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 כללי   .1

" או גם  עמק איילון" או גם "החברה המנהלתחברת עמק איילון ניהול תשתית ופרויקטים בע"מ )להלן: " .1.1
תאגיד המים    בשיתוף"(  המשרד )להלן: "  משרד הבינוי והשיכון"( הפועלת בעניין מכרז זה מטעם  החברה"

שיקום קו ביוב  ל  עבזאת הצעות לביצו  יםמזמינ "(  התאגיד)להלן: ׳׳בע"מ    מעיינות הדרום  והביוב האזורי 
במסמכי המכרז  הכל כמפורט  ו(,  " בהתאמההעבודותו"  ״המכרז)להלן: ״ירוחם  ת  ברח' סלעי  301ושצ"פ  

 ובהסכם. 

 ".המזמיןהחברה והתאגיד ייקראו להלן: "

ידי   .1.2 על  יבוצעו  אשר  העבודות  ההסכם  המציעמכלול  להוראות  בהתאם  קבוצות:    מתחלקות  הזוכה  לשתי 
מי בהסכם   ם תאהב  וביוב,  םעבודות  והביוב  להגדרתן  המים  עבודות  במפרטי  למפורט  )להלן:    ובהתאם 

ובהתאם    עבודות פיתוח, בהתאם להגדרתן בהסכם (, ובכתב הכמויות"  1"מבנה  או    ״והביוב  המים  עבודות״
  .("בכתב הכמויות 2מבנה  או " "הפיתוח עבודות)להלן: ״למפורט במפרטי עבודות הפיתוח 

יהא רשאי להורות למציע הזוכה לבצע את העבודות קטעים .1.3 שלבים, ובמקרה זה  -קטעים/שלבים -המזמין 
יוציא המזמין למציע הזוכה צו התחלת עבודה ספציפי שיכלול את תכולת העבודה הספציפית, ומשך הזמן  

דות ו/או לבצע  לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות למציע הזוכה לבצע את כל העבו
כל תוספת למחירי היחידה הקבועים  ובכל מקרה המציע הזוכה לא יהא זכאי ל  העבודות במקביל,חלק מן  

נוסף על האמור, מובהר כי המזמין יהא רשאי להורות  ב תוספת זמן לתקופת הביצוע.או ל/בכתב הכמויות ו
ציב, והמציע הזוכה לא יהא זכאי  למציע הזוכה לבצע רק חלק מן העבודות, וזאת בין היתר, משיקולי תק

 לכל תוספת ו/או שינוי של מחירי היחידה ו/או שכר החוזה.

 להלן הוראות הנוגעות לביצוע המכרז המשותף :  .1.4

הנבחר תהא   .1.4.1 מול הקבלן  ושל החברה.    בהסכם משותףההתקשרות  נוסח ההסכם  של התאגיד 
 מצורף למסמכי המכרז. 

לטובת התאגיד ולטובת    -ערבויות מכרז )ערבויות השתתפות( נפרדות    משתתפי המכרז ימציאו .1.4.2
 .  החברה

לא יוצא    .החברהיצא מטעם    עבודות הפיתוחלוהן    עבודות המים והביובלצו התחלת עבודה הן   .1.4.3
והאישורים   המסמכים  כל  את  לחברה  העביר  הזוכה  שהקבלן  לאחר  אלא  עבודות  תחילת  צו 

 קיום ביטוחים.   יאישורת ביצוע ויורק, ערבו  בהתאם להוראות המכרז, לרבות, אך לא

  התאגיד   י, ורק אישור קבלה מאת נציג והחברה יחד  יימסרו לידי התאגיד  עבודות המים והביוב .1.4.4
המוסמכים של    והחברה  מסירה  והביוביהווה  המים  הפיתוח.  עבודות  לחברה   עבודות    יימסרו 

במעמד    .עבודות הפיתוחהמוסמך יהווה מסירה של    החברהורק אישור קבלה מאת נציג  ,  בלבד
למציע    נו יית  והחברה  התאגיד  –תעודות מסירה נפרדות    שתי מסירת העבודות ינתנו למציע הזוכה  

תיתן תעודת    בלבדוהחברה    הם,שימסרו ישירות אלי  עבודות המים והביובהזוכה תעודת מסירה ל 
ל הפיתוחמסירה  אליה.    עבודות  ישירות  והביוב  ה  תעודת שימסרו  המים  עבודות  עבור  מסירה 

יוענקו  הפיתוח  עבודות  עבור  הזוכה  ותעודת המסירה  תלוי.ב  למציע  ובלתי  נפרד  מסירת    אופן 
  והחברה   , אלא אם התאגידהפיתוחעבודות  המים והביוב תתבצע ככלל בד בבד עם מסירת    עבודות

 . המסירהבכתב מסירה שלהן או של חלק מהן קודם לכן. המסירה תהיה בהתאם לנוהל   ואישר

אשר יהא אחראי גם על    ,יתבצע ע"י מפקח מטעם התאגיד בלבד  עבודות המים והביובהפיקוח על   .1.4.5
והביוב,   המים  עבודות  בגין  חשבונות  להוראותיו  אישור  בהתאם  לפעול  יידרש  הזוכה  והמציע 

עבודו  ולמלאן. על חשבונות  שאושרו  והביוב  המים  החברה  יד-ת  לאישור  גם  יועברו  התאגיד  י 
הפיקוח    ובכפוף לקבלת שני האישורים תשולם התמורה לקבלן בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם.

עבודות   החברה  הפיתוח על  מטעם  מפקח  ע"י  בהתאם  ,  יבוצע  לפעול  יידרש  הזוכה  והמציע 
 . להוראותיו ולמלאן

   ויקט בכללותו, לרבות עבודות המים והביוב, יבוצעו ע"י החברה.ניהול ותיאום הביצוע של הפר .1.4.6
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 לטובת התאגיד ולטובת החברה.  -אישורי ביטוח נפרדים ערבויות ביצוע והמציע הזוכה ימציא   .1.4.7

על ידי    ונות שיוגש להםהמים והביוב בהתאם לחשבבתשלום עבור עבודות    וישאחברה והתאגיד  ה .1.4.8
ולאחר מכן על ידי החברה, כמתואר לעיל,    על ידי המפקח מטעם התאגיד  וויאושרהמציע הזוכה  

בהסכם. הקבוע  למנגנון  עבודות  ת  בלבד  החברה   בהתאם  עבור  בתשלום  בהתאם  ישא  הפיתוח 
ידו  על  שיבוצעו  הפיתוח  עבודות  בגין  הזוכה  המציע  ידי  על  לה  שיוגש  ידי    לחשבון  על  ויאושר 

 . המפקח מטעם החברה

וביוב, והשני עבור  המים  עבודותהאחד עבור    –להגיש שני חשבונות נפרדים    המציע הזוכה יידרש .1.4.9
 עבודות הפיתוח.  

והתאגיד לתשלום   החברה, לרבות התחייבויות המציע הזוכהוהתאגיד כלפי  החברההתחייבויות  יובהר כי .1.5
הזוכה, בין  המציעו/או של התאגיד כלפי  החברההתמורה על פי ההסכם ולרבות כל התחייבות אחרת של  

ובין אם   כספית  ו/או כל  אם התחייבות  מן ההסכם  נובעת  ו/או  קבועה בהסכם  התחייבות אחרת, אשר 

 .שלובים אין מדובר בחיובים ו , לחוד ואת התאגיד לחוד החברהמביצועו, מחייבת את 

  או לשנות  הזוכה לבצע רק חלק משלבי הביצוע, לדחות   למציעולתאגיד שיקול דעת בלעדי, להורות    לחברה .1.6
הזוכה לא    למציעאת הביצוע של שלבי ביצוע מסוימים או להחליט שלא לבצע כלל שלבי ביצוע מסוימים.  

או  / ו  החברהעמם במקרה שבו  ו/או כלפי התאגיד ו/או כלפי מי מט  החברהתהיה כל דרישה ו/או טענה כלפי  
את הביצוע של שלב ביצוע מסוים ו/או במקרה בו יחליטו שלא לבצע כלל  או לשנות תאגיד יחליטו לדחות ה

 שלב ביצוע מסוים. 

והאישורים    היתריםהיה מוטל לקבל מהרשויות את כל  ה הזוכה י  המציעעל    ,לאחר קבלת צו התחלת עבודה .1.7
 הסכם לשם תחילת ביצוע העבודות. הנדרשים בהתאם לכל דין ו/או 

 חודשים.   12תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של   .1.8

משרד הבינוי  , טעונה אישור של  למציע הזוכה  מזמיןבין ה  החוזה הבהרה: הכרזת הזוכה במכרז וחתימת   .1.9

סיבה שהיא לא יקנה למציע כלשהו כל זכות תביעה או  . אי מתן האישור מכל  ואישור של התאגיד   והשיכון
 טענה מכל סוג ומין שהם. 

 הבהרות מיוחדות :  .1.10

 על המציע לבחון באופן מיוחד את כל תנאי הקרקע והשטח בסמוך לפני הגשת הצעתו.  .א

, ללא  צמודים לבתי מגורים צפופים ומאוכלסים )לרבות רחוב משולב המתוכננים העבודות אזורי כי מודגש .ב

( ועל הקבלן להיערך לכל הכרוך בכך, לרבות חובה לאפשר גישה בטוחה ורצופה לדיירים לאורך כל  מדרכה

עבודות   ביצוע  פתוחות,  חפירות  ללא  עבודה  יום  כל  בסיום  כיסוי החפירות  גידור האתר,  העבודה,  שלבי 

אמצעי הבטיחות  בהתאם לשעות המותרות בלבד וליתר ההוראות המחייבות על פי כל דין, וכן נקיטת כל  

 ידי הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו. -הנדרשים על

  מילויכי החומר החפור יטופל ע"י הקבלן כולל מיון הפסולת מתוכו ופינויה גריסתו והתאמתו לצורך    מודגש .ג

רק    שימוש.  לדרישות  בהתאם  חוזר יותר  מובא    ולאחרהמפקח    לאישור  ובכפוף צורך  ה  במידת בחומר 

  לשטח   מחוץ   אל  יסולק  למילוי  פסול   וחומר  עודףחציבה  / חפירה  חומר .  חפורה   בחומר  השימוש   שהושלם

  המלאה  באחריותו זה  חומר סילוק. אגרות תשלום  וכולל, מרחק לכל, מאושרים שפיכה מקומות אל האתר

 . היחידה במחיר כלול והינו הקבלן  של והבלעדית

ולא   .ד מיוחד  באופן  לעיל  האמור  כל  את  בחשבון  לקחת  המציעים  אעל  טענה  כל  בקשר    ותתקבל  תביעה 

 לנושאים האמורים. 
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 תנאי סף   .2

הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכי לא תתאפשר הגשת הצעות משותפת על ידי מציעים שונים, גם  
 אם יש ביניהם קשר )כגון: אותה חברת אם, בעלי שליטה משותפת, חברות אחיות, חברות קשורות וכיוצב'(. 

,  להלןשהמצטברים  תנאיםל ה כבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 
 :ואלה התנאים

)סווג    בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותהקבלנים    םינו קבלן רשום אצל רשהמציע ה .2.1
, ובענף  המוכר לעבודות ממשלתיות  לפחות  3ג'בסיווג כספי    200בענף    1988  –קבלנים רשומים(, התשמ״ח  

 לפחות.   2ב'ספי כבסיווג  260

  , שכל אחת מהןלפחות  עבודות   3ביצוע של  , כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בהינו בעל ניסיון מוכח  המציע .2.2
 .2021-2019, בין השנים )לפני מע"מ( מלש"ח 2בהיקף כספי של לפחות  הנחת תשתיות ביוב כללה 

 . 2019-2021לפחות בכל אחת מהשנים  מלש"ח  2למציע היה מחזור כספי בסך  .2.3

 . 5נספח א'ים שב וסחנ ב  התאגידערבות מכרז לטובת ולטובת עמק איילון  ערבות מכרז צירף להצעתו  המציע .2.4

בעל .2.5 הנו  חשבונות    המציע  ספרי  מנהל  הוא  כי  המעיד  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תוקף  בר  אישור 
 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 המציע השתתף בסיור הקבלנים.   .2.6

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

מכלליות הדרישה   על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע  
 האמורה גם:

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.1

אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   .3.2
ואישור על היותו    לפחות  2-בסיווג ב  260וענף    לפחות  3-בסיווג ג  200( המורשה לענף  1969  –בנאיות התשכ"ט  

 .  קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות

 לעיל.  2.2אסמכתאות המוכיחות עמידת המציע בתנאי סף ו  4-בנוסח שבמסמך א  רשימת פרויקטים .3.3

 לעיל.   2.3המוכיחה עמידת המציע בתנאי סף  7-אישור רו"ח בנוסח שבמסמך א .3.4

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי   .3.5
 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

ת  יוהערבו   .5כנספח א'  פיםהמצור  יםוסחנב  התאגידערבות מכרז לטובת  וערבות מכרז לטובת עמק איילון   .3.6
 על שם המציע עצמו.  והי י

כל מסמך  פרוטוקול סיור הקבלנים ו  לרבותכל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד   .3.7

 . שיועלה לאתר האינטרנט של המזמיןהבהרות 

ללא כל המסמכים כאמור,   זה בלבדרשאיהמזמין  היה  יהצעה שתוגש  לפסול אותה מטעם  חייב,  על    ., אך לא 
המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס  

יצ המזהה,  במספר  התאמה  שאין  וככל  אם  זהה.  יהיה  ספרים(,  ניהול  על  )אישור  אישור/הסבר  הכנסה  רף 
 מהרשויות המוסמכות לכך. 

 ת השתתפותיוערבו .4

ת  ית בנקאית אוטונומית בלתי מותנ ערבו, כדלקמן:  שתי ערבויות השתתפות נפרדותעל המציע לצרף להצעתו   .4.1
לטובת   ישראלי,  בנק  בנק  ₪,    59,000  בגובהתאגיד  ה של  של  מותנית  בלתי  אוטונומית  בנקאית  וערבות 
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  ף קות"(.  ת המכרזיוערבולהלן: ")  5א'  נספחים המופיעים ב בנוסח    ,₪  35,000ישראלי, לטובת החברה בגובה  
 המזמין. על פי דרישת  כווארי  ןוה   2022בדצמבר  31ליום עד יהא  המכרז  ת יוערבו

הא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה, על אף פגם  י   המזמיןאמור לעיל מובהר כי  מבלי לפגוע בחובת המציע כ  .4.2
לפגם אין    כי התקיימו כל התנאים הבאים: א.  ,ואם שוכנע, לפי שיקול דעת על פי כל דין ובנוסח הערבות,  

נגרם בשוגג ובתום    ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם    משמעות כלכלית של ממש
לרבות  הא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון  י  . המזמיןלב

 . מהבנק הערב

בויותיו  המזמין יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחיי .4.3
 :על פי תנאי המכרז ו/או הוא 

 . כפיים ניקיון  בחוסר  או  בתכסיסנות,  בעורמה המכרז  במהלך נהג   .4.3.1
 או מידע מהותי בלתי מדויק.  מטעה  מידע  המכרזים לועדת מסר   .4.3.2

 ההצעות.ש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת חזר בו מההצעה שהגי   .4.3.3
 המהוות תנאי לחתימת ההסכם. אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות    .4.3.4

  מזמיןל  מוגרשיי  יםנזקעבור ה מראש  ע"י הצדדים  מוערך  מינימאלי ה חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם   .4.4
לפיצויים במקרה שיוכיח    המזמיןעקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  

לקבל הצעה אחרת ו/או    וע הפרויקט על המציע ו/או/או לתבוע את אכיפת ביצו בסכום גבוה יותר,  נזקים  
 לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. 

ה או  ההודעה על דחיית   שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר  המכרז של מציע  את ערבותישיב    המזמין .4.5
 פסילתה.

,  ההסכםעל  המציע הזוכה  יחתום  שימים מיום  )שבעה(    7  תוך  ושוחרר ישל המציע הזוכה    המכרז  תיווערב .4.6
ת  ות בנקאייוערבושתי    וכן ימציאאישור קיום ביטוחים לחברה ולתאגיד כנדרש בהוראות המכרז    ימצא

ות הביצוע לטובת  לטובת התאגיד, כאשר ערב, והשנייה החברההאחת לפקודת ת,  ות ובלתי מותנ ואוטונומי 

של   בסכום  בתוספת מע"מ,ש״ח  50,000החברה תהא  לטובת התאגיד תהא    ,  הביצוע  של  וערבות  בסכום 
, וזאת להבטחת  בהסכםי הערבויות  בנספח נאים ובנוסח הקבועים  זאת בתובתוספת מע"מ,    ,ש״ח  100,000

"(. כל אחת מערבויות הביצוע  ערבויות הביצועמילוי התחייבויותיו כלפי כל אחד מיחידי המזמין )להלן: "
 הרלוונטי. תופקד בידי יחיד המזמין 

שתי    מסירת  כנגדעל ידי כל אחד מיחידי המזמין בהתאם להוראות ההסכם, ו  נההביצוע תשוחרר   תיוערבו .4.7
מהסכום הכולל הסופי ששולם למציע הזוכה בפועל על ידי כל    5%בשיעור   ואחריות   לטיב   ת ובנקאי   תיוערבו

  הזוכה וביצוע החוזה המציע    ת התחייבויו  קיוםלהבטחת    אחד מיחידי המזמין בנפרד, ובתוספת מע"מ, וזאת
המזמין מיחידי  אחד  כל  כלפי  הבדק  בנוסח בתקופת  המצורפים  ,  "  להסכםים   תיוערבו)להלן: 

   "(.בדק/האחריות

כי   .4.8 בזאת  לפצל  מובהר  ו/או  לחלק  ניתן  הערבויותלא  מן  אחת  מספר  אף  הגשת  של  בדרך   ,   
 . הנדרשתערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות  

ו/או לא  ו/או לא ימציא אישור קיום ביטוחים כנדרש במכרז ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .4.9
)לחברה  כלשהי  ביצוע  ערבות  על    עסקים  ימי )שבעה(    7תוך  לתאגיד(    או ו/  ימציא  לכך  שיידרש    ידימיום 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק  ,  ורשאי לחלט את סכום הערבות לטובת  המזמין  הא י,  המזמין
אשר ייגרם לו עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לרבות הזכות  

ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או  לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע  
 לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. 

המזמין יהא רשאי להאריך את מועד הערבויות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה, בין אם בהודעה   .4.10
 שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.

 של מסמכי המכרז  והקבלהאופן העיון  .5
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, לחתום    ayalon.com-www.emek  בכתובת  והחברה  של  האינטרנט  באתרי  המכרז  סמכייש להוריד את   .5.1
 .8על חוברת המכרז וכלל הנספחים ולצרף להצעה כמפורט בסעיף 

המציע   המזמין ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. של  ול המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושכ .5.2
 אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 והבהרות סתירות אי התאמות .6

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין,   .6.1
 לפי פירושו של המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  

במסמ .6.2 קיימות  המציע,  שלדעת  בהירויות ככל  אי  או  סתירות  המכרז  לחברה  יוכל    כי  בכתב  לפנות  המציע 
בשעה    26/6/2022וזאת עד ליום    MS WORDבאמצעות קובץ      nachshon@Ayalon2000.co.ilלמייל:  

ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק  ההתאמות או  ה שגיאות, אי  הסתירות,  ה  תוך פרוט השאלות,  ,12:00
 במכרז.  שהואשל כל סעיף או כל פרט 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתרי האינטרנט   .6.3
של החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתרי האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת  או  /של התאגיד ו

לגבי   טענה  כל  מהעלאת  ומושתקים  מנועים  יהיו  והמציעים  ו/או  ההצעות,  עדכון  כל  אודות  ידיעתם  אי 
הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתרי האינטרנט כאמור. המזמין יהא רשאי להעביר במקביל גם תשובות  
באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתרי  

 האינטרנט של המזמין. 

ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.  לא התייחס המזמין לפניה   .6.4
  ,או אי בהירות, שגיאות, אי התאמותו/סבירות  אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר    ,שלא יפנה כאמור מציע

 .  טעות וכיו"ב

 איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה. .6.5

   סיור קבלנים .7

  מציע  כי  יודגש  יתקיים ברח' סלעית בירוחם.  הסיור  .12:00בשעה    20.6.22תאריך  ב  ייערך  חובה קבלנים    סיור .7.1
 .למכרז הצעה להגיש יורשה לא הקבלנים בסיור השתתף שלא

 ההצעה  הגשת אופן .8

עמוד של מסמכי  על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל   .8.1
  המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתרי האינטרנט של התאגיד והחברה

 ו/או פרוטוקול מפגש מציעים.

הצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע כאמור, וכן כל יתר המסמכים הנדרשים   .8.2
  ים עותק , שני  עותק מקורי  –  עותקים   בחמישה תוגש  מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז  

ומיםמצול עותק(  2-,  נפרד לכל  קי  )דיסק און  און קי  גבי דיסק  על  ו לתוך  יוכנסהעותקים    כל.  עותקים 

מעטפה אטומה וסגורה המיועדת לכך, אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין על גבה שום פרט 
שמעטפה אחת לא תספיק על מנת להכיל את    ככל  מזהה, לרבות לא שם המציע )להלן: "מעטפת ההצעה"(. 

 צמדנה זו לזו.יצרף המציע מעטפה נוספת לגביה תחולנה ההוראות הנ"ל ושתי המעטפות תו  –כל המסמכים  

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי   .8.3
לחייב את המזמין והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או  

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.   לדרוש תיקונן, הכל

   ירושלים-הר חוצבים    14הרטום  '  רח  איילון  עמק משרדיההצעה בתיבת המכרזים של  את    להניחהמציע  על   .8.4
מסרנה לאחר  יתתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שת לא  בדיוק.  12:00  בשעה  07/22/40ליום     עד   וזאת

  לעיל.  והשעה הנקוביםהמועד  

http://www.emek-ayalon.com/
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הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו, הבין אותם   .8.5
 והוא מסכים להם ללא כל סייג.  

לרבות  ,  של המציעים או מי מטעמם  שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןישפה ולא יחזיר ולא  ילא    המזמין  .8.6
בהשתתפות  הוצאות   ו/או  ובהגשתה  ההצעה  בהכנת  המכרזהכרוכות  הבדיקות  בשלב  בגין  לרבות   ,

   המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי נפרד  מההסכם   .8.7
 . שייחתם עימו

 

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע  .9

וזאת מבלי  שיוצע בה אחוז ההנחה הגבוה ביותר לביצוע העבודות,  מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה   .9.1

או  לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין, לרבות מסמכותו שלא לקבל הצעה בלתי סבירה,  
והעבודות  הצעה שחורגת מן התקציב או הצעה תכססנית או הצעה המעידה על אי הבנת מסמכי המכרז  

 או שלא לקבל כל הצעה שהיא. לביצוע, 

הצעות )או יותר( המקיימות את כל תנאי    2במקרה של שוויון בין ההצעות הכספיות הזולות ביותר, דהיינו יש   .9.2
הנקודה(   )עד שתי ספרות אחרי  זהות  הן  והצעות המחיר  מבין ההצעות    -המכרז  הזוכה,  ההצעה  תיבחר 

 ם להחלטת החברה לפי שיקול דעתה. האלה, באמצעות הגרלה, הכל בהתא

למשרד ממשלתי    או  משרד הבינוי והשיכוןלאו    לורשאי שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה    יהא   מזמין ה .9.3
או יחידת סמך כלשהם ניסיון רע עימו, ו/או עם מנהליו, ו/או עם בעל השליטה בו, ו/או עם חברת בת שלו,  

או למשרד 'ניסיון    מזמיןו/או עם חברה אחרת שהיא בשליטת בעל שליטה בו. לענין זה אדם או גוף שיש ל
או    לעיל  המנויים  מהגופים  מיאו עם    והפר הפרה מהותית הסכם עימ  מזמיןרע' עמו ייחשב מי שלדעת ה 

  כלפיהםשפעל שלא בתום לב, או שהתרשל או פעל באופן לא מקצועי במילוי התחייבויותיו כלפי החברה או  

או המשרד. מציע אשר יש לו חשש כי ייפסל בשל תנאי זה שבמכרז,    המזמיןאו שהוצא לו צו סילוק יד על ידי  
י מועד הגשת ההצעות, ולבקש שהחברה תקבע מראש, ועוד בטרם  ימים לפנ   10רשאי לפנות לחברה לפחות  

והמפורטת    המדויקתהגשת ההצעות, אם הוא עלול להיפסל בשל תנאי סעיף זה אם לאו, תוך ציון הסיבה  
 לעצם העלאת השאלה. 

, אך לא  םרשאיו/או התאגיד יהיו    מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליהם את החובה לעשות כן, החברה .9.4
לנכון, בדבר    ורא יכל הוכחה ש  –לאחר הגשת הצעה    –הבלעדי, לדרוש מכל מציע    ם, על פי שיקול דעתיםחייב 

מיומנותו מומחיותו,  לרשותו  כישוריו    ,ניסיונו,  העומדים  של  והאמצעים  ובהיקף  מהסוג  עבודות  לבצע 
וכן   נשוא המכרז,  בדבר הרמה המקצועית של המציע  םרשאי  יוהיהעבודות  כל  לדרוש ראיות  , או לערוך 

דירקטורים   ו/או  ו/או בעלי מניותיו  נגד המציע  לפיו מתנהלת  בידי המזמין מידע  יהיה  בו  בירור במקרה 
מטעמו ו/או נושאי משרה שלו חקירה פלילית ו/או שהוגש נגדם כתב אישום ו/או שהם הורשעו במהלך חמש  

ה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים  של שוחד ו/או מרמהשנים שקדמו למועד להגשת הצעות ביחס לעבירות  
 . ואת מלוא המידע להנחת דעת למזמין והמציע יהיה חייב לספק , ו/או גניבה

  ו ו/או הממונים מטעמ  המזמין המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם   .9.5
 שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.  

רשאי  י   המזמין  .9.6 מציע  הא  כי  לפסול  יעלו,  הנ"ל  הבדיקות  תוצאות  בו  איזה    הואבמקרה  על  עונה  אינו 
דעת  שיקול  לפי  לעיל,  הנזכרים  אם    ומהקריטריונים  ולרבות  בעל    המזמיןהבלעדי,  איננו  המציע  כי  סבר 

ן  אינו משתף פעולה באופן מלא ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או בעל ניסיוו  לדעת שאיתנות פיננסית ו/או  
 מספק. 

ו  ראה לנחוץ, לפי שיקול דעתיא רשאי לעשות כן, במידה שהוחייב לברר פרטים אודות המציע ו  ואינ המזמין  .9.7
 הבלעדי. 
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 : ההצעה הכספית  .9.8

ועבודות הפיתוח    1למכרז מצורף כתב כמויות ומחירים הכולל את עבודות המים והביוב במבנה   .9.8.1

 .  2במבנה 

על המציעים למלא את אחוז ההנחה הכולל המוצע על ידם לביצוע העבודות בכללותן ובשלמותן   .9.8.2

)וכן    בכתב הכמויותששני המבנים לגבי    ואחיד  ואחוז זה יהא זההעד למסירתן הסופית למזמין,  

 .(שבאומדן על סעיפי האופציה 

, ואחוז  תב הכמויותממבני כלהציע אחוז הנחה שונה לכל אחד    לא יוכלמובהר בזאת כי המציע   .9.8.3

 ההנחה יהא אחד, אחיד ויחיד.

וכל    –כלומר תוספת למחיר העבודות    – לא תתקבלנה הצעות שאחוז ההנחה בהם יהא שלילי   .9.8.4

 הצעה תפורש כהנחה בלבד, ללא תלות בסימון שיירשם לצידה.

במחירים  ( ו/או לא ירשום כלום, המשמעות תהא שהוא מציע לעבוד  0אם המציע יציע "אפס" )  .9.8.5

 הנקובים בכתב הכמויות ללא הנחה או תוספת. 

. המזמין יהא רשאי לתקן כל טעות  2'אבנספח  על המציע למלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו   .9.8.6

 סופר ו/או טעות אריתמטית. 

הצעת המחיר של המציע תהא קבועה ולא יחול לגביה כל שינוי לרבות במקרה של שינוי בהיקף   .9.8.7
 העבודות. 

בהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים להסרת ספק מו .9.8.8
וכל אלו  פי תנאי המכרז  על  ביצוע השירותים  עם  וסוג שהוא, בקשר  מין  וכל תשלום מכל 

 ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.

כי  מבלי   .9.8.9 מובהר  לעיל  הלגרוע מהאמור  חובת  היתר את  בין  הזוכה  הצעת המחיר תכלול  מציע 

 להפעיל מערכי הבטחת ובקרת איכות. 

  על   המצורף  וההסכם  המכרז  במסמכי   האמור   כל  את  קרא  שהמציע   לכך   חלוטה   ראיה   מהווה  ההצעה  הגשת .9.9
, והמציע יהא מנוע מכל תביעה עתירה או טענה בהקשר  סייג  כל  ללא   להם   מסכים  והוא  אותם   הבין , נספחיו

 . המשפט זמן סביר לפני תום המועד להגשת ההצעותזה אלא אם כן הוגשה כדין לבית 

, לדחות כל הצעה שאיננה  חייב לא אך, רשאי האי מבלי לגרוע מזכותו על פי כל דין, מובהר בזאת כי המזמין .9.10
  תהא שאו  ו/תנאי המכרז  את  תואמת  ו/או שאינה    שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז 

פגמים  למחול  ו/או  הסתייגות  בה כאמור  על  ששא  וסטיות  כפגמים  יימצאו  דעתו  שיקול  פי  על    אינםר 
לדחות כל  ו/או  בדרך אחרת,  או  / השלמה ואו  /לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה ו  אוו/,  מהותיים

כולן,   או את ההצעות  כל  ו/או  הצעה  מ  העבודותלמסור את  רק חלק  פיצול העבודות(    הםאו  לבעל  )תוך 
,  לפסול כל הצעה בלתי סבירה, ו/או  כדאי ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר  הל   הההצעה הנרא

,  מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמורלהתעלם  המזמין    . החליטוהכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

אלא אם כן  פגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגות ו/או הסטייה,  תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו ה 
 החליט המזמין אחרת. 

כל הוכחה   –לאחר הגשת הצעה  –הבלעדי, לדרוש מכל מציע  ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת  המזמין  .9.11
  השירותיםמהסוג ובהיקף של    שירותים   ליתןראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו  יש

יהא רשאי  ו,  כושר המימון והרמה המקצועית של המציע  הא רשאי לדרוש ראיות בדברינשוא המכרז, וכן  
   .ואת מלוא המידע להנחת דעת  למזמיןספק לא יהמציע שלא לקבל הצעה אם  

 אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.  .9.12
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 חתימה על ההסכם   .10

על   .10.1 לחתום  מתחייב  הזוכה  המצורףהמציע  בנוסח  המכרז    ההסכם  המסמכים,  למסמכי  כל  את  ולהמציא 
ימי עבודה מיום שנדרש לעשות זאת ע"י   7תוך  םת כנדרש בתנאי המכרז ובהסכיוערבווהלרבות הביטוחים 

 .  המזמין

ו/או באם מסמכיו  לא עמד המציע בדרישה זו, בין אם לא המציא את כל המסמכים במועד ו/או חלק מהם   .10.2
רשאי לבטל את זכיית המציע    המזמין הא  יעד המועד הנקוב,    המזמיןלא אושרו על ידי יועצי הביטוח של  

כל מחויבות להתריע בפני המציע מראש ובהתאם למסור את העבודה להצעה הבאה בתור    ומבלי שתהא ל 
מצא לנכון. למציע לא תהא כל טענה  יאו להחליט על ביטול המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי ש

ילות  על ביטול זכייתו בשל אחת או יותר מן העו  באם יוחלט על יד  המזמיןו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  
 המנויות בסעיף זה. 

בשל ההפרה כאמור לרבות    ולתבוע כל נזק שנגרם ל  המזמיןלעיל כדי לפגוע בזכות    10.2אין באמור בסעיף   .10.3

 ע"י המציע הזוכה.  וחילוט הערבות הבנקאית שניתנה ל  באמצעות

 הוראות נוספות  .11

לעצמ המזמין   .11.1 סי  ושומר  מכל  החוזה  על  לחתום  לא  ו/או  המכרז  את  לבטל  הזכות  בהתאם  את  שהיא  בה 
כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא  המזמין  חליט  יאם    המלא והסופי.  ולשיקול דעת

 . במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למציעיםתהיה  

להמציא  המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע בדרישה  -דרישת הבהרות  .11.2
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת  

, אישור או היתר יהיו בתוקף  ןכנדרש לפי תנאי המכרז, ובלבד שכל רישיו  ןכל מסמך אישור, היתר או רישיו 
 מין רשאי לפסול את הצעתו.נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל המציע בהתאם לדרישה יהא המז

על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח את    נוסף .11.3

עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר  
  רשאית תהא זה ובמקרה, ההצעה להגשת עובר ידו לע  בוצעו אכן שאלו ובלבד, המזמיןו/או שהינם בידיעת 

 .נוספים מסמכיםאו /ו  נוסף  מידע  לקבלת בבקשה המציע אל לפנות  הוועדה

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע או לנקד בהתאם את איכותו של מציע אשר היה   .11.4
ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול   –כל אחד מהם לחוד    –ו/או לתאגיד    לחברה

 דעת ו/או המלצות שליליות. דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות

 י"חלופ זוכה"כ  השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייב,רשאי האהמזמין י  – כשיר שני   .11.5

)שלושה( חודשים נוספים. המזמין יהא רשאי    3ת לאותו זוכה במשך  יוהערבו )כשיר שני( ולעכב את החזרת  
להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם  

)שנים עשר( חודשים מיום ההודעה על    12ההסכם עימו יבוטל, וזאת אם טרם עברו   אם   המציע הזוכה, או
.  הזוכה  במקוםכשיר שני   יבוא ,זוכהבשכיר שני כ בחירה  על המכרזים  ועדת והחליטה יהה  .הכרזת הזוכה

הוחזר טרם  המכרז  יוהערבו  ו אם  מושא  העבודות  יתרת  בביצוע  מחויב  יהא  הוא  כאמור,  השני  לכשיר  ת 
 ת תהא ההתקשרות עימו מותנית בהסכמתו. יולו הערבו   ובהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזר

תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא עם מציעים   .11.6
 . 6א'להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף 

  המשפט  לבתי  ורק  אך  נתונה  תהא ,  המכרז  מושא  להסכםאו  /ו   זה  למכרז  הנוגע   בכל  המקומית   השיפוט  סמכות .11.7
 . יפו-יבאב  תל  בעיר המוסמכים

 ניגוד עניינים  .12

  מעמידים  אינם,  ידו  על  המכרז  מושא  העבודות  ביצוע  או/ו  הצעתו  כי,  הצעתו  הגשת  בעצם,  מתחייב  המציע .12.1
  איילון  עמק  של  עניינן   לבין   שלו   עניינו  בין,  עקיף  או  ישיר ,  עניינים  ניגוד  בכל,  בעתיד  אותו  יעמידו  ולא,  אותו
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  עניינים  ניגוד  גם  משמעו,  כאמור  עניינים  ניגוד  כי  בזאת   מובהר.  התאגידשל  או   הבינוי והשיכוןמשרד    של  או
  ועדת  או  איילון  עמק  יכריעו   עניינים  ניגוד  מתקיים  לא  או  מתקיים  אם  בשאלה  כי  וכן(,  פוטנציאלי" ) בכוח"

  מומלץ.  המקצועי  דעתם  לשיקול  בהתאם  הכל  -בהתאם לעניין    –או התאגיד  ,  מטעמה  הפועלת  המכרזים
 .הצעתם הגשת  בטרם משפטי ייעוץ   לקבל זה בעניין כלשהו  ספק להם יש אשר  למציעים

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .13

, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם  המזמיןשל    ו כל מסמכי המכרז הם רכוש
אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או    עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין   לתאגיד 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  .14

כרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה,  ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במ .14.1
 . כל זאת בהתאם להוראות הדין

)להלן   .14.2 עסקיים  סודות  ו/או  מסחריים  סודות  כוללת  חלקה,  או  כולה  הצעתו,  כי  הסבור  החלקים    – מציע 
אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה    שלדעתוהסודיים(,  

 הזוכה, ינהג כדלקמן:

 המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי.  .14.2.1

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא   .14.2.2

מסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו  סייג ל

אותם   למסירת  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי  המכרזים  ועדת  תראהו  סודיים,  חלקים  אותם  את 

 ומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. סחלקים שלא 

סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר  סימן המציע בהצעתו חלקים   .14.2.3

המשתתפים   של  בהצעותיהם  גם  סודיים  חלקים  מהווהים  סודיים  כחלקים  בהצעתו  סומנו 

של   העיון בחלקים אלה  זכות  על  שויתר מראש  ועדת המכרזים שמי  ולפיכך, תראהו  האחרים 

 המציעים האחרים.

ב .14.2.4 הדעת  שיקול  כי  יודגש,  ספק  הסר  לועדת  למען  בלעדית  נתון  כאמור  העיון  זכות  היקף  דבר 

 המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין. 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה   .14.2.5

 במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.

המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו,    החליטה ועדת .14.2.6

 תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש.
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 2-מסמך א'

 

 הצעת הקבלן

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 

 9994/2022מחוזה מס'    
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 הצעת הקבלן 

 994/2022הזמנה להציע הצעות מס'  

  תאריך:   

 
 לכבוד

 ניהול תשתית ופרוייקטים בע"מ -עמק איילון בע"מ ו מעיינות הדרום

 א.נ.,

 ירוחם ,  ברח' סלעית   301שיקום קו ביוב ושצ"פ  ל לביצוע עבודות    ה כספית הצע הנדון: 

 ירוחם , ברח' סלעית  301שיקום קו ביוב ושצ"פ ל הננו מתכבדים להגיש פרטי הצעתנו לביצוע עבודות
 למחירים הבסיסיים שבאומדנה.כללית  ידי הקבלן הינו הנחה  -מודגש בזאת כי השיעור )באחוזים( המוצע על .1
 " במפורש, ואת המחיר המצוין באומדנה.0במקרה ולא מוצעת הנחה,  יש לרשום  את הספרה " .2
במקרה של סתירה בין % ההנחה לסך כל הסכום שנרשם ע"י הקבלן, וככל שאלה אינם מתיישבים זה עם   .3

רשאי לפסול את ההצעה  בשל כך בלבד, או לקבל את ההצעה על פי אחוז  ההנחה שצוינה  יהיה המזמין  זה,  
 . הקבלןזאת תחייב את    ו , והחלטת וע"י הקבלן, תוך חישוב התוצאה הנכונה, הכל לפי שיקול דעת 

 הצעת המחיר הינה כדלקמן: . 4
 

 אחיד    אחוז הנחה  אומדן  

 המכרז   לכלל עבודות 

- ו  1)מבנה  סה"כ כלל עבודות המכרז
 לא כולל בכתב הכמויות(  2

 מע"מ 

 _______%  ש"ח  1,861,003

 
לפי שיקול    ו ויופעל ' )'לא לחישוב'(  ם 'אופציונלי   ם בהיקף כספי גדול והינ   פים סעי   ם הינ   2.42.5.992/994סעיף  *

במידה    אלה   פים גם על סעי דעת המזמין , על הקבלן להתחשב בכך כי אחוז ההנחה המוצע ע"י הקבלן יהיה תקף  
 . ו ויופעל 

 
 

-----------------------                                                                      ------------------------------ 
 תמת הקבלןותאריך                                                                                 חתימה וח      

 
 
 : הננו מצהירים כי  .  5

קראנו בעיון טופס החוזה והתנאים הכלליים והתנאים המיוחדים המצורפים אליו, המפרט וכתב הכמויות, עיינו   5.1 
בתכניות הנוגעות לעבודות וכן במסמכים האתרים אשר צורפו להזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות  

 הסמוכים להם, דרכי הגישה וכיוצ"ב.החוזה לביצוע העבודות האמורות. ביקרנו באתרי העבודה ובכל המקומות 

הננו מצהירים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבין משרדית הידוע בשם "הספר הכחול" על  פרטיו ועדכוניו,    
 עד חודש פרסום ההצעה מוכרים וידועים לנו.
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כל הגורמים האחרים   הבנו כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי מקום העבודה, טיב הקרקע ותנאי הגישה אליו וכן  5.2 
המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו כמו כן, כי ידוע לנו מהו משך ביצוע החוזה וכי על כך ביססנו  

 הצעתנו. 

וכל עוד לא   משרד הבינוי והשיכוןממודעים לעובדה שהכספים אותם מעביר עמק איילון לקבלן מתקבלים    אנו 5.3 
   את הכספים לעמק איילון עבור הקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לדרשם מעמק איילון. והשיכוןמשרד הבינוי   ההעביר

 5.4  

לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כל שהיא של תנאי החוזה או של יתר   
 המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלה. 

לפי הננו   5.5  יחד,  כולם  הנ"ל  במסמכים  המפורטים  לתנאים  בהתאם  העבודות האמורות  לפועל  להוציא  מתחייבים 
הגמורה של    םים העבודות האמורות לשביעות רצונהמחירים שהצענו בכתב הכמויות והננו מקבלים על עצמנו לסי

 תוך תקופת הביצוע הנקובה. והתאגיד עמק איילון 

מתחייבים לבוא ולחתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט וכתב הכמויות, התכניות  אם הצעתנו תתקבל הננו  5.6 
ואישור על  ערבות בנקאית  כל אחד מיחידי המזמין    וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ולהפקיד בידי

ת שנפקיד ואי ת הבנקיווחזר לנו הערבוי אצל כל אחד מיחידי המזמין  ת הנ"ל  יו. עם הפקדת הערבוקיום ביטוחים
עם הצעה זו. אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, תהיו פטורים מכל התחייבות 

ת אשר אנו  ות הבנקאייולמסור העבודה למציע אחד, ובנוסף תהיו זכאים לחלט הערבווהמזמין יהא זכאי  כלפינו  
ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק או מתן הנמקה   נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע

 כלשהי.  

במקרה שלא נסיים העבודה בזמן שנקבע או שהוארך, אם תינתן אורכה, הננו מתחייבים, נוסף לאחריותנו לפי כל  5.5 
פיצוי הנקוב בחוזה בתור פיצויים מוסכמים הקבועים מראש )להלן:    לכל אחד מיחידי המזמיןסעיף אחר, לשלם  

 "( בעד כל יום של איחור בסיום העבודה. יצויים הפ "

מכל סכום המגיע לנו מכם בין עפ"י החוזה או עפ"י כל חוזה אחר   המוסכמים  אתם תהיו רשאים לנכות הפיצויים 5.6 
 בינינו או לגבותם על ידי מימוש כל ערבות בנקאית שנמציא לכם, עפ"י החוזה או כל חוזה אחר בינינו. 

  180הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של  5.7 
 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה. 

  - אנו מסכימים בפירוש שכל עוד לא חתמנו על החוזה ואף במקרה שהחוזה לא ייחתם על ידנו, אתם תהיו זכאים  5.8 
הצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם ובינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם  לראות ב  -אך לא חייבים  

סכומי  לנכות  וכן  לכל אדם אחר  העבודה  למסור  מזכותכם  ובייחוד  זו,  הצעות  להציע  בהזמנה  כאמור  האחרות 
 ת קיום ההצעה. יוההפסדים והנזקים מערבו

ם כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים, כי הצעתנו זו מוגשת בתום  הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו הננו זכאים לחתו 5.9 
 לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  המגישים הצעות לביצוע אותן העבודות.

