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 תוכן העניינים:
 

 :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

 חלק א'  
 

               ;כלליתיאור  – פרק א'
 

              ;תנאי המכרז - פרק ב'
 

 נספחים למכרז:

      ;במכרז הצהרת המשתתףטופס   - למכרז 1נספח מס' 

   ;במכרזעל אי תיאום הצעות  הצהרת המשתתףטופס   - למכרז 2נספח מס' 

   ;הצהרה על מעמד משפטי  - למכרז 3נספח מס' 

   ;הצהרה על עסק בשליטת אישה  -למכרז  4נספח מס' 

     ;מכרזערבות הנוסח כתב   -למכרז  5נספח מס' 

 ;1976-, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - למכרז 6נספח מס' 

 ;כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות    -למכרז  7נספח מס' 
 ;וכתב כמויות למכרז ההצעה הכספית  - למכרז 8נספח מס' 

    

 מסמכי ההתקשרות -חלק ב'  
  - למכרז 9מס'  נספח

ניתן להוריד בכתובת אינטרנט: -לא מצורף –2019נוסף אפריל  3210חוזה מדף ממשלתי  – ההתקשרות חוזה  

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Reservoirs/kablanmukar/Cont
ract_3210.pdf 

 
 : רשימת נספחים לחוזה

 )יצורף לחוזה לאחר הזכייה(צעה הזוכה של הקבלן הה - א' לחוזה 9נספח 
 )יצורף לחוזה לאחר הזכייה( טופס חוזה - ב' לחוזה 9נספח 
  – ג' לחוזה 9נספח 

 מוקדמות - 1ג'  9נספח 
 בביצוע הקבלן לבקרת איכות מפרט כללי - 2ג'  9נספח 
 נספח בטיחות - 3ג'  9נספח 
 מפרט לוחות זמנים  - 4ג'  9נספח 

  לחוזהכתב כמויות  - ד' לחוזה 9נספח 
 תכניות – ה' לחוזה 9נספח 

  3210תוספת תנאים מיוחדים לחוזה מדף נוסח ממשלתי  - ו' לחוזה 9נספח 
 טפסים: – ז' לחוזה 9נספח 

 טופס אבני דרך – 1ז'  9נספח 
 נוסח צו התחלת עבודה – 2ז'  9נספח 
 נוסח תעודת השלמת מבנה – 3ז'  9נספח 
 נוסח הצהרת העדר תביעות – 4ז' 9נספח 
 טופס החלפת מפקח - 5ז'  9נספח 
 חברה המנהלת דוגמת שלט לאתרי פיתוח ובניה של ה – 6ז'  9נספח 

 ערבויות – 7.5.1.1 התקשרויות ורכישות  הוראת תכ"םלפי  –לחוזה  נוסח ערבות ביצוע – ח' 9נספח      
 והצמדה

 נספח אישור ביטוחים – ט' 9 נספח
 נספח מערכות מידע גיאוגרפי – י' 9נספח 
 נספח עידוד תיעוש  – 'יא 9נספח 
 הבהרות למכרז )יצורף לחוזה לאחר הזכייה(ו/או מסמכי  פרוטוקול סיור קבלנים -יב' 9נספח 

 
 
 
 

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Reservoirs/kablanmukar/Contract_3210.pdf
https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Reservoirs/kablanmukar/Contract_3210.pdf


 

 

 כללי-פרק א 

 כללי:

 כחברה מנהלת מטעם משרד הבינוי והשיכון.חברת עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ משתמשת  .1

" הפרויקטלהלן: ") יח"ד דקל 54תשתיות שלב א' להצעות לקבל  נתימעוני( "חברהה")להלן  החברה המנהלת  .2

 במכרז זה. העבודות המפורטותע"פ  "(העבודהאו "

  הרחבהבאתר דקל ישוב  דרום מחוז ב יתבצע  הפרויקט  .3

  , והכל בכפוף לקבוע בהוראות החוזה., מתאריך צו התחלת עבודהקלנדרים  חודשים 8 תעמוד עלביצוע  התקופת  .4

 רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל ו )כוכבית( קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותבמכרז להיות  המשתתףעל  .5

  .לפחות 2גסיווג   200ראשי בענף 

של  בסך, בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת חברה המנהלת לפקודת הערבות  לצרף להצעתוהמשתתף על   .6

בפרק   2כנדרש בסעיף    ,01/12/2021))  ליום  עדתוקף  בו  שקלים חדשים(אלף    וארבע    שמונים  במלים:  ₪ )  84,000

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים: ב' למכרז.

( לחוק הבנקאות )רישוי(, 2)א()4-( ו1)א()4בנק בארץ שהוא תאגיד בנקאי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף  .5.1

 – 7.5.1.1ם , לחילופין, ניתן להגיש ערבות מבנק בחוץ לארץ העומד בדרישות הוראת תכ"1981-התשמ"א

 ערבויות;

ל שירותים פיננסיים )ביטוח(, חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח ע .5.2

, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מחברת ביטוח בחוץ לארץ העומדת בדרישות הוראת תכ"ם 1981-תשמ"א

 ערבויות; – 7.5.1.1

 ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי  סוכן הביטוח שלה. .5.3

וסד להשכלה גבוהה רשאי להגיש הוראת קיזוז גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומ .5.4

 ערבויות. – 7.5.1.1בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם  וזאת מקום ערבותב

 .במכרז המתמודדים הצעות לפסילת לגרום עשויה הקיזוז הוראת או הערבות של המצורף מהנוסח סטייה .5.5

 ים לחברה ייבים הרלוונטהמחובשינויים  ,כחלק ב' של המכרז המצ"ב ,ההתקשרות תהיה על פי תנאי החוזה .7

 (."החוזה")להלן: 

 המועדים הרלוונטיים למכרז זה הם כמפורט בטבלת מועדי המכרז שלהלן: .8

  טבלת מועדי המכרז  

  מועד                                       אירוע

 שעה תאריך 

  06.08.2021 פרסום המכרז

  לא ייתקיים כנס משתתפים 

מועד אחרון להפצת פרוטוקול כנס 

  משתתפים

24/08/2021  

 12:00 18/08/2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 30/08/2021 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

בצו התחלת קבע  יישות במועד  תחייב להתחיל בביצוע העבודהזוכה יולוח הזמנים בפרויקט הינו לוח זמנים קצוב   .9

לוח הקבועים בנספח דרך האבני בהתאם ל ,ולהשלימו באופן שוטף ורצוף ביצוע הפרויקטבלהתקדם  ,עבודה

  .לחוזה המצורףזמנים 



 

 

כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל  בקבלתביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה  .10

 או האישורים של העדכני הסטטוסו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט. דין, אם נדרשים, מכל גוף 

 להלן(. 17משתתפים )ראה סעיף הכנס ב יימסר ההיתרים

לעדכן זכות ה  חברה שמורה לואולם מהוות בסיס להצעות המשתתפים,  כלל העבודות הכלולות בכתב הכמויות .11

, הכל בהתאם להוראות שיתבררו לאחר תחילת העבודהאת תכולות ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי 

  .החוזה

 תחילת  במועד  דחייה  לעהחוזה ו/או    ביטול  לעביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או  להחליט על    תרשאי  חברהה .12

 . מהעבודות חלק ביטולאו /ו העבודות ביצוע

, לא למכרזלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר  .13

ו/או לא יינתן על  , יצומצם היקף העבודותבכל מקרה בו יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יבוטל ההסכםיוחזרו לו 

  .צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא חברהידי ה

 בכתובתהחברה האינטרנט של באתר , ללא תשלום, קבלתםקודם ל ,זיתן לעיין במסמכי המכרנ .14

adihadar.co.il     החברהלהלן : "אתר") . 

המעיין הינה  וכתובתאשר  ,חברההבמשרדי  ,2021 שנת 08 לחודש  9 מיוםהחל , לקבלמסמכי המכרז ניתן את  .15

להירשם ברשימת המשתתפים כאמור, יהיה על המבקש להשתתף במכרז    לצורך קבלת מסמכי המכרז  .מודיעין  4

וכתובת פרטי התקשרות שם, תעודת זהות,  להשאיר פרטי נציג מטעם המשתתף הכוללים:במכרז ולצורך כך 

משתתף שמעוניין להגיש הצעה למכרז, חייב לעשות זאת על גבי חוברת המכרז . מייל לקבלת עדכונים מהחברה

 בלבד. חברהאת ההצעה למכרז יש להגיש באמצעות חוברת המכרז שנמסרה על ידי ה .חברהשיקבל מה

 , או בדואר אלקטרוני08-9709020בטלפון  עדי הדרמסמכי המכרז ניתן לפנות ל קבלתלברורים בקשר ל

office@adihadar.co.il . 

 ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי₪,  50,000,000 -מעל לבו  במכרז אשר אומדן שווי ההתקשרות 

 . ושלא יוחזרו בכל מקרה  למשרד הבינוי והשיכוןשישולמו  ,₪ 3,000השתתפות בסך 

, חוברת החברה ובין אלה המצויים באתר  חברהההמכרז שנמסרה על ידי  תסתירה בין חוברבכל מקרה של  .16

 המכרז היא זו שקובעת.

החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, עד למועד ההחלטה על הזוכה  .17

אחרת לפי שיקול דעתה של במכרז, לרבות אך לא רק מסיבות של היעדר תקציב, שינוי תכנון או מכל סיבה 

במקרה של ביטול המכרז כאמור, למציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך לרבות, החברה. 

 פוטנציאליים בשל הוצאות שנגרמו למציעים לצורך ההכנה והגשת החומרים למכרז, אובדן הכנסות ורווחים

 וכיוצא באלה.  

 
 לא יתקיים סיור מציעים. – כנס משתתפים

אתר העבודה, בכתובת /חברההבמשרדי  לעיל 7בסעיף ת המועדים מועד שנקבע בטבלמשתתפים, ייערך ב כנס .18

  "(.כנס משתתפיםהלן: "ול עיל)ל מזכירות יישוב דקל

כל משתתף צריך   .הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרזלכל אורכו    כנס המשתתפיםבהשתתפות   .19

 לשלוח נציג מטעמו ולא תתאפשר השתתפות של נציג בשם יותר ממציע אחד.  

ראיה לכך תהיה חתימתו על מסמך נוכחות בתחילתו  נציג המציע יהיה נוכח בכנס לכל אורך קיומו של הכנס. .20

 ובסופו של הכנס. 

 .נוסףכנס משתתפים  לערוך תהא רשאיתהבלעדי,  ה, על פי שיקול דעתחברהה .21

הסברים ותשובות ורק לפני המועד האחרון להגשת הצעות  חברהיועלה לאתר ה כנס המשתתפיםפרוטוקול  .22

 יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל הסבר או תשובה שימסרו  כנס המשתתפיםשיפורסמו בכתב בעקבות  

mailto:office@adihadar.co.il


 

 

 יהיה להם כל תוקף מחייב.  לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא  בפרוטוקול האמורבכנס המשתתפים ולא יפורסמו  

 

 , תיקונים ושינוייםשאלות הבהרה

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק הבהרות בנוגע למסמכי המכרז, בקשות לשאלות ו .23

משתתפי מתתקבלנה אך ורק    כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,

  .לעיל 7מועד הקבוע בטבלת המועדים בסעיף ל, וזאת עד ובדואר אלקטרוני בכתב, כנס המשתתפים

של   ורק לאחר סיומ  חברהכי שאלות ובקשות להבהרות בנוגע למסמכי המכרז ניתן יהיה להפנות ל  בזאת  מובהר .24

 .לכל אורכו כאמור הפונה בכנס, ובכפוף להשתתפות כנס המשתתפים

באמצעות מסמך הן  ,  לעילעד המועד המפורט  החל ממועד כנס המשתתפים ו  חברהלהפנות ליש  הבהרות  ושאלות   .25

eng.net-office@ab האלקטרוניהדואר לכתובת  לעריכה פתוחוהן באמצעות קובץ וורד ( PDFחתום )בפורמט 

באחריות המשתתף לוודא הגעת . 2037/2020על גבי הפניות יש לציין כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מס'  .

 .08-9957877השאלה/הבהרה בטלפון 

והן ו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה( בצירוף השאלות שנשאלו  ,החברה באתר  תפורסמנהתשובות  .26

מסרו בכתב, ירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  הסר ספקלמען יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

נתנו ילמידע ו/או פירושים ו/או הסברים שי תאחראי האינ המטעמו/או מי  חברהה. חברההיחייבו את 

שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה  (המטעמו/או מי  חברההלמשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי 

 בכתב לשאלות הבהרה.

תיקונים במסמכי או /, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותרשאי חברהה .27

ו/או לשלוח למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות מכל מין וסוג שהוא, המכרז, 

בתשובה לשאלות  ובין הביוזמתדי, בין עהבל הלאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתנוספות 

 . . השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזהבהרה

המוזכרת  ובתבכת החברה באתראת התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים ו/או התיקונים  פרסםת חברהה .28

כנס פרוטוקול  צרף להצעותיהם את  ל  שתתפיםעל המלהתעדכן באופן שוטף באתר.  לעיל, ובאחריות המשתתפים  

רשי ועל ידי מ םמיחתום כשה, ככל ופורסמו, חברהמטעם ה וכן את מסמכי ההבהרות שפורסמו המשתתפים

 . ציעהחתימה של המ

 
 ניגוד עניינים

 
ך ביצוע שבהגשת הצעה במכרז זה ולמ חברהנים ביחס לנייבניגוד ע במשתתףלא ימצא משתתף, ו/או מי ששולט  .29

כל הפעילויות ו/או התחייבויות האחרות שלו ו/או של עובדיו ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה הפרויקט ביחס ל

את מהות נים, אשר יכלול ילניגוד עני שכל קשר כאמור המעלה חשלפרט במסמך בכתב על כל משתתף  .שלו

ולהמציאו לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות , רים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אליהםהקש

יש בקשר כאמור משום ניגוד עניינים הבלעדי, האם  הקבע, על פי שיקול דעתת חברהה .חברה, לבחינת ההבהרה

לו בחוק לניירות ערך, יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה  סעיף זהלצורך המונע את השתתפות במכרז. 

 .1968-תשכ"ח

שפורסם קרקע  זכה במכרז שיווק  קבלן אשר  זה  במכרז  לא רשאי להשתתף  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי,   .30

עבודות תשתית מבצע מכוח זכייתו ום ו/או מי מטעממשרד הבינוי והשיכון ו/או ל ידי רשות מקרקעי ישראל ע

  .בתוך גבולות הביצוע הכלולים במכרז זההנמצאים מגרשים תחומי ו/או פיתוח ב
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 מציעים קשורים

 .רשאי להשתתף במכרז זה ם יהיה רק אחד מה –וחברה קשורה למציע   מציע .31

 משרה נושא או שליטה שבעל תאגיד במציע, כל השולט תאגיד כל " תהאחברה קשורהזה " סעיף לצורך .31.1

 .המציע בידי הנשלט תאגיד וכל בו משרה נושא או שליטה בעל הינו במציע

 25%המגבלות הנקובות לעיל, תחולנה גם על: )א( בעל אחזקות במציע, במישרין או בעקיפין, בשיעור של  .31.2

ומעלה,  25%הינו בעל אחזקות בה, בשיעור של  במציע משרה ומעלה; )ב( ישות משפטית שהמציע או נושא

משפטית אשר המציע מצוי עמה באחזקה משותפת, בו; )ג( ישות  משרה נושא במישרין או בעקיפין, או

 ומעלה. 25%במישרין או בעקיפין, בשיעור של 

 

 

 

  מועד הגשת ההצעותאופן ו

ם שיש להגיש במסגרת מסמכיה יתריחד עם כל  ,(למכרז 8נספח )הצעת המחיר את חוברת המכרז, הכוללת את  .32

  .המכרז מספר את תישא אשריש להכניס למעטפה סגורה ההצעה, 

מועד האחרון להגשת הצעות, עד ל  להגיש  יש  ,הכספית  ההצעה  כולל,  המכרז  מסמכיעם כל  המעטפה הסגורה  את   .33

, חברהבמשרדי הלתיבת המכרזים הנמצאת  המועד הקובע"()להלן: " לעיל 7הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 

במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים  ., מודיעין4רח' המעיין בכתובת 

  לא תתקבל. דלעיל



  

 תנאי המכרז  -פרק ב' 

 
 תנאים כלליים  .1

 ביותר או הצעה כלשהי.  הזולהלקבל את ההצעה  תמתחייב חברההאין  .1.1

, ומבלי . כמו כןלביצוע ההתקשרות חברההאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  .1.2

לבטל את  תרשאי חברהההיה ת לפי מסמכי מכרז זה, הלגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל

, על פי לבצע כל הליך אחראו בחלקו, או  או את חלקו, לפרסם מכרז חדש בשלמותו, המכרז,

חליט לבטל את המכרז או שלא לבצע את חוזה ההתקשרות ו/או תאם  .הבלעדי השיקול דעת

האחרים במכרז כל טענה לא לחתום על החוזה התקשרות, לא תהיה לזוכה ו/או למשתתפים 

  .או משרד הבינוי והשיכון/ו חברהו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי ה

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת  .1.3

 מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה. 

 האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאיאת כל  להגיש  על המשתתף במכרז   .1.4

 . במכרז המפורטים הסף

וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז  היוצרים זכויות, הבעלות זכויות .1.5

. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש ו/או למשרד חברהשייכות ל

למען הסר . חברההם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הכלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותי

, וכי שתתףגם לאחר שמולאו על ידי המ חברהשל ה הספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכוש

נבחר   שתתףהבלעדי, וזאת בין אם המ  הוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתת  חברהה

 .או תביעה בקשר לכך תהא כל טענה שתתףובין אם לאו, מבלי שלמ עבודותלבצע את ה

ו/או חלקם, המשתתפים במכרז כל מ הבלעדי,דעתה , לפי שיקול לדרוש תרשאי אהת חברהה .1.6

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

 והכל,  או להוכחת עמידתו בתנאי הסףו/לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו  ,  מסמכים נוספים

, על מנת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתווהמלא,  הלשביעות רצונו העל פי שיקול דעת

ו/או מידע כאמור מכל צד שלישי לבקש הבהרות    חברהה  תכן רשאי  .לרבות עמידתו בתנאי הסף

ההבהרות וההשלמות כאמור לעיל,  מן הגורמים שפורטו על ידי המשתתף במכרז. לרבות

ויהוו חלק  חברהתוך פרק הזמן שייקבע על ידי ה חברההמשתתף במכרז לתימסרנה על ידי 

 בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז.

או בתשובה  הלהכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת העל זכות תשומר חברהה .1.7

הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק   הלשאלות המשתתפים, והכל על פי שיקול דעת

 . במכרזו/או יישלחו ישירות למשתתפים  חברהיפורסמו באתר  הנפרד מתנאי המכרז ובלתי 

לדחות את המועדים הנקובים במכרז זה לשנות, לרבות את הזכות  הלעצמ תשומר חברהה .1.8

 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

יותר על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או  .1.9

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.



כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה ההתקשרות,  .1.10

או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

לשינויים  מהכמי שהסכי חברהחשב התכל מקרה לא ב, ואחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

 .יחייב חברהו/או תוספות כאמור ורק הנוסח המקורי שפורסם ואושר על ידי ה

 :)למעט שותפות( תאגידבמקרה שהמשתתף הוא  .1.11

 הלן.ל 2כמפורט בסעיף בתנאים המקדמיים לעמוד משתתף העל  .1.11.1

פרוטוקול על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא   .1.11.2

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של -מאושר, על

לחייב  מוסמכיםהחותמים על מסמכי המכרז וההצעה  ו/או הדין, המאשר כי תאגידה

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. משתתףהבחתימתם את 

חברות, המפרט יצורף תדפיס מרשם תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן, להצעה  .1.11.3

למועד  ת בו, נכון למועד הסמוךויוהבעלו משתתףמהו הון המניות המונפק והנפרע של ה

 .הקובע

 .כדין  רשומה  שותפות  למעט,  הצעה  הגשת  לשם  גורמים  מספר  לחבור  רשאים  לא  כי,  יובהר .1.11.4

 :במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה .1.12

 הלן.ל 2 בסעיףלעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט משתתף העל  .1.12.1

על ההצעה ובנוסף לכך נדרשת חתימה של כל   לחתום  המשתתףשל    המוסמכים  מנהליו  על .1.12.2

  .לעיל  1.11.2בסעיף    כאמור  פרוטוקול  להמציא  יש. ההצעה  על  במשתתףאחד מהשותפים  

, השותפויותמרשם    עדכני  , יצורף תדפיסוכן  המשתתףתעודת התאגדות של    תצורףלהצעה   .1.12.3

 .מועד הקובענכון למועד הסמוך ל השותפים בשותפות יהםהמפרט מ

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:   .2

במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת  רשאים להשתתף 

 התנאים המפורטים להלן:   בכל, במכרז ההצעות

עליו  .חובת רישום בישראל המשתתףככל שחלה על  , רשום כדין בישראל המשתתף .2.1

הוא תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום  המשתתףלהיות רשום כדין. בפרט, אם 

 הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם.שתתף  המבמרשם הרלוונטי, אם  

)"חוק  1976 -עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המשתתף .2.2

 עסקאות גופים ציבוריים"(.

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, המשתתף  .2.2.1

 מוסף"(, או שהוא פטור מלנהלם. )"חוק מס ערך 1975-וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

דווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן המשתתף מ .2.2.2

 מוסף. ךמס לפי חוק מס ער

-חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"וב ל2ס' כהגדרתו ב) ו"בעל זיקה" אליומשתתף ה .2.2.3

עבירות לפי חוק  )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( לא הורשעו ביותר משתי 1976



)להלן: "חוק עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -עובדים זרים התשנ"א 

ז, או במכר  המשתתףמטעם    הגשת ההצעה)להלן: "חוק שכר מינימום"( עד למועד    1987  –

שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד 

 .הגשת ההצעה

 

  .כנדרש במסמכי המכרז כנס המשתתפיםבהמשתתף השתתף  .2.3

רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל ו  )כוכבית(  קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותהינו    המשתתף .2.4

 פחות. ל ,לפרק א' למכרז 4בסעיף לעיל המפורטים סיווג ובבענף 

בהתאם לדרישות ערבות בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת  להצעתוצרף המשתתף  .2.5

, ויחולו עליה הכללים למכרז  5כנספח  המצורף  נוסח  ב,  א' למכרז  לפרק  5בסעיף  עיל  להקבועות  

במועד להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה הינה הערבות  .להלן 5המפורטים בסעיף 

 .חברהה ידי לשיקבע לכך ע

 תוקף ההצעה  .3

תוקף ההצעה ניתן   מהמועד האחרון להגשת ההצעה.  יום  90  ההצעה תעמוד בתוקף לתקופה של .3.1

 ,חברההדרישת    פי  לע"(  המוארך  התוקף  מועד)"  להלן  5.7בהתאם לקבוע בסעיף  יהיה להארכה  

 . להלן 5 בסעיףכאמור בדרך של הארכת תוקף הערבות 

 שתתףולא נתקבלה הסכמת מ ההצעה להאריך את תוקף ההצעות וערבות חברהה הביקש .3.2

כמשתתף ולראות אותו משתתף כאמור של לחלט את הערבות  חברהה תהא רשאית כלשהו,

להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת  תהא רשאית חברה, והשחזר בו מהצעתו

, וזאת אף אם ההצעה שתוקפה לא כנדרש  תוקף הצעתו והערבותהאריך את  אחר אשר    שתתףמ

  .הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 מחויבות להצעה  .4

, טופס הצהרה שהם חתומים על ידו בכל עמודכ  כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז .4.1

 למכרז. 1כנספח מצורף בנוסח ה

 ערבות למכרז  .5

 פסל.יבהצעתו כלל והיא ת החברהכנדרש לעיל, לא תדון משתתף במכרז שלא יצרף ערבות  .5.1

תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם  החברה בכפוף לכל דין, ,מובהר בזאת כי .5.2

הערבות נעשה פגם שנפל בנוסח  בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי ה

  כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בשוויון בין המציעים. ובתום לב וכי אין ב

ערבות מכרז אשר הונפקה בגין  של משתתף  תהא רשאית לפסול הצעה    החברהמובהר בזאת, כי   .5.3

לפסול גם את הצעת  תרשאיתהא  החברהמחשבון בנק של משתתף אחר במכרז. במקרה כזה, 

 המשתתף אשר מחשבון הבנק שלו הונפקה הערבות. 

ממועד   מי עבודהי  7תוך  להצעתו  תוחזר לו הערבות שצירף    -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה   .5.4

 חוזה עם הזוכה.העל  חברההחתימת 

להציג את הערבות לפירעון  תהא רשאית חברהלפי כל דין, ה חברהמבלי לגרוע מכל זכות של ה .5.5

הבלעדי, בכל מקום שבו  הולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעת



 חברהלנהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר  שתתףהמ

מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון 

התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי  להגשת ההצעות ו/או שלא עמד במלוא

 .המכרז

חוזה האת  חברהלמובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה לעיל, מבלי לגרוע מהאמור  .5.6

בנוסח המצורף כחלק ב' למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים 

במועד  ,הנדרשות על פי החוזה ערבויותאותם יש להמציא יחד עם החוזה החתום, לרבות 

הפקיד הזוכה , בין היתר, לחלט את הערבות שתרשאי חברהההא ת, חברההי ל ידשייקבע ע

 להלן. 11.11ף ולפעול כאמור בסעי הלטובת

 הערבות תוקף מועד)" יום נוספים 60בתקופה נוספות ועד הערבות תהא ניתנת להארכה  .5.7

. פקיעתה  מועד  טרם  למשתתף  שתימסר,  האו מי שהוסמך על יד  חברההדרישת    "( על פיהמוארך

 חברהה  תהא רשאיתהערבות,    לא הוארכה  ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף הערבות בהתאם.

 חברהה הלחלט את הערבות ולראות במשתתף כאמור כמשתתף שחזר בו מהצעתו. ביקש

להאריך את תוקף הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המוארך ולא נתקבלה הסכמת משתתף 

שלא הסכים להארכת תוקף הערבות שהופקדה על ידו כאמור,   שתתףתיפסל הצעת המכלשהו,  

אחר אשר  שתתףלהמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מ תהא רשאית חברהוה

לא הוארך  ף ערבותהוזאת אף אם ההצעה שתוק להארכת תוקף הערבות, ההסכים לבקשת

 .לפי תנאי המכרז כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 ומחירים כתבי כמויות/ .6

מחירי כל יחידה הכמויות של יחידה ויחידה, וכן  קבועיםלמכרז  8נספח בכתבי הכמויות  .6.1

  .חברההו ע"י אמולכפי ש, מע"מ אלל בשקלים חדשים בלבד ויחידה

מחירי הכמויות ו/או את את ולא ישנה מלא המשתתף לא יהסר ספק, מובהר בזאת, כי למען 

 .בכתבי הכמויות ותהיחיד

היחידות כל ניתנת למחירי ה לפי פרקים, ,כוללתהמשתתפים במכרז יתחרו על גובה ההנחה ה .6.2

 8כנספח , שמצורפת בטופס ההצעההמשתתף ימלא לצורך כך הקבועים בכתבי הכמויות. 

  או תוספת לכל אחד מהפרקים.  הנחה ,למכרז

או \סה"כ הנחה ו"ירשום ב ,במידה והקבלן אינו מעוניין במתן הנחה או תוספת באחד הפרקים

". על כל משתתף לחשב את סה"כ ההנחה או התוספת לכל 0" האת הספר "(% לפרק-תוספת ב )+/

 פרק, ולסכם זאת ביחס לכל פרק ופרק, וזאת בהתאם לקבוע בכתב הכמויות. 

כתב הכמויות לאחר הסעיפים במשתתף לסכם את סכום הפרקים, קרי עלות כלל כל כמו כן על 

לכל פרק ופרק וביחס  ההנחות ו/או התוספות המבוקשות בגין הפרקים השונים. את הסיכום ביחס

 8כנספח הצעת המחיר, המצורף כמפורט בטופס לכתב הכמויות בכללותו כאמור, יש למלא בטבלה 

 . זלמכר

 המציע  לאיכפי שמבאחוזים  ההנחה ו/או התוספת    ,בחישוב הסכומים  מובהר כי בכל מקרה של טעות

הבלעדי  האת הזכות, על פי שיקול דעת הלעצמ תשומר חברהיקבעו, וההם אלה שביחס לכל פרק 

שנקבע מובהר ומודגש כי ככל והתיקונים יהיו בהצעת הקבלן  .ככל שנפלו ,לתקן טעויות כאמור

 כאמור, יכנסו בחוזה אשר עליו יחתום הזוכה. חברה, תיקוני הכזוכה



במבנים מובהר כי על המשתתף להציע הנחה זהה לפרקים זהים באומדן, גם אם פרקים אלו נמצאים  

שונים. ככל שתינתן הנחה שאינה זהה ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור את ההנחה הגבוהה יותר 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ייחשב הדבר כאילו אזי    במקרה שלא תוצג הנחה או תוספת בפרק כלשהו מפרקי כתב הכמויות, .6.3

הנ"ל   פרקבודות הנכללות בוהקבלן יהיה חייב לבצע הע תוספת לפרק זה  לא ניתנה כלל הנחה או

  ללא כל הנחה או תוספת. ,המחירים הנקובים בכתב הכמויות ל פיע

המוצע על ידם לכלול, לכל  או התוספת מופנית לכך שעל אחוז ההנחה שתתפיםתשומת לב המ .6.4

או   יציע אחוז הנחה  שתתףמ  במקרה בו  בלבד לאחר הנקודה העשרונית.  ותספרשתי  היותר, עד  

בכל מספר  חשבתתלא  חברההעשרונית, לאחר הנקודה השתי ספרות ר מהכולל יות תוספת

כוללת אך ה  אתלאחר הנקודה העשרונית, ויראו את הצעתו ככז  שתי הספרות הראשונותלאחר  

  לאחר הנקודה העשרונית.שתי ספרות ורק 

אין להציע הנחה או לגבי הפרקים המפורטים להלן שתתפים מופנית לכך שתשומת לב המ .6.5

ללא  פרקים יהיה לפי מחיר אומדן החברה אותםל תוספת, והתשלום עבור ביצוע העבודות ש

 הנחה או תוספת: 

הפרק בכתב 
 הכמויות

 אופן תשלום

 לפי ביצוע בפועל תשלום  ( 52עבודות אספלט )

הקצב עבור בקרת 
 (92איכות )

 –  חודשי משתנהתשלום 
ישולם מידי חודש בחשבונות הביניים כאחוז   חברהשנקבע באומדן הסכום ההקצב 

 ( מהתשלום בפועל שישולם לקבלן באותו חשבון.  חברהקבוע )שיקבע על ידי ה
מעבר לסכום ההקצב המקורי שנקבע לא ישולם לקבלן סכום ההקצב הינו סופי ו

נוספות שלא נכללו בתכולת מטלות באומדן וזאת גם במקרה בו נדרש הקבלן לבצע 
  .  ריתהעבודה המקו

הקצב עבור בטיחות 
(93 ) 

   -תשלום חודשי קבוע

יחולק במספר החודשים שנקבעו כתקופת  חברהסכום ההקצב שנקבע באומדן ה
הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה של תקופת הביצוע  

 המקורית. 
לא ישולם לקבלן מעבר לסכום ההקצב המקורי שנקבע סכום ההקצב הינו סופי ו

באומדן ו/או ישתנו מועדי תשלום ההקצב וזאת גם במקרה שהוארכה תקופת הביצוע 
 ורית.המק

 

עבור הקצב בקרת איכות והקצב   חברה, תשלום ה6.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף    .6.5.1

בגין עמידה  קבלןשיש ללפי הוצאות בפועל  שתנהיבטיחות הינו סכום סופי ולא 

מובהר  ,בהוראות נספח הבטיחות שבחוזה ודרישות הבטיחות על פי כל דין. כמו כן

מידה בהוראות נספח הבטיחות והוראות כל הקבלן הוא האחראי המלא לעבזאת כי 

הקבלן אינה גורעת מאחריות    עבור בטיחות,  בהקצב  חברההשתתפות הדין בנושא זה, ו

והוראות כל דין בנושא חוזה הוראות בההתחייבויותיו כלפי המזמין לעמידה מלאה ב

  .ובעוברים הבטיחות האתר והעובדים ו

 .לא כולל מע"מבשקלים חדשים בלבד  הינםהמחירים בכתב הכמויות  .6.6

שתנו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב ימובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה  .6.7

בנספח ו' לחוזה "תנאים מיוחדים לתנאי חוזה יהיה בהתאם לקבוע  המחירים לסעיפים הנ"ל

 ".3210מדף 

   זכות ברירה )אופציה( .7



לתנאי חוזה מדף  תנאים מיוחדיםלחוזה "מפורטות בנספח ו'  חברהרה )אופציה( הנתונות לזכויות הברי

3210." 

 אופן הגשת ההצעה   .8

ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה  אחדבעותק מקורי ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש  .8.1

 .למסמכי המכרז

 .המכרז ושם המכרז מספר את רק אלא שמו את המעטפה גבי על יציין לא המשתתף .8.2

את כל  שתתףשל המכרז, יצרף המ ם המקדמייםהמציע כנדרש בתנאי עמידתלהוכחת  .8.3

 :האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה את המסמכים הבאים

 תוכן העתק נאמן למקור של תעוד של המשתתף קבלןהרישיון נאמן למקור של העתק  .8.3.1

 ; קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות

 ;למכרז 5כנספח ערבות המצורף הערבות בנוסח כתב  .8.3.2

שהוא תאגיד או שותפות לצרף נסח פרטי חברה או שותפות עדכני מרשות  משתתףעל  .8.3.3

 .התאגידים

 . תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין .8.3.4

רשום אישור המעיד על היות המשתתף חובת רישום בישראל,  המשתתףככל שחלה על  .8.3.5

הוא תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום במרשם  המשתתף. אם במרשם הרלבנטי כדין

 הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם. המשתתףהרלוונטי, אם 

אישור מעודכן כי לתאגיד אין חובות אגרה שנתית לרשות במידה והמשתתף הוא תאגיד,  .8.3.6

מפר חוק או רשום כ אינו התאגיד כי, ושנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעהל התאגידים

 .א בהתראה לפני רישום כמפר חוקושה

 , ות גופים ציבורייםאישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקא .8.3.7

 .1976–התשל"ו

, במציע לפיו 1992-ב"התשנ ,המכרזים חובת לחוק' ב2 בסעיף האמור ומתקיים במידה .8.3.8

 מהתנאים  אחד  אף  התקיים  לאאישור רו"ח על כך ש  יצורף  -  אישה  היא  בשליטה  המחזיקה

 .ל"הנ בסעיף המפורטים

 למכרז. 7 כנספחתצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות, בנוסח המצורף  .8.3.9

, בנוסח 1976–התשל"ו ,ות גופים ציבורייםעסקאבדבר העדר הרשעות לפי חוק תצהיר  .8.3.10

 ;למכרז 6 נספחכהמצורף 

כאשר כל  להלןם המפורטים מסמכיכל האת  יצרף להצעתו גםכל משתתף במכרז בנוסף,  .8.4

 :כנדרש וחתומים פרטיהם מלאים כנדרש

 למכרז. 1כנספח הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  מסמך .8.4.1

 למכרז. 2כנספח תצהיר משתתף בדבר אי תיאום הצעות במכרז, המצורף  .8.4.2

למכרז. במקרה של תאגיד )לרבות  3כנספח הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  טופס .8.4.3



 תדפיס וכן ההתאגדות תעודת של דין עורך ידי על מאומת העתק יצורףשותפות רשומה( 

 בהתאםזכויות חתימה מרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול המ עדכני

 .עילל 1.12.2 -ו 1.11.2לסעיפים 

ת הגשת מכרז. אישור שלא יוגש בעל 4כנספח אישור על עסק בשליטת אישה, המצורף  .8.4.4

 ההצעה, לא יילקח בחשבון גם אם יומצא לאחר מועד זה.

חוברת כתב כמויות  - ד'9 נספחשל מעמודיו עמוד כל  כמו כן, המשתתף יחתום על .8.4.5

 מוקדמות ומפרטים.  - ג'9 נספחשל  מעמודיועמוד על כל וומחירים, 

 כדין המוסמכים ידי על חתום, למכרז 9 כנספחחוזה ההתקשרות ונספחיו, המצורף  .8.4.6

 .ועמוד עמוד בכל המשתתף של מטעמו

 קבלה בגין רכישת מיליון ₪ ומעלה, יש לצרף  50במידה ושווי ההתקשרות הוא בגובה  .8.4.7

 המכרז. מסמכי

ו/או שנמסרו לשאלות ההבהרה  התשובותפרוטוקול כנס המשתתפים ו/או מ חתום עותק .8.4.8

 .(שנמסרו)ככל  חברההודעות ה

על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד   יםחתומ  כשהם  המכרז  מסמכי  כל .8.4.9

חתמו יי ,דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה .)למעט אם צוין אחרת( ועמוד

, לרבות בהסכם בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס

יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך )תאגיד( בליווי חותמת ועל פי נהלי  ההתקשרות,

 מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח. .שתתףהמ

, כאמור  משתתףלמכרז( חתום בידי מורשי החתימה מטעם ה  8נספח  מסמך הצעת המחיר ) .8.4.10

 לתוך תוכנס המחיר עתהצ .לרבות חותמת התאגיד )במקרה שהמשתתף הוא תאגיד(

 .ההצעה מסמכי יתר כל יוגשו שבתוכה המעטפה

הוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין יוכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המשתתף מסמכי המכרז 

  .חברהההזוכה במכרז לבין 

 בחינת ההצעות  .9

 .תידוןהקובע לא  המועדוגש לאחר תש הצעה .9.1

מצא ילהיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי ש  ת, אשר רשאיחברההההצעות תיבדקנה על ידי   .9.2

 לנכון. 

בלתי סבירה בשל תנאיה או   ,ה, לפי שיקול דעתלא להתחשב כלל בהצעה שהיא  תרשאי  חברהה .9.3

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.  חברההבשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .9.4

ובין במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

המשתתפים פרטים ו/או כל אחד ממהבלעדי,  הלדרוש, לפי שיקול דעת תרשאי חברהה .9.5

ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים,  מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות

וזאת הן גם לאחר פתיחת ההצעות  לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף,



 .מצדדים שלישיים והן ,עם המשתתף לרבות באמצעות מפגש ,מהמשתתף במכרז

מועמדת הצעתו אשר שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למשתתף    תיה רשאיהת  חברהה .9.6

הבינוי  למשרדכשל מהותי בעבודות קודמות שביצע המשתתף בשל  וזאת ,יה במכרזילזכ

גופים של או  ו/או החברהאו מי מטעמו,  משרדהשל  השלילי וניסיונאו  לחברהאו /ו ןוהשיכו

 וניסיונכשל מהותי/  עקב  או במידה שמדובר בתאגיד,    ,בעבודה מול המשתתף  ציבוריים אחרים

במקרים אלה, תינתן למציע זכות .  והפועלים מטעמועם היחידים והגופים השולטים בו    שליליה

 שיקול דעתעל פי טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה וזאת 

 .החברה

ו/או  חברהההמשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .9.7

 שלא לבחור הצעה תהא רשאית חברהה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. העם מי מטעמ

 .הו/או עם מי מטעמ חברההנו משתף פעולה באופן מלא עם איהמשתתף  הלדעתאם 

 הל שאין בהם לדעתככבהצעה, או טעות טכנית או לתקן טעות סופר  קלמחו תרשאי חברהה .9.8

 הבלעדי. הוהכול לפי שיקול דעתכדי לפגוע בעקרון השוויון, 

 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים: .9.9

  של המכרז  ם המקדמייםבתנאי שתתפיםבדיקת עמידת המ - 1שלב  .9.9.1

 שתתפים. רק משל המכרז המקדמיים םבתנאי שתתפיםהמבשלב זה תיבדק עמידת 

  יעברו לשלב ב'. ם אלוהעומדים בתנאי

 המחירהצעת  בחינת – 2שלב  .9.9.2

 10, בהתאם לקבוע בסעיף  שתתפים שעלו לשלב זההצעות המחיר של המ  יבדקובשלב זה  

 . להלן

   זוכה לבחירת והקריטריוניםבחינת הצעת המחיר תהליך  .10

אשר הוגשו בהתאם להנחיות המפורטות להגשת הצעה, ועומדות בכל תנאי הסף הצעות המחיר במכרז זה 

 : במספר שלבים, כמפורט להלן נויבחשל המכרז, י

  -שלב א' )בדיקה לפי פרק( .10.1

אומדן המבוקש על ידי כל אחד מן המציעים מתוך מחירי ה האחוזבחן, מהו ת חברהה .10.1.1

 אומדןכאשר מחירי הלכל פרק, , בכתב הכמויות( חברה)המחירים שצוינו על ידי ה

לפרק פלוני  שתתף. לדוגמא, אם ההנחה המוצעת על ידי מ100%-לעניין זה ייחשבו כ

)להלן:  88%הנו לפרק  אומדן, כי אז האחוז המבוקש על ידו ממחירי ה12%נה יה

 ."הצעה לפרק"(או  "האומדן מתוך המבוקש האחוז"

של כל ההצעות, לכל פרק ופרק מתוך האומדן בנפרד, כאשר  ממוצעחשב ת חברהה .10.1.2

 "(.לפרק  ממוצע"  –בחישוב הממוצע )להלן    יתווסף אליהן כהצעה נוספת  חברהאומדן ה

 מהממוצע לפרק באופןהשיעור של ההצעה לפרק חשב ביחס לכל הצעה את ת חברהה .10.1.3

 (: 100%הבא )כאשר הממוצע לפרק לעניין זה יחשב 

= האחוז מהממוצע לפרק של   100הצעה לפרק של מציע פלוני חלקי ממוצע לפרק כפול 

 מציע פלוני



רק לאחר חישוב האחוז מהממוצע לפרק של כל ההצעות בכל פרק ופרק, תיבחן כל הצעה  .10.1.4

 לשלב הבא במקרים הבאים:הצעה לא תמשיך  .בהתאם למפורט להלן

 חברהבפרק קטן אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של ה .10.1.4.1

ההצעה לא תמשיך לשלב הבא, במקרה  –)כולל(  10%מהווה עד 

 .150% -או גדול מ 50%-שבו האחוז מהממוצע לפרק נמוך מ

 חברהבפרק גדול אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של ה .10.1.4.2

ההצעה לא תמשיך לשלב הבא, במקרה  - 10%-מהווה למעלה מ

 . 115% -או גדול מ 85%-שבו האחוז מהממוצע לפרק נמוך מ

 לעניין סעיף זה, חישוב היקפו היחסי של הפרק יעשה באופן הבא:  .10.1.4.3

 

 =  היקף יחסי של הפרק                  (חברהסה"כ המחיר של פרק )לפי אומדן ה

 אומדן החברה                     

 

 -)בדיקה לפי הצעה כספית( שלב ב'  .10.2

של  ממוצעהחשב את ת חברההצעות או יותר שעברו את שלב א' לעיל, ה 3כאשר נותרו  .10.2.1

"( של כל ההצעות שעברו את הצעה כספית" –ההצעה הכספית הכוללת למכרז )להלן 

 "(, כמפורט להלן:מתוקן ממוצע" –שלב א'  לעיל )להלן 

, רו את השלב א' לעילומעלה שעבהצעות  4קיימות במקרה ש .10.2.1.1

לצורך חישוב הממוצע   כהצעה נוספת  חברהיתווסף אליהן אומדן ה

 המתוקן. 

( "הצעה קיצונית נמוכה" -ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ) להלן יחושב, ללא המתוקן ממוצע ה

ההצעות " –( מביניהן )להלן "הצעה קיצונית גבוהה" –)להלן  ביותרללא ההצעה הכספית הגבוהה ו

ויותר שתי הצעות  יש  הצעה קיצונית. במקרה בו    נחשב  חברה, לרבות במקרה בו אומדן ה"(הקיצוניות

ל בחישוב הממוצע וכלת חברהה -שהן זהות והן קיצוניות גבוהות או זהות והן קיצוניות נמוכות 

 .לא תיכלל בחישוב( ההשניי) מבין ההצעות הזהות הקיצוניות בכל מקרהחת המתוקן רק א

אין משמעות יובהר כי נטרול ההצעות הקיצוניות במסגרת חישוב הממוצע המתוקן כאמור לעיל 

 פסילת הצעות אלה. הדבר

 

, יתווסף אליהן שעברו את שלב א' לעילהצעות    3קיימות  במקרה ש .10.2.1.2

, לצורך חישוב הממוצע המתוקן כהצעה נוספת חברהאומדן ה

 קיצוניות.וללא נטרול הצעות 

 הצעות שלא ימשיכו לשלב ג': .10.2.2

 מהממוצע המתוקן 95% -מ הנמוכ תהאאשר הצעה כספית  .10.2.2.1

ובהר כי כלל זה י. לא תעבור לשלב ג' לעיל, 10.2.1כמפורט בסעיף 

הצעות   3קיימות  כאשר    –יחול רק כאשר חושב ממוצע מתוקן, קרי  

 . שהגיעו לשלב ב' או יותרכספיות 

 

ספיות או הצעה כספית אחת שעברו את שלב א' לעיל, לא הצעות כ 2במקרה שקיימות  .10.2.3

 .יחול שלב ב' והן ימשיכו אוטומטית לשלב ג'

 



 -)בחירת ההצעה הזוכה( ' גשלב  .10.3

מבין ההצעות הכספיות שנותרו  ביותר זולהההכספית ההצעה הזוכה תהיה ההצעה  .10.3.1

  ניהן, בכפוף לתנאים הבאים:מבי לשלב ג'

 

יש , דהיינו  ההצעות הכספיות הזולות ביותרבמקרה של שוויון בין   .10.3.1.1

והצעות המחיר את כל תנאי המכרז    ותהמקיימ  (או יותר)  הצעות  2

תיבחר ההצעה הזוכה,  -הן זהות )עד שתי ספרות אחרי הנקודה( 

 .באמצעות הגרלהמבין  ההצעות האלה, 

אחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר אלא אם כן,   .10.3.1.2

ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, 

 .אישור ותצהיר

 

להחליט על בחירתה  החברהרשאית  -רה לשלב ג' במקרה שקיימת הצעה אחת בלבד שעב .10.3.2

 כהצעה זוכה בהתאם לתנאי המכרז או על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יובהר כי במידה והליך בחירת ההצעה הזוכה, על פי שיטת הבחירה המפורטת במסמך זה, יביא  .10.4

היקבע כזוכה, למצב בו כל ההצעות שהוגשו פסולות ולא תישאר הצעה כלשהי המועמדת ל

לבצע בדיקה מחודשת לקביעת ההצעה הזוכה, בהתאם לשיטת הבחירה  חברהה תהיה רשאית

 10.2הקבועה, מבלי להתחשב באומדן כהצעה שמשוקללת בממוצע המתוקן כמפורט בסעיף 

 .החברהלעיל, בכפוף להחלטה מנומקת של 

 

 להלן:דוגמאות מספריות למנגנון הקבוע לעיל  .10.5

 

 דוגמא מסכמת לשלב א':

ההנחה/התוספת  
שנתן המציע 

הצעה לפרק ב
 שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
 האומדן

ממוצע 
 לפרק

האחוז 
 עמהממוצ
 לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
 הבא?

 פרק קטן .10.6

על מנת ) .10.7
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150  

 פרק גדול .10.8

על מנת ) .10.9
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85  

אומדן 
 החברה

0% 100% 90% 100%   

הצעה 
 1מס' 

 לא כן 78%  90% 70% -30%

הצעה 
 2מס' 

 כן כן 106% 90% 95% -5%

הצעה 
 3מס' 

 לא כן 128% 90% 115% +15%

הצעה 
 4מס' 

 כן כן 94% 90% 85% -15%



ההנחה/התוספת  
שנתן המציע 

הצעה לפרק ב
 שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
 האומדן

ממוצע 
 לפרק

האחוז 
 עמהממוצ
 לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
 הבא?

