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 תנאי המכרז 
 כללי .  1

מנהלת את פרויקט "שידרת ( "החברה""המזמין" או  –להלן )חוזות החוף בע"מ א .1.1

, סלילת כבישים, מדרכות, ( הכולל ביצוע עבודות פיתוחהפרויקט"" –להלן הקרייה" )

 , במרחבגינון והשקיההסדרי תנועה ול, תאורה, ותיע ניקוז רחובות, תשתיות מים, ביוב,

 . "העבודות"( –)להלן  ציר הקו האדום של הרכבת הקלהשלאורך הציבורי 

לזמינות קבלת  ,הפרויקט יחולק למקטעי עבודה שונים בהתאם לאזורים הגיאוגרפים .1.2

סגרת השטחים מחרת נ.ת.ע. )נתיבי תחבורה עירוניים( לצורך ביצוע העבודות במ

 להלן תרשים הפרויקט:. , ולקבלת תקציבים מתאימיםטפרויקה

 

מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות מזמינה בזאת החברה  .1.3

 והכל ,על בסיס דרישה משתנה מושא הפרויקט עבודותהביצוע ללהציע הצעות  במכרז זה,

להלן כמו גם  המכרזמסמכי תיאור מפורט של העבודות מצוי ב .מכרז זהכמפורט במסמכי 

 בתיקי העבודה שיימסרו לקבלנים ביחס לכל עבודה ועבודה. 

להם )חמישה( קבלנים אשר יזכו במכרז,  5הכולל עד  מאגר מטרת המכרז הינה הרכבת .1.4

 השונות את ביצוען של העבודותמעת לעת תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, למסור 

  אות מסמכי המכרז.להור ובכפוף, הכל בהתאם הנדרשות במסגרת הפרויקט

בנוסף, מבין ההצעות שימצאו ככשירות ולא ייבחרו כהצעות הזוכות במכרז, בכוונת 

)שני קבלנים( נוספים, להם תהיה רשאית החברה למסור ביצוע  2החברה לבחור עד 

 יפר את התחייבויותיו כלפי החברה. שיכללו במאגרעבודות, במקרה בו מי מהקבלנים 
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והמוחלט , תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי אחד מחברי המאגר ועציבודה לבמסירת ע .1.5

של אחוזות החוף, בחלוקה שווה מבחינת ההיקפים הכספיים של כלל העבודות, ככל 

 .החברים במאגרהניתן, בין כלל הקבלנים 

בחירת הצעה כלשהי והתקשרות עפ"י מכרז זה אינה יוצרת כלפי חברי מובהר בזה, כי  .1.6

לת הכללתם במאגר כאמור. בכלל זה, לא תהיה לחברי המאגר כל זו מחויבות המאגר כל

זכות בלעדיות בביצוע העבודות וכל מחויבות מצד החברה להזמנת עבודות בהיקף כלשהו 

בכלל זה, אחוזות החוף אינה מתחייבת כלפי מי מחברי המאגר כי יקבל )אם בכלל(. 

 ה לחברי המאגר האחרים.מובהיקף דיקבל עבודות עבודות בהיקף כספי כלשהו ו/או 

על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משתתפי המכרז מאשרים כי הם מוותרים בזאת  .1.7

במקרה בו לא תמסרנה להם עבודות בהיקף כלשהו ו/או בכלל ו/או במקרה בו תמסרנה 

 להם מספר עבודות במקביל ללא קרבה גיאוגרפית ביניהן.

תהא וכים במכרז את ביצוע העבודות, זללמסור  החברה תהא רשאיתתקופה שבמהלכה ה .1.8

"תקופת  -להלן )ראשון חברי המאגר עם  ממועד חתימת החוזה ( חודשיםשישים) 60 בת

 . מועד תום תקופת החוזה ביחס לכל חברי המאגר יהיה זהה, כך ש(החוזה"

אשר כבר נמסרה לביצוע בתוך תקופת החוזה, יסתיים בהתאם  ,מובהר, כי ביצוע עבודה

 חוזה.מנים אשר נקבעו עבורה, אף אם זה יחול לאחר סיום תקופת הזהללוחות 

)שנים  12 לשתי תקופות נוספות בנות חוזהרשאית להאריך את תקופת החברה תהא ה .1.9

במסגרת זכותה זו, . (ת ההארכה"ו"תקופ  -להלן , )או חלקן, כל אחת עשר( חודשים

, כולם או חברי המאגר םעא ומתן תהא רשאית, בכפוף להוראות הדין, לנהל מש החברה

במהלך  בקשר עם הפרויקט מסר לידיהם ביצוע העבודותייעל התנאים שבהם  חלקם,

מסמכי בתנאי  )בכפוף להוראות הדין( על שינויים םתקופת ההארכה, ולהסכים עימ

 שיחולו בתקופת ההארכה. , כולל הוראות החוזה,המכרז )כהגדרת מונח זה להלן(

ההארכה הינו  איזו מתקופותש, כי מימוש האופציה לגבי רופממסר בלזוכים במכרז, נ

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולפיכך לא תהא להם כל טענה, דרישה ו/או 

תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר למימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה או לגבי אי 

 מימושה ו/או כנובע מכך.

