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 א'   מסמך
 

  

 

 מהות המכרז/ החוזה  .1

"( )העירייה והתאגיד  תאגיד"ה  –ומי רעננה בע"מ )להלן "(  העירייה"  –רעננה )להלן  עיריית  
עבודות תשתית , הצעות לביצוע לקבל ת בזה ומבקש"( המזמין" –ולחוד יכונו להלן ביחד 

"( הכל כמפורט במסמכי המכרז/  העבודות" –)להלן  סלילה ופיתוח ברחוב ויצמן ברעננה 
 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.החוזה המצורפים למכרז זה 

 
 המכרז בנוי משני פרקים :

 
 פרק חפירות ועבודות תשתית .1

 פרק סלילה ופיתוח צמתים .2

חובה להגיש הצעה לשני הפרקים. יש להגיש אחוז הנחה אחיד וגורף אשר יהא תקף לשני 
 הפרקים.

 
 קבלן זוכה אחד לביצוע כלל העבודות נשוא מכרז זה.  תבחרהעירייה 

 
 

  : מסמכי המכרז/ החוזה .2
 

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

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/החוזה ותנאיו:

 מסמך א'.  -תנאי המכרז והוראות כלליות  .1

 . 3א – 1מסמך א –ע תצהירי המצי .2

 .(2)4(, א1) 4מסמך א –ת למכרז ות בנקאייונוסח ערבו .3

 . 5מסמך א – טבלת ריכוז .4

 מסמך ב'.  –הצהרת והצעת הקבלן  .5

  .מסמך ג' –חוזה על נספחיו  .6

 .1מסמך ג' –לביצוע נוסח ערבות בנקאית  .7

 .2מסמך ג'  –נוסח ערבות בנקאית לטיב  .8

 .3 –מסמך ג'  – נספח ביטוח .9

עבור עיריית רעננה ותאגיד   ( AS-MADE) הנחיות להגשת מפה מצבית .10

 .4' גמסמך  -מי רעננה

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

 .1מסמך ו' -תנאים מיוחדים לביצוע  .12

 . 2מסמך ו' -מפרט טכני מיוחד  .13

 1מסמך ג' -.        תנאים כלליים מערכות מים וביוב14

 2מסמך ג' -.        מפרט מיוחד מערכות מים וביוב15

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 3מסמך ג' –.        אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחיריהם מערכות מים וביוב 16

 מסמך ח'.  –למכרז ו/או לביצוע העבודה   תכניות .17

ל דפי לכווגישור בהוצאת חברת נתיבי ישראל  .        מפרט כללי  לעבודות סלילה  18

   מסמך ט' )לא מצורף( –עדכון 

 . 2מסמך ז' -ו 1מסמך ז' -כתב כמויות ומחירים  . 19

 ". המכרזכל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי  ב. 

 

 עדיפות בין מסמכים .3

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

 עצמם, יקבעו המסמכים לפי סדר העדיפות הבא: 

 כללי :

עבודות למעט עבודות המפורטות  במפרט מיוחד  הכלל  –עיריית רעננה באחריות עבודות 

  2-כתב כמויות זו 57של פרק 

עבודות המפורטות  במפרט מיוחד של פרק  כלל ה  –מי רעננה בע"מ  תאגיד  באחריות  עבודות  

  2-וכתב כמויות ז 57

 

 - עדיפות לצרכי תשלום א.

 

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

מפרט טכני מיוחד , סדר העדיפויות כדלהלן: כתב הכמויות,  תשלוםייחשב לצורכי  

, המפרט )במסגרת הפרקים המתאימים במפרט(  המיוחדיםאופני המדידה  ולרבות  

  נתיבי ישראל חברת  כללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת מפרטתכניות,  הטכני,

המפרט הכללי, מסמך שינויים בתנאי , (רעננה בלבדעירייה באחריות )בעבודות 

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

והוראות המפקח ביומן העבודה; כל אחד עדיף על הבא  , תקנים זריםשראלייםי

  אחריו.

 

 - עדיפות לצרכי ביצוע  ב.

 

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

סדר העדיפויות כדלהלן: תוכניות, מפרט טכני מיוחד, כתב  , ביצוע המבנהלצורכי 

  מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת חברת נתיבי ישראל  הכמויות,

המפרט הכללי תנאי החוזה לביצוע  (,רעננה בלבדעירייה באחריות )בעבודות 

, תקנים ישראליים, תקנים ההזמנה לקבלת הצעות  )מסמך זה(המבנה )ההסכם(, 

  .יוזרים,  והוראות המפקח ביומן העבודה; כל אחד עדיף על הבא אחר

 

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

ההוראה שבמסמכים השונים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים 
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, וזאת לפי קביעת המפקח להסכם, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע 

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

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

 לכך, והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל.

 

 

 תנאי סף -כשירויות המציע .5

לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר קבלנים אשר התאגדו לשותפות אד הוק לשם 

 הגשת הצעה למכרז זה.

רשאים להשתתף במכרז קבלנים העונים בעצמם על הדרישות המצטברות הבאות ואשר  

 הציגו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו, כדלקמן :

 

-ג'בפנקס הקבלנים  בסיווג  מקצועי  במועד הגשת הצעתם למכרזקבלנים הרשומים  .א

וזאת על פי חוק רישום קבלנים לעבודות   )כבישים, סלילה ופיתוח(  200בענף ראשי     3

  .-1969הנדסה בנאיות תשכ"ט

המציע ו/או קבלן משנה איתו התקשר לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז  בנוסף, יהא 

 .)ביוב, ניקוז ומים( 260בענף  2זה בעל סיווג קבלני תקף של לפחות ב'

מעמיד קבלן משנה מטעמו לביצוע עבודות המים  במידה והמציע )הקבלן הראשי( 

בינו לבין  ה לביצוע העבודות נשוא מכרז זג הסכם תקף יהצהמציע לנדרש  -והביוב

 .  קבלן המשנה, אשר יכול שיהיה מותנה בזכיית המציע במכרז

התנאים המפורטים בסעיפים הבאים: סעיף ב,  סעיף   בכל  יעמודקבלן המשנה  כמו כן,  

 ג סיפא, סעיף ה, ו' וסעיף ז'.

 מציע אשר הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים על פי החוק. .ב

 

"קבלן ראשי" העונה על כל הדרישות   -רשאי להשתתף במכרז מציע בעל ניסיון מוכח כ .ג

  –המצטברות הבאות  

השנים  הרצופות האחרונות אשר הסתיימו  5במהלך כקבלן ראשי ביצע  .1

פרוייקטים של עבודות תשתית,  שניביום הגשת הצעות למכרז זה לפחות 

 .שהסתיימוסלילה ופיתוח 

עו עבור רשות מקומית ו/או מועצה מקומית ו/או הפרויקטים הללו בוצ .2

 תאגיד עירוני במרקם עירוני פעיל.

 תקופת החוזה  /גמר ביצוע העבודה .4

 

הנקוב המועד  מיום  חודשים 5 תוך המועד לגמר ביצוע העבודה על פי המכרז/החוזה הוא   

  .בצו התחלת עבודה והוא מהווה תנאי עיקרי להשתתפות במכרז
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)המציע היה הפרויקטים בוצעו בהתקשרות ישירה של המציע מול המזמין  .3

 .  הקבלן הראשי של הפרוייקט(

מיליון ₪   7כל אחד מהפרוייקטים הינו בהיקף כספי סופי של לפחות  .4

 י מע"מ.)שבעה מיליון שקלים חדשים ( לפנ

 

רחוב מאוכלס ו/או איזור תעשייה מאוכלס. –"מרקם עירוני פעיל"  –בסעיף זה  

מובהר כי פרויקט להקמת שכונת מגורים חדשה לא ייחשב כפעילות במרקם עירוני 

 פעיל.

 

 -א' להלן,  5הקבלן מציע קבלן משנה מטעמו על פי המתואר בסיפא לסעיף ככל ש

של    עבודה אחת  קודם ומוכח בביצוע של לפחות    על קבלן המשנה להיות בעל ניסיון

תאגיד אשר בוצעו עבור  ,חדשות ו/או שדרוג תשתיות קימות מיםהקמת תשתיות 

, ואשר אלף תושבים לפחות , לפי נתוני הלמ"ס    50יה המונה  יהמשרת אוכלוס  מים

ושלוש מאות אלף  מיליון) ח"ש 1,300,000הינה בהיקף כספי של לכל הפחות 

 חדשים( )לפני מע"מ(, ואשר החלו, בוצעו ונסתיימו במהלך התקופה שמיום  שקלים

   .ועד למועד הגשת ההצעה במכרז זה 01.01.2015

  .ג' להלן 15בכפוף לאמור בסעיף  מציע אשר נכח בסיור הקבלנים מתחילתו ועד סופו .ד

בדרישות החוק בנוגע להעסקת עובדים, מציע אשר עומד בכל דרישות החוק ובין השאר   .ה

 בנוגע להעסקת עובדים זרים ובנוגע לאי העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.

 תאגיד הרשום בישראל כדין.  .ו

                    המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא  .ז

 מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .ח

 אופן הגשת ההצעות .        6

 

 רט להלן:המציע יגיש את הצעתו, על פי המפו
 

לביצוע  1/2021מס' "מכרז פומבי אשר על גביה יירשם במעטפה אחת הצעת המציע תוגש 

עבודות תשתיות, פיתוח וסלילה להרחבת צמתים קיימים וסלילת שביל אופניים ברחוב ויצמן". 

שתי מעטפות  מעטפות  נפרדות )מעטפה מקצועית, מעטפה כספית  4לתוך המעטפה יוכנסו 

 (. נפרדות לשתי ערבויות המכרז

 
נספחיו, בשני ( ולא כולל מסמך ב'המגיש יגיש את מסמכי המכרז )  -המעטפה המקצועית .א

עותקים, חתומים בחתימה מקורית על ידו )חותמת + חתימה(, , וכולל המסמכים 
 )הצעת והצהרת המציע(.וללא מסמך ב' להוכחת עמידה בתנאי הסף, 

 
)הצעת מסמך ב'  במעטפה אחת נפרדת וסגורה המציע יגיש את    -המעטפה הכספית .א

את כל למזמין המשתתף במכרז יגיש . עותקים חתומים  2 -והצהרת המציע( ב

מסמכי המכרז לרבות תוכניות, מפרטים וחוברות המכרז וצרופותיהם, כשהם 
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חתומים על ידו במקומות המיועדים לכך, ובנוסף לכך חתומים על ידו ועל ידי 

 הטבעת חותמתו בתחתית כל עמוד ועמוד בו. 

מחירים בש"ח  מהובתנאים שלהלן כהנחה באחוזים בלבד הצעת המציע תצוין   .ב

, אשר נקבעו במסמכי הזמנה זו בגין ביצוע העבודות )שקלים חדשים( וללא מע"מ

כתב הכמויות הן תינתן הנחה אחידה ביחס לכל פרקי כתב הכמויות )ובאופן שבו 

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

 על הסף.

המציע יגיש שתי מעטפות נפרדות לשתי ערבויות המכרז    -  המכרז  ערבויות  מעטפות .ג

 הנדרשות )ערבות לעיריית רעננה וערבות לתאגיד מי רעננה(

 

לא יציע הנחה  מובהר, כי מציע המגיש הצעה להנחה ביחס למחירי כתב הכמויות 

  15%-0%אחוז ההנחה האפשרי הוא  .,)חמישה עשר אחוזים( 15%בשיעור העולה על 

 הצעות אשר תחרוגנה מטווחים אלה, תיפסלנה על הסף.  כולל, בלבד.,

 תיפסל על הסף.-הצעה בה תירשם תוספת  -אין לרשום תוספת

 

שתי ספרות  חייבת לכלול  , בשבר עשרוני וההנחה חייבת להיות נקובה באחוזים בלבד 

 % _ _. _ _   -דהיינו.  ,לאחר הנקודה העשרונית

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

 .0%במקרה שלא יצוין % הנחה כלשהו, יראו כאילו נרשם 

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

ס"ק   13כמתואר בסעיף    הן הגרלהיהעשרונית, לא יחשבו כהצעות זהות ולא תערך בינ 

 ד' למסמך זה. 

  

  בין הזוכה במכרז בנפרד  הצעת המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם    .ד

 . ובנפרד בין הזוכה במכרז לבין התאגיד לבין העירייה

 

 :חתימות נדרשות  ד.     

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

הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמם  המינימאליהמנהלים 

המלא, כתובת התאגיד ויצרפו את חותמת התאגיד. כמו כן, תצורף הוכחה  

 על זוכת החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.

 

 : על המציע לצרף להצעתו את האישורים הבאים   ה.               

על המציע לצרף להצעתו המלצות ורשימת עבודות שבוצעו על ידו בנוגע   .1

   )ג( לעיל. 5המצוינות בסעיף לעבודות 

 

 להמלצות יצורפו הפרטים הבאים : 

 שם הפרויקט ומהות העבודה   .א

 מייל(–שם המזמין ופרטי איש  קשר )כולל פקס, טלפון ואי  .ב
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 ומועד סיומו הפרויקטמועד תחילת  .ג

 ., המנהל/ מפקח הפרויקטאדריכל  :שמות .ד

 היקף כספי של הפרויקט .ה

 

לבדוק את הפרטים שנמסרו על ידו למזמין המציע מאשר בהגשת הצעתו  

 ולקבל חוות דעת מהגורמים אשר לקחו חלק בפרויקטים שבוצעו על ידו.

 

)א(   5על המציע לצרף להצעתו אישור בדבר היותו קבלן רשום כאמור בסעיף  .2 

 לעיל.

  בדבר היותו עוסק מורשה.על המציע לצרף להצעתו אישור   .  3                

על המציע לצרף אישור עדכני מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול     .4 

ספרים כחוק, וכן אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 .-1976חשבונות( התשל"ו

על המציע לצרף תצהירים חתומים ומאומתים כדין על ידי עו"ד בדבר שמירת   .  5 

ותצהיר אי  ( 2א' העסקת עובדים זרים  )מסמך (, 1א'י העבודה )מסמך חוק

 (3א'העסקת עברייני מין )מסמך 

.    מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל  6 

החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם   רשם

 החברה.  את

 . קבלה של רכישת מסמכי המכרזהמציע יצרף העתק  .   7

ככל שהמציע מעמיד קבלן משנה מטעמו לביצוע עבודות המים והביוב,  .8

יהא על המציע לצרף את מלוא המסמכים  -)ג( לעיל 5 -)א( ו5כמפורט בסעיף 

 דלעיל ביחס לקבלן המשנה.

 

 

 

 המזמין רשאי לפסלה. המזמין הא י –הצעה שלא יצורפו אליה האישורים הנדרשים 

 . ו/או הבהרות לפי שיקול דעתו הא רשאי לדרוש השלמת מסמכיםי

 

 

 ת למכרז יוערבו .6

מקוריות חתומות  שתי ערבויות בנקאיות      -בשתי מעטפות נפרדות    -המציע יצרף להצעתו   א.              
האחת לטובת עיריית רעננה והשנייה לטובת מי רעננה בהתאם   ,נפרדותואוטונומיות 

   .(2)-(1) 4א' לנוסחים מחייבים המצורפים בזאת כנספחים

 
הערבויות תוצאנה על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק, ותנוסח לטובת עיריית  ב.

 .(  2)-(1) 4א' מצורף כנספחיםבהתאם לנוסח הרעננה ולטובת מי רעננה בע"מ 
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הערבויות תוחזרנה לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם  ד.
 הזוכה/ים במכרז. 

 
הצעה שלא יצורפו אליה ערבויות בנקאיות העונות על כל הדרישות המפורטות  ה.   

 לא תידון כלל.  -לעיל 

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .        8

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

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

 המכרז. על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי  ב.    

 

 הצהרות המציע  .9

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

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

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

ת העבודות נשוא הפיננסית, המשאבים וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע א

, ןובמועד ןבמלואהעבודות לרבות ביצוע  המכרזהכל כמפורט במסמכי  -המכרז 

מסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם הוא יפעל במיומנות וברמה  בוכי 

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

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

 זה.  מכרז דין והקפדה לעמוד בדרישות כל תקן והוראות 

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

  מתחייב  ,מצהיר מציעתנאי השטח לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם. ה

את המערכות המצויות בתוכו ואו ודרכי ותנאי הגישה ומסכים כי הוא בדק את 

 הסובבות אותו והתחשב בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו.

     בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת כל טענה  ג.

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -התנאים  באתר 

 .מבוטל ד.  

תוך קיצור מקסימאלי של  יבצע את העבודה בלוח הזמנים הנדרש ממנו, ,זוכהה .ה

 תקופת הביצוע ושל אי הנוחות לסביבה.

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

 או מי מטעמו.

      שינוי סדר העבודה שנקבע מראש והעברת צוותים וציוד, מאזור לאזור עקב דרישת  .ז

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

 לתביעה כספית כלשהיא.

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

וזאת  ללא שינוי במחירי היחידה ו/או תביעות כלשהם   הזוכ בלוח הזמנים של ה

 לתשלום נוסף.

     לקחת בחשבון כי חלק מן העבודות המפורטות בכתב הכמויות יתבצעו  מציעעל ה .ט
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בקטעים קטנים ומפוזרים בהתאם לתוכניות, למצב בשטח ולפי החלטת המנהל  

 ו/או מי מטעמו.

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

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

את אישורו של המזמין, לא תשחרר את הקבלן  יםשל צד שלישי כאמור דורש

למעשיהם ומחדליהם של המזמין  ממחויבויותיו ואחריותו המלאה והבלעדית כלפי  

 כל הוראות הסכם המכרז על נספחיו. צדדים שלישיים כאמור ולביצוען המלא של

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

חובותיו בדבר אי העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ומתחייב לעמוד בכל  

 כרז.דרישות אלו במידה ויקבע כזוכה במ

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים  .10

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

 למסמכי המכרז. 

הא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה, תיקון, השמטה או תוספת משום המזמין י ב.

העלולה לגרום לפסילתו של המציע  הסתייגות אסורה של המציע מתנאי המכרז 

 .והכל לפי שיקול דעתו של המזמין

למען הסר ספק, על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים ללא עריכת   ג.

בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח    שינוי כלשהו על גביו.

מבטח אותו של המציע אולם על המציע להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם ה

כי ביכולתו להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז. כל הסתייגות תובא מולו  ולאשר  

 א. להלן. 11על פי הנוהל המפורט בסעיף המזמין לידיעת 

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

המחיר של כל   נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין

יחידה שצוין בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו 

את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור  

 לעיל.

  

 הבהרת מסמכי החוזה  .11

 

 לשכה המשפטיתהמציע בכתב ל , יודיע15:00בשעה  25/1/21 מיוםלא יאוחר  א.

על כל סתירות, שגיאות, )להלן: הלשכה(    09-7610255באמצעות פקס מס'    בעירייה

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

בקשר  למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי החוזה או הנוגע  

 לעבודות נשוא החוזה.

 תשובות בכתב.ליתן  לשכההרשאית מסר המציע הודעה במכתב כאמור לעיל,  ב.

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

 ההבהרה , כשהם חתומים על ידו . \לשאלות והתשובות 
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ן המזמימסור עותק של כל  השאלות והתשובות שנמסרו על ידי ת לשכהה ד.

למציעים, לכל המציעים במכרז, וכל מציע יצרפם ויחתום בשוליהם, כחלק בלתי  

 נפרד מהצעתו.

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

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

 כחלק בלתי נפרד ממנה. 

 

 המזמין רכוש  -מסמכי החוזה  .12

 

הבלעדי, זכויות הבעלים,   םוקניינוהתאגיד  של העירייה    ןמסמכי החוזה הינם רכוש .א

ה זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא, שייכות לעיריי

, כאמור למזמיןוהם נמסרות למציעים בהשאלה למטרת הגשת הצעות  ולתאגיד

במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא 

לא יאוחר מאשר המועד  למזמין  ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם  

רז  במכ להלן, וזאת בין שהגיש הצעה  15כאמור בסעיף  -האחרון להגשת ההצעות 

 אם לאו. וביןזה 

מסמכי המכרז    רכישתמובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר   .ב

 בוצעה על שמם. מאת המזמין 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות בשעות העבודה המקובלות במחלקת נכסים  .ג

 והתקשרויות.

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

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

של העירייה ובנוסף של  הצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית  של ועדת המכרזים

במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ועדת המכרזים של התאגיד.  

חסויים. עם זאת מובהר   וכמפורט במסמכי הצעתו, אילו סעיפים לדעתו הינם

של העירייה  לוועדת המכרזיםלמציע כי שיקול הדעת להראות הצעתו מסור 

 ןת להציג כל מסמך אשר לפי דעתורשאי  ןוהובנוסף של ועדת המכרזים של התאגיד  

  אינו חסוי.

 

 המזמין החלטות  .13

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

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.מין המזאין  .ב

הן בשיעור האחוזים הנקוב  , זו לזו זהותכשרות הכספיות ככל שתוגשנה הצעות  .ג

,  שתי הספרות שלאחר הנקודה העשרונית לפני הנקודה העשרונית והן ב

  ביותר הכשרות הזולות הכספיות לערוך הגרלה בין ההצעות המזמין באפשרות 

, והמשתתפים במכרז מוותרים המזמיןהבלעדי של  ועל פי שיקול דעתוהכל 

במפורש ומראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מי מיחיד המזמין ו/או 

  .מי מטעמו בקשר לכך
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הא רשאי למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/החוזה או חלק  המזמין י .ה

 .הכל לפי ראות עיניה -הימנה 

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

 .הפחתהלפרטיהם בגלל השינוי או ה

הא רשאי להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב  המזמין י .ז

 מעולה, ובמועדים המפורטים במכרז.

כל הצעה   נהתפסולשל העירייה ובנוסף ועדת המכרזים של התאגיד  ועדת המכרזים   .ח

אשר תוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם 

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

לדרוש  םרשאי יוהשל יחיד המזמין ית המכרזים וו/או ועדו/או התאגיד העירייה  .ט

קם השלמת מסמכים ו/או מידע ו/או המלצות מכל המשתתפים במכרז ו/או חל

ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות בכל הקשור לניסיונו 

 ועמידתו בתנאי הסף.

מובהר כי תנאי מתלה להתקשרות ו/או מימוש ההתקשרות עם הזוכה הוא קבלת      י.  

תאגידי מים וביוב מהווה פי חוק -אישור הגורמים הרלוונטיים ברשות המים על

תנאי מתלה להסכם וכן אישור המלצת ועדת המכרזים המשותפת על ידי כל 

הגורמים המוסמכים של כל אחד מיחידי המזמין )העיריה והתאגיד(. מבלי לגרוע 

מהאמור, עם סיום עבודתה של ועדת המכרזים המשותפת, יביא כל אחד מיחידי 

 רמים המוסמכים אצלו.המזמין בנפרד את ההמלצה לאישור הגו

 חובת הזוכה במכרז  .14

 

 -יהא עליו לחתום על החוזה על כל מסמכיו  "הזוכה"( -)להלן זכה המציע במכרז  א.

ולתאגיד ולהחזירו לעירייה    -המזמין  בכפוף למחיקות ו/או לשינויים שיעשו על ידי  

ו לזוכה בדבר זכייתהמזמין ימים מתאריך הודעת  7 כשהוא חתום כדין, תוך

 . במכרז

מובהר, כי בין העירייה לבין הזוכה ייחתם החוזה ביחס לביצוע העבודות נשוא   

(( ובנפרד ייחתם חוזה כאמור בין  1המכרז )אליו יצורף כתב הכמויות נספח ז')

 (. 2התאגיד לבין הזוכה )אליו יצורף כתב הכמויות נספח ז')

כאמור   המכרז עם מסירת והתאגיד עירייה כל אחד מבין העל הזוכה להמציא ל ב.

 (.1בס"ק א' לעיל את הערבות הבנקאית לביצוע  )מסמך ג' 

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

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

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

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

 וש הכללתו בלוח הזמנים.ו/או שהמפקח ידר

כן ימסור הזוכה עם חתימת החוזה אישור על "קיום ביטוחי קבלן" חתום ע"י  ד.

 .וזאת לכל אחד מבין העירייה והתאגיד ( 3ג'  חברת ביטוח )על גבי מסמך 
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 ד' כולם או חלקם, -לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים קטנים א' ה.

לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות  יב( )אך לא חירשאי המזמין הא י

 לעיל. 7המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 

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

עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל,   על  

כנגד  ו/או התאגיד זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה לא יהא כדי לפגוע בכל 

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

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

 על המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו.

החיובים על פי הסכם שייחתם עם הזוכה אינם ביחד ולחוד וכל אחד מיחידי המזמין            ח.  

)העירייה או התאגיד( יהיה אחראי לבדיקת החשבונות, לאישורם ולתשלומים 

 החלים עליו בלבד. 

הוראות לזוכה בדבר ביצוע תיקוני תקופת הבדק לגבי עבודות המים והביוב יינתנו          ט.

 גיד ולגבי עבודות הסלילה והפיתוח יינתנו על ידי העירייה.ידי התא-לחוד על
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את המסמכים, לרבות תיקונים ו/או עדכונים, שהופצו למציעים עד למועד הגשת  .א

ברח'  ( למחלקת נכסים והתקשרויות בעיריית רעננה למסור בידהמכרז, יש 

 כאמור לעיל בציון מספר המכרז.סגורה במעטפה  רעננה 103אחוזה 

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

בטבלת   5-במסמך א'יתקיים במועד ובמקום כמפורט להלן  חובהסיור קבלנים  .ג

לשנות את מועד המזמין יהיה רשאי לקבוע הוראות מיוחדות לרבות   .הריכוז

זאת בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם צלו או לבטלו ולפ אוהסיור הקבלנים 

 .מגפת הקורונה

ישיבות של בית יד לבנים,  בחדר 8/2/21בתאריך פתיחת מסמכי המכרז, תיערך        .    ד  

 אלא אם כן תישלח למציעים הודעה אחרת בעניין.

 

 תנאים כלליים 16

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מסמכי המכרז הם רכושה של המזמין והם נמסרים  16.1

למציע לשם השתתפותו בהליך זה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא למטרה זו 

 וזאת גם לאחר שמולאו על ידי המציע. 

המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר מהצעה  16.2

 אחת.
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 2019מציע מתחייב שלא לפעול בכל צורה שהיא בניגוד לחוק התחרות הכלכלית ה 16.3

. נודע למזמין כי המציע פעל בניגוד לחוק הנ"ל יהא רשאי הוא לפסול   1988-תשמ"ח  

 הצעת המציע על הסף.

הבלעדי, לפסול על הסף מציעים  ואת הזכות, על פי שיקול דעת ושומר לעצמ המזמין 16.4

והביוב אחר או לגורם ממשלתי או  (או לתאגיד המיםו/עננה לעיריית ר לו)אשר היה 

עירוני אחר )לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות(, ניסיון שלילי עמו 

או עם גורם הקשור עמו, בין היתר, אם לא עמדו בסטנדרטים הנדרשים לעבודה, 

דעת שלילית על   לרבות העדר עמידה בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות

רואה בהגשת ההצעה על ידי המציע, הסכמה לפניה מסוג זה  המזמיןטיב עבודתם. 

  לגורמים כאמור לעיל.

א  והא רשאי לדחות הצעה במקרה בו הי המזמיןעל פי כל דין,  ומבלי לגרוע מסמכות 16.5

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

 שאי גם למחול על פגמים שנפלו בהצעות.א רוה

ערבות המכרז תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה.  16.6

הא רשאי לממש את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק,  י המזמין

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

 , בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; אונהג במהלך המכרז בערמה

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; 

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

 ות של החברה עם הזוכה במכרז. מוקדם ליצירת ההתקשר

טרם פתיחת  ,רשאי, בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות המזמין 16.7

הבלעדי, לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי  ודעת ועל פי שיקולהמעטפות 

ובין בתשובה לבקשות המציעים )בקשה להבהרות( או  וההסכם, וזאת בין ביוזמת

 . יםלאור כנס מציעים/סיור קבלנ

שתופץ  גםבאתר האינטרנט ובעיתון, שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה שתפורסם 

  למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 תהיה שמורה הזכות:  למזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה,  16.8

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.  16.8.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות.  16.8.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.   16.8.3
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  לפסול הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח   16.8.4

 לכאורה קשר כזה.

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.  16.8.5

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות שלא  16.8.6

 לנהל משא ומתן כאמור.

לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר  16.8.7

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

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

 החברה כאמור.

בו תיוותר הצעה  במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או במקרה 16.8.8

הא רשאי לבחור  י  המזמין,  המזמיןיחידה לדיון בפני ועדת המכרזים של  

הא רשאי להחליט על יבאותה הצעה יחידה כהצעה זוכה, או לחילופין 

 הבלעדי. וביטול המכרז, לפי שיקול דעת

הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני"  ושומר לעצמ המזמין  16.9

כאמור, וזאת למשך כל תקופת ההצעה, ובמידה בהתאם לדירוג כל הצעה 

וההתקשרות עם המציע שייבחר כזוכה לא תצא אל הפועל או תבוטל, מכל 

הא רשאי, על פי שיקול דעתה, לקבל את הצעת המציע י המזמיןסיבה שהיא, 

 הבא בדירוג או כל הצעה שהיא. 

צעה,  תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול הה  16.10

הינו, בין היתר, המצאת העתקי הביטוחים כנדרש בהסכם וחתימת החברה  

 על ההסכם.

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  16.11

 בגין הוצאות אלה. המזמיןמאת 

המציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים  16.12

 השירותים כאמור בתנאי המכרז.להשפיע על הצעתו ועל מתן 

המציע מאשר עם הגשת הצעתו, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין  16.13

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

 בהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל  16.14

סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל 

בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות  

הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת 

 על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.
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הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממכרז הובא עניין  -עיקרון ה"עיפרון הכחול" 16.15

זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה ערכאה מוסמכת, כי הוראה  

מהוראות מסמכי מכרז זה פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או  

מכל טעם אחר, תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר  

ו צמצום כאמור לא יפגע ביתר הנדרשת כדי שתעמוד בתוקפה. ביטול א

הוראות מכרז זה, והוראות אלו תיוותרנה בתוקף מחייב זולת אם ועדת  

המכרזים של המזמין תחליט, לפי שיקול דעתה המוחלט, כי עקב ביטול או 

צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את 

 המכרז. 

ה ותהיינה פניות לערכאות ועדת המכרזים של המזמין מבהירה, כי הי 16.16

משפטיות בהקשר למכרז, אין היא, או כל גורם הקשור עמה ו/או הפועל 

מטעמה עושה כלפי המשתתפים במכרז כל מצג בעניינם ובעניין האפשרות 

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

ו על הצעתו במכרז  מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, בחתימת 16.17

ובהגשתה מאשר המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

כלפי ועדת המכרזים של המזמין, כלפי המזמין ו/או כלי כל גורם אחר הקשור 

עמם ו/או הפועל מטעמם, לא לגופם של דברים ולא לעניין הוצאות שהוציא 

בהכנת הצעתו ובכל הקשור ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר נגרמו לו 

למכרז ולהערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה  

השיפוטית, לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי 

 המכרז או יבוטל המכרז. 

כי ידוע לו שמכרז זה הינו מכרז משותף לעיריית רעננה  בנוסף מצהיר המציע

ו/או   אצל המזמיןרעננה בע"מ וכי בכל מקרה של מחלוקת    ולתאגיד המים מי

בחירת הזוכה ו/או בקשר למכרז יכול כל אחד  אי הסכמה כלשהי בקשר ל

    מהם בכל שלב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות על ביטול המכרז.
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 1מסמך א' 

 

 חוקי עבודה -נוסח תצהיר    

 

 בתצהיר זה : 

 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.  - "תושב ישראל"

 

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

 

 כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה .  - "חוקי העבודה " 

 

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

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

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

 מצהיר בזאת כדלקמן: 

 . והתאגיד עירייה לביצוע עבודה עבור ה אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי  .1

 

 חוקים הבאים:כל האזכה במכרז ,אקיים אחר האמור ב הנני מצהיר ומתחייב כי באם  .2

 . 1959 -חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט •

 . 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א  •

 . 1976 –חוק דמי מחלה,תשל"ו  •

 . 1950 –חוק חופשה שנתית , תשי"א  •

 . 1954 -חוק עבודת נשים , תשי"ד •

 .1965 –חוק שכר שוווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו  •

 .1953-עבודת הנוער, תשי"ג חוק  •

 . 1953 –חוק החניכות , תשי"ג  •

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

 . 1958 –חוק הגנת השכר , תשי"ח  •

 . 1963 –חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג  •

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

 . 1987 –חוק שכר מינימום מתשמ"ז  •

 . 2002 –וק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,תשס"ב ח •

 

 

    כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  .       3
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 .והתאגידעירייה מבצע את העבודות עבור ההרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני           

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  .   4

 .מבצע את העבודות עבור העירייה והתאגידהרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני 

 המציע יסמן את נוסח/' ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן :  .5

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

 מבעלי השליטה מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה. 

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

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

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

____( יחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש ________________

 השנים שקדמו למועד ההתקשרות.

 ה האחרונה לפי החוק _______________  נעשתהיר אני מצהיר כי העב 

 בתאריך______________.       

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

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

 בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן :

 רה על חוקי עבודה :______________________________.י.  עב1

 _____________________..  עבירה בדין הפלילי לפי חוק :_____2

בגין עבירה  נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר  .3

  על חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה .  

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

   לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר 

 והכנסות כאמור או העדרם . בדבר ההרשעות 

 

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

 

_____________________ 

 תאריך                             

 

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

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

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

 ,חתם בפני על תצהירו זה .

 

___________________________ 

 עורך דין 
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 2מסמך א' 

 

 תצהיר בדבר קיום חוקי עבודה 

 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום 

 

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

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

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

 כדלקמן:

__לכל עובדיי ___קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום בשנה האחרונה, בשנת ___ .1

ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים המתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, 

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

ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם, וכן חוק   1969-הדין לעבודה, תשכ"ט

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

מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים 

הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים 

 .עם העירייה והתאגיד ההתקשרות  שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת

 הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה: .2

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

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

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

 .מינימוםעבירות לפני חוק עובדים זרים ו/או לפני חוק שכר 

 ת על פי חוק עובדים נותן השירותים או בעל השיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירו

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

 האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

  –לעניין סעיף זה 

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

 1981 -תשמ"א

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.  .1   

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

 א.  בעל השליטה בו:        

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

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

 נותן  השירותים:   פעילותו של 

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה:  ג. 
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חבר בני אדם אחר, שנשלט   –.  אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3

 ששולט בנותן השירותים: שליטה מהותית בידי מי

 

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

 זרים 

 (31.10.2002שנעברה  אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )

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

 

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

 

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

 בני אדם.                              בחבר 

 

 

__________________________                                         _____________________ 

 שם המצהיר + חתימה                                                                  תאריך        

 

 אימות חתימה 

 

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

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

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

בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, מוסמך לעשות כן   אמת וכי יהיה/תהיה/צפויה/לעונשים הקבועים

 בשמו.

 

 

_____________ ________________      ______________________ 

 תאריך         חותמת וחתימה   שם
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 3-מסמך א'

 ת צ ה י ר 

 בדבר קיום הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

 2001 –מסוימים התשס"א 

 

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

לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את  "המציע"(___ )להלן : ___________שמספרו ________

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

 

הנני מצהיר כי המציע מקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים 

 ( ובכלל זה :"החוק")להלן :  2001 –התשס"א 

 

המציע ובעל הזיקה אליו לא קיבל ולא יקבל לעבודה במוסד ו/או עבודה עם מוסד כהגדרתו בסעיף  

לחוק בגיר שהורשע בעבירות מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנה מאסר בפועל או  1

 יותר.

 –לעניין סעיף זה 

גם בעל השליטה בו   -ם מי שנשלט על ידי המציע  ואם המציע הוא חבר של בני אד – "בעל זיקה"

 או חבר  בני  אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –"שליטה" 

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _______________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 

 אמת. –וכי תוכן תצהירי 

___________________   _________________________ 

 שם המצהיר + חותמת              תאריך 

, אני הח"מ ______________/ 1971 –לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א  15בהתאם לסעיף 

 עו"ד

 _ ___________)מ.ר. _______________( מרחוב _________________ מאשר/ת כי ביום __

 __________ שנת ______בחודש __

בפני מר/גב' ________________ שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' _______________/ הופיע 

המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת שאם לא 

 כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

 

 

 

_____________________ 

 עו"ד
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 ( 1) 4א'  מסמך 

 

 נוסח מחייב לערבות בנקאית להצעה 
 

 לכבוד 

 עיריית רעננה 

  
 

 ג.א.נ.,
 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  

 

"( בקשר החייבעל פי בקשת __________________ ח.פ./ת.ז. _______________ )להלן: " .1

כל סכום לפי דרישתכם עד לסך כולל , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם .........עם מכרז מס'

 .......... ש"ח)במילים:(-השווה ל
 

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

בכתב וזאת ללא כל תנאי, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

כלפיכם, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  

 תחילה את סכום הערבות מאת החייב. 
 

 ליכם לצרף כתב ערבות זה. לדרישתכם הנ"ל ע .3
 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר .........ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  .4

 תוקף הערבות יוארך על פי דרישתכם.מהמועד הנ"ל. 

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

 לסניף בנק ______________________.דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  .6

 שכתובתו: ____________________________________________________.    

דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה על פי תנאי ערבותנו זו, ולא 

 תענה.

 בכבוד   רב,

 בנק ______________

 סניף ________
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 ( 2) 4א'  מסמך 

 סח מחייב לערבות בנקאית להצעה נו
 

 לכבוד 

 מי רעננה בע"מ

  
 

 ג.א.נ.,
 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  

 

"( בקשר החייבפי בקשת __________________ ח.פ./ת.ז. _______________ )להלן: "על  .1

דרישתכם עד לסך כולל , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי ..........עם מכרז מס'

 . (              במילים: )                  .-השווה ל
 

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

בכתב וזאת ללא כל תנאי, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

כלפיכם, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  

 תחילה את סכום הערבות מאת החייב. 
 

 ליכם לצרף כתב ערבות זה. לדרישתכם הנ"ל ע .3
 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא  ............ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  .4

 תוקף הערבות יוארך על פי דרישתכם.יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 

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

 להפנות לסניף בנק ______________________.דרישה על פי ערבות זו יש  .6

 שכתובתו: ____________________________________________________.    

דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה על פי תנאי ערבותנו זו, ולא 

 תענה.

 בכבוד   רב,

 בנק ______________
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 5 - מסמך א' 

 

 *נתונים עיקריים למכרז/ לחוזה  -טבלת ריכוז 

 

 

 : ת למכרזיוערבו 2

 

ערבות מכרז לטובת . 1

 : סך שלב עיריית רעננה

 בתוקף עד:     

                

 ערבות מכרז לטובת מי         . 2

 בסך של:  רעננה בע"מ 

 בתוקף עד:      

  

      

 

     

130,000   ₪ 

9/5/21 

            

            

60,000    ₪ 

9/5/21 

 

 משך תקופת הבדק 

 

 

 לתקופת הבדק ערבות

 שנתיים לתקופה של 

 

 

 

   מגובה ערבות הביצוע 50%

 

 

 מס' מכרז/חוזה

 

 עלות מכרז: 

1/2021 

 

2,500   ₪ 

 

 חודשים   5 משך ביצוע 

 

 למסמך א'  5כמפורט בסעיף  סיווג מקצועי בענף 

 

 פיצוי בגין איחור 

 )לכל יום איחור(

 

1,500                   ₪ 

 קבלנים מועד ומקום סיור 

 בזום  חובהסיור קבלנים 

קבלן שלא ישתתף בסיור,  

בכפוף   לא תידון הצעתו

 ג' למכרז  15לאמור בסעיף 

 20/1/21תאריך: 

 12:00שעה:     

  בזום, נא להירשם מראש מקום:

 בכתובת מייל:  

Shanico@raanana.muni.il 

 

 

תשולמנה  לא

 התייקרויות

 

 

 

 מועד  הגשת הצעות 

 

 7/2/21         תאריך:
 

 

 15:00עד השעה:     

 

 ערבויות לביצוע  

 

 

 

 

 

 ביטוח עבודות קבלניות  

 

 מהסכום כולל מע"מ   %10 

 

 

בהתאם לשווי המלא של העבודות עבור  

- עיריית רעננה ועבור מי רעננה בע"מ 

 בבדיקה מול יועצת הביטוח 
 

 

 

 מהסכום כולל מע"מ )כל אחת(   10%

האחת עבור   -בהתאם לסכום בו זכה 

עיריית רעננה והשנייה עבור מי רעננה  

 בע"מ.

 

 

בהתאם לשווי המלא של העבודות עבור  

  -עיריית רעננה ועבור מי רעננה בע"מ

 )א'( ביטוח 3לפי נספח ג'

 

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

 נתונים אחרים ובין אם לא מולאו כלל.

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

 האמור בטבלת הריכוז שלעיל. 
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 מסמך ב' 

 

 

 

 

 לכבוד 

 ומי רעננה בע"מ  עיריית רעננה

 

 א.נ.,

 

  1/2021 מכרז מס'        הנדון: 

 

 ברחוב ויצמן  פיתוח ו סלילה , תשתית  עבודות לביצוע                                         

 

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות התנאים הכלליים, המפרט הכללי,  .1

המפרט הטכני המיוחד ואת כתב הכמויות, וכן עיינתי בתכניות ובשרטוטים הנוגעים למכרז 

 על כל נספחיו. שבנדוןמכרז האת  -כולם יחד  -הנדון והעתידים להוות 

המסמכים לגביהם צוין במסגרת המכרז כי לא  עוד אני מצהיר, כי הובהר והוסבר לי, כי  

צורפו ואינם ברשותי, אוכל לקבלם או לרכשם ב"הוצאה לאור" של משרד הביטחון, רח'  

אביב, וכי לא -, תל42אביב או במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון -, תל24הארבעה 

 תהיינה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך. 
 

 אני הח"מ בקרתי באתר העבודה. .2

 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא  הניסיוןהנני בעל הידע,  א.

 המכרז/החוזה.

 

את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם   ,ברשותי, או יש בכוחי להשיג ב.

הדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות 

 החוזה.  -ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים במסמך ג' 

 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי   ג.

 הוראות המכרז/החוזה.

 

 הצעת הקבלן הצהרת ו 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל, וכי אתר העבודה, טיב  .3

הקרקע, תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים 

 ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
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המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות הינם סופיים והם  ד.

הכרוכות  בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  -כוללים את כל ההוצאות 

על פי תנאי המכרז/החוזה לרבות רווח  -ודה נשוא המכרז/החוזה בביצוע העב

 הקבלן.

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  .5

כתב  ) המכרז ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי

 ן, ולשביעות רצונלגבי התאגיד(  (2הכמויות נספח ז')( לגבי העירייה וכתב  1הכמויות נספח ז')

  , וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה., לפי המקרהוהתאגיד המלאה של העירייה

 

 7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 

וכן לתאגיד  לחתום על כל מסמכי המכרז/החוזה, ולהחזיר את החוזה לעירייה  א.

. חתימתי על מסמכים אלו כמוה כחתימה על כל מסמכי החוזה  כדין  כשהוא חתום

ת והשרטוטים וכל מסמך אחר שיהווה חלק בלתי  ולרבות המפרט הכללי, התכני

 נפרד ממכרז/חוזה זה.

)בנפרד  להבטחת קיום תנאי החוזה  תות חתומות בנקאייולהמציא לכם ערבו ב.

 כמפורט בתנאים הכלליים. והכול -לעירייה ובנפרד לתאגיד( 

 זמנים כאמור בתנאי המכרז/החוזה. -להמציא למפקח לוח ג.

 ביטוח הע"י חברת  כדין  חתום (  3)מסמך ג'  קבלן  י  ילהמציא אישור על קיום ביטוח ד.

 .)בנפרד לעירייה ובנפרד לתאגיד(

 

לעיל כולן או   6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

ת לחלט את ורשאי  יינהתהו/או התאגיד מקצתן, אאבד את זכותי לקבל העבודה והעירייה 

הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע 

עקב הפרת ההתחייבויות שאני ו/או התאגיד לרשות העירייה  בכל זכות או סעד שיעמדו

 נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

ממני, בהתאם לצו התחלת  שיידרשהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך  .8

 .ועל ידי התאגיד לי על ידי העירייה שיינתןהעבודה 

 

ערבות בנקאית לתקופת בדק   , בנפרד,והתאגידעירייה  כל אחד מבין ההנני מתחייב למסור ל .9

כמפורט בתנאי החוזה, וזאת עם סיום העבודות. ידוע לי שקבלת תעודות גמר ממהנדס  -

 מותנית במתן הערבות האמורה לעילבקשר לעבודות המבוצעות עבור העירייה העירייה 

עבור התאגיד   ובנוסף שקבלת תעודות גמר ממהנדס התאגיד בקשר לעבודות המבוצעות

 .מותנית במתן הערבות האמורה לעיל
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יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .11

 הצעות למכרז.

 

תהיה הצעתי  -יום  90דרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של במקרה שהמזמין י

 ימים נוספים בהתאם. 90והצהרתי זו בתוקף למשך 

 

מסמך    –כמפורט בכתב  הכמויות      בהתאם לאחוזיםהנני מקבל על עצמי לבצע את העבודה   .12

 . 2ז' -ו 1 ז'

 רב,    בכבוד

 

 

__________________ 

 

 חתימה                                                                                                 

 

 ___________________________:__________(נא לציין שם מלא)שם המציע 

 

 _______________________מספר ת.ז./ח.פ.:________________________

 

 ________________כתובת:_______________________________________

 

 _____________________________________________טלפון:__________

 

 ____________________________________________טלפון נייד: _______

 

 _____________________________________________פקסימיליה:______

 

 ______________________________________________תאריך:_________

 

 

 

ולפיכך אם  של כל אחד מבין העירייה והתאגיד ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר  .10

יתברר כי התקציב לא אושר או כי התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות  

)של כל אחד מיחידי   מן התקציב המאושר לביצוע העבודהו התאגיד ו/אבשיעור מהותי לדעת העירייה 

למסור  ו/חליטילבטל את המכרז לפני ש םרשאיו/או התאגיד )בהתאם למקרה( העירייה  והיי, המזמין(

 ולא תהא לאף אחד מהמציעים עילת תביעה לפיצוי כלשהו. ,את העבודה למציע
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 מסמך ג' 

 

 

  (  2014632750  ת.ב.ר מס'עבור העירייה )                                                    

                                                

 20שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _____שנת ____

 

 מי רעננה בע"מ/   עיריית רעננה בין: 

   רעננה 56אחוזה מרחוב /  רעננה  103מרחוב אחוזה 

 "(המזמין" -)להלן 

)שני( הסכמים  2, כי הזוכה במכרז יידרש לחתום על מובהר
: הסכם אחד ייחתם במישרין בין עיריית רעננה לבין נפרדים

הזוכה במכרז, ואילו ההסכם השני ייחתם במישרין בין חברת 
  מי רעננה בע"מ לבין הזוכה

המזמין יהיה מי רעננה בע"מ -בע"מבחוזה עם מי רעננה 
 )התאגיד(.

 מזמין יהיה עיריית רעננה )העיריה( -בחוזה עם העיריה
 מצד אחד     

 _____________________________ לבין: 

 

                                       _____________________________ 

                                    

 .__________________מס' ת.ז./ח.פ

 

 _______________________כתובת 

 

____________________________ 

 

 ___________________ פקסימיליה:

 

 _______________________ טלפון:

 

 "(הקבלן" -)להלן 

 מצד שני     

לביצוע עבודות משותף לעיריית רעננה ולמי רעננה בע"מ מכרז  םפרס מזמיןוה הואיל 

 סלילה ופיתוח ברחוב ויצמן 

 

 1/2021מס' פומבי מכרז                          

 חוזה מספר ........... / ........... 
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 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו; והואיל 

 

 

 - אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

 

 מבוא  .1

 

 הימנו.המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד 

 

 משמעות מונחים  .2

 .המשמעות הבאה:למונחים בחוזה זה תהא 

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

לחוזה ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או 

 .המזמיןכל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של 

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

ראש מינהל הנדסה ו/או ראש  -יריית רעננה עם הקבלן במסגרת הסכם ע –"המנהל"    ג.

אגף תשתיות ואחזקה ו/או מהנדס העירייה הסטטוטורי בלבד ו/או מנהל  

, שהפרויקט נשוא העבודה בתחום אחריותו מחלקה מקצועי באגף

תאגיד המהנדס הראשי של    -ובמסגרת הסכם מי רעננה בע"מ עם הקבלן  

 .מי רעננה בע"מ

מהנדס  -במסגרת הסכם עיריית רעננה עם הקבלן  -" המזמין "המהנדס"/"מהנדס  ד.

  - ובמסגרת הסכם מי רעננה בע"מ עם הקבלן , העירייה ו/או בא כוחו שמונה על ידו

 .מי רעננה בע"מ המהנדס הראשי של תאגיד

 לפקח על המזמין האדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י מהנדס  -"המפקח"     ה.

 חלק הימנה. העבודה או ביצוע                          

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

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

לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך  

 החוזה.

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

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

 .המזמיןשתאושר מזמן לזמן ע"י מהנדס   
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 הוראות  כלליות   –פרק א' 
 מהות החוזה  .3

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

תשתית , סלילה ופיתוח ברחוב עבודות  -לבצע את כל העבודות נשוא המכרז ל  להלן,

 "(.העבודה" -להלן ) ויצמן 

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

, בין בתחילת העבודה ובין מעת המזמיןלהנחיות ולבאורים שינתנו על ידי מהנדס 

 לעת.

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

 .הוראות כלליות' אבהתאם למפורט בפרק 

 נספחים לחוזה  .4

 המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע. 1מסמך ג' א.

 נוסח ערבות בנקאית לטיב. 2מסמך ג' ב.

 .3מסמך ג' –אישור על קיום ביטוחי קבלן  ג. 

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

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

 ( . 2 -, ו'1 -)מסמכים ו' -מפרט טכני מיוחד והתנאים המיוחדים לביצוע  .ו

ואילו לגבי   -(  1כתב הכמויות נספח ז')  -לגבי עיריית רעננה  )  מסמך ז'  -כתב כמויות   .ז

 .(2כתב הכמויות נספח ז') -תאגיד מי רעננה בע"מ 

 מסמך ח'. –תכניות רשימת ה ח.

 

 תקופת ביצוע העבודה או  תקופת החוזה  .5

הקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה שינתן לו על ידי  א.

 .המזמיןאו על ידי מהנדס המזמין 

 

 

 מבוטל.      . 2 

 

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

 מיותרים שימצאו באתר העבודה. אתר העבודה מחומרים ומאדמה 

 

בתאום עם המפקח וזאת לידי המזמין  הקבלן ימסור את לוח הזמנים המוצע על ידו   ד.

 ימים מהמועד הנקוב בצו התחלת עבודה.  10תוך 

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

 כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 המזמיןהקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודה, לסיימה ולמוסרה לידי       . 1 ב.

 מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה.  חודשים 5 תוך                       
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- בחוזה עם העיריה ירשם הסכום שישולם ע"י העיריה, בסכום עם התאגיד)  שכר הקבלן .6

 רשם הסכום שישולם ע"י התאגיד( י

על פי חוזה המזמין  המלא של    ובשלמותה ולשביעות רצונתמורת ביצוע כל העבודה   א.

   ________________של _______ לקבלן סכוםהמזמין שלם יזה ונספחיו, 

 ____ש"ח  כולל מע"מ ___________________________________

במילים              

_______________________________________________ _____ 

 ___ש"ח________________________________סכום ללא מע"מ ____             

 _______ ש"ח_____________מע"מ בשיעור _______ %  ________             

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

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

 אשר ישולם כחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

 

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

להלן,  6והוא לא ישונה אלא בהתאם לאמור בסעיף שהציע הקבלן במסגרת המכרז( 

ין התשלום עבור עבודות נוספות שיקבעו ילענ  לחוזה זה  75עד    71ובכפוף לאמור בסעיף  

 .המזמיןעל ידי מהנדס 

 

 לא תשולמנה התייקרויות   – התייקרויות .7

 

 חשבונות חלקיים .8

 

חשבונות חלקיים מצטברים ומפורטים לפי לידי המזמין הקבלן יהא רשאי להגיש  א.

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

לכל חודש קלנדרי ויתייחסו לעבודה שבוצעה   -5חודש. חשבונות חלקיים יוגשו עד ל

חשוב להבהיר, חשבונות עבור תאגיד מי רעננה יוגשו  והושלמה בחודש החולף.

 בנפרד באמצעות מערכת ממוחשבת על פי תוכנה שתוגדר על ידי התאגיד.

 

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

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

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

יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית אצל המזמין ותאריך קבלתו 

 בצרוף החומר הנלווה.

 

 .  75לכל חשבון חלקי יצורף ניתוח מחירים כמפורט בסעיף  ג.

 

 חשבונות חלקיים טעונים בדיקה ואישור של המפקח והמהנדס. ד.

 

 יום מיום שהם נתקבלו אצלו. 15המפקח יבדוק את החשבונות החלקיים תוך  ה.
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חתימת המפקח על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית 

 לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצל המפקח.

 

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

יום מיום העברתם   15אשר יבדוק את החשבונות תוך  המזמין  החשבונות למהנדס  

 אליו ע"י המפקח.

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

 החשבונות אצל המהנדס.לגבי התאריך שבו נתקבלו 

 

 

 

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

ו/או המפקח ו/או המהנדס לאישור מחיר שלא נכלל  המזמין אין בהם משום הסכמת 

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

המזמין ירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. המפקח ו/או מהנדס של מח

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

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

 

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

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

 חוזה זה, אם שולמה מקדמה.

 

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

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

 

 מועד תשלום –חשבונות חלקיים  .11

 

    ממועד שבו  יום, 60התשלום בפועל של החשבונות החלקיים יתבצע בפרק זמן של שוטף + 

 בכפוף לקבלת חשבונית מס כדין בטרם התשלום לקבלן.על החשבון החלקי. המנהלחתם 

 

 חשבון סופי ומועד תשלום  .12

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

חשוב להבהיר, חשבון    .לידי המזמיןעל נספחיו, ומסירתה    -העבודה על פי חוזה זה  

סופי יוגש לתאגיד מי רעננה בנפרד באמצעות מערכת ממוחשבת על פי תוכנה 

 שתוגדר על ידי התאגיד. 

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

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

 '.גלמסמך  65במהלך "קבלת העבודה" כמפורט בסעיף המזמין ע"י נציגי 
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ל ידו. חתימת  ימים מיום שיתקבל ע 30המפקח יבדוק את החשבון הסופי תוך  ב.

המפקח על החשבון הסופי המאשרת קבלתו תהווה ראיה לגבי התאריך שבו  

 נתקבל החשבון לידיו.

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

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

מובהר בזאת כי, החיובים על פי הסכם זה אינם ביחד ולחוד וכל אחד מיחידי המזמין  ד.         

)העירייה או התאגיד( יהיה אחראי לבדיקת החשבונות, לאישורם ולתשלומים החלים 

 עליו בלבד. 

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

 ימים מיום שאושר החשבון הסופי אצל המפקח.   90שהתשלום הסופי יבוצע תוך  

 

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

 

 

  לכל אחד מהחוזים, האחת לטובת *הקבלן הזוכה יגיש ערבות ביצוע נפרדת  ערבות לביצוע .13

 העיריה והאחת לטובת התאגיד. 

 

ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב  המזמין בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי  א. 

משכר הקבלן המפורט בסעיף   10%לחוזה, חתומה כדין בשיעור של  1כמסמך ג'

ימים מיום תשלום החשבון   10לעיל בתוספת מ.ע.מ. שתעמוד בתוקפה עד תום  6

 לעיל.  12כמפורט בסעיף המזמין הסופי ע"י 

 האחרון שפורסם בעת הפקת הערבות.  סלילהתשומות  ודה למדד  הערבות תהא צמ ב.

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

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

 לחלט את הערבות.

ימים לפני פקיעת  30פחות הקבלן ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם ל ה.

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

רשאי לחלט המזמין הא י. היה והקבלן לא יעשה כן, המזמיןהחשבון הסופי ע"י 

, ולהחזיק בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות יואת הערבות שביד

 הקבלן על פי חוזה זה.

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

 בגין הפרת התחייבויותיו.

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

 בחידושה, תחולנה על הקבלן בלבד.
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 ערבות לתקופת בדק  .14

 

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

ואשר תעמוד  מגובה ערבות הביצוע   50%הרצ"ב לחוזה זה, בסך של  2מסמך ג'

 בתוקפה במשך שנתיים מיום קבלת תשלום החשבון הסופי. 

 

במידה שהעבודות נשוא החוזה כוללות איטום של גגות ו/או מרפסות מבנים, 

ערבות בגין עבודות אלה בתוקפה במשך חמש שנים מיום קבלת תשלום תעמוד ה

 החשבון הסופי.

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  סלילה  הערבות תהא צמודה למדד ב.

לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי יהא המדד הידוע בעת הפקדת הערבות לשנת 

 הבדק. 

 

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

ידי התאגיד  -הוראות בדבר ביצוע תיקוני תקופת הבדק לגבי עבודות המים והביוב יינתנו לחוד על  .ד

 ולגבי עבודות הסלילה והפיתוח יינתנו על ידי העירייה.

 

הא רשאי בכל עת במשך תקופת הבדק לחלט את הערבות, אם הקבלן לא  המזמין י .ה

יעמוד בהתחייבויותיו לגבי טיב העבודה כאמור בהוראות חוזה זה, על נספחיו, או באם  

)וככל שהסכם זה ייחתם בין מי רעננה   ודרישות לפיצוי או הוגשו כנגד למזמין הופנו 

תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע  גם כנגד עיריית רעננה(  -בע"מ לבין הקבלן 

 העבודה נשוא הסכם זה ע"י הקבלן. 

 

למען הסר כל ספק, מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות   .ו

 תחולנה על הקבלן בלבד. 

 קיזוז  .15

 

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

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

 מאת הקבלן.

 

מאת   ולגבות את הסכומים המגיעים להמזמין של  והוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות

 רת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.הקבלן בכל דרך אח
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .17

 

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

- העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי

אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה 

 .המזמיןס העבודה, או השימוש באותם החומרים, עד קבלת החלטתו של מהנד

 

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

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

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

העבודה, אלא אם כן אושר הדבר ע"י או להורות על שינויים כלשהם בביצוע 

 וניתנה הוראה על כך בכתב. המזמיןמהנדס 

 

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

 המפקח או לשנות את החלטת המפקח.

 

 

 

 

 

 
היה  ילהלן ובשאר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי במהלך ביצוע העבודה  בפרק ב'מבלי לגרוע באמור 

מקבלן משנה מטעמו, לבצע באופן מיידי עבודות או פעולות    רשאי לדרוש מהקבלן המבצע ו/אוהמזמין  

סילוק מפגעים ומטרדים, סילוק פסולת מרשות הרבים ומרשות   כדחופות כגון:המזמין  שהוגדרו על ידי  

היחיד, הצבה או הסרה של שלטים/תמרורים, ניקיון סביבתי, טיפול במפגעים בטיחותיים באתר  

הכל עפ"י קביעת "המנהל"  ור בעלי השלכות לנזק מיידי וכיוצ"ב. העבודות או בסמיכות לו, ליקויי גימ

 ו/או "המהנדס" ו/או "המפקח". 

 

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

בות , לרורשאי לבצע את הפעולות והעבודות הנ"ל בעצמ היהשהמזמין יהרי , המזמיןלשביעות רצון 

 באמצעות קבלן אחר מטעמה.  

 

תקוזז מחשבונו של הקבלן בתוספת  ,  ואו מי מטעמהמזמין  מובהר בזאת כי עלות ביצוע העבודות על ידי  

 תקורה ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בהקשר זה.  10מע"מ ובתוספת % 

 ביצוע העבודה   -' בפרק 
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 ניהול יומן  .18

 

ראה   -"היומן"   -)להלן אצל המזמין  הקבלן ימלא יומן עבודה על גבי טופס הנהוג  .א

דוגמא מצורפת בעמ' הבא( וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים לדעתו, 

חשוב להבהיר, יומני עבודה עבור   את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

תוגדר על ידי שב על פי תוכנה  תאגיד מי רעננה ימולאו בנפרד ועל גבי טופס ממוחש

לא ישלום בנפרד הן השימוש והן ההדרכות בתוכנה והקבלן ראה כי הן   התאגיד

 . כלולים במחירי היחידות 

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

ו  מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ביומן, ירשום ביומן את דבר הסתייגות

 .המזמיןהמנומקת, אולם הסתייגותו לא תחייב את 

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

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

בתוך שלושה ימים לאחר שנדרש לכך ע"י המפקח, ייחשב הדבר כי אין לו 

 שהי לפרטים הרשומים ביומן.הסתייגות כל

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

, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא המזמיןאת 

 ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 

 דוגמא     יומן עבודה 

 

 ....................דף מס' 

 תאריך: ...................

 חוזה מס' ................     פרוייקט מס' ......................

 

 שם העבודה ..............................................................................................

 

      .............................................................................................................מקום 

 

 מזג אויר  ציוד בעלי מלאכה  מנהלה עובדים

                יום תאריך 

                 

                 

 

 תאור העבודה שבוצעה 
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 הערות הקבלן  הוראות ביצוע לקבלן 

  

  

 

________________   _____________________ 

 ב"כ הקבלן     ב"כ המזמין 

 הסבת החוזה והמחאת זכות  .19

 

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

בכתב.   המזמיןטובת הנאה על פיו, אלא אם קיבל הסכמה מפורשת לכך מאת 

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

 לנכון.

 

לפי חוזה מהמזמין הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו  .ב

הא זכאי  י המזמיןלכך ובכתב.  המזמיןזה לאחר, אלא אם כן קיבל הסכמה של 

 מצא לנכון.יאו להסכים לכך בתנאים ש ורובילסרב לכך מבלי לנמק ס

 

 קבלני משנה  .20

 

עבודה  חלק מהי למסור ביצועה של מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא הקבלן זכא

מתוך העבודות הכלולות בחוזה, לקבלן משנה, בתנאי  ,כולהאת העבודה ובשום אופן לא 

 מפורש כי:
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 היקף החוזה  .21

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההתקשרות עם קבלן המשנה תהיה בכפוף לאישורו של המהנדס מראש ובכתב. המהנדס יהא      א.

 רשאי לסרב או להסכים לכך בתנאים שימצא לנכון.

תמסר עבודה כלשהי או חלק הימנה לביצועו של קבלן משנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום לא     ב.

 בסיווג ובהיקף מתאימים. -1969לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

 מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן      .ג

 כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות,ומחובה   מאחריותו 

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

 כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו. דינם  ויהא

 קבלן משנה כל שהוא גם אם אושרבאמצעות  רשאי לדרוש בכל עת הפסקת ביצוע העבודה  המזמין    . ד

  א לא מרוצה מהתנהלות קבלן המשנה. במקרה זה הקבלן הזוכה מתחייב ובמידה וה ,ועל יד

 עבודה בשלמותה במסגרת הזמניםהלהפסיק לאלתר את התקשרותו מול קבלן המשנה ולבצע את 

 מצעות קבלן משנה אחר .אשר נקבעו בהסכם בעצמו או בא

על פי סעיף זה המזמין לידע כל קבלן משנה מטעמו בדבר מחויבותו כלפי  מתחייבהקבלן הזוכה        

במידה ועבודתו    וטרם ההתקשרות עם אותו קבלן משנה כדי למנוע טענות של קבלן המשנה    מראש

 תופסק בהתאם לקבוע בסעיף זה.

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

 וקבלן משנה כלשהו.המזמין האמור לעיל לא יצור קשר משפטי כלשהו בין     .ו

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה, תשלומים בגין עבודות שיבוצעו ע"י קבלן משנה,     .ז

ת הזכות  גם את המחאהמזמין לקבלן החתום על חוזה זה, אלא אם כן אישר המזמין ישולמו ע"י 

 )ב( לעיל.19סכומים כלשהם כאמור בסעיף  לקבלת 
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 עדיפות בין מסמכים .22

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

המצורפים  ההוראה שבמסמכים השונים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים

, אשר וזאת לפי קביעת המפקחלהסכם, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע  

החלטתו תחייב את המציע הזוכה ללא צורך במתן נימוק ומבלי שלמציע הזוכה תהא 

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

 ייבות הנ"ל.יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המח

 

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

 הוראות ותוכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה.

 

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

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

 

 אספקת תכניות  .23

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

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

, לצורך ביצוע העבודה שלושה העתקים מן וספק לקבלן על חשבוני המזמין

. עם גמר ביצוע המזמיןהנלווים, כראות עיניו של מהנדס התכניות והמסמכים 

משמעות בין המכרז/החוזה יקבעו המסמכים לפי סדר  -סתירה, אי התאמה ו/או דובכל מקרה של  

  העדיפות הבא:

 

  - עדיפות לצרכי תשלום א.

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

אופני מפרט טכני מיוחד ולרבות , סדר העדיפויות כדלהלן: כתב הכמויות, תשלוםלצורכי 

מפרט כללי , תכניות, במסגרת הפרקים המתאימים במפרט הטכני המדידה המיוחדים

המפרט  , עבודות עירייה בלבד(עבור ) נתיבי ישראללעבודות סלילה וגישור בהוצאת חברת 

תנאי ההזמנה לקבלת הכללי, מסמך שינויים בתנאי החוזה, תנאי החוזה לביצוע המבנה, 

והוראות המפקח ביומן העבודה; כל אחד עדיף על  , תקנים זריםתקנים ישראלייםהצעות, 

 הבא אחריו.

 

 - עדיפות לצרכי ביצוע  ב.

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

מפרט   סדר העדיפויות כדלהלן: תוכניות, מפרט טכני מיוחד, כתב הכמויות,, ביצוע המבנה

 ,)עבור עבודות עירייה בלבד( כללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת חברת נתיבי ישראל

,  ההזמנה לקבלת הצעותביצוע המבנה )ההסכם(, מסמכי המפרט הכללי תנאי החוזה ל

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

 .אחריו
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את כל התכניות, לרבות כל ההעתקים לידי המזמין העבודה, על הקבלן להחזיר 

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

 

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

תכניות פרטים וההוראות הדרושות או שתידרשנה לביצוע העבודה, ובכל מקרה  

באופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע העבודה והתקדמותה  

 ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודה והשלמתה. 

 

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

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

 לבדקם ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

 

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

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

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

תפתר בעת מהלך העבודה ע"י המהנדס או בא כוחו וכל הוראה שתנתן על ידם  

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

 בתאור העבודה בתוכניות ובמפרטים. 

 

ית להחליט באם פרטים אלה כרוכים באופן  יהיה הסמכות הבלעד  המזמיןמהנדס   

 הגיוני בתאור העבודה שבתוכניות ובמפרטים.

 

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

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

 

 ביקור באתר העבודה  .24

 

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

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

בכבלים, קווי תקשורת וכיו"ב, מבנים טלוויזיה קוי החשמל, הטלפון, ביוב, התיעול, 

ים האחרים, כולל מבנה שכבות הקרקע וטיבה, העלולים קיימים וכל המתקנים והסידור

 להשפיע על קביעת המחירים ועל ביצוע העבודה.

 

 

 בדיקת מסמכים .25

 

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

קשורים הנתונים, וכן רשימת הכמויות וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, או 
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בביצוע העבודה, וכי המחירים שבהצעתו מהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו עפ"י 

 החוזה.

 

 

 המזמין ביצוע העבודה להנחת דעתו של מהנדס  .26

 

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

 , וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.המזמין

, או בידי המפקח, לא ישחרר את הקבלן המזמיןר בידי מהנדס הפיקוח אש ב.

למילוי תנאי חוזה זה, והקבלן יהיה אחראי לכל  המזמיןמהתחייבויותיו כלפי 

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

 

 דרכי ביצוע  .27

 

 :המזמיןאם יידרש לכך ע"י מהנדס                

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

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

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

, בין שאישר אותו מהנדס המזמיןן למהנדס המצאת החומר האמור ע"י הקבל

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

 המוטלת עליו עפ"י החוזה.

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

 מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.

יגיש הקבלן לאישורו של המהנדס, במועד הגשת לוח הזמנים כמפורט בסעיף א'  .ג

 לעיל, תוכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר העבודה.

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

 הגישה, מיקום המנוף וכיו"ב.

 ר המהנדס מקום אחר. שטח ההתארגנות יהיה באתר העבודה בלבד אלא אם איש

באם צוינו בחוזה מועדי ביניים לביצוע עבודה כלשהי, חייב הקבלן להתחשב בהם   ד.

 בלוח הזמנים, המוגש על ידו.

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

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

 

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

 

ע"י  לוח הזמנים המפורט יערך בשיטת "רשת פרט" או כל שיטה אחרת שתאושר  ו.

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

 הביצוע בפועל.אחר הנדרש מפעם לפעם למעקב 
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 סימון .28

 

 המהנדס יקבע ו/או יסמן את נקודות הקבע של המבנה עפ"י שיקול דעתו.

 

הקבלן חייב, לפני שיתחיל בביצוע העבודה, לבדוק את סימוני המדידות הדרושות  א.

ודא את נכונותם ואת דיוקם. הקבלן יהיה אחראי לנכונותם של ולביצוע העבודה ול

 ולדיוקם.סימני המדידה 

 

אף אם נבדקו ע"י מהנדס  -נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימנים 

יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודה שנעשו  -או המפקח  המזמין

מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו 

 .המזמיןשל מהנדס 

 

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות  ב.

הסימון והסימונים האחרים, שנקבעו לצורך ביצוע העבודה ובמקרים של סילוקם 

ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם, יחדשם הקבלן או יחזירם למצב הקודם על 

ת בביצוע חשבונו והוצאותיו. כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ולתקלו

העבודה שתיגרמנה ע"י סילוק הסימונים האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה 

 .לידי המזמיןבהם. כל זאת בתקופת ביצוע העבודה ועד למסירתה הסופית 

 

הקבלן חייב לפי דרישת המהנדס לערוך מדידות מזמן לזמן לבדיקת המידות   ג.

 והגבהים המבוצעים באתר העבודה.

 

 קווי תשתית  .29

 

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

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

 

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

שה רשת כבלים בתחום העירוניות הרלבנטיות, במשרדי חברת הטלביזיה בכבלים, אשר פר

 העיר רעננה ובכל משרד וגוף אחר רלבנטיים.

 

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

לביצוע    והמזמיןבזק וקווי תשתית עירוניים, חייב הקבלן לקבל אישור מחברת חשמל, בזק  

טעמם למשך הזמן הנדרש על ידם. לקבלן לא  העבודות כאמור, ולהזמין על חשבונו מפקח מ

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

למען הסר הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה כדי לפטור את הקבלן מקבלת אישור התאגיד להיתר  

 חפירה בהתאם להוראות הדין.
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 זכות גישה  .30

 

תהא זכות כניסה   המזמין, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך ע"י מהנדס המזמיןלמהנדס 

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

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

 

 עתיקות  .31

 

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

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

 נציגו.

 

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

 כדלקמן:

 

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

 בודה, בהתאם לקבוע בחוק העתיקות.נציגו בדבר ביצוע הע

 

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

 

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

תבוצע העבודה יהא נוכח באתר מפקח מטעם רשות העתיקות, והכל 

 בכפוף ובהתאם לדרישת רשות העתיקות.

 

למען הסר ספק יצוין כי על הקבלן להודיע מראש ובכתב לרשות העתיקות 

 על כל שינוי במועד ביצוע העבודה.

 

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

 ובהתאם ללוח הזמנים.

 

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

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

ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת 

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

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

 

 

 

העבודה,   הקבלן מתחייב להגיש הצעה להסדרי תנועה בשלבים שונים של ביצוע ב. 

 לאישור יועץ התנועה העירוני ולאישור משטרת ישראל. 

 

 הצעה זו תוגש כחלק מהתכניות הנדרשות לקבלת אישור עבודה. 

 

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

. השלט/ים ימוקם/מו באתר העבודה לפי הוראות המהנדס ולא  המזמין מהנדס 

 יוסר/ו עד להשלמת העבודה במלואה. 

 

 זכות מעבר  .33

 

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

יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה   - המזמיןשל  ודומה שאינה בבעלות

 מבעליה ובתשלום תמורתה, כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 

ו הקבלן יתקין במידת הצורך באישור המהנדס דרך גישה לאתר הביצוע על חשבונ ב.

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

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

 יפרק הקבלן את הדרך על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו.

 

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .34

 

  שהמזמין חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר  , יהאהמזמיןלפי הוראות מהנדס 

תקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודה ובסמוך אליו, בתנאי י

שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם 

ידו,  ולאפשר להם שימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שיותקנו על

אולם הקבלן יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה בעד השימוש האמור. 

במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן, 

 את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. המזמיןיקבע מהנדס 

 

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

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

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

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

 לפגוע בנוחיות הציבור.  וינקוט בכל האמצעים שיורה לו המפקח על מנת שלא
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 ניקוי האתר  .35

 

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

מאתר העבודה ומהסביבה הסמוכה, ומיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר 

העבודה ויסלק ממנו את כל המבנים והמתקנים הארעיים, שיירי החומרים, 

שהם נקיים הפסולת מכל סוג שהוא, וימסור את האתר, העבודה וסביבותיהם כ

 .המזמיןומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של מהנדס 

 

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

 תחול על הקבלן. 

 

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

 להוראות כל דין הנוגעים לענין זה.* 

 

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

רשאי לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות  המזמיןהא יהמפקח, 

הא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום י והמזמיןהכרוכות בביצוע ההוראות, 

רשאי לגבותו הא י, בכל זמן שהוא, וכן המזמיןהמגיע, או שיגיע לקבלן מאת 

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

עודפי אדמה יפונו לאתר עליו יורה המהנדס, ללא כל הגבלת מרחק. במקרה   ד.

שהמהנדס לא יורה, הקבלן אחראי לפנות את עודפי האדמה לאתר שפיכה/הטמנה 

 מורשה.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למען הסר ספק, מובהר כי בתחומי העיר רעננה לא מצוי אתר מורשה לסילוק והטמנה •

 של פסולת בניין ו/או כל פסולת מסוג שהוא.       
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 פרק ג'
 

 

 

 

 

 השגחה מטעם הקבלן  .36

 

, חייב הקבלן להיות לידי המזמיןבמשך תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירתה   א.

העבודה, או להעסיק לצורך  מצוי באתר העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצועה של 

 זה באתר העבודה מנהל מוסמך. 

 

מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של 

, אשר יהיה רשאי לסרב לתת אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, המזמיןמהנדס 

י מבלי לתת נימוק לכך. כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל העבודה ע"

או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן  המזמיןמהנדס 

 עצמו.

 

לידי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במשך תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירתה  ב.

 לדרוש מהקבלן להעסיק מנהל פרויקט. המזמיןרשאי מהנדס המזמין 

 

 שיונות כניסה והרחקת עובדיםיר .37

 

לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודה,   המזמיןרשאי מהנדס  

 כולו או מקצתו.

 

 

 עיריית רעננה  – נוהלי בטיחות וגהות בעבודה, זהירות ושמירה .38

 

הקבלן מתחייב, החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו, כולו או מקצתו, ועד  א.

, לדאוג לשמירת אתר העבודה ולשאת בהוצאות  לידי המזמיןלמסירת העבודה 

הכרוכות בהעסקת השומרים הדרושים לשמירה יעילה ביום ובלילה. הקבלן 

ים שהונחו מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה או קלקול של ציוד וחומר

על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה, ישא הקבלן באופן בלעדי בכל הפסד  

 לא תחול אחריות כלשהי. המזמיןהנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל 

 

 

 למען הסר ספק, האמור לעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודה. 

 

השגחה, נזיקין ,ביטוח ובטיחות  

 בעבודה
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והקבלן יהא אחראי לכך שלא  המזמין ידוע לקבלן כי האדמה כאמור מהווה קנין 

הזכות לנקוט  ושומר לעצמ המזמיןתוצא או תלקח כל אדמה מאתר העבודה. 

 סנקציות אם יתברר כי נלקחה ו/או הוצאה אדמה מאתר העבודה. 

 בטיחות וגהות בעבודה   .ב

  הקבלן או מנהל העבודה מטעמו לתדרוך בטיחות יגיע לפני תחילת העבודה  .1

וכן אצל ממונה הבטיחות של  הבטיחות של עיריית רעננה  אצל ממונה על 

 .תאגיד מי רעננה בע"מ

הקבלן מתחייב , החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו , כולו או מקצתו ,  .2

, לדאוג לשמירת אתר העבודה ולשאת לידי המזמיןועד למסירת העבודה 

בהוצאות הכרוכות בהעסקת השומרים הדרושים לשמירה יעילה ביום 

ובלילה . הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה או קלקול של 

וחומרים שהונחו על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה ישא הקבלן הציוד  

לא תחול אחריות  המזמיןבאופן בלעדי הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל 

 כלשהי .

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה , לרבות   .3

העובדים בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של 

 ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה .

דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן , את עובדיו , את קבלני המשנה שלו ,  .4

 וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו .

הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין , לרבות לוק ארגון הפיקוח  .5

 1970נוסח חדש ( תש"ל    , פקודת הבטיחות בעבודה )1954על העבודה התשי"ד  

, תקנות הבטיחות   1988, תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודות בנייה ( התשמ"ח  

, תקנות הבטיחות בעבודה ) עזרה  1997בעבודה ) ציוד מגן אישי ( התשנ"ז 

, תקנות עבודת  גובה התשס"ז   1988ראשונה במקומות עבודה ( התשמ"ח 

,  2013לניהול בטיחות ( התשע"ג ,ארגון הפיקוח על העבודה ) תוכנית  2007

חוזרי מנכ"ל בנושט ביטחון , בטיחות ושע"ח , וכן כל התקנות והצוים 

שפורסמו לפיהם חובה לנהוג בקפדנות , והוא לוקח על עצמו את כל האחריות  

וכל מי מטעמו עקב הפרת המזמין  לכל תביעה שתוגש , אם תוגש , נגדו או נגד  

 הוראת דין כאמור . 