 פרק קטן .10.6

על מנת ) .10.7
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150  

 פרק גדול .10.8

על מנת ) .10.9
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85  

הצעה 
 5מס' 

 לא כן 83% 90% 75% -25%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסכמת: הדוגמ
 

 אחוז הנחה
 

 מציע ה' מציע ד' מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן  

 A            30,000  -50% -10% -20% 0% -2%פרק 

 X       1,000,000  -15% -7% -30% -5% 6%פרק 

 Y          800,000  10% -4% -30% -10% 15%פרק 

 Z          500,000  -20% -5% -35% -12% -15%פרק 

  2,330,000       סה"כ
    

 
 

 

 

 
סכום 

 מבוקש
 

      

 

 מציע ה' מציע ד' מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן
כולל -ממוצע

 אומדן

 A 30,000 15,000 27,000 24,000 30,000 29,400  25,900פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000 700,000 950,000 1,060,000  915,000פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000 560,000 720,000 920,000 774,667פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000 325,000 440,000 425,000 427,500פרק 

 2,143,067 2,434,400 2,140,000 1,609,000 2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ

 אחוז ממוצע
 

100% 103% 75% 100% 114% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 בחוזה  חברהה  להתקשרות  ותנאים הודעה על תוצאות המכרז .11

 .כתב בדבר החלטת ועדת המכרזיםמסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל .11.1

לחתום על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, על פי הצעתו במכרז, משתתף שזכה במכרז מתחייב   .11.2

לחוזה יצורפו הנספחים הבאים  .מיום קבלת ההודעה על זכייתו עסקים ימי (7) שבעה בתוך

 כחלק בלתי נפרד ממנו: 

 הקבלןהזוכה של  ההצעה  -א'  9נספח  .11.2.1

 
 פער מהממוצע

     

 
 מציע ה'   מציע ד'   מציע ג'   מציע ב'   מציע א   אומדן  

 

   %150%  -או יותר מ 50פחות מ - אין פסילה   A 30,000 58% 104% 93% 116% 114%פרק 

   50%מהאומדן וחריגה של פחות מ

 מהממוצע.    15%מעל   -מציע ה' נפסל  X 1,000,000 93% 102% 77% 104% 116%פרק 

 מהממוצע   15%מתחת ל -מציע ג' נפסל 

 אין פסילה )מציעים נפסלו פרק קודם(  Y 800,000 114% 99% 72% 93% 119%פרק 

 אין פסילה )מציעים נפסלו פרק קודם(  Z 500,000 94% 111% 76% 103% 99%פרק 

 2,330,000 סה"כ
      

 
 סכום מבוקש

      

 

 מציע ב' מציע א אומדן

מציע ג' 

נפסל בשלב 

 א'

 מציע ד'

מציע ה' 

נפסל בשלב 

 א'

כולל -ממוצע

 אומדן

 A 30,000 15,000 27,000  30,000  25,500פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000  950,000  932,500פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000  720,000  792,000פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000  440,000  453,750פרק 

 2,203,750  2,140,000  2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ
 

       

ממוצע 

 בשלב ב'
      2,203,750 

אחוז 

מהמוצע 

 שלב ב'

 97.33% 99.82%  97.11%   

מסקנה 

אין  -

פסילה 

 שלב ב'.

   הזוכה    



 הכולל את היקף ההתקשרות חברהשמונפק על ידי ה טופס חוזה -ב'  9נספח  .11.2.2

 מפרט ה -ג'  9נספח  .11.2.3

 לחוזה ומחירים כתב כמויות -ד'  9נספח  .11.2.4

 תכניות לחוזה -ה'  9נספח  .11.2.5

 3210תוספת תנאים מיוחדים לחוזה מדף נוסח ממשלתי  –ו'  9נספח  .11.2.6

 טפסים –ז'  9נספח  .11.2.7

 נוסח ערבות ביצוע –ח'  9נספח  .11.2.8

 נוסח אישור ביטוח –ט'  9נספח  .11.2.9

 נספח מערכת מידע גאוגרפי –י'  9נספח  .11.2.10

 נספח עידוד תיעוש –יא'  9נספח  .11.2.11

ידרשו במהלך ו/או י הנדרשים במכרז שהשירות ו/או הציודיהיה אחראי לכך  שזכההמשתתף  .11.3

בכל החוקים ו/או התקנות החלים על סוג זה של שירות ו/או ציוד, יעמדו  תקופת ההתקשרות

השימוש בציוד וכן יעמוד בכל יישא בכל הרישיונות הנדרשים לביצוע השירות ו/או לצורך 

שיקבעו במהלך  חברהוכן בהתאם לדרישות ה דרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להםה

 . תקופת ההתקשרות

כולה או חלקה, אלא  המשתתף שזכה אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, .11.4

מראש ובכתב. זוכה שמעוניין לבצע חלק כלשהו מהעבודה באמצעות קבלן  חברהבהסכמת ה

, ובלבד שקבלן המשנה רשום לפי חוק רישום לכך חברהבקש מראש את אישור הימשנה, 

קבלן מוכר בענף ובסיווג המתאים הוא ו, 1969-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

משתתף שזכה אינו רשאי למסור למשתתף אחר במכרז זה .  מנהלביצוע אותה עבודה או חלק מ

 נכללקבלן אשר  - "קבלן מוכר" ,לעניין סעיף זה את ביצועה של העבודה, כולה או חלקה.

 באתרהמתעדכן מעת לעת, ומתפרסם    "ה עבור הממשלהימאגר קבלנים מוכרים לעבודות בני"ב

 .)בעבר נקרא גם "קבלן עם כוכבית"( משרד האוצר

של  האין בזכיית משתתף במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עימו כדי לגרוע מזכות .11.5

, לפי או לאחריו/ו חוזה ההתקשרותלהתקשר, הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי  חברהה

עבודות או במכרז זה,  ותנדרשה עבודותלהבלעדי, עם כל גורם אחר בקשר  השיקול דעת

 הקשורות בהן, במישרין או בעקיפין.

וכן את  ביצוע כמפורט בחוזה ההתקשרותה ערבות את, חברהלהמציא ליידרש הזוכה במכרז  .11.6

. הערבות שהומצאה על ידי המשתתף עם אישור הביטוח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח

כמו כן נדרש  כאמור.הצעתו במכרז תוחזר לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע 

נדרשו לפי המכרז והחוזה, כגון מומחי בטיחות, כל מסמך ופרט מהותי אחר שהזוכה לצרף 

 .וכו' , בקר איכותמנהל עבודה

הבלעדי, לבטל את  ה, לפי שיקול דעתחברהה תהא רשאיתעמד הזוכה בהתחייבויותיו,  לא .11.7

את זכיית המשתתף  חברהה הללמלא אחר התחייבויותיו. ביטזכייתו או ליתן לו ארכה נוספת 

לחלט את הערבות שהגיש המשתתף  תרשאי חברההא התבשל אי עמידתו בהתחייבויותיו, 

 . המכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותהצעתו לבמסגרת 

הא תאת זכיית המשתתף בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו,    חברהה  הלגרוע מן האמור, ביטל  מבלי .11.8

להכריז על המשתתף שהצעתו דורגה במקום בתוך שנה מההחלטה על הזכייה,  חברהה תרשאי

על פי שיקול   הכלשלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה כעל המשתתף הזוכה או לבטל את המכרז,  
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הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף שהצעתו דורגה לאחר הצעת המשתתף שזכייתו בוטלה אין   הדעת

ו תביעה שעניינה ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו כהצעה ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/א

 הזוכה במכרז.

, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל תרשאי  חברההא התלגרוע מהאמור לעיל,    מבלי .11.9

 באים: הגם במקרים של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז,  הצעהאת ההכרזה על 

אדם אחר מטעמו נתן או הציע טובת   או  זוכה, כי הההוכחות, להנחת דעת  חברהיש בידי ה .11.9.1

 ה במכרז.יהנאה כלשהי בקשר עם הזכי

לא  זוכהשניתנה במכרז אינה נכונה, או שה זוכהכי הצהרה כלשהי של ה חברההתברר ל .11.9.2

, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה חברהעובדה מהותית אשר, לדעת ה חברהגילה ל

אשר אירוע ידו, התרחש למועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ובמכרז

המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר   מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות  

 .כל התחייבויותיו על פי החוזה

בו/הם כדי  יש חברההאשר לדעת , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  ים/עיקול ו/הוטל .11.9.3

 ים/האמור  ים/והעיקוללהשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז,  

 .הטלתו/םממועד  ימים 30לחלוטין תוך  ו/לא הוסר

כונס נכסים זמני או קבוע נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .11.9.4

 .ממועד קביעתו יום 14ך והמינוי כאמור, לא בוטל תו או מפרק זמני או קבוע

על חוזה ההתקשרות לא  חברהמובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם ה .11.10

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

ל פי תנאי על פי כל דין וע  ה, ובנוסף לכל זכות העומדת לחברהמבלי לגרוע מכל זכות העומדת ל .11.11

את הסכם ההתקשרות עם המשתתף הזוכה מכל סיבה  חברהה ההמכרז, במקרה שבו ביטל

, לפנות למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר ת, אך לא חייבחברהה תהיה רשאיתשהיא, 

בהסכם התקשרות להמשך ביצוע העבודות על פי  והמשתתף שזכה, ולהציע לו להתקשר עמ

בכתב להצעת  תנאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז חדש. משתתף כאמור ייתן את תגובתו

היה תאו שלא ניתנה מטעמו כל תגובה,  חברהימים. סרב המשתתף להצעת ה 7בתוך  משרדה

לפנות בהצעה דומה למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה.  חברהה תרשאי

הבלעדי והמוחלט   ההזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתכי  למען הסר ספק מובהר  

כי למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת המשתתף שהסכם ההתקשרות , וחברהשל ה

עמו בוטל ו/או לכל משתתף אחר אין ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה 

 הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המשתתף הזוכה.

  



 כלליים  תנאים .12

 דין חל .12.1

 ינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. הליך זה כפוף לדיני מד

 עיון .12.2

במסגרת מכרז זה משום סוד ידה רואה במידע הנדרש על  הבזאת במפורש כי אינ המודיע חברהה

להעמיד לעיון המשתתפים  המסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם בכוונת

 שלושיםבכתב במהלך תקופה שלא תעלה על    חברהשהצעתם לא זכתה במכרז ואשר יבקשו זאת מן ה

ימים ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת ועדת המכרזים ואת ההצעה של המשתתף   (30)

 אשר יוכרז כזוכה במכרז.

לציין   ,סחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותוהצעתו מכילה סוד מ  הסבור כי  שתתףעל מיחד עם זאת,  

בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע 

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור כאמור  סודי

 .חברהנתון ל

 דרישות ביטוח .12.3

כל שיזכה במכרז.  שתתףלקיום ביטוחים על ידי המ חברהרישות הדת לופנימשומת לב המציעים ת

  , לא יילקח בחשבון.חברהשינוי חד צדדי לנספח הביטוח שלא באישור ה

 הוצאות ההשתתפות בהליך .12.4

בגין הוצאות  חברהמהיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  שתתףהמ

 אלה.

 אחת על ידי משתתףהצעה הגשת  .12.5

, או הנשלט במשתתףרשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט שתתף כל מ

יהיה למונח ך . לצורך כמשתתף, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בידי המשתתףעל 

 .1968-"שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח

 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים

  



 1ספח מס' נ

 החברה :אל

 הצהרת המשתתף במכרז

  : _____מספר המכרז  : _______________שם המכרז -פרטי המכרז 

חתימה בשם המשתתף בכל הקשור למכרז משמשים כ ___________ אצל המשתתף ומורשה אנו החתומים מטה, 

 לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: זה,

כי ביקרנו באתר העבודה  אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם,   .1

כי למדנו, הבנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי אליהם, דרכי הגישה וכיוצ"ב. ו  הסמוכיםובכל המקומות  

ישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים הדרהתכניות, כתב הכמויות, כלל נספחי המכרז, המכרז, ובדקנו את כל 

והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודה נשוא המכרז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ המקצועי 

כי אנו  הנדרש ביחס למסמכי המכרז, הדרישות, התנאים והנסיבות לרבות יעוץ משפטי להגשת הצעתנו,

ג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נצי

  מוותרים מראש על טענות כאמור.

אין כל מניעה, בין על פי דין, בין על  סיון הדרושים לביצוע העבודה מושא מכרז זו.ייש לנו הידע, המומחיות והנ .2

 פי חוזה ובין אחרת, המונעת או מגבילה הגשת הצעתנו זו.

ת אך ורק בשמנו הננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים, כי הצעתנו זו מוגשת הצעה זו מוגש .3

 בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  המגישים הצעות לביצוע אותן העבודות.

והתכניות מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמור לעיל, אנו מצהירים בזאת כי רשימת התכניות  .4

מצורפות למכרז, חלקם על גבי מדיה מגנטית )דיסק און קי(, ואין לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אנו 

מתחייבים שלא לבצע כל שינוי בתוכניות ומצהירים ומסכימים כי בכל מקרה התוכניות של המכרז הינן התוכניות 

 המחייבות. 

דות לפי מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, לרבות חוזה אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לבצע את העבו .5

 ההתקשרות והמסמכים.

ידוע לנו, כי התכניות שצורפו למכרז הן תכניות "למכרז", וכי לפני הביצוע ו/או במהלכו תופקנה לזוכה תכניות  .6

ולא  אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות "למכרז". אין

תהיה לנו כל זכות לדרוש ו/או לקבל שום פיצוי או שינוי במחירי היחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים 

 שיחולו בין התוכניות "למכרז" לתוכניות "לביצוע".

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .7

לבצע את העבודה שבנדון,  , במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה,ז וכי אנו מקבלים על עצמנושבמסמכי המכר

 בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.

, על , והינה הצעתנו היחידהאנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .8

 פי הקבוע במסמכי המכרז. 

או לתקופה  תוקף ערבות ההצעהעד ללשינוי ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .9

 מכרז.ה על פי תנאי חברהלדרישת הנוספת בהתאם 

 תוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.בלהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות  .10

מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד עסקים ימי  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .11

על פי המכרז והחוזה,  נוספים הנדרשיםוכן מסמכים ופרטים  ,בחוזהבשיעור הנקוב  הביצועערבות את בידכם 



אישורי הביטוח הנדרשים מטעמנו וכן את  יםהמוצע מנהל עבודה, בקר איכות,ממונה בטיחות, פרטי לרבות 

 .כשהם חתומים כנדרש

 .חברהבמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה שיש בה כדי להיטיב עם ה .12

נו על פי יעד המצאת הערבות בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל התחייבויות .13

 המכרז.

כי תמסרו את העבודה למציע אחר ובנוסף תהיו אנו מסכימים  אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, .14

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים את הערבות, שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה,  זכאים לחלט 

 .העומדים לכם לפי המכרז ו/או לפי כל דין

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  , כימצהיריםאנו  .15

 אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. כל אנו מצרפים להצעתנו את .16

 הנאה טובת כל, בעקיפין או/ו במישרין, יבלק או/ו נתן או/ו הציע לא מטעמנו מי כל או/ו אנו אנו מצהירים כי .17

 של החלטה כל לרבות המכרז הליך על, בעקיפין או/ו במישרין, להשפיע במטרה ערך בעל דבר כל או/ו או כסף/ו

 .זה הליך של בעניינו מטעמו או מי/ו עובדיו או/ו שלו המשרה נושאי או/ו המשתתף

 משרה נושאי עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתף או/ו שידל לא מטעמנו מי כל או/ו אנו אנו מצהירים כי .18

 להליך רלבנטיים או תשלומים/ו מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו חברהב

 .תחרותית לא בצורה או/ו מלאכותית בצורה זה

 חברהה היהת דלעיל בהצהרותינו הכלולות מההתחייבויות התחייבות נפר שאם לנו ידוע אנו מצהירים כי  .19

ו/או לחלט את ערבות ההצעה  למכרז הצעתנו את לפסול, שהוא שלב ובכל הבלעדי הדעת שיקול לפי ,תרשאי

 הצעתנו פסילת שעניינה, עקיפה או ישירה, דרישה או/תביעה ו כל על מוותרים מ"והח, מטעמנו כולה או חלקה

 .ו/או חילוט ערבות ההצעה כאמור חברהה ידי על

אנו בכתב הכמויות קיימים סעיפים "לא לסיכום". ככל ש לכך ש  ואנו מסכימיםכי ידוע לנו בזאת,  אנו מצהירים .20

פי סעיפים אלו יבוצעו במסגרת הוראת שינויי שתבוצע בהתאם לשיקול -כי ידוע לנו שעבודות על מצהירים בזאת, 

ולאחר קבלת תוצאות המכרז, מודגש כי במידה והמזמין ייתן לנו הנחייה לביצוע עבודה דעתו הבלעדי של המזמין 

זו, לא נוכל לבוא בטענות ו/או דרישות לשינוי מחיר היחידה ו/או לתוספת תקופת ביצוע ו/או כל טענה ו/או דרישה 

 אחרת בנושא.

הלת ממשרד הבינוי והשיכון וכן כל אנו מצהירים כי אנו מודעים שככל שטרם התקבלה הזמנת עבודה לחברה המנ .21

 עוד לא תועבר הזמנת עבודה לא ייחתם החוזה ולא יהיו לו טענות ודרישות עקב כך.

 

 

 

 

 

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 

 אישור עו"ד 

"(, מאשר המשתתף_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________ )" הח"מ, אני

__________________, ת.ז.  -בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז. ___________________ ו

 שם איש הקשר טלפון כתובת         שם המשתתף/ החברה



מטעם ___________________ אשר חתמו על הצהרת המשתתף שלעיל בפני, בשם המשתתף, מוסמכים לעשות כן  

המשתתף, וכי נתקבלה על ידי המשתתף החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך 

  את ה"ה הנ"ל לחתום בשם המשתתף.

 

 

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 

 

 

 תאריך: ________________________

 

 המשתתף במכרז: ____________________חתימה וחותמת של 

  



 2ספח מס' נ

 החברה __________ :אל

 

 בדבר אי תיאום הצעות במכרזהצהרת המשתתף 

 

 מציעאני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד ב

 ( מצהיר בזאת כי: המציע_____________________ )שם 

 

 . המציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 במכרז זה.  המציעה המוגשת מטעם להצע מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

, אלא ןאו מקצת ןכול ן של העבודות הכלולות במכרז ובחוזה,רשאי למסור לאחר את ביצועידוע לי כי איני   .3

קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות   אנימצהיר בזה, כי  אני    בכתב.נהל של החוזה מראש  בהסכמת המ

מתחייב לא למסור כי אני ו )כוכבית( תר לעבודות ממשלתיוכוכן קבלן מו 1969 -תשכ"טההנדסה בנאיות, 

חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם  לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או

 .ר בענף ובסיווג הנדרשומוכ להוראות החוק האמור

באופן עצמאי, ללא התייעצות,  המציעהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי  .4

 3אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי 

 (. רז ולא מתמודדים במכרזכואשר אינם מוצעים על ידי מציע אחר במ לעיל

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז  .5

זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לעיל(.  3

 ייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא ה .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

ת בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה מוגשת בתום לב ולא נעשי המציעהצעה זו של  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן  .10

  ,כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז תההצעה לא נמצא תמציעהישות המשפטית למיטב ידיעתי.  

 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

א לחוק ההגבלים 47העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  אני מודע לכך כי

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח



 

         

חתימת   שם המצהיר  המציעחותמת   המציעשם   תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 _____________             ______________________         _____________ 

 הדין רךחתימת עו               חותמת ומספר רישיון עורך דין                     תאריך      

 

  



 3נספח מס' 

 ופרטי משתתף הצהרה על מעמד משפטי

 בטבלאות שלהלן:ולמלא את הפרטים  על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי

 מעמד משפטי .א

 

 

 

   

 

 פרטים כלליים .ב
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שותפות רשומה( / )חברה בע"מג. שמות בעלי זכות החתימה 

 

 

 

 

 

 

 (רשומה)שותפות ד. שמות השותפים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז( 

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקס'

  דואר אלקטרוני

  ותפקיד קשר איש שם

  איש קשר טל' נייד

 פקס

 

 

 

  מס' עוסק מורשה

  התאגידמספר 

 חברה בע"מ   שותפות

 רשומה

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג' ד'(

מעודכן ולצרף דו"ח 

 מרשם השותפויות



 תאריך      רואה חשבון/ עורך דין   

 חותמת דוגמת   שמסרנואנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
  .על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים

 
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
 
 

 _______________ _________________ 
 חתימה תאריך 

 

 

  חברה/ ההחתימה של את חתימות מורשי בזאת מאמת/ת הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, אני  ❖

 השותפות( לכל דבר ועניין.  / חברהה__________________ ) מתם מחייבת אתיומאשר/ת כי חתהשותפות הנ"ל 

 

_________________                                         _______________      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 4ספח מס'נ

 החברה ________ :אל

 כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה עורך דיןאישור 

 הגדרות: 

 . 1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א  – אמצעי שליטה

 50%-נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ  –  מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

ל ממלא תפקיד כגון זה בעסק, אף אם מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכ – נושא משרה

 תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה  – עסק

 בישראל. 

ן את עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את היכולת לכוו – עסק בשליטת אישה

 באישור רואה החשבון לעיל.  ב-וא  התנאיםפעילותו; ובלבד שהתקיימו 

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה – קרוב

 

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, ע"מ _______________, 

 לעניין עידוד נשים בעסקים.  1992–ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  מצהירה בזאת כי העסק  

________         _______ 

 חתימה                    שם מלא  

 . 1981–אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה  המחזיקה

 גב' ______________ מספר זהות ______________.

________   _______                
 חותמת          חתימה          שם מלא 

 
___________________   __________  

 טלפון                           כתובת  
 אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה: הישור מטעם רואה חשבון כי בעסק בנוסף נדרש לצרף א

 הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 יקה בשליטה. אין הם קרובי משפחה של המחז –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 

 
 
 
 

  



 5נספח מס' 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מהחברה 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 (שמונים וארבע אלף שקלים חדשים)במילים ₪  84,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 
 עם  "( בקשרהחייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "

 2037/2020 הזמנה/חוזהמכרז/

או  דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשוםיום מתאריך  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד במסירה ידנית

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 01.12.2021ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

   כתובתו_____________________שדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 

 שם הבנק/חב' הביטוח          

___________________________________________________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח           מס' הבנק ומס' הסניף                                            

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

______________    ________________   ____________________  

 וחותמת  תחתימ   שם מלא     תאריך

 

 

  

 

 

 

  



 6נספח מס' 

   

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

  

_______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  מכרז ________, מספר __

 המציע. 

חוק )להלן:  "  1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 בין/ה אותו. "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מעסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

ה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית , גם עביר2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 במשבצת המתאימה( X)סמן  המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

  מועד ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 .למכרז ________, מספר __"( להגשה

   לפחות ממועד ההרשעה   וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 . זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

 )חתימת המצהיר(

 

 אימות עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

האמת וכי מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

____________ 

 )עו"ד(

  



 7 מס' נספח
 

 כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות
 

______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אני הח"מ, מר/גב' 

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בשם המציע  .1

 )להלן: "המכרז"(. החברה _________ של_________' מסבתמיכה להצעה למכרז 

 הנני מצהיר כי: .2

משום המצאות במצב  וו/או כל הפועל מטעמ וו/או בפעילות עובד מטעמ ומתחייב כי אין בפעילותהמציע  .2.1
של ניגוד עניינים, מכל מן וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם גורמים אחרים שפעילותם עשויה לעמוד בניגוד 

של  הומטרותי החוזה ו/או אל מול פעילותו, יעדיהעניינים ו/או אינטרסים אל מול הגשמת השירותים לפי 
 .חברהה

ם יבמצב של ניגוד עניינ  וום ההתקשרויות ו/או לסיום כל עניין אחר המעמיד אותדאג לסיימתחייב כי  המציע   .2.2
ולו במצב היתכנותי של ניגוד עניינים וזאת קודם למועד החתימה על החוזה למתן השירותים או ממועד 

 , לפי המוקדם מבניהם.חברהתחילת מתן השירותים ל
פעל מידית להסרת ניגוד עניינים יוד עניינים ועל כל חשש שיתעורר לניג חברהודיע בכתב לימתחייב כי  .2.3

 .כאמור
, לכל וו/או כתוצר מעבודת ומתחייב שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי תוך כדי עבודתהמציע  .2.4

, אלא באמצעות חברה, ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של החברהגורם, לרבות גורמים הקשורים ל
 שות בכתב.או על פי הנחיותיו המפור חברה ה

ו/או  וכל מסמך ו/או חומר הנמצא ברשות חברהשיב לי חברהעבור ה ומתחייב כי עם סיום עבודתהמציע  .2.5
 .חברה , ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של הובשליטת

, הנם סודיים ואין ובמסגרת עבודת ו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיומצהיר בזאת כי ידוע להמציע  .2.6
מתחייב שלא להוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו  ננילגרוע מן האמור, ה לפרסמם. מבלי

  .חברההללא אישור מראש ובכתב של  חברההמתחומי 
ו/או   יומתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים הכרוכים במתן השירותים שהגיעו או יגיעו לידהמציע   .2.7

לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל  בזאתמתחייב  . כןולמי מטעמ
עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני  וו/או למי מטעמ יוידיעה שתגיע או שהגיעה אל

 תחילתם או לאחר מכן למעט הוראות הדין החלים עלי מכוח החוק. 
 ם לאחר תום תקופת מתן השירותים.מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גהמציע  .2.8

והוראת כל דין אחר בדבר מסירת ידיעות וחובת  1977–את חוק העונשין התשל"ז ימצהיר, כי קראאני  .2.9
, חברההבעל חוזה עם  ו, מכוח היותהמציע החובה המוטלת עלולמציע  ישמירת סודות רשמיים, וברורה ל
והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמכות כדין לאדם   ו עקב ביצוע החוזה,ילשמור בסוד ידיעות המגיעות אל

 שלא יהיה מוסמך לקבלן. 
 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
_ 

______ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 

 אישור
 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
מר/גב' ___________, המוסמך/ת לחתום מטעם המציע, ושזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. הופיע/ה במשרדי  

שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

 
_____________ 

  חתימה וחותמת עו"ד
 

 



 

 א'  8נספח 
 הצעת מחיר הקבלן

 2037/2020מחוזה המהווה חלק בלתי נפרד 

 להלן ריכוז ההנחות או התוספות )באחוזים( למילוי ע"י הקבלן ע"פ טבלה המצורפת:

ידי הקבלן הינו הנחה או תוספת למחירים הבסיסיים  -מודגש בזאת כי השיעור )באחוזים( המוצע על .1

 אומדנה. בשל כל היחידות של אותו תת כתב ש

 ( להנחה או )+( לתוספת.-יש לציין במפורש ליד כל ריכוז ) .2

" במפורש, אז  0במקרה ולא מוצעת הנחה או תוספת, ניתן לא לרשום כלום או לציין הספרה " .3

 המחיר בגין אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה. 

שנרשם ע"י הקבלן כהצעת הקבלן,  במקרה של סתירה בין % ההנחה או התוספת לסך כל הסכום .4

%( שצוינה ע"י -וככל שאלה אינם מתיישבים זה עם זה, תחשב כמכרעת ההנחה או התוספת )ב

 הקבלן.

 

 

 ספרור
מתוך כתב   – הנושא

 הכמויות
 ₪  לפי אומדן מחיר 

הנחה או תוספת  

באחוזים % להנחה 

( לתוספת סמן -סמן )

)+( 

 הערות הצעת הקבלן )₪(

תשתיות חשמל תאורה  08

 ורתקשות
585,571 

   

 פיתוח האתר 40
295,465 

   

 עבודות גינון 41
393,650 

   

 כבישים ופיתוח 51
1,660,886.30 

   

 עבודות אספלט 52
461,500 

לא ניתן לתת הנחה   461,500 0%

 לפרק זה

 קווי מים וביוב 57
1,091,198.40 

   

 שונות )הקצבים( 99
338,275.98 

0% 
338,275.98 

לא ניתן לתת הנחה  

 לפרק זה

 סה"כ  
 26,546.684,8  

----------   

 

 

 

__________________    ___________________ 

 ח ת י מ ת  ה ק ב ל ן            ר י ך   ת א           

 צעת מחיר הקבלןה



 
 
 
 ב' 8נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות
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2037/2020מכרז מספר :

 יחד שלב א' תשתיות54

אלברטו בטיקוף מנהל פרוייקט: 4,826,546.68 אומדן (ללא מע"מ):

דקל 36 פרוייקט:

ריכוז למכרז

סה"כ נושא

172,160.00 תאורת חוץ 8.1 תת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

92,536.00 אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

76,215.00 עבודות לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

244,660.00 עבודות לתקשורת לחברת בזק 8.8 תת פרק:

585,571.00: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 סה"כ לפרק:

295,465.00 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

295,465.00פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

83,050.00 41.2 תת פרק:

18,200.00 41.3 תת פרק:

292,400.00 41.4 תת פרק:

393,650.00 41 סה"כ לפרק:

164,313.40 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

348,150.00 עבודות עפר 51.2 תת פרק:

585,600.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

519,609.90 עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

43,213.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

1,660,886.30כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

440,140.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

21,360.00 שונות 52.2 תת פרק:

461,500.00עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

595,083.00 57.1פרק  57.1 תת פרק:

495,538.10 57.2פרק  57.2 תת פרק:

577.30 57.9פרק  57.9 תת פרק:

571,091,198.40פרק  57 סה"כ לפרק:

56,500.00 99.9 תת פרק:

281,775.98 99.99 תת פרק:

338,275.98 99 סה"כ לפרק:

4,826,546.68סה"כ לכל כתב הכמויות:
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: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 פרק:

תאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"

22,800.00 12.00 1,900.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

10,250.00 41.00 250.00 מ"א  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0110

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,440.00 1,590.00 קומפלט16.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 
489.

8.1.0150

גומחות בטון עבור חח"י

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן באתר

חח"י, וכולל את כל עבודות העפר,חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה,
 הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

46,800.00 36.00 1,300.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

8.1.0210

3,000.00 6.00 500.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

8.1.0220

1,690.00 338.00 5.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

8.1.0230

1,100.00 110.00 10.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידייםלעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0240

300.00 300.00 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.1.0250

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס

קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,
והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

8,320.00 640.00 קומפלט13.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0300

33,670.00 910.00 קומפלט37.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

8.1.0310

520.00 40.00 13.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0320

עבודות פירוק וחיבורים

העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות
הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, הפירוק יכלול את העמוד, הפנסים,

הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד,הציוד שפורק יובל למקום שיורה
המפקח.

1,520.00 760.00 קומפלט2.00 חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס לשלטים ו/או לתמרורים מאירים
), חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים כולל, חדירה7מכל סוג (לרבות ג-

דרך היסוד, חפירה ו/או חציבה, כיסוי והידוק ,תיקון הציפויים, והחזרת
המצב לקדמותו, קומפלט וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות

אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.

8.1.0350

16,750.00 335.00 50.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 80חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

8.1.0360

172,160.00 תאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 

על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מרכזיות מאור

 כולל גומחות/יסודות בטוןUVמרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 
למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים,

מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים,
תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת

הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה.

. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

25,000.00 25,000.00 קומפלט1.00  ולפי08.3.279 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף X803מרכזיה 
פרט.לרבות יסוד ,שרוולים תבנית וכל הדרוש לביצוע מושלם וחישמול

ע"י חח"י

8.3.0040

267.00 267.00 קומפלט1.00 טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון
 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיסX440בחתך 

המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרכזייה.

8.3.0050

600.00 600.00 קומפלט1.00 יסוד מבטון למרכזית תאורה לרבות הארקה ,שרוולים ותושבת למרכזיה 8.3.0060

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

52,000.00 26.00 2,000.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה

 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 
 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489

הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה
שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

2,397.00 799.00 קומפלט3.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0120

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י לביצוע חדר שנאים, כולל
תאומים וכל האישורים הדרושים, הזמנת ביקורת ולווי חח"י בזמן

הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת חח"י, עד לקבלת החיבור
הנדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות, כולל

קבלת היתר בניה מוועדה לתכנון ובניה.תכנון ותאום חדר טרפו לרבות
השגת כל חומר שידרש (מדידות , היתרים , אישורים , בדיקות וכד') קבלת

 היתרים ואישורים מכל הגורמים הרלוונטיים (מועצה , וועדה , רמ"י ,
חח"י וכד') הצבת החדרים ביצוע תשתיות נדרשות ומסירתם לחברת

חשמל. תשלום עבור החדרים התקשרות ישירה בין הקבלן לחברת החשמל.

8.3.0130

1,216.00 60.80 20.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

8.3.0140

1,056.00 52.80 20.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב
בלבד.

8.3.0150

92,536.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן

בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חברת התשתית הרלוונטית,

כולל את כל עבודות העפר הנדרשות,חומרי ועבודות העזר והלוואי,
אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,000.00 62.00 500.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י

 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר 
 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

8.7.0060

12,600.00 126.00 100.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י
 מ"מ10.8 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הצינור בקוטר 

 מ"מוסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

8.7.0070

11,400.00 38.00 300.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים,
כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות של "3 ס"מ ורוחב ל-100עודפי אדמה החפירה בעומק עד
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

8.7.0080

12,700.00 2,540.00 קומפלט5.00 גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות : רוחב פנים
 ס"מ, כולל50 ס"מ עומק 225 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 160

חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.

8.7.0090

1,330.00 1,330.00 קומפלט1.00  ס"מ גובה80גומחת בטון מקורה לפילר מונים יחיד במידות : רוחב פנים 
 ס"מ, כולל חפירה/חציבה40 ס"מ עומק 225כולל (מעל ומתחת לקרקע) 

זיון ביסוס ופילוס.

8.7.0100

975.00 195.00 קומפלט5.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון,
 וסטנדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

8.7.0110

3,550.00 355.00 קומפלט10.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

8.7.0120

2,660.00 532.00 קומפלט5.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

8.7.0130

76,215.00 עבודות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות לתקשורת לחברת בזק 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים
 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות

תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה בכלים
או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.

31,000.00 62.00 500.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י
 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

8.8.0070

73,600.00 46.00 1,600.00 מ"א  קשיחP.V.C) מ - 4 מ"מ ("110 קנים בקוטר 4חפירת תעלה להנחת עד 
 ס"מ לרבות התמוכות90לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 

 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון03(ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 
08, ומפרט 1070תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 

 ולפי פרט בצוע.08.02.03-04סעיפים - 

8.8.0080

97,500.00 39.00 2,500.00 מ"א  מ"מ מסוג40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
 כולל חוט משיכה, או שילוב של צנרת פולאתילן וכבלים13.5י.ק.ע. 

 קניםבשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 
 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול לרבות סרט100השכבות בעומק עד 

סימון.

8.8.0090

5,500.00 22.00 250.00 מ"א  סטנדרט חברת61386 לפי ת"י P.V.C מ"מ 110 4צינור קשיח בקוטר "
הבזק כולל כל חומרי החיבור האטמים התמוכות (ספייסרים) לרבות חוט

 מ"מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי מפרט8משיכה פוליפרופילן בקוטר 
 ופרט ביצוע.1072מיוחד של בזק פרק 

8.8.0100

15,000.00 10.00 1,500.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה40 בקוטר 13.5צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
 כולל כל חומרי האיטום.1070ביצוע ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 

8.8.0110

15,000.00 10.00 1,500.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה40 בקוטר 13.5צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
ביצוע ומפרט טכני מיוחד של הוט כל חומרי האיטום.

8.8.0120

4,260.00 2,130.00 קומפלט2.00 בנית יסוד בטון לארון סעף מכל הסוגים לפי מפרט כללי של בזק לרבות
הארקת יסוד ותגבורה ע"י אלקטרודות לפי הנחיות בודק פרקים

 מ'מהארון והנחיות הפקוח באתר, כולל5, עד רדיוס של 1077,1076,1070
כל העבודות הנלוות/

8.8.0130

2,800.00 2,800.00 קומפלט1.00   ס"מ55X230גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת חח"י במידות פנים 
08.1.231 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 250 וגובה 

8.8.0140

244,660.00 עבודות לתקשורת לחברת בזק 8.8 סה"כ לתת פרק:

585,571.00 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,000.00 75.00 2,200.00 מ"א  ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 

 בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
40.1.0010

52,500.00 75.00 700.00 מ"א  המחיר כולל יסוד ומשענת23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
בטון

40.1.0015

3,345.00 66.90 50.00 מ"א  ס"מ בגוון23/50/15אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 
 אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

40.1.0020

70,620.00 64.20 1,100.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור.30/50/10אבן תעלה חד/דו שיפועית טרומה במידות 
המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

40.1.0030

4,000.00 400.00 10.00 יח' אלמנט תיעול צבעוני למדרכה כולל מכסה (לא סעיף של משרד השכון) 40.1.0040

295,465.00 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

295,465.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

41 פרק:

41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,700.00 18.50 200.00 מ"א 6 דרג 40שרוול פוליאתילן קוטר  41.2.0075

5,940.00 27.00 220.00 מ"א 6 מ"מ דרג 50שרוול פוליאתילן קוטר  41.2.0080

6,210.00 27.00 230.00 מ"א מ10 דרג 40שרוול פוליאתילן קוטר  41.2.0115

29,700.00 33.00 900.00 מ"א 10 דרג 50שרוול פוליאתילן קוטר  41.2.0120

4,500.00 45.00 100.00 מ"א  לרבות חפירת תעלה  מילוי עטיפת12.5 דרג  110  בקוטר P.V.Cשרוול   
חול ומילוי בהידוק מבוקר מחומר מקומי

41.2.0235

33,000.00 1,650.00 20.00 יח'  ס"מ כולל מכסה מרובע מיציקת ברזל בקוטר80שוחת בקרה מבטון בקוטר 
)1.57.001.0420 ס"מ עם הכיתוב "השקיה"(60 

41.2.0236

83,050.00 41.2 סה"כ לתת פרק:

41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,200.00 1,400.00 13.00 יח'  ס"מ ובגובה40העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל 

 מ' בתחום הרשות הכולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט3מעל 
המצורף

41.3.0320
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,200.00 41.3 סה"כ לתת פרק:

41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
147,000.00 10,500.00 14.00 יח'  קומפלט. חצר המשק בנויה מבלוק1חצר משק דו משפחתית מסוג 

תוצרת "בלוק-אמריקה" או ש"ע לרבות20/4020ארכיטקטוני במידות 
בלוקי קצה פינה חצאים וחגורות. במידות לפי פרט. מלט לבניית הבלוקים

 וכיחול משקי. כולל קופינג. גמר חיצוני כורכרי מסותת גמר פנימי זהה,
המחיר כולל תכנון ביסוס וקונס' , יציקת בטון ליסודות ולרצפו ת ע"פ

פרטי המהנדס, כולל זיון , מצע סוג א מהודק וכל הדרוש לביצוע הפילר
 ס"מ6בשלמות מושלם וקומפלט. כולל ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

.10/20דגם ונציה מתוצרת איטונג או ש"ע בצבעים שונים לפי תכנית, 

41.4.0010

42,800.00 10,700.00 4.00 יח'  קומפלט. חצר המשק בנויה מבלוק2חצר משק דו משפחתית מסוג 
תוצרת "בלוק-אמריקה" או ש"ע לרבות20/4020ארכיטקטוני במידות 

בלוקי קצה פינה חצאים וחגורות. במידות לפי פרט. מלט לבניית הבלוקים
 וכיחול משקי.  כולל קופינג. גמר חיצוני כורכרי מסותת גמר פנימי זהה,

המחיר כולל תכנון ביסוס וקונס' , יציקת בטון ליסודות ולרצפ ות ע"פ
פרטי המהנדס, כולל זיון , מצע סוג א מהודק וכל הדרוש לביצוע הפילר

 ס"מ6בשלמות מושלם וקומפלט. כולל ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
דגם ונציה מתוצרת איטונג או ש"ע בצבעים שונים לפי תכנית,

.כולל שרוולים עבור תשתיות מים,חשמל ותקשורת מהפילר ולתוך10/20
המגרש.

41.4.0020

102,600.00 5,700.00 18.00 יח'  קומפלט,חצר המשק בנויה מבלוק3+4חצר משק לבית יחיד  מסוג 
תוצרת "בלוק-אמריקה" או ש"ע לרבות20/4020ארכיטקטוני במידות 

בלוקי קצה פינה חצאים וחגורות. במידות לפי פרט. מלט לבניית הבלוקים
 וכיחול משקי.   כולל קופינג. גמר חיצוני כורכרי מסותת גמר פנימי זהה,

המחיר כולל תכנון ביסוס וקונס' , יציקת בטון ליסודות ולר צפות ע"פ
פרטי המהנדס, כולל זיון , מצע סוג א מהודק וכל הדרוש לביצוע הפילר

 ס"מ6בשלמות מושלם וקומפלט. כולל ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
דגם ונציה מתוצרת איטונג או ש"ע בצבעים שונים לפי תכנית,

.כולל שרוולים עבור תשתיות מים,חשמל ותקשורת מהפילר ולתוך10/20
המגרש.

41.4.0030

292,400.00 41.4 סה"כ לתת פרק:

393,650.00 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
74,000.00 3.70 20,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.באזורי מילוי בלבד ולפי הוראות המפקח.
51.1.0010

1,296.00 216.00 6.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 51.1.0020

2,100.00 7.00 300.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק .

51.1.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 12.00 250.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 51.1.0040

2,820.00 14.10 200.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0050

273.00 54.60 5.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פינוי וסילוק.

51.1.0060

1,844.40 461.10 4.00 יח' התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה. 51.1.0070

26,180.00 23.80 1,100.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0080

52,800.00 6.00 8,800.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0090

164,313.40 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
226,625.00 18.50 12,250.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע מעל 

54,000.00 2.70 20,000.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

12,400.00 6.20 2,000.00 מ"ר ס"מ יישור פילוס והידוק10חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 
מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.

51.2.0030

55,125.00 4.50 12,250.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

51.2.0040

348,150.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
488,000.00 122.00 4,000.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

97,600.00 122.00 800.00 מ"ק  ס"מ לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א במדרכות בעובי שיכבה עד 
 במודיפיד  אאושטו.100%

51.3.0030

585,600.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,797.00 359.90 30.00 מ"א 51.6.0010 מ'.2.0 בעומק עד 4 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

132,875.00 531.50 250.00 מ"א 51.6.0020 מ'.2.0 בעומק עד 4 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

159,482.00 693.40 230.00 מ"א 51.6.0030 מ'.2.0 בעומק עד 4 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

17,248.00 35.20 490.00 מ"א תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע
 ס"מ.60 עד 40עבור צנורות בקטרים 

51.6.0040

47,179.80 5,242.20 קומפלט9.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0050

35,074.80 5,845.80 קומפלט6.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0060

5,671.60 5,671.60 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' עד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0070

23,432.40 1,952.70 12.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כהאו חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י
489.

51.6.0080

30,349.80 1,686.10 18.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוףדרישות ת"י 

51.6.0090

13,500.00 450.00 קומפלט30.00  ס"מ10תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

51.6.0100

27,720.00 184.80 150.00 מ"ר ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). 51.6.0110

6,912.50 1,382.50 5.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

51.6.0120

9,367.00 9,367.00 1.00 יח'  ס"מ וקליטה במידות100/120תא תפיסה משולב הכולל תא בקרה במידות 
 רשתותD400 מטר לרבות מכסה ב.ב. ממין 2 ס"מ ובעומק עד 45/80 

(לא סעיף דקל)C250שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל 

51.6.0130

519,609.90 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,452.00 174.20 60.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0010

8,130.00 135.50 60.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0020

8,580.00 2.60 3,300.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0030

11,000.00 22.00 500.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

290.00 29.00 10.00 יח' צביעת חץ בודד. 51.9.0050

361.00 36.10 10.00 יח' צביעת חץ כפול. 51.9.0060

4,400.00 4.40 1,000.00 מ"א צביעת אבני שפה. 51.9.0070

43,213.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

1,660,886.30 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
254,800.00 36.40 7,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
52.1.0010

121,800.00 29.00 4,200.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG68-10.

52.1.0020

63,540.00 35.30 1,800.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 19תא"צ 
PG68-10.

52.1.0030

440,140.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,920.00 1.60 11,200.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

2,340.00 1.30 1,800.00 מ"ר 52.2.0020 ליטר/מ''ר0.3ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,100.00 22.00 50.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 52.2.0030

21,360.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

461,500.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

57פרק  57 פרק:

57.1פרק  57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.
לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של הצנרת לפי דרישת המתכנן.

אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים
מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים
לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, סרט

סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל
 הספחים כגון קשתות, הסתעפויות,מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים

 במפרט הכללי.57ועבודה לפי פרק 

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום מאושר
כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש

 שלא יהיה תוספת או שינוי במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל
עומק" מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש

לקחת זאת במסגרת הצעה למכרז.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך
ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים

 ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה
 חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע באמצעות קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת
צנרת מסוג זה



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 15עמוד: 28/07/2021 חסוי

2037/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m יחד שלב א' תשתיות54

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המשך לסעיף קודם: סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים,
עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות

באמצעות מכשיר לאיתור.

המשך לסעיף קודם: על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת
בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות של

יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת והנחתם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך
רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

 האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין
רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

תאי אביזרים יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים כולל
 חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש אספלט

בניסור או מדרכה במקומות שיש,מילוי חוזר מהודק בשכבות עד למבנה
הכביש\מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש\מדרכה במקרה של

פתיחת כביש.

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים קיצור שעות
העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

68,255.00 124.10 550.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.63עומק בקוטר 

57.1.0140

14,905.00 135.50 110.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.75עומק בקוטר 

57.1.0150

66,220.00 189.20 350.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.110עומק בקוטר 

57.1.0160

277,200.00 277.20 1,000.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.160עומק בקוטר 

57.1.0170

2,600.40 866.80 קומפלט3.00 2מגוף טריז צר קוטר " 57.1.0180

10,872.50 2,174.50 קומפלט5.00 4מגוף טריז צר קוטר " 57.1.0190

30,269.80 2,751.80 קומפלט11.00 6מגוף טריז צר קוטר " 57.1.0200

6,391.50 2,130.50 קומפלט3.00 2שסתום אוויר משולב למים קוטר " 57.1.0210
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,500.20 2,928.60 קומפלט7.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "

 שבירה בהתאם לפרט.
57.1.0220

3,638.80 3,638.80 קומפלט1.00  לרבות6 על זקיף חרושתי בקוטר "2*3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "
מתקן שבירה בהתאם לפרט

57.1.0230

10,071.50 2,014.30 5.00 יח'  ס"מ בכל עומק לרבות תקרה80תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 
33 טון דוגמת דגם "כרמל-12.5 טון ומכסה לעומס 12.5טרומית  לעומס 

B125 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל60" עם פתח בקוטר 
עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם

הרשות\תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ.

57.1.0240

27,336.10 2,485.10 11.00 יח'  ס"מ בכל עומק לרבות100תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית  לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר60" עם פתח בקוטר B125 33"כרמל-
יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם

 הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

57.1.0250

2,230.00 2,230.00 קומפלט1.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר4חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"10" -8

57.1.0260

9,319.50 621.30 15.00 יח' ) לפי פרט3 (זקיף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם שרוול

P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר

57.1.0270

4,659.00 310.60 15.00 יח'  מצנור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0280

7,103.20 887.90 8.00 יח' )4    (זקיף "4 או "3הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם

 מ"מ במקום הנדרש025 בקוטר P.V.Cשרוול 

57.1.0290

3,548.00 443.50 8.00 יח' 4  או "3תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0300

19,975.00 799.00 25.00 יח' )3    (זקיף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול  או חיבור להשקייה בקוטר "
לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם

 מ"מ במקום הנדרש200 בקוטרP.V.Cשרוול 

57.1.0310

9,987.50 399.50 25.00 יח'   מצנור2*2תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0320

595,083.00 57.1פרק  57.1 סה"כ לתת פרק:

57.2פרק  57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים
מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים
לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, סרט

סימון עם כיתוב ביוב, מילוי חוזרע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל
 במפרט הכללי57 הספחים וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה כולל
חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/וא בידיים , מילוי חוזר עד למבנה

הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה,
שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים ומשטחי מנוחה לרבות

מחברי שוחה

בתוספת לסעיף (אופני המדידה) במקרה של הנחת קו ביוב בכביש קיים
ההגדרה "מפני הקרקע" היא מפני האספלט

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע להתחבריות או ביטול
 חיבורי ביויב בתא בקרה קיים, התשלום יהיה פעם אחת בלבד לתא ללא

קשר למספר הכניסות או יציאות שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של
 הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם התחברות אחת בלבד

ע"פ הקוטר הגדול ביותר.

בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"- במקרה של תא בקרה על קו
ביוב קיים מעבר לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום התחברות

לתא.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום מאושר
כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך
ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים

 ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך
רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

 האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין
רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות
העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

P.V.Cצינורות 

22,575.00 150.50 150.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
84,429.00 159.30 530.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 

 מ'2.25 ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-
57.2.0130

68,453.00 177.80 385.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.75 ועד 2.26מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0140

22,264.00 193.60 115.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'3.25 ועד 2.76מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0150

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,
מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלביירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה

מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.

20,766.00 3,461.00 6.00 יח'  מטר1.75 ועד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B12 555"  או "כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0200

117,162.00 3,905.40 30.00 יח'  מטר2.25 ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B1 2555"  או כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0210

46,377.10 4,216.10 11.00 יח'  מטר2.75 ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B12 555"  או  "כרמל33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0220

13,846.80 4,615.60 3.00 יח'  מטר3.25 ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B12 555"  או "כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0230

15,177.30 5,059.10 3.00 יח'  מטר3.75 ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B12 555"  או "כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות

887.90 887.90 קומפלט1.00  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל200חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

57.2.0260

83,600.00 167.20 500.00 מ"א 160 בקוטר 884   לפי ת"י SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 
 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או

מתחת לקיר בטון\גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו

57.2.0270

495,538.10 57.2פרק  57.2 סה"כ לתת פרק:

57.9פרק  57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
577.30 577.30 1.00 יח' ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה בכל קוטר ובכל עומק

לרבות סגירת הכניסות ו\או היציאות בפקק בטון, כל הנדרש להפסקה
זמנית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים

(עיבוד) ומילוי חוזר לפי הפרט.

57.9.0010

577.30 57.9פרק  57.9 סה"כ לתת פרק:

1,091,198.40 57פרק  57 סה"כ לפרק:

99 פרק:

99.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 2,000.00 3.00 יח' צילום אויר ע"י חברה מוסמכת ובעלת כל האישורים הנדרשים עפ"י החוק

 התקנות וכל ההוראות הרשויות הרלונטיות התיעד כולל צילום של כל
 כולל דיסק קשיח וכולל כתובת אתר4Kהאתר בעזרת רחפן באיכות צילום 

 אינטרנט לצפיה בסירטונים הקבלן יעביר עותק מצילום לפני תחילת
הביצוע מפעם לפעם לפי דרישת מפקח בכתב.

