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 להסכם  נספחים –חלק ב'  

 נספח א' 

 מפרט טכני מיוחד 

 כללי  .1

 מבוא .1.1

הסעיפים להלן באים להסביר ולהוסיף הסברים או להדגיש את היקף העבודה ותנאיה.  
הפאושלי   מקרהבשום   המחיר  החוזה.  בתנאי  מהנאמר  להקל  או  לגרוע  באים  הם    אין 

ואחזקה מונעת    וביצוע עבודות פיתוח בהיקף מוגבל  ,שוטפת  החודשי בגין עבודות האחזקה
דקל במחירון  היחידה  מחירי  המכרז  לפי  במסמכי  שפורט  כפי  ההנחות  יחשבו   ,ולאחר 

. לא תינתן כל תוספת מחיר עבור עבודות שנדרשו פים את העבודה כולה על כל פרטיהכמקי
השונים,   והאביזרים  החומרים  יצרני/ספקי  לדרישות  בהתאם  של  במפרטים,  דרישות 

של  ובכל מסמך אחר  להגנת הסביבה  כגון: משרד הבריאות, המשרד  רשויות מוסמכות 
נדרשים  אך  ומפרטים  פורטו במסמכי המכרז  לא  או  הודגשו  לא  גם אם  זה   מכרז/חוזה 

 כאמור לעיל.  לצורך ביצוע מושלם של העבודה 

בישובים דימונה, ערד,   והפרטית  הקבלן הזוכה יתחזק את רשת המים והביוב העירונית
בכל משך תקופה החוזה   לתאגיד  ויצטרפו  במידה  נוספים  וגורמים  בירוחם  רמון  מצפה 

ויבצע עבודות פיתוח ב אחזקה  ו  היקף מוגבלוזאת תמורת תשלום חודשי קבוע בהצעתו 
 שאינן כלולות באחזקה השוטפת כפי שמוגדרת במסמכי החוזה.  ,מונעת

עים הטכניים הנדרשים לביצוע העבודה ובכללם בעלי  עבודת הקבלן תכלול את כל האמצ
צנרת   והתקנת  הובלה  אספקת  וכנדרש,  המכרז  במסמכי  כמפורט  הסוגים  מכל  מקצוע 
ואביזרים מכל הסוגים, מחברי תיקון למיניהם, כל חומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם 

חר השלמת  של העבודות, כל החומרים לביצוע מושלם של החזרת מצב השטח לקדמותו לא 
העבודות, אספקת מים בקווים זמניים, מעקפי ביוב, כלים מכניים לביצוע העבודה, כלי  
רכב, תקשורת, נקיטת על אמצעי הבטיחות לרבות סימון ושילוט, הכוונת תנועה, הסדרי  
בזק,  חשמל,  ישראל, חברת  בכללן, משטרת   תנועה, קבלת אישורים מהרשויות השונות 

נתיבי ישראל, רכבת ישראל, רשות העתיקות, רשות הגז, תאגיד  חברות הכבלים, מקורות,  
 מעיינות הדרום, הרשות המקומית וכיו"ב. 

 מזמין העבודה .1.2

תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ )להלן "החברה" או    -מזמין העבודה הינו מעיינות הדרום
 "התאגיד"( 

 תיאור העבודה .1.3

ה"( של רשתות המים והביוב  מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע אחזקה שוטפת )להלן "אחזק
והפרטיות מ  העירוניות  בריכות  )ללא  מרכיביהן  כל  ולביוב(  על  למים  ותחנות שאיבה  ים 

ירוחם ובתחום גורמים או רשויות נוספות שעשויים  ובישובים דימונה, ערד, מצפה רמון  
עבודות   מהתאגיד.  שירותים  לקבל  או  הדרום  מעיינות  לתאגיד  חדשות  להצטרף  פיתוח 

 ת אחזקה מונעת. ועבודו

 אחזקה שוטפת לפי מחיר פאושלי  .1.3.1

והביוב המים  רשתות  אחזקת  והפרטיות  עבודות  כל    העירוניות  במשך  תבוצענה 
 . שעות היממה, יום ולילה, בשבתות וחגים

הפאושלי  במחיר  שכלולות  שלהלן  העבודות  שכל  כל    מודגש  את  כוללות  החודשי 
וכל הנדרש    , אישורי רשויותהחומרים, חומרי העזר, האמצעים, כוח האדם, הציוד

 לביצוע מושלם של העבודות. 
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אחזקה שוטפת, הכוונה לעבודות הכרחיות במערכות המים והביוב לצורך המשך  
תפקוד המערכות  באופן רציף וללא פגיעות ברווחת התושבים, בטיחות התושבים,  

  פתיחת רשת המים   יעת מטרדים תברואיים, ועוד כגון תיקוני פיצוצים, סגירת/מנ
ברשת באביזרים  טיפול  כך,  השוטפת    לצורך  המים  ואספקת  מתפקדים  שאינם 
  מתפקדות ופוגעות בתפקוד רשת המים,  ןשאינ  נפגעת, טיפול במערכות הידראוליות

בתאים/מכסים  ותושב    תקרות,/טיפול  בטיחותית  סכנה  להיפגע  שמהווים  עשוי 
ותקין  מהם וכל פעולה שהיא הכרחית לביצוע מידי על מנת לאפשר תפקוד שוטף  

 של מערכות המים והביוב. 

שהן      כל הפעולות המתוארות לעיל אחזקה שוטפת של מערכות הביוב  כוללות את  
ניים  ורלוונטיות למערכות הביוב כגון טיפול בפיצוצים בקווי סניקה וקווים גרביטצי 

פגעו, טיפול באביזרים במערכות הביוב בעיקר בקווי הסניקה כגון מגופים,  במידה ונ
ומניעת   חסימות  בטיחותית,  מבחינה  בתאים  טיפול  אוויר,  שסתומי  חוזרים,  אל 

 . 'גלישת הביוב לשטח ציבוריים, וואדיות וכו

לרמה   לקדמותו  השטח  מצב  החזרת  גם  כוללת  השוטפת  שהאחזקה  מודגש 
 הטיפול.שהייתה לפני ביצוע 

 : את העבודות להלן כוללת בין היתר הכלולות במחיר הפאושלי  ותהעבוד 

תיקוני פיצוצים בצנרת המים העירונית  ובקווי סניקה במערכות הביוב   .1.3.1.1
מ"מ( או בקטרים גדולים או קטנים יותר    500)   20"  כוללו  בכל קוטר עד

ת  הם  עירוניות. הצינורוה    והביובבמידה ויחולו שינויים במערכות המים 
אסבסט מרים,  פי.וי.סי;  כולל  שונים  וחומרים  פלדה,  -מסוגים  צמנט, 

וכו'. פוליאתילן  מצולב,  למפרט    פוליאתילן  בהתאם  יבוצעו  התיקונים 
הנדרשים   החומרים  המכרז,  במסמכי  המפורט  כל  את  וכוללים  הטכני 
במידת   מוגבל  באורך  צנרת  קטעי  החלפת  כולל  התיקון  ביצוע  לצורך 

, היתרי  הנלוות לצורך ביצוע התיקון כמפורט, הסדרי תנועהצורך, פעולות  
חפירה, תאומים, שאיבת מים, ניקוי השטח, שימוש בציוד וכוח אדם מכל  
לקדמותו   השטח  החזרת  מושלם,  תיקון  לביצוע  שנדרש  כפי  הסוגים 

 בשלמות וכל פעולה שנדרשת להחזרת מצב המערכת לתפקוד מלא. 

בקווי   .1.3.1.2 שברים/קריסות  גרביטציונייתיקוני  סוג    םביוב  ובכל  קוטר  בכל 
הסדרים להטיית    ,1.3.1.1כל המפורט לעיל בסעיף  כולל    בתאגיד  םהקיימי

הביוב למנוע  ע"י משאבות, חסימות    זרימת  מנת  על  הנדרש  גלישת  וכל 
לשטח ו  ביוב  כנדרש  צנרת  קטעי  החלפת  ע"י  בקריסה/שבר  ל  כטיפול 

 פעולה נדרשת להחזרת המערכת לתפקוד מלא. 

יקוני פיצוצים ופגיעות במרכיבי רשת המים והביוב שנגרמו ע"י גורמים  ת .1.3.1.3
בסעיף    חיצוניים המפורט  כל  במסמכי    1.3.1.1כולל  המפורט  וכל  לעיל 

   החוזה 

ראש    בהידרנטים  טיפול .1.3.1.4 החלפת  כולל  ניתן    הידרנט פגומים  ולא  במידה 
הברז,   פתיחת/סגירת  ידי  על  הנזילה  את  במידה    החלפתלהפסיק  זקף 

החלפת   מתפקד,  ולא  במידה  שבירה  מתקן  החלפת  ונוזל,  חלוד  והזקף 
 והקו הראשי במידה והצינור נוזל או במצב רעוע.    ההידרנטחיבור בין  

החלפה   .1.3.1.5 ו/או  שיקום  ו/או    המים   במערכות  וספחים  אביזרים  שלטיפול 
ו/או אינם מתפקדים ו/או נוזלים  וגורמים לחוסר תפקוד    שנפגעו  ביובוה

,  דהמדי   מערכות:  כגוןתברואי ו/או פגיעה בטיחותית    מפגעהמערכות או  
חוזרים,    ,ואביזריהן  לחץ   הפחתת   מערכות אל  אוויר,  שסתומי  מגופים, 

 . והביוב המים במערכות רכיב או אביזר וכלמז"חים, מקטיני לחץ 

וביוב    ,בדיקה .1.3.1.6 מים  מערכות  של  ותיקון  העירוני  ב  שנפגעו איתור  שטח 
  שטחים פרטיים כולל חצרות של בתים פרטיים, מוסדות ציבור, מסחר וב
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המוגדרות העבודות  כל  כולל  תעשייה  במסגרת    " שוטפת  "אחזקה   או 
 .ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד  חוזה/הסכם זה

מערכות מדידה בשטח  בוספחים    אביזריםטיפול ו/או שיקום ו/או החלפה   .1.3.1.7
 )החלק השייך לבעל המגרש(  הפרטי

וצנרת אספקת  במידה  והוצאתה מגבול הנכס    העתקת מערכת המדידה .1.3.1.8
המים פגומה ונדרש להחליף את הצנרת עד מערכת המדידה ו/או העתקת  

 . דהתאגיבהתאם להנחיות  מכל סיבה אחרתבמידה ונדרש המערכת 

מים וביוב כולל    בשוחות   אלמנטיםשל    טיפול ו/או שיקום ו/או החלפה .1.3.1.9
, כביש/המדרכהלמפלס    התקרה, כולל התאמה  וחוליותתקרות, מכסים,  

   .המהווים  סכנה פיזית או תברואית 

זוויות, רקורדים,    הספחים  למען הסר ספק כל   .1.3.1.10 ,  מסעפים מכל הסוגים, 
חומרי    מכל סוג שהוא    במערכות מדידה ומפרטים עיליים    מעברי קוטר  

העבודה    ,העזר לביצוע  נלווים  חומרים  צנרת,  בחלק  קטעי  כלולים 
 של העבודה   הפאושלי.

טיפול ו/או שיקום, גדרות, פשפשים וכו' סביב מפרטים עיליים, מתקני   .1.3.1.11
 מים שונים, מערכות מדידה וכו'. 

פים( לפי הנחיות התאגיד לצורך  ניתוקי מים ברשת העירונית )סגירת מגו .1.3.1.12
מכירים את המערכות    שאינם   ,עבודות מים חדשות ע"י קבלני חוץ  ביצוע

סגירת צנרת   עם פיצוץ,  מים  צנרת  אזורים בהם    סגירת  או  ו/העירוניות,  
הודעות   הפצת  כולל  אחרת  סיבה  כל  או  תברואתיים  מפגעים  מסיבות 

 מים.  למשתמשים בדבר הפסקות המים, לפי נהלים להפסקת

חלוקה,   .1.3.1.13 תחנות  והקמת  פיזור  ע"י  חרום  במצבי  מים  באספקת  עזרה 
והחזרתם למחסני המזמין בתום מצב החרום בהתאם לנוהל הפעלת משק  

 לשעת חירום של התאגיד. 

ו/או   .1.3.1.14 הארקה  בכבלי  הארקהטיפול  כבלי  אל    התקנת  קווים  לאורך 
הארקה   גשרי  מסומך,  חשמלאי  ע"י  רציפות  בדיקת  כולל  מתכתיים 

 במערכות מדידה, וכו'. 

מפה עליה  כולל    ביומני העבודה,  ניהול יומן עם רישום כל פעולות האחזקה .1.3.1.15
פעולות האחזקה   כל  על מצב  מסומנות  לצורך הגשת החשבונות ומעקב 

 . הקווים

   .מיד עם סיום העבודה קח התאגיד ע"י הקבלן ומפ יומני העבודה יחתמו .1.3.1.16

זה, ה .1.3.1.17 מכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  לאחר  לקדמותו  השטח  מצב  חזרת 
החוזה/ במסמכי  ופרטים  להנחיות  מחלקת   בהתאם  והנחיות    מכרז 

קבלות   והצגת  מוסדר,  לאתר  הפסולת  פינוי  כולל  העירייה  של  הדרכים 
בוצעו עבודות  החזרת מצב השטח לקדמו באזורים בהם  .  להוכחת הפינוי

 . או באזורים בהם קרו תקלות  או גלישות ביוב ושטפי מים שפגעו בפיתוח

מקווי ביוב ומים שנוצרו עקב תקלות במערכות או עקב עבודת    השאיב .1.3.1.18
הקבלן וייבוש השטח למניעת מטרדים או סכנות פיזיות בשטחי העבודה  

   או התקלה.

 " שוטפת  זקהכל עבודה הנדרשת והמוגדרת ע"י התאגיד כ"עבודת אח .1.3.1.19

 אחזקה מונעת לפי מחירון דקל .1.3.2

אחזקה מונעת היא אופציה של המזמין ואין זה מן ההכרח שעבודות    ביצוע עבודות
 אלו יוזמנו כלל ואם עבודות אלו יוזמנו היקפם אינו ידוע. 

התאגיד  דרישת  פי  על  תתבצע  העירוניות  והביוב  המים  במערכת  מונעת   . אחזקה 
האחזקה המונעת תפקידה לטפל במערכת מתפקדת באופן יזום כדי להביאה למצב  
תפקודי מושלם ולמנוע מראש סכנה של תקלות בתפקוד שיטופלו במסגרת האחזקה  

 השוטפת.  
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ניקוי תאי  מגופים, פתיחת וסגירת מגופים תקופתית, טיפול    ת בין היתר  כוללהעבודה  
צב ניקוי,  כולל  עיליים  במפרטים  וסגירת  מונע  פתיחה  כיבוי אשיעה,  , החלפת  ברזי 

מגופים ישנים לא מתפקדים בתאים  במגופים חדשים, החלפת תאים, החלפת מכסים,  
ידי  ביצוע   על  שתוגדר  יזומה  אחרת  עבודה  וכל  קיימים,  קווים  על  חדשים  מגופים 

 . התאגיד.

הביו מערכת  להבאת  כנ"ל  עבודות  כוללת  הביוב  במערכת  מונעת  אחזקה  ב  עבודות 
לתפקוד מיטבי באופן יזום,    שמתפקדת ולא נדרשת אחזקה שוטפת לצורך תפעולה,

מכסים,  החלפת  עיבודים   כולל  חידוש/ביצוע  מושלמים,  תאים  או  בתאים  חלקים 
כגון   סניקה  בקווי  אביזרים  החלפת  הביוב,  במערכת  צנרת  קטעי  החלפת  בתאים, 

 שסתומי אוויר, מגופים, אל חוזרים וכו'. 

טה לגבי סווג העבודה  כ"אחזקה שוטפת" שכלולה בפאושל ואחזקה  מודגש שההחל
מונעת שמשולמת עבורה בנפרד תעשה ע"י התאגיד בלבד ולקבלן לא יהיה שום זכות  

 לערער על סווג העבודה כפי שנעשתה ע"י התאגיד.   

כתב כמויות שיבוסס על מחירי  עבודות ברג'י שבהתמורה בגין עבודות אלו תהיה  לפי 
לאחר  ,  קבלן משנה ללא תוספת קבלן ראשי  , מחירילבניה ותשתיות"מחירון דקל"  

 שהוגדרה ע"י המזמין. 18%הנחה של 

 בהיקף מוגבל לפי מחירון דקל  עבודות פיתוח .1.3.3

ההכרח   מן  זה  ואין  המזמין  של  אופציה  היא  מוגבל  בהיקף  פיתוח  עבודות  הזמנת 
 יוזמנו כלל ואם עבודות אלו יוזמנו היקפם אינו ידוע. שעבודות אלו  

ע"י  מוגבל  בהיקף  יזומות  ועבודות  חדשות  עבודות  לביצוע  אפשרות  כולל  זה  חלק 
 התאגיד במערכות המים  וביוב.

תהיה  לפי כתב    אחזקה מונעת ועבודות פיתוח בהיקף מוגבל    התמורה בגין עבודות
מחירי קבלן משנה ללא    ,לבניה ותשתיותי "מחירון דקל"  כמויות שיבוסס על מחיר 

 שהוגדרה ע"י המזמין.  18%לאחר הנחה של , ן ראשיתוספת קבל

 שוטפת. כוח אדם לביצוע עבודות האחזקה .1.4

כמות צוותי העבודה וכמות כלי הרכב וכלים לצורך ביצוע העבודה יספיק לביצוע אחזקת 
 באופן מידי.  בהסכם/מכרזרשת המים והביוב כמפורט  

 הקבלן יחזיק באופן קבוע ותמידי שני צוותי עבודה לביצוע עבודות האחזקה. 

ברשותם ציוד  , ויהיה  ומסוגלים לבצע את כל סוגי העבודהשני הצוותים יהיו מקצועיים  
 מתאים לכל סוגי העבודות כמפורט להלן במסמכי המכרז.

ר לפחות  יכלול  צוות  עובדיםכל  שני  מקצועי,  צוות  רכב  עובדים(  3)סה"כ    אש  להסעת  , 
העבודות ביצוע  לצורך  וחומרים  ציוד  ונשיאת  מחפרון  ,הצוות  צוות    מיני  לביצוע    לכל 

   .החזרת מצב השטח לקדמותולג'פקה ועבודות חפירות  

 הצוותים מחויבים לבצע כל עבודה שתוטל עליהם במסגרת מכרז זה ע"י התאגיד.  

שלדעתו   עבודה,  כל  האחזקה  צוותי  על  להטיל  יוכל  שהמזמין  מודגש  ספק,  הסר  למען 
נדרשת לצורך תפעול שוטף ומיטבי של מערכות המים והביוב ביישובי התאגיד, ולקבלן לא  

 על צוותי העבודה ע"י המזמין.  יהיה זכות ערעור על המשימות שיוטלו

במידה והקבלן לא יוכל למלא את משימותיו עם צוותים הקיימים, ו/או במידה ויימסרו  
כוח אדם, צוותי עבודה וציוד    מתחייב הקבלן להוסיף  ,קריאות בו זמנית  4-לקבלן, יותר מ

כמוגדר נוספים, על פי הצורך כל  זאת על מנת לא לחרוג מהגבלת הזמן לטיפול בקריאות  
 .  הסכם/ בחוזה

 
וכל   במידה והקבלן יזדקק לציוד נוסף לצורך מילוי משימותיו כגון מחפרון, שופל, באגר 
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ציוד אחר מתחייב הקבלן לספק ציוד זה על פי הצורך וכל זאת על מנת לעמוד במשימותיו  
 כמוגדר בחוזה/הסכם.

העמדת צוותי עבודה, רכב ו/או ציוד נוספים, לצורך עמידה בתנאי מכרז ,  למען הסר ספק
 זה, לא יזכו את הקבלן בתמורה כספית נוספת כלשהי. 

למען הסר ספק מודגש ש"עבודות    עבודות אחזקה מונעתכוח אדם לעבודות בהיקף מוגבל ו
 ,עבורם משולם תמורה כספית נוספת  הפיתוח בהיקף מוגבל" ו"עבודות אחזקה מונעת" 

קשר  שום  ללא  הקבלן  של  אחר  ציוד  ובאמצעות  הקבלן  של  אחרים  צוותים  ע"י  יבוצעו 
המשמשים    לצוותים האחזקה  ולכלים  הפאושלי  שוטפתלעבודות  במחיר    שכלולה 

 לאחזקה. 

 כלי עבודה ורכבים .1.5

שיכולים לשאת שלושה עובדים עם ארגז צוותי הקבלן יהיו מצוידים בכלי רכב מסחריים  
( מהדק צפרדע רוטט, כלים ייעודים לביצוע  BOB-CATלמטען, שיכול לשאת מיני מחפרון )

ריתוכים, צנרת,  וכו  חיתוך  ותיקוני אספלט  וחומרים הנחוצים   'חיתוך  כלי העבודה  וכל 
הנפוצים,   הצנרת  בקטרי  הפיצוצים  ורוב  האחזקה  עבודות  רוב  לביצוע  לביצוע  כנדרש 

העבודות נשוא מכרז זה לרבות תמרור, גידור, ושילוט כנדרש עפ"י הסדרי התנועה ברשות  
 המקומית. 

שרים לעבודה עפ"י  כל ציוד וכלי העבודה יהיו מאו  לפחות  2018כלי הרכב יהיו משנת ייצור  
 דרישות הבטיחות. 

  כל רכבי הקבלן וכלי העבודה יהיו תקינים ומתוחזקים. לא תתקבל שום טענה על פיגור
 בביצוע עבודות עקב תקלה ברכבים ובכלי העבודה. 

 קצין רכב שיהיה אחראי על כלי הרכב והציוד הממונע.  הקבלן ימנה

 תוספת ישובים לתאגיד  .1.6

לתאגיד, ויתברר שכוח העבודה הנ"ל אינו נותן מענה לטפול    אם יתווספו שותפים נוספים 
שאר העבודות בחוזה, הקבלן  מידי בפיצוצים ותקלות ואין מספיק כוח אדם גם לטיפול ב

 צוותי עבודה וכלים על מנת לתת מענה מידי לדרישות החוזה.  ף יוסי

עבודה תקני נוסף או יותר בהתאם לגודל וכמות השותפים שהצטרפו.     ת צווף  הקבלן יוסי
כפי שיסוכם בין התאגיד והקבלן  עבור צוות העבודה הנוסף הקבלן יקבל תוספת תשלום  

 בהתאם לגודל התורמים המצטרפים ותוספת העבודה שתוערך ע"י התאגיד. 

כמו צוות מקורי: ראש   במקרה זה צוות עבודה תקני נוסף יכלול את כוח האדם וציוד נוסף
צוות מקצועי, שני עובדים, רכב מסחרי עם ארגז לציוד וחומרים עם וו גרירה, ציוד וכלים 

 כמפורט במסמכי המכרז לצוות מקורי. 

קימת אפשרות של המזמין לבחור קבלן נוסף עבור ישובים או תורמים נוספים  במידה  
 ויצטרפו לתאגיד. 

 ודות עזר, כוח אדם, ציוד ועבאספקת חומרים .1.7

החומרים רשויותכל  אישורי  תנועה,  הסדרי  מיוחד,  אדם  כוח  הציוד,  העזר,  חומרי   ,  ,
או כל תשומה הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות  מודדים  אישורי חפירה, תאומים,  

יסופקו  אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת ועבודות פיתוח בהיקף קטן  כולל  מכרז זה    נשוא  
לאחזקה שוטפת ובמחירי היחידה לעבודה מונעת    הפאושלין, וכלולים במחיר  ע"י הקבל

 ועבודות פיתוח בהיקף מוגבל.

 יםכמויות מבוסס   יכתב יבוצעו לפי  ש מוגבל ועבודות אחזקה מונעת    עבודות פיתוח בהיקף
כל החומרים, חומרי  דקל  על מחירי כוללים את  , העבודות המוגדרות בסעיפים השונים 

תנועה,  הציוד  ,העזר הסדרי  המדידות,  התאומים,  של ,  מושלם  לביצוע  הנדרשים  וכו' 
 העבודות. 

   ות הנדרשהפיתוח כולל את כל העבודות הנלוות  האחזקה המונעת ו  ביצוע עבודותמודגש ש
  לביצוע העבודות לפי הסעיפים כגון תאומים עם גורמים שונים, אישורי חפירה, הסדרי
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להסדרי   אדם  וכוח  ציוד  כולל  מדידות  תנועה,  תנועה  למצוא השלמת  ניתן  אם  גם  וכו' 
 סעיפים רלוונטיים לנושאים אלו במחירון דקל. 