 , המונעת או מגבילה הגשת הצעתנו זו. על פי כל דין או הסכםאין כל מניעה,  5.10 

 דרושים לביצוע העבודה מושא הזמנה זו. יש לנו הידע, המומחיות והניסיון ה 5.11 

 רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה במקצוע ובסיווג  הנדרשים.ב הננו קבלנים רשומים  5.12 

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק  מורשה" לצרכי מע"מ.  5.13 

 השומה.  יהול  ספרים מרואה חשבון או פקידנמצא ברשותנו אישור על נ 5.14 

 ו  אישור על שיעור הניכוי במקור. ננמצא  ברשות 5.15 
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אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת הוראה   5.16 
כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום 

 התראה כנ"ל. 

( בגין כל תשלום עפ"י חוזה זה, ישולמו  ")להלן: "המע"מ  להסרת כל ספק מוסכם בין הצדדים כי סכומי מס ערך מוסף 5.17 
 בנפרד מהתשלום כנגד חשבונית מס, למועד האחרון שעל הקבלן לשלם המע"מ לאוצר המדינה בגין כל תשלום. 

 מנה על נספחיו.הצעתנו זאת, כוללת בתוכה כל התנאים האמורים במכתב ההז 5.18 

 לא קיבלנו הודעת סילוק יד מהמשרד ו/או מהחברה בגין כל אתר בו עבדנו ו/או עובדים בעת מתן תצהיר זה.  5.19

אנו מצהירים בזאת, כי בין אם הצעתו זו תתקבל ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, אנו מוותרים על זכותנו בזאת באופן   . 6
שתהיה לנו כזאת לפניה לערכאות    מותנה ובאופן בלתי חוזר על כל זכות, אם ובמידה מלא, מוחלט בלתי מסויג, בלתי  

שיפוטיות לקבלת צו מניעה, בין זמני ובין קבוע כנגדכם ו/או כל גוף אחר שהצעתו התקבלה באשר לביצוע העבודה  
תאפשר לנו היא דרך הבקשה  , הן באופן  ישיר והן באופן עקיף, וכל שי משרד הבינוי והשיכון מושא הזמנה זו ו/או כנגד  

 לקבלה סעד של פיצויים, אם בכלל.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,     

      
 )הקבלן(     

 



 17 

 3- מסמך א 
 פרטי המציע 

 
 
 _________________ שם:  . 1
 
 _________________ מען: .   2

 

 ___________________ מס' תאגיד:  .3

 

 ____________________ מנהלים:  .4

 

 ___________________ זכויות חתימה:  .5

 

 העתקי אישורים מאומתים על ידי עורך דין כזהים למקור. . 6
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 מקצועי ניסיון – 4-מסמך א

 

בעל ניסיון  מצהיר ומאשר בזאת כי המציע    אני הח"מ, ______________________, המציע או המצהיר בשם המציע,

עבודות לפחות, שכל אחת מהן כללה הנחת תשתיות ביוב בהיקף כספי    3מוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בביצוע של  

 , כדלקמן: 2019-2021פני מע"מ(, בין השנים מלש"ח )ל 2של לפחות 

 

של   תיאור הפרוייקט  שם פרוייקט כספי  ערך 

 הפרויקט 

תקופת  

 ע ביצוה

הקשר  איש  שם   שם המזמין 

 ותפקידו  במזמין

איש  מספר טלפון של  

 הקשר 

 

       

       

       

 

____________________________________________ 

 שם ותפקיד ממלא הטופס                תאריך 

 ___________________________ 

 חתימה + חותמת 
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 5- מסמך א 

 בע"מ   מעיינות הדרום לטובת    נוסח ערבות מכרז 

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                                תאריך_________________

 

 לכבוד  

 בע"מ  מעיינות הדרום

 

 כתב ערבות מס' _________ הנדון: 

 

חמישים  )₪    59,000לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך  
שק אלף  חדשיםותשעה  המכרזלים  תנאי  של  ומדויק  נכון  מילוי  להבטחת  מס'  ,  (  ע"י    9994/2022מכרז 

 ______________)שם המציע(.

 ועד בכלל.   2202שנת  12  לחודש 31 זו בתוקף עד ליוםערבותנו 

תוך   לכם  נשלם  ואנו  תלויה  בלתי  אוטונומית  ערבות  הנה  זו  הראשונה  3)  שלושהערבותנו  דרישתכם  מתאריך  ימים   )
כל סכום עד לסכום הנ"ל בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או  בכתב  

 יבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חי

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.   
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 בע"מ   עמק איילון נוסח ערבות מכרז לטובת  

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                                תאריך_________________

 

 לכבוד  

   מתשתיות ופרויקטים בע" עמק איילון ניהול 

 

 כתב ערבות מס' _________ הנדון: 

 

שלושים  )₪    35,000לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך  
חדשים שקלים  אלף  המכרזוחמישה  תנאי  של  ומדויק  נכון  מילוי  להבטחת  מס'  ,  (  ע"י    9994/2022מכרז 
 ______________)שם המציע(.

 ועד בכלל.   2022שנת  12  לחודש 31זו בתוקף עד ליום ערבותנו 

תוך   לכם  נשלם  ואנו  תלויה  בלתי  אוטונומית  ערבות  הנה  זו  הראשונה  3)  שלושהערבותנו  דרישתכם  מתאריך  ימים   )
י שתצטרכו לנמק דרישתכם, או כל סכום עד לסכום הנ"ל בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבל בכתב  

 לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.   
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 6- מסמך א 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

]להלן:  )שם המציע(  בחברת _____________    _____________נושא משרה אני הח"מ______________ מס' ת"ז  

 מצהיר בזאת כי: "[ החברה"

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.   .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.   .2

לא התייעצות,  , לברה באופן עצמאיידי החמופיעים בהצעה זו הוחלטו על  ה  אחוזי ההנחההמחירים ו/או   .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

ו/או   .4 בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  הצעות  אחוזי ההנחההמחירים  הוצגו  זו לא    המופיעים בהצעה 

אדם הקשורים  או בפני כל גוף או    במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 . עימם

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.   .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

התאגיד .8 של  זו  כלשהוא        הצעה  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום     מוגשת 

 ם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  ע

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד   .9

 הגשת ההצעות . 

 ע עד חמש שנות מאסר בפועל.  אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגי .10

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________ 

 

 אישור עו"ד  

 

מאשר בזאת    שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______  אני הח"מ, עו"ד _________________

, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות _______הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _____________  ____יום____ בכי  

לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של   תצהיר זההמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/מס' ____

 חתימתם.  

 

 _______________   ___________                              ___________ 

 חתימה                  שם עורך הדין                               מס' רישיון                         
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 7- מסמך א 
 חשבון רואה אישור

 

 אישורהנדון : 

 

"(, ובהסתמך על הדוחות  המציעלבקשתכם, וכרואי החשבון המבקרים של חברת _______________ בע"מ )להלן: "

 הננו לאשר :  2021ועל ספרי החשבונות של המציע לשנת   2019-2020הכספיים המבוקרים של המציע לשנים 

הינן חוות דעת חלקות ולא נכללה בהן    2019-2020חוות דעת רואי החשבון המבקרים לדוחות המציע לשנים   .1

 "הערת עסק חי". 

, שטרם בוקרו על ידנו, והמידע שברשותנו, לא צפויה "הערת  2021סיס ספרי החשבונות של החברה לשנת  על ב .2

 . 2021עסק חי" בדוחות הכספיים לשנת 

 . 2019-2020מיליון ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים  2הרינו לאשר כי המחזור הכספי של המציע עמד על   .3

 

 בכבוד רב,

 רואי החשבון המבקרים 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 י החשבון המבקרים וחתום על ידם. על האישור להיות על נייר פירמה של רוא  .1

 אין לשנות את הנוסח.  .2
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 אישור עו"ד להעדר הליכי פירוק )לתאגיד(

 

 

 

 

 תאריך:_______________

 

 לכבוד  

 מ "בע מעיינות הדרוםו עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ

 

 ג.א.נ.,

 אישור הנדון : 

 

"(, הננו לאשר כי למיטב ידיעתנו לא מתנהל  המציע _______________ בע"מ )להלן: "לבקשתך, וכעורך דין של חברת 

 הליך משפטי כנגד המציע לפירוקה.  

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 הערות:

 על האישור להיות על נייר פירמה של עורך הדין וחתום על ידם.  .1

 אין לשנות את הנוסח.  .2
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 )למציע שאינו תאגיד(  אישור עו"ד להעדר הליכי פש"ר 

 

 

 תאריך:_______________

 

 לכבוד  

 מ "בע מעיינות הדרוםו עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ

 

 ג.א.נ.,

 אישור הנדון : 

 

"(, הננו לאשר כי למיטב ידיעתנו לא מתנהל הליך משפטי  המציעלבקשתך, וכעורך דין של _______________ )להלן: " 

 כנגד המציע לפשיטת רגל או הליך של כינוס נכסים לנכסיו. 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 הערות:

 על האישור להיות על נייר פירמה של עורך הדין וחתום על ידם.  .1

 אין לשנות את הנוסח.  .2
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 8- ך א סמ מ 
 

 עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםבדבר העסקת  הצהרה/התחייבות 

_____, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו _______________, נושא ת.ז. מס' __   אני הח"מ
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  "נותן השירותים")להלן:  ____________

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  ,הנני מצהיר .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  )א(

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  )ב(

 לחתימת ההצהרה. השנים שקדמו  3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –זרים 

  –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה    -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה"  
 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

 .1991 -נ"אאיסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשחוק עובדים זרים ) –"חוק עובדים זרים" 

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

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  ,הנני מצהיר .2

 ;נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום )א(

מינימום, אך במועד חתימת  נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר   )ב(

   ;ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד   )ג( 

 חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 -  לעניין סעיף זה 

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –שליטה" " -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.  (1) 

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

 ;בעל השליטה בו )א(  

   ;ין, דומהיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ  )ב(  

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם  
 ; לתחומי פעילותו של נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה )ג( 

אחר, שנשלט שליטה חבר בני אדם    –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)
 ;מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון    –"הורשע"  
 (. 31.10.02התשס"ג )

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 



 26 

 וים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.או יותר בסוג מס 75%החזקה של  – "שליטה מהותית" 

 

 אמת.   זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 

 

 

                ---------------------                                                                           ---------------------- 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך  

 

 

 

 אימות חתימה 

 

בזאתאני   מאשר  /רו"ח  עו"ד  ה"ה ,  הח"מ.  וכי  דין  פי  על  בישראל  רשום   ______________ כי 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. 

 

 

 

 תאריך   חותמת וחתימה   שם 

 
 



                           

 

 1

  ' ב חוברת  

  

  

  

  9994/2022חוזה מספר  

  
  

  

  

  

   



                           

 

 2

  סמך ב' מ 

 9994/2022חוזה מספר  

  
   נות הדרוםי תאגיד מעי  בין: 

  5144444736ח.פ.   

  דימונה  1כתובת כיכר ז'בוטינסקי           

    מצד אחד                                                                            ") התאגיד"  –(להלן   

  

  ניהול תשתיות ופרוייקטים בע"מ –עמק איילון   לבין: 

  511925109 ח.פ.  

  הר חוצבים ירושלים  14הרטום מרח'    

  מצד שני                                                                           ") החברה "  –(להלן   

  ) המזמינות"(להלן התאגיד והחברה יחד: "  

  

  __________________________   לבין: 

  מס' חברה __________________   

  מרח'  _____________________   

  שלישי מצד                                                                           ")  הקבלן"  –(להלן   

  

פרסמו מכרז  הואיל  ול  9994/2022מס'    והמזמינות  ביוב  סלעית  301שצ"פ  ביצוע  שיקום קו  יברח'  (להלן:   רוחם, 

  ; ")העבודות" –בהתאם להוראות מסמכי המכרז (להלן  )"המכרז"

את הצעתו של הקבלן למכרז בכפוף להוראות החוזה ותנאיו,    והמזמינות קיבלו  למכרזוהקבלן הגיש הצעה    והואיל 

  ;לקבלן  המזמינותתמורת הסכומים המפורטים להלן שישולמו על ידי 

הטכני, ולקיים    לכל הוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט  לבצע את העבודות בהתאםוהקבלן מתחייב    והואיל 

ייבויות הקבלן הכלולות במסמכי המכרז הקשורות בעבודות אלו, כל זאת עם החתימה על  את כל יתר התח 

  ובהתאם להוראותיו;  החוזה 

  : לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

  המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. .1

  שנקבעו להם במסמכי החוזה. למילים ולביטויים הכלולים בטופס חוזה זה יהיו אותם המובנים  .2

ה .3 כל  את  כוללים  החוזה  "מסמכי  בהגדרת  המנויים  "החוזה מסמכים  החוזה",  ונספחי  "  מסמכי  מסמכי  וכל 
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 .  המכרז

זה   .4 חוזה  תנאי  ע"פ  הקבלן  התחייבויות  קיום  עבור  של    התהיהתמורה  (במילים:    ____________בסך   ₪

    בתוספת מע"מ כחוק.₪ ______________________________________________

תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות החוזה   .5

  ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה. 

ישלמו המזמינות לקבלן את שכר  וזה  תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן וקיום כל יתר התחייבויותיו שבח .6

 בתנאים ובמועדים המפורטים בחוזה. באופן, כמוסכם בחוזה,  החוזה,

אחרת   .7 הוראה  כל  אף  על  כלשהו,  שלישי  צד  של  אישורו  בקבלת  מותנית  זה  בחוזה  שההתקשרות  וככל  אם 

 כאמור. בחוזה, החוזה, גם אם ייחתם, יהיה מותלה ולא יכנס לתוקפו אלא לאחר קבלתו של אישור 

כי .8 ומודגש  כלפי    החברההתחייבויות    מובהר  לרבות התחייבויות  הקבלןוהתאגיד  לתשלום    החברה,  והתאגיד 

של   אחרת  התחייבות  כל  ולרבות  ההסכם  פי  על  כלפי    החברההתמורה  התאגיד  של  אם  הקבלןו/או  בין   ,

אם   ובין  כספית  מביצועו,  כל  התחייבות  ו/או  מן ההסכם  נובעת  ו/או  בהסכם  קבועה  התחייבות אחרת, אשר 

 . , ואין מדובר בחיובים שלוביםלחוד ואת התאגיד לחוד החברהמחייבת את 

  את התמורה.   לחברהשילם  משרד הבינוי והשיכוןלפי ההסכם הוא כי על ידי החברה תנאי לביצוע כל תשלום  .9

ידי צד אחד למשנהו לפי המען המופיע במבוא תחשב  כל הודעה או מסמך שיישלחו במכתב בד . 10 ואר רשום על 

 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר.  72כנתקבלה על ידי הנמען בתוך 

  

  ולראייה באו הצדדים על החתום

  

 _________________          ____________________     _________________  

  הקבלן                               החברה             התאגיד 
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  תנאי החוזה לביצוע העבודות על ידי הקבלן

  הגדרות ופרשנות –פרק א' 

     חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה .1

  תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. 

הוראות פרק זה באות להוסיף ולהשלים את האמור במסמכי מכרז/חוזה ובמפרט.  בכל מקרה של סתירה או  

  דו משמעות, יגברו הוראות פרק זה.

     הגדרות .2

  בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן וע"פ ההגדרות המופיעות להלן (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):

"החוזה" 2.1 החוזה",  צורפו    –"  מסמכי  שלא  ובין  לחוזה  שצורפו  בין  נספחיהם,  על  הבאים  המסמכים  כל 

  אליו:  

למשת  )א( נוספות  והוראות  (להלן  מידע  זה  חוזה  נשוא  במכרז  החוזה,  המכרז"  –תפים  הצעה,  כתב   ,("

  נספחים. ה ו  הטכנימפרט ה

  במסגרת הליכי המכרז. המזמינותפרוטוקול סיור קבלנים ומסמכי הבהרות שהוצאו על ידי     )ב(

כל יתר מסמכי המכרז, כתב ההצעה של הקבלן למכרז על נספחיו בכפוף להוראות החוזה, כל מסמך    )ג(

אחר שלפי הוראות מסמכי המכרז מהווה חלק בלתי נפרד הימנו או מהחוזה עם הזוכה במכרז וכל  

  מסמך שיצורף לחוזה בעתיד. 

על  )ד( יוחזקו  מהחוזה  חלק  המהווה  מסמך  מכל  העבו- העתקים  באתר  הקבלן  לרשות  ידי  ויעמדו  דות, 

  ידם בכתב, בכל שעה מתקבלת על הדעת. - המהנדס, המנהל, היועץ ההנדסי, וכל אדם שהורשה על

במבנה    –"  המזמין" 2.2 הכלולות  העבודות  הכמויות    1לעניין  בע"מ    –בכתב  הדרום  מעיינות  ולעניין  תאגיד 

 תשתית ופרויקטים בע"מ.  ניהול  –חברת עמק איילון בע"מ   –בכתב הכמויות   2העבודות העלולות במבנה 

 ניהול תשתית ופרויקטים בע"מ.   –תאגיד מעיינות הדרום בע"מ וחברת עמק איילון בע"מ  -"  המזמינות" 2.3

הפרויקט" 2.4 "מנהל  ידי    –"  המנהל ",  על  או  ידו  על  לפעם  מפעם  ימונה  או  שמונה  מי  או  המזמין  מנכ"ל 

 המזמין לשמש כמנהל הפרויקט.

  . מפקחידי המזמין לשמש כ  עלי שמונה או ימונה מפעם לפעם מ  –" המפקח" 2.5

  המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים.  –" הקבלן" 2.6

"העבודות" 2.7 החוזה,    –"  הפרויקט",  במסמכי  הכלולות  הקבלן  של  וההתחייבויות  הפעולות  העבודות,  כל 

  הקשור והנובע מהן, בין שפורטו בחוזה ובין שלא פורטו בו. לרבות כל הכרוך,  

" אתר הפרויקט", "אתר" 2.8 המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו    –"  מקום המבנה", 

  לרבות כל מקרקעין אחרים, אשר יעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.   עבודותה
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הקבלן כתמורה לביצוע העבודות וקיום כל יתר  הסכום הנקוב בהצעתו של    –"  התמורה", "שכר החוזה" 2.9

  התחייבויותיו שבחוזה, להוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום האמור בהתאם להוראות החוזה. 

המפרט הטכני הכלול במסמכי החוזה. בכל מקרה של    –"המפרט המיוחד"  ",  המפרט הטכני ", "המפרט" 2.10

לבין הוראה הכלולה  ,  במסמכי החוזה  טכני הכלולהסתירה ו/או אי התאמה בין הוראה הכלולה במפרט  

  עדיף.   ראשונה, כוחה של ההבינמשרדימפרט הכללי ב

     פרשנות החוזה, סתירות וסדרי עדיפות בין מסמכים .3

גם רבים 3.1 יחיד משמען  ידרוש  מילים בלשון  יחיד, כאשר הקשר הדברים  גם  ומילים בלשון רבים משמען   ,

  פירוש כזה.

התשמ"א  3.2 הפרשנות,  כמשמעותו  1981-חוק  כחיקוק  החוזה  את  רואים  פרשנות  לצורך  החוזה.  על  יחול   ,

  בחוק האמור. חוזה זה לא יפורש בכל אופן שהוא נגד מנסחו. 

שבין הצדדים ועל החוזה. לקבלן לא תהיה זכות  , לא יחול על היחסים  1974-חוק חוזה קבלנות, התשל"ד  3.3

  עיכבון כלשהי על אתר הפרויקט.

  אין ללמוד על זכות מכללא מכל דבר הכתוב בחוזה.  3.4

  הכותרות בראשי הפרקים והסעיפים אינן מהוות חלק מהחוזה, וניתנות לנוחיות הקורא בלבד.  3.5

אי 3.6 ו/או  סתירה  של  מקרה  דו-בכל  ו/או  אי- התאמה  ו/או  הכלולה  בהיר-משמעות  כלשהי  הוראה  בין  ות 

 כוחן של האחרונות עדיף.  –במסמכי החוזה 

כלשהי   3.7 חובה  לרבות  שלישי,  לצד  כלשהי  תשלום  חובת  המזמין  על  המטילה  הוראה  כל  בזה  מבוטלת 

כן  לתשלום עבור השבת הוצאה, אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים מכל סוג, פיצוי וכל תשלום אחר.  

כי   דבר  מובהר  במפורש  כל  בחוזה  נקבע  אם  חשבונו אלא  על  יעשה  זה  חוזה  לפי  בביצועו  חייב  שהקבלן 

  אחרת.

משמעות לגבי הוראה  - התאמה או דו-לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי  3.7מבלי לגרוע מהוראות סעיף   3.8

  הינו כדלקמן: – לעניין הביצוע –כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה, סדר העדיפות 

 ; הוראות הדין והרשויות המוסמכות  )א(

  המפרט הטכני;   )ב(

  ; הבינמשרדיהמפרט הכללי    )ג(

  תנאי החוזה;  )ד(

  תקנים ישראליים;  )ה(

  הצעת הקבלן למכרז נשוא חוזה זה.      )ו(

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.  

התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות תנאי החוזה  - גילה הקבלן סתירה או שגיאה או אי 3.9

הו את  יעביר  הוראה,  של  הנכון  בפירושה  מסופק  היה  שהקבלן  או  אחרת  הוראה  .  למנהלדעתו  לבין 

את    המנהל יחייבו  והן  לפיו  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  הוראות  ייתן 

  הקבלן. 
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  מהמנהל לא עשה כן הקבלן ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך או בסתירה כאמור, כדי למנוע   3.10

של   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  אחרת,  לנהוג  לקבלן  להמנהללהורות  את  ,  לבצע  לקבלן  להורות  רבות 

 בעניין זה.  המנהלהעבודה מחדש, והקבלן מתחייב לנהוג לפי הוראות 

בדבר הפירוש הנכון שיש לנהוג לפיו כאמור    המנהלמתן הוראות בכתב על ידי  -להסרת ספק מובהר, שאי  3.11

לפירוש שניתן על ידי הקבלן, ואין בו כדי לגרוע    המנהללעיל, לא יתפרש כהסכמה של המזמין ו/או של  

  מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה. 

 

  זכויות במקרקעין וזכויות אחרות  –פרק ב' 

  : מוסכם בזה כדלקמן .4

מכל   4.1 הזכויות,  בהם,  מלוא  והמורכב  המותקן,  הבנוי,  בכל  לרבות  האתר,  במקרקעי  שהוא,  סוג  ו/או  מין 

  תהיינה של המזמין בלבד ולקבלן לא יהיה חלק כלשהו בזכויות אלו, בכולן או במקצתן.

  לעיל ולהסרת ספק מוצהר ומוסכם בזה כדלקמן: 4.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  4.2

, אין ולא יהיה בה כדי לגרוע ממלוא זכויותיו  ביצוע העבודותהעמדת האתר לרשותו של הקבלן לצורך    )א(

לעיל ו/או כדי להקנות לקבלן זכויות קנייניות כלשהן במקרקעין של האתר    4.1  סעיףשל המזמין לפי  

  ובכל הבנוי, המותקן והמורכב בהם.

באתר    )ב( במערכות  ו/או  במתקנים  ו/או  באתר  כלשהן  זכויות  תהיינה  ולא  אין  שלקבלן  בזה  מוסכם 

מעמדו של    , ו/או מכוח כל חוק אחר שיבוא במקומו.1972- הפרויקט, מכוח חוק הגנת הדייר, תשל"ב

  רשות בלבד, וכל עוד רשות זו תינתן לו על ידי המזמין. -הקבלן במקרקעין שבאתר יהיה של בר

על ידי הקבלן, להורות לקבלן לפנות    )ג( יהיה רשאי בכל עת, ובמיוחד במקרה של הפרת החוזה  המזמין 

  את מקרקעי האתר ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך.

באמצעות קבלן אחר, והקבלן מתחייב לאפשר ביצוע    אתר הפרויקט למזמין שמורה הזכות לבצע עבודות ב 4.3

עבודות אלה לרבות השגחה על ביצוע העבודות ללא תוספת תמורה כלשהי מעבר לתמורה המופיעה בפרק  

 ז' להלן.
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  ת ביצוע העבודותתקופ –פרק ג' 

  להשלמת עבודות המים והביוב   חודשים  4עבודה ותימשך  תחל עם קבלת צו להתחלת  ביצוע העבודות  תקופת   .5

  חודשים להשלמת עבודות הפיתוח  חודשים מצ.ה.ע 6- ו  ) 1(מבנה   כולל החזרת הפיתוח וסיום העבודות ברחוב

 ) 2(מבנה  301 בשצ"פ

 בלבד תהא האופציה להארכת תקופת ביצוע העבודות.  למזמין .6

 .במפרטים כמפורט יהיו  לביצוע הדרך ואבני  הזמנים לוחות .7

  מוקדמות –פרק ד' 

  כללי   .8

המיוחד למפרט  בהתאם  יבוצעו  זה  במכרז  המתוארות  המזמין  העבודות  רצון  במפרט  .  ולשביעות  הסעיפים 

הכל לפי    –ותנאיה וכן כהשלמה ו/או כשינוי למפרט הכללי  המיוחד באים להסביר ולהדגיש את היקף העבודה  

בתנאים   בנאמר  להקל  או  לגרוע  באים  המיוחד  המפרט  סעיפי  אין  מקרה  בשום  ומקרה.  מקרה  בכל  הצורך 

הכלליים ובמפרט. פרטי העבודה מתוארים במפרט. את הקבלן יחייב כל פרט המופיע במסמכים אלה, גם אם  

  הופיע באחד מהם בלבד. 

הדרושים    ממועד .9 באמצעים  לנקוט  הקבלן  מתחייב  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן  של  לרשותו  האתר  העמדת 

. כן נושא הקבלן באחריות  ביצוע העבודות לשמירה בכל שעות היממה על האתר ועל כל המצוי בתחומו בתקופת  

  .לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל בתחום האתר

  הקבלן מצהיר כדלקמן:  . 10

מפרטיהם   10.1 פרטיהם,  תנאיהם,  הוראותיהם,  כל  על  החוזה  מסמכי  כל  את  היטב  ובדק  בחן  בעיון,  קרא 

כל   את  הבין  בידיו,  מצויים  החוזה  מסמכי  שכל  ווידא  ונספחיהם,  בהם  הכלולות  התכניות  הטכניים, 

עליו לבצע את העבודות ולקבל את  מסמכי החוזה על פרטיהם והם ברורים לו, לרבות השיטה לפיה יהיה  

  התמורה בעבורן. 

ב 10.2 הקשור  בכל  הדין  הוראות  לו  ומוכרות  העבודותידועות  העבודות  ביצוע  את  לבצע  מתחייב  הקבלן   .

  ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה בהתאם להוראות אלו.  

ליכי המכרז. כן מצהיר  בדק ואימת את כל הנתונים שנמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז ובמהלך ה 10.3

  הקבלן שברור לו והוא מסכים לכך, שאין בתחזית כלשהי שניתנה על ידי המזמין כדי לחייב את המזמין. 

רלבנטי   10.4 נתון  לכל  ביחס  שערך  עצמאי  וסקר  בדיקות  ממצאי  על  התבססה  החוזה  נשוא  למכרז  הצעתו 

זה, בעניין  כלשהי  אחריות  המזמין  על  תחול  לא  ולכן  האמורה,  בנתונים    להצעתו  נעזר  הקבלן  אם  גם 

 שנמסרו לו על ידי המזמין. 

אי 10.5 עקב  כלשהן  אחרות  או  כספיות  תביעות  לבסס  זכאי  יהיה  לא  אי-הקבלן  או  או  -ידיעת  תנאי  הכרת 

  מסיבה כלשהם הקשורים בביצוע העבודות וקיום יתר התחייבויותיו שבחוזה ו/או הנובעים מהם. 

ה כלשהי מבין העבודות הכלולות ו/או הקשורות בפרויקט  הקבלן מתחייב שלא למסור ביצועה של עבוד 10.6
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 .  בלת אישור המזמין לכך מראש ובכתבללא ק לקבלן משנה

 על הקבלן להביא בחשבון שעליו לדאוג לאספקה עצמית של המים והחשמל הדרושים לעבודה.   10.7

  דרכי ביצוע    . 11

רצונ 11.1 לשביעות  גבוהה  מקצועית  וברמה  לחוזה  בהתאם  תבוצענה  העבודות  של  כל  המלאה  .  המזמיןו 

עבודות, שלגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות של רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים,  

אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על    נהללתקנות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן להמציא למ 

מכך,   הנובעות  או  הקשורות  ההוצאות  לעיל.  האמורים  ולהוראות  לתקנות  לחוקים,  העבודות  התאמת 

  יחולו על הקבלן. 

המנהל 11.2 ידי  על  מסוימת  עבודה  של  המפקח   אישורה  מחובה    או  ו/או  מאחריות  הקבלן  את  ישחרר  לא 

  כלשהן המוטלות עליו בחוזה ו/או בדין. 

ונכון לדעת  בו 11.3 באורח מקצועי  לפי דרישת  או המפקח  המנהל צעה עבודה כלשהי שלא  , מתחייב הקבלן, 

  או המפקח.  המנהללתקן ו/או להחליף על חשבונו את הטעון תיקון, לשביעות רצון  או המפקח  המנהל 

לפגם   11.4 הסיבות  את  שיחקור  מהקבלן  לדרוש  הפרויקט  מנהל  רשאי  ביצוען,  בזמן  בעבודות,  פגם  התגלה 

ושיתקנו באופן, בדרך ובשיטה שתאושר על ידי מנהל הפרויקט. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו  

  –לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  

  יחולו הוצאות החקירה על הקבלן והוא מתחייב לתקן על חשבונו את הפגם וכל הכרוך בו.

לדעת   11.5 הנדרשים  הסכומים  את  דרך,  בכל  מהקבלן,  לגבות  הזכות  שמורה  או  למזמין  המנהל  המזמין, 

  לתיקונה של כל עבודה הטעונה תיקון ו/או פגומה לדעתו, במקום לדרוש מהקבלן לתקנה.   המפקח

לעיל כדי לגרוע מכל סעד חלופי ו/או    11.5  - , ו11.4,  11.3להסרת ספק מובהר בזה, שאין באמור בסעיפים   11.6

  נוסף המוקנים למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין. 

      פגיעה בנוחיות הציבור-אי . 12

הקבלן מתחייב, שתוך כדי ובמהלך ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור, ולא תהיה  

שימוש  כל   בזכות  או  וכד',  שביל  דרך,  בכביש,  אדם  כל  של  והמעבר  השימוש  בזכות  לצורך,  שלא  הפרעה, 

  וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. 

      סדר וניקיון באתר . 13

הקבלן מתחייב לסלק, על חשבונו, מאתר הפרויקט, על בסיס יומי, את עודפי הפסולת לאתר פסולת מורשה  

  .דים על קיום התחייבותו זוויציג למנהל הפרויקט מסמכים המעי

 תוכנית אחרי ביצוע    . 14

 למזמין תוכניות לאחר ביצוע ע"פ הוראות המפרט הטכני המיוחד. בגמר העבודה יגיש הקבלן   .13.1

צבעוני+   .13.2 (אורגינל  ממוחשבת  ביצוע  אחרי  דיסקטים"    4מדידה   + "מ   נ בק  3  2/ 1העתקים) 

קרקעיות  1:250 ולנקודות  לקואורדינטות  קשורה  ותהיה  מוסמך  מודד  ע"י  ותיחתם  תוכן  המדידה   .
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. תוכניות אחרי  ACAD14. תוכנית אחר ביצוע תוגש ע"י הקבלן בפורמט ממוחשב מלא תואם  רלוונטיות

יוגשו    זהיםביצוע  ופרוט  הטכני.  לתכנון.  בפורמט  במפרט  למפורט  בהתאם  הכל  מקרה  עבור    ובכל 

 אלו לא ישולם לקבלן בנפרד ומחירם יהיה כלול בהצעת הקבלן לביצוע העבודה.  תוכניות

, ויסומנו בהם כל השינויים והסטיות נעשו בביצוע ביחס   העבודותהתוכניות יתארו במעודכן את ביצוע   .13.3

 לתוכנית המקורית. תוכניות העדות יאושרו ע"י המפקח.   

 תוכניות הקבלן ייעשו על גבי מדיה מגנטית של תוכניות המתכנן מעודכנות שיסופקו לו ע"י המפקח.    .13.4

 , חתומים ע"י מודד מוסמך.   מערכות של העתקים מתוכניות אלו 5הקבלן יספק את תוכניות העדות וכן  .13.5

 לא ישולם בנפרד עבור ביצוע תוכניות עדות והעתקים ומחירם כלול במחיר העבודה.     .13.6

מסירת תוכניות ל"אחר ביצוע" מאושרות ע"י המתכנן והמפקח באתר מהווה תנאי בל יעבור לאישור   .13.7

 החשבון הסופי.   

   העבודותמסירת  הפעלה ניסיונית לפני . 14

שבמבנה  ביצוע  בגמר   הכמויות  1העבודות  יופעל לכתב  הביוב   ,  כל   קו  את  יכין  והקבלן  בשלבים  ניסיונית  הפעלה 

 .   המנהל והמפקחההפעלה הניסיונית תיערך בנוכחות    הדרוש לשם כך. 

 הגדרת "תקופת הבדק"  . 15

של ל מתאריך הנקוב בפרוטוקול הסופי  לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: שנה, שמניינה יתחי .15.1

 קבלת העבודות ובכפוף לחשבון סופי מאושר. 

מרכיבי  , מתחייב הקבלן לבדוק את כל  בעבודותבמידה ויתגלו במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים   .15.2

  כל תיקון שיידרש על חשבונו ועל אחריותו   ולבצע  שעות מהודעת המזמין,  48תוך    ציודלרבות    העבודות

ימים לאחר הודעת    10תוך    ציוד תקול או לקוי, הכל רכיב או  כל  להחליף ולהתקין על חשבונו    לרבות

    .המזמין

דו .15.3 ביקורים  לבצע  הקבלן  מתחייב  הבדק  תקופת  כל  הפעלת -במשך  את  לוודא  מנת  על    ו חודשיים 

על חשבונו  ויבצע את כל התיקונים ויספק את כל חלקי החילוף    ותקינות השצ"פ  קו הביובהתקינה של  

ו/או    האמורה.  במשך התקופה כל תיקון  לתקן  של המזמין  מזכותו  גורע  אינו  הנ"ל  בסעיפים  האמור 

פגם ע"י קבלן אחר ולתבוע מן הקבלן עלות תיקונים ועבודות אלה על חשבונו ואחריותו המלאים של  

  ביצוע העבודות הקבלן. למען הסר ספק יודגש כי המזמין שומר את זכותו לפנות בכל עת, מעת סיום  

שידרשו שכלול  ו/או  תיקון  כל  לצורך  וזאת  אחר  קבלן  אל  הבלעדי,  דעתו  והקבלן  בעבודות  לשיקול   ,

 יישא בכל הוצאות תיקונים ושכלולים אלה.   

ליקויים   .15.4 ו/או  פגמים  הבדק  בתקופת  ונתגלו  במידה  כי  ספק,  הסר  למען  בזאת  ו/או    בעבודות  מובהר 

תוארך תקופת הבדק, לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, לתקופה  ,  קו הביובפעולה בלתי תקינה של  

" (להלן:  המזמין  ע"י  וקבלתם  התיקונים  סיום  במועד  שתחל  נוספת  אחת  שנה  הבדק של  תקופת 

בתקופת הבדק המקורית  המוארכת כל התחייבויותיו  על הקבלן  יחולו  הבדק המוארכת,  בתקופת   .("

 לרבות חידוש ערבות בנקאית לתקופת הבדק. 
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15.5.  

 ידי אחרים על חשבונו של הקבלן -תיקונים על . 16

לא מילא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר  

את   לנכות  לגבות או  רשאי  יהא המזמין  על הקבלן,  חלות  שההוצאות האמורות  ובמידה  דרך אחרת,  בכל  או 

שייחשבו כהוצאות משרדיות, כלליות ואחרות, מכל סכום שיגיע לקבלן    17%ההוצאות האמורות בתוספת של  

 בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט ערבות הבדק. 

    שינויים . 17

יהא רשאי להורות לקבלן לבצע   .17.1 ובכלל זאת להגדיל  שינויים בפרויקט, כאמור דלעיל,  המזמין 

של  והוראות אלה  בהתאם להוראות כל דין,    וכן להרחיב את היקף ההתקשרות  האו להקטין את ערך החוז

  יחייבו את הקבלן. המזמין 

דרש לביצוע השלם של  נכל חלק עבודה שאינו כלול בכתב הכמויות במפרט ו/או בתוכניות ואשר   .17.2

 .   מאת המזמיןבכתב מראש וכל העבודה כולה, יבוצע ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור 

 מחיר העבודה הנוספת ייקבע על פי הסדר הבא:  .17.3

של   .17.3.1 והמחירים  הקבלן  הנחת  לאחר  היחידה  מחירי  בסיס  על  ייקבע  הנוספת  העבודה  מחיר 

 העבודה.פריטים דומים בעבודות המבוצעות בסמוך למקום 

בהעדר מחירי יחידות דומים בכתב הכמויות ומחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת   .17.3.2

המפורט   הסדר  לפי  החסרים  היחידות  ממחירי  אחד  כל  ייקבע  החסרים  היחידות  ממחירי  אחד  כל 

  להלן: 

  לפי מחירים דומים בהסכם, ובהיעדרם של מחירים כאלה:  .א

המכרז  לפי מחירון "משהב"ש"    .ב פרסום  חודש  (אחוז ההנחה  של  זה  שבחוזה  בהפחתת ההנחה 

 שהציע הקבלן במכרז על האומדן), ובהיעדר מחירים כאלו במחירון זה:

ובהיעדר מחירים  (עשרים אחוזים),   20%, בהפחתת  לפי מחירון "דקל"  של חודש פרסום המכרז  .ג

  כאלו במחירון זה: 

כל    .12%ע"י המנהל על בסיס הצגת אסמכתאות ובתוספת רווח קבלן     לפי ניתוח מחיר שיאושר  .ד

עבודה נוספת שתאושר ע"פ הצעת מחיר, תחוייב בהמצאת חשבונית מס קבלה, מהספק ממנו  

התקבלה הצעת המחיר. במקרה בו ישולם לקבלן ערך הגבוה מערך החשבונית מס קבלה, יקוזז  

  ההפרש גם אם שולם ואושר. 

  מחיר שיאושר הנו ללא תוספות בגין קבלן ראשי. ה  –בכל המחירונים   .ה

לפי   .17.4 העבודה  תבוצע  מקרה  המפקחבכל  עבודות  ובכ  הוראות  בעניין תמחור  דעות  חילוקי  של  מקרה  ל 

 נוספות תכריע דעתו של המפקח.

לא יתקבלו טענות ותביעות של הקבלן לגבי עיכוב בעבודה עקב המשא ומתן ביחס לעבודות נוספות או   .17.5

 לשינויים, וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עליו.   
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 תיאום ביצוע   . 18

לתאם   .18.1 הקבלן  חשבונו  על  ועל  וכל  בעצמו  המתקנים  בעלי  כל  עם  העבודות  ביצוע  את  מלא  תיאום 

קשו להיות  העלולים  ל הגורמים  העבודהרים  ולרבות  אתר  לישראל,  החשמל  התקשורת  ,  חברת  משרד 

וכל גוף    רשות העתיקות,  פטשירותי נ,  מע"צ,  מועצה מקומית ירוחם,  חברת מקורותוהוט,    וחברת בזק

הק העבודה. אחר  לביצוע  כלשהי  בצורה  שת  שור  פעולה   / התאמה  כל  כולל  בהתאם  יהתיאום  דרש 

   להוראת כל גוף כאמור.

 ידו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.   -כל תאום יעשה במשותף עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין על .18.2

ו/או    .18.3 החשמל  קווי  בקרבת  אחרים  מכניים  וכלים  בעגנים  משימוש  ימנע  הקבלן  העבודה  ביצוע  בזמן 

 הטלפון, למניעת סיכון ליציבות העמודים ולמניעת אפשרות של פגיעה בכבלי החשמל ו/או הטלפון.   

 אספקת חומרים     . 19

 חשבונו.   -צינורות בכל קוטר ומכל סוג יסופקו, יובלו ויפוזרו ע"י הקבלן באחריות הקבלן ועל .19.1

יובלו   .19.2 יסופקו,  מושלם  לביצוע  במלואו  הפרויקט  להשלמת  הדרושים  והאביזרים  החומרים  שאר  כל 

 ויפוזרו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויהיו כלולים בהצעתו.   

 תיקון נזקים    . 20

וכו' על הקבלן לתקן את הנזקים בעצמו ועל    לים, תשתיותי, מוב שבילי גישה, עצים  במקרה של פגיעה בגדרות,

 חשבונו.   

 משרד שדה    . 21

על הקבלן לספק צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח, ולשימוש המפקח בלבד. הציוד המינימלי של  

מ' לפחות והחזקת    8.0*5.0יהיה  החדר יהיה כסא, שולחן, ארון עול וכוננית לתיקים ולתוכניות. גודל המשרד  

 המשרד במשך ביצוע העבודה תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.   

    וחשמל מים . 22

לביצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לעשות את כל  והחשמל  המים  

 סדירה לעבודה.   וחשמל הסידורים הדרושים להספקת מים

 תחום העבודה ודרכי גישה    . 23

כליו   להובלת  לו  הדרושות  בדרכים  מעשי  שימוש  לו  ויאפשר  העבודה  שטח  את  הקבלן  לרשות  יעמיד  המזמין 

לריכוז הכלים   שטח  כן,  וכמו  ציוד הקבלן,  הובלת  לצורכי  הישוב  נציג  עם  ובתאום  הנחיית המפקח  לפי  וזאת 

יום וגישה  בהם,  הקבל  -ולטיפול  העבודה.  לשטח  וקנסות,  יומית  נזיקין  דמי  הוצאות  האחריות,  בכל  ישא  ן 

כולל דרכים, עיבודים חקלאיים   לעיל,  כפי שנקבע  נזק לרכוש אשר מחוץ לתחום העבודה,  גרימת  במקרה של 

  '. וכו

  הגנת החפירות בפני מים והרחקתם . 24
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מים   דרך  הקבלן  יסדר  העבודה,  ביצוע  לרגלי  תחסם  מים  לזרימת  הטבעית  שהדרך  בצורה  במקום  עקיפה 

פיצוץ   הצפות,  בגלל  נזקים  למניעת  הדרוש  כל  את  חשבונו,  על  הקבלן,  ייעשה  כן  כמו  הצפות.  בפני  שתבטיח 

צינורות, ע"י מי גשמים או מים מכל מקור שהוא, לחלק העבודה העשוי כבר או נמצא בביצוע, ויתקן על חשבונו  

יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו  כל נזק שייגרם ע"י אי מילוי הוראה זו. במקרה שהמים יחדר  ו לחפירות 

וייצב את   ייגרם שום נזק לרכוש ציבורי או פרטי, לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים בביצוע,  באופן שלא 

הצינורות   קצות  את  יאטום  הקבלן  המפקח.  דרישת  לפי  חזריה  או  בחול  מילוין  ע"י  מחדש  החפירות  תחתית 

  הקווים בכל מקרה של חדירת מים ובוץ אל הקווים.  המונחים ויבצע שטיפה וניקוי של

  קיימים בשטח העבודה  קרקעיים ומים-תתמים  . 25

קרקעיים מכל  -, יבוש השטח וכן עבודה במים תתנחת הקושאיבת המים שיקבו בתחתית ה   הצעת הקבלן תכלול

ניסיון, ובדק באופן יסודי את מפלס   -וספיקת המים התתמקור שהוא, רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי 

קרקעיים, ובסס את הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל. יחד עם זאת יש לידע את הקבלן כי בסקרי קרקע שנעשו  

קרקעיים. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שיידרשו ויאושרו ע"י  -בתקופות שונות של השנה לא נתגלו מים תת

, בקלש, יריעות גיאוטכניות  ניקוז, דיפון מיוחד  המפקח לביצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע חצץ, צינורות

והמתכנן הקרקע  יועץ  ע"י  בשטח  שייקבע  מה  תת וכל  במים  העבודה  מתנאי  הנובעות  נוספות  תביעות  שום   .-

  קרקעיים לא תובאנה בחשבון.