99.9.0010

12,500.00 25.00 500.00 מ"ק מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים לרבות עבודת
ידיים אם נדרש . עירופ הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה

מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום עי" מודד האתר וקבלת
אישור המחוז לפני הפינוי

99.9.0020

35,000.00 70.00 500.00 מ"ק  ש"ח למ"ק70תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 
להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים . במקרה של עלות
חריגה למ"ק עבור תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת או עבודות עפר יש
להציג מסמכים מתאימים.לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר

ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.

99.9.0030

3,000.00 1,500.00 קומפלט2.00 פירוק מבנה  מבטון (עמדת שמירה קיימת ) לרבות פינוי והטמנה .המחיר
כולל כל האלמנטים לרבות יסודות,רצפה ,קירות וגג מילוי חוזר ויישור

הקרקע

99.9.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

56,500.00 99.9 סה"כ לתת פרק:

99.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בטיחות באתר

הקצב עבור בטיחות באתר

התשלום בפועל שישולם לקבלן ביתר סעיפי החוזה לאחר הנחה עבור
אותו חודש. כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בבקרת

 איכות ולא השתתפות מלאה בכל העלויות. הסכום הינו סכום סופי ולא
תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה

אחרת.

סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו
כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה

של תקופת הביצוע המקורית

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך
בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצאות בפועל שיש

לקבלן ולא תשלום תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע או מכל
סיבה אחרת.

השתתפות המשרד בהקצב עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן
לעמידה מלאה בתחייבויותיו כלפי המזמין בהוארות החוזה והוראות כל

דין בנושא בטיחות האתר והעובדים

122,709.00 1.00 122,709.00 יח' הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר 99.99.0070

היקצב בקרת איכות

מערך בקרת איכות של הקבלן

בקרת איכות

הפעלת מערך בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם האחוז
). התשלום יהיה1.8% (2017 במחירון משהב"ש דצמבר 7שנקבע לפי סעיף 

 חודשי וישולם האחוז הנ"ל כפול התשלום בפועל שישולם לקבלן ביתר
סעיפי החוזה לאחר הנחה עבור אותו חודש. כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו

הקצב להשתתפות המשרד בבקרת איכות ולא השתתפות מלאה בכל
העלויות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב

התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך בקרת

איכות באתר ולא השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי
ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך הביצוע, או מכל סיבה

אחרת.

ההקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן.
במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור,
סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת
האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים

ומטלות כאמור בתנאי החוזה.

143,160.29 1.00 143,160.29 יח' 99.99.0140 בלבד מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה.90%בסעיף זה ישולמו 

15,906.69 1.00 15,906.69 יח' .100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו  99.99.0150

281,775.98 99.99 סה"כ לתת פרק:

338,275.98 99 סה"כ לפרק:
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אפריל  חנוס 3210חוזה מדף ממשלתי 
 (לא מצורף) 2019



 

 

 1ג  9נספח מס'  

 מוקדמות-00פרק  
, או פרקים רלוונטיים (2009)מהדורת דצמבר  במפרט הכללי 00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 

 אחרים שלו.

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

   אור העבודהיתאתר העבודה ו. 00.1

 ובטיחות בזמן ביצועהסדרי תנועה  00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה 00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר 00.05

 אחריות הקבלן 00.6

 מניעת הפרעות 00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.8

 אמצעי זהירות 00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.10

 סמכויות המפקח 00.11

 תכניות 00.12

 רישיונות ואישורים 00.13

 לוח זמנים 00.14

 משך ביצוע 00.14.1

 סדרי עדיפויות 00.15

 אחריות 00.16

 מדידות 00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע 00.18

 משרד שדה   00.19

 מסירת העבודה 00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות  00.21

 של הקבלן לצורך ביצוע העבודה מבנים ארעיים  00.22

 סילוק פסולת 00.23

 סילוק עודפי עפר 00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

 בדיקות מעבדה    00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע  00.27

 שילוט לפרויקט 00.28

 הגשת חשבונות ביצוע 00.29

 עתיקות  00.30



 

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל  00.51

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.52

 אמצעי זהירות 00.53

 אישור שלבי העבודה 00.54

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:  00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:  00.57

 עבודות במשמרות ועבודות לילה 00.60

 גידור הפרויקט 00.61

 ים מוגבליםעבודה בשטח 00.64

 עבודות תכנון תאום ואישורים 00.66

 

 אור העבודהיתאתר העבודה ו–. 00.1

 ישוב דקל –הרחבה  – האתר

  תשתיות. –יח"ד שלב א'  54 שא מכרזונ

 המבנה או תחום העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה. –מבנה 

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

הסדרי תנועה ולאשר מול כל הגורמים המוסמכים על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן  .1

ולבצע את כל התאומים  מים הנדרשיםרכל הגומאושר על ידי באמצעות מהנדס תנועה  על חשבונו זמניים

 אישור לעבודות.הנדרשים לצורך קבלת 

, חברת נתיבי ישראל, נתג"זמשטרה, חוץ לרבות הגורמי כול עם תחילת העבודות את  על הקבלן לתאם  .2

כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא קבלת אישורי חפירה , מודגש כי חברת החשמל, בזק, הוט וכיוצ"ב

תכניות ולאשר תכנן לתינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי 

 בעבור ביצוע התכנון.  ולקזז מהקבלןועה הזמניים בעצמו הסדרי התנ

כי באישורים שיינתנו לתכניות שיציג לפני תחילת ביצוע העבודה יכולים לחול  ,הקבלן יביא בחשבון .3

שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש 

אישור תכנית חלופית צע עדכונים בתוכניות ובאופן יישומם בשטח בהתאמה, מעת לעת לתכנן, לאשר ולב

  .הזמנים ותבלוחשינויים , ו/או יהיה עילה לדרישות תשלום נוסףכנ"ל לא 

נותני שירותים ועובדים באמצעות  ,זמניים לשלבי הביצועעל חשבונו הסדרי תנועה על הקבלן לבצע  .4

על ידי המזמין   ים מראשמאושרהנדרשים על פי דין לעניין זה המקצועיים ומיומנים ובעלי כל האישורים 

, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, הבטיחות לרבות כל אביזרי

דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, 

טון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם פלטות פלדה / ב

, מכוויני תנועה, פקחים לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש בעגלות חץ

, צביעה והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת שיפועים ושוטרים ככל שידרש במסגרת התוכנית

 בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית במידת הצורך.בהתחברויות 



 

 

ת עבור העסקה של מהנדס תנועה מטעם הקבלן, תכנון ואישור  ועבור כל הוצאות הקשורנוסף שולם בילא 

כולל  הפרויקט תכניות, הפעלה ותחזוקה של הסדרי התנועה הזמניים למשך כל תקופת הביצוע של

כל ההוצאות האמורות  העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט.

 .חברההיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם בגינם כל תמורה מטעם ה

תעלות, סגירת הזמני של הכיסוי למהיר התקשות ואספלט קר  CLSMשימוש ב על חשבונו על הקבלן לבצע  .5

צורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל על פי תכנית הסדרי התנועה בורות וכדו' ל

  .והוראות המפקח

 מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו המוחלט.  .6

עה הזמניים לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנו תרשאי חברהה .7

 .ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב  .8

 ימים בשבוע כולל חגים והפסקות עבודה. 7שעות ביממה,  24של ביצוע העבודות 

כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך העבודה ובכל הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום  .9

 שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.

התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה השונים  .10

 בכתב הכמויות. לכך במידה וקיים סעיף אאל

 בעבודהבטיחות וגהות  -00.2

 כללי

 בטיחות( לחוזה:אמצעי ) 15 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות  .1

הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות 

 אחראי בטיחות.

בגבולות  הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר .2

 .ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים ריישא. מצב זה השכונה לפי התב"ע

ק, הוט, בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים של חברות תשתית )כגון: חח"י, בז 

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה,   -וכיוצב'(  סלקום, פרטנר,

לנושא  תבכל מקרה האחריות הראשי ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך.

וללא תוספת כספית , בע ממנהבטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנו

 כלשהי.

 וגהותיים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  רשאים    החברהו/או    המפקח .3

 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

מטעמו אשר יפקח על  חיצוניבפרויקט זה ממונה בטיחות  יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקטהקבלן  .4

 ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה. 

מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו  החברהלרבות המתכננים והיועצים מטעם  החברה הקבלן משחרר את  .5

 ריות לנזקים אלה. למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באח

 



 

 

קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי בטיחות שונים( אמור 

 לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט. 

דרוך הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים כולל ת

כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים 

לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על 

 קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות.

 

 ת זמניים לשלבי הביצוע.אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחו

השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית להתקני תנועה 

 ובטיחות.

 ."נתיבי ישראל" ידי  על המקובלסוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג 

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 0.03

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל 

 עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת. .1

ר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ומפרטים משלימים ל עבודה או עבודת עזכ .2

, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות מזמין העבודהמיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 והמפרטים של החוזה.

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים  .3

  והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

המהנדס וכיו"ב, הכוונה  \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

 המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד. \לאישור האדריכל 

 

 וחומריםעבודה, ציוד  4.00

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן . 1

 ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.

וג אשר מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן 

 על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.   יאושר על ידי המפקח.

 

. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים  2

 הכלליים לשביעות רצונו של המפקח.

קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. עבודות אשר לגביהן   

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, 

 .ימים מעת הבקשה 10תוך   והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח  .  עם התחלת3

 אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.



 

 

וש בביצוע חוזה החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימ

זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול 

 מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל 

ותוצאות המזמין עבודה תבוצענה במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך ה

 הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

 

 מהנדס באתר 0500.

שי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע אהקבלן יעסיק מהנדס ר

או  1958-ח"תשי, והאדריכלים המהנדסים חוק לפירשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים  הנדסה אזרחית,

לדעת  ,ובעל ניסיון מוכח בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית )בניה( של משרד הכלכלה הנדסאי

חוק מדרישות  גורעתאינה  הוראה זו מכרז זה.בביצוע עבודות מהסוג ובהיקף נשוא  שנים 3ל לפחות ש ,המפקח

 ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין.מדרישות משרד העבודה, ותקנותיו,  1965-התשכ"ההתכנון והבנייה 

 

 .ןבאתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבל ו של המהנדסנוכחות

, מודגש כי המהנדס מקבל על כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד  ששיידרהמהנדס יחתום על היתר הבניה ככל  

עצמו את אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי לביצוע השלד" ו"אחראי לביקורת" כמשמעו בחוק התכנון והבניה 

 לעבודות קונסטרוקציה ובנייה גם כאשר אין צורך בהיתר בניה או שלא נדרש לחתום על כך.

 

 אחריות הקבלן .600

היודע את מטרת העבודה, כי הוא כישות משפטית ואים את הקבלן ף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז רבנוס 

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא  כתבמכיר את התכניות, המפרטים, 

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת   בניםלפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ

כנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בת

 יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 

 מניעת הפרעות .700

סביבתו הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר וב

 במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע 

ן ידאג לבטיחות לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבל

במידת הצורך ובאישור  התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט  של המועצה המקומית המפקח

 וכו' המתחייבים מכך.

, כמוגדר על ידי ב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתרבאחריות הקבלן להבטיח בכל של

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק  המקומית. הרשות 

בטחת וכו'. ה המועצההסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, במידת הצורך ל לשינוי



 

 

 בנפרד.  םעבורישולם  תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא

אבק ולכלוך כתוצר של עבודתו כולל הרטבת דרכים, טיאוט ניקוי שטחי  הקבלן אף יהיה אחראי ויטפל במפגעי

 העבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה.

הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום כל ההוצאות הנוספות 

)גם כאשר חלק מהאבק , לכלוך וכדו' יהיה כתוצאה ממשתמשי הדרך השונים בתוך   השונים ולא ישולם עבורן בנפרד

 האמצעים למניעת הפרעות.. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האתר(.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים .800

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. 

 יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

סיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר הדרכים המותרות לנ

 בהן כל תנועה.

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח.

    

 אמצעי זהירות .900

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  .א
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה הקבלן  .ב
 .ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים ריישאוגדר. מצב זה המ

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. 

ם, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הקבלן יתקין פגומי
הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות 
חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא 

ת והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמו
 כתוצאה מהעבודה.

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן ו 6נספח ז'הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי 
 על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם 
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת 

בין התובע או  חלוויכושומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא 
התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי 
הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב 
תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע 

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי  באתר
 בגין נושא זה.

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,  צורך בניקוי ו/או במקרה של עבודה, תיקון ו/או .ג
ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים 

 .ים ולנקוט בכל אמצעי הזהירותרעיל

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק   .ד
 ים מכל סוג שהוא. יוהחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע 

 שמירה על יציבות מבנים קיימים: .ה



 

 

ת קיימות מ' ממבנה כלשהו וכן בקרבת מערכו 5 -כל עבודות החפירה והמילוי במרחק הקטן מ

ומתוכננות יתבצעו ללא שימוש באמצעים מזעזעים )כמו מכבש ויברציוני( כדי למנוע גרימת נזק למבנים 

 הקיימים/למערכות הקיימות והמתוכננות.

עבודות מילוי והידוק המבנה החדש של המסעות והמדרכות שבצמוד למבנים קיימים/מערכות קיימות 

ם, וללא ויברציה, ויש לנקוט זהירות מיוחדת על מנת לא ומתוכננות, תתבצענה באמצעות כלים קלי

 לפגוע במבנים אלו.

ליד כל מבנה הנמצא בצמוד למקום ביצוע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע לפחות חפירת גישוש 

 אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס המבנה הקיים.

ס"מ על העומק המתוכנן של החפירה ליד   10  -ומק שיעלה במ' ולע  1  -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ

 המבנה הנדון.

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית.

יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפירת הגישוש ולקבל את הנחיותיו לביצוע 

המשך   העבודות בסמוך לכל מבנה, במידה ויחליט שיש לנקוט באמצעים מיוחדים להגנה על המבנה לפני

 העבודה.

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין באמצעות מעבדה מטעמו "חוק אתר" שיגדיר את מרחקי  .ו
הבטיחות והגבלות הרעש והויברציה של כל אחד מהכלים ויתאים את העבודה בהתאם לתוצאות 

 הבדיקה.

כל העלויות הכרוכות בביצוע האמור לעיל תשולמנה כמפורט בסעיף "חפירות גישוש" או  .ז
 בסעיפים אחרים ויהיה על חשבון הקבלן.

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו  עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

של  לשביעות רצונווהכל  ן במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודההמים, החזקת האתר במצב תקי

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. .המפקח

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י 

 יחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.הקבלן בלי ד

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים 

 ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

 

 סמכויות המפקח 100.1

 לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה.האמור להלן בא להוסיף, אך לא א. 

   . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

 קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה. תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

 

 תכניות 200.1

 .ז אשר ייתכן ויחלו בהם שינוייםלמכרהתכניות המצורפות בזה הן תכניות 



 

 

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

 לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

 צוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות.יבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לב

נוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו ילדרוש או לקבל שום פיצויים או שלקבלן לא תהיה זכות  

 זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

 

 שיונות ואישוריםיר 300.1

לן הקב  שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניותילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הר

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

על הקבלן לתאם ולקבל  שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.יהדרושות לצורך קבלת הר

 שידרשו. אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות

 

 לוח זמנים 400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע  ימי עבודה 14הקבלן יגיש למפקח תוך  .1

שלבי הביצוע והוא כל  לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר    , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.העבודה

יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב 

העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים 

. כל  PROJECT MSכנת  אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתו

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.  ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם חשבון חודשילהגשת כל לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.

תוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על מובהר כי כל סטייה ושינוי מ .3

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט.  םהשינוייידי הקבלן טרם ביצוע 

  אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו  /מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט .4

דרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה יבמידה וי הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים.

 

 משך הביצוע 00.14.01

 ממועד קבלת צו התחלת עבודה   בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החלהשלמת הפרויקט כולו נדרשת  

 , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה. ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי

, והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודותטרם הושלם התכנון ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .1

תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא 

 לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך.

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות  .2

 או טענות כלשהן.

 

 עדיפויותסדרי  500.1



 

 

 את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו' הלעצמ תשומר חברה ה

 .ולשנותם בכל עת

 הן כספית והן בנושא לוח זמנים. וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ

 

 אחריות 600.1

תעודות אחריות   -בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  בנוסף לאמור  

 לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת.

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

 

 מדידות .1700

ות הסלילה, פיתוח עבוד   המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע  מדידת .א

צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום את  והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד  

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות,   תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד

 יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב 10אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך  

הקיים תלווה במפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח. במידה ותתגלה אי 

מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי    התאמה יזמין המפקח

 הכמויות.

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . .ב

כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את  ים  ומרחקים.קשתות, רדיוס

בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד  תקנות המדידה לפרצלציה.

 הבטחת האיכות.

כן יסמן את גבולות כל -על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו .ג

. כל זאת יבוצע וכן יבצע מדידות ובדיקות שידרשו על ידי המפקח האלמנטים שיידרש לסמן

בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את 

 רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה.

יחדשן במקרה הקבלן  הנקודות שסימן בשטח,  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל   .ד

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה 

 ע"י המפקח. 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  .ה

סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה,  -אי סטייה או 

התאמה כנ"ל תבוצענה -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת 

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן. 

התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי  .ו

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן 

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.



 

 

 –אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ    תזווינקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברזל    את .ז

4 X 40 X 40  ס"מ. כל היתדות  70 –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  90ובאורך

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י  יאושרולשם חישוב כמויות של עבודות עפר  .ח

  .קבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקחמודד מטעם ה

מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, הקבלן להעסיק באתר "מודד  על .ט

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של 

כל חישובי  הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

 הכמויות  שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך.

( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, P.Iעבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .  פגע הקבלן במהלךאם   .י

על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של 

 המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.

 ד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה.העבודות האמורות לא ישולמו בנפר כל .יא

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים.  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה    בכל .יב

מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי  .יג

. נקודות אלו יוקמו על הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה   2מטר ובעומק לפחות    0.5בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר  

לאמור לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים מבטון יציבים ולא 

קודות  מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נ

הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן 

להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא ישולם עבורן שום 

 תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות.

 כללי: –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .יד

 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה, (1

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.  

להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות. סימון ומדידות יבוצע  (2

 מ"מ. 1 -בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טו

לנקודות  לכל הפחותלצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון  (1

 ת להלן עבור כל מסלול בנפרד:המפורטו

  קו דיקורעליון, נקודה באמצע בין ציר לבין ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור 

 200-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ 20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על  (2

 מטר לאורך ציר הכביש 10מטר הסימון יבוצע כל 

מ"מ ובאורך המתאים )בהתאם לסוגי  12ו/או ברזל בקוטר הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ  (3

 קרקע שונים( 

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ .טז



 

 

ציר כביש, אם אין  לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: (1

הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי תנועה, קן בין 

 ני.הנתיבים, קו שול וקו חיצו

 לפי שצוין לעבודות עפר. –מרחקים הסימון למצעים     

 מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ     

 מטר. 10כל                                   

 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות .יז

סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון  (1

 שכבה/שכבות אגו"מ

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות .יח

בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה  (1

 מדידות של הבטחת איכות. 

 פתיש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משות (2

 מדידת אימות: (3

שטח ו/או מיקום  דבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימד (1

 אלמנט

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות  (2

 תועברנה להבטחת איכות

 . חברהמודד האתר מטעם הבשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י  (3

איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך באם מדידות הבטחת   (4

 בעבודות

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת  (5

 מדידה משותפת: (4

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן  (1

 נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו.

 ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים. תוצאות המדידות  (2

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות  (3

 בפרויקט.

 

 המציעבדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

יסודי וביסס כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן המציע רואים את 

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים

 לידי ביטוי  בא אינותנאים אשר קיומם  הקרקע, לרבותאי הכרת תנאי  למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין 

 .המצורפותבתכניות 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה   .באזור מאוכלס, בשעות עבודה,  העבודה תתבצע בשלבים 

כל כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.  אתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר,לתושבי ההן ובטוחה 



 

 

ולא ישולמו   כלולים בהצעת הקבלן  בגין האמור בסעיף זההוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים  

 בנפרד.   

 

 משרד שדה   190.0

ל ושיכלבאזור העבודה מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח  

 בין היתר:

כסאות   6ס"מ  +    70×200ס"מ שולחן ישיבות בגודל    70×150עם מגירות בגודל    ותנשולח  2משרד, שירותים, מטבחון,  

, מתקן למי קטן שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן, דלת ראשית מפלדה, מקררסא מנהלים אחד, ארון פח יכ, 

, טלפון ואינטרנט מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב 3×2לוח לתליית תכניות בגודל מדפסת מהירה, שתיה חמים וקרים, 

 .מהיר

במשך כל תקופת  ע"י הקבלן כולל כל תשלומי החיבור האחזקה והחשבונות החודשיים היתוחזק וינוק ההמבנ

 הביצוע.

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה  ורואים את  3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

 תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ר בסעיף במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמו

 .שעות לכל היותר 48זה בתוך 

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב ככלולה 

במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה יפונה המשרד ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל כל הציוד 

 שסופק. 

על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה או  מודגש כי משרד המפקח

תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל וכיוצ"ב, בגין העמדת המבנה והשימוש בו  למען הסר ספק, באביזריו.

 לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן.

 

 

 מסירת העבודה .2000

. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, ולא בחלקים בשלמות חברהלהעבודה תימסר 

 רשות מקומיתבוזאת על פי הפורמט הנדרש   Made As"" "עדותהכנת תכניות כן לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

 .צ"ביותאגיד המים וכ ,רשות מקומיתהמשרד והשל  (GIS)מידע גיאוגרפית  והטמעת התכניות במערכת

סיום/גמר, מותנית בקבלת תעודת  הסופית ומתן  מסירת העבודה יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. המפקח

, חח"י, נתג"זנתיבי ישראל,  תאגיד המים,  , וכן גורמי התשתיות השונים כגון  הרשות המקומית כאמורהעבודה גם ע"י  

 , בזק, הוט, סלקום וכו'.חמ"י

 מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד.

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  .2100

בשעות עבודה לפי ו -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

תשלום  שעות נוספות או שעות עבודת לילההקבלן לא יקבל עבור  .המקומית הרשות אישור המשטרה ובתיאום עם 

וקבלת נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  



 

 

ולרבות  ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים התאורה,אמצעי לרבות  .לעבודה  בלילה כל האישורים הדרושים

  .תיאום עם המפקח מראש

 מועדי ישראל.באין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ו

 .והמשטרה הרשות המקומיתמשיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

 

 : העבודהמבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע  .2200

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח.  .א

יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל  ריימס אתרוה ,עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו

 ונו.מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשב

יתקין על יתאם עם הרשויות והקבלן. הקבלן  ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב .ב

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים 

 אישור המפקח.

 פסולתסילוק  .3200

מאושרים  הכיפסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ יחומר

 הפסולת לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק  .והגורמים השונים הקשורים בכך הישראליות ע"י הרשויות

עבודתו  של הקבלן תסולק מ  גרמתכל הפסולת הנ  .ברשויות הנדרשותבה  ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבונו לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות .

 

 

 עודפי עפרסילוק  .2400

מאושרים ע"י  הכיוכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ עודפי עפר

יפנה הקבלן  עודפי עפרלצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק  .הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך

נה או בסביבתה הקרובה עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכו .ברשויות הנדרשותבה יבבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח.

 שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות.ילא 

 

 בגין אי קיום הוראות פיצוי מוסכם  500.2

הפיצוי   ,אלהפיצויים  נוסף לובבחוזה זה באשר לסמכות החברה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן,  מבלי לגרוע מהאמור  

מצטבר מקסימאלי יהיה בשיעור    ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה  קבלןתנה ליבגין אי ביצוע של כל הוראה שנהיומי  

 התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.לפני הפעלת הסעיף תינתן  .ויום שבו ההפרה לא תוקנה יוםכל ₪ ל 1000 עד של

א יעל ידו ביומן העבודה ואשר ה םתירשבגין כל דרישה לביצוע אשר  הפיצוי המוסכםמפקח יהיה רשאי להטיל את  

בגין לרבות , ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשבגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן 

הקבלן ו/או יגבה ע"י  מחשבוןקוזז יכאמור לעיל גובה הפיצוי המוסכם . לסילוק יומיומי של הפסולתת החובה הפר

  .על פי כל דיןו המזמין בכל דרך הנראית לו

 

 

 

 



 

 

 בדיקות מעבדה    00.26

ביצוע מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי  על חשבונולהעסיק על הקבלן מוטלת האחריות 

הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא  בדיקות

 הגיעו בזמן.

צויינו מודגש כי המפקח הוא הקובע הבלעדי בנוגע לכמות הבדיקות, סוג הבדיקות וכי הוא יוכל לדרוש בדיקות שלא  

 בפרוגרומה / תוכנית בקרת איכות ללא תוספת תשלום.

 יות של הבדיקות הפרויקט.ולא תשולם לקבלן בנפרד על

 

 

 

  מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

 . כל חיבורי המים והחשמל למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים האספקת יסדיר את הקבלן 

 ובאחריותו. יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 

 שילוט לפרויקט .2800

השלט יהיה  .ז' 6ונספח  שילוט לפי דרישת החוזהלמשך תקופת ביצוע העבודה  - על חשבונו -הקבלן יספק ויציב 

 צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו.

יחזיר את המצב הקבלן יאשר את יציבות הביצוע של השלט על ידי מהנדס מטעמו, ובסיום העבודות יפרק את השלט ו

 לקדמותו.

 על גבי השלט יופיע:

 "ש  וה"לוגו" שלה כיזם.משהב •

 .בחברה החברה המנהלת ופרטי איש קשר •

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. •

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות. •

 שעות ביממה בשעת הצורך. 24פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה  •

 פרטי המתכננים. •

 הפיקוח.פרטי  •

   פרטי הניהול. •

 

 הגשת חשבונות ביצוע 2900.

, בצרוף החברהולפי דרישות  לכל חודש, בפורמט      1  -ל  עדהקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים  

 כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

 חתומיםואת החישובים כאשר כולם  האסמכתאות לחישובי הכמויות, ,על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע

אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו    .הקבלן  של  המוסמך  המודד  הקבלן ועל ידי    "יע  ומאושרים

 ביצוע עתידי.ל חשבון לא ישולמו כמויות ע –

 ודה בפועל  מול המתוכנן.לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העב



 

 

ו/או כל האסמכתאות  חשבונות חלקיים ללא צירוף לוח הזמנים המעודכןכמויות בבסמכות המפקח לא לבדוק 

 הנדרשות.

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה 

 כל עילה לטענה עקב כך.

 

  עתיקות .3000

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.לחוזה המדף בנושא  23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

או כל גורם אחר  העתיקות לרשות במידת הצורך, יאפשר חוזה לעניין זה, הקבלן, 23סעיף על אף האמור ב .2

ן הראשי אולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלו בשטח הצלהבדיקה וחפירות  חפירות לבצעעל פי כל דין 

 בלוחות אותה לשלב ידאג הוא, עבודתו במהלך חפירה תידרש ואכן במידה. כלשהי תשלום תוספת ללא

 .חברההתשולם ע"י צורך הטיפול בעתיקות כל העלות הנדרשת ל .שיכין הזמנים

ידי ככל שתדרוש זאת רשות העתיקות, כל עבודות החפירה, חציבה  ועבודות נוספות לפי דרישתה, ילוו על  .3

 פיקוח מטעם רשות העתיקות.

 גורם כל מול תתבצע התיאום עבודת זה קברים. במקרה גילוי של במקרה עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .4

 .אחר לנושא רלוונטי

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

, מודפסים וכן בעותק עותקיםעם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה  

 :אחד דיגטלי )סרוק(

 

 :תיק חשבון סופי הכולל -א 

 את המפורט להלן: הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  יוכן בעותק קשיח, סופיתיק חשבון 

  חוזה חתום 

 תנאים מיוחדים בחוזה 

  מפרט טכני מיוחד 

 חוזהיות המקורי לכתב הכמו 

  השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשוכתב הכמויות המעודכן לאחר 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 

  אחרונה כולל פרטי ביצועהרשימת תכניות לביצוע במתכונתן 

 דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                      

 חישוב כמויות לכל סעיף                                         

 תומות ע"י מודד מוסמךתכנית עדות ח  

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח סקיצות בעותק קשיח 

 דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

 אישורי מתכננים לתכניות העדות 



 

 

  ותקינותן עבודותהאישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                 

  העבודות לרשות המקומית/תאגידפרוטוקול מסירת 

 

 

 קבצי התכנון והביצוע:

  קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel  ו(DWG )לחישובי שטחים, אורכים 

 

 .וכן כל חומר / מידע נוסף שידרש על ידי החברה

 

ן הסופי ותיק המסירה ואישור המפקח, הקבלן יסרוק )צבעוני( את תיק המסירה ותיק כמו כן בסיום בדיקת החשבו

חשבון סופי )שוב( כולל כל החתימות והתיקונים באמצעות מכון העתקות שעובד עם משרד הבינוי והשיכון, התיק 

 חשבון סופי ותיק המסירה יעברו מהפיקוח ישירות למכון העתקות וממכון העתקות בחזרה לפיקוח.

 

 

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יקיימים צייתכן ובשטח העבודה 

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. יוהצ

נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף יחפירות לגילוי הצ

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, 

 ם על הקבלן ללא תשלום נוסף.חלי

 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס 

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת   ין הנ"ל יחולו על הקבלן. כל התשלומים בגמטעם חברות התקשורתהרשת  

 התקשורת.

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.

 על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. העבודות תבוצענה באישור מוקדם  

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן.

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 

 

 



 

 

 שלבים ובהפסקות: עבודה ב – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל 

לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב  עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים

 חגים וכדו'.

בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או 

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בהטיפול 

נלקח  לוורואים את המחירים כאאו ללוח הזמנים כל תוספת למחירים שבהצעתו  כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 .בעת מתן הצעתו דבר זה בחשבון

 

 אמצעי זהירות: – 00.53

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות 

פירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל חתאונות הקשורות בעבודות 

צוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, יביבתו בעת באמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בס

כלובי פלדה להנחת צנרת גומים, מעקות,  יהתקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פ

גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשטחים מוגבלים, 

אותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בשל הימצ

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

או לחיי אדם ובעלי חיים עקב  שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש

אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, 

 שאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה.יאימה והמזמין ונציגיו לא יתכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מת

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם 

 .)למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו( בנפרד

ם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בה

 ים מכל סוג שהוא.ימתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 00.54

 המפקחנדרש לקבל אישור מטעם כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,  ל

י למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו תנא.  לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו

שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו 

המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק 

 ממנה.

 

 בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם לקבלן 

 כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.

 

 שמירה על הנוף: – 00.57



 

 

דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ 

 )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(.

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 .שיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטיבתנאי הרבשעות הלילה לצורך עמידה 

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח 

 שיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום.יהזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ור

 ויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים.מנהל הפר

 נלקח דבר זה בחשבון לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 .בעת מתן הצעתו

 

 

 

 הפרויקט גידור -.6100

כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה  גידורה לצורךפרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות  בכל

 בגדר  הביצוע תקופת בכל העבודה שטח כל את גדרהקבלן ישל תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש : 

 בהתאם ' מ 2.0 בגובה ונקיה חדשה לבנה ריתאיזכו גדר או' מ 2.0 של מינימלי בגובה"יפו"  גדר' כדוג מרותכת רשת

, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב והמפקח  הרשות המקומית  להנחיות

תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה 

 ותהיחידה האחרים בכתב הכמוילשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי 

 .אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים ופעילים  .1

 מבחינת תושבים ומסחר.

ודות קבלנים אחרים הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עב .2

 .וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול  .4

סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא בתמורה הכוללת עבור 

 , אלא במידה וניתן לכך סעיף פרטני בכתב הכמויות.מדד לתשלום בנפרדית

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים -00.66

הקבלן ועל פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על  

 חשבונו.



 

 

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של עבודות  .1

או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים 

 עבודות העיקריות.ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות ל

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות והתשלום  .2

 עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו.

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

 זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'. תכנון הסדרי תנועה  .א

לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות זמניות  ותמוכיםדיפונים   .ב

ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים 

 תשתיות עליות ותת קרקעיות. /

 הסדרי בטיחות באתר. .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור. .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף, Shop drawings .ה

 מסגרות וכדו'.

 תכן תערובות בטון. .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 עה והתארגנות.עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנו .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע  

 .לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד
 

 אחזקה ותחזוקה – 700.6

, למשך תקופה הגינוןהחל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי בעבודות גינון ושצ"פים, 

התחזוקה כוללת את כל הנדרש על פי מפרט הרשות המקומית  )אלא אם נרשם אחרת במפורש( חודשים 3של 

לרבות תשלום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, הדברה, השקיה, השלמת צמחים שמתו, תיקון 

והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על ניקיון האתר כולל 

משטחים בשטח האתר כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצללה וכדו', מודגש כי 

 קה.התחזו תקופת באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיף האחזקה בכתב הכמויות.

המחיר כלול במחירי היחידה. תקופה של חודש רביעי ואילך התשלום יהיה בהתאם  -חודשים כולל 3עד תקופה של 

 לסעיף האחזקה בכתב הכמויות.

 

 

 



 

 

 עבודות חפירה, חציבה ועבודות מילוי חוזר: - 68

 לכמות   ביחס  מאוד  גדולה  החציבה  כמות  כאשר  גם  חציבה  או  /ו  חפירה  נההכווו/ חציבה      חפירה  רשוםבכל מקום בו  

 .בלבד חציבה שקיימת או החפירה

 .צור באבן או קשה בסלע חציבה בעבור תוספת תשולם לא

 האגרות  כל תשלום כולל מוסדר פסולת לאתר חציבה/  החפירה עודפי פינויי גם כוללים והחציבה החפירה סעיפי כל

 ס"מ, בהתאם להחלטת המפקח. 20או העברה לשטחי המילוי ופיזור בהידוק בשכבות של  הנדרשות

סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי וסילוק של פסולת, מבנים תת קרקעיים, צנרת וכדו' וכל אלמנטים  כל

ם בנפרד והנ"ל אחרים הנמצאים בתת הקרקע ובתחום החפירה, בעבור פירוק וסילוק פסולת ומתקנים אלו לא ישול

 בסעיפי החפירה השונים. יכלל

עבודות החפירה לתעלות )מים, ביוב, ניקוז, תאורה, תקשורת וכו'(  כוללים מילוי חוזר מחומר נברר שיבוצע  כל

במפורש או שצוין מילוי רגיל / חוזר, מסביב  צויין"מ ובהידוק מבוקר גם במידה ולא ס 20בשכבות שלא יעלו על 

בנפרד   םלא ישול  לעיל  האמור  כל,   CLSMים ומדרכות יבוצע מילוי חוזר בכל נפח החפירה בחומר  לתאי בקרה בכביש

 .השוניםוכלול במחירי היחידה 

 הובלות 00.69

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

אתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך ה

 (.הנדלינגהובלה או הובלה כפולה )דאבל 

 

 הגנה על המבוצע  .7000

הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון 

 הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב.בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, דרישת המפקח ולשביעות 

כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת 

 העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

יגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י כל נזק ש

 הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 החזרת השטח למצבו הקודם  .7100

ודם ע"י סילוק כל הק םלמצב ם, ולהחזירוההתארגנות העבודה שטחיבגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את 

פני השטח -השיירים המבנים הארעיים ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, ולטשטש את עקבות עבודתו על

לשביעות רצונו המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע 

 עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.



 

 

 ביקורת עבודה   200.7

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו,  א. 

והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על 

 חשבונו. 

ומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן, יהיה רשאי חהמפקח רשאי לפסול כל  ב. 

לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר 

 לבדיקה בלי אישור המפקח.

ה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל ג. 

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח.

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן  ד. 

 הביצוע.

למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי לאפשר לו בקרה יתן הודעה מוקדמת בכתב יהקבלן  ה.  

 ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה.

במקרה שלא תתקבל הודעה כזו רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או לפרק כל חלק    

 מהעבודה, על חשבון הקבלן.

 

 

  קבלני משנה .7300

עסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת ה

 ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.יקבלני משנה, גם אז 

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים.

לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו המפקח רשאי 

מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של 

 הקבלן

 

 תכניות "לאחר בצוע"  00.074

. תכניות (AS MADE)אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע"  על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי  

אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת המפקח. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת 

ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם יהעבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. התכניות ת

ודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים הנק

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם  נורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.יומיקומם הסופי של כל המערכות, הצ

תכניות אלה יוגשו על רקע התכנון,  כות.לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור לכיסוי המער



 

 

תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות  באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו וכתנאי לאישורם.

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.  ע"י מודד מוסמך.

 

 ותהתאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמוי   00.75

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.  חוזהעל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ה

בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד 

 .למפקח ולבקש הוראות בכתב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































































































































 
 
 
 5 'ג 9נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 מפרטים טכניים מיוחדים



 

 

 

 

 

 

 יח"ד.  54מפרט טכני מיוחד למים וביוב דקל 



 

 

 

 

 

 
 מפרט טכני לעבודות צנרת   –  57פרק 

 
 כללי  57.00

 
 מבוא  57.00.01

המפרט הטכני הזה, מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/החוזה והוא משלים את המפרט  
 ין משרדי בהוצאת משרד הביטחון . הכללי )אוגדן כחול( הב

נכתב   אם  אלא  זה,  מפרט  לפי  העבודות  ביצוע  עבור  מחיר  תוספת  לקבלן  תשולם  לא 
 במפורש אחרת בסעיפי המפרט .

הקבלן מתחייב לספק את כל האמצעים הנחוצים לביצוע העבודות הנזכרות במפרט זה  
א לחיתוך  כלים  הידוק,  מכונות  משאבות,  מכאניים,  כלים   : מקרצפת,  כגון  ספלט, 

של   /סגירה  לפתיחה  מפתחות  ומצעים,  חול  להובלות  משאית  רכבים,  כביש,  מטאטא 
 מגופים והידרנטים . 

על הקבלן מוטלת האחריות לפעול לפי התאומים והאישורים של גורמי חוץ ולבצע את  
 עבודתו על פי ההנחות הנכללות בהם .  

 
בסעיפ  תיכלל  להלן  המפורטות  העבודות  עבור  ישולם  התמורה  ולא  הכמויות  כתב  י 

 עבורם בנפרד : 
מיקום   .א שיפועים,  רומים,  מדידת  תוואי,  סימון  לצורך  מוסמך  מודד  העסקת 

 אביזרים ומפנים בתוואי ומדידת העבודות "לאחר ביצוע" . 

 הכנת תכניות הסדרי תנועה ואישורם .  .ב

תת .ג תשתיות  של  מוקדם  גלוי  ו/או  לאיתור  במכשיר  חשמל,  -שימוש  קרקעיות 
 הוט וכו' לפני ביצוע העבודה . בזק, 

בעובי    ביצוע .ד פלדה  משטחי   : )כגון  מעל    12מעברים  הצורך  לפי  ומעקות  מ"מ( 
 חפירות להבטחת כניסה לנכסים הגובלים באתר העבודה . 

 פתיחה/סגירה של מגופים ותאי בקרה בהתאם להוראות )בכתב( המפקח . .ה

וה .ו הביצוע  בזמן  העבודות  באתר  יומי  יום  הניקיון  למצבו  שמירת  השטח  חזרת 
 הקודם בגמר העבודה . 

 טיפול בתיאומים מול הרשויות הרלוונטיות .  .ז

 עלות המים הדרושים לשטיפה ולחיטוי .  .ח

עטיפה   .ט ריתוכים,  מים,  לחץ  מים,  טיב   : כגון  ואיכות,  חומרים  של  בדיקות 
 חיצונית וציפוי פנימי בצנרת פלדה, צפיפות קרקע  ומצעים, בדיקת בטונים וכו' . 

 רשימים בעת הביצוע . הגשת ת .י

 הגשת תוכניות "לאחר ביצוע" .  . יא

 טיפול בנושא בטיחות בעבודה .  . יב

 עבודה בשעות חריגות .  . יג

 התקנת שלט שינוע כפול במידת הצורך .  . יד
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 תאור העבודה  57.00.02
הנח לבצע  יש  זה  פרויקט  קווי  במסגרת  ות  חדשה  בתחום    ביובמים  יח"ד    54שכונה 

 .  בישוב דקל
 ביוב קיימים. מים ושוחות חדשות וחיבור למערכת קווי יותקנו   במסגרת פרויקט זה

 
 מדידה ותאום  57.00.03

וכל   מדידות  לעריכת  זמין  שיהיה  מוסמך  מודד  העבודה  כל  במשך  יעסיק  הקבלן 
 הסימונים הדרושים לצורך הביצוע . 

רומי   החפירות,  ועומק  התוואי  את,  המודד  ויסמן  ימדוד  שלב/קטע  כל  תחילת  לפני 
צ חציות  קדקוד  היציאות,  האביזרים  המפנים,  הצנרת,  מיקום  ההנחה,  לאחר  נרת 

 כבישים וכו' . 
תוצאות   את  המפקח  לאישור  להגיש  הקבלן  על  כסויה  ולפני  הצנרת  הנחת  לאחר 

 המדידה כנ"ל, המצביעות על התאמת הביצוע לתכנון . 
תת תשתיות  עם  להתנגש  עלול  הקו  שתוואי  תיעול-במקרים  כגון:  אחרות  ,  קרקעיות 

ביוב, טלפון, חשמל וכו', על הקבלן להוציא לאתר העבודות את האחראים להן ולקבוע  
בזמן   סדירה  עבודה  הבטחת  למען  לנקוט  יש  בהם  והאמצעים  הפעולות  את  מראש 
האחריות   במלוא  נושא  אישית,  באופן  הקבלן   . אחרות  בתשתיות  פגיעה  ללא  הביצוע 

האחראים נוכחות  מהעדר  לקרות  העלולות  ביצוע    לתוצאות  בעת  הנ"ל  לתשתיות 
 עבודתו בקרבתם . 

הבטחת   למען  המתוכנן  הביצוע  בתוואי  שינויים  להכניס  הבצוע  בזמן  רשאי  המפקח 
 המשך רציפות העבודה סדירה בזמן הביצוע . 

בכל מקרה בו יעבדו באתר גם קבלנים אחרים, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים  
 לתאום עבודתו עם קבלנים האחרים . 

ועליו  עבו בנפרד  לו  ישולם  לא  הנ"ל  אחרים  קבלנים  עם  הקבלן  של  עבודתו  תאום  ר 
 לכלול את הוצאותיו בסעיפים המובאים בכתב הכמויות . 

 
 קרקעיים ומכשולים -מתקנים עיליים ותת 57.00.04

העל המתקנים  מיקום  את  יבדוק  והתת -הקבלן  הקיימים-קרקעיים  בשטח,   קרקעיים 
צנרת   מבנים,  דרכים,  מיקוםכגון:   וכד'.  טלפון  תאורה,  חשמל,  ביוב,  הקווים   מים, 

עבודות ביצוע  לפני  בשטח  לגלותם  ויש  משוער  הוא  בתוכניות  בקרבתם.   המסומנים 
מסומנים   בין שהם  בשטח,  מיקומם  ולוודא את  לבדוק  יהיה האחראי הבלעדי  הקבלן 

ים, וכן  בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם ולהימנע מלגרום להם נזק
 להימנע מכל הפרעה לניהול התקין של החיים במקום. 

 
 קרקעיים או השימוש במכשירים-החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת

מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות עבודת ידיים במקרי  
ולמ הנ"ל  המתקנים  לשלמות  אחראי  הקבלן  מקרה  בכל  נזקים  הצורך.  של  ניעה 

העבודה כדי  תוך  אם  ובעקבותיה.  עבודתו  כדי  תוך  להם  להיגרם  ייפגעו   שעלולים 
 שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. 

 
טיפול לגבי  המוסמכות  הרשויות  ולהוראות  להנחיות  מופנית  הקבלן  לב   תשומת 

פעם   ובאו לידיעתו מדיקרקעיים והעיליים כמסומן בתוכניות וכפי שי-בשירותים התת
 בפעם ע"י המפקח. 

שינוי המסמנים  ושלטים  אזהרה  שלטי  הקבלן  יתקין  כביש  חציית  של  בכיוון   במקרה 
לבצע   נדרש  כן הקבלן  כמו  בכיוון התנועה,  וישכור חברה מקצועית המתמחה  התנועה 
תאום עם המשטרה. במקרה של חציית קווי צינורות ותעלות או מתקנים, כבלי חשמל  



 

 

 

 

 

הקבלן ישמור על שלמות הקווים, הכבלים וכו' ועל כושר פעולתם, ובמקרה    ,לפוןאו ט 
 פגיעה ידאג לתיקונם המיידי. של
 

המפקח את המרחקים   בחציית קווים מצטלבים או עבודה בקרבת קווים אחרים יקבע
 בין הקווים הקיימים לבין הקו שבביצוע. 

 
 מל או טלפון, ינקוט הקבלן אתבמקרים בהם תבוצע עבודה בקרבת קווים או עמודי חש

היתר לקבלת  ידאג  הקבלן  העמודים.  שלמות  להבטחת  הדרושים  לביצוע   האמצעים 
 להוראותיה.  עבודות אלו מאת הרשות המוסמכת ויפעל בהתאם

 
מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו על נזק שייגרם  

 למבנים ולמתקנים קיימים.
 
 תיאומים כלליים 557.00.0

על הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות )משטרה, מע"צ, חברת בזק, חברת  
 החשמל, כבלים, רשות העתיקות, חברת מקורות וכד'(, כמפורט להלן :

 
: תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי באחריותו לתאם עם הרשויות השונות    כללי .א

ביצוע ע  את  ייגרם  אשר  עיכוב  כל  רשות  העבודה.  עם  מראש  תיאום  אי  קב 
עוד יישא   כלשהי,  והוא  יהיה באחריות הקבלן  עבודתו,  בטרם החל הקבלן את 

 נזק שייגרם עקב כך. בכל
כי   יודגש   . עבודתו  את  עמן  לתאם  הקבלן  שעל  העיקריות  הרשויות  להלן 
הרשויות הפורטות להלן, הן הרשויות העיקריות הידועות, ואין בכך כדי לפטור  

 הצורך בתיאום עם כל גורם נוסף שיידרש . את הקבלן מ
 

 

 משטרת ישראל : .ב
עם גם  העבודה  ביצוע  את  הקבלן  יתאם  הכבישים  חציית  תיאום   במסגרת 

 משטרת ישראל. 
 

הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות שלושה ימים לפני העבודה    חברת החשמל : .ג
עמודי תת ליד  חשמל  וקווי  החשמ-החשמל  עמודי  באזור  העבודה  ל  קרקעיים. 

כל   החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא יהיו וקווי
לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת  כניסת חברת החשמל  עקב  לחברת   תביעות 

תביעה כל  לו  תהיה  לא  כן  כמו  האפשרי.  הסיוע  כל  את  ויתבקש   החשמל  אם 
לאפשר מנת  על  החשמל  עמודי  באזור  עבודתו  את  חברת   להפסיק  עבודת  את 

 החשמל. 
 

: .ד בזק  באזור    חברת  העבודה  הרשת.  מהנדס  עם  בתיאום  פיקוח  יזמין  הקבלן 
הטלפון, שוחות טלפון וקווי טלפון תיעשה רק בנוכחות מפקח של חברת   עמודי

 "בזק". 
 

:  .ה נציג רשות העתיקות לקבלת אישור ביצוע    רשות העתיקות  הקבלן יתאם עם 
 העבודה. 



 

 

 

 

 

 
: . ו הכבלים  פי  חברת  ויזמין  יתאם  בעת הקבלן  החברה  מתאם  של  עבודה   קוח 

 בקרבת תשתיות הטל"כ. 
 

 תאום עם קבלנים אחרים  57.00.06
ע"י קבלנים אחרים באותו   עבודות אחרות  זו, תבוצענה  עבודה  לביצוע  ובמקביל  יתכן 

 אתר עבודה, עבודה אשר מוזמנת ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים . 
פקח מטעם המזמין רשאי לשנות  לשם תאום ביצוע העבודה עם עבודות אלו, יהיה המ 

את סדר הבצוע של עבודות הקבלן, ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לו הזמנים כמצוין  
 בחוזה, ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן . 

 
 אספקת חומרים 57.00.07

עבודה   .א לביצוע  הדרושים  חומרים  ולאחסן  להוביל  לספק,  מתחייב  הקבלן 
 בשלמותה . 

יה  .ב וקיים  החומרים  )במידה  ישראלי  תקן  תו  ובעלי  תקינים  שלמים,  חדשים  יו 
 למוצר זה תו תקן( . 