"ביצוע",   "התקנה",  אחר  מסמך  בכל  או  דקל  בסעיפי  כתוב  אם  שגם  במיוחד  מודגש 
"הכנה", "הנחה", שם המוצר בלבד )לדוגמא: "צינור מים", "מגוף", "תא" וכו'( הכוונה  

וכו' לקבלת מוצר מושלם ומתפקד בשלמות על כל היא אספקה, הובלה לשטח, ה תקנה 
וחומרי העזר הנדרשים ביצוע    האביזרים, החלקים  כגון  וכל העבודות הנלוות הנדרשות 

מדידות, גישוש לגילוי תשתיות במידת הצורך, הסדרי תנועה, תאומים עם כל הגורמים  
ומ לרשויות  אגרות  תשלום  עבודה/חפירה,  אישורי  לקבלת  מטעם הרלוונטיים  פקחים 

 הרשויות במידה ונדרשים הכל כנדרש לביצוע עבודה מושלמת. 

 הסכם עם ספק חומרים .1.8

וצנרת אשר מבטיח   אביזרים  עם ספק חלקים,  בעת חתימת החוזה, הסכם  יציג  הקבלן 
כולל  השוטפת  הפעילות  לשעות  מעבר  גם  ואביזרים  צינורות  חומרים,  בלילה,    אספקת 

בשעת   וכן  וחגים  ובעת מגפה.בשבתות  טכניות  מים תקלות  כמו מלחמה, משבר   חירום 
כגון "מנדלסון" בבאר שבע,    רצוי יהיה ספק מהאזור  "תשתיות הדרום" או כל שהספק 

 וצנרת מתאימים למכרז האחזקה  התאגיד שיש לו מלאי של חלפים   יליישובספק בקרבה  

 מחסן לחלפים וציוד  .1.9

ק"מ    40ביבתה, במרחק שלא יעלה על  בתחום העיר דימונה או סהקבלן מתחייב להקים  
דימונה,   ראשי  מהעיר  לביצוע  מחסן  מכנים  וכלים  ציוד  חומרים,  יאוחסנו  בהם  וחצר 

 העבודות השוטפות בתאגיד. 

  י התאגידנציוד וחומרים במחס הקבלן    יחזיק בנוסף למחסן הראשי בדימונה או סביבתה  
 במצפה רמון ובערד.

מים וביוב מכל הקטרים והסוגים    יהיה מלאי חומרים, ספחים, צינורות  הראשי  במחסן
אביזרים ים מכניים ומחברים לריתוך חשמלי,  חבקים, מחבר הקיימים בתאגיד, מגופים,  

וסוגי הצנרת הקיימים בתאגיד ועבודות בכל הקטרים  פיצוצים  , שוחות,  לביצוע תיקוני 
ומכסים שונים  תקרות  מנת  בקטרים  על  הנדרש  זה.  וכל  מכרז  בדרישות  מלאי     לעמוד 

החומרים ישתנה לפי עבודות האחזקה הנדרשות ועם עבור הזמן וגיבוש מידע יותר מדויק  
על אופי התקלות, הקבלן יעדכן את המלאי כך שייתן מענה מיטבי ומהיר לרוב התקלות  

 במערכות העירוניות. 

תקן ישראלי )אם קיים החומרים שיספק הקבלן יהיו חדשים, מאיכות מעולה ויישאו תו  
 או כל תקן אחר המתחייב על פי הדין או כל נוהג מקובל. /כזה( ו

"הנחיות    152עפ"י נוהל    לא יקטן, בשום רגע נתון, מהנדרשהראשי  המלאי לחלפים במחסן  
ימים מיום    30מקצועיות להצטיידות ספקי מים לשעת חירום בתחומי המים והביוב" תוך  

 קבלת צוו התחלת העבודה. 

באמצעים    כל המחסנים )בדימונה, ערד ומצפה רמון(החומרים הנדרש יצוידו    בנוסף למלאי
עבודה כגון מחסומים ותמרורים הנדרשים לצורך ביצוע  להסדרי תנועה והבטחת בטיחות ב

 העבודה עפ"י הנחיות המשטרה, סרטי סימון, מעקות בטיחות, פנסים לתאורת לילה וכו'.

 מלאי וציוד הקבלן  .1.10

יו במחסני  עם חתימת החוזה, הקבלן יכין רשימת מלאי של אביזרים, ספחים, ציוד אשר יה 
   הקבלן בכל רגע נתון.

יבדוק מידי פעם את המלאי הקיים והתאמת המלאי    לעיל.  1.9בהתאם לסעיף   המזמין 
באירועים, לשמור    לטיפול  יידרש  הקבלן  שלדעתו  חומרים  יוסיף  החומרים,  את  יאשר 

מלאי זה וכל פרטי הציוד לפי   להחזיק יחויבכמלאי, יגדיל כמויות לפי ראות עיניו והקבלן 
 הנחיות המזמין.

מעורבות   מוקיבב  המזמיןלמרות  לביצוע  רת  בלעדי  אחראי  יהיה  הקבלן  הקבלן,  לאי 
ולאחזקת מלאי שיתאים לכל האירועים הצפויים ולהתאמת המלאי לאירועים   האחזקה

 לפי לימוד המערכת והתקלות הנפוצות. 

"הנחיות מקצועיות להצטיידות ספקי מים    152בכל מקרה המלאי לא יקטן מהנדרש בנוהל  
 רשות המים. לשעת חירום בתחומי המים והביוב" של 
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להלן עיקר הציוד והמלאי הנדרש לביצוע עבודות אחזקה ברשת המים והביוב ואשר על  
 הקבלן להוכיח את הימצאותם בידו ביום חתימת החוזה:

, טיפול בכל תקלה יכול להיות משותףחלק מהציוד הנ"ל שאינו נדרש לביצוע כל תיקון ו
כפול וימצא באופן קבוע במשאית     להימצא במחסן הקבלן בדימונה אבל חלק מהציוד יהיה

לצוות   קבועים  וחומרים  "ציוד  להלן,  כמפורט  בתקלות  לטיפול  שיוצאת  צוות  כל  של 
 אחזקה" 

 לות מ' אורך עם רישיון להוב 12להובלת צינורות   משאית/גרר ‐
 משאית להובלת חול בכמויות קטנות.  ‐
 ( שעות 5באגר )לא חובה שימצא במחסני הקבלן אבל יהי זמין להגיע לשטח תוך   ‐
 ( שעות 5שופל )לא חובה שימצא במחסני הקבלן אבל יהי זמין להגיע לשטח תוך   ‐
‐ JCB  מ'  4עם זרוע עד 
 רכב( על כל ) בובקט ‐
 מטאטא כביש  ‐
 (על כל רכב) רתכת ואלקטרודות  ‐
 ( על כל רכב)   מכשיר לריתוך צנרת פוליאתילן ‐
 יוד עזר לביצוע ריתוכים צ ‐
‐ " מים  וחפירות    4"  -ו  3משאבות  מבורות  המים  לניקוז  מתאימים  ושרוולים 

 מוצפים. 
 יבוש או יניקת היקוויות על פני השטח. למתאים  4" - ו  3משאבות לשאיבת ביוב " ‐
 מ' 30-מק"ש לגובה כ  700משאבת דיזל לספיקה של  ‐
 מ'. 15מק"ש לגובה  200משאבה נוספת כנ"ל לספיקה של  ‐
 מטר.  100ובאורך של  8למשאבות בקוטר " גמישה  צנרת יניקה   ‐
 מצלמת ביוב ניידת לצילומי ביוב  ‐
 שני פקקים לכל קוטר לפחות.  20ועד "  4פקקים לחסימת תאי ביוב מקוטר " ‐
 ( על כל רכב) מסור חיתוך אספלט ובטון  ‐
ס"מ )בומג( מתאים להידוק מצעים וחול בתעלה, ולשיקום   60מהדק מכני ברוחב  ‐

 ות. כבישים ומדרכ 
 ( על כל רכב)  כלים ידניים לעבודות שונות  ‐
 מכשיר לגילוי צנרת תת קרקעית.  ‐
 מכשיר לגילוי נזילות  ‐
 טופ"  –מכשיר שמחבר את קצוות הצינורות יחד לפני הריתוך מכשיר "טיפ  ‐
 ( על כל רכב) הנדרש להסד' תנועה הציוד כל  ‐
 תאורת לילה ניידת עם גנרטור על גבי נגרר.  ‐
"הנחיות מקצועיות להצטיידות ספקי מים לשעת   152י הנדרש עפ"י  בנוסף למלא ‐

 חירום בתחומי המים  
 והביוב":  ‐

 100 מ"מ 110מ"מ עד  16  -מ' צינור פוליאתילן מכל קוטר מ 
 50 מ"מ 315מ"מ עד   160  -מכל קוטר מ מ' צינור פוליאתילן 
 6מ"מ, 315מ"מ עד  160-בקטרים מ  884. לפי ת.י. קטעי צינורות פי.וי.סי  

 . סוג צינורמכל  מ' 3.0קטעים של  
  מופות חיבור לצינורות פי.וי.סי. בקטרים לעיל 
   לאוגן מחברים  זוויות,  מופות,  הנ"ל,  בקטרים  חשמלי  לריתוך  ספחים 

 ומסעפים 
 2  מ'. בדגש על    12באורכים של    22עד "  2"-קטעי צינורות פלדה בקוטר מ

 22קוטר 
  " 6ועד " 2מחברים מכניים לתיקון נזילות בקטעים של 
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   זוויות השקה,  לריתוך  וספחים  חשמלי  לריתוך    45מעלות,    90ספחים 
וכו'     מעלות, מסעפים, מעברי  אוגנים מתאימים  לאוגן,  קוטר, מחברים 

 בקטרים שונים.  16עשויים פוליאתילן דרג 
 ,ותקרות    ס"מ  125ס"מ,    100ס"מ,    80ס"מ,    60  חוליות לתאים מים וביוב

 D-400ועומס כבד  C-250לתאים כנ"ל לעומס בינוני 
   ס"מ כולל מסגרות עשויים ב.ב. ויצקת עם   60-ו  50מכסים לתאים בקוטר  

 . סמל התאגיד
  " 12ספחים לצינורות פלדה עד 
 " קוטר  עד  אסבסט  צנרת  לתיקון  ואביזרים  רבי    20ציוד  מופות  כולל 

 12בקטרים עד " NDאו    BSTAאוגנים ואוגנים עיוורים   קוטר, קטעי עיגון
 " 2ברזים אלכסונים תוצרת "דורות או ש"ע עם תו תקן ישראלי בלבד עד 
 " 8עד " 4ברזים בקוטר . 
 5  " ז.א.ט.  B 430של רפאל, "הכוכב" דגם    FH-FSדגם    3ברזי כיבוי    או 

מגן,  FZ-1שדם   כובע  תושבת   עם  לשטורץ,  הפתיחה  בורג  עם    מאוגנים 
 בלבד.  ברונזה וציר נרוסטה או ש"ע עם תו תקן ישראלי

 5    מבוסס על    7041מתקני שבירה למניעה הצפה תוצרת "הכוכב" הדגם
 תפסניות מפליז או ש.ע. 

   ( או ש"ע בקטרים  11פוי רילסן )ניילון  עם צי  2000דרסרים  "קראוס" דגם
 שונים לפי הצורך. 

   ( אוו ש.ע.  11עם ציפוי רילסן )ניילון    2000מחברים אוגן "קראוס" דגם
ל שונים  לאחר    הצורך  פיבקטרים  לצרכים  בהתאם  ישתנה  המלאי 

ילמד את המערכות ויחוש את הצרכים בחומרים ויתאים את   שהקבלן 
התקלות ללא צורך ברכישת חומרים    מלאי הציוד כדי לתת מענה לרוב

 לטיפול מידי בתקלות. 
יתנו מענה לרוב עבודות האחזקה בתחום יישובי    עיללהציוד והחומרים  

במערכות  גם  טיפול  בביצוע  מחויב  שהקבלן  מודגש  אבל  התאגיד 
צינור מחומר מסוים שיידרש    וכל אביזר, ספח,  גדולים  יותר  בקטרים 

ללא דיחוי לצורך טיפול בתקלה וכל זה ללא  יובא לשטח על ידי הקבלן  
ל מחיר  חודשי תוספת  אחזקה  בגין  הפאושלית  מערכות   תתמורה  של 

 המים והביוב.
 

 דרישות מיוחדות  .1.11

שמנוסה .1.11.1 העבודה  מנהל  כולל  מקצועיים  צוותים  יהיו  הקבלן  של  העובדים    צוותי 
ביצוע  בעבודות אחזקה, פועלים מקצועיים ופשוטים, ויהיה ברשותו ציוד כנדרש ל

 משימות נשוא המכרז.  

אנשים בצוות, שלדעת התאגיד    3כוח האדם המינימאלי שמוכתב ע"י המזמין הוא   .1.11.2
במידה   אבל  סביר,  זמן  ותוך  ביעילות  שוטפת  אחזקה  לביצוע  מספק  צוות  הוא 
והצוות אינו מסתדר ואינו עומד במשימותיו עם כוח אדם זה והציוד שעומד לרשותו,  

העובדים   יעיל,  מספר  טיפול  תיקון/  שיאפשר  כך  הקבלן  ע"י  יוגדל  והציוד  בצוות 
 מקצועי ומהיר של התקלה. 

סרטים   .1.11.3 מחסומים,  תמרורים,  שלטים,  קבוע  באופן  במחסניו  להחזיק  הקבלן  על 
זוהרים, גדרות רשת פלדה, פנסים מהבהבים לעבודה בשעות הלילה וכל אמצעי אחר  

 הגורמים הרלוונטיים.שיידרש על ידי המשטרה ושאר 
על הקבלן יהיה לדאוג לקבלת כל האישורים המתאימים מהרשויות כגון: הרשות   .1.11.4

נתיבי   העתיקות,  רשות  כבלים,  חברות  חשמל,  חברת  בזק,  משטרה,  המקומית, 
 . התאגידישראל וכיו"ב וזאת לצורך ביצוע העבודה שהוטלה עליו מטעם 

רשות המקומית ובמשטרה ולחדשן  על הקבלן להכין ולאשר הסדרי תנועה קבועים ב .1.11.5
 מדי שנה. 
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 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים במהלך העבודה.  .1.11.6

לאתר   .1.11.7 הפסולת  סילוק  כולל  לקדמותו,  השטח  את  הקבלן  יחזיר  העבודה,  בגמר 
מאושר. החזרת מצב השטח לקדמותו תעשה מהר וקרוב ככל האפשר לגמר הטיפול  

ימים   שלושה  מאשר  יותר  ולא  בתקלה.  בתקלות  הטיפול  לא  ממועד  מקרה  בכל 
 תישאר חפירה ו/או מכשול בדרך לאחר עזיבת העובדים את השטח. 

הקבלן יהיה אחראי לכל הליקויים שיתגלו בעבודה  לאחר התיקונים ועליו לתקנם   .1.11.8
באופן מידי. במידה וליקויים בתיקוני פיצוצים יחזרו על עצמם, יוטל על הקבלן קנס  

 כרז.כמפורט להלן במסמכי המ

כל הרכבים/ כלים מכניים אשר הקבלן ישתמש בהם לצורך עבודתו יהיו משולטים   .1.11.9
בסמל התאגיד וכל עובדי הקבלן יהיו מצוידים באפוד זוהר עם סמל התאגיד וזאת  
בנוסף לכל שאר הציוד והאביזרים הנדרשים על פי התקנות והחוק לנושא הבטיחות  

 בעבודה. 

 לילה, שבתות וחגיםבשעות העבודות  .1.12

 בבוקר למחרת.  06:00ועד שעה   20:00עבודת לילה מוגדרת כעבודה משעה  .1.12.1
עבודה בשבת וחג תחשב כעבודה המתחילה שעתיים לפחות לפני כניסה השבת/ חג   .1.12.2

 למחרת השבת/ החג.   06:00  -ומסתיימת ב
היממה, .1.12.3 שעות  כל  במשך  שוטפת  אחזקה  עבודות  ביצוע  כאמור  כולל  זה    הסכם 

ריך להעסיק חלק מהעובדים שאינם שומרי שבת כדי  שבתות וחגים ועל כן הקבלן צ
 שיוכלו לעבוד בשבתות וחגים במידת הצורך. 

במידת והצורך בביצוע עבודות אחזקה שוטפת נדרשת עבודות לילה, או בשבתות   .1.12.4
 וחגים הצוותים יעבדו בלילה ללא תוספת תשלום.  

לגבי הצורך בעבודות לילה ועבודות בשבתות בחגים יקבע באופן בלעדי    ההחלטה .1.12.5
 ע"י התאגיד ולקבלן לא יהי זכות  לערער על החלטת התאגיד. 

בין אם זה בלילה או בשבת או    שיידרשהקבלן מתחייב לבצע עבודה זו בכל מועד   .1.12.6
 בחג.

 
 אופן הזמנת קריאות  .1.13

קריאות לתיקון תקלות במערכת המים והביוב תועברנה על ידי מוקד התקלות של   .1.13.1
של   התקלות  למוקד  התאגיד  מטעם  העבודה  מפקח  או  העירייה  של  או  התאגיד 

 הקבלן, ו/או לצוותי העובדים מטעמו, טלפונית.  

סוג התקלה, קוטר    :פרטים במידה וידועים לתאגיד כגון  בשיחה הטלפונית ימסרו .1.13.2
הצינ יכולים    ור.וסוג  שלא  מקצועיים  לא  מאנשים  לרוב  מתקבל  שהמידע  מודגש 

קיים, לא מחייב את התאגיד והקבלן    למסור מידע מדויק ואמין ולכן המידע, אם
יהיה מאורגן עם ציוד וחומרים ברכבו לצורך תיקון תקלות ופיצוצים בצנרת מכל  

 מ"מ( בכל מקרה.  200) 8הסוגים עד לקוטר " 

י הקבלן יהיה כל  הציוד והחומרים הנדרשים לצורך תיקון  למען הסר ספק במחסנ .1.13.3
 תקלות ופיצוצים בצנרת מכל הסוגים מכל הקטרים הקיימים בתאגיד. 

 על הקבלן להגיע לאתר ולהתחיל בביצוע העבודה כדלקמן: .1.13.4
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יסגו .1.13.4.1 הקבלן  פיצוץ,  התקלה/  לאזור  הגעת  עם  המגופים  מיד  את  ר 
התקלה/פיצוץ,   מפקח  סביב  את  ויעדכן  העבודה  היקף  את  יעריך 

התאגיד על משך הזמן הצפוי לטיפול בתקלה, הפסקות מים צפויות  
 וכל מידע רלוונטי, ויתחיל מיד בטיפול התקלה. 

במידה ונדרש להשתמש בכלים מיוחדים, ציוד וחומרים מיוחדים,   .1.13.4.2
 הקבלן  יארגן את הציוד והחומרים ויחזור מיד לטפל בתקלה.  

ל יומן עם כל הוראות המוקד ובנוסף טופס מפורט שיוכן  הקבלן ינה .1.13.4.3
תיאור   זמן ההגעה לשטח,  מועד הקריאה,  הקבלן המפרט את  ע"י 

   התקלה וממצאים נוספים לאחר הביקור בשטח.

 לוחות זמנים לביצוע .1.14

מהתקלות שמחייבות פעילות מידית של צוותי האחזקה היא פיצוצים במערכות    אחת 1.14.1
דרישה   תהיה  לגביהם  בלהמים  עמידה  מידישל  וטיפול  קשיחים  זמנים  לכן    וחות 

וטיפול   לשטח  בהגעה  איחורים  על  וקנסות  זמנים  לוחות  נקבעו  אלו  לתקלות 
 בפיצוצים. 

דימונה, ערד וירוחם ותוך שעתיים    בישובים  הקבלן יתייצב, באתר העבודה, תוך שעה, 1.14.2
כל  במצפה עבור  וזאת  מהמפקח  ו/או  החברה  ע"י  ההודעה  מקבלת  של    וגס  רמון, 

לא עמד הקבלן בדרישות, רשאי  היממה, בימי חול, שבתות וחגים.    עבודה, בכל שעות
 . יצוי, המוסכם, עבור כל שעת איחורהמפקח לחייב את הקבלן, בשיעור הפ

קריאות בו זמנית, מתחייב הקבלן להוסיף צוותי עבודה    4-אם יימסרו לקבלן, יותר מ  1.14.3
יסטה הקבלן מביצוע העבודות הנוספות,   וציוד נוספים, על פי הצורך ובכל מקרה לא

 משעתיים וחצי, מרגע קבלת הדרישות.   

המשאבים   1.14.4 בכל  ושימוש  האמצעים  בכל  נקיטה  תוך  ברצף,  בעבודה  ימשיך  הקבלן 
 לרבות הגדלת כוח אדם ועבודות לילה, הכל עד לסיום העבודה בהקדם האפשרי.  

לעיל, לא יזכו את הקבלן בתמורה  העמדת צוותי עבודה ו/או ציוד נוספים, כאמור   1.14.5
 כספית נוספת כלשהי.

סיום  לאחר  מיד  עם הגעתו לאתר העבודה ושל התאגיד    למפקח על הקבלן להודיע   1.14.6
 ביצוע התקלה. 

 צילומים במהלך ביצוע העבודה .1.15

על מנת להבטיח ביצוע עבודה בהתאם לדרישות המפרט, להבטיח שהקבלן החזיר את מצב 
כפי   בדיוק  לקדמותו  שימוש  השטח  נעשה  העבודה  ובמהלך  העבודה  תחילת  לפני  שהיה 

בחומרים כפי שנדרש במפרטים ובכתבי הכמויות, כל מהלך ביצוע העבודה ילווה בצילומים  
 באמצעות מצלמה דיגיטאלית.

 צילומים לפחות כמפורט להלן: לכל אירוע שמטופל ע"י צוותי הקבלן יבוצעו 

לפ   -   בתחילת העבודהם  מיצילו האזור  העבודה,  צילום  שנחשף ני תחילת  הצינור  צילום 
 מערכת מדידה או מפרט לטיפול וכו'.  ת המים על מנת להבחין בפיצוץ(,)לאחר שאיב

זרים צילום לאחר התיקון, המראה את התיקון וכל האבי  - צילומים לאחר ביצוע העבודה
 , צילום מילוי החפירה בחול. בהם נעשה שימוש בעת התיקון

 לאחר החזרת השטח לקדמותו.צילום האזור    -  החזרת השטח לקדמותוצילומים לאחר  
צילומים על מנת להציג את הספחים  והאביזרים בביצוע התיקון,   יוכל להוסיף  הקבלן 
עבודות מיוחדות שביצע, מילוי בחול וכו' על מנת להקל על המפקח להבין את אופן ביצוע  

 חוזרת בתיקון.   התיקון וגם לאפשר בחינת התיקון במידה ויש תקלה

של   הפאושלי  במחיר  ככלולה  תחשב  והתמורה  בנפרד  ישולם  לא  הצילומים  ביצוע  עבור 
 ביצוע עבודות האחזקה. 
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ילווה   שלא  באירוע  טיפול  או  תיקון  ועל  חובה  לעיל  כמפורט  הצילומים  שביצוע  מודגש 
יוכל  בצילומים יוטל קנס והמפקח יחליט באופן בלעדי אם התיקון עומד בדרישות המפרט ו

 להפחית את התשלום לקבלן לפי החלטתו הבלעדית. 

 בדיקת צנרת וחלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים .1.16

חלק  או  פיצוצים  תיקוני  הצנרת,  של  הסתרתם  או  כיסויים  את  למנוע  מתחייב    הקבלן 
  כלשהו מהמבנים שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים, ללא בדיקתו והסכמתו של המפקח.

המבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח  הושלם חלק כלשהו מ
מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני כיסויו   

 הסתרתו ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור מהמבנה.  או

רת מתכת/ אסבסט בנושא הטמנת כבל נחושת להארקת יסוד הנעשית בעקבות החלפת צנ
 לצנרת פקס, יש להציג למפקח כי בוצע חיבור כבל נחושת הארקה ע"י חשמלאי  כנדרש.

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  .1.17

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה במשך הביצוע מנזק  
מפיצוצים,    העלול מים  נזילות  אדמה,  מפולת  ע"י  שאיבה  להיגרם  מים,  קווי  ריקון 

וכו', ובמיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת   באמצעות משאבות, שיטפונות, רוח 
האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים ומפני מים    המפקח ולשביעות רצונו בכל

 מהמתקנים והצנרת המטופלים, כגון: 

לצורך תיקונים וכו' כולל חפירת  זרימת מים וביוב בואדי, פיצוץ בצינור מים, ריקון צנרת  
זמניות להרחקת המים וסתימתם לפני מסירת העבודה, החזקת האתר במצב תקין    תעלות

לא  וכו'  זמנית  להתנקזות  העזר  וחומרי  ועבודות  הנ"ל  עבודות  כל  וכו'.  במהלך העבודה 
 על חשבון הקבלן.   תמדודנה לתשלום ותהיינה

גדרות,   כגון:  בקרבתו  או  העבודה  באתר  הנ"ל,  מהגורמים  כתוצאה  שייגרם  נזק  כל 
מדרכות, כבישים, אלמנטי פיתוח וכו'. הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם 
 לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המזמין.