לי לגרוע מהאמור לעיל , יקיימו הקבלן , עובדיו וכל הבאים מטעמו בנוסף ומב .6

, בקפדנות את ההוראה וההנחיות שתינתנה ע"י רשות מוסמכת , לרבות ף 

משרד העבודה והרווחה , משרד התחבורה , משרד החינוך , המשטרה 

, והכל בתנאי שאין בהוראות ובהנחיות סטיה מהוראת כל דין  והמזמין

יבצע את העבודה תוך מילוי מדוייק של כל הוראות הדין ,  מחייבת. הקבלן

התקנות , התקנים וההוראות של הרשויות המוסמכות תוך עמידה בתקנים 

 הישראליים בתחום העבודות .

הקבלן ימנה מנהל עבודה המוסמך בנושא בטיחות בעבודה ומחזיק תעודה   .7

לאכה/ מתקני לצוות עובדיו הנמצאים בשטח או בשטחים בעיר ו/או בבית מ

שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה לה אחראי הקבלן המזמין 
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)להלן:"אתר העבודה"( מנהלל העבודה  ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן 

ובין מנהל המחלקה הרלוונטית או מי מטעמו.  המזמיןלממונה הבטיחות של 

ים, הקבלן ונאמן הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוק

ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל )אסבסט, אש גלויה, 

 מקום מוקף,עבודה בגובה, גגות שבירים, חשמל, וכו'(.

מנהל העבודה  יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע  .8

נהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון 

 פורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן על פי חוק.ליקויים ושי

הקבלן יהיה אחראי לספק כל ציוד בטיחות וגהות לעובדיו כפי שיידרש,  .9

לביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י החוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

יספק הקבלן: אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, 

כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף, על האמור בסעיף זה,  נעליים,

שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות מטעמו או  ממונה הבטיחות מטעם עיריית 

 .ומממונה הבטיחות מטעם מי רעננה בע"מרעננה 

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים  .10

לל: מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, בחוק עבור ציוד שבשימושו כו

מתקני הרמה, ציוד  הרמה ואביזריו,עגורנים, סולמות, פיגומים וכל ציוד אחר  

 או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם  .11

מטעם מד"א להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקצה רכב  שעבר הכשרה  

 שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי או בי"ח בשעת חרום.

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת   .12

אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון -ציוד מגן

 .ציוד או אביזרי בטיחות אחריםדרכי גישה ומילוט, או כל 

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,  .13

עגורנים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת  

ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל  

אותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד תעשה בעזרת כוח אדם, נלווה כגון:מ

לאחור וכד' וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם 

 רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים  .14

המחייבים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות 

 . כמו כן ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה. סיכון

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש עפ"י החוק והוראות מכבי אש כולל  .15

זרנוקי מים, צינורות, מטפים וכד' שיהיו באתר העבודה ויוודא תקינותם, 

 כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מכבי אש.

ובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של ע .16

לעיל וטיפול בו. כמו כן יחתים את עובדיו  10בציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 

 שקבלו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן חובתם בשימוש בציוד מגן אישי.
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הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי  .17

תנאי בטיחות וגהות  -ספים עפ"י הנדרש בחוק שתייה ורחצה, )מתקנים נו

לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וידאג לאחזקתם התקינה של 

 המתקנים הנ"ל.

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא  .18

לעסוק, או לטפל ברשת החשמל, או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של 

 ך.חשמלאי מוסמ

הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה ממונה  .19

 .המזמיןאו מכל אדם אחר המוסמך מטעם  המזמיןהבטיחות של  

הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, מיידית לממונה  .20

ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות, לטיפול,  המזמיןהבטיחות של 

 תדרוך, המשך או עצירת העבודה. 

ימים על התרחשות כל תאונת עבודה  3הקבלן ידווח למשרד העבודה תוך  .21

 בטופס מתאים.

כלי עבודה אביזרים וציוד נלווה אשר משמשים את הקבלן יוודא תקינות  .22

 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים במידת הצורך, וכל הקשור   .23

 לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן.

עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום  .24

 או מי מטעמו.אצל המזמין  מוקדם, בדיקה ואישור מנהל המחלקה הרלוונטי  

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות   .25

הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר 

 עבודה. ה

יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה   המזמיןממונה הבטיחות של  .26

המתבצעת באתר העבודה אשר תעשה בניגוד לחוקי תקנות ונוהלי הבטיחות, 

ואשר לא תמלא אחר ההוראות והנהלים המפורטים במסמך זה או כל נוהל 

אחר שלא הוזכר כאן או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות עפ"י הנדרש 

 "י דין.עפ

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור   .27

או על ידי ממונה  המזמיןבמסמך זה  ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי 

או מטעמו, לא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות  המזמיןהבטיחות של 

פי דין, מנהג, עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על  

 נוהג בטיחות ואחר. 

כדי להסיר   המזמיןלא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של  .28

אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם  המזמיןמהקבלן או להטיל אחריות על 

 הקבלן ו/או על פי כל דין מוטלת על הקבלן.

 1953תעשה ע"פ חוק עבודת נוער תשי"ג  18העסקת נערים מתחת לגיל  .29

 והתקנות .
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יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכל חומר  .30

 עם סיום העבודה .

 .למזמיןאין להשתמש ללא רשות ממנהל המחלקה / רא"ג  בציוד השייך  .31

 על כל נזק לציוד בתחומי העיר ורכוש יש לדווח מיד לאחראי במקום. .32

 ות שהוגדרו לכך . אין לעשן בתחום המשרדים והמחסנים אלא במקומ .33

מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן על פי דין כל אחריות  .34

. 

כל עבודה תתחיל לאחר קבלת תדרוך בטיחות של עובדי הקבלן  אצל המנהל  .35

 האחראי מטעם המחלקה .

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה,   .36

בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים  מספר מספיק של עובדים

 הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך .

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה   .37

 רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י דין .

סקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח  הקבלן ו/או עובדיו ו/או מוע .38

הממונה על הבטיחות , לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי   / המזמין

 מילוי תנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או לרכוש .

הממונה על הבטיחות , את   / המזמיןהקבלן ימסור , לפי דרישת בא כח  .39

רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון 

, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעיליהם הקבלן לא יעסיק 

 .המזמיןעובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת 

הקבלן  –ות ע"י הקבלן גרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות בטיח .40

תחייב  המזמיןמסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם 

את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות  

 עימו .

לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו , או מי מטעמם אחר הדרישות   .41

לכל  ש"ח 1,500נס בשווי של להטיל קהמזמין המופיעות בנספח זה רשאי 

 יום וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פי ההסכם .

הקבלן מתחייב להמציא אישור משטרה עדכני בדבר עמידת כל מי שיעסיק  .42

בביצוע העבודות נשוא הסכם זה כדרישת החוק למניעת העסקת עבריני מין 

 . 2001-במוסדות מסוימים התשס"א 

ע לו שאף אדם מטעמו לא יהיה רשאי לעסוק בביצוע הקבלן מצהיר כי ידו .43

 העבודות נשוא למכרז זה ללא אישור משטורה האמור .

לעניין דרישות בטיחות של משרד העבודה ושל כל רשות אחרת, ייחשב   .44

הקבלן זוכה מכרז זה, כ"קבלן ראשי" באתר, האחראי על האתר. כל  

נים ו/או הקבלנים והגורמים האחרים העובדים באתר לרבות קבל

עובדים/ו/או רוכשי דירות מטעם היזמים שרכשו מגרשים לבניה בסמיכות  

 . לכבישים ושטחי שצ"פ בפרויקט ייחשבו כקבלני משנה
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כל האמור בנספח זה אינו מחליף את החוק , התקנות , התקנים הנהלים  .45

הנהוגים במדינת ישראל אלא לחדד את חשיבות נושא הבטיחות בעבודה 

 והגהות .

 

 

 מי רעננה   – בטיחות 
 

 

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  
  אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין 
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
מפקחים ומהנדסים של   נשוא הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ,

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
 -או כפי שנדרש עפ"י כל חוק לרבות ע"פ תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( התשנ"ז עבודתו, 

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 שיומלץ 

מחובת הקבלן לוודא כי  בטיחות לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה. ע"י ממונה ה
 עובדיו משתמשים בציוד המגן.

 : תוכנית ניהול בטיחות  .4

הקבלן יכין, באמצעות אדם שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי  "תוכנית לניהול בטיחות",  .4.1
 –ג "התשע ע"פ הנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, 

 . התוכנית תנוהל באתר ותעודכן באופן שוטף במשך כל שלבי הבניה והפיתוח.2013

תוכנית ניהול הבטיחות תכלול: סקרי סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות  .4.2
להתמודדות עם הסיכונים, בקרות לצמצום הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה  

 במכרז.ולחירום המתאימים לביצוע העבודות 

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  
סיכונים מיוחדים ו/או במידת הצורך, ע"פ דרישה של המפקח, סיורי פיקוח באתרי העבודה 

ים הצפויים לעובדי הקבלן  בעבודתם, יוציא הנחיות מתאימות ויבצע הדרכות  לסקירת הסיכונ
 בטיחות לעובדים. 
למען הסר ספק ההוצאות בגין ממונה הבטיחות של הקבלן יהיו על חשבון הקבלן כחלק 

 מהצעת המחיר בגין חוזה זה. מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ

בטיחותי מיד עם גילויו, ו/או עם קבלת הוראה מאת ממונה הקבלן יטפל / סלק כל מפגע  .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( כהגדרתם   .7.1
לן מצהיר שהינו "קבלן ראשי" ומוגדר "כמבצע  בפקודת הבטיחות בעבודה(, הקב

הבניה" )להלן "הקבלן" בנספח זה( לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, 
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)להלן: "תקנות הבטיחות בניה"(, וידוע לו שכל החובות המוטלות  1988 –התשמ"ח 
בתקנות על "מבצע הבניה" חלות עליו, לרבות לקיום תנאי הבטיחות באתר כולו 

 ביבת העבודה. ובס

"מנהל עבודה מוסמך",  לתקנות הבטיחות בניה, הקבלן ימנה  3 -ו 2ע"פ תקנות   .7.2
, במהלך כל שעות העבודה, ויוודא את ביצוע  לפיקוח צמוד על העבודות לעבודות בנייה

הנהלים והוראות הבטיחות. בימי חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מנהל העבודה  
במידה והקבלן יבצע עבודה במשמרות  ודה מוסמך חלופי. באתר, ימנה הקבלן מנהל עב

נוספות או אתרי עבודה נפרדים, ימונה מנהל עבודה נוסף לפיקוח על העבודה  
 במשמרות הנוספות 

הקבלן, לפני תחילת העבודות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע  .7.3
את אישורו לביצוע העבודה. עבודת בניה / בניה הנדסית" ומינוי מנהל העבודה" ויקבל 

אין חובה לשלוח את הטופס האמור אם עבודות הבניה צפויות להימשך פחות משישה 
 שבועות.

הקבלן יגדר את תחום אזור העבודה, על פי תקנות הבטיחות ו/או ע"פ תנאי "היתר  .7.4
הבניה" ו/או על פי הנחיית חברה, לרבות שטחי התארגנות בהם הוא מניח ציוד, חומרי 

ופסולת. סוג הגידור וגובהו יהיה ע"פ הסיכונים הצפויים,  לרבות בגדר קשיחה   בניה
מ' לפחות, ו/ או גידור אחר המבטיח הגנה של הציבור ועוברי אורח מפני גישה   2לגובה 

 וחשיפה לסיכונים מעבודות הקבלן. 

ם  הקבלן יציב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות, בכל ובמרחקי .7.5
 30כך שיראו באופן ברור למתקרב לאזור העבודות ובכל מקרה במרחקים שלא יעלו על 

 מטרים.

השילוט והגידור יכלול הצבת שילוט אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים,   .7.6
גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, אזור העבודה יסומן בצורה בולטת הכוללת  

החשיכה. וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שילוט אזהרה ותאורה לשעות 
 שיידרש.

ס"מ, שאליה עמור להיכנס אדם, מחייבת דיפון   120כל עבודות חפירה לעומק העולה על   .7.7
החפירה, אלא עם בוצעה ע"פ השיפוע הטבעי של הקרקע, או העבודה מתבצעת  

 באמצעות תא הגנה.

גר עקב ביצוע העבודות, ישולטו באזורים, בתחום הדרך הציבורית, אותם הקבלן סו .7.8
 בשלטי הכוונה והפנייה לציבור אל הדרך החליפית.

באחריות הקבלן לתאם ולקבל אישור משטרת ישראל, בכל המקומות בהם נדרש לבצע  .7.9
 את העבודה על הכבישים / מדרכות או בשולי הכביש.

שלט / בהתאם להנחיות משטרת ישראל הקבלן יבצע "הסדרי תנועה" לרבות: יסמן / י .7.10
יגדר לרבות בתמרורים מתאימים, ע"פ תוכנית יועץ תנועה, את תחום אזור העבודה  
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
 כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש.אזהרה ותאורה לשעות החשיכה. וכן 

מטרים, הקבלן יגדר בגידור ע"פ   2במקומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה  .7.11
 ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח רגל. 90-105תקנות הבניה בגובה של 

בטיחותיות הכניסה לאתרי בניה מחייבת שימוש בציוד מגן אישי, לרבות, נעלי עבודה  .7.12
 תקניות וקסדת הגנה.

הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה  .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.

קבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט בצו הבטיחות בעבודה  ה .7.14
 )להלן: "הפנקס הכללי"(. 1959 –)פנקס כללי(, תש"ך 
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קבלני משנה מטעם הקבלן בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן   .7.15
וג נדרש לבצע במסגרת ההסכם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש לס

ותקנותיו,  1969 -העבודה ע"פ חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 
 בסיווג המתאים לסוג העבודה.

מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם   .8
 ובאישורה.  עיריית רעננה

 

 

 תיקון נזקים .39

מבלי לגרוע מהאמור להלן לענין אחריות הקבלן בנזיקין, הקבלן אחראי שכל נזק  א.

או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, 

טלפון, טל"כ או מובילים אחרים כיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או 

י מראש בקשר לביצוע הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפו

המזמין יתוקן על חשבונו של הקבלן תוך פרק זמן שיקבע ע"י מהנדס  -העבודה 

ולשביעות רצונו, ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והקבלן 

 יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 
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  אחריות.40 
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למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקום בסעיף זה לעיל שבו מצוין המונח "העירייה" משמע  

 בהסכם שייחתם עם מי רעננה בע"מ "תאגיד מי רעננה בע"מ וגם עיריית רעננה". 
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 אי ויתור בהתקשרות עם קבלן/י משנה  .41

 

ל הודעה הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלו

, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה המזמיןכלשהי על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם 

לביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר 

גם לקבלני  אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר 

 ו נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.הובלה הרמה )הנפה(, א

הקבלן מצהיר כי ידוע  לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן 

הנערכת על ידי הקבלן בכפוף לנדרש על  על פי פוליסת ביטוח העבודות  הקבלניותוהמזמין 

 בגין הפרת דרישה זו. המזמיןוהוא ישפה את על נספחיו , פי הסכם זה

 

 

 

 תשלום דמי נזק לעובדי הקבלן  .42

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם 

ק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי ביצוע  אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נז

העבודה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים ו/או מוצרים, קבלני משנה 

סעיף זה  על, ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה

 .בשינויים המחוייבים  40יחולו הוראות סעיף 

 

 ביטוחים  .43

מובהר  מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הקבלן בין אם על פי דין ובין אם על פי מכרז זה,  

ומהווה   להסכם  3בנספח ג'כי על הקבלן יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה 

   -חלק בלתי נפרד ממנו

 עובדים   - פרק ד'
 מעמד הקבלן ועובדיו  .44

 

ובפני כל צד ג' למרות האמור  המזמין הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי ואחראי בפני 

 העבודה. בהסכם זה בדבר כוחו של המהנדס או המפקח ליתן לו הוראות בדבר ביצועה 

 

 - הקבלן מצהיר ומתחייב כי

    יחסיהמזמין ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו לבין  א.         לא נוצרו ולא יווצרו בינו 

 מעביד. –עובד             

   כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך כעובדיו או ב.        

במישרין או בעקיפין, ויועסקו המזמין  שלוחיו ולא יחשבו כעובדים או שלוחים של  

דרישותיהם הנובעות על ידו, על חשבונו בלבד, ועליו יחולו כל תביעותיהם ו/או 

 מיחסיו עמו ו/או הנובעות מהאמור בהוראות סעיף זה כולו.

  לא תהיינה לו ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/אולמי מטעמו, כל זכויות של עובדי  .ג
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את  והוא ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, לא יהיו זכאים לקבל מהמזמין 

הנאה אחרת, בקשר לביצוע ההסכם או כל תשלום, פיצוי ו/או טובת המזמין 

הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם ביטול ההסכם או סיום כל התקשרות על פי 

 ההסכם, מכל סיבה שהיא, מלבד התמורה שנקבעה בהסכם זה.

  , בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו, אם יוגשו, המזמיןהקבלן ישפה את   .ד

עובדיו ו/או על ידי צד שלישי אחר כלשהו, שעניינן על ידו ו/או מי מהמזמין כנגד 

 לבין מי מעובדי הקבלן.המזמין מעביד בין  -קיום יחסי עובד

 

   וואו לנציגילמזמין   הצדדים מצהירים בזאת, כי כל זכות שניתנת על פי הסכם זה    .ה

לפקח ולהתערב בכל צורה שהיא על אופן מתן השירותים, אינה אלא אמצעי 

ההסכם במלואו. הקבלן לבדו יהיה אחראי לביצוע השירותים ואין להבטחת ביצוע  

 , אם וככל שיהא עליו, בכדי להפחית מאחריותו.המזמיןבפיקוח 

הוא בלבד הנושא באחריות לעובדיו, לרבות תשלום כל זכויותיהם וחובותיהם על   .ו

הניכויים פי כל דין, ובכלל זה תשלום תנאים סוציאליים ובן ידאג לנכות את כל 

ולשלם את כל תשלומי החובה האחרים המוטלים עליו בגין העסקת עובדיו לרבות 

התשלומים והניכויים המוטלים ו/או שיוטלו עליו כמעסיק בהתאם להוראות כל  

 דיו.

מעביד ובין היתר    -הוא ימלא אחר כל דרישות והוראות כל דין הקשור ליחסי עובד  .ז

סד רלבנטי, כנדרש על פי כל דין והוראה  יעמוד בחובות הדיווח לכל רשות ומו

 מחייבת

, את כל המסמכים המוכיחים את קיום ו, על פי דרישתהמזמיןבפני יג יצ  .ח

 ותיו לפי כל דין ו/או כל הסכם לגבי העובדים שבאמצעותם הוא נותן ליוהתחייבו

 . שירותים

הצדדים מצהירים כי התמורה נקבעה תוך הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים 

 נותן שירות. -בין הצדדים הם יחסי מזמין שירות

במקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין 

מעביד, תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת  –ועובדי הקבלן יחסי עובד המזמין בין 

לעובדי הקבלן  ו/או שלוחיו ו/או מי המזמין מעביד בין  –שנוצרו יחסי עובד 

לשלם המזמין  בכל סכום שיהיה על  המזמין  , אזי מתחייב הקבלן לפצות את  מטעמו

 בין תביעה זו. יחולו ההוראות  הבאות:

עקב  ובעד כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להמזמין הקבלן ישפה ויפצה את   .ט

 האמור, מיד עם דרישתה הראשונה.

 החוב הנ"ל.היה רשאי לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי הקבלן את המזמין י .י

 

המזמין  למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין 

לא נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן או עובדיו או מועסקיו זכאים לכל תשלום או  

 זכויות כלשהן על פי דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. 
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 אספקת כח אדם  .45

 

מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודה, את הקבלן  א.

 ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 

לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים באמצעות לשכת שירות התעסוקה ובהתאם ב. 

או המזמין , ובמספר שיקבע מהנדס -1959להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט

 המפקח במידה שיקבע. 

 

בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה, הקבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו  ג.

ולרבות  -1987המתחייבים מכל דין, לרבות הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז

הסכמים והסדרים קבוציים, ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני 

 המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל.

 

וחדים בעבור  במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מי ד.

 עובדיו.

 

או המפקח, יחליף הקבלן את מנהל המזמין לפי דרישה בכתב מאת מהנדס  ה.

הפרוייקט, מנהל העבודה המוסמך או מנהלי העבודה האחרים ו/או כל עובד אחר  

אין הם המזמין לרבות קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה אם לדעת מהנדס 

 מתאימים לתפקיד.

 

או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר  המזמין דרישה מטעם מהנדס הקבלן ימלא כל  ו.

ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה, אם לדעת -העבודה של כל אדם המועסק על

או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא המזמין  מהנדס  

 תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות.

 

למען הסר ספק הקבלן מצהיר כי ידועים לו המצב הבטחוני ואפשרויות העסקתם של 

האוטונומיה. מוסכם פועלים זרים וכן של פועלים משטחי יהודה שומרון ועזה ומשטחי 

בזאת כי שום בעיה הכרוכה בהעסקת פועלים לא תתקבל כעילה מוצדקת לעיכובים, פיגור  

בקצב ביצוע העבודה וכיו"ב. כל עיכוב או פיגור כאמור בגין בעיות הכרוכות בהעסקת כח 

 אדם תהווה הפרה של התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

 

קבלן מתחייב לדאוג לכך שלעובדים אלו יהיה היתר  בכל מקרה של העסקת עובדים זרים, ה

שהייה ועבודה בארץ.מובהר כי בעבודה במוסדות חינוך ובכל מוסד מצויים קטינים  או 

אישור למזמין חסרי ישע , תותר רק העסקתם של עובדים אשר בטרם העסקתם  הוצא 

ן במוסדות משטרתי בדבר העדר מניעה להעסקה על פי החוק למניעת העסקת עברייני מי

 מסויים והתקבל לגביהם אישור קב"ט העירייה.
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לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

בעקיפין, באתר העבודה. אי מילוי הוראות ס"ק זה, יחייב את הקבלן בתשלום 

ליום לכל פועל,  ש"ח 1,000-לסך בשקלים השווה לידי המזמין פיצויים מוסכמים 

 בעל מלאכה או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה.

 בידים וביטוח לאומי ביטוח מע  .46

 

ם לקרנות ביטוח סוציאלי, יהקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע העבודה, מסי א.

בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול  

 ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ברעננה.

ביטוח פוליסה לעובדיו ו/או פועליו באחריותו על פי דין כלפי הקבלן יבטח את 

 .כנדרש במסמכי הסכם זה מעבידיםחבות 

 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  ב.

כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו,  -1995תשנ"ה

לפי דרישתה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים לידי המזמין  ולהמציא  

 את התחייבויותיו לפי ס"ק זה.

 

הנאמר בס"ק זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל 

 מועסקים ע"י הקבלן.כלפי האנשים ההמזמין חובות על 

 

תנאים לשמירת בריאות הבטיחות וה למלא אחר כל תנאי הקבלן מתחייב  ג.

לרבות פקודת בטיחות בעבודה ]נוסח חדש[  ,העובדים ורווחתם כנדרש בכל דין

, תקנות תקנים וכללים ולרבות, כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה -1970תש"ל

 .-1954במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

 

חליט למנות ממונה והמזמין ימבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מאשר כי היה  ד.

לענין מסויים או באופן כללי, הוא ועובדיו ישמעו להוראות  ועל בטיחות מטעמ

 הממונה על הבטיחות כאמור. 

 

ו/או המפקח הממונה על הבטיחות ו/או מי  שהמזמין הקבלן מצהיר כי ידוע לו  

אינם "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר  מטעמם 

 וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול עליו.

 

 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם  .47

 

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, בצורה נאותה, פנקסי כח אדם, שיירשם  א.

עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל  

 עבודתו.
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ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לידי המזמין הקבלן מתחייב להמציא  ב.

לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח 

, אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם

 סוגיהם והעסקתם.

 

 

 רווחת העובדים  .48

 

הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות 

 אכילה נאותים באתר העבודה לשביעות רצונו של המפקח.
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 ציוד,  חומרים ואורח מקצועי -  פרק ה'
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים  .49

 

מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים הקבלן  

 האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 

 

 חומרים ומוצרים .05

 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י המפרט הכללי, במיקום  א.

ובמועד שיקבע ע"י המהנדס. הבדיקות תבוצענה בנוכחות המהנדס. הקבלן נותן 

 .לידי המזמיןבזאת הסכמתו מראש למסירת תוצאות הבדיקות ישירות 

דיקה  המהנדס לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לדרוש בדיקה חוזרת במכון לב

 שיראה לו וזאת אף אם תוצאות הבדיקה הראשונה עונות על התקן.

 

כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יהיו חדשים  ב.

ושלמים יקבלו את אישורו המוקדם של המהנדס, יהיו בעלי תו תקן או סימן 

וזה ולדרישות השגחה ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות מסמכי הח

 -התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם 

. המזמיןיהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י מהנדס 

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים 

קבע להם במסמכי החוזה  השונים שמחייבים התקנים הישראליים, אלא אם כן נ

 במפורש, סוג אחר.

 

מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו  ג.

בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או 

 .המזמיןהמוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים, ואושרו ע"י מהנדס  

 

פרושו חומר ו/או מוצר  -ונספחיו המונח "שווה ערך"  בכל מקום שצויין בחוזה .ד

מבחינת הטיב, האיכות והמחיר לחומר ו/או למוצר הנקוב ושווה איכות  שווה ערך  

באחד מסמכי ההסכם. סוגו ואיכותו של חומר ו/או מוצר שווה ערך טעונים אישורו 

 המוקדם בכתב של המהנדס.

 

 

 

וייחשבו למזמין כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן לאתר העבודה, יהיו שייכים 

מבלי לקבל לכך את  מעת הבאתם לאתר העבודה והקבלן לא יהא רשאי להוציאם  ולרכוש

 רשות המהנדס בכתב. 
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 הוצאות בגין הבדיקות  .15

התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקת דגימות, בדיקת תקן, ניסויי העמסה וכל  .א

, המזמיןבדיקות וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים בבדיקת העבודה לדעת מהנדס 

יחולו על הקבלן במלואם, כולל הוצאות הבדיקות בין שהעבודה או חלקיה עמדו  

 רישות האמורות.בדרישות ובבדיקה ובין שהעבודה או חלקיה לא עמדו בד 

 

בין אלה המיוצרים בבית חרושת, בבתי מלאכה   -כל החומרים והמוצרים  .ב

אשר יידרשו לשם בדיקות  -ובמקומות אחרים ובין אלה הנעשים באתר העבודה 

 תקניות או אחרות, יסופקו ע"י הקבלן, על חשבונו והוצאותיו.

 

יקות תקניות או הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בד .ג

, והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו המזמיןאחרות, למקום בו יורה מהנדס  

 על הקבלן.

 

בין בדיקות חוזרות ונשנות ובין בדיקות ראשונות רגילות,  -ההוצאות לבדיקות  .ד

 יחולו על הקבלן.

 

הבדיקות הא רשאי לשלוח חומרים ומוצרים לשם בדיקות לשלם עבור המזמין י .ה

 ולנכות סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י הסכם זה.

 

 מדגמים .25

 

הקבלן יספק על חשבונו ועפ"י דרישת המהנדס דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין 

 אותם או בטרם יתחיל בייצורם או בביצוע העבודות באתר העבודות. 

המהנדס ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר העבודה הדוגמאות שאושרו ע"י 

 וישמשו להשוואה לחומרים ואביזרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.

 

 אורח מקצועי  .35

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו 

הוראות מטעם  . עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות אוהמזמיןהמלאה של מהנדס 

רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן 

אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות המזמין להמציא למהנדס 

לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורות לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך 

 יחולו על הקבלן.
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 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים  .45

 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד  .א

 להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

 

הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך  .ב

שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק  48למפקח, 

האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם 

 יכוסה אותו חלק מן העבודה.

 

ת משעה שקיבל על כך הודעה, את חלק העבודה שנועד  שעו  48לא בדק המפקח תוך   .ג

( לעיל, יודיע על כך הקבלן למהנדס  2להיות מכוסה או מוסתר כאמור בסעיף )

 וימלא אחר הוראותיו.המזמין 

 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או ממהנדס   .ד

, יגלה ויחשוף הקבלן, על , או לא הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסויהמזמין

חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת, את אותו חלק מהעבודה שכוסה, עפ"י דרישת 

 המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידו, ויכסנו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח.

 

( או התרשל 4)-( ו3אם הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים ) .ה

סיק פועלים על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, רשאי להעהמזמין  בכך, יהא מהנדס  

 לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו.

 

לנכותן מכל סכום שיגיע המזמין הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי  .ו

 היה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. י לקבלן בכל זמן שהוא, וכן

 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  .55

 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  .א

 

על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם  .1

 לדעת המפקח, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה.

 

על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים  .2

 דלעיל.האמורים בפיסקה )א( 

 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם  .3

ע"י שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או 

 בניגוד לתנאי החוזה.
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( לעיל, יפה על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח  1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) .ב

 שר לחומרים ולמלאכה האמורים.ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בק

 

רשאי המזמין  היה  י( לעיל,  1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) ג.             

לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, 

הא רשאי לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן  והמזמין י

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  הא רשאיי

 

 

 

 

 מועד התחלת העבודה  .65

 

בהוראה בכתב  המזמין הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י מהנדס 

שתיקרא "צו התחלת עבודה" ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה, בתוך  

התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות, פרט אם קיבל מאת  

 הוראה מפורשת אחרת. המזמין מהנדס 

 

ית עם קבלת צו התחלת עבודה, יהיה על מהנדס הביצוע של הקבלן לחתום בועדה המקומ

 לתכנון ולבניה במסמכי ההיתר על "הצהרת המהנדס האחראי לביצוע".

 

 הכנות לביצוע העבודה  .75

 

לפני התחלת ביצוע העבודה יגדר הקבלן את אתר העבודה, ידאג לסידורי ההגנה  א.

מפני שטפונות, יקים צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים, 

 ובדים.ושירותים זמניים בשביל הע

 

 

 

הא רשאי לדרוש מהקבלן להציב על חשבונו מבנה הולם ממוזג לשימושו המזמין י

הבלעדי של המפקח באתר העבודה. במבנה יהיה חיבור חשמל, טלפון וריהוט 

 ימים מיום הדרישה. 10משרדי הולם. הקבלן יעשה כן תוך 

 

 יש לקבל סקר סיכונים בכול תחילת פרויקט לאישור המזמין

 

 התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה    -פרק ו' 

גידור האתר יתבצע בהתאם להנחיות הניתנות על ידי המהנדס והמהוות תנאי 

 לקבלת היתר בנייה.



64 

 

המבנה כולל נקיונו היומיומי, צריכת החשמל, למען הסר ספק בלבד, אחזקת 

 טלפון, יהיו על חשבון הקבלן.

 

 הקבלן יגיש בקשה להתקנת מד מים ויצרוך מים אך ורק מחיבור מים כאמור. ב.

במידת הצורך הקבלן ידאג להתקנת צינורות המים הדרושים לאספקת מים 

לו על הקבלן. לביצוע העבודה. למען הסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בכך יחו

 מובהר כי הקבלן אינו רשאי לצרוך מים מברזי כיבוי אש )הידרנטים( ציבוריים.

 

 מועד סיום  .85

 

 

 ארכה או קיצור תקופת העבודה  .59

 

הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון  א.

לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה 

את השינוי במועד השלמת העבודה  שהובאה בחשבון כאמור, יכולה לכלול בה 

 בהתאם לשינוי המשוער כתקופה הדרושה לביצוע העבודה.

 

, המזמיןנגרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון, או ע"י תנאים אחרים שלדעת מהנדס  ב.

רשאי  -לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

 השלמת העבודה, בתנאי כי:הקבלן לבקש ארכה בכתב במועד  

 

 30הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר   .1

 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. 

המזמין הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של מהנדס  .2

וגרמו  לרבות יומן עבודה, מאושר ע"י המפקח, שהתנאים האמורים ארעו 

לעיכוב בביצוע העבודה, שלקבלן לא היתה שליטה עליהם ולא היתה לו 

 אפשרות למנוע עיכוב.

רשאי לאשר או לסרב מתן ארכה כאמור,יקבע שיעור המזמין מהנדס  .3

 הארכה ויודיע על כך בכתב לקבלן. 

 

 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מחסור בכוח אדם לא יהווה כח עליון ו/או   ג.

 שלקבלן אין שליטה עליהם.  תנאים

בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני 

סיומה המלא והגמור של העבודה, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן  

שנקבע בחוזה, שמניינו יתחיל מהתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה. ניתנה ארכה  

להלן, ישתנה המועד להשלמת   60בסעיף    להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לאמור

 העבודה בהתאם לכך. 
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 קצב ביצוע העבודה  .06

 

אין הקבלן מתקדם, לדעת המפקח, בביצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה   א.

יודיע מהנדס   -במועד הקבוע בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה 

לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח  המזמין 

סיום העבודה את סיום העבודה במועדה. לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים ל

   80, יחולו במקרה זה הוראות סעיף המזמיןבמועדה להנחת דעתו של מהנדס 

 שלהלן.

 

לפי ס"ק זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי המזמין אי מתן הודעה ע"י מהנדס 

 התחייבותו לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה. 

 

וקיבל  -בחר הקבלן, בין היתר, לשם סיום העבודה במועדה, לעבוד במשמרות  ב.

, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב המזמיןאישור לכך מאת מהנדס 

 העבודה במשמרות.

 

בכתב.  המזמין לא תיעשה עבודה בימי שבת ומועדי ישראל, ללא הסכמת מהנדס  ג.

יכה להעשות מטבע הדברים ללא הפסק הוראות סעיף זה לא יחולו על עבודה שצר

או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבטחון המבנה  

 ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח. -

 

, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע המזמיןאם יהיה צורך, לדעת מהנדס  ד.

בכתב אל הקבלן, המזמין  העבודה ולסיימו לפני המועד לסיום שנקבע, יפנה מהנדס  

והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י מהנדס  

. כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות המפקח לצורך זה, בנוגע לשעות המזמין

 י העבודה ושיטות העבודה.העבודה, ימ

 

מילא הקבלן התחייבותו כאמור בס"ק ד' לעיל ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת 

הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב המזמין מהנדס 

לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע המזמין שלם ישנקבע מלכתחילה, 

 הוצאות כלליות.רווח ו 12%בתוספת המזמין ע"י מהנדס 

 

למען הסר ספק, מובהר כי על שעות העבודה באתר יחולו הוראות כל דין לעניין זה, ה.           

 .1992( התשנ"ג מניעת רעשלרבות חוק העזר העירוני )
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 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .16

היה חייב להוכיח נזק כלשהו, לא שהמזמין ימבלי לגרוע מכל סעד אחר, ומבלי  א.

סיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה, או עד גמר הארכה לסיום 

אלף וחמש מאות ) במילים:  ₪   1,500סכום לידי המזמין העבודה, ישלם הקבלן 

ל יום איחור שבין ( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כשקלים חדשים

המועד שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום העבודה למעשה. שער הדולר יקבע  

 לפי השער היציג של הדולר האמריקאי ביום התשלום בפועל.

הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לענין האיחור הינו נזק  ב.

 חתימה על חוזה זה. שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת ה

בקביעת סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לענין האיחור אין כדי לגרוע מזכות 

לתבוע כל פיצוי בגין נזקים אחרים ונוספים שנגרמו   ולכל סעד אחר ומזכותהמזמין  

 .ול

היה רשאי לנכות את סכום הפיצויים, האמורים בס"ק א' לעיל מכל  המזמין י ג.

הא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.  ין שהוא, וכן  סכום שיגיע לקבלן בכל זמ

אין משום שחרור הקבלן  המזמין בתשלום הפיצויים, או ניכויים ע"י 

 מהתחייבויותיו לסיים את העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 

 

 הפסקת ביצוע העבודה  .26

 

הקבלן חייב להפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסויים או  א.

בהתאם לתנאים ולתקופה המזמין לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת מהנדס 

שיצויינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י מהנדס  

 .המזמין

, ינקוט הקבלן אמצעים הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק א' לעיל ב.

 להבטחת העבודה שבוצעה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות, לאחר שניתן ע"י מהנדס  ג.

לעיל, והקבלן החל בביצוע למעשה, יגיש  57צו התחלת עבודה לפי סעיף המזמין 

יום מהיום בו ניתנה לו הוראת הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות,  60הקבלן, בתוך 

חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעבודה שבוצעה למעשה. הוראה זו לא תחול במקרה 

 שלהלן. 80שניתנה הוראה להפסקת העבודה באחד המקרים המפורטים בסעיף 

מאת במקרה של הפסקת העבודה כאמור בס"ק ג' לעיל, הקבלן יהיה זכאי לקבל  ד.

את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן המזמין 

 לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן )ה( וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין 

צאותיו והפסד רווחים. הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הו 

לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תיעשנה מדידות סופיות 

 לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי הענין.

 

לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן )ד( לעיל, יופחת מערך החוזה   ה.

יופחת סכום השווה לערך העבודה   במחירי בסיס החוזה, וכן -25%סכום השווה ל
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. הסכום המתקבל -2.5%שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה, והיתרה תוכפל ב

שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש  

 שבין המדד הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה.

מהיקפו או יותר, לא    75%וע החוזה בשיעור של  למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצ

 יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם. 

 שימוש או אי שימוש בזכויות  .36

או המפקח לסטות המזמין ולרבות מהנדס  ו, או מי מטעמהמזמיןהסכמה מצד  א.

מתנאי החוזה במקרים מסויימים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה 

 למקרה אחר. 

בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי החוזה   ואו מי מטעמהמזמין לא השתמש  ב.

במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה.

 

 קבלת העבודה  .46

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יתחיל בבדיקת  -הושלמה העבודה  א.

ימים מהיום   30יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך    15העבודה תוך  

שהתחיל בה. מצא המפקח שהעבודה אמנם הסתיימה, יקבע תאריך ל"קבלת  

 .המזמיןהעבודה" ע"י 

 אישורי הרשויות הנדרשים.עד למועד קבלת העבודה ישלים הקבלן את כל 

 , לרבות המפקח והקבלן.המזמיןמהנדס  -בקבלת העבודה ישתתפו 

כמשמעותו בתקנות התכנון   4לאחר קבלת העבודה, ידאג הקבלן לקבל טופס 

 .-1970והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( תש"ל

 ו/או בא כוחו והקבלן.המזמין באותו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י מהנדס 

חרף האמור לעיל, מסירת עבודות המים והביוב לתאגיד תתבצע ככלל בד בבד למסירת  

עבודות הסלילה והפיתוח לעירייה ובהתאם לנוהל מסירת עבודות של רשות המים. מבלי 

נו לקבלן שתי תעודות מסירה נפרדות. לגרוע מהאמור, במעמד מסירת העבודות יינת

התאגיד ייתן לקבלן תעודת מסירה לעבודות המים והביוב שימסרו ישירות אליו 

 והעירייה תיתן תעודת מסירה לעבודות הסלילה והפיתוח שימסרו ישירות אליה. 

 כל אחד מן הצדדים יעניק לקבלן תעודת השלמה באופן נפרד ובלתי תלוי לצד האחר.

המזמין יירשמו תיקונים והשלמות אשר ידרשו, אם ידרשו, ע"י נציגי בפרוטוקול 

והתקופה אשר הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות. נדרשו תיקונים 

והשלמות כאמור לא תחשב העבודה כמתקבלת ויקבע מועד חדש ל"קבלת עבודה" 

 כאמור.

ון במידה ואלו כמו כן יירשמו בפרוטוקול ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיק

 קיימים.

, על פי שיקול דעתו, לקבל העבודה גם המזמיןלמרות האמור לעיל רשאי מהנדס  .ב

לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב  
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את התיקונים ו/או המזמין מאת הקבלן שיבצע וישלים לשביעות רצונו של מהנדס 

 ה האמורה. עבודות השלמה כמפורט ברשימ

 

במידה והקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצויין לעיל תוך המועד שנקבע  ג.

רשאי לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי, או המזמין היה יבפרוטוקול, 

אותה עת, את מחיר התיקון בין שבוצע בפועל ובין  יומכספי הערבות המצויה ביד

 כהוצאות כלליות. 15%שלא בוצע בתוספת 

רשאי לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות את אותם המזמין היה יכמו כן 

כתוצאה מהתיקונים  ולירידת ערך העבודה שנמסרה לידי וסכומים השווים לדעת

ן שאינם ניתנים לתיקון. ערך הסכומים ו/או הפגמים בין שאלו ניתנים לתיקון ובי

 .המזמיןמסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי של מהנדס 

חייב הקבלן לפי מסמכי החוזה להשלים חלק מסויים מהעבודה במועד מסויים  ד.

לפני המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה כולה, תיערך קבלת העבודה לפי האמור 

שימוש המזמין עשה יחזיק או יגמור, בטרם בס"ק )א( לעיל לגבי חלק מהעבודה ה

 באותו חלק.

 ן.במסירה חלקית יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחוייבים, לפי העני

קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי  ה.

 החוזה.

תאריך קבלת העבודה על פי סעיף זה יחשב תאריך סיום העבודה ו/או מסירת   ו.

בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה לידי המזמין העבודה ע"י הקבלן 

 זה.

 

 מסירת העבודה עם השלמתה  .56

כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסויים מהעבודה המזמין קבע מהנדס  א.

לפי  לידי המזמין ועד מסויים, חייב הקבלן למסור שעל הקבלן היה להשלים במ

את העבודה או אותו חלק מסויים מהעבודה כאמור, הכל לפי הענין,  ובקשת

 והקבלן אינו 

רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסויים מהעבודה, מחמת דרישות,  

 .המזמיןטענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי 

המזמין  מתחייב הקבלן להמציא לידי מהנדס לידי המזמין בעת מסירת העבודה  ב.

של העבודות שבוצעו, וכן   MADE ASעותקים של תכניות עדות  2 -דיסקט 

הוראות הפעלה קטלוגים וכיו"ב של כל המערכות והמתקנים שבוצעו במסגרת  

 העבודה. 

במסמך   הדיסקט ועותקי התוכניות, יוגשו אך ורק בפורמט המוגדר ג.

(. מפרט זה  AS MADEכ: "מפרט טכני להגשת מפה מצבית/מפת עדות )המזמין 

 - מגדיר: 

 *    אביזרים וכוכים של סוגי תשתיות שימדדו. 

 מה ימדד ביחס לכל כוך או אביזר.  *   

 איזה פרטים יאספו על כל כוך ו/או אביזר הנמצא בתוכו. *    
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 0827ת )על בסיס מפרט חלוקה לשכבות לצורך הגשה ממוחשב *    

 ומפרטים  קודמים של עיריית רעננה(.          

 *   מבנה הבלוקים של אוטוקאד, כולל התכונות. 

 , יקבל המזמיןכדי לשמור על אחידות מלאה של הצורה הגראפית של עבודות  ד.

 הקבלן הזוכה דיסקט עם כל הבלוקים הנדרשים.              

 

יהיה חתום לידי המזמין שיוגש  AS MADE-מובהר כי, תוצר ה למען הסר ספק  ה.

עד מועד הגשת  AS MADEע"י מודד מוסמך. במידה והקבלן לא ימציא מפת 

הבלעדי,  והיה רשאי להזמין, עפ"י שיקול דעתשהמזמין יהחשבון הסופי. הרי 

שירותי מדידה של מודד מוסמך, ושכר טרחתו של הנ"ל יקוזז מחשבונו הסופי של 

 בעניין הזה.המזמין בלן. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי הק

 

 בדק ותיקונים    -פרק ז' 
 

 הגדרת "תקופת הבדק"  .66

 

 

67.

 תיקונים ע"י הקבלן  

 

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בתוך תקופת הבדק בעבודה או  א.

לעיל והם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם  65בתיקונים שבוצעו לפי סעיף 

למסמכי החוזה, או להוראותיו של המפקח, או תוצאות השימוש בחומרים לקויים 

צאותיו בתוך יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והו -או מאורח מקצועי לקוי 

ובמועד  המזמין הכל לפי דרישת מהנדס  -תקופת הבדק, או בתום תקופת הבדק 

בכתב. אם הפגמים, הליקויים והקלקולים המזמין  ע"י מהנדסלכך שנקבע 

, יהיה המזמיןבעבודה או בתיקונים שבוצעו אינם ניתנים לתיקון, לדעת מהנדס 

 .המזמיןבסכום שייקבע ע"י מהנדס למזמין הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 לעיל. 39האמור לעיל מתייחס גם לכל תיקון שבוצע ע"י הקבלן עפ"י סעיף 

 דלהלן.  70אין בס"ק )א( לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  ב.

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .86

נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה, בזמן ביצוע או בתוך תקופת הבדק,  א.

לדרוש מהקבלן שיחקור או לחקור באופן עצמאי, את סיבת המזמין הנדס  רשאי מ

הפגמים, הליקויים והקלקולים שנתגלו בעבודה. נמצא שהפגם הליקוי או הקלקול 

הוא כזה, שאין הקבלן אחראי לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות החקירה  

שהקבלן  . נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה,המזמיןוהתיקונים על 

שנים  לעבודות איטום, או תקופה  5 –: שנתיים לכל עבודה ו לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה

אחרת שנקבעה במיפרטים או בתנאים מיוחדים, שמניינה יתחיל מיום קבלת העבודה או חלק ממנה  

 .65בהתאם לסעיף 
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אחראי לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן 

חייב לתקן על חשבונו את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם. אם אין 

הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 .המזמיןנדס בסכום שייקבע ע"י מהלידי המזמין פיצויים 

 

נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה או בחלק הימנה כמפורט בתוספת לחוק  ב.

( בתוך התקופה המפורטת בתוספת הנ"ל שתחשב -1973המכר דירות )תשל"ג

כתקופת הבדק, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל 

, הקלקולים וכל הכרוך בהם אינם הכרוך בהם על חשבונו. אם הפגמים, הליקויים

, בסכום שייקבע ןלידי המזמיניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 .המזמיןע"י מהנדס 

 

 

 

 על חשבונו של הקבלן  -תיקונים ע"י אחרים  .69

לבצע את העבודות המזמין דלעיל, רשאי  67-68לא ימלא הקבלן אחר הוראות הסעיפים 

האמורות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על 

רשאי לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא את  המזמין הא יהקבלן, 

 שייחשבו כהוצאות משרדיות.  15%ההוצאות האמורות, בתוספת 

 

 שינויים, הוספות  והפחתות  -פרק ח' 
 שינויים  .07

רשאי להורות, בכל עת שימצא לנכון, על עשיית שינויים בעבודה ובכל חלק המזמין  מהנדס  

ממנה, לרבות שינויים בצורתה של העבודה, בכמותה, באופיה, בסגנונה, באיכותה, בממדיה 

  25%לא יעלה על  ובלבד שערך כל ההגדלהוכיו"ב. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו, 

מההוצאות לגבי כל סעיף וסעיף   50%ולא יעלה על  על פי החוזההמזמין מכלל הוצאות 

למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו בנפרד במסגרת   בכתב הכמויות. 

ההסכם שייחתם במישרין בין עיריית רעננה לבין הקבלן ובנפרד בין מי רעננה בע"מ לבין  

 הקבלן. 

  להורות על:המזמין מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי מהנדס 

 

 . הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן .1

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות. .2

 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות. .3

 שינוי גבהי המפלסים, המיתארים והמימדים של העבודה ופרטיה. .4

 הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה. .5
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 ההוראה לשינויים תינתן בכתב  .17

הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב  א. 

 .  המזמיןמאת מהנדס 

למען הסר כל ספק הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי על דעת עצמו ללא הוראת  

וכל שינוי שבוצע ללא הוראה כאמור יהרס ו/או ישונה ויתוקן על   .  המהנדס בכתב 

 אות המהנדס. חשבונו של הקבלן בהתאם להור 

 

הוראת שינויים שערך השינויים הכרוך בה לרבות שינויים קודמים לפי הוראות     ב.

כדלקמן:  מכלל הוצאות העירייה על פי החוזה תהיה חתומה  25%כנ"ל עולה על 

ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה לאחר    -בחוזה שבין עיריית רעננה לבין הקבלן  

, ואילו בחוזה שבין מי רעננה בע"מ לבין  העירייה לכךשנתקבל אישור מועצת 

ע"י מנכ"ל מי רעננה בע"מ וסמנכ"ל הכספים של מי רעננה בע"מ לאחר    -הקבלן  

 . שנתקבל אישור דירקטוריון מי רעננה בע"מ לכך

 

 הערכת שינויים  .27

 .המזמיןערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, יקבע ע"י מהנדס 

 

אם במסמכי החוזה ישנם סעיפים זהים לאלו שבהוראות השינויים יהיו מחירי  .א

 היחידה של הסעיפים שבהוראת השינויים כמחירם בחוזה.

אם לדעת המהנדס במסמכי החוזה קיימים סעיפים דומים לאלו שבהוראות 

ם, יקבע ערכם של סעיפי השינויים על בסיס מחירי היחידה של סעיפי השינויי

 החוזה )פרורטה ממחירי היחידה שבחוזה(.

 

 

 

אין במסמכי החוזה פריטים זהים או דומים לאלה  המזמין אם לדעת מהנדס  ב. 

  50%גדלו במעל   2-ו ז 1-שבכתבי כמויות זת יוו/או הכמושבהוראת השינויים 

 הרי:

ישב עם הקבלן ויקבע את מחיר הפריט )עבודות( על פי הזול מבין  המזמיןמהנדס 

 מאותו זמן:האופציות הבאות 

, כפי שמפורסם העדכני ביותר , נתיבי ישראללעבודות סלילה וגישור מחירון  .א

עבור עבודות באחריות  - הנחה 8%בהפחתת באתר חברת נתיב ישראל, 

   .העירייה בלבד

)מבלי שתתווסף תוספת הנחה  20% תבהפחת שיפוצים()לא  מחירון דקל .ב

 עבור עבודות באחריות התאגיד בלבד  - (עבור אף פרק "קבלן ראשי"

ללא תוספת "קבלן ראשי"  הנחה 20%עדכני בהפחתה של  נטומחירון משכ"ל  .ג

 . עבור אף פרק

במהלך השנתיים שקדמו לעבודה המזמין תוצאות מכרזים אחרים של  .ד

 הרלוונטית.
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ח מחיר המבוסס על עלות בפועל )מותנה בהצגת  אסמכתאות להוכחת  ניתוה. 

. רווח קבלני יחושב עבודה וחומרים, בתוספת רווח קבלני כלים, של העלות(

בהתאם למפורט במחירון דקל נספח "הנחיות כלליות לקביעת אחוזי קבלן  

מובהר כי עלויות כלים ועבודה יתומחרו על בסיס מחירי היחידה  ראשי".

ויכללו את בחוזה, ללא תוספת "קבלן ראשי "  הקיימים בחוזה בפרק הרג'י 

 הנחת הקבלן .  

 האמור לעיל יחול גם לגבי תעריפי שכר עבודה.  ג.

 

 תביעות הקבלן  .37

 

יעותיו לתשלומים הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תב א.

נוספים בגין שינויים, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך  

 החודש שקדם להגשת הרשימה האמורה. 

 

דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בס"ק )א( לעיל, רואים את הקבלן  ב.

כאמור על  כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש 

 כוונתו להגיש את הדרישה.

 

שיקול דעת לאשר תשלומים המזמין למרות האמור בס"ק א, ב לעיל, למהנדס  ג.

נוספים בגין שינויים אף אם לא הוגשה רשימת תביעות או הודעה על כוונה להגיש  

דרישה ובלבד שהשתכנע כי היתה סיבה מוצדקת לאי הגשתם וכן כי בוצעו למעשה 

 השינויים.

 

      הקבלן לא יפסיק ולא יעכב את ביצוע העבודה או השינויים מחמת אי קביעת ערכם         ד.

 .המזמיןאו מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהיא שיש לו כלפי            

 

 

 החובה להגיש ניתוח מחירים  .47

,  המזמיןלצורך קביעת מחירים לשינויים בעבודה, יהא הקבלן חייב, עפ"י דרישת מהנדס  

 ובמועד שיקבע על ידו, להמציא ניתוח מחירים של מחירי היחידה לפריטים כלשהם.

 . המזמין המחיר לשינויים בעבודה לאחר הגשת ניתוח המחירים יאושר ע"י מהנדס 
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 מדידות   -פרק ט' 
 

 מדידת הכמויות והשיטה  .57

 

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן ואין לראותן ככמויות  א.

 מדוייקות הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע העבודה ע"י הקבלן.

 

הכמויות המדוייקות יחושבו ע"י הקבלן על סמך התכניות או לפי מדידה בשטח,  ב.

ין וכפי שיקבע המפקח. כל החישובים ילפני ואחרי ביצוע העבודה, הכל לפי הענ

 ייערכו בצורה מקובלת ובאופן שיאפשר ביקורת נוחה ע"י המפקח.

 

ובתאריכים המוקדמים חישובי הכמויות יוכנו ע"י הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה  

ביותר. חישובי הכמויות תירשמנה בדפי חישוב מדידות ויוגשו למפקח לביקורת 

 ולאישור.

 

 לגבי עבודות אשר ימדדו בשטח יחולו הסעיפים )ג( עד )ו( להלן.

 

לפני ביצוע המדידה של כל חלק מהעבודה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד   ג.

נוכח במועד המדידה, לבצע את המדידות  המדידה, והקבלן מתחייב להיות 

הדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו 

 הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 

לא נוכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו והקבלן   ד.

ו ע"י המפקח על סמך המדידות. אולם, לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבע

אם נעדר הקבלן במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך  

הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור, יידחה מועד המדידה למועד אחר, כפי 

 שייקבע ע"י המפקח.

 

 ימים, על כל כמות 7נוכח הקבלן בעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך  ה.

 שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש.

 

נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השניה, יכריע  

 והכרעתו תהיה סופית. המזמין בענין מהנדס 

 

היתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה   ו.

ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את  

 בדחיה. 
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 תשלומים   -פרק י' 
החוזה, יחולו בענין תשלום שכר הקבלן  -למסמך ג'  6-12בנוסף על האמור בסעיפים 

 דלקמן. 76-78ההוראות המפורטות בסעיפים 

 

 ריבית החשב הכללי  .67

 

החשב הכללי כעבור  כל הסכומים שלא שולמו במועדים שנקבעו בחוזה ישאו ריבית של 

 חודשיים ממועד חלותו של התשלום ועד לתשלום בפועל.

 

 חשבונות ביניים  .77

 

מוסכם במפורש בין הצדדים, כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה  

 לאישור מחיר או כמויות שלא נכללו במסמכי החוזה. 

 

 חשבון סופי  .87

 

שכר הקבלן יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שבדפי הכמויות,  א.

לעיל, בתוספת או בהפחתת ערכם של השינויים  60בכמויות שתמדדנה לפי סעיף 

 שייכנסו לעבודה לפי הוראות השינויים שינתנו, אם ינתנו, לפי הוראות סעיפים

 ג' לחוזה.למסמך  7 -ו  6לעיל, בהתחשב בהוראות סעיפים  70-74 

החשבון הסופי לרבות החישובים הסופיים של הכמויות יוגש ע"י הקבלן למפקח     .ב

 יום מיום קבלת העבודה.  -30עם סיום העבודה כולה, ולא יאוחר מ

ב' לעיל יופחתו כל תשלומי הביניים -משכר הקבלן שנקבע כאמור בס"ק א' ו   .ג

ששולמו וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח שכר הקבלן, אם 

מהקבלן עפ"י החוזה. היתרה, אם לידי המזמין שולם, ובניכוי כל סכום המגיע 

 לחוזה. 12תיוותר יתרה, תשולם לקבלן במועדים האמורים בסעיף 

רשאי, לפי שיקול המזמין היה ילא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין,  ד.

. ו, לערוך החשבון הסופי וזאת בהסתמך על המסמכים הנמצאים ברשותודעת

ך  חובה לעשות כן. ער המזמין בשום מקרה לא יפורש סעיף זה כאילו הוא מטיל על 

רשאי לנכות מהיתרה  המזמין הא יאת החשבון או מינה אדם אחר לערכו המזמין 

המגיעה לקבלן או מתוך הערבויות שנמסרו ע"י הקבלן את השכר ששולם 

 וההוצאות שנגרמו למי שמונה לעריכת החשבון.

בכל מקרה בו לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כדין במועד לא תהא   ה.

הצמדה והתייקרויות בגין התקופה שבה אחר   חייב בתשלומי הפרשיהמזמין 

 הקבלן בהגשת החשבון.

 

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי ישולמו כנגד מסירת  ו.

 לחוזה. 14ערבות בנקאית לתקופת בדק כאמור בסעיף 
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 סיום החוזה או אי המשך ביצועו  - פרק י"א 
 

 המזמין תפיסת אתר העבודה ע"י  .79

 

רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב המזמין הא יבכל אחד מהמקרים דלהלן  א. 

ימים, לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים  3של 

, או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד,  ואת העבודה בעצמ 

ציוד והמתקנים המתקנים שבאתר העבודה, וכן למסור את עודפי החומרים ואת ה

מהקבלן לפי  למזמין האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע 

 החוזה;

 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא   .1

ימים להוראה בכתב   7מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית, בתוך 

 להתחיל, או להמשיך בביצוע העבודה. המזמין ממהנדס 

סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את  המזמין כשמהנדס  .2

השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, אם הוארך להשלמתו  

ו/או כשהקבלן אינו עומד בלוח הזמנים לדעת המהנדס והקבלן אינו  

והמפרטת את  המזמין מים להוראה בכתב ממהנדס י 7מציית בתוך 

במטרה להבטיח השלמת העבודה   האמצעים שעל הקבלן לנקוט

 במועדה. 

הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל המזמין כשיש בידי מהנדס  .3

 החוזה.  בביצוע 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.  .4 

 כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן .5 

 בכתב. המזמין  משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת   

, שהקבלן או אדם אחר בשמו  והוכחות להנחת דעתהמזמין כשיש בידי  .6 

של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה  

 . לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה כלשהי בקשר 

 כשהקבלן הושעה או נמחק מרישום בפנקס הקבלנים. .7

והעיקול  המזמין אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  א.  .8

 יום מיום הטלתם. 20לא הוסר תוך 

אם הקבלן הוא אדם או שותפות וינתן נגדו או נגד אחד מיחידי   ב.  

 השותפות צו קבלת נכסים.   

 

 נכסים.   אם הקבלן תאגיד והחלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס ג.  

 

 בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע בידי נאמן, מנהל ד.      

 הממונה על נכסי הקבלן. עזבון או כל אדם            
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תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א( אין בהם משום  ב.

לקבלן גם על ביטול החוזה  המזמין )אלא אם הודיע המזמין ביטול החוזה ע"י 

כאמור( והקבלן יהא חייב לעמוד בכל ההתחייבויות או מקצתן לפי דרישת 

הא ירשאי למנוע מהקבלן מלמלא התחייבויותיו ומאידך, לא המזמין . המזמין

ד'  -חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים ג' והמזמין 

 להלן.

 

וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי המזמין עבודה ע"י סמוך לאחר תפיסת אתר ה ג.

בכתב חשבון לגבי הסכום אשר לדעתו  לידי המזמין יגיש הקבלן  -סעיף קטן א' 

הוא זכאי לו בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה. חשבון זה יבדק ע"י המפקח  

הא חייב בתשלום ילא  המזמין  כמקובל לגבי כל חשבונות הקבלן.  המזמין  ומהנדס  

ה' להלן, ואין באישור חשבון כאמור -ום כלשהו, אלא בהתאם לאמור בס"ק ד' וסכ

 כדי ליצור חבות כלשהי לתשלום הסכום האמור.

 

  חייב לשלם לקבלן המזמין הא י, לא המזמין תפס אתר העבודה כאמור ע"י מהנדס    .ד

    הוצאות המזמין סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שיתבררו ויאושרו בכתב ע"י מהנדס 

 ע"י כל דחייה למזמין השלמת העבודה ובדיקה, וכן דמי נזק שנגרם         

          ע"י הקבלן, וכן פיצויים אחרים למזמין בהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו    

 חייב בתשלומם.כלשהם שהקבלן         

 

היה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המהנדס  .ה

כאמור בסעיף קטן )ד(, עולה על שכר הקבלן שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה ממשיך  

, למזמיןיהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם  -ומבצע את החוזה בשלמותו 

 לקבלן, וכן לגבותו בכל דרך אחרת. וכום המגיע ממנהא זכאי לגבותו מכל סוהמזמין י

 

 כתובות והודעות  .08

 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.  א.

 

כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב   ב.

במועד    -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד    72כמתקבלת תוך  

 מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.
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 סמכות שיפוט  .81

  

כל סכסוך שיעלה כתוצאה מתנאי הסכם זה יובא בפני בית המשפט המוסמך בעיר כפר  

 מחוז מרכז לפי העיניין. , או  בפני בית משפט מחוזי/ו  סבא 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

 קבלן                                                                     המזמין 
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 1מסמך ג' 

 

 

 

 תאריך: ____________        לכבוד 

 ]* מחק את המיותר[/ מי רעננה בע"מ  עיריית רעננה

 

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס'___________________ : הנדון

 

 המבקש( בקשר לחוזה מס' ______________ -על פי בקשת________________ )להלן  .1

לביצוע  _______________________, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום 

___________ )במילים: _______________ - לסך השווה ל  עד

ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד ___________( __________

"המדד"( בין   -)להלן  _________כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד   15 -המדד לחודש ________ שהתפרסם ב 

 חילוט הערבות.

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,   7וך סכום הערבות ישולם לכם על ידינו ת .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל   ]* מחק את המיותר[מי רעננה בע"מ    /חתומה ע"י עיריית רעננה  

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את  

 סכום הערבות מאת המבקש.

 

ד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא תוקף ערבותנו זה יהיה ע .3

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה 

 על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .4

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק________________

 

 סניף________________

  

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע 
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 2מסמך ג' 

 

 

 

 תאריך: ____________        לכבוד 

 ]* מחק את המיותר[/ מי רעננה בע"מ  עיריית רעננה

 

 א.נ.,

 

 ____________________  כתב ערבות מס'הנדון: 

 

 המבקש( בקשר לטיב ________________, הננו              –.     על פי בקשת ________________ )להלן  1

    ______________________     -ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל        

    דה בגין )במילים: ____________________________( ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי הצמ       

     -עליית מדד _____________  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן       

בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה   15 -"המדד"( בין המדד לחודש ________ שהתפרסם ב       

   ידוע 

 במועד חילוט הערבות.       

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,   7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל   ]* מחק את המיותר[מי רעננה בע"מ    /חתומה ע"י עיריית רעננה  

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את  

 מבקש.סכום הערבות מאת ה

 

מסר לנו לא יתוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה .3

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה 

 על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .4

 

 בכבוד רב,

 

 בנק________________

 

 סניף________________

  

 נוסח ערבות בנקאית לטיב 
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 )א'(  3מסמך ג' 

 ביטוח    - 3נספח ג'
 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה: 

 _________________. - "המבוטח" 
עיריית רעננה ו/או מי רעננה בע"מ ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי   –"מבקש האישור" 

 עמותות בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם סמך רשותיים ו/או 
עבודות תשתיות, פיתוח וסלילה להרחבת צמתים קיימים וסלילת שביל אופניים ברחוב    - "העבודות" 

 ויצמן 
 ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח  -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן  לערוך ולקיים, על חשבון 

האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם  
המבוטח מאתר העבודות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של  

חלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח  שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומו 3
מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה  

 להלן )להלן: "אישור עריכת ביטוחי המבוטח"(.  1כנספח __'
מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק  

 המוקדם מבין המועדים.   -ות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות כלשהו מהעבוד 
לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי  

המבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם  
 ב לתגמולי הביטוח. המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוט

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר   .2
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע  

 מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן: 
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות  -על .ביטוח חובה כנדרש2.1

₪ בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור   750,000 -שא יפחת מ
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל   750,000אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר  שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש  

היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה  
 כאמור. 

.ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  2.2
 לעיל.   8ול האמור בסעיף  ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיח 

.ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  2.3
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת  

בגין פגיעה גופנית או נזק  אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי 
₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש   750,000לרכוש בגבול אחריות של 

האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם  
  עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך

 לעיל. 9ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  
 .כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. 2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,   פי סעיף  -.המונח "כלי רכב" על2.5

 ים וכלי הרמה ניידים אחרים. מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנ 
מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות   .3

הקבלניות כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת  
 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק. -תגמולי הביטוח על

מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר   כן .4
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע  

מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע  
י המבוטח לחצרי מבקש האישור. כן מתחייב המבוטח לערוך ביטוח  העבודות או המובאים על יד

אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  
 ₪ לכלי רכב וכן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי לרבות כיסוי צד ג'.   500,000

ימים לפני מועד   7המבוטח להמציא לידי מבקש האישור ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .5
תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר  
העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח,  

 .2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
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טח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות  המבו
המוצר, במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש  

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח.   -בחלק כלשהו מהעבודות 

חי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטו
אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת  

שגיאה! מקור ההפניה לא  ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
 לעיל.  נמצא.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או  
עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  

 ל הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. יום לפני מועד ביטו 30ביטוח חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה,  
לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח  

התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי  על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם  
מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור  

היה הרשות לעכב כל תשלום  ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור ת
 של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג   .6
קיימם. כן מתחייב  ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח ל

המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם  
ידי מבקש האישור להגישה  -מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 למבטחים.  
סכומי ההשתתפות  למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח וב

העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל  
 סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע   .7
חייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה.  כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להת

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים  
אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי  

האישור ו/או על מי מטעם מבקש    המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

את, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  מוסכם בז .8
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות  זה, הינה בבחינת דרישה  

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או  -פי הסכם זה ו/או על-על
ם מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה  כלפי מי מהבאי

 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח. 

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים  
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור,  ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש  -על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או  

דון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים  כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בז 
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט,  -שייערך על

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש   .9
קבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע  האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את ה

העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור  
נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו  

בוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם  ידי מי מטעם ו/או עבור המ -ידי המבוטח ו/או על-שיובא על
ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  
משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח  

ר בסעיף ביטוח זה )או שהיה  זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמו 
זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת  

 תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
וש כל  בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את ביטוח הרכ 

הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח  
 זה במלואו. יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי 
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לצורך  המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח 
 ביצוע העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם   .10
המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור  

 שלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל ת

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי  
מטעמו בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או  

ת לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם  על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכו
 למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי   .11
הסכם זה או על פי דין   המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי

לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם  
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  

 האחריות ושיפוי בהסכם זה. 
ים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובד .12

המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על  
המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף  

למשך כל תקופת   ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת
 התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין  
אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא  

ת ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות  באחריות לשפו
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או  -שבוצעו על

 בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  

לנים ו/או קבלני משנה ו/או  מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקב
מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל  

 תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת   .13

פו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות  פגיעה, אבדן או נזק לגו
ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות  

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  2007 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז
טח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות  בסעיף זה לעיל, באחריות המבו

ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  

כל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות  שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו ב 
 שעל פי החוקים הנ"ל.  

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם   .14
יום מראש    14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

ר לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל  על כוונת מבקש האישו 
 ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.  

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך  
א הזכות לנכות את הוצאות  את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תה

 הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות  
כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  

ת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או  מתח
בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות  
 עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. 

זאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים  המבוטח מצהיר ב .15
ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש  
האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או  

כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות   הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה
ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל מהעבודה נשוא ההסכם  
לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור  

הביטוח החליטה לבטל את   הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך לפושט רגל או שחברת 
הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת,  

 ימים כאמור  10זהה, חלופית תחתיה בתוך 
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות  
 כלשהי. 

התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח  מוסכם בזאת כי 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות  
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור,  

פח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח  מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנס
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור  
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח  

ח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי  כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוס
 ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

 

מובהר ומוסכם בזאת, כי מבקש האישור יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור   .16
יועברו למבוטח לשם קימום הנזק  לרכוש מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור 

 ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור. 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .17

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .17.1
 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח   30רעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי ל .17.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 

על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או  
ום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך  ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשל
 יום מראש.   60שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי   .17.3
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת  

 וי על פי הביטוחים כאמור. פיצוי או שיפ
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח   .17.4

אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח  
ר ו/או  חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישו 

 הבאים מטעם מבקש האישור. 
. חריג  2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .17.5

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח  
 .  1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  

ות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי  המבטח מוותר על זכ  .17.6
הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב  
טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור  

 לנזק בזדון.   על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם
בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על   .17.7

להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות   המבוטח 
בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר  

 שור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו. על שם מבקש האי

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות   .17.8
 החלות על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

 
 

  3-נספח _ג'

 עבודות הקמה  -אישור ביטוח 

תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -ביטוחים אישור קיום 
(DD/MM/YYYY) 

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 כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס המבוטח   המבוטח  מבקש האישור* 

כתובת ביצוע   /
 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

עיריית רעננה ו/או מי   שם:
רעננה בע"מ ו/או תאגידים  
ו/או חברות עירוניים ו/או  

גופי סמך רשותיים ו/או  
עמותות בשליטתם ו/או  
 מנהליהם ו/או עובדיהם

 קבלן הביצוע ☐  __________שם: 

 קבלני משנה☐

 שוכר ☐

 _______אחר: ☐

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 __________מען:  __________מען: 
19.  

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת  

 פוליסה

ת. 
 תחילה

גבול האחריות /  ת. סיום
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
כיסוי יש לציין קוד 

 בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות  
 קבלניות 

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

ויתור על תחלוף לטובת  ₪   _____    
 (309מבקש האישור )

כיסוי בגין נזקי טבע 
(313) 

כיסוי גניבה, פריצה ושוד 
(314) 

 (316כיסוי רעידת אדמה )
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318)האישור 
 -מוטב לתגמולי ביטוח 

 (324מבקש האישור )
 (328) ראשוניות

 חודשים 24     תקופת תחזוקה

     רכוש סמוך
מסכום הביטוח,  20%עד 

 ₪ 750,000מינימום 

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש עליו עובדים
 ₪ 750,000מינימום 

מינימום מהנזק,  15%עד      הוצאות תכנון ופיקוח
200,000  ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים 
     אחרים

מסכום הביטוח,  15%עד 
 ₪ 200,000מינימום 

מסכום הביטוח,  10%עד      רכוש בהעברה
 ₪ 500,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

מסכום הביטוח  15%עד 
בודד: )מקסימום לפריט 

50,000 )₪ 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 מסכום הביטוח 20%עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

 מלוא סכום הביטוח    

מסכום הביטוח,  20%עד      פינוי הריסות
 ₪ 500,000מינימום 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י 
הרשויות המוסמכות בעקבות מקרה 

ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם 
 קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, 
עבודת לילה וחגים והובלות 

 מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 (302אחריות צולבת ) ₪  15,000,000    
קבלנים וקבלני משנה 

(307) 
 ויתור על תחלוף לטובת 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי בגין נזק שנגרם 
 (312משימוש בצמ"ה )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 

 לבטחו בביטוח חובהושאין חובה 
 מלוא גבול האחריות     

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות      צינורות וכבלים תת קרקעיים

 ₪  2,000,000     רעד והחלשת משען
מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 

 ₪  2,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים
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 כיסויים 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )
מבקש האישור מוגדר 

 (322כצד ג' )
 (328ראשוניות )

האישור  רכוש מבקש
 (329ייחשב כצד ג' )

 

 
 

20.  

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
דות קבלן עבו 060צנרת והנחת קווי מים וביוב,  059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 אזרחיות )לרבות תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 שאינם בתוקף.ניתן לסמן שדות אלה כשדות באישור ביטוח כללי * 

 
  

קבלנים וקבלני משנה  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים 
(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

היה  -מבוטח נוסף 
וייחשב כמעבידם של מי 

 (319מעובדי המבוטח )
 (328) ראשוניות

  ערך כינון      כל הסיכונים  -רכוש 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
 (313כיסוי בגין נזק טבע )

כיסוי גניבה, פריצה ושוד 
(314) 

 (316כיסוי רעידת אדמה )
 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     אחריות המוצר 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321מבקש האישור )

 (328)ראשוניות 
 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )

 (301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000     אחריות מקצועית 
דיבה, השמצה והוצאת 

 (303לשון הרע )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321מבקש האישור )

מרמה ואי יושר עובדים 
(325) 

 (326בפרטיות )פגיעה 
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 (327ביטוח )
 (328ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 
 (332חודשים )

        אחר
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 עבור עיריית רעננה – (MADE-ASנחיות להגשת מפה מצבית )ה –4ג' מסמך 
 כללי  .1

 

לקבל מפות מצביות/מפות עדות של עבודות הנדסיות המבוצעות מתכוונת  עיריית רעננה 

  GIS -עבורה במפרט אחיד, על מנת שניתן יהיה להציג את התוכניות ולשלבם במערך ה

העירוני. האחריות והחובה להגשת מפות עדות חלה על הקבלנים שיש עמם התקשרות 

 במסגרת מכרז ו/או הזמנת עבודה אלא אם כן ניתנה הקלה אחרת מטעם המזמין.

המסמך המצורף יפרט את הנחיות המדידה ויציין את הפורמט המחייב בהגשת תוכניות 

 ם ההנחיות מול הקבלן המבצע.עדות לרשות. באחריות המפקח הצמוד לדאוג ליישו

 מתכנן הפרוייקט, במסגרת אחריותו למתן שירות של פיקוח עליון, יבצע בקרת איכות על

 מפת העדות שתסופק ע"י הקבלן. עם אישורו של המתכנן על נכונות מפת העדות,

 .לידי המזמיןוהתאמתה למפרט יועבר החומר 

 

 הנחיות מדידה .    2

 מפת רקע   א. 

 תהליך מיפוי פוטוגרמטרי של 1998ערכה בשנת עירית רעננה 

 .1:500הרשות בקנ"מ 

 יסופק חומר רקע של וובתנאים שיקבעו על ידהמזמין ע"פ החלטת 

 אזור העבודה לקבלן/מתכנן.

 המיפוי הפוטוגרמטרי ישמש כשכבת רקע והתמצאות בלבד ולא

 יהווה בסיס למיפוי מצבי.

 

 תהליך המדידה  ב. 

 

 עפ"י תקנות אגודת המודדים ובהתאם לדרישות חוקהתהליך יבוצע 

 למפות טופוגרפיות. 1965התכנון והבניה 

 

 קשר לרשת קואורדינטות

 

 בתהליך המדידה ימוקמו הפריטים ברשת קואורדינטות ארצית ישנה, .א

 הנחיה אחרת   אלא אם כן התקבלה     

 

 עירונית.  G.P.Sרשת בקרה אופקית תתבסס על רשת נקודות  .ב

 

 

 G.P.S -ספק העבודה יוכל לקבל, כנגד תשלום, את מיקום נקודות ה

 העירוניות ואת תאורן.
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 מחשוב 

 

 CDאו ע"ג  3.5כל נתוני המדידה ימסרו במדיה מגנטית על דיסקט "

 במועד ההזמנה.אצל המזמין   הפעילהבמהדורתו   AUTOCADשל תוכנת  DWGבפורמט          

 אופי הישויות:    4.2

 

 . POLYLINE -כל הפריטים הקוויים יוגדרו כ •

 BLOCK -. שם הBLOCKS -כל הפריטים הנקודתיים יוגדרו כ •

 יהיה כשם השכבה אליה הוא שייך.

 פרוט ישויות בהמשך המסמך. •

 

 נומריים-אלפאקישור בין הנתונים הגרפים לנתונים   4.3

 

 ( ע"פ השדותATTRIBUTE) יוגדרו BLOCKSלישויות הנקודתיות 

 המוגדרים בהמשך.

 עבור כל ישות יגדיר הספק מספר רץ כחלק ממאפייני הנתונים

 נומריים הנדרשים לפריטים. פרוט הנתונים המאפיינים ישויות-האלפא

 םייעודי שיכלול תאור עם  המאפייני  BLOCKמסוג קו יוגדרו ע"י 

 המופיעים בהמשך.

 BLOCK -של ה  INSERTION POINT -ה  אחת מהישויות הקוויות בכל

 הקו. עלימצא 

 

 כיתוב 4.4

 

 BLOCKשל   ATTRIBUTE -כל כיתוב עברי/ אנגלי/ מספרים יוצג כ

 .TEXT -ולא כ

 יחד עם טבלת סימבולים.המזמין גופנים מבוקשים יסופקו ע"י 

 (.1999ספרות לשנה ) 4 -כיתוב תאריכים יבוצע ב

 דחיסה 4.5

 (. ARJאו  ZIPבמידת הצורך יועברו קבצים דחוסים ע"פ פורמט שיקבע עם הרשות  )

 

 רישום הנתונים והצגתם 4.6

 

 שכבות, צבעים וסימנים מוסכמים 4.6.1

 הנתונים המדודים ישויכו לשכבות על פי הפרוט בטבלה המופיעה בהמשך. תוספת

 של גורם מוסמך במדור תבע או בכתבשל שכבות או שינוי במפרט מחייב אישור 

 .G.I.Sמדור 

 הצגת מבנים 4.6.2

 מבנים יוצגו תמיד כמצולע סגור )פוליגון( המציין את קו היקף הבניין. תוספת או
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 חלקי מבנה הצמודים או הכלולים בתוך הפוליגון הסגור הנ"ל יצורפו כקווים

 (. נתוני הבית יוכנסו בבלוק ויכללו לפחות את שםPOLYLINEפתוחים )מסוג 

 הרחוב, מספר הבית ומספר הקומות.

 דרישות לשדות נוספים בתוך הבלוק, על פי  דרישת המזמין.

 

 הצגת כבישים 4.6.3

 כבישים יוצגו באמצעות כתובית "אספלט". תיחום הכבישים יוצג ע"י ישויות

 אספלט". לכל כביש יתווסףקוויות כגון "אבני שפה" או "שפת כביש 

 ( במקום בו הוא נדרש לצרכים הנדסיים,CENTER LINEקו אמצע )

 קו האמצע יהיה על פי הגדרתו ההנדסית )מיקומו הגיאוגרפי יהיה בדיוק 

 בין שתי שפות הכביש(.

