
1 

 

 

 

 

 003/2021 מס'  פומבימכרז 

לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים מכרז 
 והביוב  בשטח השיפוט של העיר רעננה

 

 

 

 

 

 

 

 2021מרץ 

 

 

 003/2021מס'  מכרז פומבי 

 

 

 

 



2 

 

המים מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  
  והביוב  בשטח השיפוט של העיר רעננה

 

 עניינים תוכן
 

 4 ................................................................. המכרז ותנאי במכרז להשתתפות כללים תנאים

 24 .......................................................................................................................... הסכם

 53 ..................................................................................... משתתף הצעת טופס -' א נספח

 55 ...............................................................................................הקבלן הצהרת -' ב נספח

 58 ..............................................................................................ניסיון הצהרת - 1'ב נספח

 61 .................................................................................................. מפרט טכני - 1נספח ג'

 106 ................................................................................................ כמויות כתב -' ד נספח

 107 .....המכרז תנאי מילוי להבטחת להצעה נלווית אוטונומית בנקאית ערבות נוסח -'  ה נספח

 109 הסכם פי על הזוכה של התחייבויותיו להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות נוסח -'  ו נספח

 111 ................................................................................... עובדים זכויות תצהיר -' ז נספח

 113 ................................................................................ הרשעות העדר תצהיר -  1'ז נספח

 115 ....................................................... קבלניות עבודות – ביטוחים קיום אישור -' ח נספח

 118 .................................................................. מאחריות לפטור הקבלן הצהרת – 1'ח נספח

 120 ............................................................. בחום עבודה לביצוע הקבלן הצהרת – 2'ח נספח

 122 ............................................................................................ בטיחות נספח -'  ט נספח

 133 .............................................................................................. קנסות טבלת -'  י נספח

 136 .............................................................................................. תיק מסירה -'  אי נספח

 156............... .............................................וביוב מים מערכות טיפוסיים פרטים -' בי נספח

 195............... .....................................................מי רעננה תאגיד מתקני רשימת -' גי נספח

 

  



3 

 

 
 

 

 

 

 003/2021מס'  מכרז פומבי 
והביוב  מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים 

  בשטח השיפוט של העיר רעננה

 
 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 

 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 בנוסחן המעודכן 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

  מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
 

 להזמנת עבודה פרטנית וגדר כל מפרט שי 
 

 

 

 

 
 



4 

 

 

 

 

 003/2021מס'  מכרז פומבי 

תשתיות  המים והביוב  מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת 
 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 

 ותנאי המכרז נאים כללים להשתתפות במכרזת
 

 

 
 

  



5 

 

 003/2021מס'  מכרז פומבי 

המים והביוב  לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  מכרז 
 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 ע כללידימ .1

 הצעותקבלת מינה בזה זמ"( התאגיד/המזמין/חברהה)להלן: "בע"מ  רעננהתאגיד המים והביוב מי  .1.1
בשטח השיפוט של ביוב, המים ותשתיות ה תהחלפו , תיקוןאחזקהעבודות לביצוע להתקשר בהסכם 

 "(.   המכרז)להלן:" העיר רעננה

 מסירת אלא, מינימאלי כלשהועל היקף עבודות  מתחייבהתאגיד אין מובהר למען  הסר כל ספק כי  .1.2
 .לצרכיו ובהתאםשל התאגיד  לעדיבה דעתו שיקול פי על תהיה העבודות

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.3
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 .מכרזים 

העבודות )למיטב ידיעתו וניסיונו של המזמין( הדרושות לאחזקה, תיקון  פירוטמכרז זה מבוסס על  .1.4
( מבנים ובו סכום ריטיינר חודשי 2והחלפת תשתיות המים והביוב. המכרז בנוי מכתב כמויות בן שני )

מכי המכרז השונים, וכן מחירון יחידה לאחזקה שוטפת קבוע לביצוע עבודות אלו כפי שהן מוגדרות במס
 של מתקני התאגיד לפי מחיר יחידה של יום עבודה לצוות.

  מהות המכרז .2

בשטח השיפוט של עבודות אחזקה, תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב, מהות המכרז הינה ביצוע  .2.1
ימים  7שעות ביממה,  24המציע יוגדר כקבלן לצורך ביצוע עבודות אלו בזמינות מלאה ) העיר רעננה

 ימים בשנה(.  365בשבוע, 

הנדרשים לטובת ביצוען המושלם של העבודות נשוא  הציודו, האדם חוכעל הזוכה במכרז יהיה לספק את  .2.2
 .2.16סעיף מכרז זה. כפי שאלו מופיעים 

חומרים והאביזרים הנדרשים לטובת ביצוען המושלם של העבודות באחריות התאגיד לספק את כלל ה .2.3
על נציגיו של הקבלן להגיע ולמשוך בכפוף לאישור  נשוא מכרז זה, כפי שאלו מוגדרות במסמכיו השונים.

 בכתב מהמפקח ו/או נציג מטעם המזמין, את החומרים והאביזרים ממחסני המזמין.

 לקבלן ישולםלשטח העבודה,  נשוא מכרז זה, עבודות עבור ואביזרים חומרים אספקתבמידה ותידרש  .2.4
במחירון דקל,  יםמופיע ו/או החומר אינם . במידה והאביזר20%למחירון דקל בניכוי הנחה של  בהתאם

 דעת שיקול לפי עת באותה השוק מחירי לפי או מורשה ספק של קבלותישולם לקבלן בכפוף להצגת 
 ין.מובכפוף לאישור בכתב מהמז מס חשבונית הצגת לאחר יינתן התשלום .המפקח

 מבחינת ההצעות בחינת הכולל( מחיר שני ושלב איכות ראשון שלב) שלבי-דו פומבי מכרז הנו המכרז .2.5
 איכותי ציון מתן באמצעות המציעים איכות בחינת, הדרושים המסמכים כלל וצירוף, הסף בתנאי עמידה

 ביצוע לרבות, המציעים לקוחות מול החברה של עצמאית בחינה, המציעים ידי על שהוגש החומר בסיס על
 65% של סף ציון יעבור שלהם האיכות ציון וגם הסף בתנאי שיעמדו מציעים. נוספות עצמאיות בחינות

 עם ביחד ותשוקלל( וסגורה נפרדת במעטפה שתוגש) הכספית הצעתם תיפתח בו, הבא לשלב יעברו
 מהניקוד 60% תהווה המחיר והצעת, המשוקלל מהניקוד 40% יהווה האיכות שמרכיב כך האיכות מרכיב

המציע אשר ציונו המשוקלל הכולל יהיה הגבוה ביותר .(11 כמפורט בטבלת האיכות בסעיף) המשוקלל
 יוכרז כזוכה.

 ., במפרט הטכני, בחוזה ונספחיובכתב הכמויותבמסמכי מכרז זה לרבות כמפורט  השירותים והעבודות .2.6

 כדלקמן:

בהתאם לסעיפי  תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב בריטיינר חודשי קבועאחזקת,   2.6.1
ואביזרי ק"מ תשתיות  120 -. עבור כ1מבנה  כתב הכמויות, ההסכם והמפרטים הטכניים

בקטרים משתנים של  PEו  PVCביוב מסוגים שונים, לרבות אסבסט צמנט, פלדה, בטון, 
בקטרים  PE-מים מפלדה ו  ואביזרי ותק"מ תשתי 150 -. ובאותו האופן עבור כ36עד "

 כדלקמן: .20משתנים של עד "

 ביצוע התחברויות לקווים ישנים. .א
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 התקנת מגופים חדשים והחלפת מגופים ישנים. .ב

 ביצוע תיקונים במערכות מדידה ישנות והתקנת מערכת מדידה חדשות. .ג

 התקנת ברזי כיבוי אש. .ד

 התקנת שוחות ואביזרי ביוב וחיבורן לקו מתוכנן. .ה

 הנחה וחיבור קווי ביוב חדשים והתחברות למערכת קיימת. .ו

 קרקעיות.-הנחה והתקנה של שוחות ביוב/מים תת .ז

 תיקון קווי מים ישנים בכל הקטרים והתקנת קווים חדשים. .ח

 במערכת הביוב. העירביצוע שטיפות ופתיחת סתימות ברחבי  .ט

 .עבודות שיקום אבנים משולבות ואספלט .י

 

אחזקה שוטפת של מתקני התאגיד )כפי שאלו מפורטים בנספח יג' למסמכי מכרז זה( לפי  2.6.2
, בין ובכלל זה 2מבנה ב , כפי שאלו מופיעיםשעת עבודה  /י יחידה ברג'י ליום עבודהמחיר
 : היתר

 , הביוב והמט"ש לרבות צנרת מכל סוג שהוא.מבני ותשתיות מתקני המים תחזוקה של .א
מדרכים, מעקות )כולל צביעה(, תיקון והשלמת קרמיקה, תיקון ריצוף מסגרות, תמיכות, 

 , לרבות החזרת המצב לקדמותו.פנים וחוץ

לרבות אביזרים, ספחים, תמיכות וכיו"ב  .תיקון והחלפה של צנרת המים, הביוב והניקוז .ב
 .'גהתאגיד כפי שאלו מופיעים בנפסח יבמתקני 

 הצנרת בתחומי המתקן. סוגי צביעת כלל .ג

 "( העבודותלן: ")לה

 יכללו:    מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות שיוזמנו י .2.7

כל הוצאות שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני  (א)
 .שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא

עזר,  וחומרי לוואי עבודות, מכאניים מוצרים זה ובכלל הפחת לרבות, והחומרים ציוד, עבודה כל (ב)
 לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  הדרושים

יזיה בכבלים ותיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלו (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

לרבות סילוק מי גשם  אתר העבודהבקיימת ות לפעילות אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקל (ד)
 ושאיבת מים.

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות  (ה)
 הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

ו כל ציוד אחר לאתר העבודה הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/א (ו)
או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר 

 העבודה וממנו.   

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם  (ז)
 עד למסירתם.

ו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה מדידה, ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוק (ח)
 הדרושים לשם כך.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (ט)
הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים 

י, או הציפוי מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח, החיפו
 לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.  

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  (י)
 ונספחיו.
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הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר  (יא)
 ביצוע העבודות. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני.גמר 

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו  (יב)
או לא צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, 

השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול 
פתחים, חריצים, או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלונות מעקות 

 וכו'.

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יג)

  .דמי בדיקות (יד)

, בלו, אגרות דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו. (יז)

 .הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר (יח)

 הדרכות וכיו"ב. הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות הפעלה, ספרי מתקן,  (יט)

כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם  (כ)
 ההתקשרות ונספחיו.

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים  (כא)
 בתקופת הבדק.

 רווחי הקבלן. (כב)

 אות המפקח.פתיחה/סגירה של מגופים ותאי בקרה בהתאם להור (כג)

 ניסור אספלט לתורך טיפול במפגע ו/או הנחת קווים חדשים. (כד)

 . 2.6עבודה בשעות לא שגרתיות, כמצוין לעיל בסעיף  (כה)

פו(  ובכלל כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו )בין אם צורפו או לא צור .2.8
זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 
ן להולכי רגל, הפרעה לתנועה הן בכביש והלגרום כל ספק כי במקרה ועבודות שתוזמנה, יש בהן כדי 

ומשטרת  עיריית רעננהמחלקת התנועה של של  אישורןלתאם ולקבל את  ועל חשבונו באחריות הקבלן
המפורטים בהסכם ההתקשרות. למען הסר לנקוט באמצעים ו שלבי העתקות התנועה השוניםל ישראל

שכר השוטרים על ספק, במידה ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות, יחול עלות 
 .הקבלן

 המציע ובאחריות הכמויות כתב של היחידה במחירי נכללים הנדרשים התנועה הסדרי כביצוע מובהר .2.9
 כדוגמת וגידור חץ עגלות שיטור מעלות  45% -ב ישתתף התאגיד. התאגיד עם פעולה ושיתוף תכנון תוך
  .בלבד אלה שירותים בגין שעתי/יומי תשלום על המציע מטעם לו שיוצגו קבלות סמךעל  ירושלים גדר

הסר כל ספק, אין החברה  למען אולם, ₪ 1,500,000 כהעבודות השנתי הצפוי הינו בסך של  היקף .2.10
עבודות ה. מובהר בזאת כי לרבות אלו שפורטו לעיל שתוזמנה עבודותהסופי של ה פןמתחייבת לגבי היק

כל עילה מציע שיזכה ואין לחברה ברשות ה לתקציבים מאושרים שיהיולצרכי החברה ובהתאם תוזמנה 
תקציב או העדר בגלל  ו/או תבוצענה באופן חלקי תבוצענה  לא ו/או עבודות תוזמנהלתביעה באם לא 

   .ו/או מכל שיקול אחר שתחליט החברה במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה

על המחירים המפורטים בכתב הכמויות נשוא מכרז זה. מובהר בזאת להציע אחוז הנחה מציעים העל  .2.11
שיעור ההנחה שינקב על ידי המשתתף יהא חיובי, כך שהמחירים שיתקבלו כתוצאה למען הסר ספק כי 

מהכפלת המקדם לאחר ההנחה, במחירים המופיעים בכתב הכמויות, יהיו נמוכים מאלו המופיעים 
 בכתב הכמויות.

ת להציע שיעור הנחה זהה עבור שני סוגי השירותים נשוא מכרז זה ו/או שיעור הנחה למציע עומדת הזכו .2.12
ינים גלובלי ויחול על כל המחירים המצושונה עבור כל אחד מהם, ובלבד ששיעור ההנחה יהא אחיד ו

 במבנה.
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העבודות ו/או המוצרים המפורטים בכתב י המבוסס על מחירהתקשרות תחשב כהסכם מחירים ה .2.13
המציע לכל מבנה בכתב הכמויות, בניכוי ההנחה שנתן  ההתקשרות להסכם 'ד כנספחהכמויות המסומן 

מובהר למען הסר ספק כי כל  . המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםת ההתקשרות למשך תקופ, כל זאת
להסכם  'דכו המחירים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח ימשי ,תקופת ההתקשרות

 . םלעמוד בתוקפההתקשרות, 

כלפי המזמין בכל  ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבואוהנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .2.14
 ו/או בדבר אי הבנתו את תנאי המכרז. יטענה ו/או דרישה ו/או תביעה לתוספת תשלום כלשה

 מודגש בזאת 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי על אף שחלק מן העבודות שעתיד המציע שיזכה לבצע,  (1
על אף האמור   לא יהיה זכאי הקבלן, אחר הצהריים וכו'לילה כגון יבוצעו בשעות לא שגרתיות 

 ,וגם מחירון משכ"ל דקל מחירון של ותשתיות בניה מחירי במאגרבכתב הכמויות וגם בכל מקום 
  תוספת בגין עבודות בשעות לא שגרתיות.ל

 ישולםלשטח העבודה,  נשוא מכרז זה, עבודות עבור ואביזרים חומרים אספקתבמידה ותידרש  (2
. במידה והאביזר ו/או החומר אינם מופיעים 20%למחירון דקל בניכוי הנחה של  בהתאם לקבלן

 באותה השוק מחירי לפי או מורשה ספק של קבלותבמחירון דקל, ישולם לקבלן בכפוף להצגת 
ובכפוף לאישור בכתב  מס חשבונית הצגת לאחר יינתן התשלום .המפקח דעת שיקול לפי עת

  תקופת התקשרות  מהמזמין

 תקופת: "להלן) ההסכם חתימת מיום אחת שנה של לתקופה הינה התקשרות תקופת (א)
  "(ההתקשרות תקופת/ההסכם

לאחר הודעה מראש חודש ימים  אחת בשנה הסכם של תוקפו את להאריך רשאית תהא החברה (ב)
 לפחות לפני מועד פקיעת תוקף ההסכם.

 .תקופות הארכה 4על עלה תמובהר למען הסר כל ספק, סך תקופות הארכה לא  (ג)

ימים לפחות  חודשבמידה והחליטה החברה לא להאריך את תוקפו של ההסכם תודיע על כך 
 . ההסכם פקיעת תוקף מועדלפני 

 לביצוע עבודות נשוא מכרז זהלוח זמנים  2.15

הקבלן יחל בביצוע העבודה בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, שיומצא לו כשהוא חתום  (א)
 4ויסיים את העבודה בהתאם לתקופת ההסכם האמורה בסעיף  מורשי החתימה בחברה ע"י 

 לעיל. 

 העבודה.  צועי כלשהו בגין פיצול כלשהו בבילקבלן לא תהיה כל זכות לתבוע או לבקש פיצו (ב)

עד ליום תחילת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל  (ג)
 את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.

מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד הנקוב  (ד)
 כמועד לסיום העבודה. בס"ק א' לעיל

 מהמזמין ההנחיה או מהמוקד הקריאה קבלת לאחר התקלה של ראשונית לבדיקה ההגעה זמן (ה)
 .יעלה על שעה לא

 . הראשוני הקריאה ממועד שעות 4 תוך יתבצע בתקלה הטיפול (ו)

 ימים לאחר  15לעבודות מים וביוב שאינן עבודות שבר, ולא התחיל הקבלן בביצוע העבודה תוך  (ז)

הנקוב בצו התחלת העבודה, יהיה רשאי התאגיד לבטל את החוזה, לחלט את הערבות  התאריך
 שהפקיד הקבלן ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק שיגרם לתאגיד.

שעות ממועד קבלת הודעה בכתב  24בנוסף, הקבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך  (ח)
דה קבלן אחר. כמו כן, שומר לעצמו תאגיד וזאת על מנת לאפשר לתאגיד להכניס לאתר העבומה

התאגיד את הזכות להורות לקבלן, על פי שיקול דעתו ותוך כדי ביצוע העבודה להפסיק את 
 העבודה בקטע מסוים ולעבור לקטע אחר אשר בו יש לבצע את העבודה.  

 ראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודה או חלקה ע"פ לוח הזמנים, יבקש מן המפקח אורכה (ט)

אורכה. מובהר  תפרט את הסיבות בעטין מבקש הקבלןלביצוע העבודה. הבקשה תוגש בכתב, ו
בזאת כי סגר, אם יוטל כזה, על השטחים לא יהווה סיבה מספקת לדחייה או לעיכוב בביצוע 

 העבודה.
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המפקח רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר בכתב לקבלן מתן ארכה להשלמת ביצוע העבודה  (י)
שבקשת הקבלן מוצדקת וכי הקבלן לא יכול למנוע את העיכוב או האיחור הנ"ל.  אם ימצא 

 החלטתו של המפקח תהיה סופית, ותחייב את הצדדים.

לחוזה, ע"פ הוראות המפקח ועל  5הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודה ע"פ האמור בסעיף  (יא)
 פי לוח זמנים מאושר על ידי התאגיד.

ה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני סיומה בכפוף לדרישה כלשהי הכלול (יב)
המלא והגמור של העבודה כולה, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן שנקבע 
בחוזה, שמניינו יחל מהתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה. ניתנה ארכה להשלמת העבודה או 

 ם לכך.קוצר המועד, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתא

החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה : שינוי קצב העבודה (יג)
יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן  -בזמן הקבוע, או תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה 

ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה 
 שנקבעה ע"י המפקח.

ובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שנדרש מ (יד)
 ע"י המפקח.

היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק א' אינם מספיקים בכדי להבטיח את  (טו)
יורה המפקח לקבלן בכתב על  -השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה 

לדעתו יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. מובהר בזאת  האמצעים בהם
 כי הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו.

לעניין ס"ק ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או שלוש משמרות, כולל עבודת לילה  (טז)
מספר מתחמים )ללא תוספת תשלום(, להשתמש בציוד מכני שונה, לבצע במקביל מספר עבודות ב

 שונים באתר וכו'.

ג', לא תזכה את הקבלן -בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת, כי נקיטת אמצעים כאמור בס"ק א' (יז)
 בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה.

ג', רשאי התאגיד לבצע את העבודה כולה או מקצתה, -לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק א' (יח)
, ע"ח הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות, בתוספת ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת

מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה יהיה  15%תקורה בשיעור של 
לתאגיד זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא 

 תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, לסיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע תחילה אם יהיה צורך  (יט)
ובכפוף לקבלת הסכמת מהנדס/ת התאגיד למסקנתו זו, יפנה המפקח אל הקבלן בכתב, יפרט את 
השינוי הנדרש במתכונת העבודה ומספר הימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מועד הסיום 

קח מסמך שבו תפורט העלות הנוספת שיגרום לו השינוי לעומת המועד המתוכנן. הקבלן יגיש למפ
 בצירוף ניתוח מחירים.

את חוות דעתו  סמנכ"ל כספיםהמפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש למהנדס/ת התאגיד ול (כ)
המפורטת הכוללת את תוספת המחיר הראויה לדעתו בהתאם לנתונים שהובאו לו ע"י הקבלן. 

פת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו תהיה סופית. יקבע את גובה התוס סמנכ"ל כספיםה
יגיש לקבלן הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת תוספת המחיר שקבע.  סמנכ"ל כספיםה

 הקבלן יפעל כאמור בהוראה, וייערך לסיים את העבודה במתכונת שנקבעה בהוראה האמורה.

ימים לפני מועד הסיום הנקוב  20מובהר בזאת כי דרישת המפקח להקדמת סיום העבודה של עד  (כא)
 בס"ק א' לעיל לא תזכה את הקבלן בכל תמורה, אך תחייב את הקבלן להקדימה כאמור.

על אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת מהנדס/ת התאגיד ו/או המפקח  (כב)
מן אחר. לדחות כל עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של המהנדס/ת התאגיד, רצוי לדחותה לז

 דחיית העבודה ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.

 שבועות. 24דחייה של עד  -לעניין סעיף זה, דחית העבודה  (כג)

שבועות. בגין דחייה זו זכאי הקבלן לשיפוי  24דחייה חריגה הינה דחייה מעבר לדחייה של  (כד)
ו' לעיל בכפוף לשינויים המחויבים. הקבלן  בהליך הקבוע בס"ק סמנכ"ל כספיםכפי שיקבע ה

יפסיק את עבודתו עם קבלת הודעת הדחייה בצירוף אישור בכתב הכולל את גובה השיפוי ואת 
 .סמנכ"ל כספיםמשך דחיית העבודה חתום ע"י ה
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן זכאי אך ורק לשיפוי המצוין באישור על גובה השיפוי  (כה)
דחיית העבודה, ורק במידה והאישור יינתן מראש )אישור בדיעבד במהלך או המצורף להודעת 

לא יינתן(. בלא קבלת אישור כאמור לא תוקנה לקבלן זכות תביעה כנגד  -לאחר תקופת הדחייה 
 התאגיד על נזקים שיגרמו לו כתוצאה מהדחייה החריגה.

 הקבלן: וכ"א ציוד 2.16

 צוות עובדים מיומן לחברה.  (א)

רשימת מקבלי שכר במהלך תקופת מיומנות צוות העובדים תהייה הצגת נתון הכרחי להוכחת 
עובדים שעיסוקם עבודות שדה בתחזוקה ותפעול מערכות  6הניסיון הנטענת, ותכלול לפחות 

 נשוא מכרז זה. הרשימה תכלול רק עובדים שהתקיימו עימם יחסי עובד מעביד.

 העבודות  לביצוע יספיק העבודה ביצוע לצורך וכלים בהרכ כלי וכמות העבודה צוותי מותכ (ב)
 . מידי באופן במסמכי המכרז כמפורט

 צוות. עבודה צוותי( 2) שני זה מכרז עבודות ביצוע לצורך ותמידי קבוע באופן יחזיק הקבלן (ג)
 . כמופרט מידי לביצוע ביממה שעות 24, השנה כל מיידית בכוננות והשני בעבודה אחד

 וו עם וחומרים לציוד ארגז עם מסחרי רכב, עובדים שני, מקצועי צוות ראש: יכלול עבודה צוות (ד)
פים בסעי כמפורט הקבלן ברשות שיהיה הכללי לציוד בנוסף ל"הנ'. וכו כנדרש כלים, גרירה

 (.ח);(זקטנים )

  השלישי הצוות גם, אתרים ביותר במקביל בעבודה צורך יהיה או תחייב העבודות וכמות במידה (ה)

 לכל מענה לתת מנת על קבוצות ליותר יפוצלו הצוותים ואף בפיצוצים טיפול לצורך יופעל
 .עבודה יום באותו תקלות/הפיצוצים

 בפיצוצים מידי לטפול מענה נותן אינו ל"הנ העבודה שכוח יתברר ההסכם ובמהלך במידה (ו)
 צוותי יוסיפו קבלנים /הקבלן, בחוזה העבודות בשאר לטיפול גם אדם כוח מספיק ואין ותקלות

 .החוזה לדרישות  מידי מענה לתת מנת על וכלים עבודה

 על הקבלן להחזיק ברשותו ציוד שיאפשר ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה.  (ז)

 ציוד במצב טוב שגילו פחות מחמש שנים.  הציוד יהיה

כל ציוד, שלדעת המפקח אינו במצב טוב או שאינו מתאים לעבודות נשוא מכרז זה, יוצא 
 מן השטח ויוחלף בציוד מתאים. 

 ק"מ נסיעה מרעננה. 20ציוד הקבלן יוחזק במקום אחסון במרחק של עד 

 שיהיה ברשות הקבלן: המינימאלילהלן רשימה של הציוד 

ותך  וו הרמה  סמוך לכף במידה  ומר+ פטיש,  משתנהעם כפות ברוחב מחפרון אופני / זחלי  +
 יש  להציג אישור בודק מוסמך.האחורית 

 מיני מחפרון אופני /זחלי. +
 .כביש מטאטא  +
 משאית/נגרר להובלת חול ומצע. +
 מ'. 6נגרר להובלת צינורות באורך עד  +
 רתכת. +
 .גנראטור נייד +
 .מכונת ניסור אספלט +
 עבודה ביבש. + צנרת לטובת שאיבת מים לצורךמשאבת מים  +
 מהדק מכני )"בומג"( להידוק מילוי ומצעים בתעלות. +
 מכשיר לגילוי צינורות. +
 (.ELECTRO FUSIONמכשיר לריתוך צנרת פוליאתילן מצולב ) +

 
כל ציוד אחר שיידרש לביצוע עבודות נשוא מכרז זה יובא ע"י הקבלן בשטח מיד עם התברר  +

 .הצורך
 

רשת קשר באפיון מתקדם המאפשרת יצירת קשר בכל עת עם כל אחד מצוות העובדים.  וכן  (ח)
שייקבעו בהתאם למערך  התאגידלצוות העובדים ולנציגי  מהקבלןהעברת מידע של נתונים 

 שיאושר ע"י מנהל משק המים החברה.

על פי וכ"א של הקבלן,  הנוגעים לציולמזמין שמורה הזכות לדרוש ולקבל פרטים ומסמכים נוספים 
 .לעיל כמפורט האדם"א וכ הציודת ודרישתו. המזמין רשאי לפסול מציע אשר לא ימלא אחר דריש



11 

 

 

 

 

   ההצעה תשגה (3

 תנאי הסף

 צעהההבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר
 .   תיפסל - כאמור תוגש שלא

 או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  חברהפרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד ) אדם 3.1

 1969רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית תשכ"ט  רישום בפנקס הקבלנים )בהתאם ל"חוק 3.2
( בסיווג 260( ו/או ביוב ניקוז ומים )הסימול 200)ענף ראשי  ופיתוח תשתיות כבישים ענףלותקנותיו(, 

 . לפחות ובעל תוקף ביום הגשת ההצעה 1בתאים לכל היקף העבודות כספי המ

3.3  

 מים וביוב אחזקת שבר לקווילעבודות )כולל(  2019 – 2017בין השנים   אחזקה קבלןכ המציע שימש (א)
 50,000המונה  אוכלוסייה משרתהאחד, וביוב תאגיד מים עבור  לפחות והנחת קווי מים וביוב

 . עירוניבמתאר  (רשות המים/הלמ"ס)לפי נתוני  לפחות תושבים

 תאגידי מים וביובל  )כולל(2019 -2017 השנים בין, )לא באמצעות קבלן משנה( בעצמו עיצבהמשתתף  (ב)
מסוג של צנרת  ומעלה "6הנחת קווי מים בקוטר של  הכוללת מים רשתות של ושדרוג שיקום עבודות

 ק"מ לפחות בשיטת חפירה פתוחה. 3של מצטבר באורך פוליאתילן מצולב פוליאתילן ו/או פלדה ו/או 

 וביוב מים תאגידיל )כולל(  2019 -2017בין השנים  ,)לא באמצעות קבלן משנה( בעצמו ביצעהמשתתף  (ג)
ומעלה מ"מ(  200)" 8הכוללת הנחת קווי ביוב בקוטר של  ביוב רשתות של ושדרוג שיקום עבודות

ק"מ לפחות בשיטת חפירה  3 של מצטבר באורךאו פלדה, /וו/או  פוליאתילן  .P.V.Cמסוג של צנרת 
 פתוחה.

תאגידי ל )כולל( 2019 – 2016בין השנים  ,מטעמו משנה קבלני באמצעות, באמצעותו או בצע המשתתף (ד)
ק"מ  0.5מצטבר של  באורך, ומעלה (מ"מ 160) 6" בקוטר של ביוב לקווי שרוול עבודותמים וביוב 

 .לפחות

לתאגידי  )כולל( 2019 – 2016בין השנים  ,מטעמו משנה קבלני באמצעות, באמצעותו או בצע המשתתף (ה)
 .ק"מ 0.5מצטבר של  באורך, מ"מ( ומעלה 160) 6לקווי ביוב בקוטר של " ניפוץ עבודותמים וביוב 

 כי המעיד חתום תצהירעל המציע לצרף להצעתו  - הדרושים"א וכ ציודה כל את מחזיק המציע (ו)
 . המכרז במסמכי מפורטים שאלו כפי העבודות לביצוע הדרושים"א וכ הציוד ברשותו

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד 
    ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.סעיפים קטנים)ה(,)ו(  3.3 סעיף)למעט 

 3-ה במהלך₪(    מיליוןארבעה וחצי )במילים:  ₪ 4,500,000 -נמוך מ שאינו כספי מחזורהיקף  בעל 3.4
של  ופיתוח אחזקה שדרוג,מעבודות שיקום  המורכב( במצטבר 2017-2019) האחרונות שנים)שלוש( 

  רשתות מים וביוב.

 :ערבות הגשה 3.5

  נתמסומהו ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז חברההמציא ל
(, שהוצאה על שקלים חדשים  אלף שבעים וחמש במילים:) ₪ 00075,, ע"ס ' למסמכי המכרזהכנספח 

, כשהיא צמודה למדד תשומות הסלילה והגישור )להלן: לבקשת ועל שם המשתתףידי בנק בישראל 
 "(.המדד"

-290 סעיפים לפיעבירה פלילית    או פיסקלי שנושאה עבירה בגין שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ 3.6
 383-393"(, או לפי סעיפים חוק העונשין)להלן: " 1977 -"זהתשלהעונשין,  לחוק)עבירות שוחד(  297

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  לחוק
גין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או ב

-"בהתשס, מאיימת הטרדה מניעת חוקלמניעת הטרדה מאיימת עלפי  צוו/או נגד מנהל ממנהליו 
2001.  

 : להלן המפורטים בתנאים לעמוד המציע על, לעיל המופרטים לתנאים בנוסף 3.7

 . מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםהינו  (א)

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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איסור )חוק עובדים זרים לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי  (ב)
 -ז"התשמ לפי חוק שכר מינימום,ו/או  1991 -א"התשנ( העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

 , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987

אולם ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל חובה זאת בשל  המציע השתתף בכנס מציעים. (ג)
 הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה.

 מסמכים להוכחת תנאי הסף: .4

 לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 3.1עמידותו של תנאי סף מספר  להוכחת   4.1

שם ררה אצל שתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החבמ (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

 צלאשתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות מ (ב)
חובות לרשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו 

 השותפות.   

לחתום  ח של התאגיד המפרט מי הזכאים"רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    ולהתחייב בשם התאגיד.

לרישום בפנקס לעיל, על המציע לצרף להצעתו אסמכתא  3.2 מספר סף תנאי של עמידותו להוכחת   4.2
 כהוכחה לעמידה בתנאי זה. בתוקףרישיון /הקבלנים

לעיל, על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו  3.3עמידותו של תנאי סף מספר  להוכחת  4.3
 בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב המסומנת הצהרה .א
, עלותם הכוללת מע"מ, עבודות שבוצעו בו, שם הפרויקט, מקומו, השנה בה בוצעו העבודות

קוטר צנרת המים והביוב שהונחו, אורך צנרות המים והביוב שהונחו, סוגי הצנרות שהונחו, 
שמו המלא של מזמין העבודה המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך 

 יצירת קשר. 

 וחתומות המזמין"י ע מאושרות( AS-MADE) קיים מצב ומפות מאושרים סופיים חשבונות .ב
 .מוסמך מודד"י ע

הסכם התקשרות חתום, עם תאגיד מים לביצוע עבודות פיתוח, שיקום ושדרוג רשתות מים  .ג
    )כולל(. 2019 – 2017וביוב בין השנים 

 תצהיר חתום המעיד על כך שברשותו הציוד וכ"א הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. .ד

 מחזור ההיקף על חשבון מרואה אישור להציגעל המציע  לעיל, 3.4לשם הוכחת עמידה בתנאי סף  4.4
 . כנדרש שנתי

תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט  להמציאעל המציע  3.6סף לשם הוכחת עמידתו בתנאי  4.5
 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו. 1'זבנספח 

ספרים כדין,   המציע להמציא אישור תקף על ניהול על)א(    3.7הוכחת עמידתו בתנאי סף  שםל 4.6
 כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. 

 עובדים זכויותלהמציא תצהיר  המציע(  ה) 3.7 סף בתנאי עמידתו הוכחת לשם 4.7
 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.  'זכמפורט בנספח 

 .דו"ח רשם עדכני מאת רשם החברותעל המציע להציג )ו(   3.7לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף  4.8

   אופן הגשת ההצעה : .5

ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלמסמכי הצעה בשולי  חוברת המכרז שנרכשה ועל  ל המציע לחתום עלע 5.1
מכרז המקוריים המסמכי ממעוניין להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד המובהר בזאת, כי 

 .למעט מעטפת המכרז(  בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך)

    את הפרטים הבאים: , המצורף כנספח א' למסמכי המכרזעל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה 5.2
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הכמויות המסומן כנספח ד' בכתב  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן אותו ההנחה אחוז (א)
 .להסכם

מובהר בזאת למען הסר ספק כי שיעור ההנחה שינקב על ידי המשתתף יהא חיובי, כך שהמחירים 
שיתקבלו כתוצאה מהכפלת המקדם לאחר ההנחה, במחירים המופיעים בכתב הכמויות, יהיו 

 נמוכים מאלו המופיעים בכתב הכמויות.

נשוא מכרז זה )המבנים( חה זהה עבור שני סוגי השירותים למציע עומדת הזכות להציע שיעור הנ
גלובלי ויחול על כל ו/או שיעור הנחה שונה עבור כל אחד מהם, ובלבד ששיעור ההנחה יהא אחיד ו

 ינים במבנה.המחירים המצו

 ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר

)פלוס(  או "+"  )מינוס( "-הואיל והמציע נדרש להציע הנחה, לא תהיה כל משמעות של הסימנים "
 לצד אחוז ההנחה.

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 .חתימה מלאה כדין (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברהה הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית 5.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  5.4
  במסמכי המכרז.

 ערבות הצעה: 5.5

   זאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 12.10.22תאריך על הערבות לעמוד בתוקפה עד ל

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל

 המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ב)
 . הצעת המשתתף

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה 3.6.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

מציע לאחר לר מציע שלא זכה במכרז תוחז "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   הלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 לקבל פירעוןוא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ל (ח)
 נוספים. עדיםסבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או הער

 ביטוחים 5.6
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תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן  ביטוח: (א)
 ."(הוראות הביטוח" ו/או "ת הביטוחדרישו)להלן: " שיזכה במכרז

המפורטים בהסכם בהתאם לתנאים ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן (ב)
)להלן: להסכם  ח'בנספח " וביטוחי הקבלן" 11.6סעיף אחריות וביטוח וס"ק , ההתקשרות

 ."(אישור ביטוחי הקבלן "

המפורטות  הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  (ג)
 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי  לעיל

 .לעיל ולהלן כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב (ד)
  : לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את החברה

 כדין על ידי מבטחי הקבלן. םחתו"אישור ביטוחי הקבלן"  לחוזה ח'נספח  (1
כשהיא חתומה כדין על ידי "הצהרת פטור מאחריות לנזקים"  לחוזה( 1) ח'נספח  (2

 הקבלן.
לחוזה "תנאים מיוחדים לעבודות בחום", כשהיא חתומה כדין על ידי  (2) ח'נספח  (3

 הקבלן. 
 

בכפוף בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן )נספח ח'( החתום כאמור, מתחייב הקבלן כי  (ה)
ככל ואין באישור הביטוח את המידע  לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: "הדרישה"(

ימים ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסות  14ימציא הקבלן בתוך  ,שנדרש לחברה
מוסכם בזה כי הקבלן ימציא לחברה את הביטוח הנדרשות )להלן: "מסמכי הביטוח"(, 

ומבלי שייחשפו נתונים  נשוא מכרז זה בלבד המתייחסים להתקשרותחלקי הפוליסות 
 מסחריים מסווגים.

לחילופין, יוכל הקבלן להמציא במייל ממבטחיו אישור על קיומן של דרישות הביטוח אשר 
אינן נכללות בנספח הביטוח )נספח ח'(, )כגון : מועד תחולה רטרואקטיבי, גבול אחריות 

 .ות המוצר(ספציפי לפוליסה, בביטוחי אחריות מקצועית וחב

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  (ו)
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסמכי המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

 הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח.

הסתייגויות ביחס לאילו  מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או תועלינה (ז)
מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי 
הקבלן, החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, ההסכם 

 .ונספחיהם

למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של מסמכי  (ח)
, חתומה כדין על ידי המציע, ( הצהרה על מתן פטור מאחריות1' )חנספח  לרבות הביטוח,

החברה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת 
 .המסמכים החתומים כנדרש

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת  )ח( 5.6בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (ט)
לעיל, תהא החברה רשאית לראות במציע )הקבלן( )ח(  5.6מור בסעיףמסמכי הביטוח, כא

 כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע )הקבלן( במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  (י)
עם מבטחיו  , המהווים אישור והצהרת המציע כי בדקאלא בחתימה וחותמת של המציע

 .ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים

מודגש כי במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך שינויים בנוסח כמו כן,  (יא)
אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק 

 ל החברה. לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח ש
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   :מסמכי המכרז 5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות .6.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 ההסכם  (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ה)

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

     ;תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד +

  ;ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו +

 .אישור על העדר הרשעות (ט)

   . זכויות עובדיםתצהיר בעניין  (י)

  כתבי ערבות בנקאית. (יא)

 (.נספח ח') אישור קיום ביטוחים (יב)

   .(1נספח ח' הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" )

   .(2נספח ח' הצהרת הקבלן "עבודות בחום" )

 מפרט טכני מיוחד (יג)

 כתב כמויות (יד)

 ע"פ דין.  תורישיונואסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים  (טו)

 . המעטפ (טז)

מייל( ע"י הגשת בקשה מסודרת לדוא"ל -את מסמכי המכרז ניתן לקבל, בדוא"ל )אי .6.2
rotemg@mei-raanana.co.il  רעננה אצל  56או במשרדי התאגיד )בתיאום מראש( ברחוב אחוזה

בין השעות  4.4.21ועד ליום 4.3.21 החל מיום. 2772772-2772760/072-072, טלפון  רותם גרנטהגב' 
 וזאת ללא עלות. 15:00 -09:00

 ההצעה     .7

ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעההצעתם )להלן: " מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .7.1

 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,

אליה יוכנסו , עליה יש לציין את מס' המכרז, ובשני העתקים  במעטפה אחתלהגיש  האת ההצע (א)

 :כדלקמן מעטפותשתי 

כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט ההצעה אליה יוכנסו   1מעטפה מס' 
 הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

 .בשני עותקיםנספח א'  –אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

 , שאם לא כן תיפסל ההצעה.המעטפה את מס' המעטפה את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף
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תוכנס לתיבת המכרזים ו, במסירה אישיתתוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורה המעטפה (ב)
במשרדי החברה  10:00בשעה  12.4.21 -מיום ה יאוחרא לחברה בנוכחות נציג החברה של ה

 .רעננה 56אחוזה  שברח'

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלעל המציע  (ג)

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .7.2

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

    :ההסכם .8

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .8.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .8.2
 משלוח המכתב.         מימים  3ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 

בסך  הסלילה והגישורתשומות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד ערבות על הזוכה להפקיד  .8.3
מסמכי המכרז ל לפי הנוסח המצורף (חדשים אלף שקלים מאה וחמישים )במילים:  150,000₪של 

ימים מקבלת ההודעה  (7) שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכםו' כנספחהמסומן 
תוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהעל זכייתו מה

לאחר עפ"י שיקול דעתה ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברהה
כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג  חברההבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

שומר לעצמו את הזכות להגדיל את גובה ערבות הביצוע בתום שנת ההסכם הראשונה  המזמין   שהוא.
 מאומדן העבודות המתוכנן לשנה. 10%עד למקסימום של 

והיא תוארך על פי הצורך למשך על ההסכם חודשים ממועד החתימה  24למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .8.4
 .     כאמור בהסכם ,, בכל פעםחודשים נוספים 12

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .8.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  7.3כאמור בסעיף אות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, הור

לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל עבודות ה
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  7.5רושים לאחר המועד הנקוב בסעיף מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הד .8.6
זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין השיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 
 המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןכי לעניימובהר בזאת למען הסר כל ספק  .8.7
 איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     בהחברה לקבלם 

, חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .8.8
על כדין חתום  ,)בנוסחו המקורי( כנספח ח'אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

 1נספח ח' ובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור את הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" ידי חברת הביטוח 
 .  , )בנוסחם המקורי( חתומים כדין על ידי הקבלן2נספח ח' והצהרת הקבלן "עבודות בחום 

(, נספח ח') לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס זאת כי מובהר ב .8.9
תהווה , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור , בין אם נעשו בגוף כאמור

והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית  הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם,
לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ע"פ מכרז זה וע העבודות להעביר את ביצ

   החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

 העבודה, לרבות) הפרויקט לטיב אחראייהא  הקבלן הבדק תקופתבמובהר בזאת כי למען הסר כל ספק  .8.10
 לכל ביחס וזאת השלמה/הגמר תעודת הוצאת מיום חודשים( וארבעה עשרים) 24 במשך(, והחומרים
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יובהר בזאת כי תקופת הבדק כמוה כתקופת  ) לעיל ולהלן:" תקופת הבדק"( בנפרד( רחוב) עבודה
 .האחריות ובכל מקום בו רשום בדק משמעותו אחריות ולהיפך

  הוצאות המכרז .9

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

    הבהרות ושינויים .10

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  חברהה .10.1
במסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, 

או בפקסימיליה, בדוא"ל כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, 
 ידם.     -י הפרטים שנמסרו עללפ

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר  .10.2
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך בכתב למזמין, באמצעות דואר אלקטרוני 

שתוגש עד לא יאוחר  rotemg@mei-raanana.co.ilבדואר אלקטרוני  רותם גרנטהגב' מין, לידי למז
 .772/6027727-072לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון  על המציע 31.3.21מיום 

הפניה תכלול פרטים כדלקמן: פרטי השואל, כתובת דוא"ל, שם המכרז, מס' עמוד, הסעיף במכרז אליו  .10.3
בלבד בטבלה במבנה הבא  WORDמתייחסת השאלה ופירוט השאלה. השאלות תוגשנה על גבי קובץ 

 ( :PDF)לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

סעיף במכרז/  מס' עמוד  מס"ד

 הסכם 

 פירוט השאלה  .1

2.     

 

. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המציעיםתשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל  .10.4
 להצעה, ולחתום עליהן.המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז  .10.5
 בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: "הבהרות"( שנמסרו בכתב יחייבו את המזמין. 

המקוריים, יגבר האמור בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז  .10.6
במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה 

 המאוחרת יותר.

"( על המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .10.7
   מסמכי המכרז, כאמור לעיל.פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו ב

או /בדוא"ל, משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .10.8
     ידם.-בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

  המכרז ותו לא., יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי ספקלמען הסר  .10.9

 ואופן בחירת ההצעות הזוכות שיטת המכרז .11
 בשיקוליה בבחינת ההצעות יתחשב המזמין בפרמטרים הבאים:

 40% – המציעאיכות 
 60% –מחיר ההצעה 

 שתי ההצעות הזוכות תהיינה ההצעות אשר קיבלו את הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר. 

    ותבחינת ההצע אופן .11.1
 ההנחה אחוז של אומדן תאגידה יפקיד המעטפות פתיחת ולפני למכרז הצעות להגשת האחרון למועד עד

 ."(האומדן" ) להלן: האפשרי המקסימלי
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 או  50% ב יחרגו במסגרתה שנקבעו שההנחות הצעה כל לפסול רשאי יהיה התאגיד כי ומודגש מובהר
 טענותיו את להשמיע האפשרות למציע שנתנה לאחר זאת כל .המכרז  של ההנחות מאומדן אחת כל יותר

 .זה בהקשר
 

כאמור על המציעים להגיש הצעתם  :להלן מפורטיםכ יקת ההצעות אשר יוגשו למכרז תעשהבד .א
 . 2ומס'  1הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפה מס'  במעטפה חתומה

 בחינת עמידה בתנאי סף: – ראשון שלב (1

המסמכים הנוספים המעידים את דבר ואשר מכילה את הערבות  1מס'  רק מעטפה  תפתח
 . בתנאי הסףעמידתו של המציע 

 תפות במכרז.בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשת

לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב  ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה
  הראשון.