לצורך ביצוע העבודה ובעת הביצוע ולאחרי    מאתר העבודה, יודגש כי עבור הרחקת מים  
התיקון כמפורט בסעיף זה לא ישולם בנפרד ומחיר הרחקת המים/ השפכים יהיה כלול  
במחיר הפאושלי של עבודות האחזקה, לרבות השאיבה, החלפת קרקע, מצע או חול בריפוד  

 חצץ, וכול העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה. 

 הקבלן  אחריות .1.18

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את תכניות, המפרטים, 
רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל היתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, כי הוא בקיא  

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

מים, עבודות מושלמות לפעולה  פיכך, רואים את הקבלן האחראי לביצוע תיקונים מושלל
לבו של  להפנות את תשומת  ועליו  ידו  על  ולשלמותם של המתקנים המבוצעים  התקינה 
לכך  לגרום  עלולים  אשר  וכו',  התאמה  אי  בתכנון,  טעות  בתכניות,  פרט  לכל  המפקח 
שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל 

 כספית האחרת. האחריות ה

 העדר תשלומים נוספים  .1.19

סעיפי המכרז המפרט המיוחד,  בכל  בקביעת ההנחה, את האמור  בחשבון,  יביא  הקבלן 
הנספחים, התכניות וכו' ובמיוחד עבודות כלליות שמפורטות במפרט המיוחד שעבורן אין  

ה  תשלום נפרד אלא כלולות במחירי התשלום הפאושלי החודשי, תנאי שטח מיוחדים, עבוד
אמצעי   אחרים,  קבלנים  עבודת  וחגים,  שבתות  בלילה,  עבודה  מקובלות,  לא  בשעות 
קביעת   בעת  וכדומה  שונים  גורמים  עם  תאומים  השונים,  האמצעים  נקיטת  בטיחות, 

 ההנחה הניתנת למחיר הפאושלי לאחזקה החודשית.

נמצאים  והתכניות  הנספחים  המפרטים,  כל  כי  הצעתו  הגשת  בפעולת  מצהיר  הקבלן 
שותו, הקבלן קראם והבין את תכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע בר

 את עבודתו בכפיפות למפרטים הכלליים ולמפרט המיוחד.
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כמו כן מצהיר הקבלן כי סייר לפי הגשת המכרז בתחום העיר דימונה, ירוחם, ערד ומצפה  
ומכיר את השטח ואת תנאיו, נים, שאל שאלות  השתתף בסיור הקבל  רמון, להתרשמות 

ויש לו את כל המידע למתן הצעת   ודרישות המכרז נהירות וברורות לות    ושלא היו ברור
   .מחיר  סבירה שיאפשר עבודה ברמה טובה  לפי כל דרישות המכרז

 חומרים פגומים ועבודה לקויה .1.20

במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע 
י המפקח, את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות המאושרות  ע"

או שהנם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה )לרבות הריסה, פירוק, וסילוק מהמקום  
קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון(.  

 יחוי.ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא ד

 המונח "שווה ערך" .1.21

 לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך".
ו/או   הכמויות  בכתבי  ו/או  במפרטים  נזכר  אם  ו/או  לעיל  כרשום  ערך"  "שווה  המונח 
פירושו   היצרן,  בשם  ו/או  המסחרי  בשמו  הנקוב  מסוים  למוצר  כאלטרנטיבה  בתוכניות 

חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו,  שהמוצר  
איכותו, סוגו, צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של  

 המתכנן והמפקח. 

 יומן עבודה .1.22

העבודה הינו טופס רישום בו ימלא הקבלן את הפרטים של העבודות שביצע, שמות    יומן
עבמהעובדים,   בכל  שהשקיע  וחומרים  העובדים  ועזיבת  הגעת  ידו  ועד  על  שתבוצע  ודה 

   במסגרת החוזה.

 לחשבון החודשי. ויצורף  י קבלן העבודה ויאושר ע"י המפקחהטופס ימולא ע" 

 פיקוח מטעם המזמין  .1.23

שימונה    לצורך ניהול, תיאום העבודות ופיקוח על טיב ביצוע העבודות ימנה המזמין מפקח,
 המזמין. ע"י

, יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן ויקבע  סדרי עדיפויות  ביצוע העבודות  על   יפקח מפקח  ה
 ולוחות זמנים ושלבים לביצוע העבודות. 

המפקח יהיה בעל הסמכות הבלעדית בנושאים שפורטו לעיל וקביעתו תחייב את הקבלן  
 מפקח.ללא כל זכות ערעור גם אם לדעת הקבלן נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה מהחלטות ה

המפקח יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין היתר, 
מועד,  ביצוע.  ושלבי  לעתיד  עבודות  ביצוע  סדר  יקבע  העבודות,  ביצוע  אחר  מעקב  יערך 

אלו יקבע ע"י המפקח. הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף   תדירות ומקום ישיבות
 נציג מוסמך מטעמו. 

 ת בישיבות השתתפו .1.24

מתחייב להשתתף בישיבות )אחת לחודש( במשרד המפקח. נציגי הקבלן יהיו אחד    הקבלן
 מבעלי החברה ו/או מהנדס הקבלן של הקבלן ו/או מנהל העבודה של החברה. 

 ביצוע לקוי של העבודה  .1.25

במקרה של עבודה לקויה, ביצוע לקוי של החזרת מצב השטח לקדמותו וכו' המפקח יוכל  
של   התמורהלהפחית את   נחות  טיב  או  לקוי  ביצוע  בגין  קנס  להטיל   ו/או  הביצוע  בגין 

 התיקון. 

ולקבלן לא תהיה שום המפקח  ההחלטה על גודל ההפחתה ו/או הקנס  תהיה בלעדית של  
 זכות ערעור. 

 קנסות .1.26

ול מהאירועים המטופלים במסגרת מכרז האחזקה הוא טיפול בפיצוצים ונזילות  חלק גד
באירוע הטיפול  בתחילת  איחורים  לכן  מים    יגרמו  מים  לבזבוז  לתושבים,  נפש  לעוגמת 

בלוחות הזמנים להגעה לשטח, הסכם זה,   שעלותם גבוהה ונזק כספי לתאגיד. אי עמידה 
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ה  לקדמותו,  השטח  מצב  והחזרת  העבודה  בטיחות  השלמת  והנחיות  הוראות  של  פרה 
 בעבודה נשוא הסכם זה. יגרור הטלת קנס כספי על הקבלן לפי הפירוט שלהלן:

 קנס )₪( אור ית 'מס
בדימונה,    איחור בהגעה לשטח לצורך טיפול בתקלה יותר משעה 1

קבלת הקריאה מ ערד וירוחם ויותר משעתיים במצפה רמון
 על כל שעת איחור קנס לאירוע   - מהמוקד העירוני או מהתאגיד

500 

 400 יום לקנס   לכל עובד חסרצוות עובדים חסר  2
 1,000 וחזרה לתיקון אחרי פחות משבוע  ביצוע לקוי של  תיקון התקלה  3
 500 אי מילוי הנחיות המפקח   4
 500 אי מילוי התחייבות הקבלן למפקח  5
 300 אי ביצוע צילומים במהלך ביצוע העבודה  6
אי החזרת השטח לקדמותו באופן מלא לאחר סיום העבודה  7

 )הקנס הינו יומי(  
500 

אי פינוי פסולת עודפת, אי ניקוי השטח בסיום יום העבודה )הקנס   8
 הינו יומי( 

500 

יותר משבוע מיום התחילה  פיגור בלוחות הזמנים בעבודות פיתוח   9
 )הקנס הינו יומי( ו/או מים הסיום כפי שנקבע בהזמנת העבודה 

500 

שימוש בציוד עבודה לא תקין ו/או ללא אישור בתוקף ו/או ללא   10
 ציוד מגן אישי 

500 

 2,000 אי מילוי של החפירה לאחר השלמת העבודה  11
 2,000 עבודה שלא לפי הסדרי תנועה מאושרים  12
 2,000 כל עבירת בטיחות שעליה יחליט המפקח  13

 
מהנאמר לעיל, המזמין יהיה רשאי, במידה והקבלן לא עמד בדרישות המכרז מבלי לגרוע  

כמפורט לעיל, בנוסף להטלת הקנסות, לבצע ו/או להשלים את העבודה באמצעות קבלן  
 אחר ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות  הישירות והעקיפות ונזקים שנגרמו למזמין. 

בלן יקוזזו מהחשבונות החודשיים   קנסות והוצאות ישירות של המזמין בקשר לעבודות הק
 המשולמים לקבלן. 

 רתכים מוסמכים .1.27

בעבודות ריתוך צנרת מכל הסוגים יאושרו אך ורק רתכים בעלי תעודות הסמכה מאושרות  
 .המוסמך לכך   ממוסדלריתוך  

יועסקו בעלי מקצוע אשר עברו    PE( או  ו/או  PEXבעבודות ריתוך קווים פוליאתילן מצולב )
י הצינורות ויש להם תעודת הסמכה לביצוע עבודות ריתוך בהשקה או  הכשרה אצל ספק 

 . EFריתוך באמצעות ספחים לריתוך חשמלי 

צנתר   ספקי  של  השדה  יצרני/ספקי/שירות  אצל  הסמכה  שעברו  רתכים  פלדה  בצנרת 
 הפלדה. 

הקבלן יעסיק בכוח אדם במכרז זה לפחות רתך צנרת פלדה אחד מיומן ובעל הסמכת רתך 
 .צנרת

 הארקות לאורך צנרת פלסטית באזורים בהן בתים ישנים ללא הארקת יסודות .1.28

צורך  ויהיה  לבתים  יסודות  הארקת  אין  בהם  באזורים  מבוצעות  מעבודות  גדול  חלק 
צנרת  לתיקון  פלסטית  צנרת  להתקין כבלי הארקה לאורך קווי המים חדשים או קטעי 

ה הקיימים  או לצנרת הפלדה  פלדה  ולחבר כבלים אלו למערכות המדידה ולכבלי הארק
 או כבלי הארקה או צנרת מתכתית בחצרות הבתים במידה וקיימים. 

יסוד,  הארקות  התקנת  לביצוע  מעשי/מוסמך  רישיון  בעל  חשמלאי  ע"י  תבוצע  העבודה 
ממ"ר( בעקבות החלפת צנרת   35אלקטרודות הארקה אנכיות ואופקיות )גיד נחושת גלוי  

 דה שרק חשמלאי מורשה לבצע.מים מתכתית לפלסטיק וכל עבו

מפלסטיק   חדשה  צנרת  קטעי  או  צנרת  תיקוני  לאחר  ההארקה,  מערכות  ביצוע  בגמר 
  באזורים בהם נדרשת הארקה  תבוצע בדיקת תקינות ורציפות של מערכת ההארקה ע"י

 המאשרת את תקינות המערכת ורציפות.  חשמלאי מוסמך כנ"ל ותומצא תעודה 
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יוסיף   ולא יעמוד בדרישות, הקבלן  ובמידה ותפקוד המערכת יהיה לקוי  מודגש במיוחד 
אלקטרודות ואמצעים אחרים כנדרש על מנת שהמערכת תעמוד בדרישות חוק החשמל, 

 כל זאת על חשבונו וללא תשלום נוסף. 

 החזרת מצב השטח לקדמותו בכבישים .1.29

אספלט או כבישים מרוצפים לאחר ביצוע תיקון צנרת מים או ביוב בכבישים, תיקון כבישי  
טיפול בתאים, החלפת חוליות בתאים או מכסים וכל עבודה שתבוצע בכביש או באזור וכו'  

 תבוצע כלהלן: 

ס"מ ימולא בחול נקים מורטב על מנת לקבל הידוק אופטימאלי    20אזור התיקון עד גובה  
  CLSM-מילוי עד פני  תחתית האספלט או הריצוף ייעשה ב המשך ה ויהודק בג'אפקה

האספלט בכביש ייחתך במסור דיסק כדי לאפשר תיקון מיטבי ואיחוי טוב בין האספלט  
 תיקון האספלט ייעשה באספלט חם מיד לאחר התייבשו המילוי. הישן והאספלט החדש

ס"מ מעבר   50  -כק  ייעשה כנ"ל אבל הריצוף באזור התיקון יפור  בכביש מרוצףתיקונים  
 , בקווים ישרים ויבוצע ריצוף על אזור התיקון ושולי הריצוף שפורק. CLSN-למילוי ה 

 במידת הצורך יושלם ריצוף שנפגע בריצוף זהה לקיים. 

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחיר הפאושלי של העבודה.

 תאום עם קבלנים אחרים  .1.30

לבצוע עבודות הקבלן על פי מכרז/ חוזה זה, יועסקו באתרי העבודה השונים יתכן ובמקביל  
 קבלנים נוספים על ידי המזמין ו/ או גורמים אחרים, הרשות המקומית או גופים אחרים.

לשם תאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים, יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר 
עילה להארכת לוח הזמנים כמצוין בחוזה,    הביצוע של עבודות הקבלן ושינוי זה לא יהווה
 ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן. 

 הפרעות ומכשולים .1.31

על הקבלן ללמוד ולהכיר את כל המכשולים התת קרקעיים, כגון מים, ביוב, כבלי טלפון,  
אשר  פעולה  להימנע מכל  הקבלן  על  וכו'.  כבלי חברות הטלויזיה  גז,  צנרת  כבלי חשמל, 

 רום להם נזקים, לתמוך את המבנים, צנרת הכבלים וכיו"ב. עלולה לג

בעבודות בקרבת עצים על הקבלן ליצור קשר עם מנהל מחלקת הגינון בישוב ולבצע את 
 עבודתו בקרבת העצים בהתאם להנחיותיו. 

בעבודות בקרבת מכשולים עיליים כגון עמודי תאורה, עמודי חשמל חומות וכ"ו על הקבלן  
כל העבודות הקשורות בהגנה    תאום ובהתאם להנחיות  בעל התשתיתלתאם את עבודתו ב

,  על מכשולים, תאומים עם בעלי המכשולים, תשלום עבור פיקוח ואגרות לבעלי המכשולים
יהיו על חשבון הקבלן ולא תשולם תוספת למחיר הפאושלי    ליםותשלום עבור פגיעה במכש 

 של אחזקת המערכות. 

 רישיונות ואישורים  .1.32

לפי    לפני תחילת ימציא הקבלן  קווים חדשים  הנחת  או  בחפירה  עבודה שקשורה  ביצוע 
זה   לצורך  התכניות.  לפי  העבודה  לביצוע  והאישורים  הרישיונות  כל  את  למפקח  הצורך 
מתחייב המזמין לספק לקבלן סט תכניות אחד + מדיה מגנטית לצורך טיפול באישורים. 

 העתקים לפי הצורך יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות  
על   יהיו  אלה  תשלומים  רישיונות.  קבלת  לצורך  הדרושות  והערבויות  ההוצאות  כל  את 

 חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין מילוי אחרי דרישת הרשויות המוסמכות כתנאי  
 העבודות.   לביצוע

כדי   נקבעו תוך  נתן  לפני ההנחה שהקבלן  ע"י המזמין  קביעת מחירי האחזקה  שנקבעו 
 לקיחת בחשבון הוצאות נוספות שפורטו במפרט והן לא תמיד הוצאה ישירה של כל עבודה. 
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בקביעת ההנחה שתינתן לעבודות האחזקה יש לקחת בחשבון את הדרישות הנ"ל שבדרך 
 ת. כלל יש להן משמעות כספי

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: רשויות התאגיד, משרדי הממשלה, חברת חשמל, 
חברת הכבלים, משרד התקשורת, חב' "בזק", משטרת ישראל, רשויות אזוריות ומקומיות  

 על כל מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז וכו'. 

 תכניות .1.33

לרוב עבודות האחזקה לא נדרשות תכניות לביצוע אלא תכניות סטנדרטיות לביצוע פרטי   1.33.1
כגון חפירה  עבודות התחזוקה  על פיהם במסגרת  יידרש לעבוד  עבודה שונים שהקבלן 
ומילוי לתעלות, אופן ביצוע תיקוני פיצוצים בצינורות מסוגים שונים, פרטי כבלי הארקה 

למערכ הארקה  כבלי  סטנדרטיים  ואלקטרודות,  פרטים  מדידה,  מסוגים לות  תאים 
 שונים, מערכות מדידה, הידרנטים וכו'. 

למסמכי המכרז מצורפים פרטים סטנדרטיים לפיהם יבוצעו מרכיבים שונים בעבודה  1.33.2
עיליים, מפרטים  מגופים,  תאי  תיקוני    כגון  התיקונים,  ביצוע  אחרי  חפירות  מילוי 

ים גם לעבודות אחזקה שוטפת וגם לאחזקה  פרטים אלו מתייחסאספלטים וריצוף וכו'.  
מונעת ועבודות פיתוח בהיקפים קטנים במידה ונדרש לבצע עבודות ו/או לשקם מפרטים 

 ומרכיבים במערכת. 

במידה ובמקרים מסוימים ידרשו תכניות של פרטים מיוחדים שאינם כלולים במסמכי   1.33.3
 המכרז, המזמין יספק תכניות לפי הצורך. 

שצורפו למסמכי המכרז והן תכניות נוספות שיימסרו לקבלן לפי  מודגש שהן התכניות   1.33.4
הצורך, מחייבים את הקבלן ולא  תשולם שום תוספת למחיר הפאושלי החודשי לביצוע 

 עבודות התחזוקה. 

במידה ויידרשו תכניות הסדרי תנועה, התכניות  תוכנה ע"י מהנדס מוסמך שיועסק ע"י   1.33.5
לאחר אישורו של מנהל מחלקת דרכים   בלן,הקבלן. תכניות להסדרי תנועה שיכין הק

, עבור כל הנ"ל לא והתנועה בעירייה, יוגשו למשטרת התנועה לצורך קבלת אישור עבודה
ישולם בנפרד ובתמורה תחשב במחיר הפאושלי לעבודות אחזקה שוטפת ומחירי היחידה 

 לאחזקה מונעת ועבודות פיתוח בהיקף מוגבל. 

מיוחדות   1.33.6 עבודות  ויידרשו  מעקות  במידה  מיוחדים,  חומרים  תנועה,  הסדרי  לצורך 
במידה  התנועה  להכוונת  ושוטרים  עובדים  גם  כולל  בלילה  פנסים  תמרורים,  בטיחות 
לעבודות  הפאושלי  במחיר  תחשב  והתמורה  בנפרד  ישולם  לא  הנ"ל  כל  עבור  ויידרשו, 

 אחזקה שוטפת ומחירי היחידה לאחזקה מונעת ועבודות פיתוח בהיקף מוגבל. 

ת נוספות הדרושות לצורך ביצוע העבודה כגון פרטי ריתוכים וסדריהם, הרכבה תכניו  1.33.7
 ו/או התאמה של פרטי ביצוע יכין הקבלן על חשבונו. 

כל המפורט בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ולא תשולם תמורה נוספת מעבר למחיר   1.33.8
 הפאושלי של ביצוע עבודות התחזוקה. 

כ 1.33.9 התנועה  הסדרי  שעבודות  במיוחד  אחזקה מודגש  עבודה  ביצוע  לצורך  לעיל  מפורט 
ממחירון    השונים  היחידה  במחירי  כלולות  יהיו  מוגבל  בהיקף  פיתוח  ועבודות  שוטפת 
סעיפים  דקל  במחירי  למצוא  ניתן  אם  גם  היחידה  למחירי  תוספת  תשלום  ולא  דקל 

 שמתייחסים להסדרי תנועה  פרטניים

 עבודות נוספות )סעיפים חריגים(  .1.34

עבודות האחזקה השוטפת הן עבודות ללא מדידת כמויות אלא עבודה  מובהר בזאת כי כל 
ולא   אין  ולכן  שוטפת  לאחזקה  הנדרשים  והחומרים  העבודה  כל  את  שכוללת  פאושלית 

 תהינה שום עבודות חריגות במסגרת עבודות האחזקה. 

מפורטים   והעבודה  החומרים  אם  הן  שוטפת  לאחזקה  שיידרשו  עבודה  וכל  חומר  כל 
, הן אם משתמעים ממסמכים המכרז או התכניות הסטנדרטיות למכרז במסמכי המכרז

והן אם אינם מפורטים או מוזכרים בשום מסמך ממסמכי המכרז אבל נדרשים לביצוע  
 עבודות החזקה ייחשבו ככלולים במחיר הפאושלי של ביצוע העבודה. של מושלם
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הכלולה בעבודות    מת  ההחלטה לגבי הצורך בשימוש בחומר מסוים ו/או ביצוע עבודה מסוי
תהיה של המזמין בלבד ולקבלן לא תהיה שום זכות לערער האחזקה הפאושלי במכרז זה  

 על קביעת המזמין. 

 מדידות .1.35

האחזקה לא נדרשות בדרך כלל מדידות אבל במידה ובכל זאת תידרשנה מדידות,    לעבודות
המדידה והסימון ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונות ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר  

פיתוח    ו/או לצורך ביצוע עבודות האחזקה המונעת ועבודות  מעבר למחיר הפאושלי  עבורן
 בהיקף מוגבל. 

 ( MADE ASתכניות לאחר ביצוע ) .1.36

התכנית   שביצע.  ותיקון  עבודה  כל  של  ביצוע  לאחר  תכנית  חשבונו  על  להכין  הקבלן  על 
תכלול פירוט של התיקון שבוצע, אורך קטעי הצינור שהוחלפו, סוג הצינור שהותקן, סוג  
החיבורים בין הצינור הקיים והחדש וכל המידע הנדרש כדי להבין מה קיים בקרקע אחרי  

 התיקון.  
 ולפי הנחיות התאגיד. GISיש להכין בפורמט   את התוכנית

 של חברת בזק, חברת חשמל והתאגיד.   827התכנית תוכן על פי דרישות מפרט 

 התכנית תכלול תאור מדויק של כל העבודות שבוצעו בפועל כולל מידות. 

 התכנית תבוצע באופן ממוחשב.

בעבודות    עבור הן  ביצוע  לאחר  תכניות  מונעת    הפאושליותהכנת  אחזקה  עבודות  והן 
  הפאושליועבודות פיתוח בהיקף מוגבל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחיר  

לעבודות אחזקה שוטפת ובמחירי היחידה לעבודות אחזקה מונעת ועבודות פיתוח בהיקף 
 מוגבל 

 שילוט בטיחות וגיהות  .1.37

ת האחזקה השוטפת נמשכות בדרך כלל זמן מוגבל, הקבלן ינקוט בכל  למרות שעבודו 1.37.1
אמצעי הזהירות כמו באתר עבודה מתמשכת. הקבלן יהיה  האחראי לבטיחות באתר  
הקבלן   העבודה.  משרד  מטעם  השונות  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  וזאת  העבודה 

 ך. מצהיר שהוא אחראי על בטיחות בזמן ביצוע העבודה ויש לו ידע מספיק לכ

לפני תחילת העבודה על הקבלן להצטייד על חשבונו במעקות בטיחות ניידים, בשלטי   1.37.2
אזהרה ושלטי הכוונת תנועה )כולל פנסים לשעות הלילה עם מערכת הטענה סולרית(  
ושאר אמצעי הזהירות הנדרשים לבטיחות העבודה ולבטיחותו ונוחיותו של הציבור  

ן או על פי הוראה מרשות מוסמכת כל  ולהתקינם בכל מקום שיהיה דרוש על פי די
תוקפם   תום  לאחר  מיד  ולהורידם  העבודה  זמן  כל  במשך  לשלמותם  לדאוג  שהיא 
בנפרד   לקבלן  ישולם  לא  הנדרש  הבטיחות  ציוד  והתקנת  אספקה  בעבור  במקום. 

 ומחירו כולל במחירי היחידה השונים. 

בי 1.37.3 ילבשו בשעת  ידו  על  צוע העבודות  הקבלן מתחייב לדאוג שהעובדים המועסקים 
לבוש הולם אשר יהיה בולט באור ובחושך, כאמצעי בטיחות. על בגדי העובדים יוטבע  

 שם התאגיד וכן שמו וסמלו של הקבלן במקום בולט. 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות עפ"י   1.37.4
לוי לעיני הציבור עם  האמור בחוק, כגון: שילוט הקשור לתפקודו של הקבלן, שילוט ג

כלי   ציוד הרמה,  מכני,  ציוד  לגבי  אישורים תקופתיים  מנהל העבודה, קבלת  פרטי 
 עבודה מכנים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה,   1.37.5
כל הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים. לא תתקבל   חברת חשמל, חברת בזק וכיו"ב.

כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות  
 כמפורט. 

האמצעים  1.37.6 בכל  לנקוט  הקבלן  על  החוזה,  של  האחרים  במסמכים  לאמור    בנוסף 
המתאימים להקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר  

בדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות על ידי כלל  ו
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הקבלנים ועובדיהם, לרבות "הקבלנים האחרים", לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר  
מתאימים   אישורים  להשגת  לדאוג  וכן  גופו  על  להגנה  הדרושים  באמצעים  יצויד 

 נו בלבד.למטרה זאת מעל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבו 

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של   1.37.7
 כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. 

הבורות   1.37.8 כל  את  למלא  הקבלן  חייב  האתר  של  חלק  בכל  עבודה  יום  סיום  עם  מיד 
 והחפירות ולהשלים את הגדרות באם נפגעו. 

הב 1.37.9 כללי  כל  פי  על  עבודתו  לארגן  מחויב  האתר  הקבלן  לתנאי  התאמה  תוך  טיחות 
ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה,   ביצוע העבודה  ושלב של  בכל שלב  המשתנים 

 אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח. 

על    הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית 1.37.10
ול הבטיחות  ובמקומות  שמירת  באתר  ולרכוש  לגוף  ייגרם,  אם  שייגרם,  נזק  כל 

על   בחתימתו  מצהיר,  הקבלן  לאתר.  שמחוץ  העבודה  מרכיבי  של  והייצור  העבודה 
לגוף ולרכוש    החוזה, שהוא משחרר את המזמין ואת המפקח בכל אחריות עבור נזקים

ו לעבודה  שייגרמו לעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג' לאתר ו/ א 
על הקבלן לספק    מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.  ושהוא 

יאופסנו   כובעי מגן  כובעי מגן תיקונים אשר ישמשו את מבקרי האתר,  על חשבונו 
 בארון נעול במשרדי מנהל העבודה. 

עץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו, אשר יפקח מעת לעת )ולא כמפקח  ו המזמין ימנה י 1.37.11
באתר    צמוד הבטיחות  הוראות  את  מקיימים  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  כי  באתר( 

 המחייבות לפי דרישות כל דין.

ולהישמע   1.37.12 המזמין  מטעם  הבטיחות  יועץ  עם  מלא  באופן  פעולה  לשתף  הקבלן  על 
 להוראותיו.

מובהר, כי אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן   1.37.13
באחריות   משך  שהוא  דין  כל  דרישות  לפי  באתר  הבטיחות  הוראות  לקיום  הקבלן 

 תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה. 

הקבלן מתחייב להציב על הרכבים והציוד המכני הנדסי המועסקים על ידו באתר   1.37.14
שלטים המציינים את שם האישות המשפטית החתומה על חוזה זה, השלטים יוצבו  

 . במקום בולט וגודלם יתואם עם המפקח

 בטיחות ואמצעי זהירות  .1.38

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין, ולרבות עניין   1.38.1
התש"ל חדש(,  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  ותקנות    1970  -פקודת  פיה  על  והתקנות 

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

מנת למנוע תאונות, מפולות, שרפות וכו' בשטח העבודה, הקבלן מתחייב לשמור    על 1.38.2
על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב  

 לנושאים כדלהלן: 

הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה,   1.38.2.1
צו התחל  7תוך   הוצאת  יכנס  ימים מתאריך  צו התחלת העבודה  ת העבודה. 

 לתוקף על בסיס הודעה על מינוי מנהל העבודה. 

 בנוסף, מינוי אחראי בטיחות מטעמו למכרז זה.  1.38.2.2

 החזקת פנקס במשרד/ מוקד הקבלן בו תרשמנה תאונות וכו'.  1.38.2.3

לספק לעובדים כלי עבודה תקינים )לרבות: פטישים, אזמלים וכו'( כובעי מגן   1.38.2.4
ל עצמים נופלים(, משקפי מגן )בריתוך, חיתוך, סיתות,  )מקום  שקיים סיכון ש

 הכל לפי הדין והצורך.  -שברי בטון וכו'( 

ציוד  , מכשיר לבדיקת גזים בתאי ביוב,  כלי הרמה,  כל הציוד, לרבות מנופים 1.38.2.5
, יהיו תקינים לחלוטין עם  "י דיןירידה לשוחות, רצועות ההרמה וכל הנדרש עפ
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יות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד  תעודות בדיקות שגרתיות ועדכנ
 יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך. 

חשמלאי   1.38.2.6 ידי  על  קודם  נבדק  לא  אשר  חשמלי  ציוד  חשמל  לרשת  לחבר  לא 
 מוסמך שאישר זאת בכתב )ביומן העבודה ובפנקס כללי(.

אחרו 1.38.2.7 ועבודות  חם  זפת  עבודות  חיתוך,  בריתוך,  גלויה  באש  להשתמש    תלא 
שעלולות לגרום לשרפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע  

 מאת המפקח. 

הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל    ביצוע 1.38.3
דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי  

 בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל.  שסיפק ושלדעתו הנם תוצאות של עמידה

לעובדיו כנדרש עפ"י כל דין    וגיהות  בטיחותבנושאי  הקבלן מתחייב לקיים הדרכות   1.38.4
 וכ"ו.   , עזרה ראשונהעבודה בחלל מוקף, בטיחות כלליתכגון הדרכות לעבודה בגובה,  

סמכה והריענון להדרכות  אי ה אישור את נדרש להעביר כל שנה עבור כל עובד הקבלן   1.38.5
 . 1.38.4כנדרש בסעיף  והאסמכות 

 הקבלן לא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה כאמור  1.38.6

 הקבלן נדרש לבצע חיסוני פוליו לעובדיו כנדרש ע"י משרד הבריאות. 1.38.7

 

 הסדרי תנועה  .1.39

 ת ולאשרן ברשות המקומית ובמשטרה. על הקבלן להכין הסדרי תנועה לעבודות זמניו

שנההסדרי   כל  יאושרו  והמשטרה  התנועה  המקומית  הרשות  ע"י  עבודה  ,  מחדש  כל 
ור  ק לאחר הצבת הסדרי התנועה  שתתבצע, בכביש או במדרכה או בכל מקום תחל אך 

 כנדרש.

ברשות הקבלן יימצאו באופן קבוע שלטים, תמרורים, מחסומים, סרטים זוהרים, גדרות  
המשטרה אמצעי אחר שיידרש על ידי  פנסים מהבהבים לעבודה בשעות הלילה וכל    רשת,

 ושאר הגורמים הרלוונטיים. 

עבור כל האמצעים הנ"ל וכל אמצעי נוסף שיידרש ע"י המשטרה או ע"י גורמים אחרים  
והמפקח, עבודות הכנה, העמדה וכו' לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחיר  

 פיתוח בהקף קטן.   ובמחירי היחידה לאחזקה מונעת ועבודות הפאושלי של העבודה

 נזקים  .1.40

הקבלן אחראי בלעדי לתשלום הוצאות בגין נזקים שייגרמו עקב פעולותיו, פעולות שכיריו  
 ושליחיו השונים, כולל פעולת קבלני המשנה שלו, ספקיו וכו'. 

, נזקים ממקורות מים של תשיטפונוהקבלן יבטיח את אתרי העבודה בפני נזקי גשמים,  
וצים בקווי המים והביוב, גלישות ממערכת הביוב וכל מקור  מערכות המים והביוב, פיצ

 מים אחר טבעי או מלאכותי  וינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך.

כל הנזקים שייגרמו לעבודה או לרכוש ציבורי או פרטי על ידי הקבלן או שליחים מטעמו  
ידו  ועל חשבונו תוך   ידחו עד סוף  שעות והתיקונים לא    24במהלך העבודה, יתוקנו על 

 העבודה. 

 תכניות רשת המים והביוב  .1.41

של   העירוניות  והביוב  המים  מערכת  של  תכניות  החוזה  חתימת  עם  מיד  ימסרו  לקבלן 
 הערים ירוחם, דימונה, ערד ומצפה רמון, מיקום מגופים, אביזרים ברשת וכו'. 

מערכת  פעולת  אופן  את  להכיר  התכניות,  את  ללמוד  העבודה  ומנהל  הקבלן  מהנדס   על 
המים ומערכת הביוב, מיקום המגופים, הידרנטים וכו' כך שבעת הצורך יוכל לנתק אזורים 

 על מנת לאפשר טיפול בתקלות ותיקונים. 
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הקבלן ישכפל את תכניות וימסור לכל צוות סט תכניות אשר ימצא משך כל תקופת החוזה  
 ברכב של הצוות. 

 בדיקת תכניות ע"י הקבלן .1.42

 רטי ביצוע לעבודות מסוגים שונים.רטיות ופלמכרז זה צורפו תכניות סטנד

כמו כן במהלך החוזה, ימסרו לקבלן תכניות או תרשימים לביצוע עבודות שונות בהתאם 
 הכמויות במכרז ו/או תנאי המכרז.  לכתבי

עם קבלת התכניות יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למזמין/ מפקח על כל טעות, החסרה, 
ניות לבין שאר מסמכי החוזה או בין התכניות לבין עצמן. סתירה ו/או אי התאמה בין התכ

מזמין/ מפקח יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן המזמין/ מפקח  
מתוך   אם  ובין  כנ"ל,  התאמה  ואי  סתירה  החסרה,  בטעות,  הרגיש  לא  אם  בין  כאמור, 

 ת מכך. הזנחה גרידא, יישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות הנובעו

 כוח אדם מקצועי  .1.43

 הנדס הקבלן מ 1.43.1

בא כוחו של הקבלן ונציגו באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות, יהיה מהנדס מוסמך  
בביצוע   לפחות  שנים  חמש  של  מעשי  מקצועי  וותק  בעל  הקבלן"(,  "מהנדס  )להלן 

הקבלן" כאילו  עבודות כגון אלו הכלולות בחוזה זה. כל הוראה שתינתן ל"מהנדס  
 ניתנה לקבלן בעצמו. 

מר אישור  טעון  מהנדס  או  מינוי  מפקח  ע"י  יאושר  שלא  מהנדס  מפקח.  של  אש 
 החלפתו, יוחלף מידית. מפקח ידרושש

 הדרישה למהנדס הקבלן הינה על פי הצורך.

 מנהל עבודה  1.43.2

הקבלן יעסיק מנהל עבודה מנוסה ומאושר, עם ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע  
עבודה יכול  עבודות נשוא מכרז זה.  מנהל העבודה יהיה גם מוסמך בטיחות. מנהל ה

 להיות אחד מראשי צוות   בצוות עבודה של הקבלן.

יודיע הקבלן למפקח עבודה ובכתב, את שמות   מיד עם קבלת צו התחלת העבודה 
  וזהות המהנדס ומנהל העבודה אותם ייעד לפיקוח, תיאום וניהול העבודות, כמו כן 

ר בפקודת  יודיע הקבלן על מינוי מנהל עבודה למפקח עבודה אזורי בהתאם לאמו
 . 1970הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 

מהנדס הקבלן ומנהל עבודה שלדעת המזמין אינם מתאימים לתפקידם, יוחלפו על  
 ידי הקבלן ללא ערעור וללא כל דיחוי באחרים ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

 אחראי בטיחות  1.43.3

ל כך למפקח האזורי,  הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות  כנדרש בחוק ויודיע ע
הבטיחות    7תוך   בפקודת  לאמור  כפוף  הכל  העבודה,  התחלת  צו  מקבלת  ימים 

 . 1970בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

מוסמך   תעודת  בעל  העבודה  מנהל  או  הקבלן  להיות מהנדס  יכול  בטיחות  אחראי 
 בטיחות. ויכול לשמש גם כראש צוות עבודה של הקבלן. 

ושא הבטיחות בעבודה, כולל כל עובדיו וכל אדם   הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נ
 אחר הנמצא בתוך אתר העבודות. 

האחראי על הבטיחות יהיה אחראי עד למועד גמר ביצוע העבודה והוא יהיה האחרון  
רותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע  יכך שש  -לעזוב את שטח מטעם הקבלן

 סיום העבודה. 

ם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלות  בגין הוראות סעיף זה לא תשול
 במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות. 
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 גילוי עצמים תת קרקעיים ואישורי עבודה בסביבתם  .1.44

  בדבר, לפני התחלת העבודה, אישור   על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות 
קרקעיים )מים, חשמל, -האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום  ולמפלס של מתקנים תתו

 . הרשות המוסמכת לתאום עםטלפון, דלק, ביוב, תיעול וכד'( ולדאוג 

כל   תבוצע  תתלא  למתקן  סמוך  ללא  -עבודה  נקרקעי,  מפקח  תאום/  הרשות  וכחות 
 . )התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(. המוסמכת

קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש - כל מקרה של עבודה סמוך למתקן תתב
בידיים לגילוי המתקן, ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן,  

התת המתקן  את  ויתמוך  המפקח(,  ובאישור  הצורך  )במידת  החפירה  את  קרקעי  -ידפן 
 למתקן.   בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת

לכל   מאחריות  הקבלן  את  משחררת  אינה  המוסמכת  הרשות  מטעם  המפקח  נוכחות 
 קרקעי. -הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

בידיים, טיפול בקבלת האישורים, תאומים, תשלום אגרות   עבור כל הנ"ל, כולל עבודה 
 היחידה השונים.  למיניהם, לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי

 למען הסרת ספק, מודגש שתשלום האגרות השונות יהיו על חשבון הקבלן. 

 מניעת הפרעות  .1.45

הסדירה  והתנועה  בתושבים,  מרבית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
למנוע   יכולתו  כמיטב  ולעשות  העבודה  כל  במשך  העבודה  מקום  בסביבת  המתנהלים 

 א. תקלות והפרעות מכל סוג שהו

ציוד   ו/או  חומרים  השטח  פני  על  להניח  או  עבודות  לבצע  שלא  הקבלן  מתחייב  כן  כמו 
בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים 
או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, 

לפי וכו'  עובדים  הצבת  תוך    פנסים,  הכל  תנועה,  הטיית  לצורך  מעקפים  ויבנה  הצורך, 
 תיאום וקבלת אישורים מהגורמים הרלוונטיים. 

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית  
 . באחריות הקבלן בכל אתר בו הוא עובד. הנ"ל 

יחדיו רשאי המפקח  לצורך הבטחת תנועה ממונעת או תנועה אל הולכי רגל או שנ יהם 
 להורות לקבלן להקים דרכים עוקפות ע"פ שיקול דעתו. 

הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם  
 בנפרד. 

 שעל הקבלן לקבל אישור לעבודה בתחום הדרך מהרשות המקומית.  מודגש שוב

ישות המפורטות סעיף זה תכללנה במחירי  כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי הדר 
 היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים 
 . למניעת הפרעות

 הכבאות ילשרותיעזרה ראשונה  .1.46

הכבאות בעת אירוע שריפה כאשר נדרשות    ילשרותי הקבלן עשוי להידרש לתת מענה ועזרה  
כמויות גדולות של מים. העזרה עשויה להתבטא בפתיחת מגופים המעבירים מים מאזור  
לחץ לאזור לחץ, סגירת מגופים לאזורים ו/או  שכונות על מנת להגביר את אספקת המים 

ז שרות  עבור  וכו'  האירוע  במחיר  לאזור  ככלולה  תחשב  והתמורה  בנפרד  ישולם  לא  ה 
 .האחזקה הפאושלי של העבודה

 מים וחשמל לעבודה  .1.47

וחשמל. מים  של  סדירה  ולבאים מטעמו לאספקה  לעצמו  לדאוג  מהמקורות    על הקבלן 
הנחוצים ה קווים  מערכת  חשבונו  על  יתקין  הקבלן  העבודות.  כל  ביצוע  לצורך  ראשיים 

ת הראשיים למקום העבודות הספציפיות, וכן יתקין  להעברת המים והחשמל מהמקורו
מים   מקור  הצריכה.  עבור  ותשלומים  מסודרת  הפעלה  לצורך  מניה  ומערכות  אביזרים 
יתואם עם המפקח. במידה ולא ניתן יהיה לקבל אספקת חשמל מחברת החשמל, אספקת 
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, לרבות  החשמל לצורך העבודות תבוצע באמצעות גנראטור שיסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו
 אספקה סדירה של סולר. 

בכל מקרה של הפסקת חשמל זמנית או נמשכת, חייב הקבלן בהספק עצמית של חשמל 
ללא   לאתר  הקבלן  שיביא  גנראטורים  באמצעות  מטעמו  והבאים  עבודותיו  לצורך  וכוח 
עילה   תהוונה  לא  ומים  חשמל  באספקת  הפסקות  לקבלן.  תשלום  כל  ללא  וזאת  דיחוי 

 צד הקבלן כלפי המזמין. לתביעות כלשהן מ

 עבודות במצב חרום .1.48

מגפה וכו'(. על    ,אחזקת רשת המים תמשך גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון טבע
הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות המפורטות במסמך זה יימשכו גם בשעת חירום ועליו  
יהיה להתארגן עם כוח אדם ואספקת ציוד מוגן ירי ורסיסים לעובדיו )קסדות ואפודי מגן(  

 כך שבשעת חירום ניתן יהיה לעמוד בדרישות המכרז במלואן. 

על ריתוק צוות עובדים וכלים מכנים בשעת חרום.   על הקבלן לקבל אישור ממשרד התמ"ת
 הקבלן יידרש להציג אישור זה מיד עם חתימת החוזה.  

בנוסף לעבודות אחזקה של רשת המים בשעת חרום. הקבלן יידרש, במידת הצורך לחלק  
 מים לפי נוהלי מל"ח. 

ל  עבור שרות זה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחיר האחזקה הפאושלי ש
 עבודה. 

 עבודות לילה  .1.49

בעבודות לילה הקבלן ידאג בנוסף לכל אמצעי הבטיחות וכל הדרישות המפורטות במסמכי  
 עי תאורה המאפשרים עבודה בלילה.המכרז לביצוע העבודה, גם לגנראטור חרום ואמצ

כמו כן אמצעי גידור, מעקות, סימון, שילוט וכו' יהיו מוארים ומודגשים להבטיח ראיה  
 של האמצעים. טובה 
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 ביוב במערכת המים ה ועבודותפיצוים/ שברים בצנרת מים וביוב תיקון   .2

 כללי  .2.1

הפאושלי במחיר  הכלולות  השוטפת  האחזקה  עבודות  רוב  של  פירוט  עבודות    להלן  של 
האחזקה. מודגש שוב שלא ניתן לפרט באופן מוחלט את כל העבודות ויתכן שבמהלך העבודה  

דרשנה עבודות שלא מפורטות במפרט  שיהיה על הקבלן לבצע. הקביעה  לגבי  סוג העבודות  ית
הקבלן   שעל  החומרים  העבודה,  ביצוע  אופן  אחזקה,  לעבודות  הפאושלי  במחיר  הכלולות 

ר על  עבודה שנדרשת תהיה של התאגיד בלבד ולקבלן לא יהיה שום זכות לערלהשתמש וכל ע
 החלטת התאגיד.  

אין להתחיל בביצוע תיקון, החלפת קטע צינור מים או טיפול במערכת ביוב  או כל עבודה  
אחרת נשוא מכרז זה לפני שכל חומרי התיקון, האביזרים, כלי העזר, הציוד, תמרורים וכו'  

 ן. נמצאים בידי הקבל

 , החפירות והחזרת השטח לקדמותומילוי התעלותחפירה  .2.2

 כללי  2.2.1

בכבישים, מדרכות, משטחים מרוצפים בשוליים או שטחים   יבוצעו  ו/או חציבה  חפירה 
בעבודת ידיים, כלולה במחיר  בכלים מיוחדים או  פתוחים. חפירה בשטח מוגבל שתבוצע  

 החפירה ולא תשולם כל תוספת בעבורה. 

המפקח   להוראות  ובהתאם  לנדרש  בהתאם  שהם  ורוחב  עומק  לכל  תבוצע  החפירה 
 יומן. שתרשמנה ב

החזרת מצב לקדמותו ייעשה בשלמות כולל שימוש  בחומרים חדשים, ריצוף, אבני שפה  
וכו' חדש חדשים  בחומר  ההשלמה  במחיר    .  תוספת  הפאושלי כלולה  כל  תשולם    ולא 

 בעבורה. 

 פתיחה וסגירת התעלות והחפירות  2.2.2

רכב  כלי  של  תנועה  קיימת  בהם  עירוניים  באזורים  כלל  בדרך  מתבצעות  העבודות 
כזאת  להיות  צריכה  העבודה  שיטת  ולילה.  יום  אנשים  תנועת  קיימת  בהם  ובמדרכות 

 שתפגע פחות ככל האפשר בשגרת החיים. 

לפיכך במהלך העבודה חל איסור מוחלט לפתוח חפירות מעבר למינימום הנדרש לצורך  
העבודה. בסוף כל יום עבודה כל חפירה תכוסה בשכבות חול מהודקות כנדרש ולא תושאר 

 למשך הלילה עד ליום המחר.  ו/או מפגע בטיחותיפירה פתוחה הח

במידה והקבלן לא יספיק בביצוע מושלם של העבודה באותו יום עבודה , בסוף היום הקבלן  
 יכסה את התעלה בחול ולמחרת יפתחה מחדש וימשיך בביצוע העבודה עד השלמתה. 

בחומרים מיוחדים או כל  עבור ביצוע העבודה בשני שלבים כולל עבודות זמניות, שימוש  
אמצעי שיידרש לצורך ביצוע העבודה בשלבים לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה  

 במחיר התשלום הפאושלי החודשי. 

 מילוי התעלה והחפירה  2.2.3

בתעלות  המילוי,   פיצוצים,  לתיקון  מגופיםחפירות  לתאי  ביוב  מסביב  שוחות     תעלות ו, 
יעשה לא נגישים לרכב    שטחים מרוצפים  ו  ת  מדרכותיקון ב  .CLSM  -יעשה בבכבישים,  

בהתאם להנחיות התאגיד. התאגיד יחליט באופן בלעדי מתי    CLSM- בחול דיונות נקי  או ב
 . CLSM- מילוי התעלות והבורות בחול או ב

לא ישולם בנפרד ובתמורה תחשב ככלולה במחיר התשלום    CLSM  -עבור מילוי החפירה ב
 הפאושלי החודשי 

חל איסור מוחלט להחזיר את עודפי החפירה הרטובים לחפירה, אותם יש לפנות מידית  
 פסולת מאושר   לאתר
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 חול טיפת הצינור בע 2.2.4

לפרטים    קטעי בהתאם  חול  בעטיפת  יעטפו  תיקון  לצורך  יוחלפו  או  שיותקנו  הצינורות 
 הסטנדרטיים. 

  התחתונה השכבה    אורגניים, אבנים או מלחים,  החול יהיה חול דיונות נקי ללא חומרים
ס"מ מעל התיקון והצנרת תהיה תמיד חול נקי   20ס"מ מתחת ועד  20צנרת,  הסביב סביב  

 . מהודק ברטוב

 קר של התעלה והחפירה במדרכה. מילוי מבו 2.2.5

חוליות    מדרכותתיקון   החלפת  בתאים,  טיפול  ביוב,  או  מים  צנרת  תיקון  ביצוע  לאחר 
עבודה שתבוצע   וכל  או מכסים  עטיפת החול    בכל חפירההמילוי    במדרכה,בתאים  מעל 

שסביב הצינורות ועד תחתית המצעים במדרכות יהיה חול דיונות נקי מונח בשכבות של 
 מוד. א.א.ש.ה.ו. ברטוב.    100% - מהודקות לס"מ  20

 . CLSMבמקים מיוחדים, לפי דרישת התאגיד המילוי יהיה  

  - ס"מ מהודקת ל  20של    עוביממצע סוג א' מונחת ב   יההתמתחת לריצוף     השכבה העליונה 
ים. כאשר הגמר הוא ריצוף מעל המצע ני ימוד. א.א.ש.ה.ו. בהתאם לחתכים האופ   98%

 חול לצורך הנחת הריצוף. תונח שכבת  

הידוק שכבות המילוי ייעשה ע"י "צפרדע", "בומגים" או כל אמצעי אחר שיאושר במטרה  
 לקבל את הצפיפות הנדרשת. הידוק יבוצע בשכבות מקבילות. 

בשכבות   מהודק  מוברר  מקומי  בחומר  החפירות  את  למלא  יהי  ניתן  פתוחים  בשטחים 
 באישור המזמין. 