  הרחקת עודפי עפר והצמחייה העקורה  . 26

ובהתאם להוראות כל דין  דר ודה המגעבומאתר ה כל עודפי העפר החפור והצמחייה העקורה, יורחקו ע"י הקבלן 

  , כל זאת ללא תוספת מחיר.  על כל הכרוך בכך

 אחסון עפר    . 27

שימוש   ואם  כפול")  ("טיפול  מכוון  אחסון  אם  הקבלן,  הצעת  בערך  כלול  העבודה  לביצוע  כדרוש  עפר  אחסון 

באישור המפקח של חלק מחומר החישוף שהורחק. כן כלולה במחיר החזרת שטח האחסון לקדמותו כולל חריש  

  ויישור לפי הוראת המפקח ולא יוכר לכך תשלום נוסף.   

 תחילת הביצוע    . 28

  יום מקבלת ההוראה מטעם המזמין באמצעות צו להתחלת עבודה.     14חיל בביצוע העבודות בתוך הקבלן ית

  בדיקות מוקדמות של אתר הפרויקט  . 29

ל 32.1 שנועד  במקום  שביקר  מצהיר  והנסיבות    העבודותביצוע  הקבלן  התנאים  כל  את  ובדק  ובחן  וסביבתו 

הקשורים בביצוע העבודות באתר והנובעים ממנו, נקט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור  

 : לרבות  המקום  תנאי  מקורות    את  התחתונות,  בשכבות  לרבות  וטיבם  הקרקעות  סוג  גישה,  דרכי 

צנ בסביבה,  והחלקאית  המשקית  הפעילות  המים,  מהות  ואספקת  וביוב,  נפט  טלפון  חשמל,  מים,  רת 

הנדרשות העבודות  הגורמים    , וכמות  כל  את  ביצוען,  במהלך  בעבודות  להתגלות  העלולים  הקשיים 

כל אלה ידועים ומובנים לו. למען הסר  , וכי  האחרים המשפיעים על הוצאות ביצוע העבודות, ותנאיהם

בין אם לאו, בין אם ביצע את כל הבדיקות  ספק, מובהר בזאת כי בין אם ביקר הקבלן למעשה באתר ו

 ידיעת תנאים אלה.  - הנזכרות לעיל ובין אם לאו, הוא יהיה מנוע מלטעון טענות כלשהן שמקורן באי
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קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים  -בשטח העבודה יכולים להימצא מתקנים תת 32.2

ה עלמנוהצינורות  עבודתו  בתחום  לדאוג  -צאים  הצינורות,  מנת  לגילוי  חפירות  שלמותם.  על  ולשמור 

הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה  

הנ"ל,   המתקנים  של  שלמותם  לקיום  הנדרשת  אחרת  הוצאה  כל  וכן  המוסמכים,  הגורמים  עם  ותאום 

 חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.   

הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא  על  

עבודה בקרבת קווי תקש נוסף.  עבור מערכת תקשורתשלום  עבודות  יבוצעו באישור מוקדם  ורת, או  ת, 

  . הרלוונטית ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת

ו רגל  בהולכי  ופעליה  קיימת  שכונה  בתוך  מבוצעת  על  העבודה  עבודה  וכן  צפוץ  וברחוב  מכוניות 

, שצריכה להיות פעילה בשלבים תוך כדי העבודה ולבייב את הבתים של המשתכנים  מערכת פעילה

הגרים שם ותוך מסירה  לתאגיד במקטעים לפי דרישתם ותוך שיקום חלקים במקטעים ופתיחתם  

 קחת זאת בחשבון בהצעתו. לתנועת הולכי רגל ומכוניות והכל כלול במחירי היחידה ועל הקבלן ל

 כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.   

אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודה בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצענה באישור מוקדם  

 ובפיקוח חברת החשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.   

הם   הנ"ל  המערכות  בקרבת  עבודות  ביצוע  ובזמן  לפני  הנדרשים  התאומים  וביצוע  האישורים  קבלת 

 ונו של הקבלן.   באחריותו ועל חשב 

  המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כל שהוא.   

  בטיחות וגהות  באתר העבודה . 34

ו 34.1 ראשי"  "קבלן  יהיה  בניה)  -הקבלן  (עבודות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  העבודה"  "מבצע 

באחריות  1988  –תשמ"ח   ישא  כן  ועל  בא,  והשוהים  העובדים  האתר,  לבטיחות  הקבלן  הבלעדית  תר. 

הדר  האמצעים  בכל  ותקנת  שו ינקוט  חוק  לכל  בהתאם  מבוצעות  העבודות  כל  כי  לוודא  מנת  על  ים 

 בטיחות ישימים ודרישות המזמין. 

המזמין רשאי להפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן אם יהיה סבור שהן מתבצעות בתנאי בטיחות   34.2

לא  בעבור    וגהות  המהנדס.  ו/או  המוסמכות  הרשויות  הדין,  לדרישות  מתאימים  לא  או  נאותים 

הפסקתה של העבודה כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי; כן לא יהיה הקבלן זכאי  

של   בהימנעותו  יהיה  ולא  שאין  מובהר,  ספק  להסרת  העבודות.  בהשלמת  כלשהי  לארכה  כך  עקב 

דרישה כאמור כדי להטיל עליו אחריות כלשהי למחדל בטיחותי כלשהו של  המזמין מלהוציא לקבלן  

 הקבלן. 

אחר   34.3 לאדם  ו/או  לעובדים  ו/או  לעבודות  שיגרמו  לנזקים  אחריות  מכל  המזמין  את  משחרר  הקבלן 

כלשהו כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן בשמירה על תנאי בטיחות וגהות נאותים כנדרש לפי  

 הדין ו/או החוזה. 

הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר   34.4
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האזהרה,   שלטי  האורות,  הגידור,  לתחזוקת  אחראי  ויהיה  העבודות  ביצוע  בעת  ובסביבתו  הפרויקט 

פי  מעקות הבטיחות, ושאר אמצעי הזהירות לבטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה דרוש על 

 דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. כמו כן, יספק הקבלן שמירה לאתר הפרויקט.  

לשמירת   34.5 הדין  לפי  הנדרשים  המגן  וציוד  ביגוד  בכל  באתר  עובדיו  כל  את  לצייד  מתחייב  הקבלן 

עבודה  בריאותם ושלומם, לרבות קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, מסכות וסינרי ריתוך, ומגנים על כלי  

לשמירת   נדרש  שהדבר  עת  בכל  בהם  ומשתמשים  מרכיבים  לובשים,  עובדיו  שכל  ויוודא  ידניים, 

  בריאותם ושלומם ובהתאם לייעודי הציוד והביגוד. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן כדלקמן: כל סולם יהיה מצויד עם רגליות גומי, מתוצרת   34.6

השחזה יצויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר מכל    מסחרית, מתוחזק כחדש; כל דיסק חיתוך או 

סיבה שהיא במהלך העבודות; כל כלי ידני יתוחזק במצב תקין, כלי חיתוך יהיו חדים, וכלים חשמליים  

עבודה   ידי בעלי מקצוע שהוכשרו לכך; בין כל שקע חשמל לכלי  ויתוחזקו על  ייבדקו לעתים תכופות 

רצ כבל מאריך אחד  יחבר  פתוחים  חשמלי  ותעלות  בורות  ניתוק מקרי;  נגד  ומוגן  לזרם  וף, המתאים 

פתוחים   בשטחים  יבוצעו  מסוכנים  בנוזלים  אחר  ושימוש  צביעה  מיד;  ויסומנו  יכוסו  או  ייסגרו 

  ומאווררים כנדרש. 

במטרה להבטיח תנאי בטיחות וגהות הנדרשים בדין מתחייב הקבלן להגיש למהנדס לפני תחילת ביצוע   34.7

באת של  העבודות  בטוח  ביצוע  להבטחת  כתובה  ותכנית  סיכונים  סקר  לחודש,  אחת  הפחות  ולכל  ר 

על   השמירה  חובות  את  ימלאו  אשר  באתר  עובדיו  של  החיים  וקורות  השמות  את  וכן  העבודות, 

הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל מינוי יועץ בטיחות וממונה על בטיחות. לפני תחילת העבודות ימסור  

כן    מנהל העבודה  מטעם ועזרה ראשונה.  נוהלי בטיחות  הקבלן לכל העובדים מטעם הקבלן הוראות 

  ידאג מנהל העבודה לרענן מעת לעת את הוראות הנזכרות לעיל בפני כל העובדים באתר.

את   34.8 תחילה  הקבלן  יבדוק  קיימים,  בקרה  תאי  או  לביבים  התחברות  ו/או  תיקון  עבודה,  של  במקרה 

ר גזים  להמצאות  התאים  או  אחר  הביבים  ימלא  וכן  וההגנה  הזהירות  אמצעי  בכל  וינקוט  עילים 

 .פרק י' להלןהוראות הבטיחות כמפורט ב 

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו, יועץ בטיחות מוסמך שיאושר מראש על ידי המזמין, שיבצע לפני   34.9

יתר  סקר הסיכונים יתבצע בהתאם מפרט הטכני ויכיל בין ה  תחילת ביצוע העבודות סקר הסיכונים.  

לאתר   צמודה  בקרבה  הנמצאים  וילדיהם  הדיירים  לבטיחות  והתייחסות  הגידור  לנושא  נפרד  פרק 

על    העבודה ולאפשור הגישה לאורך כל היום. וידווח  יועץ ביקורות באתר באופן שוטף  כן יבצע אותו 

ביצוע  מחייב  הדין  אם  אלא  לפחות,  לחודש  אחת  יבוצעו  הביקורות  למזמין.  גם  הביקורות  ן  תוצאות 

 בתדירות גבוהה יותר ולאחר הביקורת הקבלן יפיץ למזמין דו"ח תיקון ליקויים. 

בכל מקרה של תאונה שבה נפגע אדם בצורה כלשהי (גם במקרה שלא הוזמנו שירותי חירום ולא קיבל   34.10

הנפגע טיפול רפואי מחוץ לאתר) או נגרם נזק לרכוש המזמין או לרכוש הקבלן, מנהל העבודה ידווח על  

מיד ובתוך    כך  פה,  בעל  למשרד    24למזמין  מדיווח  הקבלן  את  תשחרר  לא  זו  פעולה  בכתב.  שעות 

 העבודה כפי שנדרש בחוק. 

    ביצוע בדיקות על ידי המזמין במעבדה בלתי תלויה  . 35

של   35.1 בדיקה מקבילה  תלויה  בלתי  מעבדה  באמצעות  לשיקוליו  ובהתאם  עת  בכל  לבצע  רשאי  המזמין 
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לשיקול  מדגמים המשמשים את מעבדת הקבלן   שונים בהתאם  לפרמטרים  ביחס  וזאת  בבדיקותיה, 

דעתו של המזמין. במקרה של אי התאמה בין תוצאות בדיקות מעבדת הקבלן לבין תוצאות בדיקות  

  יגברו ממצאיה של האחרונה.   –המעבדה הבלתי תלויה אליה יפנה המזמין 

  היה: עלות הוצאות הבדיקה המקבילה שיערוך המזמין במעבדה בלתי תלויה, ת 35.2

  על חשבון המזמין.  –אם תוצאות המעבדה הבלתי תלויה תהיינה תואמות את דיווח הקבלן  35.3

ב 35.4 הגרועה  איכות  על  יצביעו  תלויה  הבלתי  המעבדה  תוצאות  יותר    10%  -אם  או  אחוזים)  (עשרה 

 על חשבון הקבלן.  –מהאיכות עליה דיווח 

לדיווח 35.5 הדרושות  הבדיקות  כל  את  חשבונו  על  לבצע  מחוייב  חיצונית    הקבלן  במעבדה  לרשויות 

  מאושרת.  

  תדירויות ביצוע הבדיקות תפורט במפרט המיוחד.  35.6

  למען הסר ספק מודגש שעבור הבדיקות לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה בהצעתו.  35.7

     הימנעות הקבלן מלקיים התחייבויותיו . 36

  15נמנע הקבלן מלקיים התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו תוך המועד הנקוב שם, ונמנע מלעשות כן תוך  

יותר, מבלי לגרוע מכל זכות   (חמישה עשר) ימים מהיום שנדרש לכך בכתב על ידי המזמין או תוך זמן קצר 

י  כזו,  זכות  לכל  בנוסף  אלא  הדין  לפי  ו/או  החוזה  לפי  למזמין  המוקנית  לא  אחרת  אך  רשאי,  המזמין  היה 

הקבלן,   חשבון  על  אחרים,  באמצעות  ובין  בעצמו  בין  כאמור,  מביצועו  נמנע  הקבלן  אשר  את  לבצע  מחויב, 

 . 17%והקבלן יישא במלוא הוצאות ביצוע האמור בתוספת הוצאות כלליות (תקורה) בשיעור של 

ת האמורות. כן יהיה המזמין רשאי  הקבלן מתחייב לשלם למזמין, מיד עם דרישה ראשונה, את מלוא ההוצאו

  לנכות ו/או לקזז את ההוצאות האמורות מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן ו/או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  

  לאחר השלמתן למזמין  העבודותמסירת  –פרק ה' 

במצב מושלם ובהתאם להוראות    לידי המזמין  העבודותבתום תוקפו של החוזה מתחייב הקבלן למסור את   . 37

  . המפרט וההסכם

יחד, ורק אישור קבלה מאת נציגי    המזמינות  שתי  יימסרו לידיבכתב הכמויות)    1(מבנה  עבודות המים והביוב   . 38

  בכתב הכמויות)   2(מבנה    המוסמכים יהווה מסירה של עבודות המים והביוב. עבודות הפיתוח  שתי המזמינות

 המוסמך יהווה מסירה של עבודות הפיתוח.   ה בד, ורק אישור קבלה מאת נציגבל  לחברת עמק איילוןיימסרו 

ל . 39 ינתנו  נפרדות    קבלן במעמד מסירת העבודות  תעודות מסירה  ל  שתי המזמינות  –שתי  תעודת    קבלןייתנו 

ו אליהם,  ישירות  והביוב שימסרו  המים  לעבודות  איילוןמסירה  לעבודות   עמק  מסירה  תעודת  תיתן  בלבד 

הפיתוח שימסרו ישירות אליה. תעודת המסירה עבור עבודות המים והביוב ותעודת המסירה עבור עבודות  

ל יוענקו  תת  קבלןהפיתוח  והביוב  המים  עבודות  מסירת  תלוי.  ובלתי  נפרד  עם  באופן  בבד  בד  ככלל  בצע 

אישרו בכתב מסירה שלהן או של חלק מהן קודם לכן. המסירה   המזמינותמסירת עבודות הפיתוח, אלא אם  

  .המצורף כנספח להסכם זה תהיה בהתאם לנוהל המסירה

למזמין יבוצעו מבחני כשירות. כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בביצוע הביקורת ומבחני    העבודות לפני מסירת   . 40
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ות, לרבות הוצאות ביצוע הביקורת על ידי יצרני הציוד, ומיישום ממצאי הביקורת ומבחני הכשירות,  הכשיר

, ועל כן הוא  העבודותביצוע  יחולו בלעדית על הקבלן, הם יהוו חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו של הקבלן ל

  לא יהיה זכאי לתמורה נפרדת כלשהי עבור כך מהמזמין. 

    למזמיןמסירת העבודות מסירת מסמכים במעמד  . 41

  למזמין מתחייב הקבלן למסור למזמין כדלקמן:  המסירהבמעמד 

ושאר   41.1 האחריות  תעודות  התחזוקה,  הוראות  ההפעלה,  הוראות  היומנים,  המפרטים,  התכניות,  כל 

  ן. ולתחזוקת ן לתפעול ,לעבודותהמסמכים, מכל סוג שהוא, הקשורים  

ותחזוקת 41.2 בהפעלת  הקשורים  המסמכים  התפעול  העבודות  כל  ספרי  היומנים,  התוכניות,  לרבות   ,

והתחזוקה, וכן כל מסמך אחר הדרוש לצורך הפעלה. כן מתחייב הקבלן  והתחזוקה, הוראות התפעול  

 לדאוג לכך שכל תעודות האחריות למתקנים והציודים השונים יועברו ו/או יוסבו לטובת המזמין. 

     מסירהתעודת  . 42

בכל מבחני הכשירות והקבלן    הושלמו העבודות על פי כל תנאי הסכם זה לשביעות רצון המזמין ועמדו 42.1

מסור המזמין  , ילמזמין  העבודות  מסירתכל התחייבויותיו שבקיומן הוא חייב עד למועד    השלים את

  .  כמתואר לעיל "מסירהלקבלן "תעודת 

לא יהיה בתעודת הסיום כדי לשחרר את הקבלן מקיום התחייבות אחרת    כי להסרת ספק מובהר בזה,   42.2

  שבה הוא חייב לפי החוזה. 

    העדר זכות עיכבון . 43

ו/או על    אתר העבודות ו/או על העבודותמוסכם בזה במפורש שלקבלן אין ולא תהיה זכות עיכבון כלשהי על  

  , ו/או לפי כל דין אחר. 1974-קבלנות, תשל"ד , לפי חוק חוזה ם, לרבות מערכות, ציוד ומתקניהןכל חלק מ 

  עובדים –פרק ו' 

          אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן . 44

זה   44.1 בחוזה  הכלולות  העבודות  לביצוע  הדרוש  האדם  כוח  כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 

את   זה,  אדם  כוח  על  ההשגחה  את  שבחוזה,  התחייבויותיו  יתר  כל  עבורם  וקיום  התחבורה  אמצעי 

  לאתר וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך, בהעסקתם ובעבודתם בביצוע העבודות. 

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובדים, מקצועיים ואחרים מיומנים, במספר הדרוש לשם   44.2

יש   הזמנים שנקבע בחוזה. בעבודה שלביצועה  ללוח  ובהתאם  גבוהה  ביצוע העבודות ברמה מקצועית 

לו   שיש  מי  ורק  אך  להעסיק  הקבלן  מתחייב  דין,  כל  לפי  רישום  ו/או  היתר  רישיון,  בהסמכה,  צורך 

  הסמכה, רישיון, היתר ו/או רישום כאמור. 

הקבלן מתחייב להעסיק בהתאם להוראות הדין את כל עובדיו שייטלו חלק בביצוע העבודות ובקיום   44.3

  יתר התחייבויותיו שבחוזה זה.

תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאותם ורווחתם של העובדים המועסקים    הקבלן מתחייב להבטיח 44.4
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כפי    –על ידו בביצוע העבודות ולקיים הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה, ובהעדר דרישה בדין  

  . 1954-שיידרש על ידי מנהל הפרויקט העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

לעיל, הקבלן מתחייב להוסיף עובדים מקצועיים ואחרים לפי דרישתו של מנהל  מבלי לגרוע מהאמור   44.5

, בכמות שתידרש על ידי אלה או מי מהם, מהסוגים ובעלי הכשרה מקצועית כפי  המפקחהפרויקט ו/או  

  שיידרש. כל ההוצאות הכרוכות בתוספת העובדים והעסקתם יחולו על הקבלן בלבד. 

, בדבר הרחקתו מאתר  ו/או המפקח  ו/או מנהל הפרויקט  המזמיןהקבלן ימלא כל דרישה בכתב מטעם   44.6

, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או  ת הדורשו באתר אם לדעידי-הפרויקט של כל אדם המועסק על

שאינו כשר למלא את תפקידיו, או שהוא מבצע אותם ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא  

בזה   מוסכם  זה.  לחוזה  הקשורות  בעבודות  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור 

כתוצאה מהרחקתו מהאתר של  במפורש, שלקבלן לא תהיה זכות לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהם  

  אדם כאמור לעיל.   

באתר   44.7 שיעבדו  העובדים  כל  וכי  זרים  עובדים  ידו  על  יועסקו  לא  העבודות  שבביצוע  מתחייב  הקבלן 

 הפרויקט יעסקו באופן ישיר על ידו.

ההפרשות    הקבלן 44.8 את  להפריש  עובדיו,  של  משכורותיהם  את  וכסדרם  במועדם  לשלם  מתחייב 

העסקת   בגין  החובה  תשלומי  ושאר  הלאומי  הביטוח  המיסים,  תשלומי  את  ולשלם  הסוציאליות 

העובדים, כפי שיהיו מעת לעת, ולמלא על חשבונו את כל זכויותיהם הסוציאליות על פי כל דין ועל פי  

 וצווי ההרחבה הרלוונטיים החלים ו/או שיחולו מעת לעת.  ההסכמים הקיבוציים

ב  הקבלן  44.9 עבודתם  לתנאי  העובדים,  של  לרווחתם  לדאוג  המתחייב  נוחיות  עבודות אתר  לחדרי   ,

בריאות   ולשמירה  למניעת תאונות  הדרושים  הזהירות  בכל אמצעי  ולנקוט  נאותים  אכילה  ומקומות 

  העובדים. 

 עבודותהצוות הקבלן לביצוע  . 45

    העבודהמנהל   45.1

התקף המאשר מנהלי  הממשלתי  המשרד  על ידי  או  (  העבודה  מוסמך ע"י משרדרשום ו  העבודהמנהל  

ישמש לכל דבר ועניין כבא כוחו וכנציגו של הזוכה וכל הודעה, התראה, הנחיה, דרישה וכיוצ"ב    )עבודה

ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמו,  יראו אותה לכל דבר    המזמיןהקמה ע"י  ל השתימסר למנה

  . המזמיןיהיה מותנה באישור  העבודהועניין כאילו נמסרה לקבלן. מינוי מנהל  

החלפת המנהל ע"י הקבלן תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור המזמין ולאחר מסירת הודעה בכתב  

  על החלפת המנהל,  הכוללת את פרטי המנהל החדש.

 ס ביצוע מהנד 45.2

. מינוי המהנדס יהיה  העבודותביצוע  מתחייב להעסיק מהנדס ביצוע מטעמו שיפקח על עבודות    הקבלן 

  . המזמיןמותנה באישור 

    שכר ותנאי עבודה . 46
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על 46.1 שיועסקו  לעובדים  במועד  לשלם  מתחייב  התחייבויותיו  - הקבלן  יתר  ובקיום  העבודות  בביצוע  ידו 

צו   דין,  כל  לפי  להם  המגיעים  האחרים  התשלומים  וכל  סוציאליים  תשלומים  עבודה,  שכר  שבחוזה 

הרחבה, הסכם קיבוצי וכל הסכם מחייב אחר, לנכות משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים לפי  

  ין ולהעבירם במועד לתעודתם. הד

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים  ביחס לעובדים שיועסקו בביצוע העבודות  

ו ותקנותיהם,  העבודה  בחוקי  הכלולות  הדין  הוראות  אלה:את  חוקים  הוראות  את  היתר  חוק    בין 

תשי"ט התעסוקה,  תשי"א  ;1959- שירות  ומנוחה,  עבודה  שעות  תשל"ו  ;1951-חוק  מחלה,  דמי  - חוק 

תשי"א  ;1976 שנתית,  חופשה  תשי"ד  ;1950-חוק  נשים,  עבודת  לעובדת    ;1954-חוק  שווה  שכר  חוק 

תשנ"ו תשי"ג  ;1996-ולעובד,  נוער,  עבודת  תשי"ג  ;1953- חוק  החניכות,  חיילים    ;1953-חוק  חוק 

תש"ט לעבודה),  (החזרה  השכר,    ;1949-משוחררים  הגנת  פיטורים,    ;1958-תשי"חחוק  פיצויי  חוק 

  . 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז ;1995-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה ;1963-תשכ"ג

הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על ידו בביצוע העבודות מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי   46.2

  עליו ולפי כל דין. בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד בהסכמים הקיבוציים החלים 

הקבלן מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת תוקפו של החוזה, את הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח   46.3

, התקנות והצווים על פיו, באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל הפועל בשמו ומטעמו,  1995- משולב], תשנ"ה

ו/או חד ידו באופן זמני  יהיו  -לרבות אלה שיועסקו על    –עת בתקופת תוקפו של החוזה    בכל  –פעמי, 

 זכאים לכל הזכויות לפי החוק האמור, התקנות והצווים מכוחו. 

     העדר יחסי עובד ומעביד עם המזמין . 47

יחסי   47.1 יהיו שוררים  ולא  זה כקבלן עצמאי  כל התחייבויותיו שבחוזה  הקבלן מצהיר שהוא מבצע את 

  קבלן.   עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו של ה

על   47.2 שיוטל  חיוב  כל  בגין  ראשונה,  דרישה  עם  מיד  לשפותו,  ו/או  המזמין  את  לפצות  מתחייב  הקבלן 

כי   בקביעה  שיסודם  כאלה,  תביעה  ו/או  חיוב  עקב  למזמין  שתהיה  הוצאה  כל  בגין  לרבות  המזמין, 

  לעיל. 46.1המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף 

שהודיע   47.3 מצהיר  לא  הקבלן  המזמין  ובין  שבינם  העבודות,  בביצוע  ידו  על  המועסקים  לכל  והבהיר 

 מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד ומעביד. 

  התמורה ותנאי תשלומה –פרק ח' 

    התמורה . 48

בהתאם לכל הוראות מסמכי החוזה, לרבות המפרטים הטכניים, וקיום את כל    ביצוע העבודותתמורת   48.1

למכרז    בהצעתו  לתמורה כמפורטיתר התחייבויות הקבלן הכלולות במסמכי החוזה, יהיה הקבלן זכאי  

  .(מחירי כתב הכמויות בהפחתת אחוז ההנחה שהציע הקבלן במכרז, במכפלת הכמויות שבוצעו בפועל)

ולרבות    מכל סוג שהוא  התמורה בגין ביצוע העבודות על פי הצעתו של הקבלן תכלול את כל ההוצאות  48.2

ביטוחים,   הרכבה,  אחסנה,  אספקה,  הובלה,  כ"א,  עבודה,  אחריות,  ציוד,  קבלני,    רווח ערבויות, 

לרבות הוצאות ישירות ועקיפות מכל  ,  תקורות, מסים, היטלים וכל כיוצא בזה ללא כל יוצא מן הכלל
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סוג, בין שהקבלן חזה אותן מראש ובין אם לאו, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה ו/או לתשלום  

 נוסף אחר כלשהם. 

(מבנה    התמורה  48.3 והביוב  המים  עבודות  תשו   1עבור  הכמויות)  איילון  בכתב  עמק  חברת  כדלקמן:  לם 

החשבונות   את  לקבלן  מצטברתשלם  לסכום  מע"מ  ₪  608,018של    עד  הדרום  כולל  מעיינות  תאגיד   ,

 ישלם לקבלן את החשבונות מעבר לסכום זה, והכל בכפוף לאישור החשבונות כמתואר להלן.  

בכתב הכמויות) תשולם לקבלן על ידי חברת עמק איילון בלבד,    2התמורה עבור עבודות הפיתוח (מבנה   48.4

  בכפוף לאישור החשבונות כמתואר להלן.  

  ויות ו/או הצמדות למדד כלשהו. רייקעל מחירי התמורה לא יחולו כל הת 48.5

זה  כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי החוזה יהיה על חשבונו אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאי החו 48.6

  . לביצוע העבודות על ידי הקבלן

תוכנה   48.7 או  בנארית,  תוכנת  באמצעות  הקבלן,  ע"ח  ממוחשב,  באופן  ינוהלו  הקבלן,  שיגיש  החשבונות 

 אחרת שוות ערך, להנחת דעת המהנדס.  

  הגשת חשבונות  . 49

ה 49.1 יגיש הקבלן  5-עד  קלנדארי  חודש  נפרדים    בכל  חשבונות  עבודות המים    –שני  עבור  ביוב,  הוהאחד 

הפיתוח  עבודות  עבור  החשבון.   –  והשני  מוגש  בו  לחודש  הקודם  בחודש  שבוצעו  העבודות  כל    עבור 

  לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב.  5-חשבון שיוגש לאחר ה 

הפירוט הבא:   49.2 את  יכלול  בחשבון  סעיף  בכתב הכמויותכל  סעיף  מידה,  תיאור הסעיף,  מספר  ,  יחידת 

.  סה"כ מחיר ,  מחיר ליחידה,  צטבראחוז מ,  כמות מצטברת,  כמות נוכחית,  מצטבר קודם,  אחוז ביצוע

בדף הריכוז של החשבון יכלול הקבלן את סכום ההזמנה, אחוז הביצוע של החשבון מההזמנה וסך כל  

עותקי נייר)    1  –ו    DWG, PLTמדידות לאחר ביצוע (בקובץ  בנוסף כל חשבון יכלול:    הביצוע המצטבר.

חתומות ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ובהן תוצג המדידה המפורטת והמצטברת של כל העבודות,  

חישובי הכמויות, על פי המדידות לאחר ביצוע שיבוצעו ע"י  ;  עבור כל העבודות שעבורן מוגש החשבון

רוחביים   ן מודד מוסמך מטעם ועל חשבון הקבל חתכים  תנוחה,  לסעיפים  ניתו,  שרטוטי  מחירים  ח 

עבודה;  חריגים החשבון  .  יומני  כל  את  יסרוק  הקבלן  כלומר  דיגיטלית  במדיה  גם  כולו  יוגש  החשבון 

יובהר כי חשבונות שיוגשו שלא כאמור לעיל יוחזרו לקבלן ויחשבו כאילו    ויעבירו גם בדוא"ל למזמין.

  לא הוגשו. 

מעיינות הדרום ולאחר מכן יועברו לאישור  ידי מפקח תאגיד  - חשבונות עבודות המים והביוב יבדקו על 49.3

יאוחר מאשר תוך    המנהל מטעם מעיינות הדרום, עבודה    15אשר יבדקו ויאשרו את החשבון לא  ימי 

אצל   קבלתו  הדרוםמיום  עמק  מעיינות  חברת  ואישור  לבדיקת  גם  החשבון  יועבר  לאישורו,  בכפוף   .

ידי מפקח חברת עמק  - . חשבונות עבודות הפיתוח יבדקו עלימי עבודה נוספים  15תוך    שיתבצעו  איילון

איילון בלבד ולאחר מכן יועברו לאישור המנהל מטעם עמק איילון, אשר יבדקו ויאשרו את החשבון לא  

 ימי עבודה מיום קבלתו אצל עמק איילון.   15יאוחר מאשר תוך  

ל  49.4 כנדרש  בכפוף  החשבון  חשבון    ולאישורו הגשת  כל  ישולם  לעיל,  שאושר  כאמור  הסכום  בגבולות 

) ימים  ארבעים וחמישה(  45לתשלום ובכפוף לזכויותיו של המזמין לפי החוזה, לא יאוחר מאשר תוך  
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  + ("שוטף  המזמין  אצל  החשבון  התקבל  שבמהלכו  הקלנדארי  החודש  בזאת   ").  45מתום  מוסכם 

זכאי   יהיה  לא  הקבלן  כי  מיום  במפורש  לגבי התקופה  הצמדה,  לרבות הפרשי  התייקרויות,  לתשלום 

  הגשת כל אחד מחשבונות ועד ליום תשלומם בפועל כאמור לעיל. 

 . עד לתשלום החשבון הסופי 5%מכל חשבון יופחת עיכבון של  49.5

אישור חשבון ביניים ו/או תשלום כל סכום לפי חשבון ביניים לא יפורשו בשום אופן כאישור  יובהר כי   49.6

יב העבודה או החומרים או כהסכמה למחיר כלשהו שלא היה נקוב בכתב הכמויות או שלא הוסכם  לט

  ידי הוצאת פקודה לשינויים. - עליו על

  ערבויות –פרק ט' 

הקבלן      העבודות המושלמות למזמין, מתחייבלהבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה עד למסירת   . 50

המזמין,   לטובת  הקבלן  של  לבקשתו  שהוצאה  בנקאית  ערבות  החוזה  של  חתימתו  במועד  למזמין  להמציא 

 ). "ערבות ביצוע"(להלן:  ערבות אוטונומית וללא תנאי בנוסח הקבוע במסמכי החוזה

הקבלן   . 51 כי  ויודגש  ערבויותיובהר  שתי  מותנות  ביצוע   ימציא  ובלתי  אוטונומיות  בנוסחים    נפרדות  בנקאיות 

להסכם לפקודת  המצורפים  האחת  לטובת  איילון  עמק,  והשנייה  הביצוע  ,  הדרום  מעיינות,  ערבות  כאשר 

בסכום של    איילון  עמקלטובת   לטובת  ש״ח    50,000תהא  הביצוע  וערבות    הדרום   מעיינותבתוספת מע"מ, 

  הרלוונטי. המזמיןכל אחת מערבויות הביצוע תופקד בידי  .בתוספת מע"מ ש״ח   100,000תהא בסכום של 

 ההסכם. סיס הוא המדד הידוע במועד חתימת הערבויות יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד ב . 52

אף אחת   . 53 לפצל  ו/או  לחלק  ניתן  לא  כי  בזאת  של הגשת מספר  מובהר  בדרך  גם אם  מן הערבויות,  ערבויות, 

   הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.סכומן המצטבר של 

הערבו . 54 עד  יותוקף  יהיה  לסיום    30ת  החוזי  המועד  של  עבודותה יום אחרי  לתקופה  דהיינו  מיום    150,  ימים 

 .  קבלת צו העבודות

ערבמעמד   . 55 מזמין  לכל  הקבלן  ימציא  העבודות  בגובה  מסירת  בדק  ששולם    5%בות  הסופי  הכולל  מהסכום 

בכפוף להמצאת ערבות הבדק  לקבלן בפועל על ידי כל מזמין בנפרד, בתוספת מע"מ, בנוסח המצורף להסכם.  

 ידי כל מזמין. -תוחזר ערבות הביצוע לקבלן על

הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת כל הערבויות הנזכרות בפרק זה לעיל, בחידושן בסכומן המלא   . 56

  של מימושן על ידי המזמין ולהארכת תוקפן. במקרה 

אין בחילוט ערבות כלשהי כדי לגרוע מכל    .א לגרוע מכל זכות המוקנית למזמיןהאמור בפרק זה לעיל אינו ב . 57

  זכות ו/או סעד המוקנים למזמין לפי החוזה ו/או לפי הדין אלא להוסיף על כל זכות וסעד כאמור. 

  לעיל מוסכם בזה כדלקמן: מבלי לגרוע מכלליות הוראות פרק זה   . 58

  הערבויות הנזכרות בפרק זה לעיל תשמשנה גם להבטחת ולכיסוי של:  . 59

ו/או בקשר עם כל הפרה או אי    )א( ו/או כתוצאה  ו/או הפסד העלולים להיגרם למזמין עקב  נזק  כל 

  קיום של תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן. 
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לקבלן    )ב( הקשורים  והתשלומים  ההוצאות  או  כל  לשלם  או  להוציא  עלול  ו/או  הוציא  שהמזמין 

  להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

או    . 60 אחת  בפעם  מקצתה,  או  כולה  הערבות,  סכום  את  לחלט  רשאי  המזמין  יהיה  לעיל,  כאמור  מקרה  בכל 

הערבויות תהיינה   כאמור.  והתשלומים  ההוצאות  ההפסדים,  הנזקים,  בגין  מתוכו  ולהיפרע  פעמים,  במספר 

 מימוש מידי לפי דרישת מנכ"ל המזמין, בכל עת, ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן. ניתנות ל

  שמירה, אחריות, נזיקין ושיפוי –פרק י' 

מיום חתימת חוזה ועד לסיומו, יהיה הקבלן אחראי לשמירת האתר והעבודות. בכל מקרה של נזק לעבודות   . 61

האמור מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות,  כלשהי  מסיבה  לאתר  סערות,  ו/או  רוחות,  משיטפונות,  כתוצאה   ,

גניבה   שהיא,אבידה,  אחרת  סיבה  מכל  המרבית,    או  במהירות  חשבונו,  על  הנזק  את  לתקן  הקבלן  מתחייב 

ולהביא לידי כך שעם השלמתו של התיקון יהיו האתר והעבודות במצב תקין וראוי לשימוש ומתאימים בכל  

זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם    סעיףל המזמין. הוראות  פרטיהם להוראות החוזה, הכול לשביעות רצונו ש

  . בתקופת האחריותעל ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון 

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או  יהיה אחראי בלעדית    הקבלן . 62

את   פוטר  והוא  מראש,  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  באקראי  נגרמו  הקלקול  או  שהנזק  בין  לעבודות, 

  מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.  את עובדיו וכל אדם הנמצא בשרותוהמזמין,  

רה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, מתחייב הקבלן, מיד עם דרישה ראשונה, לפצות את  בכל מק . 63

דעתו   שיקול  לפי  החליט,  שהמזמין  נזקים  בגין  ו/או  המזמין  שקבע  במועד  תוקנו  שלא  נזקים  בגין  המזמין 

על   שיקבעו  בסכומים  או  בסכום  והכול  לתיקון,  ניתנים  שאינם  ו/או  יתוקנו  שלא    המזמין ידי  המוחלט, 

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.  ותיווקביע 

  נגנבו ו/או אבדו. ניזוקו, מתחייב לספק על חשבונו את החומרים ו/או הציוד ש הקבלן . 64

יהא האחראי הבלעדי והיחיד לכל פגיעה, אובדן ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לרכושו ו/או לגופו  הקבלן   . 65

 המזמין או מי מטעמו, ולכל צד ג', בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  הקבלן או מי מטעמו,  של מי 

,  עבודותיהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או פגיעה שייגרם לאתר ה   הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,   . 66

וזאת אף אם נקט בכל האמצעים הנדרשים למניעתם, ויתקן את כל הדרוש תיקון, על חשבונו,    וכל חלק מהם,

 . זמיןבאופן מיידי ולשביעות רצונו המלאה של המ

מאחריותו    קבלןעל פי הסכם זה אינו משחרר את ה  הקבלןמודגש בזאת, כי ביצוע כל ביטוחים בהם מחויב   . 67

 ומחובותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

לפי כל אחד מהסעיפים הנ"ל, תעמוד בעינה בין שהאובדן, הנזק, הקלקול ו/או הפגיעה    קבלןאחריותו של ה . 68

  עבודות האמורה האמורים נגרמו באקראי, בין שהיו תוצאות מעשה הכרחי ו/או צפוי מראש לצורך ביצוע ה

 ובין שנגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. 

     אחריות לגוף או  לרכוש . 69

ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות  הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נ 69.1 זק ו/או אבדן ו/או חבלה 

לרבות   ותאגיד,  ו/או  אדם  לכל  יגרמו  אשר  רכוש  ו/או  גוף  ו/או  נזק  גורם    המזמיןהקבלן  כל  ו/או 
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לצד שלישי אחר כלשהו, ו/או לכל מבנה המצוי באתר ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר,    מטעמם ו/או

מביצוע העבודות על ידי הקבלן, עובדיו, שלוחיו ו/או כתוצאה מכל מעשה    כתוצאה ישירה ו/או עקיפה

ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו, שלוחיו ו/או קבלני המשנה המועסקים על ידי הקבלן, במשך כל תקופת  

תוקפו של חוזה זה. הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל  

 ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם.  שהוא שיוטלו 

המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לקבלן בגובה הסכומים שיהיו נושא לתביעה נגד הקבלן   69.2

ומוחלט   סופי  באופן  אלו  תביעות  ייושבו  אשר  עד  כאמור  אובדן  ו/או  נזק  כל  בגין  מטעמו  מי  ו/או 

  לשביעות רצון המזמין. 

בגין כל   םהקבלן מתחייב לשפות, מיד עם דרישה ראשונה, את המזמין בכל סכום שיחויב לשלם או ישל 69.3

ו/או אובדן שהקבלן אחראי להם  נ וזק  לעיל  כל ההוצאות המשפטיות /כאמור  דין, לרבות  כל  לפי    או 

עו"ד נושושכ"ט  יהיו  אשר  הסכומים  בגובה  לקבלן  המגיעים  תשלומים  לעכב  רשאי  יהיה  המזמין  א  . 

עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין, בכפוף    לתביעה נגד המזמין

להתגונן   האפשרות  לו  ותינתן  לעיל  כאמור  דרישה  על  ו/או  תביעה  על  הודעה  לקבלן  שתימסר  לכך 

  בפניה. 

צד שלישי ב 69.4 וכל  ו/או לשפות, מיד עם דרישה ראשונה את המזמין  נזק הקבלן מתחייב לפצות  כל    גין 

 . שהקבלן אחראי לו כאמור לעיל

     ולנזקים לתשתיות אחריות לנזק סביבתי . 70

לצורך   70.1 שלא  פגיעה  תהיה  לא  החוזה  תקופת  כל  ובמהלך  העבודות  ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב  הקבלן 

המעבר   השימוש,  בזכות  לצורך  שלא  הפרעה  כל  תהא  ולא  הציבור,  בנוחות  ו/או  הסביבה  באיכות 

כל   של  אמצעים  וההחזקה  בכל  ינקוט  והוא  כלשהו,  ציבורי  הרכוש  או  שביל  דרך,  בכביש,  אדם 

 הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל. 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק סביבתי שיגרם בקשר עם ביצוע העבודות לרבות כל סוג של נזק לסביבה   70.2

  ו/או לציבור. 

ו/או קלקול שיגרם     70.3 פגיעה  ו/או  נזק  לכל  יהיה הקבלן אחראי  וכן  כן  שביל, מדרכה,  דרך,  כביש,  לכל 

(להלן:   אחרת  עילית  או  קרקעית  תשתית  לכל  ו/או  הטלפון  החשמל,  התיעול,  הביוב,  המים,  לרשת 

בתשתיות" עם"),  או  הביצוע    קשר  בשל מעשה  ובין  באקראי  נגרמו  ו/או הפגיעה  שהנזק  בין  עבודות, 

  מחדל מצדו של הקבלן. 

ו/או פגיעה 70.4 נזק  על אחריותו ועל חשבונו, באופן היעיל ביותר,    הקבלן מתחייב לתקן כל  כאמור לעיל, 

 ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה לתיקון שביצע. 

    אחריות לעובדים ולשלוחים . 71

או   71.1 ידו  על  המועסקים  וכל  עובדיו  כל  של  ולביטחונם  לבטיחותם  לשלומם,  אחראי  יהיה  הקבלן 

הנמצאים בשרותו, והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים לפי דין לעובד או לכל אדם אחר  

  , והוא פוטר בזה עבודות ההנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  תוך כדי ביצוע  

לאדם   שנגרם  נזק  לרבות  כאמור,  הקבלן  ידי  על  המועסקים  אלה  כל  כלפי  מאחריות  המזמין  את 
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קבלני   של  והן  הקבלן  של  הן  עצמאיים,  ועובדים  ספקים  מוצרים,  או  חומרים  שירותים,  המספק 

המשנה. המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה  

לן בגין נזק או תאונה כאמור עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  כנגד הקב 

  המזמין.  