, כאמור, יחולו בתקופת ההארכהחוזה ה תפאת תקו את זכותה להאריךהחברה מימשה  .1.10

בשינויים המחויבים, וזאת אלא אם כן, בכפוף להוראות  המכרז והחוזהתנאי  או איזו מהן

, שאז יחולו בתקופת המכרז והחוזהתנאי מעל שינוי בכתב כל דין, הסכימו הצדדים 

 בכפוף לשינויים שהוסכמו בין הצדדים.  ם אלהההארכה תנאי
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ל זכות ו/או תרופה ו/או סעד המוקנים לחברה על פי המכרז ו/או על פי כל כמוע לגר מבלי .1.11

זה לעיל, החברה תהא רשאית להביא את ההתקשרות על פי  1דין, אזי חרף האמור בסעיף 

לידי סיום קודם לתום תקופת החוזה )או תקופת ההארכה, עם מי מחברי המאגר  החוזה

 30)שלושים( ימים מראש, ובחלוף  30תב כבה הודע על כךלפי העניין(, ובלבד שמסרה 

לקיצו )למעט, אם החברה תחפוץ בכך, החוזה )שלושים( ימים ממועד מסירתה, יבוא 

בקשר לעבודות שנמסרו לביצועו של הזוכה על פי הוראת החברה לפני מסירת הודעת 

 הכן(, הזוהביטול האמורה(. קוצרה תקופת החוזה כאמור )או תקופת ההארכה, לפי העניי

לא יהא זכאי לפיצוי או דמי נזק כלשהם בגין קיצורה, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה 

  ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהם, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול חוזה זה.

 מפגש קבלנים  .  2

וידאו  באמצעות ועידת 00:10בשעה:  23.9.2020-ה רביעי ביוםיערך מפגש קבלנים  .2.1

 .  ZOOM בתוכנת

 . מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרזההשתתפות במפגש הקבלנים  .2.2

וזאת עד ליום למפגש מראש רשם ילה לשם השתתפות במפגש וקבלת פרטי קשר, יש .2.3

הרישום יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני  .12:00בשעה  9.202022.-ה שלישי

הקשר של תוך מסירת פרטי  7610302-03 או בטלפון im@ahuzot.co.ilhrazmicלכתובת 

 המשתתף.

 , לא יוכל להשתתף במפגש.הקבלניםלמפגש מראש קבלן שלא ירשם  .2.4

 כישת חוברת המכרזר .  3

חמשת אלפים ) 5,500 סך של תמורת החברה,במשרדי ניתן לרכוש מסמכי המכרז את  .3.1

שישולמו באמצעות  (המכרז" וברתשת חירכ דמי" -להלן ) ( שקלים חדשיםוחמש מאות

דמי רכישת חוברת  ., לפקודת החברההמכרז המחאה שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי

בנסיבות המפורטות  החברהלמעט במקרה של ביטול המכרז על ידי , המכרז לא יוחזרו

 .להלן 14.1.3 בסעיף

 לום דמי רכישת חוברת המכרז, תמציא החברה קבלה בלבד.ד תשכנג כי ,זאתמובהר ב

החברה בתיאום מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב .3.2

, אולם הנוסח המחייב הוא זה www.ahuzot.co.ilבאתר האינטרנט של החברה: , או מראש

 ז שנרכשו מאת החברה בלבד.המכרמכי סבמ פיעהמו

אי הגשת הצעה על ידי רוכש לעיל, מובהר, כי  3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.3

לא יזכו את רוכש  ,אי זכיית מציע במכרזין( י)לפי הענאו  ,מכל סיבה שהיא ,חוברת המכרז

 וברת המכרז.שת חרכי ידמ חזרחוברת המכרז בה

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
http://www.ahuzot.co.il/
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, היא נמסרת לרוכשים החברהמובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .3.4

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, והרוכשים אותה בהשאלה אותה 

 לא יהיו רשאים לעשות בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

הנציג מטעמו  את פרטי חברהש חוברת המכרז לרוכ מסוריז, מכררכישת חוברת הבמעמד  .3.5

וכתובת דואר  מספר פקסימיליה, )שמו, כתובתו, מספר טלפון)אדם ולא תאגיד( 

ן כנציגו של רוכש מסמכי המכרז לצורך הליכי י(, אשר ישמש לכל דבר ועניאלקטרוני

 .המכרז

 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז .  4

את מסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה, שגיאה או ספק,  היטבדוק בם ליעיעל המצ .4.1

 עליהם לפנות לחברה בכתב לקבלת הבהרות.

פקסימיליה , באמצעות החברהשאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב למשרדי  .4.2

, ובלבד שהן razim@ahuzot.co.ilmichבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת או  3761033-03

  .0016:עד השעה  02021.10.2יום יאוחר מעד ולא  חברהמסרנה לית

תהא רשאית ליתן תשובות לשאלות ההבהרה ו/או לתקן את מסמכי המכרז ו/או  החברה .4.3

 להוסיף להם ו/או לעדכנם עד ולא יאוחר מיום אחד לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

בכתב תחייבנה את החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ות שובק תר ק,להסיר ספ

 החברה שומרת על זכותה לערוך שינויים ותיקונים במסמכי המכרז.

 החברה כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון שיעשו כאמור, אם יעשו, על ידי  .4.4

מכרז בדרך ת הוברי חכשרויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויובאו לידיעתם של כל 

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי , בתנאי המכרזהחברה הקבועה למתן הודעות על ידי 

 . ויחייבו את כלל המציעים המכרז

 להשתתפות במכרזמקדמיים  םתנאי .  5

 :הנם במצטבר תנאי הסף להשתתפות במכרז (א)

שם ר צלבמועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע הינו קבלן רשום בפנקס המתנהל א 5.1

 מו, ואין ביחס לרישו5-סיווג ג)כבישים תשתית ופיתוח(, ב 200בקוד ענפי ראשי ם, לניהקב

 כל הסתייגות ו/או התנייה.