 

 הצגת גבהים 4.6.4

 מקוםמיקום נקודת גובה יוצג ע"י הנקודה העשרונית של הגובה עצמו. בשל חוסר 

 פיזי על גבי השרטוט ניתן להציג את ערך הגובה במקום אחר ולקשרו באמצעות "חץ"

 למיקומו האמיתי. בשטחים פתוחים )שאינם בנויים(, ברחבות, מגרשים וכד' יופקו

 קווי גובה וישורטטו בפלט הגרפי.

 

 כיוון הכתיבה. 4.6.5

 הקשורה לסימן קווי כגוןכיוון הכתיבה הכללי יהיה לקריאה מדרום. כתיבה 

 שם רחוב, שם ואדי וכו' יכתבו במקביל לקו שאליו הם שייכים, לקריאה מדרום,

 ואם הכיתוב מקביל לקואורדינטות אורך, לקריאה ממזרח.

 

 טיב הביצוע הגרפי . 4.6.6

 כל הקווים יהיו רציפים, אחידים ונקיים. המספרים והאותיות יהיו קריאים.

 .UNDERSHOOTאו   OVERSHOOTדה אחת ללא תופעות שלפוליגונים יסגרו בנקו

 בקשתות מעגליות יקלטו מספיק נקודות על מנת שתאורן הגרפי לא יפגע. בייצוג

 הקשתות המעגליות, יש לדאוג שאורך מיתר המצולע החסום בקשת, לא יעלה בגודלו

 מרדיוס הקשת. כמות המיתרים חייבת להיות זוגית. 1/12על 

 

 הפלט הגרפי

 המודד יפיק שרטוט גרפי בקנ"מ נדרש. השרטוט יעשה לפי הכללים הקרטוגרפיים

 המקובלים בעבודה  מסוג זה עד מועד פרסום מפרט זה.

 בביצוע השרטוט יש להקפיד שהפרטים הבאים יופיעו בשולי הגיליון:

 יצוין בפינה השמאלית העליונה של הגיליון. –סמל   5.1

 חלק העליון.יופיע במרכז ה –שם המפה   5.2

 

 יופיע בחלק הימיני התחתון של הגיליון. –שם המבצע   5.3

 מסגרת המפה וכיתוב קואורדינטות יעשה כדלקמן:  5.4
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 קוים )פנימית דק חיצונית עבה( 2המסגרת תשורטט ע"י  –5.4.1

 מ"מ זה מזה. ערכי הקואורדינטות יכתבו בתוך 10במרחק של 

 צפון ולמזרח. המסגרת בכיוון כתיבה וקריאה עולה ל

 במידה ויידרש, יתווספו צלבי קואורדינטות במרחקים המשתנים– 5.4.2

 על פי קנה המידה של המפה.

 בכל השטחים הטבעיים ובנוסף, במקרה של שיפוע גדול, –קווי גובה  5.5

 במקומות כגון מגרשי חניה וכד', בנוסף על נקודות הגובה האופייניות.

 ובצורה כפי שמוגדר בתקנות המדידה.בגודל  –חץ צפון  5.6

 המציג את הישויות הגרפיות כפי שהן מופיעות בגוף –מקרא המפה  5.7

 המפה. המקרא יוצג בשולי הגיליון במידת האפשר בצד ימין של הגיליון.

 מודד מוסמך בצד שמאל תחתון של הגיליון. –הצהרה וחתימת  5.8

 בצמוד לחתימת המודד.  -תאריך המדידה    5.9

 במרכז הגיליון בתחתיתו. –קנ"מ של המפה  5.10

 

 בצד שמאל למטה. –מפתח גיליונות  5.11

 בצד ימין למטה. – 1:1250תרשים הסביבה הקרובה  5.12

 יופיע בצד לימין למטה מימין לתרשים – 1:5000תרשים הסביבה כללי  5.13

 הסביבה הקרובה.

 

 מסירה למזמין 

 

 על המודד למסור למזמין:

 חלוקה לקבצים תהיה על פי המפורט 4.1דיסקטים כאמור בסעיף . 6.1

 בהמשך.

 . גיליונות משורטטים בקנ"מ הנדרש שיופקו מהקבצים הנ"ל בהתאם6.2

 .5לסעיף 

 לרבות: 55. כל המסמכים על פי תקנות המדידה סעיף 6.3

 העתק פנקסי שדה •

 תיעוד נקודות בקרה, פוליגון •

 G.P.Sתוצאות חישוב נקודות  •

 (G.P.S -ביצוע מהלך המדידה )פוליגונים וסקיצת  •

 לבקרה אנכית B.Mתיעוד נקודות  •
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 מפרט תשתיות.   7

 

 יכלל 7.1

 כאמור תהליך המדידה יתבצע על פי תקנות המדידה העדכניות  7.1.1

 ע"פ מפרט למיפוי ושכבות הרקעשל המכרז למיפוי ישראל 

 .0827מפרט  –עירוני של בזק וחח"י 

 בתהליך המדידה יאספו מיקומם המדויק של כל האביזרים 7.1.2

 שהותקנו בשטח ע"פ המפרט להלן.

 לגבי כל אחת מהישויות בכל התשתיות כולל קווים תת 7.1.3

 קרקעיים תימדד ותשורטט תנוחה מלאה, כולל עיגון

 לרשת קואורדינטות ארצית ישנה.

 לציין עבור כל אחד מהישויות בתשתיות השונות נדרש הספק 7.1.4

 כמאפיין מספר מזהה.

 מספר הזיהוי שינתן יהיה ייחודי ובסדר רץ בתוך כל אחד 

 מהגיליונות.

 

 תשתית מים  .8

 פרוט שכבות     8.1

 

 קוד אביזר  סוג ישות תאור שכבה  שם שכבה

  POLYLINE קטע מים 4602

  POLYLINE חיבור מים 4604

 BLOCK 1 מגוף  4621

 BLOCK 10 שסתום 4645

  BLOCK מד מים 4650

 BLOCK 16 תא אביזרים 4656

 BLOCK 7 ברז כיבוי אש 4661

 

 

 נומריים-נתונים אלפא 8.2

 

 כמצוין לעיל עבור כל קטע או אביזר ברשת המים יוגדרו מאפיינים.

 שפורטו לעיל. BLOCK -הנתונים האלפא נומריים יצוינו ב

 מהישויות:להלן פרוט המאפיינים עבור כל אחת 
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 קטע   8.2.1

אחד ממגוף למגוף, ויכלול את כל ההסתעפויות   PLINE  - קטע ברשת המים יוגדר כ

מטר תוגדר   15 -מטר מהצינור. הסתעפות מקטע שאורכו יותר מ 15עד למרחק 

 כקטע חדש.

במידה ובקטע יש שינוי של: שנת הנחה, סוג חומר, קוטר אזי יוגדר במקום השינוי 

 בי והקטע יחולק לשני קטעים שונים.אביזר פיקטי

 

 עבור כל קטע יאספו הנתונים הבאים:

 Tag תאור

 Id מספר מזהה 

 Start- Street שם רחוב ראשית קטע

 Start-House מספר בית ראשית קטע

 End-Street שם רחוב סוף קטע

 End-House מספר בית סוף קטע

שתסופק יצוין בקוד ע"פ טבלה עדכנית  –מיקום 

 מהרשות

Location 

  צורת הנחה 

  אורך במטרים

 diameter קוטר באינצ'ים

  עומק בסנטימטרים

יצוין בקוד ע"פ טבלה עדכנית שתסופק  -חומר

 מהרשות

Matirial 

 יצוין תאריך במבנה הבא  –שנת הנחה 

DD\MM\YYYY 

Date 

  תאריך עדכון 

  סטטוס הנדסי

 Remark הערות

 

 חיבור .     8.2.2

המתחיל ממד מים ומסתיים בקטע מים או חיבור    PLINE - חיבור מוגדר כ

 אחר.עבור כל מד מים ימצא חיבור אחד. 

 

 

 רצ"ב מאפייני החיבור: 

 ID מספר מזהה 

 Street שם רחוב

 House מספר בית

  צורת הנחה 
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  אורך 

 Diameter קוטר באינצ'ים

 depth יצוין בס"מ –עומק 

 Matirial יצוין בקוד ע"פ טבלה שתסופק ע"י הרשות  -חומר

 Date ראה הערה המתייחסת לקטע מים –שנת הנחה 

 Diameter – Mad קוטר מד מים

  תאריך עדכון 

  סטטוס הנדסי

 Remark הערות

 

 אביזרי רשת המים:    8.2.3

המאפיינים רצ"ב טבלה המפרטת עבור כל אחד מאביזרי רשת המים את 

 הנדרשים:

 הידרנט

  Id מספר מזהה 

 מתוך טבלת רשות Street_code שם רחוב

  House_num מספר בית

 מתוך טבלת רשות Location_code מיקום

  Dimension קוטר ברז 

 מתוך טבלת רשות Matirial_code חומר 

  Type_code סוג

  High גובה 

  Depth עומק

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה  Date תאריך התקנה 

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה   תאריך עדכון 

 מתוך טבלת רשות  סטטוס הנדסי

  Remark הערות

 

 

 מגוף 

  Id מספר מזהה 

 מתוך טבלת רשות Street_code שם רחוב

  House_code מספר בית

 מתוך טבלת רשות Location_code מיקום

  Placing-form_code צורת התקנה 

 באינצ'ים dimention קוטר

  Type סוג

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה  Date תאריך התקנה 
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 dd/mm/yyyyיצוין במבנה   תאריך עדכון 

 מתוך טבלת רשות  סטטוס הנדסי

 מתוך טבלת רשות Strv_true_type_code סוג תא

 בס"מ Cover_measures_code קוטר תא

  Remark הערות

 שסתום אויר/אל חוזר 

 

  Id מספר מזהה 

 מתוך טבלת רשות Street_code שם רחוב

  House_num מספר בית

 מתוך טבלת רשות Location_code מיקום

 באינצ'ים dimension קוטר

 מתוך טבלת רשות Matirial_code חומר 

  Type סוג

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה  Date שנת התקנה

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה   תאריך עדכון 

 מתוך טבלת רשות Strv_true_type_code סוג תא

 בס"מ Cover_measures_code קוטר תא

  Work press לחץ עבודה 

 מתוך טבלת רשות  סטטוס הנדסי

  Remark הערות

 

 

 

 מתקני מים:  8.2.4

 

 ספציפיתבכל מקרה של מתקן מים חדש, יינתן מסמך המתייחס 

 לאותו מתקן.

 

 ביוב  9

 פירוט שכבות  9.1

 

 סוג ישות תאור שכבה  שם שכבה

 POLYLINE קטע ביוב 4801

 POLYLINE חיבור  4802

 POLYLINE צינור סניקה 4803

 BLOCK תא ביוב 4820
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 BLOCK תא פרטי 4823

 BLOCK מפל 4822

 BLOCK מגוף  4821

 BLOCK מתקו ביוב 4860

 BLOCK חוזרשסתום אל  4831

 

 נתונים אלפא נומריים  9.2

 

 רצ"ב רשימת הישויות ברשת הביוב ופרוט המאפיינים

 נומריים שיקלטו. כמצוין לעיל המאפיינים האלפא נומריים-האלפא

 .ATTRIBUTE -, אלא כחלק מנתוני הTEXT -יצוינו כלא 

 

 קטע

 

 המחבר בין תא לתא ברשת הביוב.  PLINE -קטע ביוב מוגדר כ

 חיבור מוגדר כקטע המחבר בין שוחה בתוך החצר לבין הקטע הראשי.

 

 

 

תא פרטי             תא עירוני       תא עירוני    תא עירוני

 קטע ביוב  

 

 

 

 חיבור 

 להלן פרוט המאפיינים שיאספו עבור קטע וחיבור ברשת הביוב: 

 Id מספר מזהה 

 Street_code שם רחוב

 House_num מספר בית ראשית קטע

 Lacation_code מיקום

 measure קוטר באינצ'ים

 length אורך במטרים

 slop שיפוע באחוזים

INVERT LEVEL  יציאה במטרים Inv_lev_in 

INVERT LEVEL   כניסה במטרים Inv_lev_out 

 Matirial_code סוג חומר 

 Construct_date (dd/mm/yyyy) שנת הנחה

 Up_date (dd/mm/yyyy) תאריך עדכון 
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  סטטוס הנדסי

 Remark הערות

 

 אביזרים: 9.4

 רצ"ב טבלאות המפרטת את המאפיינים של הישויות הנקודתיות ברשת הביוב: 

 תא

  Id מספר מזהה 

 מתוך טבלת רשות Street_code שם רחוב

  House_num מספר בית

 מתוך טבלת רשות Location_code מיקום

  measure קוטר/מידה 

  h1 עומק כניסה

  h2 עומק יציאה

Top-Level Top_level  

 מתוך טבלת רשות Matirial_code חומר 

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה  Date שנת הנחה

 כן/לא  אמצעי ירידה 

   סטטוס הנדסי

 

 

 חיבור                               

 

  Id מספר מזהה 

 מתוך טבלת רשות Street_code שם רחוב

  House_num מספר בית

  measure קוטר באינצ'ים

  length אורך 

   שיפוע

INVERT LEVEL   

 יציאה במטרים

Inv_lev_in  

INVERT LEVEL   

 כניסה במטרים 

Inv_lev_out  

 מתוך טבלת רשות Matirial_code חומר 

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה  Date שנת הנחה

   סטטוס הנדסי

 

 מפל                               
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  Id מספר מזהה 

 מתוך טבלת רשות Street_code שם רחוב

  House_num מספר בית

 מתוך טבלת רשות Location_code מיקום

 טבלת רשותמתוך  Fall_type סוג מפל

  Fall_High גובה מפל 

 dd/mm/yyyyיצוין במבנה  Date שנת הנחה

 
 1-5\2\11\16\מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   עבור מי רעננה  – ( Made-As) מצבית מפה להגשת הנחיות
 

 כללי 

 את המפות מ. התאגיד מבקש לקבל"בע רעננה מי מסמך זה מגדיר את המפרט האחיד של תאגיד
 ההנדסיות המבוצעות עבורו על פי מפרט זה.   העבודות של המצביות ומפות העדות

 CAD -( ובו הגדרות למבנה השכבות והבלוקים בקובץ ה Templateלמסמך מלווה קובץ תבנית )
 הנדרש. 

קבלת הנתונים לפי מפרט זה תאפשר לתאגיד לבצע בקרת איכות וקליטה מהירה ומלאה של קבצי 
 של התאגיד.   GIS-מערכת ה תיעוד העבודות והמפות המצביות, לתוך 

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. 

 רו לקבלן לתיקון. קבצים שאינם עומדים בדרישות המפרט, יוחז

 במקרה של שאלות או בקשות הבהרה, על הקבלן לפנות לתאגיד לקבלת הנחיות. 

 

 הנחיות מסירה 

לאריזת כל מרכיבי   eTransmit -)בשימוש ב  Transmittal -יש למסור את החומר ארוז כקובץ   •
 השרטוט( 

שור מהתאגיד  חומרים לבדיקה ניתן לשלוח לתאגיד במייל. למסירה סופית )לאחר קבלת אי •
 למסירה סופית(, יש להעביר את החומר על גבי דיסק. 

 החומר הסופי יועבר לתאגיד בליווי שני עותקים קשיחים )פלט מודפס( עם חתימת המוסר.  •

 או מוקדמת יותר. 2015בגירסת  dwgאת החומר יש למסור כקובץ  •
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 .כתוב  הפורמט י"שעפ לדוגמה AS MADE הגשת קובץ מצרפת לנחיתותכם •
 העבודה  אזור של רקע חומר יסופק ידה על שיקבעו ובתנאים מ"בע רעננה מי החלטת פ"ע •

 .מתכנן/לקבלן •

 .מצבי למיפוי בסיס יהווה ולא  בלבד והתמצאות רקע כשכבת ישמש הפוטוגרמטרי המיפוי •

 

 

 CAD -הנחיות כלליות למבנה קובץ ה

 (ITMהמיפוי יימסר כשהוא מעוגן ברשת הקואורדינטות ישראל חדשה ) •

 External Ref -יוגש עם קובץ רקע כ AsMade -קובץ ה •

 . Blocks -וכל הפריטים הנקודתיים יוגדרו כ Polyline -כל הפריטים הקוויים יוגדרו כ •

כל ישויות המים והביוב ייבנו בשכבות נושאיות ובבלוקים מוגדרים מראש. רשימת השכבות  •
. כמו כן הם מוגדרים בקובץ התבנית  והבלוקים בהם ניתן להשתמש מוגדרים בהמשך מסמך זה

(Template .המצורף ) 

 .לנמוך מהגבוה יהיה גרווטיציוניות בשכבות הדיגיטציה כיוון •

בין כל ישויות הרשת חייבת להיות קישוריות גיאומטרית. יש לוודא מגע גיאומטרי בין הישויות   •
של מקטע קוי, יחשבו   בזמן העריכה. שתי נקודות שאין ביניהן חיבור Snap -על ידי שימוש ב

 כנתק.  

 Overshoot -יש להקפיד על תקינות טופולוגית ולהמנע מ •

של השוחות( בכדי   Insertion Point -ברשת הביוב יתחברו מקטעי הקוים במרכז השוחות )ה •
 ליצור רציפות טופולוגית. 

ברשת המים יקוטעו מקטעי הקוים רק על ידי מגופים, מעביר קוטר, או במקום בו נפגשים  •
 מקטעים בעלי מאפייני נתונים שונים )כגון שוני בחומר הצינור או בשנת הנחתו(. 

 בין כל שני מקטעים קוויים שונים חייב להיות אביזר כלשהו )מגוף, מתאם וכו'(  •

 רנט, נקודת חיבור לצרכן( באותה נקודה. לא ימוקמו שני אביזרים )מגוף, היד •

 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'(. 

יש להכניס   אלמנטים שאינם שייכים לרשתות המים והביוב כגון ישויות רקע, קוי עזר הערות וכו' •
 לשכבות שונות מאלו של המים והביוב ולעשות שימוש בצבעים שונים.

 בבלוק הרלוונטי.   Block Attribute -הערות הנוגעות לישויות ספציפיות יש לכלול כ •
 . 0הערות כלליות על גבי השרטוט יש לכלול בשכבה  •

בשכבות המתאימות )קו מים  פרטים קיימים בשטח עבורם אין צורך בעדכון נתונים, יש לכלול  •
קיים, קו ביוב קיים, מגוף קיים, שוחת ביוב קיימת(. במידה ונקלטו עבורם מאפיינים מעודכנים  

)קיים בשטח(  6יש להכניסם לשכבות הרגילות )קו מים, קו ביוב, מגוף, שוחת ביוב( עם הערך 
 בשדה מקור המידע והמאפיינים המעודכנים. 

 
 

 נומריים(-)ערכים אלפאהנחיות לקליטת מאפיינים 

כל המידע האלפא נומרי המתאר אחת מישויות המים והביוב ובכלל זה מידע על מקטעי הקוים,  •
 \השוחה \השוחות ותאי המגופים ואביזרי התשתית, יועבר בבלוק המכיל את הנתונים של הקו

בר  האביזר. מידע שיועבר בשכבות הטקסט )אנוטציות( לא ייקלט ויחשב כחסר. המידע יוע
-פירוט הבלוקים למסירת המידע האלפא –בבלוקים על פי טבלאות הפירוט המופיעות בנספח א 

 נומרי. 

  \לכל אביזר )שוחה/קו/אביזר תשתית וכו'( יהיה בלוק אחד המכיל את הנתונים של המקטע  •
(. יש mid-pointהאביזר. יש למקם את הבלוק להעברת תכונות של מקטע קוי בדיוק במרכז הקו )

. אם מדובר בשכבה קוית , ימוקם הבלוק באותה שכבה  Snapיד את הבלוק לקו באמצעות  להצמ
 בה ממוקמת הישות אותה הוא מתאר  
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  Windows True Typeיש לעשות שימוש בפונטים מסוג  –עברית  •

יש להקפיד על  .העבודה ביצוע בעת לו זמין היה לגביהם המידע אשר השדות כל את ימלא המודד •
 אכלוס שדות החובה כמפורט בטבלאות המצורפות.

העומק וכו'( יש להזין כמספר. אין להזין בשדות אלו  האורך ,הקוטר את ערכי המידות )שדות •
 . Øסימנים כגון ", %, 

 (MMM.ccמידות ואורכים מדודים יש להזין בערכים מטריים ברמת ס"מ ) •
כמספר   יש להזין  מרשימה ייחוס או ערך לטבלת חסיםאת הערכים של מאפייני הרכיבים המתיי •

 לפי הטבלאות הרלוונטיות המצורפות כנספח ב' למסמך זה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 אוגן עיוור 4642
  Point Air_Valve שסתום אויר 4645
שסתום אל  4646

 חוזר 
Point Check_Valve  

  Point Connect_Tap ברז שרות  4649
  Point Water_meter מד מים 4650
מד מים  4651

 לגינון
Point Water_Gardening_Meter  

  Point Mazah מז"ח 4653
  Point Drain_Tap יציאה לניקוז 4655
מלכודת  4652

 אבנים
Point Stone_Trap בלוק ללא אטריבוטים 

 בלוק ללא אטריבוטים Point Birziya בירזיה  4654
  Point Kolhin_Meter מד לקולחין 4656
  Point Agriculture_Meter מד לחקלאות 4657
ברז כיבוי  4661

 אש
Point Hydrant  
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Existing_water 
line_ 

 ללא בלוק  Polyline קו מים קיים

Existing_ 
Water_Valve 

 ללא בלוק  Point מגוף קיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימת שכבות הביוב: 
 

סוג  תאור השכבה  שכבה 
 גיאומטריה 

 הערות  שם בלוק מוצע 

  Polyline Sewage_Pipe_Section קטע ביוב 4801
  Polyline Sewage_Client_Connect חיבור ביוב  4802
  Polyline Sewage_Pressure_Pipe צינור סניקה 4803
 ללא בלוק  Polyline קו ביוב פרטי 4804
 ללא בלוק  Polyline שרוול לקו ביוב 4888
  Point Sewage_Manhole שוחת ביוב 4820
  Point Sewage_Fall מפל 4822
שוחת ביוב  4823

 פרטית
Point Private_sewage_Manhole בלוק ללא מאפיינים 

 בלוק ללא מאפיינים Point Sewage_Blind_Flange אוגן עיוור 4830
שסתום אל  4831

 חוזר 
Point Sewage_Check_Valve בלוק ללא מאפיינים 

Existing_ 
sewage_line 

 ללא בלוק  Polyline קו ביוב קיים

Exists_Sewage
_Manhole 

שוחת ביוב 
 קיימת

Point  ללא בלוק 

 
  



100 

 

 נספח א: פירוט הבלוקים למסירת המידע האלפא נומרי
 

 חלק א': מפרטי בלוקים בשכבות מים 
 

   4601שם שכבה: 
 תאור שכבה: קטע קו אספקה 

 Water_Pipe_Sectionשם בלוק: 

 כינוי  הערות  נתוןסוג  4601 -קטע קו אספקה 
שדה  
 חובה 

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת  

 חובה  המים
MEASUREDLENGTH Number    חובה  אורך מדוד 
PURPOSE Number ייעוד טבלאי   
MATERIAL Number חובה  חומר  טבלאי 
LOCATION Number מיקום טבלאי   
INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   חובה  עומק ממוצע 
STATUS Number חובה  סטטוס טבלאי 
NOTE Text    הערה   

STREETNAME Text   
שם רחוב 

   )טקסט(

DATA_SOURCE Number 

טבלאי: ערכים 
מותרים:           

מצב קיים /  - 6
3-AsMade מקור מידע   

PLACINGFORM Number צורת הנחה  טבלאי   
 
 

 4602שם שכבה: 
 תאור שכבה: חיבור מים 

 Water_Client_Connectשם בלוק: 

 כינוי  הערות  סוג נתון 4602 -חיבור מים 
שדה  
 חובה 

DIAMETER Number חובה  קוטר ברשת המים טבלאי 
MEASUREDLENGTH Number    אורך מדוד   
PURPOSE Number חובה   ייעוד טבלאי  
MATERIAL Number חובה  חומר  טבלאי 
LOCATION Number מיקום טבלאי   
INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   עומק ממוצע   
STATUS Number סטטוס טבלאי   
NOTE Text    הערה   
STREETNAME Text   )שם רחוב )טקסט   

DATA_SOURCE Number 

טבלאי: ערכים 
מצב -6מותרים: 

   מקור מידע AsMade-3קיים / 
PLACINGFORM Number צורת הנחה  טבלאי   

 
 4603שם שכבה: 

 תאור שכבה: חיבור בין מדי מים
 Water_Device_Connectשם בלוק: 
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 כינוי  הערות  סוג נתון 4603 -חיבור לאביזר 
שדה  
 חובה 

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת  

 חובה  המים
MEASUREDLENGTH Number    אורך מדוד   
PURPOSE Number חובה  ייעוד טבלאי 
MATERIAL Number חובה  חומר  טבלאי 
LOCATION Number מיקום טבלאי   
INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   עומק ממוצע   
STATUS Number סטטוס טבלאי   
NOTE Text    הערה   

STREETNAME Text   
רחוב שם 

   )טקסט(

DATA_SOURCE Number 

טבלאי: ערכים מותרים: 
-3מצב קיים / -6

AsMade מקור מידע   
PLACINGFORM Number צורת הנחה  טבלאי   

 
 

 4606שם שכבה: 
 תאור שכבה: קו קולחין 

 Kolhin_Lineשם בלוק: 

 כינוי  הערות  סוג נתון 4606 -קו קולחין 
שדה  
 חובה 

DIAMETER Number   
קוטר ברשת  

 חובה  המים
DIAMETERUNITS Text   יחידות קוטר   
MEASUREDLENGTH Number    חובה  אורך מדוד 
MATERIAL Number חובה  חומר  טבלאי 
LOCATION Number מיקום טבלאי   
INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
AVERAGE_DEPTH Number   חובה  עומק ממוצע 
STATUS Number חובה  סטטוס טבלאי 
NOTE Text    הערה   
GUSH Number  מספר גוש  
HELKA Number    מספר חלקה   

DATA_SOURCE Number 

טבלאי: ערכים 
מצב -6מותרים: 

   מקור מידע AsMade-3קיים / 
PLACINGFORM Number צורת הנחה  טבלאי   

 
 
 
 
 
 

 4609שם שכבה: 
 תאור שכבה: קו לחקלאות 

 Agriculture_Lineשם בלוק: 

 כינוי  הערות  סוג נתון 4609 -קו לחקלאות 
שדה  
 חובה 
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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: 

 כינוי  הערות  סוג נתון משאבת מים4611
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4612שם שכבה: 
 תאור שכבה: תחנת שאיבה 

 Water_Pump_Stationשם בלוק: 

4612 -תחנת שאיבה    כינוי  הערות  סוג נתון 
שדה  
 חובה 

WATERSTATIONNAME Text   תחנה\שם המתקן   
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PUMPNUMBER Number   
מספר משאבה 

   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   הערות   
STATUS Number חובה  סטטוס טבלאי 
INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
LOCATION Number מיקום טבלאי   
DEPTH Number   עומק   

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת  

 חובה  המים
PLACINGFORM Number צורת התקנה  טבלאי   
ACTIVATIONTYPE Text צורת הפעלה  טבלאי   
VALVETYPE Number חובה  סוג מגוף  טבלאי 

VALVEID Text 
מבנה  

xxx/y/n  מספר מגוף   
StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum Number   מספר בית   
NormalPosition Number חובה  מצב פתיחה  טבלאי 
ManholeType Number   סוג תא מגופים   
COVERTYPE Number 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  סוג נתון 4645
שדה  
 חובה 

STATUS Number סטטוס טבלאי   
NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   התקנה

VALVEID Text 
מבנה  

xxx/y/n 
מזהה  
   אביזר 

DIAMETER Number   חובה  קוטר 
 
 

 4646שם שכבה: 
 תאור שכבה: שסתום אל חוזר 

 Check_Valveשם בלוק: 
 

  -שסתום אל חוזר 
 כינוי  הערות  סוג נתון 4646

שדה  
 חובה 

STATUS Number סטטוס טבלאי   
NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   התקנה

VALVEID Text 
מבנה  

xxx/y/n 
מזהה  
   אביזר 

DIAMETER Number   חובה  קוטר 
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 4649שם שכבה: 
 תאור שכבה: ברז שרות 

 Connect_Tapשם בלוק: 

4649 -ברז שרות   כינוי  הערות  סוג נתון 
שדה  
 חובה 

STATUS Number סטטוס טבלאי   
NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   התקנה

VALVEID Text 
מבנה  

xxx/y/n 
מזהה  
   אביזר 

DIAMETER Number   חובה  קוטר 
 

 4650שם שכבה: 
 תאור שכבה: מד מים

 Water_Meterשם בלוק: 

4650 -מד מים   כינוי  הערות  סוג נתון 
שדה  
 חובה 

WATERMETERTYPE Text   
סוג מערכת  

   מדידה 

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת  

 חובה  המים
DIAMUNITS Text   יחידות קוטר   
WATER_METER_ID Number    חובה  מספר מד 
LOCATION Number מיקום טבלאי   
INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
NOTE Text   הערות   
STATUS Number סטטוס טבלאי   
DataSource Number מקור המידע  טבלאי   
StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   
HouseLetter     אות בית   
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 4651שם שכבה: 
 תאור שכבה: מד מים לגינון 

 Water_Gardening_Meterשם בלוק: 

4651 -מד מים לגינון   כינוי  הערות  סוג נתון 
שדה  
 חובה 

WATERMETERTYPE Text   
סוג מערכת  

   מדידה 

DIAMETER Number טבלאי 
קוטר ברשת  

 חובה  המים
DIAMUNITS Text   יחידות קוטר   
WATER_METER_ID Number    חובה  מספר מד 
LOCATION Number מיקום טבלאי   
INSTALLYEAR Number   שנת הנחה   
NOTE Text   הערות   
STATUS Number סטטוס טבלאי   
DataSource Number מקור המידע  טבלאי   
StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   

 
 
 

 4653שם שכבה: 
 תאור שכבה: מז"ח 

 Mazahשם בלוק: 

4653 -מזח     כינוי  הערות  סוג נתון 
STATUS Number סטטוס טבלאי   
NOTE Text   הערות   

INSTALLYEAR Number   
שנת 

   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 
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 4656שם שכבה: 
 תאור שכבה: מד לקולחין 

 Kolhin_Meterשם בלוק: 
 

4656 -מד לקולחין   שם שדה  כינוי  הערות  סוג נתון 

WATERMETERTYPE Text   
מערכת  סוג 

   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   

 
 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 מקור המידע  טבלאי   
StreetName Text   שם רחוב   
HouseNum     מספר בית   
GUSH Number  מספר גוש  
HELKA Number    מספר חלקה  
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 4661שם שכבה: 
 תאור שכבה: ברז כיבוי אש 

 Hydrantשם בלוק: 

4661ברז כיבוי אש   כינוי  הערות  סוג נתון 
שדה  
 חובה 

DIAMETER Number טבלאי 
ברשת  קוטר 
   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: 
-3צב קיים / מ

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 חובה   בכניסה לשוחה 
IL_Out Number   IL   ביציאה משוחה  

SLOPE Number 
באחוזים )בלי סימן 

   שיפוע אחוז(

DATA_SOURCE Number 

-6ערכים מותרים: 
-3צב קיים / מ

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    רחוב )טקסט(שם   
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 ( 2קיים, -1טבלאי-)אמצעי ירידה  לא קיים  
COVERFORM Number חובה  צורת מכסה  טבלאי 
COVERDIAMETER Number מכסה קוטר  טבלאי  

DATA_SOURCE Number 
מצב קיים / -6ערכים מותרים: 

3-AsMade מקור מידע  
 
 
 

 4822שם שכבה: 
 תאור שכבה: מפל ביוב 
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 Sewage_Fallשם בלוק: 

4822 -מפל ביוב   כינוי  הערות  סוג נתון 
שדה  
 חובה 

DIAMETER Number       
AFTERFALLHIGHT Number  IL כניסה לשוחה     חובה  המפל גובה בסוף  
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: 
-3צב קיים / מ

AsMade מקור מידע   
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 ( טבלאייםAttributesנספח ב': טבלאות ערכים למאפיינים )
 

 טבלאות כלליות 
 

 מיקום
 קוד )לקליטה( תיאור 

 1 מרכז הכביש 
 2 צד הכביש

 13 חציית כביש
 3 מדרכה 

 7 אי תנועה
 12 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 

 )לקליטה(קוד  תיאור 
 0 לא ידוע

 1 עילי
 2 תת קרקעי

 3 מתחת לכובע פלדה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימות ערכים לישויות ברשת המים
 

)לכל הישויות ברשת  קוטר ברשת המים
 המים(

 קוד )לקליטה( תיאור
2" 2 
3" 3 
4" 4 
6" 6 

8" 8 
10" 10 
12" 13 
14" 14 
16" 16 
20" 20 
24" 24 

 
 מים סוג חומר לקוי 
 קוד )לקליטה( תיאור

פלדה עם ציפי פנים 
 וחוץ

14  
 

P.V.C 5 
 0 לא ידוע

 
 ייעוד לקו מים 
 קוד )לקליטה( תיאור

 1 קווי רשת
 2 חיבור 

 3 חיבור למד מים
 4 קו מים לגינון

 0 לא ידוע
 
 

)רשת מים, רשת מילוי, קוי  סוג מגוף
 מקורות, קולחין, חקלאות(

 קוד )לקליטה( תיאור 
 1 טריז
 2 פרפר 
T400 9 

 5 מגוף סכין 
 3 ברז אלכסון 
 4 ברז כדורי 

 6 סגר מיציקת ברזל 
 10 אחר 

 
 

 צורת הפעלה )למגופים ושסתומים(
 קוד )לקליטה( תיאור 

 0 לא ידוע
 1 ידני

 2 הידראולי 
 3 חשמלי

 
 סוג תא מגופים ואביזרי מים 

 קוד )לקליטה( תיאור 
 1 חוליות טרומי
 2 יצוק במקום

 3 בנוי מאבן
 4 בטון

 0 לא ידוע
 

קוטר מד מים )ברשת מים, מילוי, חקלאות,  
 מקורות, קולחין, גינון( 
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 קוד )לקליטה( תיאור 
3/4" 3/4 
1" 1 

1.5" 1.5 
2" 2 
3" 3 
4" 4 
6" 6 

 
 כיבוי אש סוג ברז 

 קוד )לקליטה( תיאור 
 לא ידוע 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
רגיל פנימי עם  4

 צינור
פנימי בלי  –רגיל  5

 צינור
שייך לקו  –חלון  6

 ראשי
לא שייך  –חלון  7

 לקו ראשי
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 רשימות ערכים לשוחות מים וביוב 

 
 סוג מכסה 

 )לקליטה(קוד  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

 
 

 ירידה אמצעי  
 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 
14 39x34 
15 40x35 
16 41x36 

17 54x54 
18 56x37 
19 60x37 
2 40 
20 65x40 
21 70x65 
22 83x34 
23 28x20 
24 84x60 
25 99x60 
26 100x100 
27 120x60 
28 50x50 
29 130x60 
3 50 
30 40X60 
31 105x77 
32 60x60 
33 90x70 
34 80x30 
35 80x60 
36 80x70 
37 100x50 
38 110x110 
4 60 
49 100x80 
5 70 
6 80 
7 90 
8 100 
9 16 



 

 
 

 



  

   

 

 

  

 

  211/20מס' פומבי  מסגרת מכרז

 שינויים גאומטריים/שביל אופניים 

 בצמתים, רחוב ויצמן רעננה

 

 

 תנאים כללים מיוחדים  -)א(   1' ומסמך  

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  -)ב(   2מסמך ג' 

 עבודות עירייה  כתב כמויות -      1' ז מסמך 

 כתב כמויות עבודות תאגיד מי רעננה  -       2מסמך ז'

 רשימת תכניות  -       '  ח מסמך 

 

 

 

 

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 המכרז/הסכם זה

 

 

 

 

 

 2020 דצמבר          



  

   

 

 

 : ויועצים רשימת מתכננים 

 

 מזמין
 

   עיריית רעננה
 09-7610495 טל: - מנהל אגף הנדסהסג' שני קידר 

 09-7610269טל:  -  מנהלת מחלקת פיתוח נופיזהר סיני  

 09-7610664 טל:  -חשמל   לקתפמן מנהל מחרשלמה דו

 מי רעננה 

 072-2772760טל:  –ליאת ליבוביץ  , מנכ"לית 

 072-2772760איתי דולינסקי , סמנכ"ל הנדסה ותפעול , טל: 

 072-2772760אולג יודלביץ , מנהל פרויקטים , טל: 

 
 
 

 תנועה ורמזורים
   03-5625919טל:  –גבי שוער  –מ.ת.נ 

 
 תכנון פיזי וניקוז

P.G.L  -  03-7914111טל: –רונית הרשקוביץ 
 

 אדריכלות נוף
   03-6443306טל:  –ישראל לדרמן  -גילר לדרמן אדריכלים 

 
 חשמל ותקשורת 

 03-5789499לילי וינשטיין טל:  –מהנדסים ג.ב. 
 

 אגרונום
 072-3293446אורי מאירוביץ  –פתילת המדבר 

 
 תכנון קו מים 

 
 04-8603616נעמן יוגב , גלעד בוגיבסקי  טל:  –בלשה ילון 

 
 :ניהול ופיקוח

        077-4669830טל: בע"מ    גת הנדסה וניהול -זמיר
 

 

 

 



  

   

 

 

 פומבי / הסכם מס'  מסגרת מכרז 

 

 : לביצוע עבודות 

 

 חוזה מס' /מסגרת רשימת המסמכים למכרז
 

 עמוד מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך
   מסמכי המכרז מסמך א'
   הצעת הקבלן מסמך ב'
ותנאים החוזה  מסמך ג'

 כללים
  

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת   9מסמך ג' 
משרד השיכון, משרד הביטחון 
ומע"צ במהדורתו האחרונה ובפרט 

 פרקים: 
   1996מוקדמות  - 00
   1993עבודות עפר  - 01
   1993פיתוח האתר וסלילה  - 40
  1998סלילת כבישים ורחבות  - 51

וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך 
ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או  

 במפרט המיוחד. 
 

 

  מצורף כללים ם תנאי 1ומסמך 
  מצורף מפרט מיוחד 2מסמך ו
  מצורף כתב כמויות 2, ז'1ז  מסמך  

  מצורף רשימת תכניות  מסמך ח' 
 

 

 : הערה

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים 

הביטחון, משרד העבודה, מע"צ שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד 

או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל  ,ומשרד הבינוי והשיכון

  במהדורתו העדכנית.

חלק בלתי נפרד ממסמכי ,  ונספחיו  כל המסמכים לעיל, מהווים יחד עם מסמכי החוזה

 בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בזה.המכרז, 

ניתנים  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשות הקבלן, 

, או אביב-תל  ,, הקריה16הארבעה    וברחבלרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון,  

 .אביב-, תל42חיים לבנון  ובבמכון התקנים הישראלי, רח

 



  

   

 

 

 

 : הצהרת הקבלן

 ,הכללי והמפרט הטכני המיוחד  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני

מכרז/חוזה זה. קרא והבין תוכנו, קיבל את כל הסברים שביקש מסגרת ב יםהנזכר

לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו 

 מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 חותמת וחתימת הקבלן: ______________תאריך: ___________                   

 

 

 

 תנאים כללים   - 1ומסמך  

 כללי ומוקדמות   -  00פרק 

 תאור העבודה 00.01

כולל: עבודות הכנה  תשתיתו עבודות סלילהל זה, מתייחסמכרז/חוזה                  
קו  ופירוקי הנחת תשתיות תאורה,  תקשורת ורמזורים, הנחת קו ניקוז, 

 והשקיה.עבודות פיתוח וסלילה , עבודות גינון  מים ,

ביצוע שבילי אופניים ושינויים גאומטרים בשלושה  מטרת העבודה: 
 צמתים ברחוב ויצמן , בקטע שמרחוב יפה ירקוני ועד רחוב חיים חפר.

 :ובעבודות לילהכפולות במשמרות הפרויקט  ביצוע

בפרויקט ישנן תשתיות ועבודות רבות שנדרשות לביצוע בעבודות לילה 
לתנועה. בנוסף ועל מנת  או חלקו  תחת הסדר תנועה של סגירת הרחוב 

לבצע )הזוכה(  יהיה  על הקבלן    ,לעמוד בלוח הזמנים הדרוש לסיום העבודה
 ,ות ומשולשות ובעבודות לילה. מובהר בזאתעבודות רבות במשמרות כפול

כי לא תינתן כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות במשמרות כפולות ו/או 
משולשות ו/או עבודות לילה לצורך השלמת העבודות בלוח הזמנים 

לרבות ההקצב להסדרי  ,כי מחירי כתב הכמויות ,ובמועד הדרוש. מובהר
לביצוע העבודות במשמרות כפולות כוללים את כל הדרוש  ,תנועה זמניים

 ומשולשות ובעבודות לילה לרבות סגירת הרחוב לתנועה. 

  

 אתר העבודה                  

, רחוב התחבורה הראשיים של רעננה  באחד מעורקי  ממוקם  אתר העבודה   
 .ויצמן 



  

   

 

 

, מבני מגורים וספורטק) משני צידי משרדים  ברחוב ממוקמים מבני  
על הקבלן לתכנן לאורך הרחוב קיימת תנועה ערה של הולכי רגל .  .  הרחוב (  

ובתי העסק את ביצוע עבודותיו בהתחשב בצורכי משתמשי הדרך 
כך שלא תחסם הגישה למגרשים  עבודותהוכן לתכנן את ביצוע הסמוכים 

אם את הסדרי המעבר ולחניונים. על הקבלן לת,לבתי העסק למבנים,
 .ובתי העסק והתנועה וביצוען עם בעלי המגרשים / מבנים

הסדרי תנועה זמניים נאותים, תוך  לו בטיחות לסידורי מתחייב הקבלן
 .באתר העבודה בזמן מתן מעבר בטוח לציבור

טענה ו/או דרישה ו/או לא תינתן לקבלן כל תוספת בגין כך, ולא תוכר כל 
שיבוצעו  הזמניים  התנועה    הכל בהתאם לתכניות הסדרי  ו  ,תביעה בגין זאת

 .ישראל תי הקבלן ויאושרו במשטרל ידע

 בתשתיות לפגוע לא מנת-על הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על 
 לגבול שמחוץ שטחים ולשימור קיימים, בעצים קרקעיות,-ותת    עיליות

 .הביצוע כמודגש בתכניות

כי חלק מן העבודות המפורטות בכתב הכמויות  ,על הקבלן לקחת בחשבון 
יתבצעו בקטעים קטנים ומפוזרים בהתאם לתכניות, למצב בשטח ולפי 

לא תשולם לקבלן כל תוספת מעבר למחירי מנהל הפרויקט.  החלטת
היחידה המוסכמים בחוזה בגין ביצוע העבודות בקטעים קטנים 

 ומפוזרים כמפורט לעיל.

 :היתר, את המרכיבים הבאיםהעבודה כוללת, בין  

 עבודות הכנה ופירוק  .א
 עבודות עפר וסלילה  .ב
 עבודות פיתוח, וריצופים .ג
 גינון והשקיה הכנות ל .ד
 הנחת תשיות תאורה , תקשורת ורמזורים. .ה
 הנחת קו ניקוז.  .ו
 הנחת קו מים  .ז
 תימרור וצביעה .ח
 נושאים שונים נוספים לצורך השלמת כל העבודות .ט

הבלעדי של המזמין  ודרושה לפי שיקול דעת אאשר תה ,וכל עבודה אחרת
)להסרת ספק למונח "המזמין" ולמונח "החברה" תהא המשמעות שניתנה  

 ." במסגרת המכרז / חוזה(המזמיןלמונח "

 מוקדמות - 00ולת פרק כת  100.0

מחייבים   -מוקדמות של המפרט הכללי ה -זה  00כל הסעיפים מתוך פרק 
 מפרט זה. מכרז/חוזה זה, למעט אם נאמר במפורש אחרת במסגרת 

 המפרט ףהיק  200.0

ולכתב  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות 
כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב -הכמויות, ועל

 הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט המיוחד. 

 

 



  

   

 

 

 התאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויות  300.0

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות , ההסכםמבלי לגרוע מהוראות  
 אינפורמציה המובאים בהם.ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים וה

או סתירה בתכניות, בשרטוטים, במפרט ו/התאמה  -בכל מקרה שתמצא אי 
למנהל      להודיע על כך מיד הקבלן  או בכתב הכמויות, עלו/הטכני 

  איזו תכנית תבוצע העבודה. בהתאם להפרויקט, אשר יחליט 

תביעה מצד  החלטת מנהל הפרויקט בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל  
 ההתאמות בהתאם הנ"ל.-הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ואי

 כמויות 400.0

 .באומדנאכל הכמויות ניתנות  

או לצמצם את כמות העבודות ו/את הזכות להרחיב  ושומר לעצמ המזמין  
שיקול בהתאם ל, )ביחס לכל סעיף בנפרד וביחס לכלל העבודה( במכרז זה

הן מקורבות בלבד וערכן המדויק בכתב הכמויות הבלעדי, הכמויות  ודעת
 פי תכניות הביצוע. לא תוכר כל תביעה של הקבלן בגין זה.ל יקבע ע

 לוח זמנים 500.0

בתאום עם מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ביחס ללוח הזמנים, הקבלן יכין 
ביצוע, לוח זמנים ממוחשב, בשיטת ל    שלבכל    מנהל הפרויקט, לפני תחילת

גנט או פרט, שבו יפורטו העבודות בהתאם לסוגיהן בקטעי העבודה 
 . השונים

תאם לשלבי הביצוע ומעבר בין הסדרי הב ,בלוח הזמנים יצוינו אבני דרך
או יחוייבו  ו/י המזמין ומנהל הפרויקט ל ידידרשו עיככל ש ,התנועה
 .החוזה במסמכי

המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע, 
 או לבצע חלק מהם, או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים.

צו "בכל מקרה ימסור הקבלן למזמין לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת  
קטע העבודה , לוח זמנים ממוחשב להתקדמות לכל שלב "התחלת עבודה

 כל  אתהמפרטת בצורה  ,ב"צו התחלת העבודה" של אותו שלב שיקבע
, לאותו שלב  עד מסירתה הסופית למזמין וקבלת תעודת גמר  שלבי העבודה

סוגי העבודות, משאבים, כח אדם הנדרש לביצוע כל עבודה בהתאם לרבות  
 משנה של הקבלן וכן קבלנים בלנישילוב עבודות קללוח הזמנים האמור, 
לוח זמנים זה חייב  וכיוצא באלה., הנתיב הקריטי אחרים בלוח הזמנים

 באישורו של מנהל הפרויקט.

, עבור אותו שלב שיצא יגיש הקבלן  כל חשבון חלקי יחד עם הגשת
, על רקע לוח הזמנים למועד הגשת החשבוןנכון  לוח זמנים מעודכן  לביצוע,

. לוח זמנים זה יעודכן למועד  י מנהל הפרוייקטל ידהמאושר עהראשוני 
עריכתו ובו יראה הקבלן כיצד ובאילו אמצעים הוא מתכוון להתגבר על 

השפעת הפיגורים, באם ישנה וכן  ,נוצרווככל שפיגורים שנוצרו, אם 
הנ"ל מהווה תנאי לקבלת   .השפעה, על הנתיב הקריטי של ביצוע הפרויקט

 ואישורם.חשבונות חלקיים 

רואים את הקבלן כאילו הסכים לכל הכתוב לעיל מראש ולא תוכר כל 
 תביעה של הקבלן בגין זה.טענה ו/או דרישה ו/או 



  

   

 

 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן  
 כלולה במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 בדיקות לטיב העבודה 600.0

בדיקות ההוצאות הכרוכות בנטילת דגמים ובדיקות טיב במעבדה )כל  
תהיינה על חשבון וכו'(  צנרת פלדה קרקע, בטונים , אספלט וריתוך

, שיאושר מראש למכון הבדיקות הקבלןן בין  בהתקשרות ישיר, הקבלן
 . ובכתב ע"י המפקח

בדיקות שאינן מוזכרות לעיל  בדיקות חוזרות וכן למען הסר ספק ,  
 י וע"ח הקבלן."פורש יוזמנו ויושלמו עבמ

  

  הסדרי תנועה זמניים 700.0

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרוייקט  
אחזקת שטח העבודה ודרכי גישה אל כל לוהוא יהיה אחראי לביצוע ו

האיזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות באמצעות 
 ותמרור זמניים של הכביש. אביזרים תקניים, צביעה 

הוצאות ביצועם כולל כל האביזרים, תנועה הזמניים, הביצוע הסדרי 
לוט התמרור, השי הגדרות על המעקות כסוי הגדרות  עם יוטא, המעקות,

המקיף והנדרש ברחבי העיר לצורך ביצוע העבודות, הצביעה, ההארה, 
כולל הכנת  , אלהבצא השוטרים, הניידות, צוותי אבטחה, עגלות חץ  וכיו

י  ל ידומאושר ע מטעם הקבלן י מהנדס תנועה מוסמךל ידהתכניות ע
, הוצאות ת ישראלובמשטרהעירונית ועדת תנועה והמזמין, אישורם ב

 יכלולים במחיר -פיקוח על ביצועם, וכל הוצאה שתהיה בהקשר זה 
אישור הסדרי להקבלן אחראי לתיאום ו .היחידה ולא ישולמו בנפרד

ת משטרכל הגורמים המוסמכים לכך, ובכלל זה, התנועה הזמניים ב
עלפי הנחיות יועץ התנועה שיכין ההסדרים ונציגי   , לביצועם המלאישראל

ההסדרים  כמוכן , יתחזק  שאים לשנות / להוסיף לתכנית . המזמין שר
גידור , מעקות , וצביעההזמניים על כל מרכיבייהם )אביזרים, תמרור 

( בצורה תיקנית ובטיחותית עד גמר   מ' ע"ג סטנדים 2קשיח בגובה 
זמניים על ידי  התנועה ההסדרי שונו האמור לעיל נכון גם אם  העבודה.
 קבלן. ביצוע על ידי ונמסרו ל או הקבלן או מכל סיבה שהיא  המזמין 

שכירת שוטרים, שכירת פקחים / מאבטחי תנועה, שכירת אתתים וכדומה  
הן לעבודות היום והן לעבודות הלילה, ועגלות חץ  ולרבות צוותי אבטחה

רה , כולל הכוונת שוטרים נוספים להכוונת תנועה לפי דרישות המשט
תעשה על ידי הקבלן ובאחריותו, וכלולה במחיר ההקצב להסדרי תנועה 

 זמניים.

ההוצאות הישירות והעקיפות  הקשורות להסדרי  הקבלן ישא בכל 
 התנועה הזמניים המאושרים. 

תוכניות   הקבלן יכין על חשבונו ובאמצעות יועץ תנועה מוסמך מטעמו,
יות הקבלן לאשר הסדרים . באחרהסדרי תנועה זמניים לביצוע העבודה

 בהתאם לשלבי הביצועאלו אצל המזמין, ועדת תנועה ומשטרת ישראל,  
או  הקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה זמניים חלופיים,    .של הפרויקט

בתנאי שיאושרו על ידי מנהל הפרוייקט  תוספות והשלמות להסדרים אלה  



  

   

 

 

(, ומהוכדישראל  תמשטרוהרשויות ו/או הגופים המוסמכים )עירייה, 
גם הכנת תכנית הסדרי התנועה לשלבי ביצוע הראשונה וגם הכנת אולם, 

יכללו במחירי  תכניות נוספות/חלופיות ומשלימות להסדרי התנועה 
ויידרשו שלבי ביצוע נוספים במקרה . כמו כן, היחידה ולא ישולמו בנפרד 

יהיה על   ,קבלןהי ל ידאו הסדרי תנועה נוספים שלא הוכנו ואושרו עו/
הקבלן לתכננם, לאשרם אצל מנהל הפרוייקט והרשויות ו/או הגופים  

במחירי היחידה (, הכל כלול ומהוכד ת ישראלהמוסמכים )עירייה, משטר
י יועץ תנועה מוסמך  ל ידהתכניות יוכנו עובלוח הזמנים של הפרוייקט. 

 בלןי המזמין ובאחריותו הבלעדית של הקל ידשיאושר ע,  עם הקבלןטמ
 -באמצעות היועץ מטעמו כאמור לעיל  -כמו כן על הקבלן  ועל חשבונו .

יווצר לביצוע  יאו נוספות בכפוף לכל צורך שו/להכין תכניות חדשות 
שינויים בשלבי הביצוע ו/או בהסדרי התנועה, הן בשל רצון הקבלן והן בשל 

, ולטפל  והן בשל רצון איזו מבין הרשויות המוסמכות רצון המזמין 
 אישורן ברשויות ו/או הגופים המוסמכים כמפורט לעיל.ב

 בעיריהעל הקבלן לדאוג לאישורן של תכניות הסדרי התנועה הזמניים  
 ובמשטרת ישראל.

אזי עליו לטפל בהכנת  -היה והקבלן יבקש לשנות את התכניות הקיימות  
תכניות חדשות ובקבלת האישורים הנדרשים, קרי, אישור משטרת ישראל 

 ואישור ועדת התנועה העירונית.     

האישורים הדרושים וקבלת רשיונות העבודה מהרשויות  וכל התיאומים  
ו/או הגופים המוסמכים המתאימים ייעשו ביזמתו ובאחריותו הבלעדית 

 ו בלבד.ועל חשבונ של הקבלן, 

סוגי הציוד ואביזרי התנועה, אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת  
העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה  
ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתו המעודכנת או אחרים בהתאם להנחיות 

 הרשויות והמזמין.

ממונה כתב הכמויות(,  בנוסף לנ"ל יעסיק הקבלן, על חשבונו )כלול במחירי   
, בעל נסיון והכשרה רלוונטים, שיאושר על ידי משטרת  בטיחות בתנועה

 באתר  ישראל, אשר יאשר את הסדרי התנועה בפועל בכל שלב ושלב, יבקר
 ויהיה אחראי שלא ישונו הסדרי התנועה המאושרים בכל עתשוטף  ןבאופ
  באתר!

שוטף אום  יב הכמויות, בתיעשה על ידי הקבלן, כלול במחירי כתיכל הנ"ל   
 . עם מנהל הפרויקט

 שלבי ביצוע .0800

תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני של שלבי הביצוע והתאמתם להסדרי 
או שחסרים בהם ו/פין אם אינם קיימים וליאו לח  הקיימיםהתנועה 

מרכיבים, יכין הקבלן על חשבונו תוכניות שלבי ביצוע והסדרי תנועה  
הכל במסגרת לוח  -זמניים לשלבים השונים ויאשרם ברשויות השונות 

הזמנים שמחויב בהסכם. כל שינוי שיבוצע בהסדרי התנועה המאושרים, 
ת והן בשל דרישות הרשויו הן בשל רצון הקבלן והן בשל רצון המזמין

י הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו ובמסגרת לוח ל יד, יבוצעו עהמוסמכות
נתן הארכת לוח י. לא תבצו התחלת העבודה לכל שלבהזמנים שנקבע 

ו/או בגין השלכות  זמנים ולא תשולם כל תוספת מכל סוג שהוא בגין הנ"ל
כלשהן של הנ"ל על העבודות הנדרשות לביצוע, הן כמותית והן מבחינת  

  .אה נוספת שתהיה לקבלן בגין כךרהשפעה על לוח הזמנים ו/או על כל הו



  

   

 

 

,  קשיח גידורמתחייבות עבודות במספר מוקדים או שלבים, שכוללות: 
לים לאזור )גם באזורים המובי שילוט ותימרור, שילוט הקפי תאורה,

 (העירונית  תנועההועדת  או /ו  ת ישראלי משטרל ידידרש עיהעבודה ככל ש
   כרוכותאלה עבודות באלה 'צאויעיבוד דרכים זמניות ואחרות וכ מה,ווכד

קטעים מקומיים של חלקי האתר ספר בהתארגנות משתנה של הקבלן במ
שיפועי  בהתאם לשלבי העבודה השונים, אמצעי ניקוז ארעיים ועיבוד 

הסדרת אמצעי שילוט, תמרור, סימון, תאורה  דיפון ותימוך, קרקע,
 . מהודובטיחות וכ

מובהר שרואים את כל הפעולות הנ"ל של הקבלן ככלולות במחירי 
היחידה שבכתב הכמויות וכי לא תשולם בגינן כל תמורה נוספת, גם אם 

חוזה יתווספו עבודות לביצוע הקבלן, הן יתומחרו בהתאם להוראות ה
יכללו בתוכן, בנוסף לכלול בהתאם לשאר הוראות החוזה, גם את יו

 כאמור לעיל.על השלכותיהם,  ,מרכיבי הסדרי התנועה הזמניים

  

 עבודה בשלבים ובהפסקות .0900

הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים עם הפסקה בין שלב על  
הפסקות ברצף העבודה בגלל  היתכנתלשלב ובתוך השלבים עצמם וכי 

ר שא ,או בגלל עבודות אחרותו/מטרדים שונים העלולים להתגלות באתר 
י גורמים אחרים. בנוסף, על הקבלן ל ידיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע

נושא פיזור העבודות במתחם, כך שהוא עשוי להידרש לקחת בחשבון את 
לסיים מלאכה מסוימת )בחלקה או בשלמותה( במקום אחד ולדחות ביצוע  

העיכובים וחוסר הרצף ובמקום אחר. עבור כל ההפסקות   אותה מלאכה 
כל תוספת למחירים ולא יהיה זכאי להמתוארים לעיל הקבלן לא ידרוש 
נתן כאילו נלקח דבר זה בחשבון במחירי שבהצעתו ורואים את המחירים ש

היחידה שלו, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין  
 הדבר לא יהווה עילה לעיכוב משך ביצוע העבודה. ,כמו כן זה.

או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ו/באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל  
הטיפול במטרדים או כאשר ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם 

 תסתיימנה העבודות הנדרשות.

 י הקבלןל ידקבלת השטח ע  .0100

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי מבלי לגרוע מהוראות המכרז וההסכם,   
 השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו.

רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את תנאי השטח והקרקע. לא תוכרנה  
ודאות -או מאי לקיחה בחשבון של איו/כל תביעות הנובעות מתנאי השטח  

 של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות,  
י הקבלן מהווה ל ידתימת החוזה עשאותן יש לחצות ואליהן יש להתחבר. ח

 אישור שתנאים אלו ברורים לו.

 אום עם עבודות קבלנים נוספיםית 100.1

, מודגש בזאת וביתר הוראות מפרט זה לעיל ולהלןבנוסף לאמור בהסכם  
מכרז העבודות נשוא  יתכן שבמקביל לעבודתו ולא במסגרת  יבפני הקבלן ש

הכוללות בינוי  ,קבלנים אחרים י ל ידזה יבוצעו בשטח עבודות נוספות ע



  

   

 

 

-הנחת כבלים תת ו/או העתקת עמודי חשמל  ו/או מתקניםאו /בניינים ו
טלוויזיה  ו/או ל ביובל ו/או למים הנחת תשתיות שונות  ו/או קרקעיים
 .צא באלהויבזק וכ ו/או בכבלים

או  ו/י קבלנים מטעם המזמין ל ידהעבודות הנוספות הנ"ל תבוצענה ע 
גורמים פרטיים, כאשר הביצוע מטעם או ו/מטעם הרשויות המתאימות 

י הקבלן וישתלבו עם העבודות שבמסגרת ל ידולוח הזמנים יתואמו ע 
 הסכם זה.

הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם עבודות הקבלנים האחרים.  
יכן תבוצענה עבודותיו  הבין היתר,  מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן,

הוראותיו מוסכם כי בהתחשב בעבודות הקבלנים האחרים וצורכיהם ו
לא תשולם כל תוספת עוד מובהר ומוסכם, כי תהיינה סופיות ומחייבות. 

 אום עם הקבלנים האחרים.יעבור הת

  

 

  התארגנות ותחום עבודה 200.1

במסמכי ההסכם שיוגדר וההתארגנות הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה 
אום עם מנהל יי מנהל הפרויקט. הקבלן יבחר לעצמו, בתל ידבשטח עו/או  

בו יוקם, בין השאר, המבנה ר  שא  ,הפרויקט, שטח התארגנות אחד או יותר
. מלוא עלויות  להלן למנהל הפרויקט כמפורט במפרט מיוחד זה 

, מכל מין וסוג שהם, יחולו על הקבלן ועליו בלבד ההתארגנות כאמור
 וכלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובא תחילה  
לאישור מנהל הפרויקט וכי אין מנהל הפרויקט מתחייב לאשר לקבלן את  

 ידו.-עלכל שטחי ההתארגנות שיוצעו 

י מנהל הפרוייקט, יטפל הקבלן ל ידלאחר אישור שטח ההתארגנות ע
 להקמת שטח ההתארגנות.הנדרשים )אם נדרשים( היתרים הבקבלת 

אום המוקדם( ייאלץ הקבלן )למרות התיהיה ועם התקדמות העבודה  
 יעשה הדבר על חשבונו הוא.ילהעתיק את שטח ההתארגנות, 

 

 תכניות מכרז/ביצוע  300.1

   

תוצאנה תכניות אשר של כל שלב , לפני הביצוע ע"פ החלטת המזמין,  
תשאנה את החותמת "לביצוע",ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות  

או שתוצאנה תכניות חדשות שלא היו בשלב   ביחס לתכניות "למכרז בלבד"
 . המכרז כלל

או להוסיף תוכניות שונות מאלה אשר ו/המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע  
גם במהלך או תכניות חדשות שכלל לא היו בשלב המכרז,הוצגו במכרז, 

 העבודה, לפי הצורך.

או שינוי במחירי יחידה ו/לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצוי   
 אלה.  ותוספות או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים

  



  

   

 

 

שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא    הגשת הצעתו,  הקבלן מאשר, בעצם 
או ו/דרישה ו/או תביעה לשינוי מחירי היחידות  ו/או בשום טענה 

 .כמתואר ביצוע בגין התכניות הלא מושלמותהההצעה ו/או להארכת זמן 

  ,צוע העבודהיעם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בב 
במידה מספיקה השלב שיוצא לביצוע ,   לביצוע תכניות לו תמסרנה

 "צו התחלת העבודה"ללא עיכוב. עם קבלת  העבודה קידום ללהתחלת ו
לא  .יום של התוכניות והפרטים החסרים 14עד  תוך יגיש הקבלן רשימה 

תאושר לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר 
 נ"ל.החסר, לפי המפרט ברשימה ה הספקת החומר

ולקחת בצוע כל העבודות המבוצעות באתר,  להכיר את שלבי הקבלן  על 
בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו  

 הוא.

לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי  
למידות    או באביזרים עקב אי התאמה למבנה,ו/צוע, לשינויים בציוד יהב 
 .ומהגישה וכדההפתחים, לאפשרויות  

 צועילבהקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והמידע הדרושים לו  
ושביכולתו  העבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים והתיאורים, 
  הפרויקט  מנהללבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון 

 .והמזמין

לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות   את העבודותעל הקבלן לבצע   
-שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למנהל הפרויקט על אי

ולבקש  שבמציאות, התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות  
דיוק את הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק 

או  /)כתוצאה מאי דיוק והמידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה 
י הקבלן, בצורה נכונה ל ידמאי התאמה( תיהרס ותיבנה מחדש עכתוצאה 

 ועל חשבונו.

בהתאם לרשימת להסכם, ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות  
ההסכם וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת  התכניות, 

 לצורך הסבר, השלמה ושינוי. 

סר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. תכנית שינויים שתימ 
 צוע, שבידיו התכנית העדכנית.ילוודא לפני הבבלעדי אחראי יהא הקבלן 

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע ייתכנו    
יעודכן התכנון. שינויים  ,שינויים בתכנון בכל התחומים. בהתאם לכך 

 מחירים ו/או להארכת משך הביצוע. ויאפשריים אלו לא יהוו עילה לשינ

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתוכניות מוכנים   
לשימוש מנהל הפרויקט. המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים   תמיד 
על   אם התוכניות ו/או המסמכים יזדהמו, על הקבלן להחליפם,. לקריאה 

מערכות של תוכניות ללא תשלום, המזמין יספק לקבלן ארבע  חשבונו הוא.  
 על חשבון הקבלן.תהיינה תוכניות נוספות ואילו 

 

 קרקעיים קיימים באתר-מתקנים עיליים ותת 400.1

במפרט הכללי תשומת לב הקבלן מופנית   002בנוסף לכתוב בסעיף  
- התת להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בשירותים 



  

   

 

 

מדי פעם   ,כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו ,קרקעיים והעיליים
 י מנהל הפרויקט.ל ידעבפעם, 

ים קרקעי-קרקעיים והתת-קום המתקנים העלימאת הקבלן יבדוק  
צנרת מים, ביוב, חשמל, תיעול, טלפון,  אך לא רק, הקיימים בשטח, כגון

, בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, וכל מהודכבלים וכ
 הרשויות המתאימות ובעזרת מכשירי וחפירות גישושכל  אום עם  יבת  אתז

 .מתאימים

לכל  במקרה של פגיעה בשירותים כלשהם, יהיה הקבלן האחראי הישיר 
נזק שייגרם וכל הוצאות התיקונים, ישירות ועקיפות, יהיו על חשבונו. 

 יעשו מיידית ולא יהוו עילה לעיכוב העבודה.י התיקונים הנ"ל 

קרקעיים יבוצעו -הצינורות והכבלים התת החפירות והגישושים לגילוי 
באחריות הקבלן באמצעות מכשירים מיוחדים ו/או בעבודת ידיים ויהיו 

  ועל חשבונו, לא תשולם עבורם תוספת כספית.

על הקבלן לקחת בחשבון כי היה והמתקנים הנ"ל לא יועתקו ממקומם עד  
תוך  ,בםלהתחלת העבודה, יבצע הקבלן את כל העבודות המתוכננות סבי

במשך כל וזאת  כדי נקיטת כל האמצעים הדרושים כדי למנוע פגיעה בהם,  
תקופת ביצוע העבודה. לפיכך הקבלן יביא בחשבון עבודת ידיים ליד קווי 

כבלים ובכל מקום אחר לפי תשתיות חשמל, קווי מים וביוב, קווי טלפון, 
 .מתקניםבאתר, כולל עבודות תמוך והגנה זמנית ל  מנהל הפרויקטהוראת  

 כל הנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים ולא תשולם עבורם תוספת.

 

 

 רישיונות ואישורים 500.1

צוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל הפרויקט, את  ילפני תחילת ב 
 ,צוע העבודה לפי התכניות. לצורך זהיכל הרישיונות והאישורים לב
והקבלן מתחייב  העתקים של התכניות  3מתחייב המזמין לספק לקבלן 

כל לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם ל
ההוצאות, האגרות והערבויות הדרושות  מלוא את הרלוונטיות רשויות ה

ולא  של הקבלן  לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו 
 ם.ישולם לו עבור

כלל   על  רעננה: עיריית , בין היתרכוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה 
חשמל, משרד המחלקותיה, תאגיד המים והביוב, משרדי ממשלה, חברת 

רשויות אזוריות    "בזק", חברות הכבלים והתקשורת, רתהתקשורת, חב
, רשות העתיקות, קק"ל, ת ישראלומקומיות על כל מחלקותיהם, משטר

 .ומהי המשרד להגנת הסביבה וכדל ידפסולת מאושר ע אתר שפיכת

 תיאום עם גורמים ורשויות  600.1

לפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות ושירותים  
יש לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים. על הקבלן לקחת בחשבון 

מטעם בעלי גם הבאה וגם החזרה )הסעה במידת הצורך( של מפקחים 
אום, ההשגחה, התשלום עבור הפיקוח מטעם הרשויות  יהמתקנים. הת

 וההסעה של הגורם המתאים יהיו על חשבון הקבלן.הנ"ל 

 המפורטות להלן: לכל הפחותהרשויות שעל הקבלן לתאם עימם הינן  

  מהנדס העיראגף  א(  



  

   

 

 

לפני ביצוע כל שלב בעבודה ובמיוחד עבודה באזור צמתים, יתואמו   
 העבודות והסדרי התנועה בשלב הביצוע עם מחלקת מהנדס העיר. 

 

   בע"מ  רעננהתאגיד מי  ב(  

תאגיד כדי לא לפגוע בקווים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג    
בעירייה,  ניקוז הת מחלקבע"מ וכן עם נציג  רעננההמים והביוב מי 

העבודה. ביצוע  את המשך  מולם  את סימון הקווים ולתאם  מהם  לקבל  
 המחלקההתאגיד ומשגיח של העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של 

 .)בהתאם למקרה(

 מחלקת מאור  ג( 

על מנת לקבל  ,הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת התאורה בעירייה  
סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. 
עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות מפקח מטעם 

 מחלקת המאור.

 חברת חשמל ד(  

לפני    ימים    3ל לפחות  הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמ  
קרקעיים. העבודה -העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תתביצוע 

באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של 
תביעות  טענות ו/או דרישות ו/או  חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל  

לחברת להעניק  עקב כניסת חברת חשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב  
טענה ו/או  קבלןלא תהיה ל ,כן-מל את כל הסיוע האפשרי. כמוהחש

עבודתו באזור עמודי את יתבקש להפסיק אם תביעה דרישה ו/או 
 מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.-החשמל על

 חברת "בזק" ה(  

ביצוע  ימים לפני  3הקבלן יתאם השגחה מטעם חברת "בזק" לפחות   
             קרקעיים. -קווי תקשורת תתאו /העבודה ליד עמודי טלפון ו

העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת תבוצע רק בנוכחות מפקח  
תביעות טענות ו/או דרישות ו/או  של חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל  

לחברת  להעניק  לעבוד באתר. הקבלן מתחייב    "בזק"ת  עקב כניסת חבר
 את כל הסיוע האפשרי. "בזק"

יתבקש אם  תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    קבלןלא תהיה ל  ,כן-כמו  
מנת -עבודתו באזור עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת עלאת  להפסיק  

 ."בזק"לאפשר את עבודת חברת 

 ורתוחברות התיקש טלוויזיה בכבלים ו(  

 וחברות התיקשורת הקבלן יתאם השגחה מטעם חברת הכבלים   
 ת באזור.והפועל                      

   קק"ל   ז(                 

  וכן  הקבלן יתאם השגחה מטעם קק"ל וישא בהוצאות הפיקוח                       
 לכרות. / לעקור / בתשלומי אגרות בעבור עצים שיש להעתיק

 רשות העתיקות  ח(                 

הוצאות  מלוא הקבלן יתאם השגחה מטעם רשות העתיקות וישא ב                       
 .בקשר לכך הפיקוח



  

   

 

 

 עבודה בשעות חריגות  .1700

הוראות קיום    הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף כדי למלא את   
י מנהל ל ידאו במידה ויידרש לכך עו/חוזה זה מכרז/לוח מועדי הביצוע ל

וכתוצאה מכך הפרויקט, משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, 
יהיה  שיהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או 

 עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע.

אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה ובסופי שבוע, והקבלן לא  
              היה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות. י

( לרבות נספח ג'עבודה בשעות חריגות תהא גם בכפוף להוראות ההסכם )  
 קבלת מלוא האישורים הנדרשים לצורך כך.

 

 

 

 י 'מחירי עבודות רג .1800

מובהר כי מחירי  שעות רג"י לעבודות שונות יובאו בחשבון לצורך ניתוח   
של מנהל  מטעמו  ויבוצעו ורק בהנחיה מפורשת  היה  מחיר לעבודות חריגות  

 מראש ובכתב. ,הפרויקט

המדידה של עבודות רג'י )יומיות( תהיה בהתאם לשעות העבודה נטו של  
 הפרויקט. פועל באתר הבנייה ולכל תקופת זמן שייקבע מנהל

נתנה כל שעות בלתי ריאליות ו/או שעות נסיעה ו/או הובלה של ילא ת
אנשים למקום העבודה ובחזרה. רואים את המחירים ככוללים את כל 

וכן כוללים את הנהלת העבודה, שכר, שמוש בכלים, הוצאות   ,האמור לעיל
  ורווח ומהסוציאליות לכל סוגיהן, מדידות , הוצאות ניהול כלליות וכד

 קבלן.

עבודות רג'י )יומיות( אשר מחירם לא נקבע במסגרת כתב הכמויות 
והמחירים, יקבע מחירן לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל"  

)ובמפורש ללא רווח קבלן ראשי( במהדורה האחרונה לפי הביצוע בפועל 
 . 15%של העבודה והנחה של 

מפורשת של מנהל הפרויקט עבודות רג'י יבוצעו אך ורק על פי הוראה 
 ביומן העבודה.

באם ניתן לתמחר את העבודות היומיות שבוצעו באמצעות מחירי החוזה, 
או בהיעדר מחירי חוזה מתאימים או דומים, באמצעות סעיפי מחירון  

, הם יתומחרו  15%של בהפחתת )ובמפורש ללא רווח קבלן ראשי(  "דקל"
פי הנחיית  ל ומן העבודה ובוצעו עכך ולא לפי שעות רג'י, גם אם אושרו בי

 מנהל הפרויקט או נציג המזמין.

 מדידות .1900

החובות כל כהשלמה ובנוסף לאמור במפרט הכללי חלות על הקבלן 
 הבאות:

כבסיס  לא ישמשוהגבהים הקיימים המופיעים בתכניות  .א
למדוד את  על הקבלן באמצעות מודד מוסמךלמדידת הכמויות. 

המצב הקיים בטרם החל הקבלן בעבודתו באתר. לאחר אישור 



  

   

 

 

י מנהל הפרויקט  ל ידתכנית המדידה והגבהים הקיימים בפועל ע
 הנ"ל ישמשו כבסיס למדידת וחישוב הכמויות.      

נקודות לקשירת הרומים,  .B.Mנקודות לקבלן יימסרו רשימת  .ב
I.P.  פרטי התווית   ם(,  עם רשימת קואורדינטות של נקודות )חתכי

 כבישים, קשתות ורדיוסים.

כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את   
 תקנות המדידה לפרצלציה.

 גבולות החלקות והמגרשים, צירי הכבישיםעל הקבלן לסמן את  .ג
קרקעיות, מיקום –צירי המערכות התת, לרבות שטחי הפקעה

. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות  ומהוכד  קרקעיים–מתקנים תת  
ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה 

. כל העבודות הנ"ל הן על  מנהל הפרויקטשתשביע את רצון 
 חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל ולכל נקודת קבע  .ד
מקומיות    BMונקודות  GPSדות  אחרת הקיימת בשטח לרבות נקו

סימן בשטח. ר שאוארציות וכן אחראי לשלמות כל הנקודות 
או אובדן ו/הקבלן יחדש את כל הנקודות הנ"ל במקרה של נזק 

עד למסירת העבודה וזאת וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, 
מנהל הפרויקט. לפני ביצוע כל עבודה  י ל ידהגמורה וקבלתה ע
כל נקודות הקבע בשטח התכנית, לרבות כל ימפה הקבלן את 

המפה לאישור את  ויעביר    ,כאמור לעיל  BMונקודות    GPSנקודות  
העירייה. בסוף העבודות, כחלק ממסירתן, יבצע הקבלן מיפוי  
ומסירה לעירייה של נקודות הקבע כאמור לעיל. כל הנ"ל ייעשה 

 .המלאה על חשבונו של הקבלן ובאחריותו

הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא  אחריותו של  .ה
התאמה, אשר -או אי ,מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה

נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, 
 מנהל הפרויקט. ולשביעות רצונו של 

התאמה כנ"ל תבוצענה -או אי ,אם כתוצאה משגיאה, סטייה .ו
 ו שלתן הקבלן לפי דרישתעבודות שלא לפי התכנית, יתקן או

עבודת התיקון תהיה על    המלאה.  ולשביעות רצונומנהל הפרויקט  
 חשבון הקבלן.

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם  .ז
של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר 
 שחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר

 ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי מנהל הפרויקט.

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו   .ח
ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. 

אופן הבטחת צירים  מנהל הפרויקטהקבלן יהיה רשאי להציע ל
צא  שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו

 (. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור. להאב

את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית. כל   .ט
 היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר   .י
נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן חתכים לרוחב או 

 ימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.מדידות וס



  

   

 

 

יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר  מנהל הפרויקט .יא
שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת 

ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם   מנהל הפרויקטרשימה ל
 המתוכננים. ולגבהים למידות

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל  .יב
עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד 

אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק -אלקטרו
הנתונה וזאת  הפרצלציההסימון התואם את רמת הדיוק של 

 בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

 העבודהביצוע במהלך  ,מכל סיבה שהיא ,נקודותאם נפגעו ה .יג
יחדש וינעץ נקודות אלה, על הקבלן  ,(ומהוכד .I.P)נקודות 
 י מודד מוסמך.ל ידחשבונו, ע

כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש  .יד
 בסעיף ח' שלעיל.

כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי  .טו
 .היחידה של הקבלן

 

 לכל שלב שיוצא לביצוע תכניות "לאחר בצוע" 000.2

, , בכל שלביום מגמר העבודה 14על הקבלן המבצע להכין על חשבונו, תוך  
, מפות מדידה שנערכו על ידי מודד לכל שלב לפני הוצאת תעודת גמר

מוסמך בכל עת שיסיים שלב עבודה בשטח, או על פי הגדרת מנהל 
  AUTOCAD 2000, ברמת DWGהפרויקט מראש. החומר יערך בקבצי 

ומעלה, על רשת קואורדינטות ארצית ומבוססת על נקודות הבקרה של 
אים ( לכל הנושAS MADEהמודד מטעם מנהל הפרויקט, פרטי הביצוע )

והפרטים שהופיעו בתכנון, קרי: תנוחות, אלמנטים מעל ומתחת לפני  
השטח, ומיקומם הגיאוגרפי, כל פרטי התכנון הגיאומטרי כגון קירות, 
אבני שפה, עמודי תאורה, תאי בקרה למערכות השונות, קולטים, צינורות 

 ומגופים.   .I.L (ומה)לרבות סוג ופרוט שרוול, עטיפת בטון וכד

 תוכן כשברקע יופיע התכנון. התכנית 

  GISרמט וקבצי התכנית יערכו על פי דרישות עיריית הרצליה ויתאימו לפ 
 של העירייה.

תוכניות לאחר ביצוע יכילו מיקום, גובה ותאור של כל הפרטים   
 .Z, Y, Xבקואורדינטות 

הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל   
 י מודד מוסמך והמתכנן.ל ידחתומות ומאושרות ע

( וסדרת תכניות מדידה AS MADEהקבלן ימסור דיסקט המדידה ) 
 )אורגינלים(. 

