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 ת.מ.ר. תאגיד מים אזורי

בני עייש( בע"מו )רמלה, גדרה, קרית מלאכי  

 

01/2021מכרז פומבי מס'   

החלפת קו מאסף לביוב ללביצוע עבודות 
 בעיר רמלהברח' א.ס.לוי ויחזקאל 

 
 הוראות למשתתפים

 
 ו/או "ת.מ.ר"בע"מ )להלן: בני עייש( ו אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי מיםת.מ.ר. תאגיד 

החלפת קו מאסף ללביצוע עבודות לביצוע עבודות קבלניות הצעות הצעת בזאת  ןמזמי ("המזמין"

כמפורט  (," בהתאמההמכרז" ו"העבודות")להלן:  בעיר רמלה א.ס.לוי ויחזקאל  'לביוב ברח

 . וותקציב וולפי צרכי מעת לעתת.מ.ר לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י והכל , בהסכם ובנספחיו

, הקבלן הזוכה יוכל לבצע את העבודות הפיתוחו/או עבודות  הצנרתוין, כי לצורך ביצוע עבודות יצ

קבלן באמצעות קבלן משנה שיעמוד בדרישות המפורטות בחוזה המצ"ב, וזאת בכפוף לאישור 

 על ידי התאגיד.מראש ובכתב המשנה 

 יובהר שההתקשרות. יולנהל ובהתאם ביוב תשתיות לפיתוח המינהל במסגרת תתבצענה העבודות

 הזוכה הקבלן עם חוזה .ולביוב למים הממשלתית הרשות לאישור בכפוף תהיה הזוכה הקבלן עם

 .על התאגידים מהממונה אישור תקבל שהחברה לאחר ורק אך ייחתם

מובהר בזאת כי מסמך זה הינו מסמך משלים ל"מידע והוראות למשתתפים במכרז" הכלולים 

של מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי לביצוע עבודות ביוב ברשויות ( של "כרך א'" 1בחלק )

(, וההוראות הכלולות 2009רביעית תשתיות ביוב )מהדורה לפיתוח  המקומיות, בהוצאת המנהל

 ( הנ"ל. 1במסמך זה באות להוסיף ולהשלים את האמור בחלק )

( של 1וראות חלק )מובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין ה

 .המפרט הכללי שבהוצאת המנהל לתשתיות ביוב, יגבר האמור במסמך זה

 

 
 
 
 
 
 



 להחלפת קו מאסף לביוב ברח' א.ס.לוי ויחזקאללעבודות  01/2021מכרז 

 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 2עמוד | 

 
 מסמכי המכרז .1

 מסמכי המכרז כוללים: 1.1

 
  :לרבות הנספחים הוראות למשתתפים, 1.1.1

 נוסח כתב ערבות מכרז; - 1נספח 
 ;1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 2נספח 
 .על ניסיון קודםהמזמין ר אישו - 3נספח 

  
 

 נוסח ההסכם, לרבות נספחיו, שהינם כדלקמן: 1.1.2
 הצעת המשתתף; - 1נספח א'
 – 2נספח א'
 -(1) 2נספח א'

 
 

 ;טכני מפרט
 ;ברח' א.ס.לוי ויחזקאל החלפת קו מאסף לביובל כתב כמויות

 

המפרט הכללי שבהוצאת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב  - 3'א נספח
 ]לא מצורף[. 2009יעית מהדורה רב

הוראות המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין  –המפרט הכללי 
משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ומחשובם 

 ;)המפרט הבינשרדי( ]לא מצורף[.
 ביצוע/טיב/בדק; –נוסח כתב ערבות הסכם  - 4'א נספח
 .אישור ביטוחי הקבלן -ב' נספח 

 למשתתפים;מסמך ההוראות  - נספח ג'
 פרוטוקול מפגש הבהרות; 
 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו; 
  לא מצורף; מצורף   -נספח שינויים להסכם  

  פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום - טופס
 רשימת ספקים לצנרת המסופקת ע"י הקבלן - טופס

 ופרטים התכניות רשימת
  

 "(מסמכי המכרז")להלן:           
 

ברשותו כל מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה, מצהיר בזאת המשתתף כי  1.2
מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר 

עפ"י תנאי ההסכם  לבצע את העבודותמתחייב מקבל על עצמו את תנאי המכרז, וכן ביקש ו
 זוכה במכרז.הצעה הף אם הצעתו תבחר כהמצור

 
 
 תנאי סף .2

 יםעומד בישראל אשרכדין רשום  תאגידיחיד תושב ישראל או מכרז זה השתתף ברשאי ל
 :במצטבר בכל התנאים הבאים , במועד האחרון להגשת ההצעות,םבעצמ

 
על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה,  2.1.1

 . לפחות 2-כספי בבהיקף  (ביוב, ניקוז ומים) 260בענף ראשי  ,1969-התשכ"ט
 

עבודות הנחת קווי  2020,2019,2018במהלך השנים כקבלן ראשי  המשתתף ביצע 2.1.2
 לפחות.  )לא כולל מע"מ(₪  5,000,000ביוב באיזור בנוי בסך של מעל  

 
ל עהינו עוסק מורשה, מנהל פנקסים כדין ובעל כל האישורים הנדרשים  המשתתף 2.1.3

 .1967–חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו פי

 
 . למכרז המצורף בנוסח₪  300,000 בסך בנקאית ערבות צרף המשתתף 2.1.4

 
 .הבהרות בזום לקבלנים במפגש השתתפו נציגואו /ו המשתתף 2.1.5

 



 להחלפת קו מאסף לביוב ברח' א.ס.לוי ויחזקאללעבודות  01/2021מכרז 

 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 3עמוד | 

 
 הצעות הגשת תתאפשר אול, הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבדיובהר, כי 

 .אחד או יותר מתנאי הסף שלעיל עשויה להביא לפסילת ההצעה על הסףאי עמידה ב. במשותף
 

 

 :את המסמכים המפורטים להלן על המשתתף לצרף להצעתו .3
 

 לפי העניין. –אישור על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות  3.1
 

 אישור על זהות מורשי החתימה מטעם המשתתף. 3.2
 

 . 1975 –, תשל"ו מס ערך מוסףלפי חוק תעודת עוסק מורשה  3.3
 

ואישור על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק  אישור על ניהול פנקסים כחוק 3.4
 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 –ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לסעיף  3.5

 (.2נספח כ)בנוסח המצ"ב  1976
 

  יםההצעה, רשום המשתתף כדין בסיווג אישור מאת רשם הקבלנים כי ביום הגשת 3.6
 . לעיל 2.1.1לסוג והיקף העבודות, כנדרש בסעיף  מיםהמתאי

 
פרטי , לרבות מטעם המזמין הלקוחות מזמיני העבודות / מנהלי הפרויקטיםאישור מטעם  3.7

 2.1.2את ניסיונו של המשתתף בהתאם לתנאי הסף בסעיף  ים, המוכיחםהתקשרות עמ
  (.3נספח לעיל )בנוסח המצ"ב כ

 
 ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  3.8

 
פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המשתתף, וכל דפי ההבהרות, התשובות וההסברים  3.9

 שנמסרו למשתתף ונספחי שינויים למכרז, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המשתתף.
 

 המסמכים כל אליה מצורפים שלא הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת כי בזה מודגש
 שינויים המכילה הצעה או/ו הנדרשים הפרטים ובהם חלקם או/ו לעיל המפורטים והאישורים

 .המכרז במסמכי האמור לעומת הסתייגויות או
 שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרתעדת המכרזים ו, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

 חסר מידע להשלים ני המשנה מטעמםו/או קבל מהמשתתפים אחד מכל לדרוש, הבלעדי דעתה
 .להוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז הקשור בכל אישורים או/ו המלצות או/ו
 

 
  מכרז ערבות  .4

. ש"ח 300,000בסך להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית אוטונומית על שם המשתתף  4.1
רז חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכ 3הערבות תהיה בתוקף למשך 

ימים ממועד הדרישה,  10ותהיה בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 
 .ת.מ.רללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט הערבות מצד 

 
 3של ת לתקופה יולהאריך את תוקף הערבו מהמשתתפיםלדרוש ת.מ.ר תהיה רשאית  4.2

הבנק יאריך את , והזוכה-עד לחתימת הסכם התקשרות עם המשתתףחודשים נוספים 
לא תפסל הצעתו וכנדרש, ת יו. משתתף שלא יאריך את הערבותוקף הערבות לפי דרישה זו

תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר לכך. הארכת הערבות משמעה הארכת תוקף הצעת 
  המשתתף לפרק הזמן הנדרש.

 
וחתימת המשתתף הזוכה על הצעתו בעמידת המשתתף  תהבטחשמש למטרת ערבות זו ל 4.3

הודעה על זכייתו קבלת ם מיום ימי 15והמצאת כל המסמכים הנדרשים, תוך הסכם ה
 .במכרז
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 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 4עמוד | 

חתומה ע"י חברת ביטוח ישראלית )ולא ע"י סוכן ביטוח(, יובהר, כי גם ערבות אוטונומית  4.4
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

 .לעניין זהות מפיק הערבות לדרישות המכרז, תיחשב כעונה 1981-תשמ"א
 

  .1 כנספחתב ערבות המכרז המצ"ב זהה לנוסח כנוסח ערבות המכרז יהיה  4.5
 

לנוסח  בנוסח שאינו תואםמובהר, כי אי צירוף ערבויות מקוריות או צירוף ערבויות  4.6
 הערבות המצורף למסמכי המכרז, תוביל לפסילת ההצעה. 

 
 

 הצעה כספית .5
 

וינקוב באחוז הנחה בשיעור  1'א כנספחהמצ"ב את טופס הצעת המשתתף המשתתף ימלא  5.1
( 2)2נספח א'וכ (1) 2'א נספח"ב כהמצ הכמויותי בכתבהמצוינים  המחיריםאחיד לכל 

  .להסכם

ולא באחוז תוספת. הצעה שתנקוב  (0%)לרבות  המשתתף תנקוב באחוז הנחה בלבד הצעת
  תיפסל. –באחוז תוספת 

החומרים, ההוצאות  את כל העבודות,יגלם שינקוב המשתתף בהצעתו, אחוז ההנחה שיעור  5.2
 .בביצוע העבודות, ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכםוהעלויות הכרוכים 

 
 משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.כל  5.3

 
 מועדים .6

ו/או באתר  מראש בתאום ת.מ.ר במשרדיתשלום  ללא המכרז במסמכי לעיין ניתן 6.1
<<  ופרסומים: מכרזים תחתwww.tamarwater.co.il  :בכתובת של ת.מ.רהאינטרנט 

 .מכרזים
במשרדי התאגיד בכתובת . 14:00בשעה  14.02.21ביוםתקיים יקבלנים הבהרות ל מפגש 6.2

 .ובהח –קבלנים להנוכחות במפגש ההבהרות משרדי הנהלה  2,רמלה קומה 21סוקולוב 
התעורר ספק בקשר לסעיף  סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או תףהמשת מצא 6.3

-073או פרט בין מסמכי המכרז או ביקש לשאול שאלות הבהרה יפנה באמצעות פקס מס' 
, תוך ציון מס' המכרז,  michrazim@tamarwater.co.ilאו לכתובת דוא"ל  2903944

ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי שמו של הפונה ומספר הפקס למתן תשובה, 
. מודגש כי 073-2903947הבהירות. יש לוודא את קבלת הפקס / דוא"ל בטלפון מספר 

 באחריות המשתתף לוודא את קבלת השאלות בת.מ.ר.
ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת  5ותוגשנה עד  כאמור תעשנה בכתב בלבד, פניות

 הצעות למכרז.
. רק קבלניםהבהרות לבמפגש ההבהרה תשלחנה לכל המשתתפים לשאלות  תשובות

 תשובות בכתב תחייבנה את ת.מ.ר.
בצירוף כל מסמכי המכרז ומלוא  עותקים בשניעל המשתתפים להגיש את הצעתם  6.4

 01/2021מכרז פומבי מס' " כשעליה מצויןהאסמכתאות כשהם חתומים, במעטפה סגורה 
)לא לשלוח בדואר( ת.מ.ר משרדי רה ידנית ביש למסור במסי ההצעהאת מסמכי  בלבד.
 .12:00שעה   07.03.2021-ה  ,'א, וזאת עד ליום רמלה 21סוקולוב  ברחוב

  לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
 האחרון המועד את לדחות, הבלעדי הדעת שיקול לפי, הזכות את הלעצמ שומרת ת.מ.ר 6.5

 .למכרז ההצעותעד האחרון להגשת שאלות הבהרה ו/או את המו להגשת
 

 אופן הגשת הצעת המשתתף .7

 לרבות, , בצרוף חותמת המשתתףמסמכי המכרז בשוליודף מכל  על המשתתף לחתום על 7.1
 .למשתתפים ישלחו אשר וההבהרות התשובות מסמכי כל

, לחתום המצורף כנספח למכרז על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשון להסכם 7.2
מוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם + חתימה וחותמת( בדף החתימות בתחתית כל ע

 בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח.

mailto:michrazim@tamarwater.co.il
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 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 5עמוד | 

הדרוש כדי לחייב את  יהמינימאלהיה המשתתף שותפות, יחתמו מספר השותפים  7.3
 ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.תוך השותפות, 

הדרוש כדי לחייב את  יהמינימלספר המנהלים היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מ 7.4
 .חברהויצרפו חותמת ה חברהתוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת ה החברה

 האמור לכלכי הוא קרא והסכים  המשתתף מאשר, ובהגשתה ההצעה על בחתימתו 7.5
 כל את ביצעש מוחזק כמי משתתף שהגיש הצעה במכרז, .ובתנאיו המכרז במסמכי

 התנאים כל את ומצא ת ביקור באתר המיועד לביצוע העבודות,, לרבוהמוקדמות הבדיקות
, לרבות בדיקת מתחם העבודות ודרכי הגישה אליו, ולמימושה הצעתו להגשת מתאימים

התכניות, כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוען, המפרטים 
 פרט בעניין הבנה אי וא טעות בדבר טענה כלהטכניים, וכל נתון הדרוש לביצוע העבודות. 

 .ההצעה הגשת לאחר תתקבל לא, המכרז מפרטי

 ועלולים בחשבון יבואו לא המשתתף במסמכי המכרז ו/או בהצעתו של תנאי או הערה כל 7.6
 על שיעשו תוספת או/ו השמטה או/ו שינוי של מקרה בכל .המשתתף הצעת לפסילת להביא

, שהיא צורה או/ו דרך בכל, םלגביה הסתייגות כל או/ו המכרז במסמכי המשתתף ידי
 :הבלעדי ןדעת שיקול פ"ע להחברה והתאגיד  תורשאי

 .המכרז מסמכי את לפסול .א

 .מהן ולהתעלם, כלל נכתבו שלא ככאלה בהסתייגויות לראות .ב

 .בלבד טכני פגם המהוות ככאלה בהסתייגויות לראות .ג

 את לשנות כדי בתיקון יהיה שלא ובלבד ההסתייגות את לתקן מהמשתתף לדרוש .ד
 .בה מהותי פרט או/ו ההצעה מחיר
 אם. המכרזים ועדת של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה לעיל האפשרויות בין ההחלטה

 והמשתתף, לעילד'  או ג' או ב' ק"בס המנויות החלופות אחת לפי לנהוג הועדה תחליט
 הערבות את ולחלט ההצעה את לפסולועדת המכרזים  רשאית, לכך להסכים יסרב

 .הזוכה ההצעה להיות אמורה היתה הצעתו אם, המשתתף ידי על הוגשה אשר הבנקאית

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  7.7
חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז )ככל  3ממועד הגשתה ועד תום 

 .להגשת הצעות במכרז( האחרון הנדחהחודשים מהמועד  3שמועד זה יידחה, עד תום 
 3ת.מ.ר שומרת על הזכות לדרוש מהמשתתפים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה של 

 חודשים נוספים. 

, במכרז ובהשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל 7.8
 .בלבד המשתתף על תחולנה

 
 יםהזוכשיקולי ועדת המכרזים בבחירת  .8
 

תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי  המכרזיםועדת בשלב א'  8.1
 הסף,  הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.

 מציע שהצעתו תעמוד בתנאי הסף, תיבחן הצעתו הכספית ואיכות ההצעה, כמפורט להלן. 8.2
תבחר כזוכה במכרז את ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, לפי ת.מ.ר  8.3

 למדד האיכות. 30% -למדד המחיר ו 70%באה: החלוקה ה
 נקודות(:  100איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן )סה"כ  8.4

סיפק המציע שלהם  , מעבר לניסיון הנדרש בתנאי הסף,פר תאגידי המיםמס 8.4.1
 25 עד - תושבים לפחות 50,000 -החלפת קווי ביוב שמספקים שירות לשירותי 

 נקודות: 
וד יינתן עפ"י מס' הרשויות למציע ביחס למס' הרשויות המקסימלי לסעיף. הניק

נק' ואילו מציע עם ניסיון עבור  5יקבל  תאגיד אחדלדוגמא: מציע עם ניסיון עבור 
 הנקודות. 25רשויות יקבל את מלוא  5

הניקוד יינתן  –נקודות  10עד  –ניסיון המציע עבור גופים ציבוריים בעיר רמלה  8.4.2
נק'  10נק' לכל פרויקט )סה"כ  2 – מלצות מטעם גופים ציבוריים בהתאם לה

התאגיד שומר על הזכות לשוחח . מלש"ח 1מקסימום(  שיוגש עם ערך ביצוע מעל 
 . עם הממליץ

 נקודות.  25עד  – בביצוע מערכות ביוב לפי היקף עבודהניסיון המציע  8.4.3
 5 מלש"ח 2ביצוע מערכות ביוב עד 
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 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 6עמוד | 

 מלש"ח 6 ביצוע מערכות ביוב עד
5 

 מלש"ח 12ביצוע מערכות ביוב עד 
5 

הקמת מערכות ביוב או מים בתוך 
 שכונה קיימת

10 

 נקודות: 20 -מטעמו  והצוותהמציע עם ראיון  8.4.4
קריטריונים, כל  4עבור  התאגידהניקוד יינתן ע"י וועדת בחינה שתורכב מעובדי 

 ת הגבוהה ביותר(:מידת ההתרשמו - 5)  5עד  1אחד מהם יקבל ניקוד גולמי של 
 ניסיון וכישורים אישיים. (1)

 כישורי ניהול. (2)

 .התאגידהכרת תחום פעילות  (3)

 התרשמות כללית. (4)
הניקוד הסופי של סעיף זה יהיה ממוצע הניקוד, כפי שיינתן על ידי וועדת הבחינה 

 נק'(. 20ומוכפל במשקל הרכיב ) 100 -כאמור, משוקלל ל
, כמפורט או על פי הסכם ליסינג המציע בבעלות המציעכלים מכאניים על שם  8.4.5

נקודות עבור כל קבוצת רכבים המפורטת  5נקודות. המציע יקבל  20עד  –להלן 
הבאים עבור הרכבים ו/או הסכם ליסינג להלן, בתנאי שיציג רישיון רכב על שמו 

 בכל קבוצה: 
 באגרים.  2 (1)

 שופלים.  2 (2)

 משאיות לפינוי פסולת.  2 (3)

 מיני מחפרון.  (4)
ד, יתבצע נרמול של ציוני האיכות, כאמור לעיל. ההצעה לה ציון האיכות לאחר מתן הניקו 8.5

והיא תהווה נקודת הייחוס לחישוב ציון האיכות ליתר  100הגבוה ביותר תקבל את הציון 
 ההצעות שהגיעו לשלב זה, בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:

 
 ציון האיכות של ההצעה הנבחנת      
 ---------------------------------ֹֹֹֹֹֹֹֹ X 100  ציון איכות = 
 ציון האיכות הגבוה ביותר      

 
 

  -מהציון הסופי( %70בדיקת המחיר ) -שלב ג'  8.6
 

בשלב זה תיפתח המעטפה של הצעת המחיר ותשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי 
 המציע. 

 
 ציון המחיר יקבע לפי הנוסחה הבאה:

 
 

  1 –שיעור ההנחה הגבוה ביותר       
 ------------------------------------ֹֹֹֹֹֹֹֹ X 100  ציון מחיר = 
  1 –שיעור ההנחה בהצעה הנבחנת       

 
 
 

 ציון סופי -שלב ד' 
 ציון המחיר X %70ציון איכות +  X %30הציון הסופי יקבע באופן הבא: ציון סופי = 

 
ד המשוקלל הטוב מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בעלת הניקות.מ.ר אינה  8.7

 ביותר או כל הצעה שהיא. 
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 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 7עמוד | 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ת.מ.ר  8.8
ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת 

 כדבעי. שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה לסעיף מסעיפי המכרז
ית לדחות הצעות של מציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה תהא רשאת.מ.ר  8.9

אינם מספיקים לפי שיקול  דעתה,  חרת, או שנוכחה לדעת שכישוריושלה או של רשות א
 כפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.

רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של המשתתף לבצע את ת.מ.ר  8.10
 ניסיונו של המציע. , את ניסיונה הקודם עם המציע ואתתאם לחוזה המוצעהשירותים בה

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי   כל שינוי  8.11
שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא 

 לפסילת ההצעה.
שייעשו  י השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספתאי הגשת הצעת מחיר ו/או א 8.12

בגוף המסמכים הם, בין על ידי שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אלי
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.   

ז, יובא בחשבון   במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכר 8.13
 המחיר הנמוך מבין השניים. 

 במכרז ועדת המכרזים רשאית לשקול את הנתונים הבאים: ההזוכלשם בחירת  8.14

 ההצעה.גובה  .א

 .ו/או קבלן המשנה מטעמו רמת עבודת המשתתףומקצועי, כישוריו  ןניסיו .ב

ת.מ.ר בהתקשרויות קודמות עם ו/או קבלן המשנה מטעמו ניסיון עבר של המשתתף  .ג
לעניין זה מובהר כי ת.מ.ר רשאי לפסול משתתף עמו  .רשויות וגופים אחריםעם  אוו/

ניסיון בלתי מוצלח ו/או בעל ניסיון בלתי מוצלח בביצוע עבודות עבור  ת.מ.רהיה ל
 גורם אחר.

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. .ד

בעלת הציון אינה הצעה שבחור על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, ל
 הצעה זוכה כלל.לבחור לא שאו  ביותר הגבוה המשוקלל

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון בהצעתו,  ועדת המכרזים 8.15
את כל ההסברים והניתוחים לוועדה הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור 

מחירים שנמסרו לה לפי  יניתוחעל סודיות בכל הנוגע להועדה מתחייבת לשמור  הנדרשים.
אם יסרב משתתף למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית  דרישתה ע"י המשתתף.

 הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש  8.16

תו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מאת המשתתף הבהרות ביחס להצע
כמו כן, ועדת המכרזים שומרת  מסמכים לפי דרישת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה.

לעצמה את הזכות ליצור קשר עם מזמין העבודות, החתום על האישורים שצורפו להצעת 
ן המשנה ו/או עם קבל המשתתף, על מנת לוודא את נכונות פרטי ההתקשרות עם המשתתף

 . ו/או מקבלן המשנה וכן את מידת שביעות רצונו מהמשתתף המוצע על ידו

חורגות ששאינן סבירות או בזאת, כי ועדת המכרזים שומרת על זכותה לפסול הצעות  מובהר 8.17
 לפי שיקול דעתה הבלעדי., או בסעיפים מסוימים/ו מהאומדןבאופן בלתי סביר 

וגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח פסול כל הצעה שהרשאית לועדת המכרזים  8.18
ו/או אם קיים חשש  המשתתפיםו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין  לכאורה קשר כזה

ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם  תכי ההצעה תכסיסני
 או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.ביחס להצעה בכללותה ו/

כרזים רשאית, בכל שלב משלבי המכרז, לבטל את המכרז ו/או שלב שלו וכן לצאת ועדת המ 8.19
 .במכרז אחר ולא תהיה למי מבין המשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

בכפוף לפי בקשתו שהשתתף במכרז לעיין במסמכים שונים  יתאפשר למועדת המכרזים  8.20
 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-התשנ"ח חוק חופש המידע,הוראות כל דין, לרבות ל

 
 המשתתףביטוחי  (5)

הוראות הביטוח המפורטות ואת דרישות ומתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  המשתתף 9.1
התחייבות  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזמהות העבודות לפי מסמכי 

 .לעיל ולהלן כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 
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 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 8עמוד | 

 המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את בצעי , ככל שיזכה במכרז,כי מתחייב ףהמשתת 9.2
אי לתחילת וכתנ ימים מיום קבלת הודעת הזכייה 15תוך  בידי ת.מ.ר פקידיווהחוזה 
)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי אישור ביטוחי הקבלן , את נספח ב' העבודות

וחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף המבטח. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביט
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ לדרישת ת.מ.ר בכתב ימציא לה העתקים

 פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל כי במפורש בזאת מובהר 9.3
 הסתייגויות תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר. לכך שנקבע המועד ובתוךלמכרז  להבהרות
 עלולים( 'ב נספח) הביטוחים קיום על לאישור ביחס שינוייםו, מובהר הביטוח לדרישות

 .ההצעה לפסילת לגרום

 כאמור(, 'ב נספח) הקבלן ביטוחי אישור נספח המצאת אי של במקרה כי, בזה מובהר 9.4
 את לבטל או/ו ההסכם את שהפר כמי בקבלן לראות רשאית ת.מ.ר תהא, לעיל 9.2 בסעיף
 .במכרז הקבלן של זכייתו

דגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים יו 9.5
כי בדק עם מבטחיו ואין  המשתתף, המהווים אישור המשתתףאלא בחתימה וחותמת של 

 .להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים

 
 והתקשרות הזכייה על הודעה (6)

 
על המשתתף  . למשתתף הזוכה ת.מ.רוכה במכרז, תודיע על כך נקבעה הצעתו של משתתף כז 10.1

 15 תוךחתומים על ידו, , מכרזאת כל המסמכים הנדרשים עפ"י ה ת.מ.רהזוכה להמציא ל
ערבות הביצוע ואישור קיום ההסכם החתום, , לרבות הודעת הזכייהממועד קבלת  םימי

 .חתום כדין על ידי המבטח ביטוחים
במועד במסמכי המכרז, כנדרש דרשים חתומים ע"י הזוכה, לא הומצאו המסמכים הנ 10.2

תהיה רשאית לבטל את ת.מ.ר ויחשב המשתתף כמי שלא עמד אחר הצעתו, המצוין לעיל, 
 ., כאמור בסעיף ערבות המכרז המפורט לעילזכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז

 המכרזים ועדת על ידי שדורג המשתתף עם בחוזה להתקשר רשאית תהיה ת.מ.ר, בנוסף 10.3
 .הבלעדי הדעת שיקול פיל וזאת, חדש מכרז לפרסם או, שזכה המשתתף אחרי במקום

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן: משתתף  10.4
 עם קבלת הודעה כאמור. –או שלא זכה במכרז  הנפסל שהצעתו משתתף

נוסח ההסכם והמצאת כל  עלעם חתימתו  –כזוכה במכרז שהצעתו נבחרה משתתף 
 והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים.המסמכים 

 

 

 
 בכבוד רב,  
 מנכ"ל -יוסי בן חמו                                                                                                             

 תאגיד מים אזורי תמר                                                                                                              
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 1 נספח

 נוסח כתב ערבות מכרז
 אין להסתייג ו/או להעיר הערות ו/או לשנות מתנאי הערבות

 
 לכבוד

 "(ת.מ.ר)להלן: " בני עייש( בע"מ)רמלה, גדרה, קריית מלאכי ו אזורימים  תאגיד –ת.מ.ר. 
 21רחוב סוקולוב 

 מלהר
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות מספר_________
 
 

: לפי בקשת ____________________ מס' ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן .1
כום כולל של "( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסהנערב"

"( שתדרשו הערבות סכום": )להלן שקלים חדשים(אלף  מאות שלוש :ש"ח )במילים 300,000
ברח' א.ס.לוי  החלפת קו מאסף לביובלעבודות  01/2021למכרז מס' מאת הנערב בקשר 

 .ויחזקאל

מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן מ ימים 10תוך לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המפורט להלן 

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 
 תחילה מאת הנערב.

ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת וכל דרישה לתשלום מכ .3
או ממלא מקומו. דרישה  מנכ"ל ת.מ.ר,חתומה ע"י  ____________________ כשהיא

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר מנכ"ל ת.מ.ר אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של 
 . ת.מ.רזהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

  לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.

על דרך של העברה בנקאית לחשבון , לעיל יעשה על ידנו 2ר בסעיף התשלום על ידנו כאמו .4
ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו ת.מ.ר 

 לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה  .5
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר  בטלה ומבוטלת. כל

 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 

 בכבוד רב, 
 

___________ 
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 2נספח 
 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה

 
רתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזה

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 ("המשתתף" _______________________ )להלן:ב________________ כ משמש הנני .1
 משתתףשם ה                                   תפקיד                                          

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך והנני

 יותרלא הורשעו* ב ואו בעל זיקה* אלי משתתףלמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ה נכון .2
 *;עבירות משתי

 -לחילופין
 

 ההצעות להגשת האחרון במועד אךשתי עבירות*, מ ביותר* והורשע ואו בעל זיקה* אלי משתתףה
 ממועד ההרשעה האחרונה.שנה אחת לפחות  הלמכרז חלפ

חוק עסקאות גופים ציבוריים, לב)א( 2בסעיף  םכהגדרת –"בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה"  *
 ;1976-תשל"ו

3.  

 עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון .3.1
 המשתתף;  על חלות לא"( זכויות שוויון חוק)להלן: " 1998-"חהתשנ, מוגבלות

 

  – לחילופין  
 

 והוא מקיים אותן; המשתתףעל  חלות זכויות שוויון לחוק 9סעיף  הוראות .3.2

, נכון למועד האחרון להגשת לפחות עובדים 100מעסיק  משתתףבמידה וה .3.2.1
 העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה כימצהיר ומתחייב  משתתףההצעות, ה

 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו שוםיי בחינת לשם החברתיים והשירותים והרווחה
 ; ישומןלשם קבלת הנחיות בקשר לי –, ובמידת הצורך זכויות שוויון

 -לחילופין

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  כימצהיר  המשתתף .3.2.2
לחוק שוויון  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

גם  הוא, בעניין הנחיות קיבל ואםלעיל,  3.2.1זכויות בהתאם להוראות סעיף 
 . ליישומן פעל

 
 . זכויות שוויון לחוק 9 בסעיףכהגדרתו  –"מעסיק"  * 

זה לעיל,  3.2 סעיף לפי שמסר מהתצהיר העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר המשתתף
 מהמועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של"ל למנכ

 גשת ההצעות במכרז. האחרון לה

 אמת. דלעילהנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4
                                  _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                        
 חתימה  מותאי

 
__________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ___

____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 ליו בפני.ע
__________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד   
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 3נספח 

 אישור על ניסיון מוקדם
 2.1.2לעניין תנאי הסף בסעיף 

 לשכפל מסמך זה לשם הגשת מספר אישורים יש

 

 ____________תאריך:        לכבוד
 "מבעבני עייש( ו אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי תאגיד מים -ת.מ.ר. 