חודשים מיום קבלת    12אחריות על תקינות החומרים מוטלת על הקבלן במשך   .ג
העבודה. ההוצאות בהחלפת חומר לא תקין )עלות החומר ועבודה הכרוכה בכך(  

 על חשבון הקבלן . 

החומרים   .ד כל  את  לספק  מתחייב  ו/או  הקבלן  העבודה  להתקדמות  בהתאם 
 בהתאם להוראות של מהנדס או בא כוחו . 

מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן להעביר על חשבונו כל   .ה
 מוצר שיסופק, לבדיקת מכון התקנים ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה .

 
 ציוד הקבלן  57.00.08

ל מתאים  ציוד  העבודה  למקום  לספק  הקבלן  ח  -על  פיזור  :  ריתוך,  הידוק,  פירה, 
הצינורות וכו'. במקרה והמפקח ידרוש הוצאת כלי מהשטח שלדעתו לא מתאים לביצוע  
הכלי   עבור  הובלה  או  בטלה  דמי  יקבל  ולא  מהשטח  הכלי  את  הקבלן  יסלק  העבודה, 

 שהחליף . 
 

 בטיחות בעבודה 57.00.09
הבטיחות    הקבלן הוא האחראי לבטיחות באתר העבודה וזאת בהתאם לתקנות .א

בזמן   בטיחות  על  אחראי  שהוא  מצהיר  הקבלן  העבודה.  משרד  מטעם  השונות 
 ביצוע העבודה ויש לו ידע מספיק לכך . 

שנחפר   .ב בור  כל  סביב  סימון(,  ולא סרטי  ברזל  )גדרות  יציב  לגידור  ידאג  הקבלן 
המקום   לסימון  בלילה  ופנסים  שילוט  הצבת  וכן  ולאחריו,  העבודה  יום  במשך 

 שול ולהכוונת התנועה ומעבר בטוח של הולכי רגל . שבו קיים המכ
 

 קבלת השטח ע"י הקבלן  57.00.10
הצעתו   להגשת  הדרושים  הנתונים  וכל  השטח  שתנאי  ויוודא  בשטח  יסייר  הקבלן 
אלו   שתנאים  אישור  מהווה  הקבלן  ע"י  החוזה  חתימת   . לו  ברורים  עבודתו  ולביצוע 

 ברורים לו . 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ודה התארגנות ותחום עב 57.00.11
בשטח   הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים בתכניות, או כפי שיוגדר

 ע"י המפקח. 
לקבלן כי   הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר, יחד עם זאת מובהר בזאת

המפקח מתחייב לאשר   מיקום שטחי ההתארגנות יובא תחילה לאישור המפקח וכי אין
 את ממדיהם.  ת שהוצעו על ידו אולקבלן את שטחי ההתארגנו 

ייעשה   ההתארגנות,  שטח  את  להעתיק  הקבלן  ייאלץ  העבודה  התקדמות  במהלך  אם 
 הדבר על חשבונו. 

 
 דרכי גישה  57.00.12

על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל אתר העבודה וממנו ולסלק מיד  
והכביש הדרכים  על  שיהיו  וכו'  פסולת  בוץ,  לכלוך,  הכולכל  להוראות   ים,  בהתאם 

לכל אלו  דרכים  על  חופשית  יאפשר תנועה  הקבלן  בהתאם   המפקח.  ויתקן אותן  אחד 
 .לא יימדד ולא ישולם בנפרד למצבן לפני תחילת העבודה. כל המפורט בסעיף זה

ולטיפול   לריכוז  שטח  לשטח,  גישה  דרכי  המפקח  ובאישור  מראש  בתאום  יכין  הקבלן 
 עת ביצוע חציית הכבישים ודרכים.  בכלים, ודרכים עוקפות ב

העוקפות   והדרכים  הגישה  דרכי  במחירי    -עבור  ייכללו  והם  תוספת  כל  תשולם  לא 
 היחידה השונים. 

 
 פיקוח על העבודה 57.00.13

 בהשלמה, ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה, יחול על הקבלן הנאמר להלן: 
 

, כולל בדיקות טיב    למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות
 החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות. 

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.
לציית   יהיה  הקבלן  ועל  התכניות  לפרוש,  באשר  הבלעדי  הפוסק  יהיה  המפקח 

פוט  אינה  מפעולה,  הימנעות  או  פעולה,  או  הוראה,  כל  אך  הקבלן  להוראותיו.  את  רת 
 מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה. 

 על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות   
שהעבודה   המפקח  אישור  לאחר  רק  כמושלמת  תחשב  והעבודה  המפקח,  שיקבע  בזמן 

ונמסר מתאים למטרתו   נוקה  וכי האתר  ולמפרט,  ולשביעות  נעשתה בהתאם לתכניות 
או   הזמנים  לוח  לעיכוב  עילה  תהיינה  לא  כנ"ל  תיקונים  עבודות  המפקח.  של  רצונו 

 לדחיית תאריך גמר העבודות. 
 

 הגנה על העבודה והאתר, סידורי ניקוז זמניים  57.00.14
נזק   עבודותיו מפני  על  להגן  כדי  כל האמצעים הדרושים  על חשבונו את  ינקוט  הקבלן 

ע"י מפולת   להיגרם  כל  העלול  וכו', במשך  רוח, שמש  אדמה, סופה, סערה, שיטפונות, 
ינקוט במיוחד  למפקח.  למסירתם  ועד  הביצוע  דרישת   תקופת  לפי  חשבונו,  על  הקבלן 

האמצעים כל  את  רצונו,  ולשביעות  או   המפקח  גשמים  מפני  האתר  להגנת  הדרושים 
תר במצב  תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת הא מפני מקור מים אחר, כולל חפירת

 וסתימת תעלות זמניות לפני מסירת העבודה.  תקין במשך עונת הגשמים
 
 

 
 הקבלן.  כל עבודות העזר לניקוז זמני לא יימדדו לתשלום ויהיו על חשבון

 



 

 

 

 

 

נאותים והן   כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט אמצעי הגנה
 ולשביעות רצונו של המפקח.  על חשבונואם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי 

 
ועד  המבנה  ביצוע  תקופת  כל  במשך  האתר  על  אחראי  יהיה  לידי   הקבלן  למסירתו 

 המזמין. 
 

 עודפי חומרים ופסולת 57.00.15
בעבודתו   והפסולת הכרוכים  עודפי החומרים  כל  יסלק מאתר העבודה את  הקבלן 

 .באותו יום
 לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת:

 עודפי חפירה/חציבה , ועודפי חומרים של הקבלן.    (    1
 (       כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח. 2
 (       פסולת, לכלוך, צמחיה  וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן           3

 והתארגנותו  בשטח.          
 תר, ונפסל ע"י המפקח .(       כל עפר ו/או חומר שהובא לא4
 (       כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר . 5
 

אל מחוץ לאתר    באותו יום  העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו 
 .  לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה, העבודה

ם זה, הרשות להשתמש במקום  המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקו
הנ"ל   עם  -ובדרכים  חשבונו  ועל  אחריותו  על  הקבלן  ע"י  יתואמו  אלה  הגורמים    כל 
בדבר,  כל  ע  הנוגעים  את  לקבל  ומבעל    ת הרישיונו ליו  מהמפקח  ואישור  המתאימים 

   השטח.
כי   ןלעניי  במפורש  המפקח  יכתוב  אם  אלא  הקבלן,  כרכוש  הפסולת  את  רואים    זה 

מ מסוימים  ו/או חלקים  העבודה  באתר  המזמין  לשימוש  יאוחסנו  כולה(  )או    מנה 
 בקרבתו. 

 
 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות, עדיפות מסמכים  57.00.16

המידות כל  את  המכרז  ומסמכי  התוכניות  קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  הנתונים    ,על 
וכניות,  סתירה בת  והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא אי התאמה או 

להודיע עליו  או בכתב הכמויות,  לפני הגשת     בשרטוטים, במפרט הטכני  מיד למזמין, 
מסיבה   אם  בנדון.  החלטתו  את  ולקבל  התאמה  אי  או  סתירה  כל  על  למכרז,  הצעתו 
כלשהי לא הודיע הקבלן על חריגות סתירות או אי התאמות, או לא גילה כאלה, ואלה  

העבודה   ביצוע  מהלך  תוך  החלטת    -יופיעו  המזמין.  של  החלטתו  הקבלן  את  תחייב 
סמך על  הקבלן  מצד  תביעה  כל  תתקבל  ולא  סופית,  תהיה  בנדון  שלא   המזמין  טענה 

 .הבחין בחריגות ובאי ההתאמות הנ"ל

 
מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף זה, ייחשב סדר העדיפויות בין המסמכים כדלהלן )הקודם  

 עדיף על זה שאחריו(:

 תוכניות  •

 ויות כתב הכמ  •

 )מסמך זה(  המיוחד המפרט הטכני  •

 משרדי -המפרט הבין •

 תקנים וסטנדרטים  •



 

 

 

 

 

 
והתשלום המדידה  אופני  על  עדיפים  הכמויות  שבכתב  והתשלום  המדידה   אופני 

 שבמפרט המיוחד. 
 

הכמויות, ועל   יש לראות את המפרט הטכני כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב
עבודו שכל  ההכרח  מן  זה  אין  ובכתבכן  בתוכניות  המתוארות  את   ת  ימצאו  הכמויות 

 ביטויו הנוסף במפרט זה.

 
התוכניות המצורפות להצעה זו הן תכניות "למכרז בלבד", המיועדות להבהיר את סוגי  

והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. לפני הביצוע  והיקפן,  יוצאו   העבודות 
ו "לביצוע",  החותמת  את  יישאו  אשר  שינוייםתוכניות  לחול  עשויים  והשלמות   בהן 

לא יבצע אלא ע"פ   מסיבות כלשהן ביחס לתוכניות שהוכנו לצורך קבלת ההצעה. הקבלן
 תוכניות המסומנות "לביצוע". 

 
למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי יתווספו תכניות,  

הצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו  כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן ב
 כסופיים. 

 
 תוכניות עדות "לאחר ביצוע"  57.00.17

ביצוע" על חשבונו תוכניות "לאחר  .  באופן ממוחשב   (AS-MADE) על הקבלן להכין 
 "המפרט הכללי" .  -בהתאם לדרישות ה

מודד   ע"י  ומאושרות  חתומות  מדידה  תוכניות  גבי  על  יוגשו  ביצוע"  "לאחר  תוכניות 
המפקחמוס הקבלן,  )מקור  ו  מך,  דיסקט  +  המתכנן  וכן  חתומים(,  עותקים  חמישה 

לפחות. התוכניות יכללו את המיקום והגבהים של כל המתקנים,    14ד  אבפורמט אוטוק
כפי שבוצעו למעשה ע"י הקבלן על רקע המצב הקיים בטרם החל   המבנים והמערכות

לרשת   קשירה  כולל  ורו  תהקואורדינאטובביצוע,  נוסף  הארצית  מידע  וכן  מוחלט,  ם 
בעתיד, כגון תוואי קווים, עומק, כיסוי   שיידרש להפעלה ולאחזקה שוטפת של המבנה

 וכו'.  
"לאחר  תוכניות  מסירת  כי  לאישור   מודגש  הכרחי  תנאי  היא  לעיל  כאמור  ביצוע" 

זו   שעבודה  היות  התוכניות  הכנת  עבור  תשלום  כל  לקבלן  ישולם  לא  הסופי.  החשבון 
 י היחידה לביצוע העבודות השונות במסגרת מכרז זה. כלולה במחיר 

 
 כנת תוכניות לאחר ביצוע לקווי ביובנוהל ה  57.00.18

, יש לציין על גבי  ר ביצוע" של עבודות הנחת קווי ביובלצורך הכנת תוכניות עדות "לאח
 התוכניות את הנתונים  בהתאם להנחיות כדלקמן : 

 צינורות מים  .א

 קוטר הצינור ועובי דופן . •

 בין כל שתי יציאות וזוויות .  אורך )מ'( •

 סוג הצינור  •

 מיקום הקו ביחס לאבן שפה ו/או לנקודת אחיזה אחרת בשטח .  •

 מיקום יציאות מהקו הראשי .  •
 
 

 



 

 

 

 

 

 מגופים ותאים  .ב

 קוטר המגוף  •

 מספור התאים למגופים לפי רציפותן .  •

 מידות אופקיות של השוחה )ס"מ( .  •

 .  מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח •

 ( .T.Lבפני המכסה )  –רום מוחלט כלפי הים   •

 עומק השוחה )מ'(  •
 

 הידרנטים )ברזי כיבוי אש( .ג

 מיקום ההירנטים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח .  •

 סוג וקוטר ההידרנטים .  •

 

 חבורי צרכנים ו/או חיבורים למתקנים  .ד

 קוטר הצינור ועובי דופן . •

 אורך )מ'( .  •

י גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה מידות מיקומו של קצה הצינור כלפ •
 אחרות קבועות בשטח . 

מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה אחרות  •
 קבועות בשטח . 

 

 צינורות ביוב  .ה

 קוטר הצינור ועובי דופן . •

 אורך )מ'( בין אביזרים לאורך הקו . •

 מרחק )מ'( בין מרכזי השוחות .  •

 שיפוע )%( .  •

 סוג הצינור .  •

 מיקום הקו ביחס לאבן שפה ו/או לנקודת אחיזה אחרת קבועה בשטח .  •

 

 שוחות בקרה לביוב  .ו

 מספור השוחות לפי רציפותו .  •

 מידות אופקיות של השוחה )ס"מ( .  •

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה קבועה בשטח ץ  •

• T.L.  –  . רום מוחלט כלפי הים בפני המכסה 

• I.L. –  ור . רום מוחלט כלפי הים בתחתית הצינ 

• H    -    . )'עומק השוחה )מ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 מפלים  .ז

 קוטר )ס"מ( .  •

• T.L.  –   בצינור עליון .  –רום מוחלט כלפי הים 

• I.L.   –   בצינור תחתון .  –רום מוחלט כלפי הים 

• H  – . )'עומק )גובה( המפל )מ 

 

 חבורי צרכנים ו/או חיבורים למתקנים  .ח

 קוטר הצינור ועובי דופן . •

 אורך )מ'( .  •

• I.L. – ט בשוחה עירונית בכניסה ובקצה החיבור . רום מוחל 

מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה  •
 אחרות קבועות בשטח . 

מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה אחרות  •
 קבועות בשטח . 

 

 סימון פרטי הבצוע :  .ט

 על . לצבוע בצבע כחול את קווי המים שבוצעו בפו •

 לצבוע בצבע צהוב את קווי המים הקיימים שבוטלו .  •

 לכתוב את פרטי הבצוע בצבעים התואמים .  •

 

 הנחיות נוספות : .י

 תוכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הבצוע .  •

להבטיח חפיפה ורציפות בין הגיליונות )במידה וקיימים מספר גיליונות(   •
 .  ולצרף תוכנית מפתח גיליונות

שלפיהן  • בלבד  תכנון  תכניות  גבי  על  תיעשה  ביצוע  לאחר  תכניות  הכנת 
 בוצעה העבודה בפועל .

 לפחות .   14התוכניות תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקאד   •

 

 תוכניות לאחר ביצוע יכללו הפרטים כדלקמן :  . יא

 ציון כותרת "תוכנית לאחר ביצוע" .  •

 תאריך הביצוע .  •

 מספר החוזה .  •

 של המפקח על העבודה מטעם המזמין . שמו וחתימתו  •

 שמו של הקבלן המבצע .  •

 שם וחתימה של נציג מחלקת המים ברשות המקומית .  •

 חתימתו של המודד המוסמך .  •
 
 
 



 

 

 

 

 

 עבודה בשעות חריגות  57.00.19
לוח מועדי   הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף כדי למלא אחר הוראות קיום

עפ"י אם  או  זה,  לחוזה  המוסמכות  הביצוע  הרשויות  ביותר   דרישת  לעבוד  עליו  יהיה 
 עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע.  מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או אם יהיה

 
 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודתו בשעות חריגות. 

 
 נזקים 57.00.20

פעו .א עקב  שייגרמו  נזקים  בגין  הוצאות  לתשלום  בלעדי  אחראי  לותיו,  הקבלן 
 פעולת שכיריו ושליחיו השונים, כולל פעולת קבלני המשנה שלו, ספקיו וכו' .

בכל   .ב וינקוט  ושיטפונות,  גשמים  נזקי  בפני  העבודה  אתרי  את  יבטיח  הקבלן 
 האמצעים הדרושים לשם כך . 

ע"י הקבלן או שליחים   .ג פרטי  ציבורי או  לרכוש  או  לעבודה  הנזקים שיגרמו  כל 
שעות והתיקונים לא ידחו עד סוף    24תוקנו על ידו תוך מטעמו במהלך העבודה, י

 העבודה . 
 

 אחריות  57.00.21
הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם  
ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן,   למזמין ו/או לכל צד שלישי 

בעקי ובין  במישרין  בין  במהלך  הנובע,  בין  אליהן,  בקשר  ו/או  העבודות  מביצוע  פין, 
ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או  

 שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. 
 

 קבלני המשנה  57.00.22
  הבינוי   במשרד  הקבלנים  רשם  ידי  על,  שפורסמו  לתקנות  מופנית  הקבלן   לב  תשומת
 .  הקבלנים בפנקס רשומים  שאינם משנה  לקבלני  עבודה  מסירת  איסור בנושא ,והשיכון

  והתנהגות   מהימנות  ערעור  לתקנות  בהתאם  כי,  הקבלנים  ציבור  לידיעת  בזאת  "מובא
  משנה   קבלני   ורק   אך  להעסיק  הקבלנים   על ,  1988  ט "תשמ,  במקצוע   למקובל   בניגוד

 . העבודה  לביצוע  םהמתאימי  ובסיווג  בענף, כחוק הקבלנים  בפנקס הרשומים
 :  התקנות  לשון להלן

 .  לאחר הרישיון את מסב או מעביר אינו  קבלן -(  8) 2 תקנה 

 .  ברישיונו  לרעה  שימוש עושה  אינו  קבלן -(  9) 2 תקנה 

  או   בשלמותן  עצמו  על  שקיבל  עבודות מוסר  או  מעביר,  מסב אינו  קבלן (11)  2 תקנה
  יראו   לא  זה  עניין ל;  הקבלנים  בפנקס  רשום  אינו  אשר  לקבלן,  בחלקן

 ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין   -  עובדים  בהעסקת
 ". לאחר עבודה ביצוע מסירת משום, כשלעצמה העבודה  שעור לפי משתלם

  ובכתב   מראש   מזמיןה  אישור   לקבלת  יפנה   הזוכה  הקבלן  כי  בזה   ומודגש  מובהר                      
 . ל " הנ ישותבדר  העומד משנה קבלן העסקת  בדבר

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 אישור הצינורות לעמידה בתקן  57.00.23

הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן", כלומר מפעל   .א
הנתון למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו, ונהליו, תהליך  

 יצורו, חומר הגלם ומוצריו מאושרים ע"י מכון התקנים . 

צינורות  .ב זר    אספקת  התאמת    –ממפעל  לאימות  הנדרשות  בבדיקות  לעמוד  יש 
הבדיקות   כל   . אישורו  וקבלת  התקנים,  "מכון  ע"י  ישראלי  לתקן  הצינורות 
תתבצענה בפיקוח מכון התקנים הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד. לידיעת  
קבלת   לפני  צינורות  יסופקו  לא  רב.  זמן  לארוך  עלולות  אלו  בדיקות  הקבלן 

כון התקנים, ולא יסופק צינור מהמפעל אלא אם יישא תו תקן ו/או תו  אישור מ 
 השגחה של מכון התקנים .

 . כל הבדיקות שתערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי .ג
 

 שרות שדה של יצרן הצינורות  57.00.24
יצרן   של  השדה  משרות  ואישור  פיקוח  הדרכה,  העבודה  במהלך  לקבל  חייב  הקבלן 

ות לשימוש הנכון בצינורות. על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם  לדרישת  הצינור 
 הפיקוח את האישורים המתאימים.  

 בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרויקט ובשלמותו. 
מסמכים על ביקור שירותי שדה יצורפו לחשבון הסופי ויהיו חלק מתנאי התשלום של  

 החשבון הסופי . 
 

 שילוט  57.00.25
 .  3.0X2.0לן יתקין לתקופת הבצוע שלט במידות הקב

 מ' מעל פני הקרקע.    1.5  -השלט יותקן על מעמד פלדה מבוטן כ
 

    שם הפרויקט  את: א יישהשלט  
 המזמין, המתכנן, המפקח  והקבלן.   :  את השם והכתובת של ו 

 יספק לקבלן את פורמט השלט .   מזמיןה
 . ייקבע ע"י המפקח  מקום השלט

ההוצאות   הספקתכל  היחידות    עבור  במחירי  יכללו  השלט  ישולם    -והתקנת  ולא 
 בנפרד. ועבור

 לוח זמנים והסדרי תנועה  57.00.26
הלו"ז המתוכנן של שלבי   לאישור המפקח את  להגיש  על הקבלן  לפני תחילת הביצוע, 

 . העבודה במכרז זה
 לוח הזמנים יהיה לוח גנט ויכלול אבני הדרך הבאים : 

 לבות בזהירות והערמתם או ניסור ופירוק אספלט . פירוק האבנים המשת .1

 חפירת התעלה לקו הראשי .  .2

 הנחת הקו וכסוי התעלה בחול ומצע .  .3

פתיחת התעלה במקומות מול חיבורי הבתים )חפירה בין התעלה הראשית  .4
 ועד לחיבורים( וביצוע החיבורים . 

 כיסוי תעלות חיבורי הבתים .  .5

 וצליומי וידיאו.   בדיקות  .6

 ים לביטול וביצוע חיבורים חדשים .ורים הקיימים המיועד ניתוק החיב .7

 החזרת האבנים המשתלבות או כיסוי האספלט .  .8



 

 

 

 

 

זה   מכרז  נושא  לעבודה  להכניס  בכוונתו  צוותים  כמה  לציין  הקבלן  שעל  בזה  מודגש 
 ע"מ לעמוד בלוח הזמנים .

 
ל פנסים  על הקבלן להצטייד על חשבונו בשלטים תמרורים זמניים להכוונת התנועה כול

ופסים זוהרים לשעות הלילה, כולל מלאי בעת העבודה הכול לפי דרישת המשטרה ו/או  
 המפקח . 

 
 מסירת העבודה 57.00.27

בנוכחות   תתבצע  העבודה  של  הסופית  המקומית  מהנדסהמסירה  נציג    הרשות  או 
 .  , המתכנן , המפקח ונציג הקבלןמטעמו

 
 ובסוף העבודה  צילומים לפני תחילת ביצוע העבודה 857.00.2

על מנת להבטיח ביצוע עבודה בהתאם לדרישות המפרט, להבטיח שהקבלן החזיר את  
, ועל מנת למנוע תלונות  מצב   השטח לקדמותו בדיוק כפי שהיה לפני תחילת העבודה  

שוו מהדיירים, על הקבלן לצלם כל אבני השפה השבורות, ריצוף שבור או שקוע , גדרות  
 שבורות וכו'. 

 צילומים לפחות כמפורט להלן:  שניבוצעו י
 צילום השטח לפני תחילת העבודה.  .א
 צילום לאחר החזרת מצב השטח לקדמותו.  .ב

 
 מנהל עבודה  .2957.00

יהיה מצוי במקום   א. הקבלן או בא כוחו המוסמך והמוכר לפי חוק רישום הקבלנים, 
מוסמך כוח  בא  מינוי   . העבודה  ביצוע  לצורך  ברציפות  עליו  וישגיח  מטעם    העבודה 

הקבלן לצורך סעיף זה יהיה טעון אישורו המוקדם של המהנדס והוא יהיה רשאי לתת  
 את אישורים או לבטלן בכל זמן שהוא .  

התיאום   לצרכי  הביצוע  תקופת  כל  במשך  בקביעות  העבודה  במקום  יעסיק  הקבלן  ב. 
הנדרש   מהסוג  עבודות  בביצוע  ההנדסה  למחלקת  ומוכר  ניסיון   בעל  עבודה  מנהל 

   .וזהבח
 

                                                                                                אחריות .3057.00
הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם  

ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן,    למזמין ו/או לכל צד שלישי 
במהלך   בין  אליהן,  בקשר  ו/או  העבודות  מביצוע  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  הנובע, 
ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או  

 שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. 
 

 ביטוח  57.00.31
הקבלן דין,  כל  פי  על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  את    מבלי  חשבונו  על  לבצע  מתחייב 

 הביטוחים הבאים : 
 

 פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" כדלהלן :  .א

א'   • הרכוש    –פרק  כולל    –ביטוח  העבודה,  היקף  למלוא  השווה  ביטוח  בסכום 
 הציוד המובא על ידו לאתר העבודה . 

 $ .   1,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות   –פרק ב'   •
 

 ביטוח אחריות מעבידים : .ב



 

 

 

 

 

עבור   כחוק,  התשלומים המגיעים  כל  את  לאומי  לביטוח  למוסד  לשלם  הקבלן  על 
 העובדים . 

 

 לכל הציוד המכאני ההנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים, כמפורט להלן :  .ג

 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק .  •

₪ לאירוע, לכל    500,000  -ביטוח צד שלישי לרכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ •
 כלי בנפרד . 

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב . •

 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המכאני ההנדסי .  •
 

פגומים התש"מ   .ד , עם  1980  -ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים 
 שנים ממועד מסירת החזקה בנכס ע"י הקבלן למזמין.  7תקופת גילוי של לפחות  

 

הנזכ הביטוחים  מתנאי  כל  פחותים  שאינם  ובתנאים  בנוסח  יבוצעו  לעיל  רים 
 הפוליסות הידועות בשם "ביט" . 

 

 לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : "המזמין" ו/או "עובדיהם" .  .ה
 

הקבלן ימציא למזמין לפני תחילת ביצוע העבודות את פוליסת הביטוח ו/או כל עוד   .ו
  6פ"י הדוגמה המצ"ב בחלק  לא הוצאו הפוליסות הנ"ל, מסמך מחברת הביטוח, ע

 למסמכי המכרז, אשר יכלול בין השאר :

אישור על הוספת המזמין כ"מוטב" בפוליסה, וכי בכל מקרה של פיצוי עפ"י פרק   •
 א' )ביטוח הרכוש(, הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתו . 

 אישור שכל הפרמיות שולמו .  •

ביטול הפוליסה   • ו/או  יכנס  השינוי/  –אישור שבכל מקרה של שינוי  לא  הביטול 
 יום ממועד מתן הודעה על כך בכתב רשום גם למזמין .  60לתוקף בטרם חלפו 

 

לבצע   .ז רשאי  והקבלן  בלבד  מינימום  דרישות  הינם  לעיל,  הנזכרים  הביטוחים 
 ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו . 

 

ההשתתפות .ח דמי  את  לשלם  המזמין  יאלץ  בו  אירוע  של  מקרה  העצמית    בכל 
הקבלן   בו,  לשאת  חייב  הקבלן  אשר  אחר  תשלום  כל  ו/או  הביטוח  שבפוליסת 

 מתחייב להחזיר מיידית למזמין את הסכום שיידרש על ידו. 
 המזמין רשאי לקזז מהקבלן סכומים כנ"ל, מכל סכום המגיע לקבלן.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 עבודות עפר, סלילה ופיתוח  – 57.01פרק 

 
 כללי  10.57.01

עפרהה עבודות  לסעיף  והשלמה  תוספת  הן  להלן  בסעיפים  כל   וראות  הכללי.  במפרט 
יתבצעו עפ"י הוראות היצרן,   עבודות הביצוע של עבודות העפר להנחת קווי הצינורות 

 בין אם נכללו במפרט זה ובין אם לא נכללו. 
 
 אורך החפירה  .א
ו ראשי  פרט למקרים שהקבלן יורשה לעשות אחרת, תפתח התעלה של כל הק  •

)שבין שני תאי ביקורת סמוכים(, ושל הסתעפויות לתאי בקרה או לבריכות מי  
 גשם, לכל אורכה ולכל עומקה לפני שיונח בה כל צינור שהוא. 

החפירה תמולא בחזרה מיד לאחר גמר הנחת הצינורות בתוכה ואישור ההנחה   • 
 על ידי המפקח. 

 ת של המפקח.  לא תעשינה כל מנהרות, אלא לפי הוראות מפורטו •
בבת   • שתפתח  החפירה  של  הקווים(  )מספר  הכללי  האורך  את  יקבע  המפקח 

אחת. פתיחת תעלות נוספות תעשה רק לאחר מילוי התעלות הקודמות בצורה  
 שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן.  

למרות האמור לעיל, הרי שהחפירה לקווים, לחיבורים לחצרות ולהסתעפויות   •
גשם  מי  בריכות  שלבים    של  במספר  תעשה  הרחוב,  את  לחצות  האמורים 

 בהתאם להוראות המשטרה, אלא אם תינתן רשות לסגור את הרחוב לתנועה. 
 

 רוחב החפירה התיאורטי .ב
 הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלהלן: 

• " של  קטרים  בתחום  צינורות  "   4עבור  אנכיות    28עד  דפנות  עם  תעלה  רוחב 
 ס"מ מכל צד של הצינור.   25צינורות בתוספת תהיה הקוטר הפנימי של ה

ועד בכלל רוחב תעלה עם דפנות    60עד "   30עבור צינורות בתחום קטרים של " •
בתוספת   הצינורות  של  הפנימי  הקוטר  יהיה  של    35אנכיות  צד  מכל  ס"מ 

 הצינור.  
יהיה   • אנכיות  דפנות  עם  תעלה  רוחב  במקום  יצוק  מזוין  בטון  מאסף  עבור 

 ס"מ לכל צד. 70י של המאסף בתוספת  הרוחב הפנימ
תיקונים   • ריצופים,  פירוק  של  הכמויות  תחושבנה  הזה  התיאורטי  הרוחב  לפי 

 והחלפת מילוי.
ידי הקבלן לנוחיות  -הרחבת החפירה מעבר לרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה על •

בחישוב   בחשבון  תילקח  לא  שהיא,  סיבה  מכל  או  דיפון,  לצרכיי  העבודה, 
 . הכמויות הנ"ל

 בחפירת דפנות משופעות, שתעשה רק באישור המפקח, יתחילו השיפועים  •
המפקח    150  באישור  או  התעלה  מתחתית  הצינור.     40ס"מ  קדקוד  מעל  ס"מ 

 . 1:1שיפוע הדפנות יהיה  
הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגינון, המבנים והמתקנים שיימצאו   •

וית החפירה,  של  התיאורטי  לרוחב  להם,  מחוץ  שייגרם  נזק  כל  חשבונו  על  קן 
 כולל הספקת החומרים. 

 



 

 

 

 

 

 עומק החפירה  .ג
דיונות( או לחילופין   • )שווה ערך לחול  למעט מקרה של חפירה בחול צהוב נקי 

ס"מ    20במקרים שיצוין אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של  
 מתחת הצינור.  

בעבוד • ותוחלק  תיושר  תהודק,  החפירה  לשיפועים  תחתית  בהתאם  ידיים  ת 
העלולים   החפירה  בתחתית  הזרים  והגופים  הרגבים  האבנים,  וכל  הדרושים, 

 לגורם עומס נקודתי על הצינור יסולקו. 
בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש, ימלא הקבלן על חשבונו את   •

להוראות   בהתאם  מאושר,  מסוג  בכורכר  או  נקי  בחול  המיותרת  החפירה 
 , ויהדק אותו כמפורט להלן. המפקח

 לא יורשה, בשום פנים, למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה.  •
 

 מילוי התעלות והחפירות .ד
תעלה   • כל  הקבלן  ימלא  אחרת,  לנהוג  מפורשת  הוראה  שתינתן  למקרים  פרט 

ידי המפקח, ואישור המפקח לגמר  -וחפירה מיד לאחר אישור קו הצינורות על
 רת או בריכות מי גשם. התקנת תאי ביקו

מ  • גדולות  אבנים  יהיו  לא  התעלה   בתחתית  המהודק  עובי    40  -במצע  מ"מ.  
וטוף    20שכבת המצע המהודק תהיה   יכולים להיות חצץ  ס"מ.  חומרי המצע 

 ים. -מ"מ מהודקים היטב, חול מחצבה או חול 40  -קטנים מ
ויתקבל  • יציב  מצע  מאפשרים  שלא  קשים  תנאים  וקיימים  אישור    במידה 

הצרכים   על  שיענו  וכו'  טוף   , חצץ  בטון,  מצע  יונח  היצרן,  ואישור  המפקח 
 המיוחדים. 

מהצפה   • להימנע  יש  הלימה.   או  ויברציה  ע"י  הרטבה  לאחר  יעשה  ההידוק 
לרוויה   קרובה  נקודה  להשלים  מנת  על  מספיק  להרטיב  יש  ההרטבה.   בשעת 

 ואז להניח למים לחלחל ולקרקע להתייצב. 
מילוי הצדי ישמש אותו חומר ששימש כשכבת מצע מהודק בתחתית  לשכבת ה •

מקוטר הצינור )קו האלסטיות(  המילוי    3/2  -התעלה.  המילוי הצדי יגיע עד כ
של   בשכבות  הצינור  צדי  בשני  סימטרי  באופן  מהודקת    20יבוצע  כ"א  ס"מ 

 מודיפיד א.א.שהו.  93%בנפרד עד 
זו מכסה את  המילוי הראשי מתחיל מעל לקו האלסטיות   • של הצינור.  שכבה 

לכ  עד  הצינור  יעשה    30  -שארית  המילוי  הידוק  הצינור.   קדקוד  מעל  ס"מ 
של   עד    20בשכבות  בנפרד  מהודקות  למילוי    93%ס"מ   א.א.שהו.   מודיפיד 

הראשי ישמש אותו חומר ששימש כשכבת מצע מהודק בתחתית התעלה. מעל  
ההידוק המכני צריך לעבור אישור    קדקוד הצינור ניתן לבצע הידוק מכני.  סוג

 המפקח והיצרן ויהיה מושפע מסוג הצינור ועובי השכבה מעל קדקוד הצינור.  
ואין   • החפורה  האדמה  במיטב  יהיה  הראשי  המילוי  מעל  הסופי  הכיסוי 

להשתמש באבנים, שברים, פסולת, חומרים אורגניים וכו' )גם אם יידרש ניפוי  
י צריך להיות מהודק כך, שהתשתית שתיבנה  האדמה החפורה(.  הכיסוי הסופ

מעליו לא תשקע. הדבר יכול להתבצע בשכבות ע"י שימוש בכלים מכניים ובכל  
עד   הידוק  שתבטיח  המתכן    90%דרך  רצון  ולשביעות  א.א.ש.הו  מודיפיד 

של   מגובה  יותר  )ויברציוני(  כבד  מכני  הידוק  קדקוד    70והמפקח.   מעל  ס"מ 
ס"מ מעל קדקוד    120דרומכני כבד יותר מגבוה של  הצינור.  הידוק במכבש הי

 הצינור.  נתונים אלו יכולים להשתנות בהתאם להנחיות המפקח או היצרן.



 

 

 

 

 

הסופי,   • הכיסוי  מעל  אספלט  לכביש  מתחת  לפני    48בחפירות  מתחת  ס"מ 
ס"מ מהודק בשכבות נפרדות    40האספלט תונח שכבת חומר גרנולרי בעובי של  

עד    20%של   שכבה  מ  98%כ"א  תונח  הגרנולי  המצע  מעל  א.א.שהו.   ודיפיד 
 ס"מ.  5ס"מ ומעלה יבוצע האספלט בעובי של   3מקשרת בעובי של  

ס"מ מתחת   40בחפירות מתחת לריצוף משולב או מדרכות מעל הכיסוי הסופי,   •
מודיפיד    98%ס"מ מהודקת עד    20לריצוף תונח שכבת מצע גרנולרי בעובי של  

רנולי תונח שכבת מצע של חול מורטב במים מהודק  א.א.שהו.  מעל המצע הג
 מודיפיד א.א.שהו שמעליו ינוח הריצוף המשולב.  98%היטוב על 

הסופי,   • הכיסוי  מעל  סלולה  לא  לדרך  מתחת  לפני    30בחפירות  מתחת  ס"מ 
של   בעובי  גרנולרי  חומר  תונח שכבת מצע של  בשכבות    30הדרך  ס"מ מהודק 

 מודיפיד א.א.שהו.  98%ס"מ כ"א עד   15נפרדות של  
מ • מורכב  יהיה  הגרנולרי  החומר  אחרת  יצויין  כן  אם  גרגירים    50%  -אלא 

 מ"מ.   6-15גרגירים בקוטר של  50% -מ"מ ו  2-6בקוטר בתחום של  
על  •  יידרש  נוסף גם את המילוי  -אם  יחליף הקבלן תמורת תשלום  ידי המפקח, 

 י, כמפורט להלן. , בחול דיונות נקשמעל החול הנ"ל, אשר סביב הצינורות
 הידוק המילוי  .ה

בהתאם   יחסית(  )צפיפות  פרוקטור  לפי  הידוק  אחוז  הערכת  מביאה  הבאה  הטבלה 
 יטת ההנחה: לש
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הריאקציה   מודל  ערכי  את  מביאה  הבאה  קרקע    'Eהטבלה  וסוגי  שונים  הידוק  לסוגי 
 שונים. 
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במים(   • והרטבה  מכניים  יד  מהדקי  ידי  )על  המילוי  את  היטב  יהדק  הקבלן 
)כאשר התוכניות הן על רקע ריצופים   מתחת לריצופים קיימים או מתוכננים 
מתוכננים( או בסמוך לריצופים קיימים או מתוכננים, הכל בהתאם לתוכניות  

 המצורפות. 



 

 

 

 

 

אופטימלית עד לקבלת צפיפות  ס"מ עם הרטבה    20הידוק המילוי בשכבות של   •
 אשו" יבוצע ללא לכל תשלום נוסף. -לפי "מודיפייד  98%של 

שנה   • במשך  התעלה  במקום  שתתהווינה  השקיעות  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 
ריצוף   כל  חשבונו  על  ויתקן  השקיעות  כל  את  ימלא  העבודה,  גמר  מיום 

 שיתקלקל עקב השקיעות האלה. 
י מכון התקנים, או כל מכון מוכר ומאושר על  בדיקות הצפיפות תעשינה על יד  •

תהיינה   לא  הבדיקות שתוצאותיהן  כל  אולם  חשבון המזמין,  על  המפקח,  ידי 
 מספיקות, תחולנה על חשבון הקבלן. 

 
 החלפת המילוי  . ו
בהתאם להוראות המפקח, יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המילוי   •

 בחול דיונות נקי, או במצע סוג א'.  שמעל החול שסביב הצינורות או חלק ממנו
ידי המפקח )תחתית מבנה הכביש הקיים   • ייקבע על  גובה פני המילוי המוחלף 

 או תחתית מבנה הכביש המתוכנן(.  
והרחקת   • הידוקו  מצע,  חומר  או  חול  הספקת  יכלול  המילוי  החלפת  מחיר 

 האדמה המיותרת כמפורט לעיל. 
לצורכי   • המוחלף  המילוי  נפח  ויהיה  חישוב  תיאורטי  באופן  ייעשה  תשלום 

 מכפלת   הרוחב, הגובה והאורך המפורטים להלן:
 דלעיל.  3הרוחב יקבע ע"פ הרוחב בתיאורטי בהתאם למפורט בסעיף  - 
בין   -  הממוצע  כלומר  הממוצע,  המוחלף  המילוי  גובה  ע"פ  יקבע  הגובה 

וגובה   גובה   המילוי  המילוי המוחלף בסמוך היציאה מתא הביקורת שבמעלה 
 המוחלף שבסמוך הכניסה לתא הביקורות שבמורד. 

ייעשה   -  לא  הנ"ל.  הביקורת  תאי  מרכזי  שבין  המרחק  ע"פ  יקבע  האורך 
 חישוב נפרד  לנפח המילוי שסביב התא.  

 
 הנחת קווים מתחת כבישים, מדרכות ודרכי מצע  20.57.01
 

 העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה .  .א
 

באם לפי דרישות, יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות רצון המפקח, ו/או יבצע   .ב
מאשר  יותר  לתנועה  תחסם  לא  שלב  שבכל  כזה  באופן  בשלבים  העבודה  את 

 מחצית רוחב הכביש, ו/או יבצע את העבודה בשעות הלילה . 
 

 הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן :  .ג
 לאורך כביש או מדרכה  •

 ור. ימינימום מעל קודקוד הצ  ס"מ  20עטיפת חול בעובי      
 מילוי חוזר מובחר מקומי או מובא מבור השאלה.              

 
ס"מ עד תחתית שכבות המצע הקיימות בכביש    20המילוי החוזר בשכבות של  

ס"מ מתחת לפני המדרכה לפי העמוק    25-ס"מ מתחת לפני הכביש ו  50-או עד ל
 יותר. 

 לדרישות בהתאם מלאה  רהבבק מהודק  כמילוי  יבוצע המוחזר המילוי

 ובתנאי  51 מפרט



 

 

 

 

 

ב . להשתמש  חוזר  חומראפשר   עד של בכמות דקים יכיל המילויש מילוי 

 -10% מ נמוך פלסטיות ואינדקס 25%
   על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי המוחזר.

 
של   התאמתו  קביעת  לשם  מעבדה  לבדיקת  יישלחו  המוחזר  מהחומר  דגימות 

ל ומחירה  החומר  הקבלן  חשבון  על  תהיה  הבדיקה  עלות  מילוי.  כחומר  שמש 
 יהיה כלול במחירי היחידה השונים.   

 
של   בעובי  א'  סוג  יונח מצע  של    60מעל שכבות המילוי  ס"מ    20ס"מ בשכבות 

( 5+3שכבות אספלט )  2מודיפייד א.ש.ה.ו. מעל המצע יונחו    98%לצפיפות של  
 להלן.  4.1.3כמתואר בסעיף 

 

 פתוחים ו/או שולי כביש  שטחים •
 ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור .  20עטיפת חול בעובי 

של   בשכבות  מהודק  מובחר  חוזר  ועד    20מילוי  קודקוד    100ס"מ  מעל  ס"מ 
 מודיפייד א.ש.ה.ו. .  93%הצינור לצפיפות של 

 
 המילוי המוחזר יהיה אדמה נקייה מחומרים אורגניים ופסולת .  

 ס"מ . 7ואבנים בגודל מעל   האדמה לא תכיל רגבים
 

   בחומר המילוי המוחזר.  שלשימועל הקבלן לקבל אישור המפקח 
 

של   התאמתו  קביעת  לשם  מעבדה  לבדיקת  ישלחו  המוחזר  מהחומר  דגימות 
ומחירה   הקבלן  חשבון  על  תהיה  הבדיקה  עלות  מילוי.  כחומר  לשמש  החומר 

תמולא   החפירה  יתרת  השונים.  היחידה  במחירי  כלול  החפור.  יהיה  בחומר 
יעשה בשכבות של   תוך הרטבה    20המילוי  הידוק  לאחר  הנדרש.    רבשיעוס"מ 

 ההידוק  יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים, ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה. 
 

  -ס"מ מהודק ל  20בשולי כביש השכבה העליונה תכלול מצע סוג א' בעובי של  
 מודיפייד א.ש.ה.ו. .  95%

 
 צנרת חציית דרך ע"י תעלה ל  .ד

בכל מקרה שבו יש צורך לחצות כביש, מדרכה או דרך מצע ע"י חפירת תעלה,  
שייגרם   שהנזק  להבטיח  כדי  לכך  המתאים  בציוד  להשתמש  הקבלן  על  יהיה 

 יהיה מזערי.  
מרוצפות    במדרכות  ואילו  האספלט,  שכבות  ניסור  יבוצע  אספלט  במסעות 

 תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.  
    כללי, ס"ק ג', אולם ללא  4.1.2כסוי התעלה בדרך מצעים ייעשה כאמור בסעיף     

 שיחזור שכבות האספלט או הריצוף.             
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות 30.57.01
 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות תתבצע באופן המפורט להלן: 

י, קילוף האספלט הקיים, סלילת  חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י מסור מכנ
א'  מצע   , אגו"מ  זהות למבנה הכביש/מדרכה הקייםס"מ     20של  מהודק בשכבות  סוג 

סלילת האספלט בעובי ומבנה זהה לקיים, פירוק והתקנה מחדש  ו ס"מ    20סוג א' בעובי  
 של אבני שפה. 

 
 תיקון הכביש ייעשה ע"י שכבות כדלהלן: 

 ס"מ כ"א.  20י  שכבות בעוב 2 –.  מצע סוג א'  1 
 ק"ג למ"ר   1בכמות של  MS -  10.  ריסוס באמולסיה 2 
 ס"מ.   20שכבה אחת בעובי  –אגו"מ סוג א'  .  3 
 ק"ג/מ"ר  0.5בכמות של   -  STE.  שכבת ריסוס 4 

 ס"מ.  8שכבה אחת של אספלט דק בעובי .  5      
 
 עבודות עפר למבנים )תאים, שוחות, בור סופג, בור רקב(  40.57.01

לפי   א.    ידיים  בעבודות  ו/או  מכאניים  בכלים  תעשה  הצורך    החפירה/חציבה 
 בתכניות.  כמצויןוהנסיבות: למידות, מפרטים, ולשיפועים הנדרשים 

 
טעונה   ב.             הכלים  בחירת  לנ"ל.  בהתאם  יהיה  הקבלן  ישתמש  בו  החפירה  ציוד 

 אישור המפקח.  
 

ו/או המילוי   החוזר  הציוד להידוק קרקעית החפי ג.              רה, בטרם בצוע המבנה, 
 שבסמוך למבנה יהיה מהדקי יש, כגון:

 ס"מ.  50/50לפחות עם לוח במידות  100.  פלטה ויברציונית במשקל 1  
 .  מהדק "צפרדע" או "קוברה". 2  
 .  מכבש גלילים ידני כגון "בומאג" וכו'. 3  
 הכלים טעונים אישור המפקח   

 
י ד.  בו  מקום  הכוונה  בכל  היטב,  המילוי  או  החפירה  קרקעית  את  להדק  ש 

בתחום   וכביש  צפיפות    תמליהאופטימהרטיבות    ±   2%להידוק  להשגת 
על   מע  98%העולה  בניסוי  שנקבעה  כפי  המרבית  בשיטת  מהצפיפות  בדתי 

 ו.   מודיפייד א.א.ש.ה.
 

אדמה   ה. ובהעדרה  בחפירה,  שהופקה  מובחרת  אדמה  תהיה  המילוי  אדמת 
הופקה ממחפורת השאלה. בכל מקרה החומר המשמש כמילוי לא  מתאימה ש

 יכיל אבנים, גושי חומר מגובנים, פסולת ופסולת אורגנית.
 

 עודפי האדמה ו/או פסולת יורחקו מהאתר למקום שיאושר ע"י המפקח.  ו.
 

המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות   ז.
 ס"מ.   20ק יהיה שעוביין לאחר ההידו

 
    המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה, בתאים יצוקים באתר תבוצע מעל המצע  .ט

 כמפורט בתכניות.   ל הכוס"מ,  5הנ"ל שכבת בטון רזה בעובי           
 
 



 

 

 

 

 

 מי תהום 50.57.01
 

במקומות בהם קרקעית החפירה תמצא מוצפת במי תהום, יהיה על הקבלן   .א
   דה ביבש. להרחיק את המים כדי שתתאפשר עבו

הוא   ב. תהום"  "מי  כהמצאות  זה  מכרז/חוזה  עפ"י  המוגדר  מצב  היווצרות 
, נקוו מי תהום ברום " או    2כאשר במהלך ביצוע החפירה בשטח החפירה 

שעות    3יותר מעל קרקעית החפירה המתוכננת ונשארו ברום זה במשך         
יצ ואינה  "בוצית"  התעלה  קרקעית  כאשר  לחילופין  או  ו/או  לפחות,  יבה 

 באזורים בהם מוגדר הביצוע בהתאם למפרט "מי תהום". 
בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות   .ג

חול,   )שקי  האמצעים  בכל  ולנקוט  העבודה,  זמן  כל  במשך  יבש  במצב 
או שוחות ע"י    תצינורומשקולות מיוחדות, עיגונים וכד'( כדי למנוע תזוזת  

 ני או בעת המילוי החוזר. כח עילי לפ 
לנקוט   .ד מתכוון  הוא  בהן  השיטות  את  המפקח  בפני  לאישור  יביא  הקבלן 

הצ את  וכן  המים  רשאי  ילהרחקת  המפקח  להשתמש.  מתכוון  הוא  בו  נור 
אישור   לאחר  רק  בציוד.  ו/או  בשיטה  שנויים  להציע  ו/או  לפסול  לאשר, 

 המפקח יתחיל הקבלן בעבודה. 
רות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד גם  המפקח יהיה רשאי להו  .ה

 לאחר שהקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו. 
הפסדים           .  ו או  הוצאות  עבור  פיצוי  כל  לקבל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 

 הקשורים בהחלפת השיטה. 
 
 
 "מי תהום" -שיטת הביצוע ב 60.57.01
 

 רום תחתית התעלה מוצפת במי תהום  א. 
  1.  " ע"י  תהום  מי  שאיבת  או    ”POINTS  WELLתבוצע  חוליות,  באדמות 

 ע"י משאבה בחרסיות. 
 

בהתאם  .2   וזאת  שנוקזה,  לאחר  הטבעית  השתית  של  הידוק  יבוצע 
 להוראות המפקח. 