עוד מצולם ורישום מדוייק יבנוסף לתכניות הביצוע נדרש הקבלן לבצע ת 
בין טרם מעבר  , זאת קטעי העבודהכל העבודות בפרויקט, לרבות כל של 

 טרם כיסוי כל חלק ותשתית שהינם קבורים בעבודתו,כל שלב ותת שלב 
  .מנהל הפרויקטהכל על פי הנחיית  ,ו/או מכוסים

עוד כאמור יצורפו לכל חשבון חלקי, ויהיו חלק ממסמכי יהצילומים והת                  
 .החובה לצורך בדיקת ואישור החשבון החלקי והסופי



  

   

 

 

 אחריות ועל חשבון הקבלן.ביצוע כל הנ"ל הינו ב                  

 אמצעי זהירות, בטיחות וגהות 100.2

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם )נספח ג'(, הקבלן אחראי לבטיחות העבודה  
והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, 
לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, תמוך דפנות החפירה, הנחת 

 צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.קווי 

בנוסף על האמור במפרט הכללי, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות   
להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד 
על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות  

קות. גדרות זמניות, מעברים בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מע
זמניים לרכב ולהולכי רגל, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את 
הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות 
עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום 

הפרוייקט, בכל  העבודה או במהלך ביצוע העבודות, כפי שידרש ע"י מנהל
חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את  
הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

 מהעבודה. כל הנ"ל על חשבון הקבלן ולא תשולם על כך כל תוספת.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי   
חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום 
תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו את 
הזכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע 
או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר 

וך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או כאמור בשאר יישוב הסכס
מסמכי החוזה. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן 
או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהוא שנפגע באתר 

י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא  ל ידהעבודה, תכוסה ע
 זה.באחריות כלשהי בגין נושא 

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים   
בטיחותיים וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או  
לדרישות מנהל הפרויקט. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור  
נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם כלשהו, הכל בהתאם 

 זה )נספח ג'( ובמפרט הכללי.למפורט בחו

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לנקזים לשוחות ביוב או שוחות   
בקרה אחרות הקיימות בשטח על הקבלן לבדוק תחילה את השוחות  
להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו 

 בין היתר את המפורט להלן:

קרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה לפני כניסה לשוחת ב א.  
כמות חמצן מספקת. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין 
להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת 
מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת  
חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אך ורק לנושאי 

 סכות גז.מ

שעות   24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  ב.  
 לפחות לפי הכללים הבאים:



  

   

 

 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  -לעבודה בתא בקרה קיים   -  
 והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צדי נקודת החבור. -לחבור אל שוחה קיימת   -  

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף  ג.  
 מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם  ד.  
סוליות בלתי מחליקות כשהוא חגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל 

 עובד הנמצא מחוץ לשוחה. אשר את קצהו החופשי יחזיק

 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  ה.  

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני   5.0בשוחות בקרה שעומקן מעל  ו.  
 כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא  
 ות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.אמצעי בטיח

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל  -הגנה על העבודה וסדרי התנקזות זמניים 
י  ל ידהאמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות מנזק העלול להיגרם ע

במשך כל תקופת וזאת , מהודמפולת אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכ
 ל הפרויקט.הביצוע ועד למסירתו למנה

במיוחד, ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת מנהל הפרויקט ולשביעות    
רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל  
מקור מים אחר. הקבלן ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים, 
החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני  

 ת העבודה.מסיר

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על   
 חשבון הקבלן.

כל נזק שיגרם כתוצאה מהעבודות הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה   
ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, -נאותים ובין אם לא עשה כן, יתוקן על

 לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

  מניעת הפרעות והבטחת תנועה 200.2

                 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים  
והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל תקופת העבודה ולעשות 
כמיטב יכולתו תוך שימוש בכל האמצעים למנוע תקלות והפרעות מכל סוג  

 שהוא.

בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת ומעקות גדרות האמצעים יהיו   
בשכר, ביצוע  וניידות  שוטריםעגלות חץ,  הצבתצוותי אבטחה, תנועה, 

מעקפים ומעברים זמניים )לרבות שבילים ממצעים, גשרי מעבר להולכי 
, בהתאם צא באלהוי(, פנסים מהבהבים וכומהרגל, מעברים לכלי רכב וכד

כפוף לאישור מנהל הפרויקט. הקבלן בלדרישות הרשויות הנוגעות בדבר ו
לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור כל העבודות הנ"ל ותמורתן כלולה במחירי  

 .ההקצב

או להניח על פני השטח ו/כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות  
חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי 

או לפגוע במתקנים ו/שהוא, לחסום דרכים מכל סוג  ,או הולכי רגלו/רכב 
י התקנת שלטים, דגלים, ל ידקיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע



  

   

 

 

. הקבלן יסמן וישלט את רצועת מהודפנסים, הצבת עובדים או שוטרים וכ
 - מהודהעבודה בשלטים, תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות וכ

מחלקות העירייה                     הכל בתיאום עם מנהל הפרויקט באתר, 
 ומשטרת ישראל.

כל ההוצאות בגין הבטחת התנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות   
פנסים )לרבות שילוט/תמרור היקפי מחוץ   ואספקת כל השילוט התמרור,

כלולה   ומה( וכדהמוסמכות  י הרשויותל ידידרש עילגבולות הפרויקט כפי ש
 לם עבורה בנפרד.במחירי היחידה ולא ישו

תכללנה  אלו  םכל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות במילוי תנאי 
 ולא ישולם עבורן בנפרד.בתשלום ההקצב ב

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת  
 כל האמצעים למניעת הפרעות וכל האמור לעיל.

 הכוונת התנועה 300.2

ו/או מנהל הפרויקט, על הקבלן לדאוג  ת ישראלדרישות משטרפי ל ע 
לצורך הכוונת התנועה. ביום ובלילה ,לנוכחותם של שוטרים ומאבטחים 

י ל ידהאבטחה ע רתעבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ולחב
הזמנת השוטרים והמאבטחים חלה על לאום ויהקבלן. האחריות לת

 ולא ישולם עבורה בנפרד. הקבלן 

הן בשטח ם בכמות ובגדלים בנוסף, על הקבלן להציב על חשבונו, שלטי 
הפרויקט, מנהל   י ל ידע שייקבע כפי  בהיקף הפרויקטהאתר והן  שילוט 

לתכנית הסדרי בהתאם  ומה,כדומכווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרה 
 .מעת לעת ומנהל הפרויקט לדרישות הרשויותהמאושרות והתנועה 

 

 תנועה על פני כבישים קיימים 400.2

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע  
אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא 

הרכב אינו מתפזר בזמן  שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי  
 הנסיעה.

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים  -דרכי גישה  
העירונית ובהתאם לכללי התנועה ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא  
אישור מהרשויות המוסמכות, כגון: אגף התנועה בעיריית הרצליה / 

ד הקבלן משטרת ישראל, המפקח על התעבורה. לא תוכר כל תביעה מצ
 עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות.

בכל מקרה שפעילות הקבלן עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, בתאום   
עם הרשויות ומנהל הפרויקט יכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות מחוץ 
למערכת הדרכים הקיימת ו/או בתוכה, אל תחום האתר ובתוך האתר 

ולצורך מעבר תושבים בכלי רכב וברגל לבתיהם. הכשרה לצורך פעילותו 
זו תכלול גידור, מעקות, גשרונים, מצעים ואמצעי בטיחות אחרים כנדרש, 

 הכשרה זאת לא תימדד ולא תשולם בנפרד.

 אחזקת האתר וניקיונו במשך ביצוע העבודה  500.2



  

   

 

 

כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת האתר וניקיונו   
ך כל תקופת ביצוע העבודה ועד למסירתו וקבלתו על ידי המזמין.  במש

 בהנחיית מנהל הפרויקט. ,מעת לעת  ,עשהייהניקיון 

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר  
י אחרים באתר העבודה, לרבות על פסולת ו/או ל ידישפכו על ידו  וגם ע

באתר לפני כניסתו לעבודה. הקבלן יסלק את אדמה שהייתה קיימת 
י ל ידלמקום שפיכה מאושר ע, לרבות עודפי אדמה הפסולת ו/או האדמה

באחריות הקבלן להסדיר ולשלם את  המשרד להגנת הסביבה על חשבונו.
  כל האגרות והתשלומים הנדרשים מול כל הרשויות הנדרשות .

ימת באתר ו/או בסביבתו  , בין שהייתה קילא ישולם עבור סילוק  פסולת 
י ל ידעד לקבלת צו התחלת עבודה ובין כזו שתתוסף במהלך הביצוע ע

הקבלן או גורמים אחרים כלשהם ועל הקבלן חלה חובה לסלקה למקום  
 י המשרד להגנת הסביבה  על חשבונו.ל ידשפיכה מאושר ע

על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר   
דה ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שנגרמו כתוצאה מעבודתו העבו

הקבלן  הכל בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. -ופוזרו על הכבישים 
מחוייב להחזיר את שטחי העבודה לקדמותם בסוף כל יום עבודה )כולל 

 שימוש בבובקט מטאטא לשטחי המסעה(

רטו לעיל ותמורתן  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפו 
 תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 כל שלבשל  ניקיון השטח בגמר העבודה  .2600

י סילוק  ל ידעל הקבלן לנקות היטב את השטח ע  ,כל שלבשל    בגמר העבודה 
פסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה 

כולל סילוק צריפים ומבני עזר אחרים, מעבודותיו, או מכל מקור אחר 
 לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט.

כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה -כמו 
שונים שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע 

 עבודתו.

 פינוי פסולת לאתר שפיכה .2700

במפרט הכללי ובנוסף להוראות החוזה, באחריות הקבלן בנוסף על האמור   
י המשרד להגנת ל ידלתאם מקום לאתר שפיכת פסולת מסודר ומאושר ע

הסביבה, מחוץ לתחומי העיר ולדאוג לכל האישורים הדרושים לשם כך 
וכן לתשלום האגרות כנדרש. כמו כן באחריות הקבלן לדאוג לדרכי גישה 

י הקבלן, על אחריותו ועל ל ידהתאומים הללו יעשו עלאתר זה וממנו. כל 
 חשבונו.

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל בחישוב  
                הוצאותיו ולכלול הוצאות אלה במחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

 .מודגש בזאת שלא תשולם כל תמורה נוספת לכך

 וחשמל לאתר אספקת מים  .2800

במפרט הכללי. על  00בפרק  03סעיף הוראות תשומת לב הקבלן מופנית ל 
מכלי מים,  ,כגון ,הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים

 גנראטור לאספקת זרם עצמי למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק. 



  

   

 

 

פרקם  יניח הקבלן צנרת ותשתית  מים וחשמל זמניות , י ,הצורךבמקרה  
ויעתיקם לרבות השלמת כל הדרוש לצורך חיבורים זמניים שונים שידרשו 
במהלך הביצוע של הפרוייקט, לצורך העברתם למקומות שונים בפרוייקט  
ככל שידרש. בסיום העבודה יפרקם הקבלן ויסלקם למקום שפך מאושר 

 .ביבההסנת המשרד להג על ידי

בהתחברות למקורות האספקה והוצאות  הנ"ל וכן ההוצאות  כל ההוצאות   
 שימוש במים וחשמל יחולו על הקבלן.

 

 מטעם הקבלן צוות   .2900

בעל ותק בעל רישיון" אזרחי מהנדס בא כוחו של הקבלן יהיה "  א(  
שנים לפחות, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש  5מקצועי וניסיון של 
ימצא בכל שעות יהמהנדס מנהל הפרויקט,  על ידיבחוזה זה ומאושר 

, לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המהנדס טעון אישור  העבודה באתר
מראש של מנהל הפרויקט, והוא רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן  

 הסברים או נימוקים.

כל תקופת הביצוע יעמוד לרשות הפרויקט מודד מוסמך עם ב( במשך                   
קבוצת מדידה וציוד מלא, כולל דיסטומט, בכל עת שיידרש. הקבוצה 
תעמוד לרשות מנהל הפרויקט למדידת כל סוג מדידה שיידרש, בכל 

 זמן, לצורך ביצוע העבודה, וזאת ללא כל תשלום נוסף.

"מנהל ובכל שעות בעבודה תקופת הביצוע  הקבלן יעסיק במשך כל ג(                   
  5משרד העבודה בעל ניסיון מוכח של  על ידימוסמך  -עבודה מוסמך" 

 שנים לפחות בתחום הנדרש בפרויקט  זה .

הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט, משך כל תקופת ביצוע הפרויקט,  ד( 
ובדיירי ומשתמשי איזור התעשיה באשר הם.   בתושביםאחראי לטיפול  

ימצא באתר או בסמיכות לאתר, באופן שיהיה זמין טלפונית   האחראי 
( דקות ממועד עשרים) 20 -בכדי להגיע לאתר מיידית ולא יאוחר מ

הפניה הטלפונית אליו, לכל אורך תקופת עבודת הקבלן בפרויקט 
חראי הדייריים פרוט הדרישות לגבי א "(.אחראי דיירים)להלן: "
 חוזה. במסגרת המפורט 

בעל נסיון והכשרה מוסמך  ה( כמו כן הקבלן יעסיק ממונה בטיחות                 

והתאמתם  שיבדוק ויבקר את סידורי הבטיחות באתר רלוונטים

 , בכל עת!לדרישות  התקנים והחוק

, בטיחות בתנועה בקר/ממונה הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרוייקט  ה(
בעל נסיון והכשרה רלוונטים, שיאושר על ידי משטרת ישראל והמזמין, 
שיאשר את הסדרי התנועה בפועל בכל שלב ושלב, יבקר ויהיה אחראי 

הבטיחות שלא ישונו הסדרי התנועה המאושרים בכל עת. ממונה  
  רציף ויבדוק את המצאות ותקינות אמצעי  בתנועה יבקר באתר באופן

ועדת התנועה על ידי הבטיחות על פי הסדרי התנועה המאושרים 
 העירונית והמשטרה.

רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את  (ו 
התכניות, סייר בשטח, ולמד את רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל 

ו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה יתר הדרישות למיניהן של עבודה ז
 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.



  

   

 

 

 ת זה לעיל אינו בא לגרוע מהוראות החוזה, לרבו 00.32האמור בסעיף                       
 ,בעניין החלפת בעלי התפקידים מטעמו של הקבלן ,למעט אב מבלי                      

 .המזמיןהפרויקט ו/או  וזאת בהוראות מנהל 

 וספקים קבלני משנה 000.3
 

 -האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מהוראות ההסכם )נספח ג'( 

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור מנהל הפרויקט  
יאשר מנהל הפרויקט העסקת קבלני משנה, גם מראש ובכתב אולם גם אם  

אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום  
 ביניהם.

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה,  
או כל פועל או עובד של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, 

להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה ועל הקבלן 
 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור  
 מנהל הפרויקט כדלקמן:

קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות   .1
 אמצעות קבלן משנה.אותה הוא מבקש לבצע ב

 כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:  .2

לביצוע  קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש  2.1
באמצעות קבלן משנה  עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

 זה באותם מקצועות החייבים ברישום.

לעבודות אותן   שנים בעבודות זהות או דומות    5בעל נסיון של לפחות  2.2
 מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים    .3
 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

 פרופיל חברה/קבלן. 3.1

זהים בחמש השנים האחרונות, אשר  שמות פרויקטים שביצע הקבלן 3.2
 בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.

והביצוע,  לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  
לתפקוד המערכות ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס 

 בפרויקטים אלה )כולל מס' הטלפון שלהם(.

לפני אישור קבלן המשנה, מנהל הפרויקט שומר לעצמו את הזכות   .4
קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם להיפגש עם 
 והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.מהנסיון  

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור מנהל הפרויקט לא   .5
הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין קבלנים העומדים בתנאי תכלול 
למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, ולא הזכות 
 לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !! יינתן  

יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים   .6
ן להביא  לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט, ועל הקבל

 בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.זאת 



  

   

 

 

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור   .7
בכתב ממנהל הפרויקט, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, 

 שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

לקבלני המשנה במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים . 9
יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין   120במשך 

לעצמו את הזכות לשלם ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס 
חשבונות חלקיים מאושרים ע"י מנהל הפרויקט. הסכומים שישולמו 

 לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן.

ט קבלני משנה למים ולביוב )ומבלי לגרוע אם וככל שיועסקו בפרויק. 10
קבלני המים והביוב יהיו   -מהוראות ההסכם לגבי אישור קבלנים כאמור( 

 .והביוב מי הרצליה בע"מ י תאגיד המיםל ידקבלנים מאושרים ע

 

 עבודה, ציוד וחומרים 100.3

בנוסף לאמור במפרט הכללי, כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות  
 -ישראלים או זרים-ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים 

בהתאם לכל דין ותקנים שאינן רשמיים השימוש בהם יהיה על פי הנחיות  
של   ומהעבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד  מנהל הפרויקט.  
בהתאם   ומהת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכדרשות מוסמכ

. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש שהקבלן מנהל הפרוייקט ו שללקביעת
ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לתקנים, לדרישות, תקנות 

של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם  מהודוכ
ל הפרוייקט את התקנים, הדרישות באחריות הקבלן להציג למנה יידרש.

התקנות בכל עבודה ולקבל את קביעתו של מנהל הפרוייקט לפי איזה מהם 
 לפעול.

י הקבלן למטרת ביצוע ל ידהמכונות,  המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע
העבודה, יהיה בהם כדי  להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של מנהל 

וד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש הפרויקט לגבי טיבה ואיכותה. הצי
להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים, 
במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  

 המחייבות רציפות של ביצוע.

ציוד אשר לדעתו של מנהל הפרויקט אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה 
פרט או  קצב התקדמות בהתאם ללוח זמנים שנקבע, בהתאם לדרישות המ

י הקבלן ל ידאו שאינו נמצא במצב מכני תקין, יסולק ממקום העבודה ע
 ועל חשבונו, ויוחלף בציוד אחר המתאים לדרישות.

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא  
עות רצון מנהל  במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשבי

 הפרויקט.

קיים ככל שו אם -חומרים יהיו מאיכות מעולה ויהיו בעלי תווי תקן ה
 למוצר זה תקן.

כל ההתקנים, המיתקנים, הציוד והחומרים ילוו בתעודות אחריות,  
 בהוראות הפעלה ואחזקה ובקטלוגים של הציוד שסופק.

 של כל שלב שיוצא לביצוע קבלת העבודה 200.3



  

   

 

 

תימסר למנהל הפרויקט בשלמות. של כל שלב שיצא לביצוע, העבודה  
של  שלבי העבודהתתי מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל 

, לרבות תיקונים אותו שלב שיוצא לביצוע במסגרת "צו התחלת העבודה"
 ידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע".יובמקרה 

הל הפרויקט למסירת העבודה בכללותה תהווה אסמכתא לגמר חתימת מנ 
הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה 

חברת טלוויזיה   "בזק",    רתהחשמל, חב  רתיהיה באתר פיקוח עליון של חב
בשום בכבלים, קק"ל, רשות העתיקות, חברות הדלק והעירייה. אולם, 

אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות  מקרה
 מנהל הפרויקט מטעם המזמין בנהלים המקובלים.

 רק הוראות מנהל הפרויקט מטעם המזמין מחייבות את הקבלן. 

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת  
י הרשות ל ידי המזמין, מותנית בקבלת העבודה גם על ידע             העבודה  

 רת, חבבע"מ : עירייה, תאגיד מי הרצליה, כגוןהציבורית המתאימה
 .מהודוכ כבלים רת"בזק", חב

 אום עם מתכנניםית  300.3

רוט של תכניות והסברים יההצעות לשינוי, הבקשה לפאומים, יכל הת 
לגביהן יעשו אך ורק דרך מנהל הפרויקט. בכל מקום בו קיימת אי התאמה  
בין התכניות או יוזמה של הקבלן לשינוי, יש לתאם את הנושא עם המתכנן 

  באמצעות מנהל הפרויקט ובאישורו.

 

 התמורה  400.3

בור ביצוע בשלבים, בחלקים, התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, ע 
וברצועות, עבור כל הקשיים, ההוצאות והעבודות הנגזרות מתנאי החוזה, 
כפי שפורטו לעיל ובשאר מסמכי החוזה, תיכלל במחירי היחידה של 

 הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל.

רשויות, כן יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם  
עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל, וכל ההוצאות הכרוכות במילוי 
הוראותיהם. כל הנ"ל, בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי  
יחידה של הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים 
הכלליים והכוללים בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, תכנון, מדידות, 

 ת מעבדה וכדומה.הוצאו

 

 ותמרורים שלטיםשלטי אתר,  .3500

)ההתקנה תתבצע באופן קבוע או שלטים  על הקבלן לייצר לספק ולהתקין
שלטים שלטי אתר,  ניידיים על גבי סטנדים, ע"פ החלטת המזמין( 

ובהתאם  ת ישראלומשטר בהתאם לדרישות המזמין, העירייה ותמרורים
יח'( יבוצעו במידות של  2שלטי האתר )לסטנדרטים ומידות שימסרו לו.  

 מ' ויועתקו ממקום אחד למשנהו ללא תמורה. 2/2

תמרורים, מידותיהם, מיקומם )גם באזורים שמחוץ  / כמות השלטים
 .המזמיןלאתר העבודות( ונוסח הכיתוב בהם יקבעו על ידי 



  

   

 

 

בסיום העבודה יפרק הקבלן את השילוט, ימלא את הבורות שנוצרו 
נת י המשרד להגל ידויסלק את הפסולת למקום שפך מאושר ע  CLSMב

 .ביבההס

לעיל לא ישולם בנפרד ועל  מודגש בזאת שבעבור שילוט זה וכל המתואר
 הקבלן לכלול זאת במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 

 

 

 מחיר יסוד           .3600

לגבי חומר  -"מחיר יסוד" בכל מקום שבו צויין במסמך ממסמכי החוזה 
מבלי   -פרושו מחיר נטו  במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר    -או מוצר  

רווח          להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזירה, פחת, 
 קבלן, סימון והוצאות אחרות.

סוכם מחיר היסוד של החומר או  במקרה שחל פער זמנים בין המועד שבו
המוצר לבין מועד רכישתו בפועל, יוצמד המחיר למדד )ההצמדה על תנאיה 
טעונים הסכמה מראש בעת סיכום המחיר( וישולם ההפרש הנובע משינוי 

 המדדים בין שני המועדים הנ"ל, אם אמנם יתהווה הפרש כזה.

 י היסוד.נתן הקבלן הנחה לשכר החוזה, לא תחול ההנחה על מחיר

יקבע     רוש דגם כלשהוא וגם מצויין מחיר יסוד,  יבכל מקרה שבו מצויין בפ
בעדיפות ראשונה הדגם עצמו המצויין ולאחריו מחיר היסוד הנקוב  

 )שלגביו לא תחול הנחת הקבלן הניתנת לכל כתב הכמויות במכרז זה(.

  דיוק וטיב העבודה       .3700

רוטים )תוך איסור מוחלט ילתוכניות והפכל העבודות תבוצענה בהתאם 
מנהל הפרויקט( ובאופן מקצועי נכון.  לשינויים ללא אישור בכתב מאת 

 נזכרבכפיפות לדרישות התקנים הישראליים האחרונים )באם הדבר 
במסמכי המכרז אם לאו( ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט אשר יהיה 

חס לטיב החומרים, טיב שאלה שתתעורר ביהקובע היחידי בקשר לכל 
העבודה תשלמנה  העבודה ואופן ביצועה ואשר הוראותיו במשך תקופת  

כל תאור אשר לא פורט בפרטים, אבל הוא המשך הגיוני והכרחי לביצוע 
 הנזכרת במפרט זה או בכתב הכמויות.כל העבודה 

העבודה תבדק מדי פעם בפעם על ידי מנהל הפרויקט אולם אותה בדיקה 
בשום פנים את הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלו תוך   לא תפטור

התקדמות העבודה או לאחר סיומה. עבודות אשר   לגביהן קיימות  
דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כגון חברת החשמל לגבי עבודות 
חשמל, חב' בזק לגבי טלפונים, השלטונות הסניטריים המתאימים לגבי 

וכו' תבוצענה בהתאם לדרישות ותקנות אלה. עבודות אינסטלציה, ביוב 
מנהל הפרויקט רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת 
העבודות לדרישות ולתקנות אלה של אותה רשות והקבלן מתחייב 

 להמציא למנהל הפרויקט אישור זה.

בכל השאלות הנוגעות לטיב העבודה, לתנאים הטכניים הכלולים בתאורי 
ולביצוע העבודות תכריע דעתו של מנהל הפרויקט או ב"כ. הקבלן העבודה  

חייב לתקן על חשבונו וללא תשלום נוסף, כל עבודה או חלק ממנה שיפסלו 



  

   

 

 

י מנהל הפרויקט או ב"כ, בכל זמן שהוא, עד לקבלה הסופית של  ל ידע
 ה"עבודות".

    הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום   .3800

 -אות ההסכם )נספח ג'( מבלי לגרוע מיתר הור

במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים 
להגנת המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות, 
לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'. במקרה של תוספת לבניין קיים ינקוט  

בניין הקיים מחדירת הקבלן, על חשבונו בכל האמצעים הדרושים להגנת ה
 מי גשמים או מים מכל מקור אחר.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים 
ו/או מי תהום לשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל 
את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט. אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, 

תן, הערמת סוללות, חפירת תעלות  אטימה, אספקת משאבות מים והפעל 
לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע  
המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים 
שיידרשו על ידי מנהל הפרויקט. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי  

מלאה של הקבלן, על חשבונו, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו ה
 מנהל הפרויקט.

כל נזק שייגרם לעבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר 
י הקבלן ועל חשבונו בהתאם ל ידי מנהל הפרויקט, יתוקן ע ל ידאושרו ע

 להוראות מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, 
 לרבות גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

 

    גידור   .3900

על הקבלן להקים באתר, על חשבונו, גדרות, מחיצות ושערים סביב 
העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות 

 הרשות המקומית. יה של   ולפי תקנות משרד העבודה ובהתאם להנחיות

הסדרי תנועה זמניים ברחוב, נדרש הקבלן להציב על  במסגרת הצבת 
מעקות הבטיחות הזמניים גדר עם בד יוטא לאורך כל תקופת העבודה 
ושלבי הביצוע, גם אם לא נדרש בתכניות העבודה. הכל בהתאם לדרישות 

 הרשות והמזמין.

י הקבלן ויישארו בבעלות הקבלן. כמו ל ידבגמר העבודה יפורקו כל הנ"ל ע
הקבלן ויפונו למחסני   על ידיו גדרות הקיימות שלא  הותקנו כן יפורק

המשרד  על ידיהעירייה ו/או לאתרי המזמין ו/או למקום שפך מאושר 
באם אין צורך בהם במחסני העירייה ו/או באתרי המזמין,   ביבההסנת  להג

 והכל על פי הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט. 

ול את ההוצאות הקשורות בדבר הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלכל  
במחיר ההצעה. במהלך העבודה יתחזק הקבלן את הגדרות הנ"ל על 

בצבע לבן ועליהן שילוט    ,   חשבונו. הגדרות תהינה אטומות מפחי איסכורית
 .או גדרות קשיחות  על גבי סטנדים אזהרה כנדרש בחוק



  

   

 

 

למסור זכות זכות הפרסום על גבי הגדרות שמורה למזמין בלבד. אין 
 פרסום ללא אישור המזמין.

 סעיפים אלטרנטיביים 000.4

סוג עבודה מסויים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל 
סעיף מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, הרשות בידי המזמין לבצע  
את כל הכמות לפי חלוקה שונה, או גם לפי השיטה האמורה באחד 

 הסעיפים בלבד. 

 בלן לא יוכל לדרוש תוספת מחיר כלשהיא בשל עובדה זו. הק

 מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

 תגבור קצב העבודה 100.4

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש 
ים או פיצוי ו/כדי לעמוד בלוח הזמנים. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת 

עבודת שעות נוספות בלילות ובימי   ,בגין: תגבור הציוד, תגבור כח האדם
ובמקרה של שעות נוספות, שעות  לילה  יהיה על  אלה,בצא מנוחה וכיו

הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים לעבודה 
 בשעות מיוחדות כנ"ל.

אם יהיה צורך, לדעת מנהל הפרויקט בכל זמן שהוא, להחיש את קצב 
הביצוע של המבנה כפי שנקבע תחילה בלוח הזמנים, יפנה מנהל הפרויקט 

לן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע בכתב אל הקב
המבנה כמבוקש על ידי מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל 
הוראות מנהל הפרויקט לצורך זה, בנוגע לשעות עבודה ימי עבודה ושיטות  

 עבודה.

 

 עבודות שלא יימדדו .4200

והמכרז,העבודות המפורטות מטה מבלי לגרוע מהאמור במסמכי ההסכם 
 לא יימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בתמורה הקבועה

 בהסכם בלי היותן מפורטות:

 תיאום עם כל הגורמים. 

 תיאום ושילוב הביצוע עם קבלנים אחרים.

 ם וביצוע של הסדרי תנועה זמניים לצורך העבודות.ותכנון, תיא

 ה לצורך העבודות.העסקת שוטרים וצוותי אבטח

 ביצוע עבודות בשעות חריגות ובעבודות לילה.

 הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן.

 בדיקות מעבדה וטיב החומרים והמוצרים לרבות בדיקות מוקדמות.

 כל החומרים, הפחת עליהם והעבודה הדרושה לביצועם.

לביצוע מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון, לרבות חומרי העזר 
 המדידות.

 הסדרי ניקוז ארעי המהלך העבודה.



  

   

 

 

הכנת דרכים ארעיות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולן בגמר 
 העבודה.

 דיפון ותימוך זמני של חפירות, מערכות ודרכים.

 העתקת מקום התארגנות הקבלן ומשרד מנהל הפרויקט.

שטחים מוגבלים קשיים עקב מגבלות האתר הנובעות, בין היתר, מעבודה ב
המחייבים עבודת ידיים, או שימוש בציוד מיוחד ו/או ממגבלות שינוע 

 ואחסון כפי שצוינו במפרט זה.

נקיון ואחזקה שוטפת למבני הניהול והפיקוח, לרבות תשלומים לחברת 
חשמל, לשרותי טלפון, פקס, מחשב, מזגנים וכו', ולרבות כל העלות 

 ורח תקין עד גמר ביצוע העבודות.הדרושה לתחזוקת המבנה וציודו בא

 הכנת חישובי כמויות, והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בינארית". 

 הבאת ובניית דוגמאות בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט והמתכננים.

 תשלום מלא בגין אספקת מים וחשמל לצרכי העבודות וניהולן. 

ל לעבודות תאום עם חח"י לחיבור מרכזית תאורה ולגבי הפסקות חשמ
 ברשת תאורה ע"ג עמודי ח"ח.

תשלום לגורמי חוץ, עבור תאום ופיקוח, כגון משטרת ישראל, בזק, חברת 
 חשמל, וכו'.

כל עבודה שדרושה לצרכי אחזקה או חלקי המבנה שהושלמו ולפני תום  
תקופת הביצוע, ממצב תקין ותיקון כל נזק שיגרם להם תוך תקופת 

 הביצוע.

טרם ובמהלך ביצוע   דיגיטלי STILLS -עות, וידאו ותיעוד האתר באמצ
 .העבודות לרבות טרם כיסוי כל חלק שהוא בעבודתו

שילוט האתר, גידור שטחים ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים 
)גידור הכולל פרופיל צינור מסגרת ומילואה   מביצוע העבודות באתר.

 מרשת מיוחדת . מוצב ע"ג סטנדים(

 מניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.אמצעי זהירות ל

 מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים לרבות שמירה באתר.

 הצבת שירותים כימיים עבור עובדי הקבלן .

סילוק עודפי חומרים ופסולת הקבלן לאתרי שפך מאושרים ע"י המשרד 
להגה"ס. במהלך העבודה ועם סיומה, יסלק הקבלן מאתר העבודה כל 
עודפי החומרים והפסולת, הן אם פסולת ועודפים של הקבלן, והן 
שנמצאות או התווספו לאתר העבודה ובסביבתה ושהונחו שם ע"י הקבלן  

 או ע"י כל גורם אחר שאינו הקבלן. לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:

 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי. •

 ש.כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימו •

 כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכו'. •

, ובסביבתו כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר המצוי באתר העבודה •
 בין אם עקב עבודת הקבלן ובין אם לא.

 כל חומר שמנהל הפרויקט יורה לסלקו אל מחוץ לאתר. •



  

   

 

 

עודפי חומרים ופסולת כאמור יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל   •
עבודה לאתרי פסולת מאושרים ע"י המשרד מחוץ לאתר ה

להגה"ס. מקום הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו וכן  
הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י  

 הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.

הוצאת היתרי עבודה, היתרי חפירה ואישורי משטרה, כולל תכנון תנועה  
ועה ושילוט מקומי ומקיף ככל שידרשו, יועץ בזמן הביצוע, אביזירי תנ
 בטיחות תנועה באתר וכד'.

 כל עבודה אשר לגביה נאמר במסמכי ההסכם כי לא ישולם עבורה בנפרד.

 כל האמור במודקמות ובמפרטים המיוחדים.

 

 ____________ותמת וחתימת הקבלן: ח                תאריך: _________                 
 

 

 

 

 

  



  

   

 

 

 

 

 מפרטי מיוחדים   –  2מסמך ו

 

 עבודות חשמל / תאורה ותקשורת מפרט טכני:  -08פרק 

 

 .כללי:  1

, המותקנים  על עמודי  LEDתאורת הכבישים מיושמת  באמצעות גופי תאורה 

 תאורה.

הצורך בשיפור ברמת השירות, התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה 

מחייב התקנת מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל 

כל פנס ברחבי העיר, לרבות דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת  

 הבודד.  האנרגיה, חיווי תקלות, עמעום ככל שיידרש ברמת הפנס

 

.תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי 2

 התאורה:

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו

התאורה ולכל גופי התאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל 

,  לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או  IDפנס יהיו בעלי כתובת דיגיטלית 

 התקשרות קבוצתית.

-בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דו 

 כיוונית, המאפשר את המפורט להלן:

העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמצעות תקשורת קווית  •

 .DALIבפרוטוקול תקשורת 

העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה, •

 מובנה ביחידת בקר התאורה. GPRSבאמצעות מודם סלולארי  TCP/IPבתקשורת 

 

 .בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה: 3

, יאפשר IDבקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

כיווני, -מתאמי תקשורת, וישמש כתחנה להעברת נתונים, דו 9שליטה ותפעול של עד 

 בין מרכז הבקרה ולכל פנס בשטח, כמפורט להלן:

עה נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פנס , לרבות קבי•

ועדכון זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון  



  

   

 

 

( ׁ , הכנסת פרמטרים RTCתוכניות עבודה ו/או חיסכון באנרגיה, סנכרון שעונים (

 תפעוליים וכו'.  

העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגענים, חיווי מצב •

ותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק(, מצב דלת, לרבות מפסק בורר )ידני, מנ

העברת הפרמטרים החשמליים, נתוני הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי 

 המותקן במרכזיית התאורה. 

העברה למרכז הבקרה את הנתונים המתקבלים מכל פנס בשטח )בתקשורת קווית( •

, בהתאם    LEDשל פנסי ה   DRIVERשל יחידות ההינע   DALIכמוגדר בפרוטוקול 

 .. IEC62386לדרישות תקן 

 הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה:•

 הפעלה או ניתוק באופן ידני של כל פנס או קבוצת פנסים.  - הפעלה ידנית

 וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות הפעלה  - הפעלה מקומית

 שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן במרכזיית התאורה.              

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות - הפעלה מרחוק

 שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן בתוכנת הניהול במרכז

תאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי התוכנית  הבקרה. כל בקרי ה

המתקבלת ממרכז הבקרה. במידה ובקר התאורה זיהה תקלת תקשורת עם מרכז 

הבקרה יעבור באופן אוטומטי למצב של "הפעלה מקומית"  ויפעיל את מרכזיית  

 התאורה והפנסים בהתאם לתוכנית הפיקוד המקומית.

במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם  בעת אירוע כשל בבקר התאורה או

 מרכז הבקרה, יעבור למצב עבודה מקומי באופן אוטומטי, ללא הפסקת התאורה.

 

 (: O/Iכמפורט להלן )כולל יחידת הרחבה ל  I/Oבקר התאורה יכלול כניסות 

הנדרשים לצורך החיוויים בתוך מרכזיית התאורה    I/Oכניסות      12הנדרש להלן הינם  

רטים במסמך זה ובתוכניות, כדוגמת: חיוויי מצבים: מפסק בורר פיקוד המפו

)מנותק, ידני, שעון, בקרה(, דלת, מגען ראשי, בקר מתח יתר,  כולא ברק, מפסק 

 ראשי, עוקף מגען, מא"מתים, שמור.

 

 בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת כמפורט להלן:

הנתונים, כמפורט במסמך זה   הנדרש להלן הינו בתוספת לתקשורת הנדרשת להעברת

 ובתוכניות,  בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.

מתאמי התקשורת,  ואופציה          9לחיבור עד   RS485 MODBUS•תקשורת טורית  

לחיבור מד אנרגיה שיתוקן במרכזית התאורה,  ואופציה לחיבור הרחבה של בקרי 

I/O    .נוספים 



  

   

 

 

•RJ45  לתקשורתTCP/IP  בחיבורLAN  .קווי 

 

 (ELNET Pic60או  SATEC 135Eקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת 

במידה ותותקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת אנרגיה, בקר התאורה יוריד את 

, ויעבירם לתוכנת  MODBUS RS485נתוני הצריכה מיחידה זו, באמצעות תקשורת 

 רכז הבקרה. הניהול במ

 

 מאפיינים:

 (,20°C - +75°C-בקר התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של )

יש להציג   – EMC, לרבות  60950-1בקר התאורה יתאים לדרישות תקן ישראלי 

 תעודת בדיקה מלאה ואישור משרד התקשורת לבקר התאורה המוצע.

 

 קווי:  DALIמתאם תקשורת  .4

, ויכיל IDבמרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית מתאם התקשורת יותקן •

(, וישמש DALIיחידות קצה )כתובות  255לתפעול של עד  DALIערוצי תקשורת   4

להעברת נתונים, דו כיווני, ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה. הנתונים  

 .IEC62386 DALIיועברו בתקשורת קווית ויכללו את הפרמטרים כמוגדר בתקן 

  300מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה עם הפנסים באורך קו של עד •

מטרים בין המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביותר למרחקים גדולים יותר יש להתקין 

 מגבר תקשורת בעמוד התאורה כמפורט בהמשך(.

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת •

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: יציאות ערוצי התקשורת יכללו  •

הגנה אקטיבית לחסימת המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת 

 מתח התקלה ישוב מתאם התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   

 

 מאפיינים:

 (,20°C - +70°C-מתאם התקשורת יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של )

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

יש להציג   - EMC, לרבות  60950-1מתאם התקשורת יתאים לדרישות תקן ישראלי 

 תעודת בדיקה מלאה.

 

 

 ורפיטר(  DALIספק כוח  -: )מורכב משתי יחידות ייעודיות DALI.מגבר קו 5

 •מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה:



  

   

 

 

  64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

 הפנסים. 64ייעודי לתפעול  DALIפנסים. ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

 מטרים מהמרכזייה. 300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 •מגבר קו המותקן בעמוד התאורה:

  64ל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד מגבר הקו יגביר את הסיגנ

 הפנסים. 64ייעודי לתפעול  DALIפנסים. ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

מטרים נוספים מהעמוד  300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 שבו הותקן .

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגנה אקטיבית   בעת תקלה של חיבור מתח

ויחסום את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה 

 ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   

 

 

 מבנה הרפיטר:

היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד 

 התאורה גוף התאורה.

ה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת היחיד

 סביבה

 (.10°C - 60°C-של ) 

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

 

 

 : DALIספק כוח ייעודי לתקשורת   

 . DALIפנסים עם תקשורת    64בחיבור של עד     13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של  

    DALIמקסימום, בהתאם לדרישות תקן  250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה 

IEC62386. 

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית 

ויחסום את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה 

 ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   

 מבנה:



  

   

 

 

היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד 

 תאורה.התאורה גוף ה

היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת 

 הסביבה,

 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

 

 מאפיינים:

 (,20°C - +50°C-ספק הכוח יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של )

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

יש להציג תעודת   - EMC, לרבות  IEC61347-2-11ספק הכוח יתאים לדרישות תקן 

 בדיקה מלאה.

 

 .התכנה התפעולית במרכז הבקרה:6

 תוכנת הניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט.

גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות  

 חשיפה לתוכן כפי שיורה המזמין. 

 ניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבית.   תוכנת ה

 10,000 -מרכז הבקרה מתוכנן לנהל את מערך התאורה בפריסה עירונית הכולל עד

 מרכזיות תאורה. 300 -פנסים וכ

 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי. 

אל  קבוצות של פנסים ו/או תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, 

 מרכזיות תאורה ו/או לרמת פנס בודד.

 8התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנסים במרכזיה. לכל קבוצה ניתן לקבוע עד 

 תרחישי רמות עמעום שונות ללילה.

 התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה: מנותק, ידני, מקומי, בקרה מרחוק.

 

 הלן:התוכנה תאפשר את המפורט ל

 הפעלה ידני:

 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'. -שליטה במצבי התאורה באופן ידני כדוגמת  

 

 הפעלה אוטומטית:

מרכז הבקרה מנהל את התפעול באמצעות תוכניות  שהוגדרו מראש ע"י המפעיל,  

 ומזין את בקרי התאורה בשטח, בהתאם. 



  

   

 

 

בעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה, עמעום וכיבוי אוטומטיים  

 בהתאם

 לתכניות שנשלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה )תוכניות עבודה שנקבעו מראש ע"י 

 נקלטו בבקר התאורה(. מפעיל ו

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:

 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(.•

 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר.•

 אפשרות שליטה מהאינטרנט.•

 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה.•

 ( .Google mapsתונים על מפת הכביש )אפשרות להציג את הנ•

 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה ופנסים.•

 . SATEC  / ELNETהצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה •

 

 פונקציות:

o.הדלקה וכיבוי מרחוק 

o.חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה 

oבודה לפי קבוצות.קביעת תוכניות ע 

o.עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות 

o הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS ,סטאטוס ,

 וכו.. SIMמספר 

o הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS ,

 סטאטוס, סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו..

oני צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה: צריכת אנרגיה, הצגת נתו

 מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'.

o ,הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: תקינות נורה

 %(, תקינות התקשורת וכו'.-תקינות דרייבר, רמת הספק מוצא )ב

oה לכל מרכזיה, כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם הספק, הפקת דוחות אנרגי

 וכדו'.

o דווח תקלות מרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה לא פועלת בתוך

 זמן הזמן המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, וכו'.

o  דוחות מרכזים: צריכת אנרגיה, תקלות, וכו',  לרבות אפשרות יצוא לתוכנתEXCEL  

 להפקת גרפים ודוחות מעקב.

o.הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה 

 



  

   

 

 

 .גיבוי חשמלי:7

בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי נתונים באמצעות "זיכרון בלתי נדיף", לשמירת 

 הנתונים בעת הפסקת חשמל, ולצורך דיווח למרכז הבקרה.

"  SYSTEM" -כולל:  תוכנת הבקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה •

 לתקשורת, דרייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים למשך שנה לפחות.

 

 .בקר התאורה ויחידות העזר: )תנאי סביבה ופעולה(8

כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתנאי סביבה התואמים לתנאי השטח ויתאימו  

 לעבודה בדרישות כמפורט להלן:

 +( לפחות.C) 70( עד -C °10טמפ' סביבה ) •

 . 95%עד  0לחות יחסית •

 פעולה  תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה.•

 

 יחידת הגנה כפולה לפנסי לד -מפרט טכני 

ותספק הגנה כפולה  LEDיחידת ההגנה תאפשר הפעלה תקינה ואמינה של גוף תאורת ה 

מפני עליות מתח לגופי תאורת הלד, הכוללת: ריסון והגבלת זרם ההנעה והגנה 

מתמשכות, כדוגמת בעת ניתוק מוליך ה"אפס" של מתקן התאורה ותתאים  

 להתקנה בתוך גוף התאורה או במגש הציוד בבסיס עמוד התאורה. 

בעת זיהוי עלייה במתח הזינה של גוף התאורה , תנתק היחידה את גוף התאורה מרשת 

בכניסת הזינה  440VACהחשמל. בעת ביצוע פעולת הגנה  זו, ישרור מתח של עד 

של היחידה והיחידה לא תינזק ותאפשר את חיבורה למתח זה ללא הגבלת זמן. 

בעת חזרת מתח הרשת לערך הנומינלי תחבר היחידה את גוף התאורה לרשת 

 החשמל באופן אוטומטי תוך כדי ביצוע הגבלה של זרם ההנעה כמפורט להלן.

 

 דרישות טכניות: 

 ,440VAC 50Hz – 190מתח עבודה:  .1

 ,1,000Wעומס מירבי: עד  .2

 ,300VACמתח מוצא מירבי:  .3

 <,15msמהירות תגובה לניתוק במתח יתר:  .4

 אמפר, 15ריסון והגבלת זרם ההנעה לערך של עד  .5

 ,350msהגבלת זמן התנעה: >  .6

 200msמהירות תגובה בהנעה חוזרת: >,  .7

 ת,הגנה טרמית אינטגראלית עם חזרה אוטומטי .8

 (,20°C - +75°C-התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה:  ) .9



  

   

 

 

 מעגל אלקטרוני יצוק בחומר פולימרי כבה מאליו, .10

 מבנה: קופסה מחומר תרמופלסטי כבה מאליו. .11

 הגנה חשמלית: בידוד כפול, .12

 ממ"ר, 1.5-2.5מחבר חשמלי אינטגראלי מתאים למוליכים בעלי חתך   .13

 להתקנה בתוך גוף התאורה או במגש האביזרים בבסיס עמוד התאורה,התאמה  .14

 .2.1חלק   61347היחידה תתאים לכל דרישות תקן ישראלי  .15

 
 חיבור חשמלי של היחידה:  בין כניסת הזינה של גוף התאורה לבין יחידת המבטח.

 

 

 

 חפירות .12

תוספת  חפירות להנחת כבלי חשמל או צנרת יבוצעו בכלים מכניים או ב

ס"מ מפני קרקע   100חפירת יד במקומות הדרושים. החפירה תהיה בעומק 

 בתחתית החפירה. 80סופיים וברוחב עד 

ס"מ )במידה ובשטח יתגלה   10כבלי החשמל יותקנו על מצע חול מסונן בעובי  

 שהקרקע אינה 

ס"מ. הכבלים יושחלו בשרוולי מגן  10חולית( ויכוסה במצע חול בעובי 

 50מ"מ לפחות )כל כבל בשרוולי נפרד(. בגובה    50יאטילן בקוטר  עשויים פול

ס"מ מפני מפלס הקרקע יותקן סרט סימון תקני )צהוב עם אותיות אדומות(. 

 הקרקע תוחזר ותהודק למצבה המקורי לפני ביצוע החפירה.

מיקום הכבל יסומן על גבי תוכנית מדידה שיבצע הקבלן לפני סגירת החפירה 

עצמים בלתי משתנים בשטח )עמודי תאורה, מבנים, גדר(, )מרחקים ביחס ל

 התכנית תימסר למהנדס מיד עם גמר הנחת הכבל.

 

אשר יבוטנו  C.V.Pכל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיה דרך הצנורות 

 ביסודות בשעת יציקתם.



  

   

 

 

 

על הקבלן להניח את הצינורות ללא חיתוכם אל תוך יסוד העמודים. במידה 

שרות להשלים הכניסה וחיבור כבלים לאחר הנחתם, על הקבלן להגן  ואין אפ

עליהם ולאטום אותם באפוקסי כנגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את  

מיקומם בסימן בר קיימא. עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו', יכניס 

 הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף עבור זה.

 

ות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יוכנסו כל הכבלים עקב השימוש בצנור

לכל העמודים אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד, והחיבורים 

 וההסתעפויות יעשו בתוך לוחות החשמל שבעמודים.

 

ממ"ר יותקן בחפירות חופשי, מתחת  35מוליך הארקה שזור מנחושת 

פרט לקטעים של מעברי כביש. המוליך יוחדר עד  -לצינורות )ולא בתוכם( 

לוח החשמל שביסוד העמוד ללא חיתוכו, אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור 

  29   מ"מ נפרד אל תוך המגש, חיבורו למהדק "על פס" שבלוח, חוט הארקה

מ"מ אל העמוד הבא. ממהדק הארקה יצא חוט   29ך דרך צינור ימש

מ"מ יחובר אל  2.5הארקה ויחובר לשלד המתכת המגש כבל הארקה בחתך 

 החלקים המתכתיים של העמוד.

 

 

 כיסוי ומילוי התעלות   

במקרה והידוק העפר ע"י המהדקים או כלים אחרים עלול להזיק לצנורות, 

תוך הידוק ידני עד לגובה בו כבר לא תהיה נשקפת ייעשה המילוי בחול נקי 

 סכנה לשלמותם של הצנורות.

ס"מ ולהדקם במחזיקי יד תוך תוספת  15-20את החול יש לפזר בשכבות של 

מים עד ליכולת הרטיבות האופטימלית. מעל לשכבת החול יש להשתמש 

 במילוי כמפורט לעיל. 

ה למקום שפיכה את עודפי החפירה יש להרחיק בהקדם ממקום החפיר

 מאושר.

 

 בדיקת המתקן.13 

בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיק כללית של המתקן באמצעות בודק מוסמך  

 של חברת החשמל ויגיש דו"ח המאשר את תקינות המתקן למהנדס האחראי.



  

   

 

 

 

 תכולת מחירים: .14

, וכן את ערך כל העבודות והחומרים אספקה והתקנההמחירים כוללים  14.1

ת העבודה קומפלט, אך אינם מפורטים במפורש, כגון: לשם השלמ

תיאומים, והתאמות, מחזיקים, יריות, מהדקים, מבדדים, בידוד, שרוולים, 

ביטון, פרוק רצוף, סימונים,  קידוחים, חציבות, סיתותים, ותיקונם,

חיבורים מכניים וחשמליים וכל חומרי העזר ועבודות הלוואי, שאינם 

אספקת והתקנת דוגמאות וניסיונות תאורה בכל  מצוינים במפורש, וכן,

 שיידרש. 

מחיר היחידות בכתב הכמויות כוללים גם הוצאות הביקורת ע"י "מהנדס  14.2

בודק" שיאושר מראש ע"י עיריית רעננה, כולל גם כל הטיפולים, התיאומים, 

מעבר לבדיקות שהוגדרו בכתב ההוצאות, הביקורות החוזרות וכיוצ"ב. 

 הכמויות.

מחיר צינור/מוביל כולל גם: כל המצמדים התעשייתיים, קופסאות   14.3

מעבר/הסתעפות לסוגיהן, חיזוקים, סופיות, חיבורים, הארכות, קשתות, 

 תותבים, שרוולים, חבקים, ביטון וכיוצ"ב. 

מחיר כבל כולל גם: חיבורים בקצוות, השחלה בשרוול חדש ו/או קיים,  14.4

ממ"ר  10"כפפת" בידוד מתכווצת לכבלים בחתך של -מהדקים, נעלי כבל ו

 ומעלה. 

מחיר עמוד תאורה כולל גם: ברגים, אומים ודסקיות, מספור, דלתות  14.5

 זמין(. מעוגנת לעמוד, גלוון וצביעה בתנור )בגוון סופי עפ"י בחירת המ

מבטיחים לפחות, מהדקים, פס  2מחיר מגש חיבורים/אביזרים כולל גם:  14.6

הארקות, גישורי הארקות, ברגים, אומים ודסקיות, )כל החיבורים המכניים 

 והחשמליים(. 

מחיר יסוד בטון לעמוד תאורה, כולל )בנוסף לסימונים, חפירות, חציבות  14.7

ים ומרותכים ביניהם, שרוולי פלסטיק  וכיוצ"ב(, גם: בורגי יסוד מגולוונ

למעבר כבלים ומוליכי הארקה, תבניות ושבלונות ליציקה, ויברציה ופילוס  

 והתאמת הריצוף ו/או הגינון מסביב לעמוד. 

מחיר גוף תאורה כולל גם: בורגי חיזוק, ציוד הפעלה לרבות: משנק, מצת,  14.8

בועים וחסיני חום, לפחות(, מהדקים ק 0.92קבל שיבטיח מקדם הספק של 

ברגים, אומים ודסקיות משוננות, מוליכים עם בידוד טפלון או אסבסט, 

תותבים לכניסת כבלים ושילוט בר קיימא הכולל שם היצרן ודגם גוף 

 . מחובר במגש.N2XY 1.5 *3התאורה, נורה וכבל טרמופלסטי 



  

   

 

 

 3*2.5מחיר בית תקע בעמוד, כולל גם: בורגי חיזוק וכבל טרמופלסטי  14.9

N2XY   .מחובר במגש 

מחיר חפירת תעלת כבלים כולל גם: חציבה ו/או חפירה, בכלים או בידים,  14.10

לפחות, ריפוד  ס"מ 90ס"מ )אם לא נרשם אחרת( ובעומק של  50ברוחב עד 

בחול, כיסוי, הידוק והרטבה בשכבות מצעים או אדמה ובחול, סרט אזהרה 

פלסטי לאורך תוואי החפירה, סילוק עודפי העפר והפסולת למקום שפך 

 מאושר ע"י עיריית רעננה, והחזרת פני השטח לקדמותם. 

רוחב מחיר מעבר כביש קיים כולל גם: ניסור האספלט, חציבה ו/או חפירה ב 14.11

ס"מ לפחות, ריפוד בחול,  110ס"מ )אם לא נרשם אחרת( ובעומק של  50עד 

כיסוי, הידוק והרטבה בשכבות מצעים ובחול, סרט אזהרה פלסטי לאורך 

ס"מ משני צדי החפירה ברוחב   5תוואי החפירה, קרצוף האספלט בעומק של  

ס"מ מכל צד, ריבוד באספלט חם וסילוק הפסולת למקום שפך  100של 

 אושר ע"י עיריית רעננה.  מ

מחיר קידוח אופקי כולל גם: תיאומים, רשיונות, רפידות בכלים או בידים,  14.12

צינורות )עפ"י המוגדר בכתב הכמויות(, כיסוי החפירות והחזרת פני השטח 

 לפי מ"א אופקי בין קצות הצנרת.  –לקדמותם. המרידה 

נחושת מצופה פלדה בקוטר   מחיר אלקטרודת הארקה אנכית כולל גם: מוט 14.13

" או ש"ת, מחברים, AARDINGמ' לפחות, מתוצרת " 3מ"מ ובאורך של  19

ממ"ר, שורת בטון  25ראש הקש, מהדקים, מוליך הארקה מנחושת בחתך 

  40ס"מ, עם מכסה ומסגרת יצוקים מפלדה בקוטר  50טרומית בעומק של 

ה, מצע חצץ ס"מ כולל כתובת טבועה "הארקה" ושם יסמל עיריית רעננ

 והתאמת הריצוף מסביב לשוחה. 

עמוד תאורה עירוני קיים או למכרזית הדלקה, או -מחיר חבור הזנה ל/מ 14.14

לתמרור מואר, או לשלט מואר, או למדחן, כולל, בין השאר: תאומים 

והתאמות, חציבות ותקונן, חפירות וכיסוין, פירוקים וניתוקים, חיבורים 

 י, שלטים, מבטיחים, מהדקים וכיוצ"ב.   מכניים וחשמליים, שרוול

 

 

 פרוק העמודים והתקנתם מחדש .15

הקבלן יבצע את כל עבודות הפרוק וההתקנה מחדש )באם ידרש( תוך תאום עם 

יתר הקבלנים העובדים באתר. באחריות הקבלן לבצע את עבודתו כך שלא יהיה 

פרק את  מצב בו התאורה אינה פועלת בלילה במהלך עבודתו, כלומר בטרם י

עמודי התאורה יהיה עליו להכין תשתית מקבילה של צינורות, כבלים ויסודות, 

כך שמיד לאחר פרוק העמודים ניתן יהיה להציבם מחדש ולהפעילם. כמו כן 



  

   

 

 

באחריות הקבלן לוודא שלא יווצר מצב שעמודי התאורה החדשים יוצבו טרם 

קבלן בהתאם למפלס השלמת אבני השפה של אי התנועה. את יסוד העמוד ייצק ה

הסופי של פני הקרקע ויעבד את היסוד הבולט מעל פני הקרקע על פי הנחיות  

העיריה. לאחר העמדת העמודים ואיזונם באמצעות אוהמים ודיסקיות, יכסה 

 הקבלן את הברגים ע"י בד יוטה טבול בזפת.

 פרוק עמודי תאורה קיימים כולל ניתוק העמוד ממתח ושליפת הכבלים מתוכו.

 רוק העמוד כולל זרועות מגשים, פנסים וכו'.פ

שליפת היסוד הקיים מהקרקע, פינויו לפי הנחיות מזמין העבודה, כיסוי הבור 

 שנוצר באדמה כולל הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

במידה ויש צורך להתקינו מחדש אזי יש לנקות את העמוד הזרועות הפנסים 

ציב את העמוד במקומו החדש לאזנו  והמגשים לחווט מחדש בין המגש לפנסים לה

 ולחבר מחדש את כבלי ההזנה עד להפעלת התאורה באופן משולם מחדש.

 אספקה למתקן התאורה .16

מתקן התאורה יוזן ממרכזיות הדלקה חדשות, קיימות ומשודרגות ברחוב 

 ויצמן. 

 עבודות שונות .17

 עבודות יומיות 

ר לא ניתן לצפותן מראש עבודות אלו נועדו רק עבור אותן עבודות המיוחדות אש

ושאינן ניתנות למדידה בקבלנות בהשוואה לסעיפים דומים בכתב הכמויות 

רטה(, ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורם מחיר לעבודה נוספת )סעיף -)פרו

 חריג( אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל,  כלי וכו'.

ב של המפקח ואין הקבלן רשאי ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכת

לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח, אולם האחריות לניהול  

העבודה וכל יתר הדברים והתשלומים להם אחראי הקבלן, יהיו במסגרת 

 אחריותו לפי חוזה זה. ביצוע הרישום על בסיס שעה ע"י המפקח ביומן העבודה.

מחיר צנורות ואביזרי מתכת וכולל גם את , 4300בנוסף לאמור בסעיף  17.1

חומרי הארקתם, זאת למעט ביצוע הארקה באמצעות אלקטרודה 

 מלאכותית אשר לגביה קיימים סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

במדידת חוטים או כבלים לא ימדדו ולא ילקחו בחשבון הקטעים החודרים  17.2

 לתוך האביזרים או לוחות החשמל.

 המוליכים והכבלים כולל גם את סימונם כנדרש.מחיר  17.3

 

 



  

   

 

 

 פיתוח נופי  –  40פרק  -מפרט מיוחד 

 

 ריצופים, אבני גן, אבני תיחום ומדרגות 40.01

 

 ריצוף מכל סוג וגוון שהוא 40.01.01

 

כל המפורט מטה מתייחס לסוגי ריצופים שונים, הכל בהתאם למצויין  

 בתוכניות ובפרטים השונים: 

על המרצפות להיות בגוון אחיד לכל שטחן, כולל  -גוון הריצוף  .1 

השוליים, הגוון יאושר רק לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש. 

לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים לבנים או אחרים שגוון הצבע 

אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה עדיין רטובה. 

א אישור מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות כמו כן על הקבלן להבי

 אבקה ליציקת הגוון בכמות לפי הנחיות היצרן.  

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצויין בכתב  .2 

 הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקרה ללא פגמים.

השלמות לריצוף תיעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות במסור חשמלי.  .3 

ס"מ יש להשלים את המרווח ע"י יציקה  5-באם רוחב השלמה קטן מ

במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד. היציקה תהיה נמוכה מפני 

מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף הצמוד   3-הריצוף ב

 מכל טיט בטון.  

ה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות במיד .4 

 החיבור מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד. 

        בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון, הכוונה לפיגמנט  .5 

 תוצרת חוץ.           

במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף  .6 

מ' מעבר לגמר הרדיוס  1.00יהיה בדוגמת בנייה ויימשך עד בסיבוב 

לתוך הישורת, על מנת ליצור התחברות דוגמת הריצוף במדרכה 

 הישרה ללא צורך  בניסור מרצפות ובהשלמות.

 מידות המרצפות יהיו בהתאם למצויין בכ"כ ו/או בתכניות והפרטים  .7 

 השונים.                        

 



  

   

 

 

חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל   –חול מצע  .8 

פסולת אחרת. דוגמאות מהחול ומקורות האספקה חייבים באישור 

מוקדם של האד' והמפקח בשטח. עובי שכבת החול בהתאם למצויין  

בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת לריצופים עד  

ן שהריצוף יונח ע"ג חול  לגבהים המתוכננים. על הקבלן לקחת בחשבו

 מיוצב, בתערובת של חול וצמנט רטוב.

 

 אבני גן כלשהן 40.01.02

 ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות: 40הכל כמפורט במפרט הכללי פרק  

 אבני השפה תונחנה בהתאם לתכניות ולפרט האדריכלי.   .1 

' או מ 0.30או  0.50השלמת אבני שפה תיעשה ע"י אבני שפה באורך  .2 

 ע"י ניסור אבנים. 

מ', או   0.60מ' או  0.50במקומות בהם יש פינה מעוגלת ברדיוס של  .3 

 -מעלות, יש להשתמש באבן פינה סטנדרטית  90בזווית ישרה של 

 חיצונית או פנימית, בהתאם לנדרש.

מ"ק/מ"א, מצע סוג   0.03, בנפח 20-העבודה כוללת יסוד וגב מבטון ב .4 

באבני פינה סטנדרטיות )לא תותר השלמה בבטון( א' מהודק, שימוש 

 וניסור אבנים.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 40.01.03

מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל את  -עבודות הריצוף  .1 

ס"מ, הידוק השתית, פיזור חול לאחר   5הריצוף, מצע החול בעובי עד 

ל כל הדרוש ועד השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, כול

לביצוע מושלם של העבודה. המדידה במ"ר. לא תשולם תוספת עבור 

 ריצוף במכסי שוחות בתחום המדרכה וניסורים.

,  20-ימדדו במ"א ומחירם כולל גם את יסוד ומשענת בטון ב -אבני גן  .2 

 מ"ק/מ"א, ניסורים, אבני גן פינתיים. 0.03בכמות 

 אבני גן ברדיוס או בעקמומיות.לא תשולם תוספת עבור הנחת   

ימדדו לפי קומפלט ויכללו את כל רכיבי האלמנט  -אלמנטי תיחום  .3 

 וביטונו.

 סריג אנכי ואופקי ימדד לפי יח'.  

 כולל גם את העברת הריצוף מקום האכסון. –ריצוף אבנים מפירוק  .4 

 

 



  

   

 

 

 עבודות עפר ומסלעות 40.02

 אדמת גן 40.02.01

 כללי .1 

מה להיות נקייה מיבלית, דורת אדם צובא )"קוצאב"( גומא על האד  

הפקעים )"סעידה"( ו"חילפה". אם יתברר כי האדמה מזוהמת, ירסס 

הקבלן על חשבונו את העשבייה בחומרי ריסוס צורבניים מסוג "ראונד 

עד להעלמות מוחלטת של הצמחייה. על הקבלן לקבל   5%אפ", בריכוז  

 למקור האדמה וטיבה. מהמתכנן ומהמפקח אישור מראש

 אדמת גן מקומית  .2 

אדמת גן מקומית, אם תאושר, תהיה מחישוף פני השטח העליונים.   

האדמה תהיה נקייה מצמחיה, עשביה, פסולת. יש לבצע סיקול גס 

 ס"מ. 3להרחקת אבנים ושברי אבן. גודל אבן מכסימלי מותר באדמה 

 אדמת גן מובאת .3 

חמרה בינונית, נקייה מעשביה ומזיקי   אדמת גן מובאת תהיה מסוג  

 שורש ולפי המפורט:

מטר ומטה, למניעת קבלת אדמה  1.0אדמת הגן תהיה מעומק  3.1  

משובשת בשלוחות קנה שורש, זרעים ופקעות של עשבייה חד 

שנתית. האדמה לא תכיל שאריות ו/או חלקי עשבי בר -ורב

 ממין כלשהו )פקעות/שורשים/קני שורש וכו'(.

 אדמת הגן תראה אחידה למראה ובמישוש ותהיה מפוררת  3.2  

 היטב.                                   

דגימות לבדיקת קרקע של אדמת הגן יילקחו ממקור אדמת הגן  3.3  

דגימות לכל כמות  3ומערימות שהובאו לאתר. דרושות 

דגימות ממקור הקרקע  2 –מ"ק אדמת גן  25מתוכננת של 

 ות באתר.ואחת מערימ

 בדיקות הקרקע יעשו במעבדת שרות שדה של משרד  3.4  

 החקלאות.                                   

פסילת מקור/ות אדמת הגן, אם תהיה, לא תזכה את הקבלן   3.5  

ויהיה עליו לפנות המאתר מייד על חשבונו כל  –בפיצוי כלשהו 

 ערימה/ות של אדמת הגן שנפסלה.

 הבדיקות יתייחסו לפרמטרים/ערכים הבאים: 3.6  

 חולית. –סוג הקרקע  3.6.1   

 10%שיעור החרסית לא יעלה על  3.6.2   

 15%שיעור החרסית + סילט לא יעלה על  3.6.3   



  

   

 

 

 85%שיעור החול לא יעלה על  3.6.4   

 ס"מ  5הקרקע לא תכיל אבנים מעל  3.6.5   

 10%על שעור האבנים לא יעלה נפחית  3.6.6   

 PH  =7.9חומציות הקרקע לא תעלה על  3.6.7   

 25% –גיר כללי  3.6.8   

 8% –גיר פעיל  3.6.9   

 מילימוס/ס"מ  1.5מוליכות חשמלית מירבית  3.6.10   

 מ"ג/מ"ק 30תכולת חנקן לא תעלה על  3.6.11   

 מ"ג/ק"ג 15תכולת זרחן לא תעלה על  3.6.12   

 מיליאק'/ליטר 10תעלה על תכולת אשלגן לא  3.6.13   

 גר'/ק"ג 0.3תכולת כלורידים לא תעלה על  3.6.14   

 SAR  =7.9בדיקת נתרן חליף לא תעלה על  3.6.15   

 מיליאק'/ליטר 5תכולת סידן ומגנזיום לא תעלה על  3.6.16   

 מ"ג/ליטר 8תכולת בורון לא תעלה על   3.6.17   

לחלוטין משאריות חומרים מונעי  החומר יהיה נקי  3.6.18   

 הצצה ו/או מעקרי קרקע.

 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 40.02.02

מחירי היחידה כוללים גם ביצוע בדיקות באתר השאילה   -אדמה גננית   .1 

ובאתר העבודה, הצנעה ו/או ערבוב של זבלים ודשנים במלוא נפח 

ם לפי הקרקע, אספקה הובלה ופיזור במקומות ובגבהים הנדרשי

 התכניות.

 המדידה לפי מ"ק נטו מדוד תיאורטית.   

  

 

 עבודות מתכת 40.04

 צביעת חלקי מתכת 40.04.01

לאחר ביצוע עבודת הכנה  RALצביעת חלקי מתכת באתר בצבע מסוג  

הכוללת הסרת כל החלודה באמצעות מברשות פלדה או באופן אחר מאור,  

; גוון לפי בחירת האדריכל. RALשכבות צבע    2-שכבות צבע מגן וב  2-צביעה ב

 כל עבודות ההכנה והצביעה יבוצעו בהתאם להוראות היצרן.

 

 



  

   

 

 

 גדרות ומעקים 40.04.02

האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה, כולל גילוון  יבוצעו לפי פרטי  .1 

מיקרון וצביעה חרושתית )צביעה  100בטבילה חמה לעובי 

 אלקטרוסטטית בתנור( ולפי המפורט לעיל. 

על הקבלן להציג את פרטי ביצוע מראש לאישור האדריכל ומהנדס   

הקונסטרוקציה ודוגמאות לפי הנחייתה מפקח; המחיר כולל גם את 

 ות.עלות הדוגמה/א

פלטת ביסוס לריתוך עמודי המעקה תותקן בקיר הבטון יחד עם   .2 

יציקתו, או לאחר מכן על ידי סיתות ליצירת שקע בבטון למידות  

הנדרשות, וחיבור ה"פלטה, לבטון בברגי פיליפס "ג'מבו" או ביסוד 

 לפי קביעת המפקח. –בטון נפרד 

ו ויצבעו מראש  לא תורשה צביעה או הלחמה באתר. כל האלמנטים יוכנ  

ויורכבו באתר בעזרת ברגים מגולוונים עם דיסקיות קפיציות. קצוות  

הצינורות יאטמו בפקקים. עבודות הריתוך, ליטוש מקומות מרותכים 

 וכו', יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מיומנים בעבודות כגון זה.

 .       כל חלקי המתכת יענו למידות ולעובי הדופן המתוכננים.3 

 חובה על המסגר או הקבלן לקחת מידות באתר.חלה   

   

 צביעה אלקטרוסטטית  .4 

 הכנת השטח 4.1  

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ    

 ו/או איתור מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין   4.2  

לחליפין באמצעות אלקאלי חם באמצעות דטרגנט חם בהתזה,  

 בהתזה.

-1.0בגודל  GL (ANGULAR )GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג  4.3   

0.5   

 מ"מ.    

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. 4.4  

 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. 4.5  

במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות במידת הצורך ליטוש   4.6  

. לפי הנחיית המפקח המוצר יפסל ויוחזר 36נייר לטש גרעין 

 לגלוון.

 



  

   

 

 

 צביעה 4.7  

( או לחליפין בשיטה FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה   

 HBאלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

(HIGH BILD בעלת תכונות )FREE GASING OUT  80בעובי 

מיקרון לפחות שכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול  

 הגרמני לדהייה או שו"ע.  G.S.Bמאושרת לפי תקן  7000סידרה 

 הגוון לפי דרישת המזמין.   

 קלייה  4.8  

  °140-°155קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של    

 דקות נוספות.   20למשך    °220-°180דקות. לאחר מכן   10למשך  

 קירור 4.9  

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל    

-°40פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 

 לפחות.  °35

 דקות. 15למשך  °185-הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ   

 בקרת איכות 4.10  

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.   

 מ"מ לא יהיה קילוף. 1זיה עם משרט במרווחים בבדיקת אדה   

מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר 

 נמדד לפני הצביעה.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 40.04.03

כל הפריטים, לרבות גדרות, מעקות וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים דרך  

מזוין, לפי הפרטים והנחיות קבע במקומם, מעוגנים ביסוד ו/או בטון 

 המתכנן, היצרן והמפקח. המדידה לפי מ"א נטו, לפי סוג הפריט.

מחיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם,   

 לרבות תכנונו ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונו.

 

 ריהוט רחוב ושונות 40.05

 גמר עץ 40.05.01

יהיה כנדרש בתוכנית, מהוקצע וכזה שעבר תהליך אימפרגנציה, סוג העץ  

 ויצבע בלקה שקופה מסוג "ורניש" או שו"ע לשמירת מראהו הטבעי של העץ.

 

 



  

   

 

 

 מתקן לנעילת אופניים מנירוסטה 40.05.02

מתקן לנעילת אופניים מצנור נירוסטה מכופף, אליו מרותך שלט  .1 

 נירוסטה עם גריעה של סמל אופניים.

 ס"מ מהקרקע לאחר ההתקנה. 80 –גובה המתקן  .2 

כל הריתוכים יהיו ריתוכי נירוסטה, כל חלקי המתקן מנירוסטה   .3 

סוג ועובי דופן לפרופילים השונים, ביסוס וזיון בהתאם  –משובחת 

 להנחיות מהנדס הקונסטרוקציות.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 40.05.04

ותקנים דרך קבע במקומם, מעוגנים כל הפריטים ימדדו לפי יח' כשהם מ 

ביסוד ו/או בטון מזוין. כל הפריטים יעוגנו בהתאם לדרישות היצרן, 

האדריכל והמפקח, ומחירם כולל בין היתר את הביסוס והעיגון, פירוק  

 ריצוף והחזרת פני השטח לקדמותו.

 



  

   

 

 

 עבודות גינון  והשקייה – 41פרק 

 

 הנחיות כלליות 41.00

 כללי 41.00.01

 הגנן המבצע יהיה גנן בעל: .1 

 חדש( – 1)סוג  3אישור תקף גנן מספר  1.1  

 אישור תקף רשום בתא קבלני הגינון של הארגון לגננות ונוף  1.2  

 בעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו 1.3  

עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין את הצמחיה על מנת להבטיח אספקה  .2 

 סדירה של כל כמויות השתילים.
יש להתאים את השתילה לעונה המתאימה בפרט  –עונות השתילה  .3 

 בעת העברת עצים בוגרים מהקרקע, בהתאם להנחיות.

לפני ביצוע העבודות, על הקבלן להתקין מוני מים שיסופקו ע"י   .4 

מחלקת המים או התאגיד המקומי תמורת דמי עירבון ע"ח הקבלן  

יר העבודה, והחזרתם תקינים בסיום העבודה, לצורך הכלול במח

מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה. עלות המים עד למועד מסירה 

 ימי האחזקה תהיה על חשבון הקבלן. 90סופית, ובמשך 

באם לא נאמר אחרת בסעיפי המפרט המיוחד המצורף למכרז זה,  .5 

ה וגישור של במפרט לסליל 41תבוצע העבודה בכפיפות לנאמר בפרק 

 חברת נת"י.

הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים )  .6 

 תקנים( לשתילי גננות ונוי " בהוצאת  שה"מ.)הוצאה אחרונה(.

לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור האד' על ביצוע  .7 

ר עבודות עפר סופיות. במידה ותבוצע שתילה ללא אישור עבודות העפ

ע"י האד', כאמור, יהיה רשאי האד' להורות על פירוק הגינון ושתילתו  

 מחדש, לאחר תיקון עבודות עפר.

עב' הגינון וההשקייה כוללות אספקת כל החומרים, הכלים, הצמחים,  .8 

האביזרים, עבודות הקרקע, שתילה, שרברבות, ריתוך, הלחמה, 

ש עד לביצוע מושלם הברזה, מסגרות, צביעה, מנעול, אחריות וכל הדרו

 של העבודות השונות.

 

 

 

 



  

   

 

 

 מערכת השקייה    41.01

 כללי 41.01.01

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נוי, המורכבות  .1

 בעיקרן מצינורות פוליאתילן.

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את   

 להשקיית הגן.כל הצינורות והאביזרים הדרושים 

ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים   .2

והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל 

 ההסברים וההנחיות לביצוע תקין. 

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ובעלי תו תקן של מכון   .3

 התקנים .

 לפני תחילת העבודהקבלן לבדוק על ה –התחברות לקו אספקת מים  .4

אט' בראש מערכת הקבלן יודיע למתכנן או   4, של דינאמילחץ מים 

למפקח בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל 

 הקבלן בעבודות ההשקיה.

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה, וקבלת  .5

המתכנן או המפקח, אשר תישא את תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י 

 החותמת "לביצוע".

המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת  .6

באוטוקד, כלומר תכנית מצב קיים   D.W.Gע"י מודד מוסמך כולל קובץ  

בשטח לאחר הביצוע, התכנית תכלול טבלת הפעלה מעודכנת בהתאם 

לפי חלוקה של דשא, שיחים,   למצב הקיים, וכן את סה"כ שטחי הגינון

 ורדים, עונתיים ומדרך.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור   .7

הדרושים להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט 

 הטכני המיוחד ובתכנית.

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו   .8

 כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה. ע"י המפקח,

ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר  .9

 קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע.

 השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:  

 התקנת ארון הגנה + ראש מערכת + מחשב השקייה. 10.1

 וחפירת תעלות. -סימון תוואי החפירות, מיקום הממטירים  10.2  

 פריסת צנרת הובלה, התקנת מחברים , בדיקת נזילות ושטיפה. 10.3  



  

   

 

 

 שעות .   24כיסוי ראשוני בדיקת לחץ  10.4  

 כיסוי סופי, הידוק ויישור החפירות, יישור שטח סופי. 10.5  

 התקנת ממטירים. 10.6  

 פריסת שלוחת טפטוף. 10.7  

 אישור סופי לפני שתילה. 10.8  

ת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים או התאגיד ברשות בתחיל .10

 המקומית על חשבונו.

באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל  .11

 אישור מחודש לתכנית מן המתכנן.

 .ההתחברות עבור מחשבי השקייה  

על הקבלן להתחבר למקור חשמל. יש לקבל  אישור לפני התקנת חיבור  .12

 מנהל מחלק חשמל באגף תחזוקה של הרשות המקומית.החשמל מ

 

 מדידה וסימון  41.01.03

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע,  .1

 כולל גבהים.

סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון  .2

הקבלן המבצע. סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת 

מטר  0.5ה יסומן ע"י אבקת סיד  או חול, במרחק העולה על ההשקי

 מהמקום המיועד לממטיר.

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן   .3

לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות, על 

הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם 

 מאת המתכנן.ובכתב 

 

 חפירה  41.01.04

לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום הימצאותם של טל"כ,  .1

קווי חשמל, טלפון, מים ביוב וכו' בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות 

וכו', ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני  

 תחילתן.

עבודת ידיים. מומלץ חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או  .2

 להשתמש במתעל.

 עומק החפירה בשטחי הגינון כדלקמן: .3



  

   

 

 

 עומק חפירה    קוטר צינור    

 ס"מ  60    מ"מ ומעלה  75  

 ס"מ  40    מ"מ   63 – 40  

 ס"מ  30    מ"מ ומטה   32  

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן    

 פלסטית.ע"י שרוול מתכת או 

  15 –בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב   

 ס"מ. 15ס"מ ולאחר תרופד בחול דיונות בעובי 

רוחב החפירה יאפשר הנחת הצנרת באופן שיונחו זה לצד זה, בהתאם  .4

 לכך יש להגדיל את רוחב התעלה.