 ג.א.נ.,
 

 ביוב  הנחת קו עבודות ביצוע אישור על   דון:הנ
  לצורך מכרז פומבי מס' ____/ _____

 
 ________________________ .___ -_____________________  ב-הנני משמש כ .1

 המזמיןשם                          תפקיד         
 

קו הנחת לדות עבוביצע עבורנו "( הקבלן)להלן: " הקבלן _____________________  .2
 "(, כדלקמן:העבודות)להלן: " ביוב 

 

 תיאור העבודה ומיקומה: ________________________________________.  .א

 

 עד ליום _______.ומיום ______ ביצע את העבודות החל הקבלן  .ב

 
 . הינו _____ ההיקף הכספי של העבודות .ג

 

 -תסתמך על הנתונים הנ"לשת.מ.ר ע לי ידו .אישור זה מתבסס על בדיקת נתונים שביצעתי בפועל .3
 כל המשמע מכך, ועל כן הנני מתחייב על נכונות המידע המופיע במסמך זה.על 

לקבלת פרטים נוספים, ניתן ליצור עמי קשר בטלפון/ טלפון סלולארי, שמספרו  .4
_________.________ 

 בברכה,
 

________________ 
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 ברח' א.ס.לוי ויחזקאל ף לביובהחלפת קו מאסללביצוע עבודות הסכם 

 
 ביום _______ חודש ________ שנת ______. ברמלהשנערך ונחתם 

 
 

 בני עייש(ו י )רמלה, גדרה, קרית מלאכיאזורת.מ.ר. תאגיד מים  :ב י ן
 בע"מ

 21מרחוב סוקולוב                
 רמלה               

   ("ת.מ.ר" )להלן                     
מצד        

 אחד

  לבין:
_______________________________ 

 ח.צ./ח.פ/ת.ז _____________________ 
 כתובת: _________________________ 
 טל': ___________; פקס: ___________ 
 דואר אלקטרוני: __________________ 
 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 
 שם _______________ ת.ז. __________ 
 ____________ ת.ז. __________שם ___ 
 ("הקבלן")להלן:  

 מצד שני   
        

החלפת קו מאסף לעבודות לביצוע  2021/__ות.מ.ר פרסמה מכרז פומבי מס'   הואיל:
 ;וההסכם המכרז לתנאי בהתאם ברח' א.ס.לוי ויחזקאל לביוב

 
ם על כל נספחיו אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכ קבלןוה  והואיל:

 בהתאם לתנאי הסכם זה; לבצע את העבודות נשוא המכרזהצעה  ת.מ.רהגיש ל
 

 זכה במכרז האמור; קבלןוה  והואיל:   
 

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 הסכם זה כולל: .1
 פרק מבוא; .1.1
 תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו; –חלק א'  .1.2

 ת והנספחים לו;תנאים כלליים להתקשרו –חלק ב'  .1.3

 נספחי ההסכם המפורטים להלן: .1.4
 

 הצעת המשתתף;   1נספח א'
 ;טכני מפרט   2נספח א'
 -(1) 2נספח א'

 
 

 ;ברח' א.ס.לוי ויחזקאל החלפת קו מאסף לביובכמויות לכתב 
 

המפרט הכללי שבהוצאת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב  - 3'א נספח
 ]לא מצורף[. 2009מהדורה רביעית 

הוראות המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין  –הכללי המפרט 
משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ומחשובם 

 ;)המפרט הבינשרדי( ]לא מצורף[.
 ביצוע/טיב/בדק; –נוסח כתב ערבות הסכם  4'א נספח

  אישור ביטוחי הקבלן. נספח ב' 
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 מסמך ההוראות למשתתפים; נספח ג' 
 פרוטוקול מפגש הבהרות;

 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו;
  לא מצורף; מצורף   -נספח שינויים להסכם 

לנספחים המצורפים להסכם זה, כמפורט לעיל, יבצע הקבלן את העבודה בהתאם  בנוסף
  המפרט הטכני. – 2בנספח א' יםמפורטכים הלמסמ

2.  

2.1.  

לעיל(  1מסמכים המפורטים בסעיף הוראות ההסכם ונספחיו )לרבות ה .2.1.1
משלימות אלו את אלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפרט הטכני 
משלים את התוכניות המצורפות להסכם )ככל שיצורפו( ואין הכרח כי כל 
עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט הטכני 

 ולהפך. 

חס לפרט הכלול בתיאורים מובהר, כי דרישה מסוימת או משתמעת בי .2.1.2
התמציתיים באחד הסעיפים )לרבות בגיליון המחירים( אין בה כדי לגרוע 

 מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם דרישה זו חסרה.

2.2.  

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שבאחריותו לבחון היטב, את כל  .2.2.1
מסמך לעיל, וכן כל  1סעיף הנספחים להסכם, המסמכים המפורטים ב

כנית אשר ימסרו לו במסגרתו, וכי עליו להתריע בפני המפקח בתוך ו/או ת
יום מהמועד בו נמסרו המסמכים האמורים לעיונו על כל מקרה של   14

סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראות ההסכם, על נספחיו 
)לרבות המסמכים הנלווים לו(. כמו כן, יפנה הקבלן למפקח בכל שאלה 

ין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם ו/או במקרה של חוסר בעני
 בנתונים טכניים. 

פניות כאמור תתבצענה בכתב. המפקח ימסור לקבלן את תשובתו ו/או  .2.2.2
 הנחיותיו כיצד לנהוג בכתב. 

יכריע בנושא המנהל. הכרעת  -במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן למפקח .2.2.3
 סופית ומכרעת. המנהל בעניינים המפורטים לעיל תהא 

לא פנה הקבלן לקבלת הנחיות מהמפקח כנדרש לעיל, תחול ההנחיה  .2.2.4
 המחמירה ביותר על פי קביעת המפקח. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או  .2.2.5
דו משמעות כאמור לעיל, הנחיות וקביעות המפקח יחשבו כביצוע העבודה 

ו כשינוי בה )לרבות שינוי המצדיק את במתכונתה המקורית ולא ייחשב
 עדכון התמורה כאמור בפרק התמורה עבור שינוי בעבודה להלן(. 

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי לעניין  התמורה יגברו הוראות  .2.2.6
ההסכם בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין 

והמסמכים  הוראות ההסכם לנספחיו )לרבות המסמכים הנלווים לו
 לעיל(.    1המפורטים בסעיף 

לעיל, יהא אחראי הקבלן לכל נזק ו/או הוצאה  2.2.1- 2.2.2לא נהג הקבלן כנדרש בסעיף  .2.3
אשר יגרמו בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל 

ביהן אי בהירות, תמורה נוספת בגין ביצוע עבודות/תיקון עבודות אשר הייתה קיימת לג
 לעיל.    2.2.1- 2.2.2לעיל, והקבלן ביצען שלא כנדרש בסעיף  2.2.1- 2.2.2כאמור בסעיף 

ת.מ.ר תהיה רשאית, מפעם לפעם, במהלך ביצוע העבודות, באמצעות המפקח, להמציא  .2.4
לקבלן הוראות לפירוט, להסברת ולהשלמת המפרטים, התוכניות )ככל שנמסרו( ואופן 

. כל אלה יחייבו את הקבלן חדשות/כניות מעודכנות, לרבות על ידי מתן תצוע העבודותבי
לעיל. במידה שהדבר כרוך בשינוי לוח הזמנים ו/או בשינוי  2.1-2.3בכפוף לאמור בסעיפים 

 התמורה, ישונה לוח הזמנים/או התמורה עפ"י הוראות הסכם זה.
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 תנאים מיוחדים להתקשרות –חלק א' 

 הגדרות .1
 

 ו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן כמפורט להלן:בהסכם זה יוקנ
ברח'  החלפת קו מאסף לביובלעבודות ל  01/2021מכרז פומבי מס'  "המכרז"

 א.ס.לוי ויחזקאל
 

 כפי שיוגדרו ע"י המנהל בהזמנות העבודה. האתר/ים"                  "
 

 "הזמנת עבודה"
 

וסדרים הזמנה לביצוע עבודה החתומה ע"י המנהל במסגרתה מ
וכל  לוח הזמנים לביצוע העבודה, הפרטים בדבר העבודה, האתר,

 פרט רלבנטי אחר כמפורט בפרק "הזמנת עבודה".
 

 "העבודה"
 

מכלול המטלות המוטלות על הקבלן בהתאם להסכם זה ובמסגרת 
 הזמנת העבודה.

 
     "המנהל"

 
 ין הסכם זה או יענל ועל יד הוסמכו/שהוסמך מי מנכ"ל ת.מ.ר או

 חלק ממנו.
 

 "המפקח"
 

או  עבודהאדם המתמנה, מזמן לזמן, ע"י המנהל, לפקח על ביצוע ה
 הן.כל חלק מ

 
 "הקבלן"

 
נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה לרבות 

 העבודה.הפועל בשמו או בשבילו בביצוע 
 

 "מדד"
 

סם על ידי לעניין פרק "התמורה", מדד המחירים לצרכן, כפי שמפור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 
 " מדד הבסיס"

 
במועד האחרון להגשת המדד הידוע לעניין פרק "התמורה": 

 .שנת _________ ההצעות למכרז שהוא מדד חודש __________
 

 "מועד עדכון התמורה"
 
, ובכפוף להוראות לתוקף ההסכם כניסת ממועד חודשים 18 בחלוף 

   החשכ"ל. 
 

 הזמן לביצוע "מסגרת 
 העבודה"

 
 עפ"י המצוין בהזמנת העבודה ו/או בצו התחלת עבודה.

 
 "צו התחלת עבודה"

 
 דרישה בכתב לביצוע העבודה, כמפורט בפרק "לוח הזמנים".

 
  

 מהות ההסכם .2

 א.ס.לוי ויחזקאל  'לביצוע עבודות החלפת קו מאסף לביוב ברחהקבלן יבצע עבודות קבלניות  .2.1
וראות הסכם זה וכנגד התמורה לה יהא זכאי כמפורט בפרק התמורה להלן עבור ת.מ.ר עפ"י ה

 ועפ"י הצעתו. 

, הקבלן יוכל לבצע את העבודות באמצעות הצנרת ו/או עבודות הפיתוח עבודותביצוע  לצורך .2.2
, וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב של רטות להלןבדרישות המפו שיעמוד מטעמוקבלן משנה 

 . דעתו הבלעדי , ובהתאם לשיקולהתאגיד

מובהר בזאת כי מסמך זה הינו מסמך משלים ל"מידע והוראות למשתתפים במכרז" הכלולים  .2.3
( של "כרך א'" של מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי לביצוע עבודות ביוב ברשויות 1בחלק )

(, וההוראות 2009רביעית תשתיות ביוב )מהדורה לפיתוח  המקומיות, בהוצאת המנהל
 ( הנ"ל. 1זה באות להוסיף ולהשלים את האמור בחלק ) הכלולות במסמך



 להחלפת קו מאסף לביוב ברח' א.ס.לוי ויחזקאללעבודות  01/2021מכרז 

 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 15עמוד | 

( 1מובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות חלק ) .2.4
 .של המפרט הכללי שבהוצאת המנהל לתשתיות ביוב, יגבר האמור במסמך זה

 

 ההסכם תקופת .3
 

 __________ וסיומה ביום ______יום __בתחילתה ש, יום 120הינה למשך  העבודותתקופת 
 .עפ"י לו"ז ביצוע הפרויקט

 והיעדר בלעדיותהיקף העבודה  .4

ת.מ.ר אינה מתחייבת כלפי הקבלן לכל היקף עבודה שהוא ו/או לקצב הזמנות עבודה כלשהו.  .4.1
 אין בהסכם זה כדי להטיל על ת.מ.ר כל חובה להזמין מהקבלן עבודה כלשהי. 

 
בלן תיעשה בהתאם לצרכי ת.מ.ר, במועדים הדרושים לה, דרישת ת.מ.ר לביצוע עבודה מהק

 בהתאם לתקציבה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה שתוטל עליו ע"י ת.מ.ר במהלך כל תקופת ההסכם. .4.2
 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן לא מוקנית מכח הסכם מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.3
תהא רשאית להעסיק,  ת.מ.רוכי  לסוג העבודות נשוא המכרז וההסכם, ביחס זה כל בלעדיות

תהיה כמו כן, ת.מ.ר  במקביל להעסקת הקבלן, קבלנים נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
רשאית לרכוש חומרים ו/או ציוד במישרין מספקים מטעמה ולהורות לקבלן להשתמש 

 בחומרים אלה בביצוע העבודות.

 הזמנת עבודה .5

 כספי היקף בכלדרש לה במהלך תקופת ההסכם, ין יבצע כל עבודה קבלנית אשר יהקבל .5.1
 המנהל. להנחיות(, כנגד ובכפוף זה בהסכם לאמור)בכפוף  שיידרש

 

הקבלן יספק את כל החומרים והפריטים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודות במלואן,  .5.2
 למעט חומרים שת.מ.ר תודיע שתספק בעצמה.

 

 אית לשנות את ההיקף הכספי של כל הזמנת עבודה. ת.מ.ר תהיה רש .5.3
 

יכול ויעשה ביחס להיקפו של כל פרק ופרק יובהר כי שינוי ההיקף הכספי של הזמנת עבודה 
 הוספת/במפרט הטכני ויכול שיעשה ע"י גריעת/)ככל שנמסרו( בתוכניות/בגיליון המחירים

, במפרט הטכני/)ככל שנמסרו( תובתוכני/בגיליון המחיריםפרקים או תתי פרקים או סעיפים 
היקפם, בשלמותם ויכול שיעשה ע"י הוספת עבודות באתר או מחוץ לו או העברת ב בחומרים,

 .ת.מ.רוהכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העבודה לאתר אחר, 
 

לסכום הכולל של הזמנת העבודה  הוספהשינוי ההיקף הכספי של הזמנת עבודה שמשמעותו 
 נת עבודה נפרדת נוספת חתומה ע"י המנהל.ייעשה באמצעות הזמ

 
מן הסכום הכולל של הזמנת  הפחתהשינוי ההיקף הכספי של הזמנת העבודה שמשמעותו 

 העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב מהמנהל.
 

בגין שינוי בעבודה על דרך של הוספה יהיה הקבלן זכאי לתוספת תמורה עפ"י המפורט בפרק  .5.4
 עבור שינוי בעבודה"."התמורה" ובפרק "התמורה 

 
היה וחרג הקבלן מההיקף הכספי המקורי של הזמנת העבודה ללא הזמנת עבודה נוספת  .5.5

חתומה ע"י המנהל ו/או היה וביצע עבודות מעבר לאמור בדרישה להפחתה החתומה ע"י 
 ת.מ.ר בגין ביצוע העבודות האמורות. לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי מהמנהל, 
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הקבלן בנוגע לתמורה המגיעה לו עקב שינוי היקף העבודה לעומת הקבוע יובהר, כי טענות  .5.6
 בהזמנת העבודה, לא תהוונה עילה לעיכוב ביצועה.

 לביצוע עבודות עפ"י הזמנת עבודה לוח זמנים .6
 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, לאחר קבלת הזמנת עבודה וכנגד צו התחלת עבודה חתום ע"י  .6.1
 המנהל. 

 

כמועד  התחלת העבודהבמועד אשר נקבע בצו הקבלן להתחיל בעבודתו על מובהר בזאת כי  .6.2
 .לתחילת העבודות

 
מסגרת הזמן הכוללת לביצוע העבודה כפי הקבלן יסיים את ביצועה של העבודה בתוך  .6.3

ככל שנקוב לוח הקבלן יסיים את ביצועו של כל שלב בעבודה, שתיקבע בצו התחלת העבודה. 
 וך פרק הזמן הנקוב לכך בצו התחלת העבודה.לביצוע כל שלב ושלב, בת זמנים

 

 העבודה תבוצע בהתאם לקבוע בצו התחלת העבודה.  .6.4

 
לעיל(, על הקבלן לבצע את כל התיאומים  6.2למועד תחילת העבודה )כהגדרתו בסעיף עד  .6.5

 ולקבל את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות. 
 

עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג ממסגרת  מובהר בזאת, כי כל
הזמן באשר לכל שלב וממסגרת הזמן הכוללת לביצוע העבודה, גם אם צו התחלת העבודה 

  נמסר לו מיד או בסמוך למועד חתימת ההסכם.
 

ממתן  ,לעיל, יכין הקבלן 6.3בסיס לוח הזמנים הכללי שנקבע על ידי המנהל, כקבוע בס"ק על  .6.6
לאישור המפקח. לוח הזמנים המפורט יכלול את כל  –מפורט מנים זלוח  ,צו התחלת עבודה

 הפעולות והמלאכות הנדרשות לצורך ביצוע מלא ומושלם של העבודה, ערוך בצורת לוח גנט
עפ"י הכולל עבודה ה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי משך ביצוע בתוכנה עליה יורה המנהל

 ורט לא יעלה על מסגרת הזמן הכוללת לביצוע העבודה.  לוח הזמנים המפ
 

יום מיום  30לוח הזמנים המפורט יועבר לאישורו של המנהל תוך בנוסף לאישור המפקח, 
קבלת צו התחלת העבודה. המנהל יהא רשאי להורות על כל שינוי בלוח הזמנים ע"פ שיקול 

השינוי. קביעתו של המנהל תהא  דעתו הבלעדי והקבלן יהא מחויב לפעול על פיו ולבצע את
 סופית.

לא ערך הקבלן לוח זמנים מפורט בהתאם לאמור לעיל, או שלוח הזמנים שנערך על ידו אינו 
יהא רשאי המנהל לערוך  -מספק לצורך השלמת העבודה בתוך לוח הזמנים הכולל להשלמתה

 את לוח הזמנים המפורט בעצמו, על חשבון הקבלן. 
 

בפרק זה לעיל, יובהר כי הקבלן יעבוד לפי סדר העבודה שיימסר לו ע"י מבלי לגרוע מהאמור  .6.7
המנהל ו/או המפקח, בהתאם לאילוצים בשטח העבודות. במסגרת זו, ייתכן וסדר העבודות 
ישתנה, שלבי העבודות ישתנו, יופסק שלב באמצע תוך מעבר לשלב אחר וחזרה לשלב המקורי 

 רישה בעניין. וכיו"ב. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או ד
 

מוסכם על הצדדים, כי בשום מקרה לא יהא הקבלן זכאי להפסיק ו/או לעכב ו/או להשהות  .6.8
את ביצוע העבודה או מקצתה, אפילו אם נתגלעו חילוקי דעות בין ת.מ.ר ובין הקבלן, ואף אם 
כתוצאה מחילוקי דעות אלה מעוכבים לקבלן תשלומים המגיעים לו לדעתו.  הביצוע יימשך 

ידי הקבלן ברציפות עד גמר העבודות והוצאת אישור מסירה לקבלן, ללא קשר לקיומם על 
 ו/או לבירורם של חילוקי דעות בין הצדדים.

 
 הוראות סעיף זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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 שינוי קצב העבודה .7

 הארכה: 

בהזמנת לוח הזמנים הנקוב  "יקה עפראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודה או חל .7.1
יבקש מן המנהל אורכה ו/או שנקבע על ידי המנהל, בצו התחלת העבודה העבודה ו/או 

 מבקש הקבלן אורכה.  בגינןלביצוע העבודה. הבקשה תוגש בכתב, ותפרט את הסיבות 
 

נגרם עיכוב בשל  אם בין חלה אורכה לבקש הקבלן של חובתו כי בזאת ומובהר מודגש 
 הגנה לקבלן תעמוד א. לבשל כל סיבה אחרת אם ובין הקבלןשה ו/או מחדל של מע

, וזאת אף אם העיכוב אינו כנדרש אורכה תשבק הגיש לא אם בעבודות לעיכוב בקשר
 . נובע ממעשה ו/או מחדל שלו

החליט המנהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי בקשת הקבלן מוצדקת, רשאי המנהל לתת  .7.2
 למת ביצוע העבודות באמצעות אישור בכתב, החתום על ידו.  לקבלן אורכה להש

 
מובהר בזאת, כי המנהל אינו מחויב לקבל את בקשת הקבלן, כולה או מקצתה, וכי 

 החלטתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.

 זירוז:  .8

התחלת  בצולעומת הקבוע ראה המנהל צורך, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב העבודה  .8.1
תקופת הארכה שניתנה להשלמתה, או לעומת , וח הזמנים שקבע המנהלו/או בל העבודה

   . יפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודהויפנה המנהל אל הקבלן בכתב 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן להגדיל 
יוד מכני שונה לעבוד בשתיים או שלוש משמרות, להשתמש בצאת מספר העובדים, 

 דומה, והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות המנהל.וכ

כי בגין זירוז קצב העבודה כאמור, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת, מובהר בזאת,  .8.2
שעות ממועד בקשת המנהל  48וכי הקבלן יהיה מחויב לשנות את מתכונת העבודה תוך 

 כאמור לעיל. 

 דחייה: .9

ר בהסכם זה, רשאי המנהל לדרוש מן הקבלן בכתב לדחות על אף האמור בכל מקום אח .9.1
 את העבודה כולה או חלק ממנה.

 
למען הסר ספק מובהר כי רק דחייה עליה קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המנהל תחשב 

 כדחייה ותחילת מניית הימים תהיה בהתאם לאמור בהודעת המנהל בכתב.

  ם לאמור בה., יפעל בהתאקיבל הקבלן דרישה כאמור מאת המנהל .9.2

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה ו/או פיצוי בגין דחיית ביצוע העבודות בתקופה  .9.3
 ימים. 30 -של פחות מ

ימים יהיה זכאי הקבלן לפיצוי  90ימים עד  30 -בגין דחייה מצטברת רצופה של למעלה מ
ת אישור בגובה הנזקים שנגרמו לו בפועל, בכפוף להצגת חשבונות בגין נזקים אלו ולקבל

המנהל לגובה הנזקים להם טוען הקבלן*, עד ולכל היותר גובה הפיצוי הקבוע בפרק 
 הפסקת העבודה ע"י ת.מ.ר להלן.

 
מובהר כי החלטתו של המנהל בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. הקבלן מצהיר *

הל כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת ת.מ.ר בקשר להחלטת המנ
 בעניין זה.
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ימים יראו אותה כהפסקת עבודה ויחולו  90 -דחייה מצטברת רצופה של למעלה מ .9.4
 הוראות פרק "הפסקת העבודה ע"י ת.מ.ר" להלן.

 

 זמנים אי עמידה בלוח  .10
 

לא עמד הקבלן בלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת העבודה ו/או שנקבע על ידי המנהל  .10.1
פרק "שינוי קצב העבודה" על פרקיו המשניים ולחילופין בלוח הזמנים המתוקן בהתאם ל

לעיל, תיתן ת.מ.ר לקבלן התראה בכתב במסגרתה יתבקש הקבלן לבצע כל שינוי לשם 
עמידה בלוח הזמנים לרבות הגדלת היקף העובדים, עבודה בשתיים או שלוש משמרות, 

 שימוש בציוד מכני שונה וכל דרישה כיוצ"ב. 
 

 לתוספת תמורה מכוח סעיף זה.יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי 

לבצע את לא מילא הקבלן אחר דרישות ת.מ.ר כמפורט לעיל, רשאית תהיה ת.מ.ר  .10.2
העבודה כולה או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בכל ההוצאות 

שייחשבו כהוצאות כלליות. לצורך סעיף קטן זה   15%בתוספת ו )כולל מע"מ( האמורות
זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, ר ת.מ.תהיה ל

 וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

לגרוע מהאמור לעיל, חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת העבודה ו/או מבלי  .10.3
מלוח הזמנים לגבי כל שלב שנקבע על ידי המנהל ולחלופין מלוח הזמנים המתוקן 

תאם לפרק שינוי קצב העבודה על פרקיו המשניים לעיל, ישלם הקבלן לת.מ.ר פיצוי בה
)לא כולל מע"מ( לכל יום איחור )כולל שבתות ₪  2,500מוסכם וקבוע מראש בסך של 

ומועדי ישראל( ביחס ללוח הזמנים. הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי 
 ועד תשלומו בפועל.   לצרכן לפי המדד הידוע במועד חתימת ההסכם

 
 יקוח כפיפות וביקורתפ

 :כללי .11

כפוף לעניין העבודה וביצוע ההסכם למנהל ולמפקח, ויפעל על פי  יההקבלן יה .11.1
הקבלן חייב  יההוראותיהם והנחיותיהם. בכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור יה

 לפי העניין. -ח לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י המנהל או המפק

לפני תחילת העבודה יביא הקבלן מבלי לגרוע מהאמור בפרק לוח הזמנים לעיל,  .11.2
לאישורם של המנהל והמפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: 
הסדרים והשיטות לפיהם בדעתו לבצע את העבודה ורשימות מתקני העבודה ומבני העזר 

 אשר בדעתו להשתמש בהם. 

יאשר את התוכנית או יאשרה בשינויים. הקבלן מחויב לבצע את העבודה בהתאם  הלהמנ
 להערות המנהל ועפ"י התוכנית המאושרת על ידו.

הקבלן ידווח למפקח ולמנהל באופן שוטף על התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות  .11.3
ש על ידריבה. כן, יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמנהל בנוגע לעבודה כפי ש

 ויסייע להם בביצוע הפיקוח על העבודה. , בכתב או בע"פ,ידם

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתן בהסכם עיקרי תנאי הינן זה סעיף הוראות
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 למנהל:  כפיפות .12

ה לרבות פיגור ו/או אי התאמה שאינם בתחום הקבלן ידווח למנהל על כל פגם ו/או פיגור בעבוד
 .של הפגם האמורמיד עם התגלותו אחריותו, 

 

 :למפקח כפיפות .13

שנועד להיות  מהעבודההקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו  .13.1
 .המפקחן לכך אישור מכוסה או מוסתר כל עוד לא נית

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב,  מהעבודהחלק  הושלם .13.2
בדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור שהחלק האמור מוכן לבדיקה ויאפשר למפקח ל

 לפני כיסויו או הסתרתו.

 לחשוףקבלן לא מילא הקבלן אחר מחויבותו כאמור לעיל, רשאי המפקח להורות ל .13.3
חורר חורים בכל חלק מהעבודה לצורך בדיקתה, בחינתה לח קידוחים ווקדלקטעים, 

 . ומדידתה, ולאחר מכן יחזירה למצבה הקודם לשביעות רצונו של המפקח
 

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח בעצמו או 
באמצעות אחרים לחשוף קטעים לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה 

 ולאחר מכן להחזירה למצבה הקודם.
  

 .תחולנה על הקבלןביצוע האמור בסעיף זה ההוצאות הכרוכות ב

 :המפקח סמכויות .14
 

ביקורת מתמדת באשר לחומרים בהם נעשה שימוש על ידי הקבלן ובאשר  המפקח יערוך .14.1
לעבודה המתבצעת על ידו ובכלל זה ביקורות בטיחות, ביקורות איכות וביקורות השפעה 

  על הסביבה ואיכות החיים.
 

 הקבלן מתחייב לאפשר למפקח לערוך בדיקות כאמור.

 ם והמלאכה.הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרי .14.2
 

המפקח אינו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף  .14.3
 .ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה

תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור כל טענה, דרישה או לא תישמע 
 המפקח.

  :עבודה יומן .15
בשלושה העתקים בודה שברשות ת.מ.ר, בהתאם לחוברת יומן עהקבלן ינהל יומן עבודה  .15.1

תום על ידו, בבוקר יום העבודה עבודה חוימציא למפקח העתק מהיומן של כל יום 
יומן העבודה יפרט את הנושאים הרלוונטיים לביצוע העבודה כגון: שלאחר יום הרישום. 

 ;והתקלות בה התקדמות העבודה; החומרים שנתקבלו מספר הפועלים; מזג אויר;
, וכל נושא אחר הרלוונטי לדעת המנהל הודעות שנמסרו לקבלן; לקבלןהוראות 
 והמפקח.

כל שימוש  ורשאית להשתמש ב יהוהיא תה יומן העבודה הינו רכושה הבלעדי של ת.מ.ר
 שיראה לה, בעצמה או ע"י אחרים.

 רשם ביומן, תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית. יכל הודעה המיועדת לקבלן ואשר ת .15.2
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כי קבלתו של המפקח את היומן וכל הערה וקביעה מטעמו בעניין זה אינן מובהר בזאת 
מהוות אישור לנכונות הרישום ביומן, אינן גורעות מאחריות הקבלן ו/או מנהל העבודה 

 .ת.מ.רמטעמו ואינן מטילות אחריות על המפקח ו/או 

וו קבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן, משלא הסתייג הקבלן יהה .15.3
 ., ויראו את הקבלן כמי שהסכים להערות המפקחהערות המפקח ראיה חלוטה לנכונותן

 המפרט, 2'א בנספח הנדרש על להוסיף בא זה בפרק האמור כי מובהר ספק הסר למען .15.4
 המחמירה ההוראה תחול המסמכים שני בין סתירה של במקרה. ממנו לגרוע ולא, הטכני

 .יותר

 

 :הקבלן מטעם בטיחות וממונה איכות בקרת, דדמו, פרויקט מהנדס עבודה מנהל .16

 עבודה מנהל

במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה, מוסמך  .16.1
מנהל העבודה יהיה מקצועי ובעל ניסיון מוכח של  ע"י המפקח והמנהל.מראש ומאושר 

עברית ברמה  שנים לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה, ודובר עשר
 סבירה.

 
מובהר כי הקבלן ידאג למילוי טופס מינוי מנהל עבודה תוך שבועיים לכל היותר מיום 

 קבלת צו התחלת עבודה.

יעמוד בדרישות ההכשרה, הרישום, הדיווח וכיוצ"ב, הנדרשות עפ"י כל  מנהל העבודה .16.2
 קנו מכוחה.והתקנות שהות 1970 -דין ולרבות מכוח פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל 

מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות  .16.3
נתנו למנהל העבודה ע"י המפקח, או המנהל, יחשבו יהעבודה. ההוראות או ההסברים שי

 .כאילו ניתנו לקבלן

 יוחלף רק באישור המנהל והמפקח. מנהל העבודה     .16.4

לדרוש להחליף את מנהל העבודה  לגרוע מהאמור לעיל, המפקח יהיה רשאימבלי       .16.5
בתיאום עם הקבלן ומטעמים סבירים. במקרה כאמור, תתבצע החלפת מנהל העבודה 

 תוך שבועיים ממועד הדרישה, אלא אם הוסכם אחרת בין המפקח והקבלן.
 