, היה המציע בעל מחזור הכנסות שנתי העולה על 2018, 2017, 2016בכל אחת מהשנים  5.2

50,000,000 ;₪ 

בודות לע ריםמוכה יםבמועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע מופיע ברשימת הקבלנ 5.3

 הבין משרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים.על ידי הוועדה  התיות כפי שנקבעלממש

 

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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 ביצע והשלים לפחות: ,, התחילהמציע 5.4

 ;₪ + מע"מ 30,000,000התמורה ששולמה למציע בגינם עלתה על ש פרויקטיםשני 

 -או לחלופין -

 .₪ + מע"מ 15,000,000ל ע שהתמורה ששולמה למציע בגינם עלתה פרויקטיםארבעה 

בפני עצמו, בכל התנאים המפורטים  ,כל אחד מהפרויקטים האמורים בסעיף זה נדרש לעמוד

 להלן:

, תאורה ניקוז, , ביוב,סלילה והקמת תשתיות מיםהפרויקט כלל עבודות פיתוח,  5.4.1

וחשמל, אשר היקפן הכספי המצטבר מתוך ההיקף הכספי של כלל  תקשורת

 ;70%על ה עלהעבודות בפרויקט 

ממוקם בתוך אזור  העבודותבזמן ביצוע העבודות להקמת הפרויקט היה אתר 

מובהר כי פרויקט שבוצע  .שירותים /מאוכלס על ידי שילוב של מגורים ועסקים 

 ;במסגרת הקמת שכונה או אזור תעסוקה חדשים, לא ייחשב כעומד בתנאי זה

פתוח לתנועה ה הישר א ד,בשטח הפרויקט קיים לפחות ציר תנועת כלי רכב אח 5.4.2

 באופן חלקי או זמני בזמן ביצוע העבודות בפרויקט;

 הפרויקט בוצע באתר עבודה אחד; 5.4.3

מובהר כי עבודות שבוצעו בשני אתרי עבודה שונים באותה השכונה, ייחשבו כשני 

 פרויקטים נפרדים.

 לפי המאוחרתמועד סיום הפרויקט ייקבע  .1.6.2013לאחר יום הפרויקט הסתיים  5.4.4

 ויות החלופיות הבאות:שראפהן בימ

מועד אישור החשבון הסופי בפרויקט על ידי מזמין העבודות או על ידי מנהל  •

  -או -הפרויקט מטעמו; 

 -או-מועד הוצאת תעודת הגמר לפרויקט;  •

 -או -המועד שצוין באישור מזמין העבודות כמועד סיום העבודות;  •

יצוע בערבות הבת רבוע פתמועד החל - בפרויקט שנמסר למזמין העבודות •

 בדק/טיב.

)הערים בהן שיעור הערים הבאות ) 20-בשטחה של אחת מהפרויקט בוצע  5.4.5

 האוכלוסייה הוא הגדול ביותר על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(: 
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יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, באר שבע, -ירושלים, תל אביב

חובות, אשקלון, בית שמש, כפר סבא, הרצליה, ר ם,ת יב ן,חולון, בני ברק, רמת ג

 רעות, חדרה, נצרת.-מכבים-מודיעין

 המציע השתתף במפגש הקבלנים. 5.5

  המציע רכש את חוברת המכרז. 5.6

 .המציע המציא ערבות בנקאית בהתאם להוראות תנאי המכרז 5.7

 .1976 -"ו לתשה  ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע 5.8

, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל

 ובכלל זה:

על  תעודה – 5.3-ו 5.1 פיםבסעי יםהקבוע םייהמקדמ םלהוכחת עמידת המציע בתנאי •

ועל היותו מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, כשהיא  בפנקס הקבלניםם הקבלן רישו

 משולמת ומצויה בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

אישור בנוסח המצורף כנספח  – 5.2להוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי הקבוע בסעיף  •

 כשהוא חתום על ידי רואה החשבון המבקר של המציע. כרז,י המלנספח 2ב'

תצהירים מלאים וחתומים  – 5.4להוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי הקבוע בסעיף  •

 לנספחי המכרז. 1בנוסח המצורף כנספח ב'

מהותיים אשר המועד יים מקדמ םימבחינה בין תנאמודיעה כי היא אחוזות החוף  (ב)

 להתקיימותם הוא לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, לבין דרכי הוכחת

. כך, אחוזות החוף שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ם מקדמייםתנאיעמידת המציע באותם 

באמצעות מסמכים ומידע נוספים ו/או  ם המקדמייםתנאיהאת הוכחת התקיימותם של 

לרבות צירוף מסמכים בקשר עם פרויקטים אשר  ם בתנאי מכרז זהדרשיה הנאל עלם אחרי

, ואף לאחר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובלבד שהגשת לא הוצגו בהצעה המקורית

לא יאוחר מהמועד האחרון  מעידים על תנאים שהתקיימו במציעהמסמכים והמידע האמורים 

 להגשת הצעות כאמור.

, ם המקדמייםתנאיהכל החלטה בקשר עם פרשנות סעיפי  לקבלאית רש יהתהאחוזות החוף 

ובלבד שהחלטה זו תעמוד בקנה אחד עם לשון הסעיפים ותכליתם, ובלבד שאין מגבלה אחרת 

 המתחייבת על פי כל דין.