 בחינת איכות ההצעות ומתן ציון מדד האיכות: – שנישלב  (2

אשר יעברו בהצלחה את שלב בדיקת תנאי הסף, ינוקדו בהתאם לאיכות ההצעה שלהן  הצעות
והתאמתה לדרישות המכרז, עפ"י קריטריונים המפורטים בטבלת קביעת איכות ההצעה דלעיל 

 "(.האיכות טבלת)להלן: "למסמכי המכרז 

, שיוגשו מההצעות התרשמותה את המכרזים וועדת עבור תדרג המזמין מטעם מקצועית וועדה
 מנהל, התאגיד של הנדסה"ל סמנכ המקצועית הוועדה. בהצעה האיכות מרכיב בחינת לצורך

 .הפרויקט מנהלי את וכן התאגיד של הפרויקטים

וועדת האיכות המקצועית יהיו, בין השאר, לדרג את ההצעות על פי הקריטריונים  תפקידי
הקבועים בהליך, לקיים שיחות עם המציעים, ככל שיהא בכך צורך, לבצע את הבירורים 
הנדרשים כגון שיחות עם ממליצים וכד', בין באמצעותה ובין באמצעות מי מטעמה, ולהעביר 

לוועדת המכרזים של המזמין. במסגרת בחינת הוועדה  את המלצותיה לגבי דירוג ההצעות
המקצועית כאמור, תהיה רשאית הוועדה, בין היתר, לדרוש מן המציע כי יפרט ו/או יבהיר ו/או 
ישלים מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים 

ת וההשלמות, ככל שיידרשו ע"י הוועדה נוספים, על מנת לבחון את איכות ההצעה. ההבהרו
 וועדתאו /ו המקצועית הוועדה. במכרז המציע מהצעת נפרד בלתי חלק יהיו, המציע"י ע ויימסרו

, נחוץ הדבר כי יראו אם, כן לעשות רשאיות והן כאמור פרטים לברר חייבות יהיו לא המכרזים
 .הבלעדי דעתן שיקול לפי

 :כדלקמן הינה האיכות מדד ציון לחישוב הנוסחה

 X  40%האיכות   של   הקבלן   המציע              ניקוד
___________________________________________________

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

 המכרז בתנאי ועמדו הצעה שהגישו המציעים
 

          

 הנכללים המציעים הצעות מבין, אחת מהצעה ביותר לבחור יהיה ניתן כי, במפורש מובהר
 ניקוד של השונים מהמדדים אחד לכל בהתייחס, מיטבית כהצעה, המדורגים המציעים בקבוצת
 .כלשהו במדד זהה ניקוד יקבלו כאמור מציעים מספר כי ייתכן וכי, ההצעה

 בתנאי עומדת אינה מציע של הצעתו כי, זה שלב במהלך יתברר אם כי יובהר, ספק הסר למען
 .זו הצעה לפסול רשאי המזמין יהיה, הסף

 דירוג איכות
בהתאם לרכיבים המפורטים בטבלה מתבצעים  האיכות של ההצעות ומתן ניקוד להצעתו של כל מציע דירוג

 להלן. 
 .ודותנק 100מספר נקודות מרבי בטבלה: 

 ישים)ש 65%הכולל, לצורך מעבר לשלב הבא )פתיחת הצעות מחיר(, יעמוד על לפחות  ינימאליניקוד האיכות המ
הנקודות  40ת מסך וודנק 26כלומר . "(ינימאלי)להלן: "ניקוד האיכות המנקודות  65קרי אחוז( וחמישה 
 מרכיב האיכות במכרז כולו. שמהווה
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 ת המפורטים בטבלה שלהלן.ציון ניקוד האיכות של כל משתתף נקבע על פי הרכיבים והמשקולו

לכמות פרויקטים מעבר לנדרש בתנאי הסף,  מתייחסים שלהלןבזאת כי כל הרכיבים הנדרשים בטבלה  יובהר
 בה. במסגרת עמידה בתנאי הסף לא יוכל להיכלל גשוכל פרויקט שהו

משקל  קריטריון
 אופן הניקוד תיאור באחוזים

 ניסיון
 ]מעבר לתנאי הסף[

20% 

 2017היה קבלן אחזקה  בין השנים  המציע
( לעבודות אחזקת שבר לקווי )כולל 2019 –

בתאגיד / מים וביוב והנחת קווי מים וביוב 
 70,000יה המונה ירשות המשרתת אוכלוס

 נפש

עבור כל תאגיד/ רשות מעבר לרשות 
 יקבל, אשר הוגשה בתנאי הסף

. עד למקסימום של נקודות 5המציע 
 רשויות/תאגידים(. 4נקודות ) 20

15% 

 -2017ביצע בעצמו, בין השנים  המציע
עבודות  וביוב )כולל( לתאגידי מים 2019

ת והכולל שיקום ושדרוג של רשתות ביוב
מ"מ(  200) 8"הנחת קווי ביוב בקוטר של 

ו/או    p.v.cומעלה מסוג של צנרת 
 3פוליאתילן ו/או פלדה, באורך מצטבר של 

 ק"מ לפחות בשיטת חפירה פתוחה.

אשר  לעבודהמעבר  עבודה,עבור כל 
 5המציע  יקבל, הוגשה בתנאי הסף

 15. עד למקסימום של נקודות
 רשויות/תאגידים(. 3נקודות )

15% 

 -2017ביצע ,בעצמו, בין השנים  המציע
עבודות  וביוב)כולל( לתאגידי מים  2019

הכוללת  שיקום ושדרוג של רשתות מים
ומעלה מסוג  6"הנחת קווי מים בקוטר של 

של צנרת פלדה ו/או פוליאתילן ו/או 
 3פוליאתילן מצולב באורך מצטבר של 

 ק"מ לפחות בשיטת חפירה פתוחה.

אשר  לעבודהמעבר  עבודה,עבור כל 
 5המציע  יקבל, הוגשה בתנאי הסף

 15ום של . עד למקסימנקודות
 רשויות/תאגידים(. 3נקודות )

7.5% 

באמצעות בצע, באמצעותו או  המציע
 – 2016, בין השנים קבלני משנה מטעמו

עבודות )כולל( לתאגידי מים וביוב  2019
מ"מ(  160) 6לקווי ביוב בקוטר של " ניפוץ

 ק"מ. 0.5ומעלה, באורך מצטבר של 

אשר  לעבודהמעבר  עבודה,עבור כל 
 2.5המציע  יקבל, הוגשה בתנאי הסף

 7.5. עד למקסימום של נקודות
 רשויות/תאגידים(. 3נקודות )

7.5% 
 

באמצעות בצע, באמצעותו או  המציע
 – 2016, בין השנים קבלני משנה מטעמו

עבודות )כולל( לתאגידי מים וביוב  2019
מ"מ(  160) 6לקווי ביוב בקוטר של " שרוול

ק"מ  0.5ומעלה, באורך מצטבר של 
 לפחות.

אשר  לעבודהמעבר  עבודה,עבור כל 
 2.5המציע  יקבל, הוגשה בתנאי הסף

 7.5. עד למקסימום של נקודות
 רשויות/תאגידים(. 3נקודות )

המלצות בצירוף 
 10% חו"ד ממליצים

המציע יצרף המלצות בכתב, כולל שמות 
 אנשי קשר ומספרי טלפון.

 

 יינתן ציון משוקלל בהתאם לכמות
 ולממוצע הציונים שההמלצות יניבו.

 התאגיד באמצעות צוות בדיקה
 הכולל את המתכנן יערוך בהתאם

 לשיקול דעתו שיחות עם ממליצים,
 אנשי קשר וגורמים שעבדו עם

 המציע.
 לכל אחת. 2.5ד חיובי "חו 4 כל 

 קודם ניסיון העדר
בהתקשרות  שלילי

 מול המזמין
 

5% 

המציע הינו קבלן אחזקת רשת מים וביוב 
 הנעדר ברשויות מקומיות / תאגידים

 נהלו/או מ חברהשלילי של הקודם  ניסיון
, בהתקשרות עם חברההפרויקט מטעם ה

 .המציע
לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים 

שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין 
הפרויקט מטעם  ו/או מנהל חברהה
 .למציע חברהה

אשר ימצא כי אין לו ניסיון  מציע
שלילי בביצוע פרויקטים ועבודות אל 

בניקוד  יזכהמול התאגיד, 
  .נקודות 5 – המקסימלי

 
 למציעכל פרויקט בו ימצא כי  בגין

 2.5 יורדוניסיון קודם שלילי  קיים
לקבלת  ועד .זה סעיף ניקודמ נקודות
   בסעיף.  0ניקוד 
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 2פתיחת מעטפה מס'  .ב

כמו כן תיפתח  .שהגישו 2, תפתח מעטפה מס' הצעותיהם עמדו בתנאי הסףמציעים אשר רק  
 מעטפת האומדן.

 :הכמותי המדד ציון ומתן הכספית ההצעה בדיקת –' ג שלב (1

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

מסך שקלול הציון הסופי של המגיש. כאשר ציון זה יינתן באופן  60%מרכיב ההצעה כספית יהוה 
 2-ו  1יחסי להצעת המחיר הנמוכה/ הזולה ביותר על בסיס שיעורי ההנחות המוצעות למבנים 

 כדלקמן: 

An=(Pn/Pmin)X90   
Pn –  מספר מציע של הכוללת המחיר הצעת n (.אחידה הנחה) הכמויות בכתב 1 למבנה 

Pmin - שעברו) הצעותה מבין, למבנה זה  ביותר הזולה/הנמוכה הכוללת המחיר הצעת  
 (.והאיכות סף  תנאיאת 

 10% עובדים וציוד

המציע יצרף אישור רו"ח/ יועץ מס/מנה"ח 
על כמות העובדים המועסקים על ידו 

במועד האחרון להגשת הצעות ושהועסקו 
על ידו לפחות חצי שנה לפני מועד הגשת 

 ההצעות ביחסי עובד מעביד.
כמו כן יצרף המציע בעלות על ציוד 
)רישיונות רכב וכיו"ב( , הימצאות 

ארגנות והתקשרות עם מחסן/שטח הת
 ספק חומרים באזור העבודות.

הרשומים   מספר מנהלי עבודה
המועסקים אצל המציע ברצף 

)ארבע(  4-כמנהלי עבודה לפחות ב
השנים שקדמו למועד הקובע, בעלי 

הסמכה בתוקף כאחראי בטיחות 
עובד חברה  –באישור משרד הכלכלה 

 ולא חיצוני.
נקודה לכל מנהל ולא יותר מארבע  1
 ( נקודות בגין רכיב זה.4)

 והציוד בעלות על כל רכבי הצמ"ה
אשר הוגשו בגינם מסמכים למכרז 

( 3זה, מזכה את המציע בשלוש )
נקודה עבור כל  1נקודות. 

טרקטור/מחפרון בעל כף קדמית 
 .JCBואחורית דוגמת 

המצאת הסכם חתום עם ספק 
 מזכה את המציע בשלוש  חומרים

 
 (.1המציע בשלוש נקודות ) 

 ראיון והתרשמות
 כללית

]כולל מנהלי 
 עבודה[

10% 
 

הריאיון האישי יבוצע ע"י התאגיד 
בנוכחות צוות בדיקה שיכלול גם את 

המתכנן, במסגרתו יידרש המציע להציג 
את ניסיונו פעילותו, מנהלי העבודה 

 המיועדים קו"ח וכיו"ב.
בהתבסס הניקוד בקריטריון זה יינתן על 

 על תשובות לסט שאלות שיוכן ע"י הועדה.
 לדוגמא:

 הרשעות פליליות
פעילים אל מול  הליכים משפטיים

 התאגיד.
 תיאור שגרת יום עבודה תחת המכרז.

תיאור אופן דיווח לתאגיד לרבות הגשת 
יומני עבודה, חשבונות. האם יש תוכנה 

 ממחושבת, תכנת כמויות
 "פסד Xתיאור הנחת קו ביוב בקוטר 
 סד"פ Xתיאור הנחת קו מים בקוטר 

 

נקודות   10למקסימום של  עד
הבלעדית של  בהתאם לשיקול דעתו

 המזמין.
בהתאם לסט שאלות שיוכנו עבור 

 חברי ועדת הבדיקה.
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An– מספר מציע של משוקלל מחיר ציון n   (90 יהיה מקסימאלי ציון.) 
 

Bn=(Pn/Pmin)X10  
Pn –  מספר מציע של הכוללת המחיר הצעת n הכמויות בכתב 2 מבנה. 

Pmin - מבין הנוספות העבודות לפרק ביותר הזולה/הנמוכה הכוללת המחיר הצעת  
 (.סף  תנאי שעברו) הצעות

Bn– מספר מציע של משוקלל מחיר ציון n   (10 יהיה מקסימאלי ציון.) 
 

 מסך הציון הכללי:  60% חישוב ציון רכיב המחיר המהווה  

Ri =(An+Bn) x 0.6 
 

 :כדלקמן הינה כמותי מדד ציון לחישוב הנוסחה

 הכמויות כתב לפי, ביותר הזולה ההצעה עלות"כ סה

 X 60%המנחה, כולל ההנחה שניתנה ע"י המציע            והמחירים

_________________________________________________ 

 הכמויות כתב לפי, הנבדקת ההצעה עלות"כ סה

 המציע"י ע שניתנה ההנחה כולל, המנחה והמחירים

 

 

 המציע"י ע ניתנה בו במקרה אם)בין  למציע שימוע לקיים רשאית תהיה המכרזים וועדת
 יכולת לבחינת(, אחר מקרה בכל אם בין או, המקצועית הוועדה לדעת, חריגה הנחה

 כי, זה שלב במהלך יתברר אם כי יובהר. הצעתו במחירי ידו על העבודות של הביצוע
 המציע יכולת ומבחינת בה הניתנת ההנחה היקף מבחינת סבירה אינה הקבלן של הצעתו
 לאחר זו הצעה לפסול רשאי המזמין יהא, זו מהנחה הנובעת בעלות ולהשלימה לבצעה

 .התאגיד של המכרזים ועדת בפני טענתו את שישמיע

 קביעת ציון משוקלל ובחירת ההצעה הזוכה: –ד'  שלב (2

מדד האיכות )ניקוד  40%-על פי מדד משוקלל אשר יורכב מ חרהבתשתי ההצעות הזוכות 
 והכל כמפורט. –המדד הכמותי )ניקוד ההצעה הכספית(  60%-האיכות( ו

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

 .     זהציון הכולל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכר את  יקבלאשר המציע 

 ( : Cשקלול הציון הסופי ) 

בהתאם –( יחושב תוך שקלול רכיב האיכות והרכיב הכספי iהציון הסופי של כל הצעה ) 
 לנוסחה הבאה: 

Ci = 0.6(R1/Ri) + 0.4Ai  

 מקרא :

R1   הצעת המחיר הזולה ביותר מבין משתתפי המכרז עבור הקמת המערכת ושרותי =
 תחזוקה בתקופת האחריות.

Ri  הצעת המחיר של מציע =i .עבור הקמת המערכת 

Ai .ציון איכות = 

 מעטפות 2 – ההצעות הגשת אופן .11.2
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 מפרטים, התוכניות רשימת או/תכניות לרבות המכרז מסמכי כל את למזמין יגיש במכרז המשתתף
 לכך ובנוסף, לכך המיועדים במקומות ידו על חתומים כשהם, וצורפותיהם המכרז וחוברות
 .בו ועמוד עמוד כל בתחתית חותמתו הטבעת ידי ועל ידו על חתומים

 שתיהן תוכנסנה אשר, נפרדות מעטפות בשתי ההצעה את להגיש יש כי לכך המציע לב תשומת
לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות מים  מכרז -003/2021 'מס מכרז יצוין שעליה אחת למעטפה

 רעננה העירשיפוט של הבשטח וביוב 

באחוזים בלבד ובתנאים שלהלן  /כהנחההמציע במסגרת מעטפת המחיר תצוין  הצעת .א
 ביצוע בגין זו הזמנה במסמכי נקבעו אשר, ללא מע"מו( חדשיםמהמחירים בש"ח )שקלים 

 תהא שלא הצעה לכתב הכמויות. 2ומבנה  1מבנה  הכמויות כתב פרקי לכל ביחס העבודות
 .הסף על תפסל, כאמור אחידה

 [.תוספות ללא] הנחות רק יחולו הכמויות כתב על

ההנחה חייבת להיות נקובה באחוזים בלבד, בשבר עשרוני וחייבת לכלול שתי ספרות 
 ( -% _ _. _ _ )  -לאחר הנקודה העשרונית,. דהיינו

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

של שוני כלשהו בין מספר הצעות, בספרה/ספרות כלשהן שאחרי הנקודה  במקרה
"ק ד' ס 13העשרונית, לא יחשבו כהצעות זהות ולא תערך ביניהן הגרלה כמתואר בסעיף 

 למסמך זה.

הצעתו תיפסל  –כי מציע שיכלול במסגרת הצעתו תוספת על מחירי כתב הכמויות  מובהר
 .מיידיבאופן 

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

 :נדרשות חתימות .ג

 הדרוש המינימאלי המנהלים מספר יחתמו –"( תאגיד: "להלן) שיתופית אגודה או רשומה חברה
 כמו. התאגיד חותמת את ויצרפו התאגיד כתובת, המלא שמם ציון תוך התאגיד את לחייב כדי

 .התאגיד רישום על והוכחה התאגיד בשם החתימה זוכת על הוכחה תצורף, כן

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או  .11.3
עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי 

    .לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףעלולים לגרום המכרז ובין אם במכתב לוואי, 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו  חברהה
ו/או מנהלת  חברהבניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים  –תה כזו , אם היי, בהתקשרות עם המציעחברההפרויקט מטעם ה
למציע, על טיב  חברהו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברהשטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני  ו/או איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
מבלי לגרוע מן האמור החלטתה בדבר ההצעה הזוכה  אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת

 לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:

 המפקח ו/אוחברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 
 .חברהמטעם ה

  הוציא צו סילוק יד.המפקח מטעמה ו/או החברה 

 מטעם המפקח ו/או חברה כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה
 .חברהה

  קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב
 על טיב עבודתו.חברה מטעם ההמפקח  ו/או חברה של ה

 מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה,  במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני
 וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 
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רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר חברה ה .11.4
ובלבד שחברה קיימה שימוע  מונע הערכת ההצעה כדבעי חברההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

המציע בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה עם 
 בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .11.5
 על מנת לשפר את הצעתו., משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", החברה

   מציעים והבהרותמפגש  .12

__ 10:00_בשעה 17.3.21 ביוםתנאי המכרז והבהרות למציעים, יתקיים להכרת  חובהמציעים  מפגש .12.1
 במפגשהצעתו של מציע שלא השתתף , רעננה. 56מפגש המציעים יחל במשרדי המזמין, רחוב אחוזה .

   תידון כלל. לא המציעים

הינה חובה. מציע שלא לעיל  11.1בסעיף השתתפות בפגישה כאמור מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .12.2
המציע השתתף בכנס  .ייטול חלק בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

אולם ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל חובה זאת בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם  מציעים.
  מגפת הקורונה.

 .רעננה 56 אחוזה ברחוב, החברהדי התאגיד במשרהמפגש יתקיים  .12.3

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או אתמובהר בז ספקלמען הסר  .12.4
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או  דרישה

הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל 
 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

 שיפוטית ערכאה בפני זה ממכרז הנובע או/ו הקשור או/ו הנוגע עניין הובא -"הכחול עיפרון"ה עיקרון .12.5
 שאינה משום, פסולה זה מכרז מסמכי מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה אותה ופסקה מוסמכת

 הפחותה במידה צומצמה כאילו הוראה אותה תיראה, אחר טעם מכל או/ו הדין בדרישות עומדת
, זה מכרז הוראות ביתר יפגע לא כאמור צמצום או ביטול. בתוקפה שתעמוד כדי הנדרשת ביותר

 דעתה שיקול לפי, תחליט המזמין של המכרזים ועדת אם זולת מחייב בתוקף תיוותרנה אלו והוראות
 את לבטל או נוספים שינויים המכרז במסמכי לערוך יש כאמור צמצום או ביטול עקב כי, המוחלט

 .המכרז

 אין, למכרז בהקשר משפטיות לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין של המכרזים ועדת .12.6
 בעניינם מצג כל במכרז המשתתפים כלפי עושה מטעמה הפועל או/ו עמה הקשור גורם כל או, היא

 .תנאיו את או/ו המכרז הליכי את ישנה או/ו יגביל או/ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות ובעניין

 לא כי, המציע מאשר ובהגשתה במכרז הצעתו על בחתימתו, זה במכרז האמור מכלליות לגרוע מבלי .12.7
 כל כלי או/ו המזמין כלפי, המזמין של המכרזים ועדת כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה
 או/ו שהוציא הוצאות לעניין ולא דברים של לגופם לא, מטעמם הפועל או/ו עמם הקשור אחר גורם

, אפשרית לזכייה ולהערכתו למכרז הקשור ובכל הצעתו בהכנת לו נגרמו אשר, שהם וסוג מין מכל נזקים
 הליכי יעוכבו כאמור החלטות בשל אם לרבות, השיפוטית הערכאה שתקבל מהחלטות הנובע בכל

 .המכרז יבוטל או המכרז תנאי ישונו, המכרז

    בעלות על המכרז .13

לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו , אשר מועבר למציע חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .13.1
    כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .13.2
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה 

    ו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.לא יעש

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .13.3

 

 הבכבוד רב ובברכ         

 , מנכ"לליאת ליבוביץ         
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 003/2021מס'   פומבימכרז 

מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים והביוב  
  רעננהבשטח השיפוט של העיר 

 

 

 
 

 הסכם 
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 הסכם

 _____ביום  ברעננהשנערך ונחתם  

 

 בע"מ  רעננהתאגיד מי  :בין
 רעננה 56אחוזה  

  "(החברה" :להלן(
 מצד אחד 

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן)להלן:" 

 מצד שני 

והחלפת תשתיות המים לביצוע אחזקה, תיקון באמצעות הסכם  להתקשר עם קבלןמעוניינת חברה הו :הואיל
תזמין מפעם  חברהה )להלן:" להלן העבודה/עבודות"( אשר הוהביות בשטח השיפוט של העיר רעננ

ברשות  התאם לתקציבים המאושרים שיהיוב במשך תקופת ההתקשרות , ע"פ שיקול דעתה הבלעדילפעם
 .החברה

אשר במסגרתו נקבעה הצעת הקבלן "(  מכרזה)להלן:" 003/2021פומבי מס'  מכרז, ה פרסמהחברוה  והואיל:
 בודות נשוא הסכם זה.לביצוע העוהקבלן הוגדר כקבלן הצעה הזוכה כ

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר הותנה 

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .1.1
 זה.

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 במכרז.    הההודעה בדבר הזכיימועד קבלת יום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 נספחים   .1.4

 נספח א'  - הצעת הקבלן (א)

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  (ב)

 1נספח ב'  -הצהרת ניסיון  (ג)

  2נספח ב' -נוסח המלצה  (ד)

 1נספח ג'  – מפרט טכני (ה)

 נספח ד' -  כתב כמויות (ו)

 נספח ה'  -תנאי המכרז  מילוילהבטחת נוסח כתב  ערבות בנקאית  (ז)

 נספח ו'  -ההסכם התחייבויות המציע על פי להבטחת נוסח כתב  ערבות בנקאית  (ח)

 'זנספח  – זכויות עובדיםתצהיר  (ט)

 1'זנספח  –תצהיר העדר הרשעות  (י)

 '. ח נספח  יםביטוחהקיום אישור  (יא)

 .1נספח ח'  –הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" 
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 .2' ח נספח –הצהרת הקבלן "עבודות בחום" 

  'טנספח  –נספח בטיחות  (יב)

 ' ינספח  –טבלת קנסות  (יג)

 נספח יא' – תיק מסירה (יד)

 נספח יב'  – פרטים טיפוסיים (טו)

 נספח יג' – רשימת מתקני התאגיד (טז)

 אופציה ומהות ההסכם  -תקופת ההסכם  .2

תקופת  /תקופת ההסכם)להלן: "חודשים מיום חתימת ההסכם  12לתקופה של הינו הסכם זה   2.1
   "(ההתקשרות

)להלן:  בכל פעם חודשים נוספים  12 -לחברה תעמוד האפשרות להאריך את תוקפו של הסכם זה ב 2.2
 לפני יום פקיעת תוקף ההסכם.לאחר הודעה מראש חודש ימים לפחות  "( הארכהתקופת "

תנאי הסכם זה על תקופת הארכה הרלוונטית  . יחולו כל2.2מימשה החברה את האפשרות כאמור בסעיף  2.3
 חייבים.  בשינויים המ

יום ממסירת  30תוך חייב הקבלן להמציא לחברה היה והחברה האריכה את תוקפו של הסכם זה, מת 2.4
להסכם ובשינויים המחייבים או אישור   14ההודעה על הארכת תוקפו של הסכם זה, ערבות כאמור בסעיף 

  דבר הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית הקיימת לתקופת הארכה בשינויים המחייבים. 

 מהות ההסכם 2.5

עבודות אחזקה, תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב, בשטח השיפוט של מהות המכרז הינה ביצוע  1.א.5.5
ימים  7שעות ביממה,  24המציע יוגדר כקבלן לצורך ביצוע עבודות אלו בזמינות מלאה ) העיר רעננה

 ימים בשנה(.  365בשבוע, 

הנדרשים לטובת ביצוען המושלם של העבודות נשוא  הציודו, האדם חוכעל הזוכה במכרז יהיה לספק את  2.א.5.5
 מכרז זה. 

באחריות התאגיד לספק את כלל החומרים והאביזרים הנדרשים לטובת ביצוען המושלם של העבודות  3.א.5.5
 נשוא מכרז זה, כפי שאלו מוגדרות במסמכיו השונים.

 , בחוזה ונספחיו.כמפורט במסמכי מכרז זה לרבות בכתב הכמויות, במפרט הטכני השירותים והעבודות 4.א.5.5

 כדלקמן: 

 אחזקת, תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב בריטיינר חודשי קבוע בהתאם  : 1מבנה   

 ק"מ תשתיות  120. עבור כ 1לסעיפי כתב הכמויות, ההסכם והמפרטים הטכניים מבנה   

 בקטרים משתנים  PEו  PVCואביזרי ביוב מסוגים שונים, לרבות אסבסט צמנט, פלדה, בטון,   

 בקטרים  PEק"מ תשתיות ואביזרי מים מפלדה ו  150. ובאותו האופן עבור כ 32של עד "  

 . כדלקמן:20משתנים של עד "  

 ביצוע התחברויות לקווים ישנים. .א

 התקנת מגופים חדשים והחלפת מגופים ישנים. .ב

 ביצוע תיקונים במערכות מדידה ישנות והתקנת מערכת מדידה חדשות. .ג

 התקנת ברזי כיבוי אש. .ד

 התקנת שוחות ואביזרי ביוב וחיבורן לקו מתוכנן. .ה

 הנחה וחיבור קווי ביוב חדשים והתחברות למערכת קיימת. .ו

 קרקעיות.-הנחה והתקנה של שוחות ביוב/מים תת .ז

 תיקון קווי מים ישנים בכל הקטרים והתקנת קווים חדשים. .ח

 במערכת הביוב. העירביצוע שטיפות ופתיחת סתימות ברחבי  .ט

 .עבודות שיקום אבנים משולבות ואספלט .י
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אחזקה שוטפת של מתקני התאגיד )כפי שאלו מפורטים בנספח יג' למסמכי מכרז זה(  :2מבנה 
 ובכלל זה : 2ות, מבנה לפי מחיר יחידה ליום עבודה של צו

 מבני ותשתיות מתקני המים, הביוב והמט"ש לרבות צנרת מכל סוג שהוא. תחזוקה של .א
מסגרות, תמיכות, מדרכים, מעקות )כולל צביעה(, תיקון והשלמת קרמיקה, תיקון ריצוף 

 פנים וחוץ, לרבות החזרת המצב לקדמותו.

לרבות אביזרים, ספחים, תמיכות וכיו"ב  .תיקון והחלפה של צנרת המים, הביוב והניקוז .ב
 במתקני התאגיד כפי שאלו מופיעים בנפסח יג'.

 בתחומי המתקן.צביעת כלל סוגי הצנרת  .ג

 "( העבודות)להלן: " 

על המציעים להציע אחוז הנחה על המחירים המפורטים בכתב הכמויות נשוא מכרז זה. מובהר בזאת  5.א.5.5
למען הסר ספק כי שיעור ההנחה שינקב על ידי המשתתף יהא חיובי, כך שהמחירים שיתקבלו 

הכמויות, יהיו נמוכים מאלו כתוצאה מהכפלת המקדם לאחר ההנחה, במחירים המופיעים בכתב 
 המופיעים בכתב הכמויות.

למציע עומדת הזכות להציע שיעור הנחה זהה עבור שני סוגי השירותים נשוא מכרז זה ו/או שיעור הנחה  6.א.5.5
שונה עבור כל אחד מהם, ובלבד ששיעור ההנחה יהא אחיד וגלובלי ויחול על כל המחירים המצוינים 

 במבנה.

המבוסס על מחירי העבודות ו/או המוצרים המפורטים בכתב התקשרות תחשב כהסכם מחירים ה 7.א.5.5
בניכוי ההנחה שנתן המציע לכל מבנה בכתב  להסכם ההתקשרות 'ד כנספחהכמויות המסומן 
מובהר למען .  המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםת ההתקשרות למשך תקופהכמויות, כל זאת, 

התקשרות, ימשיכו המחירים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח הסר ספק כי כל תקופת ה
 . להסכם ההתקשרות, לעמוד בתוקפם 'ד

כלפי המזמין בכל  ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבואוהנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  8.א.5.5
 המכרז.ו/או בדבר אי הבנתו את תנאי  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לתוספת תשלום כלשהי

 מודגש בזאת  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי על אף שחלק מן העבודות שעתיד המציע שיזכה לבצע, יבוצעו  (1
בכל מקום על אף האמור   לא יהיה זכאי הקבלן, אחר הצהריים וכו'לילה כגון בשעות לא שגרתיות 

תוספת בגין ל משכ"ל,דקל וגם מחירון  מחירון של ותשתיות בניה מחירי בכתב הכמויות וגם במאגר
 . עבודות בשעות לא שגרתיות

 ישולםלשטח העבודה,  נשוא מכרז זה, עבודות עבור ואביזרים חומרים אספקתבמידה ותידרש  9.א.5.5
. במידה והאביזר ו/או החומר אינם מופיעים 20%למחירון דקל בניכוי הנחה של  בהתאם לקבלן

 עת באותה השוק מחירי לפי או מורשה ספק של קבלותבמחירון דקל, ישולם לקבלן בכפוף להצגת 
 .יןמובכפוף לאישור בכתב מהמז מס חשבונית הצגת לאחר יינתן התשלום .המפקח דעת שיקול לפי

קצב אחיד עבודות שתוזמנה ו/או להסופי של ה פןהיק מתחייבת לגביחברה למען הסר כל ספק, אין ה 10.א.5.5
בהתאם לתקציבים תוזמנה עבודות על פי הסכם זה מובהר בזאת כי  .הזמנות לביצוע עבודותשל 

תבוצענה תוזמנה ו/או כל עילה לתביעה באם לא ן ואין לקבלחברה ברשות ה המאושרים שיהיו
   תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה.העדר עבודות בגלל 

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

 ביצוע העבודות סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיידע, נ יכולת, כי הוא בעלהקבלן מצהיר  .3.1
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בהיקף, ברמה, בשיטה המוזמנות על ידי החברה

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  את כל הבדיקות הנחוצות, הקבלן מצהיר כי בדק .3.2
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או  פי הסכם זה,הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על 

 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

, הדרושים כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים  הבידו  םייהקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצו .3.3
  לביצוע העבודות.

 העבודותהקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע  .3.4
 כאמור בהסכם זה.  

 האישורים כדלקמן:כי יש בידו את הקבלן מצהיר  .3.5
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 . 1-ב) ענף ראשי כבישים תשתיות ופיתוח(  200 -ו 260בעל סיווג קבלני מסוגרישיון קבלן   (א)

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (ב)
    .ואישור ניכוי מס במקור 1976 –חובות מס( תשל"ו 

   אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. (ג)

 מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור קבלןאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה (ד)
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הקבלן מתחייב  (ה)
 לפי דרישתה. -הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 

נגד מנהל  למיטב ידיעתו, הוגש נגדו ו/אוו/או לא  לא הורשע בעבר על ידי בית משפטהקבלן מצהיר כי  3.6
 העבודותבביצוע מטעמו, במישרין או בעקיפין,  כל מי שיפעלנגד עובדיו ו/או עובד מ נגד ו/או ממנהליו

 .     יש עמה קלוןששל מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה  כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.7
  ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.  

על פי הסכם זה ויפעל  והקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי 3.8
 הסכם זה. ע"פ העבודות על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה והקבלן לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם תחילת ביצוע 
הנדרשים  תישיונואו לא ימציא לחברה אחד מן ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרהעבודות המוזמנות 

הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והחברה תהא רשאית לחלט את כאמור, יהווה הדבר 
והכל לפי אחר עביר את ביצוע העבודות לקבלן להלהלן, לאלתר ו  14.1כאמור בסעיף הערבות הבנקאית, 

שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
 מכל סוג שהוא בעניין זה.    

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.9
   ת זה., יהווה הפרה של הסכם התקשרו1952 –

הסכם בנוסף לאמור לעיל, כהקבלן מצהיר כי ידוע טיב ההסכם בינו לבין החברה וכי הסכם זה מהווה  3.10
   . המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםת ההתקשרות מחירים למשך תקופ

כתב הכמויות הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אחוז הנחה הניתן על ידו מתייחס למחירי העבודות המפורטות ב 3.11
 )להלן: ולמחירים המפורטים במאגר מחירי בניה ותשתיות של מחירון דקל להסכם זה ד'המסומן כנספח 

 וכי המחירון ימשיך לעמוד בתוקפו למשך כל תקופת ההסכם.  "(המחירון"

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו למכרז והצעתו לכל בקשה לקבלת הצעות מחיר לביצוע  3.12
עבודות עלפי הסכם זה, את סוג העבודות הנדרשות, טיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע כל 
עבודה ועבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום 

 על פי הסכם זה. והתחייבויותי

להלן,  8.1כאמור בסעיף , כמפורט בהצעתו רוןבמחיהמחירים הנקובים אחוז ההנחה על הקבלן מתחייב כי  3.13
הביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות לעיל, ו 2.5שהבין את משמעות האמור בסעיף נקבעו על ידו לאחר 

לרבות עלויות ו/או הוצאות  ,שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות המוזמנות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו
לומים לקבלני משנה, בקשר לרכישת החומר והציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תש

וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או , הוצאות פיקוח, וניהולעלויות ביטוח, 
 יא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן. לתשלום תוספת כל שהחברה דרישה ו/או תביעה כלפי ה

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  3.14
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 

הרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצ
שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   סירת העבודה:מ .4

אשר יסומנו ו באמצעות הזמנות עבודהבצע את העבודות שיוזמנו על ידי החברה, מעת לעת יהקבלן  .4.1
 .ויצורפו כנספחים להסכם זה ויהוו חלקים בלתי נפרדים הימנו

המסומן מפרט טכני המוזמנות בהתאם ללקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות  רומסתחברה ה .4.2
סס על כתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה והתוכניות המבו בכתב הכמויותלהסכם זה ו 1כנספח ג'
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לשביעות רצון החברה ו/או המפקח וימלא לצורך  והכל ,פרטניות שימסרו לקבלן במסגרת הזמנת העבודה
זה אחר כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם זה, ובין שאינן מפורטות בהסכם זה  ובלבד 

   נשוא הסכם זה. שהן מתאימות לסוג העבודות

על כל כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  מובהר בזאתלעיל, מבלי לגרוע מן האמור  .4.3
 ו/או ביצוע העבודותבמסגרת הזמנת העבודה  פורטושיצמצם את היקף העבודות מרחיב או שינוי המ
והכל לפי שיקול  המוזמן בשלבים בהתאם להוראות המפקח וקצב התקדמות העבודה בפרויקטשיוזמנו 

כל תביעה ו/או טענה ו/או  חברהמנוע ומושתק מלהעלות כנגד הוהקבלן יהא דעתה הבלעדי של החברה 
   .בנושא זה דרישה מכל סוג שהוא

, אשר יש בהן להשפיע המוזמנות מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות .4.4
בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל ורק להסכם זה, תבוצע אך  8.1על התמורה כאמור בסעיף 

 .לרבות שיטת אופן התשלום החברה לביצוע התוספות או השינוי

 צמצם את היקף העבודותמרחיב או של כל שינוי המהתחשיב לביצוע מובהר למען הסר כל ספק כי כן כמו 
העבודות יהא בהתאם לעלות למחיר ליחידה תוספת ו/או בין אם הקטנת היקף , בין אם בהמוזמנות

בניכוי אחוז ההנחה שניתנה על ידי המציע כתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה המפורט ב
 במסגרת הצעתו המפורטת בנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 הלן: את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים ללבצע הקבלן מתחייב בנוסף  .4.5

  המפרטים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: (א)

  המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ
)הפרקים הרלוונטים מפורטים במפרט  –ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

ואופני מדידה , תכולת המסומן כנספח להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( הטכני
המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך עפ"י הפניות שבפרקים 

 דלעיל, או במפרט הטכני.

  מכון התקנים   –תקן ישראלי 

 ל ו/או הנדרש לביצוע התקנים המפורטים במפרט הטכני ו/או כל תקן ו/או דין החל ע
 העבודה המוזמנת.

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום 5.6

 
הקבלן יחל בביצוע העבודה בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, שיומצא לו כשהוא חתום  (א)

ומהנדס/ת התאגיד ויסיים את העבודה בהתאם לתקופת ההסכם האמורה  סמנכ"ל הכספיםע"י 
 לעיל. 

 העבודה.  י כלשהו בגין פיצול כלשהו בביצועזכות לתבוע או לבקש פיצולקבלן לא תהיה כל  (ב)

עד ליום תחילת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל  (ג)
 את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.

מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד הנקוב  (ד)
 בס"ק א' לעיל כמועד לסיום העבודה.

 ההנחיה או מהמוקד הקריאה קבלת לאחר התקלה של ראשונית לבדיקה ההגעה זמן (ה)
 .יעלה על שעה לא מהמזמין

 . וניהראש הקריאה ממועד שעות 4 תוך יתבצע בתקלה הטיפול (ו)

 ימים לאחר  15לעבודות מים וביוב שאינן עבודות שבר, ולא התחיל הקבלן בביצוע העבודה תוך  (ז)

התאריך הנקוב בצו התחלת העבודה, יהיה רשאי התאגיד לבטל את החוזה, לחלט את הערבות 
 שהפקיד הקבלן ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק שיגרם לתאגיד.

שעות ממועד קבלת הודעה בכתב  24את אתר העבודה תוך בנוסף, הקבלן מתחייב לצאת ולפנות  (ח)
תאגיד וזאת על מנת לאפשר לתאגיד להכניס לאתר העבודה קבלן אחר. כמו כן, שומר לעצמו מה

התאגיד את הזכות להורות לקבלן, על פי שיקול דעתו ותוך כדי ביצוע העבודה להפסיק את 
 את העבודה.   העבודה בקטע מסוים ולעבור לקטע אחר אשר בו יש לבצע

 ראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודה או חלקה ע"פ לוח הזמנים, יבקש מן המפקח אורכה (ט)
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אורכה. מובהר  תפרט את הסיבות בעטין מבקש הקבלןלביצוע העבודה. הבקשה תוגש בכתב, ו
בזאת כי סגר, אם יוטל כזה, על השטחים לא יהווה סיבה מספקת לדחייה או לעיכוב בביצוע 

 בודה.הע

המפקח רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר בכתב לקבלן מתן ארכה להשלמת ביצוע העבודה  (י)
אם ימצא שבקשת הקבלן מוצדקת וכי הקבלן לא יכול למנוע את העיכוב או האיחור הנ"ל.  

 החלטתו של המפקח תהיה סופית, ותחייב את הצדדים.

לחוזה, ע"פ הוראות המפקח ועל  5בסעיף  הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודה ע"פ האמור (יא)
 פי לוח זמנים מאושר על ידי התאגיד.

בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני סיומה  (יב)
המלא והגמור של העבודה כולה, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן שנקבע 

שייקבע בצו התחלת העבודה. ניתנה ארכה להשלמת העבודה או בחוזה, שמניינו יחל מהתאריך 
 קוצר המועד, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.

החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה : שינוי קצב העבודה (יג)
 יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן -בזמן הקבוע, או תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה 

ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה 
 שנקבעה ע"י המפקח.

מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שנדרש  (יד)
 ע"י המפקח.

את  היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק א' אינם מספיקים בכדי להבטיח (טו)
יורה המפקח לקבלן בכתב על  -השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה 

האמצעים בהם לדעתו יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. מובהר בזאת 
 כי הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו.

וש משמרות, כולל עבודת לילה לעניין ס"ק ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או של (טז)
)ללא תוספת תשלום(, להשתמש בציוד מכני שונה, לבצע במקביל מספר עבודות במספר מתחמים 

 שונים באתר וכו'.

ג', לא תזכה את הקבלן -בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת, כי נקיטת אמצעים כאמור בס"ק א' (יז)
 בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה.

ג', רשאי התאגיד לבצע את העבודה כולה או מקצתה, -התחייבותו לפי ס"ק א'לא מילא הקבלן את  (יח)
ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ע"ח הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות, בתוספת 

מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה יהיה  15%תקורה בשיעור של 
ד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא לתאגיד זכות מלאה להשתמש בכל הציו

 תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, לסיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע תחילה  (יט)
ובכפוף לקבלת הסכמת מהנדס/ת התאגיד למסקנתו זו, יפנה המפקח אל הקבלן בכתב, יפרט את 

כונת העבודה ומספר הימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מועד הסיום השינוי הנדרש במת
לעומת המועד המתוכנן. הקבלן יגיש למפקח מסמך שבו תפורט העלות הנוספת שיגרום לו השינוי 

 בצירוף ניתוח מחירים.

את חוות דעתו  סמנכ"ל כספיםהמפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש למהנדס/ת התאגיד ול (כ)
את תוספת המחיר הראויה לדעתו בהתאם לנתונים שהובאו לו ע"י הקבלן.  המפורטת הכוללת

יקבע את גובה התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו תהיה סופית.  סמנכ"ל כספיםה
יגיש לקבלן הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת תוספת המחיר שקבע.  סמנכ"ל כספיםה

 ים את העבודה במתכונת שנקבעה בהוראה האמורה.הקבלן יפעל כאמור בהוראה, וייערך לסי

ימים לפני מועד הסיום הנקוב  20מובהר בזאת כי דרישת המפקח להקדמת סיום העבודה של עד  (כא)
 בס"ק א' לעיל לא תזכה את הקבלן בכל תמורה, אך תחייב את הקבלן להקדימה כאמור.

ת התאגיד ו/או המפקח על אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת מהנדס/ (כב)
לדחות כל עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של המהנדס/ת התאגיד, רצוי לדחותה לזמן אחר. 

 דחיית העבודה ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.

 שבועות. 24דחייה של עד  -לעניין סעיף זה, דחית העבודה  (כג)
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שבועות. בגין דחייה זו זכאי הקבלן לשיפוי  24לדחייה של דחייה חריגה הינה דחייה מעבר  (כד)
בהליך הקבוע בס"ק ו' לעיל בכפוף לשינויים המחויבים. הקבלן  סמנכ"ל כספיםכפי שיקבע ה

יפסיק את עבודתו עם קבלת הודעת הדחייה בצירוף אישור בכתב הכולל את גובה השיפוי ואת 
 .סמנכ"ל כספיםמשך דחיית העבודה חתום ע"י ה

ען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן זכאי אך ורק לשיפוי המצוין באישור על גובה השיפוי למ (כה)
המצורף להודעת דחיית העבודה, ורק במידה והאישור יינתן מראש )אישור בדיעבד במהלך או 

לא יינתן(. בלא קבלת אישור כאמור לא תוקנה לקבלן זכות תביעה כנגד  -לאחר תקופת הדחייה 
 ם שיגרמו לו כתוצאה מהדחייה החריגה.התאגיד על נזקי

ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם שיקבעו לביצוע עבודות הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים  (כו)
 .   ותמתאימים לביצוע העבוד

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל,  (כז)
מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים 

    מכוח נספח י המצורף להסכם זה.וקובעים 

 לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ידאג הקבלן:   (כח)

ביצוע וודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים ללואתר העבודה המיועד סייר בל (1
 ברורים לו. העבודה 

קרקעיים הקיימים בשטח כגון: -קרקעיים והתת-בדוק את מיקום המתקנים העלל (2
, תאורה וכו' בין שהם מסומנים בתכניות ובין כבליםקווי מים, ביוב, תיעול, חשמל, 

 שאינם מסומנים. 