 
 

 מהנדס פרויקט

שיאושר  במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מהנדס פרויקט .16.6
 שנים לפחות חמשמפקח, ויהיה מוסמך, מקצועי ובעל ניסיון מוכח של מראש ע"י ה

 בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה, ודובר עברית ברמה סבירה.

מהנדס הפרויקט יחתום על הצהרה כי הינו האחראי לביצוע האלמנטים  .16.7
דות בכביש הקונסטרוקטיביים )שלד, קירות, פרגולות וכו'(, דיפון, תיעול וחפירות, עבו

והגנה על שלום הציבור, האחראי לביקורת והאחראי לביצוע העבודות נשוא הסכם זה 
 ובהתאם לנדרש ע"י הרשויות, עפ"י כל דין ולפי הוראות המנהל.

 מהנדס הפרויקט יוחלף רק באישור המנהל והמפקח. .16.8

מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה לעיל, המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף את מהנדס  .16.9
רויקט בתיאום עם הקבלן ומטעמים סבירים. במקרה כאמור, תתבצע החלפת הפ

 המהנדס תוך שבועיים ממועד הדרישה, אלא אם הוסכם אחרת בין המפקח והקבלן.
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מהנדס  הפרויקט ימונה כ"אחראי לביקורת" כהגדרתו בחוק התכנון והבניה וימלא את  .16.10
 תפקידו עפ"י דרישות החוק  והרשויות הרלוונטיות.

 
 דמוד

מבלי לגרוע מפרק מדידת כמויות שלהלן, במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, יעסיק  .16.11
הקבלן מודד מוסמך, שיאושר מראש ע"י המפקח, לכל צורך שיידרש במהלך ביצוע 

 העבודה, על חשבונו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המודד יידרש למסור למפקח ו/או לנציג ת.מ.ר כל 
 ב הקיים של העבודה. מדידה שתידרש למצ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף כל איש  .16.12
צוות מטעם הקבלן בתיאום עם הקבלן ומטעמים סבירים. במקרה כאמור, תתבצע 
החלפת איש הצוות בתוך שבועיים ממועד הדרישה, אלא אם הוסכם אחרת בין המפקח 

 והקבלן.

 בקרת איכות

יעמיד לרשות הפרויקט איש בקרת איכות אשר יעקוב אחר ביצוע עבודת הקבלן,  הקבלן .16.13
ידווח למפקח ולמנהל על התקדמות הפרויקט )עדכון חודשי לפחות(, יבצע מעקב אי 

 התאמות וינהל מעקב של שאלות והבהרות מטעם הקבלן.

 
 ממונה בטיחות

בשבוע לכל הפחות,  הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו אשר יבקר באתר מספר פעמים .16.14
ידריך את מנהל העבודה והעובדים בנושא בטיחות, ויכין ויפיץ דו"ח שבועי לקראת כל 

 ישיבה שבועית. 

 

 
 כניסה למשרדי הקבלן .17

במידת האפשר בתאום מראש, ולבדוק  -יהיו רשאים לבקר במשרדי הקבלן בכל עת המנהל והמפקח 
מסור להם כל הסבר שיידרש על ידם ולסייע את התקדמות ואופן ביצוע העבודה והקבלן מתחייב ל

 בידם בפעולות הביקורת והפיקוח כאמור.

 יהול האתר נ .18

 
תמרורים ושאר אמצעי זהירות  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, .18.1

לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח 
מובהר בזאת, כי  ן ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.ו/או להוראות כל די

במידה וחלק מהעבודות יבוצע ברחובות קיימים, על הקבלן להיערך בהתאם, לרבות 
 ביצוע הסדרי תנועה, ככל שיידרש, ללא תוספת תשלום.
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כל ההוצאות הכרוכות בניהול אתר העבודה לרבות חיבורים זמניים למים, חשמל וכו',  .18.2
התשלומים השוטפים בגין השימושים בחיבורים אלו, ולרבות הכשרת דרכי גישה וכן 

 זמניות לצורך ביצוע העבודה, ככל שיהא צורך, יהיו על חשבון הקבלן.
 

 על בכל אתר מכלליות האמור לעיל, הקבלן ירכוש מת.מ.ר שעון זמני מבלי לגרוע 
 בשעון המים.מול ת.מ.ר באשר לחשבונות בגין השימוש  חשבונו, ויתנהל 

 
וימיר  בון בגין השעון הזמני מול ת.מ.ר, הקבלן יסגור את החשבכל אתר בסיום העבודות

של ת.מ.ר לקריטריונים  שעון מים קבוע, בהתאם –את השעון ולחלופין ירכוש על חשבונו 
 ביחס לסוג השעון והקוטר הנדרש.

 
 השעון יותקן ע"י הקבלן בתיאום עם המפקח ועם ת.מ.ר. 

 ת הקבלן לוודא כי השעון יירשם בספרי ת.מ.ר כנדרש.באחריו
 

הקבלן ידאג כי אף אדם פרט לעובדים המועסקים על ידו, לא יכנס לאתר העבודה וכי  .18.3
 האתר לא ישמש כמקום לינה ו/או מגורים למעט לצרכי שמירה על האתר.

 
על ים שלטבמשך כל תקופת הביצוע  יםהקבלן באתרבהתאם לדרישת המנהל יציב  .18.4

 .ונוחשב
 

מידות השלטים הסופיות, צורתם, הצבעים, הכיתוב, ההדמיות ומיקומם המדויק יקבעו 
 על ידי המפקח ו/או ת.מ.ר. 

הכנתם ו/או הצבתם כמו גם  -יובהר כי לא ישולם תשלום נוסף או נפרד עבור השלטים
הצורך בהעתקתם לכל מקום במתחם ללא הגבלת מספר העברות, מהוות חלק ממחיר 

  העבודות.
 

 ולהקים את השלטים, ולחייב את הקבלן בהתאם.  היצוין כי ת.מ.ר רשאית לבצע בעצמ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ונדרשה הצבתו של שלט נוסף עפ"י דין, יחויב הקבלן 
שני מטר על יש להציב שני שלטים בגודל  .המנהל"י ע לכך נדרש לא אם אף בהצבתו

 שלושה מטרים. 
 

"שטח  הכיתוב עם בשלט ויסומנו בגדר יתוחמו לקבלן אושרושי ההתארגנות שטחי .18.5
 אתר בסביבת אזהרה שלטי יוצבו בנוסף. עמו התקשרות ופרטי הקבלן שם", התארגנות

 ההתארגנות שטח מתחום חומרים זליגת שאין עת בכל יוודא הקבלן. ההתארגנות
 ויקפיד על הסדר והניקיון באתר ההתארגנות.  

 ארגנות ואת אתר העבודות מידי יום, לרבות טיאוט.  ינקה את שטח ההת הקבלן

 והכל, פיזורם מניעת לשם, ההתארגנות בשטח לצינורות תמיכה הצבת על יקפיד הקבלן
 ו/או המפקח.  המנהל לדרישות בהתאם

 
, על מנת שלא יוותרו מהאתריפנה באופן מידי את כל עודפי החפירה והפסולת  הקבלן       .18.6

 או לאחר סיומן.  /מפגעים בעת ביצוע העבודות ו

 יעבוד עם משאית צמודה לשם ביצוע פינוי חומרים מאתר העבודות.  הקבלן      .18.7

בור ולא להפריע לזכות השימוש והמעבר של כל יהקבלן מתחייב שלא לפגוע בנוחיות הצ      .18.8
, אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או לזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא

ות בחלקים ולסירוגין. באחריותו ועל חשבונו של הקבלן לרבות בדרך של ביצוע העבוד
לתכנן ולבצע הסדרי תנועה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, תוך התייעצות עם 

  בעלי מקצוע וקבלת אישורם של כל הגורמים הרלוונטיים והכל בהתאם לכל דין.

היה מנוס מלפגוע על אף האמור לעיל, אם ראה הקבלן כי בשל צרכי ביצוע העבודה לא י
בנוחיות הציבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המנויות לעיל, יבצע את העבודה תוך 

 פגיעה או הגבלה כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן.
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ללא כל תמורה נוספת אפשרויות פעולה נאותה לפי הוראות המפקח ו/או  ןייתהקבלן  .18.9
אחר  לכל אדם או גוףעמו ו/או ת.מ.ר או מי מטהמנהל לכל קבלן אחר המועסק ע"י 

שידרשו לביצוע  )פרטי או ציבורי לרבות חברת החשמל, בזק, טל"כ, יזם פרטי וכיו"ב(
 עבודות בתחומי העבודות.

הקבלן מתחייב לאפשר את עבודת הקבלנים האמורים מטעם ת.מ.ר, קבלן ראשי או  .18.10
טענה ו/או  קבלני משנה, ומטעם כל רשות מוסמכת והוא מצהיר כי לא תהיה לו כל

 דרישה כלפי ת.מ.ר בגין העסקת קבלנים אחרים כאמור. 

הקבלן יעשה על חשבונו, ללא תוספת תמורה, את כל הדרוש בגדר בדיקות מוקדמות של  .18.11
וכיו"ב(, כמויותיהם וטיבם של  תהאתר )לרבות טיב הקרקע, בדיקות קונסטרוקטיביו

טלפון באתר והתחברותם החומרים הדרושים לביצוע העבודות, מים וחשמל לבניה ו
הזמנית במהלך העבודות לרשתות הקיימות, עשיית הסידורים הדרושים לכיבוי אש 

 וביצוע סימונים ומדידות כנדרש באתר לפי דרישות ת.מ.ר. 
 

   משרד באתר

 הקבלן ידאג להצבתו של משרד נייד באתר שישמש את המפקח בעבודתו. .18.12

 סוג המשרד אשר יוצב באתרכך שראש לעל הקבלן יהיה לקבל את אישורו של המפקח מ
אך לא  תואם את דרישות הסכם זה. על הקבלן למקם את המשרד ע"פ תכנית ההיתר,

לפני אישורו של המפקח. המשרד יישאר באתר במשך כל תקופת ההסכם ויהיה תקין 
 ושמיש בכל משך תקופה זו.

 על הקבלן בלבד.יהיו וכיו"ב,  כל עלויות המשרד, ולרבות: הובלתו, תחזוקה שוטפת
המשרד יהיה בבעלותו ובאחריותו של הקבלן, ולאחר תום העבודה יפנה הקבלן את 

 האתר.המשרד מן 

המפקח יאשר מראש את המשרד והציוד המשרדי, כתנאי לאישור החשבון החלקי 
 הראשון שיוגש.

י, , המפרט הטכנ2למען הסר ספק מובהר כי האמור בפרק זה בא להוסיף על הנדרש בנספח א'
 ולא לגרוע ממנו. במקרה של סתירה בין שני המסמכים תחול ההוראה המחמירה יותר.

 

 מחויבויות הקבלן מול הרשויות המוסמכות .19

 

, לפני תחילת ביצוע הקבלן יצטיידבהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח  .19.1
רד , שרותי כבאות, משמשטרת ישראלבאישורים הנדרשים, לרבות אישור עבודה, ה

 העבודה וכל גורם ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.

, לפי שיקול דעתה, כי מיקום ביצוען של העבודות, מחייב הזמנתם של ת.מ.רראתה  .19.2
שוטרים בתשלום, רשאית היא להורות לקבלן להזמין שוטרים כאמור והקבלן ימלא 

 אחר הוראה זו. 

יהיה הקבלן זכאי ישתה של ת.מ.ר עפ"י דרמובהר בזאת כי, בגין הזמנתם של שוטרים 
ללא כל רווח קבלני. לשם קבלת החזר  -בסך ההוצאות שהוציא  ת.מ.רלשיפוי מאת 

 , אישור בדבר גובהן של ההוצאותלתשלוםההוצאות שלפי ס"ק זה יצרף הקבלן לחשבון 
  .והעתק אישור המנהל להזמנת השוטרים

 הודעה על ביצוע חפירות  .20

, באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים ככל שנדרשות חפירות באתר .20.1
לרבות אישורים מחברת החשמל, בזק, רשתות סלולאריות, רשות העתיקות, לביצוען, 

 טל"כ, עירייה, מועצה אזורית וכו'.
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לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח יצטייד הקבלן, לפני תחילת ביצוע בהתאם  .20.2
אישור משטרת ישראל, שרותי כבאות, משרד העבודה, באישורים הנדרשים, לרבות 

 העבודה וכל גורם ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.
 

כתנאי להתחלת ביצוע החפירות על הקבלן להודיע למנהל על ביצוען העתידי, להציג 
 בפניו את כל האישורים ולפעול בהתאם להנחיות המנהל.

  
 קבלן מאחריותו לביצוע החפירות.יובהר, כי אין בהנחיות המנהל כדי לשחרר את ה

 
 מסירהסיום העבודה ואישור  .21

ידווח הקבלן למנהל. המנהל  יבדוק את  ממנה עבודה, או עם סיום כל שלבכל עם סיום  .21.1
ביצועו של אותו שלב ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן 

שיבוצעו  ןמעוניישינויים שהינו  את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או
 בעבודה.

יובהר כי היה ומצא המנהל ליקוי בעבודה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לחשוף קטעים, 
 לקדוח קידוחים ולחורר חורים בכל חלק מהעבודה.

 
חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה,  אהקבלן יה .21.2

 לשביעות רצונו של המנהל.

 
 ןיית ,לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המנהל .21.3

 שור בכתב על השלמת אותו שלב / שלב משנה בביצוע העבודות. יאלקבלן המנהל 

 התמורה.  תשלוםמובהר בזאת כי מתן האישור הינו תנאי ל

ה ע"י המנהל, לא ביצע הקבלן את התיקונים עפ"י דרישת ת.מ.ר בתוך התקופה שנקבע .21.4
 רשאית ת.מ.ר לפעול כדלקמן:

לבצע את עבודות התיקון בעצמה, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן  .21.4.1
 בגין הוצאותיה הכלליות של ת.מ.ר.  15%בתוספת הקבלן 

לא לבצע את עבודות התיקון ולחייב את הקבלן בסכום השווה ערך לביצוע  .21.4.2
 התיקונים הדרושים, עפ"י קביעת המנהל.

 
יה הליקוי כזה שלא ניתן באופן מעשי לתיקון רשאית תהיה ת.מ.ר לגבות ה .21.4.3

מהקבלן את שווי ירידת הערך עקב הליקוי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של 
 המנהל.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, ת.מ.ר תהיה רשאית לגבות  .21.4.4
ים לקבלן מסכומים המגיעאת הסכומים האמורים לעיל בכל דרך לרבות קיזוז 

 , חילוט הערבות וכיוצ"ב.ע"פ כל דין או הסכםת.מ.ר מ
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לעיל בשינויים  האמורותוראות התחולנה ה ,העבודהאו /הופסקה העסקת הקבלן ו .21.5
 המחויבים גם ביחס למקרה כגון זה.  

לקדמותו ו/או לשלמותו ו/או עם גמר העבודה ידאג הקבלן על חשבונו להשבת המצב  .21.6
שינויים המתחייבים בהתאם לאופי העבודה, לשביעות רצון לתקינותו, לפי העניין וב

המנהל, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל 
 מתקן או פרט אחר באתר על פי הנחיות המנהל. 

כל שלב מהעבודה וכן בסיום העבודה כולה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם סיומו של  .21.7
  ( ממוחשבת בצבעAS-MADEכנית לאחר ביצוע )מנהל תימסור הקבלן ל

 
עותקים חתומים על ידי מודד מוסמך. מובהר  5 -על גבי דיסק ועל גבי מסמך מודפס ב

בזאת, כי הקבלן ימסור למנהל תוכנית כאמור במספר עותקים אשר יידרש ע"י המנהל 
רים הנדרשים ובפורמט אשר עליו יורה המנהל, לרבות תיק מתקן הכולל את כל האישו

 ואת כל הטפסים הנדרשים וכל אישור ו/או טופס אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המפקח. 

כלול את כל המסמכים והאישורים הקבלן יגיש למנהל תיק מתקן לפרויקט אשר י .21.8
 הנדרשים על ידי המנהל, לרבות צנרת, חומרים, אביזרים, מתקנים ותכניות עדות.

 

 מסירה אישור .22

ע העבודה כולה ואישורה, בהתאם לאמור בפרק סיום העבודה לאחר השלמת ביצו .22.1
והשבת החזקה לידי ואישור מסירה לעיל, לאחר פינוי כלי העבודה והחומרים מן האתר, 

"אישור אישור מסירה )להלן: לשביעות רצון המנהל, יוציא המנהל לקבלן ת.מ.ר, 
  ע"י הקבלן.ומסירתה יצוין תאריך השלמת העבודה  וב (מסירה"

 
 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות להחתמת אישור המסירה תהא על 

 הקבלן.
 

יתן כל רשות שימוש באתר טרם השבת החזקה בו לידי ת.מ.ר יעוד מובהר כי הקבלן לא 
תן רשות שימוש טרם הסדרת המסירה באתר יוקבלת אישור מסירה. במידה והקבלן י

כל גורם, לרבות ת.מ.ר או עובדיה או צד כאמור, יהא הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם ל
 שלישי.

 
 

מובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או המפקח או כל גורם אחר, של או מטעם  .22.2
 ת.מ.ר בכדי:

 

 ת.מ.ר או עובדיה.  לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או  .22.2.1

 או שלוחה כלפי הקבלן.ת.מ.ר להקים אחריות כל שהיא של  .22.2.2

 בדקתקופת ה .23

התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה, הקבוע  -בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק"  .23.1
 חודשים לאחר מכן. 24וסיומה  באשור המסירה

למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בפרק זה בכדי לגרוע באמור במפרט הטכני, נספח 
ים זה על זה. , לעניין תקופת הבדק ואחריות הקבלן, והדברים משלימים ומוסיפ2א'

 ככל שיתגלו סתירות בין שני המסמכים, תחול ההוראה המחמירה ביותר.
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, שיתגלו במהלך או אי התאמה ביחס לדרישות ההסכם חוסר ,קלקול לרבות כל ליקוי .23.2
הנובעים לדעת המנהל, משימוש בחומרים ירודים או מביצוע  ,תקופת הבדק בעבודה

נהל יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו או הנובעים מכל סיבה שהמ שלא עפ"י ההסכם
 ויושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך פרק זמן כפי שיקבע ע"י המנהל בהודעה בכתב.

 על עבודת התיקון יחולו הוראות פרק סיום העבודה ואישור המסירה.

לא ביצע הקבלן את התיקונים עפ"י דרישת ת.מ.ר בתוך התקופה שנקבעה ע"י המנהל,  .23.3
 לעיל, על סעיפיו המשניים, בשינויים המחויבים. 22.4סעיף  יחולו הוראות

  
בחלוף תקופת הבדק, כאמור לעיל ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המנהל אשר  .23.4

הועברו אליו בתקופה זו, יוציא המנהל לקבלן אישור על כך שעמד במחויבויות המוטלות 
, כמפורט בפרק בדקעליו בתקופת הבדק. האישור יהווה אסמכתא להחזרת ערבות ה

 פיקדון הערבות.
 

כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו האמור מובהר בזאת כי אין באישור  .23.5
 מכח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.

 
 מדידת כמויות .24

כל המדידות והחישובים ייעשו ע"י הקבלן ובהתאם להוראות המפקח. כנ"ל יש להגיש  .24.1
חישובי כמויות מסודרים לפי הוראות המפקח.  אסמכתאות לכל חשבון וחשבון כולל

 הנ"ל תנאי לקבלת חשבון ובדיקתו.

 כמויות החומרים בהם נעשה שימוש לפי הסכם זה תיקבענה ע"י המפקח על סמך מדידות .24.2
. כל המדידות תרשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך שיבוצעו על ידי הקבלן

 ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן.

העדר חתימת הקבלן מכל סיבה שהיא לצד רישום המדידות, אין בה כדי לגרוע  יובהר כי,
 מתוקפו המחייב של רישום זה.

הקבלן לא יבצע כל עבודת עפר שהיא, לרבות חישוף  -בעבודות הנוגעות לעבודות עפר  .24.3
ו/או יישור קרקע, ללא מדידת מצב קיים מעודכנת, שאושרה על ידי מודד מוסמך, 

 פקח והקבלן. חתומה על ידי המ

 מובהר בזאת כי עבודת המדידה תבוצע על חשבון הקבלן. ,למען הסר ספק
קיבל הקבלן הודעה על מועד ביצוע המדידות בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה רשאי לערער  .24.4

 על תוצאות המדידות וזאת אף אם לא נכח בעת ביצוען. 

הקבלן או ולא נכח לא נשלחה לקבלן הודעה על ביצוע המדידות בהתאם לאמור לעיל 
רשאי יהיה הקבלן לערער בכתב על ממצאי המדידות , נציג מטעמו בעת ביצוע המדידות

 , והמפקח יקבע מועד נוסף לביצוע חוזר של מדידת הכמות האמורה. ימי עבודה 7תוך 

יכריע  כאמור לעיל, נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, לאחר ביצוע המדידות  .24.5
 והכרעתו תהיה סופית. מנהלבעניין זה ה

שתבוצענה המדידות  ביקשהעבודה כולה או מקצתה מוכנה למדידה והקבלן  ההיית .24.6
 בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך.

בכל מקום בו קיימת  סתירה בין  -מוצהר ומוסכם, כי לגבי עבודות עפר ועבודות אספלט .24.7
 הוראות המפרט הטכני, תחולנה הוראות המפרט הטכני.  הוראות סעיף זה לבין
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 תמורהה .25

 

התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י הסכם זה עבור ביצוע עבודות עפ"י הזמנת עבודה תחושב  .25.1
על יסוד העבודה שבוצעה בפועל, בהתאם לכמויות שנמדדו, כמפורט בפרק "מדידת 

 1המצ"ב כנספח א' כמויות" לעיל, כפול מחירי היחידה הנקובים בגיליון המחירים
 להסכם. 1'א כנספחלהסכם, בניכוי שיעור ההנחה בו נקב הקבלן בהצעתו המצ"ב 

התמורה לה זכאי הקבלן שנבחר לעבוד באזור ב' עבור ביצוע עבודות התחזוקה השוטפות  .25.2
 1'א כנספחתקבע בהתאם למחיר התחזוקה החודשי הנקוב בגיליון המחירים המצ"ב 

, בעבור כל 1'א כנספחבו נקב הקבלן בהצעתו המצ"ב  להסכם בהפחתת שיעור ההנחה
 חודש עבודה בפועל בתקופת ההסכם. 

להסכם )בניכוי שיעור ההנחה(, יתווסף  1לסכומים הנקובים בגיליון המחירים בנספח א' .25.3
 .כדין מע"מ

הזכאות לתמורה תתגבש בגמר ביצוע העבודות עפ"י הזמנת העבודה, בכללותן, ובסיומו  .25.4
בוצעו העבודות השוטפות על ידי הקבלן )לפי העניין(. כל חשבון ביניים של כל חודש בו 

שישולם לקבלן, הינו על חשבון התמורה הסופית לה יהיה זכאי הקבלן בהתאם לאמור 
 לעיל.

להסכם  1נספח א'כ "בהמצבגיליון המחירים מחירי היחידה הנקובים כי  ידוע לקבלן .25.5
וכי גובה התמורה כמפורט לעיל סופיים הינם  (בו נקב הקבלן )בניכוי שיעור ההנחה

לקבלן, בכפוף לאמור בסעיף ההצמדה להלן, את מלוא סכום התמורה המגיעה  המהוו
 ביצוע העבודות מעבר לאמור לעיל.זכאי לכל תוספת תמורה בגין  יהיהלא  והקבלן

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במחירי היחידה המפורטים בגיליון המחירים המצ"ב 
להסכם ו/או בגובה שיעור ההנחה בו נקב הקבלן בהצעתו, לא ייערך כל שינוי  1א' כנספח

 הנובע מקצב ביצוע העבודות ו/או משינויים בכמות היחידות שיידרש הקבלן לספק.

שא בהוצאה כלשהי, יתת.מ.ר במפורש כי  כתבכי פרט למקרים בהם נ ,מוצהר בזה .25.6
בין אם הדבר בלבד, על הקבלן עבודות ות הקשורות וכרוכות בביצוע הההוצא נה כלתחול

 במפורש ובין אם לאו. הסכםנקבע ב

להסכם )בניכוי אחוז  1כנספח א'בגיליון המחירים המצ"ב מחירי היחידה הנקובים  .25.7
ההנחה בו נקב הקבלן בהצעתו( יעודכנו בהתאם למועד עדכון התמורה, כמוגדר בפרק 

שיחול בין מדד  השינוי לשיעור אםבהת, זה ממועד חודשים 12 מדי מכן ולאחר, ההגדרות
 לפי, שנה העוקבתה שלהבסיס לבין המדד הידוע במועד עדכון התמורה או ביום הראשון 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בין עדכון אחד למשנהו יישארו התעריפים . העניין
 קבועים.

סכם הוא לה 1בנספח א'המועד הקובע לעניין חישוב מחיר יחידה סופי לכל פריט הנקוב 
מועד אישור הזמנת העבודה ע"י המנהל. כל שינוי שיחול במדד לאחר אותו מועד לא 
ישפיע על מחירי היחידה לעניין אותה הזמנת עבודה, וזאת ללא כל קשר למועד ביצועה 

 בפועל, התמשכותה ו/או מועד תשלום התמורה. 

שהוא, בריבית,  מובהר ומוסכם כי למעט האמור בהסכם זה, תנודות במדדים מכל סוג .25.8
בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ 

 גובה התמורה.ההסכם לא ישנו את 
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 בעבודה שינוי עבור התמורה .26

נדרש של השינוי נדרש הקבלן לערוך שינוי בעבודה, כולה או מקצתה ואשר לצורך ביצועו  .26.1
אשר לא נקבע  ו/או בציוד ם ו/או במתקניםבחומרי לבצע עבודה ו/או להשתמשהקבלן 

ו/או  החומרים ו/או המתקניםהעבודה ו/או יקבעו מחירי  גיליון המחירים,להם ערך ב
  למפורט להלן:  בהתאם הציוד

לפי מחירון ו/או הציוד ו/או העבודה  מחירי החומרים ו/או המתקניםעפ"י  .26.1.1
ם מתן הוראת תעריפי המהדורה הקיימת ביו "יעפ, 20%"דקל" בהנחה של 

 למעט בגין עבודות פיתוח. ,השינויים ע"י המנהל

לקבלן משנה,  "דקל"במקרים בהם המחיר מבוסס על תעריף מחירון מובהר כי 
, ולא תישמע כל טענה או דרישה ראשילקבלן תוספת רווח קבלן אושר ת לא

 מצד הקבלן לעניין זה.

 נקוב לעיל.בכל מקרה אחר לא תשולם לקבלן כל תוספת תמורה מעבר ל

היה ומצא המנהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי לא ניתן לקבוע את התמורה  .26.1.2
החומרים ו/או עבור השינוי הנדרש עפ"י האמור, יקבעו מחירי העבודה ו/או 

 .20%מחירון משכ"ל בהנחה של ו/או הציוד עפ"י  המתקנים

בלן בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה רשאית ת.מ.ר לפנות לק .26.1.3
לקבלת הצעת מחיר. הייתה הצעת המחיר זולה מבין החלופות המצוינות לעיל, 

 תשולם התמורה בהתאם להצעת מחיר זו.

ומצא המנהל, עפ"י שקול דעתו הבלעדי, כי לא ניתן לקבוע את התמורה  היה .26.1.4
עבור השינוי הנדרש עפ"י האמור, יקבעו מחירי העבודה ו/או החומרים ו/או 

באופן יחסי )פרורטה( למחירי החוזה, או ככל שלא  המתקנים ו/או הציוד
מתאפשרת חלופה זו, ייקבעו המחירים באופן יחסי )פרורטה( למחירון "דקל" 

 ותחולנה ההוראות הנקובות לעיל בהתאמה.

היה ומצא המנהל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי כי אין אפשרות לקבוע את מחיר  .26.1.5
לן יגיש ניתוח מחירים העבודה באף אחת מהדרכים האמורות לעיל, הקב

שיאושר מראש ע"י המנהל ויכלול הסבר לתהליך קביעת המחיר. במסגרת 
ניתוח המחירים יופרדו רכיב העבודה ורכיב החומרים ויצוינו הוצאות נלוות 

 והוצאות חריגות.

התמורה עפ"י חלופה זו תשולם בכפוף להצגת חשבונית ספציפית לביצוע עבודה 
 זו. 

ן קביעת התמורה עבור שינוי בעבודה הקבוע לעיל, יצוין כי במקרה מבלי לגרוע ממנגנו .26.2
 שהעבודה טרם בוצעה, ת.מ.ר תהיה רשאית להזמין בעצמה את החומרים. 

 
מובהר כי שינויים בעבודה, ככל שיהיו, יוגשו ע"י הקבלן בפרק נפרד בחשבון שיוגש לת.מ.ר. .26.3

  
 

 אופן תשלום התמורה .27

 פורט להלן: אופן תשלום התמורה יהיה עפ"י המ
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על תשלום התמורה לה זכאי הקבלן, כמפורט בפרק התמורה לעיל, או כל חלק ממנה יחולו  .27.1
 התנאים הבאים: 

  חשבוןקלנדארי הקבלן יגיש למפקח, עד ליום החמישי של ראשית כל חודש  .27.1.1
עבור העבודה בחודש שקדם לו במספר העתקים כפי שיידרש ובצרוף דף חישוב 

סעיפי תמורה עבור שינוי בעבודה, כמפורט בפרק . כמויות לכל סעיף וסעיף
התמורה עבור שינוי בעבודה לעיל, ככל שיהיו, יוגשו במסגרת החשבון בפרק 

 נפרד. 

החשבון יפרט את סך התמורה המגיע לגבי אותה עבודה וכן את אופן חישובה 
גיליון המחירים ים. החשבון יהיה מבוסס על יעל בסיס כל הנתונים הרלוונט

)בניכוי שיעור ההנחה( ורשימת הכמויות המצורפת להזמנת להסכם זה  רףהמצו
ויכיל את הכמויות, המידות והמרכיבים הכלולים בעבודה בפועל העבודה 

על ידי  ובהתאם לתכניות, למפרטים ולהוראות, אשר נמדדו במקום העבודה
גיליון . כן יכלול החשבון את מחירי היחידה כפי שצוינו במודד מוסמך

 .יםירהמח
 

ימים מהמועד בו קיבל  25תוך  לת.מ.רמסר יעל ידי המפקח וי החשבון ייבדק .27.1.2
עפ"י שיקול דעתו באם לאשר את  ת.מ.ראת החשבון, כשהמפקח ימליץ בפני 

 החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.
 