 מחירי ההצעה  .  6

מחירון "דקל" מ פרקים נבחרים לחוזה נשוא מכרז זה כולל כנספח ד'המצורף המחירון  .6.1

מחירון לביצוע וים ופיתוח תשתיות )לא מצורף למסמכי החוזה(, כבישיה, בנית דולעבו

 . "(המחירון)להלן יחד: " לביצוע הסדרי תנועהו עבודות נוספות
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הנחה או שיעור לנקוב ב המציעעל למסמכי המכרז(  נספח א'בגיליון הסיכום הכללי ) .6.2

ות אמצעאת בוז ן,רוהמבוקשים על ידו לכלל הפרקים הנקובים במחי אחידים תוספת

 בחירה באחת מבין האפשרויות הבאות:

  או  ;פרקי המחירוןל ללכ אחוז( הנחה אחד בלבד -מתן הנחה בשיעור )%  .6.2.1

 .מחירוןפרקי הלכלל אחוז( תוספת אחד  -בשיעור )% דרישת תוספת  .6.2.2

תהיה אחידה ביחס לכלל הסעיפים וכלל הפרקים ההנחה או התוספת שינקוב המציע  .6.3

כל מקדמים  לא ישולמומעבר למחירים הנקובים במחירון,  ר כימובה ן.רוחיהמופיעים במ

ו/או תוספות כלשהם, אף אם אלה מופיעים במחירון )לרבות תוספת קבלן ראשי, תוספת 

 עבודות לילה, תוספת לעבודות קטנות, תוספות עבור הובלה למקומות מרוחקים וכו'(.

נחה או תוספת מותנים, ות הלרב פת,וסת עוד מובהר כי כל צורה אחרת של מתן הנחה או .6.4

 עלולה להביא לפסילת ההצעה.

ייכתב הן בספרות והן במלל. במקרה  נקב בגיליון הסיכום הכלליישיאחוז ההנחה/תוספת  .6.5

 של סתירה בין הספרות למלל, יגבר האמור במלל. 

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית מבחינתו, וכי אי התקיימות איזו  .6.6

או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו /יע והמצ כותערמה

בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים 

 במסמכי המכרז. 

מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכים על פי החוזה תהווה תמורה מלאה, סופית  .6.7

ות המציע על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן יבויהתחיכל י לוומוחלטת עבור מי

ת כל ההוצאות, מיוחדות, יא כוללת, למען הסר ספק, אוה)לרבות בגין עבודה וחומרים, 

, מכל מין וסוג שהם, הכרוכות סים, אגרות ו/או היטלים(י)לרבות מ כלליות ואחרות

מסמכי המכרז אות להור אםבהתהמציע ובביצוע יתר התחייבויות ביצוע העבודות ב

 )לרבות החוזה(, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 בחירת ההצעות הזוכותאופן  .  7

לעיל, יפתחו המעטפות  םהקבועיהעומדות בתנאים המקדמיים לאחר קביעת ההצעות  .7.1

 להלן. 8.4.1הכספיות שצורפו להצעות כנדרש בסעיף 

ומדן סודי אשר יעריך את שיעור ההנחה או שיעור ים אמכרזת היבבתהחברה תפקיד  .7.2

 מחירון.ם הנקובים במחיריהכלל התוספת הסביר לדעת החברה, על 

יא שיימצא כי ההצעה כל ה או התוספת שיהיה נקוב בהחברה תשווה בין שיעור ההנח .7.3

 האשר יהישיעור ההנחה או התוספת , לבין לעיל  . 5בסעיףש המקדמיים םבתנאיעומדת 

 . נקוב באומדן החברה

)שניים עשר  12%במידה ויימצא כי קיים הפרש אבסולוטי )בערך מוחלט(, העולה על  .7.4

לבין שיעור ההנחה ו/או , מסוימת הצעהב הנקובשיעור ההנחה או התוספת   בין  אחוזים(
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לא תילקח  השתתפותה בהליך תסיים את הההצע –באומדן החברה  הנקובהתוספת 

  7.9.1של סעיף )אלא אם יתקיים האמור בסיפא  בחשבון לצורך קביעת ההצעות הזוכות

 .(להלן

לאחר פסילת ההצעות כאמור  הצעות שנותרוכל ההתוספות הנקובים ב ואשיעורי ההנחות  .7.5

, יחושבו יחד לצורך עריכת ןדה באומקבננ, בצירוף שיעור ההנחה או התוספת שלעיל

 . "(ממוצע ההצעות)להלן: " הממוצע ביניהן

משתתפי המכרז  כלאשר יחול על יהווה את שיעור ההנחה או התוספת  ההצעותממוצע 

כלומר, ההנחה או התוספת ממחירי המחירון  אשר יסכימו להשוות את הצעתם אליו.

ים שנכללו ההצעות, ולא בשיעור ממוצע וריעאשר תחול על כלל הזוכים במכרז, תהיה בש

 .באילו מההצעות שהוגשו במכרז

ההצעה הזולה ביותר )ההצעה מבין ההצעות הנותרות, תיבחר כהצעה הזוכה הראשונה  7.6

במידה ולא הוגשו  שנקבה בשיעור ההנחה הגבוה ביותר או בשיעור התוספת הנמוך ביותר

 . (הצעות שכללו הנחות

תפנה החברה למציע שהצעתו הינה הזולה הבאה  ,אשונהוכה הרהזה קביעת ההצעלאחר  7.7

 .ההצעותהסכים לתמורה הכפופה לשיעור ממוצע , ותציע לו לבתור

 –לכך, תוכרז הצעתו כהצעה זוכה נוספת. במידה והמציע יסרב במידה והמציע יסכים 

ה ברהחכך תמשיך  .תפנה למציע שהצעתו הינה הזולה הבאה בתורהצעתו תיפסל והחברה 

יוכרזו זוכים במכרז בכמות אשר לא תעלה על הכמות הנזכרת אשר  עים עדה למציותפנ

 לעיל. 1.4בסעיף 

 

 לשם הדוגמה וההמחשה:

, אשר נקבו בשיעורי  הצעות שנמצא שהן עומדות בתנאי הסף 10למכרז הוגשו  (א)

-2%   ;-75%0.; +0.5%; +3%; +10%; +17%; +20% :ההנחה או התוספת הבאים

 ;5.5%- ;8%-  ;14%- . 