קרקעיים או -כבלים תתאו /חפירות לגילוי צינורות ודרש הקבלן לבצע במידה ויי (3
אלו ו, יבצע הקבלן חפירות גישוש שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילוייםלעשות 

בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים . יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו
ו/או מתקנים ם הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם תוך כדי העבודה ייפגעו שירותי

 .סכם זהכלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן הכול בכפיפות לסעיפי ה
ם המצורפים להזמנה לביצוע עבודה פרטנית מסמכיהאת לבדוק הקבלן מתחייב  (4

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל לרבות התוכניות, ו
בכתב או /ו מפרטים הטכניים בו/או  מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות

ו/או מפרט  הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזו תכנית
תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד 

    הקבלן על סמך הטענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.

י המנהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן מובהר בזאת למען הסר ספק כ (5
לרבות תכניות לפי הצורך,  -לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות משלימות 

 לביצוע העבודות. 

אי ביצוע לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בעבודות ובכל חלק מהן, לרבות  (6
ב הכמויות כאמור ובכת יםהטכני יםבתוכניות, המפרטכלל העבודות המפורטות 

. לעיל, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכל כפי שתמצא לנכון והקבלן 4.2בסעיף 
 הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )להלן:מתחייב לבצע את הוראותיה. 

 "פקודת השינוי"(. 

 

ת לאחר הקבלן מתחייב לספק לחברה ו/או עירייה , למפקח ולמתכנן לאחר סיום העבודות, תכניות עדו .4.7
וכו' התוכניות  I.L, הכוללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות, רומי קרקע, "(AS  MADE)"ביצוע 

 , וכן עותק קשיח לכ"א מהגורמים.  תאגידהיוגשו במדיה מגנטית או אופטית בהתאם למפרט 

על פי או יסופקו שלא  עבודות שיבוצעומובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ציוד ו/או מוצרים ו/או  .4.8
לעיל,  .4.2ו/או כתב הכמויות כאמור בסעיף  פיםהמצור יםהטכני יםהמצורפות ו/או המפרט תותוכניה

 תולתוכני םקן את העבודה על חשבונו ולהתאימיהא על הקבלן להחליף את הציוד ו/או המוצרים ו/או לת
 העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.מאושר. תכנית ה ו/או לכתב הכמויות יםהטכני יםו/או למפרט

, לפני קבלת ומרחציוד ו/או מוצר ו/או לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין הקבלן מתחייב לא  .4.9
  . אישור המפקח

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.10
, קטלוגים, תכניות מפורטות וכן את אישור םגראפיייים, לרבות תיאורים טכנ מוצר/חומר/ציודהמערכות/

   המסופק. מוצר/חומר/ציודמערכות/התקנים הישראלים ל

  אינפורמציה על כל מהלך עבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .4.11



32 

 

ל דעתה הבלעדי, לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקו .4.12
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי ה מבוצעת עבודה 

פינוי פסולת, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.13
, משרד התחבורה,  וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .סכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו' להטומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה .4.14
   .עבודה

החומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא ו/או המוצרים ו/או את הציוד הקבלן מתחייב להזמין  .4.15
  .דותלביצוע העבולעכב את לוח הזמנים 

יהיה  או המוצרים ו/או החומרים/זמנים בשל פיגורים באספקת הציודהלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 
  באחריות הקבלן.

 דו.  יל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על כ .4.16

 ופן ביצוע עבודות  א .5

העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע  .5.1
ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור 

 האספקה למקור השימוש בהם. 

מם ובין היתר, לנכונותם של הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל פרטי העבודות לצורך ביצוע העבודות במקו .5.2
הגבהים והמרחקים בעבודות מרגע קבלת האתר ועד למסירתו הסופית עם גמר ביצוע כל העבודות ע"פ 

 הסכם זה  לחברה.

כל ההוצאות לסימון במהלך העבודות יהיו על חשבון הקבלן. על קבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים  .5.3
 באתר שיועמדו גם לרשות המפקח.

חראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון יהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי העבודות אשר  הקבלן יהא א .5.4
 בוצעו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. 

 מהנדס ומנהל עבודה .5.5

מהנדס אזרחי מנוסה ורשום )רשום  –לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת  בפנקס המהנדסים והאדריכלים(,

 הביצוע.

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצוען  (ב)
של העבודות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות .

 הקבלןר את המהנדס ו/או מנהל העבודה מאתר העבודה אל מקום עבודה אחר של הקבלן לא יעבי (ג)
 בלי אישורו של המפקח.

מינוי מהנדס ומנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או  (ד)
 לבטלו מסיבות סבירות.

הרחקתו מאתר העבודה של כל  הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר .5.6
 5.5אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף 

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין  -לעיל. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 בעקיפין

עירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי חברה ו/או העל הקבלן למלא אחר כל דרישות ה .5.7
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. 
היה ועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת העבודות בתקופת העיכוב. האמור לעיל 

 לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו.  בדבר דחיית מועד השלמת העבודות

מיום העמדת אתר עבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, ומסירת עבודות   .5.8
לחברה, יהא הקבלן אחראי לשמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו 

וע העבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת חומרים על ידי הקבלן למקום ביצ
וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או הבאים 
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מטעמו לעבודות, ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי 
 די כך שעם השלמתו יהיו העבודות במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות הסכם זה.ולהביא לי

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו  
 השלמה, בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות כל דין.גמר/בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת 

  בטיחות .5.9

שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  (א)
' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות החברה, טושל צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות נספח 

 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עולבצע כל עבודה 

ברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות צאה החמ (ב)
' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעות טנספח הבטיחות המסומן כנספח 
 החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןרצון החברה ו/או המפקח, תית

הפסיק את עבודת לבהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית א פעל הקבלן ל (ג)
   הקבלן.

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .5.10
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  ניקוי אתר עבודה .5.11

מורשה  לאתר את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
העירייה, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות היטלים ואו ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

 בניה אגרות , דמי כניסה לאתר לעודפי עפר / פסולת

על  המתחייב לפנותהקבלן , שאינה פסולת גושית או פסולת בניין במידה וקיימים באתר פסולת  (ב)
 .העירייהבהתאם להנחיות המפקח והנחיות או אישור  לאתר מוסדר, חשבונו

ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, אתר העבודה את הקבלן ינקה ביצוע העבודות מיד עם גמר  (ג)
כשהוא אתר העבודה ה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את החומרים הטכניים, האשפ

 נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. 

 מתחילת העבודות ועד לסיומן. העבודה לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)

 תיאום  .5.12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו/או המפקח ובתאום ואישור הגורמים  (א)
 המפורטים להלן: 

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

 . ומחלקת התנועה של משטרת ישראל העירייהמחלקת התנועה של  (ב)

 .  רעננהעיריית מחלקת תאורה של  (ג)

 חברת מקורות.  (ד)

 .  רעננהשל עיריית  אגף חזות העיר (ה)

 . חשמלחברת  (ו)

 חברת בזק  (ז)

 רשות העתיקות (ח)

 רשות הטבע והגנים (ט)

 בכבלים ההטלוויזי (י)

 איגד ערים לכבאות. (יא)

 חברת הגז הרלבנטית. (יב)

 .IBCחברת  (יג)
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 כל גוף נוסף שיידרש. (יד)

שות אשר ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות הדר (ב)
על חשבונו הקבלן לתאם ולקבל באחריות יש בהן כדי הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, 

  .  שלבי העתקות התנועה השוניםל ומשטרת ישראל רעננהעיריית מחלקת התנועה של של  אישורןאת 

הסדרי תנועה  אמצעי בטיחות על פי תוכניתהצבת : כן, על הקבלן לנקוט באמצעים הבאים-כמו (ג)
 בטיחות בזמן ביצוע, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות משטרת ישראל והנחיות המפקח. מעקות

שילוט ותמרור, הכוונת  מ' ובקצוות, 10מ' ונצנצים מחוברים תקנית כל  1רוחב פעיל  T1ברמה 
ות וכיו"ב, בהתאם לדריש "נצנצים"-התנועה, ביצוע מעקפים זמניים, הצבת פנסים מהבהבים

. חיבור והנחת האמצעים יהיה עפ"י הוראות הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח
 מפלסטיק(. NJ -הספק )בכל מקרה לא יאושר שימוש ב

הכמויות ובאחריות   כתב של היחידה במחירי נכללים הנדרשים התנועה הסדרי ביצוע כי מובהר (ד)
 חץ עגלת שיטור מעלות 45% -ב ישתתף התאגיד. התאגידהמציע תוך תכנון ושיתוף פעולה עם 

 בגיןשעתי /יומי תשלום על המציע מטעם לו שיוצגו קבלות סמך על ירושלים גדר כדוגמת וגידור
 .בלבד אילו שירותים

יהיו אלה על למען הסר ספק, במידה ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות,  (ה)
  .חשבון הקבלן 

 בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן ליקויים ופגמים .5.13

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב המוצרים ו/או העבודות במהלך ביצוע העבודות,  (א)
 עליו ידווח לו על ידי החברהו ו/או פגם כל ליקוילהחליף ו/או לתקן בתוך זמן סביר מתחייב הקבלן 

בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה הינם , מובהר בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם 
 שעות.    48

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והפגמים ו/או הליקויים שהתגלו  (ב)
בציוד שסופק ו/או במהלך ביצוע עבודות ההתקנה לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם 

ע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנו
 כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

 ציוד חומרים ומלאכה .5.14

וכתב הכמויות  יםהטכני יםאת הציוד ו/או המוצרים המפורטים במפרטמתחייב לספק הקבלן  (א)
חלקים בלתי נפרדים יהוו זה ו להסכםשימסרו לו לצורך ביצוע עבודות ואשר יסומנו כנספחים 

על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים לביצוע הימנו, ולספק 
לעיל, המצורפים להסכם זה והמהווים חלקים  4.2העבודות כמפורט במסמכים המפורטים בסעיף 

וש ולשביעות רצון המפקח בקצב הדרבלתי נפרדים הימנו, ולשם ביצוע העבודות ביעילות ו
 .הסכם זה ונספחיובהתאם להעבודות ולהשלמת ביצוע 

וד ו/או המוצרים ו/או החומרים ו/או הציבמקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח,  (ב)
 או התוכניות  או כתב הכמויותמפרט הטכני אינו תואם את הנדרש ע"פ ההכלים או חלק מהם 

להסכם זה והמהווים חלקים  ד' -ו, 1ג' כנספחים המסומניםוע העבודות ושנמסרו לקבלן לצורך ביצ
לספקו הקבלן , יהיה על העבודותאינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע בלתי נפרדים הימנו, ו/או 

ו/או להחליפו על חשבונו, הכל לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך 
ל ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תקופת הזמן שנקבע ע

  יה כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.ילסטהקבלן תזכה את 

אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי הציוד ו/או  (ג)
השלמה על פי  ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודתאתר העבודה רשאי להוציאם מהקבלן 

והמבנים המכאני  אך ורק את הציוד מאתר העבודה להוציא הקבלן הוראות הסכם זה רשאי 
 העפר בהתאם למפורט בהסכם זה ונספחיו .הארעיים השייכים לו ואת עודפי 

העבודה החומרים וקבלתם באתר הציוד ו/או המוצרים ו/או אחראי לבדיקת הקבלן יהיה  (ד)
הסכם והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע הולשמירתם הבטוחה של הציוד 

 .זה

חומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור ציוד ו/או המוצרים ו/או הישתמש בהקבלן  (ה)
מתחייב שהמלאכה שתיעשה הקבלן במפרטים בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות. 

 תהיה ברמה משובחת.
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בחומרים למיניהם שלא יתאימו לאמור בציוד ו/או במוצרים ו/או   לא ישתמשואו /לא יובאו ו (ו)
  .הסכם זה ונספחיו ב

לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  (ז)
אלא אם כן השינוי או  ו/או בכתב הכמויות ,מפרטים הטכנייםהנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או ב

זכאי לתשלום נוסף בגין  הקבלן שו על ידי המפקח, ובלבד שנקבע על ידי המפקח כי התוספת נדר
  השינוי או התוספת.

אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על העבודות מתחייב שלא ישתמש בביצוע הקבלן  (ח)
  ידי המפקח.

הבדיקות  תו/או בהתאם לפרוגרמ מפרטים הטכניים הקבלן יזמין את כל הבדיקות המפורטות ב (ט)
הזמנתם מבעוד מועד של הגורמים הבודקים לביצוע  א, ולפי תנאי ההיתר, ויוודרעננהשל עיריית 

 הבדיקות בשטח. 

כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר את מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח הקבלן 
   .אתר העבודהב בדיקותההאמצעים הדרושים לביצוע 

לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע  תרשאיחברה היה התבגין הבדיקות  מהשילחברה היה וה
  בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לק

  אישור מוקדם (י)

בהם יש  ו/או מוצרים  חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח למקורם של החומריםהקבלן 
ו/או  ור המפקח משום אישור לטיב החומריםהשתמש ולטיבם. אין באישספק או לבדעתו ל

והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים המוצרים 
 לפי שיקול דעתו מבחינת טיבם.

    ח אדםוכ .5.15

את ההשגחה עליהם ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י (א)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה  בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.אמצעי התחבורה 

 . "(כח אדם)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש הקבלן  (א)
, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, הסכם זהתוך המועד הנקוב לכך ב העבודות לשם ביצוע 

שיון או היתר כאמור לפי ילהעסיק רק מי שרשום או בעל רהקבלן ן או היתר לפי כל דין, חייב שיויר
בעלי עובדים מנוסים, מיומנים ון. למען הסר כל ספק, עבודות חשמל יבוצעו אך ורק על ידי העני

  שיון לעסוק בעבודות חשמל.יר

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ב)
מתחייב  קבלןהמובהר בזאת כי   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952

בזאת לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא 
גד כל מי מעובדיו, ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך שתוגש נגדה, או נגדו, או נ

זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה הסכם ביצוע 
     עקב כך.

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי  (ג)
יעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות ישראל ואשר אין כל מנ

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש  (ד)
וק ארגון על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון ח

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

, קבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה קבלןכח האדם יועסק על ידי ההקבלן מצהיר ומתחייב כי  (ה)
ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים,  קבלןוה

 . מיסים וכיו"ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום  (ו)
 כפי שיקבע מעת לעת.  

סידורי נוחיות ומקומות העבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ז)
פן נאות לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באואתר העבודה אכילה נאותים ב

  ושוטף.



36 

 

יציין ביומן העבודה את מספר העובדים המקצועיים ואת  העבודותמתחייב כי במהלך ביצוע הקבלן  (ח)
  .העבודותמספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

 אתר העבודה ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהקבלן  (ט)
. אדם שהורחק לפי דרישה אתר העבודהבהקבלן ו/או קבלני המשנה  די של כל אדם המועסק על י

  , בין במישרין ובין בעקיפין. אתר העבודהלהעסיקו בהקבלן לא יחזור  -כאמור 

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  (י)
הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה , מהווה ' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהטהמסומן נספח 

תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 
   מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .6

שליטה  בלןתה לקילא הי מפקחע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת העבודות ה נגרם עיכוב בביצוע .6.1
לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת  מנכ"ל החברהיקבע  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב יעליהם ולא הי

מנכ"ל משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של  העבודות.שינוי במועד השלמת הקבלן ביצוע מ
 .החברה

כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל מובהר בזאת למען הסר ספק,   .6.2
התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומיעל ידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטחי 

בלן ע"י הודעה בכתב לקהעבודות רשאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של החברה  מנכ"ל .6.3
  עפ"י משך הזמן הנקוב בה.העבודות לביצוע לוח הזמנים יה זו תהיה אישור לארכה יודח

, מבלי לגרוע מכל זכות מנכ"ל החברהרשאי  לעיל, )א(4.6סעיף בשנקבע כאמור זמנים המלוח  בלןקהחרג  .6.4
להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את החברה ל אחרת ש

  מפקח.מנכ"ל החברה וה

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הרי שפיגור בלוח הזמנים אשר אינו מוצדק על פי תנאי הסכם זה, יזכה את  .6.5
  בפיצוי כספי מכוח נספח י' להסכם זה.החברה 

 קצב ביצוע העבודה .6.6

איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות המפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
ינקוט בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק -בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו העבודות 

תוך זמן או תוך הארכה העבודות מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. ןמתשנקבעה להשל

)א( אינם מספיקים בכדי להבטיח את  "קלפי סהקבלן היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ןבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתהעבודות השלמת 

מורים, לרבות מתחייב לנקוט מיד באמצעים האבלן האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
  .הקבלןהעסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח 

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קלפי ס יותיוימים אחר התחייבו 7תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא בכל הקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןאו מקצת ןכול, העבודות

לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  תהיה רשאיחברה תוה .ההוצאות הכרוכות בכך
התמורה לנכותן מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לק 5%

זכות מלאה להשתמש בכל חברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה להמגיע לקבלן 
  .אתר העבודההמתקנים והחומרים שנמצאים ב

, ישלם )א( להסכם זה6.6בסעיף תוך התקופה הנקובה ביצוע העבודות את הקבלן שלים אם לא י (ד)
)במילים:  ש"ח 5000הסכם זה  בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה ב חברה להקבלן 

. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה לכל יום איחור₪ ( חמש אלף 
 כל דין.זה או עפ"י 

החברה או מי מטעמה רשאים להורות לקבלן על הפסקת עבודה מכל סיבה  שהיא למשך שבוע ימים  (ה)
 ,אשר לא תחשב להערכת תקופת ביצוע. 

 

  השלמה, ותיקונים .7

  תעודת השלמה לעבודה .7.1
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העבודות  תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ עבודותו הושלמ (א)
את הבדיקה תוך  םישלימפקח ימים מיום קבלת ההודעה. ה 7תוך שבוצעו והציוד/מוצרים שסופקו 

הסכם זה בתנאי  יםעומדהעבודות ו/או הציוד/מוצרים יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את  14
ת רשימקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן תן לי - וומשביע רצונונספחיו 

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם בלן תיקונים הדרושים לדעתו וק
תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים בלן המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לק

שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים  הקבלןכנגד קבלת התחייבות בכתב מ
 ה האמורה. המפורטים ברשימ

למפקח, בשלושה עותקים, תכניות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
   שיוכנו בתאום עם המפקח.העבודות ( של כל חלקי AS MADEעדות )

 התנאים הבאים:כל ת אם יתמלאו וכמושלמ נהת על פי הסכם זה, תחשבועבודה (ג)

כתב  מפרטים הטכניים , ההושלמו לפיסופקו והן וכל הקשור אליהעבודות הציוד/המוצרים 
כנספחים להסכם זה  וצורפשנמסרו לקבלן לצורך ביצוע עבודה, ואשר התוכניות הכמויות, 

 לוח הזמנים ויתר הוראות ההסכם.  לרבות והמהווים חלקים נפרדים הימנו,

אשר זה סכם מהתחייבות הנובעת מה הקבלןאינה פוטרת את בלן מסירת תעודת סיום החוזה לק (ד)
  מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 ותיקונים תקופת אחריות .7.2

 ה בנפרדשל כל עבודיתחיל ביום המסירה הסופית אחריות , מניינה של תקופת הסכם זהלצורך ה (א)
 .הקבלן לחברה וקבלת אישור בכתבמ

 24 –הסכם זה הינם  לצורך והתיקונים האחריות תקופת כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .ההשלמה תעודת מתן מתאריךחודשים 

ות ו/או ה/בעבודנתהווה במידה ובמשך הזמן גם לאחר תום תקופת האחריות על אף האמור לעיל   (ב)
טיב העבודות ו/או או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מפגם  ,נזקבציוד ו/או במוצרים 

לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת עבודה טיב הציוד/המוצר שסופק ו/או 
לתקן או לבנות הקבלן חומרים שסיפק, חייב מוצרים או באו בבציוד , בלןהקשורה או תלויה בק

 ותוך פרק הזמן שיקבע המפקח מחדש כל נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכל לפי דרישת המפקח
    ולשביעות רצונו של המפקח.

פגמים , כולה או מקצתה, לתיקון להלן 14 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תשאיר יהתה החברה (ג)
 .    ו/או נזקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה

 התמורה   .8

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות שהוזמנו על ידי החברה כפי הנדרש על פי הסכם  .8.1
את הסכום הנצבר לעבודות המוזמנות בהתאם  ,תשלם החברה לקבלן עבור כל עבודה שהוזמנה בנפרדזה, 

המבוסס על למפורט בכתב הכמויות שיצורף להזמנת העבודה ויהווה חלקי בלתי נפרד מהסכם זה, 
רים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, מחיה
הנחה שהוצעה על ידי המציע כאמור בנספח א' להסכם זה ובתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: י היכונב
 . "(התמורה"

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע  
    על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות:

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים  (א)
 למתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות וכל עבודה, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וח (ב)
 ההתקנה ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  

עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, תיאום  (ג)
 , כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. וכיו"בויזיה בכבלים והטל

לרבות סילוק מי גשם  אתר העבודהאמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת ב (ד)
 ושאיבת מים. 

, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה (ה)
הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם 
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 זה.  

הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה  (ו)
רתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר או למרחק סביר מאתר העבודה, החז

 העבודה וממנו.      

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם  (ז)
 עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.   (ח)

ל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של הציוד לפי התוכניות, כל ההוצאות מכ (ט)
לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים 
משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות 

  ואלמנטים משופעים או מעוגלים.  

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  (י)
 ונספחיו. 

הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר  (יא)
 ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. 

פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה כל ההוצאות הנדרשות על  (יב)
, וכיו"בבעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר 

הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים למעבר 
  'וכוביעת דלתות, חלונות מעקות צינורות, כבלים, תעלות או לק

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 דמי בדיקות   (יד)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

 ועדכונם השוטף. הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים  (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

הוצאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או החומרים המוזמן על פי הסכם זה לחברה ו/או לעיריית  (יח)
 .    רעננה

  .הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר (יט)

כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם  (כ)
 ההתקשרות ונספחיו. 

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  (כא)
 האחריות. 

  רווחי הקבלן. (כב)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של המציע    (כג)
שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין 

 שהן תיוודענה בעתיד.  

המוזמנת, בהתאם  התמורה בגין כל הזמנת עבודה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודה .8.2
  למפורט בכתב הכמויות ובאופן המפורט להלן:

  חשבונות חלקיים

לחודש, בגין אותם חלקי העבודות שבוצעו  5 -ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה (1)
 יוגשו - סופיים או חלקיים – החשבונות מובהר בזאת כי על ידו  בפועל במסגרת הזמנת עבודה.

 קווי ועבודות מים קווי עבודות בין ופירוט הפרדה עם וכן ממוחשבת של המזמין מערכת באמצעות
בעניין זה חשוב להדגיש, חשבון שלא יוגש באמצעות המערכת הממוחשבת לא ישולם על ידי  .ביוב

 המזמין.
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 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  (2)

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות.  (3)

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  (4)

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות שצורף להזמנת העבודה לבין עבודות  (5)
 נוספות ו/או חריגות.

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר הכחול  (6)
יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי הקבלן  14ויקבע בתוך 

 "(, וקביעתו תהיה סופית.החשבון המאושר" -עד סוף החודש הקלנדרי החולף )להלן 

החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי דרישתה, תשלם החברה תבדוק את   (7)
 לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח והחברה  (8)
פקח ו/או החברה ו/או התחייבות לאישור ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המ

אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי החברה ו/או בוצעו באופן 
 מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות רצונם של המפקח והחברה.

)דהיינו: "שוטף  יום אישור המפקח מיום  60 ךכל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן בתו (9)
+60.)" 

 חשבון סופי 

יום מדרישת  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י הזמנת עבודה, ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 
, של הזמנת באמצעות מערכת ממוחשבת של המזמין המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר

דה שבכתב הכמויות שתימדדנה לפי הוראות . כתנאי לתשלום העבודה, על יסוד המכפלה של מחירי היחי
 בין השאר, גם , בהתאם לנוהל מסירת תשתיות הקיים בחברה,החשבון הסופי ע"י החברה, ימציא הקבלן

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.) תיק מסירה (  'איבנספח המפורטים הנדרשים את המסמכים 

 ויקבע הכחול בספר הקבועים המדידה לאופני בהתאם, לעיל כאמור, הסופי החשבון את יבדוק המפקח (1)
 להלן. )הקבלן ידי על שבוצעו העבודות עבור המצטברת התמורה את, לחברה הגשתו מיום יום 45 בתוך

 .סופית תהיה וקביעתו"(, המאושר הסופי החשבון" -

, דרישתה לפי, תיקונו או/ו אישורו ולאחר המפקח י"ע אושר אשר, החשבון הסופי את תבדוק החברה (2)
 .להלן שנקבעו התשלום במועדי הסופי המאושר החשבון סכום את לקבלן תשלם

 מצד כלשהי הודאה יהוו לא החברה ידי על ותשלומו והחברה המפקח ידי הסופי על החשבון אישור (3)
 או/ו מושלם באופן בוצעו או/ו החברה ידי על נתקבלו שהעבודות לכך החברה כאישור או/ו המפקח

 .והחברה המפקח של רצונם לשביעות החוזה לפי התחייבויותיו בכל עמד שהקבלן

  .מאישור המפקח יום 60 תוך לקבלן  ישולם, המאושר הסופי החשבון (4)

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  .8.3

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  .8.4
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .8.5
 העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  .8.6
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

המפורטות המוזמנות מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה מותנית בביצוע השלמת ביצוע העבודות  .8.7
הכמויות המסומנים כנספחים להסכם זה ומהווים  בתוכניות, המפרטים בין אם צורפו או לא צורפו וכתב

 חלקים בלתי נפרדים הימנו, על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בכל שלב ושלב.  

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום  .8.8
צוע  ושחובת תשלומו במהלך תקופת הביאשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם 

. למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני חלה על הקבלן
 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 
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ם זה והחברה ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכ 10עולה על שאינו יגור בתשלום פמובהר בזאת, כי  .8.9
 יצוי.   פלא תהא חייבת ב

 קנסות .9

מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי חוזה 
 זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם ו/או לא   .9.1
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי המפקח תוך פרק ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

 'ילנספח יצויים קבועים ומוסכמים בהתאם פהזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
מדד תשומות הבניה, החל מיום חתימת הסכם להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.    לזה. אין בתשלום זה כדי להפחית או 

כספים עבור פיצוי שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת מבלי הכל   .9.2
בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. כמו כן, תהיה לפגוע 

 החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שהקבלן ברשותה.

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .10

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .10.1
הסכם זה כדי בומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  .10.2
   קבלן בלבד.והם יהיו עובדיו של ה

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .10.3
בתשלומים  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  סוג שהוא,ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל  לביטוח לאומי,
, 1963-ג"תשכ צוי פיטורים,יפיטורים כמשמעותם בחוק פ יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגנת השכר,

תשלומים והפרשות , 1951-א"תשי חוק שעות עבודה ומנוחה, ע"פתשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או 
 על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,וכל תשלומים והטבות  לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מיד עם דרישתה הראשונה, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, .10.4
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו

  חריות וביטוחא .11

 אחריות הקבלן לנזק .11.1

הציוד/מוצרים הקבלן אחראי לשמירת  ההיימיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה,  (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה מסיבה 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן  ויהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונכלשהי 

תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן 
  להוראות החוזה.

מציוד/מוצרים לקויים שסופקו על ידו ו/או היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום  ו. אחריותותלקויות עבודמ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות לנזקים כאמור סמוכים לאתר העבודההשטחים הציבוריים ש
שא ישפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן ילעיל, הקבלן 
 נה המשפטית ובקשר לכך. בהוצאות ההג

( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ב( , )אקטן )-הוראות סעיף (ג)
 .ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן,  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
פי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור ל

נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 
 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
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  וף או  לרכושאחריות לג .11.2

היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל י –ביחסים בין הקבלן לחברה 
מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכל רשות 

המצוי ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 
המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד  ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד באתר העבודות ו/או כל מבנה

שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  
ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות  וקבלני משנה המועסקים על יד ו/או וו/או שלוחי וו/או על ידי עובדי

ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותוו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי ומחדל של הקבלן ו/או עובדי
בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל  יישא. הקבלן בתקופת האחריות

היה הקבלן אחראי יקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן שהוא שיוטלו ו/או יחולו ע
)נוסח חדש( ו/או לפי כל דין  נזיקיןלכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת 

 אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים .11.3

 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייאי לשלומם ולבהיה אחריהקבלן 
ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר 

 , לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כלוהנמצא בשירות
 שהם במהלך ביצוע העבודות .

  אחריות לרכוש ציבורי .11.4

היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, יהקבלן 
חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, 

וי מראש תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפ
, באופן יעיל ביותר ולשביעות ותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונילביצוע העבודות. הקבלן 

של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן  הרצונ
קעיים העוברים באתר קר -לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 העבודות.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .11.5

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן,  והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)
ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע  הסכם החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

 דלעיל. 11.4 - 11.1 עיפיםמכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בס

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  (ב)
ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע  הסכםנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

 דלעיל. 11.4 - 11.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה  (ג)
ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי 
להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור 

 הודעת צד ג' באותה תביעה. האלי או נשלחה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה  (ד)
היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, יצו מאת בית המשפט, 

ט בכל ההליכים הדרושים להסרת של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקו ווזאת מבלי לגרוע מחובת
הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל 

 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 
אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם שהיא, שתוגש, 

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א 
 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.

קבלן בחוזה זה, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות מבלי לגרוע מהתחייבויות ה (ה)
שא יאחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן 

 הוצאות כלליות של החברה. 20%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

ת פרק זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה היה אחראי לתשלומו לפי הוראויכל סכום שהקבלן  (ו)
החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו 
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מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן קבלן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל
 ."זכרות לעילבכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנ

 י הקבלןביטוח .11.6

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ
לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן : "העבודות"( לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הקבלן 

שני המועדים הנ"ל( בין ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו 
בסעיף זה וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 

זה )להלן: "התנאים המיוחדים  בחוזה, בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן את הביטוחיםלהלן, 
)להלן:  ממסמכים אלוחלק בלתי נפרד  המהווה והחוזהלמסמכי המכרז   ח'פח לנסלביטוחי הקבלן"( וכן 

 -שכולם יחד יקראו להלן) בישראללפעול מורשית כדין ה"אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח 
 (:"ביטוחי הקבלן"

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב (א)

 , פרק א' ביטוח העבודות .1

ערכן )ערך הכינון( את כל העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא 
לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, כולל בין היתר נזקים לציוד קל, כלי 
עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים 

בוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המ
 למשך כל תקופת הביטוח.

חודשים, המכסה אובדן או נזק שייגרם לעבודות ואשר  24הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת 
התגלה בתקופת התחזוקה ומקורו בתקופת ביצוע העבודות הנדרשות לשם קיום התחייבויות 

 כאמור. נזק או אבדן הקבלן כלפי החברה והעירייה בקשר עם

תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או  יכלולפרק זה 
המקצועית  ולמעט בגין אחריותמנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם )

לטובת מי  ( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחולהעבודותעל של המפקח 
 .שגרם לנזק בזדון

 , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או 
קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל 

מו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של מעשה ו/או מחדל בקשר עם העבודות אשר גר
כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  פגיעה  או נזק לחברה ו/או 

 ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות מטעמם. הו/או לעובדי הלמנהלי

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( מיליון  חמישה)₪  5,000,000גבולות האחריות 

: אש, התפוצצות, בהלה,  -פרק זה אינו כפוף  להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ
מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים 

לתי צפוי, מתקנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי וב
סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר 
מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות 

 .הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

ביטוח ש כי רכוש החברה למעט רכוש המבוטח בפרק א' )בפוליסת הביטוח צוין במפור
( לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה העבודות

 .והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

ל פרק זה יורחב לשפות את החברה ו/או מנהליהםו/או עובדיהםו/או מנהעל פי הביטוח הנערך 
בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי  ו/או מפקח העבודות מטעמם )להלן: "יחידי המבוטח"(

ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות 
 .צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

  חבות מעבידים פרק ג' .3

בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק 
, כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות 1980האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

לרבות קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(, בגין מקרה מוות 
למי  שנגרמו"( מקרה ביטוחגופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : " ו/או נזק

 .מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם
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 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )עשרים מיליון ₪  20,000,000גבולות האחריות 

שעות עבודה ומנוחה, חבות הקבלן  ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה,
כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה והקבלן ייקבע כמעבידם(, פיתיונות ורעלים וכן 

 בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות או עובדיה ו/ החברה ו/או מנהליהורחב לכסות את יביטוח זה 
לעניין קרות מקרה ביטוח  כלשהו, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן היה ונקבע,  מטעמם

כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים 
 המועסקים על ידו.

החברה פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור בדבר או עובדיה ו/או מנהליה ו/

 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

  יטוח אחריות מקצועיתב (ב)

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות 
צועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מק

גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני 
של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות 

 .הו/או לעובדי הו/או למנהליחברה האמור לרבות פגיעה או נזק ל

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )חמישה מיליון ₪  2,000,000גבולות האחריות 

החברה ו/או מנהליה ורחב לשפות את זה, ת)ב(  11.6האמור בסעיף על פי  כתהביטוח הנערפוליסת 
רשלני מצד הקבלן ו/או בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל ו/או עובדיה 

 . הו/או עובדי הו/או מנהליחברה מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי ה

ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב 
ת הקבלן עקב אובדן מסמכים בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן תכלול הפוליסה הרחבות בגין חבו

וחבות   למקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב₪  50,000)מוגבל לסך של 
 הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת 
 ודות על פי הסכם זה. ביצוען של העב

)שישה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )למעט  6כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 
באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח 

מוסכם בזה כי הכיסוי חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. 
הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו 

 לראשונה בתקופת הגילוי

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע 
 . העבודות

יום ממועד קבלת הדרישה  14בתוך חברה הקבלן להמציא לבכתב, מתחייב חברה על פי דרישת ה
 .זה )ב( 11.6בסעיף העתקים מפוליסת הביטוח כאמור 

  מוצרהיטוח חבות ב (ג)

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
יעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו , בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין פג1980

אחראי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה )להלן: "המוצר"(, לכל אדם 
 . הו/או עובדי האו למנהלי/חברה לו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( מיליון  שני)₪  2,000,000גבולות האחריות 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת 
 ביצוען של העבודות על פי הסכם זה. 

החברה ו/או מנהליה , תורחב לשפות את זה )ב( 11.6בסעיף פוליסת הביטוח הנערכת על פי האמור 
בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או  ו/או עובדיה

 ה.ו/או עובדי הו/או מנהליחברה מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי ה

)שניים עשר( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח  12כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 
עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן )למעט באם 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי 
הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר 
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 ונה בתקופת הגילוי.נתגלו לראש

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע 
 . העבודות

יום ממועד קבלת  14בתוך חברה להמציא לבכתב, מתחייב הקבלן  חברה והעירייהעל פי דרישת ה
 .זה )ב( 11.6בסעיף העתקים מפוליסת הביטוח כאמור הדרישה 

 :האחריות בביטוחי אחריותגבולות  (ד)

מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות המוצר, ייערכו בגבולות אחריות 
עריכת מובהר בזאת כי במקרה של . ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים

ובנספח אישור  11.6, יוכפל גבול האחריות המפורט בסעיף ביטוח זה יםמשולבבגבולות אחריות ביטוח 
 )נספח ח'(. קיום הביטוחים

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב (ה)

השגחתו ו/או ב  או/שבבעלותו ו ההנדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה .1
גופנית עקב  גין פגיעהבבשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי 
בענף הביטוח למקרה  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עכלשהו 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ביטוח  ,בין היתר ,כוללהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .2
הנדסי ו/או ציוד כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן ל

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים  600,000סך של בבגבול אחריות 
 .אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות

 בסעיף )כמפורט  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם .3
 פטור מתן על ( הצהרה2' )ח( לנספח 4א' ) –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם(  זה )ה( 11.6

 גינו".ב הביטוח נערך כאילו מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, ל .4
 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.מחפרונים, 

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב (ו)
 למקום מתקנים וכל רכוש אחר שהובאהעבודות את מכלול העבודות לרבות חומרים, ציוד, ביצוע 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להעבודה 
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןל

זה,  11.6כאמור בסעיף  די הקבלןי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על יטוחבי (ז)
)בביטוח אחריות משנה  קבלנים וקבלנייכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי 

מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את 
דות מטעמה בגין כל מעשה ו/או מחדל החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבו

 (."יחידי המבוטחשל הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  (ח)
י אחריות מקצועית וחבות המוצר ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר נעשתה  דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי יק על הקבלן להחז
 על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  11.6סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  (ט)
)שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

 . זדוןב, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מטעמה

לסעיף "אחריות  כפופה כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן מוסכם בזה כי פוליסת האחריות (י)
 צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 וורחביכאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  (יא)
למעשי ו/או מחדלי על מי מהם ת שעלולה להיות מוטלת בגין אחריוו/או מנהליה  לשפות את החברה

 (.'חנספח הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו  הקבלן

שבו פועל הקבלן, החברה כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ (יב)
)א'( לעיל )פרק  11.6שנערך בהתאם לסעיף  אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח

רכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של  , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהא' העבודות(
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 הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.ו

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל         
למעט אותו חלק הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל 

 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןורכוש שבו פועל הקבלן השל 

הקבלן ימציא  תנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,כמועד חתימת חוזה זה, ב (יג)
על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  '(ח)נספח את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה  מקורי(.ה ונוסחבהביטוח )
 .תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו

מועד חתימת מ, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב (יד)
צהרה לפטור מאחריות החוזה זה, מכתב  חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

בהתאם לנוסח לנזקים  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
, )בנוסחה המקורי( 1ח' כנספח  נתלחוזה זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "

 כדין על ידי הקבלן. מהא חתויכשה

מועד חתימת מ, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב (טו)
נספח תנאים מיוחדים לביצוע חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, 

כשהוא   )בנוסחו המקורי(, 2ח' כנספח עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 חתום כדין על ידי הקבלן.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה  (טז)
טעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מ

תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 
 (.נספח ד'באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או  (יז)
בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה עובדיה ו/או

זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק 

הם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם שייגרם למי מ
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן (יח)
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח  ולעשות כלזה )ביטוחי הקבלן( לעיל ולהלן,  11.6בסעיף 

 כדי לממשהחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או על ידי 
החברה ו/או מנהליה לתביעה של  ואת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות

, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על יה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהו/או עובד
 .םיד

על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ (יט)
מיידי  מתחייב הקבלן לפנות באופןי הקבלן(, )ביטוח 11.6לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

וח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לחברת הבט
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, 

 לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

בת המצב לקדמותו מייד נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשב (כ)
בכל ההוצאות מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם מתחייבת לה והחברהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
 חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות

לא  החברהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבת  תהא

 פרק א'על פי נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב (כא)
ה ת, אלא אם היא הורישירות לחברהפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן מוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח. 
מנהל העבודה הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מהחברה, או שטרם קיבל מטעם החברה קחהמפו/או 
לידי הקבלן עד לסכום הדרוש ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  החברה

 .לשם קימום האבדן או הנזק

 11.6בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (כב)
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החברה  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב ולהלן  לעיל
ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסהו/או מי מטעמם 

 ה.לנהל המשא ומתן בעצמהחברה ו/או מי מטעמה ת יו, וזאת מבלי לגרוע מזכוהקבלן

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת לעיל ולהלן מהאמור בחוזה זה בלי לגרוע מ (כג)
ו/או  חברההחובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או ה

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

רה ו/או מנהליה החבפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה (כד)
לחברה , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה,
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםלו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

בדבר עלות תיקון  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ (כה)
ת הנזקים מטעם אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 חברת הביטוח.

בלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הק (כו)
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
 הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

 ל ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.מנהליו ו/או העובדים המועסקים עו/או 

החברה ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי (כז)
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, 

 תטענולרבות כל  1981 –תשמ"א לחוק חוזה הביטוח ה 59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 יה.כלפי מבטחהחברה וכלפי  "ביטוח כפל"

( יכללו תנאי מפורש על פיו 'חנספח ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) (כח)
ביצוע במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או המבטח

תישלח לחברה ולקבלן, הודעה , אלא אם כן "(תקופת הביטוחהעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או 
 (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  לחהנשאם לא  ו/או מפקח העבודות מטעמה

 .ההודעה ממועד משלוחהימים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  (כט)
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  )כז( 11.6בסעיף בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

לפני מועד הצמצום או השינוי  ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, אותו הביטוח מחדש
 לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או  (ל)
או שהיה זכאי  בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

 בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/נספח ח')
ו מפקח העבודות בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/א

 מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד
 .אדם שגרם לנזק בזדון שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר מוסכם בזה כי  (לא)
פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. 

 מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע)ל((  11.6)האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כי
 ה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.העבודות נושא חוזה ז

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות  (לב)
כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 

 ו על פי כל דין. של הקבלן על פי חוזה זה א ומאחריותו ו/או התחייבויותי

הקבלן לחזור ( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ (לג)
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל )יב'( 11.6בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

ם הנקובים, מדי תקופת במועדינוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן )בנוסחו  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה (לד)
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 כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,)לב'( 11.6 –)יב'( ו  11.6המקורי( כאמור בסעיפים 
ים ובהעדר קיום אישור עריכת ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל )יד'( 11.6 -)יג'( ו 11.6בסעיפים 

את תחילת למנוע מן הקבלן ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה תהייה רשאית 
וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע ו/או המשך 

 .הדין

( ו/או בבדיקתו ו/או 'חנספח וסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן )מ (לה)
אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם 
או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על 

 מהבאים מטעמה.מי 

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל (לו)
, לרבות, ומבלי לפגוע על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן עלאו לא תגרע מאחריותו של / יובהתחייבויות

תחייבויותיו בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל ה
בשל אי הצגת  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעינשוא החוזה גם אם י

האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או 
 לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

)ביטוח העבודות( באישור  1סעיף פי -ום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלקבלן מתחייב לעדכן את סכה (לז)
השווי של העבודות ו/או , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('חנספח ) עריכת ביטוחי הקבלן

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

אחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות ה (לח)
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 
הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות 

מלהעלות כל טענה האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע 
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי 

 הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הקבלן הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  (לט)
על מנת להתאימם על ידי החברה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  לעיל כאמור

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמה ו/או חברה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה (מ)
, אינה ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל הקבלןן אישור ביטוחי לבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

כאמור, לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  החברה ו/או על מי מטעמהמטילה על 
שהיא  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 .ונשוא כל דין המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  הקבלן (מא)
 ,להמציאובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו

דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן אישורים על תשלומי  החברה בכתב,לבקשת 
 ף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. תהיינה בתוק

ו/או אי  בתום לב הפרהכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב (מב)
לא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לקבלת בזכויות  יפגעו
 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

, במלואם או בחלקםלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  (מג)
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את אך לא חייבתתהא החברה רשאית, 

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד במלואם או בחלקם הביטוחים 
או  מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 

לחילופין ומבלי לפגוע  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב
בזכויות החברה על פי סעיף זה, החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה 

ובלבד ששלחה לקבלן לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת 
 .יום מראש 14הודעה בכתב של 

ר בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן סף ומבלי לגרוע מהאמובנו (מד)
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת נשוא חוזה זה, בביצוע העבודות שליחיו שיועסקו ושכל עובדיו 

 החוקים הנ"ל. שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות בו
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 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ(מה)
וכל הצווים, תאונות דרכים )הפלת"ד( פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי והוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני,  א חוזהנשו עבודותשכל העובדים שיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות  הנ"ל יםעל פי החוקג ברכב מנועי לנהו מורשיםזה,  חוזהתקופת  יהיו בכל עת ובמשך כל
 .חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  (מו)
ו/או ו/או המשרד לאיכות הסביבה והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

 .אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודותכל רשות 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב (מז)
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי העבודות מטעמה על פי 
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או . ת הרשויות או הגופים המתאימיםאישורים מתאימים מא

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  (מח)
ש ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפור

 כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

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

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  (נ)
שות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות לקיים במלואן את כל דרי

העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי 
 מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

תשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים מוסכם בזה במפורש כי האחריות ל למען הסר כל ספק (נא)
זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד  11.6על פי סעיף 

המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה 
 ו/או על מי מטעמה. 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  11.6מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  (נב)
החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה 

 ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה  (נג)
דת מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  תזכאי הינוו כל סכום לתהא רשאית לעכב 

 7ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, לזכות 
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה . )שבעה( ימים מראש

בהתאם למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם 
 .נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, 

וח(, כולן או חלקן, זה )ביט 11.6מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  (נד)
 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

   ל ההסכםיטוב .12

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .12.1
 ( יום מראש ובכתב. שלושים)במילים:  30מתן הודעה בכתב לקבלן 

נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות והציוד שסופק על ידו עד מועד סיום 
 ההסכם כאמור.  

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור. 

זה  הסכםחברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה .12.2
קיבלה שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה אלקצו 

יתנה לגביה נהל קבוע או נמהחלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
כנגד  הוגשיום ממועד קבלתם או אם  60וך תהחלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

הקבלן למסמך התנאים הכלליים ו/או אם  3.7 הקבלן כתב אישום בגין אחת מהעברות המנויות בסעיף
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בלן הפרה יסודית של או הפר הקלמסמך התנאים הכלליים  3.7המנויות בסעיף הורשע בפלילים בעבירות 
 הוראות הסכם זה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת. 