הסכום המאושר על ידיה לתשלום את לקבלן תעביר תבדוק את החשבון ות.מ.ר  .27.1.3
 , מהיום בו הגיע החשבוןכלשהי התייקרות ללא, 60של שוטף +  תשלום בתנאי

יובהר כי תשלומים  - לידי המפקחהכולל את כל המרכיבים הרשומים לעיל, 
אלה יחשבו כתשלומים ע"ח התמורה לה יהיה זכאי הקבלן במסגרת החשבון 

 . הסופי )למעט בעבודות התחזוקה השוטפת באזור ב'(

 
 לתשלום ישירות לחן הקבלן. החן המאושר יועבר למילת"ב .27.1.4

 עם קבלת התשלום , הקבלן יוציא חשבונית מס וקבלה לת.מ.ר. .27.1.5

מובהר בזאת כי העברת התשלום מותנית בקבלת החשבון המאושר, חשבונית  .27.1.6
מס* מטעם הקבלן, וחשבונית זיכוי* )אם הוצאה( בגובה ההפרש בין החשבון 

ר. במידה וחל פיגור שהוגש על ידי הקבלן לבין הסכום שאושר על ידי ת.מ.
הזמן האמור לתשלום  בהמצאת החשבוניות האמורות בפסקה זו, יימנה פרק

ממועד קבלת החשבונית וחשבונית הזיכוי בת.מ.ר, וזאת מבלי שייחשב הדבר 
 כהפרת ההסכם מצד ת.מ.ר. 

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי 
ם בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבוניות או עקב ת.מ.ר בגין עיכובי

 קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים. 
 

הנ"ל כפוף לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  –יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית מס * 
ית . במקרה שמבקש הקבלן להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונ1975 –

מס, ימציא יחד עם החשבון הראשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק, 
 14 -וחשבונית המס תומצא על ידו מיד לאחר קבלת התשלום מת.מ.ר, ולא יאוחר מ

 יום.

 
אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית מס, לפי העניין, במועד הקבוע לעיל 

חשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, תהווה עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י ה
 ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתם כנדרש.

יום מהמועד  15על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי איחור של עד  .27.1.7
 ת.מ.רהנקוב לתשלום לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על 

 סוג ומין שהוא. חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל
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חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא  .27.1.8
 להעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב.  ת.מ.ריגרע מזכות 

הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור 
אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה לפני אישור החשבון הסופי או אחריו, ובין 

 או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

הסכומים ששולמו לקבלן במהלך ביצוע העבודה ייחשבו כתשלומים "על  .27.1.9
חשבון", ומכל מקום לא יהוו אישור ו/או הסכמה סופיים לכל פרט המופיע 

 בהם.
 

כל טענה מכוח דין, הסכם ונוהג באשר ת.מ.ר  למנוע מ אין בתשלום כאמור בכדי
 , לאתר ולמחויבויות הקבלן.לעבודהלעבודה, 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת  .27.1.10
חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול, בשינויים המחויבים, 

קתו של הקבלן טרם סיום ביצוע גם לגבי כל תשלום, במקרה בו הופסקה העס
ביחס לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ מכוח הזמנת עבודה כלשהי העבודות 

 ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסכם או דין.

 

לעיל, יגיש בפרק סיום העבודה ואישור מסירה כקבוע , עם סיום העבודות .27.1.11
ואותה הזמנת  הסכםהקבלן למפקח חשבון סופי בגין העבודות שביצע מכוח ה

סכום התמורה  ו. החשבון הסופי יכלול פירוט כל העבודות לסוגיהן ובצידעבודה
המגיעה בגין ביצוען. כן יכלול החשבון הסופי פרטים בדבר יתרת התמורה 

לאחר קיזוז סכומי התמורה ששולמה מכוח )אם נותרה(  שנותרה לתשלום
יקת החשבון בטרם קבלת . מובהר בזאת כי לא יוחל בבדהחשבונות החלקיים

 כל המסמכים המפורטים בס"ק זה. 

על פסקאותיו השונות יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי  27.1הוראות ס"ק  .27.1.12
 75.מ.ר תוך תכי החשבון הסופי יועבר ע"י המפקח ל מובהרהחשבון הסופי. 

תשלום  בתנאי.מ.ר לקבלן תימים ממועד קבלתו, והתשלום המאושר יועבר ע"י 
 ידי על שיימסר כפי.מ.ר, בתמיום קבלת החשבון הסופי  מיםי 60טף + של שו

 .המפקח

 ,מנהלעל יסוד החשבון הסופי ובכפוף לסכומים שיאושרו מתוכו על ידי ה .27.1.13
)ככל שהקבלן יהיה זכאי ליתרה הנ"ל  תשולם יתרת התמורה המגיעה לקבלן

ון בהתאם להוראות הסכם זה ו/או ככל שתיוותר יתרה כאמור בגין החשב
 .הסופי(

היתרה בגין החשבון הסופי תשולם רק לאחר שהקבלן ימלא אחר כל  .27.1.14
, ובין היתר בכפוף בגין אותה הזמנת עבודה התחייבויותיו בגין ההסכם

 ערבות בדק וחתימה על העדר תביעות אישור מסירה, אישור השלמה, להמצאת
 . להסכם( נספח ד')

ב קבלה ושחרור המצ"ב במעמד תשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על כת .27.1.15
 להסכם.נספח ד' כ

 
 ת.מ.רהפסקת העבודה ע"י  .28

הזכות להפסיק את העבודה, מכל  ת.מ.ר, מוקנית למבלי לגרוע מסמכות ת.מ.ר לבטל את ההסכם
 סיבה שהיא בכפוף להוראות הבאות:
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 יום. 90דחייה העולה על  –לעניין סעיף זה "הפסקת עבודה" 

לה או מקצתה, לזמן מסוים קצוב או בלתי קצוב, לפי הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כו .28.1
הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא 

  המנהל אשר נתן את הוראת ההפסקה.אם ניתנה הוראה בכתב על כך מאת 

לאחר שניתן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודה כולה או מקצתה,  ההופסק .28.2
 בודה, יחולו ההוראות הבאות:הע

תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה כולה או כל חלק ממנה, שביצועה הופסק,  .28.2.1
ימים מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב,  30 הכל לפי העניין, לכל המאוחר תוך 

 כאמור, לקבלן.

להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, הנדרשים אמצעים כל הבינקוט הקבלן  .28.2.2
 של המפקח והמנהל. לשביעות רצונם

זכאי לקבלת תמורה בגין חלק העבודה שביצע בפועל והוראות יהיה הקבלן  .28.2.3
תחולנה בהתאמה ובשינויים  ,לעילהפרקים תמורה ואופן תשלום התמורה 

 המחויבים.

 50% -כמו כן, היה ועקב הפסקת העבודה הופחת היקף העבודה בלמעלה מ .28.2.4
היה זכאי הקבלן לפיצוי מוסכם מהיקף העבודה המקורי עפ"י הזמנת העבודה, י

 סופי ומוחלט שיקבע עפ"י הנוסחה שלהלן:

( פחות Aמההפרש שבין מחצית מסך שווי העבודה עפ"י הזמנת העבודה ) 4% 
סכום התמורה לה זכאי הקבלן עבור עבודות שבוצעו על ידו עד למועד בו 

 ( )כולל מע"מ(.Bהופסקה העבודה )

 הקבלן בגין הפסקת העבודות הינו   כך שהפיצוי המוסכם לו יהיה זכאי 

B) -A  )X 4% .)כולל מע"מ( 

יובהר כי מסכום הפיצוי המוסכם זכאית ת.מ.ר לקזז ו/או להפחית כל סכום 
שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לת.מ.ר ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל 

 הסכם או דין.

ן תשלום התמורה" על אופן תשלום הפיצוי המוסכם יחולו הוראות פרק "אופ
 מחויבים. הלעיל, בשינויים 
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)כולל( מהיקף  50%היה ועקב הפסקת העבודה הופחת היקף העבודה בשיעור של עד  .28.3
 העבודה המקורי עפ"י הזמנת העבודה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל פיצוי שהוא.

 
הופסקה העבודה כולה או מקצתה, לאחר שניתן צו התחלת עבודה אולם הקבלן לא החל  .28.4

יצוע העבודה בפועל, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי מוסכם בהתאם לנוסחה הקבועה לעיל בב
 כקבוע לעיל(. 4%בלבד )ולא  2%למעט גובה האחוז שיעמוד על 

 
יובהר, כי בכל מקרה, לא יהיה זכאי הקבלן לכפל פיצוי בגין דחיית העבודות והפסקת  .28.5

ם להוראות פרק שינוי קצב העבודות בגין אותה תקופה והיה וקיבל הקבלן פיצוי בהתא
דחייה ובגין אותה תקופה חלות הוראות פרק זה, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי  –העבודה 

כולל עד לגובה הפיצוי המוסדר בפרק זה וכל פיצוי ששולם לקבלן בגין דחייה יחשב על 
 חשבון הפיצוי לו זכאי הקבלן לפי פרק זה.

 
ימים ממתן הודעה על הפסקת עבודה,  90עבודות בתוך הביקשה ת.מ.ר לחדש את ביצוע  .28.6

 תפנה לקבלן, והקבלן יהיה מחויב להמשיך את ביצוע העבודות כאמור. 

פנתה ת.מ.ר לקבלן כאמור בסעיף זה, תשלום הפיצוי המוסכם עפ"י האמור לעיל, ייחשב 
כתשלום ביניים ששולם על חשבון התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י הסכם זה, ויקוזז 

 ביצוע העבודות לאחר חידוש העבודה. מהתמורה בגין 
 

ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה רשאית ת.מ.ר לבצע את המשך  90בחלוף  .28.7
 העבודות בכל דרך שתראה לנכון לרבות באמצעות קבלן אחר.

 
מובהר בזאת כי הסעיפים בדבר פיצוי מוסכם וזכות ראשונים לקבלן, כמפורט לעיל, לא  .28.8

 ם ע"י הקבלן.  יחולו במקרה של הפרת ההסכ
 
 פיקדון ערבויות .29

קיום כל התחייבויותיו עפ"י המכרז והסכם זה, ימציא הקבלן לת.מ.ר, במעמד להבטחת  .29.1
חתימתו על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, ולחילופין, ערבות אוטונומית, חתומה 
 ע"י חברת ביטוח ישראלית )ולא ע"י סוכן ביטוח(, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על

החלפת קו עבור עבודות , 1981-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א
עפ"י  הערוכ כשהיא, כולל מע"מ, "חש 500,000בסך  ברח' א.ס.לוי ויחזקאל מאסף לביוב

 .4כנספח א'הנוסח המצורף להסכם 
 

ית יובהר כי, במידה ומי מהפרויקטים ימומן ע"י גורם חיצוני לרבות הרשות הממשלת
למים וביוב, יידרש הקבלן להנפיק ערבויות בהתאם לדרישת הגורם הממן, זאת בנוסף 

 לערבות המפורטת לעיל. 
 

יום לאחר סיום תקופת  30ערבות זו תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועוד  .29.2
 חודשים. 9-ההסכם, ובכל מקרה לא תפחת מ

 צעו במהלך ההסכם.הערבות תשמש כערבות ביצוע, טיב ובדק לעבודות שכבר בו

 יום לאחר תום תקופת הבדק.  90בתום תקופת ההסכם, תוארך הערבות עד  .29.3

הקבלן יהיה זכאי לבקש להפחית את סכום הערבות במהלך תקופת הבדק, כך שתעמוד 
מסך התמורה הכוללת אותה קיבל הקבלן מכוח הסכם זה, לפי  5%על סכום המהווה 

מה לו בגין ביצוען של כל העבודות, אותן סך החשבון המצטבר כולל מע"מ, אשר שול
 ביצע מכוח הסכם זה. 

בנוסף, הקבלן יהיה זכאי לבקש להפחית את סכום הערבות במהלך תקופת הבדק, באופן 
 ימים לאחר תקופה זו.  90-יחסי בגין חלקי העבודות שלגביהן הסתיימה תקופת הבדק ו

לקבלן לעדכן ולהגדיל את גובה  ת.מ.ר תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות
מההיקף  10%הערבות בהתאם להיקף העבודות שנמסרו לקבלן, כך שזו תעמוד על 

 הכספי הכולל של העבודות שנמסרו לקבלן. 
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צמוד למדד המחירים  הכאמור לעיל, יהית.מ.ר לידי  הקבלןימסור  והערבות אות םסכו .29.4

 ם האחרון להגשת ההצעות במכרז.הכללי לצרכן על בסיס המדד הידוע ביום שנקבע כיו
 

, בכל עת ללא ת.מ.רהראשונה ע"י  הדרישת מיידי ממועדניתנת למימוש  אהערבות תה
 הגבלות ו/או התניות כלשהן.

 
קבוע או זמני או הכרזה על פשיטת רגל  -מובהר בזאת, כי צו הקפאת הליכים, צו פירוק

 ור כלא חל על ערבות זו. לא ישמשו כהגנה בפני מימוש הערבות, ויראו כל צו כאמ
 

יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או המנהל  .29.5
 מקצתן.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי היה ולא עדכן הקבלן את גובה הערבות ו/או 
 המציא לת.מ.ר את ערבות הבדק, תהיה רשאית ת.מ.ר לחלט את הערבות המצויה בידה.
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 תנאים כלליים להתקשרות –לק ב' ח
 

 וכללי התנהגות , טיב החומרים ותקנים, כללי בטיחותמירת דיניםש
 

 דינים:  שמירת .1

עפ"י  מחויבויותיובנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות ישמור על הוראות כל דין  קבלןה  .1.1
  ., לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכםהסכםה

כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי הסכם זה, ואשר הקבלן אחראי לכך, כי   .1.2
ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת 

 אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם, הפר הקבלן הוראה  .1.3
בטבלת הפיצויים המוסכמים שמצורפת למפרט פעל ת.מ.ר כאמור מהוראות ההסכם, ת

 .הטכני

הקבלן יעמוד בכל דרישות הדין בנוגע לעבודה עם מוצרי אסבסט בכל הקשור בביצוע  .1.4
 עבודות על פי הסכם זה.

 

 :ותקנים החומרים טיב .2

החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש יהיו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו  כל .2.1
 ני ו/או ע"פ קביעת המנהל ולשביעות רצונם המלאה של המנהל והמפקח.במפרט הטכ

 הציודים יסופקו רק ע"י ספק מקומי שיש לו בית מלאכה בארץ וצוותי שירות בארץ.

מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, כל החומרים בהם יעשה הקבלן  בכל .2.2
ל שקיים לגביהם וכל תו תו תקן ישראלי ככ וישאושימוש יעמדו בכל התקנים הנדרשים 

 תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם.

דוגמאות של כל החומרים  המנהלהקבלן יגיש לאישורו של מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.3
הנדרשים להשלמת העבודות עפ"י ההסכם, קודם שישתמש בהם ויתקינם במסגרת 

מכונים אחרים העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או 
מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות 
המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר 
האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום ביצוע העבודות על ידי אחרים או 

  ל כפי שיורה המפקח.והכ להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,

בקרת איכות )ובכלל זה שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע  הלמנה .2.4
ואין בעובדה זו כדי לגרוע  אספלט וכיו"ב( ,ביצוע בדיקות צפיפות, בדיקות בטון

 הסכם. מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש ב

לקבלן להתקשר באופן ישיר עם כל מעבדה מובהר כי לת.מ.ר שמורה הזכות, להורות 
 שתורה לו, על מנת לבצע הבדיקות הנ"ל.

, בגין ממצאי הבדיקה, ישא הלחזרו החומרים מבדיקת מעבדה ולא זכו לאישורו של המנ .2.5
הקבלן בעלות הבדיקה החוזרת של דוגמאות החומרים שהובאו ע"י הקבלן במקומן של 

 לעיל. כקבוע  ,מנהלדוגמאות החומרים שלא זכו לאישור ה

החומרים שיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. עלות  כל .2.6
 בדיקת דוגמאות שיפסלו לא ייספרו במסגרת הוצאות הבדיקה המותרות. 

ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע  המנהלהדוגמאות שאושרו על ידי  .2.7
 ות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכושוישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבוד

 . אלא אם נקבע בחוזה אחרת ת.מ.ר
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כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התברר למנהל  .2.8
שרה, ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן ומתאים לדוגמא שא

סרב  לעשות כן. המנהלהוראה מטעם שעות מקבלת  24את החומר ממקום העבודה, תוך 
להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו  הלהקבלן לעשות כן, רשאי המנ

   תהא על חשבונו של הקבלן. הלשל המנ

2.9.  

ככל שיעשה שימוש במונח שווה ערך )ש"ע( במסגרת הנספחים להסכם זה, מוצר  .2.9.1
לן להציע שווה ערך משמעו: מוצר של חברה אחרת אותו רשאי הקב

כאלטרנטיבה למוצר המקורי, ואשר יהא שווה ערך מבחינת טיבו למוצר 
 המקורי, עפ"י קביעת המפקח ובכפוף לאישורו מראש ובכתב.    

ככל שמדובר באספקת ציוד/מוצר שקיים לא יאושר בשום מקרה ש"ע אלא 
 הוחלט אחרת ע"י המנהל.

בפני עצמו או במכפלת  ₪, 25,000ככל שערכו של המוצר המקורי עולה ע"ס של 
כמות השימוש הצפויה בו, יידרש גם אישור מראש ובכתב של מהנדס ת.מ.ר 

 בנוסף ובמצטבר לאישור המפקח.

מובהר, כי המפקח ומהנדס ת.מ.ר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לאשר את 
המוצר המוצע כשווה ערך למוצר המקורי, לא לאשרו או לאשרו בתנאים 

 לא תעמוד כל טענה בעניין החלטתם כאמור.שיקבעו, ולקבלן 

 הקבלן מתחייב שלא לעשות שימוש במוצר שאינו המוצר המקורי, אלא   
 לאחר שקיבל לכך את כל האישורים הנדרשים לפי סעיף זה.             

בכל מקום במסגרת הנספחים בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של  .2.9.2
הדבר בכדי לתאר את טיבם הנדרש. על כן, יש  חומר, ציוד, מוצר וכיו"ב נעשה

לראות את שמותיהם וסימני הזיהוי המסחריים של החומרים, הציוד 
והמוצרים כאילו נכתב לידם "או שווה ערך", והקבלן יהיה רשאי להציע מוצר 

 לעיל.   2.9.1שווה ערך כאמור בפסקה 
 

 : בטיחות כללי על שמירה .3

באחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות את העבודה בזהירות ו יבצעהקבלן  .3.1
לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות  בהתאםעפ"י כל דין והנחיה, וכללי הבטיחות 

, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ מנהל הבטיחות וגהותהבטיחות של 
 .והתקנות שהותקנו מכוחה 1970 -תש"ל 

ע את העבודה בהתאם לתדריך הבטיחות שקיבל לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יבצ מבלי .3.2
מהממונה על הבטיחות בעבודה מטעמו ועליו יחתום הקבלן וכל עובדיו ובהתאם 

 להוראות הבטיחות.
 

 על כללי התנהגות: שמירה .4

במהלך   סביבהימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי ה בלןהק .4.1
 ביצוע העבודות. 

כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו  הקבלן ישמור ויקפיד על .4.2
והן מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו 

 כלפי כל אדם.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתן בהסכם עיקריים תנאים הינן זה פרק הוראות
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 ביצוע מקצועי .5

באורח מקצועי, לשביעות רצונו של המנהל. אישורו של העבודה תבוצע בהתאם להסכם ו .5.1
המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו 

 ואחריותו האמורה לעיל.

הקבלן בכל העלויות שהינן כתוצאה  ישאלגרוע מהוראות חלק א' של ההסכם,  מבלי .5.2
 ואף לאחר תקופת ההסכם.מביצוע לא מקצועי לרבות ליקויים שיתגלו בכל זמן 

 
 אי קיום יחסי עובד מעבידהעסקת כוח אדם ו .6

 :אדם כוח העסקת .6.1

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר  בלןהק .6.1.1
 קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

ה הקבלן לא יעסיק עובדים זרים למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומי
ביהודה, שומרון וחבל עזה שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה 
לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה 

 -ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה 
1994. 

מונה על )בין היתר, באמצעות המ יבטיח קיומם של תנאי בטיחות קבלןה .6.1.2
ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק,  הבטיחות מטעמו(

 על ידי המפקח. שיידרשובאין דרישה חוקית, כפי 
 

 ביניהם ייווצרוובשום מקרה לא  ת.מ.רו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של  בלןמוצהר בזאת כי הק .7
 כל יחסי עובד ומעביד. ת.מ.רלבין 

 
 תנאים עיקריים בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הוראות פרק זה הינן 

 
 שעות וימי מנוחה .8

ו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה ו/או יהקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על יד .8.1
, בכפוף לאמור 1948 -משפט, התש"ח השלטון והשעות מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי 

וחה ובשעות המנוחה כאמור אינו דרוש באופן להלן, ובלבד שהמשך העבודה בימי המנ
דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, 

 או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

למניעת הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות  .8.2
, לצורכי חפירה, בניה או כיוצ"ב 1979 –סביר מציוד בניה(, התשל"ט  מפגעים )רעש בלתי

למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת  06:00 -ל 19:00באזור מגורים בין השעות 
, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף 1948 -משפט, התש"ח השלטון והסדרי 

ר, בריאותו או בטיחותו, או לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבו
 .ן על כך אישור המפקחלהסרת סכנה או הפרעה כאמור, ונית

 
 לעניין סעיף זה:

 י תחילת יום המנוחה;נמחצית השעה לפ -תחילת ימי המנוחה 
 מחצית השעה לאחר סיום יום המנוחה. -סיום יום המנוחה 
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 שמירת הסביבה, אוצרות טבע ועתיקות .9

 טבע באוצרות, בסביבה מפגיעה וימנע הסביבה על שמירה ךתו עבודתו את יבצע הקבלן .9.1
 .ובעתיקות

. מצא הקבלן עתיקה או חפץ אחר 1978 -יפעל בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח  הקבלן .9.2
 צוע העבודה או לאחר סיומה, ימסרם מיד לידי המנהל.יבעל ערך, במהלך ב

בהסכמתו בכתב י ובאישור פקיד היערות הרלוונטא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא ל .9.3
של המנהל. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהיה עליו 

 פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן יהיה עליו לנטוע עץ אחר במקומו. ת.מ.רלשלם ל

 את סוג העץ שייטע הקבלן, ואת גודלו. ושיקבע םהופקיד היערות המנהל 

וע לו שכל אוצרות טבע כגון: נפט, מעיינות מים, מחצבי פחם הקבלן מצהיר בזה כי יד .9.4
ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות 

"ב, לא ימכור כיוצואין הוא זכאי לכל זכות בהם.  רכושו אינםשימצאו בקרקע המגרש 
 הסכם זה. הקבלן חומרים כלשהם אשר הוציא מאתר בו בוצעו העבודות נשוא

הקבלן מתחייב בזאת, כי ככל שיתגלו וימצאו אוצרות טבע, כהגדרתם לעיל, בשטח 
 האתר, יודיע על כך למנהל מייד עם היוודע לו הדבר.

להוציא או לנצל בצורה אחרת את אוצרות הטבע  ת.מ.רלמתחייב לאפשר  הקבלן
 האמורים בהתאם לחוקים המחייבים ועל סמך הסכם זה.

 חפירות מעל המידה הדרושה לביצוע מטרת הסכם זה. הקבלן לא יבצע .9.5
 

לבין הקבלן כי כל החול והאדמה אשר יוצאו מן  ת.מ.רמוסכם ומוצהר במפורש בין  .9.6
 ת.מ.ר.יועברו לשטח אליו תורה  יםהאתר

לדרוש מאת הקבלן פיצויים. גובה הפיצויים ייקבע  ת.מ.רהפר הקבלן איסור זה, רשאית 
מקרקעי ישראל כפי שנגבים באותה עת,  מינהלפל ממחירי ממחירי השוק או כ כפללפי 

 . ת.מ.ר, בהתאם לכמות שתיקבע ע"י מביניהםלפי הגבוה 

יום  14הקבלן מתחייב לשלם את הפיצויים, כפי שנקבעו בהתאם לאמור לעיל, בתוך 
 ממועד משלוח הדרישה לתשלום.

 חול הובלת צאותהומובהר כי , לו בנספחים או בהסכם אחר מקום בכל האמור אף על
 .הקבלן חשבון על יהיו מהאתר כורכר או אדמה או
 

באם ביצוען של העבודות על ידי הקבלן, מחייבת אספקת חומרי תשתית כדוגמת חול,  .9.7
 בטרם, המנהלאדמה גנית וחומרי סלע ו/או כל חומר תשתית כיו"ב, ימסור הקבלן לידי 

אותם חומרי תשתית. כן ימסור של מקורות האספקה של  פירוט, העבודות ביצוע תחילת
ה מבעלי אתרי הכרייה י, אישור כריהעבודות ביצוע תחילת בטרם, למנהלהקבלן 

 .ת.מ.רוהרשות המקומית שבתחומה יכרו חומרי תשתית אלו שעל הקבלן לספק ל
 

העבודה כדין, עפ"י הצורך ולא פחות מפעם בשבוע,  מאתרפסולת ה אתהקבלן יפנה  .9.8
 על, האמור מכלליות לגרוע מבלי .המנהל"י ע שיאושרו יםואך ורק לאתרים מורש

"י עפ, האמורים לאתרים הפסולת פינוי על המעידות קבלות ת.מ.רל להציג הקבלן
 .דרישתה

למען הסר ספק, פינוי הפסולת, התשלום בגין הפינוי והתשלום לאתר מאושר יחולו על 
 .הקבלן ויכללו במחירי היחידה אשר בגיליון המחירים

 
 ת סעיף זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הוראו
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 ההסכםזכויות ו/או חובות מכוח המחאת  .10

ח וח ההסכם הינן מכומכ בלןמוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הק .10.1
 מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

 
רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו  יה, לא יהלהלן 9.3 בסעיף לאמור בכפוף, בלןהק .10.2

ח ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל ומכ
זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו 

 לגורם אחר.

ומעלה מהון מניות  25%של לרבות העברה  –תחשב "המחאה"  ,היה הקבלן תאגיד
התאגיד, ממי שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או לאחרים ו/או 
העברת מניות בהיקף המקנה יכולת למנות את רוב חברי הדירקטוריון בתאגיד ו/או את 

 יו"ר הדירקטוריון.
 

את  ןבלקה המחה לעיל האמור וחרף היה כי מובהר לעיל האמורה מהחובה לגרוע מבלי .10.3
זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ביצועו 

ישאר הוא אחראי י של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,
להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה 

 .הנמחהכלפי הגורם  ת.מ.רל בכך כדי לפגוע בזכויותיה ש

 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית ת.מ.ר עפ"י כל דין ו/או הסכם.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתן בהסכם עיקרים תנאים הינן אלו סעיפים הוראות
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של חלק מסוים מתוך  בביצוע רלהיעזמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן       .10.4
 :שלהלןקבלן משנה בתנאים בדה העבו

אישור מראש ובכתב מאת טעונה  יה"י קבלן המשנה תהעחלק העבודה  ביצוע .10.4.1
 .מנהלה

יוצא מהכלל.  ללאקבלן המשנה יהיה כפוף לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה,  .10.4.2
מסר י, ועותק מהסכם זה יכפיפות זו תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן המשנה

 ע"י הקבלן למנהל. 

לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בכל ההסכמים אותם מב .10.4.3
 ואשר תנאילת.מ.ר  יכסוי ביטוחיערוך עם קבלני המשנה מטעמו, תנאים בדבר 

 . בהסכם זהלא יפחתו מאלו הקבועים 

ישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות יהקבלן ימשיך ו .10.4.4
 צעו בפועל ע"י קבלן המשנה.אחריותו לגבי עבודות שבו

 .ת.מ.ראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הישירה של קבלן המשנה, כלפי  .10.4.5

יובהר כי ת.מ.ר תהא רשאית בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן לסיים 
 התקשרותו עם קבלן המשנה. 

 על קבלני המשנה הבאים לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:   .10.5

יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק  –לעבודות פיתוח  קבלן משנה .10.5.1
ותקנותיו( בענף ראשי  1969-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

בביצוע בפועל  ןובעל ניסיו 2-(, סיווג כספי ג200כבישים,תשתית ופיתוח )סימול 
 השנים האחרונות.  5-של עבודות פיתוח כבישים ב

יהיה רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום  –דות צנרת קבלן משנה לעבו .10.5.2
ותקנותיו( בענף ראשי  1969 –קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

 שנים האחרונות. 5-ובעל נסיון ב 2(, סיווג כספי ב260ביוב,ניקוז ומים )סימול 

ת כל .מ.ר תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים אתהסר ספק, מובהר בזאת כי  למען .10.6
 בלןצורך בקבלת הסכמת הק ללאזכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן, 

 לכך.

 , שיפוי קיזוז עיכבוןבנזיקיןחריות א .11
 אחריות הקבלן לנזק: .11.1

, יהיו הקבלן ו/או אישור מסירהיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת מ .11.1.1
ת, לרבות קבלני משנה מטעמו אחראים לשמירת העבודות ואתר העבודו

לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי 
הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו, המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה 
עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה 

חשבונם הם בהקדם  על הקבלן ו/או על קבלני המשנה מטעמו לתקן את הנזק על
האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי 

 והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. ת.מ.רלשימוש ולשביעות רצון 
 

הקבלן יהיה אחראי לנזקים כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות מכל סיבה  .11.1.2
 שהיא.
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  :אחריות לגוף או  לרכוש .11.2

יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה  –.מ.ר תביחסים בין הקבלן ל
ו/או תאונה ו/או תקלה ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר 

ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או  ת.מ.ר ו/או למפקחיגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות ל
דות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה מביצוע העבו

ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל 
 של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בתקופת ביצוע העבודות. 

ג כל שהוא שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסויהקבלן י
שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן 
אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין 

ו/או לכל צד שלישי  ת.מ.ר)נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור ל
 במהלך ביצוע העבודות.

הקבלן אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד ו/או למתקנים מכל סוג 
הנמצאים בשימושו ובשימוש קבלני משנה מטעמו כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע  אוריות

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל אובדן,  ת.מ.רהעבודות והוא פוטר את 
 נזק או קלקול כאמור.