 +.1% בשיעור תוספת שלשערכה החברה נקב האומדן הסודי  (ב)

הפרש האבסולוטי בינן לבין האומדן עולה על ההצעות שה ,מבין ההצעות שהוגשו (ג)

 . -14%+;17%+; 20הן: ולכן הן פסולות  12%

 : -0.22%  ממוצע ההצעות הנותרות, יחד עם האומדן הסודי הוא (ד)

 %10+3%+1%+5%0.(%+.750-(% + )2-(%+)5.5-(% + )8-)  =0.22%- 

                          8 

ולכן  (, -8%) זו שנקבה בהנחה של מבין ההצעות הנותרות ההצעה הזולה ביותר היא (ה)

 זו תיקבע כהצעה הזוכה הראשונה.

ותציע להם להשוות את הצעתם לממוצע  הנותרים מציעים לכעת החברה תפנה  (ו)

+; 3%+; 0.5%;-0.75%; -2%; -5.5% ם הבא:המציעילסדר  אםהתההצעות, ב

10% .+ 

לא הסכים להשוות את הצעתו  , +0.5%נקב בתוספת של המציע שלצורך דוגמה זו,  (ז)

תיפסל והחברה תפנה למציע הבא בתור , ולכן הצעתו (-0.22%) לממוצע ההצעות

(3%.)+ 
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קבל הסכימו ל ןמציעיהההצעות הזוכות במכרז ואשר חמש בסופו של התהליך,  (ח)

 +3%; -8%; -5.5%; -2%; -0.75%הן: ( -0.22%יעור ממוצע ההצעות )ורה בשתמ

 

. המוסדות המוסמכים של החברהתעשה על ידי  במכרז ותהזוכ ותההחלטה בדבר ההצע 7.8

לבדיקת ההצעות ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטעאדם/רשאית למנות  אתה החברה

 והמציעים.

 

 זוכים, תחולנה ההוראות הבאות:  מאגר של ובתרכה היות ומטרת מכרז זה הינה 7.9

מקרה בו נותרו בפני ועדת המכרזים מספר הצעות כשרות ב -מיעוט הצעות  7.9.1

החברים המירבי המיועד למאגר הבאות בחשבון, אולם מספרן נמוך ממספר 

ם עילעיל, תהיה רשאית החברה להתקשר עם המצי 1.4והנקוב בסעיף 

ות כאמור, וזאת על אף שמאגר הזוכים לא יכלול את צאו כשרתיהם נמשהצעו

לחלופין, תהיה רשאית החברה, על פי  מספר הזוכים המירבי האפשרי כאמור.

גם עם מציעים שהגישו הצעות העומדות בתנאי להתקשר  ,שיקול דעתה הבלעדי

לעיל,  7.4ף הסף אך שההפרש בינן לבין האומדן עולה על ההפרש האמור בסעי

 לעיל.  1.4במספר הנקוב בסעיף מציעים וזאת עד למצב בו החברה תתקשר עם 

העומדות בתנאי מקרה בו נותרו בפני וועדת המכרזים הצעות ב -ריבוי הצעות  7.9.2

 1.4במספר העולה על מספר החברים המירבי המיועד למאגר והנקוב בסעיף הסף 

 יהתהשיעור הנחה או תוספת זהה, ות שנקבו בת מספר הצעמוייק ומבינןלעיל, 

 שיקול פי על זהות, הצעות אותן מבין הזוכה/זוכים מיהם לקבוערשאית החברה 

 מוקיםני לפי . 11 בסעיף המנויים בשיקולים ובהתחשב החברה של הבלעדי דעתה

 .גרלהה  לפי  וו/א  המכרזים דתוע  בפרוטוקול  שירשמו

 הגשת הצעה למכרז  .  8

הסכמה מצידו של המציע לכל  ,לכל דבר וענין ,תהווה ,הגשת הצעה למכרז על ידי מציע 8.1

 . תנאי הסף –, לרבות ובמיוחד מסמכי המכרזכל המופיעים בההוראות, התנאים והתניות 

הסף שנקבעו י נאאת מסמכי המכרז, לרבות תעל המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי 

כן כל נתון ופרט משפטי, תכנוני ועסקי הרלוונטי, לדעתו של המציע, למכרז מכרז, ול

 ולהגשת הצעה על ידיו. 

במסמכי המכרז מביאה החברה לידיעת המציעים, בין היתר, מידע, אשר יש בו, לדעת 

ם ע ו.צוע התחייבויותיהם על פיהחברה, כדי לסייע למציעים בהכנת הצעתם למכרז ובבי

ודגש בזאת, כי האחריות הכוללת והבלעדית לבדיקת המידע האמור ספק, מ זאת, להסיר

וכל שאר הנתונים והפרטים הרלוונטיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המציע, לצורך 

קבלת החלטה בדבר עצם הגשת הצעה למכרז ו/או בדבר גובה ההצעה, מוטלת על המציע 

לידיו על ידי החברה, או מי  שיימסר,ע שנמסר, או ידמ ולפיכך הסתמכות המציע עלבלבד, 

מטעמה, במהלך הליכי המכרז, הינה באחריותו הבלעדית, והחברה, או מי מטעמה, לא 
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יהיו אחראים לכל סוג של נזק, אובדן או הפסד, שיגרמו )אם וככל שיגרמו( למי 

 מהמציעים עקב הסתמכות על מידע כאמור.  

 ופן הגשת הצעהא 8.2

באמצעות שתי מעטפות , מסמכי המכרזכל ת את ה הכוללש הצעגילהעל המציע  8.2.1

 להלן, כאשר כל המסמכים מלאים וחתומים כנדרש. 8.3כמפורט בסעיף 

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה,  8.2.2

יגות או הסתיאו השמטה ו//ו וימודפס כל תיקון ו/או שינמבלי לבצע בניסוחה ה

 ו/או התניה ו/או תוספת. 

