תקופת הביטוח 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 1980פגומים, התש"ם 
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ידי הקבלן ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על  בגין כל פגיעה גופנית
, לכל אדם ו/או גוף כלשהו "(המוצרהחוזה )להלן: "בקשר עם  ו/או מי מטעמו

 .ועובדילו/או  ומנהלילו/או  למזמיןומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 

 .הביטוח לתקופת רובמצטב לאירוע( ₪ מיליון ארבע: במילים) ₪ 4,000,000 גבולות האחריות : 

בגין  וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןהביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע מביטוח  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלאחריות אשר 

 .וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןהחבות הקבלן כלפי 

היתר מועד תחולה מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין  3.2  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 .זו פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדכיסוי מקביל 

 וחבות מקצועית אחריות בפוליסות הנדרשים האחריות גבולות כי בזה מוסכם תנאי מיוחד: .4
 גבולות ואינם בנפרד פוליסה לכל גבולות אחריות ספציפיים הינם המוצר

 .משותפים אחריות

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5
וכי אנו  ןמזמיידי ה -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ו

בדבר שיתוף ביטוחי  ו/או תביעה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה
ביטוח הלחוק חוזה  59בסעיף   כאמור, לרבות כל טענה או זכות מזמיןה

וכלפי  מזמין"ביטוח כפל" כלפי ה תלרבות כל טענו 1981–התשמ"א 
 .ומבטחי

וגם או לא  ל לא יבוטלו"כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

הודעה כתובה בדואר רשום  מזמיןעם החוזה שבנדון אלא אם תישלח ל
ו/או לצמצום שכאלו  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שישים(  60

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות לגבי 
ובטרם  לעיל כאמורבכתב הודעה  מזמיןאם לא נשלחה לידי ה מטעמם
 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  60חלוף 

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל של  םזכותהננו מאשרים כי  5.3  
ו/או הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי על פי  ו/או מפקח העבודות מטעמם

רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת  לא תיפגע עקב העדרפיצוי 
 או/ו הרישוי העדר בו במקרה . למעטהרשויות או הגופים המתאימים

 לנזק הקרובה הסיבה הינו האישור

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  5.4  
 מזמיןוההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

ו/או מנהל ו/או מפקח  בות מנהליו ו/או עובדיועל מי מטעמו לרו/או 
 . םהעבודות מטעמ

תנאי אי קיום בתום לב של ו/או בתום לב הפרה הננו מאשרים בזאת כי  5.5  
המזמין בזכותם של  יפגעולעיל, לא מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות 

 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

אולם   ,בזאת )ככל שקיים(, מבוטלחריג רשלנות רבתי מוסכם בזה כי  .5.6  
מובהר בזאת כי אין בביטול החריג, כאמור, כדי לגרוע מחובת הזהירות 
של הקבלן ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי הדין, בכפוף 

 .לאמור באישור ביטוחים זה

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 הקבלן  הצהרת -( )ב'( 3)' גנספח 
 תאריך __________

  לכבוד
 בע"מ מי רעננה

 56רחוב אחוזה 
 רעננה
 ("המזמין")להלן: 
 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 _________________________________________. :קבלןה שם

 _________________________________________ :כתובת

)להלן:  ועבודות נלוות לילהעבודות ס , לרבותהנחת קווי סניקה בצפון העיר רעננה תיאור העבודות :
 ."(עבודותה"

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________הנני 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

 טכניחפירה ו/או לרבות ציוד הנדסי שבנדון ברכוש ו/או בציוד  עבודותה הנני משתמש בביצוען של א.
 .שבנדון עבודותה ביצוען שלאלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך י ו/או ו/או חשמל

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.
מכל  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהננו פוטרים את  .1 

ובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מ
 .ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

מכל  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהננו פוטרים את  .2 
לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור  אחריות לגבי נזקי

 המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם)תחלוף( כלפי 
 .במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה

מכל  ות מטעמםהמזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודהננו פוטרים את  .3 
חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב 
השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם 

 .פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון
ו דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד היה ותעלה טענה ו/א .4 

 וו/או מי מטעמ המזמיןלאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 
בכל תשלום ו/או הוצאה  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ וו/או עובדי ולרבות מנהלי

 .טיותשמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפ

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5 
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או 

כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות 
 .דוןשבנ

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .6 
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו ( )א'( לחוזה3נספח ג' )באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 .ועל פי כל דין העבודותאחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע 
 

 על החתום נואיה באולר

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 בחום לעבודות מיוחדים תנאים - )ג'( ( 3' )גנספח 

 תאריך __________
  לכבוד

 בע"מ מי רעננה
 56רחוב אחוזה 

 רעננה
 ("המזמין")להלן: 
 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,אתהננו מאשרים בז
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים הבערת 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  - נמנה אחראי מטעמנו )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 ימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.מתא

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.שהוא 

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 עמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מט

 החתום על באנו ולראיה

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 
 

 
  (Made-As)  מצבית מפה להגשת הנחיות -א 4מסמך ג'

                                                                                                                      
 

 

 כללי

 מפותאת ה לקבל. התאגיד מבקש מ"בע רעננה מי גידמסמך זה מגדיר את המפרט האחיד של תא
 המבוצעות עבורו על פי מפרט זה.   הנדסיותה עבודותה של עדותה מפותת ומצביוה

 CAD -( ובו הגדרות למבנה השכבות והבלוקים בקובץ הTemplateלמסמך מלווה קובץ תבנית )
 הנדרש. 

לת הנתונים לפי מפרט זה תאפשר לתאגיד לבצע בקרת איכות וקליטה מהירה ומלאה של קבצי קב
 של התאגיד.  GIS-תיעוד העבודות והמפות המצביות, לתוך מערכת ה
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על הקבלנים המספקים קבצים כאלו לתאגיד, אם במסגרת מכרז או על פי הזמנת עבודה, לספק 
. העמידה בהגדרות המפרט היא תנאי לאישור את הקבצים על פי הדרישות וההגדרות במפרט

 העבודה על ידי התאגיד ולתשלום הסופי. 

 קבצים שאינם עומדים בדרישות המפרט, יוחזרו לקבלן לתיקון. 

 במקרה של שאלות או בקשות הבהרה, על הקבלן לפנות לתאגיד לקבלת הנחיות. 

 

 הנחיות מסירה

   יש למסור את החומר ארוז כקובץ- Transmittal  בשימוש ב(- eTransmit  לאריזת כל
 מרכיבי השרטוט(

  חומרים לבדיקה ניתן לשלוח לתאגיד במייל. למסירה סופית )לאחר קבלת אישור
 מהתאגיד למסירה סופית(, יש להעביר את החומר על גבי דיסק.

  החומר הסופי יועבר לתאגיד בליווי שני עותקים קשיחים )פלט מודפס( עם חתימת
 המוסר. 

 חומר יש למסור כקובץ את הdwg  או מוקדמת יותר. 2015בגירסת 

 הגשת קובץ מצרפת לנחיתותכם AS MADE כתוב הפורמט י"שעפ לדוגמה. 

 אזור של רקע חומר יסופק ידה על שיקבעו ובתנאים מ"בע רעננה מי החלטת פ"ע 

 העבודה

 מתכנן/לקבלן. 

 למיפוי בסיס והיהו ולא בלבד והתמצאות רקע כשכבת ישמש מטרירהפוטוג המיפוי 

 .מצבי

 

 

 CAD -הנחיות כלליות למבנה קובץ ה

 ( המיפוי יימסר כשהוא מעוגן ברשת הקואורדינטות ישראל חדשהITM) 

 קובץ ה- AsMade יוגש עם קובץ רקע כ- External Ref 

 כל הפריטים הקוויים יוגדרו כ- Polyline וכל הפריטים הנקודתיים יוגדרו כ- Blocks. 

  והביוב ייבנו בשכבות נושאיות ובבלוקים מוגדרים מראש. רשימת כל ישויות המים
השכבות והבלוקים בהם ניתן להשתמש מוגדרים בהמשך מסמך זה. כמו כן הם מוגדרים 

 ( המצורף. Templateבקובץ התבנית )

 לנמוך מהגבוה יהיה גרווטיציוניות בשכבות הדיגיטציה כיוון. 

 ות גיאומטרית. יש לוודא מגע גיאומטרי בין בין כל ישויות הרשת חייבת להיות קישורי
בזמן העריכה. שתי נקודות שאין ביניהן חיבור של מקטע  Snap -הישויות על ידי שימוש ב

 קוי, יחשבו כנתק. 

 יש להקפיד על תקינות טופולוגית ולהמנע מ- Overshoot 

 ה( ברשת הביוב יתחברו מקטעי הקוים במרכז השוחות- Insertion Point בכדי של השו )חות
 ליצור רציפות טופולוגית.

  ברשת המים יקוטעו מקטעי הקוים רק על ידי מגופים, מעביר קוטר, או במקום בו נפגשים
 מקטעים בעלי מאפייני נתונים שונים )כגון שוני בחומר הצינור או בשנת הנחתו(. 

 '(בין כל שני מקטעים קוויים שונים חייב להיות אביזר כלשהו )מגוף, מתאם וכו 
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  .לא ימוקמו שני אביזרים )מגוף, הידרנט, נקודת חיבור לצרכן( באותה נקודה 

  .אין ליצור מצב בו יש שני מקטעי קוים חופפים מאותה רשת 

  אין לעשות שימוש בבלוקים המורכבים מיותר מישות גיאומטרית אחת )מקטע קו, אביזר, שוחה
 וכו'(. 

 גון ישויות רקע, קוי עזר הערות וכו' יש להכניס אלמנטים שאינם שייכים לרשתות המים והביוב כ
 לשכבות שונות מאלו של המים והביוב ולעשות שימוש בצבעים שונים.

 הערות הנוגעות לישויות ספציפיות יש לכלול כ- Block Attribute  .בבלוק הרלוונטי 

  0הערות כלליות על גבי השרטוט יש לכלול בשכבה . 

 ורך בעדכון נתונים, יש לכלול בשכבות המתאימות )קו מים פרטים קיימים בשטח עבורם אין צ
קיים, קו ביוב קיים, מגוף קיים, שוחת ביוב קיימת(. במידה ונקלטו עבורם מאפיינים מעודכנים 

)קיים בשטח(  6יש להכניסם לשכבות הרגילות )קו מים, קו ביוב, מגוף, שוחת ביוב( עם הערך 
 ם.בשדה מקור המידע והמאפיינים המעודכני

 
 

 נומריים(-הנחיות לקליטת מאפיינים )ערכים אלפא

  ,כל המידע האלפא נומרי המתאר אחת מישויות המים והביוב ובכלל זה מידע על מקטעי הקוים
 \השוחה \הקובלוק המכיל את הנתונים של השוחות ותאי המגופים ואביזרי התשתית, יועבר ב

ייקלט ויחשב כחסר. המידע יועבר  מידע שיועבר בשכבות הטקסט )אנוטציות( לאהאביזר. 
-פירוט הבלוקים למסירת המידע האלפא –בבלוקים על פי טבלאות הפירוט המופיעות בנספח א 

 נומרי.

  מקטע המכיל את הנתונים של האחד לכל אביזר )שוחה/קו/אביזר תשתית וכו'( יהיה בלוק\ 
(. יש mid-pointרכז הקו )יש למקם את הבלוק להעברת תכונות של מקטע קוי בדיוק במאביזר. ה

. אם מדובר בשכבה קוית , ימוקם הבלוק באותה שכבה Snapלהצמיד את הבלוק לקו באמצעות 
 בה ממוקמת הישות אותה הוא מתאר 

  יש לעשות שימוש בפונטים מסוג  –עבריתWindows True Type  

 יש להקפיד  .ההעבוד ביצוע בעת לו זמין היה לגביהם המידע אשר השדות כל את ימלא המודד
 על אכלוס שדות החובה כמפורט בטבלאות המצורפות.

 ( יש להזין וכוהעומק  אורךה ,קוטרה שדותאת ערכי המידות )'אין להזין בשדות אלו כמספר .
 . Øסימנים כגון ", %, 

 ( מידות ואורכים מדודים יש להזין בערכים מטריים ברמת ס"מMMM.cc) 

  כמספר יש להזין  מרשימה ערךאו  ייחוס לטבלת ייחסיםהמתאת הערכים של מאפייני הרכיבים 
 אות הרלוונטיות המצורפות כנספח ב' למסמך זה. טבללפי ה

 
 
 
 

 רשימת שכבות: שכבות מים:
 

תאור  שכבה
 השכבה

סוג 
 גיאומטריה

 הערות שם הבלוק המוצע

קטע קו   4601
 אספקה

Polyline Water_Pipe_Section  

  Polyline Water_Client_Connect חיבור מים  4602
חיבור בין   4603

 מדי מים
Polyline Water_Device_Connect  לשכבה זו יש לקלוט את

קוי החיבור בין מדי 
 מים סמוכים )חנוכיות(

 ללא בלוק  Polyline קו מקורות  4606
  Polyline Kolhin_Line קו קולחין  4607
  Polyline Agriculture_Line קו לחקלאות  4609
  Point Water_Pump משאבת מים 4611
  Point Water_Pump_Station תחנת שאיבה 4612
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 בלוק ללא אטריבוטים Point Pressure_Reducer מקטין לחץ 4619
  Point Water_Valve מגוף מים 4621
  Point Water_Resrvoir בריכת מים 4622
 אטריבוטיםבלוק ללא  Point Mekorot_Valve מגוף מקורות 4623
 בלוק ללא אטריבוטים Point Blind_Flange אוגן עיוור 4642
  Point Air_Valve שסתום אויר 4645
שסתום אל  4646

 חוזר
Point Check_Valve  

  Point Connect_Tap ברז שרות 4649
  Point Water_meter מד מים 4650
מד מים  4651

 לגינון
Point Water_Gardening_Meter  

  Point Mazah מז"ח 4653
  Point Drain_Tap יציאה לניקוז 4655
מלכודת  4652

 אבנים
Point Stone_Trap בלוק ללא אטריבוטים 

 בלוק ללא אטריבוטים Point Birziya בירזיה 4654
  Point Kolhin_Meter מד לקולחין 4656
  Point Agriculture_Meter מד לחקלאות 4657
ברז כיבוי  4661

 אש
Point Hydrant  

Existing_water 

line_ 

 ללא בלוק  Polyline קו מים קיים

Existing_ 

Water_Valve 

 ללא בלוק  Point מגוף קיים

 
 
 
 
 

 רשימת שכבות הביוב:
 

סוג  תאור השכבה שכבה
 גיאומטריה

 הערות שם בלוק מוצע

  Polyline Sewage_Pipe_Section קטע ביוב 4801
  Polyline Sewage_Client_Connect חיבור ביוב 4802
  Polyline Sewage_Pressure_Pipe צינור סניקה 4803
 ללא בלוק  Polyline קו ביוב פרטי 4804
 ללא בלוק  Polyline שרוול לקו ביוב 4888
  Point Sewage_Manhole שוחת ביוב 4820
  Point Sewage_Fall מפל 4822
שוחת ביוב  4823

 פרטית
Point Private_sewage_Manhole בלוק ללא מאפיינים 

 בלוק ללא מאפיינים Point Sewage_Blind_Flange אוגן עיוור 4830
שסתום אל  4831

 חוזר
Point Sewage_Check_Valve בלוק ללא מאפיינים 

Existing_ 

sewage_line 

 ללא בלוק  Polyline קו ביוב קיים

Exists_Sewage

_Manhole 

שוחת ביוב 
 קיימת

Point  ללא בלוק 
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 נספח א: פירוט הבלוקים למסירת המידע האלפא נומרי

 
 חלק א': מפרטי בלוקים בשכבות מים

 
   4601שם שכבה: 

 תאור שכבה: קטע קו אספקה
 Water_Pipe_Sectionשם בלוק: 

 כינוי הערות סוג נתון 4601 - קו אספקהקטע 
שדה 
 חובה

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת 

 חובה המים

MEASUREDLENGTH Number   חובה אורך מדוד 

PURPOSE Number ייעוד טבלאי   

MATERIAL Number חובה חומר טבלאי 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   חובה עומק ממוצע 

STATUS Number חובה סטטוס טבלאי 

NOTE Text   הערה   

STREETNAME Text   
שם רחוב 
   )טקסט(

DATA_SOURCE Number 

טבלאי: ערכים 
          מותרים: 

 מצב קיים / - 6
3-AsMade מקור מידע   

PLACINGFORM Number צורת הנחה טבלאי   
 
 

 4602שם שכבה: 
 תאור שכבה: חיבור מים

 Water_Client_Connectשם בלוק: 

 כינוי הערות ג נתוןסו 4602 -חיבור מים 
שדה 
 חובה

DIAMETER Number חובה קוטר ברשת המים טבלאי 

MEASUREDLENGTH Number   אורך מדוד   
PURPOSE Number חובה  ייעוד טבלאי  

MATERIAL Number חובה חומר טבלאי 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   עומק ממוצע   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערה   
STREETNAME Text   )שם רחוב )טקסט   

DATA_SOURCE Number 

טבלאי: ערכים 
מצב -6מותרים: 
-3קיים / 

AsMade מקור מידע   

PLACINGFORM Number צורת הנחה טבלאי   
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 4603שם שכבה: 
 מדי מיםתאור שכבה: חיבור בין 

 Water_Device_Connectשם בלוק: 

 כינוי הערות סוג נתון 4603 - חיבור לאביזר
שדה 
 חובה

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת 

 חובה המים

MEASUREDLENGTH Number   אורך מדוד   
PURPOSE Number חובה ייעוד טבלאי 

MATERIAL Number חובה חומר טבלאי 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   עומק ממוצע   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערה   

STREETNAME Text   
שם רחוב 
   )טקסט(

DATA_SOURCE Number 

טבלאי: ערכים מותרים: 
-3מצב קיים / -6

AsMade מקור מידע   

PLACINGFORM Number צורת הנחה טבלאי   
 
 

 4606שם שכבה: 
 תאור שכבה: קו קולחין

 Kolhin_Lineשם בלוק: 

 כינוי הערות סוג נתון 4606 -קו קולחין 
שדה 
 חובה

DIAMETER Number   
קוטר ברשת 

 חובה המים

DIAMETERUNITS Text   יחידות קוטר   
MEASUREDLENGTH Number   חובה אורך מדוד 

MATERIAL Number חובה חומר טבלאי 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   חובה עומק ממוצע 

STATUS Number חובה סטטוס טבלאי 

NOTE Text   הערה   
GUSH Number  מספר גוש  

HELKA Number   מספר חלקה   

DATA_SOURCE Number 

כים טבלאי: ער
מצב -6מותרים: 
-3קיים / 

AsMade מקור מידע   

PLACINGFORM Number צורת הנחה טבלאי   
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 4609שם שכבה: 
 תאור שכבה: קו לחקלאות

 Agriculture_Lineשם בלוק: 

 כינוי הערות סוג נתון 4609 -קו לחקלאות 
שדה 
 חובה

DIAMETER Number   
קוטר ברשת 

 חובה המים

DIAMETERUNITS Text   יחידות קוטר   
MEASUREDLENGTH Number   חובה אורך מדוד 

MATERIAL Number חובה חומר טבלאי 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   חובה עומק ממוצע 

STATUS Number חובה סטטוס טבלאי 

NOTE Text   הערה   

STREETNAME Text   
שם רחוב 
   )טקסט(

GUSH Number  מספר גוש  

HELKA Number   מספר חלקה   

DATA_SOURCE Number   מקור מידע   
PLACINGFORM Number צורת הנחה טבלאי   

 
 

 4611שם שכבה: 
 תאור שכבה: משאבת מים

 Water_Pumpשם בלוק: 
משאבת 4611

 כינוי הערות סוג נתון מים
שדה 
 חובה

PumpName Text   
שם 

   משאבה\המתקן
Model Text   מודל   
FLOW Number   ספיקה   
FLOWUNITS Text   יחידות ספיקה   
POWER Number   הספק   
POWERUNITS Text   יחידות הספק   
LIFTHEIGHT Text   עומד   
InstallYear Number   שנת התקנה   
Status Number סטטוס טבלאי   

Note Text   הערה   
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 4612שם שכבה: 
 תאור שכבה: תחנת שאיבה

 Water_Pump_Stationשם בלוק: 

4612 -תחנת שאיבה    כינוי הערות סוג נתון 
שדה 
 חובה

WATERSTATIONNAME Text   תחנה\שם המתקן   

PUMPNUMBER Number   
מספר משאבה 

   בתחנה
INSTALLYEAR Number   קנהשנת הת   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערה   
 
 
 

 4621שם שכבה: 
 תאור שכבה: מגוף מים

 Water_Valveשם בלוק: 

4621 -מגוף מים   כינוי הערות סוג נתון 
שדה 
 חובה

PRESSUREUNITS Text 
 

   יחידות לחץ
WORKPRESS Text   לחץ עבודה 

 MAXPRESS Text   לחץ מקסימלי 
 NOTE Text   רותהע   

STATUS Number חובה סטטוס טבלאי 

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
LOCATION Number מיקום טבלאי   

DEPTH Number   עומק   

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת 

 חובה המים

PLACINGFORM Number צורת התקנה טבלאי   

ACTIVATIONTYPE Text צורת הפעלה טבלאי   

VALVETYPE Number חובה סוג מגוף טבלאי 

VALVEID Text 

מבנה 
xxx/y/n מספר מגוף   

StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum Number   מספר בית   
NormalPosition Number חובה מצב פתיחה טבלאי 

ManholeType Number   סוג תא מגופים   
COVERTYPE Number בהחו סוג מכסה טבלאי 

COVERFORM Number   חובה צורת מכסה 

COVERDIMENSIONS Number   חובה מידות מכסה 
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 4622שם שכבה: 

 תאור שכבה: בריכת מים
 Water_Reservoirשם בלוק: 

4622 -בריכת מים   שדה חובה כינוי הערות סוג נתון 

WATERTOWERNAME Text   
שם 

 חובה מאגר\המתקן

VOLUME Number   חובה נפח\התכול 

VOLUMUNITS Text   יחידות תכולה   
INSTALLYEAR Number   שנת התקנה   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   
 

 4645שם שכבה: 
 תאור שכבה: שסתום אויר

 Air_Valveשם בלוק: 
 

 -שסתום אויר 
 כינוי הערות סוג נתון 4645

שדה 
 חובה

STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   התקנה

VALVEID Text 

מבנה 
xxx/y/n 

מזהה 
   אביזר

DIAMETER Number   חובה קוטר 
 
 

 4646שם שכבה: 
 תאור שכבה: שסתום אל חוזר

 Check_Valveשם בלוק: 
 

 -שסתום אל חוזר 
 כינוי הערות סוג נתון 4646

שדה 
 חובה

STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   התקנה

VALVEID Text 

מבנה 
xxx/y/n 

מזהה 
   אביזר

DIAMETER Number   חובה קוטר 
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 4649שם שכבה: 

 תאור שכבה: ברז שרות
 Connect_Tapשם בלוק: 

4649 -ברז שרות   כינוי הערות סוג נתון 
שדה 
 חובה

STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   התקנה

VALVEID Text 

מבנה 
xxx/y/n 

מזהה 
   אביזר

DIAMETER Number   חובה קוטר 
 

 4650שם שכבה: 
 תאור שכבה: מד מים

 Water_Meterשם בלוק: 

4650 -מד מים   כינוי הערות סוג נתון 
שדה 
 חובה

WATERMETERTYPE Text   
סוג מערכת 

   מדידה

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת 

 חובה המים

DIAMUNITS Text   יחידות קוטר   
WATER_METER_ID Number   חובה מספר מד 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
NOTE Text   הערות   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

DataSource Number מקור המידע טבלאי   

StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   
HouseLetter     אות בית   
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 4651שם שכבה: 

 תאור שכבה: מד מים לגינון
 Water_Gardening_Meterשם בלוק: 

4651 -מד מים לגינון   כינוי הערות סוג נתון 
שדה 
 חובה

WATERMETERTYPE Text   
סוג מערכת 

   מדידה

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת 

 חובה המים

DIAMUNITS Text   יחידות קוטר   
WATER_METER_ID Number   חובה מספר מד 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
NOTE Text   הערות   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

DataSource Number מקור המידע טבלאי   

StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   

 
 
 

 4653שם שכבה: 
 תאור שכבה: מז"ח

 Mazahשם בלוק: 

4653 -מזח     כינוי הערות סוג נתון 

STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 
   נההתק

VALVEID Text 

מבנה 
xxx/y/n 

מזהה 
   מזח

DIAMETER Number   חובה קוטר 
 

 4655שם שכבה: 
 תאור שכבה: יציאה לניקוז

 Drain_Tapשם בלוק: 
 

 -יציאה לניקוז 
 כינוי הערות סוג נתון 4655

שדה 
 חובה

STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
ת שנ

   התקנה

VALVEID Text 

מבנה 
xxx/y/n 

מזהה 
   אביזר

DIAMETER Number   חובה קוטר 
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 4656שם שכבה: 

 תאור שכבה: מד לקולחין
 Kolhin_Meterשם בלוק: 

 

4656 -מד לקולחין   שם שדה כינוי הערות סוג נתון 

WATERMETERTYPE Text   
סוג מערכת 

   מדידה

DIAMETER Number טבלאי 
ר ברשת קוט
 חובה המים

DIAMUNITS Text   יחידות קוטר   
WATER_METER_ID Number   חובה מספר מד 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
NOTE Text   הערות   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

DataSource Number מקור המידע טבלאי   

StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   

 
 4657שם שכבה: 

 תאור שכבה: מד לחקלאות
 Agriculture_Meterשם בלוק: 

 

4657 -מד לחקלאות   כינוי הערות סוג נתון 
שם 
 שדה

WATERMETERTYPE Text   
סוג מערכת 

   מדידה

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת 

 חובה המים

DIAMUNITS Text   ת קוטריחידו   
WATER_METER_ID Number   חובה מספר מד 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
NOTE Text   הערות   
STATUS Number סטטוס טבלאי   

DataSource Number מקור המידע טבלאי   

StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   
GUSH Number  מספר גוש  

HELKA Number   מספר חלקה  
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 4661שם שכבה: 

 תאור שכבה: ברז כיבוי אש
 Hydrantשם בלוק: 

4661ברז כיבוי אש   כינוי הערות סוג נתון 
שדה 
 חובה

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת 

   המים

DIAMUNITS Text   יחידות קוטר   
HYDRANTID Text   טמספר הידרונ 

 
HYDRANTTYPE Number טבלאי 

סוג ברז כיבוי 
 חובה אש

INSTALLYEAR Text   שנת התקנה   
PRESSUREUNITS Text  יחידות לחץ  

WORKPRESS Text   לחץ עבודה  

MAXPRESS Text   לחץ מקסימלי  

NOTE Text   הערות   
STATUS Number סטטוס טבלאי   
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 ת ביובחלק ב': מפרטי בלוקים בשכבו

 4801שם שכבה: 
 תאור שכבה: קטע ביוב

 Sewage_Pipe_Sectionשם בלוק: 

 כינוי הערות מספר 4801
שדה 
 חובה

DIAMETER Number  חובה קוטר טבלאי 

MEASUREDLENGTH Number   אורך מדוד   
MATERIAL Number חובה חומר טבלאי 

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
STATUS Number סטטוס הנדסי טבלאי   

NOTE Text   הערה   
STREETNAME Text   )שם רחוב )טקסט   
IL_In Number   IL חובה בכניסה לשוחה 

IL_Out Number   IL משוחה ביציאה  חובה 

SLOPE Number 
באחוזים )בלי סימן 

 חובה  שיפוע אחוז(

DATA_SOURCE Number 

-6ותרים: ערכים מ
-3מצב קיים / 

AsMade מקור מידע   
 
 

 4802שם שכבה: 
 תאור שכבה: חיבור ביוב

 Sewage_Client_Connectשם בלוק: 

 כינוי הערות מספר 4802
שדה 
 חובה

DIAMETER Number חובה קוטר טבלאי 

MATERIAL Number חומר טבלאי   

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
STATUS Number סטטוס הנדסי טבלאי   

NOTE Text   הערה   
STREETNAME Text   )שם רחוב )טקסט   
HOUSENUM NUMBER  מספר בית  

IL_In Number   IL לשוחה בכניסה  חובה  

IL_Out Number   IL משוחה  ביציאה  

 
SLOPE Number 

באחוזים )בלי סימן 
   שיפוע אחוז(

DATA_SOURCE Number 

-6ערכים מותרים: 
-3מצב קיים / 

AsMade מקור מידע   
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 4803שם שכבה: 

 תאור שכבה: צינור סניקה
 Sewage_Pressure_Pipeשם בלוק: 

 כינוי הערות   4803
שדה 
 חובה

DIAMETER Number קוטר טבלאי   

MATERIAL Number חומר טבלאי   

LOCATION Number מיקום טבלאי   

INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
STATUS Number סטטוס הנדסי טבלאי   

NOTE Text   הערה   
STREETNAME Text   )שם רחוב )טקסט   
GUSH Number  מספר גוש  

HELKA Number  מספר חלקה  

IL_In Number   IL בכניסה   

IL_Out Number   IL ביציאה   

SLOPE Number   שיפוע   

DATA_SOURCE Number 

מצב -6ערכים מותרים: 
   מקור מידע AsMade-3קיים / 

 
 

 4820שם שכבה: 
 תאור שכבה: שוחת ביוב

 Sewage_Manholeשם בלוק: 

4820  כינוי הערות סוג נתון  -שוחת ביוב 
שדה 
 חובה

SEWAGEMAINHOLEID Text חובה  מספר תא מספר שוחה ייחודי בקובץ 

DIAMETER Number   שוחה עגולהעבור  חובה קוטר  

WIDTH Number  חובה מידות שוחה מלבנית\עבור שוחה ריבועית 

MANHOLETYPE Number סוג תא ביוב טבלאי 
 BOTTOMLEVEL Number     
 MATERIAL Number חובה חומר טבלאי 

TopLevel Number חובה גובה פני קרקע תיקון שם שדה 

COVERTYPE Number חובה סוג מכסה טבלאי 

INSTALLYEAR Number   שנת התקנה 
 STATUS Number סטטוס הנדסי טבלאי 
 NOTE Text   הערה 
 STREETNAME Text   שם רחוב 
 HOUSENUM Number   מספר בית 
 LOCATION Number מיקום טבלאי 
 DEPTH Number 

 

 חובה עומק

DESCENT_TYPE Number י ירידהאמצע  לא קיים(-2קיים, -1) טבלאי 
 COVERFORM Number חובה צורת מכסה טבלאי 

COVERDIAMETER Number קוטר מכסה טבלאי 
 

DATA_SOURCE Number 

מצב קיים / -6ערכים מותרים: 
3-AsMade מקור מידע 
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 4822שם שכבה: 
 תאור שכבה: מפל ביוב

 Sewage_Fallשם בלוק: 

4822 -מפל ביוב   כינוי הערות סוג נתון 
שדה 

 בהחו

DIAMETER Number       

AFTERFALLHIGHT Number  IL כניסה לשוחה    חובה גובה בסוף המפל 

FALLHEIGHT Number   חובה גובה מפל 

INSTALLYEAR Text   שנת התקנה   
STATUS Number סטטוס הנדסי טבלאי   

NOTE Text   הערה   
FALLTYPE Number סוג מפל טבלאי   

DATA_SOURCE Number 

-6ערכים מותרים: 
-3מצב קיים / 

AsMade מקור מידע   
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 ( טבלאייםAttributesנספח ב': טבלאות ערכים למאפיינים )
 

 טבלאות כלליות
 

 מיקום
 קוד )לקליטה( תיאור

 1 מרכז הכביש
 2 צד הכביש
 13 חציית כביש
 3 מדרכה
 7 אי תנועה

 12 ילשב
 8 גינה ציבורית
 9 בתוך שטח פרטי
 14 מפרץ חניה
 0 לא ידוע

 
 סטטוס 

 קוד )לקליטה( תיאור
 1 בשימוש
 3 מתוכנן
 4 בבניה

 2 לא בשימוש
 5 מושבת זמנית

 
 מקור מידע

 קוד )לקליטה( תיאור
As Made 3 
 4 מפת תכנון
 6 קיים בשטח
 2 מחושב
 1 מדוד

 
 צורת הנחה

 )לקליטה(קוד  תיאור
 0 לא ידוע
 1 עילי

 2 תת קרקעי
 3 מתחת לכובע פלדה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימות ערכים לישויות ברשת המים
 

)לכל הישויות ברשת  קוטר ברשת המים
 המים(

 קוד )לקליטה( תיאור
2" 2 

3" 3 

4" 4 

6" 6 

8" 8 

10" 10 

12" 13 

14" 14 

16" 16 

20" 20 

24" 24 
 

 סוג חומר לקוי מים
 קוד )לקליטה( תיאור

פלדה עם ציפי פנים 
 וחוץ

14  
 

P.V.C 5 
 0 לא ידוע

 
 ייעוד לקו מים
 קוד )לקליטה( תיאור
 1 קווי רשת
 2 חיבור

 3 חיבור למד מים
 4 קו מים לגינון
 0 לא ידוע

 
 

)רשת מים, רשת מילוי, קוי  סוג מגוף
 מקורות, קולחין, חקלאות(

 קוד )לקליטה( תיאור
 1 טריז
 2 פרפר
T400 9 

 5 מגוף סכין
 3 ברז אלכסון
 4 ברז כדורי

 6 סגר מיציקת ברזל
 10 אחר

 
 

 צורת הפעלה )למגופים ושסתומים(
 קוד )לקליטה( תיאור
 0 לא ידוע
 1 ידני

 2 הידראולי
 3 חשמלי

 
 סוג תא מגופים ואביזרי מים

 קוד )לקליטה( תיאור
 1 חוליות טרומי
 2 יצוק במקום

נוי מאבןב  3 
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 4 בטון
 0 לא ידוע

 
קוטר מד מים )ברשת מים, מילוי, חקלאות, 

 מקורות, קולחין, גינון(
 קוד )לקליטה( תיאור
3/4" 3/4 

1" 1 

1.5" 1.5 

2" 2 

3" 3 

4" 4 

6" 6 
 

 סוג ברז כיבוי אש
 קוד )לקליטה( תיאור
 ידוע לא 0
1 2"X2" 
2 3"X3" 
3 3"x4" 
4 4"x4" 
5 2"x2x3" 
6 3"x2x4" 
7 3"x2x6" 
8 6"x6" 
9 4"x6" 
10 2"x3" 
11 1.5"x2" 
12 4"x2x3" 

 
 מצב פתיחה )למגוף(

 קוד )לקליטה( תיאור
 סגור 0
 פתוח 1

 
 

 רשימות ערכים לישויות ברשת הביוב
 

 קוטר קוי ביוב
 קוד )לקליטה( תיאור

4" 4 

6" 6 

8" 8 

10" 10 

12" 13 

14" 14 

16" 16 

20" 20 

24" 24 

30" 30 
 

 
 סוג חומר קוי ביוב

 קוד )לקליטה( תיאור
אסבסט צמנט 

 467תי
7 

 884קשיח לפי 
PVC 

8 

 9 יציקת ברזל
 12 פוליאתילן

HDPE 20 
 0 לא ידוע

 
 

 סוג מפל ביוב
 קוד )לקליטה( תיאור
 לא ידוע 0
פנימי עם  –חיפאי  1

 צינור
 גלישה –רגיל  2
 חיצוני –רגיל  3
יל פנימי עם רג 4

 צינור
פנימי בלי  –רגיל  5

 צינור
שייך לקו  –חלון  6

 ראשי
לא שייך לקו  –חלון  7

 ראשי
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 רשימות ערכים לשוחות מים וביוב
 

 סוג מכסה 
 קוד )לקליטה( תיאור

 BB 1טון   8קל 

 BB 5טון  12.5קל 

 BB 2טון  25כבד 

 BB 6טון  40כבד 
 3 טון 8יציקה 
 7 טון 12.5יציקה 
 8 טון 25יציקה 

 9 טון 40יציקה 
 4 אחר

 
 

 סוג תא ביוב
 קוד )לקליטה( תיאור
 לא ידועי 0
 רגיל 1
 משולב 2
 אינטגרלי 3
 משותף 4
 מיוחד 5

 
 

 אמצעי  ירידה
 קוד )לקליטה( תיאור
 קיים 1
 לא קיים 2

 
 

 צורת מכסה 
 קוד )לקליטה( תיאור
 1 עיגול
 2 ריבוע
 3 מלבן
 4 סהאליפ
 5 טרפז
 6 משולש

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מידות מכסה
1 30 
10 20x20 
11 25x16 
12 25x25 

13 30x30 
14 39x34 
15 40x35 
16 41x36 
17 54x54 
18 56x37 
19 60x37 
2 40 
20 65x40 
21 70x65 
22 83x34 
23 28x20 
24 84x60 
25 99x60 
26 100x100 
27 120x60 
28 50x50 
29 130x60 
3 50 
30 40X60 
31 105x77 
32 60x60 
33 90x70 
34 80x30 
35 80x60 
36 80x70 
37 100x50 
38 110x110 
4 60 
49 100x80 
5 70 
6 80 
7 90 
8 100 
9 16 



 
 

 נספח ב' לכתב ההזמנה

 
 תצהיר אישור ביצוע פרויקט

 )אישור זה יינתן על ידי המציע לכל פרויקט(

 
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא _______ הח"מ _____ ,אני
נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת _________________ )להלן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/צפוי

 מכרז(:לכתב הזמנה להציע הצעות )מסמך א' למסמכי ה 3.3"( בתנאי המפורט בסעיף המציע"
 

המציע ביצע ב__________________________________________ ]פירוט מקום ביצוע העבודות[  .1

עבודות עפר, סלילה, קירות תומכים, מערכות מים וביוב, ניקוז, תאורה ורמזורים, פיתוח גינון והשקיה בישראל, 

 וכן עבודות שונות, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחיו,

_______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________ ]פירוט קצר של מהות העבודות[.

 כמו כן יש למחוק מהפירוט העבודות שאינן רלבנטיות לפרויקט.
 