לקדמותו למצבו כפי שהיה לפני התיקונים כולל ריצוף זהה, אספלט,  מצב השטח יוחזר  
 . תיקוןשטח למצב זהה למצבו לפני ביצוע ה מצעים, גרנוליט וכל הנדרש להבאת ה

 מילוי מבוקר של התעלה והחפירה בכביש  2.2.6

תיקון כבישי אספלט או כבישים מרוצפים לאחר ביצוע תיקון צנרת מים או ביוב בכבישים, 
החלפת חוליות בתאים או מכסים וכל עבודה שתבוצע בכביש או באזור וכו'    טיפול בתאים,
 : תבוצע כלהלן

האספלט בכביש ייחתך במסור דיסק כדי לאפשר תיקון מיטבי ואיחוי טוב בין   2.2.6.1
 האספלט הישן והאספלט החדש

מורטב על מנת לקבל הידוק   ימולא בחול נקי מס"  20אזור התיקון עד גובה  2.2.6.2
 . אופטימאלי

 .CLSM-המשך המילוי עד פני תחתית האספלט או הריצוף ייעשה ב 2.2.6.3
 חר התייבשו המילוי. אתיקון האספלט ייעשה באספלט חם מיד ל 2.2.6.4

 החזרת השטח לקדמותו  2.2.7

מ"ר    20תיקון מדרכה או כביש מכל סוג ובשטח של עד    שטח לקדמותו,החזרת ה 2.2.7.1
 . חזקהכלול במחיר הפאושלי של הא

הצורך,   2.2.7.2 במידת  חדשות  אבנים  אספקת  גם  כולל  לקדמותו  השטח  מצב  החזרת 
ו. במקרה שהקבלן יידרש להחליף  "כ וע עבודות נלוות, ביצוע הנמכות והרכבה, ביצ

ס"מ באבן משתלבת, לא ישולם בנפרד    45×    45מרצפות מיוחדות או מרצפות   
במחיר   ככלולה  תחשב  והתמורה  משתלב  בריצוף  שימוש  של  עבור  הפאושלי 

 האחזקה 

או תיקון  לצורך ביצוע העבודה  בכל מקום שיהיה צורך לפרק אבני השפה קיימים   2.2.7.3
במהלך   שנפגעו  אלו  במקום  חדשים  ו/או  קיימים  שפה  אבני  ולהתקין  פיצוצים 

 העבודה לפי הוראת המפקח יפורקו ולאחר מכן יוחזרו למקומם.  

התיקונים, וכל המפורט לעיל לא  עבור החזרת אבני השפה למקומם לאחר ביצוע  
 ה במחיר הפאושלי של העבודה. ל ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלו
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הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות,   2.2.7.4
ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר  וחות למיתקנים וחפירות נקודתיות לש

 למת התיקון. או עקיף, במשך שנתיים מיום הש

החזרת השטח לקדמותו כוללת גם פרוק והחזרת כל מתקן, ספסל, שלטים וכ"ו,   2.2.7.5
  תחשב  והתמורה  בנפרד  ישולם  לא   לעיל   המפורט   וכלשפורק לצורך ביצוע העבודה  

 .העבודה של  הפאושלי במחיר  ככלולה 
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 תיקון פיצוצי מים וביוב .2.3
 כללי  2.3.1

 מפרט זה או לפי הנחיית המפקח.  העבודה תתבצע עפ"י הנחיות 2.3.1.1

העבודה כוללת סגירה ופתיחת מגופים. מועד ואופן סגירה ופתיחת המגופים תתבצע   2.3.1.2
 בהתאם להנחיות המפקח. 

בהתאם להחלטת  על סגירת מים לבתים    מודעות  והדבקת  העבודה כוללת חלוקה 2.3.1.3
 ובמקומות שקבע המפקח.  המפקח  

בכל   2.3.1.4 לקדמותו  השטח  מצב  החזרת  כוללת  מעבר  העבודה  ובשוליים  העבודה  אזור 
 השטח נפגע מביצוע העבודה. לאזור העבודה במידה ו

כארקה 2.3.1.5 המשמש  חשמלי  מוליך  מונח  האסבסט  צנרת  לאורך  ישנות  יש    ,בשכונות 
להקפיד על שלמות מוליך הארקה למשך כל זמן העבודה. במידה ומוליך הארקה  

 ע העבודה . נפגע יש לתקן את רציפות הארקה בעזרת חשמלאי מורשה לביצו 

צנרת פלדה הצנרת משמשת כמוליך הארקה, בחיתוך   2.3.1.6 בשכונות ישנות בהן מונחת 
חשמלאי  בעזרת  העבודה  זמן  כל  למשך  הארקה  רציפות  על  להקפיד  יש    הצנרת 

 מורשה לביצוע העבודה. 

, התחברות לצנרת ולמפרטים בהתאם  מוליך הארקהחפירה להנחת   תכולל העבודה  2.3.1.7
הכבל  לפרטים   וכיסוי  חיבור  ותקינותה,  ההארקה  רציפות  בדיקת  הסטנדרטיים 

חשמ ע"י  סופי  אישור  מוסמך,  חשמלאי  ע"י  מוסמך  לאי  ייעשה  בודק  רישיון  בעל 
 בלבד והחזרת מצב השטח לקדמותו. 

 תיקון בצנרת אסבסט  2.3.2

לבצע   2.3.2.1 יש  אסבסט  צינור  בטיחות  את  בחיתוך  הוראות  פי  ועל  בזהירות  החיתוך 
 .למנוע פגיעה בעובדולעבודה באסבסט  

 הצנרת שנפגעה ממופה למופה.  או קטעים של  התיקון יתבצע על ידי הוצעת קטע 2.3.2.2

מ  ים עבקטיוחלפו    ושהוצאצנרת האסבסט    יקטע 2.3.2.3 ציפוי    עם    צנרת מפלדהמתאים 
ועטיפה תלת שכבתית חיצונית   פנימית  פוליאתילן  טריו חיצונית    –בטון  צינור  או 

 בהתאם להנחיות התאגיד.  ממוטות בלבד()בצנרת  12דרג  מצולב

מחברי רב    2ט יבוצע ע"י  סלקו האסב או פוליאתילן מצולב    קטע צנרת הפלדהחיבור   2.3.2.4
 . קוטר

 .האסבסט צינורות  קטעי החלפת עם  תשמר הארקה כבל רציפות 2.3.2.5

 פי.וי.סי. לחץ תיקון צנרת  2.3.3

 למופה. ממופה   ושנפגעצנרת  או קטעי  ת קטעא התיקון יתבצע על ידי הוצ 2.3.3.1

פי.וי.סי. לחץ  מתאים מצנרת    יםבקטע   פויוחל  ושהוצא  ,פי.וי.סי צנרת    קטעים  /הקטע 2.3.3.2
 .אותו דרג של הצינור הקיים

 תקניים. פי.וי.סי.  מחברי  2יבוצע ע"י פי.וי.סי.  חיבור קטע צנרת   2.3.3.3

  פנימית  בטון עטיפת    עם   צנרת ממופה למופע גם בצנרת פלדה  י ניתן להחליף קטע 2.3.3.4
  12דרג  או צנרת פוליאתילן מצולב      חיצונית  טריו  –  חיצונית  שכבתית  תלת  ועטיפה

 בתאום עם התאגיד. אוסרומחברי ק  )בצנרת ממוטות בלבד(
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 PEוצנרת   PEXתיקון צנרת  2.3.4

 כוללת   PEXאן   PEתיקון פיצוץ/נזילה בצנרת פוליאתילן    עבודות

 הצנרת. ים לאורך קבדיקת מקור התקלה בצנרת ובחינה מדוקדקת שאין סד  2.3.4.1

 חיתוך קטע צנרת בהתאם לצורך/הנחיית המפקח.  2.3.4.2

 . 12דרג  החלפת קטע הצנרת בצנרת מאותו סוג 2.3.4.3

 יש להשתמש בצנרת ממוטות בלבד. 2.3.4.4

 . מחברי ריתוך 2חיבור הצנרת שהוחלפה ע"י   2.3.4.5

ריתוך המחברים יתבצע ע"י רתך מורשה, שעבר הכשרה ע"י ספק הצנרת והכשרתו   2.3.4.6
 בתוקף. 

 של היצרן.  תיש להקפיד על תקינות הרתכת ולצרף תעודת בדיקה תקופתי 2.3.4.7

 החזרת מצב השטח לקדמותו 2.3.4.8

 תיקון צנרת מפלדה  2.3.5

 חיתוך קטע צנרת בהתאם לצורך/הנחיית המפקח.  2.3.5.1

  שכבתית תלת  ועטיפה  פנימית בטון עם בקטע צינור מפלדה החלפת קטע הצנרת  2.3.5.2
 .  חיצונית  טריו – חיצונית

 שהוחלפה יתבצע ע"י ריתוך. חיבור הצנרת  2.3.5.3

 . מיומן ובעל הסמכת רתך צנרתרתך צנרת פלדה הריתוך יתבצע ע"י  2.3.5.4

 בהתאם לצורך ובהנחית המפקח ניתן לבצע תיקונים בצנרת פלדה גם עם חבקים.  2.3.5.5

 טח לקדמותו.שהחזרת מצב ה 2.3.5.6

 בהזנות למגרשים םתיקון פיצוצי 2.4

בגדר   2.4.1 חציבה  הצינור,  גילוי  ונדרש  חפירה,  במידה  הפרטי  הנכס  החיבור  ובתחום  לצורך 
הדרושים,  והריתוכים  החיתוכים  כל  לגדר,  מתחת  מעבר  או  מכן  לאחר  הגדר  ותיקון 
התחברות ליציאה קיימת על צינור או ביצוע יציאה חדשה מהקו הראשי, סוג ואופן ביצוע  

כולה להיות גם בהמשך למעבר כביש ו/או בקצה היציאה לפי החלטת המפקח )היציאה י
 של צינור מים קיים(.  

 וכו' לפי הפרטים.  , ברזים,אספקת והתקנת ספחים מכל הסוגים קטעי צנרת 2.4.2

 העתקת/שינוי מיקום מערכת המדידה בהתאם להנחיות המפקח.  2.4.3

כיסוי  מ"א כולל ריפוד חול,    3.00אספקת והנחת צינורות מכל הסוגים מנקודת היציאה עד   2.4.4
  3.00- חול עד פני הקרקע בהידוק בהרטבה לאורך החיבור )הנחת ואספקת צינורות מעבר ל

 מ"א תשולם בהתאם לסעיף הנחת צינורות בקוטר המתאים(.

 החזרת מצב השטח לקדמותו. 2.4.5

 שאיבת מים ממקלטים ומבנים שונים 2.5

 שאיבת מים כוללת:  2.5.1

רכב במידה וניתן. העבודה  אספקת והפעלת משאבת בוץ מופעלת ע"י גנראטור או מצבר ה 2.5.2
 כוללת גם שאיבת שארית המים בדליים. 

2.5.3  " משאבה  והפעלת  "2אספקת  המים    4"-ו  3,  סילוק  לצורך  מתאים  וצינור  הצורך  לפי 
 למערכת הניקוז העירונית. 

 ניקוי השטח והחזרת מצב השטח לקדמותו  2.5.4
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 להידרנטים  או בהזנהו/עמוד ראש ו/או ב נזילה פיצוץ 2.6

 החלפת ראש ההידרנט בחדש.   -נוזל  ראש הידרנט  2.6.1

 החלפת עמוד וראש ההידרנט בחדשים. –עמוד הידרנט נוזל  2.6.2

להידרנט   2.6.3 בהזנה  המזינהגילוי    -פיצוץ  ההידרנט    הצנרת  צנרת   והחלפתה.  את    החלפת 
 בהתאמה.  2.3לסעיף  ההזנה להידרנט תתבצע ההתאם 

ההזנ  לקו  החיבור  לנקודת  עד  תתבצע  להידרנט  ההזנה  צנרת  הראשי  החלפת  בהתאם ה 
 .כולל פרוק וחיבור מחדש לקו ההזנה הראשי להנחיות המפקח

בקוטר לפי סוג ההידרנט,   כנדרש אספקת, הנחת והתקנת צינור פוליאטילן מצולב באורך 
לפי דרישות התאגיד,  חיצונית טריו  ועטיפה  פנים  ציפוי מלט  עם  ספחים    או קטע פלדה 

תוכים והריתוכים הדרושים, אספקה זקף לריתוך חשמלי או ספחים מתכתיים, כל החי
 . אספקת ברז כיבוי מתקן שבירה וקשת לפי תנאי המקום, אספקה וריתוך אוגן,

 במחיר הפאושלי. ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים  כמפורט לעיל  קומפלט כלולים 

 תיקון קו ביוב גרביטציוני 2.7

התיקון יתבצע בהתאם לסוג הצנרת כפי שמופיע    תיקון קו ביוב שקרס או מכל סיבה שהיא 2.7.1
 לעיל.  2.3בסעיף 

התיקון כולל הטיית הזרימה והציוד הנדרש לכך, פקקים פנאומטיים משאבה וכל הנדרש  2.7.2
, חפירה לגילוי הצינור, החלפת הצינור בצינור  על מנת למנוע את זרימת השפכים לסביבה

מי  חול,  עטיפת  כנדרש,  במחברים  שימוש  לקיים,  בחוזהה  מיקום     CLSMאו  ללוי  לפי 
 והנחית המפקח והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.   תהצינורו

 שוחות ביוב ומיםותקרות של מכסים, לגובה הפיתוח החלפת/ התאמת מפלסים  תיקון/ 2.8

 התיקון כולל תיקון/ החלפת החלק השבור והתאמתו לדרך. 2.8.1

כולל   2.8.2 כולל מילוי  התיקון  מצע   CLSM-סביב התקרה בהחזרת מצב השטח לקדמותו  או 
האספלט מסביב לשוחה, הכל בהתאם להחלטת    הסדרת הריצוף/  בהתאם למיקום התא,

 המפקח. 

 ותקרות כבדות ללא מכסה   שוחותמכסי סיוע בפתיחת  2.9

 בדיקת, מדידה כגון שונות למטרות תאים וסגירת בפתיחת  לתאגיד יסייע  האחזקה קבלן
 העבודה כוללת : . אחרת סיבה כל או התאים מצב

באמצעות כלים    ללא מכסההרמת תקרות ביוב כבדות    ומים,  ת ביובושוח   פתיחת מכסי 2.9.1
 .הכל לפי דרישת המפקח מכנים

 . החזרת מצב השטח לקדמותו לאחר החזרת/החלפת התקרה/מכסה 2.9.2

במידה ובמהלך פתיחת המכסה נגרם נזק למכסה, לשוחה או לדרך החלק יוחלף/ יתוקן   2.9.3
 והפיתוח סביב התא יוחזר לקדמותו.  בהתאם

עד להשלמת שחרור הסתימה, ע"י    רהצוות יישא  . עקב גלישת ביובבפתיחת תקרות כבדות   2.9.4
 ויחזיר את התקרה למקומה.  ,קבלן שחרור סתימות ביוב של התאגיד

 תיקון קווי סניקה לביוב  2.10

עקרוני קווי הסניקה לביוב זהים לקווי המים וכל סעיפי העבודה לקווי המים יהיו    באופן
 ם. התיקונירלוונטיים לקווי הסניקה לביוב בהתאם לסוגי החומרים וסוגי 

 ביצוע חסימות לזרימות ביוב לסביבה  2.11

במקרים של זרימת ביוב לא מבוקרת לסביבה הקבלן יבצע חסימות למניעת התפשטות לא  
 השפכים.   מבוקרת של

 מיקום החסימות וגודל החסימה יקבע ע"י מפקח התאגיד. 2.11.1
לצורך החסימות ישתמש הקבלן בכל הציוד והחומרים הנדרשים לביצוע מהיר ויעיל   2.11.2

 של החסימה. 
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 הקבלן יפזר את החסימה ויחזיר את השטח לקדמותו.  .בסיום אירוע הגלישה 2.11.3
 .התאגידפינוי השפכים שנאגרו ע"י החסימה יתבצע ע"י   2.11.4
העבודה  פינוי אדמה, בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות,   שבמידה ויידר 2.11.5

 תתומחר בנפרד בהתאם לכללי מכרז זה. 
 האירוע. םניקוי השטח והחזרת מצב השטח לקדמותו בסיו 2.11.6

בצע את העבודה באופן למען הסר ספק כל העבודות, הכלים הציוד וכל הנדרש על מנת ל
ויעיל,   עם    2בסעיף    המצוינותמושלם  למעט  הפאושלי,  במחיר  כלולות  אחרת    צויןלעיל 

 בסעיף.
 

 בהיקף מוגבל ועבודות אחזקה מונעת עבודות פיתוח .3

   )ביצוע לפי מחירי יחידה במחירון דקל(

 כללי  3.1

בהיקף מוגבל ועבודות  במסגרת מכרז/ חוזה זה הקבלן יידרש לבצע עבודות פיתוח   3.1.1
   אחזקה מונעת.

ביצוע עבודות  האחזקה המונעת   3.1.2 ושדרוג    היא למעשה  ע"י התאגיד  שיקום  יזומות 
 ושיפור תפקודה.   שאינן כלולות באחזקה השוטפת, לצורך שדרוג המערכות הקיימות

התמורה בגין עבודות אלו תהיה לפי כתב כמויות שיבוסס על מחירי "מחירון דקל"   3.1.3
  18%לאחר הנחה של  , מחירי קבלן משנה ללא תוספת קבלן ראשי,  בניה ותשתיות

 שהוגדרה ע"י המזמין. 

של המפרט הכללי והפרקים הרלבנטיים האחרים    57פרק זה בא להשלים את פרק   3.1.4
 ולהוסיף הסברים לתכולת מחירי היחידה במחירון דקל .  57אליהם מפנה פרק 

יבוצעו על ידי צוותים , ועבודות אחזקה  עבודות פיתוח בהיקף מוגבלמודגש שהערה:   3.1.5
מיועדים לביצוע עבודות   שאינםבלן ובאמצעות ציוד אחר של הקבלן,  אחרים של הק

 האחזקה השוטפת.

 ועבודות אחזקה מונעת מוגבליםעבודות הפיתוח בהיקפים 

והנחיות   3.1.6 טכניים  מפרטים  עם  תכניות,  לפי  המבוצעות  חדשות  עבודות  למעשה  הן 
 ת. פי כתבי כמויועל  ו  מדויקות לביצוע

 לפי מדידה של העבודות שבוצעו בפועל. התשלום לביצוע העבודה הוא  3.1.7

חדשות כולל    וביוב  מערכות  מיםכוללות בין היתר  יצוע עבודות פיתוח בהיקף מוגבל  ב 3.1.8
באזורים חדשים ללא מערכות או    למגרשיםצינורות, מגופים, הידרנטים, חיבורים  

להחליפן   החליט  שהמזמין  מתפקדות  לא  מערכות  קיימות  בהם  התקנת  בשטחים 
 . וכו'  שוחות

עבודות פיתוח כולל ביצוע ריצופים, אספלטים וכו' חדשים או החזרת מצב השטח   3.1.9
 לקדמותו. 

תוספת 3.1.10 בתאים,  מגופים  החלפת  היתר  בין  כוללות  מונעת  אחזקה  תאים    עבודות 
תוספת הידרנטים, החלפת  ניקוי תאים,  חדשים על קווים קיימים, החלפת תאים,  

הידרנטים, ביטול  הידרנטים  הידרנטים,  צביעת  הידרנטים,  וסגירת  שדרוג    פתיחת 
מערכות מדידה, מקטיני לחץ וכו'  כולל החלפת אביזרים, החלפת קטעי צנרת, ביצוע  
של   יזומה  החלפה  לביוב,  ביקורת  תאי  שיקום  וכו'  בטון  משטחי  חדשות,  גדרות 

יזו טיפול  תקרות,  או  מגופיםבעיבודים  םמכסים  וסגירת  פתיחה  עבודה    ,  וכל 
תאגיד יחליט שאינה עבודה כלולה בעבודות האחזקה השוטפת שעבורה משולם  שה

 . במסגרת המחיר הפאושלי לאחזקה שוטפת  חודשית
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 המיוחד  המפרט 3.2

"המפרט    המפרט המיוחד המתואר להלן מהווה יחידה ושלמות אחת עם המפרט הכללי,
 המיוחד. הבין משרדי", כאשר בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות האמור במפרט  

המפרט מתייחס בדרך כלל לעבודות פיתוח בהיקף מוגבל אבל המפרט חל גם על עבודות  
מים וביוב  למעשה עבודות  ות  שכולללפי המקרה  וגם על אחזקה שוטפת   אחזקה מונעת  

 הקיימות. מסוגים שונים שמבוצעות במערכות 

העבוד  היקף  ולהדגיש את  להסביר  באים  המיוחד  של המפרט  להלן  ותנאיה הסעיפים    ה 
הכל לפי הצורך   -וכן כהשלמה ו/או כשנוי למפרט הכללי  ותכולת המחירים של מחירון דקל  

בכל מקרה ומקרה. בשום מקרה אין סעיפי המפרט המיוחד באים לגרוע או להקל בנאמר 
בתכניות   במפרט  פרטי העבודה מתוארים  ובתוכניות.  הכללי  במפרט  בתנאים הכלליים, 

פרט המופיע במסמכים אלה, גם אם הופיע  באחד    הקבלן יחייב כלוברשימת הכמויות. את  
 מהם בלבד. 

בכל מקום בו מצוין מפרט, מפרטים, מפרט כללי או מפרטים כלליים הכוונה למפרטים  
 לעיל אחד מהם או שניהם יחד.

 היקף ההצעה  3.3

סעיפי  אחזקה מונעת הם    הסעיפים בכתבי הכמויות לעבודות פיתוח בהיקף מוגבל ועבודות 
 . שנקבע ע"י התאגיד , לאחר הנחהמחירים ממחירון דקל

המפרטים, כתבי הכמויות    .כמקיפים את העבודה כולה על פרטיה, יחשבו  מחירי היחידה
הכמויות    והתכניות מהווים שלמות אחת כלומר כל פרט שמופיעים בתכניות בלבד או בכתב

לא    תשלום.  ק מהעבודה לצורך ביצוע ולצורך בלבד או מתואר בתכניות בלבד מהווה חל
תינתן כל תוספת מחיר עבור עבודות שנדרשו בתוכניות ו/או במפרטים, גם אם לא הופיעו  
ברשימת הכמויות בסעיף נפרד לצרכי תשלום, או עבודות שהופיעו בכתב הכמויות בלבד 

 ולא הופיעו בתכניות או לא פורטו במפרטים. 

הלווי הנדרשות עבודות  כוללות גם את כל    ,בכתבי הכמויותמודגש שוב שמחירי היחידה  
אומים עם גורמים שונים, טיפול באישורי חפירה, י, תלצורך ביצוע העבודות כגון מדידות

עודף, חומר  פינוי  אישורם,  ההסדרים,  תכנון  כולל  תנועה  הסדרי  פסולת,   ביצוע  פינוי 
וכוח אדם לפי הצורך,   , כליםבחומריםשמירה על האתר, אמצעי זהירות ובטיחות ושימוש  

שמטבעו כולל את    וכל מה שנדרש לביצוע מושלם של העבודה גם אם לפי מחירון דקל,
 לביצוע   הנדרשותכל סוגי העבודות ומחירי יחידה, ניתן למצוא סעיפים לעבודות הנלוות  

  .העבודה

 מחירי היחידה בכתב הכמויות 3.4

את כל הדרוש לביצוע מושלם של   שבו ככוללים  שמופיעים במחירון דקל יחמחירי היחידה  
כלול בסעיפי דקל    מה  ההחלטה הבלעדית לגבי    העבודות בהתאם לתנאי מכרז/חוזה זה.

 תהיה של התאגיד בלבד. 