חברה עפ"י הסכם למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .12.3
 לעיל.  12.2ו/או  12.1וין בסעיפים זה ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצ

ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .12.4
הסכם, נזקים הולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

, כולו המגרשלתפוס את מקום  תרשאיחברה הלעיל, תהא  12.2ו/או  12.1טל ההסכם כאמור בסעיפים בו .12.5
, לפי הענין, לא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ממנו ולהשלים את הקבלן או חלקו ולסלק את ידו של 

 .או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת הבעצמ

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .13

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .13.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

זהים לניסיון, רישיון רישיון וקוד קבוצת סיווג ניסיון, למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי  .13.2
 . וקוד קבוצת סיווג של הקבלן

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהה סכמתה שלה .13.3
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.חברה כלשהי כלפי ה

מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני  ותנאי יסודי בהסכם זה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, .13.4
לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק,  מראש ובכתב את אישור החברהקבל על הקבלן למשנה יהא 

 .סכם זהחתימת ה טרם

המעידות  תודותע חברהעביר למתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, לההקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלןכי 

 המשנה יחול סעיף זה במלואו. ככל והקבלן ירצה להחליף את קבלן

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .13.5
 .1970 -, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

  ויותערב .14

ערובה לרבות כולן או חלקן,  גמר עבודות"(, ביצוע ונשוא הסכם זה )להלן:"  להבטחת מילוי התחייבויותיו .14.1
זה, הסכם ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת של העבודות שיבוצעו על ידו,  האחריות/לתקופת הבדק

מאה )במילים: ₪  150,000של סך על  הסלילה והגישורתשומות  ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד
ומהווה חלק בלתי נפרד  'וכנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן נ (.שקלים חדשיםאלף וחמישים 

 הימנו.

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.       24למשך תוקף הערבות  .14.2

או לחילופין לא  לעיל 14.2עבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף המובהר בזאת כי במידה ו .14.3
, מתחייב הקבלן של העבודה האחרונה שביצע קבלן עבור החברה האחריות/תסתיים תקופת הבדק

תום ( בכל פעם עד שתיים עשרחודשים )במילים:  12 -לעיל ב 14.1להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 
 זה.  של העבודה אחרונה שביצע הקבלן עלפי הסכם  אחריות/תקופת הבדק

בתום תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכה במידה והפעילה החברה את האופציה העומדת לרשותה,  .14.4
רשאית עלפי שיקול דעתה הבלעדי להקטין את גובה הערבות בהתאם לעלות ביצוע העבודות  החברה תהא

 שבוצעו בפועל שמשך תקופות הבדק שלהם טרם הסתיימה.

   ת להבטחה ולכיסוי של:יומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבו .14.5

ילוי של תנאי כלשהו כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מ (א)
     או על ידי מי מעובדיו./מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

 או להתחייב בהם, או לשלם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, (ב)
     בקשר עם הסכם זה.

ה קבלן בכל מקרהאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.
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בחוק  6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .14.6
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .15

העבודות לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המפקח" לצורך הסכם זה  .15.1
 .הןאו כל חלק מעל פי הסכם זה כולן 

העבודות, המוצרים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  .15.2
והכל  תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי המסופקים וטיב 

וראות הסכם א לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את הובין מחוצה לו. כן רשאי הואתר העבודה בין ב
 , את הוראות המנהל ואת הוראותיו. זה ונספחיו

  רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 15.2סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .15.3

בהתאם לתכניות או  ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)
יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןלהוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו

. עבודות בהם יש הקבלןיום וכל ההוצאות תהינה על חשבון  14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
ת סכנה לציבור,  ימים. במקרים בהם נשקפ 7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מידית.

חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן מוצר ו/או ציוד ו/או  עבודה ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל (ב)
מתאימים במקום ו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומריםביצוע חוזר של עבודה ו/או להורות על 

  אלו שנפסלו.

בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי המפקח יהיה רשאי להפסיק את עבודה  (ג)
או להוראות  כתב הכמויות  מפרטים הטכניים בהתאם לתכניות, ל יתנעש העבודה דעתו אין 

 מפרטים הטכניים התכניות, המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט באין ו/או  המהנדס
 . וכתב הכמויות 

חומרים, לטיב המוצרים/ציוד/כל שאלה שתתעורר ביחס המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון ב (ד)
. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטרו ןולאופן ביצועהעבודות 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל על העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןאת 
 המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

עה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו יתן הודהקבלן  (ה)
לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל 
הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה 

 .הקבלןעל חשבון 

דרישות כספיות או  בלןטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לקאם כתוצאה מהחל (ו)
, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה העבודותדרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 למנהל ואם לא נתקבלו על ידי המנהל.

 יומן העבודה .16

הנהוג  ממוחשבימלא יומן עבודה על גבי טופס  הקבלן, הקבלןיומן העבודה )להלן: "היומן"(  יוחזק על ידי  .16.1
הקבלן כדלקמן, ו הקבלןירשום ביומן מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ע"י אצל המזמין, ו

    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

 .מאתר העבודה /באים לצאים ו/או המולמיניהם המו מוצרים/ציוד/כמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

 והמוצא ממנו.אתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהתנאי מזג האויר השוררים ב (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)



51 

 

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .16.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)

 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממנו יהקבלן חתם כל יום על ידי יהיומן י .16.3

ימים מיום ציון  7כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך או לבא  בלןלק .16.4
 ירשם ביומן. בלןקההמפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותרשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הקבלן  .16.5
  אות המפקח הן ההוראות המחייבות.הורהעבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  16.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .16.6
  אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

ן ישמשו כראיה בי 16.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן רישומים ביומן, פרט לאלה ש .16.7
הסכם הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי ה

 . הזה

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת להקבלן  .16.8
וכן לכל מקום שממנו מובאים  סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

 

  יללכ .17

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .17.1
 תקדים למקרה אחר.  

לראות בכך הקלה או השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין א ל .17.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .17.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ , אם נעשו, בין בכתב ובין בעלמצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  לכ .17.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .17.5
 כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .17.6
הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה 

 אות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. לה זכאי הקבלן בהתאם להור

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .17.7

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .17.8
 כדבר דואר רשום. 

ינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל ש .17.9
 הכתובות החדשות.
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 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

 

 

 

 

 
 

 ________________                                                       __________________ 

 קבלןה                           חברה ה            
 

וכי חתימות דלעיל  קבלןאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של ה
 לכל דבר ועניין. קבלןמחייבות את ה

       ___________________ 

  חתימה וחותמת.                 
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 003/2021מס'   פומבימכרז 

המים והביוב  מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  
  בשטח השיפוט של העיר רעננה

 

 

 טופס הצעת משתתף - נספח א'
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 נספח א'

 

 003/2021ס' מ פומביהצעת משתתף במכרז ופס ט

 מכרז פומבי עיינתי ובדקתי את כל מסמכי  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
 כמפורט תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב בשטח השיפוט של העיר רעננה להתקשרות בהסכם לאחזקה, 003/2021מס' 

 וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. מכרז,במסמכי ה

 

הנני מציע עבור ביצוע העבודות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז על נספחיו לשביעות רצון המזמין, את הסכום  .1

  תתבהפח ₪ 130,000יות המצורף כנספח ד' למכרז זה, בסך של ובכתב הכמ 1החודשי המפורט במבנה מספר 

, היינו סך של הנחה ______________________________()במילים: __________________ %

 ______________________________(.במילים: _________ ________ ₪ )

 מיםנספחיו לשביעות רצון המזמין, את הסכוהנני מציע עבור ביצוע העבודות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז על  .2

)במילים: _________ %  הכמויות המצורף כנספח ד' למכרז זה, בהפחת      בכתב  2במבנה מספר  יםהמפורט

 .______________________________(הנחה_________

כל תוספת עבודה להזמנת עבודה קיימת, תתומחר על פי מחירי הסכם ההתקשרות )המחיר הנקוב  (א)
 . (על ידי המציע שיזכה שיינתןבמחירון בניכוי אחוז ההנחה 

( סוגי השירותים/ המבנים ו/או שיעור 2למציע עומדת הזכות להגיש שיעור הנחה זהה עבור שני ) (ב)
 עור ההנחה שינקב יהא חיובי.ט ששיהנחה שונה עבור כל אחד מהם ובפר

 

_________   ___________  ___________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה        

  __________________טלפון המציע  _____________________________תובת המציע כ

           
  

       :החתומים בשם המציעפרטי מוסמכי חתימה 

 

 ______________ :תאריך

         

    __________   __________   __________ _____________ 
   ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 003/2021מס'  מכרז פומבי 
מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים והביוב  בשטח 

  של העיר רעננההשיפוט 
 

 

 

 

 הצהרת הקבלן - 'בנספח 
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 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 בע"מרעננה מי 

 56אחוזה 
 רעננה

 
 בשטח השיפוט של העיר רעננהלאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות מים וביוב מכרז ון: דנה

 
 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז  תויסודית א, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה אני
ובדתיים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או הכרז ונתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המבה .ד
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם דב .ה
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא  יםלתנאי מכרז זה ואת כל הגורמ

טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או  ואתהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות 
 דרישה כאמור. 

המפורטים בסעיף  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .ו
-הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי ,להסכם. 4.2

 .רהבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .ז
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לוהנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את  .6
ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת הערבות הבנקאית 

  לחברה.

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל  .7
   תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנות ואינה ניתנת לביטול או לשיעתי זו היא בלתי חוזרצה .8

 .  לבינכםיני בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

  שבעים וחמישה)במילים:  75,000₪ להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס .10
 שקלים חדשים(.  אלף

מציא את הערבות , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה וימים ממועד הה 7להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  14.1הבנקאית כאמור בסעיף 

 על זכייתי במכרז. 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז יבהתחייבויותיה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד יה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידתמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  כום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.אף אם הם יהיו גבוהים מס

מן והציוד ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
 הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

ויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בגדר המטרות והסמכ הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם בבשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 
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כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה גד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום לא הוגש נגדי ו/או נ .16
 1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  שנושאה פיסקלי

 438עד  414ם לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפי 383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש 

חוק מניעת הטרדה מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 
 .2001-, התשס"במאיימת

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -חובות מס(, תשל"ו 

רשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי חברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  בתחום נשוא המכרז. ייוהצלחות

שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא מסכים  יאנ .19
המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל 

  כאמור. חברהדבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה

ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20
 ונספחיו.  

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובלביצוע העבודות וההתחיי

וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר  מערכות מים וביוב עבודות שיקום ופיתוחיצוע לב
מפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי הלאמור בהסכם, שייחתם עמי 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -על

 :2020לחודש __________יום __________ אייה באתי על החתום ברלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 

 

 

  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 1נספח ב'

ן ו י יס נ  הצהרת 

 אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:   .1

"הקבלן", אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  .2
 (. )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(."המציע"

גרת הצעת הקבלן במסבע"מ  רעננהמי אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה ל .3
 (."המכרז" ) 003/2021למכרז מס' 

למסמך התנאים הכלליים  3.2בהתאם לנדרש בסעיף  סיון מוכחיהריני להצהיר שיש לי/לנו נ .4
  על ידנו:שבוצעו לעבודות הלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס ול

  שם הפרויקט:  .2  שם הפרויקט:  .1

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  הפרויקט: עלות   הפרויקט: עלות  

  :עבודות שבוצעו  הפרויקט   הפרויקט: עבודות שבוצעו  

      

  קוטר הצנרת:   קוטר הצנרת: 

  אורך הצנרת:   אורך הצנרת: 

  השבה עבודות בוצעו האם   האם בוצעו עבודות השבה 

      

סך מ"ר עבודות השבה  
 לרחובות הולנדים

עבודות השבה סך מ"ר   
 לרחובות הולנדים

 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם הפרויקט:  .4  שם הפרויקט:  .3

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  הפרויקט: עלות   הפרויקט:עלות  

  :עבודות שבוצעו  הפרויקט   :עבודות שבוצעו  הפרויקט 

      

  קוטר הצנרת:   קוטר הצנרת : 

  אורך הצנרת:   אורך הצנרת: 

  האם בוצעו עבודות השבה   האם בוצעו עבודות השבה 

      

סך מ"ר עבודות השבה  
 לרחובות הולנדים

השבה סך מ"ר עבודות   
 לרחובות הולנדים

 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 חתימה: __________________       

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ 
המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

 

  שם הפרויקט:  .6  שם הפרויקט:  .5

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  הפרויקט: עלות   הפרויקט: עלות 

  :עבודות שבוצעו  הפרויקט   :עבודות שבוצעו  הפרויקט 

      

  קוטר צנרת:   קוטר צנרת: 

  אורך צנרת:   אורך צנרת: 

  האם בוצעו עבודות השבה   האם בוצעו עבודות השבה 

      

סך מ"ר עבודות השבה  
 לרחובות הולנדים

סך מ"ר עבודות השבה   
 הולנדיםלרחובות 

 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם הפרויקט:  8  שם הפרויקט:  7

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  עבודות שבוצעו  הפרויקט:   עבודות שבוצעו  הפרויקט: 

      

  קוטר צנרת:   קוטר צנרת: 

  אורך צנרת:   אורך צנרת: 

  האם בוצעו עבודות השבה   האם בוצעו עבודות השבה 

      

סך מ"ר עבודות השבה  
 לרחובות הולנדים

סך מ"ר עבודות השבה   
 לרחובות הולנדים

 

  השנה שהסתיים:   שהסתיים:השנה  

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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62 

 

 מוקדמות ותנאים כלליים 00פרק 

תיאור והיקף העבודות מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות לאחזקת מערכת המים והביוב  0.0.01
 .עיריית רעננה ותאגיד המים מי רעננהשל 

 היקף המפרט 0.0.02

יש לראות את המפרט הטכני המיוחד ואת המפרט הכללי כהשלמה לתכניות ועל כן כל  א.
יטויה הנוסף במפרט זה, אין זה מן ההכרח שתמצא את ב –העבודה המתוארת בתכניות 

 ו/או במפרט הכללי.

בכל מקרה של תוספות ו/או שינויים, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדרישות לגבי  ב.
 עבודות אלו.

המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה למפרט הכללי והוא מפרט את כל הדרישות  ג.
 הנוספות הנדרשות נוסף על האמור במפרט כללי.

 אין לגביהן דרישות נוספות לא יפורטו במפרט המיוחד.עבודות ש ד. 

 תחולת המפרט הכללי 0.0.03

כל עבודה המפורטת בכתב הכמויות תבוצע בצורה מקצועית נכונה בהתאם למפורט לגביה במפרט 
 הכללי, אף אם לא הוזכר כן במפורש.

ומקצועי  של  הסעיפים המתאימים במפרט הכללי מתייחסים לכל העבודות הדורשות ביצוע נכון
 העבודה.

 דרישות 0.0.04

ציון דרישה מסוימת לגבי פרט הכולל בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין 
בו בכדי לגרוע מאותה דרישה לגבי פרט בשאר הסעיפים בהם ציון זה חסר, בתנאי שהדרישה 

 כאמור נקבעה באחד ממסמכי ההצעה או נובעת ו/או משתמעת ממנו.

התאמה בין תקנים, מסמכי חוזה ותכניות התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי  0.0.05
 לבין הוראה כלשהי מפרט/חוזה זה, כוחה של זו שבתקן עדיף על כוחה של ההוראה האחרת.

התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מסמך/חוזה לבין המתואר בתכניות או התגלתה טעות, או 
"טעות"(, יביא הקבלן את הדבר  לתשומת ליבו  -שמטה כלשהי )להלן סתירה בין התכניות או ה

ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו הטעות כאמור והמפקח  7של המפקח לא יאוחר מאשר 
 יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה.

 לא הביא הקבלן דבר הטעות לתשומת לב הפיקוח, הנזקים וההוצאות יחולו עליו.

 יבות מסמכים לגבי אופן ביצוע וקביעת מחיר,סדרי עדיפות וחש

 באם לא הוחלט אחרת ע"י המפקח, יהיו כדלקמן :

 סדר עדיפות לגבי קביעת מחיר אין עדיפות לגבי אופן הביצוע

 . כתב הכמויות1    . תכניות1

 אופני המדידה –. המפרט הטכני המיוחד 2              . המפרט הטכני2

 המפרט הכללי. 3   . כתב הכמויות3

 . התכניות4   . התקנים4

 . התקנים5   . התקנים5

 כולם שווי ערך.

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים, תהיה 
 למפקח הסמכות המכריעה בלעדית.

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה 0.0.06

 בשטח מיושב ועליו לעמוד בדרישות הבאות :הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודה מתבצעת 
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עליו לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים כדי להבטיח מפני תאונות העלולות להיגרם בגלל  (1
 : תעלות, פתוחות, בורות, חומרי בניין, מכונות, מכשירים וכו'.

על הקבלן לתאם עם משטרת התנועה והעירייה סידורי התנועה באזור, על מנת שלא  (2
 כל הפרעה לתחבורה בעת העבודה. תהיה

 על הקבלן לדאוג לסידורי מעבר בטיחותיים לבתים ולחנויות. (3

 על הקבלן לשמור על רציפות אספקת חשמל, מים ושירותי ביוב לתושבים. (4

הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את המפרטים, השרטוטים ואת כתב  ( 5
 פי הדרישות כלשונם וכרוחם. הכמויות וכי יבצע את עבודתו על

הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה המוזכרים לעיל  ( 6
 ולא יאושרו כל תביעות אשר ינומקו באי הכרת התנאים באתר או פרטים אחרים.

 אספקת חומרים, מוצרים, ציוד וביצוע 0.0.07

 אספקת חומרים על ידי הקבלן  0.0.7.1

החומרים, האביזרים והמוצרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים, ממין משובח כל 
ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהיעדרם, לדרישות תקנים 

 זרים, אירופיים או תקני ארה"ב.

קח קודם כמו כן יתאימו, לדגימות אותם חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, שאושרו על ידי המפ
 לכן בהתאם למפורט בסעיף המתאים של החוזה.

 חומרים, אביזרים או מוצרים שלא יתאימו לנ"ל, יוחלפו.

אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם על ידי המפקח ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו 
חריות ובמקומם יובאו חומרים, אביזרים ו/או מוצרים מלא יפטור בשום פנים את הקבלן מא

 מלאה ובלעדית לטיבם, או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

כל הציוד, המיכון וכלי העבודה אשר בדעת הקבלן לשמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח 
לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של  אותו ציוד וכיו"ב, כולו 

 או במקצתו(.

לא יאושר על ידי המפקח יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד ציוד אשר 
 אחר מסוג מאושר.

 לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או היצרן או ספק הציוד : 

תכניות, הסברים, תיאורים טכניים, דגמים מכל המוצרים, החומרים והאביזרים  .א
 זה.שאמורים לשמש בעבודה בפרויקט 

המפקח רשאי לדרוש הוכחה מהנ"ל שהם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד והאביזרים מסוג  .ב
 שנים לפחות, לשביעות רצונם של המשתמשים בו. 3זה, ושהציוד נמצא בפעולה במשך 

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי  .ג
רום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. הקבלן יהיה אחראי האספקה היצרניים, כדי לא לג

לנזקים שיגרמו לאחרים ע"י שיבוש לוח הזמנים בגלל אספקת חומרים וציוד במועדים 
 מאוחרים.

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות ובאורח מקצועי נכון, בהתאם לדרישות במפרט  .ד
בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים,  והתקנים הנזכרים לעיל. כמו כן תבוצענה העבודות

צווים, או  תקנות  ברות תוקף מטעם כל רשות מוסמכת, אשר בפיקוח עליהן או חלק 
 מהן, הוא מתחומי  סמכותה הרשמית.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידיו אישור רשמי בכתב על התאמת עבודה או על  ה.   
של אותן רשויות והקבלן מתחייב להמציא כל חלק ממנה לחוקים, תקנות, דרישות וכד' 

אישור כזה באם יידרש.  קבלת העבודות או חלק מהן על ידי המפקח או המצאת אישור 
 על טיב העבודה בהתאם לחוזה ולמפרטים.

 ציוד מכאני 0.0.08

 הקבלן לא יתחיל לבצע כל עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא במקום
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 ת הדרושים לפי החוזה לשביעות רצון המפקח.בכמות  ובאיכו 

 אמצעי ביצוע  0.0.09

המכונות, המכשירים, וכל הציוד האחר אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע המבנה יהיה בהם 
בכדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבו ואיכותו של המבנה. הציוד 

 יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר.

 טיח הימצאותם של חלקי החילוף או הציוד הרזרבי למקרה של תקלות טכניות.יש להב

ציוד שלדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפרט, או קצב 
התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו נמצא במצב תקין, יסולק מן האתר ויובא 

 במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.

 פיגומים דרכים וכו' 0.0.10

הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תמוך, דרכי עזר  )במקומות שיקבעו ע"י המפקח(, מעברים 
מורמים, סולמות ומתקנים ארעיים אחרים הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת 

 העומסים אשר להם נועדו.

חליפן תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות יש להרכיבם, להחזיקם, לחדשם ולתקנם או לה
 בעבודה ושמירה על ההוראות הכלולות, חוקים צווים או תקנות בני תוקף.

 –הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ובמקרה של מפולת, או תקלות אחרות כלשהן 
 יתקן את הנזקים: הן הישרים והן העקיפים.

 "ב יהיו על חשבון הקבלן בלבד.כל הוצאת התקנת הפיגומים, הדרכים וכיו

 ביצוע לפי תכניות והוראות 0.0.11

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות ובאורח מקצועי נכון בהתאם לדרישות המפרט 
 והתקנים.

כמו כן תבוצענה כל העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים, או תקנות בני תוקף 
 הפיקוח עליהן, או על כל חלק מהן, הוא בתחום סמכותה הרשמית.מטעם כל רשות מוסמכת אשר 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור כזה על התאמת עבודה או, חלק ממנה 
 לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.

לן מאחריות ומהצורך העבודה תיבדק מידי פעם ע"י המפקח, אולם ביקורת זו לא תפטור את הקב
 לתקן על חסרון או פגם במהלך העבודה ועל חשבונו של הקבלן.

הקבלן אחראי על תיאום המידות ובמקרה של חוסר תיאום עליו להודיע לפיקוח לפני ביצוע 
 העבודה, במקרה של אי הודעה הטעם הקבלן, תחול האחריות בנידון על הקבלן.

 תב הכמויותביצוע של עבודות שלא נכללו בכ 0.0.12

בכל מקרה שיתעורר צורך בביצוע של עבודות שלא נכללו בכתב הכמויות, או המפרט הטכני בגלל 
שלא הייתה אפשרות לצפות צורכן, או בגלל טעות המתכנן, או המזמין ישולם לקבלן על פי מחירון 

 לעבודה הנ"ל. 25%"דקל" עדכניים פחות 

 תקנות עבודה ממשלתיות ואחרות 0.0.13

 ימלא בדייקנות אחר ההוראות הנ"ל. הקבלן

 לא תאושר כל תביעה עקב אי מילואן.

 ביקורת העבודה 0.0.14

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים  א.
 הנחוצים לבדיקת העבודה.

 למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר העבודה.

לבצע ללא כל תמורה כספית נוספת, שינוי והריסה  המפקח רשאי לדרוש והקבלן חייב ב.
של עבודה שלא בוצעה וזאת בהתאם לתכניות ו/או להנחיותיו, והקבלן חייב לבצע את 

 הוראות המפקח בתוך תקופה שתיקבע ע"י הפיקוח.
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המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים, טיב העבודה  ג.
 וביצועה.

ר הודעה מוקדמת ובכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל שהיא הקבלן ימסו ד.
 כי שאפשר יהיה לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את טיבה.

 במקרה ולא תתקבל הודעה כזו, ראשי המפקח להורות לקבלן להסיר את הכיסוי

 על חשבון הקבלן. -מעל העבודה ולהרוס כל חלק  

כדוגמת "בזק", חברת חשמל, כבלי טלוויזיה, בכל מקרה של דרישת רשות כל שהיא  ה.
מקורות וכו' לנוכחות בעת ביצוע העבודה בסמוך לפריט שלה, יוזמן נציב הרשות על ידי 

 המפקח ועל חשבון הקבלן.

 אישור שלבי העבודה 0.0.15

כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של 
 לפני שיכוסה עקב אחד השלבים הבאים אחריו. המפקח

לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה  –אישור כזה, לכשיינתן לגבי שלב כלשהו 
והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל 

 חלק ממנה.

 בדיקות ודגימות 0.0.16

 לות על הקבלן ייחשבו לפי המצוין במפרט הכללי הבין משרדי.דמי בדיקת דגימות הח (1)

מוצהר ומוסכם בזה שדמי בדיקות חומרים ועבודות אשר ימצאו ע"י המעבדה, כבלתי  (2)
גם באם בדיקות אלו עולות על הסכום הנקבע בסעיף קטן  –מתאימים, יחולו על הקבלן 

 )א( לעיל.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות ל : (3)

 לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות. (א

 להזמין את ביצוע העבודות. (ב

הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין רשאי לשלם למעבדה את דמי הבדיקות  (4)
 ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן.

המפקח רשאי להזמין על חשבון הקבלן את שירות השדה של יצרן הצינורות, בכל עת  (5)
 שעות לקבלן. 24תן התרעה של שירצה ובלבד שיי

 דרכים זמניות 0.0.17

כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופי השטח 
הקיים, לא יורשה לקבלן להתקין דרכים זמניות לצורכי הובלת עפר חפור ולצורכי תנועת ציוד 

 ורכב, אלא במקומות שייקבעו ע"י המפקח.

חייב באחזקת הדרכים הזמניות הנ"ל ובתיקונן במידת הצורך במשך כל תקופת  הקבלן יהא
 עבודתו במקום, וכל הוצאות התקנת הדרכים יחולו על הקבלן בלבד.

 תנועה באתר בנייה 0.0.18

הקבלן אחראי לכך שבמהלך הביצוע ומידי יום ביומו לא תהיינה דרכים חסומות ולא תהיה 
 רכב ואנשים באתר וסביבתו.הפרעה לתנועה השוטפת של כלי 

 קווי מים, חשמל וביוב בשטח 0.0.19

קבלן יבדוק לפני ביצוע העבודה האם קיימים בשטח קווים תת קרקעיים של טלפון, חשמל מים, 
 ביוב וכו' וידווח על כך למפקח.

 המפקח ייתן הוראות מתאימות באם יש צורך בהעברת קו כל שהוא.

 מים 0.0.20

 על חשבונו לאספקת מים לשטח לצורכי עבודתו.הקבלן ידאג בעצמו ו
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 חשמל 0.021

 זרם החשמל לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 החזרת השטח למצבו הקודם וניקיון 0.0.22

על הקבלן להחזיר, על חשבונו, סביבת השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת  (1)
לתקן קווי מים, צינורות ביוב וניקוז וכל  העבודות. עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס,

מבנה אחר שנהרס, או התקלקל עקב העבודה. כמו כן, על הקבלן לאסוף את כל שיירי 
החומרים, הפסולת ועודפי האדמה ולדאוג שהשטח יהיה נקי. הקבלן רשאי לדרוש 
מהמהנדס לרשום את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני 

 ביצוע.תחילת ה

לפני תחילת עבודתו, הקבלן יצלם את כל תוואי השטח בו תתבצענה העבודות ומבנים,  (2)
גדרות ומעקות הסמוכים לו במצלמת וידאו עם תאריך. עותק מהקלטת יימסר למפקח 
באתר לפני תחילת העבודות כל זאת על מנת למנוע תביעות סרק, או ויכוחים בהקשר 

מותו. במידה והקבלן לא יצלם את השטח, הוא להסדרת השטח והחזרת המצב לקד
יחזיר את המצב לקדמותו על פי קביעתו המוחלטת והסופית של המפקח באתר 

 והמהנדס.

בכל מקרה תקבע דעתו של המהנדס והקבלן יחויב לבצע את התיקונים שלפי דעת  (3)
ב השטח המהנדס הוא חייב בהם, על חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום  וצילום מצ

והכבישים, תחייב אותו למלא אחר כל דרישות המהנדס והמפקח בנדון. כל הנ"ל לא 
 ישולם בנפרד.

בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את שטח העבודה מכל שאריות ופסולת חומרי  (4)
 בנייה, עפר ולכלוך אחר ולסלק את כל הנ"ל משטח אתר הבנייה.

דיים והן בעבודות ידיים והן בעבודת כלים מכאניים סילוק החומר ייעשה הן בעבודות י (5)
 ולפי אישור המפקח מראש. הסדרת האתר היא על חשבון הקבלן וללא תשלום נוסף.

במידה ולא יבוצע ניקיון לשביעות רצון המפקח במהלך הביצוע או שהקבלן לא ינקה  (6)
לבצע עבודה לחלוטין את עקבות עבודתו מהשטח ומהמבנה הקיים, יהיה רשאי המזמין 

 זו ע"י כל קבלן משנה או גורם אחר, ולחייב את הקבלן בהוצאות. 

לקבלן לא תינתן זכות ערעור לגבי נושא זה, באם יודיע לו המפקח בכתב ביומן העבודה  (7)
 שעות מראש על דרישותיו לגבי הניקיון במבנה ובשטח. 48

 בעלות על מסמכים 0.0.23

הכמויות ומפרט זה שייכות למתכנן ויהיו ויישארו רכושו      כל הזכויות על התכניות, כתב  א. 
 הבלעדי.

על הקבלן להחזירם בתום העבודה למתכנן ואינו רשאי להשתמש בהם למטרה אחרת,  ב. 
 אלא אם קיבל אישור בכתב מן המתכנן.

 תכניות לביצוע שינויים ותוספות 0.024

"לביצוע". הקבלן רשאי להתחיל לפני התחלת העבודה יקבל הקבלן תכניות עם חותמת  א.
 בביצוע העבודה ו/או לבצע כל עבודה באתר רק על פי תכניות לביצוע.

על הקבלן לקחת בחשבון שביצוע העבודה יכול להידרש להיעשות בשלבים על פי החלטתו  ב.
 של המזמין.

 שילוב עבודות עם קבלנים אחרים 0.0.25

אחרים לעבודות שונות במבנה ומחוצה לו, אשר המזמין ייקבע לפי ראות עיניו קבלנים  א.
 אינן כלולות בכתב הכמויות של חוזה זה.

המזמין יהיה רשאי להכניס קבלנים אלה במקביל ו/או במשולב במהלך ביצוע העבודות 
 הכלולות בחוזה זה.

הקבלן המבצע עבודות הכלולות במכרז/חוזה זה, מתחייב לעבור בתיאום מלא עם  ב.
 ו ע"י המזמין.הקבלנים שייבחר

הוא ישלב את עבודותיו עם עבודות הקבלנים האחרים לפי לוח זמנים מוכתב מראש ע"י 
 המזמין.
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 מנהל עבודה 0.0.26

הקבלן, או בא כוחו המוסמך אשר חייב להיות מנהל עבודה ובעל מקצוע, בעל ותק  א. 
מנהל העבודה שנים לפחות בביצוע עבודות כגון אלו, הכלולות בחוזה זה.  5מקצועי  של 

ימצא באתר העבודה במשך כל שעות העבודה ובכל יום עבודה וישגיח ויתאם ברציפות 
לצורך ביצוע  העבודה ולקבלת הוראות המפקח. כל הוראה שתינתן למנהל העבודה, 
כאילו נתנה לקבלן עצמו. הקבלן לא יעסיק את מנהל העבודה בפעילות שאיננה שייכת 

 בעת תמחור הצעתו, עלות מלאה של מנהל העבודה באתר.  לחוזה זה ועליו לקחת בחשבון

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש החלפת מנהל העבודה אם יתברר שהכשרתו  ב. 
 המקצועית לא מתאימה לביצוע החוזה.

הקבלן יהיה חייב להחליף את מנהל העבודה ולהעמיד באתר אדם אחר בעל כישורים  ג. 
 ישה.ימים נגד הדר 7מתאימים תוך 

 קבלני משנה לא להעסיק קבלני משנה 0.0.27

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי  א. 
 והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.

נהגות "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והת
על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה  1988בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט 

 הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.

 להלן לשון התקנות: .ב
 (: הקבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.8)  2תקנה 

 ברישיונו.(: קבלן אינו עושה שימוש לרעה 9)  2תקנה 

(: קבלן אינו מסב, מעביר, או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן, או 11)  2תקנה 
בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים: לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים, בין  
ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, 

 העבודה לאחר.משום מסירת ביצוע 

כל קבלן משנה, שבדעת הקבלן להעסיק, חייב באישור מראש של המזמין, אשר יהיה רשאי  .ג
לאשרו, או לפסול אותו, לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא זכות 
ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המזמין. בנוסף לדרישות 

פי, כל קבלן משנה יהיה בעל ותק וניסיון חיובי ומוכח בביצוע עבודות נשוא חוזה הסיווג הענ
 זה שבדעת הקבלן למסור לו.

 
קבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י המזמין  .ד

וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המזמין במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן 
שנה אחר שיאושר ע"י המזמין. במידה ויועסק קבלן משנה כזה, תופסק עבודת הקבלן מ

 לאלתר.
 

 הקבלן יהיה האחראי הבלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה שלו והתיאום ביניהם. .ה
 

הקבלן יצרף נספח למכרז ויפרט את העבודות שיבוצעו על ידו ואת העבודות שיבוצעו ע"י  .ו
 בלן המשנה וסיווגו.קבלן משנה, תוך ציון שם ק

 

מסירת העבודה בשלמותה או חלקים ממנה ע"י הקבלן לקבלני המשנה, טעונה אישור  ז. 
המזמין והמפקח. לא יאושר קבלן משנה שלא יוכל להוכיח שיש לו צוות עובדים קבוע, בעלי 

 כושר ביצוע וניסיון בעבודות הדרושות.

 עבודה בתקופת גשמים 0.0.28

מופנית לעובדה כי ביצוע חלק מהעבודות עלול להימשך בתקופת  תשומת לב הקבלן ( 1)
 הגשמים.

הקבלן לוקח על עצמו את כל הסיכון עבור עבודה בעונת הגשמים ולכל ההפרעות שעלולות  (2)
 להיווצר עקב כך.
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 תכניות "לאחר ביצוע" 0.0.29

תוכננה  אשר (AS MADEלאחר השלמת העבודה יספק הקבלן "תכניות לאחר ביצוע" ) (1)
על ידיו הוא תוך כדי העבודה ולאחר השלמתה, ותכלולנה את כל חלקי העבודה שבוצעה 

 על ידו.

במסגרת חוזה כולל כל הפרטים הקשורים אליה כגון : מיקום, תוואי, קוטרים, עומקים,  (2)
מידות, גבהים, דרכים, סוללות, מבנים, קווי צינורות, מתקני טלפון וחשמל, מסילות 

 רות ואתרי עתיקות.רכבת, גד

לצורך הכנת "תכניות לאחר ביצוע" יספק המזמין לקבלן לפי דרישתו קבצים ו/או  (3)
 העתקים של התכניות הדרושות ועל גביהן יסמן הקבלן את הנתונים.

כנ"ל הכנת "תכניות לאחר ביצוע" ומסירתן )כולל קבצי התכניות( בצורה מסודרת  (4)
של  32למתן תעודת סיום החוזה כמפורט בסעיף ונאותה למהנדס, הם תנאי מוקדם 

 "תנאי עבודה".

עבור הכנת "תכניות לאחר ביצוע" לא תשולם כל תוספת מחיר ומחירה יהיה כלול  (5)
 במחירי היחידה השונים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים.

 שילוט  0.0.30

לפרט, השלט ניתן לו על  לפני תחילת העבודה יכין הקבלן שלט עם שם העבודה הנידונה בהתאם
ידי המזמין.  מספר השלטים ומיקומם יקבע על ידי מפקח או המזמין עבור הכנת השלטים 

 והעמדתם לפי הנחיות לא תשולם תוספת מחיר.

 הסדרי תנועה 0.0.31

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור הסדרי תנועה והכנת תכנית הסדרי תנועה ע"י מהנדס תעבורה 
ה על חשבון הקבלן ועליו לכלול הוצאות נוספות אלו במחירי היחידה שבכתבי מוסמך. כל הנ"ל יהי

 הכמויות.

 גדר זמנית 0.0.32

מטר על גבי  3הקבלן יתקין סביב אתר העבודות גדר זמנית הבנויה מפח איסכורית בגובה של 
דה קונסטרוקציית פלדה יציבה. לא תשולם לקבלן עבור בניית גדר זו ופירוקה לאחר ביצוע העבו

 והיא תהיה כלולה במחירי היחידה השונים.

 שמירה באתר 0.0.33

הקבלן יספק שירותי שמירה באתר, במשך כל זמן ביצוע העבודות, באמצעות גורם מוסמך. לא 
 תשולם לקבלן כל תמורה בגין שמירה באתר ועלותה תהיה כלולה במחירי היחידה השונים.

 פיקוח באתר 0.0.34

 קוח באתר להלן הנחיות הפיקוח:במידה והעבודה תדרוש פי

 כללי 0.0.34.1

לצורך ניהול, פיקוח ותאום העבודות לבניית המכון על כל מכלוליו, מינה המזמין מפקח  (1)
 באתר מטעמו )להלן "המפקח"(.

המפקח יקבע לוחות זמנים, אבני דרך ושלבים לביצוע העבודות ובכלל זאת יקציב לקבלן  (2)
ודות שונות, הכול בהתאם לסדרי עדיפויות עפ"י שיקול דעתו זמנים ומועדים לביצוע עב

 הבלעדי.

קביעתו תחייב את הקבלן, ללא כל זכות ערעור גם אם לדעת הקבלן נגרם לו נזק כלשהו  (3)
 כתוצאה מהחלטות המפקח.

המפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן, או כל מי שהוסמך מטעמו, לישיבות אשר בהן, בין  (4)
קב אחרי ביצוע העבודות, יקבע סדר ביצוע עבודות לעתיד ושלבי ביצוע. היתר, יערך מע

מועד, תדירות  ומקום ישיבות אלו, יקבע ע"י המפקח. הקבלן מתחייב, כי בישיבות אלו, 
 ישתתף מטעמו נציג מוסמך בכל.
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 סמכויות המפקח 0.0.34.2

 סמכויות המפקח הן:מבלי לגרוע, או להחליף את הנכתב בתנאים הכלליים ובנוסף לאמור, 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני ו א. 
 הכמויות וכל אי התאמה ביניהן ו/או אי בהירות, לפי מיטב הבנתו כפוף לאישור המתכנן! 

בכל מקרה, הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה, כל זאת מבלי לגרוע מסמכותו של  ב. 
 המתכנן.

המפקח ראשי להורות על ביצוע העבודות בשלבים השונים, עם הפסקות ביניהם, ללא  ג. 
 תוספת מחיר לקבלן.

המפקח ראשי להודיע לקבלן, מעת לעת, על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה, או  ד. 
חלק ממנה, לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר 

 ע ע"י המפקח.העדיפות שנקב

המפקח ראשי להורות לקבלן, כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג  ה. 
מדרישות החוזה ו/או המפרט ו/או אם לדעתו עלול להיגרם נזק לחלקי העבודה שכבר 

 בוצעו.

מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן, אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה  ו. 
 הכול לפי תנאי החוזה. -ולנזק כלשהו, 

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של החומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו, או  ז. 
 צריכות להתבצע, כפוף לאישור המתכנן!

אין לראות בזכות הפיקוח שנתנה למהנדס ו/או למפקח ע"י ביצוע המבנה, אלא אמצעי  ח. 
 מלואו.להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו, ב

הפיקוח האמור, לא ישחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי  ט. 
 הוראות חוזה זה.

 מדידות וסימון העבודה 0.0.35

ניתן איתור  6בתכנית הכללית של האתר והצנרת בהתאם לרשימת התכניות בחלק  ( 1)
הארצית. הטופוגרפיה ומערך הרומים המופיע בתכנית,  המבנים עפ"י רשת הקורדינאטות
 ניתנים ברשת הרומים הארצית.

כל סימון העבודה ייעשה ע"י מודד של הקבלן ועל חשבונו. המודד יהיה מודד מוסמך  (2)
 ויהיה מצויד בציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוקן הסימון.

משו שני ברזלי זווית מבוטנים בגוש בטון כנקודת קבע לביקורת הרומים של העבודה יש (3)
מ' שיבוצעו ע"י הקבלן במקומות שיקבע המפקח. רומי  X 0.5 X 0.5 0.5יצוק במידות 

ראשי ברזלי הזווית ימדדו ע"י המודד של הקבלן, עפ"י רשת הגבהים הארצית והם 
 ישמשו את המפקח לצורך ביקורת עבודת הקבלן.

תשמש הטופוגרפיה של המצב הקיים כפי שמופיע  כבסיס לחישוב כמויות החפירה, (4)
במידה והקבלן מערער על  6בתכניות המפורטות בהתאם לרשימת התכניות בחלק  

ימי לאחר מועד מתן   7הגבהים הקיימים, עליו להגיש את הערעור בכתב, לא יאוחר מ 
 ן.צו התחלת העבודה. במקרה זה, יוזמן מודד, נציג המזמין, לבדוק את טענות הקבל

ימים כמצוין לעיל, רואים אותו כמקבל את המצב  7לא ערער הקבלן בתוך פרק הזמן של  (5)
 .6הקיים של הקרקע, כפי שמופיע בתוכנית  המצורפות  לפי הרשימה בחלק 

לעיל,  8כל עבודות המדידה הנדרשות כדי להכין תכניות לאחר ביצוע, כמפורט בסעיף  (6)
 .ייעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן

עבור ביצוע כל המדידות הנ"ל וכן מדידות אחרות אותן יידרש הקבלן לבצע, לא ישולם  (7)
 בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות.

 אמצעי זהירות 0.0.36

 אמצעי זהירות כלליים 0.0.36.1

שים הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרו (1)
למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים 
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וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או 
בסביבתו בעת ביצוע העבודה כגון: תמיכות לתעלות חפורות ותמיכות של חפירות 

 וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו.למבנים ויקפיד על קיום כל התקנות 

הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, פנסי תאורה ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את  (2)
הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאות בורות, ערמות עפר, כלי עבודה, או 

 חומרים ומכשולים אחרים באתר.

האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, מיד עם סיום העבודה בכל חלק של  (3)
ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע 

 העבודה.

המבצע יתקין במקרה הצורך תמיכות וחיזוקים בחפירות העלולות להתמוטט ויגן עליהם  (4)
מכאני וכו', יכוון מפני מפולת בכל האמצעים הנדרשים למניעת תאונות בהפעלת ציוד 

את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטחון הציבור והעובדים 
 מחייבים זאת, בהתאם לחוקי הבטיחות הממשלתיים ובתאום עם משטרת ישראל.

 בגמר יום העבודה יש לסגור את קצות הצינור שבתעלה במכסה מתאים. (5)

ים תת קרקעיים כגון: חשמל, טלפון, או לגבי חפירה במקומות שבהם עוברים כבל (6)
 כמפורט.   -צינורות שונים

הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש, או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת  (7)
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת 

תם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין זאת, שומר המזמין לעצמו לעכב תשלום או
התובע, או תובעים, לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב 
הסכסוך, או חילוקי הדעות, בהסכמת שני הצדדים, או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 
סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת 

יצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת פ
 ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי הדעות,  (8)
בהסכמת שני הצדדים, או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב 
תאונת עבודה לעובד הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלש הוא 

ת פוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא שנפגע באתר העבודה , תכוסה ע"י הקבלן באמצעו
 ישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.

הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם מטעמו, יכירו  (9)
ויתנהגו לפי תקנות הבטיחות ו/או אמצעי הזהירות המחויבים לפי הנסיבות ובהתאם 

תאם לאמצעי הזהירות המקובלים להוראות החוקים, התקנות חוקי העזר וכן בה
 והנהוגים בביצוע עבודות אלה. 

הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות כרוחם  (10)
 וכלשונם.

על הקבלן למסור הודאה מיידית לשלטונות המוסמכים על כל תאונה שארעה לו, או לכל  (11)
 .מי שבא בשמו, או מטעמו בהקשר לעבודה זו

הקבלן יהיה אחראי לביטוח האנשים המועסקים על ידו ועל ידי קבלני משנה שלו לפי  (12)
מזמן לזמן וידאג לתשלום הפרמיות בזמן וישא בכל  1953חוק הביטוח הלאומי 

 ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לחוק זה.

אם לנוסח כמו כן, הקבלן ידאג  להוצאת פוליסת ביטוח מטעם חברת ביטוח ובהת (13)
שיאושר ע"י החברה, בקשר עם אחריותו לנזקים בהתאם לתנאי חוזה זה, ישלם את 
פרמיות הביטוח ולא יעשה, או ימנע מלעשות כל דבר אשר ייתן לחברת הביטוח תואנה 

 להתחמק מאחריותה לפי הפוליסה הנ"ל.

 אמצעי זהירות בהתחברות לביבים 0.0.36.2

התחברות לביבים, או שוחות בקרה קיימות, על הקבלן במקרה של עבודה, תיקון ו/או  (1)
לבדוק תחילה את הביבים, או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי 

 הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני שנכנסים לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה  גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת  (2)
זים מזיקים, או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה, אלא לאחר של חמצן. אם יתגלו ג
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שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת 
 אספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסיכת גז.

שעות לפחות לפי הכללים  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  (3)
 הבאים:

מכסה השוחה שבה עומדים לעבוד והמכסים בשני  –לעבודה בתא בקרה קיים  א. 
 התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צדי נקודת החיבור. –לחבור אל ביב קיים  ב. 

 לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה, אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ ל ג. 
 וחה, אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.ש  

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  ד. 
גורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר קצהו החופשי חמחליקות. הוא גם יחגור 

 יוחזק בידי האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

 ר ישא מסיכת גז מתאימה.מט 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  ה. 

מטר יופעלו מאווררים מכאניים לפני כניסת  5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  ו. 
 האדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המתחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד  ז. 
ף זה העבודה והמכון לבטיחות וגהות ואשר רשימה חלקית שלהם מפורטת בסעי

)תנאים כלליים(, לא ישולם בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה 
 השונים.

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה, יודרכו בנושא  ח.
 אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 תקופת הביצוע וסדרי העבודה 0.0.37

חזקה שנתי, על הקבלן לבצע את עבודות התחזוקה השוטפות במהירות מכרז זה הינו מכרז א
ויעילות ע"מ לא להפריע למהלך חיים שוטף של התושבים, במידה ותידרש עבודה בהיקף גדול 

 מעבר לאחזקה שוטפת יקבעו לוחות זמנים לעבודה זו.

 אופני מדידה ותשלום 0.0.38

 כללי 0.0.38.1

ודות שעבורן כלולים סעיפים מוגדרים בכתבי הכמויות. לצורכי תשלום תימדדנה רק עב (1)
כל יתר העבודות, ההוצאות והתחייבויות הקבלן נחשבות ככלולות במחירי היחידות 

 הנקובים בסעיפים השונים שבכתב/י הכמויות.

אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל פרק של המפרט המיוחד, אולם מודגש בזה,  (2)
אחרת תצוין בכתב/י הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו אלה שאם שיטת מדידה 

האחרונים, לפי אותו סדר, מחייבים. נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, 
יכללו כל מחירי היחידות הנקובים בכתב/י הכמויות )אם לא נאמר במפורש אחרת( גם 

על המזמין לפי האמור  את המרכיבים הבאים: אספקת כל החומרים שאין אספקתם חלה
בחוזה: הובלת החומרים, המוצרים והציוד שבאספקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול 
בהם, אחסנתם ואחריות לשלמותם, הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה, שימוש 
בכלים, מכשירים, ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים, תמיכות וכיו"ב. 

ם, תמלוגים, דמי ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים תשלומי המסי
והיטלים אחרים, כל ההוצאות הכלליות, מוקדמות, הוצאות עבור עבודות הכנה ועבור 
העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה ובקיום התחייבויותיו של 

 קבלן.הקבלן. כמו כן, כל ההוצאות הבלתי צפויות מראש ורווח ה

 תכניות לאחר ביצוע 0.0.38.2

עבור הכנת תכניות )ממוחשבות( לאחר ביצוע, לא ישולם בנפרד ועלות הכנתן כלולה בשאר מחירי 
 היחידה.

 רישיונות ואישורים 0.0.38.3

 עבור השגת והוצאת כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י חוזה זה, לא ישולם בנפרד.
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 תנקיטת אמצעי זהירו 0.0.38.4

 עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות, לא ישולם בנפרד.

 משרד שדה 0.0.38.5

 עבור הקמת משרד שדה ותחזוקתו, לא ישולם בנפרד.

 סידור השטח בגמר העבודה 0.0.38.6

 עבור סידור השטח בגמר העבודה, לא ישולם בנפרד.

 הסדרי תנועה, גדר זמנית ושמירה באתר 0.0.38.7

 לכלול הוצאות אלו במחירי היחידה השונים, כמפורט.לא ישולם בנפרד ועל הקבלן 

 מדידות וסימון 0.0.38.8

עבור ביצוע מדידות וסימון במשך כל זמן ביצוע העבודות ולאחר מכן כנדרש ובשאר מסמכי 
 החוזה, לא ישולם בנפרד.

 הערות כלליות 0.0.38.9

לן לחלק את עלות באשר מצוינות המילים "לא ישולם בנפרד", הכוונה היא כי על הקב (1)
 הביצוע של הסעיף הנדון בין מחירי היחידה האחרים שבחוזה.

התשלום עבור כל סעיף כולל את ביצוע כל העבודות המתוארות ביחס לסעיף זה במפרט  (2)
 המיוחד ובמפרט הכללי, אלא אם כן יצוין אחרת באופן מפורש.

 הוראות נוספות 0.0.39

 המתקן לשביעות רצונו של המהנדס אחריות הקבלן לאחר מסירת 0.0.39.1

מערך החשבון הסופי לכל תקופת הבדק אשר  5%הקבלן ימסור ערבות בנקאית של  (1)
 נקבעה לשנה. ערבות זו היא תנאי לקבלת כל סכום המגיע לקבלן בסיום העבודה.

במידה ויתגלו, במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים בהפעלה נכונה של המערכת,  (2)
שעות מהודעת המזמין ולהחליף ולהתקין על  48הקבלן לבדוק את הציוד תוך מתחייב 

ימים לאחר הודעת המזמין. כמו כן, מתחייב הקבלן  10חשבונו כל חלק פגום תוך 
ובאחריותו לתקן כל תיקון שיידרש לשם פעולתה התקינה והיעילה של תחנת השאיבה 

 וזאת על חשבונו ובאחריותה והמלאה.

חודשיים, על מנת לוודא את  –ופת הבדק, מתחייב הקבלן לבצע ביקורים דו במשך כל תק (3)
הפעלתה התקינה של המערכת. נציג הקבלן ימלא דו"ח ביקור ויעביר עותקים ממנו 

 לאחראי מטעם הרשות המקומית ולמפקח ולמתכנן.

תקופת הבדק תהיה בהתאם למפורט והקבלן יבצע את כל התיקונים ויספק את כל חלקי  (4)
 החילוף על חשבונו במשך תקופה זו.

לאחר תקופת הבדק, מתחייב הקבלן לספק על חשבונו ובאחריותו הבלעדית והמלאה,  (5)
יום מתאריך ההזמנה בכתב ע"י המזמין, כל חלק מחלקי חילוף על מנת לאפשר  45תוך 

שנים וזאת תמורת  10הפעלתה התקינה של המערכת וזאת לתקופה של לפחות עוד 
 הנהוג בשעת התיקונים.תשלום 

אי מסירת החלק כמוגדר להלן, מהווה הפרת החוזה ובמקרה זה מתחייב הקבלן לפצות  (6)
את המזמין על הנזק הנגרם כתוצאה מכך, לרבות נזקים עקיפים כגון: הוצאות עבודה, 
תיקונים ע"י קבלן אחר, בלאי, או כל נזק אחר למתקן וכל תביעת צד ג' בגין אי מסירת 

 החלק.

האמור בסעיפים הקודמים אינו גרוע מזכותו של המזמין לתקן כל תיקון ו/או פגם ע"י  (7)
קבלן אחר ולתבוע עלות תיקונים ועבודות אלו על חשבונו ואחריותו המלאים של הקבלן. 
למען הסר ספק, יודגש כי המזמין שומר את זכותו לפנות בכל עת מעת הרכבת המתקן, 

ל קבלן אחר וזאת לצורך כל תיקון ו/או שכלול שיידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, א
 במתקן והקבלן יישא בכל הוצאות תיקונים ושכלולים אלה.

 חתימת הקבלן:                                                            תאריך:        
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 תקופת הביצוע  0.0.40

 תקופת הביצוע תהיה : 

 רשימת ציוד הקבלן  0.0.41

 להלן רשימת פרטי  הציוד העיקריים בהם יש בדעתנו להשתמש לביצוע חוזה זה.           

 

 מס'

 

 תיאור

 

 תוצרת

 

 דגם

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

למרות הפירוט שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש והמתאים לשם  
 ביצוע המבנה כראוי ובזמן שנקבע.

 

 ……………………………..חתימת המציע: …………….        תאריך: 

 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(          
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                                            בא כוחו של הקבלן                                                      מנהל האתר                                                                    

 

 . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . .  שם: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

 

 הסמכה מקצועית: . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . .                   

 

 . . . . . . . . . . . . . . .  ותק מקצועי:        . . . . . . . . . . . . . . . . . .             .                

 

 פירוט עבודות קודמות:                

                 

                  . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . 

                 

                  . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                 . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                  . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                  . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                 

                . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 

 

                 . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                 

 . . תאריך:   . . . . . . . .   חתימת הקבלן:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

 

 הערה: המזמין רשאי שלא לדון בהצעה בה לא מולא טופס זה כנדרש ובאופן             

 מלא. אי לכך, יש למלא טופס זה בצורה ברורה ותוך מתן מירב האינפורמציה.
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 מפרט מיוחד לעבודות צנרת ומתקני מים .57

 אישורים 57.1

על הקבלן יהיה להמציא למזמין  לאחר שקיבל הודעה בכתב או בעל פה ולפני התחלת העבודה,
 אישורים המתירים לו לבצע את העבודה מאת הגופים הבאים :

 .העירייהמהנדס  א(

 לשכת הבריאות המחוזית. ב(

 מ.ע.צ מחלקת עבודות ציבוריות. ג(

 משטרת ישראל. ד(

 חברת בזק. ה(

 חברת החשמל. ו(

 טלביזיה בכבלים.  ז(

 לוח זמנים 57.2

על הקבלן להמציא לוח זמנים להתקדמות העבודה, בו יפורטו שלבי עם חתימת החוזה  (1)
 התקדמות העבודה כולל רשימת הציוד והחומרים בו הוא מתכוון להשתמש בכל עת.

לוח זמנים זה יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה וסטייה ממנו תתאפשר, רק באישור בכתב  (2)
 מהמפקח.

 ת העבודה ולסיומה על פי תנאי החוזה.לוח הזמנים חייב להיות מתואם למועד התחל (3)

 מדידות  57.3

 הקבלן יחזיק במשך כל זמן העבודה מודד בעל ניסיון. 57.3.1

הקבלן יחזיק באתר ציוד מדידה )מאזנת, סרט מדידה,סרגל סטנדרטי וכו'( כנדרש  57.3.2
 במפרט הכללי.

  לפני תחילת העבודה 57.3.3

 המפקח ימסור לקבלן נקודות מוצא לסימון ולאיזון גבהים.  א(

 המדידה והסימון יכללו גם אבטחות לחידוש מידי של הסימון. 

הקבלן יסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות צנרת מים את הרום האבסולוטי בנקודת  ב(
 הקבע שצוינו לו ע"י הקבלן.

 ו ע"י הקבלן ועל חשבונו.העברת הרומים תעשה ע"י מודדים מוסמכים שיוזמנ ג(

 הקבלן יחדש את המדידות בהתאם להוראות המפקח בכל עת שיידרש במהלך העבודה. 57.3.4

  הקבלן יכין סט תכניות שלאחר ביצוע אשר יכילו : 57.3.5

 חתך אורך של תנוחת הצינורות. א(

 כל השינויים והתיקונים אשר בוצעו במהלך ביצוע העבודה. ב(

 ה יעביר הקבלן את המפות שלאחר ביצוע לידיעם סיום העבוד ג(

 המפקח לצורך עדכון התכניות וההתחשבנות.              

 כל ההוצאות למדידה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורן. 57.3.6

 על הקבלן לכלול הוצאות אלו במחירי היחידה לסעיפים ברשימת הכמויות.   

 חפירה 57.4

 כל עבודות החפירה להנחת קווי המים, תאי בקרה למגופים וכמו כן כל      57.4.1

 החפירות בפנים הבניין לנקזים עד לחיבורים לתאי ביקורת תת קרקעית         
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 ליסודות וכו' מתייחסים לכל סוגי הקרקע.        

 עבודות חפירה, חציבה, החזרת מילוי, הרחבת עודפי אדמה ועבודות עזר לא ימדדו    

 בנפרד וכלולות במחירי היחידה השונות שבעבורן נעשתה החפירה.              

 החפירה לא לפני ביצוע כל חפירה, על הקבלן לוודא ברשויות המתאימות אם בתוואי 57.4.2

נמצאים קווי חשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, דלק, גז, מים, ביוב ו/או כל קווי תשתית 
יות. על הקבלן להציג אישורי חפירה מהגופים אחרים, ועליו לסמן אותם בתכנ

 הרלוונטיים לפני תחילת העבודה.

 הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאחרים בעת ביצוע החפירה/חציבה.

 לפני ביצוע חפירות סמוך לבניינים, על הקבלן לוודא את עומק היסודות  57.4.3

 כדי למנוע שקיעת היסודות או קורות יסוד.    

 בחפירה בכבישים או בשולי כבישים ציבוריים, חציית כבלים צינורות וכו' יהיה על 57.4.4

 הקבלן לקבל רישיון מרשות מוסמכת.   

 על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות של עובדיו ושל עוברי דרך בשטח העבודה כלהלן: 57.4.5

 התעלה.ציפוי דפנות התעלה בקורות על מנת שתמנע התמוטטות קירות  א( 

הקרקע החפורה תיערם כך שאם תתמוטט לא תוכל לכסות את  התעלה.                                    ב(  
 דפנות התעלה יגודרו ויסומנו בסרט אדום לאזהרה לפי החוקים והתקנות.                                 ג(  

 ה לתוכה.התעלה תסומן באורות מהבהבים בלילה כדי למנוע נפיל ד( 

הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור נקיטת אמצעי זהירות ועליו לכלול אותם  ה( 
 במחירי היחידה שלו.

באתרים בעלי מרחב עבודה צר, בהם מעבר ו/או עבודת כלי חפירה מכאניים  ו(
בלתי אפשריים, או בלתי מעשיים, או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת 

 ם.התעלה בעבודת ידיי

על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעת המחיר ולא תינתן לו כל תוספת  ז(
 תשלום בעבור עבודה ידנית שיידרש לבצע.

 ופן חציית כבישים ודרכים עוקפות א 57.4.6

פריצת כבישים ומדרכות סלולות תיעשה ברוחב המזערי הדרוש לחפירה ובקווים ישרים  (1)
 תובטח שלמות החלקים הנותרים של הריצופים.באמצעות כלים מתאימים באופן ש

במקרה של פריצת מדרכות יוציא הקבלן, במידת האפשר, את מרצפות המדרכה ו/או את  (2)
 אבני השפה כשהן שלמות ויאחסנן כך שאפשר יהיה להשתמש בהן לתיקון.

ה לא יפתח הקבלן את ציפוי הכביש ו/או המדרכה ברוחב הגדול מהמצוין מהטבלה הנתונ (3)
 להלן.

באם הקבלן יפתח את ציפוי הכביש ו/או המדרכה ברוחב התעלה העולה המצוין בטבלה  (4)
 שלהלן, ייתקן את הרוחב העולה על המצוין על חשבונו.

 רוחב עליון מרבי של תעלה בכביש ו/או מדרכה

 קוטר צינור
 מ' –עומק חפירה מפני כביש/מדרכה עד לרום תחתית הצינור 

 6.25–5.26 5.25–4.26 4.25–3.26 3.25–2.26 1.26-2.25 1.25עד 

"6 –  "10 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 

"12 – "16 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 

"18 – "24 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 
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על הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כגון: דיפון, תמיכות, חיזוקים וכו' כדי לשמור  (5)
 החפירה בגבולות המידות הנתונות בטבלה לעיל.

כאשר עבודת החפירה במקביל או בסמוך לכבישים ומדרכות סלולים וכיסוי התעלות  (6)
מבוצע באמצעות כלים מכאניים, יהיו הכלים המכאניים בעלי צמיגי גומי ולא שרשראות. 

 לא לפגוע במסעה.מתחת לחצובות הייצוב של הכלים המכאניים יונחו אדני עץ על מנת 

גריפת השכבה האחרונה של האדמה החפורה ממיסעת הכביש הסלול תיעשה ע"י כלים  (7)
 עם כפות או מגרדים ללא שיניים.

בגמר עבודות הכיסוי של התעלה יש לנקות את הכבישים מעודפי החומרים ע"י מרשות  (8)
 מטאטאים.

זירם למצבם הקודם בהתאם בגמר העבודה יתקן הקבלן את הכבישים והמדרכות ויח (9)
 למפרטי העבודה ולדרישות של מחלקת הכבישים של הרשות המוסמכת.

הקבלן יהיה אחראי בכל מקרה לכל שקיעה במסעה או בריצוף שתיווצר עקב חוסר הידוק  (10)
 מספיק או שיטת ציפוי וכבישה לא נכונה למשך תקופת הבדק.

מחלקת הדרכים לציפוי וכבישת האספלט ב  במידה ולא יינתנו לקבלן מפרטי עבודה של (11)
 שלבים כדלקמן : 4 –

 ק"ג/מ"ר. 1בכמות של  MCO 80/100ריסוס תשתית בביטומן  א.

ס"מ עם מתן ההוראה לכך ע"י המשטרה  5שכבה מבטון אספלט גס, בעובי של לפחות  ב.
 והמהנדס, אך לא יאוחר משבועיים מיום כיסוי התעלות ומילוי בכורכר.

 ק"ג/מ"ר. 0.4בכמות של  80/100ריסוס תשתית בביטומן כנ"ל  ג.      

 ס"מ. 5שכבה נושאת מבטון אספלט דק בעובי של לפחות  ד.

 לאחר הכיסוי בכל שלב יש לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים.

בכל שלב תושאר כמות עודפת של בטון אספלט מתאים למילוי השקערוריות המתהוות  (12)
 או תנועה של כלי רכב.עקב שקיעת המילוי 

 לפני פתיחת כביש או מדרכה סלולים על הקבלן לקבל אישורים מהרשויות המוסמכות. (13)

במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה ויבצע את החצי האחר  (14)
 לפי הוראות המהנדס.  80/100בריסוס ביטומן כנ"ל 

 יצועה וחיבורה לדרך הקיימת.באשר לצורה למבנה הדרך, אופן ב (15)

 בכל מקרה תאפשר הדרך העוקפת תנועת מכונות ומכוניות. (16)

הקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים אחרים המסמנים את השינויים בכיוון התנועה,  (17)
יעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה, יתקין מחזירי אור ופנסים וידאג 

 משקיעת השמש ועד זריחתה. לכך שההטיה תואר ותסומן

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לביצוע נכון והאחזקה של כל העבודות המתוארות בסעיף  (18)
 זה.

על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים כדי להבטיח מפני תאונות העלולות להיגרם  (19)
 בגלל תעלות פתוחות, חומרי בניין, מכונות, מכשירים, כלי עבודה וכד'.

כמו כן על הקבלן להתקין מעברים נוחים לבתים, מפעלים ולחנויות, לדאוג לתיאום עם  (20)
משטרת התנועה, שירותי האוטובוסים המקומיים והרשות המוניציפאלית, עבור סידורי 

 התנועה בזמן העבודה ועד לסיומה.

יידרשו על הקבלן להביא בחשבון את כל ההפרעות, הסידורים והתיאומים הנ"ל אשר  (21)
 בעת קביעת מחירי היחידה.

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן לתשלום נוסף עקב ההפרעות, הסידורים והתיאומים  (22)
 הנ"ל.

כמו כן לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן עקב נזק כל שהוא שייגרם, וכן עקב חפירה  (23)
 אף אם יזדקק לחפירת ידיים.  –באמצעים אחרים מאשר התכוון הקבלן 
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 חפירה עודפת 57.4.7

 כל חפירה עודפת שלא בהתאם לתכניות ושלא נדרשה ע"י המהנדס תהיה ע"ח הקבלן. 

כל חפירה כזו תמולא ותהודק על ידי הקבלן על חשבונו בכורכר, חול, או בטון רזה, לפי הוראות 
 המהנדס ללא תשלום נוסף.

 עודפי אדמה 57.4.8

מתאימים לכיסוי או מילוי, יסולקו ע"י הקבלן עודפי אדמה חפורה/חצובה אשר סווגו כבלתי 
 מאתר העבודה לאתר סילוק פסולת מאושר בכל מרחק שהוא מהיישוב בו תבוצע העבודה.

 שימוש בחומרי נפץ 57.4.9

 הקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ בעבודות חציבה.

 מי תהום 57.4.10

במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תמצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן  (1)
 להוציא את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. 

 WELLהקבלן ירחיק את המים ע"י ניקוז, שאיבה וכו' כולל שאיבה בנקודות שאיבה ) (2)
POINTS).   

רוש לביצוע שאיבת המים תהיה רצופה ומספקת לצורך החזקת החפירה יבשה כד (3)
העבודה.   הקבלן ידאג גם להרחקת המים הנשאבים למקום שיבחר על אחריותו הוא.  
הקבלן ייקח בחשבון כי מבנה יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום רק 

 לאחר השלמתו. 

לכן יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו ואח"כ להבטיח  (4)
מבנה המושלם חלקית בפני כוחות העילוי באחת משתי השיטות הבאות: ע"י את ה

המשכת השאיבה של מי התהום עד להשלמת המבנה כולו, או ע"י מילוי חלק המבנה 
 קרקעי במים, עד השלמת המבנה כולו. -בתת

 בחירת השיטה להבטחת יציבות המבנה בפני כוחות העילוי תהיה בידי המהנדס. (5)

יש למהנדס לאישור, לפני תחילת העבודה, תכנית ביצוע בה יפרט את שלבי הקבלן יג (6)
הבנייה ואת האמצעים בהם הוא מתכוון לנקוט בכל שלב ושלב לייבוש החפירה 
ולהבטחת המבנה בפני כוחות העילוי. רק לאחר קבלת אישור המהנדס בכתב ייגש 

 לעבודה.   

 לק ולהרחיק מים מהחפירה.   על הקבלן להמציא את כל הציוד הדרוש כדי לס (7)

הציוד יכלול משאבות, מובילים, צינורות ניקוז, מערכת "נקודות שאיבה"  וכל אשר  (8)
 יידרש לביצוע העבודה. 

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול במחיר היחידה. (9)

 הגנה וניקוז לצרכי ביצוע העבודה 57.4.11

החפירות יוגנו בפני חדירת מי גשם או מים ונוזלים אחרים מכל מקור אחר ע"י נקיטת  (1)
 אמצעים מתאימים כגון סוללות היקפיות, תעלות להטיית המים וכיו"ב. 

גשם, מי שופכין וכד', על אף האמצעים שנקט הקבלן, יסלק -אם יצטברו בחפירות מי (2)
ה הבוצית בקרקע יבשה או מצע הקבלן את המים מתוך החפירה ויחליף את השכב

 ס"מ, בטרם ימשיך בעבודה.  15  -גרנולרי מנקז בעובי של לא פחות מ

אם חדרו מים או נוזלים אחרים לחפירה, לאחר הנחת הקו, יפרק הקבלן את הקו, יחליף  (3)
 את הקרקע כאמור לעיל ויניח קו חדש.

 ת הכלולות בסעיף זה. על הקבלן להמציא את כל הציוד הדרוש כדי לבצע העבודו (4)

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול במחיר היחידה. (5)
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 כיסוי התעלות לצינורות 57.5 

57.5.1  

ס"מ יונח בתחתית התעלה החפורה לכל  רוחבה.  15דיונות נקי בעובי   -מצע של חול (1)
 תחתית התעלה ייחפר לעומק אשר יאפשר את הנחת המצע הנ"ל.

מצע החול ייושר ופניו יותאמו לשיפוע וצורת הצינור כך שהמצע יהווה תמיכה  טובה  (2)
 לצינורות לכל אורכם. 

לאחר הנחת הצינורות, בהתאם לתכניות על מצע חול, תונח עטיפת חול דיונות נקי סביב  (3)
 ס"מ מעל גב הצינורות.  15הצינורות משני צדדיו לכל רוחב התעלה עד לגובה של  

מילוי יתר החפירה יבוצע באדמה מקומית מובחרת, או חומר מתאים מובא, נקי מאבנים  (4)
ס"מ מעל לגב הצינורות לכל רוחב  30וחומרים אורגניים יונח מעל החול עד לגובה של  

 התעלה. 

ס"מ לאחר ההידוק   15ההידוק למצע ועטיפת החול יעשה בשכבות אשר לא יעלו על   (5)
 במהדקי יד.

 יעשה כדלקמן: 57.5.1לוי התעלה מעל לשכבה הנ"ל בסעיף מי 57.5.2

ס"מ עם  20בתווי כבישים קיימים ומתוכננים, יעשה המילוי במצע סוג א' בשכבות של   (1)
הידוק במכשיר פנאומטי, או בדרך אחרת אשר תאושר ע"י מהנדס, תוך הרטבה במים.   

והבדיקה ההידראולית. המילוי כנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת הקווים מבחינת גובהם 
מהצפיפות שתיקבע לפי  בדיקת  98הצפיפות הנדרשת  לאחר ההידוק תהיה לפחות   % 

MOD.AASHO  הקבלן  ינהל עבודתו בצורה שאפשר את הבדיקות הדרושות לקביעת
 הצפיפות בשדה. 

מספר הבדיקות, עיתוין ומקומן יקבע ע"י המהנדס. אולם, מספרן לא יעלה על בדיקה  (2)
 מ' בממוצע מהאורך הכללי של הצינורות.  100לכל   אחת

הבדיקות הנ"ל תהיינה על חשבון הקבלן, ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה השונים  (3)
 שברשימת הכמויות. 

באם תוצאות הבדיקות תמצאנה נמוכות מהנדרש, תהיינה הבדיקות הנוספות על חשבון  (4)
 הקבלן, עד לקבלת הצפיפות הדרושה.

 כנ"ל רק בתוואי מדרכות קיימות ומתוכננות נעשה הכיסוי לאחר (5)

 ס"מ יעשה המילוי בעפר נקי ללא אבנים ופסולת עד גובה 15שכבת החול בעובי   (6)

 ס"מ מפני קרקע סופיים.  30     

 ס"מ תהיה ממצע סוג א' ותהודק במכשיר פניאומטי או 25שכבה עליונה בעובי   (7)

 98בכל מכשיר אחר אשר יאושר על ידי המהנדס תוך הרטבה במים לצפיפות של % 
 מודפייד אששהו. 

ס"מ נאסר על הקבלן לעלות על התעלה  100  -בכל מקרה שהכיסוי מעל הצינורות קטן מ (8)
עם שרשראות או גלגלי המכונות וכל נזק שיגרם בגלל אי מילוי הוראה זו יחול על חשבון 

 הקבלן.

הכיסוי  ידי המהנדס, יהיה רשאי הקבלן לגמור את-טחים פתוחים ואשר יאושרו עלבש (9)
במילוי רגיל, בעזרת כלים מכאניים, אולם אדמת  57.5.1לאחר השכבה הנ"ל בסעיף 

 הכיסוי תהיה נקייה לחלוטין מאבנים ו/או חומרים אורגאניים.

הקבלן לעלות על התעלה  ס"מ נאסר על 100 -בכל מקרה שהכיסוי מעל הצינורות קטן מ (10)
עם שרשראות או גלגלי המכונות, וכל נזק שיגרם בגלל אי מילוי הוראה זו יחול על חשבון 

 לצרכי בדיקת הקו.  הקבלן. כל החיבורים, אוגנים ואביזרים אחרים יישארו גלויים

הצינורות, רק לאחר בדיקת  הכיסוי הסופי של החיבורים יעשה באותה צורה כמו כיסוי (11)
שתתהווינה לאורך התעלות במשך  הקווים. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשקיעות

  שנה מיום גמר העבודה כולה, ויתקן על חשבונו כל שקיעה בקרקע, דרכים או רצוף.
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 קווי מים מתחת לכביש אספלט/מדרכההנחת  57.6

 ת הבאות: חציית כביש אספלט תעשה בהתאם למפרט הכללי ולתכניות בתוספת הדרישו 57.6.1

 ס"מ מתחתית האספלט. 50החומר למילוי יהיה חול דיונות מהודק עד  (1)

ס"מ יהיה מצע סוג א' מסוג שיאושר ע"י  50שכבת המילוי הסופית בעובי של  (2)
 המפקח.

 98%ס"מ תוך כדי הרטבה לדרגה של  10ההידוק יתבצע בשכבות של  (3)
 מודיפיידא.א.ש.ה.ו

 :וכבישת האספלט יעשה כמפורט להלן ציפוי (4)            

 ק"ג/ מ"ר. 1בכמות של  80/100א. ריסוס פני הכורכר בביטומן 

 ס"מ.  5ב. בטון אספלט גס בעובי של              

 ק"ג/מ"ר. 0.4בכמות של  80/100ג. ריסוס בביטומן              

 ס"מ. 3ד. בטון אספלט דק בעובי של              

57.6.2  

ת קו פלדה מתחת למדרכה סלולה, יעשה בהתאם למפרט הכללי ולתכניות בתוספת הנח (1)
ס"מ מתחתית האספלט.  40הדרישות הבאות: החומר למילוי יהיה חול דיונות מהודק עד 

ס"מ יהיה מצע סוג א' מסוג שיאושר ע"י המפקח.  40שכבת המילוי הסופית בעובי של 
מודיפייד א.א.ש.ה.ו  98%רטבה לדרגה שלס"מ תוך כדי ה 10ההידוק יתבצע בשכבות של 

 ציפוי וכבישת האספלט יעשה כמפורט להלן:

 ק"ג/מ"ר. 1בכמות של  80/100ריסוס ביטומן  א.

 ס"מ. 3אספלט מדרכות בעובי של  ב.

 ס"מ. 2אספלט מדרכות דק )עדש( בעובי של  ג.

במשור דיסק.  פריצת הכביש, או המדרכה תעשה ע"י חיתוך רצועת אספלט )בשני צדדיה( (2)
ביצוע תיקוני הכביש והמדרכה יהיה מיד עם קבלת הוראות המפקח ולא יאוחר 

 משבועיים ימים לאחר הנחת כל קטע.

על הקבלן לקבל רישיון מהמשטרה לביצוע עבודות בתחום הרחובות ולנקוט בכל אמצעי              (3)
כל כמפורט במפרט הבטיחות שידרשו ממנו. המדידה תהיה לפי מטר אורך ותכלול ה

 הכללי.

 כה הבנויה מאבנים משתלבותהנחת קו מים מתחת למדר 57.6.3

 הנחת קו מים מתחת למדרכה הבנויה מאבנים משתלבות, יענה בנוסף לדרישות הבאות: 

פירוק רצועת אבנים משתלבות מהמדרכה הקיימת וברוחב הדרוש לחפירה  (1)
האבנים שפורקו )יעשה בהם שימוש והנחת קו פלדה בקוטר לפי התכנית וסידור 

 חוזר( בערמות מסודרות.

לאחר החפירה יונח קו הפלדה על ריפוד חול דיונות כמפורט, מילוי שאר החפירה  (2)
ס"מ מפני המדרכה,  20לכל רוחבה בחול דיונות מהודק עם הרטבה עד לגובה של 

ג א', ס"מ לאחר ההידוק ממצע סו 20אספקת והתקנת שכבה עליונה בעובי של 
מודיפייד א.א.ש.ה.ו,  98%ס"מ לדרגה של  20כולל הרטבה והידוק בשכבות של 

הנחת האבנים המשתלבות על ריפוד חול והידוק לאחר ההנחה ע"י כלי מכני, 
 כולל חיתוך האבנים לפי הצורך ומילוי חול בין האבנים, לאחר ההידוק.

וכח קודם בבניית עבודה זו תעשה ע"י בנאים מומחים, אשר להם ניסיון מ (3)
מדרכות מאבנים משתלבות. באחריות הקבלן לקבל שכבת מדרכה אחידה לאחר 
ההידוק. כמו כן הקבלן האחראי הבלעדי לכך שלא תיווצרנה שקיעות במדרכה 

 כתוצאה מהידוק לקוי.

במידה ובמהלך העבודה יחסרו ו/או יינזקו אבנים משתלבות שהקבלן פירק,  (4)
, אבנים משתלבות חדשות, זהות לקיימות ויחזיר את יספק הקבלן, על חשבונו
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המצב לקדמותו. לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור אספקת אבנים חדשות 
 לפי הצורך ועליו לכלול הוצאות נוספות אלו במחירי היחידות שבכתבי הכמויות.

 מיקום צנרת המים והביוב 57.6.4

מ' מכבל תאורה, כבל חשמלי, או כבל  1.0צינור המים יונח במרחק אופקי של לפחות  (1)
טלפון. המרחק האנכי בין צינור המים לבין כבל התאורה, כבל חשמלי, או טלפון יהיה 

 מטר כשצינור המים יהיה תמיד מתחת לכבל האמור. 0.3

בין גחון )תחתית( צינור  –בהצטלבות בין צינור מים וצינור ביוב יהיה המרחק האנכי  (2)
ס"מ )קו המים יהיה תמיד מעל צינור  50ור הביוב בעובי מינימאלי של המים וקודקוד צינ

 הביוב(.

 צינורות 57.7

 טיב וסוג הצינורות 57.7.1

הצינורות יהיו גלילים ועמידים בדרישות התקנים הישראליים לגבי צינורות פלדה, פי.וי.סי 
תי סדוקים ובלתי ופוליאתילן בהתאם למפורט בכתבי הכמויות. כל הצינורות יהיו שלמים, בל

 פגומים.

 צינורות מים (1)

עטופים מבפנים  530צינורות פלדה לאספקת מים להנחה בתוך הקרקע ייוצרו לפי ת.י  א. 
או עטיפה חיצונית  (APC-3בציפוי בטון חרושתי ומבחוץ בפוליאתילן משוחל )

 הכל לפי כתבי הכמויות. (APC-4בפוליאתילן משוחל שעליו בטון דחוס )

לביצוע חיבורי בתים ו/או מפרטים עיליים יבוצעו  2צינורות פלדה בקטרים של עד " ב.
עם הפס האדום, כדוגמת " APC-GALמדגם:  40מצינורות פלדה מגולבנים, סקדיול 

 כמפורט בכתבי הכמויות. 103"אברות, או צינורות פלדה מגולבנים מיוצרים לפי ת.י 

ופחות, יהיו צינורות עם ציפוי פנים מבטון  2" צינורות פלדה תת קרקעיים בקטרים של ג. 
 ועטופים בפוליאתילן משוחל. צינורות תת קרקעיים אלו, יחוברו בריתוך בלבד.

 צינורות שפכים (2)

 לצורך איסוף שפכים  ניתן להשתמש בחומרים הבאים : 

ועטופים מבחוץ  עם ציפוי פנים במלט רב אלומינה 530צינורות פלדה מיוצרים לפי ת.י  א. 
או צינורות כנ"ל אך עם ציפוי חיצוני מפוליאתילן משוחל   (APC-3בפוליאתילן משוחל )

 הכל לפי כתבי הכמויות. (APC-4שעליו בטון דחוס )

צינורות לסילוק שפכים ודלוחין בתוך המבנה מונחים בתוך הקירות, מתחת לרצפה ו/או  ב.
 הכמויות: בכל אופן אחר, הכול עפ"י התכניות וכתבי 

מ"מ מיועדים  110 - 50בקטרים שבין  499צינורות פוליפרופילן המיוצרים לפי  ת.י.  ג. 
 להולכת שפכים גולמיים.

צינורות לסילוק שפכים ודלוחין מחוץ למבנה וצינורות אוורור מונחים בתוך הקירות  ד. 
  .הכול עפ"י התכניות וכתבי הכמויותו/או בכל אופן אחר, 

   .H.D.P.Eפוליאתילן בצפיפות גבוההינורות צ ה. 

 מיוצר SN-8צינורות פי.וי סי מיועדים להולכת שפכים גולמיים, קשיח, עבה לביוב  ו.

 . לא יסופק צינור בעל דופן מובנה!884לפי  ת"י       

  3.00מ"מ ועד בכלל, לא יעלה על   250 -מ"מ עד ל  160אורך הצינורות הבודדים       .ז
 יהיו ללא כל חריצים, פגיעות ופגמים אחרים ושטחם הפנימי יהיה חלקמ'. הצינורות 

 החלט.ב

 תקע הכולל אטם תקני המבטיח אטימה מלאה. -הצינורות מחוברים בצורת שקע ח. 

כל הצינורות יונחו על פי התקן הישראלי המתאים והמפרט של מ.י.א.מ. והוראות טכניות  57.7.2
 של היצרנים.
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 צינורות כוללת :הנחה ואספקת  57.7.3

 הובלה ממחסן הספק או בית החרושת לאתר העבודה. א( 

 סימון תוואי הנחת הצינור על ידי מודד מוסמך. ב(

 פריצת תוואי במידת הצורך. ג( 

 פזור הצינורות בתוואי הנחת הצינורות ד( 

 חפירה/חציבה הדרושים תוך שימוש בסכין דיסק בכבישים או מדרכות אספלט. ה( 

 מודפייר אששהו. 98%  –כיסוי והדוק תוך הרטבה ל  ו( 

 חיתוכים ישרים ובזויות הדרושים ז( 

 ריתוכים ישרים ובזויות הדרושים ח( 

 עשית הברגות ותבריגים מכל סוג וגודל. ט(

 הרכבה או פרוק אביזרים שונים. י(

 עשית בדיקת לחץ יא(

 עשיית חיטוי + שטיפת צנרת. יב(

 מקום שיראה למפקח והחזרת פני השטח לקדמותם.פנוי הפסולת וכו' ל יג(

במידה  סימון תוואי הצינור בסרט פלסטי צבעוני לכל אורך הצינור ע"מ למנוע פגיעה. יד(
 ויהיו מספר צינורות מונחים במקביל הם יקבלו צבעים  שונים.

 אספקת חול דיונות לצורך יצירת ריפוד חול כמפורט מעל  ומתחת כל רוחב התעלה. טו(

 בצינורות פלדה עם מעטפת טריו יהיה הכיסוי מעפר נקי מפסולת כל שהיא. (טז

 בעירייה.חיבור מים ביוב וניקוז למערכת העירונית תהיה באישור האחראים המתאימים  יז( 

 חיבור צינורות הפלדה 57.7.4

החיתוך של צינור הפלדה המיועדים לאספקת מים מחוץ למבנה עם ציפוי פנימי יעשה  (1)
סוג  ASTM 223דיסק בלבד. האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודה יהיו על פי תקן ע"י 

, או מתוצרת זיקה. הריתוך יעשה בעזרת רתכת חשמלית 6010כדוגמת: אוניברסל  61010
מ"מ בקצות הצינור הפנימיים. תיקוני  2ולפני הריתוך יש למרוח משחת אקספנדו בעובי 

למפרטי צינורות המזרח התיכון ומפרטי מיא"מ הציפוי הפנימי והחיצוני יבוצעו בהתאם 
 לפני הורדת הצינור לחפירה.

לפני חיבור כל צינור מים לקו יש לנקותו מלכלוך ופסולת העלולים להימצא בתוכו. בגמר  (2)
יום העבודה יש לסתום את פי הצינור שכבר חובר לקו, בין אם הוא מונח על התמיכות 

 ם מתאימים. ובין אם הוא מונח בתעלה, באביזרי

את עבודות הורדת הצינור וחיבור הקטעים יש לרכז במידת האפשר בשעות הבוקר  (3)
המוקדמות. כל הריתוכים יבצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות עם ציפוי 
מלט אשר עמדו במבחן הרתכים ובעלי תעודות מתאימות ובעלות תוקף, אשר נמצאות 

ות מוחלטת לאטימות הצינורות והאביזרים בלחץ עבודה ברשותם.  הקבלן יישא באחרי
 כמפורט בכתבי הכמויות.   –אט'  16של 

תיקוני ראשים ותיקוני הציפוי החיצוני יבצעו ביריעות מתכווצות בחום בלבד של יצרני  (4)
 הציפוי  של הצינורות.

 עטיפת קשתות, זוויות והסתעפויות יתבצעו בסרטים מתכווצים בחום בלבד.  (5)

יישום היריעות יעשה בעזרת מעבר גז בלבד )ולא ברנר(. לפני התקנת היריעות, יש לנקות  (6)
היטב את צינור הפלדה בעזרת מברשת מסתובבת )מברשת צמות( עד לקבלת פלדה נקייה         

הכל לפני מפרטי ההתקנה  –רק לאחר מכן ייושמו היריעות בעזרת מבער גז   ST.- 2ברמת 
 ורות המזרח התיכון", או "אברות". של ביח"ר "צינ
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 למים - אביזרי צנרת 57.7.5

 מגופים (1)

אט' עם ציפוי  16מגופי טריז צרים מאוגנים ללחץ עבודה של  61המגופים יהיו לפי ת.י.  א. 
פנים מאמייל של חברת הכוכב או רפאל, מגופי פרפר מבנה מאוגן: צנטרי   "דאבל   

תוצרת חברת  TRSאקסצנטרי" של חברת הכוכב או דגם  "טריפל אקסצנטרי", או  
"רפאל", או  שווה ערך מאושר, בהתאם לקוטר המגוף וללחצי העבודה, כמפורט בכתבי  

 הכמויות.

הטריז יהיה מגופר באופן מושלם, פנים וחוץ שלא יהיה מגע ישיר בין המים לגרעין. גוף  ב. 
 המגוף  304ציר המגוף יבנה מפלב"ם  המגוף ומכסה המגוף יבנו מיציקה ספירואידלית.

 באפוקסי קלוי בתנור בעובי –מיקרון ומבחוץ  300יצופה מבפנים ציפוי רילסן בעובי של 
 מיקרון.   150

 מודדי מים משולבים ( 2)

נשלף תוצרת "ארד  מודדי מים משולבים, יהיו מודדי מים משולבים קצרים עם מכסה
אט'. כמפורט בכתבי  16ועד ללחץ עבודה מי 12095409מק"ט   "C4"X1דליה" דגם 

 הכמויות.

 מודדי מים ביתיים (3)

עם תמסורת מגנטית עם מנגנון אטום  2עד " 1/2בקטרים מ " יהיו מודדי מים רב סילוניים
הרמטית בקופסת מתכם עם שמשת זכוכית למניעת עיבוי מים ופלט חשמלי המאפשר 

 הכול כמפורט בכתבי הכמויות.          –לקבל קריאה מרחוק של מודדי המים 

 שסתומי אויר (4)

 אט'. 16ללחץ עבודה  (D-050-Cתוצרת "ארי" דגם: שלף ממוגן ) 

 וגניםא (5)

 אט' 16, המיועדים לחיבור צינורות המיועדים ללחץ עבודה של  60האוגנים יהיו לפי ת.י. 
 ויתאימו ,בתור אוגנים נגדיים, לאביזרים שיסופקו.

 הידרנטים וברזי שריפה (6)

ויענו לדרישות כיבוי אש  488ת.י.  –וברזי השריפה  924/1ההידרנטים יתאימו לת.י. 
 F2ונית. פתח ההידרנט יופנה לכיוון הכביש. ברזי השריפה יהיו מטיפוס ברשת עיר

עם חיבור מהיר. הם יצבעו  3תוצרת: "רפאל" או שווי ערך, עם כניסה מאוגנת ויציאה "
 בפסים בצבע לבן ואדום.

 שתות הסתעפויותק (7)

עם  DINומיוצרות לפי תקן  STDקשתות, הסתעפויות וכו', תהיה חרושתיות בלבד, 
יפוי פנים מבטון חרושתי ועטיפה חיצונית או צביעה כמפורט לעיל. תיקוני ציפוי המלט צ

 יעשו לפי מפרטי יצרני צינורות הפלדה.

 לביוב -אביזרי צנרת  57.8

 מגופים 57.8.1

אט' עם ציפוי  16מגופי טריז צרים מאוגנים ללחץ עבודה של  61המגופים יהיו לפי ת.י. 
פנים מאמייל של חברת הכוכב או רפאל. המגופים יהיו מיועדים לביוב גולמי.                
הטריז יהיה מגופר באופן מושלם, פנים וחוץ שלא יהיה מגע ישיר בין המים לגרעין. גוף               

המגוף               316המגוף ומכסה המגוף יבנו מיציקה ספירואידלית. ציר המגוף יבנה מפלב"ם 
 באפוקסי קלוי בתנור.    –יצופה מבפנים ציפוי אמאייל ומבחוץ 

 שסתומי אויר 57.8.2
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סער קצר לביוב, או דגם אחר, כמפורט בכתבי  D-025תוצרת "ארי" מיועדים לביוב, דגם 
 הכמויות.

 אוגנים 57.8.3

אט'  16, המיועדים לחיבור צינורות המיועדים ללחץ עבודה של  60האוגנים יהיו לפי ת.י. 
 ויתאימו ,בתור אוגנים נגדיים, לאביזרים שיסופקו.

 קשתות הסתעפויות  57.8.4

עם  DINומיוצרות לפי תקן    STDקשתות, הסתעפויות וכו', תהיה חרושתיות בלבד, 
 ציפוי פנים ממלט רב אלומינה  ועטיפה חיצונית או צביעה 

 התקנת אביזרים 57.9

לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם ובייחוד לנקות את שטחי האטמים. 
האביזרים יורכבו בצורה מאוזנת לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לצינורת תהיה מדויקת, 

תיושב ההתאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח, או בכל דרך שתגרום למאמצים  אך לא מאולצת. לא
פנימיים באביזרים, או באוגנים. לפני הרכבת מחברים )דרסרים( יש לנקות את קצות הצינור מכל 
צבע. הרכבת טבעות המחבר צריכה להיות חופשית ולא תורשה הרכבתם באילוץ ע"י מכות פטיש. 

חוזר יש להקפיד לכיוון החץ שבגוף  –עת הרכבתם שסתום אל בכל מחבר דרסר יורכב עיגון. ב
השסתום ולהתאימו לכיוון הזרימה. לפני הרכבת מגוף יש לוודא תקינותו, לסגרו לגמרי ולכסות 

 את שטחי האטימה של האוגנים במכסי עץ, או קרטון שיוסרו רק לפני הרכבת המגוף.