 ש ציבורי:אחריות לרכו .11.3

נזק שייגרם לרכוש הציבורי ברשת מים, ביוב, תיעול, אבדן ו/או הקבלן יהיה אחראי לכל 
חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת קווי חשמל טל"כ טלפון וכיו"ב, או מובילים 

דות, בין שהנזק ו/או ואחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העב
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. הקבלן הקלקול נגרמו 

 נהיתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצו
 פול ברכוש שניזוק כאמור.יושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטת.מ.ר  של

 
ות עדכניות על כל הקווים על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכני

, למניעת נזק כאמור לעיל מתחייב הקבלן ותקרקעיים העוברים באתר העבוד-התת
מקומית אשר בתחומה נעשות העבודות, מבזק, חברת הלהזמין משגיחים מהרשות 

יזיה בכבלים או כל גוף ציבורי או פרטי מתאים אחר. הזמנת וחשמל, מחברות הטלו
 לן, באחריותו ועל חשבונו.די הקבהמשגיחים תעשה על י

 
, בנוסף כאמור, יחולו הוצאות התיקון והפיצוי עליו תשתיותפגע הקבלן במתקנים ו/או ב

 .שא הקבלן בכל נזק תוצאתי שייגרם כתוצאה מכךיי
 

קרקעיים  -הקבלן יתמוך, יחזיק ויגן על חשבונו בכל המערכות והמתקנים העיליים והתת
לכל ת.מ.ר וע העבודות, הקבלן יהיה אחראי כלפי אשר עלולים להינזק כתוצאה מביצ

והקבלן  נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודות לרבות נזק שיגרם כתוצאה מרעידות
 ת.מ.ר.  מתחייב לתקן על חשבונו נזקים אלו על פי הוראות 

 

 :אחריות לעובדים .11.4

 
ו הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/א

הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל 
דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, 

 כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות.
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 :אחריות מקצועית .11.5
יות לנזקים הנגרמים כתוצאה מאי עמידתו בדרישות ההסכם ישא באחריהקבלן 

ובסטנדרטים המקצועיים הנדרשים מן הקבלן והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את 
, עובדיה והפועלים מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם עקב שגיאה מקצועית של ת.מ.ר

ו עקב שימוש הקבלן ו/או של קבלני משנה ו/או הזנחה במילוי חובתו/ם המקצועית ו/א
בחומרים או אביזרים לקויים ועל כל סכום שיחויבו לשלם בהקשר לכך. אחריותו של 
 הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ביצוע העבודות.

 

 :פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .11.6
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את  .11.6.1

האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה  הנזקים,
 ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים

 ( לעיל.11.5)-(11.1ומפורטים בסעיפים )

מכל אחריות לכל אובדן,  הו/או עובדיה וכל מי מטעמת.מ.ר הקבלן פוטר את  .11.6.2
( 11.5)-(11.1נזק, קלקול חבלה, תאונה שהם באחריות הקבלן כאמור בסעיפים )

 לעיל.

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ת.מ.ר הקבלן מתחייב לבוא בנעלי  .11.6.3
ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או 

-(11.1לי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים )הוראות כל דין, לרבות ומב
 ( לעיל.11.5)

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, היה ויוזמן כנתבע נוסף או 
ועל פי שיקול דעתה ת.מ.ר ל לפי קביעת וכצד שלישי בכל תביעה כאמור והכ

לישי המוחלט. הקבלן מצהיר בזאת, כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד ש
כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות  הו/או מי מטעמ ת.מ.רבתביעה כנגד 

ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא ת.מ.ר להזמנה כאמור, בין שנתבקש על ידי 
התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל 

המוחלט  השיקול דעתמצא לנכון לעשותו על פי ת ת.מ.רהסדר או פשרה אשר 
 ולשאת בתשלומם.

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  .11.6.4
בקשר לנזקים  הו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובת ת.מ.ר

אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה 
כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה  לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה

 תביעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן  .11.6.5
צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים  ת.מ.ריוצא כנגד 

הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן 
כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי  לעשות את

שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או 
 בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או ת.מ.ר כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את 
ה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי דרישה, מכל עיל

יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם 
קבוע בכל דין,  וושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א

  במלואן. ת.מ.רלרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל

 התהייה רשאית לתקן בעצמ ת.מ.ררוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, מבלי לג .11.6.6
ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק 

שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים יזה על חשבון הקבלן, והקבלן י
 .ת.מ.רהוצאות כלליות של  15%האמורים בתוספת 
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כדין  החויב ת.מ.רי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, וכל סכום שהקבלן יהיה אחרא .11.7
ה על פי חוזה זה ו/או על פי כל ירשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויות ה ת.מ.רלשלמו, תהי

בכל זמן שהוא  ת.מ.רדין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת 
ידי מימוש הערבויות וכן תהייה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על 

 הנזכרות לעיל.

 

הקבלן יהא אחראי כלפי ת.מ.ר וכלפי כל צד שלישי בגין נזק שיגרם להם בקשר לעבודות  .11.8
ולביצוע מחויבויותיו נשוא הסכם זה, ויהא חייב בתשלום פיצוי ל ת.מ.ר ו/ או צד שלישי 

 ימים מיום שיידרש לכך ע"י ת.מ.ר. 7בגין נזק זה, וזאת בתוך 

 

את  בלןח כל הסכם או דין, ישפה הקולשלמו מכ בלןתשלום שהיה על הק .מ.רתילמה ש .11.9
 בלןימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה הק 7בגין תשלום זה בתוך ת.מ.ר 

ח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם ובגין כל תשלום שחויבה בו מכ ת.מ.ראת 
וכל הוצאה שנגרמה לת.מ.ר בקשר  עו"ד שכ"ט ,זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט

 עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.

בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב  ש"ח 100סך של ב את הקבלן תחייב ת.מ.ר .11.10
 .מת.מ.ראשר הוטל על הכספים המגיעים לו  בלןקיומו של צו עיקול כנגד הק

נכות מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כל הא רשאית בכל עת לקזז ולת.מ.ר ת .11.11
ו/או לכל ת.מ.ר מגיע מהקבלן להל סכום, בין אם קצוב ובין אם אינו קצוב, שלדעת המנ

 כל הסכם או דין.  "יצד ג', עפ

תהא זכות קיזוז בכל מקרה של תביעות מצידו של צד ת.מ.ר מובהר ומוסכם בזאת כי ל .11.12
ם זה, בין תביעות מצד עובדים, קבלני משנה ו/או ג', שמקורן בביצוע העבודות נשוא הסכ

 ספקים, בין תביעות זכות בחומרים, בציוד ובמתקנים ובין תביעות אחרות כלשהן.

מרים, כלי עבודה וכיו"ב ו, מתקנים, חןמיטלטלילעכב בידה כל  יהרשאית תה ת.מ.ר .11.13
 ע בהסכם.אותן לא מלא על פי הקבו בלןשל הק והתחייבויותיוזאת כבטוחה עד למילוי 

או ו/על פי כל דין ת.מ.ר  כדי לגרוע מכל זכות, סעד או תרופה להם זכאיתבאמור בסעיפים לעיל אין  .12
  הסכם.

 ביטוח .13

, הוראות ח כל הסכם או דיןוו/או מכהקבלן מכוח האמור בהסכם זה  בלי לגרוע מאחריותמ
 . 'כנספח בהביטוח שיחולו על ההסכם יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם 

פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .13.1
לפרויקט לכל הפחות ע"פ נוסח אישור  לרכוש פוליסות ביטוחפי כל דין, הקבלן מתחייב -על

 קיום הביטוחים המצ"ב לחוזה.

ם אישור של הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח  שיקבעו אין בהם משו .13.2
המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח 
וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי 

 כלשהו .

הסכומים לביטוח של העבודות נשוא החוזה )שווי הפרויקט( ולביטוח רכוש המועצה יכללו  .13.3
 .מע"מ

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה  .13.4
שיועסקו על ידו )ככל שיתיר זאת חוזה זה( במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים לתנאי 

 הביטוח הנדרש, היקפו ומגבלותיו, ויפעלו על פי תנאי הפוליסות.
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משנה שיועסקו על ידו )ככל שיתיר זאת חוזה זה( הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלני ה .13.5
יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן ולצד שלישי כלשהו 
לרבות המועצה ו/או המועצה. אין בעריכת ביטוחים כל שהם ע"י קבלני המשנה כדי לפטור 

 את הקבלן מאחריות למעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה.

יתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לעבודות המתבצעות או לרכוש המועצה ו/או כספים ש .13.6
המועצה, ישועבדו לטובת המועצה, וישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק, אלא אם תסכים 

 המועצה אחרת בכתב.

בכל הביטוחים הנוספים שיערוך הקבלן, אשר קשורים לנשוא החוזה, יתווסף סעיף בדבר  .13.7
 של מבטח הקבלן כלפי המועצה, וכל הבאים מטעמן.וויתור על זכות התחלוף 

במועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת העבודות בפועל, לפי המוקדם מבניהם, ימציא  .13.8
ידי חברת ביטוח בעלת -כשהוא חתום על קיום ביטוחיםהקבלן למועצה את האישור על 

 מסויג. רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו וכשהוא אינו 

, ימציא הקבלן למועצה בפוליסות)ארבעה עשר( ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה  14 .13.9
שוב את האישור על ביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו 

 מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

ם סיומה, ימציא הקבלן למועצה במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או ע .13.10
את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו 

 כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא החוזה.

האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן לפי  .13.11
הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי החוזה. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי 

 חוזה זה .

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  .13.12

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בהמצאת אישור על ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן  .13.13
 פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח

התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל 
 אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על ביטוח קבלנים  .13.14
 אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את  מוצהר .13.15
הביטוח על מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה 

 אישור לתקינות הביטוח ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כלשהי.  

ילת ביצוע העבודות נשוא החוזה עקב מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתח .13.16
 שא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך. ייאי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .13.17
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על .13.18
 בפוליסות.

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה  .13.19
ו/או הבאים מטעמן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת 

אחריות לא יחול כלפי אדם אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מ
 שביצע נזק בזדון.
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הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה ו/או  .13.20
המועצה והבאים מטעמן, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא 

המועצה  והבאים תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה ו/או 
מטעמן, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה ו/או המועצה והבאים 

 מטעמן.

לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המועצה זכאית,  .13.21
אך לא חייבת )וככל שתוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל 

או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל חשבונו ו/
סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח 

 במהלך תקופת החוזה.

הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המועצה מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת  .13.22
פוליסות לפי בחירתה, על שם המועצה במקום על שמו. כל  הביטוח להעביר פוליסה או

זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המועצה מיום שהפוליסה או הפוליסות 
הועברו על שם המועצה. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות 

חדל מביצוע העבודות נשוא  ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן
החוזה על פי הוראות החוזה או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור 
הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את 

 הפוליסה מסיבות המותרות לה.

-ת ביטוח רכב מנועי, תש"ל: ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודרכב –רכוש  –ביטוח צד ג'  .13.23
לכל  -, וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש וכיסוי רכוש מלא 1970

כלי הרכב והציוד המכני וההנדסי המשמשים את הקבלן למילוי מחויבויותיו עפ"י ההסכם 
רכב לביצוע העבודה כולל הרחבה ביטוחית למנוף או מתקני הרמה מקוריים המותקנים ב

או שהותקנו בו כתוספת לצורך עבודתו של הקבלן. הבטוח הורחב לכלול אחריות כלפי צד \ו
ג' עקב נזקי רכוש שנגרמו עקב שימוש בכלי רכב ו/או מנוף ו/או מתקני הכלי רכב וכן מתקני 
גריסה או דחיסה, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

ם נעים ממונעים מכל סוג. וכן אחריות לנזקי גוף שנגרמו שלא עקב תאונת גוררים וכן כלי
 דרכים על פי חוקי הפלת"ד.

 
 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .14
 :דלקמןמצהיר בזאת כ הקבלן

 .1976 –הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  כי .14.1

 .1975 – ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .14.2
 

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל  .14.3
 דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות  .14.4
 א ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.הנדרשות על פי הדין וכי הו

 
 האישור על גוב ת.מ.רל הקבלןבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא  .15

 ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
 

לכל החזר  הקבלןזכאי  יהאישור כאמור במועד, לא יהת.מ.ר מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ל
בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא .ר ת.ממ

 אישור בדיעבד.
 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .16
 רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: יהתה ת.מ.רמוסכם בין הצדדים כי 
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אם הינו ב –הוכרז כפושט רגל, או הקבלן כונס נכסים מכח כל דין ו/או  בלןמונה לק .16.1
 .קבוע או זמני -פירוק להקפאת הליכים ו/או צו ניתן לגביו צו –תאגיד 

או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם  בלןנגד הק .16.2
לשירותים מכוח לעבודות ו/או הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת 

 הסכם זה.

 שוחד, או בכל מעשה מרמה.מעשה או נחשד בגניבה, ב או מי מטעמו נתפס בלןהק .16.3

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  בלןכי הק ת.מ.רהוכח ל .16.4
 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

בבחינת רשימה סגורה וכי אין  הסכםטול הימובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ב
 הסכםהאת ח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ומכ הסכםלבטל ה ת.מ.רבמנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 .בלןעקב הפרתו על ידי הק
 

בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או  .17
 ששולמה ביתר לפי העניין.

כאמור בפרק מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מובהר בזאת כי היה ובוטל ההסכם 
"תקופת ההסכם" במהלך תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י 

 קבלן, לא יהיה זכאי הקבלן לכל פיצוי שהוא מת.מ.ר בגין ביטול ההסכם.
 

 , חובותיות.מ.רזכויותיה של  -ח כל דין או הסכם ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .18
 הנוגע בכל, סכםבתוקפם המלא, כאילו לא בוטל הה ויושארו מטעמו לא יפגעו, והביטחונות לןבשל הק

 .הביטול מועד עד שבוצעו העבודותאו /ו לשירותים

 עפ"י כל דין או הסכם.  ת.מ.רע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית ולגר אזה אינו בפרק האמור ב

 ויתור .19

נעשו  בתוקף אלא אם מטעם אחד הצדדים לא יהיו ההסכם תנאי על, חריגה, ויתור, ארכה התנאהכל 
 מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

או  ח דיןוצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכיויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ב
 עתידי כאמור. בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה יההסכם לא יה

 
 כתובות והודעות .20

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר  הסכםין ימסמך או הודעה לענ
 ימים מתאריך המשלוח. 5רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 להחלפת קו מאסף לביוב ברח' א.ס.לוי ויחזקאללעבודות  01/2021מכרז 

 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 46עמוד | 

 1נספח א'
 בני עייש( בע"מו לאכיגדרה, קרית מאזורי )רמלה, ת.מ.ר תאגיד מים 

 
 ברח' א.ס.לוי ויחזקאל לביוב החלפת קו מאסףלעבודות  2021/_מכרז פומבי מס' 

 
 הצעת המשתתף 

 
 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 
ח"מ ________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת ה אני

 _______________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:_____________
 

שבנדון, דהיינו: ההודעה למשתתפים,  המכרזהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
וכי הבנתי את כל  וטופס הצעת המשתתף , נוסח החוזה שייחתם עם הזוכההוראות למשתתפיםה

כי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי , ובמכרזהתנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים 
 להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2
 

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם  .2.1
 כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית ת.מ.ר לבטל את ההתקשרות.

 

ציוד הדרושים לביצוע העבודות בהתאם כי יהיה ברשותי כל כוח האדם, החומרים וה .2.2
 לנדרש עפ"י תנאי המכרז.

 

 במסמכי המכרז.למלא אחר כל ההוראות המפורטות  .2.3

3.   

, להלן אחוז ההנחה ברח' א.ס.לוי ויחזקאל החלפת קו מאסף לביובעבודות בתמורה לביצוע  .3.1
 (1) 2'א כנספח המצ"ב *הכמויות יבכתבהאחיד המוצע על ידי ביחס לכל הפריטים המופיעים 

 :(2)2ונספח א'

 

 
 אחוז הנחה(__________________________)במילים:  %___________

 

 הכמויות לעבודות אינם כוללים מע"מ. י*יובהר כי המחירים הכלולים בכתב 
 

ידוע לי כי  ולא באחוז תוספת. (0%)לרבות  הצעת המשתתף תנקוב באחוז הנחה אחיד בלבד
 סל ללא שימוע.הצעה שתנקוב באחוז תוספת תיפ

 

ידוע לי כי התמורה לה אהיה זכאי עבור עבודות שתימסרנה לי, ככל שתימסרנה, ובהתאם לכמויות 
 אשר יושקעו בפועל בביצוע עבודות אלה. 

 
 יתווסף מע"מ כדין. הכמויות יבכתבלסכומים המצוינים 
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יושקעו בפועל בביצוע כי התמורה לה אהיה זכאי תהא תוצאה של הכמויות אשר  ידוע לי .3.2
 העבודות מושא מכרז זה.

 
 והסכום הנקוב לקוב אחד(, אחוז ההנחה ל ידי לעיל )שיעור עהמחירים המוצעים הנני מצהיר כי  .4

בביצוע העבודות, ומילוי כל החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים  מגלמים את כל העבודות,
 .לפי ההסכם ייהתחייבויות

 
הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם  הנני מצהיר ומתחייב כי .5

שצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת 
, וכן לתקופת הצעות למכרז )וככל שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה(

 . וארךהארכה נוספת בת שלושה חודשים, ככל שת
  

בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים ובכתב המוצע על ידי הינו שיעור ההנחה הנני מצהיר כי  .6
הסעיפים בכתב הכמויות מתוארים בצורה , וידוע לי כי יות ובמיוחד בשיטת מדידת העבודההכמו

 להתבסס על התכניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויות.  וכי עליי  מקוצרת
 

עבור הכנת דרכי גישה זמניות, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית מחסנים  וכו',  ידוע לי כי .7
 לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  

ידוע לי כי הערבות המצורפת להצעתי זו משמשת להבטחת עמידתי אחר הצעתי והמצאת כל  .8
הודעת הזכייה ו/או עמידתי בכל תנאי  ימי עבודה ממועד קבלת 15המסמכים הנדרשים, תוך 

 הנני מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד ת.מ.ר במקרה ובו תממש את זכותה כאמור.המכרז. 
 

ידוע לי, כי במידה ואזכה במכרז, היה וההסכם בצירוף המסמכים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע  .9
רשאית לבטל את זכייתי במכרז במסמכי המכרז, לא יומצאו על ידי במועד האמור, ת.מ.ר תהיה 

 ולחלט את ערבות המכרז.

 
 

 על החתום: נו/ולראיה באתי
 
 

 

 __________________ ____________________          _____________________ 
 יםף/כתובת המשתת                          מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  ים ף/חתימת המשתת

 
 
 

 ___________________ _________________________________ 
 וחתימתו/ם החתימה של החברה י/מורשה ות/שם   מס' טלפון

    
 
 

 הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן: במכרזבמידה והמשתתף 
 

 
אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח החברה __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה 

מחייבים,  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד__________, שניהם מנהל/ים _______________, _______
 .התאגיד, את וותקנותי התאגידעפ"י תזכיר 

       
            _________________ 
 ו"חעו"ד/ר                         
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 (4נספח א)

 ברח' א.ס.לוי ויחזקאל החלפת קו מאסף לביובלעבודות  ערבות ביצוע

 לכבוד
 "(ת.מ.רבני עייש( בע"מ )להלן: ")רמלה, גדרה, קריית מלאכי ו תאגיד מים אזורי –.מ.ר. ת

 21רחוב סוקולוב 
  מלהר

 נדון: ערבות בנקאית מס' __________ה

 
 _______₪ ) לסכום של __________אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד  .1

_________ שקלים חדשים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת _____

הבטחת מילוי כל התחייבויותיו בגין החוזה שנחתם מכוח זכייתו "( להקבלן)להלן: "

 .ברח' א.ס.לוי ויחזקאל החלפת קו מאסף לביובלעבודות  01/2021מכרז מס' ב

סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על  .2

 כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן. ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר

 -"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש _____ שנת ___ שהתפרסם ב .3

 ל_____ שנת ____ בשיעור ______ נקודות.   15

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: .4

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת  .א

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -י, יהיו הפרשי ההצמדה המדד היסוד

המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם 

המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

ימים מתאריך קבלת  )חמישה( 5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .5

דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב 

בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 .הקבלןדרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

______ שנת _____)כולל( בלבד  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש .6

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על 

 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

  

 

 בכבוד רב,        

 בנק _________ בע"מ               
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 2נספח א'

 

 מפרט טכני מיוחד

   וראות כלליותה

   תחולת המפרט הכללי 4.01

בכרך א' של  3הוא חלק  -מפרט מיוחד זה, יש לקוראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי 
מסמכי החוזה לעבודות ביוב ברשויות המקומיות )שהוצאו ע"י היחידה לקידום 

 הכל כאמור באותו מפרט כללי.   -"המפרט הכללי"(   -פרויקטים, להלן 

חד הינו תוספת למפרט הכללי לצורך הדגשה, פרוט, השלמה, הבהרה ו/או המפרט המיו
 שינויים לגבי האמור בו.  

המטרה הכללית של המכרז הינה לבצע את התוכניות הכלולות במכרזים/חוזה זה 
 בשלמותן כאשר המפרט המיוחד הינו השלמה לתוכניות.  

 

  תאור העבודה 4.02

 ביוב ברח' א. ס. לוי ויחזקאל מאסף קו ביצוע  העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת

על הקבלן לדאוג להסדרי התנועה הזמניים הדרושים לביצוע העבודה בתיאום עם הקבלן 
 והמפקח על עבודות הכבישים ובהתאם להוראות המפקח על עבודות הביוב.  

דרש לסמן את מיקום השוחות בהתאם לתכניות, לקבל אישור הרשות והמפקח יהקבלן י
למיקומם ולאחר מכן לבדוק גבהים ולקבל אישור המתכנן לביצוע הקו והגבהים הסופיים 

 ניתן להזמין תאי בקרה במפעל רק לאחר אישור המתכנן בכל קטע.   -שלו 

וי ביוב וניקוז ובכל השוחות של ק I.Lדרש למדוד נתוני .ילפני התחלת ביצוע, הקבלן י
עבור ביצוע מדידה הנ"ל  לא ישולם בנפרד ת הפרויקט. והקיימים בתחום הכביש בגבול

 והתשלום יהיה לפי מחיר היחידה לסעיפים בכתב הכמויות.  

דרש חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים מיוחדים לא יעבור חפירה במקומות בהם ת
 במפרט הכללי.   301.9.1ישולם לקבלן בנפרד כמפורט בסעיף 

בין היתר, תשתית "מקורות", שיידרש  לאורך התוואי קיימות תשתיות שונות הכוללות
 לעבוד בהתאם למפורט בתכנית ובתיאום עם חברת "מקורות".

בנוסף, לאורך התוואי קיימות מס' חציות נחלים, בהם יידרש לפעול בהתאם להנחיות 
 רשות ניקוז ונחלים כנרת.

ם ים כוללים גם חצית קירות וגדרות, גפות ומסלעות, תיקונושמחירי הקו יצויןכן 
 והחזרתם למצב הקודם. עבודות אלה לא ימדדו בנפרד.  
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ים. בכתב הכמויות יש ועל הקבלן להביא בחשבון שיתכנו שנויים בתווי ובעומק של הקו
עליו לתת מחיר ראלי לביצוע העבודה  -סעיפים לעומקים שאינם בתכניות ובחתכים לאורך 

 באותו עומק. 

ידה לסעיפים בכתב הכמויות לפי העומק התשלום לקבלן יהיה אך ורק לפי מחירי היח
 מסר לקבלן לביצוע.  יהמתאים בתכנית הסופית שת

 מסר לקבלן לביצוע.  ילסעיפים בכתב הכמויות לפי העומק המתאים בתכנית הסופית שת

 

  בדיקת תכניות ע"י הקבלן 4.03

 הקבלן מצהיר כי בדק את התכניות, המידות הכמויות והמפרטים. הקבלן יודיע בכתב
למתכנן על כל החסרה, סתירה ואי התאמה בין התכניות, המפרטים ורשימת הכמויות. 

הקבלן המתכנן יודיע לקבלן בכתב את כוונתו ועל הקבלן לקבל את החלטתו של המהנדס. 
לא יקבל כל תוספת עבור שנויים או תיקונים שיהיה צורך לבצע עקב החסרות או אי 

הוא יודע את מטרת העבודה, כי הבין את כוונת המתכנן הקבלן מצהיר ומאשר כי התאמה.  
סיון בבצוע עבודות מסוג זה. הקבלן מתחייב כי העבודה שתבוצע  יוכי הוא מומחה ובעל נ

תתאים למטרה שלשמה היא נעשית והוא מוותר מראש על כל תביעות או טענות 
 ות מראש. המבוססות על חוסר ידיעה או על עובדות, מקרים או נסיבות בלתי צפוי

   קבלנים אחרים 4.04

שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר ו/או קבלני משנה ממונים יהיה לפי האמור בסעיף 
 של המפרט הכללי.   300.16כללי של כרך א' ותנאי החוזה ובסעיף  בפרק א' 2.5

  קבלני משנה 4.05

במשרד הבינוי  ידי רשם הקבלנים-תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על
והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.  
"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות 

קבלני משנה  אך ורקעל הקבלנים להעסיק  ,1988-בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט
 ק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה".  הרשומים בפנקס הקבלנים כחו

 להלן לשון התקנות:  

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר. : (8) 2תקנה 

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו. :  (9) 2תקנה 

 תן אוועבודות שקבל על עצמו בשלמ קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר : (11) 2תקנה 
ין זה לא יראו יפנקס הקבלנים; לענאינו רשום ב בחלקן, לקבלן אשר

 בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם
 לאחר. משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה

מובהר בזאת כי העסקת קבלני משנה מותנה בקבלת אשור לכך בכתב 
  מראש מאת המזמין.  

 

  התקדמות העבודהלוח זמנים ל 4.06

ימים  120הקבלן יסיים את העבודה עד השלמתה המלאה לשביעות רצון המזמין עד 
 קלנדריים ממועד צו התחלת העבודה.  
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עם חתימת החוזה על הקבלן להמציא לוח זמנים להתקדמות העבודה בהתאם למפרט 
 .16.2 פרק ב' סעיף 2כללי חלק  -הכללי של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, כרך א' 

 

   עדיפות בין המסמכים 4.07

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים את מכרז/חוזה זה. בכל מקרה בו תמצא  .א
אורים והדרישות יסתירה ו/או אי התאמה ו/או משמעות ו/או פירוש שונה בין הת

במסכמים השונים, עליו  להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזה מהם 
. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא פנה הקבלן מיד למפקח ולא תבוצע העבודה

שא הוא לבדו בכל האחריות  הכספית, ובכל אחריות אחרת ימלא אחר החלטתו, י
 עבור התוצאות, בין אם נראו ונצפו מראש ובין אם לא.  

 

בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה וכן את  .ב
 י  שנקבעו לפי המידות והתיאורים.  המחיר כפ

 בתוכניות.   (1)

 בכתב הכמויות.   (2)

 במפרט המיוחד.   (3)

 במפרט הכללי.   (4)

 בתקנים.   (5)

 הקודם עדיף על הבא אחריו.  

אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום שבמפרט 
 המיוחד.  

 

 

    אספקת חומרים 4.08

 בצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן.  כל החומרים הנדרשים ל

 

   ספקת מים וחשמלא 4.09

של  300.13, 300.12 ספקת מים וחשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה לפי האמור בסעיףא
 המפרט הכללי.  

 

   תחום העבודה ודרכי גישה 4.10

לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לפי הנחיות 
כוז הכלים ימפקח ובתאום עם נציג המועצה לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן שטח לרה

שא בכל האחריות, הוצאות דמי יולטפול בהם, וגישה יום יומית לשטח העבודה. הקבלן י
 נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש אשר מחוץ לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל.  
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   מדידה וסימון 4.11

בלן יקבל מהמהנדס תכניות עדכניות של המצב הקיים ומהמודד צירי מדידה הק .א
את מיקום המבנים,  מדויקתונקודות קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה 

 והמתקנים.   הקווים

 

באמצעות מודד מוסמך  להיעשותכל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות  .ב
 בודות המדידה בשדה ולתאורן השרטוטי.  האחראי בחתימתו לטיב ודיוק ע

 

ר המפקח בכתב, אולם כל מדידה וסימון ורישומו בתכניות ומפות יהיו טעונים אשו .ג
 את הקבלן מאחריותו לנכונותם.  זה לא ישחרר 

 

הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח,  .ד
למסירת ר על שלמותן על חשבונו הוא, עד יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמו

 ידי המפקח.  העבודה הגמורה וקבלתה על 

 

וים, פינות ומבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן והקבלן יסמן את תוואי הק .ה
הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם מרחקו של קו קווי 

 ם עם המפקח.  ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות יקבע בתיאו

מון וכן לאפשר ביקורת על מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסי
 העבודה שביצע הקבלן.   נכונות

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת 
 מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.  

הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח באופן 
 אי וכיו"ב(.  והציר אל  מעבר לתו

 בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח.  

 

את נקודת הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברז או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה  .ו
ל היתדות כ ס"מ. 50-היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  ס"מ. 75X5X2.5-קטנות מ

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.  

 

שבדיקת המדידה הסופית המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר  .ז
ודה בוצעה ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבשנערכה על 

 המתוכננים.  בהתאם למדיות ולרומים 

 

צעי מדידה כגון מאזנת, על חשבונו, אמעל הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע,  .ח
מכשירים אלה יעמדו   מטר ועמודי סימון )ג'ילונים(.  30מדידה באורך  אמה, סרט

 לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.  

 

טת והוא יתקן כל אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחל .ט
ללא  ר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל,אי התאמה, אשאו  סטייהשגיאה, 

או אי התאמה  סטייהתשלום ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, 
יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח  ,כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית

 הקבלן.   ל עבודות התיקון תהיה על חשבוןולשביעות רצונו, וכ
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   (AS MADEתכניות בדיעבד ) 4.12 .1

( שהוכנו ע"י מודד AS MADE) בדיעבד תכניות למפקח הקבלן ימסור העבודה סיום עם .א
 מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה.  

 

-ו DXFעל נייר שקוף כמו כן בצורת קובץ מפורמט  AS MADEהקבלן יציג התכניות  .ב
DWG. 

קווים,  שרטוטי התכנון. ממוחשבות יהיו על רקע התכנון במסגרת  AS-MADEתכניות 
 AS-MADEכתב, דרך שירות, מעברי מים ופרטים אחרים השייכים לתכנית  שוחות,

 נפרדות. השוחות ימוקמו במקומות הנכונים לפי קואורדינטות בפועל.   יהיו בשכבות

תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצע למעשה  AS-MADEתכניות 
תוואי קוים,  ש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון:וכן מידע נוסף שיידר

 ות כבלים וכד'.  צינורשל  עומק כיסוי, מידות

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין בעצמו את המדידה לצורך בצוע תכניות  .ג
זה תנוכה עלות הכנת התכניות מחשבון הקבלן. הקבלן יתר כל סיוע בד. במקרה בדיע

 ספית  נוספת באנשים ובציוד לצורך ביצוע המדידות.  דרוש ללא תמורה כ

 

הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן למפקח ולמתכנן בצורה מסודרת ואישור התכניות ע"י  .ד
המתכנן הנו תנאי מוקם ובל יעבור לאישור החשבון הסופי ולמתן תעודת סיום חוזה 

 2פרק ב' חלק "תנאי החוזה לביצוע המבנה" בכרך א' כללי של  2.74כמפורט בסעיף 
 ולאישור סופי של הקבלן.  