 שרין מול המזמין., דהיינו, בהתקשרות במיכקבלן ראשיהעבודות הנ"ל בוצעו על ידי 
 

בוצעו באזורים אשר אינם מאוכלסים במשך  לאלמען הסר ספק מובהר, כי עבודות הפיתוח והתשתית הנ"ל 

מרבית תקופת ביצוע העבודות. כמו כן מובהר, כי הפרויקט הנ"ל בוצע במסגרת מתחם מסוים ומוגדר ובמפורש 

את בין אם מכוח הסכם מסגרת ובין מכוח מספר אין מדובר באוסף עבודות ברחבי היישוב במתחמים שונים )וז

 התקשרויות נפרדות(. 

 

 לעיל החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך ___________. 1העבודות המתוארת בסעיף  .2
 

 " ביחס לביצוע הפרויקט בכללותו ניתנה בתאריך ___________. תעודת גמר"
 

 -לעיל לפי חשבון סופי מצ"ב, עמד על סכום כולל של  1ההיקף הכספי של העבודות המתוארת בסעיף  .3

 _____________ ש"ח בתוספת מע"מ.
 

 שם: ______________________________ טלפון: ______________          :פרטי המזמין .4

 דואר אלקטרוני: _____________________        
 

 ___________ טלפון: ______________:   שם: ___________________פרטי מנהל הפרויקט .5

 דואר אלקטרוני: _____________________        
 

 : שם: ______________________________ טלפון: ______________פרטי מתכנן הפרויקט .6

 דואר אלקטרוני: _____________________        
 

 _______________________הערות:_________________________________________ .7
 
 

 על החתום:
 

 __________________  שם: __________________  חתימה:
 
 

 __________________  תאריך: __________________  תפקיד:
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 אישור
   

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, מאשר/ת 

כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס'  בזאת,

את  ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  לאחר שהזהרתי______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 

 כן. תעשה/עשהאם לא י ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,האמת

 

_________________ 

 חתימה + חותמת
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 נספח ג' לכתב ההזמנה
 

 תיאור העבודות
 

 ה/כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויכחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני
"( בתנאי המציעת _________________ )להלן: "נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 לכתב הזמנה להציע הצעות )מסמך א' למסמכי המכרז(: 3.3המפורט בסעיף 

  
הגוף עבורו  תיאור העבודות מס"ד

 בוצעה העבודה
הפעילות 
שבוצעה 

ידי -על
המציע 

במסגרת 

 1העבודות

פרטי נציג' איש קשר מטעם הגוף 
 )שם ודרכי התקשרות(

 היקף העבודות
)לא כולל 

 מע"מ(

תקופת ביצוע 
 העבודות

תיאור   .1
 העבודה: 

___________ 

___________ 

___________ 

 שם הגוף: 

___________ 

___________ 

___________ 

 שם הנציג/ איש הקשר: 

_______________________ 

 תפקיד: _________________

 פרטי התקשרות:

 טל': __________________

 _________פקס': ________

 נייד: __________________

 דואר אלקטרוני:

______________________ 

 היקף העבודה: 

___________ 

___________ 

       
___________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך 
התקופה 

 )בחודשים(: ___

)במילים: 
_______ 

)___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תיאור  .2
 העבודה: 

___________ 

___________ 

___________ 

 שם הגוף: 

___________ 

___________ 

___________ 

 שם הנציג/ איש הקשר: 

_______________________ 

 תפקיד: _________________

 התקשרות: פרטי

 טל': __________________

 פקס': _________________

 נייד: __________________

 דואר אלקטרוני:

________________________ 

 היקף העבודה: 

___________ 

___________ 

        
___________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך 
התקופה 
 : ___)בחודשים(

)במילים: 
_______ 

)___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 היכן שנדרש וכן לציין אם בוצעו בפרויקט עבודות מים וגם עבודות ביוב ,עירוני" מרקםיש לציין את העבודות המפורטות בהגדרת המונח " 1



 

 
 

הגוף עבורו  תיאור העבודות מס"ד
 בוצעה העבודה

הפעילות 
שבוצעה 

ידי -על
המציע 

במסגרת 
 1העבודות

פרטי נציג' איש קשר מטעם 
 ף )שם ודרכי התקשרות(הגו

 היקף העבודות
)לא כולל 

 מע"מ(

תקופת ביצוע 
 העבודות

תיאור  .3
 העבודה: 

___________ 

___________ 

___________ 

 שם הגוף: 

___________ 

___________ 

___________ 

 שם הנציג/ איש הקשר: 

_______________________ 

 תפקיד: _________________

 פרטי התקשרות:

 ': __________________טל

 פקס': _________________

 נייד: __________________

 דואר אלקטרוני:

______________________ 

 היקף העבודה: 

___________ 

___________ 

       
___________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך 
התקופה 

 )בחודשים(: ___

)במילים: 
_______ 

)___________ 
 
 
 
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
         ______________ 

 חתימה                                                                                                                                                
 
 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 

מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

 לאחר שהזהרתיבפני,  עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה

 תעשה/אם לא יעשה ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה, 

 כן.

 

_________________ 

 חתימה + חותמת

 

 

ת מים וגם יש לציין את העבודות המפורטות בהגדרת המונח "מרקם עירוני", היכן שנדרש וכן לציין אם בוצעו בפרויקט עבודו 1

 עבודות ביוב



 

 
 

 נספח ד' לכתב ההזמנה
 
 

 יודפס על לוגו של משרד רואי החשבון
 

 לכבוד
 חברת __________ )שם המציע(

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים הנדון: 
 שהסתיימו 

 .201831.12וביום  31.12.207, ביום .620131.12, ביום 

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 (.1הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ___________ ); .א

 
 
 

, ליום 31.12.2016, ליום 5הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ליום 
 ואי חשבון אחרים.ידי ר-בוקרו על 31.12.18וכן דו"ח מבוקר או לא מבוקר ליום  31.12.2017

 
 .31.12 .ב

 

(1)  

 

______________ )במילים: הנובע מפעילותה הינו  2016המחזור הכספי של חברתכם בשנת  (2)
)______________ 

 
______________ )במילים: הנובע מפעילותה הינו  2017המחזור הכספי של חברתכם בשנת  (3)

)______________ 

 

______________ )במילים:  פעילותה הינוהנובע מ 2018המחזור הכספי של חברתכם בשנת  (4)
)______________ 

 
הדו"חות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדו"חות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר  .ג

ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע -מכן, שנסקרו על
 ר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדב2כ"עסק חי")

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעיליותיו מאז הדוחות  .ד
 (.3הכספיים האחרונים המבוקרים/ הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )

 

תימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד ח .ה
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ו לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע 

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 
 בכבוד רב,       
 



 

 
 

________________ 
 רואי חשבון       

 

 

, יראו אותן 99חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר לצרכי מכתב זה  (1)
 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  (2)

חודשים כי אז אין דרישה  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/ דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ (3)
 ז.-לסעיפים ו ו

____________________________________________________________
__ 

 

 –ידי ועדה משותפת של מנהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל -נוסח דיווח זה נקבע על
 .2009אוגוסט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 נספח ה' לכתב ההזמנה
 

 תביעות, הליכים משפטיים ובוררויותפירוט 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ____________________ .ת.ז אני הח"מ ____________________

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
1.  

ידי   בצפון הייר רעננה קוי הסניקהלביצוע 2019מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .א
 "( המציע" :)להלן ____________________. ח.פ ________________ 

 הנני משמש כמנהל המציע. .ב
 

בארץ  במועד הגשת ההצעה במכרז, ,משפט-התלויות ועומדות בבתילהלן פירוט כל התביעות האזרחיות   .2

המציע הם, וכן בוררויות שבהן צד ל ואהשהמציע ו/או כאלה המציע ו/או מטעם המציע כנגד  ,ובחו"ל

)בתוקף תפקידם(, הם צד להן, כתובעים  ועובדיו ו/או מנהליבעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  ו/או

 ם:כנתבעיאו 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

פליליים, לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ההליכים להלן פירוט כל ה   .3

בעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  המציע ו/אוכנגד  ,במועד הגשת ההצעה, מתנהליםר שאובחו"ל, 

 :(במציע)בתוקף תפקידם  ועובדיו ו/או מנהלי

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

השנים שקדמו  7-להלן פירוט כל הכרעות דין, פסקי הדין ופסקי הבוררויות שבהם היה המציע מעורב ב   .4

)בתוקף תפקידם  ועובדיו ו/או מנהליבעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  ו/או ,למועד פרסום מכרז זה

 , למעט תביעות צד ג':(במציע

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

 "דו"ח איתור תיקים עפ"י גורם" עדכני של בתי המשפט המתייחס למכלולמצורף לתצהירי זה    .5

ההליכים המשפטיים בהם מעורבת החברה במערכת המשפט עד חודש טרם המועד הקבוע להגשת מכרז 

 זה.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

 לאחר שהזהרתיתם/מה עליה בפני, עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וח
 תעשה/אם לא יעשה ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה, 

 כן.
_________________ 
 חתימה + חותמת



 

 
 

 נספח ו' לכתב ההזמנה
 

 לכבוד
 

 מי רעננה בע"מתאגיד 
 
 
 

 .סניקה בצפון העיר רעננהוי עבודות קו 2019/009 מכרז פומבי מס'הנדון: 
 

 
הרינו להודיעכם כי בחנו ביחד עם החברה המבטחת את פרק ונספח הביטוח המהווים חלק ממסמכי המכרז, 

ידי החברה המבטחת לא יאוחר -וככל שנזכה במכרז שבנדון אנו מתחייבים להמציא את הנספח חתום על
אין דרישה להגשת אישורי הביטוח המפורטים מהמועד הקבוע בתנאי המכרז. יודגש, כי בשלב הגשת ההצעות 

במכרז זה, ואילו ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע בלבד, ואולם, בחתימת המציע על המסמכים כאמור יהיה 
משום אישור המציע, כי אין לחברה המבטחת כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים 

 הנדרשים.
 

בי דרישות והוראות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד ידוע לנו, כי כל הסתייגות לג
שנקבע לכך במסמכי המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות ולהוראות הביטוח, וכי, 
ככל שנזכה במכרז שבנדון, לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה לשינוי פרק ונספח הביטוח, וכי ככל 

 לבטל את זכייתנו ולחלט את הערבות למכרז. המזמין הא רשאייא יומצא נספח הביטוח במועדו, של
 

 ידוע לנו, כי המצאת אישורי הביטוח חתומים כנדרש מהווה תנאי יסוד לקיומו של ההסכם מושא המכרז.
 

 
 

 _______________________________ שם המציע: 

 _______________________________ מס' תאגיד:

 חתימת מורשי החתימה מטעם המציע: _________________

 
 

 
 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, _____________, 
מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם ___________________, 

ידי מר/גב' _______________, נושא ת.ז מס' -"(, עלהמציעגיד: ______________ )להלן: "מס' תא
_________________ ומר/גב' ____________________, נושא ת.ז מס' ____________________, 

פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר -פי מסמכי היסוד של המציע ועל-המורשים והמוסמכים על
 ניין.וע

 
_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 נספח ז' לכתב ההזמנה

 

  תצהיר
 

כי עלי לומר את האמת כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני

 נותן /ת הצהרתי כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/וכי אהיה צפוי

 

 י מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע.הננ .א

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .ב

קראנו את כל מסמכי המכרז/חוזה לרבות כל המסמכים אשר נמסרו בדיסקון במסגרת מסמכי  .ג

 המכרז, הוראותיו הם מובנות לנו, ומקובלות עלינו. 

ם אשר נמסרו בדיסקון בשלב הגשת ההצעה, וכי ככל שנזכה ידוע לנו, כי אין צורך לצרף את המסמכי .ד

אחד ממסמכי המכרז, לרבות אילו המצויים בדיסקון. ככל שלא כל במכרז, יהיה עלינו לחתום על 

 נעשה כן, תהא העיריה רשאית לבטל את זכייתנו.

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

 

        

 ___________________ 

 חתימה  

 

 אישור
 
   

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 

מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

 לאחר שהזהרתיזו וחתם/מה עליה בפני,  עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה

אם לא  ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה, 

 כן. תעשה/יעשה

 

_________________ 

 חתימה + חותמת

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 תוכניות למכרז -נספח ח' 
 

 מצורף בנפרד
 



 

 
 

 נספח ט' לכתב ההזמנה

 

 ד מדדי האיכותהצהרה לשם ניקו

 

כי עלי לומר את האמת כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני  
 נותן /ת הצהרתי זאת, כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/וכי אהיה צפוי

 

 הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע. .א

 צהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, ת .ב

 כמפורט בטבלת האיכות. .ג

 

 יש למלא גם לסעיף זה את הטבלה המצורפת כנספח ג' לכתב ההזמנה

 

 

 

 להלן: .ד

 

 יש למלא גם לסעיף זה את הטבלה המצורפת כנספח ג' לכתב ההזמנה

 

 

 

  .ה

 

 יש למלא גם לסעיף זה את הטבלה המצורפת כנספח ג' לכתב ההזמנה

 

 

 

  .ו

 

 יש למלא גם לסעיף זה את הטבלה המצורפת כנספח ג' לכתב ההזמנה

 

 

 

השנים אשר קדמו לפרסום מכרז זה, בעלי  4-מספר מנהלי העבודה המועסקים אצל המציע ברצף לפחות ב .ז

 :הסמכה בתוקף כאחראי בטיחות באישור משרד הכלכלה הוא: _________ במילים

 .______________________________  

מצורף לתצהירי זה גם אישור רואה חשבון, הכולל את שמות מנהלי העבודה ותקופת העסקתם אצל 

 המציע וכן אישורי מנויים ממשרד הכלכלה לכל מנה"ע.

 

ואשר עובד בחברה ברצף  –שם מנהל הפרויקט מטעם המציע, אשר יעבוד כמנהל הפרויקט בפרויקט זה  .ח

_________ בעל תעודה/רישום/רישיון )יש למחוק את השנים האחרונות הוא: ______ 2-לפחות ב



 

 
 

יש למלא גם  המיותר( של מהנ"ע/הנדסאי/מהנדס )יש לצרף את התעודה/ רישום/רישיון הרלבנטיים( וכן

 .לסעיף זה את הטבלה המצורפת כנספח ג' לכתב ההזמנה

 
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
 

           
        ___________________ 
 חתימה         

 
 אישור

 
   

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 

מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

 לאחר שהזהרתי, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________

 תעשה/אם לא יעשה ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה, 

 כן.

 

_________________ 
 חתימה + חותמת



 

 
 

 נספח י'
 

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש – הנחת קוי סניקה
 

ם בגין כל איחור בביצוע עבודה או שלב/ים או אבן/י דרך ו/או בגין אי עמידה פיצויי
 ו/או המפקח ו/או עבודה לקויה. מזמיןבתנאי החוזה ו/או הנחיות ה

 

יחידת  תיאור יףמס' סע
 מידה

 מחיר כמות

 (-)  1500 1.00 יום או פיגור בלו"ז איחור בביצוע עבודה 01.0001

 (-)  2,000.00 1.00 יח' )למקרה(יה לקוי ביצוע עבודה  01.0002

 (-)     500.00 1.00 יח' )למקרה או לי"ע(  היעדרות מנהל עבודה  01.0003

 (-)  1,000.00 1.00 יח' היעדרות מנהל פרויקט )למקרה או לי"ע( 01.0004

הטיות \אי עמידה בהנחיות להפסקת מים 01.0005

 ביוב

 (-)  1,500.00 1.00 יח'

עסקה/אי קבלת אישור על כח אדם אי ה 01.0006

 מקצועי ו/או אי התייצבות כח אדם מקצועי

 כמפורט במפרט )למקרה(

 (-)  3,500.00 1.00 יח'

אי אספקת פועל מקצועי/פועל פשוט במועד  01.0007

 )למקרה(

 (-)     500.00 1.00 יח'

אי ביצוע/סירוב ביצוע אחד מסעיפי החוזה  01.0008

 ט טכני )למקרה(על נספחיו, לרבות מפר

 (-)  2,500.00 1.00 יח'

ח במועד קאי ביצוע הוראות המנהל/המפ 01.0009

 )למקרה(

 (-)  1,500.00 1.00 יח'

 (-)  1,000.00 1.00 יום אי התייצבות איש מקצוע ליום עבודה 01.0010

איחור בהגשת לוח זמנים או  הגשת תכנית  01.0011

  עבודה לחיבור ביוב קיים

 (-)500 1.00 יום

התחלת עבודה לפני אישור צוות הנדסי  01.0012

,אישור מעבדה ,אישור חומרים,ביצוע 

דרכים עוקפות,אישור רתך ותאומים שונים 

  לפני דרישת המפקח 

 (-)  2,500.00 1.00 יום

אי ביצוע אחד או יותר מתנאי הבטיחות  01.0013

כמפורט במפרט ו/או לדרישות יועץ 

 מקרה(הבטיחות או המפקח )ל

 (-)  2,500.00 1.00 יח'

דיווח על עבודה שלא בוצעה כעבודה  01.0014

 שבוצעה )למקרה(

 (-)  2,500.00 1.00 יח'

השלכת פסולת שלא באתר לפינוי פסולת  01.0015

 מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבהה

 (-)25,000.00 1.00 יח'

עבודה בסמוך לעצים קיימים שלא עפ"י  01.0016

רט ונספחיו ו/או בניגוד הוראות המפ

 (-)  2,000.00 1.00 יח'



 

 
 

 (לעץ/להנחיות האגרונום )למקרה

 
: יובהר כי ניתן לחייב בפיצוי/ים גם עבור יום/ימים/מקרה/מקרים חוזרים, לרבות ברצף וכן עבור הערה

 יום/ימים/מקרה/מקרים במקביל  
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 09/20190מכרז פומבי / הסכם מס' 

 קווי סניקה בצפון העיר רעננה מפרט טכני לביצוע

 

 תנאים כללים מיוחדים -( )א 5מסמך ג' 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים -)ב(  5מסמך ג' 

 כתב כמויות -      6מסמך ג' 

 רשימת תכניות ותיק תכניות -      7מסמך ג' 

 

 

 

 

מסמכי מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מ

 המכרז/הסכם זה

 

 

 

 

 

 2019ספטמבר 
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 :ויועצים רשימת מתכננים

 

 הערות פקס פוןלט קשרש אי שם  מקצוע

 רעננה מי המזמין
 ליאת לייבוביץ

 תי דולינסקייא
 אמיר חאג' יחיא

2772730-072   

liatl@mei-raanana.co.il  

ItayD@mei-raanana.co.il 

ameerh@mei-

raanana.co.il 

 

ניהול ,תאום 
 ופיקוח

יפה ניהול  ע.
 פרויקטים

 חזי סאיג
 עומרי פורמבה

8896969-03  6969899-03  hezi@a-yaffe.co.il 

 04-8603600 נעמן יוגב בלשה ילון מתכנן ראשי
 naaman-y@bj-is.com  

 054-4550882 גרן בררואה רגראהרון ב אגרונום
 Aharon.berger@gmail.com  

 054-4990407 מוטי פרימן מוטי פרימן לאישמאי חק
 moti.freeman@gmail.com 

 

mailto:liatl@mei-raanana.co.il
mailto:ItayD@mei-raanana.co.il
mailto:ameerh@mei-raanana.co.il
mailto:ameerh@mei-raanana.co.il
mailto:hezi@a-yaffe.co.il
mailto:naaman-y@bj-is.com
mailto:Aharon.berger@gmail.com
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 09/20190מס'   מכרז פומבי

 

  וע עבודות:יצלב

 רעננה וי סניקהועבודות להנחת ק לביצוע

 

 

 תוכן העניינים      

                                                   

 עמוד 

 2      .............................................................רשימת המתכננים . 1

 6  ........................................חוזה/רזמסמכים למכת הרשימ .2

 8  ............................תנאים כלליים מיוחדים -)א(  5מסמך ג'  . 3

 8  כללי ומוקדמות - 00פרק 

 8   אור העבודהית  00.01

 9  מוקדמות – 00תחולת פרק   0200.

 9    היקף המפרט  00.03

 9 מויותוכתב כם יות, מפרטיתכנהתאמת ה  00.04

 10 כמויות 00.05

 10      לוח זמנים 00.06

 10     משך הביצוע 00.07

 8    עדיפות בביצוע 00.08

 8 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.09

 8  קבלת השטח ע"י הקבלן  00.10

 9 עבודות קבלנים נוספיםעם  תאום 00.11

 9   התארגנות ותחום עבודה 00.12

 9      דהמעב  00.13

 10   כרז/ביצועות מתכני  00.14

 10 קרקעיים קיימים באתר-מתקנים עיליים ותת 00.15
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 11 שיונות ואישוריםיר 00.16

 11  תיאום עם גורמים ורשויות  00.17

 12  מבנה למפקח  00.18

 13 ת חריגותעבודה בשעו  00.19

 13  'ימחירי עבודות רג .2000

 13 מדידות .2100

 15 אחר בצוע""ל תכניות 200.2

 15 אמצעי זהירות, בטיחות וגהות 300.2

 71 מניעת הפרעות והבטחת תנועה 400.2

 18 הכוונת התנועה  500.2

 18 תנועה על פני כבישים קיימים .6200

 19 ודהאחזקת האתר וניקיונו במשך ביצוע העב  700.2

 19 ניקיון השטח בגמר העבודה  800.2

 20 כהפסולת לאתר שפי פינוי  900.2

 20 הפרויקט נהלת מויוסמכ .3000

 21 אספקת מים וחשמל לאתר  100.3

 21 השגחה מטעם הקבלן   200.3

 22 קבלני משנה 300.3

 22 עבודה, ציוד וחומרים 400.3

 22 קבלת העבודה 500.3

 23 תאום עם מתכננים  600.3

 23  התמורה  700.3

 23 התייקרויות 800.3

 23 שבונותהגשת ח 900.3

 24 וריםותמר םשלטיאתר,  טישל 00.40

 24 מחיר יסוד 00.41

 25 דיוק וטיב העבודה 00.42

  26 תהום   הגנה בפני נזקי אקלים ומי           00.43

 27                                                                         גידור           00.44
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 29                                                        טיבייםסעיפים אלטרנ .4500

 30                                                                      תגבור קצב העבודה .4600

 30                            כו'הוראות הפעלה, ספרי מתקן, רשימת ציוד ו .4700

 
 

                   25 ...........דיםחופני מדידה מיואומפרט  מיוחד  - )ב( 5מסמך ג'  .4

 .........................................כתב הכמויות  -         6מסמך ג'  . 5

  .......................רשימת התכניות ותיק תכניות -    7מסמך ג'  . 6

   דותבשלבי ביצוע עבוהנחיות למניעת מטרדים  -    8מסמך ג'  . 7
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 009/2019 רז/חוזה מס'כם למכיסמרשימת המ
 

 עמוד מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך
   מסמכי המכרז מסמך א'

   הצעת הקבלן מך ב'סמ
ותנאים  החוזה מסמך ג'

 כללים
  

לעבודות בנין  יםיהכלל יםהמפרט  9מסמך ג' 
בהוצאת משרד השיכון, משרד 

 םורתמהדהביטחון ומע"צ ב
 האחרונה 
 102רק לא כולל פ

וכמו כן הגדרת סטנדרטים לשתילי 
 גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות.
 הוראות המחלקה לייעול השקיה בגן

 ונוי.
המפרטים העדכניים של משרד 

, המפרטים התקשורת וחברת "בזק"
 רת החשמל לישראלהעדניים של חב

וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך 
ל, או ם דלעירקישבפועפ"י הפניות 

 . יוחדבמפרט המ
 

 

 5מסמך ג' 
 )א(

תנאים כללים 
 מיוחדים

  

  5  מסמך ג'
 )ב( 

מפרט מיוחד ואופני 
 מדידה מיוחדים

  

   כתב כמויות 6מסמך ג' 
   מערכת התכניות  7מסמך ג' 

 

 : הערה

 םמפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכללייפיעה ההגדרה "הבכל מקום בו מו

מע"צ  חון, משרד העבודה,הביטשרד מ ותועדה המיוחדת בהשתתפצאת הובהש

 או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל ,ומשרד הבינוי והשיכון

 במהדורתו העדכנית.

תי נפרד בל חלק, ונספחיו כל המסמכים לעיל, מהווים יחד עם מסמכי החוזה

 .ים בזהורפמצ בין שהם מצורפים ובין שאינםממסמכי המכרז, 

 א צורפו למכרז ואינם ברשות הקבלן, ל שללעי יניםצוהמהמפרטים הכלליים 

 .ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון

חודשים  (שמונה) 8 הינוכל העבודות נשוא מכרז / הסכם זה וע קצב לביצהזמן המו

פורטות לעיל מך הולפי אבני הדר "צו התחלת העבודה"מיום קבלת  קלנדאריים

 . להלן 00.07 בסעיף
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  :הקבלןהצהרת 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני 

, קיבל את כל םוהבין תוכנ םקרא ,ה זהחוז/מכרזמסגרת ב יםהנזכר ,המיוחד

עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות הסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את ה

 ממנו.ד תי נפרה חלק בלמהווה נספח למכרז/חוזה זה והינ וה זם. הצהרבה

 

 

 

 

 

 תאריך: ___________                   חותמת וחתימת הקבלן: ______________
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 מיוחדים תנאים כללים -( א) 5מסמך ג' 

 כללי ומוקדמות - 00פרק 

ים במפרט הכללי, או פרק 00את פרק  תשנומפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או ל: רהעה

 כל עניין אחר האמור בו.ם שלו, בנוסף לרייים אחרלבנט

 תאור העבודה 00.01

הנחת קווי סניקה , עפר, הכנה צוע עבודותילב :היתרין , בזה, מתייחס מכרז/חוזה                   
 .ותקשורת בצפון העיר רעננה

 בודה כוללת:בנוסף, הע 

 ינורות ואביזרים לקווי סניקההספקה והתקנה של צ -

 מערכת המיםואביזרים ל רותינול צהספקה והתקנה ש -

 דות חפירה תוך השבת המצב לקדמותועבו -

(, נספח ג'עות שניתנה להם במסגרת ההסכם )למונחים במפרט טכני זה תינתן המשמ 
 זולת אם נקבע אחרת במפרט זה.

 אתר העבודה                 

 .ם בתכנית המכרזבולות הביצוע כפי שמופיעילג אתר העבודה הוא בהתאם 

 :בים הבאים, בין היתר, את המרכידה כוללתובהע 

 ;עבודות הכנה ופירוק .א

 ועוד.לוי, מילוי מובא עבודות עפר לרבות עבודות חפירה, מי .ב

 תקשורתתשתיות  .ג

 עבודות להנחת קווי סניקה .ד

 נותשו עבודות .ה

המזמין  של הבלעדיו דעת לפי שיקול דרושהא תה אשר ,אחרת עבודה לכו
 חברה" תהא המשמעות שניתנה למונחהמונח "ין" ולת ספק למונח "המזמ)להסר

 ."חברה" במסגרת המכרז / חוזה(

 

 דמותמוק - 00תחולת פרק   00.02

וזה מחייבים מכרז/ח  -מוקדמות של המפרט הכללי ה -זה  00כל הסעיפים מתוך פרק 
 .פרט זהמאם נאמר במפורש אחרת במסגרת זה, למעט 

 היקף המפרט  00.03

ולכתב הכמויות,   ד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות וחרט המית את המפלראויש  
כניות ובכתב הכמויות תמצא את כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בת-ועל

  מפרט המיוחד.ף בביטויה הנוס

 וכתב כמויותות, מפרטים התאמת התכני  00.04

מסמכי וכניות עם קבלת הת על הקבלן לבדוק מידראות ההסכם, מבלי לגרוע מהו א.  
 המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.
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בתכניות, בשרטוטים, במפרט  תירהאו סו/התאמה -בכל מקרה שתמצא אי  
למנהל הפרויקט, אשר כך מיד להודיע על הקבלן  הכמויות, עלכתב ב ואו/הטכני 
  איזו תכנית תבוצע העבודה. בהתאם ליחליט 

היה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על דון תיקט בנת מנהל הפרולטהח  
 "ל.בהתאם הנההתאמות -סטיות ואיהרגיש בסמך טענה שלא 

 הקבלן ישאי. החלטתו אחר ימלא ולאט ויקלמנהל הפר מיד יפנה לא הקבלן אם 
 בין, האפשריות ההוצאות לכ עבור אחרת אחריות ובכל הכספית האחריות לבכ

 מצד תביעהטענה ו/או דרישה ו/או  כל תתקבל לא .לאו םא ובין מראש ונחז אם
 .ל"הנ בסטיות הרגיש שלא טענה סמך על הקבלן

 
 

 מהתנאים אחד אף פוסלת נהאי השונים ההסכם במסמכי שונים תנאים עתהופ .ב
 בין יפותהעד שאלת. זה את זה להשלים באיםהמכרז  כימסמ שכן, הנ"ל

 , ובמקרים כאמור תהארהבסתי םנמצאי התנאים רכאש רק מתעוררת מסמכים
 .הקבלן את ותחייב סופית מנהל הפרויקט בעניין קביעת

 על ווליח ,להחלטת מנהל הפרויקט הסתירה/הטעות דבר את הקבלן הביא לא 
 או טעות, זו הוראה מילוי אי עקב יגרמויש הנזקים או/ו ההוצאות כל הקבלן

 .זאת תירהס

 ט ופרט מן השאלות טכניותפראר כל טכנית לת אפשרות קיימת ולא הואיל .ג 
 דבעתי ויצורפו שיוכנו התכניות מן חלק ובנוסף העבודה מהלך תוך שתתעוררנה

מראש  - הצדדים בין הוסכם לכן, םסכהה מן חלק ותהיינהלמסמכי ההסכם 
 העבודה מהלך בעת יפתרת זאת עקב שתתעורר שאלה שכל  -תי חוזר ובאופן בל

במסמכי  פורטה כאילו תחשב ידו על ינתןתש ראהוה וכלהפרויקט  הלמנ יל ידע
 הצדדים ידי על נכלל כבר זה בסעיף האמור כי בזה מובהר.  מראש זההסכם 

או /ו תשלום או/ו תמורה לכל זכאי יהיה לא בלןוהק, ההסכם שכר על שהסכימו
 .לכך רבקשו/או אחרים  פיםנוסהחזר הוצאות 

 כמויות 00.05

 אומדן.ת ניתנות בכל הכמויו 

 או לצמצם את כמות העבודות במכרז זהו/את הזכות להרחיב  ושומר לעצמין המזמ 
 עדי,הבלעתו לכלל העבודה(, בהתאם לשיקול ד)ביחס לכל סעיף בנפרד וביחס 

פי תכניות ל יק יקבע עבד וערכן המדוהן מקורבות בלבכתב הכמויות הכמויות 
 בגין זה. צוע. לא תוכר כל תביעה של הקבלןהבי

 ניםלוח זמ 00.06

הקבלן יכין בתאום עם מנהל מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ביחס ללוח הזמנים, 
ו פרט, שבו יפורטו ט איצוע, לוח זמנים ממוחשב, בשיטת גנהפרויקט, לפני תחילת הב
 בקטעי העבודה השונים. העבודות בהתאם לסוגיהן

צע או לב את סדרי הביצוע, מו את הזכות להורות לקבלן לשנותהמזמין שומר לעצ
 הם, או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים.מ חלק

 ראחל קלנדריים ימים( יםשלוש) 14-מ בכל מקרה ימסור הקבלן למזמין לא יאוחר
בצורה ולל לוח זמנים ממוחשב להתקדמות העבודה הכ ,"חתימת חוזה" קבלת

, וקבלת תעודת גמרעד מסירתה הסופית למזמין  עבודהשלבי ה כל  אתמפורטת 
, משאבים, כח אדם הנדרש לביצוע כל עבודה בהתאם ללוח עבודותסוגי הות לרב

אחרים בלוח  םלניה של הקבלן וכן קבשנמ שילוב עבודות קבלניהזמנים האמור, 
באישורו של מנהל  ם זה חייבלוח זמני , הנתיב הקריטי וכיוצא באלה.הזמנים

 יקט.הפרו

למועד הגשת נכון ם מעודכן יגיש הקבלן לוח זמני כל חשבון חלקי יחד עם הגשת
. לוח זמנים , על רקע לוח הזמנים הראשוני המאושר על ידי מנהל הפרויקטהחשבון

מתכוון להתגבר  בו יראה הקבלן כיצד ובאילו אמצעים הואו ועריכתיעודכן למועד  זה
השפעה, על וכן השפעת הפיגורים, באם ישנה  ,נוצרווככל שיגורים שנוצרו, אם על פ
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לא ייבדק ולא יאושר חשבון שהוגש ללא לוח  .ע הפרויקטוטי של ביצהנתיב הקרי
 זמנים מעודכן כאמור.

טענה ו/או מראש ולא תוכר כל  עילו הסכים לכל הכתוב לרואים את הקבלן כאיל
 גין זה.תביעה של הקבלן בדרישה ו/או 

ל ותמורתן כלולה תמורה עבור העבודות שפורטו לעי הקבלן לא יהיה זכאי לכל
 של הסעיפים השונים. היחידהרי במחי

 
 
 הלו"ז הבסיסי  

ת לוח הזמנים יכיל א ומעלה.  2010בגירסת  MS PROJECTלוח הזמנים יוגש בתוכנת  .א
לציוד,  אישורים לחומרים,ל הפעילויות הדרושות לביצוע הפרויקט כולל כ

 ו'.עבודה שונים וכלתהליכי 

 . התחלת עבודקבלת צו השים קלנדאריים מיום ודח 8משך ביצוע העבודה יהיה  .ב
 ורימשך הביצוע כולל את השגת האישורים השונים הנדרשים, ובכלל זה איש

 החפירה.

הנחת  ר משאבים/כמויות לכל פעילות רלוונטית כגון: עבודות עפר, מילוי,הגדייש ל .ג
 ו'.צנרת וכ

מודפס על נייר. הלו"ז הבסיסי יוגש פקח בקובץ ממוחשב ולוח הזמנים יוגש למ .ד
 .מיום חתימת החוזה יום קלנדריים14וך ין בתלאישור המזמ

 קלנדרי.לכל יום  ₪ 500קנס על סך עיכוב בהגשת לו"ז יגרור  .ה

 
 ו"זטף של הלשו עדכון . ו     

 החשבון הלו"ז המעודכן יחד עםהקבלן יעדכן את לוח הזמנים כל חודש ויגיש את 
וכנית ינוי בתשלויות השונות ללא ת הפעימנים א. הקבלן יעדכן בלוח הזהחודשי

צירוף לוח הזמנים החודשי לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה  בסיס.ה
ון חודשי שיוגש  למזמין ללא לו"ז חודשי חשבלהחתמת חשבון.  הוא תנאי הכרחי

 ותזרים מזומנים כאמור לעיל לא ייחתם.

ו ולאך ניצ ,רשות הקבלןומד למנם עאו וחציבשיעור של חודש באפר הקבלן  . ז
 עבודה כפוף לאישור המזמין.ך הבמהל

 

 בקשה להארכת משך  . ח

זו תוגש ה כה עילה לבקשבקשה ל"הארכת משך" במקרה וסבר הקבלן שנוצר
ע" אשר יכיל את העילות למזמין ע"י הקבלן בקשה מנומקת בצירוף "לו"ז מושפ

לכל היותר ממועד  ייםודשלבקשה. בקשה להארכת משך תוגש למזמין בתוך ח
 בקשה.לה להעי חשותהתר

 משך הביצוע 00.07

 (שמונה) 8הקבלן מתחייב לסיים את כל העבודות הכלולות בחוזה זה בפרק זמן של  
 .החברה יל ידע" צו התחלת עבודה"מיום מתן  קלנדאריים חודשים

ר שא ,עבודות השונותבסמכותו המלאה של מנהל הפרויקט לקבוע את העדיפות בין ה
. הקבלן יבצע בהתאם לבצע בשלבים שוניםיש ת שעבודוים מהקטע וכן יש לבצע

יסומנו לפי לוח ר שא ,יםעדיפאו /את אותם קטעים נבחרים וכאמור להוראות 
י הקבלן ללא כל דרישה לתמורה ל ידמפעם לפעם. כל זאת יעשה ע ,יקבעיעדיפויות ש

  .נוספת
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  טבלת אבני הדרך .1

   

 

 ךתיאור אבן הדר
דשים וח

 ממתן צ.ה.ע

 0 צ.ה.ע 1

 1 : התארגנות וקבלת היתרי חפירה/עבודה1אבן דרך  2

3 
 י סניקה וחפירה והנחת צנרת תקשורת וקו: 2אבן דרך 

 7 וחיבורים לקיים                    

4 
  )ינוצל  ן כולל באפר קבלןודות קבלעב : גמר3 אבן דרך

 8 ן(רק באישור המזמי                    

 

 יצועעדיפות בב 800.0

המלאה של מנהל הפרויקט לקבוע את העדיפות בין העבודות השונות, אשר ותו בסמכ
הקבלן יבצע בהתאם דות שיש לבצע בשלבים שונים. יש לבצע וכן קטעים מהעבו

שר יסומנו לפי לוח פים, אטעים נבחרים ו/או עדיותם קאת א להוראות כאמור
תמורה ל כל דרישה הקבלן ללאם. כל זאת יעשה על ידי עדיפויות שיקבע, מפעם לפע

 כספית נוספת.