 בדיקת עבודת הצנרת 57.10

 ת בדיקה רדיוגרפי 57.10.1

 מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. 20%ב  (1)

הבדיקות יוזמנו ע"י המפקח, על חשבון הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת. מחיר הבדיקות  (2)
וכל ההוצאות הכרוכות בכך, יהיו חלק מעלות בדיקות השדה ומעבדה שעל  הרדיוגרפיות

חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. כל ליקוי שימצא בריתוכים יתוקן ע"י הקבלן ועל 
 חשבונו לשביעות רצונם המלא של המפקח באתר והמזמין.

 מוכרת.הבדיקות יבוצעו לפני תיקון העטיפה החיצונית ויבוצעו ע"י מעבדה  (3)

 בדיקת עטיפת הצינור 57.10.2

לפני הורדת הצינור לתעלה תיערך בדיקת תקינות מעטפת הצינור ע"י נציגי החברה  (1)
 שסיפקה את הצינורות דהיינו, צינורות המזרח התיכון, או אברות.

הקבלן יתאם ויזמין את נציגי החברה ואת המפקח על העבודות מטעם הרשות המקומית.  (2)
ת הבדיקה יתגלה ליקוי במעטפת הצינור, הקבלן יתקן את עטיפת הצינור במידה ובע

ויספק את כל החומרים הדרושים לתיקון העטיפה וימצא למזמין תעודות חתומות ע"י 
 נציג החברה

לגבי תקינות מעטפת הצינור. לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור התאום והזמנת נציגי  (3)
לגבי ביצוע תיקונים בעטיפה ואספקת חומרים ע"י  החברה לבדיקת מעטפת הצינור וכן

 הקבלן ועל חשבונו.

במידה ובמהלך הבדיקה יגרם נזק לצינור כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר הבדיקה,  (4)
 כל הנזק שיגרם ותיקונו יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 בדיקת לחץ הידרוסטאטית 57.10.3

סעיף  1990מיולי  2חלק  65490לפי מפרט מיא"מ  בדיקת הלחץ ההידרוסטאטית תעשה (1)
. לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו ולאחר הכיסוי  6מס' 

החלקי, ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטאטית. כל המחברים והאביזרים יישארו גלויים 
שיוכלו לעמוד וקצה הקטע הנבדק ייאטם. יותקנו חיזוקים ליד פניות אופקיות ואנכיות 

ס"מ מקודקוד הצינור. הצינור  40-50בלחץ הבדיקה. התעלה תמולא בעפר בגובה של כ: 
 ימולא במים, רק לאחר אישור המהנדס ובספיקה המפורטת בטבלה שבמפרט מיא"מ.

שעות לאחר גמר מילוי ובדיקת האטימות יועלה הלחץ ההידרוסטאטי בצינור עד ללחץ  24 (2)
שעה לא תהיה כל נפילת לחץ. אין לאפשר לאנשים  1ום אם במשך הנדרש. הקו יחשב כאט
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לפי כתבי  –אט'   12להתקרב לצנרת בזמן ביצוע בדיקת הלחץ. הקווים יבדקו בלחץ של 
 הכמויות.

 שטיפת הקו 57.10.4

לפני החיטוי יישטף הקו היטב במים נקיים בעזרת ספוג ע"מ להוציא ממנו לכלוך וגופים  (1)
 הקו ישטפו, במידת האפשר, גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. זרים. בעת שטיפת

מ'/שנייה. השטיפה תמשך עד שהמים  1מי השטיפה ישטפו במהירות מינימאלית של  (2)
 הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית יהיו שקופים.

 חיטוי הקו 57.10.5

וי הקו יעשה ע"י הכנסת כל הצינורות יחוטאו לפני הכנסתם לשימוש ע"י כלוריזצייה. חיט (1)
 מ"ג לליטר של כלור חופשי. 50כלור למים בשיעור של 

 8.3סעיף מס'  1994מיולי  1חלק  65494החיטוי והבדיקה יעשו בהתאם למפרט מיא"מ  (2)
חיטוי הקו יעשה ע"י תברואן מוסמך ע"י משרד הבריאות ובעל תעודה ברת תוקף ליום 

 ביצוע העבודה. 

 ימציא התברואן אישור בכתב שקו המים עבר חיטוי ומאושר לשימוש.בגמר הבדיקה  (3)

 תאי מגופים 57.10.6

ס"מ מיוצרים  60ס"מ, או  80תאי המגופים יבנו מחוליות בטון טרומיים ובקוטר פנים של  (1)
 ס"מ לפי מפרט מגוף בתא בקרה עגול. 60עם תקרה טרומית בעלת פתח של  658לפי ת.י. 

ד העשוי משורת לבני סיליקט,  או בטון שיונחו על מצע סוג א' מהודק התא יונח על יסו (2)
ס"מ. את חללי החפירה הנותרים  15ס"מ. מעל המצע יעשה מילוי חצץ בעובי של  20בעובי 

בין דפנות החפירה ובין קיר התא ימלא הקבלן בחומר מקומי מובחר ומהודק היטב. 
ס"מ. מפרטי המגוף ימדדו לפי  20עובי שכבת מילוי עליונה תהייה מצע מהודק סוג  א' ב

 יחידה מושלמת בהתאם לקוטר הפנימי של התא והמפרט יכלול:

 חפירה הדרושה להכנסת התא. א. 

 יישור הקרקע והכנת מצע סוג א' מהודק ועשיית יסוד מלבני סיליקט, או בטון. ב.

 ירות.ס"מ מחוץ לק 10ס"מ לפחות ובולט  15אספקת והכנת מצע חצץ בעובי של  ג. 

 התקנת התא העשוי חוליות טרומיות. ד. 

 כיסוי והידוק. ה. 

 אספקת חומרי עזר. ו.

 תיקון הריתוכים .  ז.

 צביעת המפרטים בצבע מותאם. ח.

 אספקת כל חומרי העזר הדרושים ליציקת בטון. ט.

מקום המפרטים יהיה במידת האפשר במקביל לקו הפלדה המוביל, או בהתאם להוראות  (3)
בשטח. הקבלן יספק ויוביל למקום העבודה על חשבונו, חוליות בטון טרומיות המפקח 

כולל מכסים מברזל יציקה, או מבטון כמצוין בתוכנית, מיוצרות  658מתאימות לת.י. 
 .489לפי ת.י 

 חיבורים לקווים קיימים 57.10.7

ה של חיבור קו מים חדש לרשת הקיימת יעשה באישור ובתאום עם נציג משרד ההנדס (1)
הרשות המקומית. הקבלן נדרש לחפור ולגלות את הצינור הקיים במקום החיבור ואת 
כל המגופים הדרושים לסגירת המים לשם ביצוע העבודה. הקבלן יכין מראש את כל 
הצינורות, האביזרים והמחברים הדרושים לביצוע החיבור ולא יעשה הפסקת מים אלא 

 ית.לאחר שקיבל אישור ממהנדס הרשות המקומ

את מועד ביצוע העבודה וסגירת המים לצרכנים, על הקבלן לתאם עם נציג מחלקת המים  (2)
של הרשות המקומית. הקבלן יודיע לצרכנים על סגירת המים יום לפני מועד ביצוע 
העבודה ויארגן את עבודתו בצורה כזו שמשך זמן ההפסקה באספקת המים יהיה 
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שבמידה ויידרש, יהיה עליו לבצע את עבודות מינימאלי. על הקבלן לקחת בחשבון 
 החיבור בזמן מוגבל כולל שעות הלילה.

לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור איתור וגילוי קווים קיימים, סגירתם, ניקוז  (3)
הקווים, פתיחתם, מילויים מחדש, ניקוז אויר וכן הודעה מראש לצרכנים על הפסקה 

 באספקת המים. 

את כל הוצאותיו בהקשר לכל הדרישות שבסעיף זה למחירי היחידה  על הקבלן לכלול (4)
 וסעיפים השונים ברשימת הכמויות.

 םמערכת הארקות למודדי המי 57.10.8

 לכל מודד מים יותקן פס  גישור הארקה משלו! (1)

עם גמר התקנת הצנרת והשלמת גישורי הארקה, יזמן הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון  (2)
דק, שימדוד את התנגדות הארקה של צנרת המים, שהוחלפה ע"י הקבלן. של חשמלאי בו

 המדידה תעשה לקטע החשוף של הצינור, ליד מודדי המים הביתיים.

 .העירייהדו"ח התנגדות הארקה יוגש לאחראי מטעם  (3)

 אום יש להוסיף אלקטרודה/ות הארקה כמפורט. 3במידה והתנגדות זו תהיה מעל  (4)

 מ' כל אחת. 2מ"מ קוטר באורך של  19תהיינה ממוטות פלדה עגולים, האלקטרודות  (5)

האלקטרודות תהיינה מצופות אבץ )לא נחושת(. מיקום האלקטרודות יסומן לקבלן בזמן  (6)
 הביצוע.

 ב.-ס"מ קוטר עם מכסה ב 60כל אלקטרודה תוגן בבריכת ביקורת קלה  (7)

שאפשר. האלקטרודה תגושר בחוט האלקטרודה תוחדר לקרקע אנכית, עמוק ככל  (8)
 ממ"ר לצנרת המים. 25נחושת מבודד מסוג "ט" בצבע צהוב ירוק ובחתך של 

במידה והתקנת האלקטרודה לא תוריד התנגדות הארקה לערך הנדרש, יש להוסיף  (9)
 אלקטרודה/ות נוספות עד לקבלת ערך הארקה הדרוש.

מ'. החוטים המגשרים בין  5ות מ המרחק בין שתי אלקטרודות סמוכות יהיה לא פח (10)
מ"מ בעומק  23האלקטרודות למערכת יוטמנו בתוך הקרקע, בתוך צינור מרירון בקוטר 

 ס"מ. 50של 

 פירוק שוחות ומגופים קיימים 57.10.9

קרקעיות, על הקבלן יהיה לחפור  –ע"מ לפרק מגופים קיימים, המותקנים בשוחות תת  (1)
"י חיתוך במשור דיסק והסרת שכבת האספלט. פירוק ולפרוץ את המדרכה, או הכביש ע

תא המגוף הקיים, פירוק המגוף הישן והתקנת המגוף החדש עם מחבר אוגן וברגי עיגון, 
הרכבת תא המגוף הקיים על מצע סוג א' מהודק, הכנת יסוד מלבני סיליקט מבוטנות, 

י הידוק ותיקון או יציקת יסוד מבטון עם רשת ברזל, התקנת התא, מילוי בחצץ, כיסו
פרט ב' והתקנים. במידה ותוך  –ותוכנית תא מגוף  22האספלט לפי המפרט המיוחד סעיף 

כדי פירוק התא הקיים יפגעו חוליות הבטון או התקרה הטרומית, הקבלן יספק, על 
חשבונו, חלקים חדשים, במקום החלקים שנפגעו, נושאי תו תקן כמפורט במפרט המיוחד 

 .22סעיף מס' 

המגופים והאביזרים הישנים ירוכזו במקום אחד, יוטענו ויובלו למקום שיקבע ע"י  (2)
 המפקח ויפורקו שם.

 אבני שפה 57.10.10

 .19אבני השפה יהיו אבני שפה טרומיות למדרכות, עפ"י ת"י 

 צביעת צינורות הפלדה 57.10.11

יסופקו כשהם צבועים צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, 
 צביעה חרושתית כלהלן:

 הכנה לצבע א.

 מברשת פלדה וניקוי חול.

 צבע יסוד ב.
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 מיקרון. 50מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה  6030שתי שכבות צבע יסוד אפוקסי 

 צבע עליון ג.

 מיקרון 200מתוצרת: "טמבור", עובי כל שכבה  HBשתי שכבות צבע עליון ארוקט 

 וחדים לעבודות צנרת ואביזרי צנרתמדידה מיאופני  57.11

 אספקה והנחת צינורות 57.11.1

מחיר הצינורות יכלול תמיד אספקה והתקנה מושלמת עפ"י התכניות והמפרטים. לצורך מדידה 
 לתשלום יובדל בין סוגי קווי הצינורות הבאים:

 קרקעיים-קווים תת 57.11.2

 5700.07השאיבה יימדדו לתשלום עפ"י סעיף קרקעיים, עד הכניסה למבנה תחנת -קווים תת
במפרט הבין משרדי ויכללו: אספקת הצינור, חפירה, ריפוד חול אינרטי מתחת ומעל הצינור, 

גראפיות, -ביצוע הריתוכים ותיקון ציפוי פנים ועטיפה חיצונית, שטיפת הקו, בדיקות לחץ ורדיו
 כיסוי והידוק ומסירת הקו למזמין.

 ה עיליים עד הכניסה לקרקעקווי הסניק 57.11.3

קווי הסניקה, העיליים עד הכניסה לקרקע יימדדו לתשלום לאחר שיחולקו בכתב הכמויות 
לקטעים מוגדרים. כל קוטר יסווג עפ"י תיאור וקוטר ויימדדו לתשלום לפי מ"א ויכללו: אספקת 

גראפיות, צביעה -הצינור ביצוע הריתוכים ותיקון ציפוי הפנים, שטיפת הקו, בדיקות לחץ ורדיו
 ומסירת הקו למזמין.

  קו סניקה מהכניסה לקרקע ועד החיבור לקו הסניקה שיבוצע במסגרת אחרת 57.11.4

 לעיל. 57.11.3ראה סעיף 

 מגופים, שסתומים הדראוליים, פורקי לחץ, מסננים וכו' 57.11.5

 בשלמות.במפרט הכללי כולל האוגנים הנגדיים  5700.10יימדדו לתשלום כמפורט בסעיף 

 שסתומים אל חוזרים 57.11.6

 לעיל. 57.11.5ראה סעיף 

 קשתות הסתעפויות וכו' 57.11.7

אשר כלולים במחיר האביזר(  –קשתות, הסתעפויות, אוגנים )למעט אוגנים נגדיים לאביזרים 
 ואביזרי צנרת אחרים יימדדו בנפרד וישולמו עפ"י יחידות בשלמות.

 שסתומי אוויר 57.11.8

אוויר יימדדו לתשלום עפ"י יחידות, כולל אספקה והתקנת ברז ניקוז כדורי וצנרת שסתומי 
 הניקוז בשלמות.

 מנומטר 57.11.9

 מנומטר יימדד לתשלום לפי יחידות, כולל אספקת והתקנת ברזי שחרור הלחץ כמפורט בתכניות.

 בדיקת עבודות הצנרת 57.11.10

גרפיות )עלות גורמי -ות ביצוע הבדיקות הרדיועבור ביצוע בדיקות הלחץ לא ישולם בנפרד. הוצא
 החוץ בלבד( יכללו במסגרת דמי הבדיקות כמפורט במפרט הכללי.

 מערכת ביוב 58

 בדיקת הצינורות  58.1

לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שהצינורות מסוג שסופק  (1)
הוכחות כדי הנחת דעתו של המפקח לעבודה, עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק 

 שהצינורות שסופקו לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה מתייחסות הבדיקות.

המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות  (2)
)משלוח הצינורות על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, 
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ל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, יפסול המפקח את כ
 כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות.

המפקח יבדוק את הצינורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול ל שימוש כל צינור שאינו  (3)
מתאים לתנאים הנ"ל, והקבלן ירחיק את הצינורות הפסולים מיד. אין הבדיקה 

המפקח משחררת את הקבלן מאחריות לטיב הצינורות והפגמים שיתגלו המוקדמת ע"י 
 בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי החוזה.

 הנחת קווי הצינורות 58.2

-פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים בבת
הצינורות יחוברו אל קירות התאים. אחת, אחרי שיבוצע החלק התחתון של תא הביקורת ו

ס"מ, שיהודק כמפורט לעיל.החול בצידי  20הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול בעובי של 
הצינורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה במים. הצינורות יונחו באופן שקצותיהם יגעו 

ו באופן, שכל קו יהווה אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש. הצינורות יותאמ
צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של הקו במישורים האנכי והאופקי. 
הביקורת תעשה בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו לתוך הצינורות ע"י מראות וע"י מדידת כל 

 צינור וצינור במאזנת.

 גבהי הצינורות 58.3

יחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות. לא תותר כל מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתי
 סטייה מהגבהים הנ"ל.

 חתוך צינורות 58.4

פרט למקום חבור הצינורות עם תא הביקורת, לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי צינורות 
שנחתכו במקום העבודה. חתוך הצינור )בחבור לת.ב. כנ"ל( יעשה אך ורק בעזרת משור. הצינורות 

 ום החיתוך יתוקן בהתאם להנחיות יצרן הצינורות.יחתכו, ומק

 בדיקת הקווים ע" י המפקח 58.5

לאחר הנחת הקו על מצע החול וחיבורו לשני תאי הביקורת שבמעלה ובמורד הקו, ייבדק  (1)
 הקו ע"י המפקח בהתאם לנדרש לעיל.

במעלה(. בעבור מ'  2.5אטימות של קו צינורות ביוב, תיבדק ע"י לחץ מים )בגובה עד  (2)
בדיקת הלחץ יסתום הקבלן את כל הפתחים )ההסתעפויות, כניסה לתא וכו'( ויבצע 
מחדש כל חבור שדרכו ייזלו המים. לאחר סיום הבדיקה ירחיק הקבלן על חשבונו, את 
המים מהצינור הנבדק בהתאם להוראות המפקח. לאחר אישורו של המפקח ורשום הקו 

ס"מ מעל  15ת התעלה בחול נקי לכל רוחבה עד לגובה של בפנקס העבודה, ימלא הקבלן א
 הצינורות, שיהודק כמפורט לעיל ואת יתר התעלה באדמת החפירה או בחול נקי.

 בדיקת אטימות המערכת 58.6

לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין  (1)
ע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי שתי שוחות בקרה(, ינקה הקבלן את הקט

הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם צינור 
מ' מעל גב הצינור, בנקודה הגבוהה. הקטע שיאטם  2.50בפקק העליון, הצינור יוגבה עד 

וחל במילוי הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור. לאחר האטימה/עגון הפקקים, י
הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האוויר הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליון. 

-מ' מעל גב הצינור העליון ויישארו במערכת ל 2.50המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה 
 שעה אחת לפחות. 

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה מתאימות. במידת הצורך, יקבע  (2)
 אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצינורות.

 עטיפת הצינורות בבטון 58.7

במקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים או כביש בעומק קטן, יעטוף הקבלן אם יידרש לכך 
ע"י המפקח ותמורת תשלום מיוחד, את הצינור בבטון במקום עטיפת חול. העטיפה תעשה 

 .118לפי ת"י   20 -בהתאם לפרט הבטון ב

 חיבורי הצינורות אל תאי הביקורת 58.8

הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר בצוע הטיח לא יבלטו  (1)
הצינורות לתוך התא. הרווח   בין הקיר והצינור ייסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר 
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ת, המשך ציר ס"מ לפחו 60ראש בטון משופע סביב הצינור, אורך צינור החבור יהיה 
האורך של הצינור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הביקורת, אלא אם תינתן ע"י 

 המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת.

צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם  (2)
 "פורשדה" ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.

 מפלי מים בקווי ביוב 58.9

ס"מ מתחתית הצינור היוצא מתא  40במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת בגובה העולה על 
הביקורת יסודר מפל מים מחוץ לתא בהתאם לשרטוט. מחיר מפל המים כולל מחבר, צינור, קשת 

בהתאם  וקביעתם במקום, סדור חורים בתא בקורת וסתימתם, ויציקת בטון מזוין מסביב למפל
לשרטוט. או התקנת תא מפל מיוחד, בהתאם לנדרש בכתב הכמויות. עומק המפל לצרכי תשלום 

 יימדד מתחתית הצינור העליון בכניסתו לתא עד לתחתית הפנימית של הקשת.

 הסתעפויות ביוב אל חצרות 58.10

הביקורת. בכל מקום שיידרש, יונחו הסתעפויות אל חצרות ע"י קווי צינורות מחוברים אל תאי 
כל האמור בנוגע להנחת קווי הצינורות לעיל מתייחס גם אל ההסתעפויות. פרט למקרים שתינתן 
הוראה אחרת, תגמרנה ההסתעפויות בקצה חרוט באופן שאפשר יהיה להאריכן. קצוות 
ההסתעפויות יסתמו ע"י הקבלן באופן המבטיח מפני חדירת עפר, מים וכו' לתוך הצינורות ע"י 

 ללא תשלום נוסף.-לון וגוש בטוןעטיפת ניי

 תכולת המחירים לקווי צינורות 58.11

קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך ומחיר מטר אורך צינורות יכלול: הכשרת התווי, חפירה 
קרקעיים, דיפון מלא דפנות החפירה, הספקת חול נקי ופיזורו בתחתית -וחציבה, עבודה במים תת

קת הצינורות והנחתם, בדיקת לחץ, מלוי והידוקו, הרחקת האדמה התעלה וסביב הצינורות, הספ
 המיותרת וכל המפורט לעיל. 

 מדידת אורך קווי צינורות לצרכי תשלום 58.12

מדידת אורך הצינורות לצרכי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצינורות לאחר הנחתם בין הצדדים 
ות )המידה הפנימית של תאי הביקורת הפנימיים של קירות תאי הביקורת אליהם יחוברו הצינור

לא תילקח בחשבון(. אורך הסתעפויות הביוב מתאי בקורת לחצרות, יימדד נטו כנ"ל, ובמקרה 
 שלא יבוצע תא בקורת בחצר עד לקצה ההסתעפות.

 מדידת עומק קווי הצינורות לצרכי תשלום 58.13

לתחתית הפנימית של עומק הצינורות יימדד החל מפני האדמה, או הכביש הקיימים עד 
הצינורות. עומק כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו, שיהיה הממוצע בין 
עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה ועומק הצינור שבכניסה לתא הביקורת שבמורד, 

 ולא יילקחו בחשבון עומקים שונים של הקו בין שני תאי הביקורת הנ"ל. לדוגמא:

 מ'. 2.10ומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה ע א. 

 מ'. 1.80עומק הצינור בכניסה לתא הביקורת שבמורד  ב. 

מ'  1.76 -מ'. כלומר לצרכי תשלום יחשב כל הקו כקו שעומקו מ 1.95עומק הקו הממוצע  ג. 
 מ'. 2.25עד 

 במקרה של הסתעפות ביוב לחצר יעשה החשוב כנ"ל.

 מידות תאי בקורת 58.14

תאי הביקורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים. המידות הנקובות ברשימת הכמויות מתייחסות 
 למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיח.

 ס"מ יצוקים במקום  125ס"מ,   100תאי בקורת   58.15

מ' יהיה עובי הקירות  3.50. בעומק עד 118לפי ת"י  30 -התאים יוצקו מבטון מזוין ב (1)
 ס"מ. 18מ' יהיה עובי הקירות והרצפה  3.50ס"מ, ובעומק מעל  15והרצפה 

ס"מ  15ס"מ העליונים( יוצקו בצורת קונוס, עם דפנות בעובי  60חלקו העליון של התא ) (2)
בהתאם לשרטוט. פנים התאים יטויחו בטיח צמנט כמפורט להלן. רצפת התא תוצק על 

 ס"מ. 15ק תקרה שטוחה בעובי מ' תוצ 1.50ס"מ, בעומק עד  5מצע בטון רזה בעובי 



90 

 

ברצפה, בקירות ובתקרה או בקונוס יותקן זיון מברזל מצולע בהתאם לתכנית. התבניות  (3)
 שעות אחרי היציקה, לאחר קבלת אשור המפקח. 48תפורקנה 

 ס"מ יצוקים במקום 140/140תאי בקורת במידות  58.16

א'. התאים 372ס"מ בהתאם לסט'  140/140מ' יותקנו תאי בקורת במידות  4.75בעומקים מעל 
ס"מ. פנים התאים  25. עובי הקירות, הרצפה והתקרה יהיה 118לפי ת"י  30 -יוצקו מבטון מזוין ב

ס"מ. בתוך התא  5יטויחו בטיח צמנט כמפורט להלן. רצפת התא תוצק על מצע בטון רזה בעובי 
ס"מ מבטון  150 ין תא עגול . כתחליף לתא מרובע הנ"ל, ניתן להתק316יותקן סולם מנירוסטה 

 טרום.

 ס"מ 150 ס"מ,  125 ,100 תאי בקורת טרומיים  58.17

בכל מקום בו יסכים המזמין להתקנת תאים טרומיים )במקום תאים יצוקים באתר( יבוצעו הללו 
 כדלהלן:

בחלק התחתון של התא תותקן תחתית טרומית. הקירות יהיו מחוליות גליליים טרומיים  (1)
. איטום בין החוליות 658. בחלק העליון של התא תהיה חוליה קונית לפי ת"י 658ת"י  לפי

לבין עצמן ולתחתית יעשה בעזרת אטם אלסטי דגם "איטופלסט". בתחתית טרומית, 
יעשה חיבור צינורות פי.וי.סי. לתא בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם 

 ידוח פתח עגול מדויק בקוטר מתאים."פורשדה" ולצורך זה יוזמן בביח"ר ק

ס"מ,  60 ס"מ, פתח המכסה בחוליה קונית יהיה  60פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה  (2)
 אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.

 ס"מ בחצרות   80תאי בקורת טרומיים  58.18

. מעל 658ס"מ יותקנו כנ"ל, אולם הקירות יהיו מחוליות בטון טרום לפי ת"י   80תאי הביקורת 
 .489תאי הביקורת תותקן תקרת בטון טרום לפי ת"י 

 שלבי ירידה 58.19

יותקנו שלבי ירידה. שלב הירידה הראשון יותקן במרחק  1.20בתאי הביקורת שעמקם עולה על 
 ס"מ מפני המכסה. 55 -כ

 סולם מנירוסטה 58.20

 במקום שלבי הירידה. 316יותקן סולם מנירוסטה  4.75בתאים בעומק מעל 

 טיח צמנט 58.21

כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת היצוקים באתר )פני עבוד הרצפה, קירות, תקרות, 
קונוס וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט נקי )טיח 

ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני  0.8שכבות כשעובי התחתונה הוא בשתי  1:2זכוכית( 
ס"מ ותורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקים  0.4חלקים של חול גס ונקי. עובי השכבה השנייה יהיה 

של חול סוכרי נקי. הבצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשיעור 
 ק"ג למ"ר. 1.5

 עבוד הרצפה 58.22

 -רצפת תאי הביקורת תעובד עבוד סניטרי בהתאם להוראות המפקח. העיבוד יעשה מבטון רזה 
ק"ג  180חצץ, עם  65%חול, 35%ק"ג/סמ"ר, וההרכב המוצע  100יום יהיה  28חוזק הבטון לאחר 

לה (. פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפורט לעיל. עומק התע1:3:6בטון מוכן ) 3מ-צמנט ל
לפחות  20%מקוטר הצינור המתחבר אליה, ושיפועי הכנפיים של העיבוד יהיו  2/3יהיה לפחות 

 בכוון אל תעלת העיבוד.

 תכולת המחירים של תאי הביקורת והמדידה לצרכי תשלום 58.23

תאי הביקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם למידותיהם הפנימיות )לאחר הטיח( ועומקם שיימדד 
ד לתחתית הפנימית של צינור המוצא מהתא. מחיר התאים יכלול חפירה וחציבה, מפני המכסה וע

קרקעיים, מצע בטון רזה, הספקת ברזל זיון וקביעתו, יציקת כל חלקי התא -עבודה במים תת
, או אספקת חוליות בטון טרום ותחתית טרומית והתקנתם, כולל קונוס או תקרות 30 -מבטון ב

ה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם "פורשדה" , הספקת שלבי ירידה בטון טרום, התקנת מחבר שוח
וקביעתם, השארת פתחים בשביל הצינורות ואיטומם, עטיפת הצינורות בחבור אל התא )מבחוץ( 
בבטון, עבוד הרצפה, טיוח כל המשטחים הפנימיים של התא בטיח צמנט )טיח זכוכית(, מלוי סביב 

 וכל המפורט לעיל. התא והידוקו, הרחקת האדמה המיותרת,
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 מכסים מעל לתאי הביקורת 58.24

. 489המכסים מעל לתאי הביקורת יהיו מברזל יציקה ויתאימו בתכונותיהם לנדרש בת"י  (1)
ברחובות העשויים אבן משתלבת יותקנו מכסים עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי 

 60 יו עגולים אספלט ובשטחים פתוחים יותקנו מכסים  עם מסגרת עגולה. המכסים יה
 ס"מ.

המכסים יסופקו עם הטבעת סמל העיר, סימון הקוטר והעומס )ע"פ סוג המכסה( ותיאור  (2)
הייעוד )מים, ביוב או תיעול(. כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן ימציא 

 שנים. 10אחריות היצרן למכסים למשך 

ס"מ יצוקה במקום מסביב.  20/20מידות ב 20 -המכסים יורכבו עם חגורת בטון מזוין ב (3)
בעד הספקת המכסים והתקנתם ישולם לקבלן בנפרד ומחירם יכלול את חגורת הבטון 

 הנ"ל.

 התאמת מכסים 58.25

המכסים יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל מדרגות  (1)
 ביניהם. 

ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב  (2)
האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכסים, התקנה באופן זמני עם מריחת בטון 
רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הרצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת 
בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והרצופים או התשתית כולל הגבהת או הנמכת 

כסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף, ותיקון הטיח והעיבוד. המ
ס"מ. בתאים בעלי תקרה שטוחה יותקן  30גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

 המכסה מעל התקרה, כך שתתאפשר השלמת הריצוף מעל התקרה סביב המכסה.

 חיבור צינורות לתא בקורת קיים 58.26

צינור לתא ביוב קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה בעד חבור  (1)
בידיים לגלוי התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצינור ואטום הפתח, אטום צינור 
המוצא הקיים באם יידרש, שנוי העיבוד, תיקון הטיח, הרחקת השבר, וכל הסדורים 

 א הקיים.שידרשו להתגברות על הקשיים בגלל זרימת מים ושפכים בת

צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם  (2)
 "פורשדה" ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.

 התקנת תאים על קוים קיימים 58.27

בעד התקנת תאים על קוים פעילים קיימים, תשולם תוספת למחירי התאים שתכלול: חפירה 
יים לגלוי הצינור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הצינור הקיים, פרוק הצינור הקיים )בתוך ביד

התא(, הרחקת השבר וכל הסדורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים 
 מכל מקור שהוא בצינור הקיים.

 התקנת תאים לפני הנחת הקו 58.28

' לפחות, יותקנו לפני הנחת הקווים, באופן שהצינורות מ 1.0רצפות התאים והקירות עד לגובה 
 יעוגנו בקירות התאים ויאטמו מבחוץ ומבפנים.

 אמצעי זהירות בעבודות ביוב 58.29

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות 
להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל  כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות

 אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן.  א.
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר 

מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן  כראוי בעזרת מאווררים
 בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

שעות לפחות לפי הכללים  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   ב.
 הבאים:

סים בשני מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכ -לעבודה בתא בקרה קיים  (1
 התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.
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 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחבור אל ביב קיים  (2

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישארו שני אנשים נוספים מחוץ  ג.
 לשוחה אשר יהיו מוכנים להגיש עזרה במקרה הצורך.

מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל ד.
מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי 

 יחזיקו האנשים הנמצאים מחוץ לשוחה.

 הנכנס לשוחת בקרה ישא מסכת גז מתאימה. ה.

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי  ו.
 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.הבטיחות 

 צילום הקווים לאחר הבצוע -בדיקה סופית  58.30

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי  (1)
ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך 

וידאו  -הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלביזיה 
בדיקה היא להביט ולצלם את תוך במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת ה

 הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, ובמיוחד בדיקת  (2)
הצינורות לאטימות, שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי 

 של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.הוראות נ וספות 

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  (3)
הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור 

ת קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכני
 ביצוע.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה  (4)
 לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בניה  (5)
ים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילום. וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלול

הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מכשור מתאים לכך, הכול בהתאם 
 למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות  (6)
וע השוחות. הצילום יבוצע רק באשור המפקח, על והשלמת כל העבודות הקשורות בביצ

קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. הצילום ייערך בנוכחות נציג 
המזמין ויועציו, והפיקוח באתר. על הקבלן להודיע למנהל ולמפקח באתר על מועד ביצוע 

יתחיל את ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. הקבלן לא 
 הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלביזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים  (7)
 בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלביזיה.

ן בעזרת תיעוד קולי, לשם רישום תמידי, וכ  CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי  (8)
בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על מבצע 
הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה 
באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר  באמצעות קובץ 

 ני. אלקטרו

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו  (9)
פי חוות דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלבדי יש לתקנם, הקבלן יהיה -מפגעים ועל

חייב, על חשבונו וללא כל תשלום נוסף,  לבצע את התיקונים )הישירים והבלתי ישירים( 
 המלאה של המהנדס. הדרושים לשביעות רצונו

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  (10)
 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
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קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת צילום  (11)
יעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח התיעוד, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, ת

 מפורט לגבי ממצאים.

הקובץ האלקטרוני שישאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו,  (12)
ויכלול סימון וזיהוי שוחות. פס הקול של הקובץ יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי 

וכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח ביצוע הצילום. במצורף לקובץ יוגש דו"ח מפורט, אשר י
 צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות".

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: (13)

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם  א.
ני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו בתכניות הביצוע, וכל סימן ותיאור אחר על פ

 ומיקומו.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  ב. 
 המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. ג.

 מסקנות והמלצות. ד. 

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך  (14)
יזיה בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים ווהטל

יותר. התשלום עבור הצילומים הנ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי היחידה 
 להנחת צינורות.

 קנת קווי ביוב ומערכותיהםפות להתהוראות נוס 59

 צינורות לביוב 59.1

 במפרט הבין משרדי כדלקמן: 57.07 -ו 57.04, 57.05הצינורות לקווי ביוב יהיו בהתאם לפרקים  

 –חיבור הצינורות לקיר השוחה הטרומית יהיה באמצעות "מחבר מיוחד לקיר שוחה"  (1)
 "איטוביב" המיוצר ע"י בית החרושת מוזאיקה. 

 מחבר איטוביב יסופק ע"י הקבלן ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה הטרומית. (2)

חיבור הצינורות לקיר השוחה היצוקה יהיה באמצעות "מחבר מיוחד לקיר השוחה"  (3)
המיוצר ומסופק ע"י בית החרושת תוצרת "פלסים" ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה 

 היצוקה.

 עטיפות ותושבות לצינורות 59.2

ע ועטיפות מחול מתחת ומסביב לצינורות לכל אותם אורכם יותקנו לפי החתך מצ (1)
פרט סטנדרטי. העטיפה תהיה מחול דיונות נקי חופשי מכל חומר אורגני,  הטיפוסי,

 אשפה, חצץ ואבנים. 

על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב  (2)
על שכבה זו יונחו הצינורות. לאחר ביצוע חיבורי הצינורות  במכבש מכני בתוספת מים.  

ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול עד לגובה הסופי בהתאם לתכניות.   החול 
ס"מ שתהודקנה היטב בתוספת מים, פיזור שכבות עד  15 -יפוזר בשכבות של  לא יותר מ

די למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה לגב הצינור והידוקן יעשה במקביל משני צדדי הצינור כ
 על הצינור.

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות, או  (3)
 בקטעים שיקבעו על ידי המהנדס. 

, וזאת בניגוד לנדרש בפרט הסטנדרטי 20  -תושבות ועטיפות הבטון תהיינה מבטון ב (4)
או לפי המסומן  466  -ו 118שראלי ת"י מס'  וב"מפרט הכללי", המתאים לתקן הי

 בתכניות.

וצורת היציקה בהתאם  96פרטי התושבות והעטיפות יהיו בהתאם לפרט סטנדרטי מס'   (5)
 של ה"מפרט הכללי". 303.7לסעיף  
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המדידה לצורכי תשלום עבור סעיפים אלו תאושר ביומני העבודה במהלך העבודה, לפני  (6)
  כיסוי כל קטע וקטע.

 אי מילוי תנאי זה ימנע מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו.

 גושי עיגון מבטון 59.3

יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים שיקבעו על ידי  (1)
המהנדס,לפי פרט סטנדרטי צורת גושי עיגון מבטון או בטון מזוין תהיה בהתאם 

 לתכניות. 

 5702וביצוע גוש העיגון לפי סעיף  466 -ו 188בהתאם לתקני ישראל  20 -הבטון יהיה ב (2)
 במפרט הכללי.

 SN-8קשיח   P.V.C-צינורות לחץ מ  59.4

 אחסון הצינורות א.

שכבות. יש  10יש לאחסן את הצינורות על משטח ישר כאשר גובה הערמה אינו עולה על 
 לאחסן הצינורות במקום מוצל, או לכסותם ביריעות המונעות קרינת השמש. 

 את הגומיות יש לאכסן במקום קריר ויבש ולהכניסם אל תוך הפעמון רק בזמן הרכבת
 הקו.

 טעינה ופריקה ב.

צריכה להיעשות על ידי שני אנשים תוך הימנעות מ"זריקת"  טעינת ופריקת הצינורות
 הצינורות על האדמה ואגב שמירה מפגיעה בקצות הצינור.

 התעלה ג.

 ס"מ בתוספת קוטר הצינור המיועד להרכבה. 60עומק התעלה צריך להיות לפחות  

תשתית התעלה חייבת להיות ישרה ללא אבנים ובליטות, כך שהצינור יהיה מונח לכל 
ורכו על תשתית התעלה.  בקרקע סלעית יש לרפד את תשתית התעלה בשכבת חול או א

 ס"מ.  20 -אדמה נקיה מאבנים ורגבים בשכבה של כ

 ס"מ בתוספת קוטר הצינור המיועד 80במקרה זה יהיה עומק התעלה המינימלי  
 להרכבה.

 הכנסת טבעת האטימה אל מצמד הפעמון ד.

פנים הפעמון ואת הטבעת בעזרת מטלית רטובה, אחרי לפני הכנסת הטבעת יש לנקות את 
כן מכניסים את הטבעת אל תוך התושבת כאשר חלקה הצבוע של הטבעת מופנה כלפי 

 חוץ.

 חיבור הצינורות ה.

יש למרוח במשחת סיכה מיוחדת )המסופקת ע"י המפעל( את הקצה המושחז של הצינור 
 )לאחר ניקוי(. 

 עד קצה המצמד.  -אגב סיבוב קל ודחיפה פנימה  לאחר המריחה מחברים את הצינורות

לאחר זאת יש להוציא את הצינור מתוך המצמד עד לסימן הצבוע בקצהו החלק של 
מ"מ ניתן להשתמש במכשיר  110-הצינור. לצורך חיבור צינורות בקוטרים שמעל ל

 המושאל ע"י המפעל.

 התקנת אורכי ביניים ו.

יתן לנסר אותו מתוך צינור קיים, בעזרת משור נ -במקרה וישנו צורך לחבר קטע קצר 
 15בעל שיניים קטנות, לאחר זאת יש לשייף את הקצה בעזרת שופין גס לזווית של  

 מעלות, להחליק בשופין דק ולסמן את עומק התקיעה.

 סימון עומק התקיעה ז.

 מחייב השארת מרווח חופשי  P.V.C -מקדם ההתפשטות התרמית הגבוה של ה
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הפעמון על מנת לאפשר לצינור התפשטות חופשית בחילופי חום וקור. לכן, יש בתוך 
 להקפיד כראוי על תקיעת הצינור עד לעומק המסומן בלבד.

 קשיח בקוטרים שונים: P.V.C  -טבלת עומק התקיעה לצינורות לחץ מ

 

EL D 

89.7 63 

96.8 75 

105.4 90 

118.7 110 

134.3 140 

146.4 160 

   קשיח P.V.Cכפיפה מותרת בצינורות   ח.

 אורך צינור במטרים קוטר במ"מ

12  12 

HM  HM 

9.0 0.95 9.0 0.95 9.0 

7.6 0.80 7.6 0.80 7.6 

6.2 0.68 6.2 0.68 6.2 

5.2 0.55 5.2 0.55 5.2 

4.0 0.43 4.0 0.43 4.0 

3.6 0.38 3.6 0.38 3.6 

  

 מעבר כבישים ט.

לתוך צינור מגן. את הקוטר הפנימישל  P.V.Cבמעבר כבישים יש להכניס את הצינור  
 עם המצמד לתוכו. P.V.Cצינור המגן יש לבחור כך שיאפשר הכנסה נוחה של צינור   

  160 140 110 90 75 36 D 

 

  201 177 142 118 101 86 DA 

 כוחות הגזירה ושפשוף. יש לרפדו כך שיוגן בפני P.V.Cבכניסה וביציאה של הצינור  

 אוגן מחבר י.

לצנרת אחרת או לאביזרים עם אוגדנים, ניתן  P.V.Cבכל מקרה שצריך לעבור מצינורות  
 להשתמש באוגן מחבר; או במסעף עם אוגן. 

 האוגן עשוי משני חלקים:

 עשוי מברזל יציקה מצופה בחומר פלסטי. -האוגן  (1  

 הגומייה. (2  

את האוגן מלבישים על הצינור, הצינור חייב להיות: נקי, יבש וישר בקצה. במקרה שישנה 
 השחזה בקצה הצינור יש להוריד אותה בעזרת משור או שופין. 
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מלבישים את הגומייה, מורחים קצת משחה על השטח החיצוני ומותחים את האוגן מעל 
 הגומייה.

 מצמד כפול יא.

 נורות בעלי קצוות חלקים משתמשים באביזר זה.בכל מקרה שצריך לחבר שני צי

 מצמד תיקון יב.

 אביזר זה ניתן להעלותו לכל אורכו על קצה צינור ולהחזיר אחרי כן את חציו על צינור
שני. משתמשים בו לצורך הכנסת אביזר נוסף לקו גמור או לצורך החלפת קטע צינור 

 במקרה של צורך.

 קויםעיגון הסתעפויות קשתות וקצוות  יג.

 הסתעפויות, קשתות וקצוות קוים יש לעגון נגד כוחות ציריים. 

הביטון חייב להיעשות לכל  .(Pכוחות אלה תלויים בקוטר הצינור ובלחץ הבדיקה 
 שעות לפני בדיקת לחץ. 24המאוחר  

קוים עבור לחץ בדיקה של   בעיגון הסתעפויות וקצוות (Fאט' טבלה של שטח הבטון  ) 15
 אט' 15

   160     140     110     90     75     63 הצינורקוטר  

   F   3015   2308   1425    954   663   468 2סמ 

 אט' 15בעיגון קשתות ולחץ בדיקה   (Fטבלה של שטח הבטון  )

  160 140 110 90 75  63ק ו ט ר   ה צ י נ ו ר                 

 90  F             4264 3264 2016 1350 938 622 2סמ  

 45    361 511 735 1098 1778 2322  

  1568 1201 741כ 497 345 244    30 

 22    179 245 365 545 882 1152  

 11    90 128 184 274 444 579  

 אביזרים כבדים יד.

 במקרה של שימוש באביזרים כבדים, מנופים וכו'. 

 יש להשעין את האביזר על פלטת בטון.

 בדיקת לחץ טו.

את בדיקת הלחץ בקו עורכים אחרי כיסוי הצינורות באדמה נקייה מאבנים ורגבים 
ס"מ. את מקומות החיבור משאירים בלתי מכוסים. לחץ הבדיקה הוא   30  -בשכבה של כ

אט'. יש לערוך הבדיקה לפחות למשך שעה אחת. עם גמר   0.25מלחץ העבודה, היינו   1.5
 הקו. הבדיקה יש לשחרר את הלחץ לשטוף את

 כיסוי התעלה טז.

 הכיסוי הראשוני הנעשה לפני בדיקת הלחץ, נעשה בעבודת ידיים.  (1)

 רצוי להדק את האדמה מסביב לצינור.  (2)

אחרי בדיקת הלחץ משלימים את הכיסוי של מקומות החיבור באדמה נקייה  (3)
 מאבנים ורגבים.   את השלמת הכיסוי אפשר לבצע בעזרת כלי מכני.

 שוחות בקרה טרומיות -אות נוספות למערכות ביוב הור 59.5

שוחות הבקרה שתיבנה על קו הביוב תהינה שוחות בקרה טרומיות המיוצרות במפעל   59.5.1
ותקרות   658ומובאות קירות ורצפה כיחידה אחת דוגמת מוזאיקה או שווה ערך לפי ת"י  

ליו המפקח ו/או השימוש בשוחות יצוקות יהיה רק במקום שיורה ע 489לפי ת"י 
 המהנדס.
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 של ה"מפרט הכללי".  302העבודה תעשה לפי פרק  59.5.2

וזאת בניגוד לנאמר  בפרט  30  -יהיה מסוג ב -הרצפה, הקירות והתקרה  -בטון השוחות 
 הסטנדרטי. 

 כל השטחים הפנימיים של השוחות יבנו בתבניות מיוחדות לבטון חלק .

כבישים ומשטחי חניה, שבילים ו/או מדרכות מתוכננים, בשוחות הנמצאות בשטחי  59.5.3
 וך שקע מתאים בתקרת השוחה.     המכסים יותקנו לתוך צווארון טרומי שיותקן בת

 רום המכסה יותאם לפני האספלט ולשיפוע הכביש.

ס"מ   20בקווי ביוב הנמצאים בשטח המגרשים ו/או בשטחים פתוחים יהיה רום המכסה  59.5.4
 קרקע ויותקן בלי צווארון.מעל לפני ה

בכל מקרה הקבלן יקבל מהמפקח הוראה בכתב לכל שוחה ושוחה בנפרד באיזה  רום  59.5.5
 שיפוע יותקן המכסה.

בשטחי כבישים, חניה, שבילים ו/או מדרכות  489קוטר מכסי השוחות לפי ת"י   59.5.6
 מתוכננים יהיה כדלקמן:

 ס"מ. 50המכסה בקוטר  - מ' 1.25בשוחות עד עומק  א.      