 

עבור תכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של  .ה
 העבודות השונות הנקובות בכתבי הכמויות.  

 

ן" שומר לעצמו את הזכות של המפרט הכללי, "המזמי 300.6בניגוד לנאמר בסעיף מס'  .ו
הקבלן יסייע דד מוסמך שיבחר על ידו. התכניות בדיעבד, באמצעות מולבצע את 

 AS MADEשיידרש, לפי הוראות והנחיות המפקח.  עבור תכנית  למודד בעבודתו, בכל
 בתוספת מע"מ. ₪, 25,000קוזז  מחשבון הקבלן סה"כ  ישתבוצע ע"י מודד המזמין, 

 

   משרד שדה 4.13

 מוש המפקח בלבד. יעל הקבלן להקים צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח ולש

סא, שולחן, ארון נעול וכוננית לתיקים ותכניות, מזגן, יהציוד המינימלי של החדר יהיה כ
 מחשב, פקס, מדפסת, טלפון הכל תקין ועובד ומחובר לחשמל.   

מ 'לפחות והחזקת המשרד כולל הטלפון במשך ביצוע העבודה  3X6גודל המשרד יהיה 
 תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 

   שילוט 4.14

שם הפרויקט  יצויןבהם  מ' X 4.0 2.0הקבלן ייצר, יספק ויציב שלטי פרויקט במידות 
 והמזמין )לפי תכנית שתסופק לו על ידי המזמין(. 
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שמות  יצוינובהן  מ' X 4.0 2.0בנוסף לשלט הראשי יותקנו על עמודי השלט רצועות במידות 
יזם. מיקום הצבת השלטים יקבע על ידי המתכננים והקבלנים בפורמט שיקבע על ידי ה

 המפקח. 

 0.476 , בעובי דופן6" הקבלן יהיה אחראי לביסוס ויציבות השלטים. העמודים יהיו בקוטר
 40לפחות, ביסוד שקוטרו  מ' 1.2ות פלדה מגולוונים, מבוססים בעומק של צינורס"מ מ

 ויסודות כנ"ל.  ותצינורלעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות מ.  20-ס"מ מבטון ב

 ישולם עבורה בנפרד.  ט תהיה כלולה במחירי היחידה ולא הקמת שלטי הפרויק

 

  ביקורת במקום העבודה 4.15

הקבלן אחראי לאפשר למתכנן ולמפקח או לבאי כוחם גישה נוחה בכל זמן שהוא לשטח 
, העבודה לשם ביקורת ומדידות בתקופת העבודה, ובתקופת אחריותו עד לסיום העבודה

בין אם העבודה מבוצעת בתחום שטח העבודה או מחוץ לו. הקבלן יספק את הכלים, 
 המכשירים והעבודה הדרושים לשם ביקורת.  

הקבלן לא יכסה כל חלק מהעבודה ללא אשור המפקח. הקבלן יודיע למתכנן ולמפקח על 
 שעות לפחות לפני היציקה.   72ות צינורכל יציקת בטון או כיסוי 

ל המפקח לא ישחררו את הקבלן מאחריותו למלא את החוזה במלואו. עבודה בדיקותיו ש
וחומר שנבדקו ואושרו ע"י המפקח ונמצאו לא מתאימים בבדיקה מאוחרת יותר יוחלפו 

 ויתוקנו.  

 

   תחום העבודה ודרכי גישה 4.16

ת לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לפי הנחיו
כוז הכלים יהמפקח ובתאום עם נציג המועצה לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן שטח לר

 ם, וגישה יום יומית לשטח העבודה.ולטפול בה

בכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש  יישאהקבלן 
 אשר מחוץ לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל.  

 

   אחריות הקבלן 4.17

 בכל ההוצאות הדרושות ויישאעבודה הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות על ה
לביצועה התקין. הקבלן אחראי לעבודה מרגע קבלת פקודת העבודה ועד לקבלתה ע"י 

בכל ההפסדים  יישאהמזמין ועליו לנהל את האתר בצורה בטוחה, נקיה ומסודרת. הקבלן 
הפרעות בלתי צפויות מראש, מהעובדה כי שיגרמו עקב אופי וכמות העבודה, כתוצאה מ

, האווירממזג  שהניח לפני תחילת העבודה, כתוצאההאדמה אינה מאותו טיב או צורה 
 כתוצאה מפעילות צד שלישי ומסיבות אחרות.  

הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש ו/או לנפש אשר יגרם כתוצאה מבצוע העבודה כולה  או חלק 
דו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או ממנה, בין אם הנזק יגרם על י

קבלני משנה ופועליהם, שליחיהם, באי כוחם, מורשיהם, ומשמשיהם אשר להם ימסור את 
בצוע כל חלק מהעבודה. הקבלן מתחייב להחזיק בשטח אנשי מקצוע וציוד מתאים לתיקון 

  מיידי של תקלות הנגרמות על ידו או על ידי באי כוחו. 

במשך כל תקופת העבודה על הקבלן להתקדם בקצב מתאים לשביעות רצונו של המתכנן 
 ולדווח בסדירות באמצעות יומן עבודה שינוהל כל יום. 
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נתן כל אורכה על סמך ימים גשומים, חגים או הפרעות אחרות בעבודה. המצאת לוח ילא ת
אישר אותו, אינה פותרת  הזמנים ע"י הקבלן למהנדס, בין שאישר אותו המהנדס ובין שלא

 את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.   

 

  קצב בצוע העבודה 4.18

אם בכל זמן שהוא המתכנן או המפקח בדעה שקצב בצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח 
את השלמתן בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, יודיע לקבלן בכתב והקבלן 

 די להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמתן.  ינקוט מיד באמצעים בכ

היה והמתכנן או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקים יורה 
מתחייב לנקוט  המתכנן לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן

 באמצעים אלו מיד.

החיש את קצב בצוע העבודות אם יהיה צורך לדעת המתכנן או המפקח, בכל זמן שהוא ל
מכפי שנקבע תחילה, יפנה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת 

 קצב הבצוע ולמלא אחר ההוראות בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.  

 

   הכשרת התווי לצורך בצוע העבודה 4.19

לוק יות והתקנת התאים, לרבות סצינורהעל הקבלן להכשיר את התווי של העבודה להנחת 
 צמחיה, שיחים, בהתאם לאישור המפקח.  

בסיום העבודה על הקבלן להחזיר את הדרכים הקיימות למצבן הטבעי לפני בצוע 
 הפרוייקט.  

בעת המעבר ליד עצים בכלל ובתחום מטעי זיתים במיוחד יקפיד הקבלן לשמור על שלמות 
  אם הדבר יחייבו לעבודת ידיים בקטעים מסויימים. מנע מפגיעה בהם, גםיהעצים ולה

 דרש לנקות את השטח לאחר ביצוע הקו בתחום המטעים.  יהקבלן י

במקומות שהדבר יתאפשר לפי הוראת המהנדס, ו/או המפקח ישאיר הקבלן לאורך   התווי 
 מיושרת ונקיה אשר תאפשר גישה לאחזקה.    מ' 3.0דרך ברוחב 

ישות בסעיף זה לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול עבודה זו ביתר עבור כל העבודות והדר
 הסעיפים השונים בכתב הכמויות.  

  שמירה ומניעת תאונות 4.20

שא באחריות מלאה במקרה של נזק ויחליף על יהקבלן ימנע כל נזק לעבודה ולחומרים, י
 חשבונו הוא כל עבודה או חומרים שניזוקו.  

בכל   נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע קופת העבודה לשמירההקבלן ידאג במשך כל ת
  האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. 

להציב שלטי אזהרה, תאורה מתאימה, גדור ושומרים ולמלא אחרי כל חוקי הקבלן  על
אות שא בכל האחריות ובכל ההוציהקבלן י הזהירות הממשלתיים והוראות המזמין. 

צויים נגדו, נגד המזמין, נגד המתכנן או כל אדם אחר, עבור נזק יבמקרה ותוגש תביעה לפ
 באדם או ברכוש כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו וציודו.  

מיום העמדת המבנים כולם או מקצתם ועד למסירת המבנים למזמין יהיה הקבלן אחראי 
הנובע מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן בכל מקרה של נזק למבנים  לשלמות המבנים. 

את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה 
 במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.  
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   אמצעי זהירות 4.21

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים או צד ג' שעלול להיפגע עקב עבודתו ולנקיטת 
צעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  תאונות הקשורות בעבודות כל אמ

 וי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.  וחפירה, הנחת ק

 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת 
ראות העירוניות והממשלתיות ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההו

בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה ושלטי אזהרה כנדרש 
בשל הימצאותם של בורות, ערימות  להיגרםכדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות 

עפר, פיגומים, ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק 
של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק 
את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק 
שייגרם לרכוש או לחיי אדם   ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין 

שר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לא יכיר בשום תביעות מסוג זה א
לעכב מהתשלומים אותם סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין 

 הקבלן.   

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת 
עה לפיצויים תכוסה על ידי הקבלן שני הצדדים או בוררות עפ"י גוף אחר בר סמכא. כל תבי

 בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.  

 

   עבודה על קו/שוחה קיים/ת 4.22

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים, על הקבלן לבדוק 
רעילים, ולנקוט בכל אמצעי  תחילה את הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים

 הזהירות, הבטיחות וההגנה כדלקמן:  

היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא  ובמקום בזמן המפקח נוכחות .א
 נוכחות זו.  

 

, תקני גזים גישוש ומכשיר תקני שעון בעזרת, לוודא יש, הבקרה לתא שנכנסים לפני .ב
בתא גזים מסוכנים ויש בו כמות לבדיקה עצמית, ובעזרת הגשש, שאין  אפשרות עם

מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה 
אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל 

 ת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה .   אספקהגזים ומובטחת 

 

שעות לפחות, לפי הכללים  24ם איוורור הקו לתקופה של מכסי תאי הבקרה יוסרו לש .ג
   הבאים:

מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני צידיו,  -ם קיי בקרה בתא לעבודה -
 כלומר סך הכל שלושה מכסים.  

 .  החיבור נקודת צידי משני מכסים    - קיים ביב אל לחיבור -

 

אדם אחד יישאר בחוץ, מוכן איש לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם לפחות  .ד
 להגיש עזרה במקרה של צורך.  

 

הנכנס לתא הבקרה יחבוש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   .ה
שא חגור בטחון ואליו קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק ימחליקות. הוא גם י

 האיש הנמצא מחוץ לתא.  
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 מ', יחבוש מסכת גז מתאימה.   2.50הנכנס לתא בקרה אשר עומקו עולה על  .ו

 

יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת האנשים  מ' 4.00בתאי בקרה שעומקם עולה על  .ז
 ובכל משך העבודה בתוך התא או בקו.  

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתאי בקרה, בורות רקב וכיו"ב יודרכו 
 גור בטחון, מסכת גז וציוד אחר.  טחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחילגבי אמצעי הב

בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכים, יהיה 
הקבלן חייב לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים רעילים או 

 נפיצים.  

אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 
של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה  לבטיחותם

 מעבודתו של הקבלן.  

הקבלן יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי זהירות הנדרשים בהתאם 
 לסעיף זה, במחירי היחידה לעבודות השונות הנקובים בכתב)י( הכמויות.      

 

   הוראות בטיחות בעבודה 4.23

 האמור במסמכי החוזה, על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות הבאות:  מבלי לגרוע מן 

הבטיחות  הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לכל כללי הבטיחות ויאחז בכל אמצעי .א
 הנדרשים לפי החוק ולפי דרישת המזמין. 

 

על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה  .ב
לראות ולהבחין בנעשה, ובאופן שתאפשרנה למפעיל שדה חסום, שלגביו לא יוכל 

 ראיה נרחב ומלא אשר יכסה את סביבותיו כולל המרחב שלפניו, לצדיו ומאחוריו.  

 

אחרים ות, הגלגלים ושאר חלקים מסוכנים על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשרא .ג
 באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.  

 

שיון נהיגה כנדרש על פי החוק וניסיון מתאים בהפעלת יר על מפעיל הכלי להיות בעל .ד
 הכלי.  

 

 כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור.   .ה

 

על הקבלן להציב נצנצים או מהבהבים לסימון אתר העבודה במשך כל זמן ביצוע  .ו
 העבודה.  

 

 תם באתר.  וך כל זמן הימצאכל הנוכחים והעובדים ילבשו בגד עם מחזירי אור במש .ז

 

 הקבלן ידאג להמצאות ערכת עזרה ראשונה באתר.   .ח

 

 הקבלן ידאג להמצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלים המכניים בכמות מתאימה.   .ט
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כל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. המפקח באתר 
ות הבטיחות הנ"ל ולדרוש מן הקבלן לסלקו רשאי לפסול כל ציוד שאינו עומד בדריש

 כל ההוצאות במקרה זה יחולו על הקבלן בלבד.    מהאתר.

 

  הפרעות למבנים, תנועה ודרכי גישה 4.24

הקבלן יוציא לפועל את העבודה במינימום הפרעות למבנים אחרים. הקבלן לא יסגור כביש 
ו לדאוג למעברים זמניים עלי לתנועה אלא לאחר קבלת היתר מהשלטונות המוסמכים. 

 ולשומרים כפי שיסוכם בינו לבין השלטונות באישור המהנדס.  

וי מים או כל מבנה תת קרקעי אחר, על הקבלן להבטיח את ולפני הזזת חוטי טלפון, ק
המבנה במשך זמן ההפרעה וכמו כן עליו להחזיר את המבנה למצב שיאושר על ידי הבעלים 

י הזזת מבנים על הקבלן להמציא אשור בכתב למהנדס מאת של המבנה וע"י המהנדס. לפנ
גרם על חשבונו הוא באופן היעיל יהנוגעים בדבר. הקבלן מתחייב לתקן כל נזק שעלול לה

ביותר ולשביעות רצונו של המהנדס ושל כל אדם מרשות המוסמכים לפקח על הטפול בכל 
 הסעיפים הנ"ל.

 

   תנועה על דרכים קיימות 4.25

מנע יוד של הקבלן ממקום למקום תתבצע על דרכים קיימות. על הקבלן לההעברת הצי
  יה ועם משטרת התנועה. יככל האפשר מסגירת רחובות. בכל מקרה יתואם הנושא עם עיר

מנע מהפרעה לחיים יהתנועה תבוצע בהתאם לתנאיהם. בכל מקרה ידאג הקבלן לה
בגמר העבודה יתקן הקבלן   השוטפים של האוכלוסיה במהלך תנועה על דרכים קיימות.

 על חשבונו כבישים או מדרכות אשר נפגעו ויחזירם למצבם הקודם. 

  

   כללי -הסדרי תנועה  4.26

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבכבישים מתנהלת תנועה סואנת של כלי רכב בכל  שעות 
עת ללא היממה ועל הקבלן יהיה לבצע את עבודתו באופן שתתאפשר תנועת כלי הרכב בכל 

הפסקה וללא סיכון. תידרש מהקבלן התארגנות מיוחדת לביצוע העבודה והבטחת המשך 
התנועה בכל עת וללא סיכון, הכוונת תנועה ועבודה בשלבים. על הקבלן להצטייד באישור 

 משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמם את תנאי ומועדי ביצוע העבודה.  

רישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי ד
 באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר יעשה התשלום על חשבון הקבלן.  

 

   תאום עם רשויות 4.27

לפני התחלת העבודה על הקבלן לדאוג לתאום עם הרשויות ולקבלת אישורי החפירה 
קרקעיים כגון: צנרת -תתהדרושים. עליו לבדוק ולוודא מיקומם של מתקנים קרקעיים ו

 וי טלפון וחשמל.  ומים, ביוב, ניקוז, ק

על הקבלן לדאוג לקבלת אישורי חפירה מחברת החשמל, בזק, המשטרה, מע"צ, מקורות, 
רשות הגנים הלאומיים, רשות שמורות הטבע, רשות הניקוז האזורית רשות העתיקות, 

אם להנחיותיהם. עבודת הקבלן יה וכל רשות אחרת שלא צוינה במפורש. ולפעול בהתיעיר
 קרקעיים. -לים תתצנרת או כבתכלול גם את החפירות הדרושות לגילוי 
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דרשנה עבודות ידיים יגילוי צנרת ומתקנים כנ"ל עשוי לגרום לעיכובים בעבודת הקבלן ות
או עבודות מיוחדות. על הקבלן לכלול את כל הוצאותיו בקשר לכל הדרישות בסעיף זה 

 לסעיפים השונים ברשימת הכמויות ולא ישולם לו עבורן בנפרד.   במחירי היחידה

 כל נזק שייגרם למתקנים הנ"ל יחול על אחריותו ותיקונו יהיה על חשבונו של הקבלן.  

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות 
לולות במחירי היחידה השונים והרשיונות השונים יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככ

 שבכתב הכמויות, ולא ישולם עבורן בנפרד.  

המתכנן ידאג לספק לקבלן מידע ותכניות הנמצאות בידו אשר עשוי לסייע בפעולות 
 להוצאת האישורים.  

 

  עבודות על ידי אחרים באותו אזור 4.28

ם העבודה   לפי המזמין שומר לעצמו את הזכות לעשות כל עבודה, בין שתהיה קשורה ע
החוזה או תהווה חלק בלתי נפרד ממנה, או כל עבודה אחרת בכל עת שהיא. הקבלן לא 
יפריע בזדון או בשגגה לעבודתם של קבלנים או אנשים שהמזמין יעסיק, ויעזור במידת 

 האפשר לסיום מהיר של כל העבודות בשטח.  

רים, יודיע על כך בכתב במקרה ולפי דעת הקבלן עבודתו הופרעה ע"י פעולתם של האח
 למפקח. 

המפקח, לאחר שיבדוק את התאום יחליט על הסידורים הדרושים  לעבודה תקינה. דעתו 
 של המפקח תחייב את הקבלן.  

 

  קבלת הוראות מאנשים שאינם מוסמכים לכך 4.29

כיוון שהעבודה מתבצעת באזור מסחר פעילים ומכיוון שחלק מהעבודות יתבצע בתוך או 
מגרשים פרטיים, מודגש בזאת כי אין הקבלן רשאי לקבל הנחיות מאדם כלשהו בגבול 

 בשטח זולת המפקח, מנהל הפרויקט או מי שהוסמך על ידי המזמין.  

לא תותרנה תביעות כלשהן ולא ישולם עבור עבודות שיבוצעו על ידי הקבלן בהוראת גורם 
כול, או בציטוט גורם מוסמך חוץ זה או אחר, אף אם השתמש זה בציטוט דברי המפקח כבי

אחר. כמו כן לא תוכרנה תביעות כלשהן במקרים בהם יפסיק גורם חוץ זה או אחר את 
 עבודת הקבלן בטענת שווא, או עקב פעולה כלשהיא שלא תואמה מראש.  

 

 חפירת תעלות לצינורות ביוב   .2

   חתך התעלות 4.30

תעלה בשטח פתוח, ופרט  -רטי סטנדלפי פרט , חתך התעלה יהיה ע"פ תכנית סטנדרטית
 תעלה בתחום הכביש.    - סטנדרטי

עטיפת החול תבוצע מחול נקי ממחצבה מאושרת ללא אבנים או חומרים אורגניים על פי 
   .253מקבוצת "חול מדורג חסר" כמפורט בת"י  SPמיון 

"מ ס 30ס"מ חול לפחות ועטיפת החול תושלם עד לגובה של  15יונח על מצע של  צינורה
 ובכל רוחב התעלה החפורה.   צינורמעל קדקוד ה
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והעטיפה  דרש עטיפת חול ימפלדה עם עטיפת בטון דחוס לא תהוא  צינורבקטעים בהם ה
תהיה ממצע גרוס סוג א' בתחום כבישים ומדרכות, בשטחים אחרים המילוי יהיה חומר 

 נבחר מהודק במקום עטיפת חול.

רוחב קרקעית התעלה יהיה שווה  האורכיים. עומק החפירה נתון בתכניות ובחתכים 
 טית.בהתאם לטבלה בתכנית סטנדר ,aדה יבתוספת המ צינורלקוטר החיצוני של ה

ות בהתאם לתחומי העומקים  צינורהתשלום עבור החפירה יהיה כלול במחיר הנחת ה
המוגדרים ברשימת הכמויות והמופיעים בחתך לאורך מדוד מפני הקרקע עד לקרקעית 

 צינור. עומק החפירה של כל קטע יהיה העומק הממוצע בין שני רומי תחתית הרצינוה
 בכניסה ויציאה של שוחות קרובות.  

 

  כריתה ועקירת עצים ושתילה מחדש 4.31

ע"י המפקח ובהתאם  ויצוינוכריתה ועקירת עצים יבוצעו רק לעצים אשר יסומנו 
התשלום פירושו צמח אשר היקף  ןי"עץ" לעני . ובכתב ביומן העבודה להוראותיו מראש

ס"מ לפחות. כריתה ועקירת עצים  15מעל פני הקרקע הוא  'מ 1.0גזעו הממוצע בגובה 
  בעבודות החפירה האחרות ולא תשולם בנפרד. תיכללקטנים מהמוגדר לעיל 

כריתה ועקירת עצים תכלול הוצאת השורשים, מילוי הבורות במיטב האדמה החפורה 
בשכבות, וסילוק הגזעים, הענפים, השורשים וכל חומרי הפסולת  מהתעלות תוך הידוק

וירי ממקום ביצוע העבודה. עבור ומ' בקו א 1,000לכל מקום שיורה המפקח למרחק של עד 
 תשולם תוספת.   מ' 1,000הרחקת הפסולת למרחק העולה על 

התווי ויסלק  דרש ע"י המפקח, הקבלן יחתוך ויגזום ענפי עצים לצורך פנוייבמקום שניתן וי
 עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד.    את הפסולת.

מודגש שאין לבצע כל פעולת כריתה ועקירה של עצים, חיתוך או גיזום ענפים ללא אשור 
במקרה ויבצע הקבלן עקירה ללא אישור הוא ייתבע לפצות את בעל   . המפקח בכתב של

 העץ.  

רש לשתול מחדש את העץ העקור בכל דיבמידה ותהיה הוראה בכתב של המפקח הקבלן י
מקום בתחום השיפוט של המזמין. העבודה של שתילת העץ מחדש כוללת העברתו ונטיעתו 
מחדש במקום אחר כולל החפירה הדרושה, הכיסוי, דשנים, טיפולים, השקיה וכל הדרוש 
 לקליטת העץ במקום החדש ומסירתו למועצה או לדייר, הכל בהתאם להוראות המפקח.  

תשלום עבור כריתה ועקירה של עץ יהיה לפי יחידה ובהתאם לרישומים ביומן שיאושרו ה
ע"י המפקח. עבור שתילה מחדש תשולם תוספת רק עבור העצים שישתלו מחדש ויקלטו, 

 ואשר יאושרו כנ"ל ביומן העבודה.  

 

   חפירה לשוחות 4.32

אחרים כמסומן  על הקבלן לחפור חפירה נוספת הדרושה להצבת השוחות ומתקנים
 ולנקות את החפירה ממפולת ללא תשלום נוסף.   בתכניות

מחיר החפירה והחפירה הנוספת לשוחות הבקרה כלול במחירי השוחות לפי עומקן ולא 
 ישולם בנפרד.  
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   חפירה עודפת 4.33

כל חפירה עודפת שלא נדרשה ע"י המתכנן או המפקח או לא סומנה בתכניות תהיה על 
 . חשבון הקבלן

כל חפירה כזו תמולא ותהודק ע"י הקבלן על חשבונו בחומר מתאים או בבטון דבש, לפי 
 הוראות המפקח ללא תשלום נוסף.  

 

  קוז התעלותייבוש ונ 4.34

במצב יבש לחלוטין. הקבלן  צינוריש לנקז וליבש את התעלות על מנת לאפשר הנחת ה
לים ומערכת נקודות שאיבה לפי ימציא את כל הציוד הדרוש לשם כך כולל משאבות, מיכ

  .במי גשם, במי תהום, בשפכים בקולחים הפורצים מבור סופג שמדוברדרישת המפקח בין 

כזה עד גמר הנחת הקווים,  מי תהום יונמכו כך שלא יבצבצו בחפירה, ויוחזקו ברום 
המחברים והבטון ומלוי החפירה. יש להרחיק את המים )מי גשם ומי תהום(  התקשות

בורי או פרטי יולהובילם למקום אחר בצורה שלא יגרמו נזקים לרכוש  צ ם העבודהממקו
 ולא יציפו כל שטחים מעובדים, חצרות וגנים.  

, תשלום עבור פעולות אלו כלול במחירי היחידה לא ישולם בנפרד עבור יבוש וניקוז התעלות
 של ההנחה.  

 

  כבישים, מדרכות, שבילים ואבני שפה 4.35

במפרט הכללי,  300.17.2סעיף  -תחום כבישים ומדרכות יהיו בהתאם לכרך א' עבודות ב
ווים ישרים. החיתוך יתבצע כפוף להערות להלן:  הקבלן יחתוך את הצפוי והסלילה בק

 בדיסק.

במידה והחיתוך לא יהיה מלא וייגרמו שברים לא ישולם לקבלן עבור תיקון מעבר לרוחב 
 צינורעבור צפוי מחדש של כבישים ומדרכות שקו ה  .הנדרש לפי פרט בתכנית סטנדרטית

טר רבוע אחד לכל מטר אורך חוצה  אותם ישולם בנפרד לפי מטר אורך אך לא יותר ממ
 קו.

עבור צפוי מחדש של כבישים ומדרכות מקבילים לציר התעלה שנהרסו עקב העבודה ואשר 
מחיר עבודה זאת כלול מציר התעלה, לא ישולם בנפרד ו 'מ 0.75-נמצאים במרחק גדול מ

 0.75-במחירי החפירה והמילוי. במקרה ושפת הכביש או המדרכה נמצאים במרחק קטן מ
 מציר התעלה ישולם לפי חצי מטר אורך במקומות בהם נדרש צפוי מחדש.   מ'

במקומות בהם תחצינה התעלות קירות תומכים, יפרק הקבלן את הקיר ברוחב המינימלי 
 וכיסויו, יבנה את הקיר מחדש.  נורציהדרוש, ולאחר הנחת ה

הקבלן ידאג לתמיכת הקיר התומך כדי שלא יתמוטט או יגרום לפגיעה בנפש או רכוש. 
הקבלן אחראי לכל לנזק אשר ייגרם כתוצאה מעבודתו, עבודה זאת נכללת במחיר הנחת 

 .  צינורה

 

  חציבה ונפוץ 4.36

  .צינורלפחות מסביב ל מ' 0.15ח של סלע צריך לחצוב על פי החתך הטיפוסי כך שיהיה רוו

  אין להשתמש בחומרי נפץ בעבודת החציבה.
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לעבודות חציבה וניפוץ ויודיע למהנדס בכתב על כל  פועלים מומחיםהקבלן יעסיק רק 
 אמצעי הזהירות שנקט לפני התחלת העבודה.  

ועליו הקבלן אחראי לכל פגיעה בנפש וכל נזק שיגרם לרכוש כתוצאה מעבודות הניפוץ 
 לנהוג בכל אמצעי הזהירות הדרושים בשעת העבודה.  

 

   חציבה עודפת 4.37

בחומר  ידי המהנדס, תמולא על ידי הקבלן כל חציבה עודפת ושלא נדרשה בשרטוטים על
מתאים אשר יהודק ויושקה במים לשביעות רצונו של מהנדס, או בבטון דבש אם המהנדס 

 א כל תשלום נוסף.  של הקבלן ולל חשבונו עלידרוש זאת, 

 

   מילוי התעלות והחפירות 4.38

 בחוללאחר הנחת הצינורות, חיבורם, בדיקתם ואישורם על ידי המהנדס תמולא התעלה 
מעל לקדקוד הצינור, אלא אם צויין אחרת בתכניות. החול יורטב  מ' 0.30עד לגובה של 

לחץ בלתי שווה  ייווצר ויהודק מתחת לצינורות ומצידיהם, באופן שהצינור לא יפגע ולא
או בדרך  במכשיר פנאומטימעל לקודקוד הצינור יעשה  מ' 0.30-עליו. הידוק המילוי עד ל

 ע"י המהנדס.   אחרת שתאושר

כנ"ל, על הקבלן למלא  צינורמ' מעל לקודקוד ה 0.30ות וכסויים עד צינורלאחר הנחת ה
כל .  מ' 0.15ן לא יעלה על את שאר החפירה בחומר שהוצא ממנה בשכבות אופקיות שעוביי

  שכבה תהודק לאחר הרטבה מתאימה במים. 

שא באחריות   יכאשר החפירה תהיה בכביש, מדרכה או מקום מרוצף אחר, הקבלן י
 לשקיעה שתתהווה בשטח המרוצף מחדש לאחר המילוי.  

 

   הרחקת עודף החומרים 4.39

רחיק הקבלן את כל האדמה לאחר מילוי התעלות והחפירות בהתאם לסעיף הנ"ל י
ידרש ע"י המהנדס לכל מקום ולכל מרחק יהמיותרת והחומר שנחפר ונותר למקום ש

 בתחום השפוט של הרשות המקומות. 

הקבלן ישאיר את המקום במצב נקי ומסודר לשביעות רצונו של המהנדס. החומר העודף 
שור בכתב מאת טרה ללא איהינו רכוש המזמין ואין הקבלן רשאי להשתמש בו לכל מ

 המהנדס.

פינוי החומר העודף וחומר מכל סוג שהוא ו/או פסולת ו/או פרוקים שבוצעו מכל סוג שהוא, 
 כלול במחירי היחידה ללא כל דרישה כספית נוספת.

   דיפון 4.40

הקבלן יבטיח את החפירה בפני מפולת על ידי דיפון באמצעות תבניות וחיזוקם לתמיכת 
ניות והחיזוקים תהיינה חזקות כדי לתמוך את קירות התעלה ולמנוע קירות החפירה. התב

 ות.  צינורתקלה בהנחת ה

המהנדס יהיה רשאי לדרוש בניית תבניות במקרה ולפי דעתו קיימת סכנה לפועלים 
חוסר דרישה מפורשת של המהנדס אינה   העובדים בתעלה או שייגרם נזק לעבודה.