שכל העבודה    ,הוא תמציתי ואין זה מן ההכרחבדקל    הכמויות  סעיפי כתב  באור העבודה  ית
ע העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות  על כל פרטיה מתוארת במלל בכתב הכמויות. ביצו 

בתכניות,   במלואו  זה(, בתכניות  מפורט  )מסמך  המיוחד  הטכני  במפרט  הסטנדרטיות, 
 בכל המסמכים יחד.  -של דקל במפרט הכללי ובכתב הכמויות 

מודגש במיוחד, שביצוע העבודה יהיה לפי כל מסמכי המכרז גם אם העבודה מקבלת ביטוי  
בתכניות בלבד, בכתב הכמויות בלבד, במפרטים הטכניים    -אך ורק במסמך אחד בלבד  

בלבד וכו'. כמו כן, מודגש שתכולת המחיר כוללת את כל המפורט בכל המסמכים לעיל יחד 
 סמך אחד בלבד. גם אם דרישה מסוימת מצוינת במ

ישולם לפי  פרטי העבודה לפי פרטים סטנדרטיים, תכניות ומפרטים טכניים    ביצוע  עבור
 תככל האפשר א   שכוללים  בסעיפים  שימוש   שייעשה   הכוונה.  דקלמחירי יחידה במחירון  

 כל  תמיד  ולא  כלליים  הםדקל    במחירון  הסעיפים  וכאמור  מאחר  אך  העבודה  ביצוע  פרטי
  יחייבובתכניות    במפרט  הנוסף  התיאור,  הכמויות  כתב  בסעיפי  ואריםמת  העבודה  מרכיבי

ובב  הנדרש  את  יכלול   דקל  סעיף  לפי  התשלום  וגם  העבודה  ביצוע  את   פרטיםתכניות 
 המצורפים למכרז הסטנדרטיים
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ואינו     אינו כולל את כל מרכיבי העבודה שבפרטבדקל    מסויםסעיף  במידה והתאגיד יקבע ש
יבחן את הצורך לשלם תוספת עבור הביצוע  משקף את ביצוע העבודה הנדרש , התאגיד 

 העבודה.   באמצעות מחירי יחידה אחרים במחירון שמשלימים את

  במפרט  ולנדרש  בתכניות  לפרטים  דקל  במחירון  הסעיף  התאמת  לגבי  שההחלטה  מודגש
 . התאגיד החלטת על ערעור זכות יהיה  לא ולקבלן  התאגיד של בלעדית  תהיה

ובנוסף   ובתכניות  הכמויות,  בכתבי  הטכניים,  במפרטים  המפורטות  לעבודות  בנוסף 
כלולים   יהיו  להלן,  הטכני  במפרט  המפורטים  וכו'  בציוד  לשימוש  לחומרים,  לעבודות, 
במחירי העבודה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד גם העבודות/ תשומות/ כח אדם וכו'  

 כמפורט להלן: 

שיפוע ▫ רומים,  מדידות  תוואי,  סימון  לצורך  מוסמך  מודד  מיקום  העסקת  ים, 
 מדידת העבודות לאחר ביצוע. ו אביזרים, מפנים בתוואי

 העסקת מנהל עבודה מורשה. ▫

שימוש במכשיר לאיתור ו/או גילוי מוקדם של תשתיות תת קרקעיות לפני ביצוע   ▫
 העבודות. 

הגובלים    להבטחת כניסה לנכסים  ביצוע מעברים ומעקות לפי הצורך מעל חפירות ▫
 באתר העבודות. 

 פתיחה/סגירה של מגופים ותאי בקרה בהתאם להוראות המפקח.  ▫

 . ובסוף יום העבודהשמירת הניקיון היום יומי באתר העבודות בזמן ביצוע  ▫

כגון: ▫ שונים  גופים  ורשויות/  המקומית  הרשות  מול  בתאומים  חב'    טיפול  בזק, 
 ", רשות העתיקות וכו'. "מקורות  חשמל, חברת הכבלים,

 עלות המים הדרושים לשטיפה וחיטוי בדיקות לחץ תקניות במערכת המים.  ▫

)טסטים(, ריתוכים,  בדיקות של חומרים ואיכות כגון: טיב המים, בדיקות, לחץ   ▫
ומצעים, בדיקות בטון  פ   וציפוי  עטיפה חיצוני צפיפות קרקע  נימי בצנרת פלדה, 

 וכו' הכל ע"י מעבדות מורשות.

 הגשת תרשימים בעת ביצוע לצורך הערכת העבודות שבוצעו. ▫

 . ית עדות לאחר הביצועהגשת תכנ  ▫

הסדרי תנועה וביצוע הסדרי התנועה שאושרו ע"י הרשות המקומית ו/או  הכנת   ▫
 המשטרה. 

 .כמפורט במסמכי המכרז/הסכם הטיפול בנושא בטיחות בעבוד  ▫

 עבודות עפר, מצעים ואספלט 3.5

 כללי  3.5.1

פרק זה מתייחס לכל הפעילות הדרושה לביצוע עבודות עפר וחציבה בשטח, חפירה  
וחציבת תעלות, הרחבת תעלות להתקנת אביזרים בתעלות ובשטחים לפי הפרטים  
התקנת   לצורך  חפירה  פירוקם,  לצורך  מגופים  תאי  סביב  חפירה  הסטנדרטיים, 

חפירה לצורך ניתוק    , חפירה לצורך תיקון פיצוצים,המים  י קוומגופים חדשים על  
וכו' הנחיות    . קווים  עפ"י  או  בתכניות  המסומנים  והשיפועים  הגבהים  המידות, 

המפקח וכמפורט במפרט ובכתב כמויות. כל עבודות הלוואי כגון: העמסה, הובלה  
עודף ופסולת, פיזור ויישור החומר וכו',    לכל מרחק שיידרש, פריקה, סילוק חומר

 כלולים במחיר העבודה. 

צינורות חדשים  ברוב המקרים עקב ריבוי מערכות קיימות וחוסר מקום במדרכות, 
הקיימים   הקווים  בתוואי  החפירה  הקיימים.  המים  קווי  של  תוואי  באותו  יונחו 

טים לאורך הקו  תבוצע לאחר שיונחו קווים זמניים שמזינים את כל המבנים והידרנ
המתבטל. במקרה של מעבר צינור חדש בתוואי צינור קיים ביחד עם חפירת התעלה  

 יבוצע פירוק הקווים הקיימים וכל העבודות כמפורט בהמשך.
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  - ו    01עבודות העפר במסגרת חוזה זה תבוצענה עפ"י הדרישות הרלבנטיות בפרק  
 אם נאמר אחרת. לעיל אלא   51(  בפרק  5102במפרט הכללי )פרק משנה  51

לפי הפרטים הסטנדרטיים של מח' הדרכים ברשויות    -כמו כן העבודות תבוצענה 
 . התאגיד

במסגרת חוזה זה  בכל מקום שבו מוגדרת חפירה, הכוונה היא גם לחציבה, ועבודת  
 ידיים. 

 עבודות ידיים  3.5.2

לצורך    בשטחים לפי הנחיית התאגיד  ולחשיפת תשתיות קיימות תבוצע  מוגבלים 
שתיות או במקומות שאין אפשרות לבצע עבודה בכלי מכני, בקרבת מערכות  גילוי ת

מקום   כל  או  וכו'  ריצופים  שונים  פיתוח  אלמנטים  פירוק  וכו'  מבנים  קיימות, 
 שיידרש ע"י המפקח. 

 הציוד  3.5.3

על הקבלן לספק את כל מגוון הכלים הדרושים לבצוע תקין ומושלם של העבודה.  
אינו יעיל או אינו מתאים או מספק, על הקבלן    אם במהלך העבודה יתברר כי הציוד

 להחליפו או לתגבר אותו לפי כל דרישה והוראה מאת המפקח. 

 חפירת ומילוי התעלות  3.5.4

 כללי  3.5.4.1

חפירה ו/או חציבה יבוצעו בכבישים, מדרכות, משטחים מרוצפים בשוליים או  
שטחים פתוחים. חפירה בשטח מוגבל שתבוצע בעבודת ידיים, כלולה במחיר  

 החפירה הכללית ולא תשולם כל תוספת בעבורה. 

הנתונים   ולגבהים  למידות  בהתאם  שהם  ורוחב  עומק  לכל  תבוצע  החפירה 
מועד   בעוד  שתרשמנה  המפקח  להוראות  ובהתאם  לנדרש  בהתאם  בתכניות 

 ביומן. 

 פתיחת וסגירת התעלות  3.5.4.2

קיימת   בהם  באזורים  מתבצעות  המגופים  והחלפת  הקווים  הנחת  עבודות 
שיטת   ולילה.  יום  תנועת אנשים  קיימת  ובמדרכות בהם  רכב  כלי  של  תנועה 

 העבודה צריכים להיות כזאת שתפגע פחות ככל האפשר בשגרת החיים. 

למינימום   מעבר  חפירות  לפתוח  מוחלט  איסור  חל  העבודה  במהלך  לפיכך 
חול   בשכבות  תכוסה  חפירה  כל  עבודה  יום  כל  בסוף  העבודה.  לצורך  הנדרש 

 כנדרש ולא תושאר החפירה פתוחה למשך הלילה עד ליום המחר. מהודקות 

במידה והקבלן לא יספיק בביצוע העבודה באותו יום בסוף היום הקבלן יכסה  
 את התעלה בחול ולמחרת יפתחה מחדש. 

לצורך   יחד  צוותים  במספר  שימוש  כולל  לעיל  כמפורט  העבודה  ביצוע  עבור 
כיסוי חפירה שנחפרה ועדין לא    ביצוע מושלם של העבודה באותו יום עבודה,

הוחלף המגוף או לא בוצעה עבודת ההתחברות, פתיחת החפירה ביום המחרת,  
עבודות זמניות, שימוש בחומרים מיוחדים או כל אמצעי שיידרש לא ישולם  

 בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 ותעלת הצינור לתאים מילוי החפירה מסביב   3.5.4.3

מסביב נקי  לתאים  מילוי  בחול  יעשה  להלן:  CLSMאו    ותעלות   כמפורט 
 במפרט הכללי.  5102עבודות המילוי תבוצענה בהתאם לדרישות פרק 

ובהידוקי   המילויים,  בהידוקי  והידוק(  הרטבה  )פיזור,  החומרים  עיבוד 
 ו. ההשטחים, יצריך בדיקת מערכת צפיפות רטיבות לפי מודיפייר אאש

החול מילוי  ה  עבור  תחתית  תחשב  מצעים  עד  והתמורה  בנפרד  ישולם  לא 
 . ככלולה במחיר היחידה השונים

 ישולם בנפרד לפי סעיפים דקל   CLSM-מילוי ב עבור
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 מידות החפירה  3.5.4.4

. העומק המינימאלי  200החפירה לתעלות תהיה בהתאם לתכנית סטנדרטית א'  
  -במדרכות ו מ'    0.80של החפירה יהיה כזה שלצינור יהיה כיסוי מינימלי של  

לפרט    1.20 בהתאם  יהיה  החפירה  רוחב  פתוחים.  ובשטחים  בכבישים  מ' 
הסטנדרטי. תחתית התעלה תיושר ותנוקה היטב מאבנים כך שיהיה מגע רציף  

 לכל אורך הצינור. 

 עטיפת הצינור בחול  3.5.4.5

קטעי הצינורות שיותקנו יעטפו בעטיפת חול בהתאם לפרטים הסטנדרטיים.  
   A1נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים, מיון  החול יהיה חול דיונות  

 .A3או 

 מילוי מבוקר של החפירה והתעלות  3.5.4.6

המילוי סביב המגופים מעל עטיפת החול שסביב הצינורות ועד תחתית המצעים  
כמפורט    A3או    A1  במדרכות וכבישים ומשטחים מרוצפים יהיה חול נקי מיון

או    מוד. א.א.ש.ה.ו. ברטוב    100%  - ס"מ מהודקות ל  20לעיל מונח בשכבות של  
CLSM  .בהתאם למיקום הצינורות והנחיות התאגיד 

מוד    98%  -השכבה העליונה מתחת לריצוף תהיה עשויה מצע סוג א' מהודקת ל
 ו ומעליה מצע חול לצורך הנחת הריצוף. .ה.ש.א.א

המצע  התעלות כמפורט לעיל: ועבור תיקון  מילוי  עבור מילוי חול סביב התאים ו
 והריצוף לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

 ותיקון כביש אספלט ישולם בנפרד לפי כתבי הכמויות  CLSM-ב מילוי עבור

 הידוק המילוי  3.5.4.7

הכבישה תעשה לאחר הבאת חומר המילוי לרטיבות האופטימלית שתקבע ע"פ  
ו על ידי הוספת  .ה.ש. א.מערכת צפיפות רטיבות ברמת אנרגיה של מודיפייד א

מים או ייבוש. ההרטבה תיעשה באמצעות מכליות מים, או כל אמצעי אחר,  
 אשר יבטיח רטיבות אחידה של כל החומר. 

ע ייעשה  המילוי  שכבות  אחר  הידוק  אמצעי  כל  או  "בומגים"  "צפרדע",  "י 
שיאושר במטרה לקבל את הצפיפות הנדרשת. הידוק יבוצע בשכבות מקבילות  

 לפני הכביש. 

על הקבלן ליישר כל שכבה לפני הכבישה, על מנת לאפשר מגע הדוק ואחיד בין  
 חומר המילוי ומכבש. 

יטתי ע"י  בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיבות במילוי תבוצענה באופן ש
במעבדה   ומעבדה",  שדה  "בדיקות  העבודה.  מהלך  תוך  חשבונו  ועל  הקבלן 

 שאושרה ע"י המפקח. 

של  ,  שקיעות במילוי  שתיווצרנה  שקיעות  כל  לתיקון  אחראי  יהיה  הקבלן 
בעקבותיהן,   שייגרם  נזק  כל  ולתיקון  למיתקנים  לשוחות  לצינורות,  החפירה 

 ת ההשלמה.ישיר או עקיף, במשך שנתיים מיום מתן תעוד

 צנרת המים  3.6

 הנחת הצנרת  3.6.1

 כללי  3.6.1.1

הקווים מונחים במדרכות או כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב  
והולכי רגל. כאמור לא תורשה פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך הלילה.  
בכל יום עבודה לאחר הנחת הצינור תכוסה התעלה בשכבות מהודקות ויסולק  

שעות    6  -כמפורט. כמו כן לא יורשה ניתוק צרכן יותר מ  חומר עודף ופסולת  
 מאספקת מים סדירה. 

הדרום.  מעיינות  תאגיד  של  מים  הפסקות  נוהל  לפי  תבוצע  המים   הפסקת 
עבור כיסוי יום יומי של התעלות, סילוק חומר עודף ופסולת וכל הכרוך בשיטת  
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ל שוטפת  מים  לאספקת  האמצעים  כל  ונקיטת  לעיל  המוכתבת  כל  העבודה 
השטח לאספקת מים זמנית לא ישולם  בנים כולל התקנת צינורות על פני  המ

 .בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים

אחסון הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פרישת  
צינורות לאורך מדרכות במקומות שלא תואמו מראש והשארתם במשך הלילה  

 נורות  לכל אורך התוואי וביצוע העבודה בחלקים. או פרישת הצי

לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה ייתן אישורו לכיסויו של  
הקו. אם הקבלן לא יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות על  

 חפירה של הקו וביצועו מחדש.

השדה של היצרנים   עם גמר העבודה ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרות
 כמפורט בהמשך.

 הנחת צנרת פוליאתילן  3.6.1.2

פרק   הכללי  למפרט  בהתאם  תבוצע  הצינורות  יצרן    57.07הנחת  הוראות 
 . 1083הצינורות ות"י  

 הנחת הצנרת תתבצע ע"י רתך שהוסמך ע"י ספק הצנרת. 

יש לתאם ההנחה ובדיקת הצינורות  עם שרות השדה של יצרן הצינורות ובסיום  
המערכת   לתקינות  אישור  והספחים  הצינורות  מיצרן/ספק  לקבל  העבודה 

ל אחריות  ותעודת  וספחים(  )צנרת  להגיש    10  -בשלמותה  הקבלן  על  שנים. 
תהיה   הלחץ  )בדיקת  שנעשתה.  הלחץ  בדיקת  על  המפעל  של  אישור  למפקח 
בהתאם להנחיות היצרן(. האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים  

 וכל דרישה לתיקון וכו' שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.את המפקח 

 ספחים  3.6.1.3

כל הספחים המותקנים בצנרת פוליאתילן תת קרקעית יהיו לריתוך חשמלי לפי  
 ”  תוצרת "פלסאון". Electrofusionשיטה  ”

 אטמוספירות. 16כל הספחים יתאימו ללחץ 

קוטר   עד  יהיו:  למגרשים  בהזנות  כולל  160הרוכבים  לריתוך    -מ"מ  רוכבים 
אטמוספירות עם חלק תחתון מחוזק בברגים נירוסטה תוצרת    16חשמלי ללחץ  

 "פלסאון" או ש.ע. 

דו יבוצע באמצעות מצמדים  פוליאתילן  צינורות  בין  לריתוך  -חיבור  כיווניים 
 חשמלי תוצרת "פלסאון" או ש.ע.  

וות את  על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הריתוכים ולל
לשירות   לקרא  הראשי  הקבלן  על  הביצוע  התחלת  עם  מייד  המבצע.  הקבלן 
בעל   הוא  שהקבלן  לוודא  בכדי  הצינורות  וספק  האביזרים  ספק  של  השדה 
תעודת הסמכה לריתוך ושברשותו כל הכלים הנדרשים לביצוע הריתוכים לפי  

 מפרט ספק האביזרים.

 ריתוכים ע"י יצרן הספחים.מיד לאחר ביצוע קו מים יופק דו"ח בדיקת טיב ה
 הדו"חות יופצו לקבלן ולמפקח. מ עותקים 

עם סיום העבודה הקבלן ימציא כתב אחריות של יצרן הצינורות וספק הספחים  
תעודת אחריות    שהמערכת בוצעה בפיקוח צמוד של שרות השדה שלהם ותינתן 

 וספחים.

 השונים. עלות הבדיקות והכנת הדו"חות כלולה במחירי יחידה 

 צנרת זמנית  3.6.1.4

במקומות שלא ניתן להניח את קווי המים סמוך לקווים הקיימים עקב היותם  
עשויים א.צ. או פי.וי.סי. ומצבם רעוע או עקב חוסר מקום, יתכן שיהיה צורך  
או   הקיימים  הצינורות  של  מקום  באותו  החדשים  הצינורות  את  להניח 

הקיימים ולפגיעה באספקת  בסמיכות יתרה שעשויה לגרום לפגיעה בצינורות  
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המים, יהיה צורך להשתמש בצנרת זמנית לאספקת מים לבתים בזמן הנחת  
 קווי המים החדשים. 

מ"מ עשויים פוליאתילן ויונחו על פני    25-75קווי המים הזמניים יהיו בקוטר  
השטח לאורך המדרכה או בחצרות הבתים ויינתנו חיבורים זמניים לבתים על  

 שבית את מערכת המים הקיימת. מנת שיהיה אפשר לה

ימוש בצנרת זמנית או הנחת קווים חדשים ללא צנרת זמנית  ההחלטה לגבי הש 
או   ולקבלן לא תהיה שום תביעה, דרישה כספית  תהיה בלעדית של המפקח 

 דרישה להארכת לוחות הזמנים.

 מפרטי מים  3.6.2

 מגופים  3.6.2.1

 של המפרט כללי.  57047כל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף 

 כלהלן:מגופים קבורים יהיו לפי דרישות טכניות 

תוצרת    1551דוגמת דגם    61אטמ' מסוג טריז לפי ת"י    16המגופים יהיו ללחץ  
או   ש.ע.    TRS"הכוכב"  או  רילסן  וחיצוני  פנימי  ציפוי  עם  "רפאל"  תוצרת 

 מאושר.
בעל    316מלא ,ציר המגוף יהיה עשוי נירוסטה    EPDMהטריז יהיה מגופר  מגופי  

 .DIN 16טבעת אינטגרלית. אוגנים יהיו לפי תקן 

 הידרנטים  3.6.2.2

מס'    ברזי לתוכנית  בהתאם  יבוצעו  ישראל    304שריפה    449  -ו  448ותקני 
 כמפורט להלן: 

יהיו מתוצרת "רפאל" או    6או "   4על זקף "  2×3או "   3ברזי שריפה בקוטר " 
ש.ע. מאוגן עם תושבת מנירוסטה בלבד, )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף  

יפוי מלט פנימי. החלק התת קרקעי יעוגן  עם צ  6או "  4יהיה זקף מאוגן בקוטר " 
קרקעי   התת  הפלדה  צינור  הסטנדרטי.  בפרט  כמפורט  מבטון  עיגון  גוש  ע"י 
 )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה עטוף עטיפה פוליאתילן תלת שכבתית "טריו". 

 הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט. 

ברג עם  שבירה,  מתקן  יותקן  בקרקע  לצינור  זקף  בין  נירוסטה  בחיבור  י 
 מוחלשים בחלק העליון של מתקן השבירה. 

 בדיקת לחץ  3.6.2.3

של המפרט הבינמשרדי. כל קטע    57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף  
של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי  

אטמ'. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות    12
בדיקת    עברו את  המתארת  תעודה  ימציא  הקבלן  וכי  בביהח"ר  לחץ  בדיקת 

 הלחץ של הצינורות. 

אטמ' אחרי ניפוח סופי של    12בדיקת הלחץ תיערך בנוכחות המפקח. הלחץ של  
הצינור ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר אישור המפקח תכוסה  

 הבדיקה. החפירה. נציג המפעל יפיץ תעודה המעידה על 

ופקקים   אטומים  באוגנים  לסגור  יש  הנבדק  הקו  של  הפתוחים  הקצוות  את 
בעת כניסת    חלהיפת אטמ' מבלי    12ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של  

לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אם תיעשה    ,המים.  הלחץ לקו
כנ" נוספת  בדיקה  עוד  העבודה  בגמר  לעשות  יש  בקטעים,  עבור  הבדיקה  ל, 

 המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 

והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום   על הקבלן לספק את כל הציוד 
קצוות   לסגירת  ואטמים  אוגנים  לרבות  ההידראולית,  והבדיקה  חיבורים 
כל   עבור  ומדידתו.  ליצירת הלחץ  ומנומטרים מתאימים  הצינורות, משאבות 

ב ומחיר  בנפרד  ישולם  לא  היחידה  הנ"ל  במחירי  ככלול  יחשב   הלחץ  דיקת 
 השונים. 
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עמידות   על  הבדיקה  את  המבצע  הגורם  ע"י  אישור  יומצא  הבדיקה  בתום 
 המערכת בבדיקה. 

 שטיפה וחיטוי הקווים  3.6.3

  למפרט הקווים יעשה לפי הוראת משרד הבריאות כמפורט בנספח ו'   וחיטוי  שטיפת
המיוחד ע"י תברואן  מוסמך ע"י משרד הבריאות. העבודה כוללת העברת הבדיקות  

 למעבדת משרד הבריאות או מעבדה מוסמכת ע"י משרד הבריאות. 

עם גמר ביצוע החלפת המגוף או התחברות לקו קיים יבצע הקבלן שטיפה יסודית  
ופתיחת    של הקווים לפני ואחרי המגוף שהוחלף בין שני מגופים תוך הזרמת מים

נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים  
 מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן.

והאביזרים, הצינורות  של  המערכת  כל  את  תכלול  החיטוי  מגופים,   פעולת  כגון: 
משרד הבריאות ובתאום עם  צינורות, הידרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של  

 המפקח. 

 חיבור מים  3.6.4

 חיבור למגרשים ציבוריים  3.6.4.1

יבוצעו מצינורות פוליאתילן מצולב  למגרשים ציבוריים והכנות לגינון  חיבורי מים  
לפי הפרטים כולל זקף שמסתיים   ס"מ מעל פני הקרקע המתוכננת    100או פלדה 

 בזווית ומגוף. חסום בפקק או אוגן עיוור כמפורט בתכניות. 

 חיבור למגרשים פרטיים 3.6.4.2

, בהתאם לפרטים. החיבורים יבוצעו מצינורות  1חיבורים למגרשים יהיו בקוטר "
בקוטרים    פוליאתילן בלבד  במוטות  יהיו    50  -  40מצולב שבא  הספחים  כל  ס"מ, 

 " לריתוך חשמלי. מתוצרת "פלסאון

מחיר היחידה לחיבור כפול יכלול שני חיבורים בודדים כולל הכל כנ"ל ובנוסף קטע  
 מ'.  3.0מ"מ בין שני החיבורים באורך עד  50-40חיבור בקוטר 

צנרת בקטרים   כולל  או הכפול  הסוגים,    40-50החיבור הבודד  מ"מ, ספחים מכל 
בגובה מערכת המדידה הקיימת    מ"מ מסתיים  40מעבר מתחת לקירות וגדרות, זקף  

  10מ"מ פי.וי.סי. דרג    110ס"מ מההזנה הקיימת למערכת, שרוול    10  - במרחק כ  
" אלכסוני  מגוף  ובטון,  חצץ  למערכת  1ממולא  )ההזנה  הקיים  הזקף  פירוק   ,

הקיימת(, חיבור ההכנה החדשה למערכת המדידה כולל תוספת ניפל וספחים לפי  
חיבו כולל  הארקה  גשר  הארקת  הצורך,  ללא  ישנה  בניה  באזורי  הארקה  לכבל  ר 

יסודות, הכל קומפלט לקבלת מערכת שניזונה מהכנה חדשה למגרש ונשלטת ע"י  
מגוף חדש. במידה ולא קיימת הארקה או שהארקה נפגעה, תותקנה אלקטרודות  
גשר הארקה בתשלום   והשלמת  כולל חיבר למערכת המדידה  לפי הצורך  הארקה 

 ב הכמויות. נוסף לפי סעיפים בכת

במקרה של ביטול מערכת מדידה קיימת והתקנת מערכת מדידה חדשה במקומה  
בקוטר   מצולב  פוליאתילן  לכל  חיבורים  המערכת    32יבוצעו  בין  קרקעי  תת  מ"מ 

בעל   יבחר בתאום עם  לבין מפרטים מים הקיימים בחצר. תוואי הצינור  החדשה 
דים שיהיה צורך במעבר  המגרש ולשביעות רצונו ובאשור המפקח. במקרים מיוח 

. צינורות הפלדה  1צינור מעל פני קרקעה יותקן צינור פלדה מגולוונת וצבוע בקוטר " 
 יותקנו באשור המפקח. 