כתוצאה   71.2 לשלם  שיחויב  סכום  כל  בגין  המזמין  את  ראשונה,  דרישה  עם  מיד  לשפות,  מתחייב  הקבלן 

  לעיל.  כאמורקיום התחייבותו של הקבלן -מאי

לקב 71.3 המגיעים  תשלומים  לעכב  רשאי  יהיה  נגד  המזמין  לתביעה  נושא  יהיו  אשר  הסכומים  בגובה  לן 

המזמין, כל אדם המועסק על ידי המזמין ו/או פועל בשירותו, בקשר לנזק ו/או אבדן שהקבלן אחראי  

לו כאמור לעיל עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין, בכפוף לכך  

  רישה כאמור לעיל ותינתן לו האפשרות להתגונן בפניה. שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על ד

 השגחה, שמירה,  ונקיטת אמצעי זהירות   . 72

ולמשך כל תקופת ההסכם יהיה הזוכה אחראי בלעדית    הקבלןלרשות    העבודותמיום העמדתו של אתר   72.1

 לשמירת האתר ויהא אחראי בלעדית לנקוט בכל האמצעים שיידרשו לצורך השמירה וההשגחה עליו.  

  העבודות ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת הרכוש וחיי האדם באתר    לןהקב 72.2

בעת   מעקות  העבודותובסביבתו  אזהרה,  שלטי  תאורה,  הגידור,  את  ויתחזק  שמירה  באתר  ויקיים   ,

ו/או    המזמיןבטיחות, ושאר אמצעי זהירות לביטחונם של המועסקים באתר, אורחים, מוזמנים, נציגי  

 כלל הציבור. 

על הבטיחות בעבודה, מניעת תאונות    הקבלן 72.3 שמירה  לצורך  הנדרשים  לנקוט בכל האמצעים  מתחייב 

והכול לפי הוראות כל דין לרבות ארגון    העבודותעבודה, שמירה על בריאות המועסקים על ידו באתר  

 . 1954- הפיקוח על העבודה, תשי"ד

הזוכה   72.4 לעיל,  האמור  בכלליות  לגרוע  באתר  מבלי  ידו  על  המועסקים  כל  בין  להפיץ    העבודות מתחייב 

  חוברת של הוראות הבטיחות והזהירות ונהלים לשעת חירום. 

שיבדוק את המצב הקיים במכון וימסור דו"ח שנתי לעיון  על חשבונו  כמו כן ישכור הזוכה יועץ בטיחות   72.5

יחות על חשבונו ולתפעל  המפקח וכן בכל עת שידרוש המפקח. על הזוכה ליישם את המלצות יועץ הבט 

  את המכון על פי הנחיותיו. 

אמצעי   72.6 לנקיטת  בקשר  המפקח  של  דרישה  כל  למלא  הזוכה  מתחייב  האמור  בכלליות  לגרוע  מבלי 

 זהירות נוספים.  

  ביטוח על ידי הזוכה –פרק י"א 

ניהול תשתיות ופרוייקטים   –עמק איילון המזמין בסעיף זה (ביטוח) יקרא: תאגיד מעיינות הדרום בע"מ ו/או  . 73

ישראל      בע"מ מדינת  ו/או    –ו/או  והשיכון  הבינוי  הקשורים  משרד  גופים  ו/או  בתאגיד  החברות  הרשויות 

  . לתאגיד ו/או משרד ממשלתי המממן את העבודות

יהיה אחראי עלמבלי לגרוע מהתחייבויות הקב . 74 על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא  פי כל דין,  -לן  

  הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה. 
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זה   . 75 בחוזה  הרשומות  הביטוח  דרישות  כל  בלבד.  הקבלן  על  יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוחים  עלות 

  הצדדים. ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין 

בזה   . 76 מצהיר  זה. הקבלן  חוזה  פי  על  לביצוע התחייבויותיו  אותו  שישמשו  וציוד  לרכוש  ביטוח  יסדיר  הקבלן 

לבטח   היה  שניתן  או אבדן  נזק  כל  בגין  כלפי המזמין   דרישה  או  בטענה  יבוא  שלא  ובשם מי מטעמו  בשמו 

  חברות ביטוח. אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מ

המצ"ב   . 77 ביטוחים  קיום  ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  הביטוח 

: אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם  (להלן   )1( ז'כנספח  

טוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים  משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לבי

  וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי.

"אישור . 78 כי  בזה  הרשו  ימובהר  ביטוחים"  זה  מיםקיום  נועד    בהסכם  פי    ולא  על  התחייבויות  את  לצמצם 

כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות    קיום ביטוחים הינו אך ורק  יהתמציתי של אישור   מהתוכןההסכם, ו

נוסח אישור  לגבי  הביטוח  על  ה  יהפיקוח  על  ביטוחים.  הצורך    קבלןקיום  ובמידת  דרישות אלו  ללמוד  יהיה 

 . להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות

ת זכויותיו ו/או את זכויות המזמין, יהא הקבלן  הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע א . 79

אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות  

  כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה כאמור. 

בלתי מ . 80 לנזקים  דין  פי  על  יהיה אחראי  לבדו  לגבול ההשתתפות  הקבלן  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  בוטחים, 

  העצמית הנקובה בפוליסה. 

ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לחתימת המזמין  על החוזה, ימציא הקבלן למזמין את אישור    7 . 81

על זה, כשהם חתומים  חוזה  פי  על  הנדרש  כפי  נכללים הביטוחים  הפוליסות בהן  ואת  ידי  - קיום הביטוחים 

  חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. 

ע  7 . 82 הקבלן  ימי  ימציא  בפוליסות,  ו/או  הביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  בודה 

  למזמין  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו   . 83

ו על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין  לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/א

על המזמין  אחריות כלשהי לגבי היקפו   כדי להטיל  לעיל, אין בה  לידי המזמין כאמור  אם לאו, והמצאתם 

  וטיבו של הביטוח. 

ליסות אך לא  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפו . 84

יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את  

  הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי חוזה זה. 

לרבות מחירים,   . 85 המזמין,  לדרישות  רלוונטי  שאינו  מידע  כל  ימחק  ובה  פוליסות  העתקי  להגיש  יכול  הקבלן 

  חים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב. שמות מבוט 

ו/או את   . 86 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הפוליסות 
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על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה   אישור קיום הביטוחים 

  הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.  אישור לתקינות אישור קיום 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה עקב אי המצאת   . 87

  או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת    הקבלן לבדו . 88

  תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין נזק   . 89

הפוליסה ) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר,    שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן

כלפי אדם   יחול  פטור מאחריות לא  בדבר  לעיל  האמור  כאמור.  לנזק  בזאת אותם מכל אחריות  פוטר  והוא 

  שביצע נזק בזדון לקבלן. 

נוספים   . 90 וגורמים  המשנה  קבלני  הקבלן,  המזמין,  את  יכלול  קבלניות  עבודות  ביטוח  בפוליסת  המבוטח  שם 

  המזמין התחייב להוסיפם לפוליסת הביטוח. ש

הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו: ביטוח עבודות קבלניות. ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות   . 91

  המוצר.  

בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר אשר ישמשו אותו   . 92

  פי החוזה זה. לצורך ביצוע עבודות על

לפיו   . 93 סעיף  על הקבלן.   יחולו  וההשתתפויות העצמיות  לפיו תשלום הפרמיות  סעיף  כל הפוליסות תכלולנה: 

מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק  

כלפי מבטחי המזמין  והביטוח של הקבלן    בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל

ידי המזמין.   על  שנערך  ביטוח  לכל  וקודם  ראשוני  חריג הינו  בביטול החריג    ביטול  אין  אולם  רבתי  רשלנות 

ובלתי תאונתי  פתאומי  זיהום  כיסוי  הדין.  פי  על  המבוטח  בחובות  ו/או  המבטח  בזכויות  לפגוע  צפוי.  -בכדי 

ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על  סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה  

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא    60כך בדואר רשום לידי המזמין  לכל הפחות  

  תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי. 

זיהום   . 94 יבוטלו חריגים או סייגים בגין:  צפוי. אי  -פתאומי תאונתי ובלתיבפוליסה לביטוח אחריות מקצועית 

קבלני   בגין  אחריות  מכוסה.  נזק  עקב  ועיכוב  השימוש  אובדן  לב.  בתום  מסמכות  חריגה  עובדים.  של  יושר 

  משנה. אובדן מידע ומסמכים.

  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  . 95

מאו  95.1 יהיה  לא  הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  מיום  סעיף  חר 

  ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן. 

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח    6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של   95.2

למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן  

  באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. 
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  לביטוח אחריות המוצר ירשמו: בפוליסה  . 96

מיום   96.1 מאוחר  יהיה  לא  הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  סעיף 

  ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן. 

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח    12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של   96.2

לום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן  למעט עקב מעשה מרמה או אי תש

  באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. 

  הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול שלושה פרקים כדלקמן:  . 97

פרק א' יבטח את הפרויקט ( העבודות ) במלוא ערכו ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי והרחבות כדלקמן:   97.1

נזקי  אדמה.  עקיף    רעידת  נזק  עובדים.  עליו  ברכוש  פגיעה  סמוך.  ברכוש  פגיעה  גניבה.  פריצה.  טבע. 

מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים. נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים עד  

מערך העבודה. פינוי הריסות. שכר מודדים. שכר אדריכלים. שכר מהנדסים. תקופת    20%לשיעור של  

מורחבת  תחזוק הכנת    24ה  כוללת  הפרויקט  עבודות  אם  שבועות.  ארבע  בת  הרצה  תקופת  חודשים. 

אלמנטים מחוץ לאתר ביצוע העבודות יורחב הכיסוי הביטוחי לכלילת מקרה ביטוח מחוץ לאתר ביצוע  

  העבודות. 

חבות  פרק ב' יבטח את סיכוני צד שלישי באתר העבודה ובסביבתו ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי והר 97.2

כדלקמן: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח  

לאומי כלפי עובדיו ולא עשה כך, במלוא גבול האחריות. נזק ישיר מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים  

ויברציה   רעד,  קרקעים.  תת  ומתקנים  בצנרת  מפגיעה  תוצאתי  נזק  האחריות.  גבול  והחלשת  במלוא 

משען. אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין או בעקיפין על ידי שימוש ברכב או ציוד מתנייע שאינו  

כל רכוש המזמין   גבול האחריות.  כלי רכב מנועי במלוא  פי הפקודה לביטוח  על  חייב בהסדרת ביטוח 

  למעט זה המבוטח בפרק א' יחשב כצד שלישי. שימוש במכשירי הרמה. 

יבט  97.3 ג'  זרים  פרק  עובדים  אדם,  כוח  לרבות חברות  מכל סוג  העובדים  כלפי  ח את אחריות המבוטחים 

  ואחרים. 

החובה   . 98 חלה  הקבלן  על  שהיא,  סיבה  מכל  הפרויקט  של  בערכו  שינויים  יחולו  הביטוח  תקופת  ובמהלך  היה 

 . לעדכן את סכום הביטוח מיידית, ולשלוח אישור קיום ביטוחים מעודכן על ביצוע העדכון האמור

לו   . 99 הדומה  אחר  נוסח  או  'ביט'  בשם  הידוע  נוסח  פי  על  תהיינה  מקצועית,  אחריות  ביטוח  למעט  הפוליסות 

  בכיסוי הביטוחי. 

  הרחבות שיפוי:  .100

בגין   100.1 המזמין  לטובת  שיפוי  הרחבת  תכלולנה  המוצר  ואחריות  מקצועית  אחריות  לביטוח  הפוליסות 

ותכלולנה הקבלן  של  מחדל  ו/או  טעות  ו/או  למעשה  יחשב    אחריותו  לפיו  צולבת"  "אחריות  סעיף 

  הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 

בפוליסה   .101 וכדלקמן:  הביטוח  ולתקופת  לתובע  יהיו  הביטוחים  קיום  ואישור  בפוליסות  האחריות  גבולות 

  –₪. פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים    10,000,000–לביטוח עבודות קבלניות, פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי  
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₪. בפוליסה לביטוח אחריות    6,000,000כפי שרשום בפוליסת קבלן הזוכה. בפוליסה לביטוח אחריות המוצר  

  ₪.   1,000,000 –מקצועית 

באם ביטוח עבודות קבלניות מוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית" אזי ירשם בפוליסה שגבולות האחריות   .102

  ג' הם ספציפיים לכל עבודה בנפרד. -ב ולפרקים 

ו/או   .103 נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  הקבלן  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הקבלן  שלדעת  ככל 

  משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

  כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין.  ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר יהיו בתוקף, .104

  . על הקבלן לגרום לכך כי הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן .105

במידה ויועסקו על ידי הקבלן, קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי   .106

בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית  לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים  

 . לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן

הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המזמין מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר   .107

ל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המזמין  פוליסה או פוליסות לפי בחירתו, על שם המזמין. כ 

או   בפוליסה  הקבלן  זכויות  כל  ההעברה  מיום  המזמין.  שם  על  הועברו  הפוליסות  או  שהפוליסה  מיום 

הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה  

ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או  לפרק זמן העולה על שלושים  

  הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות לה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בחוזה זה לעיל, ולאורך כל תקופת החוזה, מתחייב הקבלן למלא   .108

הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי חוזה זה  אחר כל  

צוויו   כל  על  לאומי  לביטוח  חוק  כל הוראות  למלא אחר  אף הם  יקפידו  מטעמו  קבלני המשנה  כל  כי  לוודא 

  ותקנותיו. 

פי   .109 ו/או על  חוזה זה  על פי הוראות  יתר התחייבויותיו  לגרוע מכל  דין, הקבלן מתחייב לקיים את  מבלי  כל 

יקבעו  אשר  הבטיחות  יקבעו-נוהלי  שלא  -אם  הקבלן  מתחייב  כן  המבטח.  ע"י  ו/או  המזמין  ע"י  לעת  מעת 

לנזק   לגרום  עלולים  אשר  לרכוש,  נזק  לגרום  או  מחדל  או  מעשה  כל  לעשות  לאחר  להתיר  לא  ו/או  לעשות 

  כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם. 

לן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור  הקב .110

כדי   פעולה  כל  לעשות  המזמין  ולדרישת  הביטוח.  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  כל  על 

  לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

(ביטוח) על כל סעיפי המשנה שב .111 ו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה, או כדי  הוראות סעיף זה 

להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור,  

כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי  

  זק (למעט המזמין) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. לפטור את גורם הנ

  . הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה .112
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 .  

  סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים  –פרק י"ב 

של   .113 בכתב  מראש  הודעה  מתן  לאחר  רשאי,  המזמין  יהיה  להלן,  המנויים  מהמקרים  אחד  (חמישה)    5בכל 

עבודות בין  הולסלק ממנו את ידו של הקבלן, ולבצע את    העבודותימים, לתפוס את החזקה הבלעדית באתר  

אחרת דרך  בכל  או  ובין  הקבלן  בעצמו  חשבון  העל  הציוד,  החומרים,  בכל  כך  לשם  ולהשתמש  מתקנים  , 

שבאתר, וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום  

  המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה: 

כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים או שעושה סידור עם נושיו או לטובתם, או כשהוא בפירוק, לרבות   113.1

  ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר); פירוק זמני, או בפירוק מרצון (פרט לפירוק

קבלן  113.2 מעסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  ממחה  ו/או  מעביר  ו/או  מסב  משנה  -כשהקבלן 

  בביצוע העבודות ללא אישורו בכתב ומראש של המזמין; 

במהלך   113.3 העבודות  את  לבצע  הקבלן  נמנע  החוזה;  מביצוע  מסתלק  ימים  לו(ש  30כשהקבלן  שים) 

  אריים הוא ייחשב כמי שהסתלק מביצוע החוזה;קלנד

תוך   113.4 מציית,  ואינו  ביצוען  מהלך  את  מפסיק  כשהוא  או  העבודות,  בביצוע  מתחיל  הקבלן    14כשאין 

  להתחיל או להמשיך את ביצוע העבודות;   מהמנהל(ארבעה עשר) ימים קלנדאריים, להוראה בכתב 

בדרישות החוזה מסיבה כספית, טכנית, או  הוכח למהנדס, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מסוגל לעמוד   113.5

  מכל סיבה אחרת ו/או אינו מעוניין בביצוע העבודות ו/או בהמשכן; 

  כשיש בידי המהנדס הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה;  113.6

כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן, או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם   113.7

  הו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה; כלש

ול 113.8 החוזה  במסמכי  הכלולה  כלשהי  אחרת  התחייבות  הפר  המועד  כשהקבלן  תוך  ההפרה  את  תיקן  א 

  המזמין.  שקבע

 העבודות. בכל מקרה אחר שבו הוקנתה בחוזה זה למזמין הזכות לסלק ידו של הקבלן מאתר ביצוע  113.9

כאשר הקבלן מתנהל ברשלנות בטיחותית ומסכן את עוברי האורח ו/או עובדיו ו/או כל אדם לפי שיקול    113.10

  דעת המזמין  

ידי   .114 על  החוזה  ביטול  משום  בה  אין  לעיל  להוראות  בהתאם  ממנו  הקבלן  של  ידו  וסילוק  האתר  תפיסת 

החוזה,   לפי  התחייבויותיו  בכל  לעמוד  חייב  יהיה  והקבלן  ממנו  המזמין,  מנע  שהמזמין  להתחייבויות  פרט 

  מובהר כי:זה  לקיימן; מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף

זכויותיו של המזמין, חובותיו של הקבלן והביטחונות שמסר הקבלן למזמין לא יפגעו מחמת סילוק ידו   114.1

  של הקבלן מהאתר; כל אלה יישארו בתוקפם המלא. 

  ו הציוד השייך לקבלן והנמצא באתר. למזמין תישמר הזכות לעכב את החומרים ו/א 114.2
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בת 114.3 בנקאית  ערבות  כל  לחלט  רשאי  יהיה  תשלומי  -המזמין  את  לדרוש  ו/או  הקבלן  לו  שמסר  תוקף 

  הביטוחים למטרת השלמת הפרויקט באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת. 

ע לקבלן בכתב, את  ויודי  מזמיןסמוך לאחר תפיסת האתר על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, יקבע ה  .115

של   ערכם  וכן  מהאתר,  ידו  סילוק  למועד  עד  החוזה  ביצוע  בעד  הקבלן  לו  זכאי  לדעתו  אשר  הסכום  אומדן 

  עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר באותו מועד. 

משעת תפיסת האתר כאמור על ידי המזמין, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה   .116

הוצאות השלמת העבודות, וכן דמי  זמין  ידי ה-ועד שיתבררו ויאושרו בכתב על  העבודותתקופת  עד שתסתיים  

וכן   ידי הקבלן,  על  למזמין  הוצאות כלשהן, שנגרמו  ונזקים או  כל דחייה בהשלמתן,  על  נזק שנגרם למזמין 

ה שבין  ההפרש  את  לקבל  זכאי  הקבלן  יהא  ואז  בתשלומם,  חייב  שהקבלן  כלשהם  אחרים  תמורה  פיצויים 

המגיעה לו בגין העבודות שביצע בפועל בהתאם לחוזה בניכוי כל ההוצאות, הנזקים והפיצויים, כפי שאושרו  

 המזמין. ידי -על

למען הסר ספק, מובהר בזה, שכל מחלוקת ו/או תביעה של מי מהצדדים לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב   .117

 ביצוע התחייבויות הקבלן לפי החוזה. 

ומכל   .118 עת  בכל  גמר,  לידי  ההסכם  את  להביא  הזכות  שמורה  למזמין  כי  מובהר  לעיל,  לגרוע מהאמור  מבלי 

ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם במועד    30סיבה שהיא, באמצעות מתן הודעה מראש בת   יום לקבלן. 

על שהושלמו  העבודות  עבור  רק  לתמורה  זכאי  יהיה  והקבלן  בהודעה  להסכ- הנקוב  בהתאם  לשביעות  ידו  ם 

רצון המזמין עד למועד סיום ההסכם. לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה והוא לא יהיה זכאי  

  ידי המזמין כאמור.  -לכל פיצוי בנסיבות הבאת ההסכם לידי גמר על

  איסור הסבה, העברה ו/או המחאה  –פרק י"ג 

לאח .119 להמחות  או  להעביר  להסב,  למסור,  זכאי  יהיה  לא  ו/או  הקבלן  מזכויותיו  חלק  כל  לאחרים  או  ר 

  ללא הסכמת המזמין בכתב ומראש. כן מוסכם בזה כדלקמן: שבחוזה,מהתחייבויותיו 

  העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר. 119.1

יות שהיו  (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר ממניות השליטה בתאגיד הקבלן מבעלי המנ  25%העברת   119.2

  תחשב אף היא "המחאה".  –במועד חתימתו של חוזה זה לאחרים 

ולא   .120 לאחר,  ממנו  חלק  כל  ו/או  זה  בחוזה  לו  המוקנית  זכות  כל  להעביר  ו/או  למסור  לא  מתחייב  הקבלן 

באתר   השימוש  את  כלשהו    העבודותלהרשות  ובאופן  כלשהי  לתקופה  מהם  חלק  בכל  ו/או  בו  במצוי  ו/או 

ו/או בכל הנאה ממנו, בין אם החזקה או ההנאה מוגדרים ובין    העבודותלאחר, לא לשתף אחר בחזקה באתר  

או בכל חלק ממנו,    העבודותאם הינם בלתי מוגדרים, וכן אסור לקבלן להעניק למישהו זכות כלשהי באתר  

  ן ללא תמורה אלא בהסכמתו בכתב ומראש של המזמין. בין בתמורה ובי

הסכמת המזמין כאמור בפרק זה לעיל אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן   .121

בהסכמה   אין  כן  ועובדיהם.  כוחם  באי  העבודות,  מבצעי  של  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  יישא 

  ות כלשהי המוקנית לו כלפי הנמחה. כאמור של המזמין כדי לפגוע בזכ

 למזמין שמורה הזכות להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה זה.   .122
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  הוראות שונות – י"דפרק 

ובין במועד של זכות מזכויותיו של המזמין שבחוזה   .123 ויתור או אי הפעלתה בין בכלל  שום אורכה, הנחה או 

או   כוויתור  ייחשבו  לא  דין  לפי  בכתב  ו/או  נעשו  אם  אלא  תוקף  להם  יהיה  ולא  המזמין,  בזכויות  כפוגעים 

 חתום כדין על ידי המזמין. 

או   .124 אוויר קשה, שביתות  חירום, מזג  גם בכל מקרה של משבר לאומי, מצב  רציפות מתן השירותים תשמר 

  השבתות מכל סוג שהוא ולרבות משבר נגיף הקורונה, וכן בכל מצב של סכסוך בין הצדדים.

ילמדו   .125 ולא  תקדים,  תהווה  לא  מסוים  במקרה  החוזה  מתנאי  לסטות  מטעמו  מי  או  המזמין  מצד  הסכמה 

  ממנה גזירה שווה למקרה אחר במהלך ביצוע חוזה זה. 

לפי החוזה, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור כולל על אותן    ו לא השתמש המזמין בזכויות המוקנות ל .126

  זכויות, או על כל זכות אחרת.

  היה תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב חתום כדין בידי הצדדים. לא י .127

מבלי לפגוע בזכויותיו של המזמין לכל סעד לפי החוזה ו/או לפי דין, יהיה המזמין זכאי בכל מקרה לקזז ו/או   .128

לכיסוי   כל סכום כסף  ו/או מאחרים לקבלן,  יגיעו מהמזמין  ו/או כספים אשר  כל  לחלט מתוך כספי הקבלן 

  אשר יגיע למזמין מהקבלן, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בכל דרך אחרת.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

 _________________          ____________________     _________________  

  הקבלן                               החברה             התאגיד 
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  מסמך ג' 

  

  בלתי נפרד המהווה חלק  

  

  9994/2022  לחוזה מס'   
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  (לא מצורף)  1- מסמך ג' 
  המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משהב"ש, משרד  הביטחון ומע"צ

  מוקדמות  00
  עבודות עפר   01
  עבודות בטון יצוק באתר  02

 מוצרי בטון  טרום  03
  עבודות בניה  04
  עבודות  איטום   05
  מתקני תברואה  07
  מתקני חשמל   08
  בטון דרוך עבודות   13
  עבודות אבן   14
  תשתיות תקשורת   18
  רכיבים מתועשים בבניין   22
  כלונסאות   23
  פיתוח האתר  וסלילה     40
  גינון  והשקייה     41
  קירות תמך קרקע משוריינת  43
  גדרות ומעקות   44
  סלילת כבישים    51
  קוי מים ביוב ותיעול    57
  עבודות יומיות (רג'י)   91

למועדים העדכניים ביותר במהדורתם האחרונה, וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך וע"פ הפניות פרקי המפרט יהיו  
  שבפרקים דלעיל, או  במפרט המיוחד.

  : הערה 

המיוחדת  הוועדה  שבהוצאת  הכלליים  למפרטים  היא  הכוונה  הכללי"  "המפרט  ההגדרה  מופיעה  בו  מקום  בכל 
  ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.בהשתתפות משרד הביטחון ומשהב"ש או בהוצאת  

ניתנים לאיתור   ואינם ברשותו של הקבלן  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו להזמנה להציע הצעות 

הביטחון משרד  אתר  באינטרנט,  לספק     http://www.online.mod.gov.il   ולהורדה  מפרטי   –ינוי  ב  –(מידע 
  בינוי). 

  הצהרת הקבלן 
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים בהזמנה להציע הצעות/חוזה זה, קרא 
והבין את תכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות 

  הציע הצעות/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.בהם. הצהרה זו מהווה נספח להזמנה ל
  
  

    חותמת וחתימת הקבלן 
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  1/1נספח מס' ג

  

  מוקדמות-00פרק  
, או פרקים רלוונטיים )2009(מהדורת דצמבר    במפרט הכללי  00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק  

  אחרים שלו.

  

  הבאים:פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים 

     אור העבודה ית אתר העבודה ו. 00.1

  הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  00.1.1

  בטיחות וגהות בעבודה  00.2

  תכולת המפרטים והתוכניות  00.3

  עבודה, ציוד וחומרים 00.4

  מהנדס באתר  00.05

  אחריות הקבלן  00.6

 מניעת הפרעות  00.7

  תנועה על פני כבישים קיימים  00.8

 אמצעי זהירות  00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים   00.10

 סמכויות המפקח  00.11

  כניות ות  00.12

 רישיונות ואישורים  00.13

  לוח זמנים  00.14

 משך ביצוע  00.14.1

 סדרי עדיפויות  00.15

 אחריות  00.16

  מדידות  00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע  00.18

 משרד שדה     00.19

 מסירת העבודה  00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות    00.21

  מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה   00.22

 סילוק פסולת  00.23

 סילוק עודפי עפר  00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות   00.25

 בדיקות מעבדה     00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע   00.27

 לפרויקט שילוט   00.28

 הגשת חשבונות ביצוע   00.29

  עתיקות   00.30

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה  00.49
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 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל   00.51

  עבודה בשלבים ובהפסקות  00.52

  אמצעי זהירות  00.53

 אישור שלבי העבודה  00.54

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:   00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:   00.57

 עבודות במשמרות ועבודות לילה  00.60

 גידור הפרויקט  00.61

 עבודה בשטחים מוגבלים 00.64

  עבודות תכנון תאום ואישורים  00.66

  

  אור העבודהיתאתר העבודה ו–. 00.1

  "  301שיקום קו ביוב רח סלעית ושיקומו וביצוע שצפ   –האתר 

  ופיתוח". "עבודות ביוב   דוגמא-שא מכרז/חוזה ונ

  רח סלעיצ. –מבנה 

  הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

הסדרי תנועה  ולאשר מול כל הגורמים המוסמכים על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן  .1

ולבצע את כל התאומים  מאושר על ידי כל הגורמים הנדרשים באמצעות מהנדס תנועה  על חשבונו  זמניים

 אישור לעבודות.   הנדרשים לצורך קבלת

חברת נתיבי ישראל,  , נתג"זמשטרה, חוץ לרבות הגורמי  כול עם את תחילת העבודות  על הקבלן לתאם  .2

כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא  קבלת אישורי חפירה , מודגש כי חברת החשמל, בזק, הוט וכיוצ"ב

כניות  ותולאשר תכנן לרשאי   תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין

 בעבור ביצוע התכנון.   ולקזז מהקבלןהסדרי התנועה הזמניים בעצמו 

כניות שיציג לפני תחילת ביצוע העבודה יכולים לחול  וכי באישורים שיינתנו לת  ,הקבלן יביא בחשבון .3

שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש  

אישור תכנית חלופית  מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן יישומם בשטח בהתאמה, 

   .הזמנים ותבלוחשינויים  , ו/או שלום נוסףיהיה עילה לדרישות תכנ"ל לא 

זמניים לשלבי הביצוע, באמצעות נותני שירותים ועובדים על חשבונו הסדרי תנועה על הקבלן לבצע  .4

מקצועיים ומיומנים ובעלי כל האישורים הנדרשים על פי דין לעניין זה המאושרים מראש על ידי המזמין  

ת בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה,  , מעקות בטיחו הבטיחות לרבות כל אביזרי 

דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים,  

פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם  

יקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש בעגלות חץ, צביעה והעלמת צבע זמניים  לצרכים ולהוראות הפ 

כולל חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית  

 במידת הצורך. 

נון ואישור  ת עבור העסקה של מהנדס תנועה מטעם הקבלן, תכועבור כל הוצאות הקשורנוסף  שולם בילא  

שלות הביצוע  תקופת  כל  למשך  הזמניים  התנועה  הסדרי  של  ותחזוקה  הפעלה  כולל    הפרויקט  כניות, 

העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט. כל ההוצאות האמורות  

 היו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם בגינם כל תמורה מטעם החברה.
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תעלות, סגירת  הזמני של הכיסוי  למהיר התקשות ואספלט קר   CLSMשימוש ב על חשבונו   על הקבלן לבצע  .5

בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל על פי תכנית הסדרי התנועה  

 .  והוראות המפקח

 דעתו המוחלט.  מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול  .6

לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה הזמניים   תרשאי  החברה .7

 .כניותיו ואישורי הרשויותוואישורו כי המתקן בשטח תואם את ת

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב   .8

 ימים בשבוע כולל חגים והפסקות עבודה.   7שעות ביממה,  24ביצוע העבודות של 

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך העבודה ובכל   .9

 שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר. 

קבלן ויכללו במחירי היחידה השונים  התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על ה . 10

 בכתב הכמויות.  לכך  במידה וקיים סעיף אאל

  בטיחות וגהות בעבודה -00.2

  כללי 

  בטיחות) לחוזה: אמצעי ( 15  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

ג' כנדרש בתקנות    .1 צד  על תנאי הבטיחות של העובדים ושל  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור 

הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות  

  אחראי בטיחות.

בגבולות    הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר  .2

התב"ע   לפי  זה  השכונה  מצב  אחרים  ריישא.  בחוזים  נוספים  קבלנים  במקום  יפעלו  אם  גם  שינוי    .ללא 

בזק,     חח"י,  (כגון:  תשתית  חברות  של  נוספים  קבלנים  משתלבים  הפרויקט  גבולות  בתוך  בנוסף, 

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי    -וכיוצב')  הוט, סלקום, פרטנר,

  תבכל מקרה האחריות הראשי   ול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך.היחידה, ולא ישולם לו תגמ

וללא תוספת  ,  לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

  כספית כלשהי. 

רשאים    המפקח  .3 החברה  בטיחותיים  ו/או  בתנאים  נעשית  וזו  במידה  הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק 

  גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.   גהותייםו

ניהול  בפרויקט זה ממונה בטיחות    יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקטהקבלן    .4 מטעמו אשר יפקח על 

  הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה.  

מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו    ם החברההחברה  לרבות המתכננים והיועצים מטעהקבלן משחרר את    .5

  למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.  

 

(ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי בטיחות שונים) אמור   קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל 

  לות בפרויקט.  לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגוב

כולל   ההסדרים  כל  לקיים  אחראי  יהיה  אשר  וגהות  בטיחות  כאחראי  מוסמך  עבודה  מנהל  ימנה  הקבלן 

יקיים   לבטיחות  האחראי  המתחייבות.  והדרישות  ההנחיות  בדבר  באתר  והמבקרים  העובדים  כל  תדרוך 

לה על הקבלן חובה  תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שח

  מוחלטת על קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות. 

  

 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע. 
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תנועה   להתקני  משרדית  הבין  הועדה  בדרישות  יעמדו  הזמניים  הבטיחות  ואמצעי  והתמרור  השילוט 

  ובטיחות. 

  . המקובל על ידי "נתיבי ישראל" סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג  

  

  תכולת המפרטים והתוכניות 0.03

לת כן אין מן ההכרח  ויש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי,  ועל  ולכתב הכמויות  כניות 

 כניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.ושכל עבודה המתוארת בת

  רט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת.כל הכתוב במפ .1

כניות ומפרטים משלימים  ול עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכ .2

, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות  מזמין העבודהמיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

  החוזה. והמפרטים של 

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים   .3

    כניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש (ובכתב) ע"י המפקח.ווהת

המהנדס וכיו"ב, הכוונה   \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

  המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.  \לאישור האדריכל 

  

  עבודה, ציוד וחומרים 4.00

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן  .  1

  ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו). 

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן  

ידי המפקח. על  קבלני    יאושר  כולל  עבורו בשטח  הפועל  ציוד  לכל  וביטוח  תעודות טסט  עם  תיק  לנהל  הקבלן  על 

  משנה. 

נכוןו. כל העבודות תבוצענה בהתאם לת  2 ובאורח מקצועי  , בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים כניות 

  הכלליים לשביעות רצונו של המפקח. 

תקנות    דרישות,  לאותן  בהתאם  תבוצענה  מוסמכת  רשות  של  וכד'  תקנות  דרישות,  קיימות  לגביהן  אשר  עבודות 

ל אותה  וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' ש 

  . ימים מעת הבקשה 10תוך   רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח 3

החומרים   מאותם  דגימות  להגיש  זאת  עם  ויחד  בהם  להשתמש  בדעתו  אשר  החומרים  מקור  על  לצורכי  אישור 

  בדיקה. 

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה 

ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה  זה. 

  מהמקום, על חשבון הקבלן. 

יביא  למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל    הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן 

ידי   על  שתיקבע  מוסמכת  במעבדה  תבוצענה  העבודה  במהלך  שוטפות  בדיקות  כולל  ותוצאות  המזמין  הבדיקות 

  הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 

  

  מהנדס באתר  0500.

פת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע  הקבלן יעסיק מהנדס ראשי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקו

או    1958-ח"תשי ,  והאדריכלים  המהנדסים  חוק  לפי רשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים    הנדסה אזרחית,
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לדעת   ,ובעל ניסיון מוכח  בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית (בניה) של משרד הכלכלה  הנדסאי

לפחות    ,המפקח זה.  שנים  3של  נשוא מכרז  ובהיקף  עבודות מהסוג  זו  בביצוע  גורעת הוראה  חוק  מדרישות   אינה 

  אחרת הקיימת בדין. ומכל דרישה מדרישות משרד העבודה, ותקנותיו,  1965-התשכ"ה התכנון והבנייה  

  

  . ןבאתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבל ו של המהנדסנוכחות

  כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד. שהמהנדס יחתום על היתר הבניה ככל שיידר

  

  אחריות הקבלן  .600

העבודה, כי הוא היודע את מטרת  כישות משפטית  ואים את הקבלן  בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר 

הת את  המפרטים,  ומכיר  הוא    כתבכניות,  וכי  זו,  עבודה  של  למיניהן  הדרישות  יתר  וכל  החומרים  סוג  הכמויות, 

  בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

המ של  ושלמותם  התקינה  לפעולה  כאחראי  הקבלן  את  רואים  את   בניםלפיכך  להפנות  ועליו  ידו  על  המבוצעים 

בת פרט  לכל  המפקח  של  לבו  לכך ותשומת  לגרום  עלולים  אשר  וכו',  במידות  התאמה  אי  בתכנון,  טעות  כניות, 

הכספית  האחריות  בכל  לשאת  ועליו  בלעדי,  כאחראי  אותו  רואים  כן,  עשה  לא  כראוי.  יפעלו  לא  שהמתקנים 

  והאחרת. 

  

  מניעת הפרעות .700

מתחייב  באתר   הקבלן  המתנהלים  הסדירה  והתנועה  החיים  בצרכי  מרבית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע 

  ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע 

תם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות לתנוע

במידת הצורך ובאישור   התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט   מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל  של המועצה המקומית  המפקח

  וכו' המתחייבים מכך. 

, כמוגדר על ידי באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק    הרשות המקומית.  

וכו'. הבטחת   המועצה הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה,  הצורך לבמידת    לשינוי

ולא היחידה  במחירי  כלול  עוקפות  דרכים  ביצוע  לרבות  כנ"ל    בנפרד.  םעבורישולם    תנועה 

שטחי   ניקוי  טיאוט  דרכים,  הרטבת  כולל  עבודתו  של  כתוצר  ולכלוך  אבק  במפגעי  ויטפל  אחראי  יהיה  אף  הקבלן 

  עבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה. ה

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום 

כל  נקיטת  עקב  שנגרמו  עיכובים  בגין  של הקבלן  תביעות  כלל  יוכרו  לא  כן  כמו  בנפרד.  עבורן  ישולם  ולא  השונים 

  מצעים למניעת הפרעות. הא

  

  תנועה על פני כבישים קיימים  .800

מצוידים  רכב  כלי  באמצעות  ורק  אך  תבוצע  אחרת  מטרה  לכל  והן  וחומרים  ציוד  העברת  לצורכי  הן  תנועה  כל 

  בגלגלים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר הדרכים  

  בהן כל תנועה. 

  אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח. 
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  אמצעי זהירות  .900

הדרו הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן  עבודה, א.  תאונות  למניעת  שים 

  לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. 

 ריישאיהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. מצב זה  הקבלן  ב.  

  . חוזים אחריםללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים ב 

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על  שמירה על  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת  

קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות 

את   להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  ושלטי  אורות  של זמניות,  הימצאותם  בשל  להיגרם  העלולות  מתאונות  הציבור 

בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר 

חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר 

  כתוצאה מהעבודה. 

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן על חשבונו עבודות ו  6נספח ז'יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי    הקבלן

  דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות. 

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש 

המזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום ו

בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין    ח לוויכואותם הסכומים אשר יהוו נושא  

ת עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררו

לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר 

  העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי בגין נושא זה. 

  

ו/אוג תיקון  עבודה,  של  במקרה  ו/או  .  בניקוי  לפגוע    צורך  ומבלי  קיימים,  בקרה  שוחות  או  לביבים  התחברות 

אמצעי   בכל  ולנקוט  רעילים  גזים  להמצאות  השוחות  או  הביבים  את  תחילה  לבדוק  הקבלן  על  דין,  כל  בהוראות 

  הזהירות  

  

  הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו    עבודותים כדי להגן על ה הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרוש

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל י למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

לפני מסירת העבודההמי וסתימתם  עונת הגשמים  במשך  במצב תקין  רצונווהכל    ם, החזקת האתר  של   לשביעות 

  כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  .המפקח

יתוקן ע"י    על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן,

  הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים 

  ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב. 

  

  סמכויות המפקח  100.1

  האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה. א. 

     . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

  קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה.  תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

  

  כניות ות 200.1
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  למכרז אשר ייתכן ויחלו בהם שינויים. כניות וכניות המצורפות בזה הן תוהת

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס יכניות אשר יישאו את החותמת "לבולפני הביצוע ימסרו ת

  כניות למכרז מסיבות כל שהן. ולת

  ת קודמות. כניווצוע" נוספות שיחליפו ת יכניות "לב ובמהלך הביצוע ייתכן וימסרו ת

ש או  פיצויים  שום  לקבל  לדרוש או  זכות  לא תהיה  המנהל שומר ילקבלן  עדכונים אלה.  עקב  היחידה  נוי במחירי 

  כניות מאלה אשר הוצגו במכרז.ולעצמו זכות לגרוע או להוסיף ת

  

  שיונות ואישורים יר 300.1

הר כל  את  למפקח  הקבלן   ימציא  העבודה  ביצוע  תחילת  והאישוריםילפני  הת  שיונות  לפי  העבודה   כניותו לביצוע 

הר להשגת  הדרוש  בכל  לטפל  מתחייב  ההוצאות יהקבלן  כל  את  לרשויות  לשלם  מתחייב  הקבלן  הנ"ל.  שיונות 

הר קבלת  לצורך  הדרושות  עבורם.יוהערבויות  לו  ישולם  ולא  חשבונו  על  יהיו  אלה  תשלומים  הקבלן    שיונות.  על 

  לתאם ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו. 

 

  לוח זמנים  400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע    ימי עבודה  14הקבלן יגיש למפקח תוך   .1

בהצעתו.העבודה שהגיש  הזמנים  לוח  בסיס  על  מעקב  ,  יאפשר  הזמנים  הביצוע  כל  אחר    לוח  שלבי 

סוג   מכל  ציוד  ניצול  חומרים,  אספקת  כולל  הביצוע,  של  והשלבים  התהליכים  כל  את  יקיף  והוא 

ושילוב   המשניים  הקבלנים  ושל  הביצוע  של  השונים  והשלבים  השונות  העבודות  שילוב  שהוא, 

ממ ויוגש  יהיה  הזמנים  לוח  המחייב.  הזמנים  ללוח  בהתאמה  אחרים  קבלנים  עם  וחשב  העבודות 

וכו' יחולו על הקבלן      . כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכוןPROJECT  MSבתוכנת   

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם  חשבון חודשילהגשת כל  לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח. 

ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על  מובהר כי כל סטייה  .3

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי   םידי הקבלן טרם ביצוע השינויי

 מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע. 

הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו  מובהר כי אישור / אי אישור מנהל   .4

במידה ויידרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה הנושא   הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 יובא לאישור ועדת המכרזים.

  

  משך הביצוע  00.14.01

נדרשת   כולו  הפרויקט  פרסום  השלמת  בעת  שנקבע  החודשים  מספר  החלבתוך  התחלת    המכרז  צו  קבלת  ממועד 

 , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה.  ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי  עבודה

,  והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודותטרם הושלם התכנון  ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי   .1

שורים לא תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה   הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האי

 לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך. 

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות   .2

 או טענות כלשהן. 

 

  פויות סדרי עדי 500.1
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  את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'   ה לעצמ  תשומרחברה   ה

  . ולשנותם בכל עת

 הן כספית והן בנושא לוח זמנים.  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ 

  

  אחריות  600.1

בחוזה   לאמור  כגון  בנוסף  ספקים  או  מיצרנים  שיקבל  וערבות  אחריות  תעודות  לחברה  הקבלן  תעודות   -יעביר 

  אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת. 

  הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין. 

  

  מדידות  .1700

לפני    מדידת  .א מוסמכים.  מודדים  ע"י  נעשתה  הקיים  בשטח  המצב 

ילה, פיתוח והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד את צירי  עבודות הסל   ביצוע

אלו   גבהים  הקיים.  תוואי  בתחום  קיימים  גבהים  למדוד  כן  כמו  הכבישים, 

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן     שנמדדו ע"י מודד

נכונות    10ערער הקבלן על הנתונים תוך   יום מצו התחלת העבודה. ערעור על 

לפיקוח.    המצב הקיים ותוגש  מוסמך  מודד  ע"י  מדידה חתומה  במפת  תלווה 

נותן העבודה לביצוע     במידה ותתגלה אי התאמה יזמין המפקח מודד מטעם 

  מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי הכמויות. 

.  .ב נקודות  יימסרו   קוא    P .Iלקבלן  רשימת  נקודות אלהועם  של  כל  .  רדינטות 

די  ברמת  יהיו  לקבלן  שיימסרו  המדידה  הסימונים  תקנות  את  התואמת  וק 

   לפרצלציה.

בשטח,    .ג שסימן  הנקודות  וכל  הנ"ל  הקבע  נקודות  לשלמות  אחראי  הקבלן 

יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא,  הקבלן  

 עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.  

הי  .ד כנ"ל  ומיקום  סימון  מדידה,  לגבי  הקבלן  של  והוא  אחריותו  מוחלטת  א 

או   סטייה  שגיאה,  כל  סימון    -אי  יתקן  מדידה,  מתוך  נובעת  אשר  התאמה, 

המפקח. של  רצונו  לשביעות  נוסף,  תשלום  ללא  כנ"ל,  כתוצאה    ומיקום  אם 

אי או  סטייה  התוכנית,  - משגיאה,  לפי  שלא  עבודות  תבוצענה  כנ"ל  התאמה 

ת התיקון תהיה  יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבוד

 על חשבון הקבלן.  

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים    .ה

אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי  

ידי   על  שיקבע  במרחק  לו,  ובמקביל  הציר  בצד  יסומן  ההבטחה  קו  בסימון. 

 המפקח. 

עפר    .ו עבודות  של  כמויות  חישוב  וחתכים  ות  יאושרולשם  קיים  מצב  כניות 

   .קבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקחלרוחב שנמדדו ע"י מודד מטעם ה
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הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה    על  .ז

הסימון   דיוק  את  בחתימתו  יאשר  המודד  מתאים.  ציוד  באמצעות  אחרות, 

הדיוק  התוא לרמת  בהתאם  וזאת  הנתונה  הפרצלציה  של  הדיוק  רמת  את  ם 

המדידה. תקנות  עפ"י  בחתימת    הנדרשת  יהיו  שיוגשו  הכמויות   חישובי  כל 

 המודד המוסמך. 

) הוא יחדש  P .Iפגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות .אם    .ח

ה דיוק  ברמת  מוסמך  מודד  ע"י  חשבונו,  על  אלה,  נקודות  מתאימה  וינעץ 

לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י  

 הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל. 

של    כל  .ט היחידה  במחירי  כלולות  והן  בנפרד  ישולמו  לא  האמורות  העבודות 

 החוזה. 

מדידה    בכל  .י קווי  בין  סתירה  של  הפרטיות    - מקרה  החלקות  גבולות 

 הם המחייבים.  (הפרצלציה)

קבע    .יא נקודות  שמירת  על  בלעדי  אחראי  הקבלן  כי  נוספת  פעם  בזאת  מודגש 

לצורך   קבע  נקודות  מערכת  להקים  הקבלן  על  הפיקוח.   ידי  על  לו  שתמסרו 

בקוטר   בקידות  שיוצק  בטון  בסיס  על  יוקמו  נקודות אלו  עבודות.    0.5ביצוע 

לפחות   ובעומק  לא  2מטר  כחלופה  קרקע.  לסוג  בהתאם  ניתן  מטר  לעיל  מור 

ולא   יציבים  מבטון  אלמנטים  בסיס  על  מאוזנות  פוליגון  נקודות  להקים 

אולם   כביש  לגבולות  מחוץ  יוקמו  הללו  נקודות  בעתיד.   לפירוק  מיועדים 

הבטחת   מודד  ידי  על  ויאושרו  ייבדקו  קבלן  של  הקבע  נקודות   כל  בקרבתו. 

העב כל  בהן.  להשתמש  ניתן  יהיה  אישורו  לאחר  ורק  הנ"ל  האיכות  ודות 

כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא ישולם עבורן שום תוספת. כ"כ על הקבלן  

 לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות. 

  המציע בדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס המציע  רואים את  

  היכולים להשפיע על מחיר העבודה. הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימיםאת 

  לידי ביטוי   בא   אינותנאים אשר קיומם    הקרקע, לרבותאי הכרת תנאי    למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  

  . המצורפותכניות ובת

בשלבים  תתבצע  עבודה.,  העבודה  בשעות  מאוכלס,  לא  באזור  לדאוג  הקבלן  גישה על  שיאפשרו  בטיחות   מצעי 

ההן  ובטוחה  רציפה   באתר,לתושבי  שיועסקו  השונים  לקבלנים  והן  בערכי    אתר  מפגיעה  הימנעות  תוך  זאת  כל 

  כלולים בהצעת הקבלן   בגין האמור בסעיף זהכל הוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים  הטבע.  

  ולא ישולמו בנפרד.    

  

  משרד שדה    .1900

ל ו שיכל באזור העבודה  יד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח   מ

  בין היתר: 

שירותים,   בגודל    נותשולח  2בחון,  מטמשרד,  מגירות  בגודל    70×150עם  ישיבות  שולחן  +    70×200ס"מ   6ס"מ  

עם  י כ,  כסאות   שתי דלתות  פח  ארון  מנהלים אחד,  ראשית מפלדה, מקרר סא  דלת  מזגן,  וצילינדר,  ,  קטן  מנעול  

  . מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב 3×2כניות בגודל ומתקן למי שתיה חמים וקרים, לוח לתליית ת
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וינוק   ה המבנ תקופת   היתוחזק  כל  במשך  החודשיים  והחשבונות  האחזקה  החיבור  תשלומי  כל  כולל  הקבלן  ע"י 

  הביצוע. 

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה  ורואים את   3.5×10-חתו ממידות המבנה למפקח לא יפ

  תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמור בסעיף  

  .שעות לכל היותר 48זה בתוך 

ספ הסר  תיחשב למען  הנ"ל  לכל  והתמורה  בנפרד  לקבלן  ישולם  לא  הקבלן.  חשבון  על  יהיה  לעיל  האמור  כל  ק 

כל  כולל  ועל חשבונו  ע"י הקבלן  יפונה המשרד  ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה 

  הציוד שסופק.  

א יוכל לעשות כל שימוש במבנה או  מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן ל

בו    למען הסר ספק,  באביזריו.  והשימוש  בגין העמדת המבנה  וכיוצ"ב,  תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל 

  לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן. 

  

  העבודה עתיקות  .2000

ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, . מסירת העבודה תבוצע לאחר  ולא בחלקים  בשלמות  חברה העבודה תימסר ל

  רשות מקומיתוזאת על פי הפורמט הנדרש ב   Made  As""  "עדות כניות  והכנת תכן  לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

  של המשרד והרשות מקומית, תאגיד המים וכיוצ"ב.  )GIS(מידע גיאוגרפית   והטמעת התוכניות במערכת 

ויאשר את סיומה.  המפקח העבודה  יבדוק את העבודה  ומתן    מסירת  סיום/גמר, מותנית בקבלת  תעודת    הסופית 

ע"י   גם  כאמורהעבודה  כגון  הרשות המקומית  גורמי התשתיות השונים  וכן  נתג"ז,  ישראל,  נתיבי  , תאגיד המים, 

  סלקום וכו'.  חח"י, חמ"י, בזק, הוט,

בפרוייקט זה כאמור המסירה הינה   מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד 

  גם לידי התאגיד וגם לניהול הפרוייקט ולמחלקות הרלוונטיות בעירייה 

  

  ודות בלילה ובשעות נוספותעב  00.21

לפי  ו  -. העבודה תתבצע בימים אוזהעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בח בשעות עבודה 

תשלום   שעות נוספות או שעות עבודת לילה הקבלן לא יקבל עבור    .אישור המשטרה ובתיאום עם הרשות המקומית  

הדרושים  הבטיחות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן   של  באחריותו  בלילה  בעבודות  צורך  ויהיה  במידה  כלשהו.  נוסף 

 ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים  התאורה,אמצעי  לרבות    . לעבודה  בלילה  וקבלת כל האישורים הדרושים

   .ולרבות תיאום עם המפקח מראש

  מועדי ישראל. בואין לבצע כל עבודה באתר בשבתות 

  . והמשטרה הרשות המקומיתשיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מ יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

  

  : מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה  .2200

אישור    .א וללא  המוסמכות  מהרשויות  היתר  ללא  העבודות  ביצוע  לשם  כלשהם  מבנים  יקים  לא  הקבלן 

יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי   ריימס אתרוה ,רקו המבנים הנ"ל ויסולקוהמפקח. עם גמר העבודה יפו 

  מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

יתקין על  יתאם עם הרשויות והקבלן. הקבלן    ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב  .ב

ניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים  חשבונו סידורים מתאימים זמ

 אישור המפקח. 

  פסולתסילוק   .2300
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מאושרים   הכ יפסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ  יחומר

 הפסולת לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    .והגורמים השונים הקשורים בכך  הישראליות   ע"י הרשויות

הסב לאיכות  למחלקה  בבקשה  הקבלן  הנדרשותבה  ייפנה  מ  .ברשויות  הנגרמת  הפסולת  הקבלן  כל  של  עבודתו  

  תסולק על חשבונו לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות . 

  

  עודפי עפר סילוק  .2400

מאושרים ע"י    הכיוכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ   עודפי עפר

והגורמים השונים הקשו בכךהרשויות  לסילוק    . רים  עפרלצורך קבלת האישורים המתאימים  הקבלן    עודפי  יפנה 

עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בסביבתה הקרובה   .ברשויות הנדרשותבה  יבבקשה למחלקה לאיכות הסב

  על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח. 

  למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות. שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה ילא 

  

  בגין אי קיום הוראות פיצוי מוסכם    00.25

מהאמור   לגרוע  מהקבלן,  מבלי  כספיים  פיצויים  לקזז  החברה  לסמכות  באשר  זה  לפיצויים  בחוזה  , אלהובנוסף 

יהיה בשיעור מצטבר   ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה  קבלןתנה ליבגין אי ביצוע של כל הוראה שנהפיצוי היומי  

לפני הפעלת הסעיף תינתן התראה בכתב לקבלן    ויום שבו ההפרה לא תוקנה.   יום כל  ₪ ל  1000  עד   של מקסימאלי  

 ע"י המפקח. 

א  יעל ידו ביומן העבודה ואשר ה   םתירשבגין כל דרישה לביצוע אשר    הפיצוי המוסכםמפקח יהיה רשאי להטיל את   

ע"י הקבלן במועד הנדרשבגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן   בוצעה  בגין  לרבות  ,  ואשר לא 

הקבלן ו/או יגבה ע"י    מחשבוןקוזז  יגובה הפיצוי המוסכם כאמור לעיל  לסילוק יומיומי של הפסולת.  ת החובה  הפר

   המזמין בכל דרך הנראית לו ועל פי כל דין.

  

  בדה בדיקות מע    00.26

ביצוע מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי    על חשבונולהעסיק  על הקבלן מוטלת האחריות  

הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא    בדיקות 

  הגיעו בזמן. 

  לא תשולם לקבלן בנפרד עלויות של הבדיקות הפרויקט. 

  

    מים וחשמל לזמן הביצוע  .2700

  . כל חיבורי המים והחשמל  למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים ה אספקת יסדיר את הקבלן  

  יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

  

  

  שילוט לפרויקט  .2800

השלט יהיה    ז' .6שילוט לפי דרישת החוזה ונספח  למשך תקופת ביצוע העבודה    -  על חשבונו   -הקבלן יספק ויציב  

  צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו. 

  על גבי השלט יופיע: 

 מים כיז םוה"לוגו" שלה  והתאגיד "שמשהב . 

  .החברה המנהלת ופרטי איש קשר בחברה  

 .הרשות המקומית או יזם משותף נוסף  
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  .מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות  

  ביממה בשעת הצורך. שעות  24פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה  

  .פרטי המתכננים  

  .פרטי הפיקוח  

    .פרטי הניהול 

 

  הגשת חשבונות ביצוע   2900.

הביצוע החלקיים   המפקח את חשבונות  לאישור  יגיש  בפורמט      1  -ל  עד הקבלן  חודש,  החברהלכל  דרישות  , ולפי 

  בצרוף כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח. 

חשבון   הביצועעל  כמויות  את  לכלול  הכמויות,  ,זה  לחישובי  כולם    האסמכתאות  כאשר  החישובים   חתומיםואת 

לא ישולמו    –אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון  הכמויות יהיו אלו    .הקבלן  של  המוסמך  המודד"י  ע  ומאושרים

  ביצוע עתידי.ל חשבון כמויות ע

  המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המתוכנן. לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן  

לבדוק   לא  המפקח  בבסמכות  המעודכןכמויות  הזמנים  לוח  צירוף  ללא  חלקיים  האסמכתאות    חשבונות  כל  ו/או 

  הנדרשות. 

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה 

  עקב כך.   כל עילה לטענה

  

    בטיחות .3000

  לחוזה המדף בנושא מציאת עתיקות, מחצבים וכו'. 23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

או כל גורם אחר    העתיקות  לרשות  במידת הצורך, יאפשר  חוזה לעניין זה, הקבלן,  23על אף האמור בסעיף   .2

לבצע דין  כל  פי  הראשי    בשטח  הצלה  חפירות   על  והקבלן  האחראי  יהיה  עדיין  הוא    תוספת  ללאואולם 

  . שיכין  הזמנים  בלוחות  אותה  לשלב  ידאג   הוא ,  עבודתו  במהלך  חפירה  תידרש  ואכן   במידה.  כלשהי  תשלום

  . חברהכל העלות הנדרשת לצורך הטיפול בעתיקות תשולם ע"י ה

  גורם  כל  מול   תתבצע  התיאום  עבודת  זה  במקרהקברים.    גילוי  של  במקרה   עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .3

 . אחר לנושא רלוונטי

  

  תיק חשבון סופי ותיק מסירה  00.49

  עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים:

  

  : תיק חשבון סופי הכולל -א 

 את המפורט להלן: הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  יוכן בעותק קשיח, סופיתיק חשבון 

   חוזה חתום 

  תנאים מיוחדים בחוזה 

   מפרט טכני מיוחד 

  חוזהיות המקורי לכתב הכמו 

  כתב הכמויות המעודכן לאחר השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 
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 י ביצוע אחרונה כולל פרט הכניות לביצוע במתכונתן ורשימת ת 

  דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                       

  חישוב כמויות לכל סעיף                                          

 תכנית עדות חתומות ע"י מודד מוסמך   

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח  סקיצות בעותק קשיח 

  דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

   כניות העדות ומתכננים לת אישורי 

  ותקינותן  עבודותה אישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח  בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                  

  העבודות לרשות המקומית/תאגיד פרוטוקול מסירת 

  

  

  קבצי התכנון והביצוע:

 כניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמט  וקבצי התDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

 כניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמט  וקבצי תDWG 

  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel  

  

 

 :עיים ועמודי חשמלצינורות, מתקנים תת קרק – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יקיימים צייתכן ובשטח העבודה  

  נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.  יוהצ

הצ  לגילוי  מיוחדים  יחפירות  במכשירים  השימוש  למיניהן,  והשוחות  הכבלים  וגילויים, נורות,  מיקומם  לבדיקת 

איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים 

  הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. 

על הקבלן ללא תשלום   הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול  וכל  הנ"ל  על שלמות המתקנים  על הקבלן לשמור 

  נוסף. 

ב יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס עבודה  עבור מערכת תקשורת  עבודות  קרבת קווי תקשורת או 

התקשורתהרשת   חברות  הקבלןמטעם  על  יחולו  הנ"ל  בגין  התשלומים  כל  מטעם   .  פיקוח  בעבור  תשלום  לרבות 

  חברת התקשורת. 

  חשמל/תאורה. אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני 

  על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על   יחולו  הנ"ל  בגין  והתשלומים  האישורים  וכל  חשמל  חברת  של  ובפיקוח  מוקדם  באישור  תבוצענה  העבודות 

עבודות   בצוע  ובזמן  לפני  הנדרשים  התאומים  וביצוע  האישורים  קבלת  הם הקבלן.  הנ"ל,  המערכות  בקרבת 

  באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

  המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 
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 עבודה בשלבים ובהפסקות:  – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל  

לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב   ו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים עבודות אחרות שיתבצע

  חגים וכדו'. 

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם 

  מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בהטיפול 

צפופה ומאוכלסת ומלאה עצמים שנדרש להיזהר לא לפגוע בהם או בעוברי אורל ועניין זה  מובהר לקבלן כי השכונה

  ידרוש מהקבלן משאבים ותעסוקה שלא תשלום לו מעבר לסעיפים בכתב הכמויות 

נלקח    לוורואים את המחירים כאאו ללוח הזמנים  כל תוספת למחירים שבהצעתו    כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

  . עת מתן הצעתוב דבר זה בחשבון

  

 אמצעי זהירות:  – 00.53

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  

פירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל חתאונות הקשורות בעבודות  

הזהירות   ב אמצעי  בעת  בסביבתו  או  באתר  אדם  וחיי  רכוש  החוקים, ילהבטחת  כל  קיום  על  ויקפיד  העבודה  צוע 

פ  יתקין  הקבלן  אלו.  בעניינים  והממשלתיות  העירוניות  וההוראות  מעקות,  יהתקנות  להנחת  גומים,  פלדה  כלובי 

מתאונות העלולות  גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור  צנרת בשטחים מוגבלים,  

להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום 

העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל 

א יהיה  הקבלן  מהעבודה.  כתוצאה  באתר  שנשארו  אדם המכשולים  לחיי  או  לרכוש  שייגרם  נזק  לכל  יחידי  חראי 

ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל  

תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע 

שאו באחריות  כלשהי בגין נושא יתכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין ונציגיו לא י באתר העבודה,  

  זה.

יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם  וכו'  כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה 

  . (למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו) בנפרד

יק בהם הקבלן  בשטחים  והחפירה  הפירוק  ההריסה,  לצרכי  ישתמש  בהם  לכלים  ביחס  המפקח  אישור  את  בל 

  ים מכל סוג שהוא.י נמצאים מתקנים תת קרקע

 

  :אישור שלבי העבודה – 00.54

העין,  ל מן  וסמוי  מכוסה  להיות  הביצוע  תהליך  תוך  העלול  העבודה  משלבי  שלב  מטעם כל  אישור  לקבל  נדרש 

תנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח  .  ע"י אחד השלבים הבאים אחריולפני שיכוסה    המפקח

של אותו שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה 

פי, המושלם ו/או  מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסו

  לכל חלק ממנה.

  

  בטלת ציוד:– 00.56

לא תשולם  וזמן.  זמן  בכל  הנדרשים בשטח  ואופי העבודה  כמות, קצב  לפי  הנדרש  הציוד  יביא לשטח את  הקבלן 

  לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן. 
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  שמירה על הנוף: – 00.57

רק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה הקבלן יעבוד וינוע אך ו

  (גם אם בכוונתו לפנות את החומר). 

  

  עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות  על הקבלן לקחת בחשבון כי  

  . שיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטיבשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הר

לעמידה  העבודות  ביצוע  ולארגן את  לתכנן  ועל הקבלן  בלילה  עבודות  לבצע  לקבלן  יותר  כי  אינו מתחייב  המזמין 

ור היתרים  יינתנו  לא  אם  גם  הזמנים,  והציבלוח  העבודה  צוותי  תגבור  ידי  על  לילה,  לעבודות  בשעות שיונות  יוד 

  היום. 

  מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים. 

  נלקח דבר זה בחשבון   לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

  . בעת מתן הצעתו

  

  הפרויקט  גידור -.6100

כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה   גידורה  לצורךפרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות    בכל

 בגדר  הביצוע  תקופת   בכל  העבודה  שטח  כל  את  גדרהקבלן ישל תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש :  

 בהתאם '  מ  2.0  בגובה  ונקיה  חדשה  לבנה  איזכורית  גדר  או'  מ   2.0  של  מינימלי  בגובה"יפו"    גדר'  כדוג  מרותכת  רשת

המקומית  להנחיות תהא והמפקח  הרשות  הגדר  המקומית.  והרשות  המפקח  הנחיות  לפי  בשילוט  תסומן  הגדר   ,

במצב תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל 

ג בגין  העבודות.  לשטחי  במחירי  גישה  כלולה  והתמורה  תמורה,  כל  תשולם  לא  זה  בכתב ידור  האחרים  היחידה 

  .הכמויות אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז

  

  עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

מוגבלים   .1 בשטחים  תתבצע  העבודה  העבודה,  ותנאי  השטח  מגבלות  בשל  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

 ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.

עבודות קבלנים אחרים   .2 ביצוע  גם  יאפשר  וכן  רגל  להולכי  ומעברים  רכב  כלי  תנועת  לאפשר  נדרש  הקבלן 

  . וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

  על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

ים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול  התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטח  .4

ועבודה בשטחים מוגבלים לא   יינתן בשל כך שום פיצויי  בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא 

 מדד לתשלום בנפרד. ית

  

  עבודות תכנון תאום ואישורים  -00.66

עבודות     עזר,  עבודות  משלימות,  בעבודות  יעסוק  זה  ועל  פרק  הקבלן  על  שיחולו  תכנון  והוצאות  שונות 

  חשבונו.

של   .1 וביצוע  אישור  תיאום,  מפורט,  לתכנון  האחריות  עליו  ומוטלת  הקבלן  נדרש  מסוימים  בנושאים 

מתכננים   ידי  על  לתכננם  צורך  ושיש  העבודה  לביצוע  להידרש  העשויים  שונים  פריטים  או  עבודות 

 שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות העיקריות. מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות 
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הכמויות   .2 בכתב  ומפורש  פרטני  סעיף  ישנו  אם  אלא  בנפרד,  תשולם  לא  אלו  עבודות  עבור  התמורה 

 והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו.

 עבודת תאום ותכנון:   להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע .3

 תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'.    .א

תמיכות     .ב וביצוע  אישור  לתכנון,  אחראי  הקבלן  והחציבות:  החפירות  לצרכי  ותמוכים  דיפונים 

זמניות ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על  

 יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות. 

 הסדרי בטיחות באתר.   .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.   .ד

כניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף,  ו: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תShop drawings  .ה

 מסגרות וכדו'. 

 תכן תערובות בטון.   .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות.  .ז

 ודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות. עב  .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע  

  .לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד
  

  

  אחזקה ותחזוקה  – 700.6

בעבודות גינון ושצ"פים, החל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון, למשך  

על חשבון הקבלן. התחזוקה כוללת את כל הנדרש על    )אלא אם נרשם אחרת במפורש(חודשים    3תקופה של  

  הדברה, השקיה,   פי מפרט הרשות המקומית לרבות תשלום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח,

השלמת צמחים שמתו, תיקון והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה  

מתקני   מתקנים,  רחבות,  מדרגות,  מדרכות,  כגון  האתר  בשטח  משטחים  כולל  האתר  ניקיון  על  יומיומית 

וכדו הצללה  כושר  במק  , 'ספורט,  גם  לתחזק  הקבלן  באחריות  כי  לתום  מודגש  עד  וונדליזם  שבר  של  רה 

   תקופת  התחזוקה.

המחיר כלול במחירי היחידה. תקופה של חודש רביעי ואילך התשלום יהיה    –חודש כולל    3עד תקופה של  

   בהתאם לסעיף האחזקה בכתב הכמויות.
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  2/1- מסמך ג 

  

  המהווה חלק בלתי נפרד 

  

  9994/2022  חוזה מס': \ כרז מ 

  

  טכני מיוחד   ים מפרט 
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  מעיינות הדרום    
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  .הנחיות בטיחות. 1.1
  .  גרביטציוניתביוב מערכת לצילום   .הדגשים ודרישות1.2
   הצילום.  ביצוע העבודה.1.3
  . הצגת ממצאים. 1.4

  . .עבודות עפר והכנה2
  . הנחת קווי ביוב .3
. .עבודות  בטון 4
  .אופן מדידה ותשלומים.5

   ..תאום עבודות וגמר 6

 . MADE" -"AS. תכניות 7
    .הערות חשובות. 8


  


  
  



  
  
  
תיאור העבודה  . א

  הנחת מערכת ביוב בירוחם, ברחוב סעלית מכרז / חוזה זה מתייחס 
  

 
מפרט מיוחד . ב

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה (המפרט הכחול) ויתר המסמכים המחייבים לפי החוזה. 


בנוסף למסמכים הנ"ל יש לציין: 
  
  
  מדידה, סקר וצילום וידאו של קווים קיימים .1

, המעבדה נדרשת להיות מתוך מאגר  מעבדותהרשות הלאומית להסמכת על ידי כל עבודות יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת 
ראה מסמך:    –דרישות והנחיות של רשות המים בהתאם להמעבדות המאושרות לצילום ופיענוח מטעם משרד השיכון ו   

  
  ב" לצילום צנרת מים וביו ותמכמוסהנחיות הרשות הלאומית למעבדות "
  

    מודגשים:


:  .הנחיות בטיחות1.1 

  הנחיות בטיחות בעבודות במערכות ביוב פעילים, חללים סגורים וכו'. יש להקפיד על כל  - 
וכו' בלתי ידוע.   גז יקום המערכות קיימות תת קרקעיות כגון חשמל, טלפון  מ - 

  יש לבצע סיור מוקדם לזיהוי ולסימון מערכות הנ"ל על מנת לא לפגוע במערכות הנ"ל,              
  

  עקב פגיעה במערכות הנ"ל.  לרכוש ו/או לצד ג' הקבלן יהיה אחראי הבלעדי על כל נזק שעלול להיווצר 
    תאגיד מעינות הדרום ובפיקוח צמוד שלהם.בנוסף לאמור לעיל, כל העבודות יהיו בתאום מלא ובאישור מראש של 

  
עם הרשות/התאגיד/התושבים וכן לא  התאום לא תשולמנה שום תוספות עבור התאום ו/או עבור הפרעות כל שהן בגין 

על  –תשולמנה כל תוספת על מחיר האומדן בגין ההפרעות הקיימות בשטח וההפרעות מצד התושבים והמערכות הקיימות 
הקבלן לקחת בחבשבון בהצעתו כי כל המטרדים/ההפרעות/התושבים/הרחוב הפעיל /המערכת הפעילה הכל כלול במחירי 

  היחידה. 


  . מסמכי החוזהבלתי נפרד מחלק  יםמהוודרישות הנ"ל ההנחיות וה


.  גרביטציוניתביוב מערכת לצילום  .הדגשים ודרישות1.2 
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  . " ולתעד את מצבמערכתמטרת הבדיקה היא "להביט לתוך ה
  

קיימים בכל שטיפה וצילום, סימון על גבי מפה, מערכת שוחות וקווים כל הסידורים הדרושים לביצועה יש לתכנן ולבצע 
  מגרש בנפרד: 

  גידור, תאורה ושלטי הזהרה;  - 
מכסים; פתיחת - 
השוחות והקווים; אוורור  - 
הקווים;  ןשטיפה וניקיו - 
, סימון כל הקווים הקיימים כולל יציאות למגרשים ויציאות המשך    ,העברת מדידה מלאה ועדכנית הכוללת  - 

למגרשים סמוכים. 
מערכת;סגור, שתוחדר ל צילום באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל - 
קוטרים בשוחות;כניסות ויצאה לרבות גבהים  דתיעו - 
,גובה, קוטר ומספור היציאה; זיהוי שוחות וקווים שלא מופעים בתרשימים לרבות רשום מיקום - 
גילוי שוחות הנ"ל על ידי פינוי צמחיה, קרקע, פסולת, ריצוף,  וכו' שמכסים את פתח/מכסה  השוחה;  - 
מכסים ופקקים, חסרים, פגומים, שלא ניתן להחזירם (לאחר פתיחה) באופן יציב שלא יסכן את   פרוק וסילוק - 

הולכים ושבים.  
הקפדה על צילום השוחות, בחיבור צנרת לשוחות, בחיבור בין קטעי צנרת ובקטעים פגומים וכו'; - 
. חצילום חוזר לקטעים לא ברורים בפיענו - 

  
  

ללא פתיחת המכסים, לכן לא תמיד מתאמים   –מצורפים תרשימים של המערכות הקיימות, כפי שניתן לזהותם בשטח 
  למציאות הקיימת.


  יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע לבצוע העבודה ולא  הנ"ל הוצאות  

לצורך בחינת התכנון  וביצוע וההעברת הסקר למזמין  תשולם תוספת עבור פעולות הנ"ל
  

            של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר בעברית ומסירת תיעוד מלא מערכת ביצוע צילום ה
  . הביצוע

מובהר כי לאחר העברת הסקר המלא למזמין הכולל את המערכת הקיימת בשלמות יילקח בחשבון ע"י הקבלן כי יבוצע עדכון 
אים, העדכון עשוי להיות מקיף ולשנות באופן דרסטי את התכנון וכן יכול לקחת זמן עד  תכנון למערכת בהתאם לממצ

  להעברת התכנון העדכני בחזרה לקבלן לביצוע. 
באם עדכון התכנון ייארך מעל כשבועיים ,כל זמן מעבר לזמן זה יינתן לקבלן בארכת תקופת ביצוע ללא קנסות וללא כל 

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי לא תינתן כל תוספת תשלום באם יהיה עיכוב זה ולא תתקבל כל טענה   –תקורות וכו' 
  ודרישה כספית מצד הקבלן על עניין זה ובהצעתו למכרז הוא התחשב בכך כי קיימת סבירות ל'הפסקת עבודה זו'  

  


  : הצילום ביצוע העבודה .1.3 

  .וחומרים אחרים, פסולת מכל חומרי בניה ןי "ביובית" וניקיויבוצעו שטיפות בלחץ על יד: שטיפה  -   
  הצילום יבוצע מיד לאחר סיום פעולת השטיפה וניקיון. "הביובית" תשהה  באתר כל תקופת           
  הצילום.           

  .על מועד ביצוע הצילוםלמפקח מראש על הקבלן להודיע            
  : הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות מהלך הביצוע   -

  . והסביבה הציוד          
  .וידאו לשם רישום תמידיקובץ הצילום על כל שלביו יתועד על גבי  תיעוד:   -
  .   בעברית בלבד בהדו"ח  ייכת  -

  ו על ידי מרחקים מהשוחות. ות ומפגעים יצוינשוחי בתים, מספרי מספרבדו"ח יצוינו           
  

  לדוגמה  –במקרים בהם יתגלו שוחות שמקומם לא היה ידוע, יש למספרם בעזרת מספר שוחה ואות           
  . כמו כן יצוינו גם המרחקים.   30.1יקבל שם:  31 -ל 30שוחה בין נקודה          

  
  הצגת ממצאים:  . 1.4  

  ונציגים מורשים של  המעבדה. עבודה י הע"י מבצעקבצים ודו"חות מודפסים, חתומים הקבלן ימסור למזמין: 
  
.   עבודות עפר והכנה:  2

במחיר היחידה לקווים,  לשוחות וליתר המתקנים למיניהם יש לכלול גם:  

  הנחת צנרת,  בניית   לצורך חפירות, אספקת חומרים, םמכאנייפריצת דרך המאפשרת תנועת כלים    -   

תקנים וכו'.         
  מכול סוג ו/או בכל        םמכאנייחפירה ו/ או חציבה בכול סוג שהוא של קרקע ו/או סלעים, בכלים    -   

האמצעים הדרושים.        
  שתית התעלה בחפירה, חציבה ו/או מילוי, תהודק בהידוק מבוקר. תחתית התעלה תהיה  ישרה                                      -   

וחלקה.        
אין להתחיל בהנחת צנרת ללא קבלת אישור המפקח לגבי תחתית התעלה.        
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בהתאם לפרטים לביצוע.  ללא אבנים סביב הצינורות, לאורך הקוויםמצע ועטיפת (ריפוד) חול חלק ללא חומר אורגני ו   -   
ס"מ .  20מילוי תעלות בחול כנ"ל מהודק בשכבות    -   
הרחקת עודפי עפר ע"י פזור בשטח ו/או סילוקם בהתאם להוראת המפקח.    -   
ס"מ בתחתית הקווים בתחום "עבודות החלפת קרקע.  20שכבת מצע בעובי    -   
  החזרת שטח לקדמותו, כולל תיקון ושיקום צמחים, קירות, גדרות, מדרכות וכו', שנפגעו עקב פריצת    -   

  דרך לתנועת כלים וכו'           


הערות:          

קיימות תת קרקעיות כגון מים, ביוב, חשמל, טלפון וכו' בלתי ידוע.   מיקום מערכות   -   
ל, מומלץ לבצע חפירות בידיים ובזהירות. על מנת לא לפגוע במערכות הנ"       
הקבלן יהיה אחראי הבלעדי על כל נזק שעלול להיווצר עקב פגיעה במערכות הנ"ל.         
  בטרם התחלת עבודות חפירה, על הקבלן לקבל אישורים לביצוע העבודות מכל הרשויות כגון: בזק,        
חשמל וכו'חברות כבלים, עיריית ערד, חברת        

  
  אין להתחיל עבודות חפירה ללא סימון ציר החפירה ושל כל המתקנים והאביזרים כגון:  שוחות,       -   

  עבור גבהים ועבור המיקום המדויק של  הקוויים       בטחות"א"למגופים, שסתומים וכו'. יש לדאוג        
ביחס לצירי הכבישים וביחס לקוי הפרצלציה. אין להתחיל בחפירות ללא אישור  המפקח.        

:  בכבישים ובמדרכות מילוי התעלות        

  נקי מגופים זרים, חומרים אורגניים.  מילוי התעלות בחול  מעל ריפוד צנרת, יש לבצע    -   
או בהתאם לפרטים   בה המילוי יהיה עד תחתית מבנה כביש או מדרכהס"מ. גו 20המילוי יהיה מהודק בשכבות של         

לביצוע 
   

סביב לשוחות יש לבצע חפירות ומילוי כנ"ל.        
  
  ,  ע"י מכון מוסמך לבדיקה, יבוצע . בדיקת המילוי51יעשה בשכבות לפי מפרט הכללי  הידוק המילוי  
  על חשבון הקבלן.    

  יבוצע רק באישור מפקח בכתב בקטעים ספציפיים.  מילוי ב
  
  
  הנחת קווי ביוב    .3

כל הסידורים הדרושים לביצוע העבודות בשלבים שונים, כגון פקקים זמניים, תמיכות, מחברים, ניתוקים פרוקים, 
  התחברויות וכו'  יכללו במחיר ליחידה, מ"א צנרת.  

  
הנחת צנרת 

של המפרט הכללי.             57וצענה לפי הוראות פרק הנחת קו ביוב ובנית שוחת בקרה תב
  – , קצר 8 – סימון 884סוגי הצינורות הצנרות האביזרים והספחים:  צנרת פי. וי. סי. לפי ת"י 

מ', לביוב.  3.0עד באורך 


אנכית. בדיקת גובה הצינורות הקווים יונחו בדייקנות לפי השיפועים המופיעים בתכניות ולא תורשה סטייה אופקית או 
  ס"מ מעל לקדקודם, בעבודת ידיים. 20תעשה במכשיר מדידה. מיד אחרי הבדיקה יכוסו הצינורות בחול נקי עד  


, שיבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא:  בדיקות

בדיקה ע"י קרן אור ומראה בין שתי שוחות סמוכות.    א.  
  , הקבלן יחזור על סידרת הבדיקות עד אשר קטע הביוב הנבדק  לאחר תיקון הפגמים ו/או סטיות  ב .  

ימצא תקין.          
  חיבור בין הצנרת, ניקיון, שיפוע וכו', ע"י מעבדה מאושרת.  מדידה מלאה,צילומי וידאו ודו"ח על מצב הקווים,   ג.  

  מסירת העבודה לתאגיד: 
העבודה בשלבים לפי דרישה בנוסף למסירת המערכת בשלמותה  מובהר כי עקב הרחוב הפעיל על הקבלן יהיה למסור את 

  בסוף העבודה.
שוחות על הקבלן יהיה להשלים את העבודה, למדוד, לצלם ולהחזיר מילוי ולקבל את אישור    2/3בסיום כל קטע עבודה בין 

טרם מעבר למקטע הבא  נציג התאגיד בכתב טרם פתיחה של קטע נוסף, למעשה, על הקבלן 'להשלים מסירה' לכל קטע בנפרד 
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי עניין מסירת המערכת במקטעים הינה ללא תוספת תשלום ועל הקבלן לקחת בחשבון  , 

זאת בהצעתו.
  
  
  .  חדשים גרביטציוניתמפרט לצילום צנרת ביוב  

  ובמפרט   לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי א.   כללי: 
  המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום          
העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.        
  ביצוע הנחתה.   מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן       

הצילום יבצוע ע"י מעבדה המוסמכת לצילום ופיענוח ע"י משרד השיכון בלבד.
  

  הוצאות השטיפה והצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים         
שהציע לבצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.        
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  ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר        
הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".        


 :1סעיף על פי  ב.  ביצוע העבודה
  
  

ג.     תיקון מפגעים: 
  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת על הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים        
  צע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה  ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לב       
של המהנדס.         
הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.         
  לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה         
בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".         


מצאים: ד.     הצגת מ
  קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום          
  שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יכלול קלטת וידיאו ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.        

ים לתאגיד ולקבל אישור למעבר לקט הבא  כפי שהובהר, נדרש מהקבלן למסור את המערכת בנוסף למסירה סופית במקטע
ללא תוספת תשלום.

  
ה.     אחריות הקבלן: 

  בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף              
  הכנת תשתית   האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר,        
  הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום          
  הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי         
  בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר   דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן.       
של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.         

  
.  עבודות  בטון 4

של המפרט הכללי לעבודות בנייה.   03ו'   02כל עבודות הבטון יבוצעו לפי הוראות פרקים         


  שוחות בקרה לביוב.        
  התפר שבין החוליות יאטם על ידי איטביט    658שוחות בקרה ייבנו מחוליות בטון טרומיות לפי ת"י  .       
  בטון מבפנים ומבחוץ .-או שווה ערך ודיס       

  
  ס"מ, שיוצק על מצע חומר ואדי מהודק בעובי   5רצפת השוחה תבנה על גבי שכבת בטון רזה בעובי         
  ס"מ.  שלבי ירידה מיציקת ברזל, או לפי  התוכנית.  עיבודי הקרקעית יהיו בהתאם לכווני   20       
  489המכסה, לפי ת"י . הזרימה, וקוטר הביבים.  התקרה תהיה מבטון טרומית , מותאם לסוג       
החיבור שבין החוליות ולבין התקרה ולמכסה, יבוצע מבטון.        


  פני המכסה יותאם לפני האספלט או הריצוף. כאשר השוחה נמצאת במדרכות, שבילים או כבישים.           
ס"מ מעל פני הקרקע סופי כאשר השוחה נמצאת בגן.  20פני המכסה יבלוט         
טון.  40התקרה והמכסה יהיו מטיפוס         
לפי פרט מאושר ע"י הישוב והתאגיד). ( וסוג המערכת ("ביוב") תאגיד/על המכסים יוטבע סמל ושם הישוב       


חיבור ביבים לשוחה קיימת         
עיבוד הקרקעית  , הטיית השפכיםכולל פריצת קיר השוחה; חיבור הצינור ועיגונו בקיר השוחה; סתימה זמנית או  החיבור        

מחדש; תיקון קירות השוחה והפעלת הקו.  
  

 םקייעל שוחה        
  כולל יציקת רצפה, חספוס פני צינור הקיים, הנחת חוליה בו נחצבו פתחים, חיתון צינור לאחר          
  ראה פרטים. –השלמת עיבודים וכו'        

  
ביטול שוחות         
  ס"מ); פירוק תקרות ומכסים                    20(באורך של   בטבון ותכוללת סתימת כל פתחי כניסה ויציא       
  והעברתם למחסני מכון הביוב; מילוי חלל השוחה בחול מהודק; תיקון מדרכה ו/או כביש, לפי הציפוי         
הקיים (ריצוף או אספלט).        

אמצעי זהירות         
לפני כניסה לשוחה קיימת יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ו/או מורעלים.   -       
יש לפתוח שוחות לאוורור.  -       
אדם היורד לשוחה, יהיה קשור בכל מקרה ברתמות בטחון ואדם נוסף יחזיק בהן למעלה.   -       
  פות גומי.  אדם היורד יהיה מצויד במגפיים ובכפ  -       

  
מפלים        
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  אם הפרש הגובה בין הצינור הנכנס, לצינור היוצא עולה על  ½ קוטר שוחה, יבוצע מפל חיצוני, שכולל                   
  התקנת קשת, "טע" וניפל; חציבת בטון ועטיפת בטון. אם ההפרש אינו עולה על  ½ קוטר, יבוצע מפל          
מתאים של הקרקעית. פנימי, תוך עיבוד        

  
  , כולל מוטות פלדה, לפי הפרט.20 -: סוג הבטון ב עטיפת בטון        

  
אופן מדידה ותשלומים   5. 
הכמויות נמדדות נטו, לפי פרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה.   כללי 5.1 

  
   המדידה תהיה במטרים אורך, לפי קטרי הביבים, מדודים בציר  הנחת צינורות לקווי ביוב 5.2 

  מרכזי שוחות ובניקוי קוטר פנימי של השוחה. עומק הצינור יחשב כעומק הממוצע בין  הצינור, בין        
שתי שוחות  צמודות, מדוד מפני הקרקע עד לקרקעית הצינור.         
  ; דיפון; אספקה, הובלה והנחת חול ו/או חומר מילוי,  התשלום יהיה עבור: חפירה ו/או חציבה        
  צינורות אביזרים ספחים וחומרי עזר; חיבורים, כל הבדיקות הנדרשות (אטימות וידאו וכו'); כיסוי;         
  הידוק; הרחקת ו/או פיזור עודפי קרקע למקום עליו יורה המהנדס, שטיפה, תיקון גדרות ומעברי קיר          
  כניות לאחר ביצוע וכל העבודות הנדרשות . ת       

  
המדידה תהיה ביחידות שלמות, קומפלט, בהתאם לקוטרם הפנימי ולעומקם. : שוחות בקרה  5.3 

עומק השוחה יימדד מתחתית הצינור היוצא ועד למכסה.         
  חול, בטון, ברזל  התשלום  יהיה עבור: חפירה ו/או חציבה; מילוי; הידוק; אספקה, הובלה והנחת        
  זיון, מחבר לשוחה, חוליות מבטון טרומיות, חציבת פתחים והתאמה לגובה, שלבי ירידה או סולמות          
  פיברגלס (בהתאם לקוטר ועומק השוחה), תקרה ומכסה, וכל יתר הספחים וחומרי עזר הדרושים         
להפעלה תקינה, איטום בין החוליות, ניקיון, כל הבדיקות והעבודה הנדרשים.        