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. 8.2.3

הצעה תוגש, אך ורק על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  8.2.4

המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר 

 ו. מטעמו ו/או הקשור אלי

כרז, ולהשלים במסמכי המכרז את כל מהתנאי על פי ו עתעל המציע למלא את הצ 8.2.5

)לרבות את גיליון  בכתב יד ברור או בהדפסההפרטים המיועדים להשלמה על ידיו, 

  ת המציע(.והצהרוהסיכום הכללי, 

 8.3כל המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף לרבות מסמכי המכרז,  8.2.6

המציע או מורשי החתימה של חייבים להיות חתומים על ידי  כרז להלן,לתנאי המ

על ידי אחר מטעמו, כגון עורך דין או רואה חשבון,  -במקרים המתאימים  -

כל עמודי המכרז, כנדרש על פי תנאי המכרז. הכל בחתימה וחותמת של המציע, 

 .דמווע, בכל עמוד בראשי תיבות ייחתמו לרבות החוזה, 

 גם על החוזהע לחתום באופן מלא, במסגרת הצעתו, , על המצילהסיר ספק

 המצורף למסמכי המכרז.

צריכים  אינםהמצורפים לחוזה מסמכי הביטוח למען הסר ספק, מובהר בזה, כי 

חתם באופן מלא על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה, אלא בראשי תיבות בלבד. ילה

וגשו לחברה על ידי מורים יל המסמכים האש לאם מלאים וחתומים באופן מנוסחי

 .כהגדרתן להלן ותי, במסגרת קיום ההתחייבויות המקדמהמציע הזוכה

רישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן דופנית למשומת לב המציעים ת

להלן "דרישות )הוראות ביטוחיות( לחוזה  ז'שיזכה במכרז המפורטות בנספח 

את הם להביא לידיעת מבטחי יםמתחייב המציעים. הביטוח" ו/או "הביטוחים"

במלואן  המכרזהוראות הביטוח ואת מהות העבודות לפי מסמכי דרישות ו

את כל הביטוחים  םהתחייבות לערוך עבור הםממבטחי ובזאת כי קיבל יםומצהיר

 .ולהלן לעיל כמפורטהנדרשים 
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 קידפהלו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע יםמתחייב המציעים

את נספח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן,  החברבידי ה

 .)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח אישור ביטוחי הקבלן

בכפוף כאמור, מתחייב הקבלן כי אישור עריכת הביטוחים המצאת בנוסף ל

 .שותרדנה הביטוח פוליסותמ עתקיםהלה  ימציאבכתב  החברה לדרישת

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת ש כי את במפורמובהר בז

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

  .הסתייגויות לדרישות הביטוח

תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז,  החברה 8.2.7

או הסתייגות ו/או התניה /השמטה ושינוי ו/או  אוו/רבות הצעה הכוללת תיקון ל

ו/או תוספת בנוסח מסמכי המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה 

בהסרת התיקון ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או 

 .החברההתוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי 

ים נוספים ו/או הבהרות פרט עים כדי לקבלצימ תהא רשאית לזמן אליה ברההח 8.2.8

או לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא  על הצעתם

 .לנכון

 מסמכים שיש לצרף להצעה  8.3

וכחלק בלתי נפרד המכרז, מסמכי לעל כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, בנוסף 

 פורטים להלן:את המסמכים המ ,הימנה

 א' כנספחבנוסח המצורף ם הכללי, הסיכו גיליוןאת פרדת, נ מהבמעטפה חתו 8.3.1

 ., כשהוא ממולא וחתום על ידי המציעהמכרז לתנאי

על במשרד הבינוי והשיכון, העתק מתעודת הקבלן שהונפקה על ידי רשם הקבלנים  8.3.2

 .מכרזהגשת ההצעות להאחרון לשמו של המציע, המצויה בתוקף ומשולמת במועד 

כל האישורים ו/או וכן , 1'בספח נכ המצורףבנוסח  יעמצתצהיר על ניסיון ה 8.3.3

, בעניין ניסיון המציע הסף בתנאי המציע המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת

 .ניסיון המציע כמפורט בתצהיר

למסמכי  2כנספח ב'אישור רואה החשבון המבקר של המציע, בנוסח המצורף  8.3.4

  .המכרז

כשהם  ,למסמכי המכרז 'ג יחכנספ פיםהמצור ים, בנוסחת המציעוהצהר טפסי 8.3.5

 חתומים על ידי מצהירים מטעם המציע ומאושרים על ידי עורך דין.

 המכרז. למסמכי 'דכנספח ערבות המכרז בנוסח המצורף  8.3.6
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 למסמכי המכרז. כנספח ה'אישור עורך הדין של המציע בנוסח המצורף  8.3.7

ציע[, למי שליטת אישה ]ככל ורלוונטאישור עורך דין על כי המציע הינו בתצהיר ו 8.3.8

 למסמכי המכרז. 'וכנספח ורף בנוסח המצ

אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  8.3.9

– 1976. 