 של אסון או נזק.   משחררת את הקבלן מכל אחריות במקרה
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ה כלול במחיר הקבלן לא יקבל תשלום עבור בניית תבניות לחפירה. מחירן יהי
 אם צויין אחרת ברשימת הכמויות.  החפירה/חציבה, אלא 

 

   החזרת השטח לקדמותו 4.41

במקרים בהם נאלץ הקבלן להרוס גדר חיה, טרסות, קירות תומכים, מבנים זמניים וכו' 
השטח למצב הקודם בשלמות, כפוף לדרישות במפרטים, על חשבונו, על הקבלן להחזיר 

לשביעות רצון בעל הנכס. על הקבלן להביא בחשבון את הוצאותיו בגין דרישה זו ולכלול 
אותם במחירי היחידה בכתב הכמויות לסעיפים השונים. לא תשולם לו כל תוספת, אלא 

 אם כן יופיע סעיף מיוחד בכתב הכמויות.  

בהם הקבלן פתח כביש לצורך הנחת הצנרת יוחזר השטח לקדמותו בהתאם במקומות 
 הבאות:  לדרישות 

 כל אחת מעל שכבת החול.    מ' 0.2 של בשכבות אבנים ללא מקומי חומר החזרת .א

 כל שכבה תורטב ותהודק הידוק יסודי.  

 

 מפני האספלט הקיים.  מ' 0.50 לעומק עד תעשה המקומי החומר החזרת .ב

 

ותהודק כל שכבה תורטב  ס"מ כל אחת.  15÷20שכבות מצע גרוס סוג א'  מלוי בשלוש .ג
מהצפיפות המכסימלית המתקבלת מחומר זה במעבדה לפי בדיקה  100%עד קבלת 

 מודיפייד אאשהו" חומר אשר ישמש למצע יובא ממחצבות מאושרות.  

 

דרש בכתב ע"י המפקח יהיה עליו למלא את כל התעלה מעל יבמקרים שהקבלן י .ד
 במצע  גרוס סוג א'.   צינורטיפת החול או הע

 

 ציפוי וכבישת האספלט יעשו כמפורט להלן:   .ה

  .ק"ג/מ"ר 1בכמות  80/100 בביטומן המצע פני ריסוס (1)

 ."מס 5שכבה מקשרת( בעובי ) בטון אספלט גס (2)

 .ק"ג/מ"ר 0.25בכמות  80/100יסוס בביטומן ר (3)

 .ס"מ 3בטון אספלט דק )שכבה נושאת( בעובי  (4)

דרש. בכל מקרה העובי יהיה לפחות כמו עובי ייהיה רק באם י (4(, )3)סעיפים  ביצוע
 האספלט הקיים לפני ביצוע הקו.  

 

 ציפוי וכבישת האספלט במדרכות יעשה כמפורט להלן:   .ו

 .ק"ג/מ"ר 1בכמות  80/100 ביטומן ריסוס (1)

 ס"מ. 5אספלט מדרכות דק )עדש( בעובי  (2)

 

והתקנתם מחדש כולל יסוד וגב מבטון וכן חצית אבן שפה תכלול פירוק האבנים  .ז
החלפת אבנים שיפגעו בחדשות וכן כל הדרוש לביצוע מושלם והחזרת המצב 

  לקדמותו.

  

 אופני מדידה ותשלום   2.1
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   ותצינורחפירת תעלות ל 4.42

 ות.  צינורבנפרד לתשלום אלא תהיה כלולה במחירי הנחת ה תימדדחפירת תעלות לא 

של ה"מפרט הכללי"  301.9.2ירה והמילוי החוזר כמפורט בסעיף המחיר יכלול גם את החפ
 ואת עטיפת החול.   

ע"י המפקח ופינוי התוואים  יידרש עבור עבודות הכשרת משטח עבודה במקום שהדבר
 ממכשולים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.  

, לפי צינור, מדוד אופקית לאורך ציר הצינורטר וסוג מסווג לפי קו המדידה תהיה במ"א,
שלבי עומק כמצוין בכתב הכמויות. עומק החפירה לצרכי תשלום ימדד מרום הקרקעית 

 הנ"ל. 4.30ועד רום פני השטח בעת ביצוע החפירה ובהתאם לסעיף  צינורהפנימית של ה

יכוי המידה הפנימית ימדדו לתשלום בין מרכזי שוחות סמוכות, בנ גרביטציונייםביבים 
  של השוחות.

חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים מיוחדים שידרשו  תידרשעבור חפירה במקומות בהם 
 ע"י המזמין, המפקח, משטרת ישראל או כל גורם מוסמך אחר, במהלך העבודה, לא ישולם 

 לקבלן בנפרד ומחיר העבודה יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה.  

 

   חוזר מילוי 4.43

התשלום עבור המילוי החוזר והחומר המתאים הנדרש, כולל אספקתו בין אם נחפר במקום 
 ות ולא ישולם בנפרד.  צינורובין אם הובא ממחפרה, יהיה כלול במחירי היחידה של הנחת ה

 

 

  עטיפת חול 4.44

 והתקנת עטיפת חול ה"מפרט הכללי" עבור אספקשל ה ב' 301.9.3בניגוד לנאמר בסעיף 
לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה של החפירה. המחיר יכלול גם את 

 תוספת החפירה )או החציבה( הדרושה.  

 

   PVCצינורות 

   כללי 4.45

  630÷  160בקטרים  SN-8"עבה"  884בהתאם לת"י   .PVC-ות לקוי הביוב יהיו  מצינורה
נושאי  532לפי ת"י  12.5מ' דרג  4.25מעל מ' ובעומק חפירה  6.25מ"מ בעומק חפירה עד 

 תו תקן עם מחבר פעמון ויסופקו ע"י הקבלן באתר העבודה.  

 

  הובלה פריקה ואחסון 4.46

הובלת  305.3ות יבוצע בהתאם למפרט הכללי סעיף צינורהובלה פריקה ואחסון ה
 ות, פריקה ואחסון היא באחריות הקבלן.  צינורה
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   וכסוי הנחה, התקנה, חיבור 4.47

    .PVC-הנחת הצנרת מ

, יש להבטיח שקרקעית התעלה תהיה מיושרת ואחרי זה יש להשלים צינורלפני הנחת ה
לפני הורדתו לתעלה. כל  צינורלפני הנחתו. יש לוודא את שלמות ה צינורמצע חול מתחת ל

 ייפסל.  -שיימצא בו פגם  צינור

, PVC-ה צינוראטימות  עלה. לתעלה תעשה בעבודת ידיים מתוך הת צינורהורדת ה
 ובין המגרעת שבפעמון.   צינורמתקבלת ע"י טבעת אטימה מגומי הנלחצת בין ה

 

   הרכבת האטם

   .צינור לתעלהיש להכניס את האטם לפעמון אחרי הורדת ה .1

  .וודא ששקע האטם בפעמון יהיה נקייש ל .2

 .יש לבדוק שהאטם תקין וללא פגמים .3

 

   צינורהרכבת ה

ות. חיבור צינורשמסופקת ע"י יצרן ה  יש למרוח במשחת החלקה צינורד של האת קצהו הח

תו וייעשה באמצע צינורכיפוף ה ות יהיה בקו ישר, לפי סימן עומק ההחדרה. צינורבין שני ה

ניתן לנסר  . צינורתלוי בקוטר ה צינורהכיפוף המכסימלי של ה ובשום מקרה לא בפעמון. 

ית )פאזה( ולסמן את ובזו צינורשייף בפצירה את קצה הצנרת במשור ולאחר הניסור יש ל

 עומק ההחדרה.  

 

   כיסוי הקו

, אבנים, שורשים, קרשים, גושים קשיחים, חול ללא רגביםכחומר מילוי ראשון ישמש 
 פסולת, חומרים אורגניים וכדומה.  

  .צינורס"מ מתחתית ה 15, לפני הנחתו, יונח מצע חול בעומק של לפחות צינורתחת ה
 יונח על גבי מצע זה.   צינורה

ומתן  צינורמילוי שכבה זו חשוב ביותר למתן יציבות ל -שכבת מילוי צידי  בשלב ראשון,
לעמידה בפני עומסי קרקע ותנועה. אותו חומר ששימש כשכבת מצע ישמש  צינורתמיכה ל

-הגיע עד כועליו ל צינורעל המילוי הצידי לכלול את החללים מתחת ל כחומר מילוי צידי. 
 (.  צינור)קו אלסטיות ה צינורמקוטר ה 2/3

ותפקידו  צינורמילוי ראשוני מתחיל מעל לקו האלסטיות של ה -מילוי ראשוני  בשלב שני,
שכבה זו  מפני חומרי כיסוי ומילוי העלולים לפגוע בו פגיעה מכנית.  צינורלשמור על ה

 ה זה החומר למילוי יהיה חול נקי.  ס"מ מעליו. עד לגוב 30-עד לכ צינורמכסה את שארית ה

החומר לכיסוי הסופי צריך להיות חומר נבחר מהודק. הכוונה  -כיסוי סופי  בשלב שלישי,
 .   צינורהכללית היא מניעת נזק מכני ל
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שה הידוק מכני כבד , אם נעצינורס"מ מעל ל 70-הכיסוי המינימלי צריך להיות כ
  במכבש הידרומכני כבד. אם משתמשים מ' 1.20-וכ  יברציוני(ו)ו

 

   בדיקות שונות ובדיקות לחץ 4.48

במפרט  305.8בהתאם לסעיף , PVCות צינורדרש לבצע בדיקות שונות לביבים מיהקבלן י
 הכללי של משרד התשתיות הלאומיות, המינהל לתשתיות ביוב.  

ת מים לצורך עריכת הבדיקה אספקעל הקבלן לבצע את כל הסידורים הדרושים ל
 איבתם מקצה הקו בסיום הבדיקות.  ולש

 עבור הבדיקות הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול הוצאה זו בכל יתר סעיפי העבודה.  

 

 אופני מדידה ותשלום

  ותצינורהנחת  4.49

 ות תהיה ע"י הקבלן.  צינוראספקת 

ר ות יהיה לפי מ"א מדוד ויכלול אספקה, הובלה, פריקה ופיזוצינורהתשלום עבור ה
ות בשטח, חפירה ו/או חציבה של התעלות, כולל חצית קירות וגדרות מסוגם שונים, צינורה

כולל המפורט  ות בכל סוג קרקע,צינורגפות ומסלעות, תיקונם והחזרתם למצב הקודם ל
ות בתעלות, אספקת חומרי העזר הדרושים, לרבות חומרי צינורלעיל, הנחת ה 4.30בסעיף 

חיות היצרן, ביצוע עבודות החיבור, המילוי החוזר כולל האטימה   הדרושים לפי הנ
ות ואחסונם, הציוד והעבודה צינורלעיל וכל שאר החומרים, שמירת ה 4.38המפורט בסעיף 

ות עפ"י המפרטים והתכניות ולשביעות רצון צינורהדרושים לביצוע מושלם של הנחת ה
 המפקח.  

 

   בדיקות  4.50

לעיל לא ישולם בנפרד ומחירן יחשב  4.44וב שפורטו בסעיף י הביועבור ביצוע הבדיקות בקו
 ככלול במחיר כולל של העבודה.  

 

 קידוח אופקי    4.51

 מטרת הקידוח היא לעבור תחת לכביש, שטח או מטרד כלשהו שאין באפשרותנו לבצע 

 בחפירה פתוחה. 

 ביצוע קידוח אופקי ודחיקת שרוול פלדה בתוכו יושחל הצינור המזרים.

 ידוח יבוצע בשיפוע מתוכנן אחיד מתחילת ועד סיום קידוח.הק

 

 קבלן יכול להתחיל עבודות קידוח אך ורק בתנאי שהוא קיבל: 
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היתרי החפירה הנדרשים מבעלי הקרקעות וגורמים שיש להם מערכות בשטח   כלא. 
 הקידוח.

 ל הקבלן דו"ח יועץ קרקע עם המלצות, במקרב והקבלן לא קיבל דו"ח זה מהמתכנן, עב. 

 יועץ קרקע וצוות לקידוחי ניסיון, לקבל מיועץ הקרקע את הדו"ח עם  בעצמו לשכור                     

 המלצותיו.                     

 

 החומרים הנדרשים:

 .הקדוח לביצוע הנדרשים החומרים כל את לשטח לספק הקבלן אחריות .א
 לביצוע הקידוח.  חריות הקבלן לאספקת מים וחשמל הנדרשים.   אב  

 

 בור הקידוח :

תכנון וביצוע בור הקידוח באחריות הקבלן ועל חשבונו, והוא חלק ממחירי  היחידה. לא 
 תשולם תוספת על תימוך דפנות הבור במידה ויידרש. 

 על הקבלן להעסיק מהנדס בטיחות ויועץ קרקע לביצוע הנ"ל על חשבונו.

 שהמכונה תוכל לרדת אל הבור.  על הקבלן לתכנן ירידה מתונה יחסית בכדי

 

 צינורות ושרוולים :

 אינץ'.  1/4-שרוול פלדה יהיה לפי התוכנית ועובי הדופן שלו יהיה לא פחות מ

 צינור פנים יהיה לפי התוכנית     

                            

 מדידה וסימון:

    ח בנקודות א. לפני התחלת קידוח, על הקבלן להביא מודד מוסמך ולסמן את הקידו
 הבאות: 

התחלה, סוף, כל נקודת שבר )נקודות שינוי שיפוע או כיוון אם הן ישנן(, כמו כן יסומן      
 קידוח 

 מ'. 5כל      

 הקבלן המבצע יקבל רשימת גבהים לפיה יבוצע הקידוח.    

 בגמר הקידוח, על הקבלן להביא מודד מוסמך לביצוע אזמייד. ב. 

 . בפועל הצינור אורך את    המודד ןית אזמייד בתוכנית     

 

 פרומיל למטר.  2דיוק הקידוח יהיה בסטייה של השיפוע שלא יעלה מעל 
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                   :דיפון .4.52
 יש להבטיח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים לתוואי  א.  

 אמצעי אחר, כנדרש במפרט הכללי.הקווים על   ידי דיפון, תימוך, שיפועים או כל           
 

 קונסקטרוציה          לפי המוגדר להלן או ש"ע המאושר ע"י יועץ קרקע ומהנדס  יבוצע הדיפוןב.  
 .ל המזמין והמפקח. מודגש במיוחד כי בכל עבודות העפר ידופנו ויתמכו צידי החפירותש         
 .י לעבודות עפרבמידה והקרקע מחייבת דיפון כפי שנדרש במפרט הכלל         

 .לקבלן תהיה אחריות מלאה ליציבות החפירות ובטיחות העבודות המתבצעות באתר         
 

 לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן לאשור יועץ הקרקע חישוב סטטי של הדיפון ג.
 בהתאם לסוג הקרקע ולעומק המתוכנן. החישוב הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מהנדס       
  של הקבלן. קונסטרוקציה        

 
 דיפון ותימוך תעלות להנחת הצנרת יבוצע משני צידי התעלה באמצעות מערכת דיפון  ד.    

 , גרמניה, מהספקת חב' LTW" תוצרת חב' SYSTEM SLIDERAILמודולרית מסוג "       
 "י.ו.נ.י.ת.", או ש"ע.       

 

 תמיכות המסוגלותאו ש"ע עם  100VBמערכת הדיפון תורכב מפלטות מודולריות דגם    .ה
 לעמוד בעומד הקרקע הנדרש.       

 
                       זמני ללא העברה או פירוק הפלטות יתאים למרחק -אורך מינימלי של קטע דיפון בו ו.

 שתי שוחות סמוכות. בין 
 

 מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכניים המשמשים לבצוע ז. 
 .צנרת והנחת עפר עבודות  
 

 התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של ח. 
 . הספק/היצרן     
 ע ומערכת הדיפון.הקרק של מוחלטת יציבות תובטח     

 
 קצב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל הצנורט. 
 הנדרש לעיל.      

 .אחת הידוק שכבת עובי על שעולה לגובה אחת בבת יישלפו לא הפלטות           
 

 פירוק או העברת המערכת תהיה לאחר סיום  עבודות המילוי  וההידוק בקטע בין י. 
 . סמוכות שוחות שתי    
 

 בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן מערכת דיפוןיא. 

        מהספקת חב' LTW" תוצרת חב' SHORING CHAMBER SHEETPILE" מסוג מודולרית            
 המערכת החוצה. ל מיקום וגובה ש"י.ו.נ.י.ת." או ש"ע, כאשר מיקום ואורך השיגומים יותאם ל

 
 לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדיפונים ו/או אמצעים אחרים בהנחת צנרת, יב. 

                         כלול( החפירות צידי של והתימוך יפוןהד עבור ההוצאות כל את כולל) ומחירם            
  .הצנור  במחיר

  
  חשש יש בו מקום בכל החפירה של ודיפון תימוך לבצע הקבלן על כי בזאת מודגשיג. 
  לנאמר לעיל  בהתאם הדרושה החפירה לרוחב מעבר הנמצא כלשהו באלמנט לפגיעה     
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 בניית שוחות ומתקנים   2.2

  כללי 4.53

 , במפרט הכללי.  302ביצוע עבודות הבטון יהיה כמפורט בפרק 

 

   שוחות בקרה טרומיות 4.54

לפמן תעשיות בע"מ" או ושוחות הבקרה תהיינה עגולות מחוליות בטון טרום דוגמת "ו
 שווה ערך.  

ובעלות תו תקן.  בחוליות יהיו  658החוליות העגולות והחוליות הקוניות תהיינה לפי ת"י 
חורי  שלושה חורי הרמה, שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה פשוט. 

 עוברים.   לאההרמה יהיו חורים 

 וה ערך.  ושל "ולפמן תעשיות בע"מ" או ש MKאו  MCהחוליות תהיינה מדגם 

מורכבות בדפנות  ,631.2ליבת פלדה עם ציפוי פלסטיק לפי ת"י  -במדרגות תיהנה רחבות 
 ן החוליות.  ע"י היצר

וה ערך, ושל "ולפמן תעשיות בע"מ" או ש MBהתחתיות תהיינה תחתיות טרומיות מדגם 
 בעלות סימון השגחה של מכון התקנים.  

 דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליטית אחת )ולא יציקה בשני שלבים(.  

חברי שוחה ע"י המפעל. בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדויקים, ובהם מורכבים מ
בכל תחתית יהיו שלושה חורי הרמה, שיאפשרו הרמה   .40-סוג הבטון בתחתיות יהיה ב

בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם להרמת חוליות טרומיות, חורי ההרמה 
 יהיו חורים לא עוברים.  

מטר   1.50÷3.0בגובה  MMBבהתאם למסומן בתכניות ובפרטים התחתיות תהיינה מדגם 
 ביציקה מונוליטית אחד קירות ורצפה.  

בהתאם לדרוש בתכניות בתאי בקרה יהיו סולמות במקום שלבי דריכה. סולמות יהיו 
הסולמות יענו על הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה   .316Lריים, עשויים מפלב"מ למודו

  פרק ה' "עבודה של סולמות".  -)עבודה בגובה( 

לוב יהמכסים יהיו עשויים מש ( ובעלי תו תקן. 124-1994EN) 489י המכסים יהיו לפי ת"
וה ושל "ולפמן תעשיות בע"מ" או ש 33 -של יצקת ברזל ובטון מזוין, ויהיו מדגם כרמל 

 ערך.  

או דרישות  1205.4פתחי המכסים יהיו בקוטר שנדרש בתכניות ו/או בכתב הכמויות ת"י 
 אחרות.   

 

 סוגי המכסים לפי היעוד:  

 .400Dטון ממין  40  -מכסים כבדים  -בכבישים וחניות ציבוריות 
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   .125Bטון ממין  12.5 -מכסים בינוניים   -במדרכות, חניות פרטיות ושטחים פתוחים 

בתקרות תהיה בליטה או   , ותהיינה בעלות תו תקן.489התקרות תתאמנה לדרישות ת"י 
התקרות   ורכבות על תאי בקרה.מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזה, כאשר הן  מ

ס"מ בהתאם לפתח במכסה,  60הפתח בתקרות יהיה בקוטר   תהיינה עשויות מבטון מזוין.
 ה ערך.  ושל "ולפמן תעשיות בע"מ" או שו MTשיורכב עליהן. התקרות תהיינה מדגם 

      מחברי השוחה יהיו מחברים גמישים ואטומים העומדים בדרישות התקן האמריקאי 
923ASTM-C  . מחברי השוחה יהיו מסוג איטוביב TM וה ושל "ולפמן תעשיות בע"מ" או ש

 מחברי השוחה יורכבו בפתחים קדוחים במפעל.    ערך. 

ידרוש המפקח מצע ס"מ לפחות פרט למקום בו  10השוחות תבנינה על גבי מלוי חול של 
  יחים כהלכה.ם ומטוים וכל המישורים חלקישל חצץ.  הקירות יהיו ישרים חלקים וניצב

 וה ערך.  ובין החוליות יבוצע איטום באמצעות מחבר איטופלסט או ש

התאמת גובה תקרה למכסה תבוצע ע"י יציקת צווארון מבטון מזוין או בטבעות הגבהה 
 וה ערך.  וטרומיות סטנדרטיות דוגמת "ולפמן תעשיות בע"מ" או ש

 

  עבוד הקרקעית 4.55

 1:1.5יעשה ע"י מילוי בבטון רזה ועבוד פני הבטון בטיח צמנט  בוד הקרקעית של השוחותיע
 מחלק.  

ות צינורי הזרימה של התעלות בקרקעית השוחה יבנו בהתאם לגודלם וחתכיהם של הוקו
במקרה של הבדלים  שהם מחברים, כפי שסומנו בשרטוטים או לפי הוראות המהנדס. 

בהדרגה ובאופן שווה. הפרשי הרום ות המחוברים, יוגדל חתך התעלה צינורבקוטרם של ה
בין הכניסות והיציאות השונות יחוברו בצורה הדרגתית וקרקעית התעלה המחברת תעובד 

וי הזרימה וכל השטחים המשופעים וללא קפיצות וללא מעברים בקווי הזרימה. ק
 והעמוקים בתחתית השוחה יעובדו ויוחלקו באופן יפה ולשביעות רצונו של המהנדס.  

 

  כניסות צדדיות 4.56

על הקבלן להכין כניסות צדדיות להכנות לחיבורי קוים או חיבור מגרשים בכל השוחות 
 צינורכל כניסה כוללת עיבוד השוחה בפנים והכנת  בהתאם לתכניות או דרישת המהנדס. 

 לפחות בקוטר שייקבע בהתאם לתכנית או ע"י המהנדס.  'מ 1.00עם תושב באורך של 
הכל בהתאם לדרישות אורכי , בתוך המגרש מ' 1.0כנס יהמגרשים יש לה בהכנות לחיבורי

  המפקח. 

האורכים הנ"ל הם מינימליים,  -בכל מקרה אורכי החיבורים יקבעו במקום ע"י המפקח 
ות של הכניסות הצדדיות יש לאטום עם פקק מגבס עם טיט צמנט בצורה שלא צינוראת ה

וחות, ההכנה כוללת גם קידוח חור בקוטר יחדרו דרכם מי גשם או מי תהום לתוך הש
של "ולפמן תעשיות בע"מ" או  TMמתאים בשוחה והתקנת מחבר שוחה מסוג איטוביב 

 שווה ערך.  

כל העיבודים הדרושים בפנים השוחה והתשלום עבור קידוח החור והמחבר מסוג איטוביב 
התשלום עבור  סף. או שווה ערך, יהיו כלולים במחיר השוחה והקבלן לא יקבל תשלום נו

 והנחתו יהיה במסגרת הסעיפים להנחת צנרת.   צינורקטע ה

 בפקק גבס עם טיט צמנט יהיה בנפרד לפי כתב הכמויות.   צינורהתשלום עבור סתימת ה

 PVCידרש בתכניות או ע"י המפקח תהיה תוספת להכנה לחיבור מגרש ע"י זווית יבמידה ו
º90 160, בקוטרØ  צינורוקטע PVC 160טר בקוØ  מ' מעל פני הקרקע  0.5מ"מ לעליה עד- 

 למעלה.   צינורהסתימה  תהיה בקצה ה
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 התשלום עבור התוספת הנ"ל יהיה בנפרד לפי כתב הכמויות.  

 

  שוחה על קו קיים 4.57

הקבלן יבטיח זרימה חלופית של הביוב בקו הקיים וייבש את קטע הקו עליו תוקם שוחה 
 הקו נתן לשבור את הקו ולהקים עליו שוחה חדשה.   קוייחדשה. רק לאחר יבוש ונ

 

   חיבור קו ביוב לשוחת בקרה קיימת 4.58

עבודת חיבור קו חדש לשוחת בקרה קיימת תכלול קידוח החור בדופן השוחה, מחבר 
איטוביב, הסתימה מסביב בטיט צמנט, השינויים בתחתית השוחה ובכווני הזרימה. 

 המדידה ביחידות שלמות.  

 

 ני מדידה ותשלום  אופ 2.3

  שוחות בקרה 4.59

 של ה"מפרט הכללי".  302.11.3התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי סעיף 

 המחיר כולל: 

ה, הובלה והתקנה של החוליות, התחתיות )כולל קידוח חורים(, תקרות, מכסים, אספק
העבודה והכלים )המיתעל( וכל  קמדרגות, מחברי שוחה ואטמים וכן מצע החול הבנצ'י

 הדרושים להצבתם באתר.  

עבור עבודה ביבש במשך כל זמן בניית השוחה לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול 
 במחיר השוחה.   

 

   חיבור לשוחת ביוב קיימת 4.60

התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה מחיר כולל ביחידות שלמות שיכלול את כל 
 החומר והעבודה הדרושים.  

ור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל  אמצעי עב
הזהירות וכן עבור סתימה זמנית בקו קיים ופתיחתה לא ישולם בנפרד ומחיר  עבודה זו 

 יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  

 

 

 

  גושי עיגון 4.61

לפי יחידות קומפלט ללא  תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור גושי העיגון יהיה
 תלות בעומק החפירה וקוטר הקו הנעגן.  
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     תיקון בטון פגום 4.62

  לא ישולם בנפרד עבור תיקון בטון פגום וכל ההוצאות לכך תחולנה על הקבלן לבדו. 

 

   בדיקת לאטימות לדליפה החוצה )הידרוסטטית( 4.63

 .  פקחהמיות מצע ואספלט בנוכחות וים ושוחות יבוצע בגמר ביצוע תשתומבחן אטימות לק

 

 בדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי   2.4

 בודקים כל קטע צנרת שבין שני תאי בקרה עוקבים.  

יות  צינורות ייאטמו זמנית בפקקים מיוחדים. בתוך הפקקים יותקנו צינורהקצוות של ה
 עומד )שפופרות פיאזומטריות(.  

יות העומד, דרך השסתום שבפקק הממוקם בצד צינורממלאים במים את הצנרת, לרבות 
הנמוך של הקטע הנבדק. מילוי המים ייעשה בהדרגה ובאיטיות כדי לאפשר את יציאת כל 

 האוויר מהצנרת.  

 לחץ )עומד( הבדיקה ייקבע כך, שגובה המים בצינוריות העומד יהיה כדלהלן:  

 .ל קטע הצנרת הנבדקבצד הגבוה ש ימוםמינ מ' 1.8 -

  בצד הנמוך של קטע הצנרת הנבדק. ימוםמקס מ' 5.0 -

ות. חוזרים צינורספג בישעות לפחות כדי לתת להם לה 24משהים את המים בקו למשך 
 ות העומד.  צינורמדד בתוך יוממלאים את המים החסרים עד לגובה הדרוש שי

 דקות לפחות.   30משך הבדיקה יהיה 

יות צינורדי לשמור על מפלס המים המקורי בבמהלך הבדיקה מוסיפים מים לפי הצורך, כ
ליטר  12-כמות המים שהוספה כדי לשמור על המפלס המקורי לא תהיה גדולה מ  העומד. 

 ס"מ של הקוטר הפנימי הנומינלי.   1לשעה לכל קילומטר קו, לכל 

אם איבוד המים יעלה על השיעור המותר, יש לבדוק את קטע הקו בקפדנות כדי לאתר את 
הדליפה ולתקנם לפי הוראות המפקח. אחרי תיקון הפגמים חוזרים על הבדיקה  מקומות

 כאמור לעיל. על הבדיקה הזו חוזרים עד להשגת האטימות כנדרש.  

 

 

 

 

 מבחן אטימות לתאי בקרה    2.5

ות המבוא לתא ואת פתח המוצא מהתא באמצעות פקקי אטימה צינוראוטמים את פתחי 
 מתאימים. 
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 נעשית דרך חלל התא.  ות צינורהחדרת הפקקים ל

 שעות לפחות.   24ממלאים את תא הבקרה במים עד לתקרה, ומשהים את המים בתא למשך 

דקות. אם  60חוזרים וממלאים את התא במים החסרים עד לגובה הדרוש הנ"ל וממתינים 
המים בתא משלימים את הכמות החסרה עד לרום  מפלסירידה של  הייתהבמהלך זמן זה 

 שולי התא.  

 30המים לא ירד בתום  מפלסדקות נוספות,  30משאירים את התא מלא במים למשך 
 הדקות.  

לאחר הבדיקה מנקזים את המים מתא הבקרה באמצעות משאבה ומוציאים את פקקי 
 ות.  צינורהאטימה מפתחי ה

אם תוצאות מבחן האטימות אינן כנדרש, מאתרים כל תקלה, מתקנים אותה וחוזרים על 
 האטימות לשביעות רצון המפקח.   ביצוע מבחן

ת מים לצורך עריכת הבדיקה אספקעל הקבלן לבצע את כל הסידורים הדרושים ל
ולשאיבתם מקצה הקו בסיום הבדיקות. עבור הבדיקות הנ"ל לא ישולם בנפרד. הוצאה זו 

 כלולה בכל יתר על סעיפי העבודה.  

  
 
 

 נספח א'
 מפרט טכני לביצוע מערכות ניטור.

 

 
 מטרת המערכת : .1

כמויות נלווים שנפלטים מבתי עסק, מסעדות ובתי מלון ומבתים פרטיים  בעיר יוצרים 
מטרדים בצנרת הביוב וגורמים להצטברות שומנים בדפנות הצנרת הביוב ומגדילים את 

  הסיכון לחסימות, סתימות והצפות. 

ות העירוניות לרחוב מטרת המערכת הינה להקטנת הסיכון לגלישת הביוב ולהצפות משוח
 ו/או לים לרבות בקרה על איכות השפכים.

המערכת תבצע בקרת זרימת השפכים ברשת הביוב העירונית ותעקוב באופן שוטף אחר 
התנהגות השפכים ברשת הביוב העירונית, תדווח  על עדכונים שוטפים, תזהה אירועים 

ישות ביוב צפויות ועל חריגה חריגים של חוסר יכולת ההולכה של השפכים ותתריע  בפני גל
 באיכות השפכים.   

המפרט מגדיר  את הדרישה למערכת תקשורת תת קרקעית לניטור מערכות הביוב 
העירוניות. כאשר לצורך אספקה והתקנת המערכת לא יאושרו חפירות בכבישים ו/או 

 במדרכות לצורך פריסת כבלי תקשורת ו/או הזנת מערכות חשמל כלשהן.