  מפלים פנימיים לא ישולמו בנפרד, מחירו נכלל במחיר השוחות. מפלים:   5.4 

  מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות, קומפלט בהתאם לקוטרם ועומקם. התשלום יהיה כתוספת          
  חה, עבור: חפירה ו/או חציבה; מילוי; הידוק; אספקה, הובלה והנחת צינורות, אביזרים,  למחיר השו       
  המפלים החיצוניים יגיעו עם 'חורי כניסה' מתאימים מהמפעל ספחים, בטון, חומרי עזר הדרושים.        
עים לתאגידלא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום עבור עבודה במקטעים ועבור מסירת המערכת במקטמסירה:   5.5

  על הקבלן לבצע עבודותיו תחת פיקוחם ואחריותם של נציגי היצרנים של             : .  תאום עבודות וגמר 6

  המוצרים. עם גמר העבודות, עליו להעביר אישור בכתב מהיצרן או מאחד מנציגיו המורשים                        
מקצועי.  שהעבודות אכן בוצעו בפיקוחם ובאחריותם ה       
הגשת מכתב כנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודות במקום.         

MADE"-"ASתכניות .  7
  , מיפוי עירוני משותף חתומות   827הקבלן יכין על חשבונו תכניות "עדות" ממוחשב, בהתאם למפרט        
ע"י מודד מוסמך. בתכניות יסומנו:        
א. מיקומם של הקווים והשוחות ביחס לגבולות המגרשים, אבני שפה וכו'        
. ב. רום תחתית, רום מכסה וקוטר השוחות ומפלים       
,נקודות מדידה לאורך הטופ של הצינור המציגות את שיפוע  ג. קוטר, סוג ושיפוע צנרת, רום כניסה ויציאות מהשוחות       

הצנרת. 
הקבלן ימסור למפקח (לפני קבלת העבודה) ללא תשלום נוסף, תכניות: דיסקט ושני העותקים.        
י בל יעבור לקבלת העבודה. מסירת התכניות, ואישורם ע"י המפקח הוא תנא       

  : הערות חשובות.  8

  על הקבלן לכלול במחיר יחידות שבכתב הכמויות כל העלויות הנוספות כגון:      
  

  באתר פעיל באזור עוברים ושבים. על הקבלן להגיש תכנית עבודה כולל הסדרי תנועה  :א.  הסדרי תנועה
  כולל אמצעי גידור ושילוט. על הקבלן לבצע כל העבודות בתאום מלא עם המפקח על פי תכניות          
  מאושרות.        

  צוע מושלם של               קווי ביוב הקיימים פעילים. על הקבלן לחשב כל העבודות הדרושות לבי :ב.  מעקפים
  קווי ביוב החדשים ושוחות בקרה כולל: פקקים, שאיבה במידת הצורך, וכו'.        

  יתכן כי באתר פעילים גם קבלנים נוספים. על הקבלן לבצע כל העבודות בתאום מלא     ג.  תאומים נוספים:
  עם הקבלנים אלה ועם המפקח.     
  הנדרשות כגון פרוק רצוף/ציפוי קיים, אחסנתו,      בלן לבצע כל העבודות על הק   :החזרת מצב לקדמותו   ד. 

  עם דרישות המפקח .בתאום מלא  פרוק שתית והחזרתו החזרת והשלמת רצוף/ציפוי קיים ,      
המסירה עשויה להיות במקטעים לתאגיד, וכל קטע יימסר לאחר בדיקה וויזואלית, מדידה וצילום   ה.  מסירה במקטעים:

  ישור למעבר לקטע הבא ללא תוספת תשלום וכלול במחיר היחידה. וא
  .  כאמור לא תשולמנה שום תוספות עבור פעולות הנ"ל ו/או עבור הפרעות כל שהן.ו 
  
  
  

  תאריך:   . . . . . . .  .             שם וחותמת הקבלן:  . . . . . . . . .               חותמת הקבלן:  . . . . . . .  . 
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  מפרט מיוחד לעבודות פיתוח 

  ירוחם  301שצ"פ 

  

  

  

  מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח

לפרק   בהתאם  יבוצעו  זה  בפרק  העבודות  משרדית)   40כל  הבין  הועדה  (בהוצאת  הכללי  במפרט  האתר"  "פיתוח 

  :לתקנות התכנון והבניה, לתקנים של מכון התקנים, לדרישות הרשות המקומית ובנוסף כמפורט להלן

  

  כללי 

הקבלן יוודא שנעשה ע"י הפיקוח תאום מערכות תשתית בערייה. לפני תחילת העבודה יתאם עם הגורמים ויקבל -

  אישור בכתב לעבודה. 

עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדו' 

  הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה.תבוצע בכפיפות להוראות   –

  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע העבודה בסמוך למתקנים. 

מערכת תת קרקעית (צנרת, כבלים) תסומן על פני השטח לפני תחילת העבודה, אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן 

ו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של תת קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לא יהיה ב

  הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. 

אופן   על  הוראות  ממנו  ויקבל  למפקח  כך  על  יודיע  קרקעי,  תת  במתקן  העבודה  במהלך  באקראי  הקבלן  נתקל 

  הטיפול בו.  

פרטי הפיתוח. התכנון הקונסטרוקטיבי יסופק על ידי מהנדס הקבלן המבצע יכין פרטים קונסטרוקטיביים לכל  -

  קונסטרוקציה אשר יאשר בחתימתו את הפרטים על בסיס המלצות יועץ הקרקע. 

קבלני משנה לעבודות פיתוח שונות באתר, כגון: עבודות בטון, חיפוי אבן, ריצופים , עץ, השקיה, גינון, מסגרות,   -

  בלן המשנה לנושאי אבן וריצופים יאושר בכתב על ידי הפיקוח. יהיו בעלי מקצוע לעבודה הנדונה. ק

  שווה ערך ( ש"ע ) -

, חלות הדרישות הבאות לגבי אישור מוצר/רכיב/אלמנט  0082, סעיף 008פרק -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת  

  ערך:  –שווה 

  *אישור המתכנן בכתב. 

  *כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים. 

 זהה לחלוטין. *הגוון/צבע 

ערך" חלות על הקבלן, לרבות המצאת תוצאות          -*כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה

 בדיקות/ניסיונות/אישורים וכו'.
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*לגבי פרטים מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיב/ים על כל רכיב בנפרד וכן על אופן       

מרגלי פלדה יצוקה  ולוחות עץ, יחולו  הרכבתם/הצמדתם/עיגונם בפרט השלם. לדוגמא : ספסל משולב 

 ערך" על כל הרכיבים וכן על אופן   חיבורם/הצמדתם.   –*הדרישות להוכחת "שווה 

שנים   5התחייבות כתובה של יצרן ו/או  ספק החלופה לאספקת חלפים, תחזוקה ושירות נאותים   לתקופה של 

  לפחות. 

  

הסימון והתוכניות הנמסרות לו והחתומות "לביצוע"  : על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את בדיקת תוכניות-

העבודות, מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים, עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל שגיאה / החסרה/  

סתירה / אי התאמה בין התוכניות, המפרטים , כתב הכמויות והמידע שסופקו ע"י המזמין, ולקבל הוראות  

  ביצוע מהמפקח. 

  

  עבודות פיתוח  40פרק 
  

  חפירה כללית  - 40.2.010

על הקבלן לבצע חפירה ו/או חציבה  כללית הדרושה עד לגבולות/ מסלעות/ קירות תומכים/ שבילים/ כבישים/  
שבילים/   מדרכות/  תשתית  לביצוע  עבודה)   מרווחי  (כולל  המתוכנן  למפלס  עד  קיים  ממפלס  וכו',  מדרגות 

ביצוע השיפועים המתוכננים. העבודה תבוצע בכלים מכניים או באופן    מדרגות/ קירות/ גדרות/ גינות ולרבות
  ידני. 

  

  
  ס"מ 20מילוי כללי והידוק בשכבות של  –40.2.20

מקומי   מחומר  יבוצע  המתוכננים  המפלסים  ליצירת  הפיתוח  עבודות  לביצוע  הנדרש  המשלים  הכללי  המילוי 
  ס"מ לפני הידוק.  20להידוק יהיה ס"מ. עובי השכבות  15לאחר סילוק אבנים בקוטר העולה על  

  א. עבודות מילוי 2

שרידי   .1 שורשים,  כגון:  הפסולת  את  ולסלק  הטבעית  הקרקע  את  לחשוף  יש  המילוי,  יבוצע  בטרם 
  חומר אורגני, שפך אבנים או כל מילוי קודם או בולדרים. 

צרורות אבן. בכל שכבות המילוי יש לסלק אבנים    50%המילוי יעשה מחומר מקומי המכיל לפחות   .2
 ס"מ. 25ס"מ. עובי השכבות לא יעלה על  15שקוטרן עולה על  

ההידוק יעשה על ידי מכשיר ויברציוני כבד מטיפוס "דיינפק", בומג או שו"ע בעל משקל סטטי של   .3
 ד. סל" 2000טון לפחות וויברציה של  12

 ע"פ מודיפייד עם רטיבות גבוהה מהרטיבות האופטימלית.   98%הצפיפות הדרושה במילוי תהיה  .4

להדק תשתית לאחר החישוף באמצעות   .5 יש  על הקרקע הטבעית,  ישירות    6באזורי מילוי המבוצע 
 מעברים של מכבש כבד (למעט באזורים של משטחי סלע). 

לכל   .6 אחת  הידוק  בדיקת  שכבה  בכל  לבצע  השגת  מ"ר  500יש  ואת  ההידוק  את  לאשר  מנת   על   ,
 הצפיפות הנדרשת.

עבודות העפר והמילוי יבוצעו בפיקוח רצוף של מפקח מנוסה שתפקידו לוודא מילוי הוראות מפרט   .7
המפקח   קרקע.  מהנדס  ע"י  מאושרת  מעבדה  ע"י  שיבוצעו  והמעבדה  הצפיפות  בדיקות  למעט  זה. 

 מעברי מכבש על כל שכבה.  8ישגיח על מינימום 

עד   .8 של  שקיעה  צפויה  כנ"ל  בתכנון    2%במילוי  בחשבון  זה  נתון  להביא  יש  הכללי,  המילוי  מעובי 
 המפלסים והאלמנטים בפיתוח המונחים עליו. 

  

  קירות  40.4

 כללי :  עבודות אבן 
   02,14,40כל עבודות האבן ואופני המדידה יהיו כפופים למפרט הכללי הבינמשרדי (בהוצאת משרד הביטחון) פרקים 

 ולמפרטים המיוחדים. מפרט מיוחד זה הינו תוספת למפרט הכללי.  378למפמ''כ  -
המפרט המיוחד מתייחס לעבודות חיפויי אבן לקירות בטון מזוין ואבן, לקירות גדר, לקירות כובד ולקירות הגנה 

 מעוגלים. 
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ת אספקת האבן מן הסוג הטוב    א. טיב האבן יהיה כנאמר במפרט הכללי. למפקח הזכות לדרוש לכל העבודה א
 ביותר הקיים בשוק. 

לכל סוג אבן ולכל סוג בניה תבוצע דוגמא במידות המצוינות לאישור המפקח. לגבי סוג האבן ולגבי סוג הבניה  
 בדוגמא שתאושר. תהיה עדיפות לביצוע על ההוראות והתכניות למיניהן. 

דוגמאות מכל סוג   3האבנים לכל סוג של קיר יספק הקבלן לפחות  לצורך קביעה ובחירה של הסוגים והגוונים של  
  שמתוכן יבחר המפקח והאדריכל דוגמא אחת לביצוע. 

 יש להקפיד על ניקיון האבנים לפני הבניה ויש לנקותם מחרסית ולשטפם היטב. 
 נזילות בטון על פני האבנים ינוקו ביום היווצרותן. 

הטבעתם בבטון ויוסתרו אחרי חזית האבן כך שבחזית הקיר יראו פוגות  צינורות ניקוז יחתכו לאורך הסופי לפני  
  פתוחות בלבד. מיקום הנקזים יהיה עפ''י התכניות והנחיות המפקח. 

סתימת פתחי ניקוז מיותרים תעשה באבן טבעית זהה לאבני החיפוי של הקיר שתותאם במידותיה למידות פתח  
ים, לחתוך את הצינור, למלא את הפתח בבטון לכל עובי הקיר,  הניקוז. סביב התיקון יש לפרק את הכיחול הקי 

 להשלים את האבן ולבצע כיחול מחדש.
קלקר בתפרים יחתך לצורתו הסופית עם היציקה ויונח רק בתוך גב הבטון. בחזית האבן יבוצע מישק מכוחל  

  בגוון האבן והקלקר לא ייראה.

 ס"מ מינימום.  5זית בעיבוד תלטיש, האבן בעובי  בניית קירות גדר מחופים באבן טבעית מסוג ביר  -ב.
 בנית הקירות לפני הנחיות ותכניות קונסטרוקציה. 

  ס"מ.  35-50ס"מ. אורך האבנים משתנה בין  25האבנים בחזית בסידור שורות ברוחב 

 ס"מ עם כוחלה. 1ס"מ. פוגות ברוחב  15בפינות הקיר אבני פינה ברוחב מינימאלי של 
  פני האבן, גון הכיחול בגון האבן יאושר ע"י אדריכל. ס"מ מ 3כיחול שקוע  

  ס"מ.  40עובי הקיר  

  ביסוס ומידות הקיר לפי הנחיות קונסטרוקטור. 

  D- 04בניית קירות גדר כובד וקירות בטון מזויין מחופים באבן חאמי בנדבכים לפי פרט -

  בנית הקירות לפני הנחיות ותכניות קונסטרוקציה. 

  ס"מ.  40עובי הקיר  

  

העבודה כוללת את כל עבודות העפר הדרושות לביצוע הקיר, יסוד בטון, נקזים,  תפרים, זיון וכל הדרשו לגמר  
  מושלם. הכל לפי פרטי הקונסטרוקטור התוכניות האדריכליות והפרטים. 

  מ"ר  לאישור האדריכל. הדוגמא המאושרת  תשאר בשטח עד גמר עבודות הבניה.  2יש לבנות דוגמת קיר בגודל   

ג. מדידה לתשלום לעבודות האבן: מחירי היחידה כוללים תמיד אה כל החומרים והמלאכות הכרוכים באספקת  
האבן בביצוע מושלם עפ''י המפרט הכללי. המפרט המיוחד והתכניות. מחיר דוגמאות אבן ודוגמאות חיפוי מושלם  

 כלול במחירי היחידה ולא ימדד בנפרד. 
  

  

  

  נדבכי ראש (קופינג) 

ס"מ    40ס"מ. רוחב    8קירות יהיה מאבן טבעית מסוג ביר זית בעבוד תלטיש משלושה צדדים ובעובי  קופינג ה
  ס"מ. הכל לפי פרטים.   35-50ואורך משתנה בין 

  

  משטחים אבני שפה ומדרגות 40.5   

   אבן גן

ס"מ.כולל אספקה, הנחה ויסוד בטון תוצרת אקרשטיין או  12.5/18.75/50אבן גן מתועשת דגם רמות במידות         

. יש להקפיד על קווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים כולל השלמות ברדיוס  D- 02שווה ערך והכל לפי פרט 

  ובסיום הקווים ע"י ניסור ואבני פינה. 

  

  

  

  ריצוף אבן משתלבת   -

 רצוף השבילים והרחבות יבוצע באבנים משתלבות כמפורט בתוכניות ובפרטים. 



                           

 

 59

ס"מ במיסעה. גוון האבן כמפורט   8ס"מ במדרכות ואבן יפו בעובי    7סוג האבנים המשתלבות: אבן "טבעון " בעובי  
 בתוכנית בפרטים ובדגמי הנחת הריצוף.

 להשתמש באבנים פגומות או שבורות. טיב אבן הריצוף יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' א. אין  
בעובי   מהודק  מצע  של  שכבות  שתי  בעובי    20ע''ג  ויבש  נקי  ים  חול  שכבת  תפוזר  אחת  כל  בשכבה   4ס"מ  ס''מ. 

 אחידה וללא הידוק. 
 לפני פיזור החול יש לוודא מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים. 

 . 200חומר העובר נפת  -5%מ''מ ויכיל לא יותר מ 4.25החול הנדרש הוא חול דיונות העובר נפת  
 החול לא יכיל חומרים אורגנים או פלסטיים או מליתיים. 

 שכבת החול שנתהדקה לפני הנחת אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה. 
  וך החול. ס''מ בת  - 1יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים בכ 

 ביצוע הנחת הריצוף יתחיל מאבני השפה באבנים שלמות. לעבר אבן השפה הנגדית. 
  יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה. 

 או לפי המפורט בתוכנית.  בניצב לכיוון ההליכהכיוון הנחת שורות הריצוף 
  מ''מ לצורך מילוי בחול.  3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח של 

באבנים במק להשתמש  איסור  חל  ניסור.  ע''י  ייעשה  האבן  חיתוך  חתוכות,  באבנים  להשתמש  צורך  ויש  רה 
משטח אבן משתלבת סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש   30%  -משתלבות מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ 

שימו על  איסור  חל  האדריכל.  הוראות  פי  על  והכל  הסמוכות  המשתלבות  האבנים  את  בהתאמה  במילוי  לנסר  ש 
 בטון/טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם כן התקבל אישור האדריכל לכך מראש ובכתב.

 בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף.
 מ''ר.  0.5-0.3ההידוק יבוצע באמצעות פלסה ויברציונית בעלת שטח  

 האבנים לתוך שכבת החול. מעברים ע''ג הריצוף לפחות עד השלמת שקיעת   3ההידוק יבוצע ע''י 
לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא תוך הקפדה על מילוי כל המרווחים בין  

 האבנים. לאחר מכן ייעשה הידוק באמצעות הפלסה בשלושה מעברים נוספים. 
 אבנים בקצה). מ' גבול העבודה (בכדי למנוע שקיעה מקומית של  1ההידוקים ייעשו עד למרחק של 

 לאחר סיום עבודות ההידוק ייבדק המשטח המרוצף ע''י המפקח על מנת לוודא מפלסים ומשטחים סופיים 
  כמו שנכתב בתכניות. 

ס''מ   1½    -מודגש שמפגש האבן המשתלבת עם קו החגורה הסמויה או אבן השפה יהיה כזה שפני האבן יבלטו בכ
  מעל אבן השפה.  

 ב הכמויות. המדידה והתשלום כמפורט בכת
  מ' עם אבני שפה לאישור האדריכל.  2יש להכין דוגמת שביל באורך 

  

,  בגוון לבחירת האדריכל  20/20/6*משטח התראה עשוי אבן סימון לעוורים תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע במידות  

האבנים וריצוף  ס"מ, אספקת  4העבודה כוללת:שכבת חול בעובי  כולל אספקה והתקנה על פי הוראות היצרן.

    .D-03של המפרט הכללי ולפי פרט  4004כמפורט וכל יתר העבודות המפורטות בפרק 

  

  

  עבודות מתכת  40.6

 
(בהוצאה   06כל עבודות המתכת מעקות וגדרות לעבודות פיתוח יבוצעו עפ''י פרק   עבודות מסגרות במפרט הכללי 

והבניה.   התכנון  לתקנות  בהתאם  משרדית).  ובנוסף הבין  המקומית  הרשות  לדרישות  התקנים.  מכון  של  לתקנים 
 כמפורט להלן: 

  

 כללי: 
 מודגש כי כל עבודות המסגרות יהיו ממתכת מגולוונת וצבועה בגוון לפי בחירת האדריכל.. 

 או פרופיל מלא לפי פרט.   RHS  המעקות והגדרות יבוצעו בתכנון ובפרוט על בסיס פרופילים 
 ישות התקן הישראלי העדכני. כל המוצרים יתאימו לדר

 החיבורים יהיו ע''י חיתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתכניות.
 בפרטים העשויים פרופילים חלולים. הפינות יחוזקו באמצעות מלויים. 

 הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע''י רתכים מומחים. 
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  א חורים. שקעים ומקומות שרופים.המראה החיצוני יהיה נקי. ללא הפסקות לל

  לא ישארו קצוות פתוחים, בקצה כל פרופיל פתוח תרותך פלטה. 

  כל הריתוכים והחיתוכים יבוצעו בסדנא, לא יבוצעו ריתוכים וחיתוכים בשטח.  

  האלמנטים יגיעו לשטח לאחר גילוון חם וצביעה, ויורכבו שלמים באתר. 

  צביעת צינורות מתכת  

  עבודות צביעה (הכנה, צבע יסוד וצבע עליון).   11י פרק הכל לפי מפרט הכלל 

 .   11של המפרט הכללי הבינמשרדי וכן פרק  1905צביעה: כנדרש בפרק 
  .   1106הגימור יהיה בצבע על בסיס אפוקסי בתנור, עפ''י הדרישות במפרט הכללי הבינמשרדי פרק 

  הגוון לפי בחירת האדריכל   

 מ' לאישור אדריכל.  2תוכן דוגמת מעקה צבוע באורך 
  

  עבודות גינון 41פרק 

 
 כללי: 

לפרק   בהתאם  יבוצעו  זה  בפרק  העבודות  הבינמשרדית)   41כל  הועדה  (בהוצאת  הכללי  במפרט  והשקייה''  ''גינון 
 לתקנות התכנון והבניה. לתקנים של מכון התקנים לדרישות הרשות המקומית ובנוסף למפורט להלן: 

 
 לנטיעה. א. הכשרת קרקע  

העבודה כוללת ניקוי וחישוף השטח מכל פסולת והשמדת עשבי בר למיניהם, בעיקר יבלית וגומא הפקעות. לצורך 
של  אישורו  לקבל  הקבלן  על  הדברה.  בחומרי  השטח  את  פעמים  מספר  הקבלן  ירסס  העשבים  והשמדת  הדברה 

 המפקח לגבי סוג חומרי ההדברה שיש בדעתו להשתמש.
ס''מ בהתאם לגבהים נדרשים בתכניות.   +2ס''מ, כולל יישור סופי בתחום של     30לעומק של    חריש או עידור ביד

 יישור השטח ייעשה ע''י ריסוק הרגבים במגרפות יד, עד לקבלת השטח מוכן לנטיעה. 
 ס''מ אשר תתגלה מעל פני השטח במהלך העבודה. תורחק מהשטח.   -5כל פסולת ואבן הגדולה מ
בחשבון לקחת  הקבלן  תת  על  וכבלים  צינורות  לשלמותם -הימצאות  אחראי  ולהיות  הקוים  לסמן  עליו  קרקעיים, 

 ובנוסף לדאוג להבטחת השבילים והמתקנים הקיימים בשטח.
 

 ב. זיבול שטחי הנטיעה. 
 זיבול כל שטחי הנטיעה בזבל או קומפוסט. על טיב ומקור הזבל יש לקבל אישור מוקדם מהמפקח. 

ק''ג לדונם. גפרת   120מ''ק לדונם. בנוסף לזבל האורגני: פיזור סופרפוספט בכמות של    20הזיבול יינתן בכמות של  
  ק''ג לדונם.   60אשלגן בכמות של 

  הפיזור ייעשה במכונה או ביד. תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח.  

  ס''מ לפחות.   30הצנעת הזבל והדשנים ע''י חריש או הפיכה ביד לעומק 

  להצניע ביום הפיזור. זבל שישאר חשוף בשטח יותר מיומיים ייפסל.  את הזבל חייבים

  

  ג. סימון. 

 על הקבלן לסמן את מיקום הצמחים בהתאם לתוכניות ובהתאם למרחקי הנטיעות המפורטים בתוכנית. 
  

  ד. בורות נטיעה. 

ת את החומר החפור בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע לרבות חציבה בסלע. בגמר החפירה ו/או החציבה יש לפנו
  למקום מאושר ע"י המפקח. 

  לפני מילוי הבור באדמת גן יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור. 

  

  ה.זיבול בורות הנטיעה.

  אם לא צוין אחרת יהיה הזבל זבל פרות רקוב או קומפוסט מעולה ומנופה, ללא שברי זכוכית או כל פסולת אחרת. 

  הנטיעה ייעשה לפני מילוי הבורות. ערבוב הזבל באדמה לעבודות 

  על הקבלן לקבל אישורו של המפקח על טיב הזבל וסוגו. 

  ליטר לעץ.   20הזבל יסופק בשיעור של   

  

  ו. טיב השתילים.  
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שה"מ  תקן  לפי  העץ  ואיכות  הגדלים  החקלאות,  משרד  ידי  על  מאושרת  ממשתלה  יהיו  והעצים  השתילים  כל 
  המצורף למפרט זה. 

  

  ז. נטיעה.

  עה תבוצע ע"י בעל מקצוע ובצורה מקצועית נכונה, בתנאי מזג אוויר מתאימים. הנטי 

  לא תורשה נטיעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה. 

  השתיל יוצא מהמיכל תוך הקפדה על שלמות הגוש עם מקסימום שורשים ויועבר מהר ככל האפשר לבור הנטיעה. 

  ת גומה והשקיה.מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, יציר

  

  ח. אחזקה וטיפול. 

  יום מיום גמר העבודה.  60הקבל יטפל ויחזיק את כל הנטיעות לתקופה של 

הגיזומים  וכל  לצורך  בהתאם  השקייה  ומזיקים,  מחלות  והדברת  מלחמה  השטח,  עידור  עישוב,  כוללת:  העבודה 
  הנדרשים להבטחת התפתחות הצמחייה. 

  

  ט. אחריות לנטיעות. 

  ראי לקליטת כל הנטיעות בתקופת האחזקה והטיפול. הקבלן יהיה אח

בתום תקופת האחריות והאחזקה יחליף הקבלן את על הנטיעות אשר לא נקלטו בצמחים חדשים וידאג לשתילתם 
  הנכונה. 

  טיב הצמחים אשר יוחלפו יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות. 

  יחשבו כאילו לא נקלטו ויש להחליפם. נטיעות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול וימצאו במצב של קמילה י 

(גודל   מבוגרים  שלא 8לעצים  העצים  את  יחליף  השנה  ובתום  הגן  מסירת  מיום  אחת  שנה  אחראי  הקבלן  יהיה   (
  נקלטו באחרים. כל התיקונים הקשורים בהעברת העצים בתום שנת האחריות יחולו ע"ח הקבלן. 

  

  מתקני משחק  – 42פרק 

  

  שנים   3מתקני משחק יבוצעו על ידי חברה מתמחה במתקני משחק בעלת נסיון של  

  באחריות חברת המתקנים לתכנן את אזור המתקנים בהתאם לתקני הבטיחות והנגישות.

  ס"מ. 10מ"מ בעובי   6עובי   20/20משטח גומי בטיחותי יבוצע על גבי ריצוף בטון מזויין ברשת ברזל 

  י בהתאם לנדרש בתקן, ומותאם לגובה המתקנים. עובי משטח הגומי הבטיחות 

  בגוון לפי בחירת אדריכל.  TPVמשטח הגומי הבטיחותי בחיפוי 

  תכנון הנדסי של מערכת ההצללה יבוצע על ידי מהנדס באחריות החברה המבצעת. 

  

  

  

  פיתוח  –כבישים  – 51פרק 

  חפירה כללית 

עד   כללית הדרושה  ו/או חציבה   חפירה  לבצע  כבישים/ על הקבלן  שבילים/  קירות תומכים/  לגבולות/ מסלעות/ 

מדרגות וכו', ממפלס קיים עד למפלס המתוכנן (כולל מרווחי עבודה)  לביצוע תשתית מדרכות/ שבילים/ מדרגות/ 

  קירות/ גדרות/ גינות ולרבות ביצוע השיפועים המתוכננים. העבודה תבוצע בכלים מכניים או באופן ידני. 

 

  ס"מ  20וק בשכבות של מילוי כללי והיד

המילוי הכללי המשלים הנדרש לביצוע עבודות הפיתוח ליצירת המפלסים המתוכננים יבוצע מחומר מקומי לאחר 

  ס"מ לפני הידוק. 20ס"מ. עובי השכבות להידוק יהיה   15סילוק אבנים בקוטר העולה על 

  א. עבודות מילוי 2

סלק את הפסולת כגון: שורשים, שרידי חומר אורגני, שפך בטרם יבוצע המילוי, יש לחשוף את הקרקע הטבעית ול 

  אבנים או כל מילוי קודם או בולדרים. 
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צרורות אבן. בכל שכבות המילוי יש לסלק אבנים שקוטרן עולה   50%המילוי יעשה מחומר מקומי המכיל לפחות  

 ס"מ.  25ס"מ. עובי השכבות לא יעלה על    15על 

 פ מודיפייד עם רטיבות גבוהה מהרטיבות האופטימלית. ע"  98%הצפיפות הדרושה במילוי תהיה 

באמצעות   החישוף  לאחר  תשתית  להדק  יש  הטבעית,  הקרקע  על  ישירות  המבוצע  מילוי  של   6באזורי  מעברים 

 מכבש כבד (למעט באזורים של משטחי סלע). 

 השגת הצפיפות הנדרשת. מ"ר, על מנת  לאשר את ההידוק ואת  500יש לבצע בכל שכבה בדיקת הידוק אחת לכל 

למעט  זה.  מפרט  הוראות  מילוי  לוודא  שתפקידו  מנוסה  מפקח  של  רצוף  בפיקוח  יבוצעו  והמילוי  העפר  עבודות 

מעברי    8בדיקות הצפיפות והמעבדה שיבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י מהנדס קרקע. המפקח ישגיח על מינימום  

 מכבש על כל שכבה.

עד של  שקיעה  צפויה  כנ"ל  המפלסים   2%  במילוי  בתכנון  בחשבון  זה  נתון  להביא  יש  הכללי,  המילוי  מעובי 

 והאלמנטים בפיתוח המונחים עליו. 

  

  

  מצעים 

ס"מ כל אחת) של מצע סוג א' מחומר   20מתחת אזורי ריצופים, מדרגות, שבילים, רחבות וכו' יבוצעו שתי שכבות (  

מדורג לריצוף המדרכות ה מחצבה  עובי שכבת המצעים מתחת  והמיסעה  ,  הנחיות מהנדס   30  –חניות  לפי  ס"מ 

שבתוכנית.  ולגבהים  לסימון  יעשה בהתאם  החומר  פיזור  שתית מהודקת.  פני קרקע  על  יפוזר  הכבישים. החומר 

מודיפייד א.א.ש.ט.ו. ועד שתפסק שקיעה ותזוזת   98%השכבה תהודק ברטיבות אופטימלית עד לקבלת צפיפות של  

  מ'). 5ס"מ (לאורך   + 1ק פני השכבה יהיה חומר מתחת גלגלי המכבש. דיו

  שכבת המצע חייבת להיות הומגנית וסגורה בחומר דק. 

  המצע יענה על הדרישות הבאות:

  . 6%א. אינדקס הפלסטיות לא יעלה על  

  . 25%ב. גבול הנזילות לא יעלה על  

  ג. המצע יהיה בגבולות הדרוג הבאים: 

  200מס'       4מס'     3/4"    3"    נפח 

 %    100    100-60    70-35    15-0  

  . 40%ד. המ.ת.ק. המינימלי יהיה 

 ה. המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים. 

 ו. החומר יובא כשהוא מעורבב ומורטב מראש.

 ק''ק/מ''ק.  2100ז. צפיפות המצע לאחר הידוק תהיה לפחות 

 פיזור החומר יבוצע ע''י מפלסת בהתאם למפלסים. 
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 להולכה ביוב קווי הנחת לביצוע איכות בקרת נוהל
 בכבידה

 מטרה .1

 
 להולכה ביוב קווי הנחת לביצוע הטכניות והדרישות הביצוע איכות בקרת תהליך את להגדיר זה נוהל מטרת

 הנוהל של מטרתו, כן כמו. הטכניות והדרישות המפרטים,  הביצוע לתוכניות בהתאם בפרויקט בכבידה
 .המסמכים תיעוד ואופן הנדרשות הבדיקות, העבודה לביצוע והשוטפת המוקדמת הבקרה שלבי את לפרט

 

 מוקדמת בקרה .2

 
 כלליות דרישות .2.1

 

 .הקבלן של האיכות בקרת מנהל ידי על יאושר :הצנרת ספק .2.1.1

 

 תקן ותו העבודה לביצוע הרלבנטיים הצינורות לאספקת היצרן אישורי יכללו הבקרה מסמכי .2.1.2
 .ישראלי

 

 :הבאים הצנרת בסוגי להשתמש ניתן בכבידה להולכה ביוב קו ביצוע לצרכי :צנרת .2.1.3

 סי.וי.פי צינורות( .(PVC. 

 ש"צמ -זכוכית  בסיבי משוריין מפוליאסטר צינורות (GRP - Glass Reinforced Polyester). 

 גבוהה בצפיפות פוליאתילן צינורות (HDPE). 

 פוליאתילן צינורות (PE). 
 ושל הצנרת של טכני מידע דף הספק למסמכי לצרף יש הייעודית הצנרת אישור לצורך

 עבור אחריות וכתב הלחץ, העטיפה, הציפוי, הדופן עובי, העבודה לביצוע הנלווים האביזרים

 .PE צינורות

 

 הצנרת איכות דרישות .2.2
 הטכני המוצגות במפרט, והלחץ העטיפה, הציפוי, הדופן עובי לגבי הדרישות בכל יעמדו הצינורות
 .הכמויות בכתב או/ו בתוכניות או/המיוחד ו

 
 : להלן כמפורט יהיה השונים הצנרת מסוגי אחד כל לגבי האיכות דרישות
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 (PVC. )סי.וי.פי צינורות .2.2.1

 

 עם הקרקע לסוג ובהתאם המתכנן י"ע שהוגדר באורך SN-8 לביוב עבה סי.וי.פי צינורות .א
 הטכני במפרט שהוגדר בדרג יהיר הצינור של העבודה לחץ. סי.וי.פי צינורות או אטמים
 .הכמויות בכתב או/ו בפרטים או/ו בתוכניות או/ו המיוחד

 האטמים ,גומי ואטם (פעמון מצמד) תקע/שקע מחברי באמצעות יהיה הצינורות בין חיבור .ב
 הטכני ובמפרט הצנרת יצרן י"ע שהוגדר כפי גולמיים לשפכים המתאימות גומי טבעות יהיו

 .כמויות בכתב או/ו בפרטים או/ו בתוכניות או/ו המיוחד

 .הצינור עשוי ממנו הסוג מאותו יהיו ('וכד, הסתעפות, ברך:  כגון) ספחים/אביזרים .ג

 או/ו הצינורות יצרן ידי על ויסופקו תעשייתיים יהיו שוחות לבין צינורות בין מחברים .ד
 הצינור לבין השוחה בין דיפרנציאלית לתזוזה גמישות קבלת יאפשרו המחברים. השוחות

 בקצהו המחובר מגומי עשויים יהיו המחברים טרומיות בשוחות. מלאה אטימות וקיום
 .הבקרה לתא הנכנס הצינור אל החופשי ובקצהו הבקרה תא בדופן הפתח אל האחד

 .התקן לדרישות בהתאם גמישות תאפשרנה והאופקיות האנכיות הסטיות
 

 (ש"צמ) זכוכית בסיבי משוריין מפוליאסטר צינורות .2.2.2

 

 או/ו בפרטים או/ו בתוכניות כמפורט המצוינים ובקשיחות בקוטר יגיעו צמ״ש צינורות .א
 ואטימה כימית עמידות בעלי ויהיו הכמויות בכתב או/ו המיוחד הטכני במפרט

 .הידראולית

 בעלי ויהיו גומי אטמי עם חיצונית טבעת בצורת ש"צמ עשויים יהיו צינורות בין מחברים .ב
 .הידראולית ואטימה כימית עמידות

 ואותו חומר הרכב אותו בעלי, יצרן אותו מתוצרת יהיו ואביזרים הסתעפויות, קשתות .ג
 שבין חיבור שיטת אותה תהיה ולהם הצינורות של כמו הנדרשת הקשיחות ואותה קוטר

 .בלבד תעשייתי מייצור יהיו והאביזרים ההסתעפויות ,הקשתות. עצמם הצינורות

 

 (HDPE ) גבוהה בצפיפות פוליאתילן צינורות .2.2.3
 

 כל. גבוהה וצפיפות נמוך מולקולרי משקל בעל מפוליאתילן מיוצרים אלו הצינורות .א
 המיוחד הטכני במפרט או/ו בפרטים או/ו בתוכניות כמוגדר וסוג דרג בעלי יהיו הצינורות

 .הכמויות בכתב או/ו

 .לקוטרם בהתאם ישרים במוטות יסופקו הצינורות .ב

 ואותו חומר הרכב אותו בעלי, יצרן אותו מתוצרת יהיו ואביזרים הסתעפויות, קשתות .ג
 ,הקשתות. עצמם הצינורות שבין חיבור שיטת אותה תהיה ולהם הצינורות של כמו חוזק

 .בלבד תעשייתי מייצור יהיו והאביזרים ההסתעפויות

 

 (PE) פוליאתילן צינורות .2.2.4

 

 כל. נמוכה וצפיפות גבוה מולקולרי משקל בעל מפוליאתילן מיוצרים אלו הצינורות .א
 המיוחד הטכני במפרט או/ו בפרטים או/ו בתוכניות כמוגדר וסוג דרג בעלי יהיו הצינורות

 .הכמויות בכתב או/ו
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 יפורקו שמהם תופים בתוך בגלילים או/ו במוטות: בתוכניות שמוגדר כפי יסופקו הצינורות .ב
 .נזק כל להם ייגרם שלא באופן במשיכה

 ואותו חומר הרכב אותו בעלי, יצרן אותו מתוצרת יהיו ואביזרים הסתעפויות, קשתות .ג
, הקשתות .עצמם הצינורות שבין חיבור שיטת אותה תהיה ולהם הצינורות של כמו חוזק

 .בלבד תעשייתי מייצור יהיו והאביזרים ההסתעפויות
 
 
 
 

 הצנרת כיסוי ולחומרי החפירה תחתית לביצוע דרישות .2.3
 

 החומרים .(ת"מבא) תחומי איכות בקר י"ע יאושר החפירה תחתית ולביצוע הצנרת לכיסוי החומרים סוג
 תאי/שוחות של בהיקף וכן הצינור קודקוד מעל מ"ס 30 עד ולכיסויים צינורות של תושבות לביצוע שישמשו

 תושבת וביצוע כיסוי לחומר המיוחד הטכני במפרט המפורטות לדרישות מתאימים חומרים יהיו, בקרה
 .לצינורות

 .צנרת קווי מעל מילוי לחומר המיוחד הטכני במפרט המפורטות לדרישות יתאים החפירה של מילוי חומר
 .מצע עבודות לביצוע בנוהל מוקדמת בקרה בסעיף כמפורט יהיה' א מצע חומר

 

 שוטפת בקרה .3

 

 ואחסנה אספקה .3.1

 
 ,את וכן ותכונותיה הצנרת סוג של פירוט הכוללת משלוח בתעודת ילוו לאתר המגיע משלוח כל

  .57 ומפרט הצינורות יצרן הוראות פי על יאוחסנו לאתר יובלו הצינורות. הנלווים האביזרים
 .הצינור בגוף כלשהיא פגיעה למניעת ובזהירות בבטיחות תעשה ואחסנתה הצנרת פריקות

 . UV קרינת נגד האחסנה במהלך יכוסו PVC צינורות

 

 חפירה .3.2

 

 החפירה גבולות סימון .3.2.1
 

 המדידות נתוני. מוסמך מודד ידי על החפירה וגבולות הקו יסומן החפירה ביצוע תחילת לפני
 .האיכות בקרת מסמכי כל עם ישמרו

 

 החפירה ביצוע .3.2.2

 
 למפלסים המתאימים בעומקים ייחפרו לצינורות שתעלות יוודא (ת"מבא) תחומי איכות בקר

 רוחב, העבודה לצורכי הדרוש וברוחב (invert level) החפירות תחתית בשביל המתוכננים
 כפי או צד בכול מ"ס 20 בתוספת הצינור של החיצוני מקוטרו קטן יהיה לא החפירה תחתית
 .הפרטים או/ו התוכניות או/ו המיוחד הטכני המפרט שיורה
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 של הבטיחות להוראות ובהתאם הביצוע בתוכניות הנדרש פי על בשיפועים תעשה החפירה
, יציבה חפירה של קרקעית על יובש -בתנאי ורק אך תבוצע הביוב קווי של הנחה. העבודה משרד

 .לסילוקם לדאוג יש כלשהוא ממקור מים ונתגלו היה
( חרסיתי חול או חולית חרסית, לדוגמה)" קלות" ובקרקעות סלעיות, חרסיתיות בקרקעות

 ובהתאם הפרטים או/ו התוכניות או/ו המיוחד הטכני המפרט שיורה כפי תבוצע החפירה
 .קרקע יועץ להנחיות

 

 

 הצינור של ועטיפה מחצבה מחומר תושבת ביצוע .3.2.3

 

 התושבת הידוק. 57 במפרט שמוגדר וכפי החפירה רוחב לכל תהיה לצינורות התושבת .א
 .מבוקרת הרטבה כדי תוך, הצינור לתחתית עד, החפירה רוחב לכל מלאה בבקרה יבוצע
 מבוקרת הרטבה כדי תוך הצינור צידי משני במקביל ידנית להיעשות חייב המילוי המשך

 .המילוי חומר של

 20 כל, בשכבות מבוקר בהידוק ייעשה הצינור לקודקוד מעל מ"ס 30 ועד המילוי המשך .ב
 סוגי לכל ייושם זה מילוי. המיוחד הטכני המפרט שיורה כפי מכני או ידני באופן, מ"ס

 הטכני במפרט מזו שונה הנחיה תהיה אם אלא הצינורות עשויים יהיו מהם החומרים
 .המיוחד

 ובהרטבה ידנית בעבודה, מכניים באמצעים יהודקו והמעטפת מחצבה מחומר מצע .ג

 .מים בהצפת מילוי או Modified A.A.S.H.T.O לפי 100% של הידוק לדרגת מבוקרת

 פחות לא אך, הידוק שכבת לכל לבדיקות לפרוגרמה בהתאם תעשנה צפיפות בקרת בדיקות .ד
 .המיוחד הטכני המפרט שיורה כפי או/ו שיבוצע קטע לכל בדיקות 3 -מ

 

 הצנרת הנחת .3.2.4
 

 .נתון זמן בכל הקו לניקיון לדאוג יש הצנרת הנחת ביצוע הליך בכל
 .המתוכנן בשיפוע מהודקת תושבת גבי על החפורה התעלה במרכז יונחו הצינורות

 .הצנרת כיסוי לפני מוסמך מודד ידי על יבוצעו צינור כל של והשיפוע העומק, המיקום מדידות

 

 :PVC צינורות בהנחת פעולות סדר .3.2.4.1
 

 .והמחברים הצינורות קצוות של קפדני ניקוי .א

 .הצינור ספק/יצרן ידי על המסופקת החלקה משחת מריחת .ב

 חודר שהצינור עד הצינור מקצה בדחיפה או במשיכה צירי כוח והפעלת הצינור הרכבת .ג
 .הדחיפה במהלך הצינור קצה הגנת על הקפדה תוך, לו הקצוב למרחק ומגיע

 

 :(ש"צמ) משוריין פוליאסטר צינורות בהנחת הפעולות סדר .3.2.4.2

 