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.09

ויות להפסקה העבודה תבוצע בשלבים עם אפשרהקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן ש על 
הפסקות ברצף העבודה בגלל  היתכנתוכי ים עצמם בשלה ובתוךבין שלב לשלב 

יתבצעו  רשא ,חרותאו בגלל עבודות או/ תראבמטרדים שונים העלולים להתגלות 
י גורמים אחרים. בנוסף, על הקבלן לקחת בחשבון את ל ידבאותו זמן או בעתיד ע

 להידרש לסיים מלאכה מסוימת העבודות במתחם, כך שהוא עשוינושא פיזור 
במקום אחר. עבור   במקום אחד ולדחות ביצוע אותה מלאכה  בשלמותה( ואה לק)בח

ולא יהיה לא ידרוש ן לעיל הקבלהמתוארים העיכובים וחוסר הרצף ו כל ההפסקות
לקח דבר כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים שנתן כאילו נזכאי ל

יעה רישה ו/או תבאו ד/וה ענ, והקבלן מוותר על כל טחידה שלוזה בחשבון במחירי הי
 ביצוע העבודה.הדבר לא יהווה עילה לעיכוב משך  ,כמו כן   . בעניין זה

או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה ו/ם המטרדים הנ"ל יאבהם נמצ באזורים 
נה העבודות מטרדים או כאשר תסתיימלהמשיך בעבודות רק כשיושלם הטיפול ב

 הנדרשות.

 י הקבלןל ידעח שטהת קבל  00.10

בוד עמו וקבלני המשנה המיועדים לעהקבלן מבלי לגרוע מהוראות המכרז וההסכם,  
שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו דא יוובשטח ויסייר בפרויקט 

 ברורים לו.

 לא תוכרנה כל תביעות תנאי השטח והקרקע. רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את 
ודאות של תנאי כלשהו -לקיחה בחשבון של אי או מאיו/ מתנאי השטח בעותהנו

 הקשור בביצוע העבודה.
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יש  ןערכות תשתית שונות, שאותמות מבשטח קיי מופנית לכך, כיב הקבלן תשומת ל 
ים אלו שור שתנאי הקבלן מהווה איל ידלחצות ואליהן יש להתחבר. חתימת החוזה ע

 ברורים לו.

 בודות קבלנים נוספיםע םעאום ית 00.11

 , מודגש בזאת בפני הקבלןבהסכם וביתר הוראות מפרט זה לעיל ולהלןבנוסף לאמור  
מכרז זה יבוצעו בשטח העבודות נשוא גרת ו ולא במסיתכן שבמקביל לעבודתיש

 ו/או מתקנים או/נים והכוללות בינוי בניי ,י קבלנים אחריםל ידעבודות נוספות ע
 הנחת תשתיות שונות ו/או קרקעיים-הנחת כבלים תת או/ו העתקת עמודי חשמל

 .צא באלהויבזק וכ ו/או כבליםה ביזיוטלולביוב ו/או לו/או  לקווי מקורות ו/אולמים 

או מטעם הרשויות ו/י קבלנים מטעם המזמין ל ידע נהבוצעתהעבודות הנוספות הנ"ל  
י ל ידמו עיתואם ינ, כאשר הביצוע ולוח הזמם פרטייםעם גורמיו/או מט המתאימות

 הקבלן וישתלבו עם העבודות שבמסגרת הסכם זה.

נהל באמצעות מעבודות הקבלנים האחרים הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם  
היכן תבוצענה עבודותיו בין היתר, רויקט. מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, הפ

הוראותיו תהיינה סכם כי ומו םנים האחרים וצורכיהת הקבלבעבודובהתחשב 
אום עם ילא תשולם כל תוספת עבור התעוד מובהר ומוסכם, כי סופיות ומחייבות. 

 ים.הקבלנים האחר

עם מקורות לעבודה באזור דרך כפר נחמן. ב קבלן מטודות ישולמובהר כי בשטח העב 
ראי בשטח לכל אשי אחבלן הרעבודה זו תשולב בעבודות הקבלן הראשי. הק

בטיחות באתר. בגין עבודה זו ישולם  ן העבודות לרבות כאחראיתזמוו םיהתאומ
 העבודות של קבלן מקורותלקבלן רווח קבלן ראשי כמתואר בכתב הכמויות. אזור 

ין לו ולא יהיו לו ו יוחרג מיתר החוזה, והקבלן הצהיר כי אואינוע לקבלן מוכר ויד
 מים אלו.ו ותאובודה זשום טענות בגין ע

  ותחום עבודה תונגרהתא 00.12

י מנהל הפרויקט. הקבלן יבחר ל ידהקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע
בו יוקם, בין ר שא ,ריותת אחד או שטח התארגנו ל הפרויקט,אום עם מנהילעצמו, בת

ויות מלוא על .להלן השאר, המבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט מיוחד זה
וכלולים  בלבד , יחולו על הקבלן ועליושהם וגסוות כאמור, מכל מין התארגנה

 .במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות

לאישור א תחילה גנות יובראבלן כי מיקום שטחי ההתעם זאת, מובהר בזאת לק
מנהל הפרויקט וכי אין מנהל הפרויקט מתחייב לאשר לקבלן את כל שטחי 

 ידו.-לוצעו ענות שיההתארג

אין באחריות המזמין לספק לקבלן שטח התארגנות וזה יהיה מובהר לקבלן כי 
 לא כל דרישה נוספת לתשלום.באחריותו הבלעדית בלבד ל

ויקט, יטפל הקבלן בקבלת הפרהל ידי מנות על רגנההתאח טשלאחר אישור 
 ההיתרים הנדרשים )אם נדרשים( להקמת שטח ההתארגנות.

ים הקבלן סיור עם המפקח לצורך הכנת דרכי חלת העבודה, יקילאחר קבלת צו הת
 .ודהתוואי העב\בעלי העניין הסמוכים לתחוםחלופיות לגישה 

 .הדרכים מר הכנתג נידרכי הגישה יוכנו מראש ולא תאושר התחלת העבודה לפ

אום המוקדם( להעתיק את ייאלץ הקבלן )למרות התיהעבודה  תקדמותועם ה היה 
 יעשה הדבר על חשבונו הוא.י, שטח ההתארגנות

 בדיקות אשר יבוצעו על חשבון הקבלן וייכללו במחירי היחידה השונים:

ות אטימות; ריתוך צינור )רדיוגרפיה(; איכות המים; בדיקבדיקת לחץ; בדיקות 
 .לעמידה לפי תקניםו; בדיקות צנרת צילום הווידא הצנרת לקראת תשטיפ
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 מעבדה  00.13

לשם  ר מראש ע"י מנהל הפרויקט,שתאו , אשרמעבדה מוסמכתשר עם בלן יתקהק 
; אין מנהל הפרויקט חייב באישור ובמעבדהביצוע בדיקות טיב הנדרשות בשדה 

ולקבלן , י מעבדה אחרתפיה זולים מתעריפמעבדה אשר הציע הקבלן, גם אם תערי
 .וריקט כאמהל הפרולא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין החלטת מנ

 ו:יהי דהבעתפקידי המ 

 בדיקות מוקדמות של טיב  החומרים. א(  

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים. ב(  

 בדיקות לטיב המלאכה. ג(  

  פות נוס וזרות ו/אולבדיקות ח דרישותלרבות בדיקות שונות באתר,  ד(  

 לפי דרישת מנהל הפרויקט.                     

 קות.יומן הבדים וריכוז סיכו ה(  

הקבלן יאשר למעבדה עימה התקשר  .לפי הוראות מנהל הפרויקט עלתופ המעבדה 
באישור מנהל הפרויקט להעביר אל מנהל הפרויקט באופן שוטף את כל תוצאות 

לא תקינות ו/או בדיקות  בדיקות , לרבותהעבודות שבמבוצעות במתחםהבדיקות 
 .בדההמע תאמ , מדי פעם בפעם,קטנהל הפרויחוזרות או כל מסמך אחר שידרוש מ

וכן הוצאות  כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות 
 על הקבלןאך ורק  חליםבמשך כל תקופת החוזה ובתקופת האחריות,  לוואי לביצוען

 עיפים השונים בכתב הכמויות.י היחידה של הסוכלולים במחיר

ן החלקי אותו יגיש הקבלן; לא לחשבורפו יצו נעשו בכל חודשר שאקות צאות הבדיתו                 
ייבדק ולא יאושר חשבון שלא צורפו אליו תוצאות כל בדיקות המעבדה שנעשו 

 בחודש אליו מתייחס החשבון.

דיקות ובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בבון את כל העיכהקבלן לקחת בחשל ע 
ובאנה לא תל "נצויים בגלל הביעות לפיאותיהן. תהמעבדה ועקב המתנה לתוצ

גם אלה שיסתבר שבבדיקה  הוצאות כל הבדיקותמלוא ישא ביבחשבון. הקבלן 
 .תקינותחוזרת יצאו 

 ביצועתכניות תכניות מכרז/  00.14

                   כניות "למכרז בלבד". הן תז/חוזה זה ורפות למכרות המצהתכני 

ובהן עשויים לחול , צוע"לבי"חותמת תשאנה את ה תכניות אשר נהוצאתלפני הביצוע  
 שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז בלבד". 

ו או להוסיף תוכניות שונות מאלה אשר הוצגו/המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע  
 הצורך.ך העבודה, לפי במכרז, גם במהל

 ואיחידה או שינוי במחירי ו/פיצוי לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום  
 עדכונים אלה. זמן ביצוע עקב ארכתה

"למכרז בלבד" שאינן תכניות הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות מודגש כי  
להצגת מספק  , מידעהמכרזסמכי יתר מכל אך נותנות יחד עם  ,לפרטיהן מושלמות 

 צוע.ילב מניםז חולקביעת סכום ההצעה ולהכנת ל, ותהכמוי יחידות בכתבהירי מח

הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום  הקבלן מאשר, בעצם 
או להארכת זמן ו/או ההצעה ו/תביעה לשינוי מחירי היחידות ו/או דרישה ו/או טענה 

 .כמתואר מושלמות ניות הלאבגין התכהביצוע 

 3לו סרו יימ ,צוע העבודהידה לקבלן הזוכה בבהוראה להתחלת העבותן העם מ 
ללא עיכוב. עם קבלת  קידום העבודהללהתחלת ו לביצוע תכניות שלמות של מערכות

של רשימה יום עשר( -)ארבעה 14עד  תוךביגיש הקבלן  "העבודה צו התחלת "
תביעה שה ו/או טענה ו/או דרי תאושר לקבלן כלא ל .התוכניות והפרטים החסרים

שמסר  הנ"ל י המפרט ברשימהלפ סר,חה הספקת החומרוסר פרטים, לאחר עקב ח
 .למנהל הפרויקט כאמור
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ולקחת בחשבון את להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות באתר, הקבלן  על 
 וא.מצבן הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו ה

צוע, יהבחריות לעבודות, פרטי , תחול עליו כל האנ"לבלן במועד הלא הודיע הק 
פתחים, לאפשרויות למידות  ב אי התאמה למבנה, זרים עקאו באביו/ם בציוד יינוישל
 .ומהגישה וכדה

העבודות, שהבין  צועילבהדרושים לו והמידע הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות  
לם ופועל פיהם מתקן מושלתו לבצע לביכו, ושםוהתיאוריים את כל התכניות, המפרט
 .והמזמין רויקטפה להכהלכה לשביעות רצון מנ

לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות את העבודות בצע בלן לעל הק 
התאמות שבין המידות -על איבטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למנהל הפרויקט 

תב. בכל מקרה כברים בראות והסולבקש הו יאות,מצשבשבתכניות לבין המידות 
קומה )כתוצאה דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במאת  אחראי הקבלן לבדוק

י הקבלן, בצורה ל ידותיבנה מחדש ע סתיהרמאי התאמה( או כתוצאה /מאי דיוק ו
 נכונה ועל חשבונו.

התכניות,  בהתאם לרשימתלהסכם, ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות  
בר, השלמה הסך רולצההסכם לקבלן לאחר חתימת  הרנסשתימניות כן תכוכמו  

 ושינוי.

יהא תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן שתימסר לקבלן, תכנית שינויים  
 צוע, שבידיו התכנית העדכנית.ילוודא לפני הבבלעדי אחראי 

כנון ים בתשינוייתכנו יצוע הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הבי  
יים אפשריים אלו לא יהוו עילה נו. שיוןנכיעודכן הת ,התחומים. בהתאם לכך בכל

 ביצוע.שינוי מחירים ו/או להארכת משך הל

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתוכניות מוכנים  
לקריאה. אם  ים תמיד לשימוש מנהל הפרויקט. המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנ 

המזמין על חשבונו הוא. , םפסמכים יזדהמו, על הקבלן להחלימה תוכניות ו/אוה
תהיינה תוכניות נוספות ואילו לא תשלום, ע מערכות של תוכניות ליספק לקבלן ארב
 על חשבון הקבלן.

 קרקעיים קיימים באתר-מתקנים עיליים ותת 00.15

הנחיות ל יתב הקבלן מופנמת לתשו במפרט הכללי 002בנוסף לכתוב בסעיף  
 ,קרקעיים והעיליים-התתטיפול בשירותים גבי ל תויות המוסמכוראות הרשוולה

 י מנהל הפרויקט.ל ידעבפעם, מדי פעם   ,כניות וכפי שיובאו לידיעתומן בתכמסו

קרקעיים הקיימים בשטח, -קרקעיים והתת-מקום המתקנים העלאת הקבלן יבדוק  
, בין שהם מהודוכ יםכבל ,תיעול, טלפוןם, ביוב, חשמל, ימצנרת  אך לא רק, כגון

הרשויות כל אום עם יבת אתוכל זמסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, 
 .ובעזרת מכשירי וחפירות גישוש מתאימים המתאימות

של פגיעה בשירותים כלשהם, יהיה הקבלן האחראי הישיר לכל נזק שייגרם  מקרהב 
יעשו יקונים הנ"ל התי ונו.חשב על והית, ישירות ועקיפוהתיקונים, י וכל הוצאות

  מיידית ולא יהוו עילה לעיכוב העבודה.

באמצעות יבוצעו קרקעיים -הצינורות והכבלים התת לגילוישושים גיוההחפירות  
ועל חשבונו, לא  באחריות הקבלןיהיו ואו בעבודת ידיים ו/מכשירים מיוחדים 

 ל דעתו.רת לפי שיקויט המפקח אחם החלאלא א כספית תוספת עבורם תשולם

להתחלת  הנ"ל לא יועתקו ממקומם עד קניםוהמתהיה כי  על הקבלן לקחת בחשבון 
תוך כדי נקיטת כל  ,ן את כל העבודות המתוכננות סביבםהעבודה, יבצע הקבל

במשך כל תקופת ביצוע העבודה. וזאת האמצעים הדרושים כדי למנוע פגיעה בהם, 
 פון,טל יקווי חשמל, קווי מים וביוב, קווידיים ליד יביא בחשבון עבודת לפיכך הקבלן 

באתר, כולל עבודות  הפרויקטמנהל וראת ובכל מקום אחר לפי ה כבליםיות תשת
. כל הנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים ולא תשולם תמוך והגנה זמנית למתקנים

 .עבורם תוספת
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באחריותו יום ע"י הקבלן באותו ה ידית קיימות תתוקן מיכל פגיעה במערכות תשת                 
להחזיק על חשבונו  הקבלן; על מנהל הפרויקטהנחיות תאם לנו בהשבול חעוהמלאה 

 צוותים מתאימים לביצוע התיקונים כאמור בשעות היום ובשעות הלילה. 

ן לתכנן, באחריות הקבל ביוב,לידה יונחו קווי הרת חשמל באזור העבודה קיימת רשת של חב
 .חידהמערכת הדיפון ככל שתדרוש חברת חשמל והכל במחירי היע את ולבצ לאשר

 םשיונות ואישורייר 00.16

ים, ספקים, צוות הנדסי, קבלני משנה, יום מקבלת צ.ה.ע יגיש הקבלן רשימת חומר 14תוך 
הרשימה תועבר על דף , מתכנן\המפקחלאישור  , שיטות ריתוךתכים, אביזריםר

 .י הקבלן לוגו ופרטהנושא את 

 .הנ"להקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות ללא אישור 

קט, את כל יפרולן לפי הצורך למנהל הצוע העבודה ימציא הקבילפני תחילת ב 
מתחייב המזמין  ,ך זהור. לצניותהתכ צוע העבודה לפייות והאישורים לבשיוניהר

ל הדרוש להשגת והקבלן מתחייב לטפל בכהעתקים של התכניות  3לספק לקבלן 
מלוא את הרלוונטיות רשויות כל הונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לישיהר

ים אלה שיונות. תשלומיהדרושות לצורך קבלת הר בויותוהער , האגרותההוצאות
 ו עבורם.ולא ישולם ל של הקבלןיהיו על חשבונו 

, ותיהמחלקכלל על  רעננהת : עיריי, בין היתרלה רשויות בסעיף זה הינהיכוונת המ 
 רתחשמל, משרד התקשורת, חבהמשרדי ממשלה, חברת ב, ים והביותאגיד המ

 קותיהם,חלל מיות אזוריות ומקומיות על כרשורת, חברות הכבלים והתקשו "בזק",
מאושר על ידי המשרד פסולת פיכת אתר ש קק"ל, קות,רשות העתי ,ת ישראלמשטר

 להגנת הסביבה וכדומה.

 ורשויותתיאום עם גורמים   00.17

מערכות ושירותים יש לתאם ד לי ובמיוחד לפני ביצוע עבודותת העבודה, לפני תחיל 
החזרה גם ם. על הקבלן לקחת בחשבון גם הבאה והגורם המתאין השגחה של ולהזמי

, אום, ההשגחהיבעלי המתקנים. התטעם )הסעה במידת הצורך( של מפקחים מ
ו על ם יהיהמתאישל הגורם  סעהוהההתשלום עבור הפיקוח מטעם הרשויות הנ"ל 

 ן.חשבון הקבל

 המפורטות להלן: לכל הפחותויות שעל הקבלן לתאם עימם הינן רשה 

  ההנדסהאגף   .א 

 .סהאגף ההנדיתואמו העבודות בשלב הביצוע עם לפני ביצוע כל שלב בעבודה   

 רעננהבעיריית  ניקוזמחלקת ובע"מ  רעננהתאגיד מי   .ב 

תאגיד המים להזמין סיור עם נציג  לןקבם על הימיוים הקיי לא לפגוע בקוכד  
את מהם רייה, לקבל עיב ניקוזהת מחלקבע"מ וכן עם נציג  רעננהוהביוב מי 

העבודה. העבודה תבוצע רק ביצוע את המשך מולם סימון הקווים ולתאם 
 .)בהתאם למקרה( המחלקההתאגיד ומשגיח של נוכחות משגיח של ב

 מחלקת מאור  .ג 

על מנת לקבל סימון של  ,בעירייה יג מחלקת התאורהנצם ם סיור עיתאן קבלה  
הכבלים והעמודים. עבודת הקבלן ליד כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת 

 ר.בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאומתקני התאורה תתבצע רק 

 חברת חשמל  .ד 

כל צוע יבי לפנ ימים  3לפחות הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל   
. לביצוע התשתית הנ"לו/או  קרקעיים-ה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תתודעב

תבוצע רק קיימים ו/או מתוכננים י חשמל וקווי חשמל העבודה באזור עמוד
טענות ו/או דרישות א תהיינה כל בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן ל

 קנילהעמתחייב לן הקבל לעבוד באתר. תביעות עקב כניסת חברת חשמו/או 
טענה ו/או  קבלןלא תהיה ל ,כן-לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו
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מנת לאפשר את עבודת -עבודתו  עלאת יתבקש להפסיק אם ה תביעדרישה ו/או 
 חברת החשמל.

 חברת "בזק"  .ה 

ודה עבכל ביצוע ימים לפני  3יתאם השגחה מטעם חברת "בזק" לפחות בלן הק  
 .ו/או לביצוע התשתית הנ"ל קרקעיים-ת תתרשותקקווי או /ן ולפוטליד עמודי 

תבוצע רק ים ו/או מתוכננים ימקיהעבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת 
ת ו/או או דרישוטענות ו/. לקבלן לא תהיינה כל "בזק"בנוכחות מפקח של חברת 

רת לחב להעניקמתחייב  לעבוד באתר. הקבלן "בזק"תביעות עקב כניסת חברת 
 סיוע האפשרי.ה כלאת  "בזק"

סיק יתבקש להפאם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  קבלןלא תהיה ל ,כן-כמו  
 ."בזק"מנת לאפשר את עבודת חברת -עבודתו  עלאת 

 ויזיה בכבליםוטל  .ו 

והכל כמפורט בסעיף  רת הכבלים הפועלת באזורהשגחה מטעם חבהקבלן יתאם   
 .ילה' דלע

  "לקק    .ז                    

אגרות  תשלומיוכן ב שא בהוצאות הפיקוחיהקבלן יתאם השגחה מטעם קק"ל וי                        
 בעבור עצים שיש להעתיק / לעקור / לכרות.

 עתיקותרשות ה    .ח                   

 הוצאות הפיקוחמלוא שא בייו ,ותתיקהקבלן יתאם השגחה מטעם רשות הע                        
ובלבד שבטרם כל ביצוע פעולה ו/או הוצאה כאמור יינתן אישור  ךבקשר לכ

   .ך מטעם המזמין, מראש ובכתבהגורם המוסמך לכ

ם במשותף ע ייעשה תיאום – בסמוך להם ו\ט. חקלאים ובעלי קרקעות בתוואי העבודה או
 רקעות יגבילו ויצרובעלי ק\, על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן וחקלאיםהפיקוח

הגשת בעת בחשבון זאת קחת עבודה ועל הקבלן יהיה לרצועת ה\את תחום
 .וההצעה מסמכי המכרז

לשדות  ת בלבד(מ' )בתחום הרשו 3-ודה שתהא לקבלן בכל מקרה לא תחרוג יותר מברצועת הע
, כל חריגה מעבר לכך על ידי הקבלן בתחילת העבודה ותחום העבודה יגודר

 גדיר שמאי המזמין.שי כפי לן לשאת בפיצויתגרור על הקב

ביכולתו לעבוד  צהיר כיוהוא מ מוגבל\לקבלן לא תהיה כל דרישה לתשלום בגין שטח עבודה צר
 בתנאים אלה.

ייתכן והמזמין יכתיב לקבלן אזורי עבודה  מסמכי המכרז כיעל הקבלן לקחת בחשבון בעת הגשת 
 .נוספת בשל כךדרישה ולקבלן לא תהיה כל  החקלאים בהתאם לגידולי

 

 .מפריעים לביצוע העבודות של החקלאים באםצנרת השקייה ככל שיידרש, הקבלן יעתיק את 

 

 .   קטלשימוש בלעדי של מנהל הפרוי -נהל הפרויקט מבנה למ  00.18

 מבנה העבודה אתרשבועיים מהתחלת העבודה, הקבלן יקים, יתחזק וינקה ב תוך 
המבנה יוצב על משטח  .קטויפרלעבודת מנהל ה יםתאמ"ר, שי 24בשטח של יביל  

יכלול ריהוט, ה בנהמ מצע מהודק אשר יכלול גם מקום להעמדת שני כלי רכב לפחות.
, לפחות BTU 18,000מפוצל בהספק של גן מז - )לקירור וחימום( תאורה ומיזוג אויר

אשר  דובר לרשת התקשורת וכן טלפון נייווי המחן קטלפושקעים לכח ותאורה,  4
כמו כן יותקן במשרד מחשב אשר יאפשר שימוש  ;צאותיהםישא בהויהקבלן 

-ו MS PROJECTחר הפרויקט כדוגמת בתוכנות הרלבנטיות לניהול ומעקב א
EXCEL ולמדפסת. וכן חיבור לאינטרנט 
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 6חנות משרדיים, שול 2, מ' 2.40: ארון נעול, שולחן לתכניות באורך הריהוט יכלול 
יכלול המבנה גם  ,כמו כן, ברז מים. כיור מ', 1.5X2תכניות ת ייכסאות, לוח לתל

 ם. שירותיו , מתקן מים מינראלייםעם מקרר מטבחון

ם, הביוב, שתיות המיחיבורו לתלא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבנה,  
 תכולתו,תשלום ההוצאות השוטפות, כולל ( יות)קבועות ו/או זמנהחשמל והתקשורת 

כל ההוצאות הכרוכות בו כלולות סים למיניהם. השוטף, כולל מיונו וניק אחזקתו
 מויות.במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכ

נמצא  לן את האתר בויקט יתחום הקבוהצורך ועל פי החלטת מנהל הפרבמקרה  
. לאחר סיום העבודה יפרק ערכולל ש מטר 2.0אסכורית בגובה המשרד עם גדר 

 שטח.ים ויסלקם מהן את כל המבנהקבל

המיועד לשירותים, יחובר לקו הביוב או לבור סופג שייחפר, יתוחזק וינוקה  המבנה 
רדים על הניקיון במש בלן. במשך כל תקופת הביצוע ישמור הקבלן הקי ל ידע

 מים.וידאג לאספקה סדירה של חשמל וסביבתם ו

 

 

 שעות חריגותעבודה ב  900.1

הוראות קיום לוח  לא את וסף כדי למתשלום נ י לתבוע כלהקבלן לא יהיה רשא 
פרויקט, הל הי מנל ידאו במידה ויידרש לכך עו/חוזה זה מכרז/מועדי הביצוע ל

יהיה עליו לעבוד ביותר כך וכתוצאה ממשטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, 
 שבוע. יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופישום או לי מאשר במשמרת אחת של פועלים

לה ובסופי שבוע, והקבלן לא יהיה זכאי לכל עבודה בשעות הליעיף זה בא לאשר ן סאי 
              בשעות חריגות.תשלום בגין ביצוע עבודותיו 

( לרבות קבלת מלוא נספח ג'פוף להוראות ההסכם )עבודה בשעות חריגות תהא גם בכ  
 לצורך כך. הנדרשיםים האישור

 י 'רגמחירי עבודות  .2000

ונות יובאו בחשבון לצורך ניתוח מחיר רג"י לעבודות שי מחירי  שעות הר כמוב 
 ,של מנהל הפרויקטמטעמו מפורשת  הנחיהורק ב ויבוצעוהיה לעבודות חריגות 

 מראש ובכתב.

או ו/פועל של ג'י )יומיות( תהיה בהתאם לשעות העבודה נטו עבודות ר המדידה של
 קט.ויע מנהל הפרזמן שייקב באתר הבנייה ולכל תקופתציוד 

נתנה כל שעות בלתי ריאליות ו/או שעות נסיעה ו/או הובלה של אנשים למקום ית לא
ם את וכן כוללי ,זרה. רואים את המחירים ככוללים את כל האמור לעילהעבודה ובח

מדידות , יהן, לכל סוגות העבודה, שכר, שמוש בכלים, הוצאות סוציאלי הנהלת
 ורווח קבלן. ומהיות וכדהוצאות ניהול כלל

והמחירים, יקבע י )יומיות( אשר מחירם לא נקבע במסגרת כתב הכמויות ת רג'עבודו
בהוצאת "דקל" במהדורה האחרונה לפי הביצוע ר המחירים לבניה מחירן לפי מאג

לפי מחירון  , או15%של והנחה  של העבודה)ובמפורש ללא רווח קבלן ראשי( פועל ב
)הזול מבינהם 15%חה של הנעבודות בעת ביצוע הי האחרון במשכ"ל תשתיות העדכנ

 הוא קובע( וללא תוספת רווח קבלן ראשי.

 ביומן העבודה. מנהל הפרויקטורשת של ך ורק על פי הוראה מפעבודות רג'י יבוצעו א

או בהיעדר החוזה, רי ניתן לתמחר את העבודות היומיות שבוצעו באמצעות מחים בא
ללא ן "דקל" )ובמפורש מצעות סעיפי מחירואבו דומים, מחירי חוזה מתאימים א

ג'י, גם אם הם יתומחרו כך ולא לפי שעות ר  ,15%רווח קבלן ראשי( בהפחתת של 
 רויקט או נציג המזמין.ה ובוצעו על פי הנחיית מנהל הפאושרו ביומן העבוד

ו חודש, כולל הפנייה ל שעות עבודות רג'י שבוצעו באותפורטת שה מהקבלן יגיש רשימ
 כל חשבון חלקי שיוגש על ידו. רו, ביחד עםודה בהן אושמני העבליו
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 בוצעו העבודות לא יאושר לאחר מכן.חשבון עבודות רג'י שלא יוגש באותו חודש בו 

 מדידות .2100

החובות  כלקבלן ל החלות ע שבמפרט הכללי 003בפרק סף לאמור כהשלמה ובנו
 הבאות:

על . מויותכבסיס למדידת הכ שוישמ לא תהמופיעים בתכניוהגבהים הקיימים  .א
למדוד את המצב הקיים בטרם החל הקבלן  הקבלן באמצעות מודד מוסמך

ל על ידי ר. לאחר אישור תכנית המדידה והגבהים הקיימים בפועבעבודתו באת
   יות.    וב הכמוחישנהל הפרויקט הנ"ל ישמשו כבסיס למדידת ומ

רשימת ם ע .I.Pנקודות  ים, לקשירת הרומ .B.Mנקודות  רשימתלקבלן יימסרו  .ב
 פרטי התווית כבישים, קשתות ורדיוסים. קואורדינטות של נקודות )חתכים(, 

דה ים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדיסימונכל ה 
 רצלציה.פל

לרבות שטחי  םגבולות החלקות והמגרשי, הכבישיםצירי ת ן אעל הקבלן לסמ .ג
. ומהוכד קרקעיים–תקנים תת קרקעיות, מיקום מ–תצירי המערכות הת, הפקעה

חות לנקודות כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבט
שבונו ל חהן ע נ"ל בודות ה. כל העמנהל הפרויקטהנ"ל בצורה שתשביע את רצון 

 של הקבלן.ל הקבלן וכלולות במחירי היחידה ש

חרת הקיימת ולכל נקודת קבע א להקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ" .ד
 מקומיות וארציות וכן אחראי לשלמות  BMונקודות GPSרבות נקודות בשטח ל

של  במקרהאת כל הנקודות הנ"ל  יחדשהקבלן  .סימן בשטח רשאת נקודוכל ה
עד למסירת העבודה וזאת הוא,  דן וישמור על שלמותן, על חשבונואו אוב/וק זנ

ה ימפה הקבלן את כל ע כל עבודלפני ביצו יקט.והפרמנהל י ל ידהגמורה וקבלתה ע
כאמור לעיל,  BMונקודות  GPSנקודות הקבע בשטח התכנית, לרבות כל נקודות 

לק ממסירתן, יבצע הקבלן כח ת,דועבו. בסוף הלאישור העירייהויעביר את המפה 
הקבע כאמור לעיל. כל הנ"ל ייעשה על חשבונו  של נקודות סירה לעירייהמומיפוי 

 המלאה. של הקבלן ובאחריותו

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל  .ה
"ל, כנום מיקן והתאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימו-או אי ,אה, סטייהיגש

 מנהל הפרויקט.צונו של ללא תשלום נוסף, ולשביעות ר

פי לבוצענה עבודות שלא התאמה כנ"ל ת-או אי ,אם כתוצאה משגיאה, סטייה .ו
 ולשביעות רצונומנהל הפרויקט  ו שלהתכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת

 קון תהיה על חשבון הקבלן.ת התיעבוד המלאה.

ם אלה, ים לצירי התוואי. מטרתם של קוויילמקבים קוועל הקבלן למדוד ולסמן  .ז
ינוי בסימון. העבודות ולאפשר שחזור, חידוש ו/או ש לאפשר ביקורות על נכונות

 יר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי מנהל הפרויקט.בטחה יסומן בצד הצקו הה

ה על קו ההבטחה, הן ים נקודה מקבילעל הציר יש להתא לכל נקודה שסומנה .ח
מנהל יהיה רשאי להציע לן ר היתדות. הקבלים והן מבחינת מספורחקת מחינמב

בר )המשכת הציר אל מע אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל הפרויקט
 (. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור. אלהבצא לתוואי וכיו

בע יתדות ימוספרו בצה כלזווית. בעזרת יתדות ברזל  ימון יש לסמןאת נקודות הס .ט
 ברורה.ורה בלתי נמחק ובצ

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן  .י
סימונים אחרים לצורך חישוב לרוחב או מדידות ו למדוד ולסמן חתכים חייב

ש ע"י מנהל מדידה אשר תידר ; כן יבצע הקבלן כל עבודתוםכמויות לתשל
 .הפרויקט

דה רק לאחר שבדיקת המדידה לקבלת העבודת ביקורת יערוך מדי הפרויקטל נהמ .יא
חשב בתכנת למנהל הפרויקט באופן ממו ת שנערכה על ידי הקבלן תוגשהסופי
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ותראה בעליל   ת על רקע תכניות הביצוע העדכניות של הפרויקטהעדכניאוטוקאד 
 המתוכננים. ולגבהים למידות שהעבודה בוצעה בהתאם

בודה זו ך" שיבצע ע"מודד מוסמ ,יף וקבועבאופן רצ ,עסיק באתרלה על הקבלן .יב
פטי או-וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק  דד יאשר בחתימתו את"דיסטומט". המו
ת עפ"י תקנות רמת הדיוק הנדרשהנתונה וזאת בהתאם ל הפרצלציה של

 המדידה.

 .I.P)נקודות  דהצוע העבובמהלך בי סיבה שהיא, נפגעו הנקודות, מכל אם .יג
 דד מוסמך.מוי ל ידעל חשבונו, עיחדש וינעץ נקודות אלה, הקבלן  ,(וכדומה

 תחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.ודות שכל הנק .יד

לקות 'הפרטיות' ות החלבוג –בין קווי המדידה  רהבכל מקרה של סתי .טו
 בים.ם המחיי)הפרצלציה( ה

 .כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן .טז
 
 
 

 אחר בצוע"תכניות "ל 200.2

 

יום מגמר העבודה, לפני הוצאת תעודת  14ע להכין על חשבונו, תוך לן המבצעל הקב 
שנערכו על ידי מודד הפרויקט,  של ל רקע תכניות הביצועע ,ידהמד תכניותגמר, 

מראש. נהל הפרויקט פי הגדרת מ ת שיסיים שלב עבודה בשטח, או עלמך בכל עמוס
, על רשת י ביותרדכנהע ומעלה AUTOCAD 2000, ברמת DWGהחומר יערך בקבצי 

, טפרויקנהל הקואורדינטות ארצית ומבוססת על נקודות הבקרה של המודד מטעם מ
י: תנוחות, כנון, קר( לכל הנושאים והפרטים שהופיעו בתAS MADEפרטי הביצוע )

ומיקומם הגיאוגרפי, כל פרטי התכנון הגיאומטרי אלמנטים מעל ומתחת לפני השטח, 
ונות, קולטים, מודי תאורה, תאי בקרה למערכות השכגון קירות, אבני שפה, ע

   ים.ומגופ .I.Lוכדומה(  סוג ופרוט שרוול, עטיפת בטון)לרבות צינורות 

 ר אישור המתכנן יוגש פורמט "נקי". ון, ולאחהתכנית תוכן כשברקע יופיע התכנ

 של העירייה. GISויתאימו לפורמט  מי רעננהתכנית יערכו על פי דרישות קבצי ה

 ,Z, Yרדינטות ניות לאחר ביצוע יכילו מיקום, גובה ותאור של כל הפרטים בקואותוכ 
X. 