 

ניתנת לרחבה, ובאמצעות אותה מערכת מהמרכז לקלוט אינדיקציות של איכות במערכת זו 
, מוליכות ולחצים בקווי המים בכל רגע נתון ולהציג תמונת מצב PHהמים, כלור נותר, 

 ובקרה רציפה הן למפלסי הביוב וחשד לשפכים חריגים והן למצב איכות המים ולחצי המים.

 
 אופן פעולת המערכת : .2
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שפכים ברשת הביוב תבוצע באזורים גיאוגרפיים, שיוגדרו בנקודות מפתח, מערכת לניטור 
ברחבי העיר, שתאפשר יכולת אוטומטית, קבועה ומתמשכת של ניטור רציף לגובה השפכים,  

 ואיכות השפכים בתאי הביוב, ממרכז בקרה.

המערכת תבצע בקרה שוטפת לגובה השפכים באמצעות חיישנים מתאימים וחיישנים 
 לאיכות השפכים ותעביר את הנתונים עד למרכז הבקרה. נוספים

המערכת תתריע על כל אירוע חריג, על עליית רמת השפכים בתא הביוב, מעל סף מסוים 
לרבות התייחסות לחשד לחריגה באיכות השפכים וכמו כן, תאפשר קבלתם של עדכונים 

בהם מותקנות יחידות  מחזוריים שוטפים, של רמת גובה השפכים, ואיכותם בכל תאי הביוב,
 הקצה.

 

 מערכת העדכונים השוטפים והתרעות מידיות על חריגות, יכללו את הנתונים הבאים :

 זיהוי חד ערכי של תא הביוב. -

מצב תקין של גובה השפכים / התראה חריגה )השפכים עלו גבוה מידי(, עבור חיישנים  -
 מסוג מצוף.

ים / התראת חריגות, עבור חיישנים מסוג מצב תקין של גובה השפכים ונתונים נוספ -
 סוני.-אולטרא

 ומוליכות השפכים  PHנתוני          -

 .זמן העדכון )הודעה מחזורית והתרעות( -

 עדכון בעת נפילת ערוץ תקשורת לתא ביוב מסוים. -

 איסוף נתונים וניתוח מפלסי הביוב בצנרת. -

 איסוף נתונים וניתוח ספיקות בצנרת. -

 יקת תקשורת, לפחות אחת לשעה )במקרה של מערכת מצופים(.בד -

 סונית(. -דקות )במקרה של מערכת אולטרא  15-בדיקת תקשורת, אחת ל -

תקשורת דו כיוונית )יזום על ידי תשאול המערכת ו/או לפי זמנים קבועים מראש(  -
 ניתנים לשינויי בכל זמן נתון.

 
 תאור פונקציונאלי של המערכת : .3

 כלול יחידת קצה זעירה משני סוגים, על פי הפירוט הנ"ל:המערכת ת

יחידת קצה זעירה, לבקרת ביוב, אשר תותקן בתא הביוב ותכלול את המקמ"ש הרדיו, 
 אנטנה פנימית, סוללות פנימיות והמארז. 

הכוללת מד מפלס אולטרה כל יחידת קצה מסוג זה, תסופק על ידי הקבלן הזוכה, כיחידה 
 על מבנה השוחה גם לאחר ההתקנה .  יש לשמור סוני

 אין בשום אופן לקדוח חורים ו/או לבצע שינויים, במכסי השוחות של הביוב.

ויכולת עמידות בהצפות ובסביבת גזים, הנפלטים  68IPתהיה עמידה, ברמת הגנה היחידה 
 מהביוב.
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תחת יחידת הקצה הזעירה, תותקן בדופן שוחת הביוב, בחלק העליון הפנימי של השוחה, מ
, או שווה RFלמכסה השוחה.  יחידת הקצה הזעירה תעביר את המידע, בתקשורת אלחוטית, 

 ערך מאושר.

כל יחידת קצה זעירה מסוג זה, תסופק על ידי הקבלן הזוכה, כיחידה משולבת, הכוללת את 
 סוני, על פי המפורט בכתב הכמויות.-החיישן האולטרא

 

 בהתקנת יחידות אולטרה סוני

 סוני, יועברו אל יחידת הקצה.-ופקים על ידי האולטראהנתונים המ -

 )ארבע שנים(. 4-יחידת הקצה זעירה תסופק עם סוללה פנימית, ל -

הנתונים, שהתקבלו ביחידות הקצה הזעירות, ישודרו בתקשורת אלחוטית, אל יחידת  -
 הממסר הקרובה, אשר תותקן על עמוד סמוך )עמוד תאורה או לחילופין  עמוד ייעודי(.

חידות הממסר, ישודרו הנתונים באוויר, עד לרכזת תקשורת, שתאגור את הנתונים.   מי -
 רכזת זו  תותקן על פי דרישת הלקוח.

 

 הוראות התקנת מערכת למדידת מפלס בשוחות

 

ההנחיות המצורפות כוללות את הגדרת תנאי האתר הנדרשים ואת הנחיות התקנת המתאם 
 המכאני המאפשר את התקנת החיישן. 

 מרכיבי המערכת:
 סוני -חיישן אולטרא •
 מתאם מכאני לצורך חיבורו לדופן השוחה. •
 יחידת תקשורת אוטונומית. •

 

 

 

 

 חיישן + יחידת תקשורת אוטונומית:

היחידה הינה אוטונומית ואינה דורשת הכנות ייעודיות )אספקת חשמל ותקשורת( אך נדרשת 
 קליטה סלולארית באתר ההתקנה.

 ל גבי מוט ברזל באמצעות מתאם ייעודי המתחבר על גבי דופן השוחה. היחידה מותקנת ע

 התקנת היחידה באתר תתבצע ע"י חברת שניידר בליווי חברת אייכה.

 

 הנחיות התקנה מתאם מכאני לחיישן:

יש לוודא כי יש ברשותך את כלי העבודה הנדרשים לביצוע ההתקנה: פטישון, פטיש,  .1
 מברגה, ברגי נירוסטה, דיבלים.

 

 לוחית

 חיישן

 נוזל

 פני השטח
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יש למקם את המתקן במקום בו הוא לא יפריע לסגירת המכסה ולירידה לתוך השוחה  .2
ס"מ לפחות מפני הנוזל  30במקרה הצורך. יש להקפיד כי קצה החיישן יהיה במרחק של 

 הנמדד.
 

 התקן את לוחית התיאום לצוואר השוחה. .3
 

 תלה את מוט הברזל על לוחית התיאום באמצעות וויי התליה הזוויתיים. .4
 

 ודא כי  החיישן היושב על מוט הברזל מכוון אל פני הנוזל הנמדד.ו .5
 

לפני סגירת השוחה וסיום העבודה באתר יש לוודא כי מכסה השוחה לא פוגע ביחידת  .6
 התקשורת.

 
 בסוף התקנת הציוד מדוד את עומק המים )רשות(. .7

 
 

 יחידות הממסר

סוללה פנימית, יחידות הממסר כוללות את מקמ"ש הרדיו, אנטנות פנימיות,  -
 לאספקת אנרגיה לממסר והמארז המתאים, לתלייה בגובה על עמוד חשמל.

 יחידות ממסר אלה יותקנו בגובה, בחלקו העליון של העמוד. -

 מיחידות הממסר ישודרו הנתונים, בתקשורת אלחוטית, אל רכזת התקשורת. -

 ד.יחידת הממסר תהייה בעלת יכולת להעברת נתונים, בתקשורת אלחוטית בלב -

)חמש  5-ל סוללה פנימיתחידת הממסר תוזן באנרגיה, בשתי האפשרויות הבאות : י -
 , בלבד.או בשתי האפשרויות גם יחדו/ אנרגיה סולאריתשנים( ו/או 

יחידת הממסר תהייה יחידה סגורה ואטומה ועמידה לכל מזג אויר ובדרגת אטימות  -
 .68IPשל 

 רכזת

 שקים חיצוניים.הרכזת כוללת את מקמ"ש הרדיו, מארז וממ -

 הרכזת עצמה תותקן באתר, שיוגדר ע"י הלקוח. -

הרכזת תחובר לאנטנה, אשר תותקן על התורן.  את התורן יש להתקין על גג האתר  -
 שנבחר.

 מרכזת התקשורת יבוצע חיבור פיסי, לאנטנה על גג המבנה. -

, למחשב ETHERNET TCP/IPמרכזת התקשורת יבוצע חיבור פיסי, בתקשורת  -
 שו"ב.תוכנת ה

 המערכת תעביר את סוגי המידע הבאים

 מצב תקינות רשת התקשורת ותקינות יחידות הקצה. -

 התראה על עליה במפלס )מצוף ראשון נמוך או מצוף שני גבוה(. -

 סוני( -נתוני מצב גובה המפלס )חיישן אולטרא  -

זמנית של שינוי באחד -כל יחידות הקצה )מהסוגים השונים( יכולות לדווח בו -
 ישנים.החי

 
 תקשורת : .4

, או שווה ערך RFיחידות קצה זעירות )אולטרא סוני( יעבדו בתקשורת אלחוטית,  -
מטרים, מיחידת הקצה   40מאושר ויאפשרו העברת נתונים, במרחקים של לפחות 

 ליחידת הממסר.



 להחלפת קו מאסף לביוב ברח' א.ס.לוי ויחזקאללעבודות  01/2021מכרז 

 חתימת המשתתף + חותמת: ____________  
 

 

 77עמוד | 

ללא  -יחידות הקצה הזעירות יעבדו בתדר תקשורת שבו לא נידרש רישיון הפעלה  -
 עלות שימוש.

כלומר כל  MESH, בלבד בשיטת RFות הממסר יעבדו בתקשורת אלחוטית, יחיד -
יחידות הממסר תוכל לשמש כממסר לכל היחידות האחרות ויאפשרו העברת נתונים 

 קילומטרים ויותר מיחידת הממסר לרכזת. 5במרחקים של 

תקשורת בין יחידות הקצה ליחידות הממסר ובין יחידות הממסר לרכזת יהיו ברמת  -
 גבוהה בעברת הנתונים. אמינות

מערכת התקשורת האלחוטית תאפשר עבודה דו כיוונית בין היחידות בשטח למרכז  -
 הבקרה בכל נקודת זמן.  ותאפשר לקבל נתונים בזמן אמת בסנכרון עם מרכז הבקרה.

 תדרים

מיחידות הקצה שבבור הביוב ליחידת הממסר שעל העמוד התדר לא  -בערוץ הגישה  -
)תחום תדרים שאינו דורש רישוי(.  באחריות הקבלן הזוכה לדאוג  MHz 325-יעלה מ

 לאישור של משרד התקשורת שיחידות הקצה עומדות בתדר הנ"ל.

ברשת התקשורת שבין יחידת הממסר שבעמוד אל אתר הקליטה על הקבלן לדאוג  -
 ( עבודה עבורו.MHz480לאישור ממשרד התקשורת שהוא רכש תדר )

 אנטנות

חייבת, שיחידת הקצה הזעירה, שבתא הביוב, תכלול אנטנה פנימית החברה הזוכה מת -
 בלבד.

 החברה הזוכה מתחייבת, שיחידת הממסר, על העמוד, לכלול אנטנה פנימית בלבד. -

 
 מרכז בקרה ראשי .5

  SCADA HMI-מחולל יישומים עבור  ה

  Windows  -תוכנת השו"ב  תתמוך במערכות ההפעלה המתקדמות  -

- NT/2000/2003/XP/VISTA. 

ביט אמיתי בכל המודולים התפעוליים )בעמדת עבודה( במערכת  32-תמיכה ב -
 התוכנה.

תמיכה בהצגת הנתונים במערכת על בסיס טכנולוגית אינטרנט על גבי דפדפן אינטרנט  -
 סטנדרטי. 

 

 מנגנון פנימי מונחה אירועים 

דולים ( בכל המוEvent Drivenהתוכנה תסופק עם מנגנון פנימי מונחה אירועים ) -
 המאפשר ניצול מרבי של המעבד במחשב.

יכול  HMI Client.  כל Multi Client/Multi Serverתמיכה מובנית בארכיטקטורת  -
 ומכולם ביחד. HMIלראות מידע מכל שרת 

לפיתוח תכניות  APL's – Application Programming Interface -תמיכה בפונקציות  -
 C + +,Visualי תקשורת בשפות תכנות: וממשק  Application Modulesמשתמש 

C++,Visual Basic. 

ומופיעים בכל מודול התוכנה במערכת  שקופיםהמשתנים מוגדרים פעם אחת והינם  -
ללא צורך בהגדרה מחדש של המשתנים כולל משתנים הנמצאים בתחנות אחרות 

 הרשת.
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 חלונות

וגים שונים בו התוכנה תאפשר  הצגה מתקדמת של חלונות מאותם סוגים או מס -
זמנית במערכת כגון: חלונות תמונה, חלונות גרפיים, חלון המציג אזור נוסף של 

 המתקן.

שונה, חלונות נתונים בתצורה גרפית, חלונות לניתוח הנתונים, חלונות  Zoom-ב -
 זמנית.–התראות, חלונות תוכנות חיצוניות כגון גיליון אלקטרוני והכול בו

לתי מוגבלת במספר צבעים בהתאם לכרטיס הגרפי. ותמיכה ב GUIתמיכה בממשק  -
וכדו'( מתוך מסכי  Office, Gisתאפשר מעבר לכל תוכנה אחרת )כגון  HMI-תוכנת ה

 .HMI-, בצורה נוחה ביותר )כפתורי הפעלה(, ע"י קישוריות מובנית בHMI-ה

 תקשורת

זמנית( -לתוכנה תהיה יכולת תקשורת עם כל  ערוצי תקשורת של המחשב במקביל )בו -
לציוד בקרה שונה  כמו כן תכיל באופן מובנה ממשקי תקשורת לציוד שטח ולרוב 

 הבקרים הקיימים בשוק. ללא מגבלה למספר תחנות ברשת.

, ללא צורך בעצירה של On Line-התוכנה תסופק עם תמיכה מלאה בעבודה ב -
ים האפליקציה העובדת בשטח כגון: הוספת שערים, הגדרת התראות, הגדרת משתנ

ועוד. הכנסת שינויים במערכת  HMI-בחלונות הגרפיים, תוספת מסכים, פיתוח של ה
ללא צורך בעצירת האפליקציה וללא צורך בשינוי  HMI -הבקרה וכניסה אוטומטית ל

 קונפיגורציה.

עבודה עם ממשקים טוריים וממשקים מהירים באמצעות כרטיסי תקשורת מהירים  -
 .TCP/IP, Ethernetכגון: 

 , השרתים וכו'.PLC's -בדיקת תקינות עם כל מרכיבי המערכת ה יכולת -

המערכת תציג במסך ייעודי את פריסת רשת התקשורת, תתריע על כל אובדן תקשורת  -
 עם כל אחד מתחנות הרשת בזמן אמיתי.

 

 הרשאות

המערכת תאפשר אבחנה בין משתמשים על פי רמות הרשאה ו/או סיווג על פי מיקום  -
 י פונקציונאליות.ו/או סיווג על פ

המערכת תאפשר יכולת בשימוש מאגר המשתמשים של מערכת הפעלה כחלק  -
 .HMI-ממערכת ה

 מספר בלתי מוגבל של אפשרויות הרשאה למנהלים, אנשי מערכות, מהנדסים וכו'. -

 

 תמונות

 מתקדם לעריכה של האפליקציה תוך קבלת עזרה לכל פונקציה. Toolboxכלי  -

סיות מוכנות כגון: פוליגון, ריבוע, מעגל, קשתות וכדומה. תמיכה מובנת בצורות הנד -
 יכולת הצגת אלמנטים על פי רמת ההרשאה של המשתמש.

 יכולת הצגת אלמנטים על פי רמת ההרשאה של המשתמש. -

פתיחת חלונות ומעבר ביניהם כגון: תמונות, גרפים והתראות, תבוצע בצורה פשוטה  -
 אינטרנט.ונוחה, בתצורה הרגילה ובטכנולוגיית ה

 

 גרפים

יכולת הצגה של שמונה משתנים, בכל פקד גרף, ללא הגבלה במספר הפקדים בחלון  -
 ובחלונות הגרפים השמורים בדיסק.
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זמנית.  הכנת הגרפים להצגתם -תמיכה בהצגת ריבוי חלונות מסוגים שונים בו -
 בטכנולוגית האינטרנט בצורה אוטומטית ושקופה.

 סל בצורה אוטומטית מתוך תמונה קיימת.תמיכה בייצוא נתוני הגרף לאק -

 

 התראות

אפשרות הגדרות מקומיות כל תחנת עבודה + התראות ללא הגבלה מתחנות אחרות  -
( המעניקה שליטה Explorerברשת, בנוסף אפשרות הגדרת התראות בתוצרת עץ )

 תפעולית על כל ענף וענף.

 .Trail Audit –ות מעקב , ירשם לקובץ מוצפן למטרset pointכל שינוי בתוכנה כיול  -

 כלי סינון מתקדמים להגדרה והצגת ההתראות מסוגים שונים. -

הגדרת אזור בתמונה השייך לכל התראה והתראה וקפיצה מיידית לאזור זה בלחיצת  -
 כפתור העכבר.

 

  Scheduler -תכנון לוח זמנים 

 דים וכדומה.תכנון לוח זמנים, על פי שעות, ימים, שבועות, חודשים, שנים, ימים מיוח -

הפעלה אוטומטית של כל האלמנטים )תגים( שהוגדרו על פי לוחות הזמנים שתוכננו  -
 מראש.

, כגון: OLEDBיכולת רישום של מידע מצטבר, לבסיסי נתונים פתוחים מבוססי  -
ORACLE ,SQL ,MS-ACCESS .'וכו 

או תנאי יצירה והפקת דו"ח, באופן יזום, או בהתניה, על פי הגדרה מראש, לפי אירוע  -
 מורכב אחר.

כולת בשמירת הדוחות באמצעי אחסון מקומיים או מרוחקים ברשת. שליחת הדו"ח י -
( בצורה אוטומטית לרשימת נמענים מוגדרת מראש. הדפסת דו"חות e-mailכדוא"ל )

באמצעי הדפסה מקומיים או מרוחקים ברשת ויצירת דו"חות והפצתם לכל מקום על 
 גבי האינטרנט/אינטראנט.

 .PDFרת דו"חות נתונים מאובטח כדוגמת יצי -

 

 טכנולוגיית האינטרנט . 6

כל הנתונים, התמונות, חלונות ההתראה והגרפים יהיו ניתנים להצגה ושליטה דרך דפדפן 
אינטרנט סטנדרטי, על פי רמת ההרשאה של המפעיל. הכנת אפליקציית האינטרנט פשוטה 

 ודורשת ידע בסיסי במחולל היישומים.

ית האינטרנט חייבת להיות זהה לאפליקציית האינטראנט לשם אחידות המערכת אפליקצי
 ופשטות בתחזוקתה.

גישה לאינפורמציה תהיה  דרך הרשת הפנימית שבה פועלת האפליקציה )אטראנט( ללא קשר 
 לעולם החיצון ו/או דרך האינטרנט העולמי בגישה מכל מקום בעולם.

 קישוריות

ות אחרות ברשת בשינויים שבוצעו בתמונות, גרפים יתאפשר עדכון נוח של תחנ -
 וכדומה, בעזרת כלי מובנה.

 OPC, תמיכה בסטנדרט : DDEהתוכנה שתסופק תאפשר תמיכה מובנית בפרוטוקול:  -
(OLE for Process and Control )Clint/Server .וכלי פיתוח לסטנדרט זה 
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 .ODBCלכל מסד נתונים בסטנדרט  SQLקישוריות -כנ"ל תמיכה  ל -

 .OLEDBבתוכנות התומכות בסטנדרט:  OLEDB-קישוריות ב-כנ"ל תמיכה  ל -

, + Modbus TCP/IP ,Modbusכנ"ל תמיכה גם בפרוטוקולי תקשורת כדלקמן:  -
ASCII ,Ethernet SNMP. 

 

 דו"חות

ככלי אופטימאלי לדגימה, רישום  HMI-מודול דו"חות יהיה  מובנה וישולב בחבילת ה -
 כת הבקרה, אוטומציה ועיבוד תהליכים.ודיווח נתונים במער

מודול הדו"חות ישמש לדיווח וניתוח המאפשר הפקת דוחות יעילים מכוונים לכל  -
מטרה ולכל תחום נדרש. כתוצר משולב, מסייע בקבלת החלטות נכונות ברמות 

 ההנדסה והניהול ומשרת כאמצעי לשיפור וייעול בייצור ובאיכות התוצרת.

 וחדשניים וייחודיים בהתאם לדרישה. הפקת דו"חות מודרניים -

 חסכון וקיצור משמעותי בזמן קונפיגורציית הדו"ח. -

 ערכת פיתוח להרחבת יכולות המחולל זמינה ללא עלות כספית. -

 מאפשר יצירת דו"חות עם הטעמת לוגו חברה של הלקוח. -

 יכולת גישה מובנית למספר אתרים שונים בו זמנית. -

 עסקי עדכני. יכולת גישה, הפקה והדפסת מידע -

 
 : SMSתוכנה לשליחת התראות ותקלות כהודעות  .7

התוכנה שתותקן תהווה מוצר המספק קשר ושליטה דו כיווניים עם מערכות מבוקרות 
 באמצעות טלפונים סלולאריים.

( והודעות טקסט של ספקי הסלולר לשם SMSהתוכנה תעשה שימוש במבזקים אלקטרוניים )
 ל לבין המערכת המבוקרת.יצירת תווך אלחוטי בין המפעי

ניתן  יהיה לשלוח, מהמערכת המבוקרת הודעות כתובות בעלות חלק קבוע )טקסט( וחלק 
 משתנה )ערכים דינמיים(.

 המערכת תתמוך  במספר רב של משתמשים וסוגים שונים של מכשירי קצה.

 התוכנה תותקן  ברקע של עמדת מכשירי קצה.

 ברשתות הסלולר. -קצה )שאילתות והפעלות( המערכת תאפשר  שליטה ובקרה ממכשיר ה

 שירות הודעות טקסט

 מהות השרות הנה העברת הודעות כתובות. -

 ההודעות יעברו  בערוצי הבקרה של הרשת הסלולארית. -

 ניתן יהיה  להעביר ולקבל הודעות, תוך כדי שיחה. -

 במידה והטלפון אינו זמין, תשמע  ההודעה ברשת עד לזמינותו המחודשת. -

 לה של ההודעה שניתן לשלוח תלוי בסוג המכשיר המקבל ובספק הסלולארי.גוד -

 Configurator -הגדרות שימוש 

 : ניתן  יהיה להגדיר את חומרת ההתראה באמצעות סימול גרפי. דרגת חשיבות -
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: ניתן יהיה  לקבוע את תדירות ההודעות החוזרות עד להעלמות התקלה ו/או נודניק -
 עד לביצוע אישור.

: ניתן יהיה לקבל דו"ח אירועים ובו: תקלות שאירעו, הודעות שנשלחו אירועיםדו"ח  -
 ואישורים שהתקבלו.

: ניתן יהיה  לסנן הודעות חוזרות ונשנות על ידי הגדרת שליחתן רק אחת לפרק סינון -
 זמן מוגדר.

: הגדרת קבוצות משתמשים בהתאם למשמרות, מחלקות, תפקידים רשימת תפוצה -
 ניהוליים ועוד.

תוכנה תתמוך  ברשת סלולארית ומצריכה מנוי ברשת ומודם סלולארי המחובר ליציאה                ה
 לספק הסלולארי.  Frame Relayטורית או לחילופין, קישור: 
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 (1)2נספח א

 

 כתב כמויות

 

 מסמך בנפרד.ף רמצו
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 .אישור ביטוחי הקבלן -ב' נספח 

 

 
 

 
 

 .בנפרד מצורף מסמך 
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  פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום - טופס

 על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים:  החוזהחתימת  עם 

 לקבלן לפי המועבריםפקיד השומה על קביעת שיעורי הניכוי במקור מכספים  אישור .1

 חשבונות מאושרים. בהעדר אישור זה ינוכה מס בהתאם לחוק.  

, 1975-וחוק מס ערך מוסף תשל" לפיכחוק  תחו"על הגשת דו ממנהל המכס והמע" אישור .2

 במועד הגשת ההצעה.  יצורףאשר 

 כשרשומים בו כל הפרטים הבאים:  זה טופס .3

של החברה:   מלא שם 

 ________________________________ _____________ 

 _ ______________________החברה ו/או בעל זכות חתימה בשם החברה:   מנהל שם 

 ______________________________________________________________

__  

מיקוד:  כוללמלאה  כתובת 

___________________________________________ _ 

 _ _____________וסק מורשה: ____________' עמס' טלפון: ______________ מס 

 אליו יש להעביר כספים אשר להם זכאי הקבלן:  קהבנ חשבון פרטי 

: הבנק שם 

 ___________________________________________________ ___ 

הסניף:  ושם' מס 

___________________________________________________  

הבנק:  סניף כתובת 

_______________________________________________ __ 

בבנק:  חשבון' מס 

________________________________________________ __ 

ספירת הימים  , פרק י"א,2חלק  -כרך ב' של  2.71ומס'  2.70האמור בסעיפים מס'  למרות .4

ש קלנדרי, המועד בו חוד כלשל  5-לקביעת המועד המאוחר ביותר לביצוע התשלום תחל ב 

 . ביובהחשבון המאושר חייב להיות במשרדי המינהל לפיתוח תשתיות  
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, ו/או לא מסר את כל הפרטים זהוהקבלן לא הגיש חשבון כנדרש ו/או לא מילא טופס  במידה .5

 בתשלומים.  לאיחור אחראיוהמסמכים הרשומים, אין המזמין 

 

                                                                                      

 הקבלן וחותמתו  חתימת                                      א ר י ך ת 
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 רשימת ספקים לצנרת המסופקת ע"י הקבלן -טופס 

 

להלן רשימת הספקים והיצרנים של הצנרת בכל העומקים הכלולה במחירי היחידה של סעיפי 
 קט זה ושם יצרןאת שם הספק שנתן לנו הצעה לפרוי ות. הרשימה כוללתצינוראספקה והנחה של 

 יחסים בהצעה.     יהצנרת שאליו מת

 ות שיסופקו על ידי הקבלן חייבים להיות בעלי תו תקן ישראלי.  צינורכמובהר בזאת כי כל ה

 קט בכל מהלך עבודה.  צינורות אשר ילווה את בצוע הפרויהקבלן יעמיד שרות שדה מטעם יצרן ה

 שרות השדה את עבודתו.  על הקבלן לפרט בהצעתו את הדרכים בהם  יבצע 

ותפסל בדק ולא תבחן י, הצעתו לא ת6קבלן אשר לא ימלא את כל הפרטים הנדרשים בפרק   הערה:
 הסף.    על

 

 : PVCצנרת  .1

 לביוב לפי ת"י כמפורט.    SN - 8מריביב עבה  PVCצנרת 

 

 שם הספק: ___________________________________________  

 

 ___________________________________   שם היצרן: ________

 

 נציג שרות השדה: ______________________________________   

 

 סוג הצינור קוטר מס'
 כמות משוערת

 )מ"א(

 מחיר יח'

)₪( 

 סה"כ

)₪( 

1.1      
1.2      

   )לא כולל מע"מ( PVCסה"כ צנרת 

 

 

   : צנרת פוליאתילן .2

 כמפורט.  , 5392פי ת"י ל ,100PEצנרת פוליאתילן 

 

 שם הספק : __________________________________________  

 

     שם היצרן : __________________________________________ 
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 סוג הצינור קוטר מס'
 כמות משוערת

 )מ"א(

 מחיר יח'

)₪( 

 סה"כ

)₪( 

      

   סה"כ צנרת פוליאתילן )לא כולל מע"מ(

 

 

 ותצינוררן / ספק ההצהרת יצ

היצרן / ספק מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את השימוש לשמו רוכש המזמין את 
ות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי שפכים צינורות, וכי הצינורה

י התכנון שהוצג בפניו ובאם תבוצענה הוראות מפרטי "ות מתאימים ליעודם זה עפצינורוכי ה
 ות שהוצגו בפניו.  צינורור, ההובלה והטמנת ההיצ

   

_________________________   ____________________      __________________ 

 חותמת                                    כתובת+ חתימה         שם היצרן / ספק הצנרת             

   

 

 

 

יע פריטים נוספים ו/או השלמות ו/או נתונים נוספים : המזמין יהיה רשאי לדרוש מן המצהערה
לגבי פריטים קיימים, בין אם בשלב המכרז ובין אם בשלב ביצוע העבודות, וזאת מבלי שיהא בכך 

 כדי להוות פגם מהותי בהצעת המציע.
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 הרשות הממשלתית למים וביוב

 תשתיות ביוב לפיתוחהמינהל  במסגרת

 מכרז מס'                                  

 התכניות רשימת

 כרך ג'   

 רשימת תכניות

 

 מס' תוכנית קנ"מ תכנית   

 2290-01-03-3.1 1:1500  מפה כללית –תכנית תנוחה 

 2290-01-01-1 1:250 תכנית תנוחה  

 2290-01-01-2 1:250 תכנית תנוחה  

 2290-01-01-3 1:250 תכנית תנוחה  

 2290-01-01-4 1:250 תכנית תנוחה  

 2290-01-02-2.1 1:1000;  1:100 חתך לאורך לקווי ביוב

 2290-01-02-2.2 1:1000;  1:100 חתך לאורך לקווי ביוב

 2290-01-02-2.3 1:1000;  1:100 חתך לאורך לקווי ביוב

 2290-01-02-2.4 1:1000;  1:100 חתך לאורך לקווי ביוב

 2290-01-02-2.5 1:1000;  1:100 חתך לאורך לקווי ביוב

  ללא קנ"מ סכמה לקו מאסף לביוב

 2290-01-04 1:7500 פתרון קצה להולכת שפכי ביוב

 

 מס' פרט פרטים 

 3 חתכים טיפוסיים בכביש ובמדרכה/שביל

 B5 תא בקרה עגול עם מפל חיצוני כולל עטיפת בטון

 B7 שוחת בקרה מלבנית לביוב לעומקים גדולים

 B8 וב לעומקים גדוליםשוחת בקרה עגולה לבי

 B9 פרט למרחקים בין צינורות )משמ"ל( בהתאם למשרד הבריאות

 B11 פרט לשרוולי פלדה
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 P6 פרט תעלה טיפוסית לצינור אל מתכתי

 P7 פרט תעלה טיפוסית לצינור במי תהום

 P8 פרט יציקת בטון בחציית כבישים

  

 W9 פרט לגושי עיגון ועטיפת בטון

 601 לביוב תא בקרה טיפוסי

    

 

 

 אם תתווספנה במהלך ביצוע העבודהוכן כל שאר התוכניות שתתווספנה 
 