מד המים יפורק ממערכת מדידה קיימת ויותקן במערכת המדידה החדשה או יסופק  
 העבודה כוללת בקומפלט.   -מד מים חדש לפי סעיף נפרד בכתב הכמויות

ר הצינורות בשטח החצר יהיה לפי סעיף נפרד בכתב הכמויות ויכלול כל  תשלום עבו
הספחים הנדרשים ,צינורות פוליאתילן מצולב או פלדה, חפירה ו/ או חציבה, מצע  
באמצעות   עילי  צינור  עיגון  והידוק,  בהרטבה  בחול  התעלה  מילוי  חול,  ועטיפת 

למצבו   שרוולים, החזרת מצב השטח  מגולוונת,  לשביעות  חבקים מפלדה  הקודם 
 רצון של בעל המגרש והתחברויות לצנרת קיימת עילית או תת קרקעית. 
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 התחברות למערכות מים קיימות  3.6.4.3

התחברות למערכת מים קיימת תבוצע בתאום עם המזמין והדיירים באזור בהתאם  
המצורף לחוזה. הפסקת המים תהיה קצרה ככל    התאגיד  שללנוהל הפסקת מים  

החדשים   הקווים  חיטוי  אחרי  ורק  אך  תבוצע  ההתחברות  לחץ  האפשר.  ובדיקת 
 כנדרש.

הקווים ינקזו והמים יורחקו למקום מאושר ע"י המפקח. עבור הפסקת מים חוזרת  
 במידת הצורך, לא תשולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

ההתחברויות לצינורות אסבסט צמנט ופי. וי. סי. תבוצענה בשני שלבים ותכלול את  
ו/או   קוטר  רב  מחברי  אוגן,  מחברי  עיגון,  קטעי  כגון:  הדרושים,  האביזרים  כל 

וגנת וחבק הידראולי דגם נפתח על צינור  עעם יציאה מ  2000הסתעפות רב קוטר  
גנים וכו'. ההתחברויות תבוצענה  אסבסט, שרוולים, מצמדים, גושי עיגון מבטון, או
 . לפי פרטים והמדידה לתשלום תהיה לפי קומפלט

 הנחיות להנחת צנרת מים בקרבת צנרת ביוב  3.6.4.4

הבריאות   משרד  להנחיות  בהתאם  תהיה  מים  צינורות  בקרבת  ביוב  קווי  הנחת 
  הנחיות להכנת תכנית להנחת קווי מים לשתייה וקווי הולכה שאינםב"מפורטות  ה

אופקיים  (.  למש" )יה  ילשת מרווחים  מבחינת  המערכות  שתי  בביצוע  להקפיד  יש 
יונחו   המערכות  בין  בהצטלבויות  צורך  ויהיה  במידה  בנספח.  הנדרשים  ואנכיים 

על   החלטה  בנספח.  כמפורט  הביוב  בקווי  ע"י  שרוולים  תהיה  השרוולים  ביצוע 
 . המתכנן

 לצנרת המים ואביזרים  אופני מדידה 3.6.5

 הקווים עבודות עפר להנחת  3.6.5.1

בנפרד    עבודותעבור   ישולם  לא  במפרט  כמפורט  וכו'  חציבה  ו/או  חפירה  העפר, 
 ככלולה במחירי היחידה השונים.  והתמורה תחשב

 פירוק קו קיים  3.6.5.2

קיים   מים  קו  בתוואי  המתוכנן  המים  קו  כאשר  יבוצע  קיימים  מים  קווי  פירוק 
כבלי   פירוק  קיים,  מים  קו  פירוק  כוללת  העבודה  החפירה.  אם  באותה  הארקה 

הנדרש, ניתוק התחברויות להידרנטים    לפיקיימים תאומים עם הרשות המקומית  
ולבתים, סילוק קווי מים והאביזרים לאורכו שפורקו לאתר שפיכה מאושר על ידי  
. עבור פירוק קווי מים   הרשות המקומית ומשרד לאיכות הסביבה, הכל קומפלט 

לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב  קיימים שנמצאים בתוואי קווי מים מתוכננים  
 ככלולה במחירי היחידה השונים. 

ביצוע פירוק קווי מים מאסבסט צמנט יבוצע ע"י בעלי מקצוע מורשים ותוך כדי  
,  שימוש באמצעי מגן, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה

 לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

 מים צנרת  3.6.5.3

העמסת   תכלול  הצינור  וסוג  קוטר  לפי  מסווג  אורך,  מטר  לפי  תהיה  המדידה 
מחברים,  אספקת  אחסונם,  העבודה,  לשטח  הובלתם  היצרן,  במפעל    הצינורות 

אטמים וכו', פיזור הצינורות לאורך התוואי, חפירה ו/או חציבה, חפירה בעבודת  
יימות,  מצע ועטיפת חול,  ידיים, הן להנחת הצינורות והן לחשיפת וגילוי תשתיות ק 

מילוי החפירה בחול בשכבות במלוא    ,בדיקת לחץ, שטיפה, חיטויהנחת הצינורות,  
מדרכה או  הכביש  מבנה  לתחתית  עד  בפרט  כמצוין  התעלה  בניגוד    עומק  וכו'. 

להנחת צנרת תכלול   למפורט במחירון דקל לצנרת בקטרים גדולים, מחירי היחידה
דרסרים, היצרויות,  קשתות מכל הסוגים,  כגון  ם  הנדרשי  אספקת כל ספחים  גם  

מ  )טעים(  מסעפים  סופי קווים, יציאות  יציאות לריתוך  עעם  רוכבים עם  וגנות או 
חשמלי, גושי עיגון מבטון בכל מידה שהיא, סרט סימון בצבע וכיתוב מתאים וכו'  

כמפורט בסעיפים הרלוונטיים במפרט לקבלת צינור מונח בקרקע מושלם. כמו    הכל
כן עלות הנחת הצינורות תכלול מעבר מכשולים, גדרות, קירות תמך, אלמנטים של  

 פיתוח והחזרת מצב השטח לקדמותו לא נזכרים בסעיפי כתב הכמויות. 

אך תהיה   של המפרט הבינמשרדי    57.00.01שיטת המדידה תהיה כמפורט בסעיף  
כל האביזרים הן בתאים והן מחוצה להם. עומק החפירה לא יימדד     ברוטו כולל את
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של   כיסוי  מינימום  שיבטיח  כזה  יהיה  ו  1.20לצורך תשלום,  ס"מ'    80  -בכבישים 
 במדרכות כמפורט בתכניות.

במידה ותדרש העמקה של קווי מים לצורך מעבר מתחת לתשתיות  קיימות או מכל  
 א תשולם תוספת למחיר היחידה לצינורות.סיבה אחרת, ל

 אספקת מים זמנית בזמן ביצוע קווי מים  3.6.5.4

כולל   הסופיים  המים  קווי  ביצוע  במהלך  שמותקנים  זמניים  מים  קווי  עבור 
להידרנטים,   ניתוק,  מגוף  עם  ראשי  ולקו  קיימות  מדידה  למערכות  התחברות 

פירוק הקווים לאחר    תמיכות ו/או תליית הקו הזמני לאורך הגדרות, קירות וכו',
מצב   החזרת  חדש,  ברחוב  התקנה  בכל  וחיטוי  שטיפה  הסופיים,  הקווים  ביצוע 
מניעת   הזמני,  הקו  אחזקת  בצינור,  פגיעה  של  במקרה  תיקון  לקדמותו,  השטח 

ממחיר של צינור קבוע בקרקע  במחירון    40%לפי   דליפות מים הכל קומפלט, ישולם  
 דקל לפי סוג ,קוטר ודרג הצינור . 

 מגופים  3.6.5.5

 המחיר יהיה בהתאם לקוטר המגוף ויהיה זהה לכל עומק שהוא. 

 עבור התא ישולם בנפרד לפי  קוטר התא. 

מגוף כולל גם אספקת והתקנת אוגנים נגדיים, מחברים לאוגן וכו', קטע עיגון הכל  
 . כמפורט בפרטים

 החזרת השטח לקדמותו  3.6.5.6

לאחר התקנת מגוף חדש  עבור החזרת מצב השטח לקדמותו לאחר החלפת מגוף או  
ולאורך הצינורות שנחשפו או הוחלפו עם החלפת מגוף קיים, ישולם    על קו קיים  

 לפי סעיפים בכתב הכמויות בדקל.

הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו בצורה מלאה כולל: תיקוני אספלט, השלמות  
בטון, אבני תיחום לערוגות עצים, מילוי מלט והשלמות בין  ותיקוני ריצוף, חגורות  

תראה   וכו'.העבודה  שונים,  פיתוח  אלמנטי  גדרות,  לריצוף,  וחגורות  שפה  אבני 
מחלקת   אישור  אחרי  רק  לתשלום  ומאושרת  הרשות  של    האחזקהכמושלמת 

 . המקומית

 פירוק תאי מגופים

ס לפי  בנפרד  ישולם  ואביזרים   פירוק תאי מגופים  עיף בכתב הכמויות ללא  עבור 
 הבחנה לכמות וסוג האביזרים, עומק וקוטר התא וכו'. 

העבודה כוללת גם החזרת מגופים ואביזרים לפי הנחיות המפקח למחסני הקבלן או  
המפקח עם  בתאום  מורשה  לאתר  לקדמותו.   סילוקם  השטח  מצב   והחזרת 

בנפרד ישולם  שפורק  תא  במקום  צינור  קטע  התקנת  צי  עבור  מ"א  נור  לפי 
 והתחברויות לצינור קיים. 

 החלפת מגופים 

פירוק התא, המגוף הקיים,    מחיר היחידה להחלפת כולל  מגוף קיים במגוף חדש 
החלפת המגוף במגוף חדש, החזרת התא לקדמותו התאמת המרחק בין האוגנים  
במידת הצורך, כל ספח, אביזר, חומר עזר וכל עבודה שנדרשים הן אם הדבר מוזכר  

וב ומתפקד. במפרטים  מושלם  מגוף  קבלת  לצורך  נדרש  אך  לאו,  אם  והן   תכניות 
חדש, פירוק תא    למגוף  דקל  הכמויות  בכתב  עבודה  סעיפיהיחידה יהיה לפי    מחיר

 .   חדש תאוביצוע   ,אביזרים
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 הידרנטים  3.6.5.7

י חדש  להידרנט  היחידה  "מחיר  בקוטר  שריפה,  ברז  כולל  קומפלט  "2היה  או    3, 
  3" -  6, צנרת, גוש עיגון, אביזרים, צינורות הזנה  בקוטר "שבירה, זקף מתקן  2×3"

  3.0  - מ"מ באורך כ  75÷    160עם מלט פנימי ועטיפת "טריו" מבחוץ או פ.א. מצולב  
הראשי,  הקו  על  מאוגן  מסעף  לרבות  הראשי,  לקו  להתחברות  עד  מההידרנט    מ' 

 ספחים וכו', הכל כמפורט בתכניות,  

 לחיבור ביתי   הכנה 3.6.5.8

מחיר היחידה לחיבור ביתי כפול או בודד כולל מסעף על הצינור הראשי, קטעי צינור  
עד המגרש בקטרים שונים, ספחים לריתוך חשמלי, מעבר עם צינורות ההזנה מתחת  

לעיגון    10דרג    לן  פוליאתימ"מ עשוי    110לקירות, גדרות וכו' בכל גובה שהוא, צינור  
"  הזקפים מגוף  והתחברות  1במגרש,  המדידה  למערכת  הישנה  ההזנה  פירוק   ,

כבל   לפי הצורך,  צנרת וספחים  כולל קטעי  למערכת המדידה עם ההכנה החדשה 
הארקה עד לזקף באזורי בניה ישנים ללא הארקת יסודית, הכל קומפלט כמפורט  

 בפרט בתכניות. 

 מערכות מדידה  3.6.5.9

 ולא לפי ספחים בודדים.התשלום עבור מערכות מדידה יהיה קומפלט 

 ס"מ לפי הפרטים ותכלול:  40  - 50מערכת המדידה תבוצע לגובה של עד 

 פירוק אביזרים במערכת הקיימת.  *
ואחרי   * לפני המונה  או אלכסונים  כדוריים  מגופים חדשים  והתקנת  אספקה 

 המונה. 
 הזזת המערכת למקום חדש כפי שיידרש. *
 פירוק מד מים קיים במערכת הישנה.  *
יסופק   * אשר  חדש  מים  מד  או  הישנה  מהמערכת  שפורק  המים  מד  התקנת 

 . התאגיד
 אספקה והתקנת קטעי צנרת, ספחים, ניפלים, רקורדים וכו' כנדרש.  *
 . התקנת גשר הארקה עשוי פלדה מגולוונת כולל מהדקים )במידה ונדרש( *
 לפי הקיים.  התחברות לצינורות קיימים בקרקע לאספקה לבית ולגינון *
עב  * בנפרד  תשלום  לצורך העתקת המערכת תהיה  נוספת בקרקע  צנרת  כל  ור 

 ולפי מטר אורך. 
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 03/2021מכרז פומבי מס' 

 נספח ב'  

 כתב כמויות והצעת מחיר של המציע 
 
 

 כתב הכמויות  -דף ריכוז 
 

  סה"כ עלות תיאור   
 )₪(  לחודש

לשני  אחזקת מערכות המים והביוב  לפי עלות חודשית פאושלית  – 01פרק 
)הקבלן יתגבר את הצוותים בהתאם לנדרש במכרז זה לעמידה בכל   וותיצ

וכל הנדרש על   עבודה כולל חומרים, ציוד וכוח אדםהתנאים הנדרשים במכרז(. 
 מנת לעמוד בדרישות מכרז זה.

270,000 

  %-הנחה ב  

  בש"ח הנחה כוללת   

    סה"כ עלות האחזקה לאחר הנחה 

  

לפי  ועבודות אחזקה מונעת   בהיקף מוגבלביצוע עבודות פיתוח  – 02פרק 
אין לתת הנחה  נוספת    -שנקבעה ע"י המזמין  18%מחירון דקל לאחר הנחה של  
 בפרק זה ולא לרשום סכומים

 

 
 

    

    סה"כ לאחר הנחה  

    )במילים( 

    מע"מ  17%

    סה"כ כולל מע"מ 

    )במילים( 
 
 

  ת.ז. או ח.פ.   שם המציע 

  כתובת המציע   חתימת המציע 

  טלפון   תאריך 
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 03/2021מכרז פומבי מס' 

 נספח ג'  

 תכניות סטנדרטיות ופרטים

 
 )מצורף בחוברת נפרדת( 
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 03/2021מכרז פומבי מס' 

 '  דנספח 

 אישור קיום ביטוחים 

 

 ביטוחים לשימוש תאגיד מעיינות הדרום בלבד אישור קיום 

 ___________________________________אישור קיום ביטוחים בהסכם עם  __

בקשר לאחזקת רשתות המים והביוב בערים ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון וביצוע עבודות פיתוח   03/2021מכרז מספר 

 בהיקף מוגבל. 

 בלבדלשימוש תאגיד מעיינות הדרום 

 
 

תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 
__________ 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע  
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים  המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  
 מיטיב עם מבקש האישור.

 המבוטח  ממבקש האישור 

מען הנכס   
המבוטח / כתובת  

 ביצוע העבודות 
 

 מעמד מבקש האישור 

מעיינות הדרום בע"מ תאגיד שם: 
ו/או הרשויות החברות בתאגיד  

 ו/או גופים הקשורים לתאגיד 
 

 שם 

ערד, דימונה,  
ירוחם ומצפה  

 רמון 

 : מזמין עבודות 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען  מען 

 
 פרקי הפוליסה 

גבולות   לפי  חלוקה 
סכומי   או  אחריות 

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

סכום    גבול האחריות/ 
 ביטוח / שווי העבודה 

 כיסויים נוספים בתוקף 

כיסוי   מטבע  סכום  קוד  לציין  יש 
 בהתאם לנספח ד' 

 שווי העבודה  
 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט  
 לטובת מבקש האישור 

כיסוי בגין נזקי   - 313
 טבע 
כיסוי גניבה   - 314

 פריצה ושוד 
כיסוי רעידת   - 316

 אדמה 
מבוטח נוסף,   – 317

קבלנים וקבלני משנה  
וכל מי שהמבוטח  

 התחייב בכתב לבטחו. 
מבוטח נוסף   -318

 מבקש האישור 
מוטב לתגמולי   – 324

 הביטוח מבקש  אישור 
 ראשוניות    - 328

 ₪       גניבה ופריצה 
 ₪       רכוש עליו עובדים 

 ₪       רכוש סמוך 
 ₪       רכוש בהעברה 
 ₪       פינוי הריסות 

נזק עקיף מתכנון  
לקוי ועבודה לקויה  

 חומרים לקויים 

      ₪ 

נזק ישיר מתכנון  
לקוי ועבודה לקויה  

 חומרים לקויים 

       ₪ 

שכר אדריכלים,  
מתכננים, מומחים,  

 יועצים 

      ₪ 

 ₪       דרישות רשויות 

 ₪       ציוד ומתקנים 

הוצאות דחופות ,  
 הוצאות מיוחדות  

      ₪ 
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 צד ג' 
 

 אחריות צולבת   – 302 ₪  20,000,000   ביט  
 קבלני משנה  – 307
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי בגין נזק   - 312

 שנגרם משימוש בצמ"ה 
כיסוי לתביעות   – 315

 מל''ל 
מבוטח נוסף,   – 317

קבלנים וקבלני משנה  
שהמבוטח  וכל מי 

 התחייב בכתב לבטחו. 
מבוטח נוסף   -318

 מבקש האישור 
 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש   – 329

 האישור יחשב כצד ג' 
 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט   אחריות מעבידים
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף,   – 317
קבלנים וקבלני משנה  

וכל מי שהמבוטח  
 התחייב בכתב לבטחו. 

מבוטח נוסף   -318
 מבקש האישור 

 ראשוניות  - 328
 
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים  
 כפי המצוין בנספח ג'(: 

 קבלן עבודות אזרחיות ) לרבות תשתיות ( – 069
 צנרת והנחת קווי מים וביוב  – 068

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 . האישור בדבר השינוי או הביטול

 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 תאריך הנפקת האישור________  אישור קיום ביטוחים 

מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  אישור ביטוח זה 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  

במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם    לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט
 מבקש האישור. 

 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

תאגיד מעיינות  שם: 
הדרום בע"מ ו/או  

הרשויות החברות בתאגיד  
ו/או גופים הקשורים  

 לתאגיד
 

 שם 
 

אחזקת רשתות  המים  
בערים ערד,   והביוב

דימונה ,ירוחם ומצפה  
וביצוע עבודות   רמון

 פיתוח בהיקף מוגבל 
 

 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☒ 
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 

 מען 
 

 מען 

 
 סוג הביטוח 

 
גבולות   לפי  חלוקה 
 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

האחריות/   גבול 
 סכום ביטוח 

 בתוקף כיסויים נוספים 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 אחריות צולבת   – 302 ₪  6,000,000   ביט   אחריות המוצר 
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף בגין   -321

מעשי או מחדלי המבוטח  
 מבקש האישור  –

 ראשוניות  – 328
  12תקופת גילוי  – 332

 חודש
 

 אובדן מסמכים  – 301 ₪  6,000,000     אחריות מקצועית 
 אחריות צולבת  – 302
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף בגין   – 321

מעשי או מחדלי המבוטח  
 מבקש האישור  –

מרמה ואי יושר   – 325
 עובדים 

שיהוי עקב  \עיכוב – 327
 מקרה הביטוח 

 ראשוניות  – 328
  6תקופת הגילוי  – 332

 חודשים
 

 
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים  

 כפי המצוין בנספח ג'(: 
 קבלן עבודות אזרחיות ) לרבות תשתיות ( – 069
 צנרת והנחת קווי מים וביוב  – 068

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול 

 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 '  הנספח 

 נוסח ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית 
 

 לכבוד 
 מעיינות הדרום תאגיד אזורי למים וביוב  תאגיד 

 
 א.ג.נ.,

 
 _______ ________ערבות בנקאית מספר

 
מרחוב   ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   ____________________ בקשת  לפי 
_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן:  

  400,000"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  
"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  סכום הערבותבלבד )להלן: "  ת אלף ש"ח( מאו  ארבעש"ח )במילים  

ן וגורמים  ם: ירוחם, דימונה, ערד ומצפה רמושירותי אחזקה לרשת המים של הערילהסכם לביצוע  
 נוספים שיצטרפו או יקבלו שירותים מתאגיד מעיינות הדרום

למדד   צמוד  יהיה  הערבות  הבניה סכום  הלשכה    מחירי  ידי  על  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן: "

בתאריך   שהתפרסם   _____________ חודש  מדד  יהא  זו  ערבות  לעניין  היסודי"  "המדד 
 ____________, והעומד על __________________ נקודות.

חרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות  "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד הא
 זו. 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת  
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. 

יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  אם המדד החדש  
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי    חמישה עשר לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ
סכום   על  יעלה  שלא  ובלבד  בדרישה,  הנקוב  סכום  כל  לכם  נשלם  אנו  לעיל,  המפורטת  כתובתנו 

ומבלי שתהיו  ה חובה להוכיח את דרישתכם  ערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 
 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

בכתובת   בסניף  בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  מכח  לתשלום  דרישה  כל 
ע"י  _________________________  חתומה  כשהיא  החברה  ______,  מקומו.  גזבר  ממלא  או 

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר    גזבר החברה   ישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו שלדר
 .החברהזהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

לחשבון   בנקאית  העברה  של  דרך  על  ידנו  על  יעשה  לעיל  כאמור  הפרטים    החברה התשלום  עפ"י 
על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם  שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה  

 הבלעדי. 

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

 . בלתי חוזרתוהינה  להעברה או להמחאה לביטול, ערבות זו אינה ניתנת 
 
 

 _________________  בכבוד רב,
 
 
 

 טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה ______________________וחותמת הסניף. 
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 נספח ו' 

 ערבות בדק 

לפי בקשת ____________________________  ערבות בנקאית מספר__________________  

  _________________מרחוב ______________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ 

)כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל  

__ ש"ח בלבד )להלן:  סכום עד לסכום כולל של ____________ ש"ח )_______________

 "סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע תשתיות מים וביוב העירונית. 

לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה    מחירי הבניהסכום הערבות יהיה צמוד למדד  
 המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:

בתאריך   שהתפרסם   _____________ חודש  מדד  יהא  זו  ערבות  לעניין  היסודי"  "המדד 
 ____________ , והעומד על __________________ נקודות.

המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות  "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא  
 זו. 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת  
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. 

החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  אם המדד  
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

לפי   ידינו  על  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים  מארבעה  יאוחר  לא  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  לפי 
סכום   על  יעלה  שלא  ובלבד  בדרישה,  הנקוב  סכום  כל  לכם  נשלם  אנו  לעיל,  המפורטת  כתובתנו 
ומבלי שתהיו   חובה להוכיח את דרישתכם  הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת _________________,  
ומה ע"י ממלא מקומו של   כשהיא חתומה ע"י חשב החברה או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חת 

חשב החברה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם  
 החברה. 

הפרטים   עפ"י  החברה  לחשבון  בנקאית  העברה  של  דרך  על  ידנו  על  יעשה  לעיל  כאמור  התשלום 
ם עפ"י שיקול דעתכם  שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכ

 הבלעדי. 

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

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה.