 

 שרוולים .5

וכו', בכל מקום בו חוצה צינור ההשקייה שביל, כביש או קיר  6.1

יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ואח"כ להחזיר המצב 

לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של התשתית, ציפוי אספלט, 

 החזרת מרצפות אבני שפה וכו'(.

 השרוול יהיה בקוטר הכפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.  6.2

ס"מ מעבר לשולי   50קצוות השרוולים הטמונים באדמה יבלטו   6.3

 מונחים .המעבר מתחתיו הם 

מיקום השרוולים יסומן במפת העדות, בשטח יסומנו   6.4

השרוולים ע"י פיני פלדה בכביש, וצבע שמן שחור על דופן  

 אחורי של מדרכה, קיר או שביל.

מ"מ, או צינור ההשקיה ע"פ  8בשרוול יושחל חוט משיכה  6.5

 התוכנית.

ס"מ, במדרכות,  100בכביש ומגרשי חנייה עומק השרוול  6.6

 ס"מ נטו. 60מרוצפים ומפרצי חנייה יהיה שטחים 

 סוג השרוול וקוטרו יקבע ע"פ התוכנית וכתב הכמויות. 6.7

בעת ביצוע שרוולי אורך במדרכות יש להשחיל את צינור   6.8

ההשקיה בזמן הנחת השרוול, במידה ולא ניתן לבצע זאת חובה 

 מ"מ. 8להשחיל חוט משיכה 

ש, מדרכה קצה שרוול שאינו מסתיים בשטח מגונן אלא בכבי 6.9

ס"מ /  80או שטח מרוצף אחר כלשהו יונח בתוך שוחת בקורת 

 ס"מ, לפי סימון בתוכנית.  60



  

   

 

 

והסתעפות זווית של שרוולים בשטחים סלולים או   Tהסתעפות   6.10

ס"מ, גודל השוחה  60/ 80מרוצפים יונחו בתוך שוחת בקורת 

 לפי סימון בתוכנית.

ס"מ    80/  60שרוול ארוך בשטח מרוצף יופסק ע"י שוחת בקורת   6.11

 מטר. 60כל 

 שרוול רזרבי ייסגר בפקק אינטגרלי של הצינור. 6.12

ס"מ, על המכסה  80/80 ס"מ או 60/ 60בקוטר  –שוחת בקורת  6.13

תופיע כיתובית "השקייה", המרחק בין תחתית השרוול 

ס"מ לפחות, בתחתית הבריכה תהיה  20לתחתית הבריכה 

 ס"מ. 20שכבת חול של 

 צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. 6.14

על הקבלן לפתוח סתימות באם נוצרו על חשבונו ולא תשולם   6.15

 ר עבודה זו.תוספת תשלום עבו

 

 צנרת ומחברים  41.01.05

יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי,  –צינורות מחומרים פלסטיים  .1

 כל המחברים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.

יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך   .2

 פנימה.

וי כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קו .3

טפטוף, או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם  

אטמים ללחץ מים עם גומי + טבעת כדוגמת: "פלסאון", פלסים )עפ"י  

 הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י היצרן( או שו"ע מאושר ע"י העירייה.

מ"מ   40השימוש ברוכבים לחיבור קווי טפטוף יותר לשימוש מצינור  .4

ם יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים, מקוטר ומעלה. הרוכבי

 ברגים. 4מ"מ הרוכב יהיה בעל  63

הרוכב ישמש לחיבור שלוחה אחת בלבד, אין להתקין על רוכב אביזר  .5

 ליציאת שתי שלוחות מסוג כלשהו. 

 אין לחשוף טבעות שמשמשות לאטימה לקרינת שמש. .6

 

 פריסת הצנרת וחיבורה  41.01.06

בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(, צנרת תונח  .1

 צנרת שאינה מונחת בשטח מגונן תושחל בשרוולים.



  

   

 

 

צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום  .2

 חפירת התעלה.

חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא   .3

 פיתולים.

 אתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.זווית חדה בצנרת פולי .4

 יש לאחד קווי השקייה לחפירה מרוכזת במידת האפשר. .5

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או כשהתחתון  .6

הוא בעל הקוטר הגדול. צינורות הזהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון  

 בצבעים שונים בכל צומת.

 יהיו שלמים ללא מחברים.צינורות המושחלים בתוך שרוולים  .7

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין בצורה מצולבת במידה  .8

 שווה ע"י מפתחות מתאימים.

החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח   

מ"מ מקוטר  2 -כוס עם מוביל(, קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 הרוכב.

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.  2יבוצע במרחק של  מעבר מקוטר לקוטר   .9

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים בזווית  וממטיר. .10

מ"מ ע"פ תכנית באורך מינימלי   25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .11

 מטר. כל שלוחית תחובר לקו המוביל במחבר נפרד. 1.0של 

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה. .12

שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה ברזים, וסתים,  .13

 מנוקזת בגובה הקרקע או ע"פ הנחיות בתכנית. 

 

 

 

 

 

 

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה  41.01.07

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( יש  .1

 למדוד את הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

שלוחות יש לשטוף ע"י  יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי ה .2

 פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.



  

   

 

 

לאחר השטיפה ואישור של המפקח יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב   .3

המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר 

 מטר בכל צד. 1.0משאירים תעלה פתוחה באורך 

הצינור  באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את   

ס"מ ומעל שכבה זאת את הקרקע  15בשכבת חול דיונות בעובי 

 המקומית.

שעות. נזילות שיתגלו  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך  .4

יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  

 אישור המפקח.

 

 הרכבה ממטירים  41.01.08

ר שטיפת הצינורות ותוך שימוש  ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאח .1

 בסרט טפלון בלבד.

ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם  .2

 הסופי וכוסו בדשא.

 גובה פני הממטירים עפ"י המלצת היצרן. .3

הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן   .4

 ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר.

ס"מ מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר  30טח דשא, ברוחב ריפוד במש .5

 מהחפירה כדי למנוע סחף אדמה לבית הממטיר.

הממטירים עפ"י תוכנית השקיה או שו"ע. קוטר וסוג הפיה כמצויין   .6

 בתכניות כולל אל נגר מתכוונן. 

 

 

 אל נגר מתכוונן  41.01.09

 מ" תוצרת "הנטר" או שו"ע יותקן בכל ממטיר  3-אל נגר מתכוונן ל                

 ובצנרת מובילה במקום עליו יורה המתכנן והמפקח באתר                

 

 טפטוף 41.01.10

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש  .1

 מערכת, נכונות גם כאן.

טפטף מווסת אינטגרלי תוצרת שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מ .2

   2.3מ"מ , ספיקת הטפטפת  16"נטפים" או שו"ע בצבע חום בקוטר 

 ליטר/שעה . 



  

   

 

 

 בכל השיחיות, ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. .3

הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שמצוין   .4

ותו קוטר  . הקווים המחלקים והמנקזים יהיו בא41.02.03בסעיף 

 ויונחו בעומק הנדרש כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.

יש לשטוף צינורות מחלקים , לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  .5

ולשטוף, לאחר מכן יש לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל 

 הטפטפות פועלות כנדרש.

יים כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסת .6

 במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק   

 ולא בקיפול הצינור.

פרטים הטמונים בקרקע יהיו מוגנים בבריכת הגנה עפ"י פרט.  .7

האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון, בתחתית יהיה 

 חול כחומר מנקז. 

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י  .8

 מ"מ .  16סופית 

ובקווי השטיפה   בשלוחות , בקווים המחלקים ,  -מחברי צנרת הטפטוף   .9

, יהיו תבריג בעלי תו תקן ישראלי מסוג "פלסאון" או "פלאסים" או  

שו"ע מאושר ע"י הרשות המקומית.  אין להשתמש בתחליות חבק , 

 מחברי שן , מחברי נעץ , טפטפות נעץ וטפטפות קו .

יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע טפטפת לשיח    –בשיחים   .10

חרת. קווי הטפטוף יונחו במקביל לגובה הקרקע. , אלא אם צוין א

הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול  

או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע, כל שלוחה תחובר בנפרד לקו 

 המחלק והמנקז .

ערוגה המכילה קצוות של חמש שלוחות ומעלה , או כאשר אורך  .11

מ' תחובר לקו מנקז בהתאם לקוטר   100השלוחות באופן כללי מעל  

 המצוין על גבי התוכנית . 

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה . השלוחות  .12

  2.0ס"מ כל  20מ"מ בצורת  ח  באורך  4ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 

 מטר .

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,  –בשטחים מידרוניים  .13

 מ'.  1.0מעל שורת השיחים. עם מיצבי מתכת כל 



  

   

 

 

יוטמנו צינורות מובילים בקרקע. מסביב לכל עץ תצא טבעת   –לעצים  .14

ס"מ( הכוללת :    30מצינור טפטוף כנ"ל, )המרחק בין הטפטפות כל 

עת תיוצב  ס"מ. כל טב  30טפטפות לעץ , המקיפה את הגזע במרחק    6,10

לי"ש. ביצוע הטבעות יהיה  2.3יתדות כנ"ל, ספיקת הטפטפת  3 -ב

 לאחר סימון מיקום העצים.

 תוואי הקו המחלק יעבור בשולי תחום הערוגה, ע"פ תוכנית. .15

 

 כיסוי סופי  41.01.11

לפני כיסוי התעלות יש לתאם ביקורת עם אחראי ההשקיה במחלקת  .1 

הרשות המקומית לבדיקת: עומק חפירה, גנים ועיצוב הסביבה של 

 קוטרי הצנרת, אביזרי חיבור, לחץ מים, נזילות ושטיפת קווים.

לאחר הרכבת כל האביזרים, וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות  .2 

סופית באדמה שאושרה לפרוייקט נקייה ללא אבנים. יש לוודא שלא 

עד לקבלת  יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות, יש להוסיף אדמה

 שטח ישר ללא שקיעות.

 

 ראש מערכת הידראולי  41.01.12

ראש המערכת יתוכנן ע"פ פרט, סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבע  .1

 סופית עפ"י הפרט בתכנית .

על הקבלן לקבל אישור לראש המערכת ממחלקת השקייה של הרשות  .2

המקומית לפני התקנתו בשטח והרכבתו בהתאם לסטנדרט הנהוג 

 ברשות.

כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, רקורד מושלם, אך  .3

 יאפשרו פירוק, הפעלה ותחזוקה קלה. 

 מד המים של מחלקת המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת. .4

ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש,  .5

 אטמ' של חברת פלסאון או שו"ע.  16רקורד מושלם ללחץ של 

בכניסה לראש המערכת יותקן ברז אלכסוני, הזנת המים אליו תחובר  .6

 בקוטר ע"פ התוכנית. 16, 10עם צינור פוליאתילן דרג 

שסתום אוויר ממתכת יותקן בכניסה לראש המערכת. המשחרר יותקן  .7

 במקום הגבוה של הראש לפני המגוף הראשי ההידראולי.

זרמי ויכיל פלט   -מד מים למדידת כמויות המים להשקיה יהיה רב  .8

 ליטר, אלא אם צוין אחרת . 100 -חשמלי ל



  

   

 

 

רקורדים , ויאפשר טיפול נוח   2מסנן כניסת המים ויציאתם יכיל  .9

במסנן, ומורה סתימה. המסננים יהיו תוצרת "עמיעד" או שו"ע 

מאושר ע"י העירייה ארוך + רשת מוזרקת מפלסטיק, דרגת הסינון 

 בהתאם לתכנית.

ההידראולי הראשי ברונזה ומסנן עד יציאה למי פיקוד תוצרת  המגוף  .10

 "ברמד" או שו"ע.

מגופים הידראוליים משניים עם רקורדים בגוף הברז יורכבו אנכיים  .11

תוצרת "ברמד" או   R  40לפני הקרקע. יהיו עשויים ברונזה )לא מצופה(  

 שו"ע , עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית . 

ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור לכל  .12

 בלוחית וסוג ההשקייה.

ביציאה מהמגופים יורכבו מחברי פוליאתילן ולאחריהם מוטות   .13

פוליאתילן המותקנים באופן אנכי. במקרה של ברז ללא רקורד משולב 

 יותקן רקורד עצמאי לפניו ולאחריו.

בארון/ארונות  עילי דגם "אורלייט" בלומגארד או הראש יותקן ויוגן  .14

שו"ע מאושר כולל סוקל תואם לפי פרט באישור אגף גנים ועיצוב  

 הסביבה ברשות המקומית.

 לא תשולם תוספת מחיר עבור יותר מארון אחד.  

בחירת הצבת ראש המערכת ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם אגף  .15

 גנים והמתכנן .

, הברז יותקן לפני  3/4ז שרות כדורי בקוטר בראש המערכת יותקן בר .16

 המערכת ההידראולית )ברז גן(.

  50קרקעית הארון תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חול בעובי כולל של   .17

 ס"מ לניקוז המים. 

, תואם הרשות 333ארון ראש בקרה ינעל במנעול חצי צילינדר  .18

 המקומית.

ראש המערכת  הארון יהיה עם סוקול תואם. )פתחים נוספים בארון  

 עבור צנרת יבוצע במפעל עפ"י התכנון(.

בר במיקום שיורה המתכנן   16  -לחץ גליצרין ל  -ראש המערכת יכלול מד .19

 )גם אם לא צוין בפרט(.

המים לראש המערכת יהיה ברזל מגולוון -צינור קו אספקת המים ממד .20

 16, 10או פוליאתילן דרג 

 

 



  

   

 

 

 מחשבי השקייה  41.01.14

ציבורי בעיר רעננה יותקן מחשב השקייה המופעל ע"י  בכל שטח  .1

 "בקרה מרכזית".

סוג המחשב ייקבע עפ"י מיקומו והשתלבותו במערך פרישת "הבקרה  .2

 המרכזית" הקיימת בעיר, נתון זה יימסר ע"י מנהל מחלקת השקייה .

 מקור המתח למחשב יהיה עפ"י תוכניות השקיה .3

הכנה לאוטומציה יכלול  ראש המערכת עם  –מחשב "סקורפיו" / אגם  .4

 את הפרטים הבאים:

 ליטר . 100מד מים + פלט חשמלי כל  4.1

בירזון תלת דרכי ברונזה כולל דסקיות   –ברזים הידראוליים  4.3

 למספור  הברזים.

בהתאם לסוג מקור המתח( , תלת  A.C/D.Cסולונואידים ) 4.4

דרכיים מותקנים ע"ג פס ממתכת מגולוונת , עם התחברות ע"י 

 מ"מ לברזים ההידראוליים . 8צנרת פיקוד הידראולית 

מחשב "סקורפיו"/אגם יותקן בתוך ארון מפוליאסטר משוריין   4.5

ע"ג בסיס בטון מזוין, או בצמוד לארון הראש בהתאם להנחיות 

 העירייה.

 

בכבלים יהיה צבע שונה לכל גיד, יש לבדוק בדיקת  .5
 לגיד.קצר/נתק בין גיד 

   חיבור כבלים יעשה ע"י ערכת הדבקה )קופסת חיבורים( עם אטימת   

 אפוקסית.                        

הצינורות או הכבלים יותקנו לפי התוכניות. אם תידרש בדיקת לחץ   

השימוש  –לצינורות הפיקוד, היא תבוצע כמפורט במפרט המיוחד 

באופציית צנרת הפיקוד ההידראולית ע"פ אישור מיוחד בלבד של 

 המפקח.

ממ"ר. מס'   10עם חתך בגודל    N.Y.Yהכבלים החשמליים יהיו מטיפוס   .6 

 רזרבה כנדרש. 1יה מספר הברזים + הגידים בכבל יה

התקנת המחשב תיעשה ע"י מתקין מוסמך שיאושר שע"י החברה  .7 

 וההתקנה תבוצע עד להפעלה מלאה של המערכת.

      מחיר המחשב כולל את כל האביזרים הנלווים, הרכבה ואחריות ע"י  .8 

 היצרן.                        

 

 



  

   

 

 

 

 סולונואידים 41.01.15

 סולונואידים "בקרה" או שו"ע עפ"י דרישת מתקין מחשב ההשקייה. .1 

התקנת סולונואידים כולל אינטגרציה למחשב העירוני עד להפעלה   .2 

 מלאה של כל המערכת. הסולונואיד יותקן ע"ג פס מתכת מגולבנת.

 מחיר פס המתכת כלול במחיר הסולונואידים ולא ישולם בנפרד. .3 

 

 ביקורת בשטחי מדרךשוחת  41.01.18

ס"מ    80ס"מ /    50אספקה והתקנה של שוחת ביקורת בקוטר פנימי של   .1 

+ מכסה פלדה דגם "מורן", סמל העיר וכיתוב השקייה. מסגרת 

 ס"מ. 80\80ס"מ.   60\60המכסה בגודל 

 ס"מ .  20תחתית השוחה תמולא בחול לבן בעובי  .2 

 ס"מ לפחות.   20מרווח בין החול לתחתית הצנרת יהיה מינימום  .3 

 

 סיום עבודה 41.01.21

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה , על  6לאחר תקופה של  .1 

הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע , 

בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע העבודה על 

ן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח הקבלן לעדכ

 בזמן הביצוע .

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר  .2 

 אחרון בקו הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו . 

( ע"י AS  MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ) .3 

( בדיסק או בסמי אורגינל 00.41מודד מוסמך )ראה גם פירוט בסעיף 

שיוגש ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין, ובאין כאלה  

ע"ג תכנית מדידה שיכין הקבלן , על חשבונו , ויכלול גם את הצנרת 

התת קרקעית. כמו כן מחוייב הקבלן להעביר את כל אישור של 

 חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

 

 ותכולת מחיר אופני מדידה  41.01.22

המדידה תהיה בהתאם לאמור במפרט לסלילה וגישור של חברת נת"י  .1 

 והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 מחיר הצנרת והשרוולים כולל את כל עבודות העפר הנדרשות. .2 

 



  

   

 

 

 

 

 עבודות גינון 41.02

 כללי  41.02.01

הכללי לסלילה וגישור של עבודות גינון יבוצעו וימדדו על פי האמור במפרט  

 . 41נת"י פרק 

 הכשרת הקרקע 41.02.03

הכשרת קרקע כוללת יישור גנני ועיבוד קרקע כמפורט במפרט לסלילה   

 וגישור של חברת                   

 נת"י. 

 

 ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים 41.02.04

ריסוס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או   .1 

( 2%ליטר מים ) 100ק"ג חומר הריסוס לכל  2” בריכוז של X"הייבר 

 עבור דונם אחד.

הריסוס יעשה בשטחים סלולים או מרוצפים ובהתאם להוראות  .2 

המפקח באתר. הריסוסים יחזרו על עצמם עד להשמדה מוחלטת 

 במרווחי זמן של שלושה שבועות.

בריסוס אחר, במקרים על הקבלן לקחת בחשבון שימוש חוזר  .3 

מסויימים וזאת עד להשמדה מלאה של העשבים ובהתאם להוראות 

 המפקח באתר.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 41.02.05

במפרט לסלילה וגישור של חב'  41המדידה תהיה בהתאם לאמור בפרק  

 נת"י. 

 בניגוד לאמור בו, מחיר הכשרת קרקע כולל יישור גנני ועיבוד קרקע. 

 

 אספקה ושתילת שיחים  41.03

אספקת שיחים תעשה עפ"י הוראת המנהל. השיחים יסופקו ממשתלות מקצועיות   

ומוכרות. יהיו מאיכות מעולה . השתילים יובאו לשטח רק לאחר אישור המנהל. 

השתילים יהיו נקיים מפגעים שונים ומעשבים, יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל 

שחה במשתלה ומתאימים לשתילה בגן. את האדמה המיכל. מעוצבים, עברו הק

ליטר למ"ר(+מולטיקוט   2שתשמש למילוי בור השתילה יש לערבב בקומפוסט )

ג'/מ"ר.  50חודשים )או שווה ערך(, במינון  12מורכב +מיקרואלמנטים. משך שחרור 



  

   

 

 

יש לשתול את השיחים ליד הטפטפת ובגובה סופי של פני הקרקע. יש להשקות מיד 

 שתילה. בסיום השתילה השטח יהיה נקי מכל פסולת ומיושר. לאחר ה

 

 המחיר כולל את כל החומרים והעבודה הנ"ל.

 

 לפי יחידה. מדידה:

 

 נטיעת עצים בוגרים במדרכה  41.04

לפני שתילה הקבלן יתארגן ויכין מים אם ע"י צינור או מיכלית שמספקת כמות  .1

 את סוג הקרקע.מים מספיקה לשתילה ברטוב, יש לבדוק גם 

אם הקרקע המקומית לא חמרה קלה יש להביא מראש כמות מספיקה של  חמרה 

 קלה.

יש לחפור בור שתילה עפ"י התוכנית והפרט. ממלאים אדמה גננית עד לתחתית גוש  

 השורשים ואת מחצית הבור שנותר ממלאים במים. 

 מרימים את העץ בזהירות רבה ומורידים אל תוך הבור. 

ת הבור במים ואדמה +קומפוסט ולדאוג שצוואר השורש של העץ יהיה  יש למלא א

מעט מעל פני הקרקע בתום השתילה, עם השקיית הנחתה, צוואר השורש יהיה 

 בגובה פני הקרקע כפי שהיה במצבו לפני שהועבר.

ליטר קומפוסט   50בזמן מילוי הבור יש לשפוך תערובת של אדמה חמרה קלה + .2

" ודשן שחרור איטי מסוג "מולטיקוט" ו/או שווה ערך  01"מס' בעל תו תקן ישראלי 

גרם לעץ , כשהדשן מעורבב היטב עם אדמה  300חודשים. בכמות  12שמשך שחרורו 

 והקומפוסט באזור בית השורשים.

 בתום עבודות השתילה יש להתקין טפטפות עפ"י התוכנית והפרט. .3

 0.3%סיד כבוי בלבן עם תוספת יש למרוח משחת עצים על כל הפצעים ולצבוע ב .4

דבק פלסטי, את החלקים החשופים )גזע וזרועות( למניעת קרינה, עד לקליטת  

 הצמח ולבלובו המלא..

מ'   0.7לעומק   מ' לרבות הכנסתו 3סמוכות עץ באורך כללי של  2יש להציב . 5

לפחות לתחתית בור הנטיעה וקשירתם בחבל מושחל בשרוול של קטעי צינור פלסטי  

 מיש להגנת העץ. לפי פרט.ג

 . אחריות הקבלן להשקיית העץ במשך שנה.6

אחריות הקבלן לקליטת העץ במשך שנה. באם לא ייקלט העץ כתוצאה מחוסר  .7

השקייה ו/או העברה לקויה שלא עפ"י המפרט, יוחלף העץ בעץ חלופי זהה ע"ח 

  .הקבלן 

 לפי עץ. אופן מדידה:

 

 



  

   

 

 

  תמיכה לעץ  41.05

 לעץ לאחר שתילתו, תעשה עפ"י הנדרש בפרט, או ע"י סמוכות כדלהלן:תמיכה 

כאשר משתמשים בסמוכות עץ, יש להשתמש בסמוכות בפרופיל עגול או מרובע 

ס"מ. הסמוכה תהיה בחתך אחיד לכל אורכה. חלקה  7.5צלע  בקוטר או באורך

שהסמוכה תהיה חדירה טובה לקרקע. יש להקפיד  התחתון יהיה מחודד כדי לאפשר

סמוכות העץ יהיו קלופות   חלקה למניעת פציעה של ההולכים בסמוך לעץ.

מקום המגע של חוט הקשירה  - אופן הקשירה.ומחוטאות בחומר מאושר לשימוש

משתמשים ברצועות אלסטיות   עם העץ יהיה כזה שלא ייפגעו הגזע וקליפתו.

 40-ורוחבן כ לפחות,מ"מ  3-2וגמישות המתרחבות עם התפתחות העץ, שעוביין 

מ"מ. אפשר להשתמש בחוט סיזל המתכלה עם הזמן, כשמקום המגע שלו עם העץ 

בצינור פלסטי גמיש. בזמן הקשירה יש להקפיד על השארת מקום להתעבות  יוגן

הגזע. נקודות קשירה יהיו מעל לענפים צדדים אם יש, למניעת החלקת הקשירה 

 כלפי מטה.

 

 כריתת עצים 41.06

ס"מ מתחת לפני הקרקע, קידוד שורשים וגדם ע"י מכונת  40תעשה בעומק הכריתה 

קידוד. את הגדם הכרות יש למרוח בגרלון מיד אחרי פעולת הכריתה. לאחר 

הכריתה הקבלן יסתום את הגומה באדמה החפוה ובאדמת הסביבה. יהדקה עד 

ר  לגובה פני הסביבה ויתקן הריצוף. הקבלן יפנה את כל הפסולת מהאתר לאת

 מורשה בו ביום ועל חשבונו.

 

 שתילת מרבדי דשא  41.07

שתילת הדשא תהיה על ידי מרבדי דשא מובא על גבי מצע חולי מסוג המצוין  

בתכנית וכתב הכמויות מספק אשר יאושר ע"י המפקח. שתילת המרבדים כוללת 

 את יישורו הסופי של השטח וניקויו וכן הספקה   והצנעה של זבל אורגני רקוב או

מ"ק לדונם. כמו כן   20קומפוסט משובח  משוחרר מזרעי בר של עשבים בכמות של 

ק"ג לדונם. לאחר  50יפוזר ויוצנע דשן שיחרור מבוקר פולימרי מצופה בכמות של 

ס"מ  ותיושר יישור סופי. הנחת  30גמר הפיזור תעובד הקרקע  לעומק של 

הסופית תהיה עפ"י   המרבדים, הידוקם הכיסוחים והטיפול בהם עד לקליטתם

הנחיית ספק המרבדים. הקבלן יהיה אחראי לקליטתו המלאה של הדשא והוא 

 יחליף קטעים אשר לא  נקלטו עד לקבלת משטח מלא ואחיד.

 

 

 



  

   

 

 

 תחזוקה 41.08

חודשים מיום קבלתה הסופית של  3הקבלן יתחזק את שטחי הגינון תקופה של  

עבודות  ול במחיר עבודות הגינון.מחיר התחזוקה כלהעבודה עפ"י קביעת המפקח. 

 התחזוקה יבוצעו עפ"י המיפרט הבינמשרדי לאחזקת שטחי גינון. 

 

 אחריות לקליטת שתילים ועצים 41.09

שיחים או עצים אשר לא יקלטו יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו בשתילים מאותו   

 סוג וזאת לפני תחילת תקופת התחזוקה של השטח.

 

 העתקת עצים בוגרים 41.10
 

 גיזום העצים: .1

 הגיזום יבוצע ע"י משור מכני או ידני ומזמרות. .א

 ס"מ מעל לגזע הבוגר. 120-80להשאיר זרועות באורך  .ב

 הוסרים )חזירים(.לנקות את  .ג

ביצוע הגיזום יעשה בשלבים כדי להקטין פרק הזמן בין הגיזום  .ד

 והעקירה )מומלץ לגזום כשבוע לפני העקירה(.

 

 :עקירת העצים מהשטח .2

או באגר בהתאם לגודל העץ )באישור  J.C.Bהעקירה תעשה ע"י  .א

 המפקח(.

יש לעקור את העצים תוך חיתוך שורשים עם פטרית שורשים בקוטר  .ב

 מטר )תלוי בגודל העץ(. 2  1.5של 

העקירה תבוצע בשלבים על מנת שלא להשאיר עצים עקורים  בשטח.  .ג

 לאחר העקירה יש להעביר מייד לנטיעה.

  3/2עקירת העצים תעשה חפירת שלוש תעלות במרחק של לפחות  .ד

ס"מ לפחות, לאחר מכן תעשה חפירה  60  – 50מטר מגזע העץ לעומק 

 .והרמה מצד הרביעי של נחפר

לאחר ביצוע העקירה יש לרסס את השורשים בתכשיר בנלט במינון  .ה

0.2 .% 

 

 ישור שטח: .3

 בגמר העקירה יש לסגור את הבורות ולהחזיר את השטח לקדמותו. .א

 פינוי הגזם או רסקו או השארתו בשטח יהיה לפי סיכום מראש. .ב

 



  

   

 

 

 הובלת העצים לאזור הנטיעה: .4

 מנוף בלבד.יש לבצע את ההעמסה וההובלה ע"י משאית  .א

העמסה ופריקת העצים תעשה ברצועות הרמה ולא בכבלי פלדה או  .ב

שרשראות, )יש להימנע מכל פגיעה בגזע או בענפים במהלך ההעמסה 

 והובלה ופריקה(.

במסלול הנסיעה יש להתחשב בגשרים מעל לכביש וחוטים )חשמל,  .ג

 טלפון( למיניהם.

 

 :חפירת בורות לנטיעה .5

 באגר.או  J.C.Bעל ידי שופל או   .א

ס"מ עד מטר ובתנאי שגוש העץ  80מטר עומק  2 – 2.5קוטר הבור  .ב

 יכנס בשלמותו.

יש לשמור על קרקע תחוחה בתחתית בור הנטיעה במידה ויש קרקע  .ג

עם אבנים לדאוג לקרקע גננית, ויש להוסיף לאדמת המילוי קומפוסט  

 ליטר לעץ ולערבבו היטב. 40( 80)תקן ישראלי 

 

 :נטיעה .6

 חצי בור הנטיעה במים )בכל עונות השנה(.יש למלא את  .א

פריקת העצים מהמשאית בעזרת רצועות הרמה ולהעמידו זקוף כך  .ב

ס"מ ממקום   10שצוואר השורש של העץ יהיה גבוה מעט )עד 

 העקירה(.

יש למלא את הבור בקרקע משופרת עם הקומפוסט, בגמר הנטיעה  .ג

 ליישר את פני הבור.

  15מטר בעומק  1.5טר לפחות יש להכין גומת השקיה )צלחת( בקו .ד

 ס"מ מתחת לפני הקרקע.

 יש לחפות בשבבי רסק גזם את הגומה עד גובה פני הקרקע. .ה

 טיפול בגזע ובענפים .7

 ס"מ ומעלה.  2מריחה במשחת עצים כל חתך בגזע העץ מקוטר  .א

יש להלבין את הגזע והענפים לא כולל את העלווה בלובן או ילבין ע"פ   .ב

 הנחיות היצרן.

 

 

 

 



  

   

 

 

 השקיה .8

ליטר מים לעץ.  150 – 100יש להשקות פעם בשבועיים בכמות של  .א

טפטפות בעיגול במרחק של ½  8בהשקיה בטפטוף יש לפרוס צינור עם 

 מטר לפחות מהעץ.

השקיות יתבצעו החל מחודש לאחר הגשם האחרון עד תחילת החורף  .ב

 הבא.

מהכמות  50% –בשנה שנייה להעתקה יש להגדיל את כמויות המים ב  .ג

 ת בשנה הראשונה.המומלצ

 בשנה השלישית יש להשקות פעם בחודש בכמות של ½ קוב לעץ. .ד

 

 הגנת צומח .9

במקרה של פגיעה במחלות או מזיקים על הקבלן לטפל בבעיה  .א

 בתכשירים המורשים במדינת ישראל.

 

  הוצאת רישיונות .10

הוצאת רשיונות לעקירה והובלה ממשרדי הקק"ל האזורי, סעיף זה חשוב 

 ובאחריות הקבלן המבצע.מאוד 

 

 שיקום גינון קיים .11

אופניים חדשים, לאחר -תיקון שטחי גינון קומפלט בשולי מדרכה ו/או שביל

ריצוף והתקנת אבן שפה, כולל השלמת מילוי אדמה גננית חסרה והתאמה 

לגבהים החדשים. הכשרת השטח לגינון, זיבול ודישון, שיקום מערכת 

 ההשקיה ושתילת צמחים או דשא 

 והחזרה למצב הקיים. המדידה:  לפי מ”ר .
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 מפרט מיוחד לעבודות סלילה

 עבודות הכנה ופרוק  – 51.1פרק 

 :כללי 51.1.000

 במפרט הכללי. 51.03תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף   

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח כולל ביצוע  

של חפירות גישוש ככל שנדרש לצורך ביצוע העבודה ללא פגיעות במערכות 

קיימות, אפילו אם אינם מסומנים בתכניות בין אם היו ידועים למזמין ובין  

יה על  אם לאו. כל נזק שייגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן, יה

אחריותו ויתוקן על חשבונו. לא תשולם לקבלן כל תוספת ולא תוכר כל תביעה 

ערכות או בגין כל תיקון של נזק שיגרום מלגילוי האו אי הגישוש  בגין הגישוש  

 הקבלן.

פירוק "זהיר" פירושו לצורך שימוש חוזר והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פריקה   

לשימוש החוזר. במידה ויהיה שימוש חוזר, המחיר כולל השלמת ואחסנה של החומרים עד  

כמויות החומרים במידה ונדרש. אם לא נוצל החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת, הוא 

יישאר רכוש העירייה ויועבר למחסני מחלקת המשק של העירייה תמורת אישור קבלה  

כל החומרים המפורקים   כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן.

יועברו למחסני המשק של העירייה כאשר הם מסודרים וקשורים על גבי משטחים. הקבלן 

יקבל ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן כנדרש וימסור את 

האישור למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני ביצוען ויקבל אישור 

 צוע.לתחילת הבי

כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב לפני ואחרי  

במידה ולא יהיה צורך בחומרים המפורקים במחסני העיריה הם יסולקו  הביצוע המדויק.

 המשרד להגנת הסביבה, ללא תוספת תשלום.י ע" ע"י הקבלן לאתרי שפך מאושרים

ובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לע 

קרקעיים, פירוק מסעות, מדרכות, -פירוקים שונות כגון פירוק מבנים, פירוק מתקנים תת

אבני שפה, גדרות וכל פסולת אחרת, תועמס ותסולק לאתר שפיכה מאושר. הרחקה זו לא 

 תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

ות הפירוקים יימדדו מראש לפני הפירוק, הכמויות יאושרו ע"י המפקח ויירשמו כל עבוד 

ביומן העבודה. אם הדבר לא ייעשה כך, ישולם לקבלן לפי כמויות שייקבעו ע"י המפקח 

 וקביעתו של האחרון תהיה סופית ומכרעת.

ה, כן כולל המחיר של עבודות הפירוקים את החזרת המצב לקדמותו לרבות גדרות, צמחי 

השקיה וכדומה. במידה ויידרשו במהלך העבודה גדרות זמניות, יהיה מחירן )הספקה, 

 התקנה כולל יתדות ובד יוטה ופירוק בסוף העבודה( כלול במחירי העבודה כולה.

 



  

   

 

 פירוק אבני שפה מסוג כלשהו 51.1.020

ני במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק אב 

במפרט הכללי, פירוק אבני שפה  51.03שפה קיימות מכל סוג שהוא. בנוסף לאמור בסעיף 

מכל סוג שהוא יכלול פירוק התושבת והמשענת מבטון. החומר המפורק יסולק מאתר  

במצע סוג לעיל. הבורות שנוצרו מפירוק אבני שפה ימולאו    51.1.000העבודה כאמור בסעיף  

. המדידה לעבודה  , הכל עפ"י הנחיית מנהל הפרוייקטclsmאו ב שיהודק בבקרה מלאה א

 זו תהיה במטר והתשלום יכלול את כל האמור לעיל.

 

 פירוק "זהיר" של משטחי ריצוף מסוג כלשהו  51.1.030

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק "זהיר" 

פירוק "זהיר" פירושו שמירה על שלמות האלמנטים של משטחי ריצוף מסוג כלשהו. 

 המפורקים אשר יועברו לרשות הבעלים.

העבודה כוללת פירוק משטחי הריצוף והובלת המרצפות למקום מוסכם עם הבעלים 

בתחום החלקה ו/או למחסני העירייה, ניקוי השטח וסילוק הפסולת והעודפים. במקומות 

העירייה מסיבה כלשהי, לא ישולם לקבלן עבור בהם הריצוף לא יידרש ע"י המחסן של 

וכן הקבלן יסלק את  פירוק הריצוף והתשלום עבור העבודה יהיה כלול במחיר החפירה

הריצוף והאלמנטים שפרק לאתרי שפך מאושרים ע"י המשרד להגה"ס , ללא תוספת 

 תשלום.

 המדידה תהיה במ"ר שטח מפורק והמחיר יכלול את כל האמור לעיל.

 

 כבישים ומדרכות מאספלט  קרצוף/פירוק  4051.1.0

ו/או פירוק במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן  

של כביש/מדרכה אספלט קיים לכל עובי השכבות האספלטיות. החומר המפורק  קרצוף

לעיל. העבודה כוללת את ניסור האספלט  51.1.000יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף 

 בגבולות הפירוק פירוק השכבות האספלטיות )ללא התייחסות לעוביין( וסילוק הפסולת.

בי העיר. הנ"ל כלול במחיר חומר מקורצף יפוזר בשטחים שיורה המפקח ברח 

 הפרוק/קרצוף.

, ללא קשר המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל 

 .לכמות השכבות שהקבלן יפרק/יקרצף

 

 פירוק משטח מבטון 51.1.050

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק של 

ס"מ. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור   30מבטון בעובי של עד משטח קיים 

לעיל. העבודה כוללת את ניסור הבטון לפי הצורך וסילוק הפסולת.  51.1.000בסעיף 

 המדידה לעבודה זו תהיה במ"ר והתשלום יכלול את כל האמור לעיל.

 
 פירוק תמרורים 51.1.060

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק "זהיר" 
של תמרורים או שלטים המותקנים על עמוד אחד כולל פירוק היסוד, העברת החומר מאתר 
העבודה למחסני העירייה או סילוקו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ומילוי 

 פי "יחידה".. התשלום לCLSMבהבורות שנוצרו 



  

   

 

 
 פירוק גדר  51.1.070

 עפ"י המסומן בתכניות ולפי הוראת המפקח יפרק הקבלן ב"זהירות" גדרות רשת או תיל 

קיימות כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. העבודה כוללת את פירוק או מכל חומר אחר,

כה  הגדר לרבות כל חומרי הגמר כולל פירוק היסוד ומילוי הבור הנוצר עד לגובה המדר 

לעיל. התשלום יהיה לפי מטר  51.1.000. החומר המפורק יסולק כאמור בסעיף CLSMב

 והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 

 

 פירוק יסוד בטון 51.1.110

וסילוק הפסולת לאתר מ"ק  1פירוק יסודות מבטון מסוגים שונים במימדים כלשהם עד  

המדידה לתשלום תהיה . CLSMומילוי הבור הנוצר עד לגובה המדרכה ב שפיכה מאושר

 לפי יחידה והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 

 

 התאמת גובה שוחות  51.1.120

על פי המסומן בתכניות ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה, הגבהה או  

המתוכננים. לתשומת לב הקבלן גובה הצווארון  הנמכה, של פני מכסים שונים עד לרומים 

ס"מ. )גובה הצווארון מוגדר כהפרש הגובה בין פני   40  -בשוחה המותאמת לא יהיה גדול מ

המכסה לבין גובה החוליה העליונה(. בהתאמת גובה לשוחות מים לא יבוצע צווארון. גובה 

ים )אספלט או ריצוף(. ס"מ מפני השטח המתוכננ  20  -פני התקרה בכל מקרה, יהיה נמוך ב

בכל מקרה שניתן להשתמש באלמנטים טרומיים, יחויב הקבלן להשתמש בהם. ביצוע כל 

 העבודות יתואם עם המפקח.

 עבודות ההתאמה יבוצעו על פי המקרים וההנחיות המפורטים להלן:

הנמכת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה הקיימים,  .א
 וליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.שבירת הח

הנמכת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת  .ב
 התקרה ודופן השוחה, הספקה והנחת תקרה חדשה טרומית.

הגבהת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה הקיימים,  .ג
 ס"מ(, הנחת התקרה שפורקה. 33ינימלי של הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מ

הגבהת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת  .ד
הבטון בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על הברזל במידה וקיים, הגבהת התא ע"י 
יציקה תוך כדי חיבור מוטות הזיון החדשים אל הישנים, הספקה והנחת תקרה 

 טרומית.
שוחה טרומית מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  הנמכת .ה

 הקיימים, שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.
הנמכת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת  .ו

 הבטון בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על הברזל במידה וקיים, יציקת תקרה חדשה. 
שוחה טרומית מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  הגבהת .ז

ס"מ(, הנחת התקרה  33הקיימים, הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מינימלי של  
 שפורקה.

הגבהת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת  .ח
, יציקת דופן ותקרה חדשים הבטון בתקרה והדופן תוך כדי שמירה על הברזל הקיים

מ'. מעל גובה זה תכלול העבודה הספקה והנחת   1.7בהשלמה לגובה שוחה נטו של 
בכל  מ'(. 2.75מ' )במקרה של הגבהה בחוליות לגובה מעל  1.0חוליות טרומיות בקוטר 

המקרים הנ"ל על הקבלן לפרק פירוק "זהיר" את המכסה הקיים ולהעבירו למחסני  
 לן להמציא למפקח אישור של מחסנאי העירייה על קבלת המכסים.העירייה. על הקב



  

   

 

התשלום בגין ביצוע ההתאמה הינו קומפלט לפי "יחידה" על פי המתואר ללא קשר למידת 

ולכמות הפעמים שצריך לבצע התאמה על כל שוחה   לקוטר השוחה, ההגבהה או ההנמכה 

 בהתאם לשלביות הביצוע

 התשלום עבור המכסים יהיה בנפרד, על פי הסעיפים הרלוונטיים.

 

 

 התאמת תא כבלים או תא בזק ללא מכסה כבישי 51.1.140

עפ"י המסומן בתכניות ולפי הוראת המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה פני תא כבלים ו/או  

לרומים המתוכננים. העבודה כוללת פירוק המכסה והתקרה )במידת הצורך(  בזק עד

ס"מ לפחות, השלמת הזיון ויציקת הקירות והתקרה )במידת  20הנמכה או הגבהה של 

הצורך(, השלמת יציקה, עיבוד מסביב לתא, הכל לפי הנחיות המפקח ונציגי חברת 

וקיימים תאים מלבניים יש הכבלים/בזק וסילוק הפסולת למקום שפך מאושר. במקרה 

 לפעול לפי המפרט של בזק.

וכן את האמור  המדידה לתשלום תהיה לפי "יחידה" והמחיר יכלול את כל האמור לעיל 

 .לעיל 51.1.120בסעיף  

 

 ריסוס בחומר קוטל עשבים 51.1.290

הקבלן יבצע ריסוס בחומר קוטל עשבים באזורים שיורה המפקח בכתב כאמור בסעיף  

" או Xבמפרטי הכללי. חומר הריסוס יהיה חומר מעקר קרקע מסוג "הייבר  40014

מ"ק מים  100-80ק"ג לדונם עם השקיה של  2.5"ברומסיל" או שווה ערך, בשיעור של 

 לדונם.

 יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל.המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר והמחיר 

 

 פירוק עמודים 51.1.300

עמודים מכל סוג וחומר שהוא יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר. העבודה   

כוללת פירוק העמודים, כולל פירוק יסודותיהם, ניקויים, העברתם למחסני העירייה 

 51.000וסילוק הפסולת כמפורט בסעיף לאחסון ומסירתם לנציגי העירייה תמורת קבלה 

היה ולא ידרשו החומרים במחסני  CLSM.דרכה בומילוי הבור הנוצר עד לגובה המ  לעיל

המדידה לתשלום  העיריה יפנה אותם הקבלן לאתרי שפך מאושרים עי" המשרד להגה"ס.

 תהיה לפי יחידה והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 
 

 פירוק פחי אשפה וספסלים 51.1.320

ריהוט רחוב או במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראות המפקח יפרק הקבלן פריט של  

גן כגון ספסל, עציץ, אשפתון, מחסום רכב וכד'. העבודה תכלול את הפירוק ה"זהיר" של 

, סילוקם לאתר שפך מאושר ע"י המשרד האלמנט כולל היסודות וכל אלמנט אחר נלווה

ומילוי הבור הנוצר עד   וכן את החזרת המצב לקדמותו בקרבת הפריט המפורק להגה"ס

המפקח רשאי לפי ראות עיניו להורות לקבלן על אחסון ושמירה   CLSMלגובה המדרכה ב

 של אלמנטים מסוימים אשר לדעתו ראויים לשימוש חוזר.



  

   

 

 המדידה לתשלום תהיה לפי "יחידה" והמחיר יכלול את כל האמור לעיל. 

 

 העתקה של עמודים עם שלטי פרסום 51.1.340
במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק "זהיר" 
של עמודים עם שלטי פרסום עם/בלי תאורה כולל ניתוק ופירוק מערכת החשמל )במידה 
וקיימת( ופירוק היסודות, ויעמיד אותם מחדש במקום לפי הוראות המפקח כולל יציקה 

שפורקו, העמדת השלטים וחיבורם מחדש למערכת  של יסודות חדשים במתכונת היסודות
החשמל )במידה והייתה קיימת(, העברת הפסולת מאתר העבודה וסילוקה למקום שפיכה 

. התשלום CLSMומילוי הבור הנוצר עד לגובה המדרכה ב  המשרד להגה"סמאושר ע"י 
 לפי "יחידה" של עמוד או שלט כמפורט בכתב הכמויות.

 

 משטח בטון עם גרנוליטפירוק  51.1.350

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק של 

ס"מ. החומר המפורק יסולק מאתר   30משטח קיים מבטון עם גרנוליט בעובי של עד 

לעיל. העבודה כוללת את ניסור הבטון לפי הצורך וסילוק  51.1.000העבודה כאמור בסעיף 

. המדידה לעבודה זו תהיה במ"ר  פך מאושר ע"י המשרד להגה"סלאתר ש הפסולת

 והתשלום יכלול את כל האמור לעיל.

 

 
 העתקה של מחסום לרכב  51.1.360

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק "זהיר" 
של מחסום לרכב כולל פירוק היסודות, ויעמיד אותם מחדש במקום לפי הוראות המפקח 
כולל יציקה של יסודות חדשים במתכונת היסודות שפורקו, העמדת המחסומים, העברת 

ומילוי הבור   המשרד להגה"סשפיכה מאושר ע"י  הפסולת מאתר העבודה וסילוקה למקום  
 . התשלום לפי "יחידה" של מחסום.CLSMהנוצר עד לגובה המדרכה ב

 
 העתקה של מדחן 51.1.460

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק "זהיר" 
ראות המפקח ובתאום של מדחן כולל פירוק היסודות, ויעמיד אותם מחדש במקום לפי הו

עם החברה בעלת המדחן כולל יציקה של יסודות חדשים במתכונת היסודות שפורקו, 
העמדת המחסומים, העברת הפסולת מאתר העבודה וסילוקה למקום שפיכה מאושר ע"י 

. התשלום לפי "יחידה" CLSMומילוי הבור הנוצר עד לגובה המדרכה ב   המשרד להגה"ס  
 של מחסום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 עבודות עפר – 51.2פרק 
 

 

 כללי:  51.2.000

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי 

קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם -שהם, כולל אפשרות להימצאותם של קוים תת

תוספת עבור החפירה  לאו ובין אם היו ידועים למזמין העבודה ובין אם לאו. לא תשולם כל  

לגילויים, בין אם נעשתה באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות 

בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב  

 לקדמותו על הקבלן. לתשומת לב הקבלן:

ולת וכל המטרדים לאחר השלמת הביצוע של פירוק המבנים, הגדרות, ערימות הפס .1
הקיימים בשטח הרחובות, תיערך מדידת מצב קיים אשר תבדק ותאושר ע"י מודד מטעם 

וע"י המפקח. מדידה זאת תשמש בסיס לחישוב עבודות העפר לתשלום והתשלום  מזמיןה
 למדידות אלה תכלל במחיר היחידה של הסעיפים השונים.

לתחום האתר( כגון, בניינים, קירות לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ  .2
תומכים קיימים, גדרות וכד', לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים 
לצורך ביצוע התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו תיעשה 

אם יהיה צורך ועל מנת לא לערער את הנ"ל  בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים
 .הקבלן דיפון כנדרש, כל הנ"ל כלול במחיר היחידהיבצע 

 

 חפירה ו/או חציבה בשטח  51.2.010

 במפרט הכללי. 51.04החפירה תבוצע כמפורט בפרק 

מחיר החפירה כולל פירוק לכל עובי המבנה של כביש ו/או מדרכה מאספלט או ממרצפות 

או מכל סוג שהוא אחר לרבות סולינג, בטון וכד' ו/או שטחי גינון וכורכר )במידה וישנם(. 

המחיר מתייחס לביצוע החפירה בכל סוג קרקע כולל כל מה שיימצא בתחום החפירה 

פרד עבור ממצאים בתוך החפירה גם אם יש להם איזכור  מתחת לפני הקרקע )לא ישולם בנ

בסעיפים נפרדים של כתב הכמויות( ובכל כלי שהוא כפי שדרכי העבודה יכתיבו זאת, 

קרקעיים וכו'(. לא תשולם תוספת עבור -תתעל ולרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים  

שפה או כל מטרד אחר.  עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת כוכים, אבני

אחסנה זמנית של חומר החפירה  מיון החמור החפור, כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור 

ועבור החזרת מילוי מתאים לפי  עד לביצוע עבודות המילוי בשלבים שונים של העבודה

  .הנחיות המפקח כולל פיזורו והידוקו המבוקר בשכבות

קרקעיים הנמצאים בתחום החפירה ו/או שחלקיה נמצאים עבור כל פירוק של קווים תת 

מעבר לתחתית החפירה לא ישולם בנפרד ורואים את פירוקם וסילוקם ככלול במחיר  

 החפירה ו/או החציבה. 

 .ע"י המשרד להגה"סעודפי החפירה יסולקו לכל מרחק שהוא למקום שפך 

יסות זמניות להולכי רגל  כנ –ללא תשלום נוסף  –במסגרת העבודות בפרק זה יבצע הקבלן 

ולרכב ממצע סוג א' או משטחים זמניים מחומרים אחרים לרבות אחזקתם במצב תקין 

העבודה וסילוקם בתום העבודה כולל כל עבודות העפר הדרושות, מהלך במשך כל 

 במפלסים ובשיפועים לפי הוראת המפקח.

עבור שיפועי קרקע   , ללא תשלוםבמ"ק  החפור התאורטי  המדידה לתשלום תהיה לפי הנפח

 .ומרווחי עבודה



  

   

 

 

 

 
 יישור שתית והידוקה )צורת הדרך( 51.2.060

יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות )צורת הדרך(, דרגת הצפיפות לפי טיב  
( ס"מ. 1-עד ) 0של המפרט הכללי. גמר עבודות העפר  51.04.14.02הקרקע כמפורט בסעיף 

 התשלום לפי השטח במ"ר.
  



  

   

 

 עבודות מצע ותשתית   -  51.3פרק 
 

 

 כללי 51.3.000

במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והביצוע.  51.05תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק  

בחציות של קווים תת קרקעיים ימלא הקבלן את שטח החצייה במצע מעל פני המילוי 

הקיים ויתחזק את  להלן עד לפני הכביש 51.3.010המושלם במסגרת הקווים או לפי סעיף 

פני החציות בכל האמצעים הדרושים לפי החלטות המפקח בכל משך ביצוע העבודות. לפני 

ביצוע הסלילה הסופית, יחפור הקבלן את שטח החציות עד למפלס עליו יורה המפקח,  

יהדק את פני החפירה מכל חומר שהוא ויכינם לביצוע גמר הסלילה. לא תשולם לקבלן כל 

צוע האמור לעיל ורואים את מחיר העבודה הנ"ל ככלול במחירי היחידה של תמורה בגין בי

 הסעיפים השונים.

 

 

 מצע סוג א' 51.3.025

בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן גרוסה סוג א' )לא כורכר(  

של המפרט הכללי, בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות.  51.05.02כמפורט בסעיף 

ס"מ לאחר ההידוק. דרגת הצפיפות   20המצע יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על 

המדידה לתשלום עבור  של המפרט הכללי. 51.05.05.02הנדרשת באתר כמפורט בסעיף 

המצעים תהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא ניכוי שוחות, תאים וכו', 

 של המפרט הכללי. 51.00.07.01הכל כמצוין בסעיף 

 

 

  



  

   

 

 

 עבודות אספלט   -  51.4פרק  
 

 

 כללי  51.4.000

 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והביצוע. 51.12תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  

 בטון אספלט 

בפרויקט ייעשה שימוש בתערובות אספלט שונות אשר יעמדו כולן בדרישות המפרט  

הכללי )הספר הכחול( בהוצאת משרד הבטחון. טיב האגרגטים בהם ייעשה שימוש 

גט סוג א'  בייצור כל תערובות האספלט )אגרגאט גירי/דולומיטי(, יעמוד בדרישות מאגר

 . של המפרט הכללי.51.12.01כמוגדר בסעיף 

. 51.12.01.01בסעיף  51.12/01דירוג האגרגטים בתערובת יתאים למצוין בטבלה מס'  

)סוג א'(. אחוז הביטומן  51.12.05.04תכונות התערובת יתאימו למצוין בסעיף 

ה מהערכים האופטימלי ייקבע בהסתמך על בדיקות מרשל, כפי שיוצג למפקח ולא יסט

המזמין רשאי להורות על שינוי בגודל האגרגט המקסימלי . 51.12.05המצוינים בסעיף 

המחיר כולל את ההספקה, ההובלה, ושינויים בתערובת האספלט ללא תוספת תשלום.  

 .לרבות פינישר או בדרך אחרת כפי שתאושר ע"י הפיקוח הפריקה, הפיזור והכבישה

עבודות האספלט לפני עבודות הריצוף ועליו האחריות לשמירת על הקבלן לבצע את  

 ניקיון אבני השפה. כל המידות הן לאחר הידוק. 

 

 סוג הביטומן לשימוש בתערובות אספלט 

או  PG-68הביטומן בו ייעשה שימוש בייצור תערובות האספלט השונות יהיה מסוג  

PG-70  לפי תקניPG  של המפרט הכללי. על הקבלן  51.12.06כמפורט בסעיפי תת פרק

לצרף תעודות בדיקה של ספק הביטומן המעידות כי הביטומן בו נעשה שימוש עומד 

. מכל משלוח של ביטומן שיגיע PG-70  ו/או  PG-68בדרישות האיכות של הביטומן מסוג  

ק"ג למעבדת הבדיקות  1למפעל האספלט יעביר הקבלן דוגמת ביטומן בכמות של 

בפרויקט. בדיקות ביטומן ייערכו באופן אקראי לחלק מהדגימות שיסופקו על ידי 

 הקבלן.

ינוכה ממחיר האספלט, שווה ערך   PGעל כל חריגה מתכונות הביטומן הנדרשות בתקן  

 מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק הביטומן למפעל המייצר. 5%-פי לכס

ינוכה ממחיר האספלט,  10% - במידה והסטייה בדרישה תהיה גדולה )בערך מוחלט( מ 

מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק הביטומן למפעל  75%-שווה ערך כספי ל 

 לן לטיב האספלט שפוזר על ידו באתר.המייצר. אין הניכויים גורעים מאחריותו של הקב

 

 
 ציפוי יסוד 51.4.010

ק"ג/מ"ר  1.5בשיעור )ללא דילול( של  PCEהחומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן  

של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה  51.12.08.02והביצוע יהיה כמפורט בסעיף 

 ..לפי השטח מ"ר



  

   

 

 

 

 

 ציפוי מאחה 51.4.020

ק"ג/מ"ר  0.50בשיעור )ללא דילול( של  TCEהחומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן  

של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה  51.12.08.02והביצוע יהיה כמפורט בסעיף 

 .לפי השטח מ"ר

 
 

 מ"מ 37.5שכבת תא"צ  51.4.040

בעובי כמפורט בתכניות  68-10PGעם ביטומן מסוג  37.5הספקה ופיזור שכבת תא"צ 

של המפרט  51.12.01.01ובכתב הכמויות. טיב האגרגאטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף 

של המפרט הכללי ותכונות  51.12.05.02הכללי, הרכב האגרגאטים יהיה כמפורט בסעיף 

של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח  51.12.05.04התערובת לפי סעיף 

 במ"ר.

 

 מ"מ 25שכבת תא"צ  .4.05051

בעובי כמפורט בתכניות ובכתב   68-10PGעם ביטומן מסוג  25הספקה ופיזור שכבת תא"צ 

של המפרט הכללי,  51.12.01.01הכמויות. טיב האגרגאטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף 

של המפרט הכללי ותכונות התערובת    51.12.05.02הרכב האגרגאטים יהיה כמפורט בסעיף  

 של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר. 51.12.05.04סעיף לפי 

 

 מ"מ 19שכבת תא"צ  51.4.070

בעובי כמפורט בתכניות ובכתב   70-10PGעם ביטומן מסוג  19הספקה ופיזור שכבת תא"צ 

של המפרט הכללי,  51.12.01.01הכמויות. טיב האגרגאטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף 

של המפרט הכללי ותכונות התערובת    51.12.05.02גאטים יהיה כמפורט בסעיף  הרכב האגר 

 של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר. 51.12.05.04לפי סעיף 

 

 מישק התחברות  51.4.090

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים, יש לנסר את האספלט הקיים  

ס"מ, ניסור או קרצוף, לעומק  5ולבצע מדרוג בניסור/קרצוף כל  במכשיר מתאים בקו ישר 

מ' מרחק אופקי לרבות ביצוע "שן" לפי הפרט, לנקות את התפר,  0.5יש לתת "פאזה" של 

לחמם את פני שכבות האספלט הישן ולמרחן בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת 

 האספלט החדש להבטחת הדבקות נאותה.

 

 

 

 

 א בקנ"מ(:פרט להמחשה )ל 



  

   

 

 

 

 

 

 

 מדידה לתשלום תהיה לפי האורך במטר וכוללת את כל המפורט לעיל. 

 

  

 מצע

 ס"מ 5 אספלט

 ס"מ 25



  

   

 

 עבודות אבני שפה, בטונים וריצוף   -  51.5פרק 
 

 

 כללי 51.5.000

 במפרט הכללי. 4004תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק  

ממוצרי הבטון )ריצופים, אבני שפה, מחסומים לרכב וכו'( במידה ויוחלט לבצע איזה שהוא   

 בגמר שונה מהמפורט בסעיף, ישולם לקבלן בהתאם להפרש קטלוגי.

 

51.5.030 

 עד    

 אבני שפה 051.5.05

 סוג האבן  .1

 1.4.1.1-3, כינוי האבן 25X14-17 –אבן שפה ישרה  א.

 1.4.1.3-1, כינוי האבן 20X10 –אבן גן  ב.

 1.4.1.2, כינוי האבן 23X13/23שפה משופעת לאיי תנועה אבן  ג.

 1.4.1.4, כינוי האבן 15X23 –אבן שפה למעבר חציה  ד.

 אבן שפה למעבר חציה ללא פאזה  ה.

 1.4.1.1-1, כינוי האבן 30X15 –אבן שפה גבוהה "חיפאית"  ו.

 אבן שפה פינתית מעוגלת ז.

 פינתית )זויתית או מעוגלת(אבן גן שיפועית קטומה כולל אבן  ח.

 אבן שפה "כניסה לרכב" כולל פינות ימניות ושמאליות ט.

 1.4.1.5-1, כינוי האבן 10X30 –אבן תעלה חד שיפועית  י.

 1.4.1.5-3כינוי האבן  10.5X30 –אבן תעלה דו שיפועית  י"א

 15X15 –אבן שפה מונמכת לנכים במעבר חציה  י"ב

 .19בהתאם לת"י דרישות החוזק והגימור יהיו  

 יסודות בטון .2

 30  -ס"מ עם גב בטון ב  10בעובי    30  -במזויין  כל אבני השפה והגן תונחנה על גבי יסוד בטון   

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן.   250ס"מ. כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות    10X10במידות  

 .1:2אבני השפה יחוברו ביניהם בטיט צמנט ביחס של 

 או הנמכות /הנחה בקשתות ו .3

  50בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים קצרות מהאורך הסטנדרטי )באורך  

ס"מ(. לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות. לא יורשה  25ס"מ או 

כ"כ לא תשולם תוספת עבור הנחת אבני שפה מונמכות, עבור  השימוש בשברי אבן שפה. 

 פינתיות וכד'.ניסור אבנים, עבור אבנים 

 

 בניית מדרגות  51.5.060



  

   

 

בניית מדרגות כדוגמת המדרגות הקיימות כולל חיבור המדרגות החדשות לקיימות.  

העבודה כוללת גם יציקת יסוד בטון במתכונת היסוד הקיים. התשלום לפי אורך המדרגות 

 במטר.

 

 בגבול אספלט קיים המונחותשפה  טיפול באבני 51.5.070

חשמלי מאושר מראש ע"י מסור העבודה כוללת את ניסור האספלט הקיים באמצעות  

המפקח במקום המיועד להנחת אבני השפה, פירוק וסילוק שאריות האספלט המנוסר 

ומילוי המרווח הנותר בין האספלט המנוסר לבין אבני השפה לאחר הנחתן בבטון נוזלי לכל 

 עומק המבנה.

 

 רמפה מבטון  .08051.5

 יציקת רמפה מבטון עבור נכים בעליי מהחניה אל המדרכה. התשלום לפי הנפח במ"ק. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

 עבודות צביעה ותמרור  - 51.9פרק 
 
 
 
 
 כללי .1
 

המפרט הטכני מתייחס לעבודות צביעה אשר תבוצענה בפרוייקט שבנדון. מפרט זה מהוה חלק  
 מחוזה לבצוע העבודה בין הקבלן לבין החברה לפיתוח הרצליה בע"מ.בלתי נפרד 

 
 
 תיאור הפרוייקט ודרישות כלליות .2
 
 
 

 מטרת עבודה זו היא צביעה וסימון. 2.1 

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי למד את השטח ומגבלותיו ואת דרישות התוכניות,  2.2 
המחיר תכלול את כלל ההוצאות  החוזה, המפרטים ואופני המדידה והתשלום. הצעת

המקוריות והמקריות הכרוכות במילוי התנאים המפורטים באותם מסמכים שתידרשנה 
 .תייםבזמן ביצוע העבודה, וכן אחריות לשנ

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי העבודה השונים יפנה הקבלן למפקח  2.3 
בודה. בכל מקרה, אי הבנה או אי והוא זה אשר יחליט על פי איזה מסמך תבוצע הע

התחשבות באחד מתנאי המסמכים לא יהיה עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות  
 או לתשלום נוסף.

כל המדידות שידרשו בזמן העבודה יעשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח לפני  2.4 
 תחילת העבודה. 

 
 
 מפרט טכני מיוחד לעבודות סימון כבישים .3

  
 כללי 3.1 
   

-מפרט זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות בצבע קונבנציונאלי חד 
חודשים לפחות. סימון פני המיסעה כולל:  קווי  6-9מרכיבי רגיל, בעל אורך חיים של 

ניתוב, קווי הפרדה, קווי עצירה, פסים במעברי חציה, צביעת אבני שפה וצורות סימון 
 לתוכניות או להוראות החברה או המפקח.אחרות, בהתאם 

המפרט מתייחס לדרישות האיכות של : חומרי הסימון )צבעים וכדוריות זכוכית(, שיטת 
 הביצוע והעבודה המוגמרת באתר. 

הסימון יבוצע בצורה שהשטח הצבוע יהיה אחיד וגבולותיו חדים וברורים. הצורות 
 לתוכניות ו/או להנחיות בפקודת התעבורה.והמידות של השטחים הצבועים יתאימו 

 אין להתחיל בצביעה ללא סימון מוקדם של קווי הצבע וקבלת אישור של המפקח.

במידה והעבודה לא בוצעה לשביעות רצון המפקח, יבצע הקבלן קרצוף וצביעה מחדש 
 ללא תשלום נוסף.

 

 

 הגדרה  3.2
 

בים שיש מקשרן פולימרי צבעים קונבנציונאליים לסימון מיסעות אספלטיות מורכ
)אלקידי עם גומי מוכלר, אקרילי ועוד(, פיגמנטים, מלאנים, מוספים וממסים 

 הידרוקרבונייס ואינם מכילים כדוריות זכוכית מחזירות אור בהרכבם. 

גוון הצבע הינו לבן או צהוב. לגבי סימון אבני שפה, ייעשה שימוש גם בצבע בגוון אדום, 
 ים הנ"ל מיישמים בריסוס, בהברשה ו/או באמצעות גליל.שחור ואו כחול. את הצבע

 



  

   

 

 צבע 3.3
 

 את הצבעים הקונבנציונאליים מסווגים לשתי קבוצות איכות כדלקמן:

 חודשים לפחות. 6קיום של            -1מין 

 עמידות "משופרת" בשחיקה, הזעה ובליעה אקלימית, ייבוש מהיר וקיום  - 2מין 
 חודשים לפחות. 9של 

 

במהדורתו המעודכנת   -  934צבע מאושר לשימוש ע"י מכון התקנים בהתאם לת"י   א.
 במהדורתו המעודכנת ביותר.  – 1חלק  935 -ביותר  ו

ו מכשיר ריסוס. אין סומך הצבע יאפשר ביצוע נוח בעזרת מברשת, גליל א - סומך ב.
להוסיף מדלל כלשהו לצבע הסימון להגעת הסומך באם הדבר לא נדרש במפורש 

 בהנחיות היצרן. בכל מקרה תוספת המדלל טעונה אישור כתוב של המפקח.

הצבע יאפשר ערבוב נוח וקל בעזרת מוט וייהפך לתערובת אחידה בעלת    -  אחידות ג.
יכיל קרומים, גושים, משקעים  הסומך המתואר בסעיף ב' לעיל, הצבע לא

וחומרים זרים אחרים. אין להוסיף ממיס או מדלל כלשהו לצורך הקלה על ערבול 
 התערובת והפיכתה לאחידה. 

. BS 386, לפי התקן הבריטי 356או מספר  355הגוון הצהוב יהיה מספר  - גוון ד.
. גוון הגוון הלבן לא יהיה אפור יותר או צהוב יותר מאשר הדוגמא המוסמכת

 הצבע ייבדק לאחר ייבוש השכבה, באור יום.

במהדורתו המעודכנת   - 934ת"י  202הרכב הצבע יהיה בהתאם לסעיף  - הרכב ה.
מסך כל משקל  70% -ביותר . משקל תכולת המסה המוצקה  לא יהיה פחות מ 

 הצבע.

וך זמן  דקות ולמגע בגלגל, ת  10הצבע יתייבש למגע תוך זמן מירבי של    -  זמן ייבוש ו.
 דקות. 20מירבי של 

 

 כדוריות זכוכית 3.4
 

 כדוריות הזכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לדרישות תקן 

(TYPE II 2205-63 ASTM-D T (DROP-ON   אוCLASS B   למשלוח הכדוריות
תצורף תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת אשר תאשר את ההתאמה לדרישות הנ"ל. 

ן, יכיל ציוד זה מערכת לריסוס בלחץ של כדוריות  במקרה של שימוש בציוד ממוכ
 הזכוכית לתוך שכבת הצבע. 

 

 ציוד הצביעה  3.5
 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שכל עבודות הצביעה במסגרת מכרז זה יבוצעו ע"י ריסוס 
)ציוד ממוכן(. שימוש בציוד ידני יותר רק באזורים בהם אין גישה לציון ממוכן. בכל 

 ד ידני טעון אישור בכתב של המפקח.מקרה, שימוש בציו

ציוד הצביעה )הן ציוד ידני כגון מברשות וגלילים והן ציוד ממוכן כגון מרססת( בו מתכוון 
הקבלן לבצע את העבודה, ימצא במצב תקין ויהיה נקי מצבע של עבודות קודמות. הקבלן  

ותקינות הציוד לא יתחיל בביצוע העבודה לפני שקיבל את אישור הפיקוח לסוגי 
 שבכוונתו להשתמש.

 

 הכנת פני השטח לצביעה  3.6
 

, )ת"י 102הכנת פני השטח לצביעה תהיה בהתאם לנוהלים וההנחיות המפורטים בפסקה  
במהדורתו המעודכנת ביותר( סעיפים )א( עד )ד( ולדרישות וההדגשים המפורטים  - 934

 בהמשך:



  

   

 

ים אחרים באמצעות מטאטא מכני או הכביש ינוקה יסודית מאבק, חול וגופים זר א.
 אויר דחוס. שימוש במטאטא ידני טעון אישור המפקח.

 ניקוי חומר מודבק, צבע ישן, שמן וכדומה יבוצעו בהתאם למפורט בתקן. ב.

שלב הניקוי מאבק וחול יעשה בצמוד ככל האפשר לשלב הצביעה ובשום מקרה  ג.
 שעות לפני הצביעה. 24לא יותר מאשר 

ישור ניקיון הכביש על ידי המפקח לא רשאי הקבלן להתחיל בעבודת  לפני א ד.
 הצביעה.

יש לוודא כי פני השטח לפני הצביעה יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים  ה.
 לחים ו/או רטובים.

על שכבה אספלטית חדשה, תבוצע הצביעה לאחר המתנה של שבועיים לפחות  ו.
 מיום הסלילה.

ע ישנם בורות, סדקים וכד' הדורשים תיקון, יושלם התיקון במידה ובאזור הביצו ז.
 לפני תחילת עבודות הצביעה.

 

 צביעה  3.7
 

במהדורתו  - 934)ת"י  104הצביעה תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף  3.7.1
 המעודכנת ביותר(. כמו כן, יקפיד הקבלן על ההדגשים וההנחיות הבאות:

בהתאם לתוכניות או הנחיות המפקח או צורות ומידות הסימנים יהיו  א.
, על פי סדר 1970מינואר  2502 -ו 2501הנחיות המופיעות ב"רשומות" 

 הקדימויות הנ"ל.

 ביצוע הצביעה יעשה בציוד, בחומרים ועל פי הנוהלים המאושרים. ב.

לפני תחילת הצביעה, יכול ציוד הצביעה הממוכן, בנוכחות המפקח, מחוץ  ג.
 העבודה.לאחר 

לפני הצביעה, יש לבצע סימון מוקדם של מיקום וצורת הסימונים על פי  ד.
תכניות אך ההנחיות שתימסרנה לקבלן על ידי החברה או המפקח. סימון 

 זה חייב לא להראות כלל לאחר גמר הצביעה. 

הביצוע יהיה מדוייק ותואם את התוכניות וההנחיות. כל סטייה וטעות של  ה.
המדוייק תחייב מחיקה של הסימון השגוי באופן של  הקבלן מהמיקום

איראה כלל. מחיקת הסימון כמוגדר במפרט. לא ביצע הקבלן את המחיקה 
שעות, תהיה החברה רשאית לבצע את המחיקה ולנכות את  38תוך 

 ההוצאות מחשבון הקבלן.

במקרה של סימון במיקום שהסימון עדיין נראה יש להקפיד שהסימן  ו.
 במלואו את הסימון הקיים. החדש יחפוף

 

 תנאי מזג אויר 3.7.2

. יש למדוד c36או מעל   c10 -אין ליישם צבע כאשר הטמפרטורה מתחת ל
 ולרשום את טמפרטורת האוויר בזמן הצביעה כל שעה.

 

 כמויות 3.7.3

 כמויות החומרים יהיו בהתאם לת"י וההנחיות והדגשים המפורסמים להלן: 

מ"ר של  1 -)התזה( תהיה כמות הצבעה ¾, ½ ליטר לבעת צביעה בריסוס  א.
 מקרון(. 500 - 750הסימון. )העובי הרטוב יהיה 

בעת צביעה במברשת או גליל, כמו הצבע המינימאלית תהיה ½ ליטר צבע  ב.
 מקרון(. 500מ"ר של הסימנים )עובי רטוב של  1 -ל

 בצביעה ידנית אין לצבוע בבת אחת יותר מחצי מ"ר. ג.



  

   

 

מ"מ או יותר או כאשר יש צורך במילוי  2כשהאגרגט בפני המיסעה בולט  ד.
 מ"ר של הסימון לפחות. 1 -גומות קטנות, תהיה כמות הצבע ¾ ליטר ל

מיד לאחר יישום הצבע ובעודו רטוב, יש לפזר כדוריות זכוכית מחזירות   ה.
 מ"ר צבוע. 1 -גרם ל 150-200אור, בכמות של 

דקות   45לפתוח את הכביש לתנועה לפני שעברו  בניגוד לרשום בת"י אין ו.
 .2דקות לצבע ממין  20 -ו 1מגמר הצביעה לצבע ממין 

פתיחת הכביש לאחר מועד זה מותנית בייבוש מלא של משטח הצבע.  
במהדורתו  - 935בדיקת הייבוש תבוצע באמצעות בדיקת גלגל לפי ת"י 

 המעודכנת ביותר . 

 

 

 ופת האחריות(אורך חיים מינימאלי )תק 3.7.4

 .2חודשים לצבע ממין  9 -, ו1חודשים לצבע ממין  6אורך החיים המינימלי יהיה  

 

 הגנה על צבע טרי  3.7.5

סימונים טריים יוגנו על ידי חרוטים )קונוסים(. הצבת החרוטים, הסרתם ופתיחת  
 הקטע לתנועה תבוצענה בהתאם לנוהלים המפורטים בתקן והוראות המפקח.

 

 

 מחיקת סימני צבע קיימים 3.7.6

אין למחוק סימנים קיימים על ידי כיסוי בצבע חדש. הסרת סימנים קיימים ולא  
תקינים תבוצע ע"י מכונות בשיטת השיוף האופקי המעגלי בלבד אשר אושר ע"י 

 המפקח בשטח.

 

 צביעה חוזרת  3.7.7

וא רשאי אם שימת הצבע או השכבה המוגמרת אינה מניחה את דעת המפקח, ה 
שעות  24 -להורות על צביעה חוזרת, וזו תבוצע לפחות שעה אחת ולא יאוחר מ

 אחרי ביצוע השכבה שנפסלה.

 לא תשולם כל תוספת בגין השכבה הנוספת. 

 

 השכבה המוגמרת  3.7.8

פני השטחים הצבועים יהיו אחידים וגבולות השטחים חייבים להיות חדים  
 הסמוכים. וברורים ללא נזילה וחריגה לשטחים

 

 בקרת איכות  3.8
 

 שלבים נפרדים: 3 -בקרת האיכות מתייחסת ל
 

 בדיקות מוקדמות 3.8.1

לפי דרישת המפקח, ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון לבדיקות מעבדה מוקדמות, 
אשר יבוצעו על חשבון הקבלן. באם לא יעמוד המדגם בבדיקות המפורטות בתקן, 

 ל תו תקן(.יפסל החומר כולו )גם אם הינו בע

 

 בדיקות במהלך הביצוע  3.8.2

 בדיקות הבקרה שיבוצעו במהלך הביצוע הן:  



  

   

 

 כמות הצבע למ"ר )או עובי השכבה(. א.

 כמות כדוריות הזכוכית למ"ר. ב.

 זמן ייבוש. ג.

 בדיקת כמות חומר לא נדיף. ד.

 נוהל ביצוע הבדיקות יהיה בהתאם למפורט בתקנים.

 

 האחריות בדיקות בתקופת  3.8.3

במהלך העבודה רושמים ביומן מיוחד את מקום הצביעה, תאריך ושעות העבודה,  
כמויות חומרים בהם נעשה שימוש ופרטים של החומרים. טמפרטורת האוויר 
בזמן העבודה, הערות לגבי מצב המיסעה לפני העבודה וכן כל פרט נוסף בהתאם 

 לדרישות המפרט והמפקח.

 

 

 מדידת כמויות העבודה  3.9
 

 מפלט ע"פ ההגדרה בכתב הכמויותוישולם כסעיף קאופן המדידה לתשלום: 

התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והפעולות שפורטו במפרט, לרבות עבודות ההכנה  
 ועבודות תיקון ו/או חידוש הצבע, באם תידרשנה.

 
 

  



  

   

 

 
 מפרט טכני לעבודות תימרור ושילוט תנועתי  

 
 
 
 מפרט טכני מיוחד לאספקת והצבת תימרור   .1
 

  כללי 1.1
 כל עבודות התמרור כוללות ביסוס כנדרש 

 
 תיאור העבודה  1.1.1

 מכרז זה מתייחס לביצוע עבודת תימרור ושילוט תנועתי כדלקמן: 

 אספקת תמרורים. א.

 הרכבת תמרורים. ב.

 

 תקנים ומפרטים 1.1.2

 התקנים, ההוראות והתקנות המתייחסים לחלק זה הם כדלקמן: 

אוגוסט   -הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים    -סימון דרכים    -  934ת"י   א.
 במהדורתו המעודכנת ביותר. – 2013

במהדורתו   – 1999יולי  -סימון דרכים; צבעים לסימון דרכים  - 935ת"י  ב.
 המעודכנת ביותר. 

 של מת"י; תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור. 111מפרט אספקה מס.  .ג

 "לוח התמרורים" הרשמי שפורסם על ידי משרד התחבורה. ד.

: משרד התחבורה, התשתיות 2012תקנות והנחיות להצבת תמרורים  ה.
 הלאומיות והבטיחות בדרכים.

  משרד -הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  ו.
 .1993התחבורה, דצמבר 

 .1984אוגוסט  -יריעות וסרטים מחזירי אור  - 190מפמ"כ   ז.

 .1984אוגוסט  -תמרורי דרך מחזירי אור   - 268מפמ"כ   ח.

 .1989, פברואר 1ותיקון מס.  1977אוקטובר  -מחזירורים  314ת"י  ט.

 
 

 תימרור ושילוט הדרכה בדרכים וחניונים 1.2 
 

התמרורים והשלטים יבוצעו מן החומרים המפורטים בפרק זה ועל פי ההנחיות  א.
 ותהליכי העבודה המפורטים להלן.

 תוכנית השילוט תקבע על ידי החברה המזמינה.  ב.

בטרם פורסמו הנחיות שילוט מחייבות, יפעל הקבלן על פי טיוטת ההנחיות  ג.
 חיות המנהל או המפקח.לתכנון שילוט הדרכה בדרכים שיומצאו לו, ועל פי הנ

 בלבד. CASE UPPER CASE / LOWERרישומי יעדים בלועזית יהיה עם  ד.

אם הקבלן לא קיבל את תכנון השלט בצורה ממוחשבת, על גבי דיסקט, עליו  ה.
של כל שלט בתוכנת המחשב   1:20 -להכין שרטוט בקנ"מ שאינו קטן מ

ט. השרטוט יכיל את שבאמצעותה הוא מכין את מרכיבי מסר להדבקה על השל
כל פרטי השלט בצורתם המדויקת בקנ"מ מתאים. לא יאושר שרטוט בו מיוצגים 
מרכיבים בשרטוט על ידי ריבועים, עיגולים או כל סימן מייצג אחר. על שרטוט זה 

 לקבל את אישור הרשות המזמינה טרם ייצור.



  

   

 

טים ולפני הקבלן חייב להזמין את המפקח לביקורת במפעל במהלך ייצור השל ו.
סיום העבודה. כמו כן, עליו לקבל אישור בכתב המאשר התאמת התמרורים 

 והשלטים למפרט זה לפני אספקתם לרשות המזמינה.