 ס"מ. 60המכסה בקוטר  - מ' 1.26בשוחות בעומק מעל  ב.  

 קוטר מכסי השוחות בשטחים פתוחים יהיה כדלקמן: 59.5.7

 ס"מ. 50המכסה בקוטר  - מ' 1.75בשוחות עד עומק   א.     

 ס"מ. 60המכסה בקוטר  - מ' 1.76בשוחות בעומק מעל   ב.     

 בין החוליות הטרומיות יהיה אטם מגומי סינתטי המסופק ע"י היצרן.על הקבלן לדאוג ש 59.5.8
חיבור האלמנטים השונים של תא הבקרה יעשה ע"י פיזור מישקי טיט צמנט בתוספת 

 בי.ג'י. בונד.

 לפני הורדת החוליה הבאה או בגמר ביצוע השוחה יטויחו המישקים מבפנים ומבחוץ.

על הקבלן להשתמש בסכין כוס יהלום בלבד. לא בקדיחת חורים בחוליות הטרומיות  59.5.9
 השימוש באזמל ופטיש. יורשה

חיבור הצינורות לשוחה יהיה תוך שימוש במחברי "איטוביב" או שווה ערך שתאושר ע"י  59.5.10
 המהנדס.

הבטון יהיה אך ורק בטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח  ולא יורשה השימוש בבטון  59.5.11
 שהוכן באתר.

ס"מ,  רצפת  15מ"מ כל  8עם זיון ברזל   200 -תא הביקורת יבנה על גבי רצפת בטון ב 59.5.12
ס"מ מעבר לדופן התא. הרצפה תעשה על גבי מצע בטון רזה ובגובה  20הבטון תבלוט  

 כזה שיתאפשר יציקת עבוד סניטרי.

 תאי הבקרה יבנו בהתאם לתקן הישראלי: 59.5.13

 מ'. 0.8עומק  עד  60תא ביקורת קוטר   (1)

 מ'. 1.25עד עומק   80תא ביקורת קוטר   (2)        

             מ'. 2.5עד עומק   100תא ביקורת קוטר   (3)         
  

 מ' ומעלה. 2.5מעומק   120תא ביקורת קוטר   (4) 

 חגורות מבטון משוריין במישקים 59.5.14

יוצקו חגורות חוליה טרומית ובטון יצוק באתר,  במימשקים שבין החוליות הטרומיות, או בין
 מ"מ. 8מבטון מזוין כנ"ל אשר תעגונה לחוליות ע"י קוצים מברזל קוטר  
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 שוחות בקרה יצוקות במקום 59.6

במקרים מיוחדים שלא ניתן יהיה להשתמש בשוחות טרומיות יצקו שוחות במקום, וזאת רק 
 ובעזרת תבניות מוכנות.באישור בכתב מהמפקח, ועם בטון מובא 

 מיקום שוחות הבקרה ומידותיהם יהיו כמצוין בתכניות או הוראות לפי המהנדס.   59.6.1

 לאחר הטיח. המידות הנקובות ברשימת הכמויות מתי למידות הפנימיות יחסות של השוחות

 חפירה ומילוי   59.6.2

 חפירה ומילוי יעשו בהתאם לסעיפים לעיל. 

 תשלום נוסף עבור הרחבת החפירה לצורך יציקת השוחות.הקבלן לא יקבל 

 בניית השוחות  59.6.3

ס"מ אשר מתחתיו תונח ותהודק שכבת  5רצפת השוחה תוצק על מצע בטון רזה בעובי  (1)
ס"מ מעבר  20ס"מ, ותבלוט   20חול, כורכר או חצץ, בהתאם להחלטת המהנדס בעובי 

 לדופן החיצוני של רצפת השוחה. 

 .100 -עיבוד הקרקעית תוצק יהיה מבטון ב 20 -ות התא יוצקו מבטון בקיר (2)

 השוחה תהיה עם ברזל זיון כמצוין בתכניות.  (3)

 ימים.  7חלקי הבטון יושקו לאחר היציקה במים במשך   (4)

 שעות לפני הקמת הקירות. 24רצפת השוחה תוצק לפחות  (5)

ם וכל המישורים רצפה כולל ותקרה יהיו כל קירות השוחה יהיו ישרים, חלקים וניתבי (6)
מוחלק בכף פלדה עם תוספת  1ס"מ:   1בעובי  1.5חלקים ומטויחים בטיט צמנט חלק 

 למ"ר. 1צמנט בשיעור 

מ' יותקנו בקירות השוחה שלבי ירידה מברזל יצוק  1.25בשוחות שעומקן עולה על   (7)
 במרחקים כמצוין בתכניות. 

 צבעו בהתאם לנדרש ברשימת הכמויות.השלבים בצבע ביטומני י (8)

 המתעל ברצפת השוחה יעובד בהתאם לתכניות ויוחלק בטיט צמנט כנ"ל. (9)

 שלבי ירידה  59.6.4

 מ' יוסדרו שלבי ברזל. 1.25בכל שוחה בעומק מעל   (1)

לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו במפעל המייצר את החוליות הטרומיות  (2)
ס"מ מינימום  25רוחב המדרך ש המדרגה יהיה  (Xות בצורת סולם )דגם  מדרגות רחב

 ומשני צידי המדרך תהיינה בליטות למניעת החלקה לצדדים. 

 ס"מ.  13.5המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות    (3)

ס"מ  33המדרגות תהיינה בנויות מליבת ברזל וציפוי פלסטי בצבע זוהר   במרחק של  (4)
 מהשנייה.אחת 

המדרגות  658השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י מס'   (5)
 יהיו תוצרת מוזאיקה או שווה ערך,  המחיר יהיה כלול במחיר השוחה.

 עבודות נוספות במערכות ביוב 60

 מפלים חיצוניים  60.1

במקום אשר תורה התכניות ו/או יורה המפקח יתקין הקבלן בצמוד לשוחות הבקרה  
 .300לפי הנדרש בפרט סטנדרטי מס'  ( IIו/או טיפוס  Iלביוב מפלים חיצוניים )טיפוס  

 כניסות צדדיות לשוחות  60.2

בשוחות המציינות בתכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תקבענה כניסות צדדיות  (1)
 בעתיד של קווי ביוב ציבוריים ו/או לחיבור מגרשים.  לחיבור
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כל כניסה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים, עיגון מחבר לשוחת בטון בקיר  (2)
 השוחה וקטע צינור בקוטר וברום שיסומן בתכניות. 

את הצינורות של ההכנות לכניסות הצדדיות יש לאטום ע"י פקק מטיט צמנט, כדי שלא  (3)
 חדרו דרכם מים לתוך השוחות.י

 חיבור לשוחה קיימת  60.3

עבודות החיבור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם  (1)
להוראות ותקנות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא התיאור במפרט זה להוריד 

להיפגע עקב מאחריותו הבלעדית של הקבלן, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול 
 עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.

של ה"מפרט  300.18חיבור לשוחה קיימת, יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, בסעיף   (2)
של ה"מפרט הבין משרדי", ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור  570827הכללי" ובסעיף  

 המזמין.

 עיבוד סניטרי לרצפת השוחה 60.4

מה התואמים לקוטרי הצינורות והשיפוע של האפיק הראשי קרקעית התא העובד עם אפיקי הזרי
 .2% -יהיה לפחות שווה לשיפוע הצינורות הנכנסים והיוצאים, אבל לא פחות מ

 מכסים 60.5

 מכסים ותקרות לתאי ביקורת א.

כאשר סוג  489המכסים לשוחות יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויותאמו לתקן ישראלי  (1)
טון  עבור  12.5ור שוחות בקרה הנמצאות בתחום הכביש ומסוג טון עב 40המכסה יהיה 

 שוחות בקרה הנמצאות בתחום המדרכה.

התקרות תהיינה מתאימות לסוג המכסה במדרכה בעלת אבנים משתלבות יותקנו  (2)
 " של וולפמן תעשיות.55מכסים עם מסגרת מרובעת כדוגמת "כרמל 

לפי כתבי  ס"מ. 60תעשיות" בקוטר  המכסים יהיו מברזל יציקה תוצרת "וולפמן (3)
 הכמויות ובהם יוטבע "ביוב" ופרטי הרשות המקומית.

 עם גמר העבודה יש למרוח משחת סיכה בכל מכסה בין המכסה והמסגרת. (4)

 מכסים לשוחות הבקרה ב.

טון למדרכות, לפי תקן ישראלי  12.5טון" )כבד( ו/או  40המכסים לשוחות יהיו דגם ב.ב.  (1)
ס"מ לפי המפורט לעיל,  ויותקנו בתוך צווארון  50ס"מ ובקוטר   60בקוטר   489ת"י 

 טרומי שיותקן בתוך שקע מתאים בתקרת השוחה. 

 רום המכסה יותאם לפני הכביש המתוכננים, עפ"י התכניות ו/או לפי הוראות המפקח. (2)

 טיח בשוחות 60.6

 יות לבטון חלק. כאמור לעיל יבנו השטחים הפנימיים של השוחות בתבנ (1)

בנוסף לנאמר לעיל, ואם בכל זאת ימצא כי פנים השוחה אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון    (2)
המפקח, יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע טיח. הטיח יבוצע בשתי שכבות עם 

 שכבת הרבצה.

 פלדת זיון 60.7

 .739פלדת זיון תהיה מברזל מצולע לפי תקן ישראלי ת"י  (1)

כל פלדת זיון שתסופק תלווה בתעודת משלוח בה יצוינו: היצרן, הספק, הסוג, הקוטר,  (2)
 אורך המוטות, המשקל וכן תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת.

 הכנת חיבור ביתי 60.8

במקומות המסומנים בתכניות או במקומות שעליהם יורה המפקח יבוצעו הכנות לחיבור  (1)
 לשוחה. קווי ביוב של הבניין הסמוך

 מ"מ.  110כל כניסה כוללת עיבוד השוחה מבפנים והכנסת צינור עם תושבת בקוטר  (2)
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מ"מ ויונח בשיפוע ובאורך שיורה המפקח באתר בתנאי שהשיפוע לא  110קוטר הצינור    (3)
ואורך הצינור לא יעלה על האורך הדרוש כדי להגיע עד לגבול המגרש הפרטי   %2 -יקטן מ

 מ'.  0.50  -ולא יקטן מ

את הצינורות של הכניסות הצידיות יש לאטום ע"י פקק גבס כדי שלא יחדרו דרכם מי  (4)
 גשם או מי תהום לשוחות.

מ' נעוץ  1.5באורך   2על הקבלן לסמן את קצה החיבור הביתי ע"י צינור ברזל בקוטר " (5)
 ס"מ, העמוד יהיה צבוע בצבע אדום. 70בקרקע ובולט מהקרקע באורך של  

 חיבור ביתי עם מפל פנימי 60.9

במקומות המסומנים בתכניות או ועפ"י הוראת המפקח כאשר הפרש הגבהים בין צינור  (1)
ס"מ יבוצעו כניסות צדדיות לחיבור בנינים עם מפל פנימי  50הכניסה והיציאה עולה על  

 בתוך השוחה, לפי הפרט שבתכניות, ו/או לפי הוראות המפקח באתר. 

אנכי,  Tמ"מ ויכלול כניסת קטע הצינור, גוש העיגון, אביזר   110בוצע בקוטר חיבור י (2)
קשת ועיבוד הקרקעית כנדרש. כל המפל האנכי יעוגן לקיר השוחה בחבקים, מעוגנים 

 מ'.  1.0בבטון כל  

 את הצינור של הכניסה הצדדית יש לאטום עם פקק גבס. (3)

 0.15פר נקי ללא אבנים או רגבים עד גובה תאי ביקורת שעברו בדיקת אטימה יכוסו בע (4)
 ס"מ מפני התקרה.

 פירוק וסתימת שוחות קיימות 60.10

בגמר ביצוע קווי והטיית זרימות אלו יפרק הקבלן ויסתום שוחות קיימות על הקטע  (1)
 שבוטל. 

לשם כך ישבור הקבלן את חלק השוחה שבולט מעל פני הקרקע ויסלק את שברי הבטון  (2)
 הסילוק. השוחה תמולא בחומר מקומי עד לפני הקרקע.אל שטחי 

 בדיקות קווי ביוב 61

 בדיקת אטימות לדליפה החוצה )הידרוסטאטית(    61.1

 הבדיקה תעשה בנפרד לכל קטע, לגילוי נזילות ודליפות החוצה.  (1)

כדי  הקטע הנבדק ינוקה היטב מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו פנימה והחיבורים ינוקו (2)
 שאפשר יהיה להבחין בהם מבחוץ. 

 הבדיקה תעשה בטרם כוסו המחברים. (3)

 מ' מים מעל ראש הצינור בחלקו העליון של הקטע הנבדק.  1.2עומד הבדיקה יהיה   (4)

 שני קצוות הקטע יסתמו באופן הרמטי בפקקים מיוחדים.  (5)

 ב שיותקן בפקק. המים יוכנסו לקו מצדו התחתון דרך צינור בעל משפך מורח (6)

מ' מעל ראש הצינור, אשר דרכו יוכל  1.8בפקק העליון, יותקן צינור זקוף בגובה   (7)
 להשתחרר האוויר הכלוא שייווצר בעת הכנסת המים מהצד התחתון.

 שעות לפחות.  24הקטע הנבדק יישאר מלא במים שיעמדו בתוך הצינורות   (8)

בצינור, יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את הגובה אחרי זמן זה, בהתחשב בספיגה  (9)
כעבור שש שעות או יותר יש להוסיף, זאת תהיה כמות המים אשר קטע  בצינור הזקוף.

 הקו איבד ע"י דליפה החוצה. 

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר ליום לקילומטר של הקו, לכל אינץ' של הקוטר  (10)
 הפנימי הנומינלי.

על הנ"ל בקטעים בודדים, בתנאי שההפסד  %50  -אפשר להרשות הפסדים העולים ב (11)
 היומי לקילומטר קו הכולל את הקטע הנדון לא יעלה על השיעור הנ"ל. 

 יש לאתר את כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ולתקנם לפי הוראות המפקח. (12)
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לקבלת תוצאות שתשבענה את רצונו של  לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד (13)
 המפקח.

 בדיקה לישרות הקווים      61.2

הצינורות יבדקו על ידי קרן אור, )מפנס או החזרת קרני השמש באמצעות ראי(, כדור עץ 
או כל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי שוחות סמוכות להבטיח שהקווים נקיים 

 ופתוחים לכל אורכם.

 תבדיקה סופי      61.3

 לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל הביבים.  (1)

אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח, על הקבלן יהיה לבצע את כל התיקונים  (2)
 הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.

 אחריות הקבלן       61.4

לערוך צילום חוזר לפני  בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות (1)
 פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. 

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל  (2)
עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום 

 לן. הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקב

המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבונו של  (3)
הקבלן. בהמשך יערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף 

 לתנאים הכלליים של החוזה.

 שמירה על הניקיון       61.5

 ים לסגירה זמנית של פתחי הצינור. הקבלן יכין תריסים מעץ או מחומר אחר מותאמ (1)

בכל ערב, לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בתריסים  (2)
 אלה בכדי למנוע חדירת אדמה או בעלי חיים לתוך הצינור. 

כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמן ממושך או בגמר כל  (3)
 קטע. 

 על הקבלן לנקות באופן שוטף את הצינור והשוחות מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה.  (4)

לפני עריכת הבדיקה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו  (5)
 של המפקח.

 הסתייגויות 62

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם לתכניות, לא מורידה ממנו את האחריות  א.
ר פעולה תקינה של המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות עבו

 משגיאות בתכניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.

על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות המנחות לפני חתימת החוזה, ולדרוש מהמתכנן  ב.
 והמפקח הסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים. 

במקרה וההסברים שינתנו לקבלן ע"י המפקח לא יהיו מקובלים על הקבלן, ויהיו לו עוד  ג. 
ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב 

 רשום על שם המפקח.

העובדה שהמתכנן והמפקח הביעו דעתם בזמן בחירת הציוד החומר או חלק מהמתקן  .ד
ה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה לא משחררת את הקבלן או שיאשרו את העבוד

 מאחריותו.

 

 חתימת הקבלן:                                                              תאריך:                   
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 אופני מדידה מיוחדים

 

 אופני מדידה ותשלום .1

סעיפים מוגדרים בכתבי הכמויות. לצורכי תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן כלולים  1.1
כל יתר העבודות, ההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות כלולות במחירי היחידות הנקובים 

 בסעיפים השונים שבכתב)י( הכמויות.

 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם למפורט בכתבי הכמויות. 

ו/או במפרט המיוחד, יהיו אולם מודגש בזה, שאם שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב)י( הכמויות 
 אלה האחרונים, לפי אותו סדר, מחייבים. 

נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים בכתב)י( 
 הכמויות )אם לא נאמר במפורש אחרת( גם את המרכיבים הבאים: אספקת כל 

וזה: הובלת החומרים, המוצרים והציוד החומרים שאין אספקתם חלה כל המזמין לפי האמור בח
שבאספקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול בהם, אחסנתם ואחריות לשלמותם, הוצאות שכר 

מכונות, כלי הובלה, חומרי  העבודה, ניהולה ופיקוח עליה, שימוש בכלים, מכשירים, ציוד,
חים, תשלומים סוציאליים, עזר, פיגומים ותמיכות וכיו"ב. תשלומי המסים, תמלוגים,    דמי ביטו

אגרות, פיצויים והיטלים אחרים, כל ההוצאות  הכלליות, מוקדמות, הוצאות עבור עבודות הכנה 
ועבור העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה ובקיום התחייבויותיו של 

 הקבלן. כמו כן, כל ההוצאות הבלתי צפויות מראש ורווח הקבלן.      

 תהום מחפירה, במידה ויידרש, יבוצע ע"י הקבלן ובציוד השאיבה שלו.-וז מיניק 1.2

לא תשולם לקבלן תוספת כל שהיא בגין שאיבת מי תהום, במידה ויידרש. הוצאות אלו        עליו 
 לכלול במחירי היחידה של כתב הכמויות.

ן והן יהיו כלולות         כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבל 1.2.1
 במחירי היחידה של כתב הכמויות.   

 הרחקת עודפי אדמה ופסולת חפורה .2 

כל החומר מפירוקים, הריסה וחפירה, יועמסו מיד ע"י הקבלן ויסולקו לאתר סילוק פסולת 
 מאושר.

 יחידה.עבור סילוק עודפי העפר, לא ישלום לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול הוצאה זו במחירי ה

 תכניות לאחר ביצוע .3

 עבור תכניות לאחר ביצוע ממחשבות, לא ישלום בנפרד ועלות הכנתן כלולה בשאר מחירי 

 היחידה.

 רישיונות ואישורים ותשלום עבור מפקחים מטעם הרשויות .4

 עבור השגת והוצאת כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י חוזה זה, לא ישולם בנפרד.

הכרוכות בקבלת אישורים מתאימים, תשלום לשוטרים עבור הכוונת התנועה בכל כל ההוצאות 
  –הקשור לעבודות הקבלן, תשלום למפקחי חברת חשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, מע"צ וכו'  

ישולמו על ידי הקבלן ועל חשבונו ועליו לכלול הוצאות נוספות אלו במחירי היחידה שבכתב 
 הכמויות.

קבלן כל תוספת עבור עבודה שיש לבצע בלילה, מסיבה כל שהיא ו/או עבודה כמו כן לא תשולם ל
 בפיצול.

 נקיטת אמצעי זהירות  .5

 לא ישולם בנפרד. –עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות 

 סידור השטח בגמר העבודה .6

 לא ישולם בנפרד. –עבור סידור השטח בגמר העבודה 
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 ניקיון יום יומי של אתר העבודה .7

 קיון יום יומי של אתר העבודה כמפורט, לא ישולם בנפרד.עבור ני

 מדידות וסימון .8

 עבור ביצוע מדידות וסימון במשך כל זמן ביצוע העבודות ולאחר מכן, כנדרש, לא ישולם בנפרד.

 הערות כלליות  .9

 באשר מצוינות המילים "לא ישולם בנפרד", הכוונה היא כי על הקבלן לחלק את עלות )א(
 של הסעיף הנדון בין מחירי היחידה האחרים שבחוזה.הביצוע 

התשלום עבור כל סעיף, כולל את ביצוע כל העבודות המתוארות ביחס לסעיף זה      )ב(
 במפרט הכללי ובכתב הכמויות, אלא אם כן יצוין אחרת באופן מפורש.

 צנרת ואביזרים .10

ר אורך של הצינור המונח המדידה להנחת צנרת פלדה מוטמנת בקרקע, תהיה לפי מט 10.1
 בקרקע  ולפי קוטרו. 

המחיר יכלול: אספקת הצינור, חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק וברוחב  (1)
הדרושים להנחת הצינור, פריצת מדרכה ו/או כביש אספלט כולל פינוי וסילוק 
הפסולת ועודפי אדמה, פינוי אבנים משתלבות ו/או מרצפות וסידורם בערמות, 

רות לאורך התוואי, ביצוע כל הריתוכים והחיתוכים הדרושים פיזור הצינו
ישרים ואלכסוניים ,ביצוע תיקוני ציפוי פנים וחוץ ,הכנת מצע חול דיונות לצינור 
מתחת ומעל לצינור כולל אספקתו, הכנסת הצינור לחפירה, התקנת כל 
 האביזרים הדרושים כגון קשתות, מחברים וכו', כיסוי הצינור באדמה מקומית

ו/או מצע, לפי המפורט בכתב הכמויות, הידוק תוך כדי הרטבה, ביצוע בדיקת 
לחץ, שטיפת הקו וחיטויו הכל בהתאם למפרט המיוחד, לכתבי הכמויות 

תאום עם הרשות האחראית,  1983ממרץ  2 –ו  1חלקים  65283ולמפרט מיא"מ 
דה תאום זמן ומשך הביצוע עם המשטרה ועם הרשות המקומית, ביצוע העבו

בשעות מוגבלות, עבודה בפיצול, כולל שעות הלילה ובקטעים מוגבלים במידה 
 ויידרש,

אספקת כל סידורי הבטיחות הנדרשים כגון: גדרות, שלטי אזהרה סידורי  (2)
תאורה בשעות החשכה, תשלום למשטרה עבור שוטרים להכוונת התנועה 

ולל אספקת כל בשטח, למפקחי חברת החשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים וכו' כ
 האביזרים, החומרים והציוד הדרושים לביצוע עבודה מושלם.

ת הצינור, ריתוכים, צנרת פלדה עילית תימדד לפי מטר אורך לפי קוטרה, כולל: אספק 10.2
      9.1חיתוכים, תיקון הציפוי, שטיפה, חיטוי ובדיקת לחץ וצביעה וכל המפורט בסעיף 

מעבר כביש יימדד לפי מטר אורך. המחיר כולל: פריצת כביש האספלט כמפורט, חפירת   10.3
ו/או חציבת תעלה, פיזור והנחת הצינור בחפירה כולל ביצוע כל הריתוכים, החיתוכים 
ותיקון הציפוי, ריפוד חול דיונות מעל ומתחת הצינור, אספקת מצע והידוקו כמפורט, 

 הנדרש.   שטיפה, בדיקת  לחץ, חיטוי וכל 

תאום עם הרשות האחראית על הכביש, תאום זמן ומשך הביצוע עם המשטרה  (1)
ועם רשות הכבישים, ביצוע העבודה בשעות מוגבלות, עבודה בפיצול כולל שעות 
הלילה ובקטעים מוגבלים במידה ויידרש, אספקת כל סידורי  הבטיחות 

ות החשכה, תשלום הנדרשים כגון: גדרות, שלטי אזהרה, סידורי תאורה בשע
למשטרה עבור השוטרים להכוונת התנועה בשטח, למפקחי בזק, חברת החשמל, 
טלוויזיה בכבלים וכו' כולל אספקת כל האביזרים, החומרים והציוד הדרושים 

 לביצוע עבודה מושלם. 

 עבור תיקון האספלט, ישולם בנפרד לפי כתב הכמויות.  (2)        

ועד בכלל, יכלול: אספקת הצינורות  2ורות פלדה בקטרים של עד "המחיר עבור הנחת צינ  10.4
כמפורט, עשיית הברגות, אספקת והרכבת אביזרים וחומרי עזר, כגון: מצמדות, זוויות: 
הסתעפויות, רקורדים וכל הדרוש לביצוע העבודה מושלם לפי הוראות המהנדס ו/או 

 המפקח באתר.

חוזרים, שסתומי -ון: מגופים, שסתומים אלהמדידה לאספקת ולהתקנת אביזרים כג 10.5
אויר, מצמדים )דרסים(, ברזי שריפה, חיבורי בית וכו' תהיה לפי יח' קומפלט כמפורט 
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בכתב הכמויות והמחיר יכלול את אספקת והתקנת האביזר, כולל אספקת אוגנים נגדיים 
ים חוזרים , מחברים וכו', עשיית כל החיתוכים והריתוכ-למגופים, שסתומי אל

הדרושים, תיקוני ציפוי פנים וחוץ, צביעה ואספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון ברגים 
ואטמים תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. כמו כן יכלל במחירי עבודת החפירה ו/או חציבה 
והמילוי הדרושים להרכבת האביזר לפי התוכנית, כתבי הכמויות, המפרט המיוחד ולפי 

   דרישת המפקח באתר.     

קשתות, הסתעפויות ואוגנים )למעט אוגנים נגדיים לאביזרים, אשר כלולים במחיר   10.6
 האביזר( ואביזרי צנרת אחרים, ימדדו בנפרד וישולמו לפי יחידות.

 תיקון מדרכות קיימות  10.7

לבות/ו/או מרצפות ו/או אספלט התשלום עבור תיקון מדרכות קיימות מאבנים משת
מ לצורך עבודתו לא יהיה גדול אשר רוחב המדרכה שהקבלן יפרק לפי מטר אורך כה יהי

מטר רוחב לא ישולם לו עבור  1מטר. במידה ומסיבה כל שהיא הקבלן יפרק יותר מ  1
מדרכות חדשות,  תוספת הרוחב והתיקון הנוסף יהיה על חשבון הקבלן! במידה ויותקנו

 התשלום יהיה לפי מ"ר בהתאם למפורט בכתבי הכמויות.

  חידוש חיבור צרכנים 10.8

 המדידה לחידוש חיבור הצרכנים תהייה ביח' קומפלט כמפורט במפרט המיוחד.  (1)

המחיר יכלול ניתוק חיבור הצרכן מהקו הישן וחיבורו לקו החדש כולל ביצוע כל  (2)
 והחיתוכים הדרושים כולל חיבור לצינור הראשי. הריתוכים

עשיית הברגות, חיתוכים, חפירת תעלות וכל העבודה כוללת הרכבת אביזרים,  (3)
העבודות הדרושות ע"מ להבטיח אספקת מים סדירה, כולל חיבור לשעון מים 

 של הבית.    

ניתוק הצרכן מהקו הישן, חיבורו לקו החדש יהיו כלולים במחיר חידוש חיבור  (4)
 הבית והתקנת מערכת המדידה כולל מעבר דרך גדרות בטון ואבן ותיקונן.

הקבלן יספק על חשבונו את כל האביזרים הדרושים לביצוע חיבורי בית והתקנת  (5)
מערכות מדידה ביתיות כולל אספקת הצנרת וכל האביזרים המופיעים בתכנית 
מערכת המדידה העילית, למעט הצינור המותקן בתוך האדמה, עבורו ישולם 

 לקבלן בנפרד לפי מחיר אספקת והתקנת צינורות.

בל מהרשות המקומית רק את מודדי המים, או יספק מודדי מים הקבלן יק (6)
 על חשבונו. –חדשים לפי כתבי הכמויות. כל השאר 

 פירוק קווי מים ישנים 10.9  

תהייה במטרים  2" – 16המדידה לפרוק קווי מים ישנים קיימים ואביזריהם בקטרים  "
שחרור ופירוק הצינור לפי קוטר הקו שיפורק. המחיר יכלול הרחבת החפירה לשם 

והאביזרים שלו, ביצוע כל החיתוכים הנדרשים, הוצאתם מהחפירה הובלתו וסידורו 
 בערמות במקום שיקבע ע"י המפקח באתר.

10.10  

תשלום עבור חיבור לקו קיים יכלול גם את כל העבודות הכרוכות בסגירת מגופי הקו, 
יקוז אויר ואת כל העבודות ניקוז הקו מילוי הקו מחדש לאחר גמר העבודה כולל נ

החיתוך, הריתוך, החפירה, מילוי והידוק הנדרשים לביצוע עבודה מושלם. על הקבלן 
לתאם ביצוע עבודות אלו והפסקת המים עם מחלקת המים של הרשות המקומית ולבצע 

 את העבודות במועד ובפרקי זמן שימסרו לו, כולל שעות הלילה ו/או עבודה בפיצול.

 ים זמנייםקווי מ 10.11

ו/או קווי פוליאתילן קוטר  2המדידה להנחת קווי מים זמניים מגולבנים בקוטר של עד "
אשר יסופקו ע"י הקבלן תהייה במטרים אורך. המחיר יכלול אספקת  10מ"מ דרג  63

קצוות החיבור  2והתקנת הצינורות וביצוע כל החיבורים הנדרשים לרשת הקיימת ב 
ן לקו הזמני כולל אבטחת אספקת מים סדירה וניתוק החיבור הזמני. ביצוע חיבורי הצרכ

 בגמר העבודה, פירוק הקו הזמני והרחקת הצינורות מהשטח.

 תאי האביזרים 10.12
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תאי האביזרים ימדדו למטרת תשלום כיח' קומפלט לפי הקוטר הפנימי של התא. המחיר 
ספקת חוליות הבטון יכלול את כל עבודות החפירה, המילוי, הכנת מצע סוג א', חצץ, א

, יציקת או התקנת התקרות, אספקת והתקנת לבני סילקט 658הטרומיות בהתאם לת.י. 
, טיח פנים הכל לפי 489ליסוד התא, או  חגורת בטון אספקת והתקנת המכסה לפי ת.י. 

 התכניות, המפרטים, התקנים והוראות המפקח באתר.

 בדיקת שדה ומעבדה .11

מערך העבודה והחומרים, לא  3%כמפורט בהיקף שלא יעלה על עבור בדיקות שדה ומעבדה 
 ישלום בנפרד ועל הקבלן לכלול הוצאות אלו במחירי היחידות שבכתבי הכמויות.

 בדיקות רדיוגראפיות    .12

מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע בדיקות אלו והן  20%ב 
 השדה והמעבדה שעל חשבון הקבלן ולא ישלום עבורן בנפרד.תהיינה חלק מעלות בדיקות 

 צילום פנים הצינור )צילום טלוויזיוני( .13

יבצע  14סעיף  3במידה ויאושר לקבלן להשתמש בצינורות פלדה בעלי ראש פעמון כמפורט בחלק 
 הקבלן, על חשבונו, צילום טלוויזיוני של פנים הצינורות לאחר הנחת הצינורות.

 לחץ, שטיפה וחיטוי בדיקת .14

עבור בדיקות לחץ לקו, שטיפה וחיטוי לא ישולם לקבלן בנפרד והמחירים יהיו כלולים במחיר 
הנחת הצינורות, כולל תשלום לתברואן מוסמך ומאושר ע"י משרד הבריאות עבור חיטוי הקו. 

קבלן הקבלן יחויב עבור שימוש במים לפי הערכת מנהל מחלקת המים של העירייה, כמפורט. ה
יחויב בתשלום עבור השימוש במים לצורך ביצוע מבחן הלחץ, הבדיקות והחיטוי, בהתאם 

 להערכת כמות המים של מנהל מחלקת המים של העירייה. 

 בדיקת עטיפת הצינור .15

לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור תאום והזמנת נציגי החברה לבדיקת מעטפת הצינור וכן 
 ת ואספקת חומרים ע"י הקבלן ועל חשבונו.לגבי ביצוע תיקונים בעטיפ

 הסדרי תנועה .16

לא ישולם לקבלן תוספת מחיר עבור הסדרי תנועה והכנת תכנית הסדרי תנועה ע"י מהנדס 
 תעבורה מוסמך. כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

 גדר זמנית .17

וסילוקה בתום לא ישולם לקבלן תוספת מחיר עבור גידור אתר העבודה, כמפורט ופירוק הגדר 
 העבודה. כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

 שמירה באתר .18

לא ישולם לקבלן תוספת מחיר עבור שמירה באתר העבודה, כמפורט. כל הנ"ל יהיה על חשבון 
 הקבלן.

 משרד שדה .19

לא ישולם לקבלן תוספת מחיר עבור הקמת משרד שדה באתר העבודה לפי הנחיות המפקח, 
 יהיה על חשבון הקבלן.כמפורט. כל הנ"ל 

 ביול החוזה .20

 ההוצאות עבור מס בולים לחוזה זה )במידה ויחולו במהלך עבודות הקבלן( חלות על הקבלן.

 מבנה שדה .21

ההוצאות עבור אספקת, הקמת ופינוי משרד השדה בגמר העבודות כמפורט, על חשבון הקבלן 
 ולא ישולם עבורו בנפרד

 

 

 חתימת הקבלן:                                        תאריך:                   
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 003/2021מס'  מכרז פומבי 
מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים והביוב  

 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 
 

 

 

 כתב כמויות - 'דנספח 
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 003/2021מס'  מכרז פומבי 
והביוב  מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים 

 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 
 

 

 

ערבות בנקאית נוסח  -  'הנספח 
נלווית להצעה להבטחת מילוי  אוטונומית

 תנאי המכרז
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 'הנספח            

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 תאריך:______           בודכל
 בע"מ רעננהמי 

  56אחוזה 
 רעננה

 

אנו ערבים בזה "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
 ,"(הסכום הבסיסי" :להלן(( אלף שקלים שבעים וחמישה )במילים:   75,000₪ל כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד,
 בשטח השיפוט של העיר רעננה אחזקה תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב למכרז 003/2021מס'  מכרז פומבי ב

   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

המתפרסם על ידי הלשכה  ,סלילה והגישורהתשומות למדד יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
המדד " :להלן) ('שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד  המרכזית לסטטיסטיקה,

 ."(הבסיסי

יהיה גבוה מן המדד  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 
סכום " :להלן(נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,
 "(.הערבות

 בכתב, מיד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
לי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מב מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו,

   מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    אי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ובתנ מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד  ועד בכלל, 12/10/2021  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .6
  תחייב אותנו.כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא ;   עד המועד הנ"ל

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 003/2021מס'  מכרז פומבי 
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 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 
 

 ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח  -  'ונספח 
על פי זוכה התחייבויותיו של הלהבטחת 

 הסכם
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 ונספח           

            בודכל
 בע"מרעננה מי 

 56רחוב אחוזה 
  רעננה

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  "(הקבלןת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1
 יהיה צמוד, ( אשר"הבסיסי הסכום:להלן( )שקלים אלףחמישים  מאה: )במילים₪  150,000סכום עד לסך של  כל 

 מיום _____ שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו  להלן,  בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
ובקשר לתקופת  רעננהבעיר  הביובו המיםה, תיקון והחלפת תשתיות אחזקעבודות ביצוע  בקשר עם"( ההסכם)להלן: "

  . הבדק בגין העבודות שיבוצעו במסגרת ההסכם 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  תשומות הבניה יהיה צמוד למדד  לעיל, 1 האמור בסעיף הסכום הבסיסי, .2
 "(. המדד הבסיסי)להלן:" במועד האחרון להגשת ההצעותשהיה ידוע כאשר המדד הבסיסי הוא המדד  לסטטיסטיקה,

יהיה גבוה מן המדד  , (המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
סכום :"להלן)נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,

  ."(ותהערב

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה ימים  3תוך  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

  ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןתחילה מאת ה

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  ו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות ז .5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
 -מטה לא יאוחר מ

  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3  .7

 אינה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו  .8

 

 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 
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 'נספח ז

 תצהיר

 זכויות עובדים(ין יבענ)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין מס,תשלום חובות 

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

 3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .בע"מ רעננהמי התקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             
         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

 'ז מס"נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד _________________

 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 1ז'נספח 
 

 תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 
 

שיפוט הבשטח ה, תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב לאחזק 003/2021מס'  מכרז פומבי 
 העיר רעננהשל 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

א הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ ל 10במהלך  (ב)
נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם 

 עבירה פלילית.

 כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: -"עבירה פלילית" 
עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא 

 עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים  (ג)
בנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ו

 אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  (ד)
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך 

 בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.לנספח  (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.1 -)א(1

________________  _____________ __________________________________ 

                    וחותמת עו"ד חתימה   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 יןהינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עני  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  
 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ ____________________________ 

                     חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 מור, חתם בפני על נספח זה.לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כא
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עבודות  – אישור קיום ביטוחים - 'חנספח 
 קבלניות
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 ' חנספח 
 

  ביטוחים קיוםעל  אישור
 

 

 תאריך הנפקת האישור  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור
___________________ 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את 
התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 / המבוטח הנכס מען מבוטחה *האישור מבקש

 *העבודות ביצוע כתובת
 *האישור מבקש מעמד

  שם שם

 קבלן. ☒

 .003/2021מכרז  ☒

מסגרת לעבודות  הסכם ☒
אחזקה, תיקון והחלפת 

 תשתיות מים וביוב.
 

 

 

 .מקבל שירותים ☒

 חברה עירונית. ☒

 ( תאגיד מים וביוב.097) ☒
 

  בע"מרעננה מי 

 ח.פ. )הקבלן( (רעננהח.פ. )מי 
  

 מען )הקבלן( ( רעננהמען )מי 

  ., רעננה.56רח' אחוזה 

 פרקי הפוליסה
גבולות אחריות או סכומי חלוקה לפי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

טבע סכום
מ

 

 

 העבודות –פרק א' 
כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות 

 הפוליסה:בהתאם לפרקי 

    
__________ 

 
 ₪ 

 
 ויתור על תחלוף 309
 לטובת מבקש        
 האישור.       
 כיסוי בגין נזקי טבע. 313
 כיסוי גניבה, פריצה  314
 שוד.       
 כיסוי רעידת אדמה. 316
 –מבוטח נוסף  317
 קבלנים וקבלני       
 משנה.       
 מבוטח נוסף מבקש 318
 האישור.       
 מוטב לתגמולי 324
 ביטוח, מבקש       
 האישור.       
 ראשוניות. 328

 ₪ 250,000    רכוש עליו עובדים

 ₪ 250,000    רכוש סמוך

 ₪ 150,000    פינוי הריסות
הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים 

 ומומחים אחרים
   100,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

   250,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

מלוא סכום    
 הביטוח

 

  חודשים 24    תקופת תחזוקה מורחבת
הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר 

 נזק
   250,000 ₪ 

 פרק ב' צד שלישי
 בהתאם לפרקי הפוליסה:הרחבות 

 אחריות צולבת 302 ₪  5,000,000   
 הרחבת צד ג' קבלנים 307
 וקבלני משנה.       
 ויתור על תחלוף 309
 לטובת מבקש       
 האישור.       
 כיסוי בגין נזק 312
 שנגרם משימוש       
 בצמ"ה.       
 כיסוי לתביעות 315
 המל"ל.       
 מבקש –מבוטח נוסף  318
 האישור.       
 מבקש האישור 322
 מוגדר כצד ג'.       
 ראשוניות. 328
 האישור רכוש מבקש 329
 ייחשב כצד ג'.       

 

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני 
הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה 

 לבטחו בביטוח חובה
   1,000,000 ₪ 

מפגיעה במתקנים, צינורות  ישירנזק 
מלוא גבול     וכבלים תת קרקעיים

  האחריות

מפגיעה במתקנים, צינורות  תוצאתינזק 
 ₪  500,000    וכבלים תת קרקעיים

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען
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 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 
 

 

 20,000,000    פרק ג' חבות מעבידים
לתובע 

ובמצטבר 
לתקופת 
 הביטוח.

₪ 
 ₪ 

 קבלנים וקבלני 307
 משנה.       
 ויתור על תחלוף 309
 לטובת מבקש       
 האישור.       
 –מבוטח נוסף  317
 קבלנים וקבלני       
 משנה.       
 היה –מבוטח נוסף  319
 וייחשב כמעבידם של       
 מי מעובדי המבוטח.       
 ראשוניות 328

 
 אחריות מקצועית

 
 
 

 רטרואקטיבי
 

____________ 

    
2,000,000 

לאירוע 
ולתקופת 

 הביטוח
 
 
 
 

 
 ₪ 

 אבדן מסמכים. 301
 דיבה, השמצה 303
 והוצאת לשון הרע.       
 ויתור על תחלוף 309
 לטובת מבקש       
 האישור.       
 מבוטח נוסף בגין 321
 מעשי או מחדלי       
 מבקש –המבוטח        
 האישור.       
 מרמה ואי יושר 325
 .עובדים       
 פגיעה בפרטיות. 326
 עיכוב/שיהוי עקב 327
 מקרה ביטוח.       
 ראשוניות. 328
 6) –תקופת גילוי  332
 חודשים(.       

 חבות המוצר
 

 רטרואקטיבי
 

__________ 

   2,000,000 
לאירוע 

ולתקופת 
 הביטוח

 
 
 

 הרחב שיפוי. 304 ₪
 ויתור על תחלוף 309
 לטובת מבקש       
 האישור.       
 מבוטח נוסף בגין 321
 מעשי או מחדלי       
 מבקש –המבוטח        
 האישור .       
 ראשוניות 328
 12 –תקופת גילוי  332
 חודשים.       

  *) ג' בנספחפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 

 ( קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( .069( צנרת והנחת קווי מים וביוב, )068( )009) ☒

 ביטול/שינוי הפוליסה :
לאחר משלוח  ( יוםשלושים) 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 מהדורת הפוליסה :
  הערות __________ פוליסה מהדורה  __________ חברת הביטוח

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח ח'  1
 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :         

 לכבוד
 בע"מ רעננהמי 

 רעננה 56אחוזה לב העיר, 

 "(החברה" :להלן)

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

שיפוט הבשטח המים והביוב   ביצוע אחזקה, תיקון והחלפת תשתיות 003/2021על פי חוזה מס' 
 )להלן : "העבודות" ו/או "החוזה"(, עבור החברה העיר רעננהשל 

חפירה הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או 
חשמלי בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או 

 רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: על אף האמור בהצהרה זאת, .א

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  .1
העבודות מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא 
לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם 

 שגרם לנזק בזדון. העבודות, כל זאת למעט כלפי מי

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  .2
העבודות מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור 
לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או 

במקרה שכזה כל זאת למעט  העובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ
 ולמעט כנגד חברות שמירה. כלפי מי שגרם לנזק בזדון

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  .3
מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או  העבודות מטעמה

אמור לעיל אשר מובא קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד ה
לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת 

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים  .4
ת על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפו

את החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח 
העבודות מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות 

 משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות,  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או מכאני הנדסי ו/או 

כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה 
 .שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .6
לחוזה(, במשך כל  ' חנספח המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ 
 לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 נספח ח' 2 
 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום
 

 __________תאריך :         

 לכבוד
 בע"מ מי רעננה

 רעננה 56אחוזה לב העיר, 

 "(החברה" :להלן)
 א.ג.נ.,

 

  בחוםתנאים מיוחדים לביצוע עבודות הנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,הננו מאשרים בזאת
 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/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 כי 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 

יקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים דל
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב " .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

י בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל וכל תנא תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל 
 זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 החותם()תפקיד   )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 ' טנספח 

. 
 עבודות אחזקה, תיקון והחלפת תשתיות המים והביוב נספח בטיחות לביצוע 

 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 

מובהר בזאת, כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או  .1
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, מעבר לדרישות כל דין, לא תטיל 

כל דין  אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי
לבטיחות עובדיו, קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה, אלא תוסיף על כל 

 חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .2
מטעמו , מפקחים ומהנדסים של נשוא הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה 

המזמין  או מטעמה הבאים  לבצע פיקוח או לבדיקות שונות וכן השוהים ועוברי אורח 
הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא 

 המכרז.

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע  .3
בודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל חוק לרבות ע"פ תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( התשנ"ז ע
אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד  -. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן 1997 -

מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש ו/או 
מחובת הקבלן ממונה הבטיחות לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה. שיומלץ ע"י 

 לוודא כי עובדיו משתמשים בציוד המגן.

 :תוכנית ניהול בטיחות  .4

לניהול  הקבלן יכין, באמצעות אדם שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי  "תוכנית .4.1
בטיחות", ע"פ הנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(,  

. התוכנית תנוהל באתר ותעודכן באופן שוטף במשך כל שלבי הבניה 2013 –ג "התשע
 והפיתוח.

תוכנית ניהול הבטיחות תכלול: סקרי סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות  .4.2
לצמצום הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה  להתמודדות עם הסיכונים, בקרות

 ולחירום המתאימים לביצוע העבודות במכרז.

הקבלן ימנה ממונה הבטיחות מטעמו, בעל אישור כשירות והשתלמות ענפית לעבודות בניה  .5
ובניה הנדסית, שיבצע ביקורים שוטפים בכל אתרי העבודות וכן לפני ביצוע עבודות בעלות 

או במידת הצורך, ע"פ דרישה של המפקח, סיורי פיקוח באתרי העבודה סיכונים מיוחדים ו/
לסקירת הסיכונים הצפויים לעובדי הקבלן  בעבודתם, יוציא הנחיות מתאימות ויבצע 
 הדרכות בטיחות לעובדים. 
למען הסר ספק ההוצאות בגין ממונה הבטיחות של הקבלן יהיו על חשבון הקבלן כחלק 

 ה. מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץמהצעת המחיר בגין חוזה ז

הקבלן יטפל / סלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, ו/או עם קבלת הוראה מאת ממונה  .6
 הבטיחות שלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין.