 
יהיה מחצץ בנימינה בשכבה המבטיחה משטח   .3   )המצע(  השתית לצינור 

 כנדרש. עבודה יציב לעובדים ולהנחת הצינור בשיפוע
מ    קטן  יהיה  לא  השכבה  תחתית    40-עובי  כרוחב  השכבה  ורוחב  ס"מ, 

 החפירה.  
ל    עד  ה  12-10-החצץ  מרומו  עדס"מ  בגודל  יהיה  המיוצב  ס"מ    5  סופי 

 )במימד הארוך( ומעליו חצץ "עדש". 
שכבת החצץ תהודק ע"י ויברטור עד לייצובה המוחלט ותסתיים ברום     

 מתוכנן. הסופי של תחתית הצינור ה
 

 על החצץ יונח בד גיאודטי ורק עליו יונח הצינור.  .4  
 

 הכסוי מעל הבד הגיאודטי יהיה כמפורט בסעיף "הנחת הקווים".  .5  
 
 



 

 

 

 

 

   רום תחתית התעלה אינה מוצפת אך "בוצית" ב. 
 

בהתאם  .1   וזאת  שנוקזה,  לאחר  הטבעית  השתית  של  הידוק  יבוצע 
 להוראת המפקח. 

 
 לעיל.    3סעיף  4.1.6ה גס ודק כמפורט בפרק ב בחצץ בנימינ השתית תיוצ .2  

 
 לעיל.   4סעיף  4.1.6דטי כמפורט בפרק הצינור יונח מעל הבד הגיאו .3  

 
 לעיל.  5סעיף  4.1.6הכסוי מעל הבד הגיאודטי יהיה כמפורט בפרק  .4  

 
 
 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר ופיתוח  70.57.01
 

 כללי  .א

וה  (1 המדידה  כולל  אופני  הקרקע  סוגי  לכל  מתייחסים  עפר  לעבודות  תשלום 
סלע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר  

 יידרש ע"י נציג המזמין, וכן בצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים . 

 

 כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון :  (2
סימון, מדידות,   העבודה,  ניקוי,  לאחר תום  והסרתם  זמניים  מבנים  הקמת 

בצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו, נקיטת כל אמצעי הזהירות  
סימון,   שילוט,  גידור,   : כגון  תאונות,  למניעת  הדרוש  כל  של  והתקנות 

 תאורה, דיפון וכיו"ב . 
 

עיליים   מים  או  גשמים  מי  של  וזרימה  היקוות  למניעת  הנדרש  כל  בצוע 
 רים, כולל : ניקוז, שאיבה, ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה .אח

 

בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם  (3
 את כל המפורט להלן : 

 מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו באם יש   •
 צורך, לשמש כחומר מילוי .      

 חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ     סילוק עודפי חומר •
 לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח .      

 כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או    •
 שאיכות הבצוע אינה עונה לדרישות המפרט .      

 תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם    •
 קרקעית, בין שהיה ידוע עליה   -נה, מתקן ו/או מערכת על או תתלמב     
 מראש ובין שלא, והזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק, בתאום עם        
 הרשויות ו/או בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח .      

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 עבודות עפר להנחת צינורות .ב

ידוק הקרקעית, מצע, עבודות עפר להנחת צינורות, כגון : חפירת התעלה וה (1
להנחת   יחידה  במחירי  כלולים  יהיו  והידוקו,  חוזר  מילוי  חול,  עטיפת 

אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים    ולא ישולם עבורם בנפרד, הצינורות  
 מיוחדים . 

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל .  (2
 

 כריתת והעברת עצים  .ג
פרט הבינמשרדי לעבודות  במ   01013כריתת עצים תבוצע בהתאם לנאמר בסעיף  

לקבלן.  כריתת   ויצויןעפר. כל עץ העומד לפני עקירה יסומן מראש בצורה ברורה  
   .העצים תחל רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח

ס"מ ייחשב לצמחיה ויפונה   15 -מ' מפני הקרקע קטן מ 1.0כל עץ שהיקפו בגובה 
 רגיל, לעץ מיוחד.  במהלך החישוף ופריצת התוואי. לא תעשה אבחנה בין עץ

תבוצע   בעל החלקה,  ע"י  שייקבע  במקום  ושתילתם  הקו  מתוואי  עצים  העברת 
בזהירות תוך שימוש בכלים מתאימים או בעבודת ידיים ועל פי הנחיות מדריך  

 מוסמך של שרות השדה במשרד החקלאות האזורי. 
ה  המדידה לתשלום תהיה לפי יחידות עצים שאושרו לקבלן לעקירה ו/או שתיל 

 מחדש ע"י המפקח באתר.
 

 חישוף השטח  .ד
בנפ ישולם  לא  השטח  חישוף  היחידה  בעבור  במחירי  ייכלל  ומחירו  השונים.  רד 
של   לעומק  עד  יבוצע  השטח  יפנה    20חישוף  הקבלן  הדרך.  תוואי  לאורך  ס"מ 

  ללא תשלום נוסף.עודפים ופסולת למקום עליו יורה המפקח  
 

 עבודות במי תהום  .ה
לא ישולם    בודהוהחזקת העבודה במצב יבש כל זמן הע עבור שאיבת מי תהום  

וש  אספקת ושימוש בציוד הדרבודות הנלוות הדרושות לצורך כך,  , וכל העבנפרד
 של החפירה.  ייחשבו ככלולים במחירי היחידה

 
 תוואי דרך  . ו

השונים  היחידה  במחירי  ייכלל  הביוב  קווי  להנחת  דרך  תוואי  לפריצת    המחיר 
 .ולא ישולם עבורם בנפרד

 
 מעבר מכשולים  .ז

וכ טרסות  גדרות  כגון:  שונים,  מסוגים  מכשולים  מעבר  ישולם    ו',בעבור  לא 
 בנפרד.

 
 חפירות גישוש  .ח

בעבור חפירות גישוש מכל סוג שהוא, לרבות תשלום לרשות המפקחת על ביצוע  
 לא ישולם בנפרד.החפירה 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט  .ט
 ותיקון באספלט תימדד לפי מ"א: פתיחת כביש אספלט ע"י מסור 

-המחיר יכלול: החזרת המצעים בשתי שכבות מצע סוג א', כולל הידוק מבוקר ל
ס"מ,    20ומן, אגו"מ סוג א' בשכבה בעובי  מודיפייד א.ש.ה.ו. ריסוס בביט  98%

 ס"מ )בכבישים בלבד(.  8ושכבה עליונה של אספלט דק בעובי 
 

 תיקון מדרכות ושבילים מרוצפים .י
 ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"א: פתיחת 

אבנים   או  מרצפות  אספקת  ואחסונו,  הקיים  הריצוף  פירוק  יכלול:  המחיר 
מחדש   הריצוף  והתקנת  שבורות,  שתמצאנה  אלה  במקום  חדשות  משתלבות 
נציג הרשות המקומית,   או  רצונם של המפקח  לאחר הנחת הצינורות לשביעות 

 ס"מ. 5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20א' בעובי  כולל אספקת והתקנת מצע סוג 
 

 פירוק ותיקון אבני שפה  .יא
העבודה   גמר  לאחר  מחדש  והתקנתן  שפה  אבני  פירוק  בנפרד עבור  ישולם    לא 

 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 
לרבות   הקודם,  למצבן  השפה  אבני  להתקנת  הדרוש  כל  את  יכללו  המחירים 

בי השבורות,  השפה  אבני  שהיו שבורות  החלפת  ובין  במהלך העבודה  ן שנשברו 
 קודם לכן. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 הנחת קווי מים  57.02
 

 כללי  57.02.01
 מערכת אספקת המים כוללת התחברות לחיבור לקווי מים קיימים ובצוע רשת מים . 

הטכני   למפרט  ומבאר  משלים  כמסמך  הנ"ל  המיוחד  הטכני  המפרט  את  לראות  יש 
ההור  . במפרט  הכללי  האמור  את  ולהשלים  להוסיף  באות  זה  במסמך  הכלולות  אות 

 הכללי ולא במקומו . 
 עבודות הנחת/הנחת קו מים, כוללת :

 הובלת הצינורות ממחסן ו/או מהספק ופיזורם לאורך התוואי .  .א
שורשים   .ב וסילוק  חיתוך  כולל  בידיים,  ו/או  מכאני  בכלי  התעלה  חפירת 

 זרת קומפרסור בכל עומק . וחציבה בגושי בטון בידיים ו/או בע

 ניקוז מים וחיתוך התעלה בהתאם להוראות המפקח ותנאי המקום .  .ג

 יישור וניקוי תחתית התעלה מאבנים בידיים .  .ד

 ס"מ .  10אספקה וריפוד תחתית התעלה בחול דיונות נקי בעובי  .ה

שלושה .ו של  חול  שקי  מעל  יבוצע  התעלה  בצד  וחיתוכים  ריתוכים  -ביצוע 
 פניות, עליות ומעברי קוטר .  ארבעה צינורות כולל

 עשיית פיגורות ולמדים מצינורות פלדה, והרכבתם . .ז

קוטר,  .ח מעברי  קשתות,   : כגון  אביזרים  והרכבת  אספקת  חיתוך,  ריתוך, 
 דרסרים או אוגנים, מחברי אוגן, וכו' חרושתיים . 

הורדת קטעי הצינורות מרותכים לתעלה, כולל השחלת צנרת מתחת לקווי   .ט
 )טלפון, חשמל, כבלים, גדרות וכו'( .  שירותים שונים 

 חיבור קטעי צינורות חדשים בתעלה ע"י ריתוך בלבד .  .י

מכאניי  . יא חיבורים  או    םביצוע  אוגנים  דרסר,  )ע"י  בתעלה  צנרת  קטעי  של 
 מחבר אוגן וכו'( במקום הריתוכים רק לפי התכניות או הוראת המפקח 

ני זפת או פלסטי  עטיפת ראשים ואביזרים ע"י סרט יריעה מתכווצת, ותיקו . יב
 לפי הוראת היצרן . 

ס"מ מינימום מעל    20אספקה וכיסוי חול דיונות לכל רוחב התעלה ובגובה   . יג
 קודקוד הצינור . 

 הנחת רשת סימון פלסטית . . יד

 מילוי חוזר באדמה מתאימה ללא אבנים, פסולת וחלקים אורגניים .  . טו

 הידוק המילוי .  .טז

ופסולת, .יז האדמה  עודפי  של  מיידי  או  דחוף  העבודה    פינוי,  בגמר  אתר  ניקוי 
 והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפקח . 

 צינורות יונחו לפי תוכנית בעומק סטנדרטי מפני הקרקע הסופי .  . יח

 תיקון פגמי בידוד .  . יט

 השלמת בידוד ראשים .  .כ

)  .כא רנטגן  לבדיקות  מוסמך  מכון  ע"י  ריתוכים  מכמות    10%בדיקת 
 הריתוכים( .

 יפה ע"י המפעל לייצור צינורות  . בדיקת עט .כב

 בדיקת לחץ לקווי מים .  .כג

 שטיפה וחיטוי קווי המים . .כד



 

 

 

 

 

 בדיקת צפיפות שכבות הקרקע לאחר המילוי ע"י מעבדת קרקע מורשת  . כה

 ניקוי האתר במהלך העבודה והחזרתו בסיום יום העבודה לקדמותו .  . כו

 אספקת כל חומרי העזר הדרושים להנחה מושלמת של קו המים .  .כז
 

 הובלת הצינורות ופיזורם 0257.02.
 הובלת הצינורות לאתר אחסונם ו/או פיזורם יעשו על פי הנחיות יצרן הצינורות . 

יש לפרוק את הצינורות ע"י מנופים או באמצעים אחרים אשר יבטיחו הורדה איטית  
 אין לתפוס צינורות בווים .  –וזהירה של הצינורות . 

ע"י גרירה או גלגול, אלא יש להרימם במנוף    אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע
 ולהניחם בזהירות במקום חדש . 

ריתוכם   כגון  לביצוע,  נוחה  גישה  שמאפשר  חול  שקי  על  הצינורות  את  להניח  יש 
והורדתם לתעלה וכו', אין בשום אופן לכרוך חבלים או כבלי פלדה מסביב הצינור, אלא  

 ס,מ .  25 -יש להשתמש רק ברצועות ברוחב לא פחות מ
 פיזור הצינורות ייעשה בצד התעלה שבו לא נערמת האדמה החפורה . 

 
כולל   הצינורות  של  הפנימי  והציפוי  החיצונית  העטיפה  שלמות  על  להקפיד  הקבלן  על 
גבי עטיפת הצינורות כל הפגמים בצנרת   על  כן יש לשמור על הרישומים  בקצוות, כמו 

יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי   שנגרמו במהלך ההובלה ו/או האחסון ו/או הפיזור
 הנחיות היצרן ובאישור המפקח . 

 
 צנרת פלדה  57.02.03

תלת • פוליאטלן  עטיפה  בעלי  יהיו  הפלדה  חיצונית  -צינורות  חרושתית  שכבתית 
לתקן   המתאימים  פעמון  ללא  יהיו  הצינורות   . מלט  פנים  עבור    530וציפוי 

 " . "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי

 הצינורות המותקנים גלויים יהיו עם צביעה חיצונית חרושתית .  •

יהיו   • וכו',  הסתעפויות  קשת   : כגון  הראשית  מהצנרת  חלק  שהם  צנרת  אביזרי 
 , עם עטיפה חיצונית וצפוי פנימי כנ"ל .255חרושתיים מוצקת בהתאם ל"י 

רציפות  עבודות הריתוך וציפוי הריתוכים יבוצעו )ע"י בעלי מקצוע מאושרים( ב  •
רותכו   . הקטעים של הקו שכבר  על תמיכות בצד התעלה  כשהצינורות מונחים 
שבתחתיתה.   החול  ריפוד  על  ויונחו  לתעלה  זה  אחר  בזה  ברציפות  יורדו  יחד, 

 רציפות הריתוך תופסק רק במקומות של אביזרים, מחברים מכאניים וכיו"ב . 

לאי • בהתאם  מכני  הרמה  בכלי  תיעשה  לתעלה  צינורות  המפקח,  הורדת  שור 
,  מודגש בזאת באופן שלא ייגרם כיפוף רב מדי, העלול לפגוע בשלמות הצינורות .  

שעל הקבלן לשים לב בעת הורדת הצינורות לתעלה, שלא ייסדק הציפוי הפנימי  
 "מלט צמנט" . 

בעדר סידורים המונעים כיפוף יתר של הצינורות יונח כל צינור בתנוחתו הסופית   •
בתעלה   ייעשה  התעלה  והריתוך  תחתית  על  יונחו  המחוברים  הצינורות   .

בתוך   חיבורים   . חול  ע"י  אורכו  בכל  ייתמך  צינור  שכל  כזה  באופן  המיושרת, 
 התעלה ייעשו ע"י ריתוכי ראש או במחברים מכאניים . 

לאחר הורדת הצינורות לתעלה יש להזמין בדיקת ריתוכים ועטיפה חיצונית ע"י   •
 הקבלן לפי הוראת היצרן . היצרן . תיקון הפגמים יעשה ע"י  

 
 
 



 

 

 

 

 

 לצורך שטיפה  ביצוע למד 457.02.0
אספקת והרכבת כל האביזרים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה כולל  

 תמיכות . 
פירוק ה "למד" בגמר השטיפה . )כל האביזרים והחומרים מהעבודה זו נשארים ברשות  

 הקבלן לאחר סיום העבודות( . 
 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט . 

 
 התחברות בין קו חדש לבין קו קיים  557.02.0

העבודה כוללת חפירה וגילוי קצה הצינורות, סגירת וניקוז מים, חיתוך הצינור, שאיבת  
ואספקת   ריתוך   . הצורך  במידת  אחד    2מים  קוטר  מעבר  ואספקת  ריתוך   . קשתות 

וחיתוכים   ריתוכים  אחר,  ע"י  לקוטר  התחברות  ביצוע  הדרושים,  ואחרים  אלכסוניים 
הברגות,   ביצוע  אוגנים,  שני  ו/או  אוגן  ומחבר  אוגן  ואספקת  ריתוך  ואספקתו,  דרסר 
באתר   כוחו  בא  או  המהנדס  דרישות  לפי  הכול  והתקנתם  בהברגה  אביזרים  אספקת 

 העבודה . 
 אספקת, התקנת וריתוך חיזוקים, אוזניים ומוטות ברזל . 

 וי חול .  אספקת ומיל
 פינוי דחוף או מיידי של עודפי האדמה ופסולת . 

לשביעות   מתאימים  וצוות  כלים  בעזרת  לקדמותו  והחזרתו  העבודה  בגמר  אתר  ניקוי 
 רצון המפקח . 

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט . 
 

 יציאה מקו מתוכנן או מקו חי  .0657.02
ת בור לניקוז. סגירת מים, פתיחת מתקן  העבודה כוללת : חפירה, גילוי קו המים, חפיר

או   היציאה,  לקוטר  בהתאם  בצינור  פתח  חיתוך  הצורך(,  )במידת  מים  שאיבת  ניקוז, 
" הכנסת  לצורך  והתאמתו  הצינור  " Tחיתוך  או  זקף  ואספקת,  ריתוך   ,"T  וכל  ,"

עד   במרחק  המים  לקו  התחברות  הדרושים,  בלוק    4הריתוכים  והתקנת  אספקת  מ', 
מבטון   חוזר  20-בעיגון  מילוי   . ופסולת  האדמה  עודפי  של  פינוי  חול,  ומילוי  אספקת   ,

 מהודק. ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו . 
 

 סדרי הביצוע יכולים להשתנות בהתאם לתנאי המקום . 
עבור אספקת והנחת צנרת לצורך ביצוע יציאה )עד לנקודת ההתחברות( ישולם לקבלן  

 לפי סעיף הנחת צנרת . 
 פקת ומילוי חול, פינוי דחוף או מיידי של עודפי האדמה ופסולת . אס

לשביעות   מתאימים  וצוות  כלים  בעזרת  לקדמותו  והחזרתו  העבודה  בגמר  אתר  ניקוי 
 רצון המפקח . 

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט . 
 

 בדיקות רדיוגרפיות .0757.02
מהריתוכים    10%ון בדיקות מוסמך.  יש לבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים ע"י מכ

 ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה להנחת הצינורות . יהיו על חשבון הקבלן 
 

ותבוצע   הריתוכים  את  חשבונו  על  הקבלן  יתקן  פגומים  יימצאו  והריתוכים  במידה 
 .  עלות כל הבדיקות הנוספות והבדיקות החוזרות יחולו על הקבלןבדיקה חוזרת, 

 
 
 



 

 

 

 

 

 ם וחיתוכים בקווי פלדה ריתוכי 57.03
 

 כללי  57.03.01
הנוגעות   הדרישות  כל  מוגנת.  קשת  של  הריתוך  שיטת  לפי  ביד,  יבוצעו  הריתוכים  כל 

 לטיב הריתוכים תחולנה במידה שווה על ריתוך בסיבוב ועל ריתוך במצב קבוע . 
כל הריתוכים יבוצעו אר ורק ע"י רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים מאושרים  

. 
 ין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות, כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת . א

עבודות   אחרי  ו/או  לפני  הצינור  בקצוות  שנפגם  הבטון  ציפוי  את  לתקן  הקבלן  על 
 הריתוך . 

 
 אלקטרודות 57.03.02

תקן   פי  על  תהיינה  לעבודות  תשמשנה  אשר  השימוש    610או    6010האלקטרודות   .
מסוג   קוטר  באלקטרודות  ומקרה,  מקרה  בכל  המהנדס.  אישור  טעון  יהיה  אחר 

" יהי  "3/16אלקטרודות   ,5/32 " הצינור.    1/8,  דופן  ולעובי  הריתוך  למחזור  בהתאם 
האלקטרודות תהיינה מאוחסנות עד לשימוש בהם במכלי האריזה המקוריים הסגורים  

ים שנפתחו  בצורה שתמנע ספיגת רטיבות ופגיעה בעטיפתן. אלקטרודות הארוזות במכל
מתאימים   בתנורים  השימוש  לפני  ייובשו  האלקטרודות  כל  רטיבות.  נגד  תוגנה 
שימוש   יורשה  לא   . היצרן  בהוראות  שייקבע  כפי  הזמן  ובמשך  בטמפרטורה 

 באלקטרודות שלא יובשו כנ"ל . 
 אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו, או אשר טיבן נפגם באופן אחר תיפסלנה . 

 
 ך הכנה לריתו 57.03.03

קצוות הצינורות ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים  
 יתוקנו לשביעות רצון המהנדס . 

ושיירי צבע.   לכלוך, שמן  לנקות היטב מכל  יש  את קצוות הצינורות העומדים לריתוך 
 צבע ושמן יש להסיר בנפט או בבנזין . 

ח  צמנט,  מלט  של   פנימי  ציפוי  בעלי  בעובי  בצינורות  להיות  בשפותיו  המלט  ציפוי  ייב 
 מלא . 

  
 חיתוך צינורות 57.03.04

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי  
 הזווית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד . 

מי  חיתוך  מכשיר  בעזרת  מכני,  חיתוך  במכשיר  ורק  אך  יבוצעו  חל  החיתוכים   . וחד 
ע"י   או  אלקטרודות  ע"י  פנימי  בטון  ציפוי  עם  צינורות  חיתוך  לבצע  מוחלט  איסור 

 "ברנר" . 
 

 התאמת הצינורות 57.03.05
 מפתח השורש בין הצינורות יהיה כזה שיבטיח חדירה מלאה ללא שריפות .

ס"מ ויימדד ע"י מדדיי הריתוך הסטנדרטיים. התזוזה הרדיאלית    1.5-2.0המפתח יהיה  
מ"מ  ובמקרה של תזוזה יותר גדולה יש    1.0דפנות הצינור זו לגבי זו לא תעלה על    של

 לחלקה באופן שווה לאורך היקף הצינור . 
לשם מרכוז הצינורות המתחברים לקו ישר יש להשתמש בחישוק התופס את הצינורות  
של   טובה  תפיסה  יבטיח  השורש  ריתוך  אשר  עד  החישוק  את  להסיר  אין  מבחוץ, 

 ת . הצינורו
 
 



 

 

 

 

 

 ביצוע ריתוכים  57.03.06
הריתוכים יבוצעו בסיבוב או במצב קבוע. הריתוך בסיבוב יורשה רק בתנאים שיבטיחו  
שני   סיבוב  המאפשר  אדנים  של  מתאים  סידור  ע"י  הצינורות  התאמת  על  שמירה 

 צינורות או יותר . 
רקע  ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים אל אדנים מעל התעלה או מעל הק 

 בצד התעלה, על מנת להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו . 
האפשר   ככל  למעט  ויש  קבוע  במצב  יבוצע  הראשון(  הריתוך  )מחזור  השורש  מחזור 

  2.5בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. עובי מחזור השורש יהיה בערך  
 ס"מ . 

סיבי מכל  התפר  את  לנקות  יש  ומחזור  כל מחזור  השלמת  ולכלוך.  לאחר  ם, קשקשים 
 את הניקוי יש לעשות ביד בעזרת פטיש ריתוך ומברשת פלדה . 

-3.0מספר המחזורים בכל תפר לא יהיה פחות משניים. עובי מחזור המילוי יהיה בערך  
  -מ"מ ולא יותר מ   0.8  -מ"מ. המחזור האחרון צריך לבלוט מפני הצינור לא פחות מ   3.5
 מ"מ .  1.5

יהי בערך  רוחב המחזור העליון  חומר    3ה  כל  הנעיץ שלפני הריתוך.  גדול מרוחב  מ"מ, 
ריתוך ירותך היטב עם מתכת היסודית ועם המחזורים הקודמים. את התפר הגמור יש  

 לנקות היטב במברשת פלדה . 
לשם   אקספנדו,  באבקת  שימוש  תוך  ירותכו  צמנט  ממלט  פנימי  ציפוי  בעלי  צינורות 

הצינו קצוות  את   . הצפוי  המשכיות  ע"י  קבלת  וחלודה  מלכלוך  היטב  לנקות  יש  רות 
 מברשת פלדה . 

ל  שעה( במים נקיים    1/2  -יש לערבב היטב את הכמות הדרושה של האפקה )שתספיק 
של   הציפוי  קצוות  את  להרטיב   . נוזלי  לא  המשחה  כל    2שמצב  על  ולמרוח  הצינורות 

בציפוי ע"י  מ"מ. כמו כן יש לתקן בהזדמנות זו פגיעות קטנות    2  -קצה שכבה בעובי כ
את   להצמיד   . משחה  ריתוכים    2מריחת  ע"י  ולתפוס  רווח  ללא  הדוק  באופן  הקצוות 

קלים )פיקים(, לנגב היטב את הקצוות מעודף המשחה ולייבש את המשחה ע"י חימום  
  6010מסוג    1/8מעלות צלזיוס( . את התפר הראשון יש לרתך באלקטרודה "   120  -קל )כ 

אמפר, את התפרים הבאים מרתכים באלקטרודה    100  -מ. הזרם יהיה לא יותר    610או  
 .  610או  6010מסוג  5/32בקוטר "

בעודף   להשתמש  אין  הרמטית,  בצורה  סגורה  הזמן  כל  להחזיק  צריכים  האבקה  את 
 המשחה כתוספת להנחת חומר חדש . 

 
 תנאים לביצוע ריתוכים  57.03.07

מרווח   יהיה  בתעלה  או  הקרקע  מעל  ריתוכים  מבצעים  מכאשר  קטן  לא    40-העבודה 
על   יתר  הרתך  על  להצר  לא  כדי  מספיק  גודל  בעל  יהיו  ראש  לריתוכי  הבורות  ס"מ. 

 המידה . 
אויר   מזג  מתנאי  מושפע  להיות  עלול  הריתוכים  טיב  כאשר  ריתוך  עבודות  לבצע  אין 

 בלתי נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות . 
 

 האוויר מתאימים לביצוע עבודות הריתוך.  המפקח יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג 
 

 עבודות ריתוך שונות 57.03.08
 

 א. ריתוך אוגנים 
הצינורות.   ריתוך  על  שנאמר  למה  בהתאם  יהיו  לצינורות  האוגנים  ריתוך  טיב 

(, ירתך הקבלן בנוסף לריתוך חיצוני, גם  ON SLIPבריתוך אוגנים מתלבשים )
בעל אוגנים  האגן.  פתח  בתוך  פנימי  לצינורות  ריתוך  ירותכו  רחוק  צוואר  י 



 

 

 

 

 

לריתוך צינורות, תוך התאמה מדויקת ומרכזית על האוגן כלפי    –כמפורט לעיל  
 הצינור . 

 בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור . 
העלולה   אחרת  פגיעה  מכל  או  ריתוך  מחומר  האטימה  שטחי  על  לשמור  יש 

 לקלקל את שטחי האטימה . 
 

 . קשתות מרותכות ב
ביצוע פניות בקו ע"י קשתות מרותכות, מותר רק על פי היתר מיוחד שניתן ע"י  

 המפקח . 
הקשתות המרותכות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים )"פלחים"( פלחים אלה  
מדויקת   התאמה  תוך  המקום  תנאי  או  שבתכניות  המידות  לפי  במסור  ייחתכו 

תהי  ריתוך  שאחרי  בכך  לשני  האחד  והמידות  של  הצורה  המוכנה  לקשת  ה 
 הדרושות לפי התכנית . 

מקרה   בכל  לעיל.  כמפורט  בפלחים  וירותכו  ייחתכו  פנימי  ציפוי  בעלי  צינורות 
מהציפוי   בטיבו  נופל  ולא  וחלק  רצוף  להיות  בקשת  הפנימי  הציפוי  חייב 

 שבצינורות .
 

 ג. קשתות מוכנות 
כו לצינורות ע"י ריתוכים  קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירות

ישרים כמפורט לעיל לגבי ריתוך צינורות, תוך הקפדה מדויקת על מצבה הנכון  
ורק   אלכסוני אך  חיתוך  ע"י  יעשו  הקשתות  בזויות  קלים  שינויים   . הקשת  של 

 באמצעות מכשיר חיתוך מכני בקצה הקשת ו/או הוספת "פלח, בהתאם לצורך . 
 

 ריתוכי חדירה  .ד
ס"מ וזאת על    20חובר לצינור ראשי ע"י ריתוך לא יעלה מעל  אורכו של סעיף שי

מנת לאפשר תיקון של הציפוי הפנימי בצנרת, ריתוכי חדירה יבוצעו ע"י חיתוך  
בצינור   הדרוש  הפתח  חיתוך  הראשי.  הצינור  לצורת  החודר  הצינור  של  מדויק 
יהיה כמפורט לחיבורי  וטיב הריתוך  וריתוך הסעיף של הצינור הראשי    הראשי 
צינורות. הצד הפנימי של הריתוך יוחלק וינוקה היטב, באופן שיהיה מעבר חלק  

 במלוא הקוטר של הצינור .
ס"מ על מנת לאפשר   20בצינורות עם ציפוי מלט פנימי לא יעלה אורך הסעיף של  

 לתקן ביד את הציפוי הפנימי . 
  

 תיקון של ליקויים בריתוכים .ה
 הגמר, בהתאם לאישור המהנדסמותר לתקן נקבי מחט וקעקועים במחזור 

 מ"מ לא ייחשבו כפגם .  1.0קעקועים אשר עומקם אינו עולה על  
לפני ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם ע"י חיטוט באזמל, ליטוש או חיתוך  
בלהבה, כל הסיבים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה. במקרה שיתגלו סדקים  

סמן כל פגם שיתגלה בצינורות  בתפר יש לחתוך את התפר ולחבר מחדש. הקבלן י
או בחיתוכים ע"י סימון ברור בצבע שמן על גב הצינור. כל התיקונים בריתוכים  

 ובדיקתם ע"י המהנדס, ייעשו לפני הורדת הצינורות לתעלה . 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 אביזרים ברשת המים  57.04
 

 כללי  57.04.01
ובמיוחד משטחי האט לכלוך  נקיים מכל  יהיו  לפני התקנתם  ימה. בהרכבת  האביזרים 

הצינורות   לבין  האביזרים  בין  התאמה  המדויק,  איזונם  על  להקפיד  יש  האביזרים 
 צריכה להיות מדויקת, ולא מאולצת. לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח . 

 תשומת לב הקבלן מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב: 
המצויני מאלה  אחרים  אביזרים  לספק  מעוניין  והקבלן  ובכתב  במידה  במפרט  ם 

לאישור   החלופיים  האביזרים  לנושא  הטכני  החומר  כל  את  להעביר  עליו  הכמויות 
המהנדס טרם תחילת בצוע העבודה . אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס  

 ייפסלו, ועל הקבלן יהיה לפרקם על חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט . 
 

 נטים( ברזי כבוי אש )הידר  57.04.02
מהקו   • יציאה  ביצוע  המים,  ושאיבת  הצינור  גילוי  חפירה,   : כוללת  העבודה 

עטיפה   עם  פלדה  צינור  והנחת  אספקה  הצורך(,  )במידת  מים  סגירת  הראשי, 
מטר, כל החיתוכים והריתוכים הדרושים,    2.0חיצונית וציפוי פנימי באורך עד  

 אספקה וריתוך זקף או קשת לפי תנאי המקום . 

, עם הסתעפות חרושתית  FHFS, דגם  3יה בודד עם מצמד שטורץ "ההידרנט יה •
 .  4בקוטר "

•   . הצפה  למניעת  שבירה  מתקן  יותקן  ערה,  רכב  כלי  תנועת  בהם  במקומות 
 .  4המתקן יהיה בקוטר "

עבודה   • ללחץ  יתאימו  השבירה  ומתקן  השריפה  תוצרת    16ברזי  ויהיו  אטמ' 
 "רפאל" או ש"ע בטיב . 

 
 מגופים  57.04.03

ה כוללת : אספקה, הובלה והתקנת המגוף, אוגן ומחבר אוגן והתחברות  העבוד •
 לקו המוצע בצורה שתידרש ע"י המפקח . 

)כולל(, יהיו מגופי טריז, עם ציפוי אמאיל פנים    3"  -מגופים בקוטרים גדולים מ •
 ואפוקסי חיצוני . 

 )כולל(, יהיו מגופים כדוריים .  2"  -מגופים בקוטרים קטנים מ •

 אטמ' .   16תאימו ללחץ עבודה של  כל המגופים י •
 
 תאים למגופים 57.04.04

 כל השוחות יהיו מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תו תקן ישראלי . 
 החוליות  .1

בטיב   ש"ע  או  תעשיות  וולפמן  תוצרת  עגולות  טרומיות  מחוליות  יהיו  התאים 
 מאושר. התאים יהיו עם סימון השגחה של מכון התקנים . 

 התא תונח שכבת חצץ בהתאם לפרט מצורף . בתחתי             
ת"י   לדרישות  בהתאם  תהינה  לפי  -שקע  658החוליות  ועומק  בקוטר  תקע, 

המצורפות חלק.  .  התוכניות  מספיק  להיות  חייב  החוליות  של  הפנימי  המשטח 
 .  MCהחוליות תהינה מדגם  

 
 
 



 

 

 

 

 

 התקרה  .2
 . טון  40התקרות יהיו מסוג "כבד" לעומס   –תאים המותקנים בכבישים 

 לא נדרש התאמת גובה פני התא . –תאים המותקנים בשטח פתוח 

 

 המכסה  .3
לפי ת"י   ברזל,  מיצקת  עגול  יהיה  לעומס  489המכסה  יהיה  בכבישים המכסה   ,

  12.5עומס של    –טון. במדרכות ניתן להסתפק בעומס "בינוני"    40עומס    –"כבד"  
 טון . 

 המכסים יהיו תוצרת וולקן או ש"ע בטיב מאושר .
ויעוד    המזמין / המועצהם יהיו עם כיתוב לפי הנחיות המזמין, עם סמל  המכסי

 המכסה "מים" . 
משתלבות,   ריצוף  עם  משולבים  בכבישים  או  במדרכות  המותקנים  תאים 

 המסגרת תהיה מרובעת עם מכסה עגול מיצקת ברזל . 
 
 

 בדיקות לחץ לקו פלדה  57.05
 

רצונו המלאה של המ יש  לאחר השלמת הנחת הקו לשביעות  ואחרי כיסוי חלקי,  פקח 
בדיקה   לחץ   . הידרוסטטית  לחץ  בדיקת  הקו  את  תיער   15לבדוק  הבדיקה   .   ך אטמ' 

 בקטעים קטעים בלחץ שיקבע ע"י המהנדס או כפי שרשום בתכנית . 
 

לחכות   יש  הקו,  לאורך  ובלוקים  בטון  מבני  קיימים  בדיקת    7אם  התחלת  לפני  ימים 
יש להתחיל   במילוי הקו באיטיות, לשם מניעת הלם מים,  הלחץ. לאחר מתן ההוראה 

 כאשר כל הניקוזים פתוחים לשם שטיפת הקו מלכלוך שנצבר בו . 
 

לאחר מכן יש לסגור את הניקוזים ולהמשיך במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים.  
נזילות   אין  באם  ויבדוק  הקו  לאורך  של הקבלן  כוחו  בא  יעבור  המילוי  זמן  כל  במשך 

 בחיבורים . באביזרים או
שעות לפני עשיית בדיקת לחץ, ולאחר מכן   24באם הקו מצופה בטון מבפנים, יש לחכות 

יש לחבר את המשאבה לקו וללחוץ בהדרגה עד ללחץ שיורה המהנדס. יש לוודא באותו  
זמן שאין נזילות דרך המגופים או אביזרים אחרים. באם הלחץ נשמר במשך התקופה  

 ויתקבל ע"י המהנדס .  המבוקשת ייחשב הקו כאטום
 

בדיקת הלחץ כולל כל הסידורים הדרושים לבדיקה זו ייעשו על חשבון הקבלן, במקרה  
של אי הצלחת הבדיקות, כל הבדיקות הכרוכות בבדיקות חוזרות, ניקוי תעלות ממים  

 . תחולנה על חשבון הקבלן ובוץ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 צינורות פוליאתילן  57.06
צינורות לחץ מפול על  חל  זה  להיות  פרק  או  להיטמן בקרקע  יאתילן המיועדים 

מונחים על פני הקרקע. הצנרת מיועדת להובלה בלחץ של מים לרבות מי שתייה.  
למים . מיון   4427הצינורות והאביזרים יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי ת״י 

 הצינורות יהיה כדלהלן: 
 . PE100לפי החומר  *
 . SDR) -11לפי יחס מידות תקני )  *
 הנומינלי )מ״מ(.לפי הקוטר   *
 בר.   16  -לפי הלחץ הנומינלי )הדרג(  *
   מוספים לעמידות בקרינת השמש לצינורות המותקנים מעל פני הקרקע ואינם  *

 מיועדים להספקת מי שתייה.           
התכה   אבזרי  ע״י  או  פנים,  ריתוך  ע״י  יעשו  ביניהם  הצינורות  וחיבור  הרכבה 

( באמצעותElectro-Fusionחשמלית  או  זמנית(,    (,  )בצנרת  מכניים  מחברים 
 בהתאם להוראות חיבור בכתב מטעם היצרן מאושרות ע״י המפקח. 

תוקף   ברת  הסמכה  תעודת  בעל  יהיה  הצינורות  וחיבור  ההרכבה  את  המבצע 
מפוליאתילן.   הצנרת  חיבורי  לבצע  וכושרו  יכולתו  את  המאשרת  היצרן,  מטעם 

יזמן על חשבונו את שרות השדה של יצרן ה ויקבל  הקבלן  צינורות והאביזרים, 
 אישור כי עבודתו תואמת את דרישות היצרן. 

יסופקו   בגלילים  הספקה  אין  בהם  בקטרים   . בגלילים  יסופקו  הצינורות 
 הצינורות, הכל עפ״י דרישות המתכנן ואישור מנהל הפרויקט / המפקח. 

פוליאתילן צנרת  לחבר  ניתן  הצינור.  ודרג  לסוג  זהים  יהיו  פוליאתילן    אבזרי 
חיבור   הברגה.  או  יציאות,  אבזר  או  אוגן  אבזר  באמצעות  אחרים  צנרת  לסוגי 

 לאבזרים יכול להיות בעזרת טכניקות של ריתוך או הברגה. 
ניהול   מערכת  המנהל  מיצרן  יהיו  הקבלן  ע״י  שיסופקו  והאביזרים  הצינורות 

 . ISO-9002איכות מאושרת עפ״י ת״י 
ור מהספק )יצרן( על מקור חומר  לכל הספקת צנרת ואביזרים יצורף מכתב איש

 הגלם וסוג חומר הגלם. 
 

 שטיפה וחיטוי הקווים 57.07
 

 שטיפת קווי מים  .א

והבדיקות   .1 העבודות  כל  וגמר  והאביזרים  הצינורות  מערכת  השלמת  לאחר 
הקשורות בכך ולפני ביצוע החיטוי תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל  

 המערכת, צינורות ואביזרים . 

תי .2 המערכת.  השטיפה  של  הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים  הזרמת  ע"י  עשה 
 לצורך בצוע השטיפה יש להשתמש בספוג לניקוי הצנרת באופן מוחלט . 

מהירות   .3 תיווצר  שבמערכת  לכך  תספיק  קטע  לכל  שתוכנס  המים  כמות 
 מ'/לשנייה .  1.0זרימה של לא פחות מאשר 

ן לשביעות רצון  השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטי 
 המפקח באתר, אולם לא פחות מאשר חצי שעה .

ובה   .4 השטיפה  תכנית  את  לאישור  למפקח  הקבלן  יגיש  השטיפה  ביצוע  לפני 
המים   וכמות  המים  מקורות  הוצאתם,  המים,  הכנסת  נקודות  את  יפרט 

 הנדרשת . 



 

 

 

 

 

, התחלת ביצוע השטיפה מותנית באישור בכתב מאת המפקח  מודגש בזאת .5
 ביומן העבודה .   באתר, ויירשם 

 

 חיטוי קווי מים  .ב

של   .1 בשיעור  למים  כלור  הוספת  ע"י  יעשה  הקו  כלור    50חיטוי  לליטר  מ"ג 
" קוטר  בעלי  בצינורות  ושל    12חופשי  בצינורות    30ומטה,  לליטר  מ"ג 

 שעות .  24 -, ויש להשאיר את הכלור בקו ל 12שקוטרם מעל "

י .2 הכלור  שמי  באופן  השטיפה,  עם  תתחיל  הכלור  כל  תוספת  את  גם  שטפו 
 המגופים של המוצאים . 

כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצינורות בעלי   .3
 ופחות, וכלור בצורת גז לצינורות בקוטרים גדולים יותר .   24קוטר "

של   .4 תקופה  הקו    24בתום  בסוף  החופשי  הכלור  שארית  חייבת  שעות 
מ"ג לליטר. אם השארית    25חות  )המרוחק מנקודת הכנסת הכלור( להיות לפ 

מ"ג לליטר, יש להשאיר את מי הכלור    50או    25  -מ"ג לליטר ל  10הינה בין  
שעות . אם שארית הכלור החופשי בתום    24או    12בקו לתקופה נוספת של  

 מ"ג לליטר, יש לשטוף את הקו מחדש .  10  -שעות היא מתחת ל 24

שיטפונו .5 מי  נכנסו  א  ת אם  הנחתו  בעת  הקו  סיבה  לתוך  מכל  מכן,  לאחר  ו 
של   למקסימום  עד  הכלור  שיעור  את  להגדיל  יש  לליטר,    200שהיא  מ"ג 

  48  -בהתאם למידת הזיהום. במקרה זה יש להאריך את משך הכלורינציה ל
ל אפילו  ומוטב  לפחות,  בתום    72  -שעות  החופשי  הכלור  ושארית  שעות 

 מ"ג לליטר .  50תקופה זו תהיה לפחות  

י יבוצע ע"י קבלן משנה המאושר ע"י משרד הבריאות.  , שהחיטומודגש בזה .6
חיטוי   בוצע  בהם  הקטעים  את  המפרט  מסמך  העבודה  בסוף  להגיש  ועליו 

 ואת תוצאות בדיקות המעבדה לאיכות המים . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 קווי ביוב – 757.0פרק 
 
 צינורות ביוב  157.07.
 

     PVC -צינורות ביוב מ -   1.1.07.57
 
בהתאם  לדרישות ת"י    SN-8  עבה  PVCיהיו צינורות    -מ'  4.75יוב בעומק עד  לקווי ב  .1

 .   מ"מ 200 –  884
מעל   .2 בעומק  ביוב  צינורות    –מ'    4.76לקווי  דרג    –  HDPEיהיו  בהתאם    10לחץ, 

 .             5239לדרישות ת"י  
עבור    –מ'    4.0מ"מ. ולא יעלה על   160לקוטר    –מ'    3.0אורך הצינורות לא יעלה על        

 מ"מ ומעלה.  200צינורות בקוטר 
יהיו   .3 הצינורות  לחיבור  עד  המחברים  כי  בזאת  מובהר  רגיל,  פנים  לריתוך  מחבר 

 לא יורשה שימוש בצנורות פלדה עם פעמון קצר.   20קוטר "
 קשיח כמו הצינורות.  PVC -האביזרים יהיו מ  .4
ובדפנות השוחות תעשה ב .5 מתאים  אמצעות מחבר  התקנת צינורות בקירות בטון 

ולתאים   ועל  לצנרת  הקבלן  ע"י  יסופק  המחבר  המתכנן.  ע"י  מראש  מאושר 
 חשבונו. 

 
 רשימת ספקים לצנרת המסופקת ע"י הקבלן  1.1א.
 

הכלולה     העומקים  בכל  המנרת  של  והיצרנים  הספקים  רשימת  להלן 
במחירי היחידה של סעיפי אספקה והנחה של צנורות. הרשימה כוללת את 

הס שאליו  שם  הצנרת  יצרן  ושם  זה  לפרוייקט  הצעה  לנו  שנתן  פק 
 מתיחסים בהצעה. 

כמובהר בזאת כי כל הצנורות שיסופקו על ידי הקבלן חייבים להיות בעלי    
 תו תקן ישראלי. 

הקבלן יעמיד שרות מטעם יצרן הצנורות אשר ילווה את בצוע הפרוייקט   
 בכל מהלך העבודה. 

 רכים בהם יבצע שרות השדה את עבודתו.על הקבלן לפרט בהצעתו את הד   
   



 

 

 

 

 

   -הערה חשובה :
   

 הצעתו לא    33 -ו 34קבלן אשר לא ימלא את הפרטים הנדרשים בעמודים 
 תבחן ותפסל על הסף.   

 צנרת פי.וי.סי  .1      
 לביוב לפי ת"י כמפורט. SN –  8מריביב עבה צנרת פי.וי.סי    
 _______ שם הספק _____________________       

 שם היצרן ____________________________            
            

 כמות  סוג הצינור  
 משועת  

 מחיר 
 יחידה 

 סכום )₪( 

1.1 160 ø   "עבה"SN-8  
   884ת"י  

   

1.2 200 ø   "עבה"SN-8  
 884ת"י  

   

סה"כ צנרת פי.וי.סי       
 ) לא כולל מע"מ(. 

   

  
   
ש    לנו  שידוע  מצהירים  היחידה אנו  במחירי  כלול  הנ"ל  לצנרת  התשלום 

לאספקה והנחה של הצנרת המחיר שישולם יהיה במסגרת הנ"ל ויהיה רק  
 עבור אורך נטו של הקוים לפי מדידה.

 אנו מצרפים את הצעות הספקים לפרויקט זה.    
 

 ____________     חתימת המציע      ___תאריך _____________    
 

להח הערה:    הקבלן  טופס על  עם  הצנורות  יצרן/ספק  את  תים 
 "הצהרת היצרן/ספק המצ"ב.

אחד        כל  להחתים  יש  יצרנים/ספקים  מספר  של  במקרה 
 מהם בנפרד.

 
 
 
 

 הצהרת יצרן/ספק הצנורות  
 

רוכש    לשמו  השימוש  את  ומעמיקה  מקפת  בדיקה  בדק  כי  מצהיר  היצרן/ספק 
מתאימים   שיספק  הצנורות  וכי  הצנורות,  את  לשימוש המזמין  גמורה  התאמה 

ליעודים זה עפ"י התכנון  וכי הצנורות מתאימים  שיעשה בהם כמובילי שפכים 
שהוצג בפניו ובאם תבוצענה הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמנת הצנורות 

 שהוצגו בפניו. 
 
 
 

   _____________                    ________     ___________ _ 
 חתימה וחותמת    ובתכת     שם היצרן/ספק הצנרת   
  



 

 

 

 

 

 ( פוליאתילןצינורות לקווי ביוב ) 12.57.07.
 .   SDR 17.1או  PE-100יהיו מסוג  הצינורות  •

 מ'.  8הצינורות יסופקו במוטות באורך של   •
 .    תהצינורוהאביזרים יהיו מאותו סוג כמו  •

 

 ריתוך צינורות )חיבור בין צינורות(  22.57.07.
 

 BUTT WELDING .א

חיבו  להשיג  הכדי  בשיטת  טובה  איכות  בעל  צריך    utt WeldingB  -ר  הריתוך 
להתבצע בהתאם להוראות היצרן וע"י צוות מיומן )במסגרת מכרז זה הריתוכים  

 יבוצעו ע"י צוות של המפעל( בהתאם לשלבים הבאים : 
 

יישור, התאמה וניקוי קצוות הצינור שאותם יש לרתך. לאחר יישור הצינור   .1
 חומר שומני אחר בקצוות המיועדים לריתוך .  אין לגעת בידיים, או בכל

לחיצת קצוות הצינור שאותם רוצים לרתך אל אלמנט חימום בטמפרטורה   .2
 . בצורה זו מתקבלת שכבה של חומר מותך בקצוות הצינור . C˚ 210-230של 

כדי להאריך את זמן    בלחץ נמוךהחזקת קצוות הצינור כנגד אלמנט החימום   .3
 הגדלת כמות החומר המותך .   ללאהחימום של קצוות הצינור 

 הרחקת קצוות הצינור החמים והוצאת אלמנט החימום .  .4

 .  בלחץ קירוב והצמדת קצוות הצינור החמים זה לזה יבוצע  .5

 .  ללא לחץקירור החיבור יבוצע  .6

 בזמן הריתוך יש לבצע מיגון מפני אבק .  .7

בצע באחריות המפעל המ –, וויסות הטמפרטורה וכו'    P, הלחצים    Tהזמנים  .8
 את הריתוכים בשטח עבור הקבלן . 

 

ריתוך הצינור יבוצע בצידי התעלה והצינור ויורד לתעלה לאחר מכן. במידת  
הצורך למעבר מכשולים, זוויות מיוחדות וכו' ניתן לרתך את הצינור בתעלה  

 מטר של התעלה( .  2 -)הדבר מחייב הרחבה מקומית ל
מישותו היחסית של הצינור ע"י  ניתן לחסוך בזויות מוכנות מראש ע"י ניצול ג 

 פעמים קוטר הצינור .   25-30  -בצוע כפוף ברדיוס השווה ל
התשלום בגין ריתוכים חריגים, קשתות, ריתוכים בתעלה ומעבר מכשולים,  
ואת   הציוד  את  הקבלן  לרשות  יעמיד  הספק  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע,י  יבוצע 

 נציגו לבצוע הריתוכים לפי דרישת הקבלן. 
ביצוע תוספת הריתוכים    עבור  כל  תשולם  במחירי    לא  כלולים  יהיו  והם 

 היחידה השונים . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 הנחיות לריתוך בשיטת האלקטרופיוזן :    .ב

 בצוע הריתוך יהיה ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות .  .1

 הנחיות בצוע :  .2

בדוק את קוטר הצינור, ודא שהוא אחיד לכל היקפו, חתוך את הצינור   2.1
 ישר ושווה . באופן אנכי,  

השכבה   2.2 את  הרחק  וגירוד.  לניקוי  המיועד  השטח  את  הצינור  על  סמן 
המחומצנת )החיצונית( בעזרת מגרדת )אין להשתמש בנייר זכוכית !!!(,  

 נקה את הצינור בחומר ניקוי מיוחד בעזרת בד נקי . 