וי מייד עם השלמת כיסן יגיש תכניות כנ"ל של תשתיות ת"ק המיועדות לבלהק                 
 לקטעי הביצוע הנמצאים בעבודה. בהתאםביצוען וכתנאי לתשלום בגינן, 

ן סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל חתומות הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבו 
 . הפרויקט נניי הערות מתכ, אושרו ותוקנו לפמוסמךי מודד ל ידומאושרות ע

תכניות  מערכות של 3כן  ( וAS MADE)דה המדיעם נתוני   דיסקון הקבלן ימסור 
  .יות, בהפרדה בין המקצועות והתחומים השוניםצבעונ מדידה

נדרש הקבלן לבצע תיעוד מצולם ורישום מדוייק של כל בנוסף לתכניות הביצוע  
תו לביצוע העבודות כניסם רט הןה, זאת ט, לרבות כל קטעי העבודהעבודות בפרויק

טרם מעבר בין כל שלב ותת שלב בעבודתו, טרם  הן במתחם ו/או בחלקים ממנו,
וי כל חלק ותשתית שהינם קבורים ו/או מכוסים, הכל על פי הנחיית מנהל כיס

ס"מ  10X15וכן במסגרת תיעוד חודשי של עבודתו, בתמונות סטילס  הפרויקט
  .ובסרטוני וידאו

ויהיו חלק ממסמכי החובה  קי,הצילומים והתיעוד כאמור יצורפו לכל חשבון חל                  
 .והסופי יםהחלקי נותשבולצורך בדיקת ואישור הח
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 ות ועל חשבון הקבלן.ביצוע כל הנ"ל הינו באחרי                  

 אמצעי זהירות, בטיחות וגהות 300.2

חות העבודה והעובדים ראי לבטיאח הקבלןג'(,  וע מהוראות ההסכם )נספחמבלי לגר 
ת ירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונוהזהובנקיטת כל אמצעי 

בלת עבודות חפירה, תמוך דפנות החפירה, הנחת קווי צינורות, הוהקשורות ב
 חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

מצעי ל אבכ הקבלן ינקוט, שבמפרט הכללי 0046 -ו 0045בסעיפים בנוסף על האמור  
צוע העבודה ויקפיד על ייבתו בעת בבסבהזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או 

ם, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן קיום כל החוקי
אורות  מעברים זמניים לרכב ולהולכי רגל, גדרות זמניות, ,גומים, מעקותיפ יתקין

נות העלולות להיגרם בשל את הציבור מתאויר רש כדי להזהושלטי אזהרה כנד
ולים אחרים גומים, ערמות חומרים ומכשיבורות, ערמות עפר, פ של הימצאותם

ידרש ע"י מנהל או במהלך ביצוע העבודות, כפי ש באתר. מיד עם סיום העבודה
בורות והחפירות, ליישר בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל ה הפרויקט,

כל  ה.בודהמכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהער ולסלק את כל העפאת הערמות ו
שטחים אשר יאוכלסו במהלך  תוספת.הנ"ל על חשבון הקבלן ולא תשולם על כך כל 

מטר תוך הסדרת תוואי  2.0אסכורית בגובה  ביצוע העבודה יגודרו ע"י הקבלן בגדר
 עיר.ל הוצאים מהם אים להכוונת המגיעים והיהליכה בטוחים ושילוט מתא

קטע העבודה הזה בגדר ה או יסגור את \פתוח בור\הקבלן יסגור בסוף כל יום עבודה כל תעלה
 .שיחהק

ים עקב אי ש או לחיי אדם ובעלי חירכוהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם ל 
מסוג זה אשר תופנינה  זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות נקיטת אמצעי

אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו את הזכות לעכב תשלום של אותם הסכומים 
הקבלן. את הסכומים הנ"ל עים לבין התוב או ח בין התובעאשר יהוו נושא לויכו

לוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או יאו ח ן רק לאחר יישוב הסכסוךזמיישחרר המ
כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של . כאמור בשאר מסמכי החוזה

דה, הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהוא שנפגע באתר העבו
יות כלשהי אחרבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא בי הקדל יתכוסה ע

 .בגין נושא זה

ם בטיחותיים המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי 
וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות מנהל הפרויקט. 

מבנה ו/או לעובדים שיגרמו ל נזקיםור ל אחריות עבהקבלן משחרר את המזמין מכ
 במפרט הכללי.)נספח ג'( ו בחוזההכל בהתאם למפורט ו, ו/או אדם כלשה

נקזים לשוחות ביוב או שוחות בקרה במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות ל 
אחרות הקיימות בשטח על הקבלן לבדוק תחילה את השוחות להמצאות גזים רעילים 

 יכללו בין היתר את המפורט להלן:הגנה אשר ות וההירכל אמצעי הזולנקוט ב

ה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות חמצן פני כניסה לשוחת בקרל  א. 
אין להיכנס לתא הבקרה אלא לו גזים מזיקים או חוסר חמצן, מספקת. אם יתג

שסולקו כל חר ניים. רק לאלאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכ
הבקרה, אך  ותר הכניסה לתאת אספקת חמצן בכמות מספקת תם ומובטחהגזי
 כות גז.לנושאי מס  ורק

שעות לפחות לפי  24 מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של ב.  
 הכללים הבאים:

ים לעבוד והמכסמכסה השוחה שבו עומדים  -לעבודה בתא בקרה קיים   -  
 כסים.וכים. סה"כ שלושה מבשני התאים הסמ

 החבור. משני צדי נקודתהמכסים  -יימת אל שוחה ק לחבור  -  

לשוחה  לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ  ג. 
 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.
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ליות בלתי י גבוהים עם סוגומוינעל מגפי הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי  ד.  
שר את קצהו החופשי בטיחות שאליה קשור חבל א כשהוא חגור חגורתמחליקות 

 ץ לשוחה.ובד הנמצא מחועיחזיק 

 ישא מסכת גז מתאימה.מ'  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  ה.  

כניסת אדם מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני  5.0בשוחות בקרה שעומקן מעל  ו.  
 ה בשוחה.ך כל זמן העבודבמשו

ודרכו בנושא אמצעי ידורשת כניסה לשוחות בקרה מועסקים בעבודה העובדים ה 
 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. בטיחות

בכל האמצעים הקבלן ינקוט על חשבונו  -וסדרי התנקזות זמניים  הגנה על העבודה
ות, טפוניה, שי מפולת אדמל ידעיגרם מנזק העלול לה דותהגן על העבוהדרושים כדי ל

 הפרויקט.ירתו למנהל הביצוע ועד למסבמשך כל תקופת וזאת , מהודרוח, שמש וכ

יקט ולשביעות רצונו, בכל במיוחד, ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת מנהל הפרו  
הקבלן  מקור מים אחר. כל מים או מפניהאמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גש

, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת רחקת המיםידאג לחפירת תעלות זמניות לה
ו/או בכל עת לפי דרישת מנהל  העבודהלפני מסירת  וסתימת התעלותהגשמים 
 .הפרויקט

 תנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.כל עבודות העזר לה  

נאותים  הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנהוצאה מהעבודות כת ל נזק שיגרםכ  
ת רצונו של בונו, לשביעודיחוי, על חש ידי הקבלן בלי-בין אם לא עשה כן, יתוקן עלו

 מנהל הפרויקט.

 מניעת הפרעות והבטחת תנועה 400.2

ועה ן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנהקבל 
ה ופת העבודבמשך כל תק יבתו ובדרכי הגישה אליוב, בסנהלים באתרהמתהסדירה 

כל סוג עים למנוע תקלות והפרעות מולעשות כמיטב יכולתו תוך שימוש בכל האמצ
 שהוא.

עגלות  הכוונת תנועה, הצבת גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה,האמצעים יהיו   
)לרבות שבילים  זמניים יםעברומ יצוע מעקפיםשוטרים בשכר, בחץ, מעקות בטיחות, 

ים , פנסוכדומה( לרבות מבטון מעברים לכלי רכבלכי רגל, ממצעים, גשרי מעבר להו
כפוף לאישור בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר ו, בצא באלהויבהבים וכמה

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור כל העבודות הנ"ל ותמורתן מנהל הפרויקט. 
 ים השונים.יחידה של הסעיפי הכלולה במחיר

 .במחירי היחידה  כלולה זותמורה                   

סיון רלוונטי, שיאושר יבעל נ, בטיחות ממונהונו, יעסיק הקבלן, על חשבלנ"ל  בנוסף                  
באתר בפועל בכל שלב ושלב, יבקר  הבטיחותדרי הס יאשר את , אשרהפיקוחידי על 

 .רבאתביצוע עבודות   , יהיה נוכח בעתבאופן שוטף

תתים וכדומה ולרבות ה, שכירת אאבטחי תנועים / מפקחרת , שכישכירת שוטרים                  
י ל ידתשולם ע ,מנהל הפרויקט תעשה על ידי הקבלן בתאום עם בטחהצוותי א

 .לעיל הקבלן בלבד ותהיה כלולה במחירי היחידה

ח חומרים ו/או או להניח על פני השטו/כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות  
 , אופנועים ואופנייםל כלי רכבריע לתנועתם החופשית שדי להפה כש בציוד בצורה שי

או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ו/כים מכל סוג שהוא, לחסום דרלכי רגל, ו/או הו
י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים או ל ידידאג לבטיחות התנועה ע

ם, פנסים תמרורים, לטימן וישלט את רצועת העבודה בש. הקבלן יסמהודשוטרים וכ
ל הפרויקט באתר, מנה עם אוםיהכל בת - מהודות בטיחות וכמהבהבים, מעק

 ומשטרת ישראל.מחלקות העירייה 

לרבות דרכים  תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפותההבטחת כל ההוצאות בגין  
מחוץ ת שילוט/תמרור היקפי בוואספקת כל השילוט התמרור, פנסים )לרסלולות 

 ריבמחי כלולהמה רשויות המוסמכות( וכדוט כפי שיידרש על ידי ההפרויקות בוללג
 היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד.
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תכללנה במחירי  אלו םהכרוכות במילוי תנאי הישירות והעקיפותכל ההוצאות  
 היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

 ם שנגרמו עקב נקיטת כלעיכוביין בג לא יוכרו כל תביעות של הקבלןכמו כן  
 .למור לעיוכל הא תהאמצעים למניעת הפרעו

 הכוונת התנועה 500.2

ו/או מנהל הפרויקט, על הקבלן לדאוג לנוכחותם של  ת ישראלרישות משטרפי דל ע 
 לצורך הכוונת התנועה. עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ומאבטחים שוטרים
 וטריםהזמנת השלאום וייות לת. האחרבלןהק יל ידעולחברת האבטחה ישראל 

 לם עבורה בנפרד.ולא ישוחלה על הקבלן  והמאבטחים

 י מנהלל ידען להציב על חשבונו, שלטים בכמות ובגדלים שייקבע בנוסף, על הקבל 
בהתאם לדרישות מנהל  ומה,כדוהפרויקט, מכווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרה 

 הרשויות.ו/או  יקטפרוה

 תנועה על פני כבישים קיימים 600.2

לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  רכי העברת ציוד וחומרים והןה, הן לצועכל תנ 
מצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים בא

 ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

התאם ובהגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירונית דרכי  -ה גישדרכי  
המוסמכות, ות על הקבלן להמציא אישור מהרשוילכללי התנועה ותקנות התעבורה. 

על התעבורה. לא  המפקחמשטרת ישראל,  / הת הרצליכגון: אגף התנועה בעיריי
 ת.הרשויוצד ו מתוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עלי

עה הרגילה, בתאום עם נובכל מקרה שפעילות הקבלן עלולה ליצור הפרעה לת  
תאימות מחוץ למערכת הדרכים הקבלן דרכי גישה מ הפרויקט יכשירהרשויות ומנהל 

ולצורך מעבר  אל תחום האתר ובתוך האתר לצורך פעילותו ו/או בתוכה, הקיימת
לול גידור, מעקות, גשרונים, מצעים כתו ה ז. הכשרתושבים בכלי רכב וברגל לבתיהם

 בנפרד.לא תימדד ולא תשולם דרש, הכשרה זאת כנואמצעי בטיחות אחרים 

 נו במשך ביצוע העבודהאחזקת האתר וניקיו  700.2

כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת האתר וניקיונו במשך כל תקופת  
עשה, מעת לעת, ייהניקיון זמין. המ ידיביצוע העבודה ועד למסירתו וקבלתו על 

  .בהנחיית מנהל הפרויקט

קבלן על ניקיון יומי יקפיד ה וכן לאחר האכלוס או חלקואכלוס המתחם  מיד טרם                 
באמצעות מטאטא  קלאיםח/של כל הכבישים ודרכי הגישה המשמשות את התושבים

 שואב. 

 אדמה מכל סוג שהוא אשר ישפכו ות אסולתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פכל ב 
מה שהייתה , לרבות על פסולת ו/או אדודהעבבאתר ה י אחריםל ידעוגם  על ידו 

, לרבות . הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמהו לעבודהקיימת באתר לפני כניסת
 על חשבונו.על ידי המשרד להגנת הסביבה למקום שפיכה מאושר עודפי אדמה 

ולשלם את כל האגרות והתשלומים הנדרשים מול כל  דירלהסבאחריות הקבלן 
 נדרשות .הרשויות ה

עד לקבלת  ביבתוו/או בס קיימת באתר , בין שהייתהפסולת לא ישולם עבור סילוק  
ובין כזו שתתוסף במהלך הביצוע על ידי הקבלן או גורמים אחרים  צו התחלת עבודה

על ידי המשרד להגנת  ראושה מכלשהם ועל הקבלן חלה חובה לסלקה למקום שפיכ
  .הסביבה  על חשבונו

הוא נע לאתר העבודה ולסלק ליהן יון הדרכים העירוניות עור על ניקעל הקבלן לשמ 
הכל  -לכלוך, בוץ, או פסולת שנגרמו כתוצאה מעבודתו ופוזרו על הכבישים  מיד כל

 בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.

ות שפורטו לעיל ותמורתן תיכלל דעבור ההקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבו 
 השונים. במחירי היחידה של הסעיפים
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 בודהניקיון השטח בגמר הע  800.2

על הקבלן של העבודה ו/או לפי דרישת מנהל הפרויקט ובגמר כל שלב בגמר העבודה  
י סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם ל ידלנקות היטב את השטח ע

צאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר כולל סילוק צריפים וכת ארולעבודתו או נש
 מנהל הפרויקט.ים, לשביעות רצונו המלאה של י עזר אחרומבנ

לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים כן על הקבלן -כמו 
 שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 ר שפיכהתלא ולתפינוי פס 900.2

באחריות  החוזה, ראותף להוובנוס שבמפרט הכללי 0049בסעיף בנוסף על האמור  
על ידי המשרד להגנת ושר ומא מקום לאתר שפיכת פסולת מסודרהקבלן לתאם 

וכן לתשלום  ולדאוג לכל האישורים הדרושים לשם כךהסביבה, מחוץ לתחומי העיר 
לדאוג לדרכי גישה לאתר זה וממנו. כל הקבלן  תריו. כמו כן באחהאגרות כנדרש

 בלן, על אחריותו ועל חשבונו.הקי יד להתאומים הללו יעשו ע

תיגרמנה לו בגין הנ"ל בחישוב הוצאותיו  בלן להביא בחשבון את העלויות אשרעל הק 
מודגש בזאת שלא ולכלול הוצאות אלה במחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

 .כךנוספת ל ורהתשולם כל תמ

ולת אשר תוצא מהאתר הפס פיכתעל הקבלן יהיה להציג אישורים מפורטים לש              
אישורים אלו לכל חשבון חלקי ולצרף  –מאושר כאמור ולת מסודר ובאתר שפיכת פס

 אשר יגיש. 

 הובלות .3000

דה נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחיהובלה לצרכי ביצוע עבודה זו  כל 
 ו/או תאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד ולא על העמסהעיף המלס

 .האתר ולא מחוצה לוהובלה כפולה, לא בתוך על ו/או  פריקה

 מכויות מנהל הפרויקטסא     00.30

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

המזמין והוא רשאי לפרש את  שטח שלב יגומנהל הפרויקט הוא נצ .ב
-התאמה ביניהם ו/או אי-איוכל יות התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמו

רויקט הוא הפוסק הבלעדי מנהל הפה פי מיטב הבנתו. בכל מקרבהירות ל
 בשטח בנושא זה.

מנהל הפרויקט הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן  .ג
 צע.שבוצעו או צריכות להתב ותבודע

ה, כולה וונתו למסור את העבודהקבלן חייב באישור מנהל הפרויקט אם בכ .ד
ישור . אין באגבי ספקים ומעבדה מוסמכת; כנ"ל ללקבלני משנה או חלקה,

זה של מנהל הפרויקט כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן 
משנה חייבים ה בלןלפעולות או מחדלים של קבלני המשנה. הקבלן וק

 .ים ברשם הקבלניםלהיות רשומ

שונים, ובקטעים ם לבית על ביצוע העבודה בשמנהל הפרויקט רשאי להורו .ה
לקבלן מעת לעת קבלן. מנהל הפרויקט רשאי להודיע ללא תוספת מחיר ל

ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה 
אם ייב לבצע את העבודה בהתח היהעבודות אחרות והקבלן יל ביחס 

 י מנהל הפרויקט.יד ללסדר העדיפות שנקבע עלשלבים, לקטעים ו

בצע עבודה כלשהי אם לדעתו הל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לנמ .ו
חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסבר, לפי הקבלן 
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וצעו. מילוי ב כברמיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה ש
את הקבלן  ינו משחררי הקבלן אל ידע                ל הפרויקט הוראות מנה

 לפי תנאי החוזה. ודה כולה ולנזק כלשהו, הכלאחריותו לעבמ

מסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של מנהל הפרויקט י .ז
 אך תכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני. לצורכי ביצוע מחייבות

י מנהל הפרויקט חתומות ומאושרות ל ידן ערק התכניות שנמסרו לקבלו
ניות או עדכון של תכ יות כנ"לע לא לפי התכניצוע. כל עבודה שתבוצלב

לא תתקבל  ל הפרויקט במהלך הביצועמנהי ל ידעאלה שנמסר לקבלן 
 והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

 אספקת מים וחשמל לאתר  100.3

. על במפרט הכללי 510033 -ו 0042, 0041סעיפים הוראות מופנית לן קבלתשומת לב ה 
טור אם, גנרמכלי מי ,כגון ,ם מתאימיםבונו, סידורימראש, על חש לן לעשותהקב

 ה של תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק.לאספקת זרם עצמי למקר

ם במקרה הצורך, יניח הקבלן צנרת ותשתית  מים וחשמל זמניות , יפרקם ויעתיק 
וע של ך חיבורים זמניים שונים שידרשו במהלך הביצות השלמת כל הדרוש לצוררבל

דרש. בסיום העבודה ים בפרויקט ככל שיהעברתם למקומות שוני הפרויקט, לצורך
 המשרד להגנת הסביבה. יל ידעויסלקם למקום שפך מאושר יפרקם הקבלן 

אות שימוש וצוה בהתחברות למקורות האספקההנ"ל וכן ההוצאות כל ההוצאות  
 חולו על הקבלן.במים וחשמל י

 השגחה מטעם הקבלן   200.3

 5של צועי וניסיון ותק מק בעל שיון"ימהנדס בעל רן יהיה "בא כוחו של הקבל א(  
מנהל  יל ידעומאושר  ביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, בשנים לפחות

קופת הביצוע. ת כל , לאורךימצא בכל שעות העבודה באתרהמהנדס יהפרויקט, 
אחראי על הביצוע' או יה חייב לחתום בהיתר הבנייה של העבודות כ'המהנדס יה

ישור מינוי המהנדס טעון אל הביקורת'. אחראי עד' וכן כ'כ'אחראי על ביצוע השל
או לדרוש את החלפת מראש של מנהל הפרויקט, והוא רשאי לפסול כל מינוי 

  .ללא מתן הסברים או נימוקיםהמהנדס 

וסמך עם יקט מודד מלרשות הפרובכל עת שך כל תקופת הביצוע יעמוד במ ב(                   
בכל עת שיידרש. הקבוצה תעמוד  ידה וציוד מלא, כולל דיסטומט,קבוצת מד

שות מנהל הפרויקט למדידת כל סוג מדידה שיידרש, בכל זמן, לצורך ביצוע לר
 העבודה, וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 יל ידעמוסמך  - "מנהל עבודה מוסמך"יק במשך כל תקופת הביצוע הקבלן יעס ג(                   
 זה .  לפחות בתחום הנדרש בפרויקטשנים  5העבודה בעל ניסיון מוכח של  רדמש

כמו כן ייקבע מנהל עבודה מוסמך נפרד/נוסף לביצוע עבודות לילה. מינוי מנהלי 
או ו/ל מינוי קט והוא רשאי לפסול כפרויל ההעבודה טעון אישור מראש של מנה
 ימוקים.לא מתן הסברים או נלדרוש את החלפת מנהלי העבודה ל

 תהיינה(.)והיה ו נוסף לעבודות בלילה סמך""מנהל עבודה מווכן כנ"ל,  ד( 

יהיה מאושר  הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט אחראי בטיחות בתנועה אשר  (ה
בקר באתר באופן בתנועה ימזמין. אחראי הבטיחות וה על ידי משטרת ישראל

י הסדרי התנועה ל פת עיחוהבט רציף ויבדוק את המצאות ותקינות אמצעי
יהיה נוכח במהלך וכן  דת התנועה העירונית והמשטרהועעל ידי המאושרים 

 .ביצוע עבודות בכבישים ובצמתים פעילים

למעט,  החוזה, לרבות אך מבלי אותזה לעיל אינו בא לגרוע מהור 00.32האמור בסעיף 
הפרויקט וזאת בהוראות מנהל עניין החלפת בעלי התפקידים מטעמו של הקבלן, ב

 ן.ו/או המזמי

 וספקים הקבלני משנ 300.3
  

 -אינו גורע מהוראות ההסכם )נספח ג'( האמור בסעיף זה לעיל 
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מנהל הפרויקט מראש ור העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי איש
הקבלן הל הפרויקט העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר תב אולם גם אם יאשר מנובכ

 ניהם.המשנה והתיאום בי בור עבודות כל קבלניאחראי בלעדי ע

, הקבלן הראשי MERחברת  –ת יהא קבלן התאגיד קבלן המשנה לעבודות תקשור 
נו סעיף מתאים בכתב לכך ישרה תמובך לשמש כקבלן ראשי לכל דבר ועניין וימשי

 ת.וכמויה

 עלויקט רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פומנהל הפר
לן להחליפו הקבניו אינו מתאים לתפקידו, ועל של הקבלן, אשר לפי ראות עי או עובד

 ו ועל חשבונו של הקבלן.באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות
 עבדה מוסמכת או כל ספק.לגבי מ"ל כנ

קבלני מלאכות לאישור מנהל ספקים ויום יגיש הקבלן רשימת  תוך ארבעה עשר
 כדלקמן: טהפרויק

אותה הוא בודה ע קבלני משנה לכל 3שתכלול לפחות הקבלן יגיש למפקח רשימה  .1
 מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

 הלן:לעמוד בתנאי הסף ל ביםכללו ברשימה חייהמשנה שייכל קבלני   .2

בודות ע לביצועבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש קבלן רשום בפנקס הק  2.1
ה זה באותם באמצעות קבלן משנ קש הקבלן הראשי לבצעבהיקף אותו מב

 ום.החייבים ברישמקצועות 

 תן או עבודותל או דומות שנים בעבודות זהות  5סיון של לפחות ינבעל   2.2  
 מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

 לגבי  להלן, המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים  לרשימת קבלני המשנה  .3
 נה בנפרד:כל קבלן מש

 .קבלן/פרופיל חברה  3.1 

, אשר זהים חמש השנים האחרונותב שביצע הקבלן פרויקטיםשמות   3.2 
 זה.רז בודה המפורטת במכבהיקפם ובמורכבותם לע

צוע, ולצרף והביאלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  פרויקטיםלגבי 
 בפרויקטיםרכות לתפקוד המעהמלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס 

 שלהם(.)כולל מס' הטלפון  אלה

ה, מנהל הפרויקט שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם אישור קבלן המשנלפני   .4
סיון יעל מנת להתרשם מהנל ידי הקבלן הראשי, ו עבלני המשנה שיוצעק

 המוצעים. והמקצועיות של הקבלנים

רויקט לא תכלול מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור מנהל הפ  .5
להציג קבלן/ים ייב חיהיה הקבלן  ל,ים לעיהסף המצוינקבלנים העומדים בתנאי 

ת למסור את ביצוע זכושמורה למזמין ה .אחרים אשר יעמדו בדרישות כאמור
ולו הוראות ההסכם וביחס לכך יח העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר

  ג'(.)נספח 

יל, פורטים לעשל קבלן מסוים בתנאי הסף המ יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו  .6
מנהל הפרויקט, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון  דעתו הבלעדי של מסורה לשיקול

 .זה הגשת הצעתו למכרזלפני 

ר מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישו  .7
זה,  בפרויקטבכתב ממנהל הפרויקט, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה  

 שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

יום  120טפים המגיעים לקבלני המשנה במשך שלום תשלומים שובמקרה של אי ת . 8
צמו את הזכות לשלם מין, שומר המזמין לעהמזבלן קיבל תשלום מלאחר שהק

יע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י לקבלני המשנה את המג ישירות
ים המגיעים מים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספמנהל הפרויקט. הסכו

זמין חייב בתשלום זה או כל תשלום אחר, למעט לפי עם זאת אין המ .לקבלן
 זה. הסכםוראות ה
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 עבודה, ציוד וחומרים 40.30

, כל העבודות שבמפרט הכללי 0045 -ו 0043, 0003וסעיפים  001בפרק בנוסף לאמור  
ם בכפיפות לדרישות התקניח מקצועי נכון, תבוצענה בהתאם לתכניות ובאור

זמין ישראלי ובכפוף לאישור המתכננים מטעם המ וככל שלא קיים תקן - לים ישראה
לכל דין ותקנים שאינן  בהתאם -ופאים בלבד יקאים ו/או מערב איראמרתקנים זרים 

עבודות אשר לגביהן  מנהל הפרויקט. בהם יהיה על פי הנחיות  רשמיים השימוש
צענה בהתאם לאותן כת, תבושל רשות מוסמ ומהות דרישות, תקנות וכדקיימ

רשאי  יקט. מנהל הפרוקטרויתאם לקביעתו של מנהל הפומה בהתקנות וכד דרישות,
, לדרישותלתקנים, קבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרוש שה

 , באם יידרש.של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה  מהודתקנות וכ
תקנות בכל עבודה הל הפרויקט את התקנים, הדרישות ההציג למנבאחריות הקבלן ל

 לפעול.רויקט לפי איזה מהם הפ ת קביעתו של מנהלולקבל א

ע העבודה, י הקבלן למטרת ביצול ידהמכונות,  המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע
טיבה לגבי  הל הפרויקטנמ יהיה בהם כדי  להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של 

בון את חלקי יש להביא בחשיסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר,  ואיכותה. הציוד
ת מכניות. ענין זה חל הדרושים, במקרים של תקלו ו/או הכלים הרזרבייםוף החיל

 יפות של ביצוע.במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רצ

בהתאם  דהטיח את טיב העבואין בו כדי להב מנהל הפרויקטציוד אשר לדעתו של 
ו שאינו נמצא נים שנקבע, אט או  קצב התקדמות בהתאם ללוח זמלדרישות המפר

י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף בציוד ל ידום העבודה עכני תקין, יסולק ממקב מבמצ
 אחר המתאים לדרישות.

יימצא במקום ם עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה לא יוחל בשו
 ת רצון מנהל הפרויקט.כות הדרושים לפי החוזה ולשביעוות ובאיבכמ

וככל שלא קיים תקן  - ישראלי וי תקןבעלי תו היולה וימאיכות מעו יוחומרים יהה
 ישראלי ובכפוף לאישור המתכננים מטעם המזמין תקנים זרים אמריקאים ו/או

 קיים למוצר זה תקן.ככל שו אם -מערב אירופאים בלבד 

ודות אחריות, בהוראות הפעלה קנים, הציוד והחומרים ילוו בתעם, המיתכל ההתקני 
 שסופק. יודובקטלוגים של הצ קהואחז

 

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה  .1
לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת  ובמכונות אשר יתאימולהשתמש רק בציוד 

 המהנדס.

ת המהנדס תשתמע מהם אחריו לשהו או אי אישורו לאאישור המהנדס לציוד כ
 צע. הקבלן הינו האחראי הבלעדי לביצוע העבודה.ביחס לעבודות שהקבלן מב

ימה בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאט .2
קבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה וכדומה על ידי ה

 תשלום נפרד עבור חומרי עזר.לא יהיה 

גיש לאישור המהנדס את שמות מרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו לההספקת החו .3
היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין 

מאחריותו לטיב החומרים והעבודה רים פוטרת את הקבלן אישור מקור החומ
 המבוצעת על ידו.

ם מהספקת הקבלן בודות וכן להובלת חומריושות לביצוע העכל ההובלות הדר .4
ותמורתם תיחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובות ייעשו ע"י הקבלן 

 בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלום בנפרד בגינם.

 
יצוע העבודות מהווה התחייבות מצדו כי כל החומרים הגשת הצעת הקבלן לב .5

להביאם לאתר נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ו שהתחייב לספקם
 ם.ד המתאיהעבודות במוע
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בלן יספק קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים לכל הסתעפות, הן לקווים והן הק .6
 לחיבורי בתים.

צרת היצרנים הרשומים מטה יהיו מתושיסופקו ע"י הקבלן ים האביזרים העיקרי .7
המתכנן. הספקים/יצרנים יאושרו ע"י איכות לפי אישור המזמין ו/או -או שוות

 נדס ו/או המתכנן.המה

 

 םאביזרישם ה ספק/יצרן

 צינורות מים מפלדה  או ש"א "צינורות המזרח התיכון" / "אברות"

 TRSמגופי טריז  או ש"א "רפאל"

  צמד, מחבר אוגן, מאוגן,  או ש"א ס""קראו

 זקף ריתוך, מעברי קוטר                                                                                         
 שסתומי אוויר או ש"א "א.ר.י."

 אביזרים מגולוונים או ש"א "אורדן"

 קשתות מוכנות או ש"א "אברות"

 1" - 2קטרים "ם בגופימ או ש"א "דורות"

 קווי סניקה לביוב או ש"א פלעד" "פלסים" / "

אביזרים  או ש"א "פלסאון"
 אתילןמפולי

חות בקרה לביוב שו או ש"א "ולפמן""אקרשטיין" / 
 לרבות אטמים

לגרוע מיתר הוראות המכרז/חוזה בעניין זה, תוצרת יצרן אחר מחייבת  מבלי
 סהנדו המאישור מנהל הפרוייקט אצל המזמין ו/א

 קבלת העבודה 50.30

 צועבי לאחררק בשלמות. מסירת העבודה תבוצע  מנהל הפרויקטדה תימסר להעבו 
ות "לאחר הכנת תכני ,ידרשויובמקרה יקונים מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות ת

בדיקתן ואישורן ע"י המתכננים, כולל ביצוע תיקונים והשלמות לפי , ביצוע"
 .ישתםדר

בודה וקבלתה ע"י מנהל לבדיקת העהינה תנאי ראשוני לו הגשת תכניות אי 
 הפרויקט.

של  הביצועודה בכללותה תהווה אסמכתא לגמר חתימת מנהל הפרויקט למסירת העב 
 העבודה. 

 רתצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חביקבלן, שבעת במובא בזאת לידיעת ה                  
חברות , ותכבלים, קק"ל, רשות העתיקה ביזיו"בזק", חברת טלו רתבהחשמל, ח

תאגיד מי ביבותיו(, הדלק )ככל שקיימות תשתיות דלק במתחם העבודות ו/או בס
 אין הוראותיהם מקרהבשום והעירייה. אולם,  "מקורות" , חברתבע"מ הרצליה

מין מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות מנהל הפרויקט מטעם המז
 בנהלים המקובלים.

 המזמין מחייבות את הקבלן. הוראות מנהל הפרויקט מטעםק ר 
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ל תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן 
: , כגוןהרשות הציבורית המתאימהי ל ידגם עי המזמין, מותנית בקבלת העבודה די

 .מהודוכ יםכבל רת"בזק", חב רתחבמ, תאגיד מי הרצליה בע"עירייה, 

 אום עם מתכנניםית  600.3

הן יעשו רוט של תכניות והסברים לגבייאומים, ההצעות לשינוי, הבקשה לפיהתכל  
ניות או יוזמה התאמה בין התכ אימקום בו קיימת  רויקט. בכלאך ורק דרך מנהל הפ

הפרויקט הל עם המתכנן באמצעות מנשל הקבלן לשינוי, יש לתאם את הנושא 
 ובאישורו.

 התמורה  700.3

וחדים, עבור ביצוע בשלבים, בחלקים, וברצועות, התמורה עבור כל התנאים המי 
גבלים ים ו/או בשטחים מוקטעים קטנני, ביצוע בים או בציוד מיכאביצוע בעבודת ידי

דות, ביצוע עבודה ם, ביצוע במקומות בהם קיימות תשתיות רבות ו/או צמוו/או צרי
תנאי והעבודות הנגזרות מ , ההוצאותעבור כל הקשיים, או כל קושי אחררה זהי

היחידה של , תיכלל במחירי ההסכםובשאר מסמכי  שפורטו לעיל, כפי ההסכם
 .ל תוספת בגין הנ"לים השונים ולא תשולם כהסעיפ

המפקח ות, עם חירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם רשויכן יכללו במ 
"ל, ראל, וכל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם. כל הנומשטרת יש ורהעל התעב

ים השונים בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפ
עבודות ללים בין השאר רטים הכלליים והכווהמפורטים בהסכם הכללי ובמפ

 ה.בדה וכדומהוצאות מעתכנון, מדידות, התארגנות, ביטוח, 

 רויותקייהת 800.3

 .אין התייקרות בחוזה זה 

 הגשת חשבונות 900.3

 וסופי ות חלקייםחשבונ א. 

ביצוע  רק לאחר הקבלןידי על  , כחשבונות מצטברים,חשבונות חלקיים יוגשו 
דיקתם טים לבשריות כמויותחישוב הכאמור לעיל ובצירוף דפי  מדידה משותפת

, צילומי ותיעוד מפורט של כל החלקים והתשתיות בחתימת מודד מוסמך
של אותו החודש, בדיקות , יומני עבודה חתומים ולוח זמנים מעודכן שכוסו

 .ודשמעבדה חלקיות או סופיות שבוצעו באותו הח

 ונות החלקיים.החשב  לא יאושרולו, ללא נתונים א

התאריך בו ליתר התנאים בחוזה, וסף בנ ,ן, ייחשבתאריך הגשת החשבוב
 תושלם 

 קבלת כל הנתונים כדלקמן:

תאריך לן מעודכ MS PROJECTSערוך בתכנת  לוח זמנים ממוחשב  . 1
 הגשת החשבון.

  ן .הקבלעם מודד מוסמך מט ביצוע המדידה על ידי     . 2

לבדיקתם  ותשריטים על המדידה הנ"ל יםמבוססהכמויות ה דפי חישוב  . 3
 .מוסמךימת מודד בחת

 כללי  ב.

י ל ידיערכו ויחושבו במחשב. אופן הגשת החשבון ומתכונתו יקבעו עיהחשבונות 
 מנהל הפרויקט.

טות לחישובים השונים ואופן הצגתם חייבים לקבל את אישור מנהל פרטי השי
ת לחשבונות החלקיים ולחשבון שוב הכמויוהמדידות, השרטוט, חי רויקט.הפ

נדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הקבלן ירותים הההש י וכל יתרהסופ
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ת רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישו ועל חשבונו.
 .וההגבלות שלעיל בעת הגשת הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו

 מרוריםות שלטיםשלטי אתר,  00.40

לדרישות  תאםבה מרוריםות שלטיםתר, שלטי אהקבלן לייצר לספק ולהתקין על 
ובהתאם לסטנדרטים  ת ישראלומשטר המזמין, העירייה, תאגיד מי הרצליה בע"מ

 שימסרו לו.   מידותו

)גם באזורים שמחוץ לאתר מיקומם , מידותיהם, תמרורים / טיםכמות השל
 .זמיןהמעל ידי  ונוסח הכיתוב בהם יקבעוות( העבוד

ויסלק   CLSMרות שנוצרו בלא את הבוימ ת השילוט,בסיום העבודה יפרק הקבלן א
 להגנת הסביבה.את הפסולת למקום שפך מאושר על ידי המשרד 

לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול  המתואר לעילוכל  מודגש בזאת שבעבור שילוט זה
 נים.של הסעיפים השו זאת במחירי היחידה

 

 

 

  מחיר יסוד          .4100

 -או מוצר לגבי חומר  -במסמך ממסמכי החוזה ם שבו צויין ומק"מחיר יסוד" בכל 
מבלי להביא בחשבון  -פרושו מחיר נטו  במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר 

 אחרות.רווח קבלן, סימון והוצאות ת העמסה, פריקה, הובלה, גזירה, פחת, הוצאו

וצר לבין ו המהחומר א של שבו סוכם מחיר היסוד קרה שחל פער זמנים בין המועדבמ
טעונים הסכמה מראש מועד רכישתו בפועל, יוצמד המחיר למדד )ההצמדה על תנאיה 

דדים בין שני המועדים הנ"ל, בעת סיכום המחיר( וישולם ההפרש הנובע משינוי המ
 אם אמנם יתהווה הפרש כזה.