 עבודת בניה/ בניה הנדסית / חפירות / עבודות בדרך ציבורית: .7

בכפוף להסכם מול החברה, בעבודת הכוללות עבודות בניה או בניה הנדסית(  .7.1
כהגדרתם בפקודת הבטיחות בעבודה(, הקבלן מצהיר שהינו "קבלן ראשי" ומוגדר 
"כמבצע הבניה" )להלן "הקבלן" בנספח זה( לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

וידוע לו שכל החובות  )להלן: "תקנות הבטיחות בניה"(, 1988 –בניה(, התשמ"ח 
המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות עליו, לרבות לקיום תנאי הבטיחות באתר 

 כולו ובסביבת העבודה.



124 

 

"מנהל עבודה מוסמך", לתקנות הבטיחות בניה, הקבלן ימנה  3 -ו 2ע"פ תקנות   .7.2
צוע , במהלך כל שעות העבודה, ויוודא את בילפיקוח צמוד על העבודות לעבודות בנייה

הנהלים והוראות הבטיחות. בימי חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מנהל 
במידה והקבלן יבצע עבודה העבודה באתר, ימנה הקבלן מנהל עבודה מוסמך חלופי. 

במשמרות נוספות או אתרי עבודה נפרדים, ימונה מנהל עבודה נוסף לפיקוח על 
 העבודה במשמרות הנוספות

דות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע הקבלן, לפני תחילת העבו .7.3
עבודת בניה / בניה הנדסית" ומינוי מנהל העבודה" ויקבל את אישורו לביצוע העבודה. 
אין חובה לשלוח את הטופס האמור אם עבודות הבניה צפויות להימשך פחות משישה 

 שבועות.

ו/או ע"פ תנאי "היתר  הקבלן יגדר את תחום אזור העבודה, על פי תקנות הבטיחות .7.4
הבניה" ו/או על פי הנחיית חברה, לרבות שטחי התארגנות בהם הוא מניח ציוד, חומרי 
בניה ופסולת. סוג הגידור וגובהו יהיה ע"פ הסיכונים הצפויים,  לרבות בגדר קשיחה 

מ' לפחות, ו/ או גידור אחר המבטיח הגנה של הציבור ועוברי אורח מפני גישה  2לגובה 
 ה לסיכונים מעבודות הקבלן. וחשיפ

הקבלן יציב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות, בכל  .7.5
ובמרחקים כך שיראו באופן ברור למתקרב לאזור העבודות ובכל מקרה במרחקים 

 מטרים. 30שלא יעלו על 

ים, השילוט והגידור יכלול הצבת שילוט אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונ  .7.6
גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, אזור העבודה יסומן בצורה בולטת הכוללת 
שילוט אזהרה ותאורה לשעות החשיכה. וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי 

 שיידרש.

ס"מ, שאליה עמור להיכנס אדם, מחייבת  120כל עבודות חפירה לעומק העולה על  .7.7
השיפוע הטבעי של הקרקע, או העבודה מתבצעת  דיפון החפירה, אלא עם בוצעה ע"פ

 באמצעות תא הגנה.

באזורים, בתחום הדרך הציבורית, אותם הקבלן סוגר עקב ביצוע העבודות, ישולטו  .7.8
 בשלטי הכוונה והפנייה לציבור אל הדרך החליפית.

באחריות הקבלן לתאם ולקבל אישור משטרת ישראל, בכל המקומות בהם נדרש  .7.9
 ל הכבישים / מדרכות או בשולי הכביש.לבצע את העבודה ע

בהתאם להנחיות משטרת ישראל הקבלן יבצע "הסדרי תנועה" לרבות: יסמן / ישלט  .7.10
יועץ תנועה, את תחום אזור העבודה  יגדר לרבות בתמרורים מתאימים, ע"פ תוכנית /

והגישה לאזור העבודה, לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד, השילוט והגידור יכלול 
אזהרה עפ"י כל דין וע"פ הנדרש, כגון: מחסומים, זהרונים, שילוט -הצבת ציוד מגן

 אזהרה ותאורה לשעות החשיכה. וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש.

מטרים, הקבלן יגדר בגידור ע"פ  2קומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה במ .7.11
 ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח רגל. 90-105תקנות הבניה בגובה של 

הכניסה לאתרי בניה מחייבת שימוש בציוד מגן אישי, לרבות, נעלי עבודה בטיחותיות  .7.12
 תקניות וקסדת הגנה.

העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה הקבלן יכין לעובדיו באתר  .7.13
ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים 
ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וכן  יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים 

 הנ"ל.

צו הבטיחות בעבודה הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט ב .7.14
 )להלן: "הפנקס הכללי"(. 1959 –)פנקס כללי(, תש"ך 

קבלני משנה מטעם הקבלן בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן  .7.15
נדרש לבצע במסגרת ההסכם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש לסוג 

ותקנותיו,  1969 -שכ"ט העבודה ע"פ חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, הת
 בסיווג המתאים לסוג העבודה.

מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם  .8
 ובאישורה. עיריית רעננה

 הסדרי תנועה ועבודה בדרכים: .9

הסדרי תנועה לעבודות השונות בתחומי העיר,  באחריות הקבלן לבצע תוכנית .9.1
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באמצעות מהנדס תנועה מטעמו, )לרבות התקנות מחסומים, תמרורים, דרכי גישה 
וכו'( לתאם, בכל המקומות בהם נדרש לבצע את העבודה על הכבישים / מדרכות או 

 בשולי הכביש, מול הרשויות המתאימות ולפעול ע"פ הנחיותיהן.

רכות יש להכין שבילים זמניים בטוחים לכניסה למבנים בעת סגירת מעברים מד .9.2
 -"סכנה עבור הדיירים , כולל שילוט הכוונה ושילוט אזהרה בסגירת מדרכות , 

 יש לעבור למדרכה ממול". -המעבר בצד זה של המדרכה חסום עקב עבודות 

נהיגה באזורי העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,  .9.3
נים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי עגור

לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם 
נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים 

 נות הסמכה תקפים בהתאם.שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיו

כל דרכי הגישה לאתר ביצוע העבודות, בכל קטע שהוא, עבור כל סוגי הרכב, לרבות  .9.4
ציוד מכני, מנופים וכדומה, יוכשרו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הוראה זו מתייחסת 
גם להתקנת דרכי גישה זמניות אל אתר ביצוע העבודות והקבלן אחראי לקבלת 

כי הגישה ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשויות האישורים למעבר בדר
משרד התחבורה, משטרת ישראל. על הקבלן  : עיריית רעננה,המוסמכות, לרבות

לדאוג ו לכך שצמתי הכניסה לאתר ביצוע העבודות יהיו מוסדרים באביזרי תמרור, 
אביזרי בטיחות וכן אמצעי תאורה במשך כל שעות החשיכה כולל בכבישים 

 .הפנימיים

בכל עבודת פיתוח וסלילת כבישים העובדים ובקרבת כלי רכב וצמ"ה, יהיו לבושים  .9.5
 בביגוד בעל נראות גבוהה )באפוד זוהר(.

 גידור אזור העבודות .10

מ' לפחות, את כל שטח אתר העבודות  2.0על הקבלן לגדר בגדר קשיחה בגובה  .10.1
לרבות: אזורי התארגנות, שטחים בהם הוא מניח ציוד, חומרי בנייה, אדמת חפירה 

 שהוציא וכו'. 

הקבלן יציב על הגדר שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות,  .10.2
כל המתקרב לאזור העבודות יוכל לראותו  במרחק אחד מן השני  אשר יבטיח כי 

 מטרים. 30באופן ברור, ובכל מקרה במרחק שלא יעלה על 

מטרים, הקבלן יגדר בגידור ע"פ תקנות  2במקומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה  .11
 ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח רגל. 90-105, בגובה של 1988 -הבטיחות בניה

 הדרכות: .12

ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו, בנושא הקבלן,  .12.1
: בטיחות בעבודה, הכוללים, בין היתרהבטיחות ובסיכונים בעבודה הצפויים 

כללית, שימוש בציוד מגן אישי, בטיחות בעבודת בניה ובניה הנדסית, חפירות, הנחת 
 ילים.תשתיות, וסיכוני בעבודה ליד ובהתחברות לקווי ביוב פע

ההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות,  .12.2
 בהתאם לתחומים בהם הם מוסמכים. 

הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את  .12.3
 החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

ת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנ .12.4
 ההדרכה יהיו באתר ויצורפו לפנקס הכללי.

 עבודות בגובה .13

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול  -"עבודה בגובה"  .13.1
 מטרים,  ולרבות עבודה:  2לעומק העולה על  

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 1)

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח   45 -המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ( 2)

 העבודה.
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 ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.3)

 (.2007עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ) .13.2

העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד  .13.3
התמ"ת להדרכת עבודות בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש, כמפורט בתקנות 

 (.2007הבטיחות בעבודה, גובה )

לא תבוצע עבודה בגובה ללא אישורים בתוקף של העובד "בתחום עבודה בגובה"  .13.4
 :שהוא מוסמך לבצעם, כדלקמן

( מתוך בימות הרמה מתרוממות 3( מתוך סלים להרמת אדם; )2( על סולמות; )1)
( מעל 6( מעל לפיגומים נייחים; )5( בתוך מקום מוקף; )4ופיגומים ממוכנים; )

 ( מעל מבנה קונסטרוקציה;7גגות; )

האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת  -"אזור הסכנה" .13.5
ם ממונעים, עובדים ועוברי אורח,  יסומן וישולט למניעת הימצאות בו תנועת כלי

אנשים בו; כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם 
 וימנע, ככל האפשר, הימצאות של אנשים בו.

בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת לבלימת  .13.6
 או לנקודת עיגון איתנה. נפילה, שתחובר לקו

 2בעבודות גובה הקבלן יחזיק ערכות ציוד מגן לעבודה בגובה, ע"פ הנדרש ולפחות  .13.7
ערכות מלאות הכוללות, לפחות: רתמת בטיחות, קסדה עם סנטריה, חבל עבודה עם 
 בולם נפילה(. כל הציוד יהיה בדוק ע"פ הנדרש בתקנם רלוונטיים ובהוראות היצרן.

 ה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה מתאימה נגד החלקה.על העובדים בגוב .13.8

 על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה. .13.9

 סולמות: .13.10

 .1847סולמות ניידים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  .18.10.1

סולמות עץ הנבנים באתר, יבנו ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה  .18.10.2
 .1988)בניה( 

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך או כל בדיקה אחרת הנדרשת ע"פ כל דין וקבלת  .14
אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, ובכלל זה: מדחסים, מיכלים, 
קולטי אויר, מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון 

ציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, גנראטור וכל ציוד אחר חפירות, הארקת מבנים, בדיקת ר
 או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה במקומות  .15
רה מטעם מגן דוד , כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכש1988  -עבודה(, התשמ"ח 

אדום או רשות מוסמכת אחרת להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. בכל זמן שמתבצעות 
עבודות באתר יימצא אדם שעבר הכשרה להגשת עזרה ראשונה בשטח האתר ורכב שישמש 

 לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום. 

פ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש ע .16
שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון 

  מאת מכבי האש.

 "עבודה חמה" .17

כל עבודה היוצרת או עלולה ליצור, חום, ניצוץ, גיצים, אש,  -הגדרה  –"עבודה חמה"  .17.1
 יתוך ו/או השחזה.להבה וכו' לרבות כל עבודת ריתוך ו/או ח

 הקבלן ינקוט "בעבודות חמות" צעדים למניעת דליקות כדלקמן: .17.2

 10אזור העבודה יהיה נקי ופנוי מחומרים העלולים להידלק, במרחק של  .17.2.1
 מטרים לפחות )או כיסויים במחיצה עמידת אש(.

הציוד לעבודה חמה לרבות הרתכת יהיו תקינים וקיימים הסדרי הארקה  .17.2.2
 נאותים.
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עבודה באש ללא המצאות שומר כצופה אש והצבת אמצעי כיבוי אין לבצע  .17.2.3
 תקינים.

 לאחר סיום העבודה יש לוודא ניקוי המקום וסילוק כל החלקים החמים. .17.2.4

 שימוש בגזים לצורך ריתוך והלחמה יהיה בהתאם לייעודם. .17.2.5

הקבלן מתחייב כי חומרי פסולת חומרים בעירים, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת  .17.3
סולקו מאתר ביצוע העבודות מדי שבוע או בכל מועד אחר שיידרש על ידי עץ ונייר י

 המנהל ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.

 מודגש בזאת שחלק מעבודות עלול להיות בקרבת צמחיה יבשה ועל הקבלן להיערך בהתאם!

אחסון ותנאי השימוש לרבות הכמויות המרביות של חומרים מסוכנים, יהיו ע"פ חוק  .18
וכנים ותקנותיו ובמידה ונדרש הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל אישור שנדרש, החומרים המס

לרבות היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה. הקבלן יכין נוהל עבודה לאחסון ושימוש 
בחומרים מסוכנים מכל הסוגים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם 

ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר  וקבוצות סיכון, והצבתם על גבי מאצרות. כמו כן
העבודה בכלל, ובקירבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט. פינוי פסולת חומרים מסוכנים 

 תהיה לאתר פסולת רעילה מאושר. 

שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה  בכל אתר עבודההקבלן יכין לעובדיו  .19
דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או  ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל

על פי הסכם ההתקשרות עימו, וכן  יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים הנ"ל. 
באחריות הקבלן לקיים באזורי הרווחה בשטחי האתר שרות ניקיון ודאגה לתברואת 

 המתקנים אשר בשימוש העובדים

יעמדו בדרישות המפורטות בתקנות  ההתארגנותמתקני החשמל באזור העבודה ובאתרי  .20
, 2002 -החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ב

למתקן החשמל למבנים,  בדיקת "בודק חשמל", לרבות 1954 –ובחוק החשמל, התשי"ד 
 לציוד נייד וקבוע ולגנראטור. 

אינם מוסמכים לעבודות חשמל(, שלא לעסוק הקבלן יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו )ש .21
לרבות או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, 

, או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכל בהתאם עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל
 לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל.

 בשעת להפוך לחי העלול בצע עבודות במתח חי או בחלקחל איסור על הקבלן או מי מטעמו, ל .22
 החשמלאי מגוף חלק כלשהו של בחדירה הכרוכה עבודה כל במיתקן, לרבות העבודה ביצוע

 החשמל )עבודה חי, אלא ע"פ המפורט בתקנות במיתקן עבודה לתחום שבידו ציוד או
 .2014ד, "בקרבתו( התשע או חי במיתקן

 עבודה בקרבת קווי חשמל .23

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח  3.25-לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ )א( 
מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000עד 

 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה )ב(. 33,000

קטנים מן האמור על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם מתבצעת העבודה במרחקים   )ב(
 בה, יש לנקוט צעדים אלה:

 (   העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח;1)

( אינה מעשית בנסיבות העניין, יינקטו אמצעים מיוחדים 1(  אם הדרישה לפי פסקה )2)
כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים 

קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות של 
 כאמור, יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.

עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או  )ג( 
 יהם.העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אל

לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי  )ד( 
החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור 

 כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי.
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 עבודות חפירה : .24

ימון של טרם ביצוע עבודות חפירה מכל סוג ולכל עומק יבוצע הליך תאום וס .24.1
תשתיות קיימות וחוצות , יש להיעזר בשרטוטים , מידע מהלקוח , בדיקות גישוש 

 על ידי אמצעי איתור לכבלים וצנרת תת קרקעיים ואימות מול הסימון בתוכניות.

תעשה בזהירות מרבית ובעת  עבודת חפירה במקום בו קיים חשש לתשתית החפירה .24.2
ית מחייב עבודה ידנית עד לחשיפה מלאה הצורך על ידי חפירה ידנית, זיהוי של תשת

של אותה תשתית מכל עבר. בכל מקרה של ספק יש להתייחס כאילו קיימת תשתית 
 תת קרקעית במקום .

ס"מ, שאליה אמור להיכנס אדם, מחייבת  120כל עבודות חפירה לעומק העולה על  .24.3
באמצעות דיפון החפירה, אלא עם בוצעה ע"פ השיפוע הטבעי של הקרקע, או העבודה 

 תא הגנה.

אם בעת התקנת דיפון נשקפת סכנה לעובד בשל מפולת, יורד לתוך הבור, החפירה  .24.4
או התעלה תא הגנה שיקנה לעובד הנמצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד 

 להשלמת העבודה.

מטרים יבוצע ע"פ תוכנית שתוכן על ידי מהנדס  4דיפון חפירה שעומקה עולה על  .24.5
 הכללי.אזרחי ותצורף לפנקס 

אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב, מחפר, דחפור, טרקטור או ציוד הנדסי אחר כיוצא  .24.6
באלה, עד כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון, אלא אם כן ננקטו אמצעים 

 למניעת התמוטטות.

הערמת עפר וחומר חפירה יבוצע הרחק משפת התעלה או הבור, לפחות למרחק של  .24.7
 יאושר על ידי המפקח.ס"מ,  במקום אשר  50

יוסדרו אמצעי ניקוז לחפירות למקרה של חדירת מי גשם , מי תהום  או מי קולחין  .24.8
 מצנרת או גובים באזור העבודות.

אין לקרב כלים הנדסיים ו/או לבצע עבודות חפירה ליד מבנים או מתקנים קיימים  .24.9
ונקיטת  באזור העבודה, שאינם ע"פ התכנון, ללא קבלת אישור מקונסטרוקטור

 האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה ביציבות המתקנים הקיימים. 

 מערכות דיפון מתועשות .24.10

התקנת מערכות דיפון תבוצע על פי ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  .24.10.1
ובהתאם להוראות היצרן והתאמת מערכת הדיפון לעומק החפירה 

 המותר, לרוחב התעלה וחישובי העומסים. 

ס"מ לפחות מעל גובה שפת החפירה  90אינו בולט במידה וגובה הדיפון  .24.10.2
יש להתקין גידור קשיח מתאים למניעת סיכוני נפילה מגובה לעומק 

 החפירה.

לאחר הרמתו של הגובל של מערכת הדיפון יש להזיז ולהתקין את פיני  .24.10.3
 הביטחון עפ"י גובה של הגובל לאבטחתו.

בלים במהלך חל איסור מוחלט להוציא פיני ביטחון מהמסילות של הגו .24.10.4
 עבודת חפירה.

 גידור בור, חפירה או מדרון .24.11

בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון שלתוכם או לאורך צלעותיהם עלול  .24.11.1
מטרים יגודר קרוב ככל האפשר  2אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 

לשפה, באזן יד ובאזן תיכון מתאימים, כמפורט בתקנות הבניה, בחוזק 
 נאות למניעת נפילה כאמור.

אזן יד ואזן תיכון שהותקנו כאמור יהיו במצב תקין כל עוד קיימים  .24.11.2
החפירה, הבור, המדרון או הקיר החצוב, אך מותר להרחיקם זמנית אם 
קיים הכרח בכך כדי לאפשר העברת חומר, וזאת לפרק הזמן הדרוש 
לפעולה זו בלבד, תוך נקיטת אמצעים הדרושים למניעת נפילת אדם או 

 חמרים.

סית, אם אין זה מעשי, בנסיבות הענין, להתקין אזן יד ואזן בבניה הנד .24.11.3
תיכון, כנדרש בתקנת משנה )א(, יינקטו אמצעים נאותים אחרים למניעת 

 נפילת אדם לחפירה, בור, קיר חצוב או מדרון.
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 עליה וירידה אל החפירה: .24.12

מטרים תהיה  1.20הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .24.12.1
אופקי,  1.5 -אנכי ל 1שיפועה אינו עולה על היחס של באמצעות דרך ש

 אולם מותר להתקין מדרגות מתאימות או סולם.

המרחק בין מקום הימצאותו של העובד בחפירה או בבור אל היציאה לא  .24.12.2
 מטרים. 20יעלה על 

בחפירות בהם נמצאים עובדים בסמוך לכלים הנדסיים, העובדים, יהיו חבושים  .24.13
 להקלת זיהויים.בקסדות ובאפוד זוהר 

 חל איסור עבודת עובד בודד בחפירה. .24.14

 ביקורת של חפירה, מילוי, חציבה או  דיפון .24.15

מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון  .24.15.1
 בכל אחד מאלה:

 ( מדי יום לפני התחלת העבודה;1)

 ( אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה;2)

 סקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה;( אחרי הפ3)

 מנהל העבודה ירשום "בפנקס הכללי" את תוצאות הבדיקה. .24.15.2

 תיקון / החלפת צנרת אסבסט .25

תבוצענה לאתר מורשה ,  האסבסט צמנט וסילוקתיקון / החלפת צנרת עבודות  .25.1
תעסוקתית ובריאות  גהותבאחריות הקבלן  בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )

, ובהתאם להנחיות "הוועדה הטכנית לאבק 1984 –זיק(, התשמ"ד מ העובדים באבק
"הנחיות הוועדה מזיק" של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת אשר עניינן: 

צמנט -הטכנית  לאבק מזיק בעניין עבודות בנייה, פירוק והריסה של מוצרי אסבסט
 כפי שמעודכנות מעת לעת.

כל עוד לא נתקבל אישור בכתב של הוועדה לאבק  "עבודה באסבסט"צע כל לא תבו .25.2
 מזיק לעבודה המבוקשת.

עבודה בקרבת צנרת אסבסט צמנט תעשה בזהירות מרבית. יש להקפיד לבל לפגוע  .25.3
 לחתוך / לשבור חלקים נוספים מצנרת האסבסט .

 ה הטכנית, הוועד אסבסט בהתאם להנחיותמפני חשיפה להקבלן יוודא מיגון עובדיו  .25.4
 .ביצוע ניטור תעסוקתי וסביבתי באתר העבודה לפי ההנחיותלרבות 

פסולת אתר הפסולת על קבלת מימציא למפקח את האישורים בכתב  הקבלן .25.5
 האסבסט.

 הפעלת מכונות וציוד הרמה: .26

 ההפעלה תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדין . .26.1

 לעומס.לא תתבצע הכנסת ציוד או הוצאתו כאשר נמצא עובד מתחת  .26.2

 לצורך העניין, הכנסת תא הגנה לחפירה מהווה הכנסת ציוד. .26.3

 בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר. .26.4

 דרישות ואישורים נדרשים לביצוע עבודת הרמה ע"י מנוף: .27

 בתיאום עם חברת העגורנים. –מיקום העגורן יהיה על קרקע יציבה  .27.1

 מוסמך" לעגורן. דקתעודת בדיקה בתוקף של "בו .27.2

 תעודת עגורנאי מוסמך, ע"פ סוג ודרגת העגורן, למפעיל של המנוף. .27.3

 טבלת כושר הרמה של המנוף, כולל פירוט "כושר ההרמה" בהטיית הזרוע. .27.4

 תעודת בדיקה בתוקף של בודק מוסמך אביזרי ההרמה. .27.5

או שהיה בהם  עבודה בחלל מוקף לרבות שוחות, גובים, צינורות, מתקנים וקווי ביוב פעילים .27
 ביוב
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( חדר, תא, מיכל, בור, 1970פקודת הבטיחות בעבודה  – 88הגדרה: מקום מוקף: )סעיף   27.1
 מעבר לאדים, צינור כיוצא באלה; 

 בכל מקרה הכניסה למקום מוקף תעמוד בדרישות להלן: 27.2

 אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:

 בוש מכשיר נשימה מתאים.( האדם הנכנס ל1)

( ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת 2)
אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס 

 חגור רתמה שאליה מחובר לבטח למערכת חילוץ מתאימה מחוץ לחלל.

 ציוד חילוץ  ובטיחות: 27.3

 במקום "מוקף" הקבלן יחזיק באתר ערכות חילוץ הכוללות:לצורך עבודה 

 .רתמות גוף מלאות וחבלים לחילוץ 

  .חצובה וכננת חילוץ 

 .זאת בכמות מספקת לציוד כל אחד מהעובדים הנכנסים לחלל המוקף 

 .מפוח אוורור או אמצעי אחר לאספקת אויר צח לחלל המוקף 

  עבודות חמות .ציוד יניקת גזים ורעלים הנפלטים בעת ביצוע 

 2  גלאי גזים רציפים, עמידי מים לנוזלים, תקינים ומכוילים, הכוללים

, רמת נפיצות תחתונה של גזים H2S, ניטור COלפחות: ניטור אחוז חמצן, 

 דליקים. 

  מערכות אספקת אויר חיצונית, ללא תלות   -במקומות בהם קיים חוסר חמצן

 בניטור האויר.

 לל המוקף העובדים בחלל יצוידו באמצעי בעת ביצוע עבודות חמות בח

 לאספקת אוויר חיצוני.

 .סולם באורך מתאים לעומק החלל 

 חשמל  ותאורה  27.4

בחלל המוקף תותקן תאורה בעצמה אשר תאפשר ביצוע העבודה  27.4.1

 בדייקנות.

מערכת החשמל תהיה מסוג מוגן התפוצצות ובעלת מתח נמוך מאוד )עד  27.4.2

 וולט(. 50

 המכנים יהיו מסוג מוגן התפוצצות .כל כלי העבודה החשמליים ו 27.4.3

במקרה של צורך בביצוע עבודה חמה ינקטו צעדים לרבות יצירת אווירה  27.4.4

 לא נפיצה.

 הכנות טרם כל כניסה לשוחות / חלל מוקף: 27.5

 יש לבצע בדיקות וההנחיות להלן, רישומן  ולשמור בפנקס הכללי:

 אוורור יסודי של המקום ע"י הזרמת אויר חיצוני. 27.5.1



131 

 

שעות לפני הכניסה ע"י  24שוחות ביוב, יש לאוורור את הבור בכניסה אל  27.5.2

 מכסים(. 3פתיחת המכסים של התא והתאים הסמוכים )

, רמת S2H, ניטור COבדיקת ניטור האוויר ע"י גלאי הגזים: אחוז חמצן,  27.5.3

נפיצות תחתונה של גזים דליקים. בדיקת תקינות לציוד הבטיחות. במידה 

יכנס לחלל, לא עם ננקטו צעדים לאוורור וקיימת התראה מהגלאי אין לה

 המקום ובמקרה של העדר חמצן אספקת אויר חיצוני במערכת מתאימה!

 תדרוך לפני משימה. 27.5.4

 בדיקת כלי העבודה . 27.5.5

 תקינות ציוד עזרה ראשונה 27.5.6

 קבלת אישור )היתר( מאת ממונה הבטיחות של הקבלן. 27.5.7

וץ העובד ילבש רתמת בטיחות המחוברת באמצעות חבל הצלה אל מח 27.5.8

 לחלל.

 המים ו/או עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אויר קשים ו/או התחברות למתקנים 28
הביוב הפעילים, לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין, 

 כאשר במהלך ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו השוטפת של ממונה הבטיחות של הקבלן.

למפקח מטעם  באופן מיידיוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, הקבלן ידווח , על כל איר 29
המזמין, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה 
הבטיחות של הקבלן יבצע בירור מקיף ויעביר מיידית למזמין דו"ח על נסיבות  האירוע 

 והמלצות לטיפול.

אגף הפיקוח על  -ו, ידווח למפקח עבודה אזורי הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות של 30
ימי עבודה, על כל תאונת עבודה  3 -העבודה, משרד התמ"ת, באופן מיידי, ולא יאוחר מ

ימים ומעלה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למזמין. הקבלן ידווח  3שבשלה נעדר עובד למשך 
היד -ומחלות משלח למפקח עבודה אזורי על כל מקרה מסוכן כמפורט בתקנות התאונות

 .1951-)הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה(, תשי"א

כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן ועובדיו באתר יהיו   31
 תקינים, הקבלן ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

, או בכל הקשור לרפואה אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך 32
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

 מניעת מטרדי אבק  33

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי אבק שמקורם מעבודתו,  33.1
במשך כל שעות היממה, ובכלל זאת, הרטבה, התקנת אמצעים להנחתת אבק, שיקוע 

באמצעים ממוכנים או באמצעות מרססים, יניקת האבק במקום היווצרותו וסילוקו 
כל אמצעי אחר הדרוש למניעת מטרדי  אבק.  מובהר  בזה  כי  במידה וייווצרו מטרדי 

 אבק רשאי המפקח להפסיק את העבודות הכרוכות ביצירת מטרד האבק.

 הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אבק. 33.2

העבודה יחויבו בשטיפת  כל כלי רכב ובמיוחד המשאיות הכבדות שייצאו מאתרי 33.3
 גלגלים מבוץ.

 כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת, חייבים בכיסוי ארגז המטען. 33.4

 מניעת מטרדי רעש 34

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש, כדי שרמת הרעש  34.1
המכסימלית באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור במשך כל שעות 
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 היממה.

ציוד החפירה/חציבה/בניה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד  כל 34.2
,  1979 -בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(  תשל"ט 

 כולל  הצגת טופס דיווח )תוספת שנייה לתקנות( עבור כל כלי.

 צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת הקבלן בגין הפרת חוקי הבטיחות  35

לן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתרי העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, הקב 35.1
תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים 
בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות 

לליות האמור לעיל, וגיהות באתר העבודה עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי לגרוע מכ
המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה 
כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגיהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא 

 הופסקה ע"י הקבלן.

נציגי המזמין או המפקח, רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או  35.2
של כל עובד או ציוד, אשר, עבר על חוקי הבטיחות או על התנהגות בלתי לצמיתות, 

בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך 
 העבודה, וללא תשלום נוסף לקבלן.

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה  35.3
)לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא  הגו/או כל דין ו/או נו

יחבוש קסדת מגן או לא ינעל נעלי בטיחות, חוסר בגידור, אי בדיקת ציוד שחובה 
יהיה המזמין רשאי לקנוס את הקבלן בסכום לבודקו, אי מילוי יומן עבודה יומי וכו'( 

. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו לכל הפרת בטיחות בודדת₪  2,000של 
של המזמין לקנוס את הקבלן עקב הפרת הוראות הבטיחות והגיהות, כדי לגרוע 

לרבות הפסקת עבודות מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או כל דין, 
 הקבלן באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטיחות.

אם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר במידה וימצא המפקח מטעם המזמין, בהת 36
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, יוכל המזמין באמצעות המפקח לתן 

ימים ממועד קבלת  7התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
עד סיום ההתראה, יוכל המזמין, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומו

 ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים 
 והתרופות העומדים לרשות המזמין במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת 
כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא של 

 הסכם זה.

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן 
החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה 

 במכרז זה.
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 'ינספח 

 

 לאחזקת מערכת קווי המים והביוב  טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( 

יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן. חברהה

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

 ה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.הסכומים בטבל

תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת  החברה
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

אלא אם התאגיד הודיע על כך לא יראו בשימוש התאגיד בזכויותיו עפ"י סעיף זה, כביטול החוזה ע"י התאגיד, 
 במפורש ובכתב, הקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבותו עפ"י החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

 אין באמור בנספח זה לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת למזמין/התאגיד לפי הסכם זה.

 

 אורית "דמס
הפיצוי 
 המוסכם

 

1 . 
 עד שקוטרו בקו בפיצוץ טיפול לצורך לשטח בהגעה איחור

 העירוני מהמוקד הקריאה קבלת לאחר משעה יותר של 2"
 מהתאגיד או

725 ₪ 

2 . 
 מעל שקוטרו בקו בפיצוץ טיפול לצורך לשטח בהגעה איחור

 הקריאה קבלת לאחר משעה יותר של 6"  ועד כולל 3"
 מהתאגיד או העירוני מהמוקד

1,500 ₪ 

3 . 
  מעל שקוטרו בקו בפיצוץ טיפול לצורך לשטח בהגעה איחור

 מהמוקד הקריאה קבלת לאחר משעה יותר של כולל 8"
 מהתאגיד או העירוני

3,750 ₪ 

4. 
 מכל מים בקו בפיצוץ טיפול לצורך לשטח בהגעה איחור

                               שעות 3-מ יותר של וקוטר סוג
10,0000 ₪  

5. 
 המהנדס הנחיות פי על הקריאה ביום התיקון ביצוע אי

 איחור יום לכל (מלא או זמני תיקון)
1,500 ₪ 

6. 
 יום בסיום זמני באופן לקדמותו השטח ב"מצ החזרת אי

 הינו הקנס) העבודה של סופי לתיקון ימים 4 ועד התיקון
 ( יומי

 ליום/  ₪ 1,200

7. 
 מעבר מלא באופן לקדמותו השטח מצב החזרת ביצוע אי

 (יומי קנס)  התיקון השלמת לאחר ימים לשבעה
 ליום / ₪ 2,250

 

8. 

 עבודה יום בסיום  השטח ניקיון ואי עודפת פסולת פינוי אי
 לאתר יהיה הפסולת פינוי – בטיחותי מפגע שיהווה ומבלי

 .(יומי הינו הקנס) מורשה פסולת

 ליום / ₪ 1,000

 ₪ 4,000  מפקח י"ע בכתב באישור שלא חבק התקנת .9

10. 
    כולל כביש בחציות מהודקים מצעים מילוי ביצוע אי

   (יומי קנס. ) חם אספלט לביצוע עד יומיות השלמות
 ליום / ₪ 1,500

 לאביזר /₪ 770 המזמין למחסן שפורק אביזר החזרת אי .11
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 ליום/  ₪ 5,000  סעיף י"עפ צוות התייצבות אי/  חסר צוות .12

13. 
 השטח מצב החזרת לאחר מדרכה או כביש ניקוי אי

 .ימים( 3) לשלושה מעבר, לקדמותו
  ליום/  ₪ 1,000

14. 
 הפסקת נוהל פי על ולא הודעה ללא, לצרכנים מים ניתוק

 .התאגיד של מים
1,000 ₪  

15. 
 החלטת לפי קנס או/ו הפחתה – עבודה של לקוי ביצוע

 להלן' ד סעיף ראה-המפקח
 ₪ 
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 'אינספח 

 
  (Made-As)  מצבית מפה להגשת הנחיות

                                                                                                                      
 

 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. 

קבלת הנתונים לפי מפרט זה תאפשר לתאגיד לבצע בקרת איכות וקליטה מהירה ומלאה של קבצי 
 של התאגיד.  GIS-תיעוד העבודות והמפות המצביות, לתוך מערכת ה

על הקבלנים המספקים קבצים כאלו לתאגיד, אם במסגרת מכרז או על פי הזמנת עבודה, לספק 
את הקבצים על פי הדרישות וההגדרות במפרט. העמידה בהגדרות המפרט היא תנאי לאישור 

 העבודה על ידי התאגיד ולתשלום הסופי. 

 יקון. קבצים שאינם עומדים בדרישות המפרט, יוחזרו לקבלן לת

 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
 למסירה סופית(, יש להעביר את החומר על גבי דיסק.מהתאגיד 

  החומר הסופי יועבר לתאגיד בליווי שני עותקים קשיחים )פלט מודפס( עם חתימת
 המוסר. 

  את החומר יש למסור כקובץdwg  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 יהווה 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. 
  כל ישויות המים והביוב ייבנו בשכבות נושאיות ובבלוקים מוגדרים מראש. רשימת

וגדרים השכבות והבלוקים בהם ניתן להשתמש מוגדרים בהמשך מסמך זה. כמו כן הם מ
 ( המצורף. Templateבקובץ התבנית )

 לנמוך מהגבוה יהיה גרווטיציוניות בשכבות הדיגיטציה כיוון. 
  בין כל ישויות הרשת חייבת להיות קישוריות גיאומטרית. יש לוודא מגע גיאומטרי בין

בזמן העריכה. שתי נקודות שאין ביניהן חיבור של מקטע  Snap -הישויות על ידי שימוש ב
 יחשבו כנתק.  קוי,

 יש להקפיד על תקינות טופולוגית ולהמנע מ- Overshoot 
 ה( ברשת הביוב יתחברו מקטעי הקוים במרכז השוחות- Insertion Point  )של השוחות

 בכדי ליצור רציפות טופולוגית.
 רק על ידי מגופים, מעביר קוטר, או במקום בו  ברשת המים יקוטעו מקטעי הקוים

 נפגשים מקטעים בעלי מאפייני נתונים שונים )כגון שוני בחומר הצינור או בשנת הנחתו(. 
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 )'בין כל שני מקטעים קוויים שונים חייב להיות אביזר כלשהו )מגוף, מתאם וכו 
 ה נקודה. לא ימוקמו שני אביזרים )מגוף, הידרנט, נקודת חיבור לצרכן( באות 
  .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'(. 
  'אלמנטים שאינם שייכים לרשתות המים והביוב כגון ישויות רקע, קוי עזר הערות וכו

 של המים והביוב ולעשות שימוש בצבעים שונים. יש להכניס לשכבות שונות מאלו
 הערות הנוגעות לישויות ספציפיות יש לכלול כ- Block Attribute  .בבלוק הרלוונטי 
  0הערות כלליות על גבי השרטוט יש לכלול בשכבה . 
  פרטים קיימים בשטח עבורם אין צורך בעדכון נתונים, יש לכלול בשכבות המתאימות

יוב קיים, מגוף קיים, שוחת ביוב קיימת(. במידה ונקלטו עבורם )קו מים קיים, קו ב
מאפיינים מעודכנים יש להכניסם לשכבות הרגילות )קו מים, קו ביוב, מגוף, שוחת ביוב( 

 )קיים בשטח( בשדה מקור המידע והמאפיינים המעודכנים. 6עם הערך 
 
 

 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

מידע שיועבר בשכבות הטקסט )אנוטציות( לא ייקלט ויחשב כחסר. המידע יועבר האביזר. 
-פירוט הבלוקים למסירת המידע האלפא –ות הפירוט המופיעות בנספח א בבלוקים על פי טבלא

 נומרי.

  מקטע המכיל את הנתונים של האחד לכל אביזר )שוחה/קו/אביזר תשתית וכו'( יהיה בלוק\ 
(. mid-pointיש למקם את הבלוק להעברת תכונות של מקטע קוי בדיוק במרכז הקו )אביזר. ה

. אם מדובר בשכבה קוית , ימוקם הבלוק באותה Snapות יש להצמיד את הבלוק לקו באמצע
 שכבה בה ממוקמת הישות אותה הוא מתאר 

  יש לעשות שימוש בפונטים מסוג  –עבריתWindows True Type  

 יש להקפיד  .העבודה ביצוע בעת לו זמין היה לגביהם המידע אשר השדות כל את ימלא המודד
 מצורפות.על אכלוס שדות החובה כמפורט בטבלאות ה

 ( 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 המתייחסיםאת הערכים של מאפייני הרכיבים 

 אות הרלוונטיות המצורפות כנספח ב' למסמך זה. טבללפי ה
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 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
 בלוק ללא אטריבוטים Point Pressure_Reducer מקטין לחץ 4619
  Point Water_Valve מגוף מים 4621
  Point Water_Resrvoir בריכת מים 4622
 בלוק ללא אטריבוטים Point Mekorot_Valve מגוף מקורות 4623
 בלוק ללא אטריבוטים Point Blind_Flange עיווראוגן  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
  Point Hydrant ברז כיבוי אש 4661

Existing_water 

line_ 

 ללא בלוק  Polyline קו מים קיים

Existing_ 

Water_Valve 

 ללא בלוק  Point מגוף קיים
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 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: 

 שדה חובה כינוי הערות סוג נתון 4601 - קו אספקהקטע 

DIAMETER Number חובה ברשת המיםקוטר  טבלאי 

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 
 6          מותרים: 

-3 מצב קיים / -
AsMade מקור מידע   

PLACINGFORM Number צורת הנחה טבלאי   
 
 

 4602שם שכבה: 
 תאור שכבה: חיבור מים

 Water_Client_Connectשם בלוק: 

 שדה חובה כינוי הערות סוג נתון 4602 -מים חיבור 

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: 

   מקור מידע AsMade-3קיים / 

PLACINGFORM Number צורת הנחה טבלאי   
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 4603שם שכבה: 
 תאור שכבה: חיבור בין מדי מים

 Water_Device_Connectשם בלוק: 

 שדה חובה כינוי הערות סוג נתון 4603 - חיבור לאביזר

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: 

 שדה חובה כינוי הערות סוג נתון 4606 -קו קולחין 

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 

טבלאי: ערכים מותרים: 
-3מצב קיים / -6

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

WATERSTATIONNAM
E Text   תחנה\שם המתקן   

PUMPNUMBER Number   
משאבה  מספר

   בתחנה
INSTALLYEAR Number   שנת התקנה   
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 התקנהצורת  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   מגופים סוג תא   
COVERTYPE Number חובה 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\תכולה 

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 נתוןסוג  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 -שרות ברז   כינוי הערות סוג נתון 
שדה 
 חובה

STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   
INSTALLYEAR Number   שנת התקנה   
VALVEID Text  מבנהxxx/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   

 
 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   
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 4653שם שכבה: 
 תאור שכבה: מז"ח

 Mazahשם בלוק: 

4653 -מזח     כינוי הערות סוג נתון 

STATUS Number סטטוס טבלאי   

NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   התקנה

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   
שנת 

   התקנה

VALVEID Text 

מבנה 
xxx/y/n 

מזהה 
   אביזר

DIAMETER Number   חובה קוטר 
 
 

 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 
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   
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 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   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 המידעמקור  טבלאי   

StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   
GUSH Number  מספר גוש  

HELKA Number   מספר חלקה  
 

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   מספר הידרונט  

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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 חלק ב': מפרטי בלוקים בשכבות ביוב
 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 

-6ערכים מותרים: 
-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  חובה קוטר  עבור שוחה עגולה 

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 אמצעי ירידה  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 
 חובה

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 )
 

 לליות:טבלאות כ
 

 מיקום
 קוד )לקליטה( תיאור

 1 מרכז הכביש
 2 צד הכביש

 13 חציית כביש
 3 מדרכה

 7 אי תנועה
 12 שביל

 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

 קוד )לקליטה( תיאור
 0 לא ידוע

 1 עילי
 2 תת קרקעי

 3 מתחת לכובע פלדה
 

 רשימות ערכים לישויות ברשת המים
 

 )לכל הישויות ברשת המים( קוטר ברשת 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 
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 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 מקורות, קולחין, חקלאות( סוג מגוף
 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

 3 בנוי מאבן
 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 
 
 
 

 ברז כיבוי אש סוג
 קוד )לקליטה( תיאור
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 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



155 

 

רגיל פנימי עם  4
 צינור

פנימי בלי  –רגיל  5
 צינור

שייך לקו  –חלון  6
 ראשי

לא שייך  –חלון  7
 לקו ראשי

 
 

 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 אליפסה
 5 טרפז

 6 משולש
 
 

 מידות מכסה
1 30 

10 20x20 
11 25x16 
12 25x25 
13 30x30 
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 003/2021מס'  מכרז פומבי 
מכרז לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים והביוב  

 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 

 

 

 תכניות ופרטים טיפוסיים -  'בינספח 
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 003/2021מס'  מכרז פומבי 
לאחזקה, תיקון והחלפת תשתיות  המים והביוב  מכרז 

 בשטח השיפוט של העיר רעננה

 

 

 

 רשימת מתקני התאגיד -  יג'נספח 
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 נספח יג'

 רשימת מתקני התאגיד 

 

 

 מי רעננה  -מתקני מים וביוב 

 כתובת חלקה גוש פעיל/לא פעיל אתר מס'

תאגיד-פעיל מט"ש 1  חקלאידרך שטח  5,11,69,83 7660 

2 
  -2מתקן סינון ו –מאגרים 

 אלמ"ק 160מאגרי קולחים 
 תש קולחים להשקייה 

תאגיד-פעיל  דרך שטח חקלאי 11 7668 

תאגיד-פעיל 1מכון ביוב  3  דפנה/עתידים 31 7656 

תאגיד-פעיל 3מכון ביוב  4  ויצמן/דרך הפארק 237 7649 

תאגיד-פעיל 4מכון ביוב  5  מול הפארק 71 7648 

תאגיד-לא פעיל 2 באר 6  2הרצל  43 6583 

תאגיד-לא פעיל 3באר  7  כביש חיפה 64 7658 

8 
 5מכון 

בריכות אגירה +צומת  2
 מיהול 

תאגיד-פעיל  103אחוזה  350 ,393 6586 

 6מכון  9
תאגיד-פעיל בריכת אגירה  12השאבה  323 7651 

תאגיד-פעיל 6באר  10  251אחוזה  304 7651 

 א 7מכון  12
תאגיד-פעיל אגירה+צומת מיהולבריכת   הרב ניסים 211 6581 

תאגיד-פעיל 10באר  14  2דרך הפארק  275 7650 

תאגיד-פעיל 13באר  15  גאולה/ויצמן 42 7652 

 15באר  16
 2דרך הפארק  283 7650 תאגיד-פעיל

 16באר  17
 38עקיבא  736 6581 תאגיד-פעיל

 18באר  18
 1החרושת  39 8981 תאגיד-לא פעיל

 19באר  19
 15השרון  265 6586 תאגיד-פעיל

 22באר  20
 17שברץ  380 6581 תאגיד-פעיל

21 
 23מכון 

בריכות אגירה+ צומת  2
 מיהול 

 דרך כבר נחמן 108 7652 תאגיד-פעיל

 24מכון  22
 בריכת אגירה+צומת מיהול

 פארק רעננה 245 7650 תאגיד-פעיל

 כולל מתקן טיוב 25באר  23
 9איזי שפירא  324 7654 תאגיד-פעיל

בריכת  26מכון  24
 אגירה+צומת מיהול

 5הפרחים  508 6582 תאגיד-פעיל

 משרדים 25
 56אחוזה  358 7651 תאגיד-פעיל