של   2.3 עומקם  )כמידת  לאביזר  חדירתו  עומק  את  הצינור  על  סמן 
 ( . המעצורים הפנימיים באביזר

הוצא את המחבר מהשקית והכנס את הצינור לתוכו, עד למעצור. קבע  2.4
 את הצינור בעזרת התופסים . 

 חבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר. אדום לאדום. שחור לשחור .  2.5

 בבוקר הריתוך, והמתן עד לסיום זמן הריתוך .  STARTלחץ על לחצן  2.6

ש 2.7 כפי  הקירור,  זמן  במשך  תפוס  במצב  הצינור  את  על  החזק  כתוב 
 האביזר . 

 דקות . 10זמן קירור  –   minCOOL 10 לדוגמא :
בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר, בעומק הנכון   2.8

 ושלא הייתה נזילת חומר מקצוות האביזר . 
 
 

 תאים ומתקני מערכת הצנרת  32.57.07.
 

 דרישות מיוחדות  .א
מוחלט .1 איסור  מכ  חל  טבעות,  תחתיות,  יציקת  ותקרות  על  סים 

לשוחות באתר.  כל השוחות על כל מרכיביהם חייבים להיות מייצור  
 טרומי במפעל מאושר בעל תקן ישראלי. 

 
כן   .2 מוחלטכמו  איסור  משולבות    חל  בתחתיות  שימוש  על 

בתחתיות    תאוניברסאליו להשתמש  מעוניין  יהיה  והקבלן  במידה 
יהיו אלה עם עיבודים מוכנים דוגמת "אקרפל סט" בלבד  משולבות 

 בעלי כניסות ויציקות מתאימים לתכניות בלבד . 
 

דו .3 פוליאוריטן  ע"י  פנים  אטומות  תהיינה  הבקרה  שוחות  -כל 
מיקרון   500בעובי    Corropipe II Waste Linir  קומפוננטי

ל סולבנט(    V  type  16  d  astm  100%-המתאים  )ללא  מוצקים 
Polyisocyanate resin and polyol resin     'של חבMadison 

Chemical Industries Inc. 
 

לציפוי.    והכנת השטח  פני השטח  ניקוי  לאחר  ייעשה  הציפוי  יישום 
ייעשה   במפעלהציפוי  חרושתי  באופן  ורק  הציפוי  אך  טיב  בדיקת   .

  תיבדק ע"י רציפות חשמלית למתח נמוך. 
 

 



 

 

 

 

 

 שוחות בקרה  .ב

 

עגולות  .1 מדגם    תחתיות  טרומיות  "מוזאיקה    MBתהיינה  ביח"ר  תוצרת 
 וולפמן" או ש"ע בטיב, בעלות סימון השגחה של מכון התקנים. 

 
עשויים   יהיו  התחתית  ורצפת  יציקה  דפנות  ולא  אחת  מונוליטית  ביציקה 

שלבים ובהם  .  בשני  מדויקים  קדוחים  פתחים  יהיו  התחתית  בדפנות 
 . 40  -מורכבים מחברי שוחה ע"י המפעל, הבטון בתחתיות יהיה  ב

 
יהיו   תחתית  ה   3בכל  באמצעות  חורי  ונוחה  בטוחה  הרמה  שיאפשרו  רמה 

חורי הרמה יהיו חורים    אביזר הרמה המשמש גם להרמת חוליות טרומיות.
   .לא עוברים

 
ועומק    תקע, בקוטר-שקע  658תהיינה בהתאם לדרישות ת"י מס'   - החוליות .2

הפנימי המשטח  אם  ביותר.  חלק  פנימי  משטח  עם  התכניות  יהיה    לפי  לא 
.    1:1דק של    קבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחולמספיק חלק יחליקו ה

 ההחלקה תבוצע עם כף טייחים. 
וולפמן תעשיות בע"מ או ש"ע בטיב     MCהחוליות תהיינה מדגם   של מפעל 

 לא תותר התקנה של חוליות קוניות. 
 

 תהיה טרומית, שטוחה, מבטון:  - התקרה .ג
 טון. 40לעומס   -תהיה התקרה   בכבישיםבשוחות המותקנות 

פני השוחה   בשטח פתוחשוחות המותקנות  ב גובה  בעתיד    ולא תידרש התאמת 
יותקנו תקרות מטיפוס "כובע". בתקרות מטיפוס כובע תיקבע  המסגרת בבית  

 החרושת בזמן היציקה. 
 

בינוני    -  המכסה .ד עגול מברזל יציקה, לעומס  טון, או לעומס    12.5המכסה יהיה 
"כרמל  40כבד   מדגם  "וולפ 44  -טון  תוצרת  הכיתוב  "  עם  בע"מ"  תעשיות  מן 

 .489לפי ת"י ועם סמל הרשות המקומית  המתאים 
 

המותקנות   • לעומס    -  במדרכהבשוחות  בינוני,  המכסה  סוג    12.5יהיה 
 " עם סגר מיצקת ברזל. 44 -טון, דגם "כרמל 

 
המותקנות   • משתלבות  בשוחות  אבנים  עם  המסגרת    -במדרכה  תהיה 

"כרמל מדגם  יהיו  והמכסים  ברזל,  55  -מרובעת,  מיצקת  סגר  עם   "
 תוצרת "וולפמן תעשיות".   

 
יהיה סוג המכסה כבד,    -  בכביש או במפרצי חניהבשוחות המותקנות   •

" עם סגר מיצקת ברזל, תוצרת "וולפמן 44  -טון דגם "כרמל    40לעומס  
 תעשיות".  

 

-יהיה המכסה עגול, דגם "כרמל   -  בתוך המגרשיםבשוחות המותקנות   •
  בטון( . " עם סגר ב.ב. )44

 



 

 

 

 

 

 ס"מ.  50יהיה קוטר הפתח בתקרה    -  מ' 1.25בשוחות בעומק עד    •
 

 ס"מ.   60יהיה קוטר הפתח בתקרה   -מ'  1.26בשוחות בעומק מעל  •
 

•  ( המכסה  חניה    L.Tרום  במפרצי  או  בכבישים  המותקנות  בשוחות   )
 יהיה עד רום פני הכביש או מפרץ החניה. 

        ס"מ מפני הקרקע  30-ום פני המכסה גובה בבשטחים פתוחים יהיה ר               
 הסופיים.                
 לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.  יגרזוהמכסים  •

 
 מחברי השוחה  .ה

"פורשדה   • או  "איטוביב"  מסוג  יהיו  השוחה  "      905Fמחברי 
 המתאימים לסוג הצינורות. 

 מחבר שוחה יותקן בכל כניסה ויציאה ובהתאם לקוטר הצינור.  •

 מחבר השוחה יותקן במפעל יצרן השוחות.  •

 השוחות תהיינה אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  •
 

   TM –אטם איטופלסט   . ו

חיבור האלמנטים השונים של תא הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט    •
 יישום הבצוע בהתאם להנחיות היצרן .

•  . השוחות  הנחת  במחירי  נכללת  הסרטים   אספקת 
 

 מדרגות  –ידה  שלבי יר .ז

מסוג    מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה. המדרגות תהיינה    1.00   בשוחות בעומק .1
 . ASTM-C  478מדרגות רחבות לפי 

תהיינה   ס"מ מינימום . משני צידי המדרך 25רוחב המדרך של המדרגה יהיה   .2
בליטות למניעת החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר  תא הבקרה פנימה  

 ס"מ.  13.5לפחות 

ס"מ מבנה   35מדרגות תהיינה מורכבות בדפנות זו מעל זו במרווח אנכי של  ה .3
 סולם. 

ייבדק .4 ועיגונם  החרושת  בבית  החוליות  יצרן  ידי  על  יותקנו  לפי    השלבים 
 . 658הוראות ת"י מס'  

כאלה   .5 יהיו  אם  הירידה  ששלבי  כזה  ובאופן  אנכית  תהיה  החוליות  הצבת 
 יתקבלו בשני טורים אנכיים. 

 

 הצבת החוליות  .ח
יהיו  אם   , הירידה  ששלבי  כזה  ובאופן  אנכית  תהיה  החוליות  כאלה   הצבת 

 יתקבלו בשני טורים אנכיים. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 אטימות החוליות  .ט
 השוחות תהיינה אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. 

 
 מפלים  .י

 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכנית סטנדרט וכמפורט להלן: 
 יבוצעו ע"י עיבוד פנימי.  -   ס"מ    45מפלים עד גובה  א.  
 יבוצעו ע"י מפל חיצוני.  -ס"מ   45מפלים בגובה מעל  ב.  

 ין. ני יכלול גם יציקת גושי בטון מזו מפל חיצו     ג.
 

 כניסות צדדיות לשוחות  .יא
תקבענה המפקח  שיורה  בשוחות  ו/או  בתכניות  המצוינות  כניסות   בכניסות 

 חיבור מגרשים. צדדיות בעתיד של קווי ביוב ציבוריים ו/או ל
 

לכל כניסה צדדית יבוצע עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים. בקיר השוחה יותקן  
 נור בקוטר וברום שיסומן בתכניות. את הצינורות של יצ

ההכנות לכניסות יש לאטום ע"י פקק מטיט צמנט,  כדי שלא יחדרו דרכם מים  
 לתוך השוחות. 

  יש לסמן את קצה הצינור ע"י יתד. 
 

 קיימת  חבור לשוחה .יב
ובהתאם   והבטיחות  הזהירות  לכללי  בהתאם  יבוצע  קיימת  לשוחה  החיבור 
זה   במפרט  התאום  בא  לא  מקרה  בשום  העבודה.  משרד  ותקנות  להוראות 
וכלפי כל אדם העלול   עובדיו  להוריד את חבותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות 

 להיפגע עקב עבודותיו בשטח. 
 

  300.18רט בתכניות ובהתאם לסעיף  החיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם למפו
ובסעיף   הכללי  המפרט  הוראות    570827של  לפי  ו/או  הבינמשרדי   המפרט  של 

 המפקח. 
 

 הטיפול בצינורות 1.457.07.
 

בצינורות   .א זהיר.  הטיפול  אין  יהיה  מנוף.  באמצעות  תבוצע   הפריקה 
 ואין לגרור אותם על פני הקרקע.  תלזרוק את הצינורו 

הצינורות .ב גבי ייע  גלגול  על  ורק  אך  על    שה  נשען  כשהוא   מסילות 
 קצותיו החשופים מעטיפה חיצונית.  

 כל תיקוני הציפוי החיצוני ייעשו לפני הורדת הצינור לתעלה .  .ג

הצינולפני   .ד פנים  את  לבדוק  יש  הריתוכים  שהוא    רבצוע  לוודא   כדי 
 נקי. 

  מראש באופן כזה פלדה תעשה בתעלה שהוכנה    תקרקעית של צינורו-תתהתקנה   .ה
 מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצנור.  רשייווצ

הרית בדיקות   .ו של  )כ רדיוגרפיות  דרישות  יבוצעו  מהריתוכים(    10%  -וכים  לפי 
 מהריתוכים עפ"י דרישות המפרט הכללי .   10%המפקח ובשיעור של 

יבוצעו   תתקבל,  שלא  ריתוך  בדיקת  תהיה  חשבון    2אם  על  נוספות  בדיקות 
 הקבלן. 



 

 

 

 

 

    
פג  ריתוך  כל  יבוצעל  שימצא  ריתוכים  ום  שני  לעוד  בדיקות  שלא  עו  נוספים 

ל  בנוסף  וזאת  החוזה  מהריתוכים    10%  –נבדקו,  במסגרת    במקרה הנבדקים 
 כנ"ל עלות כל הבדיקות הנוספות תחולנה על הקבלן .

 
 הכנת צנרת ואביזרים והתקנתם בקירות בטון 1.557.07.

 
היות קבועים בקירות בטון  אלמנטים מצינורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים ל .א

 יותקנו כמפורט להלן : 
 האלמנט יותקן במקום בכיוון ובשיפוע כנדרש בתוכניות . 

עיגון   טבעת  באמצעות  תזוזתו  שתימנע  באופן  האלמנט  יחוזק  ההתקנה  לאחר 
+ ס"מ מקוטר הצינור, אלא אם  15  -ס"מ וקוטרה יהיה גדול ב 1.0שעובייה יהיה 

 צוין אחרת בתוכניות . 

 

 צקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה בלתי רצויה . את י .ב
 

 הנחת קווים ואיזונם 257.07.
 

לפני הנחת הצינורות והאביזרים יש לבדקם בדיקה חיצונית על מנת לאבחן   .1
 פגם או לכלוך . 

 הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה לכיוון המעלה .
 מחברי הפעמון יונחו כלפי מעלה הזרם . 

 

בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו  הקווים   .2
יישמר  הכיוון  האנכי(  במישור  והן  האופקי  במישור  )הן  לחלוטין  ישרים 
הצינור   קרקעית  לרום  מעל  קבוע  ובגובה  מקביל  בכיוון  מתוח  חוט  בעזרת 

(I.L. . הרומים יישמרו ע"י בקורת מתמדת במאזנת ,) 

 

במ .3 ייבדקו  הסופיים  נקודות  הרומים  ובמספר  קטע  כל  קצוות  בשני  אזנת 
 1.0±  -ס"מ בקצוות, ו  0.5±ביניים. הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן  

 ס"מ בנקודות הביניים . 
 

באמצעות   .4 תיבדק  האופקי  במישור  הקו  לו. ישרות  במקביל  מתוח     חוט 
 ישרות הקו במישור האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הקו בפנס . 

 
עב .5 יום  כל  קטעי  בתום  כל  את  הקבלן  יכסה  המפקח,  אישור  ולאחר  ודה 

 לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות .הקווים שנחפרו והונחו באותו יום. 
ולא ישולם המחיר האמור בעבור סעיף זה יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות 

 בעבורו בנפרד . 
 

האחרון   .6 הצינור  את  לפקוק  יש  הצינורות,  הנחת  מופסקת  בו  מקום  בכל 
 כניסת לכלוך .  למניעת

 
 



 

 

 

 

 

 בדיקות  357.07.
 

 קווי ביוב  3.157.07.
 כמתואר להלן:   תעלה תבוצע בדיקת אטימות לצנרתלפני בצוע הכסוי החוזר של ה

 
 .   כל קטע וקטע ייבדק בנפרד לגילוי נזילות ודליפות.1 

  
יאטמו קצות הצינורות בתוך תאי הבקרה. .  2                                לפני הבדיקה 

 אטם בנפרד על ידי פקקים. יכל קטע י 
צינורות    יותקנו  הפקקים  פיאזומטריות(-בתוך  )שפופרות  בגבהים   עומד 

של   בגובה  מקרה  ובכל  רום  1.20מתאימים  מעל  לפחות  ודקוד ק מ' 
 נור בנקודה הגבוהה ביותר בקו הצינורות.  יהצ

 
ת  .3   הנמוכה,  מהנקודה  החל  איטי  באופן  ייעשה  במים  הקטע          וך מילוי 

 ריקון האוויר והשהייה של יממה. 
   

מהצ  נזילות  הופיעו  באם  חזותית  בוחנים  הבדיקה  בצוע  נורות        יבעת 
קו הצ יעמודיומהמחברים.  המים  נורות  מפלס  האטימות אם   בבדיקת 

 העומד לא ירד במשך שעה לפחות.  ת בצינורו
 

נור כלשהו, יתוקן הטעון  יבצ   אם תהיה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או . 4              
שהקטע  עד  חוזרת  בדיקה  ותבוצע  המפקח  לדרישות  בהתאם  תיקון 

 הנבדק ימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
 

 הבדיקות תבוצענה בנוכחות המפקח.  . 5              
 

לבצוע  . 6               הנדרש  והציוד  המכשירים  החומרים,  כל  את  יספק    הקבלן 
 הבדיקות. 

 
 שוחות בקרה   3.257.07.

 
   ולאחר  ידי מילוי כל תא עד גובה המכסה,  בדיקת תאי הבקרה תעשה על   .1

 סתימת כל הכניסות וסתימת היציאה בתא הבקרה הסמוך שלאחריו.  
 

דליפה במשך האטימות אם לא מופיעים בו סימני  תא הבקרה עומד בבדיקת   .  2  
 שעה אחת לפחות.         

 
 זילות יתוקנו כל החיבורים  ותיעשה בדיקה חוזרת. אם יתגלו נ .3     
 

 הבדיקות תבוצענה בנוכחות המפקח.     .4        
 

לבצוע  .5        הדרושים  והציוד  המכשירים  החומרים,  כל  את  יספק    הקבלן 
 בדיקות. ה

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 בדיקה סופית  3.357.07.
          
ב          סופית  בדיקה  לבצע  המציע  על  העבודה  קבלת  הצלפני  רשת  שוחותיכל  כולל   נורות 

ואביזרי הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח, על המציע יהיה  
 לתקן את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח. 

 
יהיה   ומחירן לא ישולם בנפרדעבור כל הבדיקות הנ"ל כולל הציוד והחומרים הדרושים            

 נורות. יצ כלול במחיר הנחת ה
 

 שטיפת הקווים  457.07.
 

 נורות והאביזרים וגמר כל העבודות ובדיקות ילאחר השלמת מערכת הצ .1 
  הקשורות בכך, ולפני הפעלת המערכת, תבוצע ע"י הקבלן  שטיפה פנימית                     
 ואביזרים.   תצינורו -של כל המערכת                     

 
ע"י   . 2  תעשה  המערכתהשטיפה  של  הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים   הזרמת 

 והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי ניקוז(.
 

מהירות . 3  תיווצר  שבמערכת  לכך  תספיק  קטע  לכל  שתוכנס  המים             כמות 
מאשר   פחות  לא  של  אשרהשניימטר/  1.0זרימה  עד  תימשך  השטיפה   .           

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח. המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין 
 

השטיפה, .   4  תכנית  את  לאישור  למפקח  הקבלן  יגיש  השטיפה,  בצוע              לפני 
גודל  המים,  מקורות  הוצאתם,  המים,  הכנסת  נקודות  את  יפרט              ובה 

 החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים. 
 

 ת השטיפה. רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע א           
 
 שמירה על הניקיון 557.07.
 
יכין תריסים מעץ או מחומר א            נור.  י הצ חר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הקבלן 

נור המונח בתעלה בתריסים  יבכל ערב, לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצ 
ם את פתחי  נור. כמו כן יש לסתוי אלה כדי למנוע חדירת אדמה או בעלי חיים לתוך הצ

 ל מקרה של הפסקת עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע.כ נור ביהצ
 
לנקות באופן שוטף את הצ           בניןנו י על הקבלן  לכלוך, פסולת  והשוחות מכל    . וכדומה ר 

 נורות והשוחותי הצ בנין וכדומה. לפני עריכת הבדיקה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את

 לשביעות רצונו של המפקח . 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 צילום צנרת ביוב גרביטציונית  657.07.
 

 כללי  6.157.07.
 בגמר העבודה יבוצע צילום טלביזיה.   
 צילום הטלביזיה יבוצע ע"י קבלן לביצוע צילומי טלביזיה לצנרת ביוב אשר יבחר ע"י    
 במכרז נפרד.   רשותה  
או   ילווה  הצילומים,  ביצוע  במהלך  הצילומים  לקבלן  יעזור  הצנרת  וידאג  קבלן  תו 

 לפתיחת שוחות, ניקוי השוחות והצנרת וכיו"ב וכל זאת ללא תוספת מחיר.
בסעיפים     כמוגדר  הקווים  שטיפת  את  הצנרת  קבלן  יבצע  הטלביזיה  לצילומי  כהכנה 

  הבאים: 
 

 בצוע העבודה  6.257.07.
 

 שטיפה  .א
נקי  תהיה  שהונחה  שהצנרת  לכך  לדאוג  הקבלן  על  הצילום  בצוע  מכל  ילפני  ה 

ניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת  חומרי ב 
 הצילום.  

בהתאם למפרט   להכו קוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך,  י הנ
 הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.  

 
 עיתוי העבודה  .ב

העפר   .1 שכבות  והידוק  כסוי  הצינורות,  הנחת  לאחר  ייעשה  הצילום  בצוע 
 ת והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות . בהתאם לדרישו

 
 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהנדס .  .2

 
על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות   .3

 ימים לפני בצוע העבודה .   7מאשר 
 

 מפקח . הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או ה .4
 

 מהלך הבצוע .ג
אורך   בקטעי  סגור  במעגל  טלביזיה  מצלמת  החדרת  באמצעות  יבוצע  הצילום 
מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלביזיה  

 במהלך בצוע הצילום. 
 

 תיעוד .ד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן בעזרת  

קולי   גוף הסרט  תיעוד  על  לגבי מיקום    בלויתבעזרת מיקרופון,  הערות המבצע 
 מפגעים וכד'. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 תיקון מפגעים  .ה

הקלטת   .1 של  חוזרת  בדיקה  במהלך  ו/או  הצילום  פעולת  ובמהלך  במידה 
המתועדת יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב  

 . ל המהנדסלבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה ש
   

 יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים. הקבלן .2
 

המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך   לאחר תיקון .3
 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה". 

   

 הצגת ממצאים  . ו
לאחר   רק  ובנוסף  המכרז,  לתנאי  בהתאם  תהיה  המזמין  ע"י  העבודה  קבלת 

תיעוד  מסירת   המפקח.  המהנדס  של  רצונו  לשביעות  שנערך  הצילום  תיעוד 
 הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי ממצאים. 

 

 ( CDקלטת וידאו ) .1
שת וידאו  הקו  יקלטת  של  מצולם  תיעוד  תכלול  המזמין  ברשות  לכל  שאר 

שוחות.   זיהוי  ויכלול  מבצע  אורכו,  הערות  יכלול  הקלטת  של  הקול  פס 
 י בצוע הצילום. העבודה תוך כד

 

 דו"ח צילום  .2
 במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה .  •
 דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכנית עדות " לאחר ביצוע".  •
 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים :  •

 
וקטעי הקו .א )סכימה( של הצינור, שוחות בקרה  בהתאם    מרשם מצבי 

לסימוניהם בתכניות הבצוע, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי  
 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו . 

 
נקודת   .ב הקו,  קטע   : שתכלול  טבלה,  בצורת  הצילום  של  שוטף  דו"ח 

וידאו, תאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך  
 הקו משוחה סמוכה . 

 
 חה הצילום לגבי מהות המפגעים . סיכום ממצאים וחוות דעת מומ .ג

 
 מסקנות והמלצות .  .ד

 
ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה   .ה רצוי שהדו"ח 

 יצולמו מעל גבי מסך הטלביזיה בעזרת מצלמה מתאימה . 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 אחריות הקבלן  6.357.07.
 

חוז  צילום  לערוך  זכות  לעצמו  המזמין  שומר  מפגעים"  "תיקון  בסעיף  לאמור  ר  בנוסף 
 לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.  

 
נזקים שנגרמו    ויתגלו  או    ר לצינובמידה  כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת 

לום  יעלות הצ   נור אשר באחריות הקבלן י כל עבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצ
 . תחול על הקבלןהנוסף במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון 

   
 .על חשבון הקבלן ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין המפגעים יתוקנו 

 
   כל זאת כפוף  לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן

 לתנאים הכלליים של החוזה . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 ביוב מים ואופני מדידה ותשלום לקווי   – 857.0פרק 

 
 כללי  1857.0.

הכלול                         ולתנאים  להוראות  בכפיפות  תימדדנה  העבודות  הכלליכל  במפרט  ובמפרט   ים 
 הבינמשרדי, וכן בסעיפים להלן. 

במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים   
 ם. את ביטויים באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכלליים, או הנוגדים אות

 :  בכל מקרה של סתירה ייקבעו הסעיפים להלן
 

 ואישורים תרישיונו 2857.0.
המתחי                         ישירות  והבלתי  הישירות  העלויות  האגרות  כל  כל  להוצאת  מהפעולות  יבות 

היחידה    תוהרישיונו במחירי  ככלולות  אותם  ויראו  הקבלן  חשבון  על  יהיו  השונים 
  לא ישולם עבורן בנפרד.והשונים שבכתב הכמויות 

 
 בדיקות שדה ומעבדה  3857.0.

של תנאי בצוע החוזה ע"י הקבלן, כל ההוצאות של    2.41-ו  2.40בניגוד לנאמר בסעיפים                          
 לעיל תהיינה על חשבון הקבלן.   57.01.6בצוע הבדיקות שפורטו בסעיף 

העלול  העיכובים  כל  את  בחשבון  להביא  הקבלן  לה על  למועד  יים  ו/או  לעבודה  גרם 
 השלמתה עקב בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם. 

 תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון.                          
 

 תכניות עדות "לאחר ביצוע" 4857.0.
בד                       תכניות  ואספקת  הכנת  )עבור  החומר    העתקים  5-ב  (MADE   ASיעבד  כל  כולל 

להכנתם   שיידרשו  בנפרדוהעבודה  ישולם  היחידה    לא  במחירי  ככלול  ייחשב  והמחיר 
 השונים שבכתב הכמויות.

 
 בטיחות  5857.0.

מוש  ינדרש להשתמש בכל אמצעי הבטיחות בכדי למנוע מפולת בעת החפירה. בעבור ש                         
, או נדרשים מתוך תקנות הבטיחות בעבודה  רשותידרש ע"י היבטיחות ש בכל אמצעי ה

 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  לא ישולם בנפרד 
 

 אספקת והנחת צינורות  6857.0.
 

 כללי  .א
והתשלום                           המדידה  ואופני  מתייחסים  לאספקת  קווים   לאספקה,הנחת 

בצוע כל    כולל חפירה ו/או חציבה,  ת והספחים,נורוי הצהובלה,פיזור והנחת  
 החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים, והם כוללים:

 אספקה, הובלה ואחסון הצינורות בראש האתר .  •
 את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות, כולל מדידות     •

 לבדיקת איכות הבצוע והתאמתו לתכנון .      
                  וכות בבצוע בדיקות אטימות ושטיפתאת כל ההוצאות הכר  •

 . קווים, לרבות המים אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים        
   דרישותפי  כל ההוצאות הנובעות מבצוע שאינו מקצועי ו/או אינו על    •

 ט. המפר         



 

 

 

 

 

הנזק    • בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שייגרם  נזק  כל                               תיקון 
תת או  עילית  מערכת  ו/או  מתקן   , למבנה  שהיה  -שנגרם  בין   קרקעית 

החזרתם למצבם    ידוע על קיומה מראש ובין שלא, וכן בצוע כל הדרוש
הנזק.   גרימת  טרם  בעלי  להכו כשהיה  עם  הנ    בתאום  זוק  יהרכוש 

 ולשביעות רצונו של המפקח. 
    גם    ול המחיראם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות, יכל   •

   ופני , א לעיל 4.1.7את כל עבודות העפר, כולל כל האמור לעיל בפרק              
 נורות. ימדידה ותשלום לעבודות עפר להנחת צ              

 

 צינורות ביוב  .ב

תהיה מ"א, מסווגת בהתאם לסוג, קוטר   ת צינורויחידת המידה להנחת   (1
 נור. יועומק הצ 

 
     נורות,  י פיזור, חפירה וההנחה של הצקה, הובלה, אספהמחיר יכלול:        
 לרבות האטמים, מצע ועטיפת חול ומלוי חוזר מובחר.                          

 
 בעבור מילוי חוזר מובא תשולם תוספת מחיר.   

 
 בצוע מילוי חוזר במילוי מובא ייעשה באשור בכתב מאת המפקח.  
   )לאחר בצוע עבודות החפירה   נור יימדד מפני הקרקע בפועל י עומק הצ 
   נור. ינור לאורך ציר הצי מדרכות( ועד לתחתית הצו  ויישור לכבישים       
 העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות.        

 
 יכלול גם את ההספקה, ההובלה    תצינורומחיר היחידה להנחת  (2

 וההתקנה של כל האביזרים הדרושים. 
 

 . כללי לעיל 1מור בסעיף  וכל הא (3
 

 חבור לתא ביוב קיים  .ג
 חבור לתא קיים יימדד ביחידות שלמות, ויכלול:  

אספקת החומרים, חפירה, חציבת דופן התא, שבירת קרקעית התא, התקנת  
סביב  יהצ ותיקון  חוזר  מילוי  הקרקעית,  עיבוד  החיבור,  איטום  החדש,  נור 

 התא. 
של עבודה ללא התחשבות בעומק    וכן כל עבודות העזר הנלוות לבצוע מושלם

הצ  וקוטר  הקיים  המוצעיהתא  לעקיפת    נור  שאיבה  בציוד  שימוש  כולל   ,
 . השוחה וכיו"ב

 
 מעבר דרך קירות  .ד

מעבר   אבן  תצינורועבור  קירות  וכד' דרך  בטון  תעלת  בטון,  אבן,  גדר  לא   , 
 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה.  ישולם בנפרד

 
 שוחות בקרה  .ה

לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם   השוחות תימדדנה (1
 לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה . 



 

 

 

 

 

במחירי היחידה יהיה כלול בצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות,  (2
 לרבות מצע מהודק בתחתית . 

במחירי היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי   (3
בין   וחבור  שוחה  מחברי  לרבות  מסוג  העזר,  אטם  ע"י  החוליות 

 איטופלסט . 

מ"מ לעיגון    5, בעובי  D+ 15מחיר היחידה כולל גם טבעות עיגון בקוטר  
 צינורות פלדה בקירות שוחה . 

)ממין   (4 רגילה  תקרה  כולל  היחידה  אלא   12.5לעומס    104.1.2מחיר  טון( 
 אם צוין אחרת בכתב הכמויות . 

 בבית החרושת.   מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות (5
 מחיר היחידה יכלול מכסה בהתאם לאמור בכתב הכמויות.  

 
 מפלים חיצוניים  . ו

 מפלים חיצוניים יימדדו ביחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול : 
, טבעת נעילה, אטם חדירה לצינור  DROPאספקה והתקנת ברך )מפל( דגם  

,  90  °   סטנדרטית  PVC, זווית  CS  –  910הכניסה, אטם חדירה תחתון מסוג  
סטנדרטי עם פעמון בצד העליון, קדח עליון בגוף תא    PVC  –צינור אנכי מ  

עטיפת   וברגים,  אומגה  חבק  כניסה,  צינור  הביקורת(,  פתח  )עבור  הבקרה 
 .בטון מזוין מסביב לצינור המפל

   

 גושי עיגון .ז
יימדדו ביחידות שלמות ללא תלות בקוטר   גודל וצורת  רהצינוגושי העיגון   ,

ומח  שבכתב  הגוש,  עיגון"  "גושי  בסעיף  האמור  כל  את  יכלול  היחידה  יר 
 הכמויות.

 
 צילום צנרת בטלביזיה  .ח

 צילום  צנרת בטלביזיה יימדד במ"א, מחיר היחידה יכלול : 
וכן את כל התאומים הדרושים    ושטיפת הקוויםניקוי   בטרם בצוע העבודה 

הכו הצילום,  לפי  ללביצוע  הרצ"ב,  במפרט  המפורט  המ  לפי  פקח  הוראות 
 . ולשביעות רצונו המלאה

 
 פתיחת ותיקון כבישים  .ט

 
מאבנים   ו/או  מאספלט  מדרכות  ו/או  כבישים  ותיקון  פתיחה  עבור 

 משתלבות, ישולם לפי מטר אורך בהתאם למחיר יחידה בכתב הכמויות . 
 כולת העבודה הינה לפי האמור לעיל במפרט המיוחד זה . ת

 

 צינורות מים  .י
 טר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול :קווי הצינורות ישולמו לפי מ

 אספקה, הובלה, פיזור והנחה של הצינורות לאורך תוואי העבודה .  .1

  ן קרקעיים, דיפו-הכשרת התוואי, חפירה ו/או חציבה כולל עבודה במים תת .2
 דפנות החפירה באם יידרש וביצוע דרך תחזוקה לצינור . 

 החומר והידוקו . ס"מ לפחות בהיקף הצינור, פיזור  20ריפוד בחול בעובי   .3



 

 

 

 

 

הובלה   .4 אספקה,  כולל  ועטיפה  ציפוי  השלמת  ריתוכים,  הצינורות,  הנחת 
והתקנה של כל הקשתות והאביזרים הנדרשים לביצוע התוואי מלבד כאלה  

 שעבורם קיים סעיף נפרד .

 מהריתוכים בהתאם לקביעת המפקח .  10%צילום רנטגן של  .5

הכבלים .6 הביוב,  המים,  קווי  כל  של  החציות  המכשולים    ביצוע  ושאר 
 הקיימים בשטח, בין אם מסומנים בתכנית ובין אם חסרים . 

 ביצוע בדיקת לחץ לפי דרישות היצרן .  .7

 מילוי חוזר, הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המיותרת .  .8

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן .  .9

למשך   .10 הצינור  יצרן  של  כל    10אחריות  את  ביצע  שהקבלן  לאחר  שנים 
 ת הדרושות ע"י היצרן . הבדיקו

 

 התחברות קו מים מוצע לקו מים קיים  .יא
 המחיר יהי לפי מחיר יחידה קומפלט, ויכלול : 

שיימדד   מגוף  כולל  )לא  והאביזרים  הצינורות  כל  והרכבת  הובלה  אספקה, 
כיסוי   המים,  וניקוז  סגירת  הקיים,  הקו  גילוי  הריתוכים,  כל  עשיית  בנפרד(, 

 . מהודק וסילוק עודפי חומרים 
 

 חיבור מגרש לרשת אספקת המים )או הכנה(  .יב
כל האביזרים,   והתקנת  ויכלול אספקה, הובלה  ביחידות שלמות  יימדד  המחיר 
עד   הנלוות  הנדרשות  העבודות  כל  ובצוע  הצינורות  קטעי  הברזים,  הספחים, 

 לקבלת חיבור או הכנה לחיבור מושלמת .
 

 ברזי כבוי אש )הידרנטים( .יג
   ידות שלמות ויכללו :ברזי כבוי האש יימדדו ביח

 .  3אספקה, הובלה והתקנת ברז הכבוי אש )הידרנט( בקוטר " •

 .  3מצמד שטורץ "  •

 מטר . 2.0באורך עד   4קטעי צינורות פלדה " •

 כל האביזרים הדרושים עד לקבלת פרט מושלם .  •

 במידה ויידרש להתקין מתקן שבירה, ישולם בנפרד עבור מתקן השבירה. •

 

 מגופים .יד
  באמיילאטמ', עם צפוי פנים    16עבודה    אוגנים, לחץמוג  טריז  המגופים יהיו מס 

 וצפוי חוץ אפוקסי, תוצרת "רפאל"  או ש"ע בטיב. 
 

 המדידה תהיה ביחידות שלמות והמחיר יכלול:
והתקנת   עגון  מגופים,  אספקת  ואוזני  עיגון  מוטות  ברגים,  לאוגן,  מחבר 

וקטעי בטון,  גושי  למגופים,  תמיכה  קשתות,  )לא    תצינורו  חרושתיים,  פלדה, 
כל   ובצוע  הדרושים  האביזרים  שאר  וכל  בנפרד(  שיימדד  למגוף  התא  כולל 

 העבודות הדרושות 
 

 



 

 

 

 

 

 תאי מגופים  .טו
יחידות לפי  יהיה  מגופים  לתאי  בהתאם    המחיר  מסווגות  ומוגמרות  שלמות 

 , ויכלול:לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה
טרומיות, מחוליות  למגופים  בטון  תאי  והרכבת  ת"י    אספקת  כולל  658לפי   ,

וב  והמכסים  התקרות  והתאמת  הרכבת  חצץ  יאספקת,  והנחת  אספקת  טונם, 
 בתחתית, עשיית חגורת בטון, חפירה, מלוי מהודק וסילוק עודפי חומרים. 

הכיתוב   ועליו  ברזל  מיצקת  יהיה  המזמיןהמכסה  הנחיות  הרשות    לפי  וסמל 
 . המקומית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

   HDPEתנאים לביצוע עבודות התקנת צנרת 
הקבלן יצרף את כל המסמכים המפורטים להלן לצורך אישור מוקדם של הקבלן   

לעבודות צנרת. המזמין רשאי לפסול על סמך המסמכים שיצרף הקבלן את מקור  
התקנת   עבודת  לביצוע  המשנה  קבלן  את  ו/או  הצינורות  סוג  את  ו/או  הצינורות 

 ר, שיטה או קבלן הקשורים לעבודות הצנרת.הצנרת ו/או כל חומ
בנושא הצינורות    רואים את ההצעה  לעיל  פסל המזמין את הגורמים כאמור  לא 

 כמאושרת, עקרונית וכאישור זמני.
הנושאים    ויתר  הצינורות  בדיקת  בהליכי  להמשיך  ניתן  זה  אישור  סמך  על 

 המפורטים בסעיף זה. 
מהוו  זה  סעיף  פי  על  המזמין  אישור  להתחיל  אין  ניתן  פיו  שעל  סופי  אישור  ה 

 בביצוע העבודה. 
 

 רשימת המסמכים שעל הקבלן לצרף להצעתו היא כלהלן :  
 

בוצעו   א.  ידו  על  המוצע  הצינורות  בסוג  כי  היצרן  ידי  על  חתומה  הצהרה 
בארץ   רלוונטיים  פרוייקטים  המפרטת  טבלה  לצרף  יש  דומים.  בפרוייקטים 

הפרויקט, שנת ביצוע, אורך הצנרת וקוטרה,  ובעולם עם הפרטים הבאים: מהות  
 מיקום הפרויקט, מזמין העבודה ופרטיו. 

 
מפרט טכני סטנדרטי ומפורט של יצרן הצינורות המוצעים המאשר את עמידת   ב. 

הצינורות בדרישות המפורטות להלן: שיטות הפריקה, ההנחה, החיבור והריתוך  
החי בקרת  ואופן  המומלץ  הציוד  את  הצינורות,  הצהרת  של  לצרף  יש  כן  בורים. 

)למעט במקומות שלגביהם   פי שיטות אלו  ורק על  הקבלן כי העבודה תבוצע אך 
 נאמר אחרת בתוכניות או המפרט המיוחד(. 

 
שמו וניסיונו של מנהל העבודה בשטח, בין אם הוא מטעם הקבלן הראשי ובין   ג. 

 אם הוא מטעם קבלן המשנה. 
 

ורשה לבצע את עבודות התקנת הצנרת, הנחה,  אישור היצרן לקבלן כי הינו מ  ד. 
 הלחמה וריתוך בהיקף הנדרש במסגרת עבודה זו.

המזמין או בא כוחו רשאים לפסול את מקור הצינורות ואת שיטות הביצוע בכל   
שלב משלבי העבודה במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם מתאימים או  

הקבלן להחליף את יצרן הצינורות  אינם מתבצעים כראוי. במקרה כזה יהיה על  
לכך.   בקשר  תביעות  כל  לקבלן  שיהיו  וללא  המפקח  רצון  לשביעות  אחר  בגורם 

וכן     ISO  9002נוהלי ההתקנה של הקבלן לעבודות איטום יעמדו בהתאם לדרישות  
 יעמדו לרשותו מערך כח אדם לביקורת, כפי שמפורט להלן:

  
 מנהל ביצוע ראשי של החברה  א. 
 ס בקרת איכות מהנד  ב. 
 מנהל פרויקט  ג. 
 מנהל עבודה  ד. 
 מהנדס פרויקט  ה. 
 רתך ראשי  ו. 
 מנהל בטיחות  ז. 

את   כוללת  איננה  אשר  הצעה,  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  כי  מודגש 
 מלוא הפרטים הדרושים כמפורט לעיל. 



 

 

 

 

 

 תכונות הצינורות 
 

 בלה שלהלן: בעלי תכונות כנדרש בט HDPEהצינורות יהיו צינורות  
  

 שיטת הבדיקה  יחידות  ערך  תכונה 
 3Kg/m ISO 1183 959 משקל סגולי 

MFR (Skg/190C) 
 קצב זרימת נתוכת 

0.45 .gr/10 min ISO 1133 

 ASTM-D 1603 %  2 תכולת פחמן 
 2N/mm ISO 6259 25 חוזק למתיחה בכניעה 

 ISO 6259 %  > 600 התארכות מירבית 
 2N/mm ISO 527 900 מודול אלסטיות 

 1טמפ' התרככות לפי ויקט )

kg ) 
127 C FSO 306 

 min ISO 10837. > 20 יציבות טרמית 
 mm/(mC) ASTM-D 696. 0.13-0.2 מקדם התפשטות טרמית

 
בתקנים    יעמדו  הפוליאטילן  צינורות  להכנת  המשמשים  הגלם  חומרי 

 . 5392ות"י   ISO 4427  ,ISO 4437 ,ISO 8085-1/2/3  ,ISO 10838-1/2/3הבינלאומיים 
 . 3%תכולת חומר ממוחזר נקי בחומר הגלם לייצור הצינורות לא תעלה על  

 
הצינורות יהיו שלמים ללא פגמים, עמידים בקרקע ונוזלים קורוזיביים במיוחד,   

עמידים בפני נברנים, חומרי הצינור ייוצבו ע"מ להקנות לצינור הגנה בפני קרינה  
 . 2Gj/m .5.0סגולית בעוצמה של -אולטרה

 
יישא זיהוי ספציפי לאותו צינור הכולל את    הצינורות יסופקו במוטות, כל צינור 

 . 5392פרטי היצור כמפורט בת"י 
את    המפרטים  היצרן  של  טכניים  מפרטים  להצעתו  הקבלן  יצרף  לעיל,  כאמור 

וכן   הרלוונטיים  התקנים  הבדיקה,  שיטות  הצינורות,  של  הפיזיקליות  התכונות 
 לצות. שיטות ביצוע מומ

 
טיפול    אחסון,  הובלה,  לגבי  מפורטות  בהוראות  מצוייד  יהיה  הקבלן  כן,  כמו 

 הנחה, ריתוך, בדיקות שדה ומעבדה.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 כתב כמויות  57.09
 

 מבוא  01957.0.
הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות. הקבלן לא   •

ות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות  ידרוש שינוי במחירי היחידות אם הכמוי 
 הרשומות בכתב הכמויות, בהתאם לנאמר בחוזה . 

התחייבויותי • וכן  המזמין  דרישות  כל  את  ויוודא  המפרט  את  יקרא    ו הקבלן 
 ההדדיות, אופני המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה .

בכתב   • האמור  הכמויות,  וכתב  המפרטים  בין  וניגודים  סטיות  של  במקרה 
 מויות הוא הקובע. הכ

ישולם   • ואין להם מחיר בכתב הכמויות,  יסופקו ע"י הקבלן  עבור חומרים אשר 
 הוצאות . 20%לקבלן בעבור החומרים לפי מחירון דקל עם הנחה של 

ו/או   • בחגים,  ו/או  עבודות שיתבצעו בשבתות  בגין  תוספת מחיר  כל  לא תשולם 
 בשעות הלילה . 

 
 מחירי היחידה  02957.0.

 ודה המתוארים להלן כוללים את הסעיפים כמפורט במפרט הטכני ובנוסף : מחירי העב
 כל החומרים, מים, מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנזכרים בעבודה זו .  (א
מסגרות,   (ב בטון,  עבודות  הנ"ל,  החוזה  של  השלם  לביצועו  הדרושה  העבודה  כל 

התחתי  לרומי  חפירה  המגוף,  ומפרטי  השוחות  ובנית  הצינורות  קווי  ת  הנחת 
 והשיפועים . 

 בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו' .  שהשימו (ג

וכל   (ד ושמירתם,  ובדיקתם, אחסנתם  כל הנ"ל למקום העבודה, העברתם  הובלת 
 הובלת עובדים לאתר העבודה . 

 המסים והאגרות למיניהם . (ה

 עבודות מדידה והסימון שיידרשו, לצורך בצוע העבודה .  (ו

 .  בדיקות מעבדה (ז

גשם   (ח מי  ניקוז  גישה,  דרכי  ועבודות העזר להכנת השטח,  כל העבודות הזמניות 
 וכו' .

 
 הוצאות כלליות לעבודה נוספת  03957.0.

והכלליות של   ייחשב כמקיף את כל ההוצאות המוקדמות  דלהלן  סכום כתב הכמויות 
דות  כל סוגי העבודה כמפורטים בו, וכמו כן, ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור עבו

 בגבולות המפרט הכללי .  –נוספות כלשהן, אשר המפקח רשאי להזמינן  
 

כל הכמויות מופיעות באומדנא, התשלום יהיה בהתאם לכמות שתבוצע בפועל בהתאם  
 למדידה בשטח . 

 
 
 
 

 

 





     
 
 
 
 
 
 

מפרט לעבודות חשמל מ"ג, מ"נ, 
   , גילוי אש וכריזת חרוםתאורה

 
  שלב א' –דקל הרחבה מושב שם הפרויקט : 

 
 מושב דקליזם :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מכרז מהדורה: 
 10.05.21 תאריך :  

 אריאל כספי  הכין:  
 אירוינג פייביש   אישר: 

 
  2671מס'    פרויקט
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 תוכן עניינים 

 

  מתקני חשמל -08פרק  

  כללי  08.01

  אינסטלציה חשמלית 08.02

   מערכת הארקות 08.03

  לוחות חשמל מתח נמוך 08.04

 ותאורת חרום  גופי תאורה 508.0

 רשימת ציוד שווה ערך 08.06

 . נספחים 08.07

 . הצהרות 08.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 מתקני חשמל -08פרק  

 כללי  .0108

 פתיח .010108.

 ובעל סימון כוכבית לעבודות בפרויקטים של לפחות 5א/בעל רישיון קבלן המשנה לחשמל יהיה  .1

שנים   5שהסתיימו במהלך  בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות בסדר גודל דומה משרד הביטחון, 

 .האחרונות

 .הוא קבלן מורשה באחד ממשרדי הממשלההחשמל קבלן  .2

תמיכת מהנדס חשמל בחברה שהוא שכיר החברה ולא יועץ חיצוני. מהנדס  ח יקבלן החשמל יוכ .3

 בתוקף. החשמל יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס

קבלן החשמל חייב להקצות לעבודות מתח גבוה מהנדס ביצוע אשר יהיה אחראי ליישום התכנון   .4

 ובעל ניסיון בביצוע ניהול עבודות חשמל מתח גבוה.

ם, התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן )בכל מקרה של העבודה תבוצע בהתאם לחוקי .5

 (:סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט

 .ותקנותיו העדכניותחוק החשמל  .א

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי, מוליכים, כבלים, צינורות למתקני  .ב

 חשמל ותקשורת. 

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך. –  61439ת"י  .ג

 מערכות גלוי אש . 1220ת"י   .ד

 לכריזת חירום.   NFPA72תקן בינלאומי  .ה

 . ומרחבים מוגניםתקנות הג"א למקלטים  .ו

  של חברת החשמל. ת. לרבות כללי הרשת הארציוהוראות חברת החשמל תקנות .ז

 (  YES/HOTתקנות והוראות בזק לקוי טלפון  וחברות הכבלים והלווין ) .ח

בנושאי חפירות, צנרת, סימון,   םהרלוונטייכל הפרקים המפרט הכללי הבין משרדי כולל את  .ט

למערכות גילוי    34,  לחשמל  08וכו' במפרט הכללי  הבין משרדי  ובמיוחד פרקים    ,תאי בקרה

 לתקשורת ,בהוצאת משרד הביטחון.   18ו  לבקרת מערכות במתקן 35, וכיבוי אש

 .  1173ת"י –להגנה בפני ברקים תקן ישראלי  .י

 .  E01נוהל מתקני חשמל באתרים רפואיים  .יא
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 מסמכי החוזה.התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד ל .יב

 ורשימת הכמויות    נספחים טכניים .יג

 . 1966תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשכ"ו  .יד

 הנחיות משרד החינוך למוסדות חינוכיים.  .טו

 העבודה ו/או הרשות המקומית.תקנים והנחיות של מזמין   .טז

 

 בכל המסמכים הנ"ל הכוונה היא למהדורה המעודכנת ביותר הקיימת והמפורסמת.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות מיוחדות של הרשויות המוסמכות כגון: חברת החשמל 

הבריאות, משרד לישראל בע"מ, בזק בע"מ, משרד התקשורת, קופת החולים הכללית, משרד 

משטרה וכו' תבוצענה בהתאם לאותן דרישות או הוראות ועל   רשות הטבע והגנים, האנרגיה,

המבצע/קבלן להצטייד באישור שאכן מילא אחרי כל ההוראות המיוחדות מאת הרשויות הנ"ל. הקבלן 

ולתקנים גין סתירה בין מסמכי המכרז להוראות המיוחדות הנ"ל בלשום תוספת מחיר  לא יהיה זכאי

 המפורטים לעיל. 

 המזמין רשאי לדרוש מהקבלן/מבצע הצגת אישור כזה.

זה או  מפרטכל הסכסוכים אן חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים ב .6

עניינים הדנים בתנאי תשלום יובאו להכרעת בורר דין שיתמנה ע"י הצדדים  בחלקים ממנו למעט 

פארק תעשייה   2כזאת יהיה הבורר מר פייביש אירוינג מרח' הגת בהסכמה. בהיעדר הסכמה 

הרשות עומר. חתימת הצדדים על מסמך זה תיחשב כחתימה על שטר בוררות ולבורר ניתנת 

לקבל החלטות חלקיות או להוציא צווי ביניים, לפסוק בדרך של מטרה והוא לא יהיה קשור בדינים  

 כלשהם לצדדים.

 העבודה: הקף  .020108.