 מחירי היסוד.חול ההנחה על תכר החוזה, לא שן הנחה לנתן הקבל

ויין מחיר יסוד,   יקבע בעדיפות ירוש דגם כלשהוא וגם מצבפן בו מצוייה שבכל מקר
)שלגביו לא תחול הנחת ראשונה הדגם עצמו המצויין ולאחריו מחיר היסוד הנקוב 

 .קבלן הניתנת לכל כתב הכמויות במכרז זה(ה

 

 העבודה דיוק וטיב      .4200

ינויים ט לשסור מוחלאי רוטים )תוךיכניות והפל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכ
מנהל הפרויקט( ובאופן מקצועי נכון. בכפיפות לדרישות  ללא אישור בכתב מאת

מכרז אם לאו( במסמכי ה התקנים הישראליים האחרונים )באם הדבר נזכר
ר לכל שאלה בקש יחידיולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט אשר יהיה הקובע ה

ועה ואשר הוראותיו במשך ביצ דה ואופןטיב העבוב החומרים, שתתעורר ביחס לטי
תקופת העבודה תשלמנה כל תאור אשר לא פורט בפרטים, אבל הוא המשך הגיוני 

 ה או בכתב הכמויות.והכרחי לביצוע כל העבודה הנזכרת במפרט ז

ם אותה בדיקה לא תפטור יקט אולהל הפרוהעבודה תבדק מדי פעם בפעם על ידי מנ
ודה או גם שיתגלו תוך התקדמות העבל חסרון או פקבלן מלתקן כת הים אבשום פנ

לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת לאחר סיומה. עבודות אשר 
תשתיות הטלפון  לגביוחב' הכבלים ת חשמל, חב' בזק כגון חברת החשמל לגבי עבודו

' , וכו כיוצ"בב והביולגבי תשתיות המים ובע"מ רצליה יד מי הרת, תאגוהתקשו
. מנהל , כפי שיאושרו ע"י מנהל הפרויקטתאם לדרישות ותקנות אלהענה בהתבוצ

הפרויקט רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות 
קט ל הפרויות ולתקנות אלה של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא למנהלדריש

 ר זה.אישו
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בתאורי העבודה  ניים הכלולים, לתנאים הטכודההעב בכל השאלות הנוגעות לטיב
תכריע דעתו של מנהל הפרויקט או ב"כ. הקבלן חייב לתקן על  ולביצוע העבודות

שיפסלו על ידי מנהל הפרויקט  חשבונו וללא תשלום נוסף, כל עבודה או חלק ממנה
 ל ה"עבודות".סופית שלקבלה האו ב"כ, בכל זמן שהוא, עד 

    וםאקלים ומי תהקי י נזהגנה בפנ   00.43

 -גרוע מיתר הוראות ההסכם )נספח ג'( מבלי ל

במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת 
 ,החומרים בפני השפעות אקלימיות, לרבות גשמיםהמבנה/העבודה, הציוד הכלים ו

ל על חשבונו בכן, הקבלה של תוספת לבניין קיים ינקוט '. במקרשמש וכורוח, אבק, 
ל מקור רושים להגנת הבניין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכהאמצעים הד

 אחר.

תהום הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי 
ם של ו המוקדת אישורלשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל א

בות מים והפעלתן, ה, אספקת משאכיסוי, אטימ ללוה יכמנהל הפרויקט. אמצעי ההגנ
המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת הערמת סוללות, חפירת תעלות לניקוז 

 בכל עת לפי דרישת מנהל הפרויקטאו ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע 
ל הנ" מנהל הפרויקט. כל אמצעי ההגנה על ידי שיידרשווכן בכל האמצעים האחרים 

 שבונו, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאההקבלן, על ח ינקטו על ידיי
 של מנהל הפרויקט.

ל ר אושרו עכל נזק שייגרם לעבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אש
וראות מנהל התאם להשבונו בי הקבלן ועל חל ידי מנהל הפרויקט, יתוקן עיד

 לאה.המ צונוהפרויקט ולשביעות ר

כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות  ש בזהפק מודגלהסרת ס
 גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

 

    גידור   00.44

, גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על הקבלן להקים באתר, על חשבונו
רד העבודה מש תקנותכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי רכוש, הלהגנת העל בני אדם ו

י ל ידהרשות המקומית. בגמר העבודה יפורקו כל הנ"ל ע יה שלתהתאם להנחיווב
 יל ידעכמו כן יפורקו גדרות הקיימות שלא  הותקנו  הקבלן ויישארו בבעלות הקבלן.

 יל ידעך מאושר ין ו/או למקום שפהקבלן ויפונו למחסני העירייה ו/או לאתרי המזמ
המזמין, ו/או באתרי בהם במחסני העירייה  אם אין צורךבבה המשרד להגנת הסבי

הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן והכל על פי הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט. 
ה. במהלך העבודה יתחזק הקבלן לכלול את ההוצאות הקשורות בדבר במחיר ההצע

ן בצבע לב ומות מפחי איסכורית,תהינה אטהגדרות  חשבונו. את הגדרות הנ"ל על
 .עליהן שילוט אזהרה כנדרש בחוקו

זכות הפרסום על גבי הגדרות שמורה למזמין בלבד. אין למסור זכות פרסום ללא 
 אישור המזמין.

 סעיפים אלטרנטיביים .4500 

שר בכל סעיף כמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאם שסוג עבודה מסוי
לבצע את כל הכמות לפי  מיןבידי המז שותה בהרכב חומרים שונה, הרמופיעה העבוד

 הסעיפים בלבד. שונה, או גם לפי השיטה האמורה באחד חלוקה 

 הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת מחיר כלשהיא בשל עובדה זו. 

 הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע. מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על

 תגבור קצב העבודה .4600
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עתו את כל הדרוש כדי לעמוד הצ בעת הגשת בוןהקבלן כמי שלקח בחש ם אתרואי
או פיצויים בגין: תגבור הציוד, ו/לן לא יהיה זכאי לכל תוספת וח הזמנים. הקבבל

קרה ובמ אלה,בא צובימי מנוחה וכיו עבודת שעות נוספות בלילות ,תגבור כח האדם
 השגתבעצמו ועל חשבונו ל יהיה על הקבלן לדאוג לילהשל שעות נוספות, שעות  

 ם לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.ושייתרים הדרהה

אם יהיה צורך, לדעת מנהל הפרויקט בכל זמן שהוא, להחיש את קצב הביצוע של 
ל הקבלן המבנה כפי שנקבע תחילה בלוח הזמנים, יפנה מנהל הפרויקט בכתב א

בוקש על ידי מנהל לתו להחשת ביצוע המבנה כמוהקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכו
הפרויקט לצורך זה, בנוגע בלן למלא אחר כל הוראות מנהל הק כן מתחייבט והפרויק

 ה ימי עבודה ושיטות עבודה.לשעות עבוד

 מהודהוראות הפעלה, ספרי מתקן, רשימת ציוד וכ .4700

והוראות וראות הפעלה ואחזקה, לרבות טבלת תקלות הלמזמין הקבלן יספק   .א
  לתוספות יחסו גםיית  תההוראו ד.ציויצרני העל ידי נמסרו לו טיפול מונע כפי ש

שבוצעו על ידו והדרושות לצורך אחזקתה  ולתוספות הציודיצרני ל ידי עשבוצעו 
  התקינה של המערכת.

ולל מספרים קטלוגיים רשימת חלקי חילוף מומלצים, ככמו כן, יספק הקבלן   .ב
טי מפרשר סופק כולל ל הציוד אקטלוגים ש, וכן של כל חלק ושם וכתובת היצרן

 התקנה.

  מנוע )לרבות  הציוד המותקן כל   ימתרשוסף, יספק הקבלן למזמין את נב  .ג
הקטלוגי של כל  מספרו ציון   עם    ומיסבים(  רצועות  , חשמליים  ואלמנטים

 מערכת ופרטי הפעלתו.ב פריט בצד מספרו הסידורי

על ידי  כנוה והפרטים שהות העבודל תכניוכהקבלן מידע אודות  כמו כן, יספק  .ד
 ן ואושרו על ידי מנהל הפרויקט.הקבל

י הקבלן ל ידעכל התכניות של שינויים שיוזמו בנוסף, יספק הקבלן למזמין את    .ה
 ואושרו על ידי מנהל הפרויקט.

 תעודת גמרלאכלוס ו 4מערכות, טופס לחבור  2או טופס  4טופס   00.48

עירייה רוע מהיות הייה )מבלי לגעירולקבל מה עם סיום העבודה על הקבלן לטפל
זמין העבודה( אישורים על גמר הביצוע, ליה בע"מ מבאמצעות החברה לפיתוח הרצ

לחבור מערכות,  2או טופס  4חתומים על ידי כל הגורמים המוסמכים כולל טופס 
 ותעודת גמר. לאכלוס 4טופס 

בתשלום  חורופי וכל אישורים הנ"ל יהיו תנאי לתשלום החשבון הסקבלת כל הא
מכל  ות או בתביעות כספיותבאשמת הקבלן, ולא יוכל לבוא בטענות כך יהיה בעקב

 סוג בעקבות כך. לא תאושר כל הצמדה לתשלום בעקבות עכוב מסוג זה. 

 00.07המאושר כנקוב בסעיף  משך קבלת כל האישורים הנ"ל כלול במשך הביצוע
 לעיל.

 תאי ביקורת מכסי 00.49

את כל מכסי תאי הביקורת, ט למנהל הפרויקבלן ודה ימסור הקהעבכל  עם סיום
, התקשורת, הרמזורים כאשר הם שלמים שמלקוז, התאורה, החיהביוב, הנ המים,

 ומותאמים לגובהם הנדרש הסופי. על הקבלן לשמור על המכסים השונים במהלך
בה סי מכל ע התאמה חוזרת לאחר השלמת הסלילה/הפיתוח ו/אוהעבודה לרבות ביצו

יחידה בכתב יחולו על הקבלן וכלולות במחירי הצאות בגין האמור אחרת; ההו
 של הריסה או גניבה, שבירה לגבי גם יחול האמוריות ולא ישולם עבורן בנפרד. הכמו

ני המיסעה, כסים מוגבהים מעל פ. מובהר כי לא ניתן יהיה להשאיר מכלשהם מכסים
 יו מאוכלסים.יה חלקובכל שלב של ביצועה, כאשר האתר או 

 וטי משיכהח         00.50

לן ישמור על חוטי המשיכה בתוך השרוולים השונים, כאשר אין שום הפרעה הקב                  
 8כנדרש, לתזוזת חוט המשיכה בשרוול. לא ישולם עבור שרוול שאין בו חוט משיכה 
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עת סתימת מניל. לכאשר חוט המשיכה מוגן משני צדדיו של השרוו ממ"ר לפחות,
 את קצוותיהם בפקקים סטנדרטיים. רות יפקק הקבלןהצינו

 העמדת פועלים לרשות מנהל הפרויקט       00.51

ופועלים  לפי דרישתו ביום או בלילה, ציוד מיכני מנהל הפרויקטהקבלן יעמיד לרשות                   
ה. התשלום עבור חוזות בם בשכר יומי, גם לביצוע עבודות שאינן כלולבלתי מקצועיי

 דלעיל.  00.20תאם להוראות סעיף האמור יהיה בה

 
 תנאים מיוחדים           .5200

 מערכת הביוב .א

. על PVC-לכל אורך תוואי העבודה מותקנים קווי הסניקה הקיימים מפלדה ו
 הולכת הביוב פעילה לכל אורך משך העבודה.  ר על מערכתהקבלן לשמו

י הסניקה לאחר ור דורש הפעלה לסירוגין של קוהדבכי  על הקבלן לקחת בחשבון
 השלמתם. 

 תתאפשר כל הגלשת שפכים. את כי לאמודגש בז

 עבודה זו הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה השונים.

 בשטחים חקלאייםעבודה  .ב

ווים הנו בשטחים חקלאיים מעובדים. כניסה לשטח מרבית תוואי הנחת הק
 בעלי החלקות והמעבדים בפועל. תהיה בתאום מלא עם
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או להמעיט מכלל באופני המדידה כדי לגרוע אין באמור במפרט המיוחד ו/או ה: הער
 התחייבויותיו של הקבלן עפ"י החוזה על כלל נספחיו.

 

 

 

 

 חותמת וחתימת הקבלן: ____________                _________ריך: תא                 
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 57פרק  -מפרט טכני מיוחד 

 עבודות עפר  57.01

 כללי .א

הידוק שתית, ריפוד חול,  ביצוע דרכים עוקפות,עבודות העפר כוללות חישוף, חפירה, 
שכבות מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה )נספח מילוי והידוק, 

 ג'(.

על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור 
ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. הקבלן לא יהיה זכאי לשום 

 תוספת עבור עבודות החפירה.

 ניקוי השטח .ב

רנה תעלות לצינורות ינוקה מכל צמחיה ושיחים ומכל כל שטח העבודות בהם תיחפ
 חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה באישור המפקח. 

 עצים .1

 כללי .1.1

לאורך כמחצית מתוואי העבודה קיימים עצים בוגרים מסוגים שונים. 
על הקבלן לשמור על שלמותם של העצים. במידת הצורך ובתאום עם 

זום לעצים. במסגרת החפירה המפקח והאגרונום המלווה יבוצע גי
להנחת הצנרת יבוצע טיפול בשורשי העצים כמפורט במפרט זה. עבור 
חלק מהעצים תבוצע העתקה זמנית לתקופת הביצוע של קטע הקו 

 הסמוך לעצים.

 העתקת עצים .1.2

 כללי .א

מפרט זה מבוסס על המפרט הבין משרדי עפ"י הפרק שלהלן: 
( של משרד 2009גינון והשקיה בהוצאה האחרונה )פברואר 

)עמודים  41.04.09.06עד  41.04.06.04, סעיפים 41הביטחון פרק 
 (.29עד  22

המפרט מיועד להסדיר את סדר הפעולות המקצועיות להעתקת 
עצי רחוב. סדר פעולות זה יוצר תנאים מיטביים להצלחת של 

 העברת העצים למקומם החדש. 

הכולל  תהליך העתקת העצים הכולל יימשך כיומיים. התהליך
ניתוק מסודר של מערכת השורשים, והעתקת העץ. תהליך ליווי 

 ימשך כשנה לבדיקת התבססותו במקום החדש.

על הקבלן ללמוד את תנאי השטח ומגבלותיו. הקבלן יפעיל את 
כל הציוד הנדרש והמתאים למגבלות השטח כדי לאפשר נגישות 
מלאה אל העצים, עקירה אפקטיבית ולהבטיח גושי שורשים 
שלמים ומלאים והוצאת העצים מהשטח ללא כל פגע. כך גם 
לגבי אתר השתילה ואמצעי הובלה. בלוחות הזמנים להעתקה 
יילקחו בחשבון גם אספקטים של עונתיות ומועדי עקירה 

 וקליטה רצויים. 

העתקת עצים כוללת בין היתר גיזום העץ והשארתו עם ענפים 
 -ת ההעתקהראשיים על פי ההדרכה של הגורם המלווה א

 אגרונום או מפקח אחר. 
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מריחת פצעי החיתוך ופצעי קליפה במשחת עצים "נקטק" או 
דומה מיד לאחר הכריתה/גיזום וחידושה לפי הצורך במהלך 

 האחזקה.

יש לעקור את העץ על שורשיו ביחד עם גוש אדמה בהתאם 
 לגודל העץ ולתנאים בשטח.

ופק על ידי אין להעתיק עצים ללא קבלת רישיון העתקה המס
קק"ל. באחריות הקבלן לדאוג לקבלת רישיונות להעתקת 
העצים מקק"ל )פקיד היערות( ולהחזיק העתק בכל זמן העתקת 

 העצים.

בעת ביצוע עבודות ההכנה, עקירה, העברה, נטיעה ואחזקת 
העצים על הקבלן לפעול ע"פ כל ההנחיות, התקנות והחוקים 

 לבטיחות בעבודה . 

ם עובדיו ולשלום הציבור באתר. עליו לדאוג הקבלן אחראי לשלו
לעובדיו ולספק את כל החומרים והציוד הדרוש לביצוע תקין 

 של העבודה .

על הקבלן להגיש תוכנית עבודה לאישור המפקח. בתוכנית יפרט 
הקבלן את כל שלבי העבודה מהכנת העצים להעתקה ועד 
לתחזוקה השוטפת. התוכנית תכלול לוחות זמנים לביצוע 
והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה. הגשת התוכנית ואישורה 
אצל הגורמים הנ"ל אינה משחררת את הקבלן מהאחריות 
הבלעדית מאופן הביצוע והתוצאות המצופות והמפורטות 

 במפרט זה.

 מועד ההעתקה .ב

מועד העתקה אופטימלי להעתקת העץ הינו בעונת האביב. 
ת את הסיכוי ביצוע ההעתקה בעונות לא מתאימות מקטינו

 להצלחת הקליטה במקום החדש.   

 חודשים. 12תקופת הקליטה 

 גיזום נוף העץ .ג

עבודת הגיזום תבוצע ע"י גוזם מקצועי שיאושר מראש ע"י 
 מפקח העבודה/מלווה מקצועי.

גיזום נוף העץ יבוצע לפני פעולת העתקת העץ בהתאם 
 לקריטריונים הבאים:

 יש לגזום את הנוף ביום ההעתקה. .ד

הנוף יישאר מלא ויכלול את הגזע, את הענפים הראשיים  מבנה .ה
והמשניים, אם ניתן מומלץ להשאיר ענפונים שלישוניים 

מנוף  העץ  1/2- 1/3ס"מ )יש לגזום  1וענפונים דקים בעובי 
בהתאם להנחיית המפקח(. אין לגזום את הגזע או את ענפי 

 השלד.

א אם כן העץ ס"מ, אל 7.5קוטר הענפים שיש לגזום לא יעלה על  
גדול במיוחד, ובמקרה כזה אין ברירה אלא לגזום את אותם 
הענפים גדולים יותר. הגיזום יבוצע תחת הדרכתו של המפקח 
מטעם המזמין . כדי להבטיח את המשך הפוטוסינתזה אין 
לגזום ענפים דקים הנושאים עלים הממוקמים בחלקו הפנימי 

 של העץ. 

זיקים , יש לגזום את כל כדי לצמצם את הסיכוי לחדירת מ 
הענפים עד לבסיס חיבורם. יש לבצע תיקון גיזום לענפים שלא 

 נגזמו כהלכה בעבר .
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יש לבצע את גיזום העץ תוך התחשבות באיזון, בצורה ובמופע  
 החזותי של נוף העץ.

על פני החתך להיות חלקים ושלמים בקצותיהם, ובעלי שטח 
במאונך לכיוון צמיחת  פנים קטן ככל האפשר )כלומר יש לגזום

 הענף(.

ס"מ בשכבת הגנה בעובי  5יש למרוח חתכים בקוטר העולה על 
מ"מ. משחת ההגנה תהיה מסוג "נקטק" או שווה ערך  1-של כ

מאושר )אין להשתמש בצבעים הנראים למרחוק(. יש למרוח 
את הציפוי ביום שלאחר הגיזום. במקרה שהציפוי על הפצעים 

 ח את הציפוי מחדש.הפתוחים ירד, יש למרו

במידת הצורך ועל פי הנחייה של המפקח מטעם המזמין, יש 
לרסס הגזע והענפים בתרסיס לובן מיד עם גמר הגיזום וציפוי 
הפצעים, באופן שיכסה את גזע העץ ואת ענפיו לחלוטין כדי 

 למנוע כוויות. דילול התרסיס יהיה בהתאם להוראות היצרן.

ודת הגיזום לפנות את הגזם הקבלן אחראי, מיד עם גמר עב
 לאתר פינוי פסולת מורשה על חשבונו.

 הטיפול במערכת השורשים של העץ .ו

 קוטר בית השורש יהיה בהתאם לגורמים הבאים:

 קוטר הגזע .1

 העונה .2

 סוג האדמה  .3

 גודל העץ .4

 מרחב הגידול הנוכחי .5

אין לגרום כל נזק לקליפת הגזע או לענפים במשך ביצוע  
. על הקבלן  לנקוט משנה זהירות לא לשבור חלקים העבודה

מענפי השלד של העץ. יתירה מזאת, עליו לשמור ולהימנע 
משבירה, מהיתקלות, מזריקה, מהפלה, או מכל פעולה אחרת 
העלולה לגרום נזק באופן כלשהו לשלמות גוש השורשים. לשם 
כך חייב הקבלן  להיות קשוב להנחיותיו של המפקח לאורך כל 

 פת הביצוע. תקו

קוטר בית השורש יהיה גדול יותר ביחס ישיר לסמיכות 
ההעתקה לתקופת הקיץ, לאדמה קלה, לגזעים עבים ולעצים 
גדולים. קוטר גוש השורשים יהיה מבוסס בראש ובראשונה על 
 קוטר הגזע, ובכל מקרה לא יהיה קטן 

 מ'. 2-מ

ץ הקבלן אחראי לביצוע תיאום הנדסי ותאום עם כל גורמי חו
אחרים כגון חברת חשמל, בזק, משטרה וכד' לפני ביצוע עבודות 

 החפירה.

 חפירת גוש השורשים .ז

מ' מגזע  1.5חפירת גוש השורשים יבוצע במרחק של לפחות 
יתדות שיבלטו  4העץ. גבולות אזור החפירה יסומנו בעזרת 

בשטח שמסביב לגזע. לפני תחילת החפירה יסמן הקבלן את 
ים עם יתדות כדי לאפשר למפקח לבדוק גבולות החפירה המוצע

 2.5את גודל גוש השורשים. היתדות יהיו עשויים עץ, במידות 
ס"מ אורך, וכל אחד מהם יהיה מסומן   50Xס"מ   2.5Xס"מ 

 ס"מ, לשביעות רצונו של המפקח.  25לאורך 
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לאחר סימון אזור החפירה עם היתדות ניתן יהיה להתחיל 
מאונך לכיוון צימוח השורשים, בחפירה. על החפירה להתבצע ב

תוך ירידה הדרגתית לעומק מסביב לגוש השורשים במרחק 
 הנדרש. 

 במידה ויתגלו שורשים ראשיים העבים מקוטר
ס"מ ומעלה, על מפעיל המחפרון לעצור את החפירה  15

ולהמתין לחיתוך השורש בעזרת מסור מכאני למניעת קריעת 
 השורש בבסיס הגזע.

פרון תחתוך את השורשים הראשיים של כף החפירה של המח
העץ במאונך לגזע, ובגובה גוש השורשים. אין לנתק השורשים 

ידי קריעתם, אלא, יש לחתוך אותם בעזרת משור או כלי -על
 גיזום. 

החפירה תהיה עד לעומק שיכלול את כל מערכת השורשים 
ס"מ מכל צדי גוש השורשים. במקרה  30העליונה, בתוספת 

להקטין את גודל גוש השורשים עד לגודלו הסופי, שיהיה צורך 
תבוצע ההקטנה כצעד נפרד של העבודה ותוך תיאום עם 
החפירה מסביב לעץ. ההקטנה כוללת את חיתוך השורשים 

 הראשיים וגיזום זהיר של גוש השורשים.

מ"מ הבולטים  10-אין צורך לקצץ שורשים בעלי קוטר מתחת ל
 מקצות הגוש.

ם אינה חייבת להיות סימטרית, ויש לבצעה הקטנת גוש השורשי
תוך התחשבות בהתפתחות מערכת השורשים. רצוי שחלקו של 
גוש השורשים המכיל מערכת שורשים צפופה ושופעת יהיה 
החלק הגדול של גוש השורשים. חלקים של גוש השורשים ללא 

 מערכת שורשים צפופה יישארו בכל מקרה כמות שהם. 

 גודל גוש השורשים .ח

ו של גוש השורשים הרצוי ייקבע עבור כל עץ בנפרד בשלב גובה
חפירת גוש השורשים כאשר בית השורשים יתגלה. גובה גוש 
השורשים ייקבע בהתאם לפריסת השורשים בעומקו של חתך 
רוחב גלוי לעין של בית השורשים, כאשר הכוונה היא לדאוג לכך 

סוגל שגובהו יהיה מתאים כדי להבטיח שגוש השורשים יהיה מ
 להחזיק את מערכת השורשים ואת האדמה.

במקרה שיהיה לעץ שורש ראשי אחד או יותר, לא יעלה גודלו 
ס"מ, ומרכזו יהיה גבוה יותר  80עד  75של גוש השורשים על 

מקצותיו. כאשר העץ גדל בשכבה סלעית, יש לחפור את גוש 
 השורשים עד למגע בין שכבת הקרקע והסלע.

אדמה הינה קלה או בינונית, יש לחפור יחד עם זאת, במקרה שה
עמוק יותר מסביב לגוש השורשים, כדי להבטיח הוצאה מלאה 

 מ'. 1של מערכת השורשים, אך לא יותר עמוק מאשר 

 טיפול במערכת השורשים .ט

יש לבצע חיטוי של פצעים במערכת השורשים על ידי ריסוס 
 בחומר נחושתי כגון "קוצייד" מיד לאחר חיתוך השורשים.
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 ניתוק גוש השורשים מהקרקע .י

ידי -ניתוק גוש השורשים מהקרקע יבוצע בשלבים רצופים על
 חפירה מתחת לגוש השורשים, עד להפרדתו מן הקרקע.

העבודה תתחיל עם חפירת תעלה בניצב לגוש השורשים. חפירה 
זו תבוצע בעזרת מחפרון. עבור עצים גדולים יותר, העלולים 

ריד את גוש השורשים מן הסלע לצמוח על שכבת סלע, יש להפ
בעזרת כף המחפרון במספר מקומות נפרדים מתחת לבית 
השורש, תוך החלקת גוש השורשים למעלה בשלבים אל תוך 

 הכף, עד שייפרד מהאדמה.

במשך כך תהליך הפרדת השורשים מן הקרקע יוודא הקבלן,  
שמפעיל הטרקטור לא יזיז את הכף בתנועות פתאומיות, 

 ור או לסדוק את גוש השורשים.העלולות לשב

במקרה שיתגלו שורש/ים ראשי/ים או שורשים ראשיים עבים 
אנכיים, ינסר הקבלן מתחת לגוש השורשים, כדי לאפשר את 

 ההפרדה הסופית של גוש השורשים מן האדמה.

למניעת רקבונות שורשים חובה לרסס את השורשים החשופים 
שת כדוגמת בתמיסה שתתבסס על תכשירים המכילים נחו

ולמרוח את קצות השורשים במשחת גיזום  5%"קוצייד" במינון 
 בעלת חומר חיטוי.

ס"מ מסביב לגזע העץ במקרה  5הקבלן ישים סרט צהוב ברוחב 
של עצים כגון עצים בעלי שורשים ראשיים או בעלי בית שורש 
שבור או סדוק, שהם בעלי סיכוי קטן יותר לשרוד את תהליך 

יציין שאין להעתיק את העץ אל אזורים בעלי ההעתקה. סרט זה 
רגישות חזותית מיוחדת, שבהם יש סבירות גדולה יותר לכישלון 
ההעתקה. יש לשים סרט זה גם על עצים בעלי גוש שורשים 
סדוק או שבור בכל שלב של ההעתקה, ולא רק בעת הפרדתם מן 

 האדמה.

 קשירה והנפת העץ ממקומו .יא

ש נקודות הכל על פי התנאים יש לקשור את העץ באחת עד שלו
 בכל עץ ועץ.

ס"מ ובחוזק  15הרצועות שישמשו להנפה תהיינה ברוחב 
 המתאים לנשיאת משקל העץ כולל גוש השורשים.

הקשירה והנפת העץ תעשה באופן את העץ בשלמותו ממקומו 
 רק לאחר השלמת הפרדתו של העץ מן האדמה 

את הגזע  הנפת העץ תהיה באמצעות רצועות בלבד שייעטפו
 3או  2מסביב בחיבור של הגזע וענפי השלד הראשיים. יש לשים 

צמיגי רכב רחבים מתחת לרצועות או שק יוטה או שק ענק, כדי 
ידי -למנוע כל אפשרות של קרע או קילוף קליפת העץ על

 הרצועות בשעת ההנפה של העץ.

במידת הצורך, יש להחדיר לצומת זרועות ו/או במיקום אחר 
ותר לכל מקרה לגופו, מוט ברזל אשר משמש המתאים י

לקשירת החגורות והרמה כדי למנוע קילופים בקליפת העץ בנק' 
 האחיזה.

ידי חיבור הרצועות אל המנוף, תוך שמירה -הנפת העץ תבוצע על
שגוש השורשים יישאר יציב ושלא ייסדק או יתפורר. הנפת העץ 

ע בקליפת תעשה בשלבים, כדי לא לקרוע את הרצועות או לפגו
 הגזע.
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העברת העץ בעזרת הכף של הטרטור תותר כאשר האתר 
לשתילת העץ נמצא בסמיכות קרובה למקומו המקורי של העץ. 
יחד עם זאת מותר למפקח לדרוש להשתמש במנוף כאשר לדעתו 
הדבר נחוץ. בכל מקרה, יש להשתמש בצמיגים מתחת לרצועות, 

 כדי למנוע נזק לקליפת הגזע.

תמש במנוף שיהיה מורכב על גרר חסר דפנות על הקבלן להש
במקרה שהמפקח ידרוש זאת ובמקרים שלא ניתן להשתמש 
באמצעים אחרים להבאת העץ למקומו החדש. המפקח יכול 

כאשר גוש השורשים  -לדרוש השימוש במנוף מורכב על משאית 
מ'  3.5מ' לערך(, כאשר העץ גבוה )מעל  3רחב מאוד, )קוטר של 

, כאשר יש לעץ ענפים רבים וכאשר יש קושי לאחר הגיזום(
להכניס את העץ אל בור הנטיעה עקב מיקומו של הבור או 

 מסיבות אחרות. 

האחריות על הקבלן לחשב את משקל העץ כולל גוש השורשים 
ולדאוג לרצועות , מנוף וכל האמצעים הכרוכים בהעתקת העץ 
שיתאימו למשקל לתנאי השטח באתר הגידול ובאתר אליו 
יועתקו העצים כך שהעבודה תבוצע תוך מתן האמצעים 
המירביים להצלחת העתקת העץ, קליטתו והתבססותו במיקום 

 החדש.

 ובלת העץה  .יב

ניתן להעביר את העצים  למקומם החדש באמצעות כף של 
 הטרקטור בהתאם למגבלות משקל וכד'.

מסלול ההובלה ייבחן מראש כדי לוודא שאין מכשולים כמו 
רוחב מתאים וכדומה. המסלול שיבחר ליציאה  חוטי חשמל,

מהאתר יהיה חלק ככל האפשר ועם מינימום בורות ומהמורות 
כדי למנוע זעזוע של גוש השורשים. המסלול יבחן ויאושר על ידי 

 המפקח .

כושר הנשיאה של המנוף יותאם למשקל הגוף והעץ ולמרחק 
העץ שבין מיקום המשאית ובור הנטיעה. המנוף ישמש להרמת 

 ולהורדתו של העץ אל הבור.

 לוח הזמנים לשתילה לאחר עקירת העץ מאתר הגידול .יג

פרק הזמן שיחלוף מניתוק העץ מן האדמה עד להנחתו באתר  
שעות. במקרה של שיבוש בתוכנית  24ההעתקה לא יעלה על 

ההעתקה שאינו מאפשר את העמידה בלוח הזמנים, יש לעטוף 
-שמירה על לחות האדמה עלאת גוש השורשים בבד יוטה, תוך 

 ידי השקיית גוש השורשים פעמיים ביום.

 הכנת בור השתילה במקום החדש .יד

יש להכין את בור הנטיעה מראש, לפני הגעת העץ אל אתר 
 60-מ', ועומקו מ 2-3העתקה. קוטר הבור המיועד לעץ יהיה בין 

ס"מ לפחות, אך גודל הבור יהיה בהתאם לגודלו של גוש  200עד 
 של העץ המועתק. השורשים

ס"מ מקוטר גוש  50-בכל מקרה קוטר הבור יהיה גדול ב
 השורשים.

בכל מקרה ישתמש הקבלן באדמה מקומית למילוי חוזר של בור 
 25%-הנטיעה, בתנאי שהאדמה שנחפרה איננה כוללת למעלה מ

 אבנים מהנפח הכולל של הקרקע.
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מה יש לוודא כי הבור מנקז מים בזמן סביר ואין שיכבה אטי
בתחתית הבור. במידה ואכן יש שכבה אטימה, יפרוש הקבלן 

ס"מ  50שכבת ניקוז מחץ או שברי אבן בעובי של לפחות 
 בקרקעית הבור.

 השקייה במשך ביצוע הנטיעה .טו

יש להגיש לאישור המפקח את שיטת אספקת המים ומקור 
המים להשקיית העצים, יש לבצע את כל ההכנות הדרושות 

באת העץ לשטח. שיקבלו את אישורו של להשקיית העץ לפני ה
 המפקח ובתאום עם הגורמים המקצועיים בעירייה.

 "שתילה ברטוב" -תהליך השתילה  .טז

יש למלא את בור הנטיעה במים ולבצע שתילה ברטוב כאשר 
המילוי החוזר של האדמה יבוצע בהדרגה כך שהאדמה תנחת 
באופן שווה ותמלא את כל החללים שבין השורשים למניעת 

 "כיסי אויר". 

יש להוריד את העץ אל בור הנטיעה לאחר שנקשר ברצועות 
 רחבות.

ס"מ מפני הקרקע  10-גובה צוואר השורש יהיה גבוהה ב
 הסופיים באתר הנטיעה.

יש להניח את העץ בבור כאשר צדו הצפוני המקורי פונה צפונה 
באתר העתקה, בהתאם לסימון שנעשה על הגזע בהתאם למפרט 

 כן נתן המפקח היתר בכתב לנהוג אחרת. זה, אלא אם

בתוך בור השתילה.  -ללא מלח  -יש למלא שכבת חול "מתוק"
ליטר קומפוסט ממקור מאושר עם החול  10לאחר מכן לערבב 

בתוך בור הנטיעה תוך יצירת תערובת אחידה ולהבטיח 
המצאות הקומפוסט בכל נפח הקרקע שתעטוף את גוש 

 השורשים. 

גרם תוך ערבוב  30במינון  -עשיר בזרחן  -ר יש לפזר דשן סטרט
 בתוך התערובת הנ"ל.  

מילוי בור הנטיעה באדמה יהיה עד לגובה פני השטח, בתוספת 
ס"מ, עבור התייצבות הקרקע. אך בכל מקרה אין לכסות  10-כ

 את צוואר השורש.

חובה להדק את הקרקע למניעת היווצרות של "כיסי אוויר" 
וזאת כדי להגדיל את קצב קליטת העץ בסמיכות לשורשי העץ, 

 במקומו החדש.

 השקיה לאחר הנטיעה  .יז

ביומיים הראשונים לאחר הנטיעה יש ליצור גומת הרחבה 
 מסביב לבור הנטיעה ולהשקות את העץ בכמות של

 קוב. 1.5

 ידי מילוי הגומה במים,-יש להמשיך בהשקיית העץ על
בועיים, מ"ק מים לחודש, בתדירות של פעם בשבוע עד ש 1.5

בתקופת הגשמים יש להתחשב במצב לחות הקרקע. כמות המים 
ותדירות ההשקיה בפועל יהיו מבוססות על סוג הקרקעות, על 
העונה ועל מידת הלחות בתוך הקרקעות. יש לבדוק מזמן לזמן 

מ'  1את הלחות בתוך הקרקע באמצעות קידוחי קרקע בעומק 
ק ויחד עם זאת )לפחות(. על הקבלן לוודא שהאדמה לחה מספי

עליו למנוע מצב שבו תגרום השקיית יתר לחוסר איוורור 
 בקרקע.
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ההשקיה תבוצע באמצעות מערכת השקיה קבועה בטפטוף 
שתופעל ע"י בקרה אוטומטית ע"פ הנחיות מפקח העבודה.  
במידה ואין  מקור מים  במקום, ישקה הקבלן את העצים  ע"י 

 ההשקיה. מיכלית מצוידת במשאבה שמתחברת למערכת

יש לבצע טבעת השקיה כפולה ואו יותר לכל עץ. ספיקת כל 
מ' זו מיזו כך שהטבעת  0.5ליטר/שעה במרחק של  2.1טפטפת 

מ' מהגזע והטבעת השנייה  0.5הראשונה תהיה ברדיוס של 
מ' מהגזע וכך הלאה כדי להבטיח  0.8תוסדר ברדיוס של 

 הרטבה מלאה על פני כל גוש השורשים שהועתק . 

מות ההשקיה היומית ומרווחי ההשקיה יקבעו בשטח עם כ
המפקח בהתאם לסוג הקרקע, עונת ההעתקה וכושר חדירות 

 המים בקרקע. 