  .עוסק מורשה, בתוקף כדין מציעתעודה המעידה על היות ה 8.3.10

מציע על ידי סיכום מפגש המציעים וכן כל מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו ל 8.3.11

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע..  4יף סעב החברה כאמור

 המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה 8.3.12

 .תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז בידי המציע 8.3.13

 הגשת הצעותמועד ומקום  8.4

ת, כאשר המעטפה רוגוז באמצעות שתי מעטפות סלהגיש את מסמכי המכריש  8.4.1

 ה נמצאת בתוך המעטפה הראשונה.ייהשנ

 - 8.3.2המעטפה הראשונה תכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיפים  -

  ייה;לעיל, וכן את המעטפה השנ 8.3.13

בלבד, ללי המלא והחתום גיליון הסיכום הכאת ל לוהמעטפה השנייה תכ -

 לעיל.  8.3.1כמפורט בסעיף 

 11:30שעה: ב 5.11.2020-ה חמישי יוםולא יאוחר מעד את ההצעות יש להגיש  8.4.2

מעטפות ההצעה באמצעות הפקדת ( "המועד האחרון להגשת ההצעות")להלן: 

קומה בתל אביב,  6ץ "גרשון ש ברחוב החברה,משרדי ויה מצם הרזיתיבת המכב

 . רביעיתה

 .תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה ההצעה

, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה מצאנההצעות שלא ת 8.4.3

 . שתתפנה במכרזהנקובים לעיל, לא ת

רשאית לדחות את  האת ההחברחרון להגשת הצעות, בכל עת, עד למועד הא 8.4.4

כאמור את המועד האחרון להגשת  החברהות. דחתה עד האחרון להגשת הצעהמו

הצעות, תודיע על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, והמועד החדש ייחשב לכל דבר 

במקרה של דחיית המועד האחרון להגשת ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות. 
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ז על כרלמהערבות הבנקאית  וקףד תברה רשאית לשנות את מועהח הצעות, תהא

 להלן. 9.2 להלן ו/או להאריך את תוקף ההצעות על פי סעיף 10.8פי סעיף 

הגשת הצעות על פי בקשת לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרון ל חברהל 8.4.5

 היא.ש בהה או אחר, מכל סיע זמצי

בנוכחות כל  במועד האחרון להגשת הצעות,פתיחת תיבת המכרזים תתקיים  8.4.6

 המעוניין.

 תוקפה של הצעה .  9

כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות  .9.1

 .עותהצ ים מהמועד האחרון להגשת)שלושה( חודשים קלאנדרי 3לתום עד חזרה, 

)שלושה( חודשים  3-ההצעות בתוקף תהא רשאית להאריך את  רהחבהבמקרה הצורך,  .9.2

במקרה שהחברה תאריך את תוקפן של קלאנדריים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

את תוקפה של ועל פי דרישת החברה, ההצעות כאמור, יאריכו המציעים, על חשבונם, 

  .ז בהתאםערבות המכר

 המכרזערבות  .  10

אוטונומית ובלתי ערבות מכרז ל המציע לצרף להצעתו י להשתתפותו במכרז, ענאכת 10.1

 . לתנאי המכרז "דכנספח "המצורף נוסח מותנית ב

 .(שקלים חדשיםשני מיליון וחמש מאות אלף )₪  2,500,000 יהיה סכום ערבות המכרז 10.2

 .בנקאיתבות כל ערבות הנזכרת במכרז זה ובנספחיו פירושה ער 10.3

הערבות הבנקאית וכפועל עלול להביא לפסילת  שינוי בנוסח הערבות כל כי ,מובהר בזאת 10.4

 .יוצא, לפסילת ההצעה

 . בלבד שם המציעתוצא על ערבות המכרז  10.5

 .המקוריתהבנקאית את הערבות תו לצרף להצעכי על המציע  ,מובהר בזאת 10.6

, לתנאי המכרז להלן 10.8 עיל ולאמור בסעיףרז למכי הלתנא 9.2בכפוף לאמור בסעיף  10.7

ליום ערבות המכרז תעמוד בתוקף החל מלא יאוחר מיום הגשת ההצעה על ידי המציע ועד 

18.1.2021. 

להאריך את תוקף ערבות המציע  נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב 10.8

)חמישה( ימים  5 -ידרש, וזאת עד לא יאוחר מית, כפי ש, מעת לעשהוגשה על ידו כרזהמ

המציעים . כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז

 . כאמור בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז ושאיי



   
 

16 

 

, אית, מטעם זה בלבדרש ברהמכרז כנדרש לעיל, תהא החאת ערבות המציע  ךלא הארי 10.9

ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את  ,הצעת המציעאת  פסולל

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות , המציע, כולה לטובתהערבות המכרז של 

לעיל, כדי לגרוע או . אין באמור החברההבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל רההחבות מזכויותיה של בזכע, לפגו

 .דין

 החזרת ערבות המכרז 10.10

)שבעה( ימים  7תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה, בתוך החברה  10.10.1

, וזאת בכפוף לכך שלא במכרזהחוזה עם כל הזוכים נחתם בו שמן המועד 

 . ערבות המכרזוט חילקיימה אף אחת מהנסיבות לנת

כנגד ביצוען במלואן, של כל  החברהעל ידי  הםתוחזר ל יםז של הזוכהמכר ערבות 10.10.2

, לרבות כנגד ובכפוף , כהגדרתן להלןיםשל הזוכ ההתחייבויות המקדמיות

 בהתאם להוראות החוזה.המתמדת להפקדה בידי החברה של הערבות הבנקאית 

 מכרזחילוט ערבות ה 10.11

כל דין, ז  ו/או על פי המכר מסמכיעל פי  המוקנה לה אחרעד מבלי לגרוע מכל ס 10.11.1

, ו/או להציג דרישת החלקאו  הכול את ערבות המכרזלחלט החברה תהא רשאית 

תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, 

י ן או חלקן, על פי מסמככולה או חלקה ו/או לא מילא את התחייבויותיו, כול

אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל  –זוכה הוכרז כז, ו/או במידה ומכרה

התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, 

, וכן בכל מקרה אחר שבו מציע לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבות המקדמיות

לב ום בת לרבות במקרה שפעל שלא יסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז,