 זה: פרויקט העבודות הכלולות ב .1

   פרויקטהעבודה מקיפה חפירת /חציבת תעלות והנחת כבלים בשטח המוגדר לביצוע  •
 2671מספר: 

 המיקום המדויק של העבודות יקבע ע"י המפקח הממונה בשטח. •

או בחלק ממנו תוך  הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל תחומי שטח  •

כדי תאום מלא עם העיריות, המועצות המקומיות, בזק, מקורות, קו מוצרי הדלק 

 .ועוד… לצורך קבלת כל האישורים הדרושים
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 המזמין שומר לעצמו את הזכות:  .2

 העבודה בין מספר קבלנים.  לפצל את ו/או  לקבלן רק חלק מהעבודות למסור .א

 לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.   .ב

 להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.  .ג

 לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.  .ד

 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.  ו/או  לבצע את העבודה בשלבים .ה

, ת כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלןשימוש של המזמין בזכויו

 והקבלן מחויב לספק מידע, הדרכה וכל הדרוש להשלמת העבודה.

העבודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות יתר העבודות באתר. ייתכן והעבודה תבוצע בשעות 

בשלבים, בקטעים ובשעות לא  לילה או בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות. עבור עבודות 

 שגרתיות לא תשולם תוספת למחירי היחידה או כל פיצוי אחר. 

 הצעת ציוד שווה ערך )ש"ע(  .030108.

 .כש"ע יחד עם הצעתו של הקבלןהצעת ציוד ש"ע תתאפשר בכפוף להגשת רשימת הציוד המוצע    .1

 בעת הליך בחירתו. אם לא פורט יחד עם הצעת הקבלן  תעיקריולא יתקבל ציוד ש"ע למערכות  .2

 הצעת הקבלן תיבחן יחד עם רשימת הציוד ש"ע ביחס להצעות המתחרים.  .3

 בחוזה. במידה ולא הוגשה רשימת ש"ע יחד עם ההצעה , יסופק הציוד המאופיין  .4

. הקביעה הסופית של מידת התאמת מודגש בזאת שהאחריות להוכחת ציוד כש"ע חלה על הקבלן

וקביעתה תהיה סופית וללא  למתכנן החשמל של הפרויקטכש"ע תישמר  הציוד שהוצע ע"י הקבלן

 עוררין. 

 (:AS MADEתכניות עדות  ) .4.00108

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת התכנון  .1

 המקורי. 

 עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את מתקן כפי שבוצע )תכניות עדות(. .2

או שרטוט ממוחשב אחר  AUTOCAD –תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

 בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. 

 מתכניות העדות שהכין. ודיסקסטים  3הקבלן ימסור למזמין  .4



 
6 

 

 הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י  ).............(  בתאריך ......." הקבלן יציין בשדה   .5

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. .6

 תיאור המתקן  .5.00108

 
 תשתיות חשמל תאורה ותקשורת . –הרחבת מושב דקל   .1

 
 

 רשימת תוכניות: .7

 

 

  מספר תכנית אורית
 1 2671-201/2 תכנית חשמל ותקשורת 

 2 2671-20-2/2 תוכנית חשמל ותקשורת 

   

 3 2671-80-1/1 תוכנית מרכזיית תאורה 

   

 4 2671-70-1/1 תוכנית פרטים 

 
 חברת חשמל, בזק והוט .  :התוכניות אינן סופיות וייתכנו שינויים עקב תיאומים עם הרשויות 
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 : וספר מתקן  בדיקות, אישורים, תאומים 08.01.06

 

 :כללי . 1

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה אפשרויות   .1.1

  אתר.הביצוע ב

קשיים    ,הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים .1.2

 בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל  .1.3

 לה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו.  האמצעים העומדים לרשותו כל תק

הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה  .1.4

מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו על  ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או  

 ודה. קבלני משנה או באי כוחם אשר להם ימסר חלק כל שהוא מהעב

הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע  באחריות  .1.5

כל תביעה   אושרהעבודות כגון הרכבות ,יציקות ,מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף, וכו' לא ת

 לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.  

בזק, חח"י וכו' יבוצעו ע"י הקבלן דרך המפקח ולא תשולם בגינם כל  התאומים בשטח עם  .1.6

 תוספת.

או  \הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי החשמל ו .1.7

 או כל מתקן אחר שבתחום טיפולו  . \ או צנרת דלק ו\תקשורת ו

ר חייב למדוד במדויק  כל המידות של הלוחות ושל מקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן אש .1.8

 ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין את הלוחות בפרויקט. 

 בשטח ושל מקומם הפיזי המערכתכל המידות של תכנון מהלך מערכת פסי הצבירה,  .1.9

ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין לאמת  , באחריות הקבלן אשר חייב למדוד במדויק

 כל חלקי המערכת. תא

 

 בדיקות:  .2

לבדיקת המתקן בשלמותו או   מתאים לסוג העבודהשיון יבעל ר חשמלעל הקבלן להזמין בודק 

בחלקו לפי הדרוש ממנו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, וכן לבצע על חשבונו ובתוך פרק  

שהבודק  ידרוש. כל זה יחול אפילו אם לא  הזמן שיקבע ע"י המפקח, כל התיקונים וההשלמות

לצורך   ינההכמויות של החוזה. בדיקת חברת החשמל נחשבת כתק  מופיע הסעיף מפורשות בכתב

 .זה

יהיה מושלם ומוכן ליום    הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי המזמין לביקורת ויוודא שהמתקן 

וספרי מיתקן בהתאם של תוכניות "מצב סופי"    סטים  3הביקורת. כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן  
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ן וזאת בנוסף עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על חשבון הקבל . תשלומיםלמפורט בהמשך

 לתיקונם של כל הליקויים אשר ימצאו במהלך הביקורות )במידה וימצאו(. 

 
למתקני החשמל במהלך ההרצה של המתקן , כל חיבור חשמל לחלק  קבלן החשמל יהיה אחראי 

 מהמתקן יחויב בבדיקה ואישור בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן .  

 :דו"ח הבודק יכלול  את הפרוט להלן 

 שם, כתובת, גודל חיבור, מתכנן, מבצע, בודק.  -פרטי המתקן   .א

 הצהרת חשמלאי שהמתקן בוצע עפ"י חוק.  .ב

תוצאות בדיקת מערכת הארקות התנגדות לולאת התקלה ורציפות הארקה והתאמתן  .ג

 .חשמוללצורת ההגנה בפני 

 תוצאות בדיקת מערכות מ"ג .ד

 מפסק ראשי. תוצאות בדיקת לוחות חשמל ,התאמתם לחוק החשמל וכיול  .ה

 תוצאות מדידות של בידוד מוליכים והכבלים.  . ו

 תוצאות בדיקה של מקורות אספקה חלופיים )אל פסק, גנרטור(. .ז

 בדיקת שילוט: כבלים, צנרת, קופסאות, בתי תקע ומפסקים. .ח

 אישור לחיבור חשמל וחתימת הבודק. .ט

 

חראי דאג הקבלן לקבל אשור אימתח נמוך מאוד מחשבים ובהשלמת ביצוע תשתיות ל .2.1

 .לתשתיות שבוצעו של המזמיןהתקשורת 

יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים למערכת שהכין  וכריזת חרום  בהשלמת מערכת גילוי אש .2.2

 ויקבל אישורם למתקן גלוי אש שביצע.

בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג   .2.3

ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים, שידרשו על ידם. העבודה תחשב  המזמין 

 . כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין

 

 :בודות חשמל בשלביםע .3

הקבלן יבודד את כל שאר חלקי המערכת כגון: אביזרים, הזנות,  לקראת שלבי חשמול והרצה   .3.1

חיבורים, כבלים, לוחות וכל הנדרש ע"מ למנוע מגע מקרי וסיכון כלשהו כולל כל השילוט 

 הנדרש. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. 

לתיבות חיבור  כללית, בכל השלבים אין להשאיר מוליכים חשופים ללא מהדקים או מחוץ  .3.2

ולוחות. באחריות הקבלן מניעת גישה של אנשים בלתי מורשים ללוחות ע"י שימוש באמצעי 

 נעילה, שילוט אזהרה מתאים. 
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בכפוף לכל הכללים המחמירים של חשמול אתרי בנייה   ו ייעש  והזנות זמניות  חשמול בשלבים .3.3

ל בתאום מלא ו, הכעפחת ראשי לכל אזור מחושמל שיפורק לאחר חשמול קבו  שילוטים,  כולל

 . הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. עם המפקח

 על כל לוח נעול יש להתקין שילוט ברור מהיכן הוא מוזן ואצל מי יש מפתח.  .3.4

 

 SYSTEMבאחריות הקבלן להשתתף ולספק את כל הסיוע הדרוש במהלך הרצת מערכות / .4

INTEGRATION  הפרויקט. הנ"ל כלול במחיר העבודה  כפי שיידרש ע"י נציג המזמין בכל שלבי

 ולא ישולם בנפרד. 

 ATA100או  spec 2000I  ,1000DSעל בסיס תקני  – ספר מתקן .5

 ספר המתקן יכלול את המסמכים הבאים:

 הוראות הפעלה בשפה העברית עבור כל הציודים.  •

 הוראות אחזקה בשפה העברית כולל משטר טיפולים נדרש. •

 הוראות טיפול בתקלות בשפה העברית.   •

 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות מספרים קטלוגיים , שם וכתובת היצרן/ ספק . •

 לעיל. כמוגדר   AS-MADEתכניות עדות  •

 הוראות בטיחות והתנהגות בשעת חירום לגבי כל ציוד וציוד.  •

 וכו'.   , מכון התקניםמשרד האנרגיהרישוי כל התעודות והאישורים כגון: תעודת בודק,  •

 אחריות: 7.0108.0

נציגי המזמין  והן  \תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות .1

ע"י המתכנן והמפקח.  בכל מהלך הביצוע ועד למסירה הקבלן אחראי על המערכות שהקים כולל 

 , נורות, משנקים וכד'.UPSציוד "מתבלה" כגון סוללות לתאורת חרום, מצברים של 

 חודש מתאריך המסירה האחרונה.  24  ההיית תהמינימלתקופת האחריות  .2

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.   .3

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו. תקופת   .4

 מיום ההחלפה. חודשים  24האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.   .5

 במידת הצורך.  " תקוליםגופי תאורה " האחריות למתקן כוללת גם החלפת  .6
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 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים:  8.0108.0

 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  .1

בכל התנאים המפורטים במפרט   מוצעיםהתחשב עם הצגת המחירים הרואים את הקבלן כאילו 

ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי    המוצעים ע"י הקבלןובתכניות. המחירים  

התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו 

ינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לש

 מכל סוג שהוא. 

כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה 

במסגרת חוזה זה. כל התנאים הכלליים המצוינים במסמך זה, באים להשלים האמור בפרקים  

ועדה הבין משרדית, המתייחסים לאופני המדידה  המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת ה

 והמחירים.  

והחומרים הדרושים לביצוע   נלוותעבודות ההבכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל  .2

 . נפרדת ההעבודה, פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספק

ה, התקנה, חיבור וכו' וגם את ההוצאות העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובל מחירי .3

לצביעה , בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים כמפורט ותכניות על  

 סוגיהן, כולל תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות. 

מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל  .4

. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים,  התנאים

 בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.  

לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או הפרעות לביצוע,   .5

 בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות.  

 הבאים:  ים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים רוא  .6

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם  .6.1

 בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.  

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.   .6.2

 ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכבלים. סימון זיהוי   .6.3

 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.   .6.4

 הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.   .6.5

 בורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן.  יכל הח .6.6

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.   .6.7

. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות  בלבד ע"י המתכנן בהערכההכמויות שבכתב הכמויות ניתנות  .7

 מרים שידרשו לבצוע העבודה.  ואביזרים וחציוד המדויקות של 
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     עבודה תימדד עם השלמתה, נטו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו. ה .8

מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות,  

 מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.  

"ב פרורטה ,כלומר היחס בין מחיר המחירון  מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה ע .9

של הציוד המתוכנן לבין מחיר החוזה כפול מחיר המחירון של הציוד החריג לחילופין יחושבו עבודות  

 .10%" בהנחה של  דקלחריגות ע"ב מחירון " 

מזמין   \" נתונה לשיקול דעתו של  המפקח דקלההחלטה אם לחשב את החריג ע"ב פרורטה או " 

 להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.  על הקבלן 

ולפי ההנחיות   18 –ו  08המדידה לפי נקודות תבוצע בהתאם למפורט ולהגדרות במפרט  .10

 :המפורטות בהמשך

חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל  .א

 תוספת. 

 PGצנרת גלויה, תהיה מסוג מרירון לקטעים רציפים ומסוג  –בגג טכני ובחדרים טכניים  .ב

 ( לקטעים מפותלים במרחקים קצרים .   PVC)שרשורי מתכתי מצופה 

הצנרת לפי דרישות פיקוד    מעברים ביצוע איטום לכל  במרחבים מוגנים כולל מחיר הנקודה ג .ג

 העורף. 

נקודת הכנה למנוע דלת או חלון שחרור עשן תסתיים בקופסת חיבורים ליד המנוע כולל חיבור   .ד

 בקופסא ותתואם עם קבלן אלומיניום שיספק את המנוע ואת התשתית מהמנוע ועד לקופסא.

 מוגן מים ליד כל מעבה. גמת פקט()כדו נקודת הכנה למזגן תכלול התקנת מ"ז בטחון .ה

התאום הסופי של מיקום אביזרי מיזוג אוויר, יבוצע ע"י החשמלאי עם יועץ מיזוג אוויר   .ו

 . ו/או הלקוח ומחלקת אחזקה של המוסד

 בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים, יחושב רק הראשון כנקודה, היתר כתוספת. .ז

 .עם תריס פנימיאו ש"ע,    BTICINO LUNA ,GEWISS SYSTEMכל האביזרים יהיו מסוג .ח

השקעים יסופקו בגוון לבן או כחול או אדום. שקעים בגוון כחול או אדום יסופקו למעגלים עם  

גיבוי גנרטור או אל פסק ללא תוספת מחיר צבע השקע יהיה מקורי מהיצרן, לא תתקבל 

   צביעה מקומית.

 :קוטר הצינורותתיאור 

קוטר הצינור יהיה כדלהלן  נקודה.סוג התיאור מתייחס לקוטר הצינור המינימלי הנדרש עבור כל 

 .או ע"י יועץ ייעודי של כל מערכת אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז

 . מ"מ   20צינור מריכף  ע"י :  נקודת מאור .ט

 . מ"מ   20צינור מריכף   ע"י :  נקודת הזנה למנוע דלת או חלון שחרור עשן  .י

 . מ"מ   20צינור מריכף  ע"י :  16Aנקודת חיבור קיר  .יא
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 .מ"מ    20צינור מריכף   ע"י  נקודת כח להזנת פס אספקה: .יב

מ"מ עם    25ע"י צינור מריכף  נקודת חיבור לפס אספקה )תקשורת/ מנ"מ / קריאת אחות(: .יג

 .חוט משיכה

 . מ"מ עם חוט משיכה  25 מריכף  : ע"י צינור נקודת הכנה לתקשורת .יד

 .מ"מ עם חוט משיכה 25  מריכף : ע"י צינור נקודת הכנה למערכת ביטחון .טו

 .מ"מ עם חוט משיכה  25  מריכף : ע"י צינור מולטימדיהנקודת הכנה לרמקול  .טז

 .מ"מ עם חוט משיכה 02 מריכף  ע"י צינור: נקודת טלוויזיה .יז

 . מ"מ עם חוט משיכה 02 מריכף ע"י צינור:  ן )לא אחודה(נקודת טלפו .יח

 מ"מ. 25  מריכף ע"י צינור  :16Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  .יט

 מ"מ.  32  מריכף : ע"י צינור 32Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  .כ

מ"מ עם חוט משיכה מיחידת  מ.א.    20: ע"י צינור מריכף     נקודת הכנה לתרמוסטט מיזוג אויר  .כא

 ועד לנקודה. 

 .מ"מ  20מריכף אדום   : ע"י צינור גלוי אשהכנה ל נקודת .כב

   .צהובמ"מ  20מריכף  צינור ע"י  : ת חירוםנקודת הכנה לכריז .כג

   .מ"מ עם חוט משיכה 20ע"י צינור מריכף  : נקודת הכנה לאינטרקום .כד

 .מ"מ 25: ע"י צינור מריכף  N.O/N.Cמגעים  3עד  נקודת לחצן חרום  .כה
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 אינסטלציה חשמלית:  08.02

 טכניות כלליותהוראות  08.02.01

מובילים מתכתיים: כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין ותמיכותיהם יהיו   .1

. כל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד'   )תעלות, סולמות, צינורות, תעלות רשת(    מגולוונים

    יבוצעו לפני הגלוון. אין לבצע אחרי הגלוון כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי.

מ"מ לפחות. התמיכות, לסולמות , לתעלות  5מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים בעובי    .2

ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לעומס  

המירבי של  הסולם/תעלה עם הכבלים. גלוון התמיכות יעשה לאחר כל עבודות הריתוך  

תמיכה תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה אחת )וצבועה במידת הצורך(. לא והקידוחים.  ה

יתקבלו חיזוקים לתעלות ע"י מוטות הברגה או מתלים שאינם קשיחים(. מרחק ההתקנה בין 

מטר לכל היותר. באחריות הקבלן להגיש חישוב למרחקי התמיכות על בסיס נתוני   1.5התמיכות  

ן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור  היצרן לציוד שיבחר לספק. הקבל

המפקח לפני הבצוע. סטייה כל שהיא מעובי הנקוב/נדרש במפרט/כמויות מחייב אישור מוקדם  

 של המתכנן. 

או יחסום חלונות, דלתות, קופסאות הסתעפות תוואי התעלות הפנימיות והחיצוניות לא יחצה  .3

 ניקוזים או כל דבר הדורש גישה חופשית לצורך אחזקת המבנה.לחשמל, מרזבים, 

כל התעלות כוללות גם אביזרי הסתעפות והתפצלויות סופיות ללא תוספת מחיר. המחיר כלול  .4

 במחיר התעלה.

ביציקות: כל הצנרת הפלסטית ביציקות תהיה חלקה. אין להשתמש בצינורות  פלסטייםצינורות  .5

 מ"מ.  20  -שרשורים ביציקות. כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם קטן מ

 צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה. .6

 ס"מ מצינורות מים.  50-אין להתקין צינורות במרחק הקטן מ .7

שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור. לצינורות  ההכנה צינורות : כל חוטי משיכה .8

מ"מ  חבלי ניילון שזור שחור   63מ"מ עד  42מ"מ לצינורות   2מ"מ חוטים בקוטר   36עד קוטר  

מ"מ. סיום החוט בקצה  8ומעלה חבלי ניילון שזור שחור בקוטר  3מ"מ. לצינורות "4בקוטר  

 עת )קטע צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור.  הצינור עם טב
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 כבלים ומוליכים:   .9

 . 08כל הכבלים והמוליכים יהיו בהתאם למפרט  .א

 כל הכבלים יסופקו עם גידים בעלי חתך עגול בלבד.  .ב

 הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל אורך הכבל.  .ג

  רכו שם היצרן ותאריך הייצור. לא יתקבל כבל מתאריך ייצור ישן על הכבל יסומן לכל או .ד

 .)מקסימום שנתיים(

כבלים המותקנים בחפירה משותפת יונחו במרחקים אחד מהשני כמפורט בחוק החשמל  .ה

לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים  ותקנותיו.

 כמפורט לעיל. 

קווי הזנה למערכות חרום יהיו כבלי חשמל מנחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני שרפה  .ו

דקות ושמירת   180( במשך  FEמעלות צלזיוס  שמירת בדוד מעטה חיצוני )  800בטמפרטורה   

  90E  180דקות מטיפוס    90במשך     VDE 4102-12( עפ"י תקן גרמני  Eבדוד מעטה מוליכים )

FE   NHXHX. 

הכבלים בתעלות החשמל יהיו מחוזקים לתעלה ע"י קשירתם לגב התעלה, בתוך התעלה  .ז

 למניעת נפילתם בעת פתיחת המכסה.

 חיבורים:  .10

ל תקרה  שיותקנו בחל  רלוונטיים חיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים   .א

 ותמיד תתאפשר גישה חופשית אליהן.  או מחיצות או תקרות

חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה ולא יאושרו  .ב

 קופסאות עם מכסים גלויים.

 לקופסאות עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי של הספק למניעת נפילתו.  .ג

 וגם על הקופסה.  שילוט יבוצע גם על המכסה .ד
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 שילוט אביזרים:  08.02.02

שיבוצע  תעלות וסולמות ,כבלים ויתר הציוד החשמלי ,,פסי אספקהכל האביזרים ,פסי הארקה  .1

 ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל. 

אפס \באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון פאזה    וכבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולט .2

יציאה מלוחות ( ייעשה \מטר . שילוט הכבלים בקצוות )כניסה  2הארקה במרחקים קבועים של עד  \

   .באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון, כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה

 ישולטו  ,בתוך הלוח( והפנימיים וברים אל הלוחהמח ופיקוד  הארקה ,אפס ,מופע (המוליכים  כל .3

 את ישאו מעגלים למוליכי  סימונים .פלסטיים מסומנים שרוולים  באמצעות ,המוליך של  קצה בכל

 המופע.  וסימול המעגלים מספרי

 שכבות )סנדוויץ( ועליהם  3 בעל  פלסטי מחומר  עשויים  יהיו  ,אחרת נדרש  לא אם ,הסימון שלטי .4

 ברשימה יפורט אשר הנוסח  או  ,מעגל ומכשיר כל לגבי  בתוכניות  המופיע הכתובות  נוסח חרוט

 המפקח.  ידי -על שתסופק

 בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל פסק ישולטו בשלט "מוזן ממערכת אל פסק". .5

 מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין.  .6

 לטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים.נקודות הארקה סמויות ישו  .7

 מטר.  3תשתיות ,סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על  .8

 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.  .9

 חומרים וציוד : 08.02.03

ורות  בצבע ירוק. הצינ כל הצינורות שיונחו בבניין יהיו מטיפוס כבה מאליו. הצינורות לחשמל יהיו .1

הצינורות לטלפונים ולמחשבים יהיו   הצינורות לכריזה בצבע צהוב,יהיו בצבע אדום ,לגילוי אש 

 בצבע כחול. הצינורות למערכות בטחון יהיו בצבע חום. צינורות לבקרה בצבע לבן.

 כבה מאליו .   PVCמצופה  PGצינורות גמישים להתקנה גלויה יהיו מטיפוס שרשורי ממתכת  .2

או  או קופסה או ניסקו  GEWISS בורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת   יתיבות הח .3

 "שוודית" עם מכסה מחוזק בברגים. אין להשתמש בקופסאות מרירון.  

( יהיו קוניות )בקירות בנויים( וקופסאות "תגיב" תה"טקופסאות האביזרים להתקנה שקועה ) .4

המתהדקות ע"י ברגים במחיצות גבס או דומות. הקופסאות לשקעים יתאימו לחזוק השקע אל 

 ברגים למניעת "שליפת" השקע מהקיר.  הקופסה באמצעות 

במקומות מסוימים יידרש הקבלן להשתמש בקופסת "עומק" שתשמש גם בהסתעפות. לא תשולם  .5

 תוספת מחיר עבור השימוש בקופסת "עומק".
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לחצני פיקוד וכד'( להתקנה גלויה וסמויה   האביזרים )שקעים לחשמל ,תקשורת ,מפסקי מאור,  .6

 יהיו כמפורט להלן : 

בהתאם או ש"ע,    GEWISS SYSTEMאו     BTICINO LUNA  -ים להתקנה שקועה בקיר  אביזר .א

 בגוון שייקבע במועד הביצוע. להצגת אביזרים ואישור נציגי הלקוח. המסגרות יהיו בהרכבים ו

השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות 

 "משולבות" ע"פ המתואר בתכניות. 

 עי החשמל יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית.שק  .ב

  GEWISSאו  PALAZZOLIשל  CEEיהיו מטיפוס  ם טכניים האביזרים להתקנה באזורי .ג

 . IP67÷IP65עמידות ברטיבות   IK-07עמידות בהלם מכאני 

או   GGKיהיו מתוצרת  להולכת כבלים PVCמשולבות שקעים או תעלות  אלומניום תעלות .7

ACKERMAN . 

או   MFKהתמיכות )קונזולות( לסולמות הכבלים ולתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת  .8

ש"ע בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המירבי של הסולם + הכבלים )לא יתקבלו קונזולות עם  

 ניטים(.

ובר  אליו מחאו התקרה  כל אביזר אשר יותקן על הקיר או התקרה, תהיה התקנתו מתאימה לקיר   .9

 האביזר. 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.  .10

תו של אחד    ויישאתו תקן ישראלי. אביזרים מתוצרת חוץ    ויישאחומרים ואביזרים מתוצרת הארץ  

 . EC ,NEC ,UL ,VDE ,BSאו יותר מהתקנים הבאים:  

החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור על הקבלן להגיש דוגמאות מכל  .11

המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור לכל 

הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו  

החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו. המפקח רשאי לדרוש 

הקביעה  שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מיד ועל חשבונו.

של מידת התאמת הציוד שהוצע ע"י הקבלן )במידה ולא מוצע ציוד מהתוצרת המצוינת( הסופית 

 תשמר למתכנן החשמל של הפרויקט וקביעתה תהיה סופית וללא עוררין. 
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 תקשורתהכנה לתשתיות  02.0508.

וקבלן   עבור נקודות התקשורת. הכנהה בצע את תשתיתיבמסגרת הפרויקט קבלן החשמל  .1

 התקשורת יבצע את המערכת כולל חיווט ,אביזרי קצה וארונות תקשורת . 

הלקוח/מזמין  תקשורת יבוצעו ע"י קבלן אחר בהתקשרות ישירה עם העבודות יכול להיות ו .2

באחריות קבלן החשמל לתאם את כל ההכנות לתקשורת עם קבלן התקשורת שימונה . העבודה

לפרויקט ולקבל ממנו אישור לתשתיות שהכין עבורו. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם 

 בנפרד.

 צנרת, חוטי משיכה ומתאם להתקנת אביזר קצה. נקודות התקשורת כוללות: .3

התשתיות למערכות:  תקשורת מחשבים ,תקשורת בטחון  בהגדרת מערכות "תקשורת" נכללות  .4

 כד' ו מ.נ.מ ,תקשורת אודיו/וידאו ,תקשורת טלפונים, טלוויזיה/
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 מערכת הארקות   08.03

 הארקת יסוד  08.03.01

תקנות החשמל )הארקת  4271מערכת הארקת יסוד תבוצע בכפוף לקובץ התקנות הממשלתי  .1

 בתוקף .  בעל רישיון מוסמך לפחות ויסודות( התשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי 

ואת פוטנציאלים: פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח מגולוון  ופס הש .2

מסמכי  בהתאם למוגדר בלפי חוק החשמל ויהיו ההארקה. מדות הפס  ואליו מתחברים כל צרכני 

שני  לפחות  ועוד    )בבורג נפרד לכל מוליך(  באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקהו  חוזהה

 מקומות שמורים.  

תוך לטבעת הגישור והקצה השני יוצא  ייציאות חוץ: פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ר .3

 ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ.  )לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט(  ןלבנייאל מחוץ  

מ"מ שיונח בקורות היסוד וברצפה   12טבעת גישור : תבוצע ע"י ברזל עגול חלק בקוטר מינימום  .4

פה בריתוך מלא בין שני ברזלים  חפי  מטר לפחות.  5הראשונה ויחובר לברזלי הזיון של יסודות כל  

 ס"מ לפחות. 5תהיה 

את פוטנציאלים, אלקטרודות  והארקת יסודות: המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השו .5

 הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.  

להתקין פס   בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ, מעבר, תפר וכו'( יש .6

מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך תחום הבטון. בשום   40X4מגולוון 

 מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור.  

המתקן יוגן בשיטת האיפוס. האיפוס יבוצע בסמוך ללוח הראשי של המתח ש אם מתוכנןאיפוס:  .7

בין פס האפסים הראשי בלוח לבין פס השוואת פוטנציאלים ע"י    חיבורהחשמל ע"י  בנישת  הנמוך  

חתכי המוליכים  צהוב ירוק בשני הקצוות. סימון מוליכי נחושת שזורים עם בדוד בצבע כחול עם 

 .ותהארק סכמת חיבור לפי תוכנית

בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי, מובילי כבלים, קונסטרוקציות מתכת,   .8

ל בהתאם לדרישות והכ, לוחות חשמל, גריד תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת וכו'

חיבור ההארקה ייעשה בברגים מיוחדים המיועדים    התקנות ובהתאם להוראות הביצוע בתוכניות. 

הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא  זר.לכך בכל אבי

 פורטו במסמכי המכרז.  

שיונח לכל אורך התעלה ויחובר   חשוף חיבור הארקה לתעלות כבלים יבוצע ע"י מוליך נחושת .9

שיטת   .עם מוליך מבודד בשתי נקודות )רצוי בקצוות( לחילופין או לתעלה באמצעות מהקד קנדי

במידה ואין   החיבור יבוצע עבור כל קטע תעלה בנפרד.החיבור תקבע בהתאם למסמכי המכרז. 
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את כל הגישורים יש לעשות במוליך גמיש עם נעלי כבל וברגים עם   , רצף גלווני באותו הקטע

 אומים )לא קודחים(. 

בתעלות באמצעות  וליךחיבור נקודות הארקה לאלמנטים מתכתיים יבוצע בהסתעפות מהמ .10

 מהדקים קנדיים בגודל מתאים להסתעפות.

 שלטי הארקה : .11

 לטו באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכיתוב בלבן וכל פסי הארקה במתקן יש .א

 ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג הלקוח .   5X5 השלט יבוצע במידות

, החיבור  ט מתחת לתקרה וע"ג הציוד המוארקלכל נקודות החיבור של הארקה ישולטו באופן בו .ב

 באמצאות קופסאת מעבר מתאימה.  - 1להארקת היסוד יבוצע בקומה 

כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת פוטנציאלים ישולטו   .ג

 באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג חבקי פלסטיק )אזיקונים( למוליך הארקה . 

מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל . השילוט כלול   כל .ד

 במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
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 לוחות חשמל מתח נמוך  08.04

ולפי   08למפורט ולהגדרות במפרט  לחוק החשמל ותקנותיו, כל נושא לוחות החשמל יהיה בהתאם

 ההנחיות המפורטות בהמשך:

 הגדרות 08.04.01

1. ASSEMBLY-  ,צרופים של אביזרי מיתוג לזרם נמוך, אחד או יותר, יחד עם ציוד תואם לבקרה

חשמליים  -( הפנימייםinterconnectionsמדידה, איתות , הגנה, וויסות, עם כל החיבורים )

 . וחלקים מבניים  -ומכאניים

2. ASSEMBLY SYSTEM ( להלןSYSTEM )–   מכלול שלם של אביזרים מכאניים וחשמליים

הניתנים   מקורי,)מעטפות, פסי חלוקה, יחידות פונקציונאליות וכיו"ב(, כפי שהוגדרו על ידי יצרן 

 שונים.  ASSEMBLIESלהרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי, לשם ייצור 

, תיעד אותו בשרטוטים, חישובים, קטלוגים  ASSEMBLY  מי שעסק בתכן המקורי של  -יצרן מקורי .3

 מותים הדרושים בהתאם לתקן .יובמסמכים דומים וביצע את הא

 מי שמרכיב לוחות חשמל ממערכות שפותחו ע"י יצרן מקורי אחד.  -יצרן מרכיב .4

 כללי: 08.04.02

 ולחוק החשמל.    61439ת"י  -הישראלי הלוחות יתאימו לדרישות התקן .1

 בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן.מרכיב  -צרו ע"י יצרןהלוחות ייו .2

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר    -היצרן .3

מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי, יעבוד אך ורק   -מרכיב. היצרן -את הידע הנ"ל ליצרן

ינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו  בהתאם להנחיותיו, לא יערוך ש

 בסיסטם של היצרן המקורי. 

לפחות, משולבים מערכת   2500Aהקבלן המשתתף יהיה בעל ניסיון ייצור, התקנה והפעלת לוחות   .4

סנכרון בין שנאים וגנרטורים כולל משטר עבודה "העברה שקטה", עבודה במקביל לרשת. 

)חמש(  5 )שלוש( שנים אחרונות 3-באחריות הקבלן המשתתף לצרף אישורים על ביצוע ב

מבצע יצרף אישורים הנ"ל ההמערכות הנ"ל כולל: שם המתקן, איש קשר ומספר טלפון. הקבלן/

 מבצע תיפסל. ההקבלן/של בלי אישור זה הצעתו  עתו.להצ
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 :בלבד של אחת מהחברות הבאותשיאושר לשימוש יהיה בלוח ציוד  .5

 EATON ,ABB ,SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS .א

 ELNET ,SCHNEIDER ELECTRIC, SATEC -רבי מודדים   .ב

                                                                                                          קטלוג יצרן מקורי  08.04.03 

מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי, הכולל נתונים של הלוח שאותו בכוונת   -ברשות היצרן

החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה מרכיב לייצר ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג    -היצרן

במבנה הלוח. כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, פסי צבירה,  

התאמה לתקנים, שיטות מידור, הוראות הובלה, אחסנה וטיפול לאחר האספקה, טבלאות עליית 

 מת בדיקות ואישורים. טמפרטורה, תוספת ציוד עתידית, נתונים מכאניים וצבע וכן רשי

 הגשת תוכניות לאישור  08.04.04

מרכיב   -תוכניות החשמל שאותן מספק המזמין יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע". על יצרן .1

 להכין תוכניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני.  

ההרכבה של הציוד בו   חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות .2

הוא משתמש. רק לאחר אישור היועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן להתחיל  

 לייצר את הלוחות. 

באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם לשטח שבו   .3

משורטטים במחשב   3Aל עותקים מתוכנית העדות בגוד 3יותקנו. עם גמר ביצוע ימסרו למזמין 

 .CDכולל  PDF+AUTOCADבתכנת 

 יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור את הנתונים הבאים: .4

 דיאגרמה חד קווית .  .א

 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב.  .ב

 תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח.  .ג

 מבט חזית הלוח עם דלתות. .ד

 . תרשים זרימה על חזית הלוח -דיאגרמת "מימיק"  .ה

 תוכנית העמדה על הרצפה. .ו

 מבט מלמעלה. .ז

 תוכנית מהדקים. כולל סימון גוון מהדקים שונה לכל פונקציה. .ח
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 שילוט .ט

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים.  .י

 סימון חוטים.  .יא

 כניסת כבלים .יב

 מידע שיש לצרף עם התוכניות:  .יג

 .  lccאו  lcwכושר עמידה בזרם קצר  .יד

 ותדירות. מתח עבודה  .טו

 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  .טז

 . Uiמתח בידוד  .יז

 זרם נומינלי של כל אביזר. .יח

 . IK\IPדרגות ההגנה  .יט

 מידות.  .כ

 משקל. .כא

 דרגת המידור.  .כב

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. .כג

 מקדם העמסה. -RDF .כד

 דרגת הזיהום.  .כה

 ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.  .כו

 תנאי שרות מיוחדים, אם יש צורך.  .כז

 חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח.  .כח

 אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע.  .כט

 המרכיב. -תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן .ל

 מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין .5

 מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: -היצרן

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן. .א

 ניתוח שדה מגנטי  ללוח שיוצר ומחושמל.  .ב
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 הוראות אחסנה והובלה. .ג

 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים.  .ד

ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. בהוראות ההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב  .ה

 גם לאחר ההרכבה. IPעל מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 (. As Made ות כמבוצע )תוכניות סופי .ו

 הצהרת יצרן   -מכתב התחייבות להתאמה לתקן .ז

 הוראות טכניות כלליות 5.0408.0

לוחות להרכבה חיצונית יציידו באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי )גוף חימום ,תרמוסטט   .1

 ופיקוד הכלולים  במחיר המבנה(.

, הנ"ל כלול במחיר העבודה  הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר .2

 ולא ישולם בנפרד. 

 מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. .3

מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד ,צמוד לדופן   .4

 הלוח .

אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם לכבלים   פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו .5

 מחוברים בלוח. 

  דסקית \בקרה ,חיבור לפס"צ וכד'( ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון    פיקוד,   כל המוליכים )כח , .6

 דגלון . \פלסטית 

מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה )על מנת  .7

 השדות האלקטרומגנטיים(. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.להקטין את 

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או  .8

מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע  

 בתכנית. 

קוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל. השילוט יותקן  כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופי .9

בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה, פסי אפס והארקה, מפסקים, אמצעי  

 פיקוד, מהדקים, וכד'. 

שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח, השילוט  .10

 טת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח. יהיה בשי
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 סלקטיביות והגנה עורפית .0608.04

כל האביזרים בלוחות יהיו   בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר. 

אי לכך, לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך   מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר.

תוכנת מחשב( של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין, יגיש אותה לעיון חישוב )בעזרת 

 היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה עורפית. 

 איזון פאזות .0708.04

על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות. במידה , עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל

חודשים    6, לאחר  על הקבלן לבצע איזון פאזות  5-10%מ    המדודים שונים אחד מהשני ביותרוהזרמים  

איזון הפאזות כלול במחיר   ממועד המסירה יבוצע בדיקה נוספת של איזון הפאזות ויתוקן בהתאם.

 .העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד

 בדיקות .0808.04

ובנוסף ייבדקו ע"י בודק    61439הלוחות ייבדקו במפעל בדיקות סיסטם ע"פ הוראות התקן ת"י   .א

 .כמפורט  בפרק "תיאומים ,אישורים ובדיקות "  באתר מוסמך

 . 08בהתאם להנחיות המפורטות במפרט  לאחר התקנת הלוחות, תבוצע סריקה תרמוגרפית .ב

 הכנות לגילוי וכיבוי אש .0908.04

 . 08ומפרט  תוכניונה להתקנת גלאי עשן וכיבוי אש בהתאם להנחיות בתהלוחות יכללו הכ

 .מבלי לפתוח את הלוחלצורך תחזוקה תאפשר גישה לגלאי עשן ת

  הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח.
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 ותאורת חירום  גופי תאורה  508.08.0

 ולפי ההנחיות המפורטות בהמשך:  08בהתאם למפורט ולהגדרות במפרט  כל נושא גופי התאורה יהיה  

 כללי: 08.06.01

כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו אישור של מכון  .1

 מוגנים. במרחבים  ותקני פיקוד העורף  על כל חלקיו 20התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

 באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו בפרויקט.  .2

גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים. באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו   .3

גופים שקועים.  גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה 

, בחללים מוגנים גופי התאורה יחוברו  ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים תעשה

 באמצעות מוטות הברגה.

בתקרות מונמכות הגופים יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות סרטי מתכת גמישים עם "שיניים" או  .4

  עבור פסי תאורה רציפים יבוצעו חיזוקים עם מוטות הברגה  עם שלבים שיפשרו כוונון ומתיחה.

 קשיחים או פרופילים של קונסטרוקציית גבס לחיזוק אל תקרת הבטון.

 הוראות טכניות כלליות:  08.06.02

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה, התקנה וחיבור כולל ציוד אלקטרוני   .1

. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל  וכל הדרוש לתפעולם ונורות

 החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים.  

קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו בפרויקט הן   .2

 הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים. בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע 

 תאורה. יסוייהקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת נ .3

 ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי גופי התאורה ולא ישולם עבורם בנפרד. .4

צעה  החלופית  הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך ,לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו. הה  .5

תוגש  למתכנן באופן מסודר ומלא ותכלול שם יצרן, מס' קטלוגי וצילום , נתונים טכניים לגבי גודל  

פיזי, סוגי חומרים וכו', סוג הנורות, סוג הציוד, נתונים פוטומטרים. ללא חומר זה המאפשר בדיקת 

ר בלבד ללא פרוט ההצעה, לא תילקח ההצעה בחשבון. יתר על כן: הצעה שיהיה רשום בה מחי

תחשב כאילו ניתנה בעבור הציוד המקורי על כל מרכיביו והמזמין יהיה רשאי לדרוש לממשה. 
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המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק של הספק או מכל 

 סיבה אחרת, הכל לפי שיקול דעתו.

ניתוח פרמטרים פיזיים ופוטומטרים ע"י  הצעות ש"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה ע"י   .6

 הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.  

במידה והקבלן מציע גופי תאורה ש"ע, על הקבלן להגיש לאישור היועץ חישוב תאורה מלא לצורך   .7

 בדיקת ההתאמה והעמידה בתקנים.

ופועלת עם  יביא הקבלן דוגמא תקינה ציוד הלצורך אישור , ע"י המזמין או המתכנן אם יידרש .8

אם הקבלן רוצה  וה ערךוש ולידו נורות מכל פריט של ציוד תאורה )מקורי מתוך כתב הכמויות 

הנ"ל כלול , ( וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום בו יקבע המפקחלהציג ש"ע

בכתב ולאחר אישור   היועץהאדריכל ו. רק אם יאושר הציוד ע"י  במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד

שאר בידי המזמין כדוגמא להשוואה יהמפקח ניתן יהיה לבצע הזמנת הציוד. ציוד שיבחן ויאושר י

הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו   ויאושרו כל הפריטים מאותו הסוג. ןבבניי עד שיותקנו, יופעלו 

האביזרים והציוד    יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל   30לאתר לאישור תוך  

מאושר לביצוע  מוסמך ו בודק  ע"י    האישור הסופי יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה  הנלווה.

  מבעוד מועד,  לחישוב התאורה שהציג תההתאמו הקבלן שבאחריות בדיקות פוטומטריות 

המזמין או המתכנן שומרים לעצמם  כשהגופים מותקנים בפועל.  והאפקט האדריכלי של המוצר

או הקבלן  ועל הספק/ים על כל אי התאמה את הזכות לפסול כל ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם 

 . או להתקין גופי תאורה נוספים על חשבונוו/ חדש לאישור  ציודיהיה להגיש 

ים( לציוד  הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים )או ש"ע במידה ולא ניתן להשיג את המקורי .9

 6שנים אחרי ההזמנה או  8התאורה תוך זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה של לפחות 

 שנים אחרי תחילת התפעול המלא.

הרכבת הציוד תהיה עפ"י הנחיות היצרנים. ברם על הקבלן להיות ער למתרחש בשטח מבחינת   .10

וקטיביים, עמקי שיקוע וכל סוגי תקרות, מערכות מיזוג  אויר ומערכות אחרות, אלמנטים קונסטר

גורם אחר שיש לו השלכה לנושא ההתקנה. במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה 

סטנדרטית, יציע הקבלן פתרונות מתאימים ויביאם לאישור המתכננים. בכל מקרה הקבלן אחראי  

 להתקנה יציבה ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה.

, נורות, מפזרים,  דרייברים/החיצוניים כגון: משנקיםההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים ו .11

 אלמנטים קישוטיים וכו'. וכוללת גם חיבור לנקודת המאור.

החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח הקבועה, זאת   תאורתחיבור   .12

 בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.
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גוף תאורה יחובר במעגל חשמלי דרך קופסת חיבורים תקנית בלבד. גוף תאורה עצמו לא ישמש  .13

שמש לחיבור מספר גופי  כקופסת הסתעפות לגופי תאורה אחרים. קופסת חיבורים אחת יכולה ל

תאורה בהתאם למספר היציאות שיצרן הקופסא תכנן. במעבר הכבלים/מוליכים דרך דפנות 

 הקופסאות יבוצע איטום. 

הקופסאות יחוזקו לתקרת הבטון או לקיר או לתעלת הכבלים, באמצעות ברגים ולא יונחו בשום  

 מקרה על התקרה האקוסטית.

אמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף. חיבורים חיצוניים  גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה ב .14

רק בתוך קופסאות אטומות מים עם ציפוי   -. חיבורים בתנאי חוץ תקני חיבור מהיר -לגופים  

 סיליקון בנקודות פתיחה וחדירה. 

 גוף תאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים.  .15
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   ציוד שווה ערך מאושר ע"י משרדנו ספקי/יצרני רשימת  .0608

 
 
 תאורת פנים   .1
  

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:      
 

 , געשעין השופט , ישראלוקס, אלתםמהנדסים אורעד    
 
 תאורת חוץ  .2
 

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך: 
 

 , ח.י. ש.מ. יוניברס השופט,אלתם עין  אורעד מהנדסים,
 
   עמודי תאורה .3
 

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך: 
 
 חור, געש אורות, פ.ל.ה. -בן

 
 תאורת חירום  .4
 

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך: 
 

 י.שאול טכנולוגיה, אנלטק, ישראלוקס, אלקטרולייט
 
 אביזרי קצה .5
 

 המאושרות על ידנו כשוות ערך: להלן החברות 
 

 ביטיצ'ינו, גוויס, ניסקו  
 
 פסי צבירה  .6
 

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך: 
 

 שניידר אלקטריק, סימנס
 
 לוח מתח גבוה .7
 

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך: 
 

 ABB, שניידר אלקטריק, סימנס
 

 

חייב בכל מקרה את אישור האדריכל  כל שווה ערך שיוגש מתוך הרשימה הנ"ל 
 ומתכנן החשמל 
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   נספחים  .7008

 22kVלמתח  מתח גבוה ותלוחמפרט 
 

 33kVלמתח  מתח גבוה ותלוחמפרט 
 

 שמן שנאימפרט 
 

 שנאים יצוקים מפרט 
 

 גנרטור מערכת דיזל מפרט 
 

 אמפר  100-1000פסי צבירה  מערכת מפרט 
 

 אמפר  800-4000פסי צבירה  מערכת מפרט 
 

מפרט טכני מיוחד לציוד מיתוג, הגנה, בקרה, ניהול אנרגיה ותחזוקה בלוחות חשמל חכמים 
 וולט   1000עד  SMART PANEL –מתקדמים 

 
 מפרט מערכת ניהול אנרגיה

 
 ה לחסכון באנרגיהבקרמערכת מפרט 

 
 (UPS) קמערכת אל פסמפרט 

 
 ופנל כבאים כריזת חרום, מפרט מערכות גילוי אש

 
 לפינוי עשן  מערכת חלונות אוטומטייםמפרט 

 
 מפרט פסי אספקה רפואיים

 
 מפרט תשתיות חוץ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 

 

   הצהרות   .0808

 

 61439התאמת לוח מתח נמוך לתקן ישראלי ת''י  –הצהרה 

 שם הפרויקט  ________________________ 

 ____________________________ כתובת : 

 שם היצרן:  __________________________ 

 מצהירים  על אחריותנו לכך שלוחות חשמל

 שם ודגם המוצר : _____________________ 

 אשר סופקו בפרויקט ______________________ 

 על כל חלקיו  61439עומד בכל דרישות תקן ישראלי ת''י 

 ______________ תאריך ____________ המסמך נכתב )מקום( _____

 באנו על החתום :

 יצרן לוח חשמל א.

 שם החותם ________________ 

 תפקיד החותם ______________ 

 מהנדס חשמל המתכנן את מתקן החשמל ב.

 שם החותם ____________________ 

 מספר רישיון ___________________ 

   61439יאשר התאמה לתקן ת''י  -חשמלאי בודק עם רישיון מתאים ג.

 שם החותם ____________________ 

 מספר רישיון ___________________ 
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 הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל והתקשורת
 
 

            ______________________ ______________________ 
 שם הצרכן                                              מס' צרכן              

 
 

 _______________________            ______________________ 
 מס' עמוד                      ישוב                שכונה 

 
 

 ________________________             _____________________ 
 רחוב            מס'         כניסה             קומה               צד               דלת

 
 

 הצהרה               
 א. הריני/ו מצהירים שהמתקן  

                         _________________ 
 שם החשמלאי המבצעזו בוצע                            המתואר בתוכנית      
 על ידינו לפי כללי המקצוע                            _______________          
 והבטיחות, הטובים בהתאם                       
 כתובת להוראות חוק החשמל תשי"ד                                     
 פורסמו על                         _______________    לתקנות ש 1954    
 פיו תקני מכון התקנים הישראלי                           
 טלפון           הנוגעים למתקני צריכה חשמלית,                       
 ובהתאם לכללי חברת החשמל                     _______________    
 געים לאספקת             לישראל בע"מ הנו    
 מס' רישיון   החשמל לצרכנים.                                                     

 ב. הנני/ו מצהירים כי המתקן הנ"ל נבדק           _______________
 והוא במצב תקין וראוי לשימוש.                    

 סוג רישיון                                                                              
                                                                   _______________ 

 
 

______________                                              _____________ 
 חתימה        תאריך 

 



 

 

 ה' 9נספח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת תכניות



 – יח"ד שלב א  54רשימת תוכניות דקל 

 תשתיות 

 

 



 

 



 
 אפרו מתכנן חשמל. –רשימת תוכניות  .1

 

 

 מספר תכנית  אור ית
 

 1 2671-201/2 תכנית חשמל ותקשורת  

 2 2671-20-2/2 תוכנית חשמל ותקשורת  

   

 3 2671-80-1/1 תוכנית מרכזיית תאורה  

   

 4 2671-70-1/1 תוכנית פרטים 

 

 



  

 

 נספח 9 ו' לחוזה 
  וחדיםתנאים מי

  3210לתנאי חוזה מדף 

  

  כללי. –פרק א' 

  הגדרות – 1סעיף  .1

  "המנהל" :

  מי שמונה מטעם החברה.
  