 חיפוי סביבת העץ בחומר חיפוי .יח

שבבים גסים של גזעי עץ  -יש לפזר  בגומת ההשקיה חומר חיפוי 
ס"מ לפחות. יש לחדש את שכבת החיפוי  20שרוסקו בשכבה של 

מהכמות המקורית. יש  50%ודשים עד לכמות של ח 6-אחת ל
שנתי הזה במשך השנה הראשונה לאחר -להמשיך בחידוש החצי

העתקת העץ. יש לפזר את חומר החיפוי מיד לאחר ההשקיה 
מ'  1הראשונה של העצים. פיזור חומר החיפוי יהיה ברדיוס של 

 מגזע העץ.

 חפירה בסמוך לעצים .1.3

 כללי 1.1.1.1.1

 \בליווי צמוד של המפקח  חפירה בסמיכות לעצים תבוצע
אגרונום מלווה. המפרט מפרט את הפעולות הנדרשות לשימור 
והגנה על העצים בעת ביצוע פעולות מכאניות שונות לצורך 

 הקמת הפרויקט.

חובה על הקבלן המבצע לקבל ליווי ופיקוח של אגרונום בעל 
ניסיון במהלך כל תקופת הקמת הפרוייקט על מנת להימנע 

. על הקבלן לקיים סיור מקדים ביחד עם מנהלי נזקים לעצים
הפרוייקט והאגרונום המלווה להמחשת הנושא. על האגרונום 

 להיות נוכח בתחילת עבודת הגידור.

 תיאור העצים 1.1.1.1.2

שדרות עצי ברוש מצוי ועצים נוספים  2בתוואי הביצוע קיימות 
פירוט בסקר העצים. העצים השונים גדלים ללא השקיית עזר  -

שחלק מעצי הברוש בציר המרכזי נסמכים על מי כלשהי, כ
 הפרדסים המתפתחים בסמיכות משמנה מהעצים.

חלק מהעצים כוסו באדמה, לא טופלו בצורה סדירה לאורך 
פגיעה  -השנים וניתן לראות נזקים שונים שנגרמו על ידי האדם 

 מכאנית בגזעים, ענפים יבשים וכד'. 

 מטרת מפרט שימור העץ 1.1.1.1.3

נה על העצים כוללת בעיקר שתי פעולות תהליך שימור והג
 עיקריות:

מניעת הידוק קרקע בעצים הסמוכים לגבולות החפירה  .1
 למניעת נזק לשורשים 

מניעת פגיעה פיזית בגזעים ובענפים הבולטים לאורך  .2
 תוואי החפירה 
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להלן פעולות הנדרשות לשימור העצים לפני תחילת  1.1.1.1.4
 הבינוי השונות: פעולות 

ים ירוקים בגבהים שונים המפריעים לפעילות גיזום ענפ .1
 עתידית של מיכון והסרת ענפים יבשים הקיימים על העץ.

צורת החפירה ומרחק חפירה מגזע העץ: החפירה תתבצע  .2
בצורה זעירה תוך חשיפת השורשים. קצב תעלת החפירה 

 מ' מגזע העץ.  2-תהיה במרחק של כ

ורשים באזורים חיתוך שורשים: במידה ויידרש חיתוך ש .3
שונים, יש לפעול על פי הפעולות הנדרשות למניעה פגיעה 
משמעותית לשורשי העץ. פעולות אלה ילוו על ידי אגרונום 

 בעל ידע וניסיון בתחום. 

יש לחשוף את השורשים בצורה עדינה ללא יצירת קרעים 
מיותרים. פעולות החשיפה יתבצעו בקצב איטי לחשיפת 

דנית של פועלים ובעזרת מחפרון שורשים בעזרת עבודה י
 המופעל על ידי מפעיל בעל ניסיון בתחום העתקת העצים.

 בעלי קוטר של -לאחר חשיפת שורשים משמעותיים  1.1.1.1.5
 יתבצעו הפעולות הבאות: -ס"מ ומעלה  15-כ

חיתוך השורשי בעזרת משור מכרני בצורה ישרה ללא  .1
 יצירת קרעים

 על פצע החיתוך מריחת משחת גיזום "נקטק" או דומיו .2

ריסוס קצות השורשים בתמיסה מימית עם התכשיר  .3
 10%"קוצייד" בריכוז  

לאחר מכן יש לכסות את קצות השורשים באדמה חולית  .4
בלבד למען אוורור האזור והקטנה ביצירת תנאי לחות 
לעידוד פגיעה על ידי פטריות שונות. לפני כיסוי האזור יש 

"קוצייד" למניעת  גרם אבקת התכשיר 200לפזר כ
 רקבונות.

 : טיפול במהלך הביצוע 1.1.1.1.6

יש ליידע את מפקח הפרוייקט ואת האגרונום המלווה בכל 
 פגיעה בעצים, זאת לאחר תיעוד הנזק.

במידה ונפגעו חלקי העץ השונים על ידי מיכון, יש לבצע מריחת 
משחת גיזום על הקרעים שנוצרו תוך התייעצות עם האגרונום 

 המלווה.

 ות קרקע לאזור העצים.אין לפנ

 הנחת התשתיות \לאחר סיום פרוייקט הבניה  1.1.1.1.7

גיזום ענפים,  -יש לבצע הערכת מצב ולבצע פעולות כנדרש
השקיית עזר וכד' תוך התייעצות עם אגרונום מלווה. על 
האגרונום המלווה להכין דו"ח סיכום עם פירוט הפעולות 

 שבוצעו בצרוף תמונות

 חפירת תעלות   .1.4

ת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים בתוכנית התעלות להנח
כאשר הצינורות יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה. התחתית תהיה 
ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה 
חופשית משורשים, אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים 

 העלולים לפגוע בצינור או בבידוד.
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ור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של החומר החפ
העבודה ושלא יוכל ליפול לתוך התעלה, ובכל מקרה יסולק מן האתר 

 לאתר סילוק פסולת מאושר.

מעברים שלמים של כלי הידוק  8את תחתית החפירה יש להדק על ידי 
ויברציוני שיאושר ע"י המפקח )מס' החזרות נקבע בתנאי שהרטיבות 

 ה לאופטימלית(קרוב

במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך 
התעלה, תורחב ותועמק התעלה בהתאם להוראות המהנדס, כדי 
לאפשר ביצוע נוח ותקין של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם, כולל 

 התיקונים בצינורות ובציפוי.

ני הקווים או החפירה להנחת הצנרת תהיה חפירה משולבת עבור ש
 חפירה נפרדת עבור כל אחד מהקווים.

הקבלן יחפור את קירות התעלה בשיפועים המתאימים על מנת לוודא 
 את יציבות הקרקע ו/או יתקין דיפונים.

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי 
בה או שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סי

 שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.

החפירה של תעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים 
של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים  01-ו 5701

 יהיו בהתאם לתוכנית הפרטים עם השינויים והתוספות שיפורטו להלן.

 החלפת קרקע לתשתית הצנרת   .1.5

ש, עפ"י החלטת המפקח ואישור המתכנן, יבצע הקבלן במידה ויידר
החלפת קרקע לתשתית הצנרת במקומות בהם קיימות קרקעות שאינן 
ניתנות להידוק בשיעור הדרוש או חומר אורגני. נדרשת החלפת קרקע 

 50-ס"מ ממפלס תחתית הצינור, ורוחב ההחלפה יעבור ב 30לעומק 
יש  A-7-6ת חרסית מסוג ס"מ את דפנות הצינור. במידה ומתגלה שכב

ס"מ. רק במקרה זה, יניח  50ס"מ נוספים, כלומר סה"כ  20לחפור 
הקבלן בד גיאוטכני על תחתית התעלה החפורה, יחבר את היריעות זו 
לזו ע"י סיכות חיבור וימלא בשכבות מצע סוג א' מהודק לצפיפות של 

 מודיפייד א.א.ש.ט.ו ברטיבות אופטימלית.  95%

 ורותכיסוי הצינ   .1.6

לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המפקח. היה והקבלן יכסה 
את החפירה לפני אישור המפקח יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ 

 הוראות המהנדס ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.

כיסוי הקו יבוצע בשני שלבים: בשלב ראשון יונח ריפוד חול לצינור 
ס"מ לפחות מעל קודקוד הצינור  30סה הצינור עד ותמולא התעלה ויכו

בחול נקי בלבד בהתאם להנחיות מפרט זה. הנחת החומר והידוקו 
 ייעשו במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור.

החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול ללא דקים, חום עם דקים עד 
 .דקים, נקי מאבנים או מחומרים אורגניים 35%חול חרסיתי עד 

בגמר השלב הראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט  סימון 
 לאזהרה כי בתוואי זה מונח קו צינורות מים / ביוב.

ס"מ נוספים של חול מעל קודקוד  30-בשלב שני תמולא התעלה ב
 הצינור.

 בשלב שלישי תמולא תחתית התעלה כמפורט:
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 מרוצפים  \מעבר באזורים סלולים    .1.7

סלולים  \ת עוברים מתחת לאזורים מרוצפים כאשר קווי הצינורו
 על יבוצע המילוי בחול ויונח בשכבות שאינן עולות

ס"מ. המילוי יהודק ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת צפיפות  20
 א.א.ש.ט.ו.  98%של 

ס"מ  20מעל מילוי החול יותקן מצע סוג א' מחומר גרוס בעובי של
 מודיפייד א.א.ש.ט.ו.  100%-מהודק ל

ק"ג/מ"ר וכן  1.0בכמות  MS-10משטחי אספלט יבוצע ריסוס ב
אספקה, פיזור והידוק של שתי שכבות בטון אספלט בעובי מינימאלי 

ס"מ כל אחת עם אגרגט סוג א' בעל גודל גרגר מקסימאלי של  5של 
ק"ג/מ"ר ומעליו שכבת בטון  0.5וכן ריסוס מאחה בכמות של  3/4"

. 3/4ס"מ עם אגרגט מקסימאלי " 4אספלט נושאת בעובי מינימלי של 
 לדרישת המפקח תבוצע כל העבודה עם "פינישר". 

במשטחים מרוצפים יבוצע האבנים חדשות דוגמת הקיים במקום אבני 
השפה ו/או אבני הריצוף החסרות או אלה שניזוקו לרבות שכבת מילוי 

 ס"מ. 5.0חול בעובי 

 מעבר בדרכים חקלאיות עם חומר מקורצף   .1.8

י הצינורות עוברים בדרכים חקלאיות לא סלולות יבוצע כאשר קוו
ס"מ. מעל המילוי תבוצע  20מילוי בחומר מקומי מהודק בשכבות של 

מצע סוג ג' מהודק ועליו שכבת חומר  -ס"מ מילוי נברר  10שכבה של  
 אספלט מקורצף מהודק בעובי

לכל רוחב הדרך וללא תלות ברוחב ס"מ לרבות ריסוס ביטומני  5
 .ההחפיר

 או שטחים בפותחים\מעבר בדרכים חקלאיות ו   .1.9

כאשר קווי הצינורות עוברים בדרכים חקלאיות לא סלולות יבוצע 
 ס"מ בלבד. 20מילוי בחומר מקומי מהודקת בשכבות של 

 צינורות מגן   .1.10

במקומות שידרשו ע"י המפקח ובהתאם תכניות יועברו הצינורות בתוך 
 י פרט בגיליון הפרטים.צינורות מגן. ביצוע צינור מגן על פ

 עבודות הכנה ופירוק   .1.11

במסגרת העבודות יבוצע פירוק או ביטול שוחות ביוב ו/או מים, פירוק 
 פלדה. \ P.V.C \קווי ביוב ומים מאסבסט צמנט 

פירוק השוחות והקווים כולל סתימת השוחה בחול מדורג והידוקו, 
טב החומר סתימת בורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוקים, מילוי במי

במפרט  51016החפור והידוק עפ"י הנחיות המפקח, כמפורט בסעיף 
הכללי, תוך השבת מצב השטח לקדמותו וכן תיקוני אספלט ו/או 

 מרצפות. 

פירוק צנרת אסבסט תבוצע בהתאם ל"חוק למניעת מפגעי אסבסט 
 ".2011 -ואבק מזיק, התשע"א 

באמצעות פטיש  עבודות חציבה והריסת בטונים לפי התוכניות ייעשו
חשמלי, משור דיסק או ע"י אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח )במידה 
ויידרש(. העבודה תכלול חיתוך ברזלי זיון, עיבוד והחלקת פני הבטון.  
כמו כן, העבודה תכלול פירוק והובלת הפסולת שנאספה אל אתר 

 סילוק פסולת מאושר על פי הנחיות המפקח. 
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ם לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית כל פירוק של חומרים הניתני
והחומרים המתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני 
התאגיד, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על 
החומר, ייחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר כלול במחירי היחידה 

 של הפירוק. 

ועליו יהיה לסלקה  כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן
מהשטח על חשבונו ועל אחריותו. חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י 
הקבלן כגון ריצופים, אבני אי ואבני שפה, גופי תאורה, ציוד גינון 
והשקיה, תקרות ומכסים של שוחות, קולטנים, עמודי תמרורים, 

 . שלטים, גדרות וכיו"ב ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם

חומרים שנפגעו בעת עבודות הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו 
ע"י הקבלן ועל חשבונו, כולל גניבות וכו' שאירעו במשך זמן אחסונם, 

 עד למועד הרכבתם מחדש. 

 גדרות ושערים   .1.12

 כללי .א

גדרות, מעקים, מסעדים ושערים יבוצעו כמתואר בתוכניות 
 - 4273קנים: ת"י ובשאר מסמכי החוזה ויעמדו בדרישות הת

 2142מעקים ומסעדים, ת"י  - 1142גדרות פלדה על חלקיו, ת"י 
 בטיחות בשטחים פתוחים, פתרונות בהפרשי גבהים. - 1חלק 

הגדרות, המעקים, המסעדים והשערים יבוצעו מחומרים 
המתאימים לדרישות התקנים הישראליים. הקבלן יגיש למפקח, 

חה(, פרטי ביצוע לרבות לפני תחילת הביצוע, תוכניות )תנו
ביסוס, מתוכננים באמצעות מתכנן שהוסמך כחוק לתכן הנדרש. 
סימון תוואי הגדר ושטח העבודה לביצוע הגדר יבוצע כמסומן 

 בתוכניות ועל פי הנחיית המפקח בשטח.

 עבודות עפר וביסוס .ב

הקבלן ימשיך בביצוע העבודה, רק לאחר קבלת אישור מהמפקח 
ות שנחפרו עבור היסודות. הבטון על מיקום ומימדי הבור

במפרט  02ויבוצע כאמור בפרק  20-ביסודות, יהיה מסוג ב
הכללי. על הקבלן להציג תכנון ביסוס מאושר על ידי מבנים 
מטעמו. במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים 
בלתי אפשרי או שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או 

יבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת בלתי רצוי מכל ס
 ידיים.

 אספקה והתקנה של גדרות .ג

 כללי .1

ביצוע גדרות מתכת יהיה כנדרש במסמכי החוזה ובכפוף 
מסגרות חרש. הגדרות יתאימו לנדרש  - 19לאמור בפרק 

 .4273בת"י 

על הקבלן לקבל אישור המפקח עם קבלת כל שלב של ביצוע 
 עבודת המסגרות.

מושלמת, הכוללת יחידת שדה, לרבות לאחר הצגת דוגמא  .2
עמודים, עמודי חיזוק ואביזרי החיבור, הכל כנדרש להקמה 
באתר. המסגרת על כל מרכיביה תהיה מגולוונת וצבועה 

עבודות צביעה, בסעיף "צביעה  - 11בתנור כאמור בפרק 
 תעשייתית בצבעי אבקה" לשימוש פנימי וחיצוני.
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 לאחר התקנת אלמנט הדוגמא באתר. .3

 במפרט הכללי. 11יקוני גילוון וצבע יבוצעו כאמור בפרק ת

עמודי הגדר יהיו עשויים מיחידה אחת לכל אורכם וללא 
 חיבורים. העמודים בחתך חלול יהיו סגורים בחלקם העליון.

. הרשת 4273גדר רשת תהיה במבנה המתאים לדרישות ת"י  
 .4חלק  4466תיווצר ותרותך לפי ת"י 

ת, תרותך הרשת לפנים המסגרת. לא אם הגדר תכלול מסגר
 יותרו בליטות קוצים.

עבודות המסגרות יובאו לשטח מוגנים ומופרדים על ידי 
לוחות פוליסטירן או חומר אחר, למניעת פגיעות במבנה, 

 בצבע או בגילוון בזמן ההובלה והאחסון באתר.

במהלך ההתקנה ועד אישור המפקח והמסירה, הקבלן יגן על 
באופן שלא ייפגעו או יישרטו במהלך חלקי המסגרות 

 השלמת עבודות הפיתוח.

המרחק בין כל זוג עמודי עגינה יחולק למרווחים שווים. 
עמוד הקפיצה  -במידה שקיימים הפרשי גובה/קפיצות בגדר 

 ימוקם תמיד במפלס הנמוך.

ייצור הגדר המיועדת להתקנה על גבי קיר קיים יהיה רק 
. יבוצע עיגון באמצעות לאחר מדידה ובדיקת מצב קיים

 קידוח יהלום, קוטר הקידוח יותאם לקוטר העמודים.

עיגון מעל קירות קיימים או חדשים יהיה נסתר. סגירת 
 רווחים בין הקידוח והעמוד יעשה בגוון פני הקיר.

גימור יעשה באופן שיבטיח גמר נקי, ללא גבשושיות וללא 
בגוון שאריות חומר זר בכל מרכיבי העבודה, עם חומר 

 כדוגמת פני הקיר.

עיגון אלמנטים שונים יעשה כך שהקצה העליון של היסוד 
ס"מ מתחת  10יהיה נסתר, לא גלוי לעין ובעומק של לפחות 

 לפני הקרקע, או הריצוף הסופיים.

יישור התוואי יאפשר התקנת אזן תחתון במרווח שלא יעשה 
 ס"מ מפני קרקע מיושרים. 10על 

 גדר רשת מרותכת .4

 העמודיםמבנה  .א

העמודים יהיו מגולוונים בפרופיל מלבני בחתך של 
40x80  3מ"מ. גובה העמוד יהיה  2.6מ"מ בעובי דופן של 

מ' קרן עילית בזווית  0.5מ' קטע ישר ועוד  2.5מ', מהם 
45  גובה אנכי ביחס לקרקע( 

 מ' 3מ'(. המרחק בין העמודים יהיה  2.35
 5 ון בכיפת ס"מ. עמודי הגדר יכוסו בחלק העלי

 פלסטיק. פרט ביצוע בגיליון הפרטים.

 גילוון .ב
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 1975מאפריל  918הגילוון יתבצע בהתאם לתקן ישראל 
. גימור בסיסי לכל חלקי הגדר 1979וגיליון תיקון דצמבר 

מיקרון  80גילוון ע"י טבילה באבץ חם בעובי של  -
הציפוי חייב להיות רציף וללא פגמים במשטחו  לפחות. 

כבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא העיקרי. על ש
 תתפרק על ידי שינוע ו/או הרכבה ושימוש בגדר.

 עבודות ביסוס .5

, בקוטר 20-העמודים והתמיכות יותקנו בביסוס בטון מסוג ב
ס"מ לפחות. באחריות הקבלן להגיש  60ס"מ ובעומק  30

תכנון ביסוס מאושר ע"י מהנדס אשר יועסק לצורך כך על 
 ידי הקבלן.

 ודות צביעהעב .6

נדרש לבצע עבודת צביעה של כל החלקים הגלויים לרבות 
נקודות הריתוך.  אין לצבוע שטחי פלדה שיעוגנו בתוך יסוד 

 הבטון.

 להלן שלבי הצביעה:

הכנת שטח הצביעה ע"י שטיפה קלה בחול וניקוי  .א
 או שווה איכות. BC-70משומנים ע"י חומר דטרגנט 

" ZNוזיבי דוגמת "אוניסול קור-צביעה בצבע יסוד אנטי .ב
 מיקרון לפחות. 50של טמבור או שווה איכות בעובי 

צביעה עליונה בשתי שכבות צבע איתן, פוליאור או  .ג
סופרלק או שווה איכות בגוונים שונים בהתאם לדרישת 

 מיקרון כל אחת. 40המזמין בעובי 

צבע גוון הגדר ישתנה בין אתר לאתר וייגדר על ידי  .ד
 או התוכניות ו/או כתבי הכמויות.המפקח ו/

 עמוד התמיכה .7

כל עמוד קצה קטע )או פינה( וכל עמוד חמישי יתמכו 
באמצעות תמיכה אלכסונית במישור הגדר של עמוד בחתך 

60/40/2.6 S.H.R התמיכה תחובר לעמוד באמצעות ברגים .
מ' מעל פני הקרקע. עמוד פינתי  1.5-או ריתוך, בגובה של כ

-לה. יש להרחיק את עמודי התומך לפחות ביקבל תמיכה כפו
 ס"מ מהגדר בחלק התחתון. 5

 עמודי שבירה .8

 - זווית השבירה בין חלקי הגדר 

70 ≥   2יש להשתמש בפרופילx40x80 מ"מ 

70    2יש להשתמש בפרופילx70x70 מ"מ 

 רשת הגדר .9

 מבנה הרשת

מ"מ ללא קורת.  150x50הרשת תהיה במבנה משבצות של 
תיווצר מחוטי פלדה קשיחה העשויה חוט משוך רשת הגדר 
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מ"מ, לפני גילוון. רוחב הרשת מציר  4.5של פלדה בקוטר 
מ'. סיום הרשת בקצוות הקרניים יהיה עם  3.2אנכי יהיה 

ס"מ לפחות. הרשת תוצמד  4קוצים בולטים באורך של 
לעמוד הגדר כך, שחוטי הפלדה ברשת יהיו צמודים לעמוד 

ודי הנושא יהיו בצידה החיצוני של מצדו הפנימי כך שעמ
חבקים  6רשת הגדר. הרשת תחובר לעמודים באמצעות 

נקודות במרווחים שווים  8-לפחות או באמצעות ריתוך ב
)הראשון מבין הריתוכים יהיה בחלקה העליון של הקרן(. כל 

ס"מ  60חפיפה בין שתי רשתות תבוצע במרחק של עד 
וחפיפת הפלטה  מהעמוד כאשר חפיפת הסנפיר מצד אחד

 מהצד השני.

 חבקים לפחות. 12החיבור בין הפלטות יעשה באמצעות  -

 חבקים לפחות. 6חיבור בין הסנפירים יעשה באמצעות  -

חבקים  25חיבור בין סנפיר לפלטה יבוצע באמצעות  -
 לפחות.

 אביזרי חיבור

-חבקים העשויים פלדת אל 7-הרשת תוצמד לכל עמוד גדר ב
לפחות כאשר תפר החבקים פונה לפנים מ"מ  3חלד בקוטר 

ס"מ  15-האתר. החיבור בין המודולים ייעשה בחפיפה של כ
ס"מ מעמוד הגדר תוך  60-ובצמוד לעמוד הגדר ולא רחוק מ

 שימוש בלפחות
מ"מ  1.5חלד בעובי -מהדקי מגע העשויים פלדת אל 12

 לפחות.

 עמודי התמיכה יחוברו לעמודי הגדר באמצעות ברגים
ים מתאימים. תותקן גדר רשת )מסרק בקרקע( ואומ 3/8

מתחת לפני הקרקע ובין עמודי התמיכה. גובה הגדר בתת 
 80סה"כ  -ס"מ מעל פני הקרקע  20-ס"מ ו 60הקרקע יהיה 

ס"מ. החיבור בין הרשתות )הטמונה והעלית( יבוצע ע"י 
ס"מ  20חבקי פלדת אל חלד. החפיפה בין הגדרות תהיה של 

 חבקים לפחות. 12גדרות ייסגר ע"י לפחות. התפר בין ה

 מסרק בקרקע

תותקן גדר רשת )מסרק בקרקע( מתחת לפני הקרקע ובין 
 עמודי התמיכה. גובה הגדר בתת הקרקע יהיה

 80סה"כ  -ס"מ לפחות מעל פני הקרקע  20-ס"מ לפחות ו 60
 ס"מ לפחות.

החיבור בין הרשתות )הטמונה והעילית( יבוצע על ידי חבקי 
 ד. החפיפה בין הגדרות תהיה שלפלדת אל חל

 ס"מ לפחות. התפר בין הגדרות ייסגר על ידי 20
 חבקים לפחות 12

 שער פשפש לכניסת הולכי רגל

במפרט הכללי. יסופק שער  19-ו 66ביצוע שערים על פי פרק 
 ס"מ.  90/120הפשפש ברוחב של 

השער ייוצר ממסגרת מפרופילים חלולים ומרובעים, במידות 
2.2x50x50 .מ"מ 

 בתוך המסגרות יורכבו פרופילים מרובעים 
2.2x50x50 מ"מ ממרכז הפרופיל. 150-מ"מ במרחק כ 
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השער יצוייד במחזיר דלת קפיצי הידראולי, מתאים 
להתקנה גלויה בחוץ. המחזיר יהיה מטיפוס שניתן לכוונון 
ולהחלפה, ללא צורך בפירוק השער ובעל אפיון פעולה של 

 קה קלה.האטה בסיום המהלך וטרי

השער להולכי רגל יצוייד בידית פתיחה עם מנעול ולשונית 
 6 ס"מ. כל מנעול יסופק עם 13ובמנעול תליה עם אוזן בעובי 

( master keyמפתחות. כל המנעולים יתאימו למפתח מסטר )
 של "מי רעננה" שיסופק

 עותקים. 6-ב

 

 אופני מדידה   .1.13

 חפירה ומילוי להנחת הצנרת והתאים .א

להנחת הצנרת  כלולות במחירי היחידההעפר  כלל עבודות
והתאים לרבות, פריצת הדרך, חישוף וניקיון השטח, פינוי 
הפסולת לאתר מאושר, חפירה לרבות דיפון וחפירה בידיים, 
הידוק השתית, ריפוד חול, עטיפת חול סביב הצינור והתאים, 

 מילוי מהודק בשכבות, הכול התאם לפרטי הביצוע.

 טיפול בעצים   .ב

 עתקת עציםה .1

העתקת עצים תימדד לפי יחידה ותכלול העתקה 
מושלמת של העץ לתקופת זמן העבודה ושתילתו מחדש 

 בהתאם להנחיות מפרט זה.

 גיזום שורשים .2

גיזום שורשים יימדד לפי יחידת עץ עבורו מבוצע גיזום 
השורשים ועבור עבודות חפירה בסמוך לעץ ובהתאם 

 להנחיות מפרט זה.

 גיזום עצים .3

ום עצים יימדד לפי יחידת עץ עבורו מבוצע הגיזום גיז
 ובהתאם להנחיות מפרט זה.

 החלפת קרקע   .ג

החלפת קרקע שאיננה מתאימה להנחת הצינור תימדד לפי מ"ק 
ותכלול בין היתר חפירה וסילוק החומר שאיננו ראוי, הידוק 
השתית, הנחת בד גאוטכני ומצע סוג א' מהודק בשכבות עד 

 ל לצינור. לתחתית עטיפת החו

 מרוצפים \מעבר באזורים סלולים    .ד

יימדד כתוספת לפי מ"ר ויכלול בין היתר הפירוק השטח הסלול 
המרוצף, סילוק החומר לאתר מאושר, ביצוע שכבות מילוי  \

ממצע סוג א' מהודק בשכבות, שכבות אספלט או ריצוף 
 כמתואר לעיל ועל פי פרט.

 ףמעבר בדרכים חקלאיות עם חומר מקורצ   .ה

יימדד כתוספת לפי מ"ר ויכלול בין היתר פירוק הדרך הקיימת, 
סילוק החומר לאתר מאושר, מילוי והידוק של חומר נברר 
וחומר אספלטי מקורצף לרבות ריסוס ביטומני כמתואר לעיל 

 ועל פי פרט.
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 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת    .ו

ישולם לפי מ"ק של  CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת 
 ערובת.הת

 עבודות הכנה ופירוק  .ז

 פירוק צנרת ואביזרים .1

או ביוב תימדד לפי מ"א ותכלול \פירוק צנרת מים ו
חפירה, סילוק הצינור על כל אביזריו לאתר מאושר 

 ומילוי עם חומר מקומי מהודק בשכבות.

עבור פירוק וסילוק צינורות או אלמנטים שונים מאזבסט 
 צמנט יימדד בנפרד לפי מ"א.

 אי בקרהפירוק ת .2

פירוק תאים מכל סוג שהוא ומכל גודל יימדד כקומפלט' 
ויכלול חפירה, פירוק, ניסור, סילוק לאתר מאושר ומילוי 

 בחומר מקומי מהודק בשכבות.

סילוק פסולת של אחרים מאתר העבודה תימדד לפי  .3
 מ"ק ותכלול פינוי וסילוק לאתר מאושר.

 פינוי פסולת של אחרים   .ח

 אישור בכתב מהמפקח.יימדד לפי מ"ק ורק ב

 גדרות ושערים   .ט

גדרות יימדדו לפי מ"א ושערים לפי יח'. המחיר כולל אספקה 
 והתקנה בשלמות על פי מפרט זה.

 

 קווי אספקת מים והולכת ביוב 57.02

 כללי -אספקת צנרת  .1

סוג הצינורות מבין כל הצינורות שווי האיכות ייקבע סופית ע"י המזמין וקביעתו 
 . תחייב את הקבלן

הצינורות יאושרו מראש ע"י המפקח והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם לשטח. 
לאחר אישור עקרוני בכתב של המפקח לסוג הצינורות שבכוונת הקבלן לספק לשטח, 

שיסופקו לשטח במעבדה מוסמכת,  תבוצע סדרת בדיקות למדגם מהצינורות
ות בתקן ישראל שתאושר מראש ע"י המפקח. תבוצענה בדיקות המצוינות והמפורט

המתאים לכל צינור כמצוין לעיל, ומטרתן לבדוק ולוודא שהצינורות שאושרו ע"י 
המפקח ושבכוונת הקבלן לספק לשטח, אכן יוצרו בהתאם לתקן והם עומדים בכל 
דרישות התקן המתאים. הקבלן יספק את הצינורות לשטח אך ורק לאחר מסירת 

קות המוקדמות שביצע הקבלן תעודות ומסמכים למפקח, שמעידים על הבדי
 לצינורות ואישור תקינות תוצאות הבדיקות בכתב ע"י המפקח.

על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של הצינור, קוטר הצינור, הדרג ועובי הדופן 
 המתאים.
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 הובלה ופיזור .2

בעת טעינת הצינורות, פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות 
על צורתם העגולה במיוחד בקצוות, תשומת לב מיוחדת תוקדש לשמירה הצינורות ו

 על שלמות הציפוי החיצוני והפנימי.

אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הצינורות ו/או 
 לפגיע בציפויים.

הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען. פריקת הצינורות 
בוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור. אסור לתפוש את ת

הצינור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור, או לעוות אותו. אסור 
בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים. יש להבטיח שליטה 

יתנגש בבני אדם ו/או בעלי חיים  גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא
 ו/או במכוניות, מבנים, עצים, או עצמים אחרים.

אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול. אסור להתהלך על 
 צינורות מצופים המונחים בשדה.

הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה, 
י רכב וכדומה, במקומות בהם חוצה תוואי הקו דרכים, ידאג הקבלן לכך למעבר כל

שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה. הצינורות יונחו 
על אדמה נקייה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נוחים 

 אחרים לפי הוראות המהנדס.

רך הקווים יאחסן הקבלן את כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הצינורות לאו
 הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חומר זר 
צינור. כמו כן, אחר לתוכם. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל 

 יש לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים.

 צנרת סניקה לביוב מפוליאתילן .3

 כמפורט: 132441ENמיוצרת לפי תקן   100PEצנרת פוליאתילן 

-EN 132441 - 2002 - PLASTIC PIPING SYSTEMS FOR BURIED AND 

ABOVE 

GROUND PRESSURE SYSTEMS FOR WATER AND GENERAL 
PURPOSES, 

DRAINAGE AND SEWERAGE - POLYETHYLENE (PE) - PART 1: 

GENERAL, 

PART 2: PIPES, PART 3: FITTINGS, PART 5: FITNESS FOR 
PURPOSE OF 

THE SYSTEM & PART 7: GUIDANCE FOR THE ASSESSMENT OF 
CONFORMITY. 

 וכדלקמן: EN 132441סוג הצינור כהגדרת תקן 

 מ"מ 710    צנרת
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 PE 100   ינורמין הצ

 מ"מ 710  קוטר נומינלי

 17SDR (SDR)יחס מידות תקני 

 10 PN  (PN)לחץ נומינלי 

 מ"מ 42.1   עובי דופן

אביזרי צנרת פוליאתילן כגון, קשתות, מסעפים, מיצרים ומתאמי אוגן יהיה מצנרת 
100PE-17SDR, 10PN  תעשייתיות חרושתית הנהוגה במפעל היצרן, בפיקוח צד

 בר הכול על חשבון ובאחריות הקבלן. 12ר שנבדקו במפעל ללחץ של שלישי לאח

בר( ללא כל זיון, תמיכה או  10ספיחיי הצנרת יתאימו לעמידה ובדיקת הלחץ באתר )
 עיגון.

במקומות המסומנים יתקין הקבלן קשתות ומתאמי אוגן לצנרת פוליאתילן שיהיו 
ו, של אותו יצרן הצנרת. חרושתיים תעשייתיים בדרג ובאיכות הצינור לו יחובר

 מעלות ומעלה.  15קשתות יותקנו בפניה של 

קוטר  100PNמחברי אלקטרופיוז'ן לצנרת פוליאתילן  8בגמר העבודה יספק הקבלן 
 מ"מ ומכונת ריתוך מתאימה. 710

 צנרת סניקה לביוב מפלדה .4

 צנרת פלדה גלויה בשוחות שסתומי אוויר וריקון כמפורט:

מיוצרים לפי ת"י  3/8בעובי דופן "  SCH40"  יהיו צינורות 3-"28צנרת פלדה בקוטר 
 .200AWWAותקן  530

 הקבלן לא יורשה להתקין צינורות עם פעמון. 

 כל הצינורות יהיו ללא כל ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, אלא אם יצויין אחרת.

 כל צנרת הפלדה וספיחיה יהיו עם צביעה חיצונית כמפורט בהמשך.

נרת לאורך קווי הצינורות כמו מעברי קוטר, הסתעפויות זקפים, קשתות וכו' ספיחי צ
יהיו עשויים בייצור חרושתי. צביעת הצנרת ועובי הדופן של הספחים כטיב הצינור 

 אליו יחוברו. כל ספיחי הצינורות יתאימו בטיב ובדרג לצינור אליו יחוברו.

ריתוך הנדרשות יעשו ע"י רתכים ריתוכי צנרת חדירות, ריתוך אוגנים, וכל עבודות ה
 מורשים מאושרים ע"י יצרן הצינורות ומנוסים בעבודה מסוג הנדרש.  

 ( תיעשה עם טבעת עיבוי כמסומן בתכניות.6חדירה של צנרת קטנת קוטר )עד "

 צנרת אספקת מים .5

 .5452צנרת אספקת מים תהיה בעלת ת"י 

פעמון, ציפוי פנימי מבטון ללא  530צנרת פלדה דוגמת תוצרת "אברות" נושא ת"י 
 .APC-3ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 אביזרים חרושתיים למערכת המים .6

 כללי .א

כל האבזרים לצינורות פלדה: אוגנים, ברגים, חומרי איטום, רקורדים, קשתות, 
"( וכד' יסופקו ע"י הקבלן ויהיו חרושתיים Tמיצרים, הסתעפויות )מעברי "
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ם יענו בכל מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי בלבד. כל האבזרי
והעטיפה החיצונית )או הצביעה( לדרישות המפורטות לעיל. הציפוי הפנימי 

 והעטיפה החיצונית ייעשו ע"י יצרן הצינורות בביהח"ר. 

האביזרים יאושרו מראש, ע"י המפקח והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם. לפני 
ש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם. בהרכבת האביזרים יש התקנת האביזרים י

להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין 
 הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת.

לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים 
 פנימיים באביזרים או באוגנים.

 אוגנים .ב

או שווה  Slip-onמטיפוס  DN-16מסוג  60פקו בהתאם לתקן ישראלי אוגנים יסו
איכות עם חורים קדוחים. ריתוך האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים 

 לגבי הציר האנכי העובר בציר הצינור.

 ברגים .ג

ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני 
להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל  אומים לכל בורג. יש

אביזר יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, 
בשיעור של תבריג אחד לפחות, מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה. הברגים 

 307-527A ASTMהמתאימים לחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי דרישות התקן 
 דמיום עם פסיבציה כרומטית.ומצופים בק

 אטמים .ד

האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש 
קלינגריט עם גרפיט לאטימה או שווה איכות.  200סוג  Klingerבאטם תוצרת 

מ"מ. האטמים יהיו מטיפוס טבעתי  2בין אגנים ישמש אטם אחד בלבד בעובי 
לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר כלומר היקפם החיצוני יגיע עד 

הפנימי של הצינור. בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש 
 באטם אלא פעם אחת בלבד.

 מגופים .ה

יהיו מגופים אלכסונים תוצרת "דורות" או שווה איכות  2מגופים בקטרים עד "
 תוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.