 הפונט לשפות השונות יהיה כדלקמן: ז.

 תמרורים.-  עברית  
 .BOLD TRIUMVRAT-אנגלית 

 מערך המיחשוב של הקבלן יכלול: ח.

 .CASMATEתוכנת  (1 

 פעיל.מודם (2 

 גרפיקאי מנוסה בהפעלת המערכת והתוכנה.(3 

 פלוטר חותך.(4 

 

 פחים 1.3

 .268השלטים ייוצרו בהתאם למפרט מת"י מס.  א.

מ"מ. בשלטים קטנים ללא  2פחי השלט יהיו עשויים לוח אלומיניום בעובי  ב.
 מ"מ. 2.5מ"מ. פחי התמרורים יהיו בעובי של  2.5מסגרת, עובי הפח הייה 

. הקבלן יידרש מפעם לפעם להציג תעודה H385052האלומיניום יהיו מסוג  ג.
 המעידה על סוג האלומיניום שבשימושו.

לוח האלומיניום ייצרב וינוקה משמן ויעבור פסיבציה שקופה זהובה לפי הנתונים  ד.
 בטבלה שלהלן:

חומרי בניה של  תהליך
 האמבט 

 הערות חומרים באמבט 

צריבה וניקוי קל 
 משמן

316 S.S. 

P.P 

 8/674ריאוקס 

 13/4אנטוקס  

20% - 10% 

C-30C20 

 פסיבציה

 שקופה / זהובה 

316 S.S. 

P.P 

 1000Lאלודין  

 1500אלודין  

11% - 9% 

C-55C45 

 

לוח האלומיניום יצבע מצידו האחורי של השלט בצבע אפור כהה מט בשתי  ה.
 שכבות.

 מ"מ. 2בעובי  H-38 - 5052התמרורים יהיו עשויים מלוח אלומיניום מסוג  ו.

 

 מסגרת  1.4

מ"מ  30המסגרת תהיה מורכבת מפרופילים סגורים בעלי חתך מרובע של לפחות  א.
 מ"מ לפחות. 2.0עובי דופן של הפרופילים יהיה 

 כל מרכיבי המסגרת יהיו מגולוונים )כולל מערכות חיבור וכיו"ב(. ב.

 

 חומרים מחזירי אור .51

ייצור התמרורים / שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד. החומר המחזיר אור   א.
?( בהתאם למפרט מת"י   011או אס 517~72יהיה מחזיר אור רגיל או רב עוצמה )

 .2, החזרת אור מס. 3, טבלה 208, סעיף 1983מאוקטובר  190מס. 

  ו מסוג "יהלום"שלטי הדרכה עיליים יהיו מחומר מחזיר א ב.
ס(, אלא אם כן צוין אחרת. ייצור השלטים ויישום החומר מסוג 24~2ם  14-40)כהל

"יהלום" יהיה על פי הנחיות היצרן. תקציר ההנחיות מובא בנספח ב' למפרט זה 
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הרשות המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבקר  



  

   

 

היצרן, על מנת לבדוק ולוודא שהנחיות אלה מתבצעות  במפעל הקבלן, בליווי נציג  
במלואן. אי מילוי הנחיות אלה יביא לאי אישור השלטים דרגת החזר האור של  

 חומר זה תהיה לפי הטבלה המצורפת בנספח ב'.

 הדבקת סרט מחזיר האור לפח האלומיניום תעשה כדלקמן: ג.

 אור רב עוצמה.לגבי חומר מחזיר אור רגיל ומחזיר  -הדבקה חמה  .1 

 (.DIAMOND GRADEלגבי חומר מסוג "יהלום" ) -הדבקה קרה  .2 

החומר מחזיר האור יודבק אל משטח לוח האלומיניום באמצעות מיכשור מיוחד  
 המופעל על ידי תת לחץ וחום או על ידי גלגלות לחץ.

הציוד ושיטת ההדבקה יהיו בהתאם להוראות בכתב של יצרן החומר מחזיר   
 האור.

צורת השלט, צבע הסימנים המסומנים עליו ומידותיו יתאימו לצבע בקובץ תקנות  ד.
 .  ייצור השלטים )הסימנים שבו( יהיו מחומר מחזיר אור בלבד. 2502תעבורה 

הסימנים בתמרור בלבד יעשו בהדפס משי על החומר מחזיר או צבעי ההדפסה,   ה.
ו בהתאם להוראות בכתב של רשתות ההדפסה וכן שיטת ההדפסה והייבוש יהי

 יצרן החומר מחזיר האור. 

 בשילוט לא יעשה שום חלק על ידי הדפסת משי. 

בחומר מחזיר אור מסוג "יהלום" הדבקת יריעות החומר תעשה כך שחץ הסימון  ו.
על גבי החומר יהיה אופקי בשלטים עיליים לגבי חומר הרקע ואנכי לגבי הכיתוב 

היישום יהיה כך שהחץ הסימון אנכי בלבד. אין )טקסט(. לגבי שלטים צידיים 
בשום אופן להדביק קטעים שונים של יריעות החומר בכיוון השמה שונה אחד 

 מהשני או כשחץ הסימון אלכסוני.

יש להשתמש בכל שלט בחומרים מחזירי אור מאותה סידרת ייצור על מנת   ז.
 להבטיח אחידות מלאה בצבע. 

 

 סימון 1.6

 האחורי מדבקת יצרן שעליה יצוינו:כל שלט ישא בצידו 

 שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום. א.

 חודש ושנת ייצור. ב.

 ס"מ. 2הנתונים יכתבו בגובה אות של 

 ס"מ. x 10 15גודל המדבקה לא יעלה על 

 צדדיים לא תודבק מדבקה כאמור. -בשלטים דו

 

 וג "יהלום":  מקדם מינימאלי של החזר האור בחומר מחזיר אור מס1טבלה מס. 

GREE
N 

GREE
N 

BLUE RED YELLO
W 

WHITE ENT 
ANGL

E 

ODS 
ANGL

E 

300 75 43 215 660 800 -1 0.2 

150 30 20 100 240 400 30% 0.2 

120 18 10 45 160 200 -4 0.5 

50 10 5 26 35 100 30% 0.5 

 

 אריזה  1.7

 חומרים 1.7.1



  

   

 

( ויהיו בעלי מידה  10)התמרורים יארזו בקבוצות של לא יותר מעשרה  א.
 וצורה אחידה בקבוצה, ויקשרו בעזרת סרט מתאים.

 כל שני תמרורים יונחו כשפניהם אחד כלפי השני. ב.

בין שני התמרורים תהיה הפרדה באמצעות נייר אריזה עמיד או כל חומר  ג.
 אחר שווה ערך. 

יש  כל חבילה תיעטף על ידי קרטון או כל חומר אחר שווה ערך. לאחר מכן ד.
לקשור את החבילה ולוודא שהתמרורים מהודקים היטב בתוכה ולא זזים 

 אחד כלפי השני.

 

 

 שלטים 1.7.2

 שלטים שלמים יארזו במסגרת של עץ כאשר כל שלט מופרד אחד מהשני. א.

במידה ויש צורך להוביל פנלים לצורך הרכבה, יש לעטוף כל פנל ביריעות  ב.
 ניהם, ולארוז אותם במסגרת עץ.פלסטיק כפולות עם בועות אוויר בי

 ההובלה צריכה להתבצע בשכיבה או בעמידה, כך שאין תזוזה ביניהם. ג.

אין להניח לצורך הרכבה פנלים על האדמה או רצפה עם פניהם כלפי מטה  ד.
 ואין לדרוך עליהם במשך ההרכבה.

 

 

 בדיקות ודגמים 1.8

מן לבדיקה של מכון יש להגיש דגם תמרור בגודל בין עירוני עגול ומתו א.
התקנים/הטכניון לאישור לפני תחילת הייצור הסדרתי. הקבלן לא יתחיל בייצור 
עד שלא יקבל תעודות מאחד מהמכונים הנ"ל המעידות על תקינות סידרת 

 התמרורים.

על הקבלן להגיש תעודות המעידות על עמידות הסרטים המחזירים אור בתקן  ב.
 .1983, מת"י 190

 

 

 בחינה  1.9

 .12סעיף  268בחינת התמרורים תעשה בהתאם למפרט מת"י  א.

גרם לכל ס"מ רוחב,  900בדיקת הדבקה של הסרט לתמרור תעשה בכוח של  ב.
 ג.57~4 -ם - 903-8ובהתאם לתקן 

שבמפרט  12.6 -ו 12.5, 12.4, 12.1פגמים חמורים יחשבו אי עמידות בסעיפים  ג.
 .268מת"י 

 . 2במהדורתו המעודכנת ביותר  רמה  - 934לפי ת"י התמרורים יבחנו גם  ד.

 .4%לכל הדגמים  RAR ה.

 

 התקנה 1.10

או  6, "4, "3תמרורים יותקנו באמצעות מערכות חיבור המתאימות לקוטר " א.
חיבור לעמודים עבים יותר או עמודים שאינם עגולים יעשה על ידי סרטי הצמדה 

 מנירוסטה.

 לעיל. 1.2במסמך י"א שבסעיף שלטים יותקנו בהתאם לאמור  ב.

שלטים יורכבו בשלמותם לפני שיותקנו על העמודים או גשר השילוט שעליו הם  ג.
מורכבים. על הקבלן לוודא שחלקי המסגרת מוצמדים היטב זה לזה, עד כדי כך  

 שלא ניתן לראות ולו סדק צר בין החלקים.



  

   

 

 התקנת תמרורים ושלטים צידיים: ד.

 ם יקבעו על ידי המפקח בעת מסירת הוראת הביצוע.מספר וקוטר העמודי- 
 ס"מ. 0.396יהיו בעלי עובי דופן של  4עמודים בקוטר "- 
 ס"מ. 0.220יהיו בעלי עובי דופן של  3עמודים בקוטר "- 

 
 כל מחירי התמרורים והשלטים יכללו ביסוס.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  

   

 

 3+ג'2+ג'1ג'מסמך 

 מפרט מיוחד לעבודות מים  – 57פרק 

 

 

 כללי  .1

 תיאור העבודה  1.1

 מכרז/חוזה זה הנו מכרז משותף המתייחס לעבודות הספקה והנחת קווים למי שתייה. 

 :העבודה כוללת

 הספקת צינורות ואביזרים .א
 עבודות חפירה, שיקום ופיתוח .ב
מגופים, שוחות בקרה, חיבורי  עבודות הנחת צנרת ואביזרים לרבות ברזי שריפה,  .ג

 בתים ועוד
 עבודות חציית כבישים קיימים .ד
 החזרת המצב לקדמותו  .ה
 עבודות פיתוח .ו
 עבודות קרצוף וסלילה  .ז
 עבודות ניפוץ .ח
 עבודות שירוול  .ט
 עבודות קידוח אופקי ודחיקה  .י

 
 רישיונות ואישורים  1.2

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למתכנן ולמפקח את כל הרישיונות 
והאשורים לביצוע העבודה לפי התוכניות. לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי 
דרישתו, מספר מספיק של תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות 

ת את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך  הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויו
 הרישיונות. 

פירוש המילה רשויות בסעיף זה הינם: תאגיד מי רעננה, עיריית רעננה, משרד מהנדס  
העיר, רשות הניקוז, חברת החשמל, משרד התקשורת, חברת "בזק", חברת "הוט", 

רשות  חברת "נתיבי ישראל", משטרת ישראל, חברת "סלקום", חברת "פרטנר",
 " וכדומה. IBCהעתיקות, חברת "מקורות", חברת" 

 הגנה נגד פגעי טבע   1.3

אמצעי ההגנה כנגד פגעי טבע אשר יינקטו ע"י הקבלן יהיו על חשבונו. במיוחד תשומת 
לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה תבוצע בחלקה בתוואי סמוך לקווי ביוב וניקוז ראשיים 

 עלולים לזרום בו מים ממקור כלשהו. קיימים ולאורך אפיק ניקוז טבעי אשר 

 אמצעי זהירות ובטיחות  1.4

 כללי  1.4.1

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל  
אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות  

חפירה וציוד מכני  בעבודות חפירה, הנחת צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד 
וכדומה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או  
בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד  

 העבודה ואלו הנדרשות בהתאם לחוקי התכנון והבניה. 

יפונים, מעקות,  הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות ו/או דרכים עוקפות, פיגומים, ד
גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות שמירה, כדי להזהיר את הציבור  



  

   

 

מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, בורות, תעלות, ערמות  
 עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. 

לפני תחילת העבודה בכל קטע וקטע יעביר הקבלן למפקח לאישור רשימה של כל 
אמצעי הזהירות, הדיפון, התמיכות והשלטים בהם בכוונתו להשתמש, כולל תכנון  
הנדסי מלא שלהם. בלילות הקבלן יתלה ו/או יציב פנסים במספר מספיק, בפינות  
ולאורך התעלות המגודרות. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב  

את ערמות העפר ולסלק הקבלן למלא את כל הבורות, התעלות והחפירות, ליישר 
 את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה. 

בכל משך העבודה, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניה בתוך התעלות באתר  
העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני  

ת החפורות, מצד אחד  מפולות והתמוטטות, כולל דיפונים ותמיכות, לאורך התעלו
שלהן או משני צידיהן, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט. כאשר החפירה  
נחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי והוראות התקן הישראלי לחפירות ליסודות, על  
הקבלן לקבל חוות דעת בכתב של יועץ מומחה להנדסת קרקע וביסוס ויועץ בטיחות 

העובדים והמבנים בסביבה. לפני תחילת   מטעמו על שיטות החפירה וההגנה על
ביצוע העבודה, יועץ הקרקע יגיש לאישור המזמין והמפקח דו"ח בנושא אמצעי  
הדיפון והתמיכה הדרושים. תכנון כל אמצעי הדיפון והתמיכה טעון חתימתם של  
יועץ הקרקע ויועץ הבטיחות אשר יועסקו ע"י הקבלן ועל חשבונו של הקבלן. על  

מ'   2הרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות הקבלן לדאוג ל
משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו  
להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה  
ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, בדיפונים, תמיכות,  

 כובעי מגן וכד'. 

 קרקעיות-חפירה ומילוי תעלות לתשתיות תת 1.4.2

 כללי 1.4.2.1

תוך ביצוע עבודות הכנה ופירוק, חפירה, חציבה, מילוי, כבישה, 
הידוק והחזרת השטח לקדמותו, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי 
הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש, כלומר לגדר, 

כוחו באתר  -זיהוי של הקבלן ושל באלהציב שלטי אזהרה ושלטי 
העבודה, להאיר כחוק כל חפירה או בור בהתאם לדרישות 
המשטרה והרשויות המקומיות, להבטיח מעברים בטוחים להולכי 

 רגל ולהציב שמירה מתאימה. כולל שימוש בכלובי הגנה.

לעובדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות מגן, 
ע מגן, כל כלי העבודה והמכשירים יהיו תקינים, אוזניות מגן, כוב

 שמישים ויהיה להם אישור מוסמך במקום שנדרש.

 הכנות מחייבות 1.4.2.2

 לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא:

הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, הצטיידות  (1
 באמצעי הבטיחות המתאימים לפי פרק הבטיחות.

רטות של החברה/המשרד לגבי  קיום הנחיות או תוכניות מפו (2
 עבודות ההכנה והפירוק וחפירת התעלה. 

 אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים. (3

אם לא התקיים אחד או יותר מן התנאים דלעיל חל איסור מוחלט 
 להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות לממונה.

  



  

   

 

 תמיכה ויציבות 1.4.2.3

 כללי .א

העבודה את  לפני תחילת החפירה יכין הקבלן במקום 
החומרים הדרושים לעבודה, כולל גידור, תאורה, סולמות 
גשרים למעבר הולכי רגל, שילוט וכל ציוד בטיחות וחומרי 

 עזר הנדרשים.

 דיפון ותמיכה .ב

צידי החפירות ידופנו וייתמכו, במידה שהקרקע מחייבת  
דיפון ובהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה, בין אם 

 רש זאת ובין אם לא.נציג החברה/המשרד ד

הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי  
לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של 
הדיפון. מערכת הדיפון והתמיכה תוצג לאישור המהנדס  
 ותלווה באישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן. 

 ונים.הכנת התוכנית ואישורה כלולה במחירי היחידה הש

לחילופין, ואם תנאי האתר מתירים זאת, יוכל הקבלן 
במקום לדפן ולתמוך, לעצב את צדי החפירות לפי השיפועים 
הטבעיים. גם במקרים של חפירת תעלות עם דפנות יציבות. 

 חל איסור מוחלט לעבוד בתעלה ללא כלובי הגנה.

 אחריות ליציבות .ג

לביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות 
באורח מקצועי טוב. מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את 
הקבלן מבחינת החוק והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות 

מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר  
המתבצעות באתר, לרבות בטיחות המבנים והדרכים 

 הסמוכים לאתר, על כל המשתמע מכך.

 אחריות 1.4.3

לכל נזק שייגרם לאנשים, לבעלי חיים ולרכוש עקב   הקבלן יהיה האחראי היחידי
אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות בשל כך אשר  
תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים 
אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל  

שחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים  י
 סמכא. -או בוררות עפ"י מסמך אחר בר

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת  
פיצויים בגין אובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות  

אי  תאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. פוליסת ביטוח מ
של תנאי החוזה   הפרה יסודיתהפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הינה  תשלום

 את כל התשלומים המגיעים לקבלן.    לעכב( והמזמין יהיה רשאי מיד נספח ג')

לפני תחילת העבודה, ובכל מקרה של ספק באשר לקיום הבטיחות באתר ולביצוע  
קין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן, על חשבונו, את ת

מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את כל  
הנחיותיו. כל זאת בנוסף לדו"ח ולאמצעים שיוכנו ע"י יועץ הקרקע ויועץ הבטיחות  

 של הקבלן. 

ת הקבלן מאחריותו המלאה  אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור א
והבלבדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב  

 עבודות המבוצעות על ידי הקבלן. 



  

   

 

בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, העלות הכוללת של העבודות,  
עיל, הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות, שחלק מהם פורט ל

כולל העסקת יועץ קרקע וביסוס ויועץ בטיחות במשך כל תקופת ביצוע העבודה  
וביצוע עבודות תימוך ודיפון לפי הנחיותיהם רואים אותם ככלולים במחירי היחידה  

 השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 קרקעיים-מתקנים עיליים ותת 1.5

קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: -קרקעיים והתת-העלהקבלן יבדוק מקום המתקנים 
צנרת מים, ביוב, חשמל, תאורה, טלפון, טל"כ, קווי סלקום, פרטנר וכדומה. מיקום 
הקווים המסומנים בתוכניות הוא משוער ויש לגלותם בשטח לפני ביצוע עבודות 

 בקרבתם.

ים מיוחדים קרקעיים או השימוש במכשיר-החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת
לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות 
המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם תוך כדי העבודה יפגעו שירותים ו/או מתקנים 

 ו/או ציוד כלשהם, כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן.

ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול  תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות
קרקעיים והעיליים כמסומן בתוכניות ו/או כפי שיובאו לידיעתו מדי -בשירותים התת

פעם ע"י המהנדס )וזאת מבלי להטיל כל אחריות על המהנדס ו/או המזמין ו/או מי 
 מטעמם בקשר לכך(.

המסמנים שינוי בכוון במקרה של חציית כביש יתקין הקבלן שלטי אזהרה ושלטים 
התנועה ויעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה על פי הוראות הבטיחות 

 והנחיות המשטרה.

במקרה של חציית קווי צינורות ותעלות או מתקנים וכבלי חשמל או טלפון וכדומה, 
עה ישמור הקבלן על שלמות הקווים, הכבלים וכדומה ועל כושר פעולתם, ובמקרה של פגי

ידאג לתיקונם המיידי ובתיאום עם בעל התשתית. עבודה בסמוך או מתחת לכבלי חשמל 
או בהתאם הנדרשות לרבות  \ עיליים תתבצע על פי הנחיות ח"ח, לרבות נקיטת כל  ו

 הפסקת חשמל.

בכל מקרה של חציית קווים מצטלבים או עבודה בקרבת קווים מקבילים יקבע המהנדס 
 הקיימים ובין הקו שבהנחה.את המרחקים בין הקווים 

במקומות בהם תיחפר התעלה על יד עמודי חשמל ו/או טלפון, ינקוט הקבלן בכל 
האמצעים הדרושים להבטחת שלמות העמודים. בהתאם להנחיות הגופים החיצונים 
)בזק, ח"ח וכו'( והנחיות המזמין  הקבלן ידאג לקבלת רשות מאת הרשות המוסמכת 

 מתח גבוה ויפעל בהתאם להוראותיה. לביצוע עבודות ליד חוטי

קרקעיים, ובהתאם -הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים ליד מערכות וקווי תשתית תת
להנחיית המהנדס. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודות הנ"ל לרבות כל  
התשלומים שידרשו לטובת איתור התשתיות, הפסקתן לטובת ביצוע העבודה ו/או 

 השגחה מטעמם. תשלום בגין

 עבודה בשטחים מוגבלים   1.6

לתשומת לב הקבלן, חלק מהעבודה תיעשה בשטחים מוגבלים וצרים, בסמוך למבנים, 
כבישים וכן עבודות לאורך תשתיות תת קרקעיות קיימות, מתקנים תת קרקעיים, 
 חזיתות של מבנים ומתקנים קיימים ובקרבת קווי ביוב, ניקוז, מים, קווי טלפון וחשמל

 קרקעיים ו/או כל תשתית אחרת, מערכות שירותים קיימים ותשתיות עיליות או-תת
קרקעיות, סמוך לגדרות, קירות, עצים ושיחים וכד' ובמקומות בהם יהיה השימוש -תת

בכלים מכאניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא. במקומות 
ירה מפני מפולות ו/או התמוטטות, אלה הקבלן יתקין תמיכות ודיפונים להגנת החפ

 למפרט הכללי. 01002כמפורט בפרק 

העבודות כוללות העתקה זמנית של תשתיות לפי הנחיות המפקח. כמו כן, העבודות 
בשטחים אלה תבוצענה בזהירות, בכלים מתאימים, ואף בעבודות ידיים, באופן שיבטיח 

 את יציבות המבנים. 



  

   

 

ל פי הנחיות הבטיחות יבוצעו החפירות להנחת  או ע\במקומות בהם יורה המפקח ו
הצנרת תוך תמיכה באמצעות מערכת תמיכות שהקבלן יציע ותאושר ע"י המפקח. 
הקבלן יחזיק באופן קבוע באתר לפחות שני סטים של מערכת תמיכות כנ"ל, כך 
שהקרקע תמיד תהיה תמוכה גם עם התקדמות החפירה והתקנת סט תמיכות בקטע 

 חדש. 

יפון והתמיכה תוצג לאישור המהנדס ותלווה באישור מהנדס קונסטרוקציה מערכת הד
מטעם הקבלן. הכנת התוכנית ואישורה כלולה במחירי היחידה השונים. מדובר בכמות  

מ"א( או בקטעים  60-תמיכות שתאפשר לבצע עבודה בין שני תאי ביקורת )מינימום כ
 של קווי מים באורך דומה.

עם שיפועי קרקע יציבים ומרווחי עבודה נאותים. שיפועי  העבודה בכל שלביה תיעשה
הקרקע בדפנות החפירה, התמיכה והייצוב שלהם, הניקוז ומרווחי העבודה יותאמו בכל 
קטע של החפירה לתנאי הקרקע בתחומו והם יעמדו בכל התקנים והתקנות הנדרשים 

 בעבודות אלו. 

מ'  2.0למרחק של לפחות  על הקבלן לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה
 משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. 

כמו כן על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות 
שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, 

וכד'. בכל מקרה שלא תתאפשר חפירה עם  כלונסאות, קירות, שיגומים, כובעי מגן 
שיפועי קרקע ומרווחי עבודה, הקבלן יעשה שימוש בדיפונים על חשבונו, מלבד חפירות 

 בעומקים שהוגדר תשלום בגין דיפונים.

 תיאום עם גורמים ורשויות  1.7

לפני תחילת העבודה ובפרט לפני ביצוע ליד מערכות תשתית בין אם הן מסומנות 
על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים מתוך בתוכניות או לא,  
 הרשימה הבאה:

 תאגיד מי רעננה בע"מ )המזמין( מהנדס התאגיד או מי מטעמו. 1.7.1

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי מים וביוב עם מהנדס התאגיד וידאג לנוכחות  
 ים. פיקוח מטעם התאגיד בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימ

 מחלקות רלוונטיות בעירייה 1.7.2

ניקוז, חשמל, תאורה, גינון וכדומה, על פי הוראות המהנדס. כולל סיור באתר  
לפחות שבוע ימים לפני תחילת העבודה, הצגת העבודה בשטח וע"ג התוכניות 

 והעברת דיווח פורמלי למזמין. 

 חברת החשמל 1.7.3

העבודה, או לפי הנחיות    ימים לפני מועד ביצוע  3הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות  
קרקעיים. העבודה  -בכתב מחברת החשמל, ליד עמודי החשמל וקווי חשמל תת

באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל.  
לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת חשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב  

שרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה היה לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפ
ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת 

 החשמל. 

  



  

   

 

 חברת "בזק" 1.7.4

הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון,  
 בזק. שוחות טלפון וקווי טלפון תת קרקעיים תעשה רק בנוכחות מפקח של חברת 

 " HOTחברת " 1.7.5

 הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם חברת הכבלים ויעבוד בהתאם להנחיותיהם. 

 חברת "פרטנר"  1.7.6

 הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם החברה ויעבוד בהתאם להנחיותיהם.

 חברת "סלקום" 1.7.7

 הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם החברה ויעבוד בהתאם להנחיותיהם.

 חברת "מקורות"  1.7.8

 פקוח בתאום עם החברה ויעבוד בהתאם להנחיותיהם.הקבלן יזמין 

 IBCחברת  1.7.9

 הקבלן יזמין פקוח בתאום עם החברה ויעבוד בהתאם להנחיותיהם.

 רשות העתיקות 1.7.10

 הקבלן יזמין פקוח בתאום עם הרשות ויעבוד בהתאם להנחיותיהם.

 משטרת ישראל 1.7.11

שורי על הקבלן יהא לקבל אישור המשטרה לעבודות בכבישים ובצמתים לרבות אי
סגירת רחובות או מסלולים מסוימים אשר ידרשו מהקבלן העסקת אנשים להטיית 

 התנועה ואלה יהיו כלולים במחיר היחידה. 

היה ותנאי העבודה מחייבים העסקת שוטרים בשכר, על הקבלן למלא אחרי דרישה  
 זו. הקבלן ידאג להזמינם ובתיאום עם המפקח ובהנחיתו. 

 חצייה ופגיעה במתקנים  1.8

התחלת העבודות יהיה על הקבלן לברר בשטח, ברשויות המוסמכות או במוסדות  לפני
הנוגעים בדבר את מקומם של קווי צינורות מים, ביוב וניקוז, כבלי חשמל וטלפון, תעלות 
ובורות ספיגה, גדרות וכל מתקן תת קרקעי ועל קרקעי אחר הנמצאים בתחום עבודותיו. 

בצענה עבודות גישוש מקדימות לאיתור הקווים במידת הצורך ועפ"י דרישת המפקח תת
האמורים. לא ישולמו תוספות בגין גישושים אלו ומחירם היה כלול במחירי סעיפי 

 העבודה המתאימים. 

במפרט הכללי.  002עבודה בסמוך למתקנים כאלה או חצייתם תבוצע וכמפורט בסעיף 
לאתר ולסמן אותם לפי  בניגוד לאמור בסעיף זה, חלק מהקווים לא סומנו ועל הקבלן

 מידע שיתקבל מהרשויות השונות וממחלקות העירייה השונות במהלך העבודה.  

גילוי המתקנים התת קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בנוכחות ובהשגחת בעלי  
המתקנים ובכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח  
והרשויות הנוגעות בדבר. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים העיליים 

כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע והתת קרקעיים הקיימים ויתקן, על חשבונו הוא, 
עבודותיו. באם יתגלה מתקן המפריע למהלך ביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן באופן 

 מידי למפקח, אשר יורה לו על אופן הטיפול בו. 

  



  

   

 

הקבלן מצהיר בזה שבמידה ויגרם נזק כלשהו למבנים ולמתקנים הקיימים כתוצאה 
י בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, הנובעות מביצוע עבודותיו יישא באופן בלעד

מהנזק הנ"ל ומשחרר בכך את המזמין מאחריות כלשהי בקשר לנזק האמור. לא ישולם 
בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות והגורמים, ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת  

ות עבור כל  שלמות המתקנים העיליים והתת קרקעיים )לרבות חפירה בידיים(, וההוצא
אלה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות. עבור גילוי מתקנים תת 
קרקעיים, לרבות איתור תשתיות ללא הרס, לא ישולם בנפרד והעלות כלולה במחירי 

 היחידה.  

על הקבלן לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת מתקנים אלו במידה והם 
הקבלן מופנית לכך שבכל מקרה לא תשולם לקבלן כל  מפריעים לעבודתו. תשומת לב

תוספת מחיר בגין קשיים שייגרמו לו בעבודה עקב הימצאות מתקנים קיימים לאורך 
 התוואי ולרוחבו ועליו לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה השונים. 

על הקבלן להבטיח את שלמות קווי המים, הביוב והניקוז הקיימים במשך כל זמן ביצוע 
בודה. עבור נקיטת כל האמצעים להגנה על הצינורות הנ"ל, באישור ובהוראת המפקח הע

 באתר, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי הנחת המערכות החדשות. 

 מדידות וסימון  1.9

במפרט הכללי לעבודות סלילה של כבישים ומדרכות, ימדוד   51005בנוסף לאמור בסעיף  
המהנדס, את רומי העפר הקיימים בתחום עבודתו ויקבל את אישורו הקבלן, בנוכחות 

בכתב של המהנדס על נכונות מדידה זו. עבודות החפירה יחושבו על בסיס מדידה זו, 
כהפרש תיאורטי בין המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתוכניות. עבור עבודות 

 ל כל הסעיפים.מדידות אלו לא תשולם תוספת, ומחירן כלול במחירי היחידה ש

כמו כן יימדדו כלל שוחות הביוב והניקוז בתחום העבודה של הפרויקט תוך מתן דגש על 
 שוחות הביוב בתחום המגרשים הפרטיים אליהם מתחברים במהלך העבודה.

מחובתו של הקבלן לספק שירותי מדידה קבועים במהלך הפרויקט. הן לצורך אימות 
 נים חסרים.נתוני התכנון והן לצורך השלמת נתו

השירותים יכללו מדידות לצורכי ביצוע וכל מדידה אחרת שתידרש ע"י הפיקוח ו/או 
 המתכנן, בתחומי הפרויקט.

 בגין האמור לעיל לא תשולם כל תוספת מחיר.

 הגנה על העבודה והאתר, סידורי התנקזות זמניים 1.10

מצעים מבלי לגרוע מהוראות החוזה )נספח ג'(, הקבלן ינקוט על חשבונו בכל הא
הדרושים כדי להגן על המבנה ועל עבודותיו מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, 
סופה, סערה, שיטפונות, רוח, שמש וכיוצא באלה, במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת 
כל עבודה למהנדס )בהתאם ליתר הוראות המכרז / חוזה(. במיוחד ינקוט הקבלן על 

ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר  חשבונו, לפי דרישת המהנדס 
מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, 
החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת תעלות זמניות לפני מסירת 

 העבודה. 

 ון הקבלן.כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשב

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן 
אם לא, יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו של המהנדס, והקבלן  

 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או אחרת.

העבודות ועד למסירתו  הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע 
 לידי המזמין.

  



  

   

 

 בדיקות  1.11

 כללי 1.11.1

( והמפרט, כלל החומרים שיעשה נספח ג'מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה )
הקבלן בהם שימוש וכן העבודה שתבוצע על ידו יעברו בדיקות לפי דרישת 
המהנדס ו/או המזמין, אשר התשלום בקשר אליהם יחול על הקבלן ועל חשבונו 

 )ייכלל ביתר הסעיפים(. 

 היקף הבדיקות 1.11.2

 בדיקות שעבורם יזמין הקבלן "דמי בדיקות" תכלולנה: 

ת הידוק מצעים בשכבות שונות; בדיקות דירוג חומר מילוי; בדיקות בדיקות צפיפו
 חוזק בטונים; צילום וידיאו של פנים הצנרת. 

 בדיקות אשר יבוצעו על חשבון הקבלן וייכללו במחירי היחידה השונים: 

בדיקת לחץ; בדיקות ריתוך צינור )רדיוגרפיה(; איכות המים; בדיקות אטימות;  
 ם הווידאו; בדיקות צנרת לעמידה לפי תקנים.שטיפת הצנרת לקראת צילו

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות  
 המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים עקב הנ"ל לא תתקבלנה. 

כל הבדיקות באתר יבוצעו בתאום מראש עם המפקח ובאישורו. חל איסור  1.11.3
 ת ללא נוכחות של המפקח.מוחלט לבצע בדיקו

 הזמנת הבדיקות והתשלום למעבדות יהיה על ידי ועל חשבון הקבלן.   -תשלום   1.11.4

 ניקיון השטח בגמר העבודה  1.12

בגמר יום העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק פסולת, שיירים ויתר 
 חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר
כולל סילוק צריפים ומבני עזר אחרים, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי 
מבנה שונים שלידם בוצעו עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו, 

 הכול לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

ו בתקופת העבודה יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנס
 לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע.

הקבלן יסלק מדי יום את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על ידי המשרד 
 להגנת הסביבה ועל חשבונו.

הפסולת תערם בכלים ייעודיים ותסולק לאתר המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה  
רוש קבלות ו/או  )בהתאם לסוג הפסולת( על ידי ועל חשבון הקבלן. המזמין רשאי לד

 תעודות שקילה המוכיחות סילוק לאתר מאושר.

הקבלן יעמיד לרשות המזמין מדי יום במהלך יום העבודה וככל שיידרש מטאטא מכני  
. היה והקבלן ימנע מניקיון קבוע של שטחי לטאטוא של רחובות ומדרכות באזורי הביצוע

)באופן מיידי!!( ובמקביל, יופעלו על העבודה כמוגדר לעיל, יוטלו עליו קנסות כספיים 
 חשבונו קבלנים חיצונים לביצוע הניקיון.

  



  

   

 

 ציוד וחומרים  1.13

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה   1.13.1
להשתמש רק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת  

 המפקח.

אי אישורו לא תשתמע מהם אחריות המפקח אישור המפקח לציוד כלשהו או   1.13.2
 ביחס לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן הינו האחראי הבלעדי לביצוע העבודה.

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי  1.13.3
לאטימה וכדומה על ידי הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירי העבודות  

 ד עבור חומרי עזר. ובשום מקרה לא יהיה תשלום נפר

להגיש לאישור המפקח את הספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו  1.13.4
שמות היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע 

. אין אישור מקור החומרים פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב  העבודות
 החומרים והעבודה המבוצעת על ידו.

העבודות וכן להובלת חומרים מהספקת  כל ההובלות הדרושות לביצוע 1.13.5
הקבלן ייעשו ע"י הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירים לעבודות 
השונות הנקובות בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלום 

 בנפרד בגינם.

הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצדו כי כל החומרים  1.13.6
תו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר שהתחייב לספקם נמצאים ברשו

העבודות במועד המתאים. היה ויסופקו לאתר חומרים שונים מהחומרים 
 שאושרו )בלי שום קשר לטיבם(, הקבלן יידרש לפנותם מיידית!!! על חשבונו.

האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים  1.13.7
המזמין ו/או המתכנן. המזמין ונציגיו  איכות לפי אישור-מטה או שוות

רשאים לפסול שימוש בחומר כזה או אחר משיקולים כאלה ואחרים )אחזקה 
וכל סיבה אחרת( ולקבלן )ו/או לספקים / יצרנים מטעמו( לא תהא כל זכות  

 לערער על כך. 

 שם האביזרים ספק/יצרן
"צינורות המזרח התיכון" /  

 "אברות" או ש"א
 הצינורות מים מפלד

 צינורות מים מפוליאתילן "פלעד" / "פלסים, או ש"א
 TRSמגופי טריז  "רפאל" או ש"א
אוגן, מחבר אוגן, מצמד, זקף  "קראוס" או ש"א

 ריתוך, מעברי קוטר 
 אביזרים מגולוונים אורדן או ש"א

 קשתות מוכנות "אברות"  או ש"א
 14" - 2מגופים בקטרים " "דורות" או ש"א
 ברזי שריפה  "הכוכב" או ש"א

מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז/חוזה בעניין זה, תוצרת יצרן אחר מחייבת  
 אישור המתכנן והמזמין. 

 הפסקות מים 1.14

בכל מקרה של סגירת מים על הקבלן להודיע לתושבים ע"י פיזור מודעות בכל בית לפחות  
במערכת כריזה באופן  שעות מראש וכן ערב יום הסגירה ע"י הודעות תוך שימוש 72

 שיהיה מקובל על המזמין, כל זאת על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה.

  



  

   

 

 כללי  -אופני מדידה  1.15

כל העבודות המתוארות לעיל על כל מרכיביהן כלולות במחירי היחידה השונים אלא אם 
 הוגדר אחרת. 

 עבודות עפר  .2

 כללי  2.1

מדופנת, הידוק השתית, ריפוד עבודות עפר כוללות חפירה לרבות חפירה 
חול, מילוי התעלות בחומר מקומי או חומר מובא, הידוק המילוי, מצעים 

 ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה.

 חיתוך כבישים ופירוק מדרכות  2.2

במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים קיימים יהיה על 
כדי להבטיח חיתוך  לחיתוך הכבישיםהקבלן להשתמש בציוד מתאים 

 . כל ציוד כזה חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח.מסודר

עבור כבישים / מדרכות מאבן משתלבת יבוצע פירוק זהיר של האבנים. 
רוחב הפירוק ייקבע בהתאם לעומק החפירה ותנאי השטח ובהתאם 

 להנחיית המפקח.

 עצים  2.3

 כללי 2.3.1

בתחום העבודות השונות קיימים עצים בוגרים מסוגים שונים. על הקבלן לשמור  
על שלמותם של העצים. במידת הצורך ובתאום עם המפקח והאגרונום המלווה 
יבוצע גיזום לעצים. במסגרת החפירה להנחת הצנרת יבוצע טיפול בשורשי העצים 

 כמפורט במפרט זה.  

 חפירה בסמוך לעצים  2.3.2

 כללי 2.3.2.1

  \בסמיכות לעצים תבוצע בליווי צמוד של המפקח חפירה 
אגרונום מלווה. המפרט מפרט את הפעולות הנדרשות 
לשימור והגנה על העצים בעת ביצוע פעולות מכאניות  

 שונות לצורך הקמת הפרויקט.

חובה על הקבלן המבצע לקבל ליווי ופיקוח של אגרונום 
  בעל ניסיון במהלך כל תקופת הקמת הפרוייקט על מנת
להימנע נזקים לעצים. על הקבלן לקיים סיור מקדים 
ביחד עם המפקח והאגרונום המלווה להמחשת הנושא. על 

 האגרונום להיות נוכח בתחילת העבודות.

 :להלן פעולות הנדרשות לשימור העצים לפני תחילת העבודות 2.3.2.2

גיזום ענפים ירוקים בגבהים שונים המפריעים לפעילות  .א
 נפים יבשים הקיימים על העץ.עתידית של מיכון והסרת ע

צורת החפירה ומרחק חפירה מגזע העץ: החפירה תתבצע  .ב
בצורה זעירה תוך חשיפת השורשים. מרחק תעלת החפירה 

מ' מגזע העץ אלא אם יאושר אחרת  2-תהיה במרחק של כ 
 על ידי האגרונום המלווה. 

חיתוך שורשים: במידה ויידרש חיתוך שורשים באזורים  .ג
ול על פי הפעולות הנדרשות למניעה פגיעה שונים, יש לפע



  

   

 

משמעותית לשורשי העץ. פעולות אלה ילוו על ידי אגרונום 
 בעל ידע וניסיון בתחום. 

יש לחשוף את השורשים בצורה עדינה ללא יצירת קרעים  .ד
מיותרים. פעולות החשיפה יתבצעו בקצב איטי לחשיפת 
ן שורשים בעזרת עבודה ידנית של פועלים ובעזרת מחפרו
 המופעל על ידי מפעיל בעל ניסיון בתחום העתקת העצים.

 בעלי קוטר של -לאחר חשיפת שורשים משמעותיים  .ה
 יתבצעו הפעולות הבאות: -ס"מ ומעלה  15-כ

חיתוך השורשי בעזרת משור מכרני בצורה ישרה ללא יצירת 
קרעים, מריחת משחת גיזום "נקטק" או דומיו על פצע 

ים בתמיסה מימית עם התכשיר החיתוך, ריסוס קצות השורש
, לאחר מכן יש לכסות את קצות 10%"קוצייד" בריכוז 

השורשים באדמה חולית בלבד למען אוורור האזור והקטנה 
ביצירת תנאי לחות לעידוד פגיעה על ידי פטריות שונות. לפני 

גרם אבקת התכשיר "קוצייד"  200-כיסוי האזור יש לפזר כ
 למניעת רקבונות.

 : ך הביצועטיפול במהל .ו

יש ליידע את מפקח הפרוייקט ואת האגרונום המלווה בכל  
פגיעה בעצים, זאת לאחר תיעוד הנזק. במידה ונפגעו חלקי 
העץ השונים על ידי מיכון, יש לבצע מריחת משחת גיזום על 
הקרעים שנוצרו תוך התייעצות עם האגרונום המלווה. אין 

 התשתיותלפנות קרקע לאזור העצים. לאחר סיום הנחת 

גיזום ענפים,  -יש לבצע הערכת מצב ולבצע פעולות כנדרש
השקיית עזר וכד' תוך התייעצות עם אגרונום מלווה. על 
האגרונום המלווה להכין דו"ח סיכום עם פירוט הפעולות 

 שבוצעו בצרוף תמונות.

 חפירת תעלות  2.4

כאשר התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים בתוכנית  
הצינורות יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה, התחתית תהיה ישרה 
וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית  
משורשים, אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים העלולים לפגוע 

 בצינור או בבידוד.

של   החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין
העבודה ושלא יוכל ליפול לתוך התעלה, ובכל מקרה יסולק מן האתר לאתר 
סילוק פסולת מאושר )באם לא יידרש למילוי חוזר(. כנ"ל לגבי פסולת 
שתמצא במהלך החפירות. במסגרת עב' החפירה להנחת הצנרת, חובה למיין  

 החומר הנחפר ולאחסנו זמנית.

רים שלמים של כלי הידוק מעב 8את תחתית החפירה יש להדק על ידי 
ויברציוני שיאושר ע"י המפקח )מס' החזרות נקבע בתנאי שהרטיבות קרובה 

 לאופטימלית(.

במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך 
התעלה, תורחב ותועמק התעלה בהתאם להוראות המפקח, כדי לאפשר 

כל שלביהם, כולל התיקונים  ביצוע נוח ותקין של הריתוכים וההרכבות ב
 בצינורות ובציפוי. 



  

   

 

הקבלן יחפור את קירות התעלה בשיפועים המתאימים על מנת לוודא את  
 יציבות הקרקע ו/או יתקין דיפונים. 

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או  
סיבה שהיא שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל 

 תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.

  5701החפירה של תעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים 
של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם   01-ו

 לתוכנית הפרטים עם השינויים והתוספות שיפורטו להלן.

 החלפת קרקע לתשתית הצנרת  2.5

ש, עפ"י החלטת המפקח ואישור המתכנן, יבצע הקבלן החלפת במידה ויידר
קרקע לתשתית הצנרת במקומות בהם קיימות קרקעות שאינן ניתנות  
  30להידוק בשיעור הדרוש או חומר אורגני. החלפת הקרקע תהיה לעומק 

ס"מ את דפנות   50-ס"מ ממפלס תחתית הצינור, ורוחב ההחלפה יעבור ב
 20יש לחפור  A-7-6גלה שכבת חרסית מסוג הצינור מכל צד. במידה ומת
ס"מ מתחת לצינור. על תחתית התעלה  50ס"מ נוספים, כלומר סה"כ 

החפורה יניח הקבלן בד גיאוטכני, יחבר את היריעות זו לזו ע"י סיכות חיבור  
וימלא בשכבות מצע או חומר מחצבה, כפי שיקבע המפקח, מהודק לצפיפות  

 רטיבות אופטימלית. מודיפייד א.א.ש.ט.ו ב 95%של 

 כיסוי הצינורות  2.6

לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המפקח. היה והקבלן יכסה את 
החפירה לפני אישור המפקח יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראת  

 המפקח ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.

ול לצינור ותמולא  שלבים: בשלב ראשון יונח ריפוד ח  בשניכיסוי הקו יבוצע  
לפחות מעל קודקוד הצינור בחול נקי   ס"מ 20עד התעלה ויכוסה הצינור 

 בלבד בהתאם להנחיות מפרט זה.

החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול ללא דקים, חום עם דקים עד חול 
 דקים, נקי מאבנים או מחומרים אורגניים. 35%חרסיתי עד 

ה ובבת אחת משני צידי הצינור. הנחת החומר והידוקו ייעשו במידה שוו
בגמר השלב הראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט  סימון  לאזהרה 

 כי בתוואי זה מונח קו צינורות מים / ביוב. 

בשלב שני תמולא התעלה מפני המילוי בשלב הראשון ועד פני התעלה. 
 המילוי יבוצעו בשכבות ובבקרה מלאה.

תחת לדרכים, כבישים או מדרכות קיימות  כאשר קווי הצינורות עוברים מ
  20או מתוכננות לעתיד, יבוצע המילוי בחול ויונח בשכבות שאינן עולות על 

  98%צפיפות של ס"מ. המילוי יהודק ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת 
א.א.ש.ט.ו. אם יצוין בתוכניות או יידרש ע"י המהנדס תבוצע השכבה 

ס"מ   20' )אבן גרוסה( מהודק בשכבות של העליונה של המילוי במצע סוג א
 א.א.ש.ט.ו בהתאם לפרט. 100%לצפיפות מרבית 

כאשר קווי הצינורות עוברים בשטחים פתוחים יבוצע המילוי באדמה 
מקומית מהודקת בשכבות ובבקרה מלאה, מפני עטיפת הצינור ועד פני  

 התעלה.



  

   

 

 שיקום אזור העבודה והתעלות  2.7

 מרוצפיםכבישים ומשטחים  2.7.1

לסלילת  51ציפוי וכבישת אספלט יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות מפרט כללי מס' 
כבישים ורחובות ועל פי הוראות המפקח. העובי הכללי של שכבות האספלט יבוצע  

 ס"מ(. 10-בהתאם לפרטים )לא יקטן מ

העבודה כוללת ניסור אספלטים, פירוק כל שכבות האספלט והמצעים, חפירה  
אמור בסעיף לעיל, הידוק שתית, אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' וסילוק כ

כל שכבה מהודקת   -ס"מ כל אחת  15מחומר גרוס וחצוב בשלוש שכבות בעובי של 
ק"ג/מ"ר וכן אספקה,   1.0בכמות  MS-10מודיפייד א.א.ש.ט.ו., ריסוס  100%-ל

 פיזור והידוק של שתי שכבות בטון אספלט בעובי מינימאלי של
וכן ריסוס  3/4ס"מ כל אחת עם אגרגט סוג א' בעל גודל גרגר מקסימאלי של " 5

ק"ג/מ"ר. לדרישת המפקח פיזור האספלט )בכל כמות  0.5מאחה בכמות של 
 שתידרש( יבוצע ע"י פינישר בלבד. 

  



  

   

 

פתיחת אי תנועה ו/או מדרכה מרוצפת באבן משתלבת תיעשה לרוחב מינימאלי 
ורקו יאוחסנו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו. באישור המפקח. האבנים שיפ

התיקון יכלול הובלת האבנים שאוחסנו, הספקה של אבנים חדשות דוגמת הקיים 
במקום אבני אי התנועה, אבני השפה ו/או אבני הריצוף החסרות או אלה שניזוקו,  

מ ס" 20הידוק שתית מבוקר, מילוי חול, התקנת שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי 
מודיפייד א.א.ש.ט.ו, שכבת חול והתקנת האבנים, וכן כל הכלים, החומרים   98%-ל

 והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של תיקון המדרכה המרוצפת.  

החזרת המצב לקדמותו תכלול צביעת הכביש והמדרכה, סימונים, התקנת שלטים 
 ותמרורים והפעלת רמזורים. 

 צינורות מגן  2.8

או שידרשו ע"י המפקח יועברו צינורות \יות ובמקומות כפי שיצוין בתכנ
ביוב בתוך צינורות מגן שייקבעו בקדוחים אופקיים או בחפירה   \המים 

פתוחה. ביצוע צינור מגן על פי פרט בגיליון הפרטים לרבות סנדלי סמך 
 ואיטום הקצוות.

 עבודות הכנה ופירוק  2.9

ם, פירוק קווי  במסגרת העבודות יבוצע פירוק או ביטול שוחות ביוב ו/או מי
 וקווי מים מפלדה. P.V.Cביוב מאסבסט צמנט או  

פירוק השוחות במלואן לרבות תחתית, חוליות ותקרה ומילוי הבורות 
והתעלות שנוצרו עקב הפירוקים בחול מדורג בשכבות מהודקות. מילוי 
בחול ופינוי עודפי החומרים והפסולת, הידוק עפ"י הנחיות המפקח, כמפורט 

במפרט הכללי, תוך השבת מצב השטח לקדמותו וכן תיקוני   51016בסעיף 
 אספלט ו/או מרצפות כולל סגירת חורים של קוים קיימים בבטון.

פירוק צנרת אסבסט תבוצע בהתאם ל"חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק  
 ".2011 -מזיק, התשע"א 

עבודות חציבה והריסת בטונים לפי התוכניות ייעשו באמצעות פטיש 
לי, משור דיסק או ע"י אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח )במידה חשמ

ויידרש(. העבודה תכלול חיתוך ברזלי זיון, עיבוד והחלקת פני הבטון. כמו  
כן, העבודה תכלול פירוק והובלת הפסולת שנאספה אל אתר סילוק פסולת  

 מאושר על פי הנחיות המפקח. 

ע בזהירות מרבית כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצ
והחומרים המתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני התאגיד, 
או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על החומר, ייחשב 

 החומר כפסולת שפינויה מהאתר כלול במחירי היחידה של הפירוק. 

מהשטח כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה  
על חשבונו ועל אחריותו. חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון 
ריצופים, אבני אי ואבני שפה, גופי תאורה, ציוד גינון והשקיה, תקרות 
ומכסים של שוחות, קולטנים, עמודי תמרורים, שלטים, גדרות וכיו"ב 

 ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. 

עת עבודות הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י חומרים שנפגעו ב
הקבלן ועל חשבונו, כולל גניבות וכו' שאירעו במשך זמן אחסונם, עד למועד 

 הרכבתם מחדש. 

 



  

   

 

 

 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת  2.10

 מילוי בתערובת מוכנה המכילה אגרגטים דקים, צמנט ומוספים מסוג
CONTROLLED LOW STRENGTH MATERIAL החומר יהיה בעל תכונות המתאימות .

שעות )חמש שעות(. החומר יעמוד  5. זמן התקשות יהיה CBR 100%בעל  -לאגו"ם 
המתאימים. יותר לשפוך את החומר ישירות מהמיקסרים עם  ASTMבדרישות תקני 

שוקת אלא אם תנאי השטח יחייבו שימוש במשאבה ואז יסופק החומר בתערובת  
 אבה. שימוש במילוי זה הנו לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. המתאימה למש

  



  

   

 

 עמודי סימון    2.11

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי 
מ' ממולא  1.5ובאורך  3סימון. עמוד הסימון ייעשה מצינור פלדה מגולוון בקוטר "
ס"מ.  30x30x30במידות  15-בבטון, מעוגן באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון ב

בוע בצבע על פי הנחיות המפקח, אדום לביוב  מ' מעל לקרקע ויהיה צ  1.5העמוד יבלוט 
 וכחול למי שתייה. בראש העמוד יותקן שלט, עשוי מפלטת פלדה מגולוונת בעובי 

 מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד בשתי שכבות. השלט יהיה במידות 2
25x35  ס"מ ועליו יהיה כתוב "קו /שוחת מי שתייה" או "קו / שוחת ביוב" בצבע שמן

שכבות. הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לכל תנאי מזג האוויר, ובגוון בשתי 
 שיורה עליו המפקח.

 סרט סימון 2.12

סרט הסימון יהיה בהתאם ל"הנחיות להכנת תוכניות להנחת קווי מים 
" של משרד הבריאות, 2018דצמבר  -לשתייה וקווי הולכה שאינם לשתייה  

ותקן עבור צנרת מים, מי חקלאות, או גרסה מעודכנת יותר. הסט י 6סעיף 
 קולחים, ביוב וכל תשתית נוספת על פי הנחיית המתכנן.

 להלן מספר דגשים:

 ס"מ מעל גב הצינור על פי פרט. 30-סרט הסימון יותקן מעל עטיפת החול, כ 2.12.1

עבור צנרת מפלדה יותקן הסרט לאורך תוואי הצנרת וייקשר לאביזרים  2.12.2
 השונים לאורך הקו ו/או הגמלים.

תיילים לאיתור בעתיד. יש לחבר   2עבור צנרת פוליאתילן יותקן סרט הכולל  2.12.3
התיילים על מנת לשמור על רציפות הסרט לכל אורכו תוך חיבור לברגים 

 .השוחות של האביזרים השונים בהם הקו גלוי

 עבודות עפר ושונות  -אופני מדידה  2.13

 חפירה ומילוי להנחת הצנרת והתאים 2.13.1

להנחת הצנרת והתאים לרבות,  כלולות במחירי היחידהכלל עבודות העפר 
פריצת הדרך, חישוף וניקיון השטח, פינוי הפסולת לאתר מאושר, חפירה לרבות 
דיפון וחפירה בידיים, הידוק השתית, ריפוד חול, עטיפת חול סביב הצינור 

 והתאים, מילוי מהודק בשכבות, הכול התאם לפרטי הביצוע.

 קרקע  החלפת 2.13.2

החלפת קרקע למילוי מתחת ומעל הקווים ובצדי שוחות הבקרה נוסף לעטיפת 
 החול לצינור.

החלפת קרקע שאיננה מתאימה להנחת הצינור תימדד   -מתחת לעטיפת החול 
לפי מ"ק ותכלול בין היתר חפירה וסילוק החומר שאיננו ראוי, הידוק השתית, 

ת עד לתחתית עטיפת החול הנחת בד גיאוטכני ומצע סוג א' מהודק בשכבו
 .לצינור

תימדד לפי מ"ק ותכלול בין היתר חפירה וסילוק החומר שאיננו    -מעל עטיפת החול  
  20ראוי, הספקה והובלה של חול כמתואר במפרט זה, פיזורו והידוקו בשכבות של 

. המילוי עד לתחתית שכבות מבנה  98%ס"מ בהרטבה אופטימלית עד צפיפות 
. ההחלפה תבוצע רק באישור בכתב ומראש ממפקח  הכביש ו/או המדרכה

 הפרוייקט.

  



  

   

 

 טיפול בעצים 2.13.3

 גיזום שורשים 2.13.3.1

גיזום שורשים יימדד לפי יחידת עץ עבורו מבוצע גיזום השורשים 
 ועבור עבודות חפירה בסמוך לעץ ובהתאם להנחיות מפרט זה.

 גיזום עצים 2.13.3.2

 גיזום עצים יימדד לפי יחידת עץ עבורו מבוצע הגיזום ובהתאם
 להנחיות מפרט זה.

 פתיחת כבישי אספלט או מדרכות אספלט ותיקונם 2.13.4

המחיר כולל ניסור האספלט משני צדי התעלה שבוצע, פירוק האספלט ברוחב  
 הדרוש ופינוי לאתר שפיכה מורשה מחוץ לתחומי העיר לפי במפרט זה. 

-ס"מ כ"א מהודקות ל 20הספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' בשתי שכבות של 
ק"ג/מ"ר וכן אספקת, פיזור   1.0בכמות   MS - 10מודיפייד א.א.ש.ט.ו. ריסוס  98%

 ס"מ עליון, לכל רוחב העבודה.   4-ס"מ תחתון ו  6והידוק שתי שכבות אספלט בעובי  

כולל גם ביצוע שכבת מצעים זמנית עד גובה אספלט קיים בסוף יום העבודה 
ה ועד לביצוע שכבת  ופירוקה לטובת המשך העבודות, במסגרת ביצוע העבוד

 האספלט הסופית לרבות ניסור פינוי החומר וכו'. 

 השלמת השיקום שיקום סביבת מגוף מנותק בהתאם להנחיית המהנדס. 

פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש כלול במחיר היחידה ולא יינתן תשלום נוסף בגין  
 עבודה זו. 

 צינור. עבור הנחת מערכת המים ואביזריה המחיר לפי מ"א 

 עבור מערכת הולכת הביוב ותאי בקרה המחיר לפי  מ"ר  

 פתיחת כבישים מרוצפים )רחוב משולב( או מדרכות מרוצפות ותיקונם 2.13.5

, משני צדי התעלה שבוצע  פירוק זהיר של ריצוף קיים מכל סוג שהואהמחיר כולל 
ס"מ מכל צד של דופן החפירה, שמירת אריחי הריצוף בשטח לשימוש    25ובתוספת  

חוזר ו/או העברתם למחסני התאגיד ו/או פינוי לאתר שפיכה מורשה מחוץ לתחומי  
 העיר לפי במפרט זה. 

ס"מ ושכבת חול על פי פרט.  20הספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' בעובי 
 הספקת אריחי ריצוף חדשים, גומות לעץ, אבני שפה, אבני גן וכדומה. 

יר היחידה ולא יינתן תשלום נוסף בגין  פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש כלול במח
 עבודה זו. 

לא יוחזרו אבנים משולבות או אבני שפה שבורות אלא יוחלפו בחדשות  .א
ע"פ הסוג הקיים במקום. אבני השפה החדשות יהיו על חשבון הקבלן 

 כולל הספקה והובלה. 

 המזמין רשאי בכל עת לבצע בדיקות הידוק.   .ב

ת המרצפות ע"ג שכבת חול בעובי בגמר עבודות הכיסוי יחזיר הקבלן א .ג
ס"מ. העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי ו/או הנחיות מחלקת  5

 הכבישים בעירייה.

המזמין יהיה רשאי לדרוש שחזור המדרכה הקיימת כולל החזרת סוג   .ד
 האבנים הקיימות: משולבות / רגילות / גרנוליט וכדומה. 

 כמו סעיף ד' אך ברחוב משולב. .ה



  

   

 

 מנותק בהתאם להנחיית המפקח.שיקום סביבת מגוף  .ו

עבודת השיקום תתקבל רק לאחר אישור בכתב של המהנדס או בא  .ז
 כוחו. 

 המחיר לפי מ"ר משטחים מרוצפים בכל רוחב המדרכה. 

 "הולנדי".  -המחיר לפי מ"ר משטחים מרוצפים בכל רוחב רחוב משולב 

 פתיחת משטחי דשא או אזורי גינון 2.13.6

הנדרשים, פינוי מדשאות, צמחיה ומערכות  המחיר כולל חפירה בהתאם לממדים 
קיימות או   -השקיה. הנחת הצינורות בהתאם לנ"ל. התקנה של מערכות ההשקיה  

 חדשות במצב תקין, התקנת מדשאה ו/או צמחיה בהתאם לקיים.

 עבור צינורות מים ואביזריהם המחיר לפי מ"א צינור. 

 עבור צינורות ביוב ותאי בקרה המחיר לפי מ"ר. 

 ווים קיימיםפירוק ק 2.13.7

המחיר כולל חפירה לגילוי הצינור )מים או ביוב(, חיתוך הצינורות באורכים של  
מ', אשר יאפשרו הובלתם לאתר מורשה או לאתר אחר שיאושר ע"י   12.0-6.0

 המהנדס, סגירת התעלות במיטב החומר החפור והשבת המצב לקדמותו. 

 המחיר לפי מ"א צינור בהתאם לסעיף בכתב הכמויות. 

 רוק  והרכבת תמרוריםפי 2.13.8

פירוק והרכבת תמרורים קיימים, החזרת השטח לקדמותו, כולל תיקוני אספלט 
 ו/או מרצפות. 

 המחיר כלול במחיר היחידה של העבודות השונות. 

 פירוק  והרכבת מעקה בטיחות  2.13.9

פירוק והרכבת מעקה בטיחות קיים, החזרת השטח לקדמותו, כולל תיקוני אספלט 
 מרצפות. ו/או 

 המחיר כלול במחירי היחידה של העבודות השונות. 

 פירוק שוחה קיימת 2.13.10

פירוק שוחה קיימת )מים( או תקרת השוחה )ביוב(, מילוי הבור בחול מהודק,  
 החזרת שטח מצב לקדמותו, כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות. 

 המחיר קומפלט. 

 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת  2.13.11

 ישולם לפי מ"ק של התערובת.  CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת  

  



  

   

 

 קווי אספקת מים .3

 כללי  3.1

העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללות הנחה של קווי אספקת מים לאורך מדרכות, 
וע כבישים קיימים, שבילי אופניים ומדרכות מתוכננים וחיבורם לקווים קיימים, ביצ

 שוחות מגופים, ביצוע חציות והכנות לחיבורים בעתיד. 

 הובלה ופיזור  3.2

בעת טעינת הצינורות, פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות 
הצינורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות, תשומת לב מיוחדת תוקדש לשמירה על 

 שלמות הציפוי החיצוני והפנימי.

בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הצינורות ו/או לפגיע  אין לטעון את הצינורות  
 בציפויים.

הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען. פריקת הצינורות 
תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור. אסור לתפוס את 

צינור, או לעוות אותו. אסור הצינור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה ה
בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים. יש להבטיח שליטה 
גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא יתנגש בבני אדם ו/או בעלי חיים ו/או 

 במכוניות, מבנים, עצים, או עצמים אחרים.

גרירה או גלגול. אסור להתהלך על צינורות אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י  
 מצופים המונחים בשדה.

הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה, 
למעבר כלי רכב וכדומה, במקומות בהם חוצה תוואי הקו דרכים, ידאג הקבלן לכך 

בדרכים אלה. הצינורות יונחו על שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר  
אדמה נקייה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נוחים אחרים 

 לפי הוראות המהנדס.

כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הצינורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את הצינורות 
 בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המהנדס.

ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חומר זר  הקבלן 
אחר לתוכם. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. כמו כן, יש 
לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים. כמו כן, יש לנקוט בכל האמצעים לטובת 

 ות גידור ובידוד האזור.שמירה על יציבות הצינורות במערום, לרב

 הצינורות   3.3

 כללי 3.3.1

סוג הצינורות מבין כל הצינורות שווי האיכות ייקבע סופית ע"י המזמין 
 וקביעתו תחייב את הקבלן. 

הצינורות יאושרו מראש ע"י המפקח והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם לשטח. 
פק לאחר אישור עקרוני בכתב של המפקח לסוג הצינורות שבכוונת הקבלן לס

לשטח, תבוצע סדרת בדיקות למדגם מהצינורות שיסופקו לשטח במעבדה  
 מוסמכת, שתאושר מראש ע"י המפקח.  

תבוצענה בדיקות המצוינות והמפורטות בתקן ישראל המתאים לכל צינור כמצוין  
לעיל, ומטרתן לבדוק ולוודא שהצינורות שאושרו ע"י המפקח ושבכוונת הקבלן  

 אם לתקן והם עומדים בכל דרישות התקן המתאים. לספק לשטח, אכן יוצרו בהת

 . 5452יש לוודא התאמת הצינורות לת"י 

על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של הצינור, קוטר הצינור, הדרג ועובי  
 הדופן המתאים.  



  

   

 

הקבלן יספק את הצינורות לשטח אך ורק לאחר מסירת תעודות ומסמכים למפקח, 
שמעידים על הבדיקות המוקדמות שביצע הקבלן לצינורות ואישור תקינות תוצאות  

 הבדיקות בכתב ע"י המפקח.  

 צנרת פלדה  3.3.2

ללא   530דוגמת תוצרת "אברות" נושא ת"י    3"-14צנרת פלדה תהיה בקטרים "
כפי שיפורט בכתב הכמויות, ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פעמון, עובי דופן 

תוצרת "אברות" או שווה  APC-3פלסטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת 
 איכות.

 צנרת פוליאתילן 3.3.3

בקוטר ובדרג כמפורט בכת ב הכמויות, מיוצרת לפי תקן    100PEצנרת פוליאתילן 
 כמפורט:  132441ENועל פי תקן  4437-ו 499ישראלי

-EN 132441 - 2002 - PLASTIC PIPING SYSTEMS FOR BURIED AND 
ABOVE GROUND PRESSURE SYSTEMS FOR WATER AND 

GENERAL PURPOSES ,DRAINAGE AND SEWERAGE - 
POLYETHYLENE (PE) - PART 1: GENERAL ,PART 2: PIPES, PART 

3: FITTINGS, PART 5: FITNESS FOR PURPOSE OF THE SYSTEM & 
PART 7: GUIDANCE FOR THE ASSESSMENT OF CONFORMITY. 

אביזרי צנרת פוליאתילן כגון, קשתות, מסעפים, מיצרים ומתאמי אוגן יהיה מצנרת  
100PE-11SDR, 10PN   תעשייתיות חרושתית הנהוגה במפעל היצרן, בפיקוח צד

 בר הכול על חשבון ובאחריות הקבלן.  16שלישי לאחר שנבדקו במפעל ללחץ של 

ות המסומנים יתקין הקבלן קשתות ומתאמי אוגן לצנרת פוליאתילן שיהיו  במקומ
חרושתיים תעשייתיים בדרג ובאיכות הצינור לו יחוברו, של אותו יצרן הצנרת.  

 מעלות ומעלה.   15קשתות יותקנו בפניה של 

 אביזרים למערכת המים 3.4

 כללי 3.4.1

איטום, רקורדים, קשתות,  כל האבזרים לצינורות פלדה: אוגנים, ברגים, חומרי 
"( וכד' יסופקו ע"י הקבלן ויהיו חרושתיים בלבד.  Tמיצרים, הסתעפויות )מעברי " 

כל האבזרים ייוצרו מצינורות פלדה. כל האבזרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב, 
עובי הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית )או הצביעה( לדרישות המפורטות  

 ימי והעטיפה החיצונית ייעשו ע"י יצרן הצינורות בביהח"ר.  לעיל. הציפוי הפנ

האביזרים יאושרו מראש, ע"י המפקח והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם. לפני 
התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם. בהרכבת האביזרים יש  

ות  להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינור 
 תהיה מדויקת אך לא מאולצת. 

לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים 
 פנימיים באביזרים או באוגנים. 

 אוגנים 3.4.2

או שווה   Slip-onמטיפוס  DN-16מסוג  60אוגנים יסופקו בהתאם לתקן ישראלי 
איכות עם חורים קדוחים. ריתוך האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי 

 הציר האנכי העובר בציר הצינור. 

 ברגים  3.4.3

ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן לרבות שני אומים לכל בורג. יש  
ומספיק    להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד

כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, בשיעור של שני תבריגים לפחות, 
מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה. הברגים המתאימים לחיבורי אגנים יהיו  



  

   

 

ומצופים בקדמיום עם פסיבציה   307-527A ASTMמפלדה לפי דרישות התקן 
 כרומטית. 

 אטמים 3.4.4

ימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש באטם  האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתא
קלינגריט עם גרפיט לאטימה או שווה איכות. בין אגנים   200סוג  Klingerתוצרת 

מ"מ. האטמים יהיו מטיפוס טבעתי כלומר היקפם   2ישמש אטם אחד בלבד בעובי 
 החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור. 

בה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת  בעת ההרכ
 בלבד. 

 מגופים 3.4.5

יהיו מגופים אלכסונים תוצרת "דורות" או שווה איכות   2מגופים בקטרים עד "
 תוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח. 

( מברזל יציקה  GATE VALVEומעלה יהיו מגופי טריז ) 3מגופים בקטרים "
או שווה   TRS, דוגמת תוצרת "רפאל", דגם 61 המתאימים לתקן ישראלי ת"י,

 איכות מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח. 

גוש ומכסה המגוף יהיו בעלי ציפוי "רילסן" פנימי וציפוי אפוקסי פוליאסטר  
 חיצוני.  

במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה   57047כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף 
 אטמוספירות.  16מינימלי של 

רכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית  לפני ה
נקייה. אחרי זה ייסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האוגנים ינוקו אף הם, 
אחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של האוגנים במכסים אשר יוסרו רק  

 ברגע האחרון. 

 כל המגופים ייצבעו לפי הוראות המפקח וכמפורט.

 המגופים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם.

 ברזי שריפה  3.4.6

 3x2או ברז שריפה כפול "  4על זקף בקוטר "  3ברזי כיבוי אש יהיו ברז בודד בקוטר "
דוגמת תוצרת "הכוכב" עם ראש כיפת מגן או שווה איכות   6על זקף בקוטר "

ור בהתאם לנדרש בתוכניות  שיאושר ע"י המפקח, מחובר עם אוגן נגדי לזקף או לצינ
 ובפרטים. 

במפרט  570813ברזי הכיבוי יבוצעו בהתאם לפרט סטנדרטי המצורף וכן לפי סעיף 
הכללי ולהוראות המפקח. הצינורות לברזי הכיבוי יהיו בהתאם למפורט לעיל. הזקף 
בקטע העילי וברז הכיבוי יצבעו בצבע יסוד ובשתי שכבות צבע עליון לפי הוראות  

 התאגיד. 

 ברזי הכיבוי יאושרו מראש, ע"י המפקח והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם.

ברז השריפה יותקן במקום ובצורה כזו שיאפשר גילויו המיידי, גישה חופשית אליו  
והפעלתו המהירה והבטוחה. כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לשם אחזקתו  

 השוטפת.

 פתח ברז השריפה יופנה לכיוון הכביש. 

 

 

 



  

   

 

 נקודת ריקון לקו מיםפרט  3.4.7

פרט נקודת הריקון של קו מים למערכת הניקוז הקיימת או המתוכננת יבוצע על פי  
  4, מגוף טריז "4, אוגן "4, זקף " 4התוכנית. הביצוע כולל יציאה בצינור בקוטר "

וחיבור לתא   4, שסתום מדף בקוטר "4בתוך תא בקרה, קטעי צנרת פלדה בקוטר "
 ניקוז קיים או מתוכנן. 

 הסתעפויות, קשתות ואביזרים יהיו חרושתיים כמצוין בפרט זה. 

 שוחות מגופים 3.4.8

שוחת מגוף מדגם תא טמון באדמה, הכוללות עיגון הצינור בטבעת בטון באדמה 
מ', מכסה אובאלי מיציקת פלדה   1.5מ"מ, באורך עד  200ארובת פי.וי.סי בקוטר 

 ף. עם פעמון ע"ג תושבת בטון בהתאם לפרט ההתקנה המצור

רום מכסי השוחות יותאם, באמצעות צווארון, לפי הנדרש בתוכניות ולפי הוראות  
המפקח, לגובה פני קרקע או אספלט סופיים. בכל מקרה ייקבע רום המכסה באתר  

 ע"י המפקח. 

כל השוחות תהיינה ללא רצפה ותוצבנה על מילוי חצץ ובניית אבני דבש ובלוקים.  
 57049ובמערכות האביזרים יצבעו כמפורט בסעיף מס' כל חלקי המתכת בשוחה 

 במפרט הכללי. 

 חיבורי בתים וחלקות חקלאיות 3.4.9

חיבורי בתים יותקנו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח באתר.  
 סימון החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של מיקומם. 

ך ביצוע חיבורי בתים יהיו בעלי תקן  האביזרים המגולוונים אשר יסופקו לצור 
 ישראלי והברזים תוצרת "דורות" או שווה איכות. 

על הקבלן לקבל את אישור המתכנן והמפקח על כל אביזר המותקן במערכת  
 המדידה. 

 הנחת הצנרת  3.5

 כללי 3.5.1

בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור  
ר ויבטיח כי כל קצה צינור אשר אינו בעבודה יהיה סתום שכבר רותך. הקבלן ישמו
 ותמנע כניסת לכלוך אליו. 

לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המהנדס. היה והקבלן יכסה את החפירה  
לפני אישור המהנדס יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראות המהנדס ולא יהיה  

 זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו 

 דה צנרת פל 3.5.2

כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה של  
 אשר עמדו במבחן רתכים. 127רתך מוסמך" בהתאם לת"י 

חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים ייעשו במידת האפשר ברציפות. 
ה וירותכו  צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו לתעל 4הקטעים שרותכו )מקסימום 

 בה. 

לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות  
לתעלה תעשה בזהירות מירבית באופן שלא ייגרם כיפוף רב מדי העלול לפגוע  

 בשלמות הצינורות בציפויים הפנימי, או בעטיפה החיצונית. 

 

 



  

   

 

 צנרת פוליאתילן 3.5.3

 . 4427תעשה בהתאם לתקן ישראלי הנחת צנרת פוליאתילן וריתוכה 

חיבורי הצנרת יבוצעו בשיטת ריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן, ע"י יצרן הצינורות או  
  5מי שהוסמך על ידו ויאושר ע"י המפקח באתר. הרתכים יציגו ניסיון קודם של 

 )חמש( שנים לפחות בביצוע ריתוך צנרת בשיטה שתבחר. 

על הקבלן לקחת בחשבון את רוחב    -או בתוכה  ביצוע הריתוכים יבוצע בצדי החפירה  
 החפירה בהתאם. 

פעם קוטר הצינור. במקום  30צנרת פוליאתילן ניתנת להנחה בקשת ברדיוס של 
שהדבר ניתן, וכמסומן בתוכניות, יונח הצינור בקשת ובכפוף לאישור שירות השדה  

 של היצרן. 

 חיבור לקו מים קיים   3.6

האתר שעליהן סומנו קווי המים הקיימים ומקומות החיבור  תוכניות                           
אליהם של הקווים המתוכננים חלקיות ובלתי מחייבות. לפני ביצוע  
חיבורים של קווי מים מתוכננים לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את  
הקווים הקיימים. במקומות החיבור המתוכננים ובמקומות בהם קווים 

קווי מים קיימים, יש למדוד ולסמן במדויק את   חדשים מתוכננים לחצות
 מיקום הצינורות הקיימים ואת הרום שלהם.

תוצאות המדידה, שתבוצע ע"י מודד מוסמך, תועברנה למפקח ולמתכנן                           
לבדיקה ורק לאחר קבלת אישורו בכתב של המפקח והנחיותיו תבוצע  

יה בין קווים חדשים לקווים קיימים. עבודת החיבור לקווים קיימים או חצ
כל מקומות החיבור המתוכננים למערכת הקיימת הם משוערים.  מיקום 

 מדויק ייקבע לאחר גילוי הקו הקיים. 

סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות                           
מים הקיימת.  מקסימלית בהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת ה

ניתוק קווים קיימים מן המערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת 
 הקווים החדשים ולאחר קבלת אישור בכתב מתאגיד מי רעננה ומהמפקח. 

 שעות.  3-בכל מקרה לא תורשה הפסקת ההספקה לתקופה של יותר מ                         

צוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט לפני התחלת הבי                          
את סדר הנחת הקווים וביצוע ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון 
משך הזמן הנדרש לביצוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הספקת 

 המים ומשך זמן ההפסקה הצפוי. 

ית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש רק לאחר קבלת אישור המפקח לתוכנ                         
כי אישור זה יהיה אישור מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן 
בקשר בכל הנוגע להפסקות הספקת המים עם תאגיד מי רעננה ויודיעו לה 

שעות מראש על כל הפסקה. רק לאחר קבלת אישור מתאגיד   48לפחות 
 ע אותה הפסקה. המים בכתב לביצוע הפסקה מסוימת, תבוצ

ביצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז,                           
ניתוק זרימת המים בקו, חיתוך ו/או פירוק הקו הקיים, חיבור הקו החדש 
לקו הקיים ע"י חיבור אוגנים כולל אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור 

ט בתוכניות, ניתוק הקווים הקיימים שנועדו המתאימים, הכול כמפור
לביטול מן המערכת, תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות, המילוי החוזר 

 וחידוש זרימת המים בצינור הקיים. 



  

   

 

במידה וצרכי ההספקה יחייבו סטייה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"ל, תעשינה 
ות הכרוכות בהפסקות ההפסקות בהתאם להוראות המחלקה הטכנית. מחיר כל העבוד

זרימה יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. כמו כן, במידה ולא יתאפשר ניתוק 
זרימה מוחלט בקו, הקבלן יידרש )בתאום ובאישור המזמין ונציגיו( לנקוט בכל הפעולות 

 הנדרשות להשלמת העבודות, ללא כל תוספת מחיר.

 ניתוק וביטול קווי מים קיימים  3.7

המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח ינתק הקבלן קווי מים במקומות 
קיימים המיועדים לביטול. לפני תחילת ביצוע ניתוק קווי המים יגיש הקבלן למפקח 
לאישור תוכנית בה יפרט הקבלן את סדר הניתוקים וביטול הקווים הקיימים. רק לאחר 

ר בכתב מהמפקח לתוכנית זו יחל חיבור והפעלת הקווים החדשים למערכת וקבלת אישו
בביצוע ניתוק קווי המים המיועדים לביטול וניתוק חיבורים לצרכנים וכל זאת תוך  

 שמירת רציפות באספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת המים. 

יתקין הקבלן על  2הניתוק יכלול גילוי הקו הקיים וחיתוכו, בצינורות פלדה בקוטר עד "
ומעלה ירתך הקבלן לקצה  3"-קצה הצינור המיועד לביטול פקק הברגה, בקטרים מ

 הצינור כיפה. 

 הקבלן לבדו אחראי לשלמות ולתקינות הקווים הקיימים במשך כל זמן ביצוע עבודתו.

 אביזרים המיועדים לביטול פירוק וסילוק צנרת ו 3.8

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יפרק הקבלן חלקי צנרת  
ואביזרים כגון: קווי מים קיימים שנועדו לביטול, מגופים, חיבורי בתים, ברזי כיבוי אש, 
שוחות מגופים וכד'. הקבלן יעביר את החומר המפורק למחסני התאגיד ו/או יסלקם 

 פסולת מאושר. לאתר 

 העבודה תעשה בהתאם לדרישות המפקח ו/או תאגיד מי רעננה. 