  "מדד סלילה": 

, המהווה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתפרסם על ידי  מדדמדד מחירי תשומות בסלילה הוא 

  .כבישקטע  אחזקתו סלילתהחודשיים, ומחשב עלות  מדדי המחיריםאחד מסוגי 

  

  (ביטוח על ידי הקבלן) 19 –) ו  לקיום החוזה ולביצוע תשלומים (ערבות 8פים תוספת לסעי .2

בחוזה)  8הקבלן חייב לחתום על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל ההתחייבויות, ערבויות (לפי סעיף 

ימים מתאריך ההודעה  7בחוזה) וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך  19וביטוח (לפי סעיף 

  כרז.על הזכייה במ

ימים מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על  7באם הקבלן לא יחתום תוך 

כל לנקוט בהחברה  תרשאי והיתבמקרה זה, העבודה והוא מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה. 

  לפי החוזה ועל פי כל דין. ההעומדים לרשותהאמצעים 

  

  :זרים עובדים העסקת בדבר הוראות      .3

 עובדים זריםלהעסיק  הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע העבודות שבמסגרת חוזה זה,       

, וזאת בין בהתאם להוראות רשות ההגירה והאוכלוסין כפי שישתנו מעת לעת ועל פי כל דין

במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין באמצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה 

מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה  .רם אחר עמו יתקשר הקבלןאו כל גו

לבטל הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתרשאי ההיהחברה תיסודית של חוזה זה, ובמקרה כאמור 

על החברה , וזאת מבלי לגרוע מזכויות ואו לחלט את הערבות שברשותעם הקבלן ו/חוזה האת 

  .1970-חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א ותפי כל דין, לרב עלפי חוזה זה ו

  

  משתנות החוזה בסעיפי וכמויות במידה מחירים חישוב .4

מובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה ישתנו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב 

  המחירים לסעיפים הנ"ל יהיו כדלקמן:

  ללא שינוי מהמחיר שנקבע בחוזה.  -הגדלה  150%עד  .4.1

מהנחה/תוספת  50%מחיר היחידה יהיה כנקוב בחוזה, בתוספת  -הגדלה  300% - 150%בין  .4.2

  קבלן עבור כל יחידה שמעבר לכמות שנקבעה במכרז.

מחיר היחידה יקבע ללא הנחה/ תוספת קבלן עבור כל יחידה שמעבר  -הגדלה  300%מעל  .4.3

 לכמות שנקבעה במכרז.



  

 

  

  

 ברירה (אופציה) זכויות .5

הבלעדי,  הת ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתשמורה זכו חברהל .5.1

להורות על כל שינוי בעבודות נשוא ההתקשרות עם הקבלן, לרבות: 

בחומר, בצורה, בסגנון, באיכות, בסוג, בגודל, בכמות, בגובה, במתאר 

ובממד של העבודה וכל חלק ממנה, ובהתאם לכך לעדכן את תכולות 

שיתבררו לאחר תחילת  ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי

  העבודה. 

שינוי כאמור יחייב את הזוכה, ובלבד שמדובר באחת מהאפשרויות  .5.2

  הבאות:  

, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר השלמת ביצוע תרשאיהיה ת חברהה .5.3

לשנות את  תא מבקשיביצוע מהיקף החוזה להודיע לקבלן כי ה 25%של 

 –ה הפאושלית תנאי ההסכם כך שהתמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיט

היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות 

לעבור להסכם לפי השיטה  תמבקשא יהלקבלן כי  חברהה הבפועל.  הודיע

ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון  –הפאושלית 

זה התמורה למנגנון הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא 

יתוקן ההסכם באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי השיטה הפאושלית. 

מהחוזה  110%היקף החוזה לאחר המעבר לשיטה הפאושלית לא יעלה על 

  המקורי.

שינוי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות בהתאם לביצוע הנדרש בפועל  .5.4

התאמת כמויות), ובלבד שערך כל השינויים בהתאמת הכמויות  –(להלן 

מערך  50% -בודד, במצטבר בערך מוחלט, לא יגדל ביותר מ בסעיף

ההתקשרות המקורית לפני מע"מ; או שהכמות ביחידה בכתב הכמויות 

מהכמות של אותה יחידה בהתקשרות  50%-לא תגדל במצטבר ביותר  מ

המקורית באותו הסעיף; או שערך השינוי הכספי הכולל של התאמת 

יות אינו עולה במצטבר על סך של הכמויות ליחידה מסוימת בכתב הכמו

כולל מע"מ; לפי הגבוה מביניהם. בנוגע לשינוי זה, מובהר ₪  50,000

בזאת, כי הכמויות הסופיות שישולמו בפועל, כפופות לבדיקה בגין הביצוע 

  בפועל ואישור הגורמים המוסמכים.

סעיפים נוספים שאינם כלולים ברשימת הסעיפים בכתב הכמויות  .5.5

הוגדרו בהתקשרות המקורית או שינוייה ואשר נדרשת שבחוזה כפי ש

 -להשלמת העבודות נשוא ההתקשרות המקורית וכרוכה בהן (להלן  

עבודה נוספת), ובלבד שהיקפן של כל העבודות הנוספות לפי סעיף קטן זה 

מערך ההתקשרות המקורית לפני מע"מ.  15%לא יעלה במצטבר על  

  ספת יקבע בהתאם לקבוע להלן: התמורה לקבלן עבור ביצוע עבודה נו



  

 

במקרה והעבודה הנוספת כוללת יחידה שלא נכללה בכתב הכמויות של  .5.6

רכיב שינוי), תיקבע התמורה עבור רכיב  –ההתקשרות המקורית (להלן 

, בכתב חברהשל ה ההשינוי, על פי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעת

  הכמויות בהתקשרות המקורית עם הקבלן.

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי בכתב הכמויות  רהחבה הככל שסבר .5.7

בהתקשרות המקורית עם הקבלן, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר 

במחירון לעבודות פיתוח של   חברהשל ה הדעתיחידה דומה לפי שיקול 

משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת 

מחירון המשרד) התקף  –(להלן  http://www.moch.gov.ilהאינטרנט  

 20%, בניכוי של החברה למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז (כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הסעיף, הינה ההנחה המשוקללת של הקבלן, כפול 

 שרדכי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במחירון מ חברהה הככל שסבר .5.8

, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר יחידה דומה לפי הבינוי והשיכון

במאגר מחירי בניה ותשתיות של קבוצת דקל,  חברהשל ה השיקול דעת

 20%התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים , בניכוי 

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז(כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הנחה המשוקללת של הקבלן, כפול הסעיף,  הינה ה

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במאגר מחירי בניה  חברהה הככל שסבר .5.9

  כין ניתוח מחיר הנדסי.ת חברהותשתיות של קבוצת דקל,  ה

  על כל עבודה נוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן. .5.10

ותהיינה  הקבלן יתחיל בביצוע עבודות המהוות שינוי לחוזה, במידה .5.11

בלת שינוי לחוזה החתום על ידי מורשי החתימה של קכאלה, רק לאחר 

 הכולל את אותן העבודות. חברהה

  –בטיחות  –לחוזה  15תוספת לסעיף  .6

 

יציג הקבלן אישור בכתב מאת יועץ הבטיחות מטעמו במעמד הגשת החשבון, לחודש  אחת .6.1

בהתאם להוראות רשות הנדהבטיחות  הוראותכל  מתקיימים הבניה באתרהמאשר כי 

 . לרבות ההוראות להלן ועל פי כל דין המכרז 

חודשים שראשיתם ממועד צו התחלת  6 -הגשת אישור כאמור יותר מפעמיים אחת ל אי .6.2

  עבודה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז, על כל המשתמע מכך. 

  

  

  ציוד חומרים ועבודה. –פרק ו' 

מרים שיסופקו במקום המבנה, נשארים בבעלות הקבלן, שחייב גם החו –) 2( 33סעיף  .7

  שמירתם וביטוחם.ב



  

 

  

  טיב החומרים והעבודה. – 35סעיף  .8

  (ג):  -) ו(ב 2 קטן  תוספת לסעיף

בוא יתאימו לדרישות תקנים ישראלים, באם קיימים. חומרים יכל החומרים תוצרת הארץ או י  .א

תקנים זרים של ישראלים יתאימו לדרישות בוא שלגביהן אין תקנים יתוצרת הארץ או מי

  מכון התקנים הישראלי.המוכרים ע"י מדינות מפותחות בעולם 

על הקבלן החובה לתאם עם המפקח מבעוד מועד את הזמנת המעבדה לביצוע בדיקות על פי   .ב

התקדמות העבודה. משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא חלק מן הבדיקה ולא יכול לשמש 

סיום העבודה ומבלי לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למנהל על כל עילת עיכוב ל

 עיכוב בעבודה הנובע מעיכוב בביצוע הבדיקות.

 

) הקבלן (לפי "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"בדיקות מעבדה תוזמנה על ידי  )1

  .(להלן המעבדה) חברהה שתקבע ע"י ב"מעבדה מאושרת"

  

. הקבלן יודיע למפקח בכתב (באמצעות בקר הקבלןדה תעשה ע"י הזמנת הבדיקות מהמעב )2

היומן, פקס או מכתב וכו') שניתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע (מנת עבוד, יציקה....) 

 שעות לפני מועד הבדיקה. 24בבדיקה. התרעה למעבדה תינתן לפחות  ןשעבורו הוא מעוניי

 

בהתאם , למפקח ולקבלן. בחברהת ימסרו למרכז איכות הבנייה תוצאות הבדיקו )3

 .הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב הלתוצאות הבדיקות שבוצעו בשלב 

  

 .חברהבאמצעות המעבדה של ה 20%עד  10%בצע בדיקות בהיקף של ת חברהה )4

  

 באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוקן או תפורק  )5

בתאום עם המתכנן, את הזכות לדרוש מהקבלן  הלעצמ חברההת שומרהעבודה, ובנוסף 

למבנה הכביש על חשבונו (לרבות המרת שכבות מצע באספלט, תוספת  תוספת חיזוק

יריעות שריון וכדומה) או לחיזוק כל אלמנט אחר שנמצאו לגביו ליקויים והכל לפי 

  קביעת הצורך ההנדסי לשם קבלת החוזק והתפקוד הנדרשים מהאלמנט/מבנה.

  

  מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

  

  התחלת ביצוע המבנה – 39תוספת לסעיף  .9

ביצוע, בהם  צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכנוןתאריך ימים, מ 7הקבלן יתחיל בעבודתו תוך      

  יתחיל הקבלן בעבודה (תכנון) מיד עם קבלת הצו.

  

  ארכה או קיצור להשלמת המבנה - )7(42תוספת לסעיף  . 10

כפוף להכללת הבקשה ב ,התייקרות קבלן עם סילוק שכר החוזה הכוללהוצאות התקורה ישולמו ל

בתנאי  60 -ו   42שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיפים  לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי

  החוזה.



  

 

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים. – 45סעיף  . 11

, 45בהתאם לסעיף כיוצא באלה, מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז בקשר עם פיצויים, קנסות ו

 חמישה לעשרת אלפים) מערך החוזה( 0.05%יהיה שיעור של  סכום הפיצויים הקבועים מראש

  עבור כל יום איחור בין המועד שנקבע בחוזה להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה. המקורי

  :ותהחוזידרך  באבניהקבלן  שלמוסכמים וקבועים מראש עבור אי עמידה  פיצויים

"ערך החוזה" לעניין זה יהיה היקף ההתקשרות המעודכן נכון למועד שנקבע בחוזה להשלמת אבן 

  הדרך.

מערך  0.05%יביא לקיזוז  האמורות, דרךהאבני אחת או יותר מלפי בלוחות הזמנים אי עמידה 

 יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין אי כל יום איחור. בגיןהמקורי  החוזה

עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת 

 הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

קנסות מקבלנים בגין אי גבה ת חברההבכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,   .א
אי עמידה בלו"ז לפי אחת או . בגין בהתאם לקבוע לעיל עמידה באבני דרך של המכרז

 –בגין כל יום איחור (להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ויותר מאבני הדרך יק
 ). הקנס

מערך  0.05%על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של החברה רשאית   .ב
מערך  0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז 

י ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין החוזה בניכו
  כל יום איחור. 

ערך העבודות ₪;  20ערך כל העבודות באבן דרך = ₪;  100: ערך החוזה = דוגמא
ערך העבודות שלא בוצעו על ידי ₪;  15שכבר בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

 0.05%בחישוב: ( ₪  0.0025יחור = הקנס לכל יום א₪;  5הקבלן באבן הדרך = 
     ₪).  5כפול 

רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את החברה המנהלת   .ג
  הסיבה לאי עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר  כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר  .ד
בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן מאבני הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם 

 .בתקופת הביצוע הכללית

  השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

  תעודת השלמה למבנה. – 54סעיף  . 12

  יושלם כדלקמן: –) 1( 54סעיף 

ל שייערך בעת מסירת המבנה לרשות וקוטועבודות ההשלמה והתיקונים יצוינו בפר  .א

  ית., או הרשות המקומהחברההמקומית בנוכחות הקבלן ונציגי 

  

  תשלומים. –פרק יא' 

  .תשלומי ביניים – 59סעיף  . 13

  ) ישונה כדלקמן:1תת סעיף (

על ידי  מעודכן לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בצרוף לוח זמנים 5אחת לחודש, עד 

איחר הקבלן בהגשת החשבון עד  .חישובי כמויות כולל תרשימים ומדידותוהקבלן המפקח 

  .ולא יישא ריבית כלשהיבחודש  חברהעל ידי ה החשבוןהתאריך שנקבע, יידחה תשלום 



  

 

בהתאם  מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן 45 –יתרה תשולם לקבלן ביום ה : ה)3תת סעיף (תוספת ל

    .ואישורו ע"י המפקח לדרישות החוזה

  :) ישונו כדלקמן5) א, ב (3( 60סעיפים  . 14

 בהתאם לדרישות החוזה הקבלן ע"י יום מיום הגשת החשבון 90חשבונות סופיים ישולמו תוך 

  . ואישורו ע"י המפקח

  

  תנודות במחירי החומרים לערך העבודה -)1(62סעיף  . 15

בזאת כי מדד החוזה יהיה "מדד  תקובע החברה) לחוזה המדף הממשלתי 1( 62בהתאם לסעיף 

  למסמך התנאים המיוחדים. 1הסלילה", כמוגדר בסעיף 

  אופן קביעת המדד תהיה כלהלן:

מדד סלילה לתאריך חודש פרסום מחירון משרד הבינוי והשיכון בתוקף, מוצמד מדד בסיס 

  למדד סלילה חודש פרסום המכרז.

  

  מס ערך מוסף. – 67סעיף  . 16

  מע"מ.        המע"מ יתווסף לסה"כ מחיר החוזה, אלא אם הקבלן אינו עוסק לצורכי       

  

         ריבית חשב כללי      . 17

ומוחלף במונח  מבוטל, ובנספחיו 3210מדף הממשלתי יע בחוזה ההמונח "ריבית פיגורים" המופ

  "ריבית החשב הכללי".

  

  תשלומי ביניים . 18

 3210) (א) בחוזה  הסטנדרטי 3( 59תשלומי  הביניים (חשבונות חלקיים) ישולמו בהתאם לסעיף 

  מבוטל. –)(ב) 3( 59. לפיכך סעיף 

  

או מוצר שיוצע על ידי הקבלן כשווה  כל פריט –סעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שווה ערך"  . 19

  עון אישור המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי.טערך 

  

הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים הסמוכים, הנובע  . 20

מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, 

  רקע וכיו"ב. ארוזיה של ק

  

  

  

   -------------------                                  ----------------------                                ------------------  

  חתימה וחותמת             תאריך                                                                                  הקבלן               

  



 1ז' 9נספח 

   2037/2020 בני דרך למכרז מס'א

 

 יח"ד. 54דקל  –תשתיות שלב א' לביצוע :   

 

 .עבודות מסירת מגרשים  לטובת :

 

  .ממועד מתן צו התחלת עבודה  חודשים  8  היאתקופת הביצוע הכללית  .1
 

 :הנדרשיםלהלן אבני דרך  .2
 

 

 מס

 

 תיאור אבן דרך

 –תקופת ביצוע אבן דרך 

 במספר חודשים

 מתחילת צו התחלה עבודה

2.1  

ביצוע של קבלת אישורים והיתרי 

חפירה מרשות המקומית ורשויות 

הרלוונטיות, כולל היתרי חפירה 

 מכל הרשויות.

 

 

 

 חודשים 1

פירוק והסרת מטרדים והשלמת  2.2

יח"ד כולל  54עבודות עפר בתחום 

 . דרכים, מגרשים ו יםשצ"פ

 

 

 

 חודשים 3

תשתיות תת קרקעיות לרבות  2.3

ביוב, ניקוז , מים ותאורה  

וגומחות בתחום הציבורי לרבות 

 חשמל, תאורה ותקשורת. 

 

 

 חודשים 5

את מבנה כבישים לרבות אבני  2.4

שפה , אספלט ופיתוח בכל 

הכבישים וכן גומחות לפילרים 

 .במגרשים

 

 

 

 חודשים 7



את כל העבודות הנדרשות בחוזה  2.5

ומסירתם למועצה ולישוב  לשביעות 

לאחר  רצונם כולל הגשת אזמיידים

 ביצוע , תיק מתקן וחשבון סופי .

 

 

 

 חודשים 8

 

לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המדף   12בהתאם לסעיף    מובהר בזאת,   .3

יביא לקיזוז   האמורות,  דרךהאבני  אחת או יותר מלפי  בלוחות הזמנים  כי אי עמידה  הממשלתי,   

יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן   כל יום איחור.  המקורי בגין  מערך החוזה  0.05%

בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום 

 תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

 

קנסות מקבלנים בגין אי ת החברה רשאית לגבובכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,  3.1

. בגין אי עמידה בלו"ז לפי אחת או יותר בהתאם לקבוע לעיל עמידה באבני דרך של המכרז

 (. הקנס –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ומאבני הדרך יק

מערך  0.05%רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של החברה המנהלת  3.2

מערך החוזה  0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז 

 בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור. 

₪; ערך העבודות שכבר  20העבודות באבן דרך = ₪; ערך כל  100: ערך החוזה = דוגמא

₪; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן  15בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%)בחישוב:   ₪  ₪0.0025; הקנס לכל יום איחור =  5הדרך = 

הסיבה לאי החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את  3.3

 עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני  כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר 3.4

הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע  

 . הכללית

 

 

 



  

 

  2' ז 9נספח מס' 

  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  צו התחלת עבודה ומסירת שטח .1
  

  מספר חוזה /         
  

  מס' מכרז /         ראשי -מחוז   
  

  
 -נושא העבודה : 

__________________________________________________________________________  
  

  . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף נאי החוזה לת 39ם לסעיף בהתא
  

  ________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה.     מר /גב'  
  זה (המצוין במשבצת מטה). ימים מתאריך צו  7בתום התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע המבנים תתחיל 

  
  : ___________________________________________________________________הערות 

  
_________________________________________________________________________  

  
  _______________                                                     החברה 

  חתימה                       שם                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------  

  במעמד מסירת השטח:
  ל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל.לחוזה מעמיד המנה 40סעיף בהתאם ל .1
 .החתום מטה החברההשטח נמסר בנוכחות בא/י כח  .2

 
  מינוי מנהל עבודה:

  
  : 1988–תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"חל 2תקנה      

מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה   (א)
 שהוא מינהו.

מענו, השכלתו  מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו,  (ב)
המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל 

  העבודה.

הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי,    (ג)
ס הכללי את שמו ומענו של ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנק

  מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח   (ד)
העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, 

  " תבצעת העבודה.למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מ
  

  וכל דין אחר. 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"חאין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות 

  
  הקבלן / החברה _______________________________  תאריך _____________

  
  :החברה

  
  ________________    ______ל פרויקט ____________     ראש צוות/מנה      מפקח : ___________ 

  חתימה              שם                                     חתימה              שם        
  

    תפוצה: קבלן/חברה                                                            
  מנה"פ/ מפקח/תראש צוו -חברה מנהלת 

  שיכון במשרד הבינוי וה מנהל המחוז (לתיק המחוז)
  מנהל אגף הפעלת הביצוע במשרד הבינוי והשיכון

  
    

  
  

  

תאריך:     



  

 

 נספח 9 ז'3

  תעודת השלמת מבנה
  פרטי זיהוי:  .א

  שם הקבלן  אתר  ישוב  מחוז

  

  יומן עבודה מס'  חוזה מס'

 

 המבנה ויעודו סוג

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

הרינו לאשר את השלמת  3210של תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן, מדף  54בהתאם לסעיף 
(ועד  57עד  55יפים המבנה, מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן, הנובעת מסעיף זה ומסע

  ל) של תנאים אלה.בכל
  מתאריך השלמת המבנה (כמצוין במשבצת מטה).מנין תקופת הבדק יתחיל 

  
  הצוות או מנהל פרויקט והמהנדסים המקצועיים ראשמפקח,  – החברההערות 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

     תאריך השלמת המבנה:

  

  

  נוכחים:

  מוסר המבנה מטעם הקבלן:

  ________________________________            ____________________________  

  חתימה                                              שם                                                                 
  :החברהמקבל המבנה מטעם 

    מפקח:   
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                         שם                                                                                      

  
                                       :________________תפקיד

  
        ________________________________            ____________________________  

  חתימה                               שם                                                                                
  

  תפקיד:________________                                     
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                                     שם                                                                          

  
  _______________:העירייהמקבל המבנה מטעם 

  
________________________________            ____________________________  

  חתימה               שם                                                                                                



  

 

  4ז' 9נספח 
  
  
  

 סופי לחודש **/**** -ן מספר **-חוזה *******/***** ח
 
 

  שכר חוזה וסילוק תביעות
  
  

  שם חוזה: _______________
  

  שם קבלן: _______________
  
 

 אישור החשבון וסילוק תביעות
 

  אנו מאשרים בזה כי:
  

                                                לפי החוזה הנ"להחשבון הסופי עבור העבודות שבוצעו על ידנו   .1

 לא כולל מע"מ.₪ יעמוד על סך __________          

קבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל תהווה סילוק סופי מלא ומוחלט של כל  .2

 תביעותינו מתוך ובקשר לחוזה הנ"ל.

תהייה לנו או למישהו אחר בשמנו  עם קבלת הסכום האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל לא .3

מדינת ישראל או עובד מעובדיה מתוך או בקשר החברה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

 לחוזה הנ"ל.

  
  
 

  
  
  

  
  

______________                ________________           ________________    
  חתימה                                   תאריך                                שם החברה           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  5ז' 9נספח מס' 
  

  
  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  טופס החלפת מפקח
  

  בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
  
  

  ישוב:  
  

  מספר חוזה /     אתר:
  

  מס' מכרז /         
  

  
  נושא העבודה : 

  
__________________________________________________________________________  

  
  

________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה מתאריך      מר /גב'  

  __________משעה______

  

  הערות :  

  ה_______ מפקח זה מחליף את המפקח  _______________ שמונה בצו התחלת עבודה מיום ___________ בשע

  את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

  
  חתימות :

  
  

  __________________           ____        ____________     ראש צוות/מנה"פ      מפקח : ___________ 
  חתימה                          שם                                             חתימה              שם        

  
  

  ____________           קבלן : ___________ 
                                חתימה              שם        

  
  

  להחלפת המפקח : חברהאישור ה
  
  
/      

                                                                       ____________   
  חתימה                   שם                                                          

  
  

-------------------------------------------------------------------------------------  
  

   תפוצה:    קבלן/חברה                                                            
  ראש צוות / מנה"פ –חברה מנהלת   

  אגף הפעלת הביצוע -משרד הבינוי והשיכון
 

 

  
  

אריך:     ת       
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 ח' 9נספח 
   2037/2020  נוסח ערבות למכרז

 

 שם הבנק/ חברת הביטוח______________________

 מס' הטלפון_______________________________

 מס' הפקס________________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ

 

 מס'__________________הנדון: ערבות 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________ ₪ 
)במילים:___________( שיוצמד למדד ____________ מתאריך ____________ )תאריך 
תחילת תוקף הערבות( אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם 

 חוזה___________.

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו 
בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

 שיכולה לעמוד לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ריך ___________ עד תאריך___________ערבות זו תהיה בתוקף מתא

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חברת הביטוח שכתובתו ___________________

 מספר הבנק ומספר הסניף________________

 

 

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת          

 

 



  

 

  ח' 9נספח 

  "ביטוח"

לערוך  הקבלןי כל דין, מתחייב עפ"י הסכם זה ועפ" הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו של  .1
ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים בנספח 

ביטוח חבות המוצר וביטוח וכן לעניין  וזאת במשך כל תקופת ההסכםזה, על כל תנאיו, 
יצוע שנים נוספות מתום ב 3ולמשך  הקבלןאחריות מקצועית, למשך כל תקופת מתן שירותי 

 . העבודות

  ביטוח עבודות קבלניות 1.1

  נזק רכוש -) 1פרק (   1.1.1

לבניה לעבודות, לחומרים, לציוד קל  ביטוח כנגד אבדן או נזק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם
  ולמבנים ארעיים  הנמצאים באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה.

  אחריות כלפי צד שלישי -) 2פרק (   1.1.2

רוע בלתי יצד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש מא ביטוח חבות כלפי
  צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה, ועקב ביצועה.

רוע ובסה"כ לתקופת ילא₪  10,000,000 -אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא תפחת מ
  הביטוח.

  חבות המעבידים -) 3פרק (  1.1.3

, בביצוע העבודהו/או קבלני המשנה בגין כל העובדים המועסקים לכיסוי חבות הקבלן 
לכיסוי מקרה מוות ו/או נזק גופני (כולל נזק נפשי ו/או שכלי) כתוצאה מתאונה ו/או מחלה 

  גרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודה.יהעלולים לה

ופת רוע ובסה"כ לתקילעובד, לא₪  20,000,000 -אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא תפחת מ
  הביטוח.

 -ביטוח העבודות הקבלניות יכלול את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל 1.2
 משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם בשם המבוטח.   

כלי רכב וכל  עבור 1975 – לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה ביטוח חובה 1.3
 . ביטוח חובה קיוםהמחייבים  בשימוש הקבלן, ציוד ומתקנים

כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע אחר  ביטוח נזק לרכוש צד ג' 1.4
לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, מכבשים וכל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או 

מטעמו ובגבול אחריות  ו/או מי הקבלןציוד מכני הנדסי או אחר, המובאים לאתר על ידי 
 לנפגע, מקרה ולתקופת הביטוח.₪   1,000,000 -שלא יפחתו מ

עקב שימוש בכלי רכב מנועי לרבות ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה לבטחם  ביטוח נזקי גוף 1.5
 -בביטוח חובה ו/או לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מ

 רה ולתקופה הביטוח.לתובע, מק₪   10,000,000

לכלים (צ.מ.ה), ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכל  ביטוח "כל הסיכונים ציוד מכני" 1.6
ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט (למעט  הקבלןציוד ורכוש אחר שהובאו על ידי 

חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרויקט) ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 
ופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים וכל ציוד מנ

 הנדסי אחר ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט. 

על אף האמור לעיל, הקבלן יהיה רשאי שלא לבטח את רכושו ו/או רכוש שבאחריותו ו/או  1.7
ון כנגד המזמין ו/או מנהליו קבלני משנה וזאת בתנאי כי  ויתר על כל זכות לדרוש ו/או לטע



  

 

משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה  -ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל
 הרצ"ב. "כתב ויתור"ימתו על נספח מטעמם, בחת

 

 חבות המוצר  ביטוח 1.8

 הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגופו ו/או רכושו של המזמין ו/או כל צד חבותהמבטח את 
בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם על פי "חוק ₪,  8,000,000ות אחריות ע"ס שלישי בגבול

 (נוסח חדש). 1968 הנזיקיןועל פי פקודת  1980 –האחריות למוצרים פגומים 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהיא,  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
כיסוי מקביל למתחייב מהאמור  ביטוח חלופי המעניק הקבלןבתנאי כי לא נערך על ידי 

באישור זה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
  המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

ת ו/או , הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בשל מוות, פגיעה גופניהקבלןלמען הסר 
 נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" לייעודו.

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

  מועד תחילת הפוליסה.
 -מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראללול את המזמין ו/או הביטוח כאמור יורחב לכ

בגין אחריותם למעשי ו/או משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 
, מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות הקבלןמחדלי 

  ר כל אחד מיחידי המבוטח. צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבו
יהיה רשאי להמציא את האישור לקיום ביטוח המתייחס לפרק  הקבלןעל אף האמור, 

  "חבות המוצר", ביום המסירה של העבודה לידי המזמין.

  ביטוח אחריות מקצועית 1.9

בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או  הקבלןביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות 
, מנהליו, הקבלןת ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הפרת חובה מקצועי

כל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי בגין עובדיו ו
 4,000,000ו/או עקב מתן שירותי התכנון ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות ע"ס 

  ת. לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתי  ₪
  

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

  מועד תחילת הפוליסה.
  

הביטוח יורחב לכלול סעיף, על פיו במקרה שהביטוח יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות 
ו לא יחודש מסיבה כלשהי, יוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות א

למעט במקרים של מרמה  חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח 12מוארכת, למשך  
וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר  ו/או אי תשלום פרמיה ע"י המבוטח

ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה  הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת,
ההודעה במהלך תקופת הביטוח, אלא אם נערכה בחברת ביטוח אחרת באותם התנאים 

  ובגבולות אחריות זהים.
  

 -ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראלאת המזמין  לכלולהביטוח כאמור יורחב 
בגין כמבוטחים נוספים בקרה מטעמם  משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות

ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  הקבלןאחריותם למעשי ו/או מחדלי 
 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

  



  

 

 עיכוב/שיהויהביטוח בסעיף זה יהיה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר: אובדן השימוש, 
רות מקרה הביטוח, אובדן מסמכים, כמו כן הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של עקב ק
  בגין אי יושר של עובדים ו/או מנהלים וכן בגין חריגה מסמכות. הקבלן

  

 בביטוחים המפורטים לעיל יצוינו הסעיפים שלהלן: 1.10
 

משרד  -ו/או מדינת ישראלקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין  הנ"לביטוחים הכי  13.10.1
וכי חברת הביטוח מוותרת על השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 

לחוק  59כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או הבאים מטעמו על פי סעיף 
 חוזה הביטוח.

 
אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  13.10.2

מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות  אך לא
 בתם לב, לא תפגע בזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.

 
) כלפי SUBROGATIONכי הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף ( 13.10.3

ו/או מדינת  ועלים מטעמוהמזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל הפ
וכל קבלני המשנה, משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם  -ישראל

המתכננים, והיועצים הקשורים לביצוע העבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו 
התחייב המזמין בכתב טרם קרות מקרה הביטוח (בהתייחס לויתור כאמור כלפי המתכננים 

יועצים העצמאיים, הויתור יהיה מותנה כי בביטוחי היועצים והמתכננים העצמאים וה
) ובכל מקרה הויתור כאמור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק הקבלןקיים ויתור הדדי כלפי 

 בזדון.
 

המזמין יהיה פטור מכל חובת תשלום לפרמיה הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  13.10.4
יהיה האחראי היחידי והבלעדי לתשלומי הפרמיות  הקבלןו ןהקבלכלשהי בגין ביטוחי 

יכללו תנאי מפורש על פיו לא נהיה רשאים לבטל  הקבלןוהשתתפויות עצמאיות וביטוחי 
את הביטוח או לצמצם את הכיסוי הביטוחי, אלא אם כן תימסר לכם הודעה בדואר רשום 

 יום מראש ובכתב. 60 -על כוונתנו לעשות כן לא פחות מ
 

או כל נוסח אחר שיחליף  2013לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הביטוחים הנ"ל, כי 13.10.5
 . , לרבות ביטול חריג רשלנות רבתיאותם

 
מזמין יהיה רשאי לממש את זכויותיו ע"פ הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי הכי  13.10.6

 .הקבלן, גם ללא הסכמת הקבלןביטוחי 
 
ביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, מתחייב למלא אחר כל תנאי ה הקבלן 13.11

 הקבלןלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

יטוחים ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הב
יישא בכל מקרה  הקבלןולהמציא לבקשת המזמין אישורים על תשלומי הפרמיה. יודגש, כי 

 . הקבלןבסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 
 
יום  14 -להמציא למזמין, לא יאוחר מ הקבלןללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב  13.12

 הקבלןה אישור בדבר עריכת ביטוחי עפ"י הסכם ז הקבלןלפני מועד תחילת מתן שירותי 
 נוסח אחיד" כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. -בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים

  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור כשהוא חתום כדין  13.13
ם אי על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן שירותי הקבלן על ידו, ואול

 המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 



  

 

 
כדי לצמצם או לגרוע  הקבלןבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  13.14

בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה ועל פי כל דין, ולא יהיה בעריכת 
תו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו מחוב הקבלןהביטוחים כדי לשחרר את 

 בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
 

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי  7 -לא יאוחר מ 13.15
שיך נוסח אחיד" בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמ -המזמין, "אישור עריכת ביטוחים

נוסח אחיד" מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת  -להפקיד את אישור עריכת ביטוחים
 . שנים נוספות מתום ביצוע העבודות 3ולמשך  ההתקשרות על פי ההסכם

  
 הקבלןהמזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  13.16

ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  מתחייב לבצע כל שינוי הקבלןכאמור לעיל, ו
 על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 
מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  הקבלן 13.17

לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי 
ם על פי אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין הביטוחי

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת  הקבלןבהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.
 

בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן, יהא המזמין זכאי, אך לא  הקבלןעמד  לא 13.18
ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו  הקבלןחייב, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של 

 כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר.
  

זמין לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי הפוליסות לא יכללו סעיף לפיו זכויות המ הקבלןביטוחי  13.19
ו/או מי  הקבלןתפגענה עקב אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה, חריגיה והגדרותיה על ידי 

מטעמו בתם לב ו/או  עקב אי עמידה בתקנות ו/או הנחיות ו/או הוראות ו/או העדר רישוי 
 ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. 

 
המזמין יהא רשאי לנכות סכומים להם הוא זכאי לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  13.20

בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותם  קבלןממנו ל
 בכל דרך אחרת. הקבלןמ

 
מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  הקבלן 13.21

הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך ם ראות והתקנים המתייחסים לשירותיוהה
מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  נוסח  הקבלןיובהר, כי 

ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע  1995 –משולב, תשנ"ה 
, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני הקבלןשבכלליות האמור לעיל, באופן 

, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות השירותיםהמשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן 
באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל 

 פי החוק הנ"ל. 
 

ת כמפורט בנספח זה הנה בבחינת דרישת מינימום מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריו 13.22
לבחון את  הקבלןשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על  הקבלןהמוטלת על 

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  הקבלןחשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
הקשור לגבולות מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל 

האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא 
יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  הקבלןעל ידו. היה ולדעת 

לערוך ולקיים את הביטוח המשלים /הנוסף כאמור. בכל ביטוח  הקבלןלביטוחים, מתחייב 



  

 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי  הקבלןשלים שיערוך רכוש נוסף ו/או מ
המזמין ו/או הבאים מטעמו. לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורחב שם המבוטח 

 לכלול את המזמין בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
  

 
שה ו/או תביעה , כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריהקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  13.23

כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים 
שהתחייב לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות 
הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו מכל אחריות לנזק 

 ב לפעול למיצוי זכויותיו על פי ביטוחיו.כאמור ומתחיי
 

מתחייב, כי בהתקשרותו עם מתכננים ו/או יועצים אחרים לרבות קבלני משנה  הקבלן 13.24
ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי  במסגרת

בו לערוך סעיף לפיו המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה יתחיי ההתקשרות עמם,
ולקיים את ביטוחיהם המתאימים  בתנאיהם לביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי 

ולעניין אחריות מקצועית, למשך כל  הקבלןכל תקופת התקשרותם עם  וזאת למשך הקבלן
תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות הקיימת על פי דין, 

הרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על ידו ולכלול את ל הקבלןלחילופין, מתחייב 
 המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה אשר פועלים מטעמו ו/או בשמו.  

 
 עיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.להפרת כל אחת מהוראות סעיף זה ד 13.25

 
 



 

 

  __________תאריך                                 

  

    לכבוד

   זום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מעדי הדר יי

  

  

  .ג.נא

  

  לסעיפי הביטוח בחוזה זה) 13.7(לפי סעיף  ויתור כתב:  הנדון

  

 מטעמכם הפועלים כלאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי כלפיכם  ומתחייבים מצהירים הננו

 כקבלני משמשים הנכם בהם, ברות בקרה מטעמםמשרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי ח -ו/או מדינת ישראל

 נזקאו /ו אובדן  כל בגין, פרויקט כמנהלי משמשים אתם בהם לרבות אחר תפקיד כל בעלאו /ו יועציםאו /ו ביצוע

 שבבעלותנו(להלן: "הציוד" ),   הנדסי מכני ציוד וכל רכב כלי לרבות מתקניםאו /ו ציודאו /ו מכונותאו /ו עבודה לכלי

"י עאו /ו ידנו על, זה הסכם נשוא לאתר המובא אחר ציוד כל לרבות,  דין פי עלאו /ו הסכם פי על ריותנובאחאו /ו

  .עבורנואו /ו מטעמנו אחריםאו /ו משנה  קבלני

, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או לציוד לנו כי כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה ידוע

מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים דרישה כאמור, 

  ים ו/או קבלני משנה ו/או משכירים של "ציוד" מכל סוג ותאור. נקבלשלישיים כלשהם לרבות 

)  משנה קבלניאו /ו יםנקבל באמצעות(לרבות  לאתר כלשהוא מנועי רכב כלי ונביא  ככל כי כלפיכם מתחייבים הננו

 יחול הנדסי ציודאו /ו מנועי רכב כלי לאותו שייגרם נזק וכל כחוק חובה ביטוחי הרכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא

 .ביטוחיכם שיתוףאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד עלינו

          

  על החתום,                                                                         

  

  

_______________________        _________________  

  (החברה) קבלןה חתימת                           קבלןאישית של מנהל ה חתימה  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  'א נספח -ביטוח

הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים
  )DD/MM/YYYY(האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחמהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט
  *האישור מבקש מעמד  *העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור*

  שם
ייזום, יעוץ  -עדי הדר

וניהול כלכלי בע"מ 
ו/או מדינת ישראל 

  משרד הבינוי והשיכון

    שם

  נדל"ן☐

  שירותים ☒

  אספקת מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011 

  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

סוג 
  הביטוח

  
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ 
  סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

  מטבע  סכום  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  רכוש 
  

X  328; 316;  314; 313; 312; 309          ביט  
  

              
              
                

                

אחריות 
  המוצר

 –מדינת ישראל  308; 307; 302  ₪   8,000,000      ביט  
משרד השיכון והבינוי, רמ"י, 

; 309חברות בקרה מטעמם ; 
הגופים המצוינים  320; 315; 311

  329; 328; 322; 321לעיל; 
אחריות 

  מקצועית
X        4,000,000   ₪  301 ;302 ;303 ;308  מדינת

משרד השיכון והבינוי,  –ישראל 
רמ"י, חברות בקרה מטעמם ; 

צוינים הגופים המ 320; 311; 309
; 328; 327; 326; 325; 321לעיל; 

332  
                אחר

  

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

  

  ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאח,  ביטו פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

  חתימת האישור
  המבטח:

    ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 



 

 

  'ב נספח -ביטוח

 האישורתאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
)DD/MM/YYYY(  

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  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*

  שם
ייזום, יעוץ וניהול  -עדי הדר

כלכלי בע"מ ו/או מדינת 
  ישראל משרד הבינוי והשיכון

      שם

  קבלן הביצוע☒

  לני משנהקב☐

  שוכר☐

  אחר:_______☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

  פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
  פוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

 סכום/  האחריות גבול
  העבודה ישוו/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
  ד'

  מטבע  סכום

כל הסיכונים עבודות 
  קבלניות

 ניתן( לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

  ):הפוליסה

X            307 ;308  מדינת ישראל
משרד השיכון והבינוי,  –

רמ"י, חברות בקרה 
; 313; 309מטעמם ; 

הגופים  317; 316; 314
; 318המצוינים לעיל; 

328;  
    כלול          ופריצה גניבה
משווי  10%          עובדים עליו רכוש

העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

משווי  10%          סמוך רכוש
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

  ₪  500,000          בהעברה רכוש
משווי  10%          הריסות פינוי

העבודות 
מום מיני

1,000,000  

 ₪  

מבני עזר ותכולתם 
  מתקנים וציוד קל

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    

שכ"ט מהנדסים 
  אדריכלים ויועצים

משווי  20%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

 ₪    

הוצאות מיוחדות 
  לאחר נזק

  

  

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    



 

 

  כיסויים

 נזק ישיר מתכנון
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

משווי  5%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

    

נזק עקיף מתכנון 
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

      כלול        

רעידת אדמה ונזקי 
  טבע

      כלול        

מדינת  X        20,000,000   ₪  302 ;307 ;308  צד ג'
משרד השיכון  –ישראל 

והבינוי, רמ"י, חברות 
; 309רה מטעמם; בק

311 ;312 ;315 ;320 
הגופים המצוינים לעיל; 

321 ;322 ;328 ;329  

 –מדינת ישראל  X        20,000,000    ₪  308  אחריות מעבידים
משרד השיכון והבינוי, 

רמ"י, חברות בקרה 
;  319; 309מטעמם ; 

הגופים המצוינים  320
  328; 321לעיל; 

הרחבות  -אחר
  במסגרת פרק ב'

              

נזקי גוף הנגרמים ע"י 
שימוש בכלי צמ"ה 
שאין חובה חוקית 

  לבטחו בביטוח חובה

        4,000,000 
 -למקרה ו

20,000,000 
  לתקופת ביטוח

 ₪    

רעד, ויברציה, הסרה 
  או החלשה של תמיכה

        5,000,000   ₪    

נזקי רכוש מעבר 
לגבולות האחריות 
בביטוח צד שלישי 

  בביטוח רכב

        2,000,000   ₪    

נזק ישיר כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  וצינורות תת קרקעיים

      כלול        

נזק תוצאתי כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  וצינורות תת קרקעיים

        4,000,000   ₪    

  

  

  *:)ג'וך הרשימה המפורטת בנספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתפירוט השירותים 
  

  

  ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
  

  חתימת האישור
  המבטח:

  ינם בתוקף. ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאבאישור ביטוח כללי * 



 

 

  י' 9 נספח

  

  פיתוחעבודות  נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחוזה

  

צורך הפעלת המערכות ועדכונם השוטף נדרש הקבלן לפעול בהתאם להוראות נספח זה, כמפורט להלן ובהתאם ל

  להוראות החוזה.

  

מגנטית, על פי "מפרט  ) שיבוצעו על ידו על גבי מדיהAs Madeהקבלן מתחייב להכין את תכניות העדות ( .1
), www.moch.gov.il)", המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון (GISשכבות למערכות מידע גיאוגרפיות (

 והמהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה במהדורה התקפה ביום ההגשה. 
  

 2010גירסה  AUTOCADג תיב"ם כדוגמת הקבלן מתחייב להכין את התכניות באמצעות תוכנות מסו .2
המתאים  DWG או DXFובתנאי שיפיק הקבצים בפורמט החברה ומעלה או שווה ערך. הכל על פי אישור 

ומעלה. התכניות יוגשו על גבי מדיה אופטית  בצורת תקליטורים או  2010מגירסה  AUTOCADלתכנת 
 .החברהאשר תיקבע על ידי  בדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או בצורה אחרת

 

בעל רישיון לעסוק במקצוע המדידה, כמשמעות המושג בתקנות את תכנית העדות יכין מודד מוסמך  .3
   .1982-המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב

 ).1998-התשנ"ח ,)מדידות ומיפוי(ם בהתאם לתקנות המודדי תבוצעהמדידה 
 

הנמצא באתר המשרד  CADניתן להסתייע בקבצי העזר לעריכת התשריטים בפורמט  .4
)www.moch.gov.il.( 

  

ולהתאים את   ם העדכנייםהליהנבמטרה למנוע בעיות של עדכניות המידע, הקבלן מתחייב לפעול על פי  .5
 ובהתאם למפרט השכבות, שיעודכן מעת לעת. החברהלדרישת התוכניות 

  

התוכנית יקלטו לפי הגדרות מפרט זה לתוך מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות, תבוצע בדיקה של עמידה  .6
בדרישות המפרט. עבודות שלא יעמדו בדרישות המפרט יוחזרו למבצעיהן להגשה חוזרת, עד להגשת 

 עומדות בדרישות המפרט.תכניות ה
 

את תכנית העדות במדיה מגנטית כמפורט לעיל עם סיום העבודה חברה המנהלת הקבלן מתחייב להגיש ל .7
 ולפני הגשת החשבון הסופי, וכן בהתאם לדרישות המנהל מעת לעת.

  

 הנדרשים בחוזה םמהשירותימובהר בזה כי כל הנדרש מהקבלן בהתאם לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .8
זה,  וכי הגשת החומר במדיה מגנטית בהתאם למפורט לעיל, לרבות עמידה במועדים המפורטים לעיל  

  מהווה תנאי לאישור תשלום.
 

 
 

  



 

 

  יא' 9 נספח
  

  י קבלניםזמכר –תוספת למפרט המיוחד 
  עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח

  ושימוש בחומרים ממוחזרים
  

  את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות. תמעודד חברה ה:  כללי
  

  להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים .א

 ים כדין. השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקניים ומאושר .1
בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, באיכותו ובקיים של האלמנט או כל  .2

חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של 
 המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז  כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה .3
לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, 

 הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.
אשר עיכובים בביצוע העבודה תלא  חברהוהמועדים שנקבעו בחוזה וה  הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים .4

ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים 
 ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

 . שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים למילוי בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמשך - לתשומת לב .5
  

 תהליך אישור השינויים: .ב
את פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים מקבלת  חברהרצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר ל .1

 "צו התחלת עבודה".

 (להלן המנהל). _____________אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של  חברהה נהנת .2

האדריכל והמתכננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את  לרבות ועאנשי מקצ, לאחר התייעצות עם המנהל .3

 השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי מקצוע מטעמו מנוסים  .4

 מצעות צוות התכנון המקורי.ומתאימים לפי כל דין ו/או בא

. אישורי התכנון כאמור הינם תנאי הגורמים הרלבנטיים אשר יקבעו על ידי החברההתכנון ייבדק ע"י  .5

 לביצוע.

יום מקבלת תוכניות השינויים, ובלבד שהתוכניות  30מתחייבים לתת אישורים תוך והגורמים הנ"ל המנהל  .6

"בקרת  – 04/02/01  של משרד הבינוי והשיכון ור בנוהל שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול כאמ

 התכנון לצרכי ביצוע".

לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות והאגרות (אם יידרשו)  .7

יום. רק לאחר מכן יוכל להתארגן לביצוע  30-והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

השינוי. יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל  בביצוע השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד 

 בתנאי היתר הבניה והתוכניות המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

ועדת המכרזים וחתימת מורשי  במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של .9
 על השינוי לחוזה. חברההחתימה של ה

 
 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים: .ג

במפרט הכללי הבין משרדי  55  51ממוחזרים (ראה גם בפרקים  תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה 

  )55לפרק  2ודף תיקון מספר  51לפרק  3דף תיקון מספר 



 

 

 

בדרישות מפרט משהב"ט המיוחד למילוי בחומרי בניה ממוחזרים ובשאר  החומר ויישומו בשטח יעמדו

  דרישות המפרט.

  באתר המשרד להגנת הסביבה. מאושרים ניתן למצוא רשימות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים 

 זרים:חשימוש בחומרי מילוי ממו .ד
ה, לשימוש בחומר חפירה המצוי במקום בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבוד

). מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע "חומר מקומי"העבודה (בפסקה זו: 

), הרי שבכפוף "חומר מובא"העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה (בפסקה זו: 

מן  לפחות (עשרים אחוזים) 20%וג ביחס לחומר מובא זה כדלקמן: לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנה

החומר המובא אשר ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים בדרישות שנקבעו לכך 

במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת, אשר טופלה 

רשימת "המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה [ראה  על ידי אחד מן

"המתקנים (בפסקה זו:  במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת] "המפעלים למחזור פסולת בניין

"פסולת בניין או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת מתקנים מאושרים (בפסקה זו:  ),המאושרים"

  : בתנאים הבאים במצטבר "), ובלבד ששימוש זה יעמודאחרממקור 

 פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה. .1

 ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו. .2

תו כל מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר (לדוגמה: מפעל) עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו להפעל .3

       האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.

בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות שקילה של משאיות,  .4

לקבלת כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף 

  כל האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש.

 :התחשבנות בגין השינויים .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו כתוצאה משינוי  .1

למדידה" של שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן בהתייחסות לחלקים "

 המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת הבניה.

המזמין שומר לעצמו הזכות לדרוש הפחתה ממחיר החוזה , אם יסתבר כי השינוי מוזיל עלויות העבודה.  .2

 הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

  כללי: . ו

א רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והו  .1

 בעניין.

 אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.   .2

 רשימות של מפעלי מחזור ומגרסות פסולת בניין ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה. .3
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