 

 בכבוד רב, 

 

 ________________ _ 

 

    טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת
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 רת הקבלן בדבר שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים כחוק ההצ

 
 בדבר שכר מינימום הקבלןהצהרת 

 

 תשלום חובות מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, 

 ( "החוק")להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

בקבלן   שותף  הקבלן/  מנכ"ל  הקבלן/   ,______________ ת.ז.   ,  ______________ הח"מ  אני 
______________________ ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:אהיה 
 
 הקבלן ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;  .       א. 1

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה  ב.
 אחת לפחות ממועד ההרשעה;

זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  הקבלן או בעל   ג.
 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ 

 ב' בחוק. 2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 
 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 

_____ ____________ 

 

 

 אישור

 

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

, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז. _________ 

ת תוכן תצהירו/ה לעיל  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני א

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ______________עו"ד _________
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 הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק 
 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 ( "החוק")להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

בקבלן   שותף  הקבלן/  מנכ"ל  הקבלן/   ,______________ ת.ז.   ,  ______________ הח"מ  אני 

_________________]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  

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

 

ובעל  .        א. 1 עובדים זרים   לא הורשעוזיקה אליו    יהקבלן  בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק 
שקדמה   בשנה,  1991  -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

 למועד עריכת תצהיר זה; 
אליו   ב. זיקה  בעל  או  ח  הורשעו הקבלן  דין  יותרלוט  בפסק  או  עבירות  חוק   בשתי  לפי 

התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  , 1991  -עובדים 
 שקדמו למועד עריכת תצהיר זה.  לא היתה בשלוש השניםכאשר ההרשעה האחרונה 

אליו   ג. זיקה  בעל  או  חלוט    הורשעוהקבלן  דין  יותרבפסק  או  אחת  חוק   בעבירה  לפי 
זרים התשנ"א    עובדים  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  , 1991  -)איסור 

 .1.1.02ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה, היה לפני יום 
 

 * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ 
 
לעיל, הינו מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא חבר בני    1"בעל זיקה" כאמור בסעיף   .2

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה"    -אדם  
 . 1968 -הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
_____ ____________ 

 

 

 אישור

 

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

, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז. _________ 

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

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ______________עו"ד _________
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 03/2021מכרז פומבי מס' 

 '  חנספח 

 הצהרת בטיחות 

 
 הוראות בטיחות כלליות 

הקבלן אחראי לכך שהוא עצמו וכל עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו   .1
ו/או מטעמו, יהיו בעלי הידע, המומחיות, הניסיון, ההיתרים, הרישיונות הנדרשים על פי דין  

עבודות   בביצוע  הנסיבות  לפי  זהירות המחויבים  לאמצעי  בהתאם  ומיםוינהגו   ,בהתאם ביוב 
ביום ______ ובהתאם  תאגיד מים וביוב    מעיינות הדרום  לביןלהסכם אשר נחתם בין הקבלן  

 להוראות כל חוק, תקנה, חוק עזר והוראות שיינתנו מדי פעם בפעם. 

הקבלן מתחייב  להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של   .2
בודה והתקנת המוצרים במבנה. הקבלן יספק  העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע הע

לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם  
להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא הסכם  

 זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה. 

את עובדיו ולוודא שכל אחד מהם מסוגל לבצע את העבודות המוטלות עליו    על הקבלן לבטח .3
 בצורה טובה, מבלי לגרום נזקים ומבלי להוות סיכון לעצמם ו/או לאחרים.

הבטיחות,   .4 בהצהרת  אחר  מקום  בכל  באמור  לפגוע  להשתמש   מתחייבמבלי  לא  הקבלן  בזה 
כן צ ואושר  בציוד כלשהו, המחויב בחוק לבדיקה תקופתית, אלא אם  נבדק תחילה  כזה  יוד 

לשימוש על ידי בודק מוסמך, כמו כן, במידה ויידרש הקבלן, עליו להציג אישור תקף של הבודק  
 המוסמך. 

( אישור תקינות על  תאגיד מעיינות הדרוםלא מטעם  באחריות הקבלן לקבל מחשמלאי מוסמך ) .5
ייב להיות שלם ותקין  כל ציוד חשמלי שבשימושו, כולל הכבלים המאריכים. בידוד הכבלים ח

 שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב.-כולל התחברויות לשקע ותקע. כמו כן, חיבורי תקע

על   .6 מלוא המידע  תוך מסירת  חירום אחר,  או מקרה  כל שריפה, חבלה  על  מיידית  לדווח  יש 
בטלפון  :  ו/או אסף  052-6748130בטלפון  שמעון:    למנהל התפעול ב"מעיינות הדרום" המקרה  

050-7549654 

על כל פגם אשר   מעיינות הדרוםעל הקבלן ו/או מי מטעמו להודיע בכתב מיד לאחראי מטעם   .7
גילה  ועל כל תקלה אשר עלולה להוות סיכון בטיחותי לעובדים, וללקוחות ולציבור ו/או של  

 הקבלן ו/או כל צד שלישי. 

על כל תאונה )כולל    מעיינות הדרוםעל הקבלן לדאוג למסירת הודעה מיידית לאחראי מטעם   .8
נזק לרכוש( שאירעה לו, לקבלן משנה שלו ו/או כל מי שבא בשמו או מטעמו בקשר עם הסכם 

 זה.

יש לתאם בכתב ומראש כל הפסקה של חשמל או מקור אספקה לצורך ניתוק או התחברות או   .9
מטעם   אחראי  עם  אחר,  צורך  הדרוםכל  או  מעיינות  לנתק  אופן  בשום  שאין  בזה  מודגש   .

. כל פעילות של  חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן אישור בר למערכות אספקה "חיות" ללא להתח
הפסקה או ניתוק או כל פעילות בקרבת אספקות חיוניות העלולה לגרום להפרעות באספקות,  
זמנית, זאת בכדי למנוע   ובולט במקומות שניתקו או נאטמו  ע"י שילוט מתאים  לציין  חובה 

 עולה העלולה לגרום נזק או סיכון. _ חיבור או פתיחה של קווים, פ

כל עבודה הכרוכה בקידוח, חציבה, הריסה של קירות, תקרות, רצפות ושבילים ותקיעת יתדות   .10
. לפני תחילת עבודות הריסת קירות  ממונה בטיחות מטעמכםבאדמה תתואם מראש ובכתב עם  

רות המיועדים  מטר מהקי  15בתוך מבנים מאוכלסים יש לפרק תקרות אקוסטיות ברדיוס של  
 להריסה.

 יש לבקש ממנהל המקום, מנהל המבנה אישור לביצוע כל חפירה בשטח .  .11

הקבלן אינו רשאי להשתמש ו/או לבצע כל פעולה בכל כלי, ציוד או רכב, מבלי לקבל על כך    .12
להפעלה   הנדרש  אמצעי  בכל  שננקט  ולאחר  פריט,  לאותו  הישיר  מהאחראי  מראש  אישור 

  בטוחה. 
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ייעודיותחל   אינן  אשר  למטרות  אש  לכיבוי  בציוד  להשתמש  ערמות    איסור  השקיית  )כגון: 
פסולת על ידי צינור כיבוי וכד'(. קבלן אשר ישתמש בציוד כיבוי אש, יחויב מיידית במחיר ציוד  

 חדש  ובעלות התקנתו. 

אין    נהיגה ברכב מותרת אך ורק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל. .13
כגון דשא, שבילים, גינות, חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך    - להיכנס לשטחים ציבוריים  

 .מעיינות הדרוםמאחראי מטעם 

גם   .14 שיראו  כך  אזהרה  בשלטי  לסמן  ונכונה,  ברורה  ובצורה  השטח  את  לגדר  מתחייב  הקבלן 
נפילה,  ו/או  פגיעה  סיכון  קיים  בו  העבודה  משטח  או  שטח  כל  החשכה,  ביצוע    בשעות  עקב 

ס"מ( מפני כניסת אנשים    12הגידור יכלול סגירה הרמטית )ללא פתחים ברוחב מעל    העבודה.
מעבר עובדים בשער או דלת. הסגירה    ברגעלאתר. דלתות ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט  

ני  כולל של קבל  כל העבודותלפני גמר    אין לפרק את הגידורמבחוץ ע"י מנעול ומבפנים ע"י בריח.  
 משנה ופינוי כל הפסולת, הפיגומים והסולמות. 

 . כל עבודה או אחסון מחוץ לאזור המגודר אסורים

 .חובה על הקבלן למנוע כניסת אנשים זרים לאזור העבודה

ליפול .15 עלול  אדם  שממנו  מקום  לכל  גישה  ולחסום  לבטח  לגדר  מתחייב  בתום    .הקבלן  מיד 
 עקה וכו' שהוסר לצורך העבודה. , משטח, מ חובה להחזיר למקומו כל מגןהעבודה 

עבודה   .16 בוצעה  בו  האזור  את  להשאיר  וכן  וסדר  לניקיון  שוטף  באופן  לדאוג  מתחייב  הקבלן 
  3כשהוא נקי ומסודר. במידה ותישאר פסולת ו/או אי סדר במקום והקבלן לא יפנה ויסדר תוך  

 הקבלן.   וע"ח מעיינות הדרוםימים מקבלת ההתראה, תפונה הפסולת ויסודר המקום ע"י 

 מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על:  .17

עצמו או בכל אדם  .א בעובד  ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה  כל עבודה במקום  ביצוע 
 אחר.

בצורה  .ב או  בניגוד לתקנות התעבורה  רכב ממונע  כלי  בכל  ו/או הסעה  נסיעה  ו/או  נהיגה 
 מסוכנת. 

 השלכת פסולת או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.  .ג

הדלקת אש, עישון ו/או שימוש בלהבה גלויה בכל אזור בו חומרים דליקים ו/או נפיצים  .ד
מעיינות  בין אם מסומן בשלט אזהרה או לא, או באזור המוגן ע"י גלאי עשן ללא אישור  

 הדרום 

 חסימת דרכי מילוט ומעברים, דרכי גישה לרכב חירום וגישה להדראנטים )ברזי כיבוי אש(. .ה

ב  .ו עבודה  כל  ללא  ביצוע  כנ"ל  משטח  בהעדר  ו/או  ובטוח  תקין  עבודה  משטח  ללא  גובה, 
חגורת בטיחות תקינה קשורה למתקן,  ובכל מקרה העבודה תתבצע עפ"י חוקי ותקנות  
וע"י עובדים שעברו הכשרה ויש להם  ו/או כל תקנות בטיחות לעניין זה  משרד העבודה 

 תעודה בתוקף. 

ישי מתאים ,  ובכל מקרה העבודה תתבצע עפ"י  ביצוע עבודה בחלל מוקף , ללא ציוד מגן א  .ז
חוקי ותקנות משרד העבודה ו/או כל תקנות בטיחות לעניין זה וע"י עובדים שעברו הכשרה 

 ויש להם תעודה בתוקף. 

 השלכת חפצים, חלקי פיגום, פסולת בניה וכד' העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.  .ח

דל  .18 לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת  כיבוי במקום  על הקבלן  כולל הצבת אמצעי  יקות, 
 עבודתו על חשבונו ואחריותו. 

הקבלן אחראי להעביר על חשבונו לכל עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא   .19
בשמו ו/או מטעמו, הדרכות בנושאי בטיחות, בהתאם למתחייב על פי כל דין ובהתאם לכללים  

  הנהוגים.   
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 בטיחות ייחודיות הנחיות 
 

עבודה   .א וכל  ריתוך  חיתוך,  סוג,  מכל  קדיחה  )חציבה,  כלשהי  עבודה  לבצע  אין  כי  מובהר 
  שכתוצאה ממנה עלול להיווצר מצב המהווה ו/או העלול להוות מפגע בטיחותי(.

 חפירה/ חציבה: .1

, זאת בכדי למנוע  מהגורמים האחראיםכל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור  
 עה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים. פגי

 הגורמים המתאימים.אין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותכניות עבודה מאושרות ע"י 

 : עבודות צביעה .2

 לא יאוחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן.  .א
 ב"זהירות, צבע טרי" עד התייבשות מושלמת של הצבע.   משטחים שנצבעו, ישולטו .ב
 בזמן הצביעה יש למנוע טפטוף הצבע על קירות שכנים, שמשות, מכוניות וכו'.  .ג

 חשמל  .3

התשי"ד   .א החשמל,  לחוק  מלאה  בהתאמה  יבוצעו  החשמל  עבודות  ,  1954  -כל 
 והתקנות הישימות שפורסמו עד למועד ביצוע העבודה. 

מושלם וברור של כל מפסק שהותקן. בטרם תחילת  קבלני החשמל ידאגו לשילוט   .ב
העבודה על קווי חשמל יש לנעול לבטח את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות  

 שלט: "אסור לחבר, עובדים בקו". 

 מעיינות הדרום נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח  .4

  -   הנוהל מתייחס לכל עבודה הכרוכה בפליטת גצים, גז לוהט, אש וכד'. לדוגמא  .א
טוגן או בקשת חשמלית. כמו כן לתהליכים ועבודות  ר ריתוך, הלחמה, חיתוך באו

שריפת פסולת, עצים, חימום זפת או חומר    -שבמהלכן נפלט עשן או אדים, לדוגמא  
 אחר הפולט אדים.

שייכים   .ב הנוהל בשטח המבנים אשר  ליישם את  ו/או    למעיינות הדרוםיש  רכשה 
 שכרה ובסמיכות אליהם, כולל שטחים לא מקורים אך מוקפים בשטח בנוי )פטיו(.

הנוהל מחייב את כל מנהלי הפרויקטים, ראשי הצוותים של מחלקת האחזקה ואת   .ג
 ידם. -כל הקבלנים )כולל קבלני משנה( המופעלים על 

חמים    מחובתו של הקבלן או הרתך לבצע עבודה כל שהיא הכרוכה בפליטת גצים .ד
כוח הקבלן או את מבצע העבודה    -או גז חם, ליידע עם הזמנת העבודה את בא  

 מטעמו על הוראות הבטיחות שלהלן: 

תיאום: כל עבודה הנ"ל תתואם מראש בין מנהל העבודה או ראש הצוות.   1 -ד
חובת התיאום חלה על כל עבודה כנ"ל ללא קשר עם הגורם שהזמינה. לפני  

הקבל על  העבודה  מטעם  תחילת  אחראי  עם  יחד  באתר  לסייר  תאגיד  ן 
, ולקבל אישור בטיחות ולשמוע הסבר על האתר, העבודה,  מעיניות הדרום

הקרוב   הטלפון  מיקום  את  לברר  הקבלן  על  מיוחדים.  וסיכונים  בעיות 
מיקום עמדת כיבוי    (                                       להודעות בחרום לחייג למס' )

 קרובה )אין לנסות כיבוי דלקים או שריפות חשמל במים(.
לפני כל עבודה עם אש גלויה או עבודה הכרוכה בפליטת עשן או אדים יש  

 למלא טופס התחייבות להפסיק את מערכת גילוי העשן. 
הגלא  פעולת  את  להפסיק  שיש  מודגש  מקרה  העבודה  בכל  באזור    לפניים 

מה   או  יום  כל  בסוף  או  העבודה  בסיום  לפעולה  אותה  ולהחזיר  תחילתה 
 שקודם. 

ככל שהעבודה נעשית בסמוך לחומרים דליקים כגון עלים יבשים, ניירות,   2 -ד
יש לכסותם לפני    -וילונות, מזרונים, שמיכות, קרטונים, שלא ניתן להרחיק  

ין לבצע עבודות עם אש גלויה בקרבת  התחלת העבודה בשמיכות אזבסט. א
 נוזלים בעירים או מכלי גז בישול. 
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במקרה שהעבודה עם אש גלויה נעשית ליד או מעל תעלות הצמודות למבנים  
)חצר אנגלית( יש לכסות את הרשתות של התעלות בשמיכות אזבסט כדי  
המרתפים   חלונות  דרך  חדירתם  או  הצנרת  בידוד  על  גצים  נפילת  למנוע 

 נים או מעבדות. לארכיו 
השגחה: בכל זמן העבודה עם אש גלויה ישגיחו העובדים שלא נוצרו מקורות   3 -ד

ביצוע   במקום  להחזיק  מתחייב  הקבלן  בעירה.  החלה  לא  כי  ויוודאו  אש 
לחסימת   מספקת  בכמות  ושמיכות אזבסט  העבודה מטפים מסוג מתאים 

 האש. )ציוד הכיבוי של הקבלן ועל אחריותו(
העבודה   העלולות  בתום  לוהטות  נקודות  או  גצים  נשארו  שלא  לוודא  יש 

 לגרום להתלקחות עצמית. 
לשמש   4 -ד העלול  מקום  מעל  מתבצעות  חמים  גצים  היוצרות  עבודות  כאשר 

מעבר   למנוע  או  הגצים  נפילת  מקום  לגידור  לדאוג  חובה  אנשים,  מעבר 
 אנשים במקום זה בכל דרך אפשרית. 

 נפילת הגצים מכל חומר דליק.כמובן שיש לנקות את מקום  

עליו   .5 כי  לו  ידוע  וכי  הבטיחות  בהצהרת  האמור  את  קרא  כי  מצהיר  ע"פ הקבלן    לעבוד 
דין,  כל  הוראות  וקיום  בעבודה  הבטיחות  פקודת   הוראות  הוראות  בקיום  היתר  בין 

, ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,  1970  -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל
לפגוע  1988  - התשמ"ח כדי  האחריות  בהצהרת  באמור  אין  כי  הקבלן  מאשר  כן  כמו   .

, לרבות אך לא רק תאגיד מעיינות הדרוםבהתחייבויותיו מכוח ההסכם אשר נחתם עם  
 אחריותו לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש, במהלך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

, ופקודת 1954  –ח על העבודה, תשי"ג  הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקו .6
הבטיחות בעבודה והתקנות שפורסמו על פיהם ואת היבטי בטיחות וגיהות במערכות ביוב,  
וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש 

 נגדו או נגד המזמין עקב הפרתם.

זק גוף /ואו נזק רכוש ו/או כל נזק אחר ישיר ו/או  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נ .7
הוצאות   ו/או  מהם,  מי  לרכוש  ו/או  ג'  צד  לכל  ו/או  לב"כ  ו/או  למזמין  שייגרם  עקיף, 
מיותרות או אחרות, כתוצאה מהפרת הצהרת בטיחות זו או אחד מסעיפיה ו/או בגלל אי  

עקב או במהלך ביצוע  קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה, מעשה או מחדל תוך כדי ו/או  
קבלני   למרותו,  הנתונים  אלה  שלוחיו,  עובדיו,  הקבלן,  מצד  אליה,  בקשר  ו/או  העבודה 
ביצוע   באתר  המצויים  כל  ו/או  למרותם  שנתון  ומי  שלוחיהם  ועובדיהם,  שלו  המשנה 

 העבודה ובסביבתו אך למעט נזק שנגרם ע"י המזמין עצמו.

 
 

  חתימת הקבלן:    תאריך:
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 הצהרת בטיחות 
 

, מצהיר בזה, כי הובאו  לתאגיד מעיינות הדרום  אני החתום מטה, העובד כקבלן בשטחים השייכים
 לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים בשטחים אלו, וכי ברורים לי הסיכונים האפשריים. 

אחראי מטעם   או  מנהל הפרויקט  של  ושמעתי הסברים  באתר  מעיינות הדרוםסיירתי  על    תאגיד 
העבודה, בעיות וסיכונים מיוחדים, והבנתי את ההסברים. הריני מתחייב להעסיק עובדים מיומנים  
הבטיחות   לכללי  בהתאם  ותקין,  מתאים  בציוד  ולהשתמש  העבודות  ביצוע  לצורך  ומתאימים, 

 השונים. 

 מתחייב לקיים את כללי הבטיחות הרשומים בחוק או מקובלים, לרבות אלה שבמסמך זה. הריני 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

  שם:

  מס' ת. זהות: 

  מקצוע:

  כתובת:

  תאריך:

  חתימה: 
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 ט'נספח 

 ומשבר ברגיעה  חרום יהתחייבות הקבלן במצב 

 
הקבלן מתחייב, להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בחוזה זה, גם  

 חרום, ע"י המדינה.   בעת הכרזת מצבאו    בהתאם להגדרת הרשות המקומית,  בעת משבר מים מקומי,  
הוכרז כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של    התאגידלקבלן ידוע כי  

העבודות,   לביצוע  העובדים,  את  המשמשים  הרכב  וכלי  הציוד  של  משקי  לריתוק  וכן  הקבלן  עובדי 
 במסגרת חוזה זה. 

 

על הקבלן להעביר, במועד חתימת החוזה, את שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות והאם פטורים  
רות מילואים, כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי.  כמו כן, יעביר הקבלן רשימת  הם משי

 הציוד ואת מספרי הרישוי של הציוד, העומד לרשות העובדים, לביצוע עבודות התחזוקה.
כמו כן, יעביר הקבלן, במועד חתימת החוזה, שמות העובדים, אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדים  

 פרוט מספרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם משירות מילואים.  הקיימים, עם
 )אפוד מגן ושחפץ(.  -הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער 

 

גרירה,   בווי  יצויידו  זה,  חוזה  במסגרת  העבודות,  לביצוע  העובדים,  את  המשמשים  הרכב,  כלי 
ה / מגפונים, אשר ישמשו את  ז ובמערכות כרי  המאפשרים גרירת מיכלי מים, המצויים ברשות התאגיד

החברה, להודיע לתושבים הודעות שונות, בנוגע למשבר המים או הפסקות המים, בהתאם להוראות  
 המפקח. 

 

 תפקידי הקבלן, בעת הכרזה על מצב חרום או משבר מים מקומי :

עובדי הקבלן את   יבצעו  ויוכרז מצב חרום או משבר מים מקומי,  העבודות, בהתאם לסדרי  במידה 
 העדיפות, שייקבעו ע"י התאגיד. 

 

הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צוותי עובדים, נוסף לקיימים, לשם ביצוע תיקונים דחופים במערכת  
המים וכן לשם סיוע בפריסת תחנות לחלוקת מים לתושבים, במידה ויוחלט, כי לא ניתן לספק מים  

 ת, בכפוף לתוכנית פריסה של העירייה". דרך מערכת אספקת המים העירונית.  זא
 

של   האחזקה  לצוות  הקבלן  עובדי  יסייעו  מים,  לחלוקת  תחנות  הקמת  על  התאגיד,  ויחליט  במידה 
התאגיד, בפריסת התחנות, כולל הצבת מחסומים וגידור התחנה, הצבת שלטים בתחנה, סיוע בהובלת  

כל   נייחים, ברזיות, מחסומים, או  ניידים או  ציוד אחר שיידרש, לשם הקמת התחנות  מיכלי מים, 
 ובסיום המשבר, פרוק התחנות והחזרת הציוד למחסנים. 

 

.  152בהתאם לדרישות נוהל מל"ח מס'  הקבלן יחזיק מלאי צנרת ואביזרים, לתיקון רשתות המים,  
הסכםהקבלן   החוזה,    יצרף,  חתימת  במועד  המלאי,  לאחזקת  ספקים,   / ספק  עם  התקשרות  על 

שעות מרגע    6הספק / הספקים, לספק את האביזרים הנדרשים בשעת חרום ותוך  התחייבות מאת  
 קבלת ההזמנה.   

 

מוכנות   לבחינת  תרגיל,  יערך  התאגיד,  ע"י  שיקבע  שנתית,  לתוכנית  בהתאם  או  שנה,  לחצי  אחת 
שיידרש  התאגיד לשעת חרום.  עובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים ויסייעו לצוות עובדי התאגיד ככל  

ובהתאם למפורט לעיל, בפריסת תחנות חלוקת מים, הובלת מיכלי מים, הובלת מחסומים, שילוט וכל  
 הנדרש לפריסת תחנות.

 
 

  חתימת הקבלן:    תאריך:
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 נספח י'  

 הצהרת הקבלן על העדר תביעות  

 

 בתאריך _____________ הריני להצהיר ולאשר בזאת, שהחשבון שהוגש על ידי 

המפקח( בסכום סופי של _____________ ₪ )כולל   /ואושר סופית ע"י כל הגורמים )המזמין 

 ______________ ₪(  ___________ _______מע"מ( )במילים: ___________ 

 מוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר.

מכל סוג שהוא לסכום הסופי  הנני מצהיר, כי אין לי ולא תהיינה לי שום תביעות כספיות ותביעות 
 הנ"ל ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"ל, אשר ביצועו הסתיים.

אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך שנת האחריות, אשר מתחילה מתאריך  
 _______________ )מועד הוצאת תעודת גמר לפרויקט(.

 

 

 בכבוד רב,

 

 : __________________  שם הקבלן                                    חתימה + חותמת המזמין 

 : __________________   חתימת הקבלן                                        _________________    

 )ע"ג חותמתו(                                               שם החותם ותפקידו

 

 

 

 

     

 החתימה בשם הקבלן:חתימת מורשה 

 

 ______________________ 

 הקבלן

 

 

 