 צנרת מים זמנית   3.9

במסגרת עבודות החלפת קווי המים יתקין הקבלן מערכת מים זמנית מצינורות 
, לפי החלטת המפקח. הצינורות יותקנו 8מ"מ דרג  50-75בקטרים  PE-100מפוליאתילן 

מ' לאורך המדרכות כך שלא יהווה   4.0בגובה    3וטר "על גבי עמודים מתאימים מפלדה בק
הפרעה הן להולכי הרגל והן לרכבים ברחוב ובכניסות למגרשים. הקו הזמני יחובר אל  
קו המים הראשי באמצעות מגוף בקוטר הקו. חיבורי הבתים יחוברו אל קו זה באמצעות 

מני במקום הברזים על הקו הז 2מגוף מתאים. יותקנו ברזי כיבוי האש זמניים בקוטר "
הקיימים. יותקן תיל הארקה זמני בצמוד לצינור וזה יחובר להארקות של הבתים בסמוך  

 למדי המים.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש ברכוש פרטי ו/או בעצמים קיימים לטובת עיגון  
 . המרחק בין העמודים ימנע שקיעה ויצירת בטן בצינור  .הצנרת הזמנית

 ביזרים על קרקעיים צביעת צינורות פלדה וא 3.10

 תחום המפרט 3.10.1

מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע  
הן זמניים והן קבועים. כמו כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו  

 חל על צינורות בתוך הבריכות, הבאים במגע עם המים.

 פני הצינורות והאביזרים(הכנת הרקע לצביעה )ניקוי 

 

 

 

 



  

   

 

 

 צינורות 3.10.2

צינורות שלא היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכניות מכל חלודה,  
קשקשים, לכלוך, וחומר זר אחר, כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או בנזין. מיד  
 לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט מטה. 

בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר, על המפקח לבדוק את כל 
השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות השיפוץ  

 הדרושות. 

פגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר הידבקות  
שה או המוסתרים אל המתכת. במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות הקשים לגי

מהעין. כל המקומות של חלודה או של פגמי צבע ינוקו עד למתכת הנקייה בעזרת  
מברשת פלדה מכנית. במקרה ואין אפשרות להפעיל מברשות מכניות יורשה  

 השימוש במברשות יד, בתנאי שהניקוי שווה בטיבו לזה המושג במברשת מכנית. 

גיע במברשות מכניות או מברשות  במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות לה
יד, יש להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, לייבש את השטח  
ע"י ניגוב ולכסות מקומות אלה במשחת מגן. בצינורות המצופים בשכבת אספלט 

 יש להסיר את האספלט עד יישאר רק צבע היסוד. 

 אביזרים 3.10.3

ת את כל כתמי החלודה.  באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקו
במקומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכנית. במקומות אלה 

 יתוקן הצבע לפי המפורט להלן.

 טיב הצבעים והטיפול בהם 3.10.4

 כללי 3.10.4.1

כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח לפני השימוש בהם, על 
המבצע להגיש פירוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר 

תמש בהם. פירוט זה יכלול: שם היצרן, מין הצבע, בדעתו להש
מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לטיפול ושימוש בצבע, 

 הוראות לדילול )אם מותר( וזמני ייבוש מינימליים.

 יצרנים מאושרים 3.10.4.2

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה איכות. אין להשתמש 
את הצבעים יש באותו צינור בצבעים מתוצרת בתי חרושת שונים. 

להחזיק במיכלים המקוריים כשהם סגורים ויש לשמור על הצבע 
מכניסת מים, לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש להקפיד על כל  
הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא 

 יורשה אלא אם קיימות הוראות יצרן מפורשות לכך.

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 הצבעים 3.10.4.3

 ו לצביעת חלקי המתכת השונים:אלה הצבעים אשר ישמש

 נירלט טמבור כללי 
 שם שכבת יסוד

 אלקיד
יסוד סופר  
 עמיד

יסוד צינכרומט 
HB 

 1.0 1.0 1.0 מס' שכבות
 60.0 60.0 70.0 עובי שכבה יבשה

יסוד סופר   אלקיד שכבת ביניים
 עמיד

יסוד צינכרומט 
HB 

 1.0 1.0 1.0 מס' שכבות
 60.0 70.0 60.0 עובי שכבה יבשה

עליון סופר  אלקיד שכבה עליונה
 עמיד

 DTCמולטילק 

 2.0 2.0 2.0 מס' שכבות
 40.0 40.0 120.0 עובי שכבה יבשה
סה"כ מספר 

 4.0 4.0 4.0 שכבות

 

בצינורות, מגופים ואביזרים אחרים בלתי צבועים או כאלה שהיו 
 צבועים בצבע שאינו ביטומיני:

 סינתטי צבע מיניום  שכבת יסוד 

 מ"ר/ק"ג 5-6 כושר כיסוי 

 ימים לפחות  2 זמן ייבוש 

 אוקסיד ברזל סינתטי  שכבת ביניים 

 מ"ר/ק"ג 8-10 כושר כיסוי 

 שעות 24 זמן ייבוש 

 טמבור בגוון אדום 309צבע  שתי שכבות עיליות 
 

 גווני הצבע 3.10.4.4

להנחיות גווני הצבע לצינורות והזקפים השונים יהיו בהתאם 
משרד הבריאות, הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים 

 :6.6שאינם לשתייה, סעיף 

 RAL-3020 -לברזי כיבוי, אדום  -

 RAL-5015 -למערכת אספקת מי שתייה, תכלת  -

גוון סופי  -על הקבלן להכין דוגמה עבור כל אחד מן הגוונים 
הכנת הדוגמה כלולה   המזמין.ייקבע על בסיס הדוגמאות על ידי 

 במחיר היחידה של הסעיפים השונים.

 



  

   

 

 ביצוע הצביעה  3.10.5

צביעת היסוד תיעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות יבשים לגמרי  
בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי  

אחרים. זמני הייבוש יהיו,   אחיד, ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים
 בהתאם לצבע, לפי המפורט לעיל. 

את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה. היה והדבר הוא מעשי, ותוך  
הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל הפגמים  

העלול  בשכבה הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או לכלוך  
להצטבר בין צביעה לצביעה. אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבושה של  

 השכבה הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן. 

 חפיפה בין צבע וציפוי אספלט 3.10.6

בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי 
קום יציאתו מהאדמה. הצבע בו  ס"מ בערך ממ 50על הצינור הגלוי למרחק של 

ס"מ מקצה   20-קרקעיים יחפה על האספלט למרחק של כ-צבועים הצינורות העל
האספלט. לשם כך, ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת האפשר מהסיד,  

 וייצבע בשכבת יסוד של צבע פלסטי ובשתי שכבות של צבע אלומיניום סינתטי. 

 תיקוני צבע 3.10.7

פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח.  היה ויתגלו 
 . 5.3ההכנות לתיקוני הצבע יבוצעו לפי המפורט בסעיף 

  



  

   

 

 בדיקות צנרת  3.11

 חיטוי )כלורינציה( הקו 3.11.1

כל קו צינורות למים יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי הנחיות משרד  
" 2013ים, נוסח מעודכן נובמבר  הבריאות "הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מ

או גרסה עדכנית יותר. כמו כן יש לחטא כל קטע של קו צינורות קיים אחרי שנעשו  
בו עבודות של תיקונים או שינויים. חיטוי הקו ייעשה אחרי בדיקת הלחץ, אלא אם  
המהנדס ייתן הוראות אחרות. כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה  

יקורת איכות המים של המזמין. פעולת ההכלרה תבוצע על ידי אדם  של המחלקה לב 
 אשר קיבל הסמכה לכך מהגורמים הרלוונטיים. 

 תוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למפקח לאישור לפני הכנסת הקו לפעולה.

 בדיקות לצנרת פלדה  3.11.2

 בדיקת לחץ  3.11.2.1

לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו 
הכיסוי החלקי ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית. אחרי 

הבדיקה תבוצע באורכים אשר ייקבעו עם המהנדס. בדיקת הלחץ 
תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח ונציג שירות השדה של יצרן 

 הצינורות.

 -בדיקות לא הורסות  - 4חלק  - 1026בדיקה תבוצע על פי ת"י 
 בדיקת דלף הידרוסטטית ובהתאם למפורט מטה.

אטמוספרות לכל הפחות. הלחץ הדרוש יושג   12לחץ הבדיקה יהיה  
ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח 

 הקבלן.

 הכנות לבדיקת הלחץ  3.11.2.2

ימים לאחר יציקת מבני הבטון  6-7אין להתחיל במילוי הקו אלא 
האחרונים. לפני המילוי יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים 

ים ולוודא שכל האביזרים במצב טוב ומוכנים לפעולה, והמבנ
ובמיוחד יש לבדוק את פעולת שסתומי האוויר ואטימות 
הניקוזים. במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ יש 
לאטום את הקצה הפתוח של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח. יש 

 לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה.

 יםמילוי הקו במ 3.11.2.3

לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. 
הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות 
וכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. מהירות מילוי הקו 
במים תיקבע ע"י המהנדס. בהתחלת המילוי יהיו כל מגופי 

ר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הניקוזים פתוחים וכל ניקוז ייסג
 הלכלוך העלול להימצא בצינורות.

אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו, ייבדקו כל האביזרים 
לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים. אם יתגלו בבדיקה זו  
דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא 

ים הדרושים. יש לחזור על בדיקה מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונ
 זו עד אשר יתוקנו כל הדליפות.

  



  

   

 

 בדיקת לחץ  3.11.2.4

שעות לאחר מילויו במים,  24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא 
שעות. מכל  72אחרי  -ובצינורות עם ציפוי פנימי ממלט צמנט 

מקום, לא יועלה הלחץ בקו בלי אישור המהנדס. הלחץ יועלה לאט 
ובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת זמן ובהדרגה עד הגיעו לג

אשר תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם 
 תנאי הטמפרטורה.

בעוד הקו נמצא תחת לחץ, ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל 
דליפה אשר תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. אחרי תיקון 

לחזור על  הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה חדשה. יש 
הבדיקות ועל התיקונים כמתואר מעלה, עד אשר יהיה אטום 

 בהחלט, לשביעות רצונו של המהנדס.

הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ 
לא "ייפול" בתקופת הבדיקה. בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים 

פורקו מהם. אטומים בקצותיהם באוגנים עיוורים כאשר המגופים  
 המגופים יורכבו לאחר הבדיקה. 

 ניקוי קווים ע"י משחולת  3.11.2.5

לפני כל פעולת חיטוי בקו )כלורינציה( תוכנס לצינור משחולת 
 עשויה מגליל ספוג עשוי מפוליאוריתן מוקצף במשקל סגולי

ק"ג/מ"ק. הקבלן ינקוט בכל האמצעים למנוע חדירת אבנים,  32
ימוש במשחולת הוא חובה בכל  פסולת או כל גוף זר לצינורות. ש

 .6"-24הקווים בקטרים "

 בדיקות רדיוגרפיה )צילומי ריתוכים( 3.11.2.6

 ולפי דרישות המפקח.  API  1104בדיקת רדיוגרפיה תתבצע לפי תקן  

מכמות  10%-באתר על חשבון הקבלן. כמות הבדיקות תהיה כ
מכמות הריתוכים עבור אביזרים  30%-הריתוכים בין הצינורות וכ

 .חרושתיים

הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של 
 הצינורות והאביזרים.

הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר 
תחילה ע"י המהנדס. מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות 
הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות השדה ומעבדה ולא ישולם 

 עבורם בנפרד. 

 בדיקות עטיפות הצינורות 3.11.2.7

הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של יצרן הצינורות 
 לביקורת הקווים ע"י מכשיר חשמלי.

 בדיקות לצנרת פוליאתילן 3.11.3

 בדיקת קטע מהצינור שהונח 3.11.3.1

יילקחו מדגמים של הצנרת שהותקנה באתר בקטעים שכללו ריתוך 
ימה שבוצע באתר. מדגמים אלו יועברו לבדיקה במעבדה מתא

. כמות 4427ויבוצעו הבדיקות המתאימות בהתאם לתקן ישראלי 
מ' צינור שיונח  500המדגמים תהיה מדגם אחד לפחות עבור כל 

 באתר.

 בדיקת רציפות לסרט הסימון 3.11.3.2



  

   

 

תבוצע בדיקת רציפות לסרט הסימון שיותקן מעל הצנרת. 
נקודות  – הסדיקה תבוצע בקטעים בין נקודות בהן הסרט גלוי 

ו שסתומי אוויר, תחילת הקו, קצה הקו. הבדיקה תבוצע א\ריקון ו
 באמצעות גלאי מתאים וכל אורך תוואי הקו.

 מבחן לחץ הידרוסטטי -בדיקת לחץ  3.11.3.3

לאחר סיום החפירה והנחת הצנרת תבוצע בדיקת לחץ. בדיקת 
מטר לכל היותר. בדיקת הלחץ תבוצע על פי  500הלחץ תיעשה כל 

 נורות ופיקוח מלא של היצרן.הנחיות שירות השדה של יצרן הצי

מדרג הצינור המוגדר בנקודה הנמוכה   1.3לחץ המבחן יהיה פי 
 ביותר בקטע הנבחן.

ביצוע הבדיקה יהיה בנוכחות ובהתאם להנחיות שירות השדה של 
 יצרן הצינורות וילווה בדו"ח מתאים מטעם היצרן.

הבדיקה תיעשה במי רשת. הקבלן יספק את המים הדרושים 
 לחץ על חשבונו ובאחריותו.למבחן ב

הקבלן יספק את כל המכשור והציוד הדרוש לביצוע בדיקת הלחץ 
כולל, בין השאר, את הצנרת הזמנית הדרושה להתחברות בין מקור 
המים לבין הקו ואת הצנרת הזמנית הדרושה לסילוק המים לאחר 
השלמת המבחן, משאבות, מדי לחץ וטמפרטורה, מוני מים, 

 רת פוליאתילן ואוגנים עיוורים לאיטום הקווים. מתאמי אוגן לצנ

תוכניות מפורטות של ציוד הבדיקה והמכשור, פרטי הביצוע, 
הציוד והחומרים יוגשו לאישור המפקח. כמו כן יגיש הקבלן תיאור 
מפורט של שיטת ביצוע הבדיקה, התכנון והביצוע של ציוד 
ה  הבדיקה, התקנתו, תפקודו כנדרש ועמידתו בלחצי הבדיק

 המתוכננים למשך הזמן הנדרש.

קצוות הקו הפתוחים של הקטע הנבדק ייסגרו ע"י אוגנים אטומים 
ופקקי הברגה. האוגנים יותקנו כנגד קירות או גושי עיגון שיתוכננו 
 ע"י מהנדס מטעם הקבלן לשאת את הלחצים שיפעלו על האוגנים.

על הקבלן לוודא מראש שכל המרכיבים אשר עליהם מופעל לחץ 
 המבחן אכן תוכננו לעמוד בלחץ המבחן.

הציוד והמכשור, כולל מכשירי המדידה, יהיו חדישים ומתאימים 
לביצוע הבדיקה בהתאם לדרישות לעיל. הציוד ומכשירי המדידה  
יתוחזקו כהלכה ויישמרו במצב תקין במשך ביצוע העבודה. חלפים 
ב תקינים בכמות מספקת יוחזקו באתר כדי למנוע בזבוז זמן עק

תקלות. מד הלחץ יהיה מכויל על ידי מעבדה מוסמכת, ציוד ו/או 
 מכשיר מדידה שייפסלו על דיוק מכשירי המדידה יהיה כדלקמן:

 צלסיוס. 0.1דיוק מדי הטמפרטורה ± 

 ליטר. 0.5דיוק מונה המים ± 

 אטמוספרה. 0.1לחץ העבודה המינימלי של מד הלחץ 

 ית. הקריאה והתצוגה של כל המכשור תהיה ספרת

  



  

   

 

טרם העלאת לחץ הבדיקה בקו יתבצע מילוי הקו במים )ללא לחץ( 
בהדרגה ובאיטיות למניעת הלם או רעידות בצינור וכדי לאפשר את 
יציאת האוויר מהצינורות. הקו ימולא למשך יומיים לפחות עד  
להתייצבות טמפרטורת המים. יש לוודא את התייצבות 

טמפרטורה שיותקנו בתוך הקו הטמפרטורה באמצעות חיישני 
 במספר תחנות לאורכו.

הבדיקה מתבצעת בלחץ קבוע. לאחר התייצבות הטמפרטורה יש 
לבנות לחץ באמצעות הזרמת מים באופן הדרגתי עד להגעה לעומד 
הנדרש. קצב עליית הלחץ בהתאם להמלצת יצרן הצינור. יש 

 להבטיח שהמשאבה המזרימה מים לקו אינה יונקת אוויר.

ך הבדיקה יהיה החל מההגעה ללחץ המבחן ועד לשעה לאחר  מש
 מכן. 

אם במשך הבדיקה הלחץ לא יורד ואין פגיעה ונזק מכני לצנרת 
 והאביזרים ניתן לקבוע כי המערכת כשירה לשימוש. 

על הקבלן לקחת בחשבון שביצוע בדיקת הלחץ לקווים מחייב 
והשלמת הקטע ביצוע הפסקה במהלך הרצוף של הנחת הקווים 

החסר בגמר הבדיקה או, לחילופין, הפסקת עבודות הנחת הצנרת  
 למשך יומיים לפחות.

עלות ביצוע בדיקת הלחץ לצנרת הסניקה כמתואר לעיל כלולה 
 במחיר הצינור ולא ישולם בנוסף עבור הבדיקה.

 אופני מדידה  3.12

 צנרת פלדה  3.12.1

שכבתי וציפוי  הספקת והנחת צינורות פלדה עטופים בפוליאתילן משוחל תלת 
 . 2" - 14פנימי מבטון בקטרים "

המחיר כולל: הספקת צינורות, הובלה מביהח"ר, פריקה ופזור לאורך תוואי ההנחה  
מ' )במכונה או ידיים(, בכל סוג   1.5במנוף או מחפר. חפירה לעומק מכסימלי של 

קרקע שתמצא לרבות שכבות אגו"מ, מצעים, סולינג, אבני דבש וכו'. מפני קרקע  
קיימים ו/או מתוכננים וברוחב מתאים. עבור חפירה בעומק גדול יותר תשולם  
תוספת בנפרד. עטיפת חול סביב הצינור ומילוי חול עד מבנה הדרך בהתאם לפרט 
בגיליון הפרטים. ריתוכים בכל זווית שהיא, חיתוכים, תיקוני ראשים. עטיפה  

קה והנחת סרט סימון. באמצעות שרוולים מתכווצים כולל הספקת השרוולים, הספ
הספקה והתקנת קשתות, מיצרים, מעברי קוטר, הסתעפויות )טה( חרושתיות   
כולם מבוטנות, הן עבור הקו הראשי והן עבור הקווים המשניים וחיבורי הבתים.   
מיון האדמה הנחפרת, מילוי חוזר בחול בשכבות מהודקות בבקרה, פינוי פסולת 

למטמנות מורשות. אספקה והתקנת ספוג,  שתמצא בחפירה ופנוי עודפי חפירה
ביצוע כל ההכנות לשטיפה )למדים, זקפים וכו'(. שטיפת הקו, חיטוי, בדיקות לחץ,  
בדיקות רדיוגרפיות ,בדיקות שירות שדה, בדיקות מים )ע"י מורשה מטעם משרד  
הבריאות(. עטיפת ראשים ותיקוני כיסוי התעלות. פינוי עודפי צנרת שסופקה גם 

 עו שינוים בתכנון. אם בוצ

 המחיר לפי מ"א צינור. 

 הנחת צינורות מגולוונים עטופים בסרטים פלסטיים 3.12.2

הספקה, הובלה והנחת צינורות פלדה מגולוונים עטופים סרטים פלסטיים תוצרת  
בחצרות הבתים, אשר לא   1" - 4"סולכור" או שווה ערך בתוך הקרקע בקוטר "

ס"מ.  40שיבטיח כיסוי מינימלי של נכללו במסגרת עבודות חיבור בית בעומק 
צינורות מוגנים פנימית בבטון, כולל החזרת המצב לקדמותו לרבות מדרכות  

 אספלט, ריצופים, צמחיה )שיחים, פרחים, דשאים(.

 המחיר לפי מ"א צינור. 

 



  

   

 

 הנחת צנרת זמנית 3.12.3

ראשי.  לרבות חיבורים זמניים מקו    -100PEהספקה והנחת צנרת זמנית מפוליאתילן  
הספקה והתקנת מגוף זמני וחיבור זמני לצרכן וברזי כיבוי אש. העבודה כוללת 

, קשירת  3מ' מצינורות מתכת בקוטר " 4.0אספקה והתקנת עמודים בגובה 
הצינורות הזמניים על גבי העמודים וכל עבודה וחומרים שיידרשו להשלמת קו זמני  

 לחיבורים למשך כל תקופת הביצוע. 

צינור ראשי. חיבורי הבתים, ברזי הכיבוי והאביזרים כלולים  המחיר לפי מ"א
 במחיר הקו הראשי. 

 מגופים בתאים 3.12.4

או    TRSהספקה, הובלה והספקה של מגוף טריז מברזל יציקה מצופה אמיל )דגם
אטמוספרות. אוגן, מחבר לאוגן, הרכבת המערכת,   16שווה איכות(. לחץ עבודה 

 עבודות חפירה וכיסוי, ביצוע ריתוכים, חיתוכים.  

כולל התקנת שוחת מגוף מדגם תא טמון באדמה, כולל עיגון הצינור בטבעת בטון  
יקת  מ', מכסה אובלי מיצ 1.5מ"מ, באורך עד  200באדמה ארובת פי.וי.סי בקוטר 

 פלדה לעומס כבד עם פעמון ע"ג תושבת בטון. 

 המחיר לפי יחידת קומפלט. 

 ברזי שריפה  3.12.5

עם שטורץ. צינורות   3הרכבת מערכת ברז שריפה מאוגן בודד או כפול בקוטר "
מעלות, מתקן שבירה וזקף   90(  6"\4( מהיציאה מהצינור הראשי, קשתות )"6"\4)"
ות חפירה וכיסוי, ריתוך, חיתוך. הרכבת , אוגנים. עבוד3/"4(, מעבר קוטר "6"\4)"

 ברז השריפה, ציפוי החלקים שמתחת לקרקע וצביעת החלקים שמעל הקרקע. 

 המחיר לפי יחידת קומפלט. 

 חיבור לצינורות מים ראשיים קיימים 3.12.6

המחיר כולל: חפירה, גישושים, מילוי וכיסוי. עבודות ריתוך )הסתעפות(, חיתוך,  
ורך. תיקוני עטיפה וניקוז הקו בהתאם לצורך. ביצוע  ריתוך וחיבור אוגנים לפי הצ

 "למד" לחיבור בין הצינור הקיים לצינור החדש כולל הספקת הקשת וזקף ריתוך. 

 המחיר לפי יחידת קומפלט בהתאם לקוטר קו הצינורות החדש. 

 ניתוק קווי מים משניים 3.12.7

פקק או כיפה המחיר כולל: חפירה וגישושים לגילוי הצינור, ניקוז הקו, סתימה ע"י  
 בהתאם לקוטר, עטיפה, כיסוי והחזרת המצב לקדמותו. 

 המחיר קומפלט. 

 פרט נקודת ריקון 3.12.8

", ריתוכים ואביזרי ריתוך, הרכבת  Tהסתעפות מקו ראשי ע"י קטעי צינורות "
 תעלת ניקוז.  \קולטן  \צנרת ואביזרים, והתחברות לתא 

 מגוף, שוחה ושסתום מדף יימדדו בנפרד. 

 המחיר קומפלט. 

  



  

   

 

 ביצוע "למד" אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה 3.12.9

מעלות בהתאם להחלטות  45מעלות או  90ביצוע "למד" הבנוי משתי קשתות 
 המהנדס.

 יח'(.  2המחיר כולל:  הספקה, הובלה והתקנה של קשתות מוכנות )

 ה"למד". היה ולצורך התיאום תידרש קשת אחת בלבד ישולם עבור מחצית 

 מ'. 1.5-הביצוע כולל הנחת צינורות בעומקים הגדולים מ

 המחיר לפי יחידה קומפלט בהתאם לקוטר הקו. 

 חיבורי מים לבתי מגורים 3.12.10

המחיר הכולל: הספקה של צינורות עטופים ומצופים פנימית בבטון ואביזרים  
רזים מגולוונים כולל מופות, זוויות, ניפלים כפולים, מעברים קוניים, טעים, ב

,  חידוש הארקות. צינורות  3/4"-4בושינגים, רקורדים ואוגנים בקטרים "
 הנדרשים לביצוע חיבור לאחר זווית עליה. 

, כולל עבודות  1"-4התקנת אביזרים חדשים לחלקות ובתי מגורים בקטרים "
חפירה לעומק הדרוש לפי פרט. כיסוי, עבודות ריתוך וחיתוך. חציית גדרות אבן, 

 ה מחדש של מדרכות ו/או שבילי בטון.  פירוק והתקנ

וזוויות על פי  Tחיבור מהצינור הראשי החדש עד למערכת המדידה כולל מסעף 
הצורך עד זווית העלייה. לא ישולם בנפרד עבור "למדים" בחיבורי בתים, הנ"ל  

. אורך הצינור מיציאת הצינור הראשי עד זווית העלייה  נכלל במחיר חיבור בית
 על פי אופני המדידה לעיל.  ישולם לפי מ"א

התקנת כל האביזרים כולל הארקות וחיבור מערכת המדידה ועד הצינור הקיים 
 .  1"-4שלאחריה באמצעות צינור בקוטר "

המחיר יכלול פירוק מערכת המדידה הקיימת, ניתוק מד המים מהפלט החשמלי  
המים בזמן שמחובר למשדר, פירוק מד המים מצנרת המים, רישום קריאת מד 

הפירוק, חיבור מד המים מחדש, חיבור מחדש של הכבל החשמל, כולל הפלט, לתוך  
 . המד

במחיר הנחת הצינור בתוך המגרש יש לקחת בחשבון את החזרת המצב לקדמותו 
 כולל גינון כפי שמופיע באופני המדידה לצינור. 

 

(, 1טר) (,מעבר קו1(, זקף "עליה" )1חיבור מהצינור הראשי ) - חיבור בודד 
 (.1מערכת מדידה )

(, 1(, מעבר קוטר) 1(, זקף "עליה" )1חיבור מהצינור הראשי ) - חיבור כפול
 (.2מערכת מדידה )

(, 1( מעבר קוטר) 1(, זקף "עליה" )1חיבור מהצינור הראשי ) - חיבור משולש 
 (.3מערכות מדידה )

(, 1וטר) (, מעבר ק1(, זקף "עליה" )1חיבור מהצינור הראשי ) - חיבור מרובע 
 (.4מערכות מדידה )

 חיבור כפול, משולש או מרובע, מתייחס למגרש אחד או לשני מגרשים סמוכים. 

  



  

   

 

 הכנה למגרש 3.12.11

מ' מעל לקרקע הרכבת    0.5תבוצע יציאה מהקו הראשי, התקנת זקף בגובה של  
זווית ומגוף בהתאם לקוטר ההכנה. הנ"ל יימדד בנפרד בהתאם למצוין בכתב 

 לפי יחידה קומפלט.הכמויות. מחיר 

 פירוק מערכות קיימות 3.12.12

פירוק מערכות כיבוי אש/מגופים, מערכות מדידה קיימות, כולל חיתוך עד לפני  
המדרכה, סתימה ע"י פלטה, כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, כולל תיקוני אספלט 

 ו/או מרצפות. 

המחיר כלול באספקה והתקנת ברזי כיבוי אש/מגופים ומערכות מדידה   3.12.13
 חדשות.

 עבודות בטון  .4

  עטיפת בטון על צינורות קיימים ומתוכננים 4.1

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות או בקטעים שיקבעו על 
. פרטי 20-ידי המפקח. תושבות, גושי עיגון ועטיפות הבטון תהיינה מבטון מזויין ב

התושבות, גושי העיגון והעטיפות יהיו בהתאם לפרטים המופיעים בתוכניות וצורת 
 ט הכללי. של המפר 57023היציקה בהתאם לסעיף מס' 

 ה אופני מדיד 4.2

 המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזוין יימדד לפי מ"ק.

 קידוח אופקי גמיש למערכות מים .5

 תהליך בקרה על הקידוח האופקי  5.1

ככלל, תהליך הבקרה על העבודות יעמוד בדרישות הקיימות במפרט הכללי לעבודות  

וההנחיות המופיעות במסמך זה של הוועדה הבינמשרדית  54פרק  -כרייה תת קרקעית 

 משלימות את האמור במפרט הכללי.

הקבלן יגיש תיאור טכני מפורט של שיטת הקידוח המוצעת על ידו לצורך ביצוע 

 העבודה. 

התיאור יכלול  התייחסות להתאמת ציוד הקדיחה לסוג הקרקע הקיימת ואת כל 

בהתאם לסוג הפרטים הנדרשים להבהרה מלאה של שיטת הקידוח והציוד המוצע 

 הקרקע, כגון: 

מפרטים טכניים של הציוד המשמש לחפירה ולקדיחה )סוג המכונה, כוח הדחיקה   -
 וכו'(. 

 מידות בור הקדיחה )פיר הקידוח( הנדרש.  -

החפור  מפרטים טכניים  של החומרים בהם ישתמש לאחסון ומדידת החומר   -
 ולבקרת איכות ביצוע העבודה. 

שיטת פינוי החומר החפור, שיטות תמיכה, ניקוז והגנה בפני  התארגנות באתר,  -
 הצטברות מים, שיטות מדידה והתוויה וכו'. 

 העבודה. תוכנית עבודה לאישור, לוח זמנים מפורט ופירוט כוח אדם בכל שלבי   -

 פירוט אמצעי הבטיחות שיינקטו על ידו.  -

 ניסיון קודם קיים בביצוע עבודות דומות.  -



  

   

 

מן חפירה חצי יומי )לא "יומן עבודה"( שבו יתועדו הנתונים הקבלן ינהל יו 5.1.1
 :הבאים

 קצב התקדמות עבודות הקדיחה  -

 תנאי הקרקע -

 הופעת מים -

 עיכובים שונים וסיבותיהם-

הקבלן יקפיד, בזמן הביצוע, על אבטחת נקודות קבע למדידות ויוודא את התאמתן  
 לציר הקידוח. 

ו בסוג הקרקע במהלך הקדיחה יפסיק מיד את במידה והקבלן ייתקל בשינוי כלשה
עבודתו, ידווח למפקח, יציע שינויים הנדרשים לדעתו להמשך בטוח של העבודה  

 וימתין לקבלת אישור המפקח. 

 דרישות קבלן הקידוחים 5.1.2

 קבלן רשום -

 ניהול ספרים כחוק -

 הקבלן הינו הבעלים של מכונת הקידוח והציוד. 

מדויקים באדמה   HDD רונות בביצוע של קידוחיניסיון עבודה מוכח בשנתיים אח
מ' לפחות עבור קידוח בודד,    50מ' לפחות ובאורך של    500ו/או בסלע באורך כולל של  

 לקידוחים מדויקים ייעודיותע"י מערכות  0.2%לקווי ביוב בגרביטציה ברמת דיוק 

 שלבי העבודה  5.1.3

 הצינור המושחל. סימון חפירה, תוואי הקידוח, מיקומי כניסה ויציאת -

 חפירת בורות לפי תוכנית / דרישות. -

 קדיחת הפיילוט תוך בדיקת מיקום הקידוח ביחס לתוואי הנדרש. -

 המפקח. ביצוע קידוחי פיילוט נוספים עד לקבלת תוואי מאושר ע"פ הנחיית  -

 הרחבת הקדח לקוטר נדרש. -

 משיכת הצינור. -

 איטום קצוות הצינור. -

 קות אבטחת איכות ובדי 5.1.4

 הגדרת סטיות מותרות לקידוח אופקי 5.1.4.1

של קידוח הוא קו ישר, המחבר בין נקודות הכניסה   ציר מתוכנן
 והיציאה, שהוגדרו בתנוחה ובחתך לאורך של התכנון.

הוא קו ישר, המחבר בין נקודות  ציר עבודה המתוכנן ע"י הקבלן
 הכניסה והיציאה של הקידוח על הציר המתוכנן.

העבודה המתוכנן על ידי הקבלן, חייבת להיות נקודת הכניסה בציר  
 אחת הנקודות שעל הציר המתוכנן.

הוא קו ישר, המחבר בין נקודות הכניסה   ציר הקידוח בפועל
 והיציאה של הקידוח בפועל בגמר העבודה. 



  

   

 

בין הציר המתוכנן לבין  0.2%הסטייה המותרת בהנחת הקו הינה 
 ציר הקידוח בפועל.

 קדיחה מדידות בזמן  5.1.4.2

יש לדרוש מהקבלן שימוש באמצעי מדידה תקינים במהלך העבודה  
לקבלת שיפועים ומיקום מדויק ע"י ציוד מדידה דיגיטאלי 

 המבוקר באופן ממוחשב במהלך הקידוח. 

 הקבלן יציג למפקח מצב מדידה )תנוחה וחתך לאורך( כל
 מטר ויקבל את אישורו להמשך עבודות הקדיחה. 10-12

ש לבצע מדידה של קצוות הקידוח ע"י מודד  בסוף העבודה י
 ובדיקת ישרות הקידוח ע"י מכשיר לייזר.

במקרה של אי עמידה בסטיות המותרות ועל פי שיקול דעתו של 
המפקח, המתכנן ומזמין העבודה ניתן לדרוש מהקבלן ביצוע 

 קידוח חדש. 

יש לבצע צילום פנימי של הקו ובדיקת השיפועים, הריתוכים, 
 כפיפות ומעיכות בצינור.

תהליך ההשחלה יבוצע בנוכחות נציג יצרן צינורות הפוליאתילן. 
בסיום ההשחלה נציג יצרן הצינורות יעביר דו"ח המציג את אישורו 
לשלמותו של הצינור המושחל וזאת בהתבסס על נוכחותו בשטח 
בזמן העבודה ובדיקת צילומי הווידאו של הקו. במידה וחו"ד יצרן  

רות תצביע על פגיעה בצינור המוביל יידרש הקבלן לבצע הצינו
 השחלה חדשה / קידוח נוסף על חשבונו.

 אופני מדידה   5.2

ביצוע הקידוח האופקי יימדד לתשלום לפי מטר אורך של קו הביוב או המים אשר יונח 
 מרחק סופי בין שוחה לשוחה, ללא התחשבות באורך הקידוח.   -

א תלות בקשיי הביצוע, עומק הקידוח או כל דרישה  המחיר הינו לפי מטר אורך ולל
 נוספת לביצוע העבודה.

המחיר יכלול את ביצוע כל עבודות ההכנה בשני קצוות הקידוח כולל עבודה בשלבים 
או בשעות הלילה עפ"י דרישת המפקח, איטום קצוות הצינור בסיום העבודה. קטע 

  הקידוח לא יימדדו לתשלום בסעיף חפירה והנחת צנרת.

לא תינתן לקבלן תוספת תשלום עבור הגדלת קוטר הקידוח, ביצוע מספר "פיילוטים" 
או כל עבודה או תוספת אחרת שיימצא הקבלן לנכון לבצע, ושתאושר ע"י המפקח 

 באתר, לצורך ביצוע הקידוח.

  



  

   

 

 צילום הצנרת לאחר הביצוע   .6

 כללי  6.1

במפרט הכללי  לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש 
ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום וידיאו לאורך 

וידיאו -הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה
במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל אורכה, כולל קווי הביוב המופנים אל 

 חיבורי המגרשים. -החלקות/המגרשים 

טרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני מ
 הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת שמטרתה לוודא 
ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח  

 ע. שניתנו במהלך הביצו

בעל תעודת הסמכה עדכנית של המכון  לביצוע הצילום יעסיק הקבלן קבלן משנה מיומן,  
בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות   הלאומי להסמכת מעבדות,

המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן המשנה ע"י המפקח הינו תנאי 
 מוקדם להעסקתו. הקבלן יספק לקבלן המשנה תוכניות ביצוע. 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה 
 אחר הביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך ה"תוכנית בדיעבד".ל

 ביצוע העבודה  6.2

 שטיפה  6.2.1

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי  
בנייה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. 

 הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך.  

 עיתוי העבודה  6.2.2

הידוק שכבות העפר  ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי ו .א
 בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

  .או המפקח באתר\הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ו . ב

על הקבלן להודיע למתכנן ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא  .ג
 פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. 

לא נוכחות נציג המזמין ו/או הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ל .ד
 המפקח. 

ביצוע הצילום בקטעים קצרים ובמועדים שונים )בהתאם לשלבי העבודה   .ה
 המתוכננים או עפ"י קביעת המפקח( לא יזכה את הקבלן בתוספת מחיר. 

 מהלך הביצוע, תיעוד והצגת הממצאים  6.2.3

להסמכת מעבדות  הנ"ל יבוצע בהתאם למפרט הכללי ול"הנחיות הרשות הלאומית 
, TR-1-0019נוהל מס'  -למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב 

 " או גרסה מעודכנת יותר. 01.01.16 - 02גרסה 

  



  

   

 

 תיקון מפגעים  6.3

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו 
ן ו/או המפקח יש לתקנם, הקבלן מפגעים או לכלוך מכל סוג שהוא ולחוות דעת המתכנ

 יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונם המלאה.

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. 

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום 
 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

ים והנזקים והן ביצוע הצילום החוזר יהיו על חשבונו של הקבלן ולא הן תיקון הליקוי
 ישולם עבורם בנפרד )גם אם קיים סעיף בכתב הכמויות לתשלום עבור הצילום(. 

 אחריות הקבלן   6.4

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני 
דה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במי

מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת 
הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדורשים 
תיקון, תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י 

מזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע ה
  אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.

 אופני מדידה  6.5

עבור צילום של הצנרת במצלמת וידאו, תיעוד על גבי תקליטור בליווי דו"ח מפורט על פי 
כולל כל שלבי ההכנה והביצוע הנדרשים, הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, 

ישולם לפי מטר אורך צנרת. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע צילום הצנרת 
בקטעים, בהתאם לנדרש בשלבי הביצוע. לא ישולם בעבור צילום נוסף לאחר ביצוע 

 תיקונים. התשלום לפי מ"א.

 עבודות בשכר יומי  .7

או  JCBוך הכולל מנהל עבודה )רתך( + עוזר + מחפרון שעתי של צוות רית \עבודות בשכר יומי 
 מחפרון זחלי או שווה ערך + מפעיל הכלי. כולל כלי עבודה וחומרי עזר.

המחיר יכלול את כל הוצאות הקבלן בקשר לעובדיו, נסיעות רכב, שימוש בכלי עבודה, דלק וכל  
 החומרים הדרושים.

 ושרים ע"י המפקח.הקבלן יצרף לחשבונו יומנים ותעודות משלוח מא

 שעת עבודה. \המחיר לפי יום 

  



  

   

 

 חידוש ובדיקת מערכת הארקה  .8

 : אופן ביצוע העבודות על פי 8.1

 חוק החשמל לפי עדכוניו האחרונים א.

 תקנות והוראות חברת החשמל.ב.

 התקנים הישראליים המתייחסים לעבודות ההארקה.ג.

 המפרט הטכני וכתב הכמויות והתוכניות הרצ"ב.ד.

 שלבי ביצוע העבודה והתאומים  8.2

 תיאום עם נציגי חברת החשמל .יא

 קיום הארכה במשך כל זמן ביצוע העבודות לרבות ביצוע הארקה זמנית  .יב

 שדרוג הארכה כמפורט לעיל .יג

 בדיקת הארכה  .יד

 עדכון נציגי חברת החשמל על ביצוע העבודה וקבלת אישורם .טו

 מוליכי הארקה  8.3

ממ"ר בחפירה   35x1מוליכי הארקה  מערכת ההארקה החלופית תבוצע ע"י הנחת 
 במקביל לצנרת המים החדשה שבתחום המגרש. 

ס"מ. לאחר מכן  10לפני הנחת מוליך הנחושת בחפירה יש לדאוג לביצוע ריפוד חול של 
ס"מ. מעל כיסוי החול יבוצע  30יונח המוליך אשר יכוסה בשכבת חול בהידוק בגובה 

ס"מ לפחות. מעל השכבה  20בה בעובי כיסוי בשכבות חול מהודק נוספות, כל שכ
הראשונה יונח סרט סימון פלסטי תקני "כבל חשמל". בחצייה בין מוליך ההארקה וצינור 

ס"מ לפחות )בקטע החצייה יושחל מוליך הארקה   30המים יש לדאוג לשמירת מפתח של  
 וצינור בשרוול פלסטי קשיח בקוטר מתאים(.

או שווה   BURNDYחיבור מוליך ההארקה לצינור מים יבוצע ע"י נעל כבל לחיצה בשיטת  
 איכות וחבק כבד )שלה(.

 או שווה איכות.  BURNDYחיבור מוליך ההארקה לאלקטרודה יבוצע ע"י חיבור בשיטת  

 אלקטרודות הארקה  8.4

 לאחר השלמת בדיקות "נאותות הארקה" ע"י בודק מוסמך שיוזמן ע"י הקבלן ועבור
המבנים שרמת "נאותות הארקה" שנמדדה עבורם אינה תקנית, יהיה צורך בהתקנת 

 אלקטרודות הארקה תקניות.

האלקטרודות יחוברו לצינור המים המתכתי )צינור מים מפלדה מגולוון( בכניסה 
מ"מ קוטר, באורך   19למבנה/בניין/דירה. האלקטרודות תהיינה מוטות פלדה עגולים 

מיקרון לפחות, כדוגמת מוטות  250לקטרוליטי בעובי מתאים של מטר, עם ציפוי א 4.0
 או שווה איכות. ERICO( CADWELDהארקה בשיטת )

החיבור בין קטעי אלקטרודה יבוצע באמצעות מתאם תקני )מופה( מותאמת לקוטר 
 המוט. האלקטרודה תותקן לכל אורכה בקרקע ומעליה שוחות ביקורת בקוטר 

ט. שוחת הביקורת תמולא חצץ. מוליך ההארקה יחובר  ס"מ עם מכסה תקני משול 50
למהדק הטבעת בראש מוט האלקטרודה באמצעות מהדק לחיצה מתאים דוגמת תוצרת  

BURNDY .או שווה איכות 

  



  

   

 

 צנרת הגנה  8.5

ביציאה של מוליך ההארקה מהקרקע לחיבור לחבק הכבד )השלה( יושחל המוליך בתוך 
וה איכות בקוטר מתאים אשר יחוזק לצינור שרוול מגן פלסטי מטיפוס "מריכף" או שו

המים באמצעות חבקים מתאימים עשויים נירוסטה. בכל המקומות בהם קיימת סכנה 
מוגברת למוליך ההארקה ייעשה שימוש בשרוול מגן מתכתי מגולוון בקוטר מתאים. גם 

 שרוול מגן זה יחוזק לצינור המים בחבקים מתאימים מנירוסטה.

 בדיקות  8.6

צע בדיקות "נאותות הארקה" על ידי בודק מוסמך בכל הבתים ועל פי על הקבלן לב
 .ובתאום עם חברת החשמלהנחיית המפקח 

בדיקת "נאותות הארקה" תכלול: בדיקת התנגדות כללית לאלקטרודת ההארקה  
המרכזית )מוליך ההארקה האופקי המונח במקביל לצנרת המים( בקטע הנמדד  

כל מבנה/בניין/דירה )שלה כבדה על צינור המים והתנגדות ההארקה בנקודת החיבור ל
 המתכתי(.

הבדיקות יבוצעו ע"י בודק מוסמך שיוזמן ע"י הקבלן בתיאום מוקדם עם נציגי התאגיד. 
הקבלן ילווה את הבודקים לאורך כל הפרויקט ויעמוד לרשותם לאורך כל הזמן הנדרש 

 לכך. 

חד לבעל הנכס או לנציגי הוועד  יועברו שני עותקים מדו"חות הבדיקה, אחד למזמין וא
 במקרה של בית משותף.

 אחריות  8.7

הקבלן יהיה אחראי לתקינות המתקן ושלמותו בכל הקטעים המבוצעים על ידו, עד 
השלמת כל העבודות המפורטות, כולל בדיקות "נאותות הארקה", בדיקת התנגדות  

הקטעים המבוצעים על הארקה לאלקטרודות ההארקה המותקנות ומסירת הקטע ו/או 
ידו לנציגי התאגיד ונציגי חברת החשמל, לאחר קבלת אישור מתאים בכתב מידי המפקח  

 .באתר

 אופני מדידה  8.8

 אלקטרודת הארקה  8.8.1

אלקטרודת ההארקה ימדדו כיחידה מושלמת קומפלט בהתאם 
מ', כולל שוחת ביקורת עם  4.0למפורט לעיל, אלקטרודה באורך 

מהדק טבעת בראש, מהדק לחיצה מתאים מכסה תקני משולט. 
כמפורט, בדיקת התנגדות הארקה כולל דיווח בודק חח"י ו/או 
בודק מוסמך בהתאם למפורט לעיל. כמו כן התקנת מוליכי 
הארקה, צנרת הגנה והתחברות למערכת הארקה קיימת במבנה. 

 כמו כן כולל ביצוע בדיקה חוזרת של "נאותות הארקה" בסיום.

 בדיקת הארקה  8.8.2

ביצוע בדיקת הארקה על ידי חשמלאי מוסמך כמפורט לעיל תימדד 
 כקומפלט לרבות אספקת דוחות כנדרש.

 



 

 

 

 שבילי אופנים ושינויים גיאומטריים בצמתים , רחוב ויצמן רעננה 

 רשימת תוכניות  -מסמך ח' 

 תוכניות ימסרו ע"ג דיסק און קי בעת רכישת מסמכי המכרז

 shanico@raanana.muni.il לקבלת התוכניות במייל נא לשלוח בקשה לכתובת מייל: 

 

 תאריך קנ"מ מהדורה שם הגליון מס' תוכנית

     פיתוח

 16/06/20 1:250 10 1פיתוח קטע  983-1

 16/06/20 1:250 10 2פיתוח קטע  983-2

 16/06/20 1:250 10 3פיתוח קטע  983-3

4-SP-983  16/06/20 משתנה 6 וחתכיםפרטים 

 28/06/20 1:250 1 1גינון קטע  983-5

 28/06/20 1:250 1 2גינון קטע  983-6

 28/06/20 1:250 1 3גינון קטע  983-7

 28/06/20 1:250 0 1השקיה קטע  983-8

 28/06/20 1:250 0 2השקיה קטע  983-9

 28/06/20 1:250 0 3השקיה קטע  983-10

 28/06/20 ללא קנ"מ 0 פרטי השקיה. 983-11

     תנועה 

 הרחבת צמתים קטע מערבי תכנון מוקדם 12427.0/01

 1-2גליון 

12 1:500 24/05/20 

 הרחבת צמתים קטע מערבי תכנון מוקדם 12427.0/02

 2-2גליון 

12 1:500 24/05/20 

     כבישים וניקוז

CSC-200/01  '29/04/20 1:200 3 1חתכים לרוחב ציר מס 

CSC-200/02   'רחוב   –רחוב  חיים חפר    –  2חתכים לרוחב ציר מס

 השחר 

 רחוב הנשיאים – 3ציר מס' 

 רחוב אהוד מנור – 4ציר מס' 

1 1:200 29/04/20 

LSL-200/01  06/05/20 1:1000 0 חתכים לאורך  -הרחבת צמתים קטע מערבי 

NIK/01-LS  29/04/20 1:1000 0 ניקוז חתכים לאורך –הרחבת צמתים קטע מערבי 

NIKUZ-250-01   תוכנית ניקוז   -תנוחה  –הרחבת צמתים קטע מערבי

 1גליון מס' 

3 1:250 06/05/20 

NIKUZ-250-02   תוכנית ניקוז   -תנוחה  –הרחבת צמתים קטע מערבי

 2גליון מס' 

4 1:250 06/05/20 

 

http://#


 

 

 

NIKUZ-250-03   תוכנית ניקוז   -תנוחה  –הרחבת צמתים קטע מערבי

 3גליון מס' 

4 1:250 06/05/20 

 

 

PRATIM/01  12/05/20 משתנה 0 פרטים–הרחבת צמתים קטע מערבי 

TNUHA-250/01  תוכנית  -תנוחה –הרחבת צמתים קטע מערבי

 1גבהים גליון מס' 

5 1:250 06/05/20 

 

 

TNUHA-250/02  תוכנית  -תנוחה –הרחבת צמתים קטע מערבי

 2גבהים גליון מס' 

5 1:250 06/05/20 

 

 

TNUHA-250/03  תוכנית  -תנוחה –הרחבת צמתים קטע מערבי

 3גבהים גליון מס' 

5 1:250 06/05/20 

 

 

     תאורה ותקשורת

 19/05/20 1:250  1גליון  –תוכנית תאורה  1759-1-1

 19/05/20 1:250  2גליון  –תוכנית תאורה  1759-1-2

 19/05/20 1:250  3גליון  –תוכנית תאורה  1759-1-3

 19/05/20 1:250  4גליון  –תוכנית תאורה  1759-1-4

 19/05/20   מ' 10-12עמוד תאורה קוני עגול מפלדה בגובה  1759-1-2

 19/05/20   תוכנית פרטים 1759-1-3

 19/05/20   מ'  4תאורה קוני עגול בגובה עמוד  1759-1-4

 19/05/20   מ' 5עמוד תאורה קוני מכופף בגובה  1759-1-5

 03/06/20 1:250  תוכנית תשתית רמזור +מחשוב ותחנת אוטובוס  1759-1-6-1

תוכנית תשתית רמזור +מחשוב ותחנת אוטובוס  1759-1-6-2

 1גליון 

 1:250 03/06/20 

תוכנית תשתית רמזור +מחשוב ותחנת אוטובוס  1759-1-6-2

 2גליון 

 1:250 03/06/20 

תוכנית תשתית רמזור +מחשוב ותחנת אוטובוס  1759-1-6-3

 3גליון 

 1:250 03/06/20 

תוכנית תשתית רמזור +מחשוב ותחנת אוטובוס  1759-1-6-4

 4גליון 

 1:250 03/06/20 

 03/06/20   46מרכזיית מאור קיימת עבודות בתוך  1759-1-17

     מים

 30/09/20  2 1:1,000תכנית כללית בקנ"מ  1735

 30/09/20  2 גיליון מערבי- 1:250תכנית אתר בקנ"מ  1736



 

 

1737 

גיליון מזרחי  - 1:250תכנית אתר בקנ"מ 

 2 ומרכזי

 30/09/20 

 30/09/20  0 פרטים 1749

1750 
לאורך קידוח אופקי תכנית אתר+ חתך 

 2 109בחתך כביש 

 29/09/20 

 

  



 

 

 1מסמך ז' 
 כתב כמויות

 הקדמה לכתבי הכמויות 
 
 

את כתבי כמויות אלה יש לקרוא תוך כדי עיון במפרט המיוחד ובשרטוטים לפרויקט    1.
הנדון, וכן ביחד עם כל מסמכי במכרז/החוזה )ונספחיהם(, לרבות אלו המפורטים בפרק 

 למפרט טכני מיוחד זה.המבוא 

המזמין סבור, כי הכמויות המופיעות בכתבי כמויות אלה משקפות נכונה את אופי    2.
 העבודה העומדת להתבצע.

הכמויות הנ"ל באות לאפשר למזמין להשוות את ההצעות אשר הוגשו למכרז על בסיס 
העבודה  כמויותאחיד. אין מבטיחים לקבלן, כי הוא אמנם יידרש להוציא לפועל את 

לא עבור סעיף מסוים כלשהו, ולא עבור קבוצת   -באותו ההיקף שצוין בכתבי הכמויות 
וזאת על אף הסברה כי כתבי הכמויות, בכללותם, משקפים אמנם את  -סעיפים כלשהי 

 ערכה הכולל של העבודה העומדת להתבצע.

אחוזי   מחירי הסעיפים והסכומים הכוללים המצויינים בכתבי הכמויות בהפחתת  3.
ההנחה שיתן הקבלן לעבודה כולה, ישמשו לצורך קביעת התמורה עבור העבודה 
שבוצעה. מנהל הפרויקט ימדוד את סך כל העבודה שבוצעה למעשה במסגרת כל סעיף 
וסעיף, והתשלום ייקבע על ידי הכפלת הכמויות שנמדדו במחירי הסעיפים כאמור 

 בהפחתת אחוזי ההנחה הנ"ל.

לים ומחירי הסעיפים המתקבלים לאחר אחוזי הנחה שיתן הקבלן   הסכומים הכול  4.
של העבודה, שתוארה לגבי כל סעיף וסעיף,   לשקף את הערך הכולל  חייביםלעבודה כולה,  

, כמתואר, בשלמותהכלומר, כולל כל ההוצאות העלולות להידרש עבור ביצוע העבודה 
ות ההכרחיות, הסיכונים כולל כל עבודה מקרית ו/או מתקן ארעי, וכולל כל ההוצא

הכלליים, הערבויות וההתחייבויות הנוספות שנקבעו במסמכים השונים, ואשר מהווים 
 בסיס להצעת המשתתפים במכרז, או המשתמעים מהם.

תיאור הסעיף המקוצר הניתן ברשימות הכמויות הינו לצורכי זיהוי הנושא בלבד, ובשום   5.
יאורים המפורטים שניתנו בתנאי החוזה, פנים אינו בא לשנות או לבוא במקום הת

 לעיל. 1במפרטים ובשרטוטים השונים אשר הוזכרו במסגרת סעיף 

מסמכי  בכלבשעה שקובעים את התמחור לנושאים השונים על הקבלן להתחשב  . 6
המכרז/החוזה הנ"ל, המספקים הנחיות ותיאורים מפורטים לגבי כל סוגי העבודה 

 והחומרים.

ואין להוסיף בהם כל סעיף ו/או הערה שלא  שינוי בכתבי הכמויות  אין להכניס כל 7.
מופיעים שם מלכתחילה. על המציע להיות משוכנע כי סכום ההצעה שאליו הוא הגיע על  
ידי קביעת אחוזי ההנחה לעבודה כולה מהווה תמורה סבירה לביצוען של כל העבודות 

 בהתאם למסמכי המכרז/החוזה.

כלליים, הערות   תנאיםלא תשולם כל תמורה עבור עבודה כלשהי המתוארת במסגרת של    8.
המופיעים בתכניות, במפרט הכללי, או במפרט   חשובות, תנאים מיוחדים וכיוצא באלה

בכתב  - בצורת סעיף -המיוחד, כל עוד עבודה כזאת לא מופיעה באופן מיוחד ומפורש 
 ורפים.כמויות כלשהו מבין כתבי הכמויות המצ

פורט תשלום, ייכלל במחירי הסעיפים של אותם הסעיפים  לאהמחיר לעבודות, שעבורן 
 מופיעים בכתבי הכמויות. שכן



 

 

כפי שהינו מופיע בכתבי הכמויות  )ומתבסס על  -היה והקבלן סבור כי הסך הכל הנקוב   9.
בפריט איננו מספיק לכיסוי כל ההוצאות לביצוע העבודה הכלולה  -הערכת המזמין( 

כזה, יהיה עליו לכלול כל ההוצאות הנוספות האלה במסגרת תמחור מחירי הסעיפים 
 הכלולים למעשה בכתבי הכמויות. של הסעיפים האחרים

 
              _____________                                                     ___________ 

 חתימת הקבלן                                                            תאריך                         
 
 
 

 



14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     001 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .1      
,תרנצה יגוסל רשאב הטלחהה .2 .רוביחו      
אבות ,ותדובעב ןלבקה םהב שמתשיש      
ךות וא עוציבה תליחת םע חקפמה תעידיל      
הליע לכ ןלבקל היהת  אלו ,עוציב ידכ      
דחא גוסמ רוניצ תריחב ןיגב ריחמ תפסותל      
לכ יריחמ .3 .רחאב יקלח שומיש וא רותיוו      
רוזש ןוליינ הכישמ יטוח םיללוכ תורוניצה      
םיללוכ םילבכה תוצק לכ .4 .מ"מ 8 יבועב      
.ע"ש וא םקייר םגדמ תופפכ      
      
)"הרבוק"( יתבכש בר ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.0010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

  2,364.00     7.88   300.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש בר ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.0020
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

  3,414.00    11.38   300.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.1.0030
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

 14,700.00    21.00   700.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 001 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.0040
ללוכ ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 051 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

  1,984.50 1,984.50     1.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.1.0050

    354.38   354.38     1.00 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0060
וא מ"ס 001 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    318.50   318.50     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.0070
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 051 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 35,304.64 1,260.88    28.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0080

  8,918.00   318.50    28.00 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
      
      

 67,358.02 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../002 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     002 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,358.02 מהעברה      
      
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0090
וא מ"ס 08 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  7,938.00   283.50    28.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
תריפחב וא/ו  ינכמ ילכ תועצמאב הריפח     08.1.0100
תיתחת( בחורב חטשה ינותנמ שרדנכ םיידי      
ינפמ 'מ 1 קמועבו מ"ס 001 דע לש )הריפחה      
הריפחה קודיהו יוסיכ ללוכ ,םייפוסה עקרקה      
,הקפסא ללוכ ,עקרקב תוכרעמה תחנה רמגב      
לעמ ןנוסמ לוח עצמ לש רוזיפו הלבוה      
ללוכ מ"ס 02 לש ללוכ יבועב םילבכל תחתמו      

 17,766.00    25.38   700.00 .םיינקת ןומיס  יטרסו קודיה רטמ   
      
רובע  001.1.80  ףיעסל ריחמ תפסות     08.1.0110
ןבא וא טלפסא תוכרדמ רוסינ וא/ו תחיתפ      
התרזחהו הנוקית ,תפצורמ וא תבלושמ      
הנקתהה רמגב תובכשה לכב םדוקה בצמל      

 11,682.00    77.88   150.00 .רשואמ ךפש םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ רטמ   
      
הנבמ תוברל ,טלפסא שיבכ רובע ל"נכ     08.1.0120

 12,732.00    84.88   150.00 .שיבכה רטמ   
      
ללוכ ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל תפסות     08.1.0130

  1,050.00     7.00   150.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.1.0140
001 םוקמב( מ"ס 021 קמועל דע הריפחה      

    657.00     4.38   150.00 )מ"ס רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.1.0150
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
רכרוכה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה תויחנה יפל      
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו      

 11,682.00    77.88   150.00 .רסח ףוציר תקפסא תוברל טלפסא רטמ   
      
2 תנקתה ךרוצל םינבא ריקב הביצחו רוסינ     08.1.0160
בחורבו קמועב 2" רטוקב ןילירמ תורוניצ      
םינבא לש הנקתהו הקפסה ללוכ,שורדה      
הנבמל םתמאתהו הביצחה יוסיכל םימיאתמ      
תורונצה ביבס רתונה ללחה יולימ ללוכ,ריקה      
תודובעה לכ ללוכ,םיטרפמב טרופמכ ןוטבב      

    183.75   183.75     1.00 .טלפמוק-םישורדה רזעה ירמוחו רטמ   
      
      
      
      

131,048.77 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     003 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

131,048.77 מהעברה      
      
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.0170
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01      
תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 002/011/011      
2" לש 3 תוחפל(  רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל  )1" לש 3 -ו      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ      
תהבגה ללוכ( טלפמוק םישורדה םירמוחהו      

  1,559.25 1,559.25     1.00 .)ריחמב לולכ ,ןוניג לעמ מ"ס 51 תילילג ןוטב 'חי   
      
21  הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.0180
002/031/031 תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס      
יפל )1" לש 3 -ו 2" לש 3 תוחפל( רבעמ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
טלפמוק םישורדה  םירמוחהו תודובעה ראש      
,ןוניג לעמ מ"ס 51 תילילג ןוטב תהבגה ללוכ(      

 21,262.56 1,771.88    12.00 .)ריחמב לולכ 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.1.0190

  4,235.20   105.88    40.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ  'חי   
      
דוסי תלדגהל ,ןויז ללוכ 03-ב ןוטב תקיצי     08.1.0200
ללוכ הרקב אתל וא דומעל ןוטב      
ראש לכו ץע תינבת ,רובה  תביצח/תריפח      

  1,063.13 1,063.13     1.00 .םישורדה םירמוחהו תודובעה ק"מ   
      
םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.0210

  1,659.00   138.25    12.00 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.1.0220
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 11,025.00    15.75   700.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     08.1.0230
תכראה תוברל, תננכותמ הכרדמ רוזאל      
תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו םילבכ      
הכרדמ הבוגל אתה הסכמ הבוג תמאתה      

    425.25   425.25     1.00 .תננכותמ 'חי   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0240
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 27,566.00    39.38   700.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
199,844.16 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

shanico
Stamp

shanico
Stamp



14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     004 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ןנכתמה ,היריעה ינפב גיצי ןלבקה .1 :הרעה      
שגמ סנפ עורז דומע תמגוד חקפמהו      
תא הנשי וא/ו רושיא לבקיו דויצו םירוביח      
תפסות אלל תושירדל םאתהב םיטרפה      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .2 .םולשת      
םיללוכ הרואתה יפוג לכ .3 .רוביחו הנקתה      
םתלעפהל שורדה הקלדהה דויצ תא םריחמב      
ללוכו קפסהה לפוכ רופישל םיאתמ לבק ללוכ      
.4.םיסנפה ןרצי תארוה י"פע המיאתמ הרונ      
רואמה תקלחממ רושיא לבקל בייח ןלבקה      
.הרואתה ידומע ןווגל הננער תיריע לש      
      
גוס לכמ(  ראומ טלש וא הרואת דומע קוריפ     08.2.0010
דומעה קותינ .א :תללוכ הדובעה .)אוהש      
קוריפ.ב .וכותמ םילבכה תפילשו חתממ      
'וכו םיסנפ ,םישגמ ,תועורז ללוכ דומעה      
עקרקהמ םייקה דוסיה תפילש .ג .טלפמוקכ      
רובה יוסיכ ,חקפמה תויחנה יפל  ויוניפו      
בצמה תרזחהו קודיה ללוכ ,המדאב רצונש      
לכ לע םידומעה תלבוה .ד .ותומדקל      
.ה .חקפמה י"ע ןייוציש םוקמל םהירזיבא      
הלבוה .ו .םידומע גוז ןיבש םילבכה תפילש      
,םילבכ ,םיסנפ ,תועורז , םידומעה לש      

  8,505.00   567.00    15.00 'פמוק .חקפמה י"ע ןייוציש םוקמל 'וכו םישגמ  
      
תולת  אלל( םייק דומע תקתעהו קוריפ     08.2.0020
.א : ללוכ )'וכו םיסנפ 'סמ ,וגוס ,והבוגב      
קורפ .ב .ויתוצק ינשב חתממ לבכה קותינ      
םתריסמו  הנזה ילבכ ללוכ םיסנפה      
- היריעה גיצנ תייחנה י"פע היריעהינסחמל      
.תועורזה קורפ .ג .היריעה תריחבל היצפוא      
.םידומעה קורפ .ה  .םירזיבא שגמ קורפ .ד      
י"פע ותלבוהו םייקה ןוטבה דוסי תפילש .ו      
ריחמ( ןוטב דוסי תקיצי .ז .חקפמה תויחנה      
דומעה תדמעה .ח .)םיאתמה ףיעסה י"פע      
.י  .תועורזה תנקתה .ט .וסוליפו שדחמ      
הלא וא/וםישדח הנזה ילבכו םיסנפ תנקתה      
רוביחו םירזיבא שגמ תנקתה .אי .וקרופש      
םא ןיב הנתשי אל ריחמה :הרעה .םיסנפה      

  5,315.64 1,771.88     3.00 'פמוק .םיסנפ גוז וא םידומעה לע דחא סנפ ןקתוי  
      
      
      
      
      
      
      

 13,820.64 2.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     005 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,820.64 מהעברה      
      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0030
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 01 דע      
יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ      
תטלחה י"פע ןווג( דחוימה טרפמה      

  3,011.75 3,011.75     1.00 .)לכירדאה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0040
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ה.ל.פ  תרצות ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 21      
טרפמה יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"ש וא      

 45,076.56 3,756.38    12.00 .)לכירדאה תטלחה י"פע ןווג( דחוימה 'חי   
      
םגד סנפל תדדוב תיביטרוקד עורז ןקתה     08.2.0050
    DEL056ACITNAUQ לש IHCERG  
ב"צמה תינכותה פ"ע היושע 'מ 21 דומעל      

    637.88   637.88     1.00 .העיבצ ללוכ ,דחא הרואת ףוג תאישנל 'חי   
      
ללוכ ,םיפוג 2 תאישנל הלופכ עורז ךא ,ל"נכ     08.2.0060

  4,536.00 1,134.00     4.00 .העיבצ 'חי   
      
,םיפוג 3 תאישנל תשלושמ עורז ךא ,ל"נכ     08.2.0070

 12,403.16 1,771.88     7.00 .העיבצ ללוכ 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב היושע ל"נכ עורז ליפורפ ל"נכ     08.2.0080
י"ע 'מ 05.0 דע ךרואב ,ל"נכ עובצ ,םח ץבאב      
דעוימ ,דומעל רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,ה.ל.פ      

  2,126.25   708.75     3.00 .המלצמ תאישנל 'חי   
      
תאישנל דעוימה ,רוביח רזיבא ללוכ ,ל"נכ     08.2.0090

  4,465.16   637.88     7.00 .ל"נכ רתיהו ,םירוזמר 'חי   
      
02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.2.0100
,םייקה דומעה דוסי ךרד לבכה תרדחה רפמא      
רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ      
תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ לבכה      

  2,086.90   417.38     5.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו  
      
םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה     08.2.0110
תודובע לכ ללוכ תימוקמ תושרו ח"ח םע      

  1,063.13 1,063.13     1.00 .םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
 89,227.43 2.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     006 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 89,227.43 מהעברה      
      
      
יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות     08.2.0120
סיסבל רישי ךשמה הווהמ( "ןומעפ" ןותחת      
ןוולוגמ יביטרוקד )הבגומה ןוטבה      
ףוצירב וא ןוניגב דוסיל םאתומ( עבורמ/לוגע      

  2,289.00   190.75    12.00 .)ןנכתמה תויחנה יפל 'חי   
      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל תפסות     08.2.0130
רפסמ תעבטה / תטירח םע עובצו ןוולוגמ      

    252.00    21.00    12.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     08.2.0140

  1,701.00   141.75    12.00 .חטשה ינפ לעמ מ"ס 03 הבוגב 'חי   
      

  1,060.56    88.38    12.00 .לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.2.0150
      
גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב     08.2.0160
ז"אמ תפסוה תוברל הרואת דומעב הנקתהל      
    61A 5.2 לבכו םירזיבאה שגמ לעX3 YX2N  

  1,785.00   148.75    12.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ ר"ממ 'חי   
      
םירזבא שגמב דומעב 01X2 ז"אמ תפסות     08.2.0170
תכרעמ שארל רוביח רובע הרואת לש      

  4,252.56   354.38    12.00 .םיאתמ טוליש ללוכ ,היקשה 'חי   
      
שגמב ,דומעב A01x2 ז"אמ תפסות     08.2.0180
חתמ ןגמ רוביח רובע הרואתה לש םירזיבאה      

    850.56    70.88    12.00 .יווק ILAD תרושקת לש הענה םרז רתיו 'חי   
      
שגמב ,דומעב A01x2 ז"אמ תפסות     08.2.0190
רבגמ רוביח רובע הרואתה לש םירזיבאה      

    212.64    70.88     3.00 .יווק ILAD תרושקת 'חי   
      

    850.56    70.88    12.00 .עקת תיבל הרואת דומעב החמוג 'חי  08.2.0200
      
ז"אמ רובע םירזיבא שגמל ריחמ תפסות     08.2.0210
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו ףסונ      

    588.00    49.00    12.00 .דומע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

103,069.31 2.80.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     007 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

103,069.31 מהעברה      
      
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     08.2.0220
רטוקב הכישמ טוח תסנכה ,תומיתס תחיתפ      
םיאתה יוקינ ללוכו רוזש ןולינמ מ"מ 8      
ח יולימו תלוספ לש גוס לכמ תרנצה תווצקב      
2 רובע טלפמוק ריחמה( מ"ס 5       יבועב      
ינש ןיב תמייקה תרנצה לכו רבעמ יאת      
תדעוימה תמייק תיתשת רובע .)םיאתה      
יפל קר עוציבה ,עובקה ןקתמב שומישל      

    850.50   425.25     2.00 'פמוק .שארמ חקפמהרושיאבו השירד  
      
דע םילבכ השולש וא םינש ןיב רוביח תפומ     08.2.0230
    YX2N 61x5. תרצות הפומה M3 םגד  
    29-ZA לוחב הפומה יוסיכ ללוכ ךרע הווש וא  
תנבל תועצמאב המוקימ ןומיסו ןגמ תובכשו      
06 רטוקב ןוטבמ ןומיס תחוש ללוכ ,ןומיס      

  1,034.26   517.13     2.00 'פמוק . מ"ס  
      
טלש לש YX2N 5.2x3 הנזהה וק רוביח     08.2.0240
שגמל וא/ו ,סובוטואה תנחת תככס וא ראומ      
01 א.ח.ז.מ ללוכ הרואת דומע לש םירזיבאה      

  5,103.00   425.25    12.00 'פמוק .םיאתמ טולישו םיקדהמ ,םיגרב ללוכ ,'א  
      
תייזכרמל וא רואמ תייזכרמל רוביח ,ל"נכ     08.2.0250

    425.25   425.25     1.00 'פמוק .םירוזמר  
      

    425.25   425.25     1.00 'פמוק .הייקשהה תכרעמל רוביח ,ל"נכ 08.2.0260
      
ללוכ םייק דומעל שדחה הרואתה לבכ רוביח     08.2.0270
)םייקה לוורשה ךרד( ןוטבה דוסי ךרד הרידח      
.םירזיבאה שגמ לאו דומעה תיתחת לא       
דומע קורפ, ןוטבב הביצח תללוכ הדובעה      
תפלחה )ךרוצה תדימב( שדחמ ותבכרהו      
השולש וטלקיש הלאכל םימייק םיקדהמ      
uC ²53 הקראה טוח + 61x5 YX2N םילבכ      
ןכומ טלפמוק לכה ,הלעפהו רוביח ללוכ      

  3,543.75   708.75     5.00 'פמוק .שומישל  
      
ץע ידומע לע רואמ תשרל הרואת לבכ רוביח     08.2.0280
לע הנגהל הגמוא חפ תלעת ללוכ ,םייטרפ      
תספוק ,'מ 7 לש הבוגל דע הלועה לבכה      
ללוכ ,שורדה יפל א"חזמ ללוכ ,IC רבעמ      
,א"כ mm61x2 דע םידיג 5 -ל הסינכ יקדהמ      

    708.75   708.75     1.00 'פמוק ,טלפמוק לכה ,ח"הח םע םואית ללוכ  
      
קדוב לש תרוקיב וא ח"ח תרוקיב תרבעה     08.2.0290
םימולשתה ללוכ הדובעה דרשמ ןוישר לעב      

  1,771.88 1,771.88     1.00 .)היזכרמ יפל( םישורדה 'חי   
116,931.95 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../008 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     008 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןנכתמה ,היריעה ינפב גיצי ןלבקה .1 :הרעה      
שגמ סנפ עורז דומע תמגוד חקפמהו      
תא הנשי וא/ו רושיא לבקיו דויצו םירוביח      
תפסות אלל תושירדל םאתהב םיטרפה      
,הלבוה ,הקפסאםיללוכ םיריחמה .2 .םולשת      
םיללוכ הרואתה יפוג לכ .3 .רוביחו הנקתה      
םתלעפהל שורדה הקלדהה דויצ תא םריחמב      
ללוכו קפסהה לפוכ רופישל םיאתמ לבק ללוכ      
.4.םיסנפה ןרצי תארוה י"פע  המיאתמ הרונ      
רואמה תקלחממ רושיא לבקל בייח ןלבקה      
.הרואתה ידומע ןווגל הננער תיריע לש      
      
תיביטרוקד עורז לע הנקתהל הרואת ףוג     08.3.0010
ע"ש וא IHCERG תרצותמ ,בוחרה תרואתל      
תרונ ללוכ ,DEL056ACITNAUQ  םגד      

 85,050.00 2,835.00    30.00 105W  LED. 'חי   
      
תיתוכאלמ הדורטקלא תועצמאב הקראה     08.3.0020
רוביחה ךילומ ,8/5" דלוורפוק תמגודכ היושע      
רטמל ריחמה .ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ      
,48034 ,38034 םיפיעס יפל( הדורטקלא      

    425.25   425.25     1.00 'פמוק .)34 טרפמב 58034  
      

    283.50   283.50     1.00 'פמוק .י"ת יפל םילאיצנטופ תאוושה ספ 08.3.0030
      
םיבכרומה םירזיבאל הדיחיה ריחמ :הרעה      
רזיבאה ריחמ תא לולכי הקלדהה תיזכרמב      
םינפ טוויח ,םיטוחה רוביח ,חולב ותבכרה      
תללוכ היזכרמה .ךשמהב טרופמכ דויצה .'וכו      
.הלש דוסיה תקראה תא םג הריחמב       
      
תטילקל התמאתהו 15 'סמ הייזכרמ גורדש     08.3.0050
הדובעה לכ ,הז זרכמ יפ לע הרואת רקס      

  3,543.75 3,543.75     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
לכו הייזכרמה לש ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.0060
ידי לע ,הילא רבוחמה ילמשחה ןקתמה      
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב סדנהמ      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו  הדימב      
,למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תקידב תואצות הקידבה ח"ודב עיפוי ןכ ומכ      
םימרז תקידבו ,ןקתמה לכ לש םיסמוע ןוזיא      
לכלו ישאר קספמב הזאפ לכב קפסהה לפוכו      

  1,736.00 1,736.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,דרפנב הרואת לגעמ  
      
      
      
      

 91,038.50 3.80.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     009 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 91,038.50 מהעברה      
      
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.3.0070
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06?  תרוקב      

  4,252.50   850.50     5.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש,521B גוסמ הסכמו  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.3.0080
םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1 לש      

    159.25   159.25     1.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה תודגנתהה  
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.3.0090
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו  הדימב      

    266.00   266.00     1.00 .טלפמוק היזכרמל וא/ו שגמל 'חי   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.3.0100

    533.80    53.38    10.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

    463.80    46.38    10.00 .רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.3.0110
      
תודובעל ףונמ תיאשמ לש הדובע תועש     08.3.0120

  1,522.50   152.25    10.00 .דבלב חקפמה רושיא יפל תויופצ יתלב ע"ש   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.3.0130
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
לע םג קותינ(A01 AK01 םרזל יזאפ וד      
םע ,ע"ש וא ןר'ז ןלרמ תמגודכ ,)"ספא"ה      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOC תרצות IXEGOS יקדהמ םע  
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      
יקדהמ( טלפמוק סנפל דע לבכו הקראה      
םילבכ 3 דעל םימיאתמ ויהי יסק'גוס הסינכה      

    212.63   212.63     1.00 .)uC53 םידיג yn 61x5 + 3 'חי   
      
יתש רובע ךא ,031.3.80 ףיעסב ומכ ל"נכ     08.3.0140

    140.00    35.00     4.00 .ל"נכ רתיהו ,טוו 501 דל תורונ 'חי   
      
שולש רובע ךא ,031.3.80 ףיעסב ומכ ל"נכ     08.3.0150

    392.00    49.00     8.00 .ל"נכ רתיהו ,טוו 501 דל תורונ 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.3.0160
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      

  1,225.00    49.00    25.00 .דומע 'חי   
100,205.98 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     010 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש בלש לכב גואדל ןלבקה תוירחאב  .1      
י"ע קוחכ תנקתומ תינמז הרואתל טקיורפה      
.2 .ונובשח לעו ןלבקה םעטמ םלפודמ ץעוי      
הרואתה תינכות תא בלש לכב גיצי ןלבקה      
רושיאל ירטמוטופ בושיח ללוכ תינמזה      
תעצבתמ הדובעהש ןוויכמ .3 .חקפמה      
ורכש תא ןלבקה לבקי ,םיבלש רפסמב      
י"פע ןושארה בלשב םידומעה תדמעה רובעב      
.םידומעה רפסמ      
      
ךרוצל ,'מ 11 דע הבוגב יניפ ןרוא ץע דומע     08.4.0010

  4,851.90   970.38     5.00 .תינמז הרואת 'חי   
      

  5,103.00   425.25    12.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  08.4.0020
      
03-ב ןוטב האלמ )היבוק וא( תיבח תנקתה     08.4.0030
,מ"ס 021 לש רטוקו מ"ס 001 הבוגב      
דוסיכ תשמשמו ץעה דומע סיסבל תרבוחמ      

  7,654.56   637.88    12.00 'פמוק .)תוידי ללוכ( הרבעהל ןתינה  
      
םינוולוגמ הדלפ ילבכמ ל"נה ץע דומעל ןגוע     08.4.0040

  1,677.39   559.13     3.00 .ר"ממ 07 ךתחב םירוזש 'חי   
      

  2,677.50   892.50     3.00 .'מ 01 ךרואב ל"נה ץע דומעל ןעשמ דומע 'חי  08.4.0050
      

    509.25   169.75     3.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  08.4.0060
      
ףוג לש ץע דומעל דבלב הנקתהו הלבוה     08.4.0070
אוהשלכ קפסהבו גוסמ תובוחר תרואת      

  1,018.56    84.88    12.00 .םירחא וא ןימזמה י"ע קפוסיש 'חי   
      
לש דבלב הקפסא רובע ל"נל ריחמ תפסות     08.4.0080
וא "E.G" תרצות "A052EG" הרואת ףוג      
דויצ ללוכ טוו 501 דל תורונ םע ,ע"וש      

  6,804.00   567.00    12.00 .וכותב ןקתומ הקלדה 'חי   
      

  5,103.00   425.25    12.00 .ל"נכ הרואת ףוג לש הלאשה ךא ,ל"נכ 'חי  08.4.0090
      
עורז לש ץע דומע לע דבלב הנקתהו הלבוה     08.4.0100
.םירחא וא ןימזמה י"ע קפוסתש ,הרואת ףוגל      
הבוגש ןפואב ל"נה דומעל בכרות עורזה(      

    850.56    70.88    12.00 .)'מ 21-כ עקרקה ינפ לעמ סנפה 'חי   
      

    147.00    49.00     3.00 .עקרקל לעמ 'מ 01-כ הבוגב ךא ל"נכ 'חי  08.4.0110
      
רובע 110.30.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.4.0120
הבוג( ל"נכו סנפ תאישנל עורז תקפסא      