( מברזל יציקה GATE VALVEו מגופי טריז )ומעלה יהי 3מגופים בקטרים "
או שווה  TRS, דוגמת תוצרת "רפאל", דגם 61המתאימים לתקן ישראלי ת"י, 

 איכות מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.

גוש ומכסה המגוף יהיו בעלי ציפוי "רילסן" פנימי וציפוי אפוקסי פוליאסטר 
 חיצוני. 

במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה  57047כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף 
 אטמוספירות. 16מינימלי של 

לפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית 
נקייה. אחרי זה ייסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האוגנים ינוקו אף הם, 

סרו אחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של האוגנים במכסים אשר יו
 רק ברגע האחרון.

 כל המגופים ייצבעו לפי הוראות המפקח וכמפורט.

 המגופים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם.
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 שסתום אוויר  .ו

" C-040-Dשסתומי אוויר בקווים יהיו "שסתום אויר משולב" דגם "ברק 
 מתוצרת א.ר.י. או שווה איכות.

בקווים  2ומעלה, או " 12פנימי הינו "בקווים שקוטרם ה 3קוטר השסתום יהיה "
 ומטה. 10שקוטרם הפנימי הנו"

ויותקן  2עם מגוף כדורי או אלכסוני " 3השסתום יהיה מורכב על זקף בקוטר "
 בצמוד לקיר או בתוך תא בהתאם לתוכניות.

 שסתומי האוויר יאושרו מראש ע"י המפקח לפני רכישתם ואספקתם

 חיבורים לחלקות חקלאיות .ז

לקות יותקנו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח חיבורי ח
באתר. סימון החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של 

 מיקומם.

האביזרים המגולוונים אשר יסופקו לצורך ביצוע חיבורי החלקות יהיו בעלי תקן 
 ישראלי והברזים תוצרת "דורות".

 ן על כל אביזר המותקן במערכת המדידה.על הקבלן לקבל את אישור המזמי

 אביזרים חרושתיים למערכת הביוב .7

 שסתומי אוויר   .א

שיותקנו על מגופי  NS-023-Dשסתומי אוויר יהיו משולבים לביוב דוגמת א.ר.י 
 אטמ'. 16)להלן(. המגוף ושסתום האוויר יהיו מותאמים ללחץ עבודה  3טריז "

שיחובר לצינור ניקוז מפוליאתילן  צמוד ליציאה מהשסתום יותקן מיכל איגום
מטר, וינקז את מי הרסס של השסתום לעוקת  3.0מ"מ, באורך עד  63בקוטר 

הניקוז או למערך הניקוז של השוחה. צינור הניקוז יעוגן למבנה או למהלך 
 .316המדרגות בחבקי פלב"מ 

מגופי הטריז לשסתומי האוויר יהיו מגופים מותאמים לעבודה עם שפכים 
לביוב, עם ציפוי  TRS-WWעם אטימה רכה דוגמת "רפאל"  3יים בקוטר "גולמ

 .316"רלסן" חיצוני וציפוי אמייל או "רלסן" פנים. ציר המגוף יהיה מפלב"מ 

 מגופי טריז .ב

. כל המגופים יהיו בעלי תקן אוגנים: 16PN ISOכל המגופים יתאימו לתקן לחץ 
16PN 1092-2EN558-. כל המגופים יהיו בהתאם לEN המגופים יתאימו .

 כיוונית.-לאטימה דו

 שנים לטיב המוצר ופעולתו התקינה. 5המגופים יישאו אחריות של 

" לביוב או שוו"ע מאושר, מסוג אטימה TRS-WWהמגופים יהיו דוגמת רפאל "
. המגופים 61רכה של גומי, בעלי ציר לא מתרומם ויתאימו לתקן הישראלי 

 (.Raw Sewageללא טיפול קדם ) יתאימו לעבודה עם שפכים גולמיים

 GJS-EN-500-7 -, גוף + מכסה St.st-316פלב"מ  -חומרי מבנה של המגוף: ציר 

Ductile Iron 500-7ליבה של  -,  טריז-GJS-EN Ductile Iron  בעלת גיפור
. גלגל יציקת ברזל עם ציפוי אפוקסי קלוי E.P.D.Mאו  NBRמושלם של גומי 

  מיקרון. 250בתנור בעובי 
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מיקרון  300"אמאייל" בעובי  Enamelציפוי פנים  -ציפוי גוף ומכסה המגוף 
 Rilasnמיקרון לפחות או ציפוי  200לפחות וציפוי חיצוני פוליאוריתן בעובי 

 מיקרון לפחות בתנור, פנים וחוץ.  250( בעובי Nylon 11"רילסן"  )

ר קיימא הנראה לעין, כל מגוף יסומן על גופו, מוטבע או מובלט, ברור וב -סימון 
 מ"מ לפחות.  3גודל אותיות 

 הסימון יכלול את הפרטים הבאים:

 שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו. -

 הקוטר הנומינלי של המגוף. -

 הלחץ הנומינלי של המגוף. -

 סימן הדגם לפי קטלוג היצרן. -

 סימן לזיהוי שנת ייצור או סדרת ייצור. -

 לזיהוי החומר ממנו עשויים.סימון על הגוף והמכסה  -

 סימון לזיהוי תקן אוגנים. -

 ציון ארץ הייצור. -

 כיוון הזרימה. -

 סרט סימון .8

הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם סרט הסימון יהיה בהתאם ל"
 או גרסה מעודכנת יותר. להלן מספר דגשים: 6", סעיף 2012אוקטובר -לשתיה  

 ס"מ מעל גב הצינור על פי פרט. 30-עטיפת החול, כ סרט הסימון יותקן מעל

פלדה יותקן הסרט לאורך תוואי הצנרת וייקשר לאביזרים המים מעבור צנרת 
 השונים לאורך הקו ו/או הגמלים.

תיילים  2יותקן סרט הכולל  פלדה של קווי הסניקה \ עבור צנרת פוליאתילן
רציפות הסרט לכל אורכו לאיתור בעתיד. יש לחבר התיילים על מנת לשמור על 

בנוסף, תותקן "רשת  .השונים בהם הקו גלוי אביזריםה שלתוך חיבור לברגים 
 ס"מ לפחות. 50סימון" ברוחב של 

 הנחת צנרת .9

 כללי .א

בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי 
ינו הצינור שכבר רותך. הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה צינור אשר א

 בעבודה יהיה סתום ותמנע כניסת לכלוך אליו.

לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המהנדס. היה והקבלן יכסה את 
החפירה לפני אישור המהנדס יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראות 

 המהנדס ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.

 צנרת פלדה .ב

ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי כל הריתוכים יבוצעו אך ורק 
 אשר עמדו במבחן רתכים. 127"תעודה של רתך מוסמך" בהתאם לת"י 
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חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים ייעשו במידת האפשר 
צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו  4ברציפות. הקטעים שרותכו )מקסימום 

 לתעלה וירותכו בה.

ורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות לפני הורדת הצינ
לתעלה תעשה בזהירות מירבית באופן שלא ייגרם כיפוף רב מדי העלול לפגוע 

 בשלמות הצינורות בציפויים הפנימי, או בעטיפה החיצונית.

 בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור !

י ריתוכי ראש. בידוד הריתוכים בין החיבורים בתוך התעלה ייעשו ע"
 הצינורות ייעשה בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה.

 צנרת פוליאתילן .ג

 .4427הנחת צנרת פוליאתילן וריתוכה תעשה בהתאם לתקן ישראלי 

 חיבורי הצנרת יבוצעו בשיטת ריתוך פנים, ע"י יצרן הצינורות או
ם יציגו ניסיון קודם מי שהוסמך על ידו ויאושר ע"י המפקח באתר. הרתכי

 שנים לפחות בביצוע ריתוך צנרת בשיטה שתבחר.  9)חמש  5של 

על הקבלן לקחת בחשבון  -ביצוע הריתוכים יבוצע בצדי החפירה או בתוכה 
 את רוחב החפירה בהתאם.

פעם קוטר הצינור.  30צנרת פוליאתילן ניתנת להנחה בקשת ברדיוס של 
 ות, יונח הצינור בקשת.במקום שהדבר ניתן, וכמסומן בתוכני

 צביעת הצנרת .ד

 כללי .1

כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח לפני השימוש בהם, על המבצע 
להגיש פירוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו 
להשתמש בהם. פירוט זה יכלול: שם היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של 

ת לדילול )אם היצרן, לרבות הוראות לטיפול ושימוש בצבע, הוראו
 מותר( וזמני ייבוש מינימליים.

 יצרנים מאושרים .2

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה איכות. אין להשתמש באותו 
צינור בצבעים מתוצרת בתי חרושת שונים. את הצבעים יש להחזיק 
במיכלים המקוריים כשהם סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים, 

מו כן יש להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר לכלוך או חומר זר אחר. כ
דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם קיימות הוראות 

 יצרן מפורשות לכך

 מערכת הצביעה תכלול לדוגמא תוצרת "טמבור" או שווה ערך: .3

 (" בעוביHB-13שתי שכבות "צבע יסודי סופר עמיד" )
 מיקרון כל אחת. 70

 מיקרון כל אחת. 40ן סופר עמיד" בעובי שתי שכבות "צבע עליו

 מ"מ. 180סה"כ עובי מינימלי של מערכת הצביעה הכולל:  

 גוון הצבע .4

גווני הצבע לצינורות והזקפים השונים יהיו בהתאם להנחיות משרד 
 -הבריאות, הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה 

 .6.6, סעיף 2012אוקטובר 

 RAL-5015 -מי שתייה, תכלת  למערכת אספקת
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 -6018RAL -למערכת מים חקלאית, ירוק 

 RAL-8001 -למערכת הביוב, חום 

 ביצוע הצביעה .5

צביעת היסוד תיעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות 
יבשים לגמרי בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה 

קות, נזילות, טיפות קרושות רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, ללא הפס
 ופגמים אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, לפי המפורט לעיל.

את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה. היה והדבר הוא 
מעשי, ותוך הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש 

ה מחדש לתקן את כל הפגמים בשכבה הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביע
ולנקותה מכל אבק או לכלוך העלול להצטבר בין צביעה לצביעה. אין 
להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבושה של השכבה הקודמת. זמני 

 הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן.

 חיבור לקו מים קיים  .ה

תוכניות האתר שעליהן סומנו קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם 
נים חלקיות ובלתי מחייבות. לפני ביצוע חיבורים של של הקווים המתוכנ

קווי מים מתוכננים לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים 
הקיימים. במקומות החיבור המתוכננים ובמקומות בהם קווים חדשים 
מתוכננים לחצות קווי מים קיימים, יש למדוד ולסמן במדויק את מיקום 

שלהם. תוצאות המדידה, שתבוצע ע"י מודד  הצינורות הקיימים ואת הרום
מוסמך, תועברנה למפקח לבדיקה ורק לאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו 
תבוצע עבודת החיבור לקווים קיימים או חציה בין קווים חדשים לקווים 
קיימים. כל מקומות החיבור המתוכננים למערכת הקיימת הם משוערים.  

 הקו הקיים.  מיקום מדויק ייקבע לאחר גילוי

סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות 
מקסימלית בהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת המים הקיימת.  
ניתוק קווים קיימים מן המערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת 

 הקווים החדשים ולאחר קבלת אישור בכתב מתאגיד מי רעננה ומהמפקח. 

 רה לא תורשה הפסקת ההספקה לתקופה של יותר בכל מק
 שעות.  3-מ

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט 
את סדר הנחת הקווים וביצוע ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון 
משך הזמן הנדרש לביצוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הספקת 

 קה הצפוי. המים ומשך זמן ההפס

רק לאחר קבלת אישור המפקח לתוכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש 
כי אישור זה יהיה אישור מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן 
בקשר בכל הנוגע להפסקות הספקת המים עם תאגיד מי רעננה ויודיעו לה 

תאגיד שעות מראש על כל הפסקה. רק לאחר קבלת אישור מ 48לפחות 
 המים בכתב לביצוע הפסקה מסוימת, תבוצע אותה הפסקה. 

ביצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים, ניתוק 
זרימת המים בקו, חיתוך ו/או פירוק הקו הקיים, חיבור הקו החדש לקו 
הקיים ע"י חיבור אוגנים כולל אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור 

ול כמפורט בתוכניות, ניתוק הקווים הקיימים שנועדו המתאימים, הכ
לביטול מן המערכת, תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות, המילוי החוזר 

 וחידוש זרימת המים בצינור הקיים. 

במידה וצרכי ההספקה יחייבו סטייה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"ל, 
כל העבודות תעשינה ההפסקות בהתאם להוראות המחלקה הטכנית. מחיר 

 הכרוכות בהפסקות זרימה יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
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 חיבור קו הסניקה לביוב .ו

חיבור קווי הסניקה החדשים אל מערכת הסניקה הקיימת, בין אם במכון 
תהיה לאחר השלמת התנאים  1טיהור השפכים ובין אם במכון השאיבה מס' 

 הבאים:

 לחיבור. השלמת ביצוע קטע הקו המבוקש

 השלמת בדיקת לחץ וקבלת מסמך אישור.

 השלמת ביצוע כל האביזרים לאורך הקו במקטע הנדון.

 קבלת אישור המזמין לביצוע החיבור.

תכנית הערכות  -הצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע ניתוקים וחיבורים 
 מלאה לרבות לוח זמנים וכלים נדרשים לביצוע.

 קיימים ניתוק וביטול קווי מים וביוב  .ז

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח ינתק הקבלן 
או ביוב קיימים המיועדים לביטול. לפני תחילת ביצוע ניתוק קווי \קווי מים ו

או הביוב יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית בה יפרט הקבלן את \המים ו
הפעלת הקווים סדר הניתוקים וביטול הקווים הקיימים. רק לאחר חיבור ו

החדשים למערכת וקבלת אישור בכתב מהמפקח לתוכנית זו יחל בביצוע 
או הביוב המיועדים לביטול וניתוק חיבורים לצרכנים \ניתוק קווי המים ו

וכל זאת תוך שמירת רציפות באספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת 
 המים. 

יתקין  2ה בקוטר עד "הניתוק יכלול גילוי הקו הקיים וחיתוכו, בצינורות פלד
ומעלה  3"-הקבלן על קצה הצינור המיועד לביטול פקק הברגה, בקטרים מ

 ירתך הקבלן לקצה הצינור אוגן ויחבר אליו אוגן עיוור. 

הקבלן לבדו אחראי לשלמות ולתקינות הקווים הקיימים במשך כל זמן 
 ביצוע עבודתו.

 פירוק וסילוק צנרת ואביזרים המיועדים לביטול  .ח

ומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יפרק הקבלן במק
חלקי צנרת, אביזרים כגון: קווי מים וביוב קיימים שנועדו לביטול, מגופים, 

 חיבורי חלקות, שוחות מגופים, אלמנטים עיליים וכד'. 

 ביצוע הפירוק יבוצע רק לאחר השלמת הניתוקים כמפורט לעיל.

מפורק למחסני התאגיד ו/או יסלקם למקום הקבלן יעביר את החומר ה
 סילוק שיורה המפקח. 

 העבודה תעשה בהתאם לדרישות המפקח ו/או תאגיד מי רעננה.

 בדיקות הצנרת .10

 בדיקות לצנרת פלדה .א

 בדיקת לחץ .1

לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי 
יקה תבוצע הכיסוי החלקי ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית. הבד

באורכים אשר ייקבעו עם המהנדס. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק 
 בנוכחות המפקח ונציג שירות השדה של יצרן הצינורות.
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בדיקת  -בדיקות לא הורסות  - 4חלק  - 1026בדיקה תבוצע על פי ת"י 
 דלף הידרוסטטית ובהתאם למפורט מטה.

רוש יושג ע"י אטמוספרות לכל הפחות. הלחץ הד 12לחץ הבדיקה יהיה 
 משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן.

 הכנות לבדיקת הלחץ .2

ימים לאחר יציקת מבני הבטון  6-7אין להתחיל במילוי הקו אלא 
האחרונים. לפני המילוי יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים 

ובמיוחד והמבנים ולוודא שכל האביזרים במצב טוב ומוכנים לפעולה, 
יש לבדוק את פעולת שסתומי האוויר ואטימות הניקוזים. במקרה של 
בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ יש לאטום את הקצה הפתוח 
של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח. יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת 

 פעולת המשאבה.

 מילוי הקו במים .3

ב מהמהנדס. הקו לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכת
ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות וכדי 
לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים 
תיקבע ע"י המהנדס. בהתחלת המילוי יהיו כל מגופי הניקוזים פתוחים 
וכל ניקוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הלכלוך העלול להימצא 

 צינורות.ב

אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו, ייבדקו כל האביזרים 
לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות 
בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא מים, ינוקז 
הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על בדיקה זו עד אשר יתוקנו 

 ל הדליפות.כ

 בדיקת לחץ .4

שעות לאחר מילויו במים,  24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא 
 אחרי  -ובצינורות עם ציפוי פנימי ממלט צמנט 

שעות. מכל מקום, לא יועלה הלחץ בקו בלי אישור המהנדס. הלחץ  72
יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו לגובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת 

המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם תנאי  זמן אשר תקבע ע"י
 הטמפרטורה.

בעוד הקו נמצא תחת לחץ, ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה 
אשר תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. אחרי תיקון הדליפות יועלה 
הלחץ שנית ותעשה בדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות ועל התיקונים 

יהיה אטום בהחלט, לשביעות רצונו של  כמתואר מעלה, עד אשר
 המהנדס.

הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ לא 
"ייפול" בתקופת הבדיקה. בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים אטומים 
בקצותיהם באוגנים עיוורים כאשר המגופים פורקו מהם. המגופים 

 יורכבו לאחר הבדיקה.

 שחולת ניקוי קווים ע"י מ .5

לפני כל פעולת חיטוי בקו )כלורינציה( תוכנס לצינור משחולת עשויה 
ק"ג/מ"ק.  32מגליל ספוג עשוי מפוליאוריתן מוקצף במשקל סגולי 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למנוע חדירת אבנים, פסולת או כל גוף זר 
 .6"-20לצינורות. שימוש במשחולת הוא חובה בכל הקווים בקטרים "
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 רדיוגרפיה )צילומי ריתוכים(בדיקות  .6

 ולפי דרישות המפקח. API 1104בדיקת רדיוגרפיה תתבצע לפי תקן 

מכמות הריתוכים  10%-באתר על חשבון הקבלן. כמות הבדיקות תהיה כ
 מכמות הריתוכים עבור אביזרים חרושתיים. 30%-בין הצינורות וכ

הצינורות הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של 
 והאביזרים.

הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה 
ע"י המהנדס. מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך 

 יהיו חלק מעלות בדיקות השדה ומעבדה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 דגשים ותוספות לבדיקות לצנרת סניקת הביוב מפלדה .7

ומעלה ייבדקו בדיקה  24וכים בצנרת בקוטר "כל חיבורי הרית
 (.100%רדיוגרפית )

, על פי דרישת 24"-בדיקה רדיוגרפית של הריתוכים, בקטרים קטנים מ
 (.50%המפקח באתר, ולא פחות מחמישים אחוז מכלל הריתוכים )

 בדיקות עטיפות הצינורות .8

 הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של יצרן הצינורות לביקורת
 הקווים ע"י מכשיר חשמלי.

 חיטוי )כלורינציה( הקו .9

כל קו צינורות למים יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי 
הנחיות משרד הבריאות "הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים, 

". כמו כן יש לחטא כל קטע של קו צינורות 2006נוסח מעודכן נובמבר 
של תיקונים או שינויים. חיטוי הקו ייעשה קיים אחרי שנעשו בו עבודות 

אחרי בדיקת הלחץ, אלא אם המהנדס ייתן הוראות אחרות. כל עבודות 
החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות 
המים של המזמין. פעולת ההכלרה תבוצע על ידי אדם אשר קיבל 

 הסמכה לכך מהגורמים הרלוונטיים.

בקטריליות יוגשו למפקח לאישור לפני הכנסת הקו תוצאות בדיקות 
 לפעולה.

 בדיקות לצנרת פוליאתילן .ב

 בדיקת קטע מהצינור שהונח .1

יילקחו מדגמים של הצנרת שהותקנה באתר בקטעים שכללו ריתוך 
שבוצע באתר. מדגמים אלו יועברו לבדיקה במעבדה מתאימה ויבוצעו 

 .4427הבדיקות המתאימות בהתאם לתקן ישראלי 

מ' צינור שיונח  500ות המדגמים תהיה מדגש אחד לפחות עבור כל כמ
 באתר.

 רציפות לסרט הסימוןבדיקת  .2

תבוצע בדיקת רציפות לסרט הסימון שיותקן מעל צנרת הסניקה. 
נקודות ריקון  –הסדיקה תבוצע בקטעים בין נקודות בהן הסרט גלוי 

באמצעות או שסתומי אוויר, תחילת הקו, קצה הקו. הבדיקה תבוצע \ו
 גלאי מתאים וכל אורך תוואי הקו.
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 מבחן לחץ הידרוסטטי -בדיקת לחץ  .3

לאחר סיום החפירה והנחת הצנרת תבוצע בדיקת לחץ. בדיקת הלחץ 
אטמוספירות(  5בר ) 5מטר לכל היותר. לחץ המבחן  500תיעשה כל 

 בנקודה הנמוכה ביותר בקטע הנבחן.

ת שירות השדה של יצרן ביצוע הבדיקה יהיה בנוכחות ובהתאם להנחיו
 הצינורות וילווה בדו"ח מתאים מטעם היצרן.

הבדיקה תיעשה במי רשת. הקבלן יספק את המים הדרושים למבחן 
 בלחץ על חשבונו ובאחריותו.

הקבלן יספק את כל המכשור והציוד הדרוש לביצוע בדיקת הלחץ כולל, 
ים לבין בין השאר, את הצנרת הזמנית הדרושה להתחברות בין מקור המ

הקו ואת הצנרת הזמנית הדרושה לסילוק המים לאחר השלמת המבחן, 
משאבות, מדי לחץ וטמפרטורה, מוני מים, מתאמי אוגן לצנרת 

 פוליאתילן ואוגנים עיוורים לאיטום הקווים. 

תוכניות מפורטות של ציוד הבדיקה והמכשור, פרטי הביצוע, הציוד 
יגיש הקבלן תיאור מפורט של  והחומרים יוגשו לאישור המפקח. כמו כן

שיטת ביצוע הבדיקה, התכנון והביצוע של ציוד הבדיקה, התקנתו, 
 תפקודו כנדרש ועמידתו בלחצי הבדיקה המתוכננים למשך הזמן הנדרש.

קצוות הקו הפתוחים של הקטע הנבדק ייסגרו ע"י אוגנים אטומים 
שיתוכננו ע"י ופקקי הברגה. האוגנים יותקנו כנגד קירות או גושי עיגון 

 מהנדס מטעם הקבלן לשאת את הלחצים שיפעלו על האוגנים.

על הקבלן לוודא מראש שכל המרכיבים אשר עליהם מופעל לחץ המבחן 
 אכן תוכננו לעמוד בלחץ המבחן.

הציוד והמכשור, כולל מכשירי המדידה, יהיו חדישים ומתאימים 
המדידה לביצוע הבדיקה בהתאם לדרישות לעיל. הציוד ומכשירי 

יתוחזקו כהלכה ויישמרו במצב תקין במשך ביצוע העבודה. חלפים 
תקינים בכמות מספקת יוחזקו באתר כדי למנוע בזבוז זמן עקב תקלות. 
מד הלחץ יהיה מכויל על ידי מעבדה מוסמכת, ציוד ו/או מכשיר מדידה 

 שייפסלו על דיוק מכשירי המדידה יהיה כדלקמן:

 צלסיוס. ±0.1 דיוק מדי הטמפרטורה  -

 ליטר. ±0.5 דיוק מונה המים  -

 אטמוספרה. 0.1לחץ העבודה המינימלי של מד הלחץ  -

 הקריאה והתצוגה של כל המכשור תהיה ספרתית. -

טרם העלאת לחץ הבדיקה בקו יתבצע מילוי הקו במים )ללא לחץ( 
בהדרגה ובאיטיות למניעת הלם או רעידות בצינור וכדי לאפשר את 

ת. הקו ימולא למשך יומיים לפחות עד יציאת האוויר מהצינורו
להתייצבות טמפרטורת המים. יש לוודא את התייצבות הטמפרטורה 
 באמצעות חיישני טמפרטורה שיותקנו בתוך הקו במספר תחנות לאורכו.

הבדיקה מתבצעת בלחץ קבוע. לאחר התייצבות הטמפרטורה יש לבנות 
 5ומד של לחץ באמצעות הזרמת מים באופן הדרגתי עד  להגעה לע

אטמוספירות. קצב עליית הלחץ בהתאם להמלצת יצרן הצינור. יש 
 להבטיח שהמשאבה המזרימה מים לקו אינה יונקת אוויר.

 משך הבדיקה יהיה החל מההגעה ללחץ המבחן ועד לשעה לאחר מכן. 
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אם במשך הבדיקה הלחץ לא יורד ואין פגיעה ונזק מכני לצנרת 
 ת כשירה לשימוש. והאביזרים ניתן לקבוע כי המערכ

על הקבלן לקחת בחשבון שביצוע בדיקת הלחץ לקווים מחייב ביצוע 
הפסקה במהלך הרצוף של הנחת הקווים והשלמת הקטע החסר בגמר 
הבדיקה או, לחילופין, הפסקת עבודות הנחת הצנרת למשך יומיים 

 לפחות.

עלות ביצוע בדיקת הלחץ לצנרת הסניקה כמתואר לעיל כלולה במחיר 
 נור ולא ישולם בנוסף עבור הבדיקה.הצי

 עמודי סימון   .11

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן 
 ובאורך 3עמודי סימון. עמוד הסימון ייעשה מצינור פלדה מגולוון בקוטר "

 מ' ממולא בבטון, מעוגן באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון 1.5
 ס"מ. 30x30x30במידות  15-ב

מ' מעל לקרקע ויהיה צבוע בצבע על פי הנחיות המפקח, אדום  1.5העמוד יבלוט 
לביוב וכחול למי שתייה. בראש העמוד יותקן שלט, עשוי מפלטת פלדה מגולוונת 

מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד בשתי שכבות. השלט יהיה  2בעובי 
ת מי שתייה" או "קו / שוחת ס"מ ועליו יהיה כתוב "קו /שוח 25X35במידות 

ביוב" בצבע שמן בשתי שכבות. הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לכל 
 תנאי מזג האוויר, ובגוון שיורה עליו המפקח.

 עטיפת בטון על צינורות קיימים ומתוכננים .12

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת 
עו על ידי המפקח. תושבות, גושי עיגון ועטיפות הכמויות, או בקטעים שיקב

 . המתאים לתקנים הישראליים ת"י30-הבטון תהיינה מבטון מזויין ב
או לפי המסומן בתכניות. פרטי התושבות, גושי העיגון והעטיפות  466-ו 118מס' 

יהיו בהתאם לפרטים המופיעים בתכניות וצורת היציקה בהתאם לסעיף מס' 
 כללי. ביצוע העטיפה תהיה לפי פרט שבתכניות.של המפרט ה 57023

 שוחות ניקוי ושסתומי אוויר על קו הסניקה .13

השוחות תהיינה טרומיות חרושתיות אטומות במידות פנים כמפורט בתכניות 
ובכתב הכמויות דוגמת תוצרת "וולפמן" או "אקרשטיין" או ש"ע. השוחה 

 ס"מ מעל פני הקרקע. 40תבלוט 

ות ומשטחי הליכה ותהיינה תואמות את הפרט השוחות תכלולנה סולמ
 שבתוכניות.

עבודות הרכבת השוחה ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של יצרן 
 הצינורות והשוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.

מילוי חוזר סביב השוחות יבוצע בחומר מקומי, ללא אבנים מהודק בשכבות, 
 של המפרט הכללי ו/או הוראות המפקח. 57017בהתאם לדרישות סעיף מס' 

 סולמות, מעקות ומשטחי דריכה

לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן סולמות, מעקות ומשטחי 
 .1חלק  5988לפי ת"י  316דריכה  מפלב"מ 

מ'. הסולמות בהתאם לפרט  4.50-הסולמות יותקנו בעומקים הגדולים מ
או  1Aהגנה. מעקות בהתאם לפרט סטנדרטי אך ללא כלוב  1סטנדרטי מספר 

1B. 
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משטחי דריכה יהיו משבכות ממוסגרות המתאימות להולכי רגל כדוגמת תוצרת 
"סקופ" או שווה איכות או מבטון. חלקה העליון של השבכה יחורץ למניעת 

אשר יחוברו באמצעות ברגי  316החלקה. השבכות יותקנו על פרופילי פלב"מ 
 רן תאי הבקרה.עיגון בתיאום עם יצ

 עבור סולמות ומעקות נדרש הקבלן לספק אישור קונסטרוקטור לאחר התקנתם.

יש לשים לב לכך ששלבי הירידה והסולמות יותקנו בדופן השוחה אשר בא לא 
 ממוקמים חיבורים על מנת להבטיח מרחקים מתאימים בין שלבי הירידה.

 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת  .14

נה המכילה אגרגטים דקים, צמנט ומוספים מסוג מילוי בתערובת מוכ
CONTROLLED LOW STRENGTH MATERIAL החומר יהיה בעל .

שעות )חמש  5. זמן התקשות יהיה CBR 100%בעל  -תכונות המתאימות לאגו"ם 
המתאימים. יותר לשפוך את  ASTMשעות(. החומר יעמוד בדרישות תקני 

תנאי השטח יחייבו שימוש  החומר ישירות מהמיקסרים עם שוקת אלא אם
במשאבה ואז יסופק החומר בתערובת המתאימה למשאבה. שימוש במילוי זה 

 הנו לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.

 אופני מדידה .15

 מערכות הביוב .א

 צנרת פוליאתילן ופלדה למערכת הביוב .1

המדידה לתשלום עבור אספקה, חפירה, הנחת הצנרת וריתוכים 
אשר יסופקו, מסווג לפי סוג הצינור תהיה לפי מ"א של צינורות 

 קוטרו, וייעודו.

, גידור, ? רלבנטי?כמו כן יכלול את כל המפורט לעיל ובין היתר: 
חפירות גישוש ידנית לאיתור תשתיות קיימות, הגנה ותמיכה 
של תשתיות קיימות חוצות, חישוף, חפירה מדופנת, סילוק 

תוכנית הדיפון עודפי עפר ופסולת, דיפון דפנות החפירה על פי 
המאושרת, חפירת התעלות לצינורות, הורדת מפלס מי התהום, 
הידוק תשתית, שכבת אגרגטים, יריעה גיאוטכנית, הנחת 
הצינורות בתעלות וריתוכם, הספקת חומרי עזר הדרושים, 
 נקיטת האמצעים לעבודה ביבש, מצע ועטיפת חול, סרט סימון

במיטב החומר החפור , מילוי חוזר בחול מהודק או ורשת סימון
ושכבת אדמה גננית בשטחים פתוחים או מגוננים, ניקוי 

, סילוק עודפי חפירה ופסולת CCTVושטיפת הצינורות, צילומי 
לאתר מאושר ע"י הרשויות, החזרת המצב לקדמותו, הכנת 
תוכניות לאחר ביצוע, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם 

 מסירה למזמין.של הנחת הצינורות, בדיקת הלחץ ו

מובהר בזאת שעבור תמיכת תשתית חוצה ו/או מיגונה לא 
 ישולם בנפרד.

לא תעשה הבחנה לתשלום בין חפירה וחציבה וחפירה ידנית או 
 כל סוג חפירה.

אספקת צנרת כוללת בין היתר את אספקת הצינורות, 
המחברים, האטמים בין הצינורות, בדיקת טיב הצינור והתאמה 

הצינורות בבית חרושת, שמירת הצינורות לתקנים, קבלת 
ואחסונם, הובלת הצינורות לאתר או למחסני המזמין כולל 
העמסה ופריקה, פיזור הצינורות בשטח, ליווי צמוד של שירותי 
השדה וכל האביזרים והחומרים הדרושים לחיבור הצינורות, 

 שאינם נמדדים במפורש לתשלום.
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שירות שדה ופיקוח צד כן כולל המחיר כולל אחריות היצרן, 
 שלישי על ייצור הצינורות במפעל היצרן.

מחיר אספקת צנרת פוליאתילן, כולל גם עבודת החיבור בין 
הצינורות בשיטת ריתוך פנים ע"י יצרן הצינורות או מי שהוסמך 
על ידו. כן כולל המחיר התחייבות יצרן הצינורות, או נציגו, 

שנים בתקופת  5למתן שירותי ריתוך פנים לצנרת במשך 
האחריות, אחזקה במצב תקין ומוכן לעבודה של מכונת ריתוך 

 מ"מ. 710פנים לקוטר 

מחיר אספקת צנרת פלדה יכלול ריתוך הצנרת ובדיקת 
 הריתוכים, העטיפה החיצונית והצביעה החיצונית כנדרש.

 ספחי צנרת ואביזרים חרושתיים

 ספחי צנרת כולל מתאמי אוגן, קשתות וזוויות מעל
מעלות, הסתעפויות, מיצרים וכדומה יימדדו לתשלום לפי  15

יחידות בהתאם לסוגם וקוטרם. מחיר הספחים יכלול בין היתר 
אספקה והתקנה מושלמת לרבות כל העבודות הנלוות 

 והבדיקות המפורטות לעיל.

עבור אביזרי וספיחי צנרת, שלא יפורטו במפורש לתשלום בכתב 
מורתם תהיה כלולה במחירי הכמויות, לא ישולם בנפרד ות

 היחידות השונות.

המגופים יימדדו לתשלום לפי יחידות. המחיר כולל  - מגופים .2
 אספקה והתקנה בשלמות.

המדידה לתשלום תהיה לפי יחידת שסתום  - שסתומי אוויר .3
אוויר שתותקן כולל הזקף, המגוף ואוגנים ושסתום האוויר 

 וצנרת הניקוז מפוליאתילן.

לפי יחידה. המחיר כולל אספקה והתקנה  ימדדו - דרסרים .4
 בשלמות.

 ימדדו לפי יח'. המחיר כולל אספקה והתקנה בשלמות. - אוגנים .5

 חיבור קו הסניקה לביוב למערכת הסניקה הקיימת .6

חיבור קו הסניקה החדש אל הקו הקיים במקומות השונים 
יימדד בשלמות כקומפלט עבור כל אחד ואחד מהחיבורים ויכלול 

ודות הנדרשות לביצוע החיבור לרבות שאיבות זמניות את כל העב
 של הביוב וכל הנדרש בשלמות.

 מערכות מים .ב

 צנרת פלדה למערכת המים .1

הספקת והנחת צינורות פלדה עטופים בפוליאתילן משוחל תלת 
 המחיר לפי מ"א צינור.  -שכבתי וציפוי פנימי מבטון 

ופזור  המחיר כולל: הספקת צינורות, הובלה מביהח"ר, פריקה
לאורך תוואי ההנחה במנוף או מחפר. חפירה לעומק מכסימלי 

מ' )במכונה או ידיים(, מפני קרקע קיימים ו/או מתוכננים  1.5של 
וברוחב מתאים. הספקה ומילוי חול בהתאם לפרט בגיליון 
הפרטים. ריתוכים בכל זווית שהיא, חתוכים, תיקוני ראשים. 

ולל הספקת השרוולים, עטיפה באמצעות שרוולים מתכווצים כ
הספקה והנחת סרט סימון מתאים בהתאם לתקנים. הספקה 
והתקנת קשתות מבוטנות. הספקה והתקנת מעברי קוטר 
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מבוטנים. הספקה והתקנת הסתעפויות )טה( חרושתיות עבור 
הקו הראשי ועבור הקווים המשניים וחיבורי החלקות. פינוי 

די המשרד להגנת עודפי אדמה לאתר סילוק פסולת מאושר על י
הסביבה. שטיפת הקו, חיטוי, בדיקות לחץ, בדיקות רדיוגרפיות 
,בדיקות שירות שדה, בדיקות מים )ע"י משרד הבריאות(. עטיפת 

 ראשים ותיקוני כיסוי התעלות.
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הספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז מברזל יציקה  - מגופים .2

 16 או שווה איכות(. לחץ עבודה TRSמצופה אמיל )דגם 
אטמוספרות. אוגן, מחבר לאוגן, הרכבת המערכת, ביצוע 

 ריתוכים, חיתוכים. המחיר לפי יחידה.

 חיבור לצינורות מים ראשיים קיימים .3

המחיר כולל: חפירה וכיסוי. עבודות ריתוך )הסתעפות(, חיתוך,  
ריתוך וחיבור אוגנים לפי הצורך. תיקוני עטיפה וניקוז הקו 

ד" לחיבור בין הצינור הקיים לצינור בהתאם לצורך. ביצוע "למ
החדש כולל הספקת הקשת וזקף ריתוך. המחיר לפי יחידה 

 . בהתאם לקוטר קו הצינורות החדש

 נקודת שסתום אוויר .4

 90", זווית Tהסתעפות מקו ראשי ע"י קטעי צינורות ואביזר " 
מעלות וזקף, אספקה והתקנה של שסתום האוויר מסווג לפי 

תאים, קטעי צנרת ואביזרים. המחיר לפי קוטר, מגוף טריז מ
 יחידה. 