 .מחברים באמצעות תבוצע הצינורות הרכבת .א

 הדבקת יישום. הדבקה מחבר באמצעות הצינורות אל יחוברו הסתעפויות או/ו קשתות .ב
 או/ו התוכניות או/ו הפרטים או/ו המיוחד הטכני המפרט דרישות פי על ייעשה המחברים

 .היצרן הוראות ולפי הכמויות כתב
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 :HDPE , PE – פוליאתילן צינורות בהנחת הפעולות סדר .3.2.4.3

 

 מחברי או פנים אל פנים בריתוך הקבלן י"ע תיעשה PE -ו HDPE מסוג הצינורות הרכבת .א

 צוות או הצינורות ספק/יצרן של מקצועי צוות באמצעות (Electro Fusion) חשמלית התכה
 .מטעמו והוסמך שהוכשר מקצועי

 או/ו התוכניות או/ו המיוחד הטכני במפרט כמפורט יעשה בקרה תא/ לשוחה הצנרת חיבור .ב
 צינורות לחיבור שישמשו מחברים. במפעל מורכב שוחה מחבר עם עגולות בשוחות הפרטים
 הטכני ייקבע במפרט המחבר סוג. הצינורות ודרג סוג, לקוטר יתאימו שוחות של לקירות
 .בהם שיוגדר הצינור מבנה פי על הכמויות בכתב או/ו בתוכניות או/ו בפרטים או/ו המיוחד

 לרבות, העבודה ביצוע לאיכות ויזואלית בקרה ת"מבא יבצע צנרת קטע הנחת סיום עם
 תא בין) הקו אורך לכל השיפועים אחידות בבדיקת כולל, הצנרת הנחת שיפוע בדיקות

 .(לראש ראש ובין לתא

 

 הצנרת כיסוי .3.2.5

 
 לעבודות הכללי במפרט כמפורט להלן המפורטות הבדיקות את יבוצעו הצנרת כיסוי ביצוע טרם

 :החוזה למסמכי בהתאם או/ו 57 פרק בנייה

 

 .פוליאתילן צינורות של ריתוך בדיקות .א

 .(המזמין י"ע מבפנים הקו צילום) HDPE -ו PE, צמ״ש, סי.וי.פי צינורות חיבורי בדיקות .ב

 .בקרה תאי כולל, גרביטציוניים בקווים אטימות בדיקת .ג

 מפלים, קווים קצוות סגירת לרבות, לתוכניות בהתאם מגרשים חיבורי ביצוע בדיקת .ד
 .בטון ועטיפת סימון עמוד ביצוע, חיצוניים

  .האתר ומפקח ת"מבא נוכחים יהיו הבדיקה ביצוע בעת
 יעשה הצנרת כיסוי, סימון סרט הנחת בדיקת ולאחר הקו לכיסוי האישור קבלת לאחר

 יבוצע מילוי בחומר שימוש של במקרה. המוקדמת הבקרה בשלב אושר אשר חומר באמצעות
 .מ"ס 20 של בשכבות מלאה בבקרה הכיסוי

 והמילוי בצידיו המילוי: הצינור לתושבת העפר עבודות בדיקות תוצאות תקינות יוודא ת"מבא
 .מעליו

 .הקו כיסוי לפני מוסמך מודד ידי על as-made - ה בתוכניות יתועד הקו ביצוע

 

 בביוב תאים .3.2.6

 
( יק'בנצ-מתעל) התא תחתית עיבוד בדיקות ת"מבא יבצע, הצנרת הנחת בפרק לנאמר בנוסף

 .לתא מסביב חוזר מילוי ובדיקת המיוחד הטכני למפרט או/ו לתוכניות או/ו לפרטים בהתאם
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 הצנרת לאיכות נוספות דרישות .4

 
 ביצועו לאחר הקו ניקיון .4.1

 
 .הבקרה ותאי הביוב קווי של שטיפה תבוצע לשימוש המערכת מסירת ולפני העבודה בגמר

 

 ואביזרים הצנרת ספק/יצרן מטעם מוסמך נציג פיקוח  .4.2
 

, כגון) המזמין ע״י העבודה לקבלת ועד לאתר העבודה לביצוע שישמשו ואביזרים חומרים הבאת מעת
 הובלת: הכולל ,הספק או היצרן מטעם מוסמך נציג של בפיקוח חייב הקבלן יהיה (מקומיות רשויות

, לשוחות הצינורות בין חיבור, הצינורות חיבור, הצינורות להנחת התושבת, הצינורות פריקת ואופן
 השוחות וסביב התעלות של חוזר מילוי, הצינור סביב ומצע כיסוי, מרכיביהן כל על טרומיות שוחות

 .המזמין ידי על העבודה של סופית וקבלה פנימי וידיאו צילום, לחץ בדיקת, אטימות בדיקת, והידוקו
 .התיוג לרשימת יצורף הצנרת ספק של השדה שירות דו״ח

 
 
 

  



 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע 

 

 2881119מיקוד  81881, קרית הממשלה המזרחית, ירושלים ת.ד :קלרמון גאנו  

   >791;1>-319פוןטל 
http://www.moch.gov.il 

 7מתוך  7עמוד 

 

 בכבידה להולכה ביוב קווי הנחת' עב לביצוע תיוג מתירש

 מספר רשימת תיוג החיבור אביזרי סוג הצנרת סוג הצנרת ספק שם שם הקבלן המבצע שם הפרויקט

      
 

 הקו אורך צידוד לחתך צידוד מחתך הנחה מיקום קוטר תאים' מס
        

 

 תיאור פעילות הבקרה מס'
 אישור שלבי התהליך ע"י בקרת האיכות

מס' תכנית/  תאריך חתימה שם באחריות
 תעודת בדיקה

 מהדורה לביצוע תכניות בדיקת 1
     איכות בקרת ביותר המעודכנת

2 

 צנרת לאישור החומר שליחת
 אישור(המתכנן  י"ע ואביזרים

 ונקודת 1 דרך אבן -מתכנן 

 )עצירה

 מהנדס
     ביצוע

 מהנדס ואחסנה אספקה 3
     ביצוע

     הקבלן מודד החפירה מיקום סימון 4

 /  החפירה תחתית והכנת חפירה 5
 (עצירה קודת)נ חול שכבת

 מהנדס
     ביצוע

     הקבלן מודד חפירה תחתית מדידה 6

     איכות בקרת חול תושבת ויזואלית בקרה 7

 צנרת הנחת 8
 מהנדס
     ביצוע

9 
 - מתכנן אישור) שיפוע בדיקת

 (עצירה ונקודת 2 דרך אבן
     הקבלן מודד

 /בקרה תאי/לשוחות חיבור 10
 איטום ביצוע/יק'בנצ ביצוע

 מהנדס
     ביצוע

11 
 בדיקה לסמן) מיוחדות בדיקות

  צילום /לחץ /אטימות (שנעשתה
 ריתוך /וידאו

     מעבדה

 As-Made ב קו ותיעוד מדידה 12
 (3 דרך אבן מתכנן אישור)

     הקבלן מודד

 בחול הצינור עטיפת 13
 מהנדס
     ביצוע

 נקודת) חוזר מילוי ביצוע אישור 14
     איכות בקרת (בדיקה

     איכות בקרת סופי אישור 15
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14/06/2022 עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 1חסוי

מכרז מספר :9994/2022
שיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

מנהל פרוייקט: 1,861,002.78 אומדן (ללא מע"מ):

אשכול 8  משהב"ש אזור ירושלים 9016 פרוייקט:
ירוחם 105

ריכוז למכרז

מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית 1 תת כתב:

סה"כ נושא

833,393.00 צנרת ביוב ואביזרים 1.57.2 תת פרק:
333,372.40 שונות 1.57.9 תת פרק:

1,166,765.40קווי מים וביוב 1.57 סה"כ לפרק:

מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעיתסה"כ לתת כתב: 11,166,765.40

מבנה 2 - שצפ 301 2 תת כתב:

סה"כ נושא

18,419.31 הכנות לתאורת חוץ 2.8.1 תת פרק:
30,289.10 2.8.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ תת פרק:
18,487.43 אביזירי תאורה 2.8.3 תת פרק:
16,462.60 2.8.4 גופי תאורה תת פרק:

83,658.44פרק 8 - תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 2.8 סה"כ לפרק:

131,706.03 2.40.1 ריצוף שבילים ומדרכות תת פרק:
6,700.00 שילוט 2.40.3 תת פרק:

138,406.03פרק 40 - פיתוח האתר 2.40 סה"כ לפרק:
6,699.10 2.41.2 עבודות השקייה תת פרק:

18,000.00 שתילה ונטיעה 2.41.3 תת פרק:
89,090.00 2.41.99 תת פרק:

113,789.10פרק 41 - עבודות גינון 2.41 סה"כ לפרק:

18,693.54 ספסלים ומערכות ישיבה 2.42.2 תת פרק:
6,392.60 אשפתונים וברזיות 2.42.4 תת פרק:

111,725.25 מתקני משחק 2.42.5 תת פרק:
47,943.50 פרגולות 2.42.6 תת פרק:

184,754.89ריהוט חוץ 2.42 סה"כ לפרק:

58,500.00 קירות פיתוח 2.43.99 תת פרק:
58,500.00 2.43 סה"כ לפרק:

44,716.92 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 2.44.1 תת פרק:
44,716.92פרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 2.44 סה"כ לפרק:

30,326.00 2.51.2 עבודות עפר תת פרק:
40,086.00 2.51.3 מצעים ומילוי מובא תת פרק:

70,412.00פרק 51 - עבודות עפר,כבישים ופיתוח 2.51 סה"כ לפרק:

מבנה 2 - שצפ 301סה"כ לתת כתב: 2694,237.38

1,861,002.78סה"כ לכל כתב הכמויות:



עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 14/06/20222 חסוי

כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית

קווי מים וביוב 57 פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה הערות כלליות לפרק 57.2.000.00 (0001)

הערה מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או 
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים 
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל 
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות 

מעל ומתחת,

57.2.000.00 (0002)

הערה המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי
חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, 

הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 
במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי 

פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

57.2.000.00 (0004)

הערה מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים 
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

ביצוע העבודה בשלמותה.

57.2.000.00 (0006)

הערה המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות 
והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן 

לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי 
מתן שרות השדה וכתב האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם 

הזמנת צנרת והנחתה.

57.2.000.00 (0008)

הערה מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל 
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים 

הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה
על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.

57.2.000.00 (0010)

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

(צינורות וספחים) למשך 10 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או 

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת 
מסוג זה.

57.2.000.00 (0012)

הערה בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום 
ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן 
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא 

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם 
העבודה בוצעה בפועל.

57.2.000.00 (0014)

הערה עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה 
15% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב 

של יועץ הביסוס של משהב"ש. ישולם רק עבור המקטעים שמבוצעים 
בחציבה, לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה.

57.2.000.00 (0016)

הערה שימוש ב CLSM לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורק 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

57.2.000.00 (0018)

הערה היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה 
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, 

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

57.2.000.00 (0020)



עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 14/06/20223 חסוי

כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות 

פעם אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או 
היציאות שמתווספות או מבוטלותבאותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה 

חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.

57.2.000.00 (0022)

הערה P.V.C צינורות 57.2.000.00 (0044)

1,690.00 169.00 10.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160  מ"מ, לפי ת"י ,884 
מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'

57.2.000.00 (0056)

3,600.00 180.00 20.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160  מ"מ, לפי ת"י ,884 
מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'

57.2.000.00 (0058)

13,380.00 223.00 60.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200  מ"מ, לפי ת"י ,884 
מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'

57.2.000.00 (0078)

47,310.00 249.00 190.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200  מ"מ, לפי ת"י ,884 
מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'

57.2.000.00 (0080)

46,070.00 271.00 170.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200  מ"מ, לפי ת"י ,884 
מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'

57.2.000.00 (0082)

32,450.00 295.00 110.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200  מ"מ, לפי ת"י ,884 
מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'

57.2.000.00 (0084)

977.00 97.70 10.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות 
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם 

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה

57.2.000.00 (0311)

385,000.00 350.00 1,100.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות 
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם 

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה. ומילוי 
חוזר ב CLSM במטר העליון.

57.2.000.00 (0312)

הערה שוחות בקרה לביוב 57.2.000.00 (0318)

הערה תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית, 
הכל בהתאם לתקנים: ת"י ,489 ת"י ,658 ת"י 5988

57.2.000.00 (0319)

הערה מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים, 
מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של 

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלביירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי 
ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה.

57.2.000.00 (0320)

הערה מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח. 57.2.000.00 (0321)

5,660.00 2,830.00 2.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות 
תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 
ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול 

סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0324)

3,286.00 3,286.00 1.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות 
תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 
ס"מ וסגר יציקת ברזל עםכיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול 

סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0325)



עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 14/06/20224 חסוי

כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,703.00 3,703.00 1.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר

לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח 
בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד 

שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0326)

12,534.00 4,178.00 3.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מטר
לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח 

בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל, עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד
שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0327)

40,599.00 4,511.00 9.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר
לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח 

בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד 
שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0328)

29,634.00 4,939.00 6.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מטר
לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח 

בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד 
שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0330)

32,478.00 5,413.00 6.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מטר
לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח 

בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד 
שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0331)

5,884.00 5,884.00 1.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ- 3.75 ועד 4.25 
מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם 

פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם 
רשות\תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.000.00 (0332)

הערה תקרות ומכסים לשוחות בטון 57.2.000.00 (0474)

764.00 764.00 1.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 
טון  עם סגר יציקת ברזל.

57.2.000.00 (0476)

9,168.00 764.00 12.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 
טון  עם סגר יציקת ברזל.

57.2.000.00 (0478)

9,932.00 764.00 13.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 
טון  עם סגר יציקת ברזל.

57.2.000.00 (0480)

250.00 250.00 1.00 יח' תוספת, מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או 
פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא 

בקרה בקוטר 100 ס"מ ובכל עומק ותיקונםלאחר הנחת התא לרבות שחזור 
המבנה כביש ו/או מדרכה.(ישולם רק עבור תא שמוחלף ללא החלפת 

הצנרת המתחברת אליו,שהפתיחה עבור התא בלבד)

57.2.000.00 (0486)

600.00 300.00 2.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת
מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר
125 ס"מ ובכל עומק ותיקונםלאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש
ו/או מדרכה.(ישולם רק עבור תא שמוחלף ללא החלפת הצנרת המתחברת 

אליו,שהפתיחה עבור התא בלבד)

57.2.000.00 (0488)

הערה מפלים לשוחות 57.2.000.00 (0492)

הערה ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות 
לביצוע מושלם

57.2.000.00 (0494)
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כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,780.00 926.00 30.00 יח' תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 160 מ"מ 

ובכל עומק בהתאם לפרט
57.2.000.00 (0496)

הערה חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות 57.2.000.00 (0504)

14,368.00 898.00 16.00 יח' חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של 
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או 

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא 
בקרה.

57.2.000.00 (0508)

9,770.00 977.00 10.00 יח' חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של 
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או 

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא 
בקרה.

57.2.000.00 (0510)

7,206.00 1,201.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב 
קיים ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל 

הכניסות ויציאות, כל הנדררש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה 
בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) הכל בהתאם לפרט 

סטנדרטי לתא בקרה.

57.2.000.00 (0524)

הערה הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון) 57.2.000.00 (0526)

89,300.00 235.00 380.00 מ"א הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8   לפי ת"י 884 בקוטר 160
מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או 

מתחת לקיר בטון\גדרוכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו

57.2.000.00 (0530)

833,393.00833,393.00833,393.00833,393.00 צנרת ביוב ואביזריםצנרת ביוב ואביזריםצנרת ביוב ואביזריםצנרת ביוב ואביזרים 57.257.257.257.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום 

ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן 
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא 

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם 
העבודה בוצעה בפועל.

57.9.000.00 (0020)

8,430.00 843.00 10.00 יח' ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק , מילוי ב CLSM מתחתית התא ועד 
למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה 

והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק.
(במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי 

החלל וסילוק כפי שצויין לעיל).

57.9.000.00 (0070)

4,618.40 577.30 8.00 יח' ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה בכל קוטר ובכל עומק 
לרבות סגירת הכניסות ו\או היציאות בפקק בטון, כל הנדרש להפסקה 
זמנית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים 

(עיבוד) ומילוי חוזר לפי הפרט.

57.9.000.00 (0160)

30,600.00 68.00 450.00 מ"א פירוק בקטעים של צינור מכל סוג, בכל קוטר ובכל עומק לרבות סילוק 
החומר לכל מרחק ולמקום מאושר כחלוק ו\או לפי הוראה אחרת של רשות

\תאגיד  (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום 
ביומן עבודה).

57.9.000.00 (0170)
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כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
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תת כתב: מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה ( במערכות קיימות) 57.9.000.00 (0280)

220.00 22.00 10.00 מ"א שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים ע"פ הוראת 
המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק ( לא ישולם בנוסף לסקר 

או עבור מערכת שבוצעה ע"י הקבלן ,התשלום לאחר אישור בכתב על 
ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה\תאגיד)

57.9.000.00 (0290)

10,800.00 12.00 900.00 מ"א ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים  "8 - "6 ( לא ישולם בנוסף לסקר או 
עבור מערכת שבוצעה ע"י הקבלן ,התשלום לקו קיים ובאישור בכתב על 

ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה\תאגיד)

57.9.000.00 (0300)

488.00 244.00 2.00 מ"א ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 80 ס"מ ובעומק כלשהו- ( התשלום 
לאחר אישור בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג 

העירייה\תאגיד)

57.9.000.00 (0330)

528.00 264.00 2.00 מ"א ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 100 ס"מ ובעומק כלשהו ( התשלום 
לאחר אישור בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג 

העירייה\תאגיד)

57.9.000.00 (0340)

342.00 342.00 1.00 מ"א ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 125 ס"מ ובעומק כלשהו ( התשלום 
לאחר אישור בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג 

העירייה\תאגיד)

57.9.000.00 (0350)

9,900.00 11.00 900.00 מ"א צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא ( לא ישולם בנוסף לסקר או 
עבור מערכת שבוצעה ע"י הקבלן ,התשלום לקו קיים ובאישור בכתב על 

ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה\תאגיד)

57.9.000.00 (0370)

הערה תקרות ומכסים 57.9.000.00 (0410)

390.00 195.00 קומפלט2.00 ביטון מכסה של תא קיים בו המסגרת התפרקה מהתקרה כולל פירוק 
שאריות הבטון שעיגנו את את המסגרת, ניקוי המגרעות התקרה, התקנת 

המסגרת וביטונה באמצעות תערובת מלט עם ביג'יבונד, הכל קומפלט 
לקבלת פקק מקובע באופן מושלם בתקרה

57.9.000.00 (0420)

הערה החלפת תקרה בתא בקורת קיים לרבות פירוק תקרה קיימת ופינויה או 
העברתה למחסני המזמין, אספקה והתקנת תקרה עם פקק ב.ב. עם דיסקית 
פליז עם פרטי התאגיד/רשות מקומית, סרטי איטום בין החוליה והתקרה, 

התאמת גובה המסגרת והמכסה לפני השטח הסופיים, החזרת השטח 
לקדמותו ולרבות מילוי סביב התא והשלמת אספלט, הכל קומפלט

57.9.000.00 (0430)

1,464.00 1,464.00 קומפלט1.00 החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 100 ס"מ, קוטר הפקק 60 ס"מ, 
400 D- מתאימה לעומס כבד דגם

57.9.000.00 (0440)

הערה תיקונים, שיקום וטיפול בקוים קיימים 57.9.000.00 (0490)

5,077.00 5,077.00 קומפלט1.00 ביצוע סקר למצב מערכת ביוב קיימת באורך עד 200 מ', כולל שטיפת 
המערכת והתאים ופינוי פסולת, צילום הקו, בדיקת מצב העיבודים, 

מדרגות, חוליות, תפרים בין חוליות, מכסים וכל מידע רלוונטי לצורך 
ביצוע שיקום מלא של התאים. לרבות הגשת דו"ח מפורט למפקח עבור כל

תא וקטע קו, אשר יחליט אילו עבודות לבצע בכל תא ובכל קטע.

57.9.000.00 (0500)

7,260.00 1,210.00 קומפלט6.00 תוספת לסעיף 57.9.500 עבור כל 100 מ' מעל 200 מ'. 57.9.000.00 (0505)



עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 14/06/20227 חסוי

כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,269.00 1,269.00 קומפלט1.00 שיקום מלא של תא בקורת קיים בכל קוטר בעומק עד 2.0 מ' כולל ניקוי 

התא, פינוי פסולת, חול, חצץ או כל חומר אחר בתא, שטיפת התא, שאיבת
השפכים במעלה הקו על מנתלאפשר ביצוע העבודה ביבש, שימוש 

באמצעי מיגון לעבודה בתוך תא, נקיטת אמצעי בטיחות כמפורט 
במפרטים, תיקון עיבודים, ראה המשך פירוט בסעיף הבא (57.9.511)

57.9.000.00 (0510)

הערה המשך תאור לסעיף קודם (57.9.510) חומר אטימה בין החוליות, תיקון 
סדקים בחוליות, טיוח אזרי סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב, טיח 

מלא בחומר עמיד סולפטים עלכל דפנות התא והתקרה וכו' לקבלת תא 
נקי ומתפקד

57.9.000.00 (0511)

1,562.00 1,562.00 קומפלט1.00 שיקום מלא של תא בקורת בכל קוטר בעומק מעל 2.01 מ' כולל ניקוי 
ושטיפת התא, פינוי הפסולת ומשקעים, שאיבת השפכים במעלה הקו על 
מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש, שימוש באמצעי מיגון לעבודה בתוך 

תא ונקיטת אמצעי בטיחות כנדרש, תיקון עיבודים, ראה המשך פירוט 
בסעיף הבא (57.9.521)

57.9.000.00 (0520)

הערה המשך תאור לסעיף קודם (57.9.520) - חומר אטימה בין החוליות, תיקון 
סדקים בחוליות, טיוח אזרי סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב, טיח 

מלא בחומר עמיד סולפטים על דפנות התא והתקרה לקבלת תא נקי 
ומתפקד

57.9.000.00 (0521)

16,392.00 683.00 קומפלט24.00 בדיקת הכנה קיימת למגרש כולל הכנסת קפיץ לבדיקת אורך ההכנה, 
חישוף קצה ההכנה, בדיקת העומק, חסימת ההכנה בפקק, מילוי אדמה 

מעל קצה ההכנה וסימון בעמוד סימוןמשולט.

57.9.000.00 (0530)

977.00 977.00 קומפלט1.00 שיקום עיבוד בתא קיים בכל עומק ובכל קוטר שהוא פעיל כולל טיפול 
בזרימת הביוב לאפשר עבודה ביבש, שימוש בפקקים, שאיבת הביוב 

במעלה הקו וכו', שבירת עיבוד קיים, סילוק הפסולת, ביצוע עיבוד חדש 
תוך כדי שימוש בבטון מהיר התקשות הכל קומפלט לקבלת עיבוד מושלם.

57.9.000.00 (0550)

428.00 107.00 4.00 יח' החלפת או תוספת מדרגת יצקת רחבה (רוחב 30 ס"מ) בתא קיים. 57.9.000.00 (0580)

2,147.00 2,147.00 קומפלט1.00 החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 100 ס"מ בגובה עד 0.5 מ' כולל 
חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי 

הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה 
העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא 

ב-,CLSM תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם.

57.9.000.00 (0600)

13,280.00 1,660.00 8.00 י"ע שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה 
טבולה לשפכים לספיקה של 200 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור 

פוליאתילן  110-225בהתאם לספיקת הביוב מעוגן בשלות לדופן התא 
וצנור כנ"ל באורך 70 מ' מונח על פני הקרקע,חיבור מהיר 

למשאבה,אספקת חשמל,אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה
בהמשך הקו.

57.9.000.00 (0660)

171,000.00 190.00 900.00 מ"א תוספת לביצוע קו ביוב בכל עומק שהוא ובכל קוטר שהוא במקום קו ביוב
קיים פעיל מכל סוג שהוא כולל חסימת מערכת הביוב במעלה הקו 

המוחלף,התקנת משאבת ביוב בתא במעלה ושאיבת הביוב בצנרת במורד 
הקו על מנת לנטרל את קו הביוב המוחלף ולבצע את הקו החדש ביבש, 

פירוק הקו הקיים

57.9.000.00 (0910)

13,500.00 13,500.00 קומפלט1.00 תוספת לביצוע קווי ביוב לכל אורך לרבות חיבורי מגרשים, בכל עומק 
שהוא ובכל קוטר עבור התגברות על כל המכשולים הקיימים לרבות : 

דיפון תעלות, פרוק והחזרת שלטים,  מעבר קיר עשוי בטון/קיר 
כובד,בלוקים וכו' , ביצוע קידוח בקוטר מתאים, שרוול מעבר וביטונו, 

במידת הצורך והחזרת מצב השטח לקדמותו.(ישולם פעם אחת עבור כל 
העבודה על קווי הביוב במסגרת המכרז)

57.9.000.00 (0920)



עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 14/06/20228 חסוי

כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,200.00 800.00 4.00 יח' תוספת עבור התקנת שוחה חדשה במקום שוחה קיימת כולל הכל כנ"ל 

לרבות פירוק התא הקיים (התא החדש לתשלום בנפרד). כאשר הקו 
והתאים מפורקים והקו החדש מונח במקוםקו קיים לא תשולם תוספת לפי 

סעיף זה.

57.9.000.00 (0930)

5,000.00 500.00 10.00 יח' הנמכת קווי מים קיימים - חיבורים למגרשים לעומק 60 ס"מ, לרבות גילוי 
הקו, חיתוך ותוספת צנרת באורך עד 10.00 מ' בקוטר עד 63 מ"מ, לרבות 
כל האביזרים הדרושים לחיבורים, החזרת מצב לקדמות, התשלום על פי 

אישורו של המפקח בכתב

57.9.000.00 (0940)

8,000.00 800.00 10.00 יח' הנמכת קווי מים קיימים - חיבורים למגרשים לעומק 60 ס"מ, לרבות גילוי 
הקו, חיתוך ותוספת צנרת באורך עד 10.00 מ' בקוטר מ- 75 עד 90 מ"מ, 
לרבות כל האביזרים הדרושים לחיבורים החזרת מצב לקדמות, התשלום 

על פי אישורו של המפקח בכתב

57.9.000.00 (0945)

16,500.00 16,500.00 קומפלט1.00 ביצוע סקר מערכות קיימות לרבות מדיה טופוגרפית וסימון כל המערכות 
הציבוריות - ביוב, תיעול, מים, חשמל, תקשורת וכו' , לרבות חיבורי 

מגרשים. המדיה כוללת רומי מכסים ותחתית שוחות קיימים, כיווני זרמה, 
עומק המערכות וכו'. הביצוע כולל: דיטקציה, חפירות גישוש וכו' לזיהוי 

כל המערכות .(ישולם פעם אחת עבור כל המערכת)

57.9.000.00 (0950)

333,372.40333,372.40333,372.40333,372.40 שונותשונותשונותשונות 57.957.957.957.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,166,765.401,166,765.401,166,765.401,166,765.40 קווי מים וביובקווי מים וביובקווי מים וביובקווי מים וביוב 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,166,765.401,166,765.401,166,765.401,166,765.40 מבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעיתמבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעיתמבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעיתמבנה 1 - עבודות ביוב ושיקום רח' סלעית 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 14/06/20229 חסוי

כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 2 - שצפ 301

פרק 8 - תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה הכנות לתאורת חוץ 8.1.000.00 (0003)

הערה כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. 8.1.000.00 (0006)

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

8.1.000.00 (0009)

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

8.1.000.00 (0012)

הערה הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. 8.1.000.00 (0015)

הערה מובלים 8.1.000.00 (0018)

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

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

8.1.000.00 (0021)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.03.07 ולפי פרט. 8.1.000.00 (0024)

הערה צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" 8.1.000.00 (0027)

הערה צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי 8.1.000.00 (0093)

1,283.00 12.83 100.00 מ"א צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו 
כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.

8.1.000.00 (0102)

הערה שרוולים 8.1.000.00 (0114)

577.20 38.48 15.00 מ"א שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 110 מ"מ דרג 8 בעובי 
דופן 3.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט 

סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.

8.1.000.00 (0117)

הערה תאים יצוקים או בנויים או טרומיים 8.1.000.00 (0159)

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

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

הנדרשות במסמכי החוזה.

8.1.000.00 (0162)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.03.09.02 ולפי פרט. 8.1.000.00 (0165)



עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ עמוד: 14/06/202210 חסוי

כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 2 - שצפ 301

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,099.13 1,699.71 קומפלט3.00 תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 

בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 
.489

8.1.000.00 (0171)

הערה עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי 8.1.000.00 (0249)

הערה מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי 

סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי 
חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע 

בדיקות.

8.1.000.00 (0252)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.02.03 ולפי פרט. 8.1.000.00 (0255)

4,597.00 45.97 100.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 
08.1.252 ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש 

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

8.1.000.00 (0261)

1,603.50 106.90 15.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הנחת צנרת לרבות ניסור 
אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח 

המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ 
ורוחב עד 60 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון 

מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.000.00 (0348)

הערה יסודות לעמודי תאורה 8.1.000.00 (0357)

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

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

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

8.1.000.00 (0360)

הערה מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס 
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לסוג האדמה, מיקום, 

ומשקל הפועל על העמוד.

8.1.000.00 (0363)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.02 ולפי פרט. 8.1.000.00 (0366)

4,789.12 684.16 קומפלט7.00 יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה עד 5 מ' 
יצוק מבטון ב - 30 במידות 60/60/80 ס"מ.

8.1.000.00 (0369)

הערה עבודות פירוק וחיבורים 8.1.000.00 (0441)

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

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

8.1.000.00 (0444)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
470.36 470.36 קומפלט1.00 התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא 

האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת 
שרוול שרשורי 80 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת 

פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות, 
חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

8.1.000.00 (0495)

18,419.3118,419.3118,419.3118,419.31 הכנות לתאורת חוץהכנות לתאורת חוץהכנות לתאורת חוץהכנות לתאורת חוץ 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. 8.2.000.00 (0003)

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

8.2.000.00 (0006)

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

8.2.000.00 (0009)

הערה הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. 8.2.000.00 (0012)

הערה חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם היצרן וחתומה על ידו, 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

8.2.000.00 (0015)

הערה כולל הטבעת מספר של מכון התקנים 8.2.000.00 (0018)

הערה מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח, 

הצבת העמוד, פילוס.

8.2.000.00 (0021)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.02.01 ולפי פרט. 8.2.000.00 (0024)

הערה עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול קוטר עליון 90 מ"מ עשוי מפלדה 
טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, 

פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום,
וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד 

התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

8.2.000.00 (0066)

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש 
לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "/8"/6"4 וגובה 10 מטר. כולל זרועה כפולה 

ופנסים ומגשים בהתאם כדגומת הקיים בשטח, הסעיף כולל את כל ביצוע 
העבודה עד לחיבור והדלקת גופי התאורה(לכביש 36)

8.2.000.00 (0099)

הערה עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה טבול 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח 

לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל 
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה 

צבוע  אלקטרוסטטית בתנור.

8.2.000.00 (0135)

21,289.10 3,041.30 קומפלט7.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל 
כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 5 מטר.

8.2.000.00 (0249)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,289.1030,289.1030,289.1030,289.10 8.28.28.28.2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ עמודים וזרועות לתאורת חוץ עמודים וזרועות לתאורת חוץ עמודים וזרועות לתאורת חוץ סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזירי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות 8.3.000.00 (0003)

הערה התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין 
משרדי למתקני חשמל  ,08  ת"י ,20 מפרט טכני ליישום תאורת לד 

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד 
למכרז זה

8.3.000.00 (0006)

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

8.3.000.00 (0009)

הערה הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. 8.3.000.00 (0012)

הערה התקנת גוף תאורה 8.3.000.00 (0021)

הערה מגשים 8.3.000.00 (0033)

הערה מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם BC2 ו- BC3 תוצרת 
SOGEXI או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר, כולל פסים 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו 
קוטבי ,10KA ,2X10AC כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין

המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

8.3.000.00 (0036)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.09.02.07 ולפי פרט. 8.3.000.00 (0039)

1,870.75 267.25 קומפלט7.00 מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036 8.3.000.00 (0042)

הערה כבלים נחושת 8.3.000.00 (0054)

הערה כבל מטיפוס N2XY כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, 

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
הכבל.

8.3.000.00 (0057)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף .08.04.06 ולפי פרט. 8.3.000.00 (0060)

5,526.40 50.24 110.00 מ"א כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057
כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.000.00 (0126)

הערה הארקה 8.3.000.00 (0324)

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

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

8.3.000.00 (0327)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף .08.05.02 ולפי פרט 8.3.000.00 (0330)

3,056.90 27.79 110.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי 
סעיף 08.3.327

8.3.000.00 (0336)

הערה מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה מונח בחפירה 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חיווט 

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

8.3.000.00 (0342)

הערה אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה 
אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון B125 לפי ת.י 

,489 מוליך הארקה מנחושת 50 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל 
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה 

שילוט וצביעה.

8.3.000.00 (0381)

הערה ביצוע לפי מפרט 08 סעיף .08.05.01 ולפי פרט 8.3.000.00 (0384)

1,708.26 854.13 קומפלט2.00 אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה אנכית בקרקע 
לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש

לפי סעיף 08.3.381

8.3.000.00 (0387)

הערה שונות 8.3.000.00 (0435)

491.76 122.94 קומפלט4.00 מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע 

בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.000.00 (0441)

4,480.00 640.00 קומפלט7.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  
אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי 
יהיה  עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע  

העמוד הכסוי  חייב לכסות את כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני 
היס.

8.3.000.00 (0444)

284.36 142.18 קומפלט2.00 חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין IP54 לרבות תוספת מפסק  
זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 16 אמפר 10 ק"א בעל מודול אחד על מגש 

אביזרים וכבל חיבור N2XY.3X2 5 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.3.000.00 (0447)

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

8.3.000.00 (0465)

18,487.4318,487.4318,487.4318,487.43 אביזירי תאורהאביזירי תאורהאביזירי תאורהאביזירי תאורה 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8.4 גופי תאורה תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין 

משרדי למתקני חשמל  ,08 ת"י ,20 מפרט טכני ליישום תאורת לד 
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד 

למכרז זה

8.4.000.00 (0003)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה 

פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.
8.4.000.00 (0006)

הערה הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. 8.4.000.00 (0009)

הערה חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה 
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T -ו  C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת

8.4.000.00 (0012)

הערה גופי תאורה לתאורת חוץ 8.4.000.00 (0015)

הערה מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות וכולל כבל 3X2.5 ממ"ר
לחיבור מהמגש ועד לפנס, וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה 

המותקנים בתוך הפנס.

8.4.000.00 (0018)

הערה גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים 
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר 

המשרד.

8.4.000.00 (0021)

הערה פנסים לתאורת חוץ 8.4.000.00 (0030)

16,462.60 2,351.80 7.00 יח'  AEC 4 מתוצרתM 1 ITALO  76-102 דוגמתW ,גוף תאורת רחובות לד
המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

.08.004.0018

8.4.000.00 (0203)

16,462.6016,462.6016,462.6016,462.60 8.48.48.48.4 גופי תאורה גופי תאורה גופי תאורה גופי תאורה סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

83,658.4483,658.4483,658.4483,658.44 פרק 8 - תשתיות חשמל תאורה ותקשורתפרק 8 - תשתיות חשמל תאורה ותקשורתפרק 8 - תשתיות חשמל תאורה ותקשורתפרק 8 - תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 40 - פיתוח האתר 40 פרק:

40.1 ריצוף שבילים ומדרכות תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.
40.1.000.00 (0010)

הערה עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון בפרק 52. 40.1.000.00 (0030)

32,676.10 142.07 230.00 מ"ר משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר 
בעובי 10ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

40.1.000.00 (0050)

993.63 90.33 11.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, בגמר מחוספס אפור מסוג מלבנית,
,10/20 20/20 או שו"ע  לפי תכנית.

40.1.000.00 (0200)

133.98 12.18 11.00 מ"ר תוספת לסעיפי ריצוף  אבן משתלבת עבור צבע לבן. 40.1.000.00 (0220)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,411.60 151.47 280.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגוונים לרבות לבן מסוג "טרנטו 

מסותתת" או ש"ע, לפי תכנית.
40.1.000.00 (0230)

37,814.80 112.88 335.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ גמר אפור מסוג "יפו" או ש"ע. 40.1.000.00 (0280)

123.25 123.25 1.00 יח' אבן חנייה לנכים 40/40  ס"מ כדוגמת איטונג או ש"ע ( 1 יח'). 40.1.000.00 (0390)

הערה אבני שפה, גן ותיחום 40.1.000.00 (0452)

הערה סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם 
לאבנים קשתיות.

40.1.000.00 (0454)

הערה אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 10 או 15 ס"מ מעל המסעה על פי 
ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".

40.1.000.00 (0460)

1,635.57 96.21 17.00 מ"א אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות  20/25/50
ס"מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

40.1.000.00 (0550)

6,734.70 74.83 90.00 מ"א אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17 , 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל).
המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

40.1.000.00 (0640)

8,276.80 51.73 160.00 מ"א אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד 
משענת בטון.

40.1.000.00 (0700)

905.60 5.66 160.00 מ"א תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע. 40.1.000.00 (0730)

131,706.03131,706.03131,706.03131,706.03 40.140.140.140.1 ריצוף שבילים ומדרכות ריצוף שבילים ומדרכות ריצוף שבילים ומדרכות ריצוף שבילים ומדרכות סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שילוט 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה מפרט טכני לשלטים מופיע באתר המשרד - "הנחיות להכנת שלטים עבור 

משרד הבינוי והשיכון" הכולל חוברות לתכנון מגוון שלטים עבור מבנים 
ושצ"פים. החוברות מתוכננותכקבצים וקטורים ומכילים את כל המידע 

שיש למסור לשַלָט המבצע.

40.3.000.00 (0001)

הערה המחירים  כוללים את כל פרטי המפרט כפי שמפורט בחוברות, לרבות: 
חומרים, גדלים, עובי, סוג הצבע, גימור, גוון, ביסוס ועיגון וכל הנדרש 

לשם התקנה מלאה. בחוברותמספר חלופות לבחירת האדריכל/ית.

40.3.000.00 (0002)

6,700.00 6,700.00 1.00 יח' אספקה והתקנת שלט משרד הבינוי והשיכון (ח-4) מעמד חופשי - גוף 
השלט מלא מאלומיניום אנודייזד. לוחות אלומיניום 6 מ"מ מודבקים על 

גבי קונסטרוקציה מפלדה, לוחעליון ותחתון  גב חלק, הכל על פי הנחיות 
משהב"ש.

40.3.000.00 (0040)

6,700.006,700.006,700.006,700.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

138,406.03138,406.03138,406.03138,406.03 פרק 40 - פיתוח האתרפרק 40 - פיתוח האתרפרק 40 - פיתוח האתרפרק 40 - פיתוח האתר 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 41 - עבודות גינון 41 פרק:
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41.2 עבודות השקייה תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה צנרת השקייה 41.2.000.00 (0005)

הערה צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת 
כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, 

מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד 
ולא באביזרי שן.

41.2.000.00 (0010)

512.80 12.82 40.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ  דרג 6 . 41.2.000.00 (0070)

הערה שרוולים 41.2.000.00 (0180)

הערה מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה. 41.2.000.00 (0181)

1,058.40 35.28 30.00 מ"א שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10 41.2.000.00 (0200)

1,827.90 60.93 30.00 מ"א שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 41.2.000.00 (0220)

3,300.00 1,650.00 קומפלט2.00 שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה 41.2.000.00 (0530)

6,699.106,699.106,699.106,699.10 41.241.241.241.2 עבודות השקייה עבודות השקייה עבודות השקייה עבודות השקייה סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי 

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.
41.3.000.00 (0002)

הערה הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים. 41.3.000.00 (0004)

הערה בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 20% מנפח המיכל הנדרש 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור 

השתילה.

41.3.000.00 (0006)

הערה צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק 
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור 

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

41.3.000.00 (0008)

הערה צמחים 41.3.000.00 (0010)

18,000.00 18.00 1,000.00 יח' צמחים רב-שנתיים, גודל 4 , במיכל בנפח - 2.5 ליטר. 41.3.000.00 (0032)

הערה עצים 41.3.000.00 (0060)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה מחירי העצים כוללים חפירה ונטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 50 ליטר 

קומפוסט מאושר לגינון ודשן מבוקר-תמס בכמות של 0.5 ק"ג, כולל 
אספקה והתקנה של סמוכות עציםלעיגון בגובה 2.5 מ', צינור טיפטוף 

באורך 10 מ' עם טפטפת אינטגרלית כל 30 ס"מ, חיבור למערכת ההשקיה 
קיימת, יתדות עיגון, ואחריות לקליטת העץ למשך שנה.

41.3.000.00 (0062)

הערה תנאי לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמנת העצים ואישור מקור
האספקה ע"י המפקח.

41.3.000.00 (0064)

הערה השתיל יסופק לאתר העבודות בשק גידול. אם הותר לספק שתילים חשופי
שורש- ראה הוראות המפרט המיוחד והמפרט הכללי.

41.3.000.00 (0066)

הערה "קבוצות עצים לצורך תמחור במחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד 
הבינוי והשיכון" מפורסמת באתר המשרד ביחד עם המחירון.

41.3.000.00 (0068)

18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 שתילה ונטיעהשתילה ונטיעהשתילה ונטיעהשתילה ונטיעה 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

41.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,000.00 50,000.00 קומפלט1.00 מע' השקייה כולל חיבור למקור מים, מחשב, ראש מערכת, ארון לראש 

מערכת,ממטירים להשקיית דשא,  צינורות טפטוף, והשקייה וטבעות 
טפטוף לעצים כל האביזרים הנלווים למערכת כולל התקנתה המלאה 

וחיבורה למערכת הקיימת בהתאם לפרט ובכפוף לאישור מתכנן

41.99.000.00 (0010)

1,650.00 150.00 11.00 מ"ק קומפוסט לשטחים מעל 250 מ"ר בכמות של כ-20 מ"ק לדונם 41.99.000.00 (0011)

3,240.00 27.00 120.00 יח' אספקה והנחה של מרבדי דשא מהזן הנדרש ע"י המתכנן , יש לקבל אישור 
מהמפקח על מקור הדשא . המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור 

הצנעת דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, 
טיפול במזיקים פריסה, הידוק והשקיית הנחתה וכל הטיפולים הנדרשים 

רטום שתילה כולל ריסוסים ודישוני המרצה.