  3,402.00   283.50    12.00 .)שרדנה יפל הנקתה 'חי   
 39,798.72 4.80.1 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     011 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,798.72 מהעברה      
      
      

  2,551.56   212.63    12.00 .ל"נכ תועורז תלאשה ךא ל"נכ 'חי  08.4.0130
      
הדלפ לבכ םע ,ר"ממ YX2N 61x5  לבכ     08.4.0140
,ץע ידומע ןיב חותמ ,ילרגטניא אשונ ןוולוגמ      
תויזכרמל וא/ו םידומעל םירוביח תוברל      

 17,010.00 1,417.50    12.00 .)'מ 03-כ הדש ךרוא( תומייק 'חי   
      
המוטא ןירושמ רטסאילופמ תופעתסה  תבית     08.4.0150
    55PI תנגומ V.U 51 תודימבX51מ"ס  
א"חזמ םיקדהמ םע ,ץע דומע לע תנקתומ      
    A01 ,AK6, תשרל רוביח ללוכ ,'וכו טוליש  
הרואת יפוג ינש דע רוביחל .הרואתה ףוגלו      

  2,121.00   176.75    12.00 .דומע לע 'חי   
      
:ללוכ תינמז הרואתל םידעוימ ץע ידומע קורפ     08.4.0160
ןיבש יריוואה לבכה קורפ .ב .חתמ קותינ .א      
קורפ .ד .םיסנפה קורפ .ג .םידומע ינש      
ץעה ידומע קורפ .ה .דויצה יזגראו תועורזה      
יסיסב קוריפ .ו .רצונש רוחה תריגסו      
וא תויבח םא ןיבו םיקוצי םא ןיב םידומעה      
ללוכ( תועורזה ,דומעה תלבוה .ז .םירחא      
םוקמל 'וכו םילבכה ,םיסנפה , )תולופכ      

  2,551.56   212.63    12.00 'פמוק .חקפמה הרויש  
      
ץעה ידומע לעמ םיסנפו תועורז לש קורפ     08.4.0170

  1,701.00   141.75    12.00 .חקפמה הרויש םוקמל םתלבוהו 'חי   
      
םהיקלח לכ לע ץעה ידומעב רזוח שומיש     08.4.0180
ןוטבה תיבח ללוכ וקתעוהו ופלשנש      
דומעה לש שדחמ הנקתה רובע,םסיסבב      
תדימב קודיהו הריפח ללוכ ןוטבה תיבחו      

  1,701.00   283.50     6.00 'פמוק .)רתאל הלבוה ללוכ( ךרוצה  
      
וקרופש םיסנפו תועורזב רזוח שומיש     08.4.0190
    )W004 וא/ו W052 רובע )ךרוצה יפל  
ללוכ ,רתאל םתלבוה ללוכ ,שדחמ םתנקתה      
051.40.80.10 ףיעסבש תופעתסהה תבית      
םיפיעס י"פע הקרופרשא      
ורוביח ללוכ 061.40.80.10-071.40.80.10      

  1,060.50   176.75     6.00 'פמוק .למשחה ןקתמל שדחמ  
      
ןקתוהש YX2N 61x5 לבכב רזוח שומיש     08.4.0200
ףיעס י"פע קרופ רשאו 041.4.80 ףיעס י"פע      
ןקתמל שדחמ ורוביח ללוכ 061.4.80      

  2,551.50   425.25     6.00 'פמוק .למשחה  
      
      

 71,046.84 4.80.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     012 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,046.84 מהעברה      
      
      
וא/ו םייק הרואת דומעל הרואתה ילבכ רוביח     08.4.0210
רמגל שורדה לכ ללוכ ,תמייק היזכרמל      

    141.75   141.75     1.00 'פמוק .ןקתמה תלעפהו הדובע  
      
רוביח ךרוצל למשחה 'בחל םולשתו םואת     08.4.0220
'בח תשר דומעל תינמזה הרואתה תשר      
םולשתה ללוכ ,םהיתויחנהל םאתהב למשחה      

  1,063.13 1,063.13     1.00 'פמוק .ךמסומ קדובל  
      
קדוב לש תרוקיב וא ח"ח תרוקיב תרבעה     08.4.0230
םימולשתה ללוכ הדובעה דרשמ ןוישיר לעב      
תמקה תדובע רמג לש בלש לכב םישורדה      
קדובל םולשתה ללוכ ,תינמזה הרואתה תשר      

  1,063.13 1,063.13     1.00 'פמוק .ךמסומה  
 73,314.85 תינמז הרואת 4.80 כ"הס  

      
ם י ר ו ז מ ר  ת כ ר ע מ ל  ת ו י ת ש ת  5.80 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י  ל ג       
      
לכב מ"ס 001 קמועב תרנצל הלעת תריפח     08.5.0010

 10,152.00    25.38   400.00 .אוהש בחור רטמ   
      
יולימ רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     08.5.0020
,מ"ס 001 קמועב קדוהמ 'א גוס עצמב      

  9,800.00    24.50   400.00 .ןומיס טרס תחנה תוברל רטמ   
      
תרבח ןקת יפל 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     08.5.0030

 31,500.00    21.00 1,500.00 ."קזב" רטמ   
      
תרבח ןקת יפל 6" רטוקב חישק VCP רוניצ     08.5.0040

    350.00    35.00    10.00 ."קזב" רטמ   
      
םירבחמ ללוכ ,5.31 עקי 3" ןליתאילופ רוניצ     08.5.0050

  7,000.00    14.00   500.00 ."קזב" תרבח ןקת יפל הכישמ טוחו רטמ   
      
08 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     08.5.0060
םע ןוט 5.21 סמועל יעוביר הסכמ ללוכ ,מ"ס      

 37,826.40 1,260.88    30.00 ."םירוזמר" בותיכו הננער תייריע למס 'חי   
 96,628.40 קורי לג םירוזמר תכרעמל תויתשת 5.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

586,925.34 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     013 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
חותיפ תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.0180
,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ רמגב      

 92,225.00    54.25 1,700.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.1.0220

    788.00     7.88   100.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 11,970.00    99.75   120.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.0410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 17,246.70   191.63    90.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
122,229.70 1.04 קרפ 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

122,229.70 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     014 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ : הרעה       
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס      
םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא      
ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב תורגא      
חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,היריעה      
      
5 לעמ יבועב טלפסא ישיבכ קוליסו קוריפ     51.1.0010

 10,504.00    13.13   800.00 מ"ס 01 דעו מ"ס ר"מ   
      

 64,050.00     3.50 18,300.00 מ"ס 1 דע קמועל טלפסא יחטש סופסח ר"מ  51.1.0020
      

 52,500.00     5.25 10,000.00 מ"ס 3 דע קמועל טלפסא יחטש ףוצרק ר"מ  51.1.0025
      
דעו מ"ס 5 לעמ קמועל טלפסא יחטש ףוצרק     51.1.0030

 58,100.00     7.00 8,300.00 מ"ס 01 ר"מ   
      
תוברל( טולישו רורמת ידומע קוליסו קוריפ     51.1.0035

  3,528.00    84.00    42.00 ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא )רורמתה 'חי   
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.0045
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  9,994.00     2.63 3,800.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      

    437.50    43.75    10.00 תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוליסו קוריפ רטמ  51.1.0060
      
הכלוה /תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     51.1.0065
ותקתעה וא ףוציר תודובע רמגב ותנקתהו      

 14,280.00    84.00   170.00 רחא םוקמל רטמ   
      

  1,260.00    63.00    20.00 והשלכ גוסמ תוגרדמ קוליסו קוריפ רטמ  51.1.0080
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ החוש תמאתה     51.1.0090

 15,356.25   204.75    75.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      

  2,976.82   212.63    14.00 הרקתה תמאתה רובע ל"נל תפסות 'חי  51.1.0095
      
05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     51.1.0110
תועצמאב שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס      
02 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט      
תרבח לש "ביבא םאתמ" תמגודכ ,מ"ס      
טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא דימע"      

  8,697.50   621.25    14.00 ןרציה 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה     51.1.0130

  1,706.25   568.75     3.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      

243,390.32 1.15.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     015 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

243,390.32 מהעברה      
      
      
סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה     51.1.0135

  1,913.67   212.63     9.00 ןנכותמ שיבכ 'חי   
      
תמאתהל תפסונ תשר לכ רובע ל"נל תפסות     51.1.0140

  1,141.92   126.88     9.00 סלפמ 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק החוש הסכמו הרקת קוריפ     51.1.0145
סלפמל םתמאתה ללוכ דבכ סמועל םתפלחהו      

  9,528.75 1,058.75     9.00 'פמוק .ןנכותמ שיבכ  
      
קורפ ללוכ ,והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ     51.1.0170
תודובע תרגסמב  ,ןוטב תאלוממ  תרווכ      

 17,070.00    11.38 1,500.00 חטשה תריפח ר"מ   
      
ללוכ והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ     51.1.0180
וא/ו ותנסחאו םיחטשמ לע רודיסו הסמעה      

  4,200.00    21.00   200.00 רזוח שומישל תושרה ינסחמל ותלבוה ר"מ   
      

 22,321.00    13.13 1,700.00 הפש ןבא קוליסו קוריפ רטמ  51.1.0190
      

  6,652.00    16.63   400.00 יא ןבא קוליסו קוריפ רטמ  51.1.0195
      

  3,678.00     6.13   600.00 ןהינימל  םוחיתו ןג ינבא קוליסו קוריפ רטמ  51.1.0200
      
גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.0205

 10,500.00    42.00   250.00 שדחמ התחנהו ר"מ   
      
דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ     51.1.0210

  8,400.00    84.00   100.00 מ"ס 51 ר"מ   
      
ןוטב חטשמ קוליסו קוריפל ריחמ תפסות     51.1.0215

  8,400.00   168.00    50.00 ןוטבה רוסינ רובע מ"ס 51  דע יבועב ןייוזמ רטמ   
      
יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ     51.1.0240

  6,720.00   336.00    20.00 והשלכ ק"מ   
      
סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ     51.1.0295
ינסחמל ותרבעהו )"הידמ רטסופ" תמגודכ(      
ללוכו תודוסיה קוליסו קוריפ תוברל ,היריעה      
יאלמשח י"ע הנחתל למשחה תנזה קותינ      

  7,557.39 2,519.13     3.00 ךמסומ 'חי   
      
ללוכ והשלכ רטוקב םימ ריבעמ קוליסו קוריפ     51.1.0315

 32,288.00   322.88   100.00 וקודיהו רזוח יולימ רטמ   
      
לש ןייוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ תסירה     51.1.0320

  3,360.00   840.00     4.00 'פמוק תלוספה קוליסו םימ יריבעמ  
387,121.05 1.15.1 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     016 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

387,121.05 מהעברה      
      
      

  3,780.00   252.00    15.00 תלוספה קוליסו םימייק םינטלוק יוקינ 'חי  51.1.0325
      
יוניפו מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ     51.1.0410

 11,032.00     7.88 1,400.00 חקפמה הרויש םוקמל רמוחה רטמ   
      
יחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח     51.1.0425

  6,650.00     1.75 3,800.00 דבלב יולימ ר"מ   
408,583.05 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

131,300.00    13.13 10,000.00 הביצח ואו הריפח ק"מ  51.2.0220
      

     87.50     1.75    50.00 םיעצמ יחטשב הריפח רובע תפסות ק"מ  51.2.0225
      

  4,200.00    42.00   100.00 םיידי תדובעב הריפח ק"מ  51.2.0230
      

  6,650.00     1.75 3,800.00 רקובמ םיחטש קודיה ר"מ  51.2.0235
      
,עצמ( תיתשת ינפ קודיהו הבטרה,חוחית     51.2.0240

  2,450.00     3.50   700.00 תמייק )מ"וגא ר"מ   
      
גרודמו יקנ, ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.2.0250
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      

 23,104.00    28.88   800.00 רקובמ קודיהו תובכשב ק"מ   
167,791.50 רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.3.0310

308,677.50    72.63 4,250.00 הנתשמו ק"מ   
      
םישיבכ ןוקיתו המלשהל 'א גוס עצמ     51.3.0320

402,131.50    79.63 5,050.00 הנתשמ יבועב תוכרדמו ק"מ   
      

463,994.00    91.88 5,050.00 והשלכ יבועב 'א גוס ם"וגא תיתשת ק"מ  51.3.0325
1,174,803.00 םיעצמ 3.15 כ"הס  

      
ה פ ש  י נ ב א  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
לע הפשה ינבא לכ ריחמ :ה פ ש  י נ ב א       
םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי / םינושה םהיגוס      
אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה ללוכ םינוש      
תושרופמ תרחא םשרנ םא      
      
      

4.15.1 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../017 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     017 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     51.4.0405

 88,200.00    63.00 1,400.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא     51.4.0435
יאל( םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו      

 68,911.50    65.63 1,050.00 )העונת רטמ   
      
לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא     51.4.0455

             65.63 ןוטב דוסי רטמ           
      

 15,750.00    78.75   200.00 ןוטבמ מ"ס 51/32 רבעמ ןבא רטמ  51.4.0460
      
הקפסה וא/ו ןוטבמ העונת יא לש שאר עוציב     51.4.0500
חקפמה י"ע רשואיש ימורט יא שאר תנקתהו      

  6,300.00   210.00    30.00 .חקפמה תטלחהו רושיא יפל 'חי   
179,161.50 הפש ינבא 4.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.5.0520

 19,448.00     0.88 22,100.00 ר"מ/ג"ק 05.0 ר"מ   
      

  6,650.00     1.75 3,800.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.5.0525
      
"AMS" תבורעת ,תאשונ טלפסא תבכש     51.5.0535

715,598.00    32.38 22,100.00 2/1" טגרגא לדוג ,מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
, מ"ס 5 יבועב "S" תבורעת טלפסא  תבכש     51.5.0550

349,448.00    28.88 12,100.00 1" טגרגא לדוג ר"מ   
      
מ"ס 7 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא תבכש     51.5.0565

139,650.00    36.75 3,800.00 1" טגרגא לדוג , ר"מ   
      

 18,382.00    13.13 1,400.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.5.0690
1,249,176.00 טלפסא תודובע 5.15 כ"הס  

      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
)"051" גרד( 4 סאלק,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.6.0601

  9,380.16   293.13    32.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב רטמ   
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות     51.6.0665
הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ רובע      
וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ      

  2,156.16    67.38    32.00 ע"ש וא ןמפלוו לש "טירקונגמ" רטמ   
      

 11,536.32 6.15.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../018 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     018 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיתמצ 1 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,536.32 מהעברה      
      
      
אתל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח     51.6.0674

  3,353.04   419.13     8.00 .םייק הטילק / הרקב 'חי   
      
)זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     51.6.0732
דע קמועבו 'מ 00.1X00.1 לש םינפ תודימב      

    567.00   189.00     3.00 .'מ 57.1 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.6.0790
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 33,579.04 4,197.38     8.00 004C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
מ"ס 04 בחורב הכרדמל לועית טנמלא     51.6.0801

  7,008.90   233.63    30.00 הסכמ תוברל רטמ   
 56,044.30 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 6.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,235,559.35 הלילס תודובע 15 כ"הס  
3,944,714.39 םיתמצ כ"הס

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../019 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     019 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .1      
,תרנצה יגוסל רשאב הטלחהה .2 .רוביחו      
אבות ,ותדובעב ןלבקה םהב שמתשיש      
ךות וא עוציבה תליחת םע חקפמה תעידיל      
הליע לכ ןלבקל היהת  אלו ,עוציב ידכ      
דחא גוסמ רוניצ תריחב ןיגב ריחמ תפסותל      
לכ יריחמ .3 .רחאב יקלח שומיש וא רותיוו      
רוזש ןוליינ הכישמ יטוח םיללוכ תורוניצה      
םיללוכ םילבכה תוצק לכ .4 .מ"מ 8 יבועב      
.ע"ש וא םקייר םגדמ תופפכ      
      
)"הרבוק"( יתבכש בר ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.0010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

  7,880.00     7.88 1,000.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש בר ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.0020
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

 11,380.00    11.38 1,000.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.1.0030
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

  1,680.00    21.00    80.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 001 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.0040
ללוכ ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 051 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

  1,984.50 1,984.50     1.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.1.0050

    354.38   354.38     1.00 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0060
וא מ"ס 001 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    318.50   318.50     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.0070
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 051 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

  6,304.40 1,260.88     5.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0080

  1,592.50   318.50     5.00 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
      
      

 31,494.28 1.80.2 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../020 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     020 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,494.28 מהעברה      
      
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0090
וא מ"ס 08 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  1,417.50   283.50     5.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
תריפחב וא/ו  ינכמ ילכ תועצמאב הריפח     08.1.0100
תיתחת( בחורב חטשה ינותנמ שרדנכ םיידי      
ינפמ 'מ 1 קמועבו מ"ס 001 דע לש )הריפחה      
הריפחה קודיהו יוסיכ ללוכ ,םייפוסה עקרקה      
,הקפסא ללוכ ,עקרקב תוכרעמה תחנה רמגב      
לעמ ןנוסמ לוח עצמ לש רוזיפו הלבוה      
ללוכ מ"ס 02 לש ללוכ יבועב םילבכל תחתמו      

 25,380.00    25.38 1,000.00 .םיינקת ןומיס  יטרסו קודיה רטמ   
      
רובע  001.1.80  ףיעסל ריחמ תפסות     08.1.0110
ןבא וא טלפסא תוכרדמ רוסינ וא/ו תחיתפ      
התרזחהו הנוקית ,תפצורמ וא תבלושמ      
הנקתהה רמגב תובכשה לכב םדוקה בצמל      

  3,894.00    77.88    50.00 .רשואמ ךפש םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ רטמ   
      
הנבמ תוברל ,טלפסא שיבכ רובע ל"נכ     08.1.0120

  4,244.00    84.88    50.00 .שיבכה רטמ   
      
ללוכ ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל תפסות     08.1.0130

    350.00     7.00    50.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.1.0140
001 םוקמב( מ"ס 021 קמועל דע הריפחה      

    219.00     4.38    50.00 )מ"ס רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.1.0150
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
רכרוכה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה תויחנה יפל      
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו      

  3,894.00    77.88    50.00 .טלפסא רטמ   
      
2 תנקתה ךרוצל םינבא ריקב הביצחו רוסינ     08.1.0160
בחורבו קמועב 2" רטוקב ןילירמ תורוניצ      
םינבא לש הנקתהו הקפסה ללוכ,שורדה      
הנבמל םתמאתהו הביצחה יוסיכל םימיאתמ      
תורונצה ביבס רתונה ללחה יולימ ללוכ,ריקה      
תודובעה לכ ללוכ,םיטרפמב טרופמכ ןוטבב      

    551.25   183.75     3.00 .טלפמוק-םישורדה רזעה ירמוחו רטמ   
      
      
      
      

 71,444.03 1.80.2 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../021 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     021 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,444.03 מהעברה      
      
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.0170
001/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס      
יפל  )1" לש 3 -ו 2" לש 3 תוחפל(  רבעמ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש      
,ןוניג לעמ מ"ס 51 תילילג ןוטב תהבגה ללוכ(      

 85,758.75 1,559.25    55.00 .)ריחמב לולכ 'חי   
      
דוסי תלדגהל ,ןויז ללוכ 03-ב ןוטב תקיצי     08.1.0180
ללוכ הרקב אתל וא דומעל ןוטב      
ראש לכו ץע תינבת ,רובה  תביצח/תריפח      

  1,063.13 1,063.13     1.00 .םישורדה םירמוחהו תודובעה ק"מ   
      
םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.0190

  1,244.25   138.25     9.00 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.1.0200
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 15,750.00    15.75 1,000.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     08.1.0210
תכראה תוברל, תננכותמ הכרדמ רוזאל      
תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו םילבכ      
הכרדמ הבוגל אתה הסכמ הבוג תמאתה      

    425.25   425.25     1.00 .תננכותמ 'חי   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0220
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 51,194.00    39.38 1,300.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
חנומ ,ר"ממ 5.2x5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.1.0230

 11,375.00     8.75 1,300.00 רוניצב לחשומ וא הלעת לע רטמ   
      
ךותב לחשומ ,ר"ממ YX2N, 5.2x3 לבכ     08.1.0240
,החטבאה שגמל הרואת ףוגמ עורזבו דומע      
רזעה ירמוח לכו םיילמשח םירוביח ללוכ      

  9,100.00     7.00 1,300.00 .םישורדה רטמ   
247,354.41 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     022 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ןנכתמה ,היריעה ינפב גיצי ןלבקה .1 :הרעה      
שגמ סנפ עורז דומע תמגוד חקפמהו      
תא הנשי וא/ו רושיא לבקיו דויצו םירוביח      
תפסות אלל תושירדל םאתהב םיטרפה      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .2 .םולשת      
םיללוכ הרואתה יפוג לכ .3 .רוביחו הנקתה      
םתלעפהל שורדה הקלדהה דויצ תא םריחמב      
ללוכו קפסהה לפוכ רופישל םיאתמ לבק ללוכ      
.4.םיסנפה ןרצי תארוה י"פע המיאתמ הרונ      
רואמה תקלחממ רושיא לבקל בייח ןלבקה      
.הרואתה ידומע ןווגל הננער תיריע לש      
      
גוס לכמ(  ראומ טלש וא הרואת דומע קוריפ     08.2.0010
דומעה קותינ .א :תללוכ הדובעה .)אוהש      
קוריפ.ב .וכותמ םילבכה תפילשו חתממ      
'וכו םיסנפ ,םישגמ ,תועורז ללוכ דומעה      
עקרקהמ םייקה דוסיה תפילש .ג .טלפמוקכ      
רובה יוסיכ ,חקפמה תויחנה יפל  ויוניפו      
בצמה תרזחהו קודיה ללוכ ,המדאב רצונש      
לכ לע םידומעה תלבוה .ד .ותומדקל      
.ה .חקפמה י"ע ןייוציש םוקמל םהירזיבא      
הלבוה .ו .םידומע גוז ןיבש םילבכה תפילש      
,םילבכ ,םיסנפ ,תועורז , םידומעה לש      

  5,103.00   567.00     9.00 'פמוק .חקפמה י"ע ןייוציש םוקמל 'וכו םישגמ  
      
תולת  אלל( םייק דומע תקתעהו קוריפ     08.2.0020
.א : ללוכ )'וכו םיסנפ 'סמ ,וגוס ,והבוגב      
קורפ .ב .ויתוצק ינשב חתממ לבכה קותינ      
םתריסמו  הנזה ילבכ ללוכ םיסנפה      
- היריעה גיצנ תייחנה י"פע היריעהינסחמל      
.תועורזה קורפ .ג .היריעה תריחבל היצפוא      
.םידומעה קורפ .ה  .םירזיבא שגמ קורפ .ד      
י"פע ותלבוהו םייקה ןוטבה דוסי תפילש .ו      
ריחמ( ןוטב דוסי תקיצי .ז .חקפמה תויחנה      
דומעה תדמעה .ח .)םיאתמה ףיעסה י"פע      
.י  .תועורזה תנקתה .ט .וסוליפו שדחמ      
הלא וא/וםישדח הנזה ילבכו םיסנפ תנקתה      
רוביחו םירזיבא שגמ תנקתה .אי .וקרופש      
םא ןיב הנתשי אל ריחמה :הרעה .םיסנפה      

 15,946.92 1,771.88     9.00 'פמוק .םיסנפ גוז וא םידומעה לע דחא סנפ ןקתוי  
      
      
      
      
      
      
      

 21,049.92 2.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     023 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,049.92 מהעברה      
      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0030
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 4 דע      
יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ      
תטלחה י"פע ןווג( דחוימה טרפמה      

138,540.50 3,011.75    46.00 .)לכירדאה 'חי   
      
הננב ףפוכמ ינוק יביטרוקד  הרואת דומע     08.2.0040
הבוגב ,רטמ 8.0 דע הדיחי עורז "ןיעמ" םגד      
ןוילע רטוק ינוק הדלפ רוניצ יושע .'מ 6 דע      
רוביח ל ןקתה ,םירזיבא את :ללוכ ,מ"מ 09      
,לגרועמ חפמ דוסיה יגריבל יוסיכו סנפה      
רונתב עובצו םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל      
םי רזבא שגמ תלדל חתפ תנכה ,דומעה ףוגל      
לכו ,מ"מ 006 ךרואב תלדו דומעה ךותב      
דומעה תבצהלו סנפל שורדש רומיגו רזיבא      

 24,948.00 1,559.25    16.00 .תינכות יפל. ושארב ושארב עורזה רוביחו 'חי   
      
םגד סנפל תדדוב תיביטרוקד עורז ןקתה     08.2.0050
    23-ECILAC-ACITNAUQ לש IHCERG  
שאר לע תינכותה פ"ע היושע 'מ 5 דומעל      

 29,342.48   637.88    46.00 .דומעה 'חי   
      
02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.2.0060
,םייקה דומעה דוסי ךרד לבכה תרדחה רפמא      
רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ      
תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ לבכה      

    417.38   417.38     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו  
      
יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות     08.2.0070
סיסבל רישי ךשמה הווהמ( "ןומעפ" ןותחת      
ןוולוגמ יביטרוקד )הבגומה ןוטבה      
ףוצירב וא ןוניגב דוסיל םאתומ( עבורמ/לוגע      

 10,491.25   190.75    55.00 .)ןנכתמה תויחנה יפל 'חי   
      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל תפסות     08.2.0080
רפסמ תעבטה / תטירח םע עובצו ןוולוגמ      

  1,155.00    21.00    55.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     08.2.0090

  7,796.25   141.75    55.00 .חטשה ינפ לעמ מ"ס 03 הבוגב 'חי   
      

     88.38    88.38     1.00 .לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.2.0100
233,829.16 2.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     024 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

233,829.16 מהעברה      
      
      
גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב     08.2.0110
ז"אמ תפסוה תוברל הרואת דומעב הנקתהל      
    61A 5.2 לבכו םירזיבאה שגמ לעX3 YX2N  

    148.75   148.75     1.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ ר"ממ 'חי   
      
םירזבא שגמב דומעב 01X2 ז"אמ תפסות     08.2.0120
תכרעמ שארל רוביח רובע הרואת לש      

  1,417.52   354.38     4.00 .םיאתמ טוליש ללוכ ,היקשה 'חי   
      
שגמב ,דומעב A01x2 ז"אמ תפסות     08.2.0130
חתמ ןגמ רוביח רובע הרואתה לש םירזיבאה      

  3,402.24    70.88    48.00 .יווק ILAD תרושקת לש הענה םרז רתיו 'חי   
      
שגמב ,דומעב A01x2 ז"אמ תפסות     08.2.0140
רבגמ רוביח רובע הרואתה לש םירזיבאה      

  3,402.24    70.88    48.00 .יווק ILAD תרושקת 'חי   
      

     70.88    70.88     1.00 .עקת תיבל הרואת דומעב החמוג 'חי  08.2.0150
      
ז"אמ רובע םירזיבא שגמל ריחמ תפסות     08.2.0160
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו ףסונ      

     49.00    49.00     1.00 .דומע 'חי   
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     08.2.0170
רטוקב הכישמ טוח תסנכה ,תומיתס תחיתפ      
םיאתה יוקינ ללוכו רוזש ןולינמ מ"מ 8      
ח יולימו תלוספ לש גוס לכמ תרנצה תווצקב      
2 רובע טלפמוק ריחמה( מ"ס 5       יבועב      
ינש ןיב תמייקה תרנצה לכו רבעמ יאת      
תדעוימה תמייק תיתשת רובע .)םיאתה      
יפל קר עוציבה ,עובקה ןקתמב שומישל      

    425.25   425.25     1.00 'פמוק .שארמ חקפמהרושיאבו השירד  
      
דע םילבכ השולש וא םינש ןיב רוביח תפומ     08.2.0180
    YX2N 61x5. תרצות הפומה M3 םגד  
    29-ZA לוחב הפומה יוסיכ ללוכ ךרע הווש וא  
תנבל תועצמאב המוקימ ןומיסו ןגמ תובכשו      
06 רטוקב ןוטבמ ןומיס תחוש ללוכ ,ןומיס      

    517.13   517.13     1.00 'פמוק . מ"ס  
      
טלש לש YX2N 5.2x3 הנזהה וק רוביח     08.2.0190
שגמל וא/ו ,סובוטואה תנחת תככס וא ראומ      
01 א.ח.ז.מ ללוכ הרואת דומע לש םירזיבאה      

  1,701.00   425.25     4.00 'פמוק .םיאתמ טולישו םיקדהמ ,םיגרב ללוכ ,'א  
      
תייזכרמל וא רואמ תייזכרמל רוביח ,ל"נכ     08.2.0200

    425.25   425.25     1.00 'פמוק .םירוזמר  
245,388.42 2.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     025 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

245,388.42 מהעברה      
      
      

    425.25   425.25     1.00 'פמוק .הייקשהה תכרעמל רוביח ,ל"נכ 08.2.0210
      
ללוכ םייק דומעל שדחה הרואתה לבכ רוביח     08.2.0220
)םייקה לוורשה ךרד( ןוטבה דוסי ךרד הרידח      
.םירזיבאה שגמ לאו דומעה תיתחת לא       
דומע קורפ, ןוטבב הביצח תללוכ הדובעה      
תפלחה )ךרוצה תדימב( שדחמ ותבכרהו      
השולש וטלקיש הלאכל םימייק םיקדהמ      
uC ²53 הקראה טוח + 61x5 YX2N םילבכ      
ןכומ טלפמוק לכה ,הלעפהו רוביח ללוכ      

    708.75   708.75     1.00 'פמוק .שומישל  
      
קדוב לש תרוקיב וא ח"ח תרוקיב תרבעה     08.2.0230
םימולשתה ללוכ הדובעה דרשמ ןוישר לעב      

  1,771.88 1,771.88     1.00 .)היזכרמ יפל( םישורדה 'חי   
248,294.30 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןנכתמה ,היריעה ינפב גיצי ןלבקה .1 :הרעה      
שגמ סנפ עורז דומע תמגוד חקפמהו      
תא הנשי וא/ו רושיא לבקיו דויצו םירוביח      
תפסות אלל תושירדל םאתהב םיטרפה      
,הלבוה ,הקפסאםיללוכ םיריחמה .2 .םולשת      
םיללוכ הרואתה יפוג לכ .3 .רוביחו הנקתה      
םתלעפהל שורדה הקלדהה דויצ תא םריחמב      
ללוכו קפסהה לפוכ רופישל םיאתמ לבק ללוכ      
.4.םיסנפה ןרצי תארוה י"פע  המיאתמ הרונ      
רואמה תקלחממ רושיא לבקל בייח ןלבקה      
.הרואתה ידומע ןווגל הננער תיריע לש      
      
תיביטרוקד עורז לע הנקתהל הרואת ףוג     08.3.0010
ע"ש וא IHCERG תרצותמ ,בוחרה תרואתל      
,23DEL ECILAC- ACITNAUQ  םגד      

116,362.98 2,529.63    46.00 .DEL  W55  תרונ ללוכ 'חי   
      
REHTOLB ELTTIL        םגד הרואת ףוג     08.3.0020
    KROTS תרצותמ OLOZIV, תרונ ללוכ  

 58,968.00 1,842.75    32.00 27W  LED. 'חי   
      
תיתוכאלמ הדורטקלא תועצמאב הקראה     08.3.0030
רוביחה ךילומ ,8/5" דלוורפוק תמגודכ היושע      
רטמל ריחמה .ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ      
,48034 ,38034 םיפיעס יפל( הדורטקלא      

  1,701.00   425.25     4.00 'פמוק .)34 טרפמב 58034  
      
      

177,031.98 3.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     026 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

177,031.98 מהעברה      
      
      

    283.50   283.50     1.00 'פמוק .י"ת יפל םילאיצנטופ תאוושה ספ 08.3.0040
      
םיבכרומה םירזיבאל הדיחיה ריחמ :הרעה      
רזיבאה ריחמ תא לולכי הקלדהה תיזכרמב      
םינפ טוויח ,םיטוחה רוביח ,חולב ותבכרה      
תללוכ היזכרמה .ךשמהב טרופמכ דויצה .'וכו      
.הלש דוסיה תקראה תא םג הריחמב       
      
תטילקל התמאתהו 64 'סמ הייזכרמ גורדש     08.3.0060
הדובעה לכ ,הז זרכמ יפ לע הרואת רקס      

  3,543.75 3,543.75     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
,הרואתה יפוג לש םושיר שיגי ןלבקה :הרעה      
,םיסנפה תומכ ,םידומע ירפסמ :ללוכה      
,סנפ לכ לש םגד ,דומע לכב םינקתומה      
,'וכו DI תבותכל םידומע ירפסמ ךויש ,קפסה      
תרקב תכרעמ קפס תויחנהל םאתהב      
.הרואתה      
      
,ILAD חכ קפס תדיחי לש הנקתהו הקפסא     08.3.0070
דע לועפתל ,דומעב וא היזכרמב תנקתומה      
ILAD-SP-NE םגד ,ILAD הצק תודיחי 46      
תומכ( םירביירד 552 דע לע  הטילשל      

  4,676.00 1,169.00     4.00 .)היזכרמל 'חי   
      
,ILAD תדיחי לש הנקתהו הקפסא     08.3.0080
    RETAEPER )רבגמ לש ביחרמ  
,ILAD-PER-NE םגד תמגודכ ,)תרושקתה      
וק ךרואבו ,ILAD הצק תודיחי 4  דע לועפתל      

  2,338.00 1,169.00     2.00 .'מ 003 דע לש 'חי   
      
קותינמ הנגה תדיחי לש הנקתהו הקפסא     08.3.0090
הלופכ הנגה ,הענה םרז תלבגהו "ספא"      
םרז תלבגהו רתי חתמ ןגמ ,DEL .ת.גל      
דומעב םירזיבא שגמב הנקתהל ,הענה      

 16,632.00   346.50    48.00 EM-NE.044-S םגד ,הרואת 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

204,505.23 3.80.2 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     027 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

204,505.23 מהעברה      
      
      
הרואתה יפוג ןויפאו םינותנה סיסב תמקה     08.3.0100
ינותנ םושירו זוכיר :הרקבה תנכותב      
סיסב תביתכ תוברל ,הרואתה יפוגו היזכרמה      
יפוג תבצה ,הרקבה תנכותב םינותנה      
הפמה יבג לע תויזכרמהו הרואתה      
תונכת ,הרקבה תנכות לש תיביטקארטניאה      
תוינכותל ז"ול תיינב ללוכ ,הרקבה תכרעמ      
תרדגה ,)םועמעו יוביכ ,הקלדה ינמז( הרואת      
דע ,'וכו תואשרה ,תוארתהה תכרעמ      
תכרעמ לוהינ תנכות לש האלמ הלעפהל      

  2,016.00    42.00    48.00 .הרקבה 'חי   
      
תקפסא .הרואתל תיטנרטניא לוהינ תנכות     08.3.0110
לועפתל ןנע תורישב תיטנרטניא לוהינ תנכת      
,םישמתשמ 5 דע י"ע יטרננטס ןפדפדמ      
,הרואתה תכרעמ לוהינו הטילש תרשפאמה      
,תולקת תגצה תתוברל ,דדובה סנפה תמרב      
תעיבק ,תוחוד תקפה ,תועדוה תחילש      

 10,206.24   212.63    48.00 .'וכו םועמעו יוביכ ,הקלדה ירטשמ 'חי   
      

  2,835.00 2,835.00     1.00 'פמוק .היזכרמב הנכותו רקב תסרג ןוכדע 08.3.0120
      
לכו הייזכרמה לש ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.0130
ידי לע ,הילא רבוחמה ילמשחה ןקתמה      
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב סדנהמ      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו  הדימב      
,למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תקידב תואצות הקידבה ח"ודב עיפוי ןכ ומכ      
םימרז תקידבו ,ןקתמה לכ לש םיסמוע ןוזיא      
לכלו ישאר קספמב הזאפ לכב קפסהה לפוכו      

  1,736.00 1,736.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,דרפנב הרואת לגעמ  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.3.0140
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06?  תרוקב      

  4,252.50   850.50     5.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש,521B גוסמ הסכמו  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.3.0150
םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1 לש      

    796.25   159.25     5.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה תודגנתהה  
      
      
      
      

226,347.22 3.80.2 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     028 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

226,347.22 מהעברה      
      
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.3.0160
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו  הדימב      

    266.00   266.00     1.00 .טלפמוק היזכרמל וא/ו שגמל 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.3.0170
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
לע םג קותינ(A01 AK01 םרזל יזאפ וד      
םע ,ע"ש וא ןר'ז ןלרמ תמגודכ ,)"ספא"ה      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOC תרצות IXEGOS יקדהמ םע  
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      
יקדהמ( טלפמוק סנפל דע לבכו הקראה      
םילבכ 3 דעל םימיאתמ ויהי יסק'גוס הסינכה      

 11,694.65   212.63    55.00 .)uC53 םידיג YX2N 61x5 + 3 'חי   
      
יתש רובע ךא ,031.3.80 ףיעסב ומכ ל"נכ     08.3.0180

    560.00    35.00    16.00 .ל"נכ רתיהו ,טוו 72 דל תורונ 'חי   
238,867.87 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ ל  ת ו י ת ש ת  4.80 ק ר פ  ת ת       
ס ו ב ו ט ו א  ת ו נ ח ת ב  ת ו מ ל צ מ /ב ו ש ח י מ       
ת ו מ כ ח       
      
לכב מ"ס 001 קמועב תרנצל הלעת תריפח     08.4.0010

 32,994.00    25.38 1,300.00 .אוהש בחור רטמ   
      
יולימ רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     08.4.0020
,מ"ס 001 קמועב קדוהמ 'א גוס עצמב      

  9,800.00    24.50   400.00 .ןומיס טרס תחנה תוברל רטמ   
      
תרבח ןקת יפל 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     08.4.0030

             21.00 ."קזב" רטמ           
      
תרבח ןקת יפל 6" רטוקב חישק VCP רוניצ     08.4.0040

             35.00 ."קזב" רטמ           
      
םירבחמ ללוכ ,5.31 עקי 3" ןליתאילופ רוניצ     08.4.0050

 70,000.00    14.00 5,000.00 ."קזב" תרבח ןקת יפל הכישמ טוחו רטמ   
      
08 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     08.4.0060
םע ןוט 5.21 סמועל יעוביר הסכמ ללוכ ,מ"ס      

 50,435.20 1,260.88    40.00 ."םירוזמר" בותיכו הננער תייריע למס 'חי   
163,229.20 תומכח סובוטוא תונחתב תומלצמ/בושחימ תכרעמל תויתשת 4.80 כ"הס  
897,745.78 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     029 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
חותיפ  04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ   04 ק ר פ       
      

119,490.00    11.38 10,500.00 .גוס לכמ ףוציר קוריפ ר"מ  40.0010
      

 13,656.00    11.38 1,200.00 .גוס לכמ הפש ינבא קוריפ רטמ  40.0020
      
הדלפמ תוחיטב תוקעמ תקתעהו קוריפ     40.0025

    330.75    47.25     7.00 .והשלכ סופיטמ רטמ   
      

  5,709.52   196.88    29.00 .גוס לכמ םיצע תתירכ 'חי  40.0030
      
מ"ס 92 דע עזגה רטוק( רגוב ץע תקתעה     40.0035
רחאל 'מ 3 דע ץעה הבוגו 'מ 3.1 הבוגב      
"יפע הדובעה רוזאב יפולח םוקמל )םוזיג      

 15,435.00 1,102.50    14.00 .דחוימה טרפמה 'חי   
      

106,400.00    66.50 1,600.00 רופא ןווגב מ''ס 02/01 תיננג הפש ןבא רטמ  40.0040
      
קודיה תוברל ,םיעצמ תיתחת סלפמל הריפח     40.0045
םוקמל םיעצמו רפע יפדוע קוליסו תיתש      

175,040.00    21.88 8,000.00 .רשואמ ר"מ   
      

308,000.00    96.25 3,200.00 תוכרדמב 'א גוס עצמ ק"מ  40.0046
      
-ו 7/61/42 תודימב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.0050
תרבח לש תיראניל הרדס מ''ס 7/61/61      

759,150.00   126.00 6,025.00 .ע"ש וא/ו לייטקוק ןווגב ןייטשרקא ר"מ   
      
תמגודכ םינקתמ תעוצרל תבלתשמ ןבא     40.0060
תיעוביר ע"ש וא/ו גנוטיא תרצות "םורטנס"      

217,350.00    94.50 2,300.00 .רוחש ןווגב 6/01/01 ר"מ   
      
ןוטסרקא גוסמ 6 יבועב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.0065

  7,717.50   110.25    70.00 .םינוש םילדגב יטיס רטמ   
      
וא תוטילב( םירוועל הנווכהו ןומיס ןבא     40.0070

 12,587.40   119.88   105.00 ינועבצ וא רופא ןווגב, מ''ס  6/02/02 )םיספ ר"מ   
      
01/001/002 תינבלמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.0080
ט"קמ תמגודכ מ"ס 5 המיטק םע תרגסמ      
05 תפסות ללוכ ע"ש וא/ו "ןייטשרקא" 3142      

 70,521.62   354.38   199.00 )לולכמ( .6 טרפ י"פע תועלצ יתשל מ"ס 'חי   
      
81/03/04 הלעת - הכרדמל לועית טנמלא     40.0090
0803 ט"קמ .ץרוחמ חיראו הלעת ללוכ מ"ס      

 18,191.60   259.88    70.00 .ע"ש וא ןייטשרקא תרצות רטמ   
      
טנמלאל המאתהב שיבכ הפש ןבאב החידק     40.0095

            157.50 .הכרדמל לועיתה 'חי           
      

1,829,579.39 0.04.2 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     030 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
חותיפ  04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,829,579.39 מהעברה      
      
      
אכירא םחש תרצות 6111 ט"קמ ןדע לספס     40.0100

  9,000.00 1,800.00     5.00 ע"ש וא/ו 'חי   
      

 34,020.00 1,417.50    24.00 מ"ס 08/08 תודימב ךא ל"נכ 'חי  40.0110
      

 14,400.00 1,200.00    12.00 .ע"ש וא/ו סדה תרצות . ףחש תאמגוד ןותפשא 'חי  40.0120
      
ללוכ רטמ 4 םגד הככס תנקתהו הקפסא , רוצי     40.0122
תוידי , לספס הרואתו למשח טוויחל תונורתפ      
יוביע ןורתפ םע דדובמ םוינימולא גג , לספסל      
סוסיב  , חור יניגמ ינש , המוסח תיכוכזמ בג ,      
טרפמל םאתהב הנקתהה תויועמשמ לכו      
לומ עוציב םואתו ןונכת םואית ללוכ ינכטה      
תויולע תא ללוכ הדיחיה ריחמ .ישאר ןלבק      
לכ לש הליבכה לכ םע האלמ הנקתה , רוצייה      
טלש ללוכ .הככסה דלש ךותב םיטנמלאה      

 80,000.00 40,000.00     2.00 'פמוק .יליטגיד  
      
ןח" תמגוד הטסורינמ "תשק" םיינפוא ןקתמ     40.0125
ןפוא ןח 998200.60 ריחמ תעצה יפל ."ביבא      

 21,735.00   472.50    46.00 .מ"עב 'חי   
      
"ןואיש" תמגוד רוריק םע היתש תיזרב     40.0130
ירוביח תוברל ע"ש וא/ו "אכירא םחש" תרצות      

 53,550.00 13,387.50     4.00 .זוקינל רוביחו םימו למשח 'חי   
      
ןוקיתל תיאמצע הדמע תנקתהו הקפסא     40.0135
, cidnacs  תמגודכ םינפוא לש הקוזחתו      
הריפח תללוכ הדובעה .ןילופ obmobi תרצות      
04/001/001 לודגב ןיוזמ ןוטבמ יסב תקיצי ,      
רזוח יולימ ללוכ . קפסה תשירד יפלע , מ"ס      

 22,500.00 22,500.00     1.00 . רתאה ימוחתמ תלוספ / המדא יפדוע יוניפו 'חי   
      

  1,890.00   472.50     4.00 .ץצח יולימ ללוכ 'מ 1/1/1 היזרבל לוחלח רוב 'חי  40.0140
      
טלפסא ןוטבמ ילולסמ וד םיינפוא ליבש     40.0160
סוסיר ללוכ   8/3" טגרגא יבוע .מ"ס 5 יבועב      

162,750.00    52.50 3,100.00 .םינקתה י"פע ןומיסו דוסי ר"מ   
      
והשלכ גוסמ תרוקיב את הסכמ תמאתה     40.0170

  4,134.45   275.63    15.00 .ןוניג וא ףוציר יחטשב ןנכותמ סלפמל 'חי   
      
      
      
      
      
      

2,233,558.84 חותיפ  04 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     031 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      

 66,150.00    36.75 1,800.00 ןג תמדא לש רוזיפו הקפסא ק"מ  41.0010
      

  4,400.00     0.88 5,000.00 .יננג רושיי - ןוניגל עקרק תרשכה ר"מ  41.0020
      

  4,400.00     0.88 5,000.00 .עקרק דוביע - ןוניגל עקרק תרשכה ר"מ  41.0030
      

  3,950.00     0.79 5,000.00 .ןוניג יחטשב הרבדהו סוסיר ר"מ  41.0040
      

  7,644.00    73.50   104.00 .טסופמוקב וא ינגרוא לבזב לוביז ק"מ  41.0050
      

  4,400.00     0.88 5,000.00 םיימיכ םינשדב ןושיד ר"מ  41.0060
      

 45,500.00    22.75 2,000.00 )הריפח ללוכ( 6 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.0070
      
ללוכ( 6 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ     41.0090

  3,150.00    15.75   200.00 .)א"תנ י"פע ריחמ( .)הריפח רטמ   
      
ללוכ( 6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ     41.0100

  7,878.00    13.13   600.00 )א"תנ י"פע ריחמ( .)הריפח רטמ   
      
ללוכ( 6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ     41.0110

 21,000.00     7.00 3,000.00 )א"תנ י"פע ריחמ( .)הריפח רטמ   
      
לש הקיפסב מ"מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ     41.0130

 13,150.00     2.63 5,000.00 .'מ 5.0 לכ חוורמ ש/ל 3.2 רטמ   
      

 15,876.00    63.00   252.00 .רטמ 2-5 לש םיחווטל החיג זתמ 'חי  41.0140
      

  6,616.80    18.38   360.00 .ץע תיקשה טרפ 'חי  41.0150
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     41.0170
םע ןוט 5.21 סמועל עבורמ וא מ"ס 06-05      
תפצר תוברל 'מ 05.1 קמועב ,תושרה למס      

 12,127.50 1,102.50    11.00 .ץצח 'חי   
      

  7,600.25   176.75    43.00 .םוקאו יטנא טרפ 'חי  41.0180
      

 57,330.00 8,190.00     7.00 CD/CA םיזרב 8 דע "תיטוחלא" הצק תדיחי 'חי  41.0190
      
לגרס ג"ע ידיג וד ,יכרד תלת דייאנלוס     41.0200

 11,513.25   267.75    43.00 AC\DC 'חי   
      

174,610.00    18.38 9,500.00 .רטיל 3 לכימב חמצ 'חי  41.0220
      

 31,597.00    16.63 1,900.00 .אוהש גוס לכמ אשד לש םידברמ ר"מ  41.0230
      
      
      

498,892.80 0.14.2 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אפניים וצמתים   .../032 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     032 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

םיינפוא יליבש 2 הנבמ
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

498,892.80 מהעברה      
      
      
םייק היקשה תרקב בשחמ תקתעהו קוריפ     41.0260
רזע ירמוחו םיחפסה לכ ללוכ שדח םוקמל      

    905.63   905.63     1.00 'פמוק .םישורדה  
      

 95,366.25 13,623.75     7.00 .טרפ יפל היקשה תכרעמ שאר 'חי  41.0270
      
6 גרד ןליטאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.0280

  4,462.80    74.38    60.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
RO-2112 םגד הנגה ןורא הנקתהו הקפסה     41.0290

 24,806.25 3,543.75     7.00 .23/111/011 לדוג 'חי   
      
RO-2112 םגד ןוראל סיסב הנקתהו הקפסה     41.0300

  7,166.25 1,023.75     7.00 .23/111/011 לדוג 'חי   
      
עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסה     41.0310

132,300.00   472.50   280.00 "3-3.5 'חי   
      

 14,411.25    78.75   183.00 .9-8 לדוג בכרומ ץעל תפסות 'חי  41.0320
      

  6,372.80    11.38   560.00 .'מ 3 יללכ ךרואב ץע תוכומס תבצהו הקפסה 'חי  41.0330
      

 60,246.30   118.13   510.00 .קטרופסה לש תוגורעב היקשהו ןוניג םוקיש ר"מ  41.0340
      
רטמ 1 ךרואב מ"ס 01 רטוקב ירושרש רוניצ     41.0360

 13,167.00    66.50   198.00 .ינכטואיג דבב ףוטעו ץצחב אלוממ רטמ   
      
אשד בצמ תרזחה ,היקשהו ןוניג םוקיש     41.0370

 76,784.50   118.13   650.00 'פמוק 611-601 ךתח ןיב ותומדקל  
      

  1,181.25 1,181.25     1.00 'פמוק .םייק היקשה תכרעמ שאר הקתעהו קורפ 41.0380
      

  2,362.50   236.25    10.00 .ףוטפיטל זוקינ תכירב 'חי  41.0390
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

938,425.58 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  
4,069,730.20 םיינפוא יליבש כ"הס

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     033 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

זוקינ 3 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
)"051" גרד( 4 סאלק,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.6.0603

161,395.50   461.13   350.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב רטמ   
      
)"051" גרד( 4 סאלק,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.6.0604

315,000.00   630.00   500.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות     51.6.0667
הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ רובע      
וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ      

 37,975.00   108.50   350.00 .ע"ש וא/ו ןמפלוו לש "טירקונגמ" רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות     51.6.0668
הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ רובע      
וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ      

 64,750.00   129.50   500.00 .ע"ש וא/ו ןמפלוו לש "טירקונגמ" רטמ   
      
אתל מ"ס 08 דע 06 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.6.0675

    738.50   738.50     1.00 .םייק הרקב 'חי   
      
מ''ס 021X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.6.1273
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 32,591.16 4,655.88     7.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 041X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.6.1295
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 61,057.56 5,088.13    12.00 D-400. 'חי   
673,507.72 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 6.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

673,507.72 הלילס תודובע 15 כ"הס  
673,507.72 זוקינ כ"הס

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     034 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיתמצ 1 הנבמ     
    
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ      
    

                             199,844.16 ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת    
    

                             116,931.95 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת    
    

                             100,205.98 הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת    
    

                              73,314.85 תינמז הרואת 4.80 קרפ תת    
    

                              96,628.40 קורי לג םירוזמר תכרעמל תויתשת 5.80 קרפ תת    
    

                586,925.34 למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס                
תרושקתו         
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                             122,229.70 1.04 קרפ 1.04 קרפ תת    
    

                122,229.70 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             408,583.05 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                             167,791.50 רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
    

                           1,174,803.00 םיעצמ 3.15 קרפ תת    
    

                             179,161.50 הפש ינבא 4.15 קרפ תת    
    

                           1,249,176.00 טלפסא תודובע 5.15 קרפ תת    
    

                              56,044.30 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 6.15 קרפ תת    
    

              3,235,559.35 הלילס תודובע 15 כ"הס                
 3,944,714.39 םיתמצ 1 כ"הס                            

    
םיינפוא יליבש 2 הנבמ     
    
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ      
    

                             247,354.41 ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת    
    

                             248,294.30 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת    
    

                             238,867.87 הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת    
 
 
 

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '1ז  ך מ ס מ 
דף מס':     035 ןמציו בוחרב םיתמצו םיינפוא יליבש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             163,229.20 תומלצמ/בושחימ תכרעמל תויתשת 4.80 קרפ תת    
תומכח סובוטוא תונחתב            
    

                897,745.78 למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס                
תרושקתו         
    
חותיפ  04 קרפ      
    

              2,233,558.84 חותיפ  04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                938,425.58 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
 4,069,730.20 םיינפוא יליבש 2 כ"הס                            

    
זוקינ 3 הנבמ     
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             673,507.72 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 6.15 קרפ תת    
    

                673,507.72 הלילס תודובע 15 כ"הס                
   673,507.72 זוקינ 3 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 8,687,952.31  יללכ כ"הס  

  1,476,951.89 מ"עמ %71  
 10,164,904.20 מ"עמ ללוכ כ"הס  

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שבילי אפניים וצמתים 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '2ז  ך מ ס מ 
דף מס':     001 ןמציו בוחרב םיתמצו םינפוא יליבש

םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 הנבמ
חותיפ - םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ה ד ו ב ע  י ר ו ז א  ם ו ק י ש  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
םנוקיתו טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ     51.2.0001
ללוכ קמוע לכב םיחלוק \ םימ וק תחנה רחאל      
קוריפל הביצח שיטפ םע ןורפחמב שומיש      

 17,850.00   105.00   170.00 .אצמיש יבוע לכב טלפסא ר"מ   
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     51.2.0002
בצמה תרזחהו רטוק לכב םיחלוק \ םימ וק      
לככ שדח ףוציר תמלשה ללוכ ותומדקל      
דבלב רוסינב ףוציר תומלשה ךותיחו שרדיש      

  7,350.00   105.00    70.00 .הביצח שיטפב שומיש תוברל ר"מ   
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     51.2.0003
קוריפ תוברל קמוע לכב םיחלוק \ םימ      
ללוכ ךרוצה תדימב הייקשה תכרעמ תרזחהו      
ךרוצה פ"ע םישדח אשד ידברמ תקפסא      

  3,500.00    70.00    50.00 .ןימזמה תטלחהו ר"מ   
 28,700.00 הדובע ירוזא םוקיש 2.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,700.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '2ז  ך מ ס מ 
דף מס':     002 ןמציו בוחרב םיתמצו םינפוא יליבש

םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0014
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  5,850.00   195.00    30.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0018
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

 12,600.00   315.00    40.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0020
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

 43,550.00   335.00   130.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0022
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  8,100.00   405.00    20.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0026
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  5,500.00   550.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0027
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

756,000.00   630.00 1,200.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ רטמ   
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.0065
,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 61"-41" רטוקב      
לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ ללכ      

  3,500.00    70.00    50.00 .)'וכו רזוח יולימ( תרנצה רטמ   
      
םימ וקל 61"-41" רטוקב שדח םימ וק רוביח     57.1.0199
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

 13,800.00 3,450.00     4.00 .תויושרה 'חי   
      
      

848,900.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אופנים וצמתים   .../003 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '2ז  ך מ ס מ 
דף מס':     003 ןמציו בוחרב םיתמצו םינפוא יליבש

םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

848,900.00 מהעברה      
      
      
תודובע תוברל 8-6" רטוקב םימ וק קותינ     57.1.0202
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושרדנה הנכהה      
וקה עטק תריגסו  ותומדקל בצמה תרזחהו      

  1,100.00   550.00     2.00 .טרפ יפ לע הפיכ םע 'חי   
      
תודובע תוברל 21-01" רטוקב םימ וק קותינ     57.1.0203
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושרדנה הנכהה      
וקה עטק תריגסו  ותומדקל בצמה תרזחהו      

  6,150.00 1,025.00     6.00 .טרפ יפ לע הפיכ םע 'חי   
      
05 רטוקב ינמז םימ וק תנקתהו הקפסא     57.1.0211
יזרבו םימייקה םינכרצה לכ רוביח ללוכ ,מ"מ      
םידומע ג"ע ישארה וקה תנקתהו שא יוביכ      
ןפואב ןקתוי וקה .ןלבקה י"ע ונקתיו וקפוסיש      
םוחתבו הכרדמב ,שיבכב העונתל עירפי אלש      
ישארה וקה רוביח תללוכ הדובעה .תורצחה      
לכ תקפסא ,רתויב םיבורקה םימה תורוקמל      
ושרדיש תודובעה לכ עוציבו םירמוחה      
הקראה לבכ ללוכ וקה לש םלשומ עוציבל      

  7,500.00    50.00   150.00 .םיתבה ירוביחו רטמ   
      
רטוקב היקשה/שרגמל דדוב םימ רוביח     57.1.0227
םימ ידמ לש הבכרהו קורפ תוברל 3"-4"      
רטוקב םיזרב ינש ללוכ ,4/3"-4" רטוקב      
,םיגרב ,םילפינ ,רטוק יריבעמ ,1"-2"      
.)םימ דמ תקפסא ללוכ אל( המודכו םידרוקר      
רשג ,ינשמ/ישאר םימ וקלל רוביח ללוכ      
ןועשה ירחא יטרפה חטשב םימ וק ,הקראה      
םימה וקל תורבחתהו 'מ 0.3 דע ךרואב      
םירזיבאה לכ תוברל שרגמב יטרפה      

 16,560.00 2,070.00     8.00 .טרפה פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה 'חי   
      
לכ תוברל לופכ םימ רוביח לבא ,ל"נכ     57.1.0232
פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה      

  2,415.00 2,415.00     1.00 .טרפ 'חי   
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 6" רטוקב "דמל"     57.1.0272
09 / 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  3,450.00 1,725.00     2.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 8" רטוקב "דמל"     57.1.0273
09 / 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  4,600.00 2,300.00     2.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ  
      
הפיטעו יופצ םע 21-01" רטוקב "דמל"     57.1.0274
/ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

  6,900.00 3,450.00     2.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 09  
897,575.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: שבילי אופנים וצמתים   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '2ז  ך מ ס מ 
דף מס':     004 ןמציו בוחרב םיתמצו םינפוא יליבש

םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

897,575.00 מהעברה      
      
      
הפיטעו יופצ םע 61-41" רטוקב "דמל"     57.1.0275
/ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

 25,300.00 6,325.00     4.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 09  
      
תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןיוזמ ןוטב ישוג     57.1.0312

  6,900.00 1,380.00     5.00 .ןויז ללוכ ,םימ ק"מ   
      
תושירדל םאתומ לוח לש ץוחבמ אבומ יולימ     57.1.0328
,םימ וק תחנה רובע תולעת יולימל טרפמה      
תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רופחה רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ      
דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב      
קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו      
תחנה רובע קרו חקפמהמ בתכב הארוה יפל      

  3,250.00    65.00    50.00 'מ 5.1-מ םילודגה םיקמועב תרנצ ק"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.1.0332
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      
םויב רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ      
לכ םלושת אל .שרדיתש תומכ לכבו הלילבו      
הנטק תומכל לעפמ תחיתפ לע ריחמ תפסות      

 24,150.00   345.00    70.00 .'וכו ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     57.1.0333
לכבו הלילבו םויב ,תורשקתה ריהמ ףסות      
ריחמ תפסות לכ םלושת אל .שרדיתש תומכ      

  1,750.00    25.00    70.00 .'וכו הנטק תומכל לעפמ תחיתפ לע ק"מ   
      
פ"ע ,03"-4" רטוקב םימ תרנצל ואדיו םולצ     57.1.0339
םולצל תונכהה לכ עוצב תוברל ,טרפמה      

 56,000.00    40.00 1,400.00 .ןימזמל ח"ודו רוטילקתה תריסמו רטמ   
      
EP-001 ןליתאילופ רוניצ לש החנהו הקפסא     57.1.0400
5.21  גרדב 061 רטוקב קמועב עקרקב חנומ      

  1,900.00   190.00    10.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
01 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.0405
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 09 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

  1,800.00   180.00    10.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.0507
    +001-EP ךרואב מ"מ 522 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

 24,150.00   690.00    35.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ   
      

1,042,775.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אופנים וצמתים   .../005 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '2ז  ך מ ס מ 
דף מס':     005 ןמציו בוחרב םיתמצו םינפוא יליבש

םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,042,775.00 מהעברה      
      
      
EP-001+ ןליתאילופ רוניצ תלחשהו הקפסא     57.1.0602
קמועב לוורש ךותב מ"מ 061 רטוקב 01 גרד      
םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל אוהש לכ      

  6,825.00   195.00    35.00 טרפ יפ לע לוורשה תוצק רטמ   
      
םייקל שדח וק רוביח רובע ריחמ תפסות     57.1.1010

 10,750.00 1,075.00    10.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,6"-8" םירטקב םינוש םירמוחמ  
1,060,350.00 םימ תקפסא יוק 1.75 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.0041
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב ןוטב      
ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ /      

  5,750.00 2,875.00     2.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.0042
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב ןוטב      
ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ /      

  6,900.00 3,450.00     2.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.0043
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב ןוטב      
ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ /      

 13,800.00 4,600.00     3.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.0044
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב ןוטב      
ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ /      

 32,660.00 8,165.00     4.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      

 59,110.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: שבילי אופנים וצמתים   .../006 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '2ז  ך מ ס מ 
דף מס':     006 ןמציו בוחרב םיתמצו םינפוא יליבש

םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,110.00 מהעברה      
      
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.0045
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב ןוטב      
ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ /      

 20,700.00 10,350.00     2.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 41" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.0046
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב ןוטב      
ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ /      

 88,550.00 12,650.00     7.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.2.0100
".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  1,440.00 1,440.00     1.00 .ע"ש וא D-050 םגד 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.2.0120

 25,415.00 1,955.00    13.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות     57.2.0132

 12,740.00   980.00    13.00 "4. 'חי   
      
פ"ע רטוק לכב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.2.0156

  7,200.00 1,440.00     5.00 .ןויזה ללוכ 69 'טס טרפ ק"מ   
      
רטוקב םימ למג לש תומלשב הקתעהו קוריפ     57.2.0161
לא ,םימותסש ,םיפוגמ(םירזיבא תוברל 21"      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק שדחמ ותנקתהו )'וכו םירזוח  
222,155.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 2.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,282,505.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
1,311,205.00 םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע כ"הס

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: שבילי אופנים וצמתים   .../007 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/12/2020 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ  - '2ז  ך מ ס מ 
דף מס':     007 ןמציו בוחרב םיתמצו םינפוא יליבש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 הנבמ     
    
חותיפ - םישיבכ 15 קרפ      
    

                              28,700.00 הדובע ירוזא םוקיש 2.15 קרפ תת    
    

                 28,700.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס                
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                           1,060,350.00 םימ תקפסא יוק 1.75 קרפ תת    
    

                             222,155.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 2.75 קרפ תת    
    

              1,282,505.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
 1,311,205.00 םימ וק תחנה - הננער ימ תודובע 1 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 1,311,205.00  יללכ כ"הס  

    222,904.85 מ"עמ %71  
  1,534,109.85 מ"עמ ללוכ כ"הס  

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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	עיריית רעננה - אגף הנדסה
	ומי רעננה בע"מ
	מכרז פומבי 1/2021
	16 תנאים כלליים
	מסמך ג' 3 (א')
	המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות - המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח.
	המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות - המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח.
	המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות - המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח.
	לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל.
	לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל.
	לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל.
	בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
	מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המב...
	6. על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם ...
	למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
	למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
	למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
	7. מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אל...
	בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
	8. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/...
	8. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/...
	8. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/...
	ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש ...
	9. המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור...
	המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות).
	המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות).
	המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות).
	10. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.
	על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם ל...
	11. למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפ...
	12. הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף בי...
	12. הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף בי...
	12. הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף בי...
	למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצ...
	מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
	מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
	מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
	13. על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות ...
	14. לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 14 יום מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאו...
	כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
	אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפ...
	15. המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הוע...
	15. המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הוע...
	15. המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הוע...

	אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
	16. מובהר ומוסכם בזאת, כי מבקש האישור יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור יועברו למבוטח לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור.

	17. ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
	17.1. הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
	17.2. שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
	על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 60 יום מראש.
	17.3. הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
	17.4. היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מ...
	17.5. היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.
	17.6. המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף...
	17.6. המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף...
	17.6. המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף...
	17.7. בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם מבקש האישור...
	17.8. על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

	18. הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
	נספח _ג'-3
	אישור ביטוח - עבודות הקמה
	* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
	א.  מפת רקע
	8.1     פרוט שכבות
	שסתום אויר/אל חוזר
	תא



	ד) הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט, משך כל תקופת ביצוע הפרויקט, אחראי לטיפול בתושבים ובדיירי ומשתמשי איזור התעשיה באשר הם. האחראי  ימצא באתר או בסמיכות לאתר, באופן שיהיה זמין טלפונית בכדי להגיע לאתר מיידית ולא יאוחר מ- 20 (עשרים) דקות ממועד הפניה הטלפו...
	ד) הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט, משך כל תקופת ביצוע הפרויקט, אחראי לטיפול בתושבים ובדיירי ומשתמשי איזור התעשיה באשר הם. האחראי  ימצא באתר או בסמיכות לאתר, באופן שיהיה זמין טלפונית בכדי להגיע לאתר מיידית ולא יאוחר מ- 20 (עשרים) דקות ממועד הפניה הטלפו...
	ד) הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט, משך כל תקופת ביצוע הפרויקט, אחראי לטיפול בתושבים ובדיירי ומשתמשי איזור התעשיה באשר הם. האחראי  ימצא באתר או בסמיכות לאתר, באופן שיהיה זמין טלפונית בכדי להגיע לאתר מיידית ולא יאוחר מ- 20 (עשרים) דקות ממועד הפניה הטלפו...
	ה) הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרוייקט בקר/ממונה בטיחות בתנועה , בעל נסיון והכשרה רלוונטים, שיאושר על ידי משטרת ישראל והמזמין, שיאשר את הסדרי התנועה בפועל בכל שלב ושלב, יבקר ויהיה אחראי שלא ישונו הסדרי התנועה המאושרים בכל עת. ממונה  הבטיחות בתנועה יבקר בא...
	1. ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות פוליאתילן.
	2. ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
	3. כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ובעלי תו תקן של מכון התקנים .
	4. התחברות לקו אספקת מים – על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה לחץ מים דינאמי, של 4 אט' בראש מערכת הקבלן יודיע למתכנן או למפקח בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.
	5. התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה, וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".
	6. המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת ע"י מודד מוסמך כולל קובץ D.W.G באוטוקד, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע, התכנית תכלול טבלת הפעלה מעודכנת בהתאם למצב הקיים, וכן את סה"כ שטחי הגינון לפי חלוקה של דשא, שיחים, ורדים, עונתי...
	7. כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט הטכני המיוחד ובתכנית.
	8. הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
	9. ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע.
	10. בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים או התאגיד ברשות המקומית על חשבונו.
	10. בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים או התאגיד ברשות המקומית על חשבונו.
	10. בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים או התאגיד ברשות המקומית על חשבונו.
	11. באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל אישור מחודש לתכנית מן המתכנן.
	12. על הקבלן להתחבר למקור חשמל. יש לקבל  אישור לפני התקנת חיבור החשמל ממנהל מחלק חשמל באגף תחזוקה של הרשות המקומית.
	41.01.03 מדידה וסימון

	1. המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.
	2. סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד  או חול, במרחק העולה על 0.5 מטר מהמקום המיועד לממטיר.
	3. המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות, על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.
	41.01.04 חפירה

	1. לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום הימצאותם של טל"כ, קווי חשמל, טלפון, מים ביוב וכו' בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן.
	2. חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל.
	2. חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל.
	2. חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל.
	3. עומק החפירה בשטחי הגינון כדלקמן:
	4. רוחב החפירה יאפשר הנחת הצנרת באופן שיונחו זה לצד זה, בהתאם לכך יש להגדיל את רוחב התעלה.
	5. שרוולים
	41.01.05 צנרת ומחברים

	1. צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי, כל המחברים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.
	2. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
	3. כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קווי טפטוף, או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם גומי + טבעת כדוגמת: "פלסאון", פלסים (עפ"י הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י היצרן) או שו"ע מאושר ע"י העירייה.
	3. כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קווי טפטוף, או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם גומי + טבעת כדוגמת: "פלסאון", פלסים (עפ"י הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י היצרן) או שו"ע מאושר ע"י העירייה.
	3. כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קווי טפטוף, או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם גומי + טבעת כדוגמת: "פלסאון", פלסים (עפ"י הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י היצרן) או שו"ע מאושר ע"י העירייה.
	4. השימוש ברוכבים לחיבור קווי טפטוף יותר לשימוש מצינור 40 מ"מ ומעלה. הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים, מקוטר 63 מ"מ הרוכב יהיה בעל 4 ברגים.
	5. הרוכב ישמש לחיבור שלוחה אחת בלבד, אין להתקין על רוכב אביזר ליציאת שתי שלוחות מסוג כלשהו.
	6. אין לחשוף טבעות שמשמשות לאטימה לקרינת שמש.
	41.01.06 פריסת הצנרת וחיבורה

	1. צנרת תונח בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה), צנרת שאינה מונחת בשטח מגונן תושחל בשרוולים.
	1. צנרת תונח בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה), צנרת שאינה מונחת בשטח מגונן תושחל בשרוולים.
	1. צנרת תונח בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה), צנרת שאינה מונחת בשטח מגונן תושחל בשרוולים.
	2. צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה.
	3. חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.
	4. זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.
	5. יש לאחד קווי השקייה לחפירה מרוכזת במידת האפשר.
	6. צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול. צינורות הזהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
	7. צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
	8. הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין בצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות מתאימים.
	9. מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של 2 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
	10. קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים בזווית  וממטיר.
	11. כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר 25 מ"מ ע"פ תכנית באורך מינימלי של 1.0 מטר. כל שלוחית תחובר לקו המוביל במחבר נפרד.
	12. אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה.
	13. ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת בגובה הקרקע או ע"פ הנחיות בתכנית.
	13. ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת בגובה הקרקע או ע"פ הנחיות בתכנית.
	13. ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת בגובה הקרקע או ע"פ הנחיות בתכנית.
	41.01.07 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה

	1. לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) יש למדוד את הצנרת ולסמן בתכנית העדות.
	2. יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
	2. יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
	2. יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
	3. לאחר השטיפה ואישור של המפקח יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר משאירים תעלה פתוחה באורך 1.0 מטר בכל צד.
	4. יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך 24 שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.
	41.01.08 הרכבה ממטירים

	1. ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד.
	1. ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד.
	1. ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד.
	2. ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי וכוסו בדשא.
	3. גובה פני הממטירים עפ"י המלצת היצרן.
	4. הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר.
	5. ריפוד במשטח דשא, ברוחב 30 ס"מ מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר מהחפירה כדי למנוע סחף אדמה לבית הממטיר.
	6. הממטירים עפ"י תוכנית השקיה או שו"ע. קוטר וסוג הפיה כמצויין בתכניות כולל אל נגר מתכוונן.
	41.01.10 טפטוף

	1. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן.
	2. שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת אינטגרלי תוצרת "נטפים" או שו"ע בצבע חום בקוטר 16 מ"מ , ספיקת הטפטפת 2.3  ליטר/שעה .
	2. שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת אינטגרלי תוצרת "נטפים" או שו"ע בצבע חום בקוטר 16 מ"מ , ספיקת הטפטפת 2.3  ליטר/שעה .
	2. שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת אינטגרלי תוצרת "נטפים" או שו"ע בצבע חום בקוטר 16 מ"מ , ספיקת הטפטפת 2.3  ליטר/שעה .
	3. בכל השיחיות, ועצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
	4. הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שמצוין בסעיף 41.02.03. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק הנדרש כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).
	5. יש לשטוף צינורות מחלקים , לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף, לאחר מכן יש לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.
	6. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.
	6. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.
	6. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.
	7. פרטים הטמונים בקרקע יהיו מוגנים בבריכת הגנה עפ"י פרט. האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון, בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.
	8. קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית 16 מ"מ .
	9. מחברי צנרת הטפטוף - בשלוחות , בקווים המחלקים , ובקווי השטיפה , יהיו תבריג בעלי תו תקן ישראלי מסוג "פלסאון" או "פלאסים" או שו"ע מאושר ע"י הרשות המקומית.  אין להשתמש בתחליות חבק , מחברי שן , מחברי נעץ , טפטפות נעץ וטפטפות קו .
	10. בשיחים – יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע טפטפת לשיח , אלא אם צוין אחרת. קווי הטפטוף יונחו במקביל לגובה הקרקע. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע, כל שלוחה תחובר בנפרד לקו המחלק וה...
	11. ערוגה המכילה קצוות של חמש שלוחות ומעלה , או כאשר אורך השלוחות באופן כללי מעל  100 מ' תחובר לקו מנקז בהתאם לקוטר המצוין על גבי התוכנית .
	12. פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה . השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 4 מ"מ בצורת  ח  באורך 20 ס"מ כל 2.0 מטר .
	13. בשטחים מידרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה , מעל שורת השיחים. עם מיצבי מתכת כל 1.0 מ'.
	14. לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע. מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל, (המרחק בין הטפטפות כל 30 ס"מ) הכוללת :  6,10 טפטפות לעץ , המקיפה את הגזע במרחק 30 ס"מ. כל טבעת תיוצב  ב- 3 יתדות כנ"ל, ספיקת הטפטפת 2.3 לי"ש. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימ...
	15. תוואי הקו המחלק יעבור בשולי תחום הערוגה, ע"פ תוכנית.
	41.01.11 כיסוי סופי
	41.01.12 ראש מערכת הידראולי

	1. ראש המערכת יתוכנן ע"פ פרט, סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבע סופית עפ"י הפרט בתכנית .
	2. על הקבלן לקבל אישור לראש המערכת ממחלקת השקייה של הרשות המקומית לפני התקנתו בשטח והרכבתו בהתאם לסטנדרט הנהוג ברשות.
	3. כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, רקורד מושלם, אך יאפשרו פירוק, הפעלה ותחזוקה קלה.
	4. מד המים של מחלקת המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת.
	5. ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש, רקורד מושלם ללחץ של 16 אטמ' של חברת פלסאון או שו"ע.
	6. בכניסה לראש המערכת יותקן ברז אלכסוני, הזנת המים אליו תחובר עם צינור פוליאתילן דרג 10, 16 בקוטר ע"פ התוכנית.
	7. שסתום אוויר ממתכת יותקן בכניסה לראש המערכת. המשחרר יותקן במקום הגבוה של הראש לפני המגוף הראשי ההידראולי.
	8. מד מים למדידת כמויות המים להשקיה יהיה רב - זרמי ויכיל פלט חשמלי ל- 100 ליטר, אלא אם צוין אחרת .
	9. מסנן כניסת המים ויציאתם יכיל 2 רקורדים , ויאפשר טיפול נוח במסנן, ומורה סתימה. המסננים יהיו תוצרת "עמיעד" או שו"ע מאושר ע"י העירייה ארוך + רשת מוזרקת מפלסטיק, דרגת הסינון בהתאם לתכנית.
	10. המגוף ההידראולי הראשי ברונזה ומסנן עד יציאה למי פיקוד תוצרת "ברמד" או שו"ע.
	10. המגוף ההידראולי הראשי ברונזה ומסנן עד יציאה למי פיקוד תוצרת "ברמד" או שו"ע.
	10. המגוף ההידראולי הראשי ברונזה ומסנן עד יציאה למי פיקוד תוצרת "ברמד" או שו"ע.
	11. מגופים הידראוליים משניים עם רקורדים בגוף הברז יורכבו אנכיים לפני הקרקע. יהיו עשויים ברונזה (לא מצופה) 40 R תוצרת "ברמד" או שו"ע , עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית .
	12. לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור בלוחית וסוג ההשקייה.
	12. לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור בלוחית וסוג ההשקייה.
	12. לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור בלוחית וסוג ההשקייה.
	13. ביציאה מהמגופים יורכבו מחברי פוליאתילן ולאחריהם מוטות  פוליאתילן המותקנים באופן אנכי. במקרה של ברז ללא רקורד משולב יותקן רקורד עצמאי לפניו ולאחריו.
	14. הראש יותקן ויוגן בארון/ארונות  עילי דגם "אורלייט" בלומגארד או שו"ע מאושר כולל סוקל תואם לפי פרט באישור אגף גנים ועיצוב הסביבה ברשות המקומית.
	14. הראש יותקן ויוגן בארון/ארונות  עילי דגם "אורלייט" בלומגארד או שו"ע מאושר כולל סוקל תואם לפי פרט באישור אגף גנים ועיצוב הסביבה ברשות המקומית.
	14. הראש יותקן ויוגן בארון/ארונות  עילי דגם "אורלייט" בלומגארד או שו"ע מאושר כולל סוקל תואם לפי פרט באישור אגף גנים ועיצוב הסביבה ברשות המקומית.
	15. בחירת הצבת ראש המערכת ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם אגף גנים והמתכנן .
	16. בראש המערכת יותקן ברז שרות כדורי בקוטר 3/4, הברז יותקן לפני המערכת ההידראולית (ברז גן).
	17. קרקעית הארון תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חול בעובי כולל של 50 ס"מ לניקוז המים.
	18. ארון ראש בקרה ינעל במנעול חצי צילינדר 333, תואם הרשות המקומית.
	19. ראש המערכת יכלול מד-לחץ גליצרין ל - 16 בר במיקום שיורה המתכנן (גם אם לא צוין בפרט).
	20. צינור קו אספקת המים ממד-המים לראש המערכת יהיה ברזל מגולוון או פוליאתילן דרג 10, 16
	41.01.14 מחשבי השקייה

	1. בכל שטח ציבורי בעיר רעננה יותקן מחשב השקייה המופעל ע"י "בקרה מרכזית".
	1. בכל שטח ציבורי בעיר רעננה יותקן מחשב השקייה המופעל ע"י "בקרה מרכזית".
	1. בכל שטח ציבורי בעיר רעננה יותקן מחשב השקייה המופעל ע"י "בקרה מרכזית".
	2. סוג המחשב ייקבע עפ"י מיקומו והשתלבותו במערך פרישת "הבקרה המרכזית" הקיימת בעיר, נתון זה יימסר ע"י מנהל מחלקת השקייה .
	3. מקור המתח למחשב יהיה עפ"י תוכניות השקיה
	4. מחשב "סקורפיו" / אגם – ראש המערכת עם הכנה לאוטומציה יכלול את הפרטים הבאים:
	1. סולונואידים "בקרה" או שו"ע עפ"י דרישת מתקין מחשב ההשקייה.
	2. התקנת סולונואידים כולל אינטגרציה למחשב העירוני עד להפעלה מלאה של כל המערכת. הסולונואיד יותקן ע"ג פס מתכת מגולבנת.
	41.01.21 סיום עבודה
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