 ביצוע "למד" אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה .ג

מעלות בהתאם  45מעלות או  90ביצוע "למד" הבנוי משתי קשתות 
להחלטות המהנדס. המחיר כולל:  הספקה, הובלה והתקנה של קשתות 

ת אחת בלבד ישולם יח'(. היה ולצורך התיאום תידרש קש 2מוכנות )
-עבור מחצית ה"למד". הביצוע כולל הנחת צינורות בעומקים הגדולים מ

 מ'. המחיר לפי יחידה בהתאם לקוטר הקו. 1.5

 חיבורי מים לחלקות חקלאיות .ד

המחיר הכולל: הספקה של צינורות עטופים ומצופים פנימית בבטון 
, מעברים ואביזרים מגולוונים כולל מופות, זוויות, ניפלים כפולים

, 4" - 3קוניים, טעים, ברזים בושינגים, רקורדים ואוגנים בקטרים "
 צינורות הנדרשים לביצוע חיבור לאחר זווית עליה.

 Tחיבור מהצינור הראשי החדש עד למערכת המדידה כולל מסעף 
וזוויות על פי הצורך עד זווית העלייה. לא ישולם בנפרד עבור "למדים" 

כלל במחיר חיבור בית. אורך הצינור מיציאת בחיבורי בתים, הנ"ל נ
 הצינור הראשי עד זווית העלייה ישולם לפי מ"א.

המחיר יכלול פירוק מערכת המדידה הקיימת, ניתוק מד המים מהפלט 
החשמלי שמחובר למשדר, פירוק מד המים מצנרת המים, רישום קריאת 

הכבל  מד המים בזמן הפירוק, חיבור מד המים מחדש, חיבור מחדש של
 החשמל, כולל הפלט, לתוך המד.

במקרה שתידרש הכנה בלבד תבוצע יציאה מהקו הראשי התקנת זקף 
מ' מעל לקרקע הרכבת זווית ומגוף בהתאם לקוטר  0.5בגובה של 

 ההכנה. הנ"ל יימדד בנפרד בהתאם למצוין בכתב הכמויות.

 מחיר לפי יחידה.

ועל חשבונו לרבות  כל הבדיקות יהיו באחריות הקבלן - בדיקות צנרת .ה
הזמנת שירות שדה של היצרן ומתן חוות דעת על הביצוע לאורך הדרך 

 וכן מתן מסמך סופי בסיום העבודה.
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המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזוין יימדד לפי מ"ק  - עטיפת בטון .ו
ויכלול חפירה נוספת סביב הצינור וביצוע טפסנות מתאימה, ברזלי זיון 

 רט.ויציקת הבטון על פי מפ

 ימדדו לפי יח' בשלמות. - עמודי סימון .ז

 תאי בקרה .ח

עבור שוחות בקרה טרומיות המדידה לתשלום תהיה לפי מחיר כיחידה 
מטר. המחיר  6.0מושלמת )קומפלט(, ללא קשר לעומק השוחה, עד עומק 

יכלול חישוף, חפירה, תשתית לשוחה, הספקה והתקנת שוחה על כל 
, אטמים מיוחדים לחיבור צינורות, מכלוליה, קדחים לחיבורים צידיים

לכל  SHOP DRAWINGאיטום בין החוליות, הכנת והגשת תוכנית 
שוחה ושוחה לאישור המפקח, הספקת והרכבת אביזרים תקניים למעבר 
וחבור הצינורות לקיר השוחה, מילוי חוזר בעפר, סילוק עודפי חפירה 

אר לאתר מאושר ע"י הרשויות, החזרת השטח לקדמותו, וכל ש
החומרים והעבודה שיידרשו לביצוע העבודה כנדרש וכמתואר בתוכניות 

 ובמפרטים, ואינם מפורטים לתשלום בנפרד.

 סולמות, מעקות ומשטחי דריכה .ט

סולמות ומעקות ימדדו לפי מ"א ומשטחי דריכה לפי מ"ר. המחיר כולל 
אספקה והתקנה בשלמות על פי הנחיות מפרט זה לרבות אישור 

 קונסטרוקטור.

 מובלים )שרוולים( לתקשורת והשחלת סיבים אופטיים 57.08

 כללי .א

ומתייחס לעבודות הנחת צינורות  08פרק זה הנו בהתאם למפרט הכללי פרק 
ועד למט"ש רעננה לרבות תאי  1לתשתית סיבים אופטיים ממכון השאיבה מספר 

 בקרה. 

תונים של כמו כן ביצוע השחלה של סיבים אופטיים וחיבורם למערכת תקשורת הנ
על ידי התאגיד. ביצוע עבודות החומרה )השחלת הסיבים האופטיים וחיבורם( תהיה 

 והעבודה לעיל תהיינה באמצעותו בלבד. קבלן מוכתב

 הנחת מובלים )שרוולים( ותאי בקרה .ב

במפרט הכללי. תיקון  08.03.07עבודות החפירה להנחת השרוולים בהתאם לפרק  .1
 פרט זה.ושיקום כבישים בהתאם להנחיות מ

 הנחת הצינורות )שרוולים( .2

יש להימנע מביצוע מחברי מופה בצינורות שמוטמנים יותקנו צינורות ללא  .א
 מחברים בין התאים.

הצינורות יותקנו ללא קיפול או פגיע מכאנית כלשהיא. במידה והתגלה יש  .ב
 לחתוך ולחבר מופה תקנית.

 תאי בקרה .3

ים פלסטיים ולא תאים בניגוד לאמור במפרט הכללי, תאי הבקרה יהיו תא
 \מבטון. תאי הבקרה המותקנים בתוך גדורה או בתחום מכון טיהור השפכים  

של "רומולד טכנולוגיות  KS80מכון השאיבה יהיו תאי תקשורת דוגמת דגם 
ס"מ עם פתח  60ס"מ וגובהם  80בע"מ" או שווה איכות. קוטר התאים יהיה 

 עליון בקוטר
 ילן לא ממוחזר ויכללו שלבי ירידה.ס"מ. התאם ייוצרו מפוליאת 63
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תאי הבקרה המותקנים לאורך דרכים, ללא גידור, יהיו תאי בקרה מבטון 
עמודי סימון משני  2. יותקנו D400ס"מ עם תקרה ומכסה כבדים  80בקוטר 

 צדי התא.

 עבודות החומרה )השחלת הסיבים האופטיים וחיבורם( .ג

ים וחיבורם( תהיה על ידי קבלן ביצוע עבודות החומרה )השחלת הסיבים האופטי .1
 מוכתב.

מ"מ  16קוטר  GMPLAST A/Sיסופקו ויושחלו בנשיפה שלושה צינורות דוגמת  .2
 לצינור. 1מ"מ פנים מוקשחים בעלי תא  12-חוץ ו

סיבים סינגל מודל להתקנה חיצונית בנשיפה דוגמת  72יסופק ויושחל כפל אופטי   .3
 או שווה איכות  FTXסדרת 

 RotalNetworksשל חברת  Opp-1F-12פנלים אופטיים דוגמת  יסופקו ויותקנו .4
 או שווה איכות לרבות חיבור הסיבים לפאנלים.

 
 אופני מדידה .ד

 בהסתייגויות ובדגשים הבאים:08.00אופני המדידה בהתאם למפרט הכללי פרק 

הנחת הצינות כוללת תמיד התקנת חוט משיכה וכן כוללת ביצוע עבודות החפירה.  .1
 ימדד בנפרד.חפירה לא  ת

דרך מצעים וכדומה יתומחרו בהתאם למופיע  \דרך משולבת  \תיקוני כביש  .2
 במפרט זה עבור מערכות מים וביוב.

מחיר הצינורות )שרוולים( ותאי הבקרה כולל אספקה והתקנה לרבות התחברויות  .3
לתאים החדשים, אטמים, מופות, פקקי אטם, הכול בשלמות לרבות כל חומרי 

 העזר הנדרשים.

 סיבים אופטיים .4

 צנרת וכבל אופטי ימדדו לפי מ"א. מחיר כולל אספקה והתקנה בשלמות. .5

 ריתוך וחיבור סיב לסיב יימדד לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות. .6

 פנל אופטי יימדד לפי יח' ויכלול אספקה והתקנה בשלמות לרבות חיבורים. .7

 
 

 



244,500.00 סה"כ עבודות מתכת 8

244,500.00 סה"כ תת פרק  40.08.01 1

115,500.00 165.00 700.00 מ"ר

אופציונלי, באישור המפקח בלבד
לרבות חפירה, הידוק וכל יתר הפעולות הנדרשות - לרבות חפירה, הידוק וכל יתר הפעולות הנדרשות - 

הסניקה - המחיר כולל בטון, ברזל זיון, הכנת פני הקרקע הסניקה - המחיר כולל בטון, ברזל זיון, הכנת פני הקרקע 
משטח מבטון ב-30 מזויין בעובי 10 ס"מ  יצוק מל קו משטח מבטון ב-30 מזויין בעובי 10 ס"מ  יצוק מל קו  40.08.01.002

129,000.00 86.00 1,500.00 מ"א

מגולוון כל 30 ס"מ
מ"מ כל 5 מ' כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל מ"מ כל 5 מ' כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל 

גדר בקר בגובה 1.2 מ' כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5 גדר בקר בגובה 1.2 מ' כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5  40.08.01.001

תת פרק  40.08.01 1

עבודות מתכת 8

פיתוח נופי 40

241,153.00 סה"כ עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

73,375.00 סה"כ סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

5,420.00 5,420.00 1.00 קומפלט רווח קבלן לעבודת קבלן מוכתב 08.02.01.007

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' צוות בדיקות תשתיות תת"ק (יום העבודה) 08.02.00.006

1,080.00 45.00 24.00 יח' ריתוך סיב לסיב בארגונית קלוג'ר 08.02.00.005

900.00 450.00 2.00 יח' אספקה והתקנת פנל אופטי/ארונית עד 12 סיבים 08.02.00.004

28,000.00 16.00 1,750.00 מ"א
להתקנה חיצונית

אספקה והתקנה של כבל אופטי 72 סיבים סינגל מודל אספקה והתקנה של כבל אופטי 72 סיבים סינגל מודל  08.02.00.003

21,450.00 6.50 3,300.00 מ"א

ושלישית
1 תאים לצינור בתשתית צינור קיים - התקנה שניה 1 תאים לצינור בתשתית צינור קיים - התקנה שניה 

אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת  08.02.00.002

14,025.00 8.50 1,650.00 מ"א
1 תאים לצינור בתשתית צינור קיים - התקנה ראשונה

אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת  08.02.00.001

סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

167,778.00 סה"כ שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

12,428.00 12,428.00 1.00 קומפלט רווח קבלן לעבודת קבלן מוכתב 08.01.01.005

700.00 350.00 2.00 יח' חיבור שרוול חדש לתא קיים 08.01.00.004

132,000.00 80.00 1,650.00 מ"א
להתקנה תת קרקעית כולל חפירה, מילוי והידוק

צינור פוליאתילן לפי ת"י 1531, יק"ע 13.6 בקוטר 50 מ"מ צינור פוליאתילן לפי ת"י 1531, יק"ע 13.6 בקוטר 50 מ"מ  08.01.00.003

6,900.00 2,300.00 3.00 יח'
D400 שכבת חצץ של 20 ס"מ, כולל מכסה ממין  

תא בקרה לכבלים טרומי בקוטר 80 ס"מ ובעומק 130 ס"מ,תא בקרה לכבלים טרומי בקוטר 80 ס"מ ובעומק 130 ס"מ, 08.01.00.002

15,750.00 1,750.00 9.00 יח' KS80 תא תקשורת דוגמת 08.01.00.001

שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חזי סאיג באמצעות רמדור נט ע.יפה

אסמכתא: 

מספר עבודה: 434

שם עבודה: שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה
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1,700.00 850.00 2.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "12 57.02.00.006

14,880.00 1,200.00 12.40 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.005

22,000.00 2,200.00 10.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.004

10,000.00 2,500.00 4.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "24 57.02.00.003

6,400.00 3,200.00 2.00 מ"א

תלת שכבתית בהתקנה תת קרקעית בקוטר "28 
ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה 
אספקה והתקנה של קטעי צנרת פלדה לסניקת ביוב ללא אספקה והתקנה של קטעי צנרת פלדה לסניקת ביוב ללא  57.02.00.002

צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

5,151,415.00 סה"כ צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

84,000.00 7,000.00 12.00 יח'
חוץ 710 מ"מ באישור המפקח בלבד

אספקה והתקנת מופת ריתוך PE-100 SDR-17  בקוטר אספקה והתקנת מופת ריתוך PE-100 SDR-17  בקוטר  57.01.00.010

112,000.00 7,000.00 16.00 יח'
חוץ 710 מ"מ

אספקה והתקנת תותב אוגן PE-100 SDR-17  בקוטר אספקה והתקנת תותב אוגן PE-100 SDR-17  בקוטר  57.01.00.009

455,000.00 35,000.00 13.00 יח'
SDR-17  בקוטר חוץ 710 מ"מ

 PE-100 710-710-710 "אספקה והתקנת מסעף "טה PE-100 710-710-710 "אספקה והתקנת מסעף "טה 57.01.00.008

24,300.00 4,050.00 6.00 יח' כנ"ל אבל קשת 15 מעלות 57.01.00.007

20,400.00 4,080.00 5.00 יח' כנ"ל אבל קשת 30 מעלות 57.01.00.006

28,735.00 4,105.00 7.00 יח' כנ"ל אבל קשת 45 מעלות 57.01.00.005

25,880.00 6,470.00 4.00 יח' כנ"ל אבל קשת 60 מעלות 57.01.00.004

26,100.00 6,525.00 4.00 יח'
בקוטר חוץ 710 מ"מ

  PE-100 SDR-17 אספקה והתקנת קשת 90 מעלות  PE-100 SDR-17 אספקה והתקנת קשת 90 מעלות 57.01.00.003

4,130,000.00 2,950.00 1,400.00 מ"א
בחפירה משותפת

כנ"ל אבל עבור הצנרת כפולה - שני צינורות במקביל כנ"ל אבל עבור הצנרת כפולה - שני צינורות במקביל  57.01.00.002

245,000.00 1,750.00 140.00 מ"א

בהתאם להנחיות המפרט המיוחד והתכניות
מפוליאתילן SDR-17 PE-100 בעומק עד 2.5 מ', הכל מפוליאתילן SDR-17 PE-100 בעומק עד 2.5 מ', הכל 

אספקה והתקנה של צנרת ביוב בקוטר חוץ 710 מ"מ אספקה והתקנה של צנרת ביוב בקוטר חוץ 710 מ"מ  57.01.00.001

צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

קו סניקה לביוב וקו מים 57

6,000.00 סה"כ עבודות גינון והשקייה 41

6,000.00 סה"כ גינון ונטיעות 2

6,000.00 סה"כ תת פרק  41.02.01 1

6,000.00 2.00 3,000.00 מ"ר הסרת צימחיה,ניקוי השטח וחישוף 41.02.01.001

תת פרק  41.02.01 1

גינון ונטיעות 2

עבודות גינון והשקייה 41

244,500.00 סה"כ פיתוח נופי 40

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חזי סאיג באמצעות רמדור נט ע.יפה
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עבודות שונות 4

286,900.00 סה"כ אביזרים לביוב 3

8,750.00 250.00 35.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד סימון לקו לביוב 57.03.00.008

45,000.00 45,000.00 1.00 יח'
פנים 300X300 ס"מ

אספקה והתקנה של תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר אספקה והתקנה של תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  57.03.00.007

112,000.00 8,000.00 14.00 יח'

3"
"א.ר.י." או שווה איכות בקוטר "3 לרבות מגוף טריז בקוטר "א.ר.י." או שווה איכות בקוטר "3 לרבות מגוף טריז בקוטר 

אספקה והתקנה של שסתום אוויר לביוב דוגמת D26 של אספקה והתקנה של שסתום אוויר לביוב דוגמת D26 של  57.03.00.006

21,000.00 10,500.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "12 57.03.00.005

70,000.00 35,000.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של מגוף טריז לביוב בקוטר "24 57.03.00.004

5,300.00 5,300.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.03.00.003

7,050.00 7,050.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.03.00.002

17,800.00 8,900.00 2.00 יח'
PAS 10 PN16 של Talis או שווה איכות בקוטר "24

 Uni Joint אספקה והתקנה של מחבר פירוק מאוגן דוגמת Uni Joint אספקה והתקנה של מחבר פירוק מאוגן דוגמת 57.03.00.001

אביזרים לביוב 3

197,260.00 סה"כ צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

1,400.00 700.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "12 57.02.00.021

8,750.00 1,250.00 7.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.020

2,100.00 2,100.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.019

40,300.00 3,100.00 13.00 יח' אספקה והתקנה של אוגן פלדה עיוור בקוטר "28 57.02.00.018

1,200.00 600.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "12 57.02.00.017

9,630.00 1,070.00 9.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.016

3,400.00 1,700.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.015

35,000.00 2,500.00 14.00 יח' אספקה והתקנה של אוגן פלדה בקוטר "28 57.02.00.014

3,400.00 3,400.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.013

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.012

5,400.00 5,400.00 1.00 יח'

קרקעית או צביעה חיצונית בהתקנה עילית 
לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהטמנה לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהטמנה 

אספקה והתקנה של קשת 90 מעלות "24 מצנרת פלדה אספקה והתקנה של קשת 90 מעלות "24 מצנרת פלדה  57.02.00.011

6,700.00 6,700.00 1.00 יח'

עילית או עטיפה תלת שכבתית בהתקנה תת קרקעית 
לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה 

אספקה והתקנה של מסעף "טה" "24 מצנרת פלדה אספקה והתקנה של מסעף "טה" "24 מצנרת פלדה  57.02.00.010

2,200.00 2,200.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 \ "20 57.02.00.009

9,400.00 4,700.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "24 \ "28 57.02.00.008

8,600.00 4,300.00 2.00 יח'

שכבתית בהתקנה תת קרקעית 
 ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה תלת  ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה תלת 

אספקה והתקנה של מעבר קוטר "20 \ "28 ללא ציפוי פניםאספקה והתקנה של מעבר קוטר "20 \ "28 ללא ציפוי פנים 57.02.00.007

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חזי סאיג באמצעות רמדור נט ע.יפה
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576,000.00 600.00 960.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "14 57.06.00.006

17,160.00 520.00 33.00 מ"א

בתוך השרוול לרבות סנדלי סמך על פי פרט
 פלדה בעובי דופן "3/16 בקוטר "12 והשחלת צינור המים  פלדה בעובי דופן "3/16 בקוטר "12 והשחלת צינור המים 
תוספת למחיר צינור המים עבור אספקה והתקנה של שרוולתוספת למחיר צינור המים עבור אספקה והתקנה של שרוול 57.06.00.005

12,600.00 2,100.00 6.00 יח'
 משתי זוויות 45 מעלות וקטע צנרת

"למד" בקוטר "8 עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים, מורכב"למד" בקוטר "8 עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים, מורכב 57.06.00.004

20,700.00 230.00 90.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "4 57.06.00.003

3,975.00 265.00 15.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "6 57.06.00.002

294,000.00 300.00 980.00 מ"א

 טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.50 מטר כולל ספחים
ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 אוועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או

קו מים מפלדה בקוטר "8 ע.ד. "5/32 עם ציפוי פנים בטון קו מים מפלדה בקוטר "8 ע.ד. "5/32 עם ציפוי פנים בטון  57.06.00.001

צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

250,000.00 סה"כ חיבור מערכות ביוב 5

100,000.00 50,000.00 2.00 קומפלט
1

כנ"ל אבל חיבור לקו הסניקה הקיים במכון השאיבה מספר כנ"ל אבל חיבור לקו הסניקה הקיים במכון השאיבה מספר  57.05.00.003

75,000.00 75,000.00 1.00 קומפלט כנ"ל אבל חיבור לקו הקיים בסמוך לגדר המט"ש המערבית 57.05.00.002

75,000.00 75,000.00 1.00 קומפלט

הגלשת השפכים
השפכים לרבות כל העבודות הנלוות הנדרשות וללא השפכים לרבות כל העבודות הנלוות הנדרשות וללא 

חיבור קו הביוב החדש לקו הביוב הקיים במכון טיהור חיבור קו הביוב החדש לקו הביוב הקיים במכון טיהור  57.05.00.001

חיבור מערכות ביוב 5

157,295.00 סה"כ עבודות שונות 4

32,000.00 320.00 100.00 מ"ק CLSM אספקה ופיזור של בטון מהיר התקשות 57.04.00.010

6,000.00 1,500.00 4.00 מ"ר

אותיות 7.0 ס"מ לפחות על פי פרט
50X40 ס"מ, בעל רקע לבן וכיתוב בצבע אדום, גודל 50X40 ס"מ, בעל רקע לבן וכיתוב בצבע אדום, גודל 
שילוט תקני מפח להתקנה על גדרות ושערים בגודל שילוט תקני מפח להתקנה על גדרות ושערים בגודל  57.04.00.009

21,000.00 2,100.00 10.00 יח'

"גדרות אורל י בע"מ" או שווה איכות
 פלדה מרותכת המתאים לגדר דוגמת דגם "בזק" של  פלדה מרותכת המתאים לגדר דוגמת דגם "בזק" של 

לרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, דקורטיבי עשוי מרשתלרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, דקורטיבי עשוי מרשת
אספקה של שער פשפש על פי הנחיות המפרט המיוחד אספקה של שער פשפש על פי הנחיות המפרט המיוחד  57.04.00.008

72,000.00 600.00 120.00 מ"א

"גדרות אורלי בע"מ " או שווה איכות
עשוייה מרשת פלדה מרותכת דוגמת דגם "בזק" של עשוייה מרשת פלדה מרותכת דוגמת דגם "בזק" של 
לרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, גדר דקורטיבית לרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, גדר דקורטיבית 
אספקה של גדר רשת על פי הנחיות המפרט המיוחד אספקה של גדר רשת על פי הנחיות המפרט המיוחד  57.04.00.007

1,900.00 950.00 2.00 יח'
פרט

אספקה והתקנה של עמוד תמיכה לצנרת ואביזרים על פי אספקה והתקנה של עמוד תמיכה לצנרת ואביזרים על פי  57.04.00.006

10,320.00 120.00 86.00 מ"ק אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' 57.04.00.005

575.00 115.00 5.00 מ"ק אספקה פיזור והידוק של מצע חצץ 57.04.00.004

3,200.00 800.00 4.00 מ"א אספקה והתקנה של סולם ירידה מפלב"מ 316 על פי פרט 57.04.00.003

1,800.00 600.00 3.00 יח' אספקה והתקנה של מאחז יד מפלב"מ 316 על פי פרט 57.04.00.002

8,500.00 850.00 10.00 מ"א אספקה והתקנה של מעקה תקני מפלב"מ 316 על פי פרט 57.04.00.001

סה"כ מחיר כמות יחידת 
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17,600.00 320.00 55.00 מ"א
הביצוע, אספקה והתקנת גדר רשת זמנית לתקופת הביצוע, אספקה והתקנת גדר רשת זמנית לתקופת 

פירוק גדר קיימת מכל סוג, אחסנתה בשלמות לתקופת פירוק גדר קיימת מכל סוג, אחסנתה בשלמות לתקופת  57.07.00.006

33,350.00 230.00 145.00 יח'

על פי הנחיות המפרט המיוחד - לפי עץ.
או טרנצ'רף לרבות מריחת חומרי הגנה על קצות השורשים או טרנצ'רף לרבות מריחת חומרי הגנה על קצות השורשים 
חיתוך שורשים אופקי מקצועי על ידי שימוש במסור מכאני חיתוך שורשים אופקי מקצועי על ידי שימוש במסור מכאני  57.07.00.005

79,750.00 550.00 145.00 יח'

הגזומים
מריחת חומרי הגנה על פי הנחיות אגרונום על גבי הענפים מריחת חומרי הגנה על פי הנחיות אגרונום על גבי הענפים 

גיזום נוף של עץ קיים בכל גודל וגובה לרבות פינוי הגזם, גיזום נוף של עץ קיים בכל גודל וגובה לרבות פינוי הגזם,  57.07.00.004

9,000.00 3,000.00 3.00 יח' העתקה זמנית של עצי הדר על פי הנחיות המפרט המיוחד 57.07.00.003

24,000.00 8,000.00 3.00 קומפלט
החפירה עבור עבודה סביב עמוד חשמל קיים

תוספת למחיר הנחת צנרת הביוב עבור תמיכה ודיפון של תוספת למחיר הנחת צנרת הביוב עבור תמיכה ודיפון של  57.07.00.002

7,000.00 3,500.00 2.00 יח'

וכל הנדרש לביצוע מושלם תוך השבת מצב לקדמותו
מתחת לקיר תחנת השאיבה, כולל תמיכה ודיפון, חציבות מתחת לקיר תחנת השאיבה, כולל תמיכה ודיפון, חציבות 
תוספ למחיר צינור הסניקה לביוב עבור מעבר קו הסניקה תוספ למחיר צינור הסניקה לביוב עבור מעבר קו הסניקה  57.07.00.001

עבודות הכנה ופירוקים 7

1,017,585.00 סה"כ צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

3,500.00 250.00 14.00 יח' עמוד סימון לקו מים 57.06.00.019

3,600.00 900.00 4.00 יח'

וסגירה עם אוגן עיוור.
מעלות וזקף, זוית 90 מעלות נוספת, מגוף (נמדד בנפרד) מעלות וזקף, זוית 90 מעלות נוספת, מגוף (נמדד בנפרד) 

ראשי/משני, קו מים בשטח באורך עד 2.0 מ', זווית 90 ראשי/משני, קו מים בשטח באורך עד 2.0 מ', זווית 90 
ביצוע הכנה למגרש חקלאי לרבות חיבור לקו מים ביצוע הכנה למגרש חקלאי לרבות חיבור לקו מים  57.06.00.018

6,000.00 1,200.00 5.00 יח'

לביצוע מושלם ע"פ הפרט.
 לקו המים הפרטי במגרש לרבות כל האביזרים הנדרשים  לקו המים הפרטי במגרש לרבות כל האביזרים הנדרשים 

ים בשטח הפרטי אחרי השעון באורך עד 5.0 מ' והתחברותים בשטח הפרטי אחרי השעון באורך עד 5.0 מ' והתחברות
אספקת מד מים). כולל חיבור ללקו מים ראשי/משני, קו מ אספקת מד מים). כולל חיבור ללקו מים ראשי/משני, קו מ 

פרוק והרכבה של מד מים, מעבירי קוטר, ברגים, (לא כולל פרוק והרכבה של מד מים, מעבירי קוטר, ברגים, (לא כולל 
חידוש חיבור מים בודד למגרש חקלאי בקוטר "4 לרבות חידוש חיבור מים בודד למגרש חקלאי בקוטר "4 לרבות  57.06.00.017

5,700.00 1,900.00 3.00 יח'

 והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם התאגיד
לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזולרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו

חיבור קו מים חדש בקוטר "6-"8 לקו מים קיים בכל קוטר חיבור קו מים חדש בקוטר "6-"8 לקו מים קיים בכל קוטר  57.06.00.016

3,700.00 3,700.00 1.00 יח' מסנן/מלכודת אבנים בקוטר "8 57.06.00.015

12,000.00 12,000.00 1.00 יח' אביזר מונע זרימה חוזרת - מז"ח - בקוטר "8 57.06.00.014

4,350.00 1,450.00 3.00 יח'
כדורי בקוטר "2 דוגמת "א.ר.י." דגם D-050 או שווה איכות

שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר "2 כולל זקף וברז שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר "2 כולל זקף וברז  57.06.00.013

27,750.00 1,850.00 15.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "4 57.06.00.012

2,600.00 2,600.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "6 57.06.00.011

8,600.00 4,300.00 2.00 יח'
EKO-S/L או ש"ע,

מגוף טריז בקוטר "8  דוגמת "רפאל" TRL/TRS ,"הכוכב" מגוף טריז בקוטר "8  דוגמת "רפאל" TRL/TRS ,"הכוכב"  57.06.00.010

2,250.00 2,250.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "4 57.06.00.009

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "6 57.06.00.008

9,600.00 4,800.00 2.00 יח'
עילית צבועה ושימוש ב-4 זויות 90 מעלות על פי פרט

פרט "גמל" מצינור פלדה בקוטר "8 הכולל מעבר לצנרת פרט "גמל" מצינור פלדה בקוטר "8 הכולל מעבר לצנרת  57.06.00.007

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה
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עבודת כח אדם 1

עבודות רג'י 60

7,952,105.00 סה"כ קו סניקה לביוב וקו מים 57

284,450.00 סה"כ שיקומים 8

30,000.00 30.00 1,000.00 מ"א

 גרוס או מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ מהודק
 חפירה עד 50 ס"מ, הכנת צורת דרך, הידוק ופיזור אספלט חפירה עד 50 ס"מ, הכנת צורת דרך, הידוק ופיזור אספלט
הכשרת דרכי עפר לדרכים חלופיות ברוחב עד 4 מ' לרבות,הכשרת דרכי עפר לדרכים חלופיות ברוחב עד 4 מ' לרבות, 57.08.01.050

42,000.00 70.00 600.00 מ"ר כנ"ל אבל באזור דרך מצעים 57.08.00.040

187,000.00 85.00 2,200.00 מ"ר כנ"ל אבל באזור דרך עם מצע אספלט גרוס 57.08.00.030

21,850.00 115.00 190.00 מ"ר כנ"ל אבל באזור מרוצף 57.08.00.020

3,600.00 120.00 30.00 מ"ר

ס"מ
אופן ב- 2 שכבות מצע א' בעובי 20 ס"מ כ"א ואספלט 10 אופן ב- 2 שכבות מצע א' בעובי 20 ס"מ כ"א ואספלט 10 
מים \ ביוב בכל עומק לרבות מבנה כביש על פי פרט ובכל מים \ ביוב בכל עומק לרבות מבנה כביש על פי פרט ובכל 
פתיחת כביש / מדרכה מאספלט ותיקונם לאחר הנחת קו פתיחת כביש / מדרכה מאספלט ותיקונם לאחר הנחת קו  57.08.00.010

שיקומים 8

607,200.00 סה"כ עבודות הכנה ופירוקים 7

22,500.00 1,500.00 15.00 יח'
מכאניים או חפירה ידנית בהתאם להחלטת המפקח

איתור וגישוש תשתיות קיימות באמצעות חפירה עם כלים איתור וגישוש תשתיות קיימות באמצעות חפירה עם כלים  57.07.00.017

12,750.00 850.00 15.00 יח'
 והתקנתם בסיום העבודה לרבות תמיכת התשתית העילית
תמיכה ו\או העתקה זמנית של עמודי תקשורת \ ערוב שבתתמיכה ו\או העתקה זמנית של עמודי תקשורת \ ערוב שבת 57.07.00.016

33,000.00 22.00 1,500.00 מ"ק
באישור בכתב מהמפקח

יישור תלוליות עפר ויצירתן מחדש בסיום העבודה - מותנה יישור תלוליות עפר ויצירתן מחדש בסיום העבודה - מותנה  57.07.00.015

161,500.00 95.00 1,700.00 מ"ק
- מותנה באישור בכתב מהמפקח

פינוי פסולת של אחרים לאתר פסולת מאושר ויישור השטח פינוי פסולת של אחרים לאתר פסולת מאושר ויישור השטח  57.07.00.014

32,000.00 40.00 800.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "8-"10 57.07.00.013

1,500.00 30.00 50.00 מ"א

 בבקרה, פינוי פסולת ועודפי חפירה.
החפירה לגילוי הצינורות כולל מילוי חוזר בשכבות מהודקותהחפירה לגילוי הצינורות כולל מילוי חוזר בשכבות מהודקות
פירוק וסילוק קו מים בקוטר עד "6 בעומקים שונים לרבות פירוק וסילוק קו מים בקוטר עד "6 בעומקים שונים לרבות  57.07.00.012

157,500.00 450.00 350.00 מ"א
מורשה

כנ"ל אבל מאסבסט על ידי קבלן מאושר ולאתר פסולת כנ"ל אבל מאסבסט על ידי קבלן מאושר ולאתר פסולת  57.07.00.011

6,650.00 95.00 70.00 מ"א

הצינור הקיים.
PVC, לרבות החפירה לגילוי הצינורות כולל איטום קצוות PVC, לרבות החפירה לגילוי הצינורות כולל איטום קצוות 
פירוק וסילוק קו ביוב בקטרים ועומקים שונים, מפלדה או פירוק וסילוק קו ביוב בקטרים ועומקים שונים, מפלדה או  57.07.00.010

1,200.00 600.00 2.00 קומפלט
מאושר או למחסני התאגיד על פי הנחיית המפקח.

פירוק מגופי טריז לביוב בכל קוטר וסילוק לאתר פסולת פירוק מגופי טריז לביוב בכל קוטר וסילוק לאתר פסולת  57.07.00.009

1,400.00 1,400.00 1.00 קומפלט
מרכיביה ומילוי הבור בחול מהודק בשכבות

פירוק וסילוק שוחת אביזרים על קו הסניקה לביוב על כל פירוק וסילוק שוחת אביזרים על קו הסניקה לביוב על כל  57.07.00.008

6,500.00 1,300.00 5.00 מ"ק
בשכבות

פירוק וסילוק מתקני מוצא מבטון מזויין ומילוי בחול מהודק פירוק וסילוק מתקני מוצא מבטון מזויין ומילוי בחול מהודק  57.07.00.007

מ"א הביצוע, התקנת הגדר המקורית בשלמות בסיום העבודה
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9,934,066.35 סה"כ כולל מע"מ 434

1,443,411.35 מע"מ 17% 434

8,490,655.00 סה"כ שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

46,897.00 סה"כ עבודות רג'י 60

29,547.00 סה"כ עבודת ציוד מכני הנדסי 2

29,547.00 סה"כ תת פרק  60.02.01 1

12,075.00 2,415.00 5.00 יום עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז 60.02.01.004

5,376.00 168.00 32.00 שעה עבודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" או מקביל 60.02.01.003

6,208.00 194.00 32.00 שעה עבודת מחפרון J.C.B-4 או מקביל 60.02.01.002

5,888.00 184.00 32.00 שעה עבודת משאית רכינה 15 מ"ק 60.02.01.001

תת פרק  60.02.01 1

עבודת ציוד מכני הנדסי 2

17,350.00 סה"כ עבודת כח אדם 1

17,350.00 סה"כ תת פרק  60.01.01 1

10,500.00 2,100.00 5.00 יום עבודת צוות מדידה 60.01.01.003

3,150.00 63.00 50.00 שעה עבודת פועל בלתי מקצועי 60.01.01.002

3,700.00 74.00 50.00 שעה עבודת פועל מקצועי 60.01.01.001

תת פרק  60.01.01 1

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון
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עבודות הכנה ופירוקים 7

1,017,585.00 סה"כ צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

250,000.00 סה"כ חיבור מערכות ביוב 5

חיבור מערכות ביוב 5

157,295.00 סה"כ עבודות שונות 4

עבודות שונות 4

286,900.00 סה"כ אביזרים לביוב 3

אביזרים לביוב 3

197,260.00 סה"כ צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

5,151,415.00 סה"כ צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

קו סניקה לביוב וקו מים 57

6,000.00 סה"כ עבודות גינון והשקייה 41

6,000.00 סה"כ גינון ונטיעות 2

6,000.00 סה"כ תת פרק  41.02.01 1

תת פרק  41.02.01 1

גינון ונטיעות 2

עבודות גינון והשקייה 41

244,500.00 סה"כ פיתוח נופי 40

244,500.00 סה"כ עבודות מתכת 8

244,500.00 סה"כ תת פרק  40.08.01 1

תת פרק  40.08.01 1

עבודות מתכת 8

פיתוח נופי 40

241,153.00 סה"כ עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

73,375.00 סה"כ סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

167,778.00 סה"כ שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

דוח אומדן – דפי ריכוז
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9,934,066.35 סה"כ כולל מע"מ 434

1,443,411.35 מע"מ 17% 434

8,490,655.00 סה"כ שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

46,897.00 סה"כ עבודות רג'י 60

29,547.00 סה"כ עבודת ציוד מכני הנדסי 2

29,547.00 סה"כ תת פרק  60.02.01 1

תת פרק  60.02.01 1

עבודת ציוד מכני הנדסי 2

17,350.00 סה"כ עבודת כח אדם 1

17,350.00 סה"כ תת פרק  60.01.01 1

תת פרק  60.01.01 1

עבודת כח אדם 1

עבודות רג'י 60

7,952,105.00 סה"כ קו סניקה לביוב וקו מים 57

284,450.00 סה"כ שיקומים 8

שיקומים 8

607,200.00 סה"כ עבודות הכנה ופירוקים 7

סה"כ תיאור מספר
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