41.99.000.00 (0012)

10,600.00 53.00 200.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור 
בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)

41.99.000.00 (0013)

צמחים ועצים - חריגים

17,600.00 16.00 1,100.00 יח' אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית 41.99.000.00 (0110)

6,000.00 300.00 20.00 יח' אספקה ונטיעת עצים גודל 8 -קוטר גזע 40 מ"מ, מדוד 20 ס"מ במעלה 
הגזע מהקרקע, גובה מינ' 3 מ', מפותח יפה, מינ' 2 ענפי שלד, ממיכל 

בנפח 50 ליטר לפחות או מהקרקע באותו מחיר

41.99.000.00 (0160)

89,090.0089,090.0089,090.0089,090.00 41.9941.9941.9941.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

113,789.10113,789.10113,789.10113,789.10 פרק 41 - עבודות גינוןפרק 41 - עבודות גינוןפרק 41 - עבודות גינוןפרק 41 - עבודות גינון 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

ספסלים ומערכות ישיבה 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,693.54 2,077.06 9.00 יח' ספסל ממתכת מנוקבת באורך 2 מ', מגולוון וצבוע בתנור. 42.2.000.00 (0060)

18,693.5418,693.5418,693.5418,693.54 ספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבה 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים וברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,418.06 806.02 3.00 יח' אשפתון מפח מגולוון ומנוקב צבוע בתנור ללא מכסה, מידות מיכל ללא 

בסיס בקוטר 40 ס"מ גובה 60 ס"מ  .
42.4.000.00 (0030)

הערה ברזיות 42.4.000.00 (0050)

הערה מחירי ברזיות כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים 
הדרושים וכו'.

42.4.000.00 (0060)

3,974.54 3,974.54 קומפלט1.00 ברזיה בשני גבהים רוחב 40 ס"מ וגובה "נטו" 85 ו 70 ס"מ מבטון טרום 
כולל 2 ברזי לחצן מוגנים (אנטי ואנדלי).

42.4.000.00 (0090)

6,392.606,392.606,392.606,392.60 אשפתונים וברזיותאשפתונים וברזיותאשפתונים וברזיותאשפתונים וברזיות 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקני משחק 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה המידות המצוינות להלן הינן מידות השטח הנדרש עבור המתקן ולא מידות

המתקן.
42.5.000.00 (0010)

הערה מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל (אימפרגנציה) ו/או 
מתכת מגלוונת וצבועה בתנור ו/או פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות .

42.5.000.00 (0020)

הערה משטח בטון כבסיס למשטח גומי ראה סעיף 40.1.050 . 42.5.000.00 (0030)

הערה הכנת משטח ליציקה ע"י פיזור והידוק מצעים ראה פרק 51. 42.5.000.00 (0040)

57,485.25 255.49 225.00 מ"ר דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן 
 SBR ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה פתיתי

בגודל 1-4 ס"מ (ללא פסולת צמיגים), שכבה עליונה- דשא סינטטי עם 
מילוי חול סיליקט, עובי שכבת ה-SBR משתנה בהתאם להוראות יצרן 

המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים.

42.5.000.00 (0090)

הערה כל המתקנים יישאו אישור יועץ הבטיחות ויתאימו לתקנים מאושרים, 
המתקנים יקבלו את אישור האדריכל והגורמים הרלוונטים בעירייה טרם 

הזמנתם ובהתאם לתקציב הפרוייקט, באחריות חברת המתקנים לעבור את 
הביקורות הנדרשות כחוק, החברות המצויינות הינן ניתנות לבחירה או 

שווי ערך לפי בחינת ובכפוף לאישור אדירכל הפרוייקט

42.5.000.00 (0991)

לא לחישוב !!! 295,000.00 קומפלט1.00 מתקן משולב אתגרי דגם וונדי "MP-10989", משווק ע"י חב' "פסגות" 42.5.000.00 (0992)

9,240.00 9,240.00 קומפלט1.00 "Hags" 'נגיש- דמות קפיץ דבורה דגם "8048613", תוצרת חב 42.5.000.00 (0993)
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כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 2 - שצפ 301

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,000.00 45,000.00 קומפלט1.00 חצובה נדנדת עם מושב הורה וילד או מושב קן ציפור או שני מושבים 

לבחירה, גובה 2.44 מ', מידות 1.35x3.48 מ'
42.5.000.00 (0994)

לא לחישוב !!! 13,920.00 קומפלט1.00 נדנדה עלה ורד עמידה מקט 4020 תוצרת חב' גילגל או ש"ע 42.5.000.00 (0995)

111,725.25111,725.25111,725.25111,725.25 מתקני משחקמתקני משחקמתקני משחקמתקני משחק 42.542.542.542.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרגולות 42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
47,943.50 208.45 230.00 מ"ר הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת ,U.V עובי

מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה 
בקוטר "-6"8 בגבהים עד 8מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים 

בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג 
חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

42.6.000.00 (0060)

47,943.5047,943.5047,943.5047,943.50 פרגולותפרגולותפרגולותפרגולות 42.642.642.642.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

184,754.89184,754.89184,754.89184,754.89 ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

43 פרק:

קירות פיתוח 43.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 600.00 15.00 מ"א קיר ישיבה מחופה אבן תלטיש משני צידיו + קופינג מאבן בעובי 8 ס"מ 

ברוחב 45 ס"מ בעיבוד מוטבה. כולל יסוד בטון (המחיר כולל ברזל, בטון 
וכל העבודות הדרושות לביצוע הקיר)

43.99.000.00 (0120)

49,500.00 550.00 90.00 מ"א קיר גדר בגובה עד 1.20 ס"מ מחופה אבן תלטיש+ רופינג מאבן בעובי 8 
ס"מ ברוחב 45 ס"מ בעיבוד מוטבה כולל יסוד בטון נקזים תפרי התפשטות 

ברזל וכל העבדות הדרושות לביצוע הקיר

43.99.000.00 (0130)

58,500.0058,500.0058,500.0058,500.00 קירות פיתוחקירות פיתוחקירות פיתוחקירות פיתוח 43.9943.9943.9943.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

58,500.0058,500.0058,500.0058,500.00 43434343 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,677.00 422.36 75.00 מ"א גדר סבכה  מעוצבת בגובה 1.20 מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט 

מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה / רצפת בטון .
44.1.000.00 (0020)

8,539.92 2,846.64 3.00 יח' שער פישפש  ברוחב 1.10 מ' ובגובה עד 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת
ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון 

ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע.

44.1.000.00 (0070)

4,500.00 500.00 9.00 יח' עמוד מחסום לרכב מפלדה בקוטר 15 ס"מ ובגובה 80-100 ס"מ כולל יסוד 
בטון ופס סימון זוהר מגולוון ותצבוע בתנור לפי דרישת מתכנן

44.1.000.00 (0099)
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כתב כמויות למכרז מספר 9994/2022
mשיקום קו ביוב רח' סלעית ושצ"פ 301 -ירוחם

תת כתב: מבנה 2 - שצפ 301

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

44,716.9244,716.9244,716.9244,716.92 גדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

44,716.9244,716.9244,716.9244,716.92 פרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדהפרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדהפרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדהפרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 51 - עבודות עפר,כבישים ופיתוח 51 פרק:

51.2 עבודות עפר תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי 

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של 
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן 

והסדרי תנועה.

51.2.000.00 (0002)

הערה מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא 
מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש, מחירי כל הסעיפים

כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

51.2.000.00 (0004)

3,207.00 21.38 150.00 מ"ק חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר. 51.2.000.00 (0005)

14,695.00 29.39 500.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 2,000 מ"ק . 51.2.000.00 (0050)

1,924.00 4.81 400.00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ 
לאחר הידוק.

51.2.000.00 (0200)

10,500.00 70.00 150.00 מ"ק  תשלום אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה  לפי החלטת 
המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה 

במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. לא 
ישולם ללא הצגת תעודות ואישור מהמטמנה.

51.2.000.00 (0261)

30,326.0030,326.0030,326.0030,326.00 51.251.251.251.2 עבודות עפר עבודות עפר עבודות עפר עבודות עפר סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

51.3 מצעים ומילוי מובא תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,086.00 133.62 300.00 מ"ק מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 

4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 15 ס"מ 
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי 

מודיפייד אאשטו.

51.3.000.00 (0020)

40,086.0040,086.0040,086.0040,086.00 51.351.351.351.3 מצעים ומילוי מובא מצעים ומילוי מובא מצעים ומילוי מובא מצעים ומילוי מובא סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

70,412.0070,412.0070,412.0070,412.00 פרק 51 - עבודות עפר,כבישים ופיתוחפרק 51 - עבודות עפר,כבישים ופיתוחפרק 51 - עבודות עפר,כבישים ופיתוחפרק 51 - עבודות עפר,כבישים ופיתוח 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

694,237.38694,237.38694,237.38694,237.38 מבנה 2 - שצפ 301מבנה 2 - שצפ 301מבנה 2 - שצפ 301מבנה 2 - שצפ 301 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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  מסמך ה 
  
  
  

  רשימת תכניות
  
  
  
  

  9994/2022חוזה מס'  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/ 
        מתכנן 
  
  
  

  - הנגב תכנון מערכות  
  תומא 

- שיקום קו ביוב  
  תנוחה 

1241-111-21  3    
3.5.22  

ביוב  שיקום קו  
  חתך לאורך 

1241-121-21  2  
9.2.22  

שיקום קו ביוב  
פרטי ביצוע  

  1גיליון  

1241-131-21  1  
8.5.22  

שיקום קו ביוב  
פרטי ביצוע  

  2גיליון  

1241-132-21  0  
8.5.22  

  
תומר    –אדרכיל נוף  

  גולדשטיין 

  301תנוחה שצפ  
חלופה     - +חניה 

4  

P13-szp 301 0  
27.4.22 

  D01 - details  0  פרטי פיתוח 
13.6.22  

תכנית תאורה  
  תנוחה ופרטים 

לא מצורף    
  במכרז 

משה סובול מתכנן  
  תנועה 

תנוחה תכנית  
    301תנועה שצפ  

לא מצורף    
  במכרז 

  כניות לצורך עיון הקבלנים למכרז בלבד  ורשימת הת
  . כניות לביצוע וותתעדכן לאחר בחירת קבלן ומסירת ת 
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  תנאים מיוחדים   - מסמך ו'  

  
  תכולת הסעיפים המפורטים במסמך (ו) 

מוסכם ומוצהר בזה, כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כלשהי את האמור במסמך ב' על 
בכל מקום אחר   זה לאמור  בין האמור במסמך  ו/או אי התאמה  יחולו    -צרופותיו. בכל מקרה שתיווצר סתירה 

  הוראות מסמך זה. 

  התחלת עבודה   . 2

שמורה הזכות המלאה לעכב את צו התחלת העבודה ו/או עבודות הקבלן. זכות זו אינה מקנה לקבלן כל    למזמין
  הפעיל זכות זו ובין אם לא. המזמיןעילה לעכב את ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים עליו התחייב, בין אם 

  
  מנהל עבודה ומהנדס ביצוע באתר   . 3
  

  , להיות עובד של הקבלן הזוכה.במפרטיםעל מנהל העבודה ואחראי הבטיחות, כמוגדר 
  , להיות עובד של הקבלן הזוכה. במפרטיםעל מהנדס הביצוע באתר, כמוגדר 

  פיצול העבודה   . 4

יתעכב בשל המצאות עתיקות באתר יתכן ובצוע העבודה  כי  או מכל סיבה   מופנית במיוחד תשומת לב הקבלן 
ולפיכך יהיה המזמין רשאי להפסיק זמנית את העבודות לתקופת זמן בלתי מוגבלת עד שיתאפשר    אחרת שהיא

פיצול   בגין  כל תביעה שהיא  לו  וכך מצהיר שלא תהיה  בזאת את הסכמתו  להשלים את העבודה. הקבלן מביע 
  . מכל סיבה שהיאעבודות הועיכוב ו/או אי ביצוע 

  ציוד שווה ערך   . 5

ך ורק בתקופה החל ממועד הוודע  הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך לציוד שבמכרז א  הקבלן יוכל להגיש את   
  על זכיתו ועד למועד שבו קיבל הקבלן צו התחלת עבודה מטעם המזמין. לו

  נמחק .  6

  הגשת חשבונות .  7

  עותקים.  3כל חשבון יוגש במקור ממוחשב +   7.1

  מעודכן ע"פ הפורמט כפי המופיע במסמכי החוזה. לכל חשבון יצורף, כתנאי לאישורו, לו"ז  7.2

בשני    7.3 והכמויות  המדידה  דפי  את  המפקח  לבדיקת  להגיש  הקבלן  על  וכמויות.  מדידה  בדפי  ילווה  חשבון  כל 
  העתקים. 

יש לצרף כתנאי לאישורו תכניות    7.4 מוגש החשבון  עבודותה   כלשל    ”As Made“לכל חשבון  רקע    שבגינן  על 
  התכנון, באותו קנ"מ ובצבע שונה והחתומות ע"י מודד מוסמך.

  בכל חשבון יצויינו:   7.5
  מספר החוזה.  -  
  שם העבודה.  -  
  ערך החוזה.   -  
  תאריך התחלת עבודה.  -  
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  תאריך סיום העבודה.  -  
    

  הכמויות שבכתב הכמויות המקורי. את כל סעיפי  - כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו   7.6

  כל חשבון יהיה חשבון מצטבר.  7.7

  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.  7.8

  כל חישובי ההתייקרויות יבוצעו בדף נפרד טבולרית מצטברת החל מהחשבון הראשון.   7.9
  
  תעודת השלמה:.  8
  

          -מין כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לתנאי ההסכם ולשביעות רצונו מצא המז  8.1
  לחוזה. שצורף כנספחימסור לקבלן בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה בהתאם לנוסח       

 התשלום הסופי לקבלן מותנה בין היתר במתן תעודת ההשלמה.    8.2
 מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי ההסכם.מתן תעודת השלמה אינו משחרר את הקבלן   8.3

 

  הצהרת העדר תביעות:.  9
  

לנוסח   בהתאם  תביעות  העדר  על  הצהרה  למזמין  ימציא  שהקבלן  בכך  היתר  בין  מותנה  לקבלן  הסופי  התשלום 
  לחוזה. שצורף כנספח

  
  
  
  
  

    חתימת הקבלן      
  
  

   



                           

 

 67

  אישור עריכת ביטוחים  -)  1מסמך ז'(

  
  

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

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

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

מען הנכס המבוטח     המבוטח   מבקש האישור מ
כתובת ביצוע   /

  העבודות 

  

  מעמד מבקש האישור 

תאגיד מעיינות הדרום בע"מ  שם: 
ניהול תשתיות   –עמק איילון ו/או 

ו/או מדינת     ופרוייקטים בע"מ 
משרד הבינוי והשיכון ו/או    –ישראל 

הרשויות החברות בתאגיד ו/או  
גופים הקשורים לתאגיד ו/או משרד  

  ממשלתי המממן את העבודות 

  מזמין עבודות   רח' סלעית, ירוחם   שם 

  

  

  

  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ. 

  מען   מען 

 
  פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות  
  אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום 

גבול האחריות / סכום ביטוח /  
  שווי העבודה 

  כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי    מטבע   סכום 
  בהתאם לנספח ד' 

  שווי העבודה  

  

ויתור על תחלוף   - 309  ₪         ביט   
  לטובת מבקש האישור 

  כיסוי בגין נזקי טבע - 313

כיסוי גניבה פריצה   - 314
  ושוד 

  כיסוי רעידת אדמה  - 316

מבוטח נוסף,   – 317
קבלנים וקבלני משנה וכל  

מי שהמבוטח התחייב  
  בכתב לבטחו. 

מבוטח נוסף מבקש   -318
  האישור 

לתגמולי  מוטב  – 324
  הביטוח מבקש  אישור 

  ראשוניות    - 328

  ₪             גניבה ופריצה 

  ₪             רכוש עליו עובדים 

  ₪             רכוש סמוך 

  ₪             רכוש בהעברה 

  ₪             פינוי הריסות 

מתכנון לקוי  ישיר  נזק  
ועבודה לקויה חומרים  

  לקויים 

           ₪  

מתכנון לקוי  עקיף נזק 
חומרים  ועבודה לקויה 

  לקויים 

            ₪  

שכר אדריכלים,  
מתכננים, מומחים,  

  יועצים 

           ₪  

  ₪             דרישות רשויות 

  ₪             ציוד ומתקנים 

הוצאות דחופות ,  
  הוצאות מיוחדות  

           ₪  

  צד ג' 

  

  אחריות צולבת   – 302  ₪   10,000,000      ביט   

  קבלני משנה  – 307

ויתור על תחלוף   - 309
  האישור לטובת מבקש 

כיסוי בגין נזק   - 312
  שנגרם משימוש בצמ"ה 

כיסוי לתביעות   – 315
  מל''ל 

מבוטח נוסף,   – 317
קבלנים וקבלני משנה וכל  

מי שהמבוטח התחייב  
  בכתב לבטחו. 

מבוטח נוסף מבקש   -318
  האישור 

  ראשוניות  – 328
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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 מבקש   -318
  האישור 

  ראשוניות  - 328

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

  עבודות קבלניות גדולות  –בניה  – 009

  קבלן עבודות אזרחיות ( לרבות תשתיות ) – 069

  צנרת והנחת קווי מים וביוב  – 068

 
  ביטול/שינוי הפוליסה  

בדבר השינוי או   האישור  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 
  . הביטול

  

 
  חתימת האישור 

  המבטח: 
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  תאריך הנפקת האישור________   אישור קיום ביטוחים  

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

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

  מעמד מבקש האישור מ  אופי העסקה   מבוטח ה  מבקש האישור מ

תאגיד מעיינות הדרום  שם: 
  –עמק איילון בע"מ ו/או 

ניהול תשתיות ופרוייקטים  
  –ו/או מדינת ישראל    בע"מ

משרד הבינוי והשיכון ו/או  
הרשויות החברות בתאגיד  

ו/או גופים הקשורים  
לתאגיד ו/או משרד ממשלתי  

  המממן את העבודות 

  שם 

  

  

  301שיקום קו ביוב ושצ"פ 
  ירוחם  –ברח' סלעית 

  

  

  מזמין שירותים ☒ 

  מזמין מוצרים☒ 

  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ 

  מען 

  

  מען 

 
  סוג הביטוח 

  

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
  סכומי ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום 

גבול האחריות/ סכום  
  ביטוח 

  כיסויים נוספים בתוקף 

כיסוי  יש לציין קוד   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  ₪   1,000,000          אחריות מקצועית 

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

  

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

  עבודות קבלניות גדולות  –בניה  – 009

  קבלן עבודות אזרחיות ( לרבות תשתיות ) – 069

  צנרת והנחת קווי מים וביוב  – 068

 
  ביטול/שינוי הפוליסה  

בדבר השינוי או   האישור  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 
  . הביטול
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  חתימת האישור 

  המבטח: 
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  ביצוע למעיינות הדרום   נוסח ערבות  -   ) 1( מסמך ח' 
    ערבות בנקאית

  
  

                  לכבוד:
  בע"מ (להלן: "החברה") מעיינות הדרום

  
  

  ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 
  
  

") אנו ערבים המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן: "
לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  (במילים:    _____________  בזה  בתוספת הפרשי   ______________  ₪   (₪

מכרז פומבי "), בקשר עם  הפרשי הצמדההצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "
  להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.    ......מס'  משותף

  
ב ימים מיום קבלת   14תוספת הפרשי הצמדה תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

או   כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם 
ומבלי לטעון   באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

  וד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמ 
  

מהן   אחת  שכל  דרישות,  במספר  או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם 
  מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

  
  במכתבנו זה:

  
  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. משמעו מדד המחירים לצרכן כללי,   –" מדד"
  

  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
  

") כי המדד המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "
__ נקודות (להלן: החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו ________

") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל  המדד היסודי"
  מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

  
  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

  
  ___________ ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
     לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

  
  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

  
  דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

    
  בכבוד רב, 

  בנק _________ 
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  ביצוע לעמק איילון   נוסח ערבות  -   ) 2( מסמך ח' 
    ערבות בנקאית

  
  

                  לכבוד:
  בע"מ (להלן: "החברה")  ניהול תשתית ופרויקטים –עמק איילון 

  
  

  ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 
  
  

") אנו ערבים המבקשים____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן: "על פי בקשת  
לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  (במילים:    _____________  בזה  בתוספת הפרשי   ______________  ₪   (₪

פומבי   מכרז"), בקשר עם  הפרשי הצמדההצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "
  להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.   ...... מס'  משותף

  
ימים מיום קבלת   14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  

או   לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  או  דרישתכם  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק 
ומבלי לטעון   באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

  כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
  

או אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  מהן    אתם  אחת  שכל  דרישות,  במספר 
  מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

  
  במכתבנו זה:

  
  משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.  –" מדד"
  

  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
  

") כי המדד המדד החדשדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "אם יתברר מתוך המ
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו __________ נקודות (להלן: 

ישתכם הנ"ל  ") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדר המדד היסודי"
  מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

  
  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

  
  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. 
  דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

     ומבוטלת.לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
  

  דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
    

  בכבוד רב, 
  בנק _________ 
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  ' ט מסמך  

  

  ........... חוזה מס'   - תעודת השלמת מבנה / שנת בדק  

1.   

  

  לכבוד 

 ________________  

 ________________  

 ________________  

  

  ג.א.נ., 

  
והשלמת  ביצוע  בדבר  החוזה  להוראות  בכפוף  לחוזה  בהתאם  ונסתיימו  בוצעו  העבודות  כי  בזאת  מאשר  הנני 

ולביצוע   להשלמה  אחריותכם  לרבות  ולאחר  העבודות,  העבודות  את  שבדקתי  לאחר  וזאת  ובדק   תיקונים 

אלה   לרבות  רצוני,  לשביעות  הושלם  שטרם  האמורה  בעבודה  פרט  או  חלק  כל  תשלימו  כי  בפני  שהתחייבתם 

  המפורטים ברשימה המצורפת.

  

  

  _______________________ השם: 

  התפקיד:_______________________ 

  _______________________   חתימה:

  

  _______________________   תאריך:
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  מסמך י' 

  

  הצהרה על העדר תביעות  

  ........... חוזה מס' 

  
  

אני הח"מ ________________________, מבצע עבודות בהתאם לחוזה מיום _____________      (להלן  

ניהול תשתית ופרוייקטים    –וכלפי עמק איילון    בע"מ  מעיינות הדרום "החוזה"), מצהיר ומתחייב בזה כלפי    –

_______ ₪ המהווה את  כי עם קבלת הסך של _________   ביחד וכל אחת לחוד,  ")מזמינות"ה  –(להלן    בע"מ

כל  יתרת התמורה וסילוק סופי של התמורה הסופית, לא תהיינה לי כל תביעות ו / או דרישות ו / או טענות מ

בכל עניין הכרוך במישרין ו / או בעקיפין עם    ןו / או כלפי הבאים מכוחכהמזמינות  ,  ןמין וסוג שהוא כלפיכ

שכר החוזה ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין או בעקיפין    החוזה ו / או העבודות שבוצעו על ידינו ו /או

לי בגין כל האמור  והמוחלטת המגיעה  והמלאה  וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית  לכל האמור לעיל 

 לעיל.

  

  ולראיה באתי על החתום היום_________ לחודש_________ שנה________ 

  

  

  ____________________   חתימה וחותמת 
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  הצהרה על העדר תביעות נזיקין 
 

  לכבוד 
  ניהול תשתית ופרוייקטים בע"מ –ועמק איילון  בע"מ מעיינות הדרום

  

  הנדון: הצהרה בדבר תאונות עבודה ונזקים שאירעו בקשר עם בקשר עם  עבודות 

 "החוזה")   ___________________________(להלן:

  

אני החתום מטה......................("הקבלן") מאשר בזאת כי בצעתי את העבודות בקשר עם החוזה שנחתם ביני  .1
רכוש   או  גוף  תאונות  או  נזקים  גרימת  או  ליקוי  כל  וללא  בשלמות   ______________ בתאריך  וביניכם 

  בדים מטעמי או לצד ג' כלשהו.לעבודות או לעובדי או לעו

מוצהר בזאת כי במידה ויתגלה לי מידע או דרישה כלשהי לגבי נזקים מכל סוג שהוא שנגרמו במהלך העבודות   .2
מושא החוזה זה, אני מתחייב ליידע אתכם מיידית ולפעול, בתאום עמכם, לתקון הנזקים ו/או להתגונן  מפני  

  כל דרישה כאמור כמפורט בחוזה. 

ונכונה  מוסכם בז .3 את כי התמורה הסופית עבור העבודות משולמת לי בכפוף לכך שהצהרתי לעיל הינה אמת 
ולפיכך, אני מתחייב לשפות אתכם על כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לכם עקב הפרה של האמור לעיל ו/או אי  

  דיווח מידי על קרות מקרה נזק כמפורט לעיל.

                                                                                                                                         
  על החתום,

 

______________                          ___________                      __________  

 חותמת  + חתימה   הקבלן                                    שם                                       תאריך
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  ' ב מסמך י 
  

    הצהרה על מתן פטור מאחריות

  תאריך __________ 

  לכבוד 
הדרום  תאגיד   איילון    בע"ממעיינות  תשתית    –ועמק  ניהול 

 ") המזמינות(להלן: " ופרוייקטים בע"מ
  

  א.ג.נ.,

  ] ......הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים [ מכרז 

  _________________________________________.  שם הקבלן: 

  _________________________________________   כתובת:

  ").עבודותה(להלן: " סלעית, ירוחםשיקום קו ביוב ברח' עבודות   תיאור העבודות : 

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,   ____________________הנני 

  ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת : 

ו/או טכני    א. בציוד הנדסי לרבות ציוד חפירה  ו/או  הנני משתמש בביצוען של העבודות שבנדון ברכוש 
  . ו/או אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך ביצוען של העבודות שבנדוןו/או חשמלי  

  על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן:   ב.

חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור    מןו/או מי מהבאים מטע  המזמינות הננו פוטרים את    .1  
לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם 

  העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

פריצה ו/או גניבה    מכל אחריות לגבי נזקי  מןו/או מי מהבאים מטע  המזמינותהננו פוטרים את    .2  
ו/או מי מהבאים  של ה כלפי החברה  (תחלוף)  זכותנו לשיבוב  לעיל ומוותרים על  ציוד האמור 

מטעם החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי  
  שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. 

את    .3   פוטרים  בגין    מןו/או מי מהבאים מטע  המזמינותהננו  חבות  שלנו  מכל  ולרכוש  לגוף  נזק 
לעיל   האמור  בציוד  השימוש  עקב  כלשהו  שלישי  צד  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  מטעמנו  מי  ו/או 
ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת   אשר מובא לאתר על 

  למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד    .4  
ו/או מי מהבאים    המזמינותלאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את  

  בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.  מןמטע

ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או  הננו מצהירים    .5  
ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח להסכם, במשך 
כל תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות  

  שבנדון. 

המוצר,  הרינו    .6   וחבות  מקצועית  אחריות  לביטוח  פוליסות  ונחזיק  נערוך  כי  בזה  מצהירים 
כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם  

  שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין. 

  ולראיה באנו על החתום 

  בכבוד רב 

  

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (שם המצהיר)  
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  ד י"מסמך 

  התחייבות לשמירה על הסביבה

  
    לכבוד 

                  ניהול תשתית ופרוייקטים בע"מ   –ועמק איילון מ "מעיינות הדרום בע 

  אישור והתחייבות לביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה  הנדון: 
  

  אני הח"מ מצהיר ומתחייב כי:  .1

תקן   .1.1 פי  על  אוויר  זיהום  למניעת  שיידרש  (ככל  וטיפול  בדיקה  יעברו  המכאניים  העבודה  כלי  כל 

אני מתחייב  להעביר אישורי בדיקות  משרד להגנת הסביבה). על פי דרישתכם  משרד התחבורה וה

 . כםפולים אלו לידי וטי

ידי   .1.2 על  יפונה  בשטח  מעבודה  כתוצאה  שיתקבל  אחר  אורגני  חומר  ו/או  גזם  מסוג  פסולת  כל 

ובאחריותי לאתר ייעודי המטפל בפסולת מסוג זה, באחריותי  להשיג האישורים הנדרשים  מאתר 

 . כםאמסור האישורים לאליו יערך הפינוי.  על פי דרישתכם  מורשה

מחזור (פסולת בניין, נייר, מתכות למיניהן, פלסטיק, זכוכית וכדומה), תתועד  כל פסולת הניתנת ל .1.3

ביומן העבודה ותפונה לאתרי מחזור ייעודיים. באחריותי להשיג כל האישורים הנדרשים לצורך  

 על פי דרישתכם אמסור האישורים לכם. כך.  

ידי   .1.4 על  מאושר  הטמנה  לאתר  תפונה  למחזור  ניתנת  שאינה  אחרת  פסולת  להגנת  כל  המשרד 

 .ישור ממטמנה מאושרת ועל פי דרישתכם למסור אותו לכםהסביבה.  באחריותי  להביא א

שאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר, ייחשבו כפסולת בניין שתופנה   .1.5

על פי דרישתכם אמסור האישורים  לאתר ייעודי, באחריות הקבלן להשיג אישור מאתר מורשה.  

 לכם.

גורם שהוא    ני מתחייב שלא לעשותא .1.6 שימוש במים המסופקים באתר או במים המסופקים מכל 

שלא לצורך ביצוע העבודה. אני מתחייב לעשות שימוש במים באופן חסכוני, תוך שמירה על זרם  

 מינימאלי המתאים לצורך ביצוע העבודה. 

לזיהום   .2 לגרום  עלול  העבודות  ביצוע  בו  מקרה  בכל  כי  כפי  מוסכם  המדיניות  להפרת  ו/או  הסביבה 

, קודם לתחילת ביצוע העבודה,  ני מתחייב  להיוועץ עם המפקח מטעם כל אחת מכםשפורטה לעיל, א

 בקשר עם שינוי תכנית העבודה ככל הדרוש ו/או אופן ביצועה. 

ובכתב   .3 מראש  אישור  לקבל  מתחייב  (ואני  משנה  קבלן  בשטח  שאפעיל  קב   מכםבמקרה  לן  להפעלת 

) , אני מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה על  משנה כנדרש במסמכי ההסכם עמכם

, ובכלל זה, בין השאר, הוראות נספח זה. ידוע לי שגם  ההסכםחוקי הסביבה, הוראות הדין, הוראות  

  כלפיכם.  ילכל התחייבויותיאחראי בלעדי כלפיכם  במקרה כזה הנני

             

  בכבוד רב,               

  

 _______________  

  חתימה + חותמת  
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 מסמך ט"ו

  נספח בטיחות 
  הוראות בטיחות כלליות 

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

  זהסכם  בהתאם לה ,ביוב ומיםלאמצעי זהירות המחויבים לפי הנסיבות בביצוע עבודות  

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

החוק להוראות  בהתאם  הדרוש  בטיחותי  וציוד  מגן  ציוד  כל  בו    הפועלים מטעמו,  להשתמש  נהוג  אשר  ו/או 
  לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא הסכם זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה. 

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

הבטיחות,  מב .4 בהצהרת  אחר  מקום  בכל  באמור  לפגוע  כלשהו,    מתחייבלי  בציוד  להשתמש  לא  הקבלן  בזה 
המחויב בחוק לבדיקה תקופתית, אלא אם כן ציוד כזה נבדק תחילה ואושר לשימוש על ידי בודק מוסמך, כמו  

  כן, במידה ויידרש הקבלן, עליו להציג אישור תקף של הבודק המוסמך. 

לק .5 הקבלן  הכבלים  באחריות  כולל  שבשימושו,  חשמלי  ציוד  כל  על  תקינות  אישור  מוסמך  מחשמלאי  בל 
שקע  -המאריכים. בידוד הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ותקע. כמו כן, חיבורי תקע

  לא יונחו בשבילים ומעברי רכב.

תוך מסירת מל .6 חירום אחר,  או מקרה  שריפה, חבלה  כל  על  מיידית  לדווח  על המקרה  יש  המידע  למנהל  וא 
  הפרויקט. 

על כל פגם אשר גילה  ועל כל תקלה אשר עלולה    למנהל הפרויקט על הקבלן ו/או מי מטעמו להודיע בכתב מיד   .7
  להוות סיכון בטיחותי לעובדים, וללקוחות ולציבור ו/או של הקבלן ו/או כל צד שלישי.

ל כל תאונה (כולל נזק לרכוש) שאירעה לו, לקבלן  ע  למנהל הפרויקטעל הקבלן לדאוג למסירת הודעה מיידית   .8
  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 כל צורך אחר,   .9
הפרויקט אספקהמנהל  למערכות  להתחבר  או  לנתק  אופן  בשום  שאין  בזה  מודגש  ללא    .    אישור "חיות" 

הקבלן מטעם  מוסמך  חיוניות  חשמלאי  אספקות  בקרבת  פעילות  כל  או  ניתוק  או  הפסקה  של  פעילות  כל   .
העלולה לגרום להפרעות באספקות, חובה לציין ע"י שילוט מתאים ובולט במקומות שניתקו או נאטמו זמנית,  

 ם נזק או סיכון. _ זאת בכדי למנוע חיבור או פתיחה של קווים, פעולה העלולה לגרו

כך  אישור מראש   . 10 על  מבלי לקבל  ציוד או רכב,  כלי,  פעולה בכל  כל  ו/או לבצע  הקבלן אינו רשאי להשתמש 
   , ולאחר שננקט בכל אמצעי הנדרש להפעלה בטוחה. ממנהל העבודה

צינור    (כגון: השקיית ערמות פסולת על ידי  חל איסור להשתמש בציוד לכיבוי אש למטרות אשר אינן ייעודיות . 11
 כיבוי וכד'). קבלן אשר ישתמש בציוד כיבוי אש, יחויב מיידית במחיר ציוד חדש  ובעלות התקנתו. 

נהיגה ברכב מותרת אך ורק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל. אין להיכנס לשטחים   . 12
 ממנהל הפרויקט.  כגון דשא, שבילים, גינות, חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך -ציבוריים 

הקבלן מתחייב לגדר את השטח ובצורה ברורה ונכונה, לסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות החשכה, כל   . 13
הגידור יכלול סגירה הרמטית    שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו/או נפילה, עקב ביצוע העבודה.

  ברגע לתות ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט  ס"מ) מפני כניסת אנשים לאתר. ד  12(ללא פתחים ברוחב מעל  
כל  לפני גמר    אין לפרק את הגידורמעבר עובדים בשער או דלת. הסגירה מבחוץ ע"י מנעול ומבפנים ע"י בריח.  

 כולל של קבלני משנה ופינוי כל הפסולת, הפיגומים והסולמות.  העבודות
  . כל עבודה או אחסון מחוץ לאזור המגודר אסורים

 .הקבלן למנוע כניסת אנשים זרים לאזור העבודהחובה על 

ליפול . 14 עלול  אדם  שממנו  מקום  לכל  גישה  ולחסום  לבטח  לגדר  מתחייב  העבודה    . הקבלן  בתום  חובה  מיד 
 , משטח, מעקה וכו' שהוסר לצורך העבודה.להחזיר למקומו כל מגן

צעה עבודה כשהוא נקי ומסודר.  הקבלן מתחייב לדאוג באופן שוטף לניקיון וסדר וכן להשאיר את האזור בו בו . 15
תוך   ויסדר  יפנה  לא  והקבלן  במקום  סדר  אי  ו/או  פסולת  ותישאר  תפונה    3במידה  ההתראה,  מקבלת  ימים 

 וע"ח הקבלן.  מעיינות הדרוםהפסולת ויסודר המקום ע"י  

  מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על:  . 16

  ד עצמו או בכל אדם אחר.ביצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה בעוב  .א
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  נהיגה ו/או נסיעה ו/או הסעה בכל כלי רכב ממונע בניגוד לתקנות התעבורה או בצורה מסוכנת.   .ב

  השלכת פסולת או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.   .ג

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

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

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

 בטיחות לעניין זה וע"י עובדים שעברו הכשרה ויש להם תעודה בתוקף. 

ישי מתאים ,  ובכל מקרה העבודה תתבצע עפ"י חוקי ותקנות  ביצוע עבודה בחלל מוקף , ללא ציוד מגן א  .ז
  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

יקות, כולל הצבת אמצעי כיבוי במקום עבודתו על חשבונו  על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דל  . 17
  ואחריותו.  

ו/או   . 18 בשמו  הבא  אחר  אדם  וכל  שלו  המשנה  קבלני  סוכניו,  עובדיו,  לכל  חשבונו  על  להעביר  אחראי  הקבלן 
    מטעמו, הדרכות בנושאי בטיחות, בהתאם למתחייב על פי כל דין ובהתאם לכללים הנהוגים.   
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  ז ט" מסמך  

  

  
  הצהרת ממונה בטיחות מטעם הקבלן 

  
  מכרז/חוזה מספר:

  שם הקבלן:
  שם המהנדס:
  מספר רישיון:

  
  הנני מצהיר בזאת כדלקמן:

  
/    מים וביוב בפרטהנני בקיא בכל החוקים והתקנות הקיימים בענייני בטיחות בעבודה בכלל ובעבודות    .1

  .עבודות פיתוח בפרט
  
נשואו  .2 העבודות  תכולת  את  היטב  לכל למדתי  ער  והנני  העבודה   אתר  תנאי  ואת  הנ"ל  המכרז  ת 

  הסיכונים הפוטנציאליים הטמונים בהם לאנשים ולרכוש. 
  
אורח   .3 עוברי  עובדים,  בטיחות  להבטחת  הנדרשים  כל האמצעים  נקיטת  ולוודא  להנחות  הנני מתחייב 

  מזדמנים ורכוש בכל זמן ביצוע העבודות נשואות המכרז הנ"ל ע"י הקבלן.  
  
הנני מתחייב לוודא כי כל העובדים מטעם הקבלן באתר העבודה יעברו הדרכות בטיחות מתאימות ויהיו    .  4

  כשירים לביצוע העבודות נשואות המכרז בגופם ובציודם. 

  
  
  
  
  

  חתימה: _______________     תאריך: _______________ 
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  אש ("עבודות בחום")  למניעת אמצעים  נוהל 

 
בזאת  מצהיר  משנה")  "קבלן  "קבלן",  (להלן   ......................... מס'.  ח.פ.  מטה.........................................    החתום 

  כדקלמן:

הוראה   תפר  אשר  פעולה  מכל  ולהימנע  להלן  האמור  פי  על  לפעול  מתחייב  הקבלן  העבודות  בצוע  תקופת  בכל 
  מהוראות נספח זה: 

דליקים, .1 דברי  חומרים  יבשים,  מאתר ונייר עץ ופסולת ארגזים ,קרטון קופסאות ,פסולת שיחים   יסולקו 
 מהן. בטוח יום או יאוחסנו במרחק בחום לפני תחילת העבודות מדי העבודות

שלא         כלשהו דליק מחומר מטר 10 של ברדיוס העבודות אתר  בתחום  "בחום עבודות"תבוצענה   לא .2

 :להלן המפורט לנוהל בהתאם

 תוך או/ו  חיתוך בחום או /ו בריתוך  שימוש  כדי תוך כלשהן  עבודות ביצוע  :פירושו "בחום עבודות "מונח  ה  . א
 .גיצים או/ו חום פולטת אשר אחרת פעולה כל או/ו גלויה באש שימוש

 אשר ") להלן "המפקח מפקח ימנה" בחום עבודות"ב  כרוך עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל  .ב
 .זה בנוהל לאמור בהתאם שלא בחום עבודות תבוצענה לא כי לוודא חובתו

 ויוודא העבודות בחום לביצוע המיועד בשטח המפקח יסייר בחום כלשהן עבודות ביצוע תחילת בטרם  .ג
העבודות ממקום לפחות מטר 10 של ברדיוס סוג מכל דליקים  חומרים הרחקת  כאשר ,בחום ביצוע 
 .בלתי דליק במעטה יכוסו ,להזזה ניתנים אינם אשר ,קבועים דליקים חפצים

 אש מתאימים כיבוי אשר יצויד באמצעי  האש") "צופה  להלן (אש כצופה ישמש אשר אדם ימנה המפקח  .ד
 צופה של הבלעדי תפקידו  .בחום העבודות ביצוע מקום בסביבת הנמצאים הדליקים החומרים סוג לכיבוי
התלקחות מיידית ולכבות בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש  מביצוע לנבוע העלולה כל 

 לתום ועד ביצוען  מתחילת החל בחום העבודות ביצוע במקום נוכח יהיה האש  צופה  .בחום העבודות
 .התלקחות מקורות כל נותרו לא כי לוודא על מנת  ,סיומן לאחר דקות30לפחות 

 במסגרת העבודות כי לידיעתי הובא כי בזאת מצהיר הריני דין פי על או /ו ההסכם פי על מאחריותי לגרוע מבלי
  עובדיהם, או/ו משנה קבלני או/ו קבלנים לרבות ,מטעמי מי ידי על או/ו  ידי על המבוצעות

  מי מטעמי. או/ו ידי המפורט לעיל על לנוהל בהתאם יבוצעו בחום עבודות כי לדאוג עלי

 נוהל הוראות אחר למלא מתחייב הנני. ההסכם לקיום מהותי תנאי מהווה  מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל  
    .לפעם מפעם שיעודכנו כפי ,לנוהל עדכונים לרבות ,זה

  החתום  על  באתי  הדברים לנכונות  ולראיה  הנ"ל  הנוהל  את קראתי כי  מצהיר  הריני

______________                          ___________                      __________  

 חותמת  + חתימה   הקבלן                                    שם                                       תאריך
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  ועבודה בחלל מוקף הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה    
 ועבודה בחלל מוקףביצוע הדרכות בנושא עבודה בגובה 

  
הקבלן מצהיר כי הסמיך את עובדיו לעניין עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),   .1

 ("התקנות").  2007-התשס"ז

בגובה .2 עבודות  לבצע  ולא  זמן  בכל  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  התקנות,  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב    הקבלן 
  אלא אם מתקיימים כל התנאים כמפורט בתקנות. עבודות בחלל מוקףו

, לרבות  ועבודה בחלל מוקף הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות ומטלות התקנות לעניין עבודה בגובה .3
  לעניין הספקת ציוד מגן אישי לעובדיו ו/או למי מטעמו.

העבודות העתק תעודת ההסמכה של עובדיו ו/או מי מטעמו הקבלן מתחייב להמציא למזמין מיד עם תחילת   .4
בגובה לעבודה  הסמכה  עברו  כי  מוקף  המאשרת  בחלל  ההסמכה  ועבודה  שעות  מספר  את  תפרט  התעודה   .

  בפועל, התחומים בהם הודרך העובד ואת שמות המדריכים.

וכי המצא .5 ההסכם  יסודי של  הינה תנאי  הנ"ל  ההסמכה  כי המצאת תעודת  ת התעודה כאמור הקבלן מסכים 
  הינה תנאי לשחרור התשלומים לקבלן על פי הסכם זה. 

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין ו/או את מי מטעמה בכל סכום יוטל עליהם עקב הפרה של הוראות   .6
  התקנות ו/או הוראות נספח זה. 

ה זה, יחויבו לפעול  הקבלן מתחייב כי הקבלנים וקבלני המשנה הקשורים עימו לשם ביצוע העבודות נשוא חוז .7
 בהתאם לאמור בנספח זה.

 

 

______________                          ___________                      __________  

  חותמת + חתימה הקבלן                                  שם                                       תאריך