חילטה החברה את ערבות המכרז כאמור לעיל, . ם המכרזבקשר ע ובדרך מקובלת

יחשב לקניינה הגמור והמוחלט ו פיצויים מוסכמים מראש סכום הערבות יהווה

, החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברהשל 

 .דין כל פי על פי מכרז זה ו/או עללרבות לקבלת כל סעד, 

מסר לבנק שהוציא את יפי דרישה בכתב שתניתנת לחילוט על ערבות המכרז תהא  10.11.2

ערבות המכרז מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או 

 ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 תוהזוכ ותלבחירת ההצענוספים שיקולים  .  11

לה ביותר במטרה להבטיח  ותהמתאימ ותבחירת ההצע על ליטהחברה תהא רשאית להח 11.1

 לעצמה את מירב היתרונות.
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בבחינת ההצעות, החברה מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  11.2

תהא רשאית, אך לא חייבת, לשקול, בין היתר, את השיקולים המפורטים להלן, כולם או 

 חלקם:

 .יעהמצשל איכות וניסיון קודמים  11.2.1

 של המציע.אמינותו  11.2.2

ח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע וכ 11.2.3

 העבודות.

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע 11.2.4

הצהרות המציע ו/או לבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב

 . תמכרז ו/או בכל דרך אחרב

 .מהותיות לוקה בשגיאות  לקה,, כולה או חהעובדה שההצעה 11.2.5

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות.  , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה 11.2.6

 העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.  11.2.7

 ספתות ו/או התניה ו/או תוקיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייג 11.2.8

 .וסח מסמכי המכרזבנ

 ISOאוISO 9001:2000 בעל אישור לבצע עבודות על פי תקן  המציעהיות  11.2.9

מאת מכון התקנים או מכון מאושר אחר על ידי הרשויות המוסמכות,  9001:2008

 .עדכני למועד הגשת ההצעה

דוגמא לשיקולים הרשימה המפורטת לעיל מובאת ככי  ,למען הסר ספק, מובהר בזאת 11.3

וכלל. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע  ורה כללשימה סג, ואינה מהווה רלבדם באפשריי

 בשיקולים אחרים ו/או נוספים שהחברה תהא רשאית להתחשב בהם.

  יםהתחייבויות הזוכהודעה על תוצאות המכרז ו .  12

ה תצרף יהזכי להודעת .(יה"י"הודעת הזכ -להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  12.1

 יו., על נספחחוזההעותקים של  הוששלהחברה 

לעיל לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא5תוך חמישה ) 12.2

 :("התחייבויות המקדמיות"ה –ולהלן 
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, הי, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיוחוזה, על נספחיההעותקים של שלושת  12.2.1

 .חתומים על ידו

 חוזה. באמור ם לבהתא, ונספחיו ביטוחיםאישור על קיום  12.2.2

 . חוזהאמור בבהתאם ל, מתמדת ערבות בנקאית 12.2.3

 
בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום  12.3

 חוזה, על נספחיו. הה של יעותק חתום על יד ים/ותמציא לזוכה ים/חוזהההחברה על 

, וכהעל ידי הז בויות המקדמיותייתחההמ אחת ו/או יותרשל  אי ביצוען, במלואן ובמועדן, 12.4

יהווה הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה 

, ולהכריז על אחת ההצעות הרלוונטי ה ואת זכייתו של הזוכהיזכות לבטל את הודעת הזכי

 זהבמקרה רשאית הא החברה . בנוסף, תשנקבעה ככשירה נוספת כהצעה זוכה במקומה

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום  לטובתה,וכה, כולה לחלט את ערבות המכרז של הז

. אין באמור לעיל, כדי החברההערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי החברהבזכות מזכויותיה של  לגרוע או

 . דיןכל 

 במכרז באם קיבלה מידע על הזוכהרלוונטי זוכה את זכיית טל לב החברה תהא רשאית 12.5

, אשר לו היה מצוי בידיה קודם לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על האמור

 החלטתה בדבר זכיית הזוכה. 

זכאי לתשלום האמור כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה רלוונטי בוטלה זכיית זוכה  12.6

ה, ולא תחול על החברה כל ביטול ז, בגין וי ו/או דמי נזקפיצשל כלשהו, לרבות לא בדרך 

 חובה לתשלום כאמור. 

, שתמסור החברה לביצועם על פי מסמכי המכרז לבצע את העבודות יםחייב יויה יםהזוכ 12.7

תביעה כנגד , דרישה ו/או על כל טענהבזאת,  יםמוותר םוהעל פי הוראות מסמכי המכרז, 

, ןמביצוע הם, הרווח הצפוי לותנות לעניין היקף העבודטעות , לרבו/או מי מטעמה רההחב

על פי מסמכי  וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה בעת מתן צו התחלת העבודה לזוכה

  .המכרז

החברה תהא רשאית לבטל את ביצוען של העבודות או חלק מהן, גם מובהר בזאת, כי  12.8

שהיא, לרבות מהטעם של  בהסי , מכלהרלוונטי ה לזוכהלאחר שניתן צו התחלת עבוד

ו/או  עירייההעל ידי צד שלישי, בו תהא החברה תלויה )דוגמת יעדר אישור תקציבי הולם ה

כאמור,  כל רשות אחרת(. החברה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודות

ן ברה ו/או מי מטעמה בגיולזוכה הרלוונטי לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד הח

לתשלום כלשהו, לרבות לא בשל כך לא יהא זכאי והוא  כאמור, ל ביצוע העבודותיטוב

)למעט  בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור

תשלום בגין חלקי העבודות שבוצעו על ידי הזוכה הרלוונטי בפועל, לפני ביטול ביצוען של 

  .ות כאמור(העבוד
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 חברי המאגרל דותמסירת עבו .  13

חברי על ידי אחד או יותר מיבוצעו העבודות נשוא המכרז ופת החוזה קתכל  במהלך 13.1

 .סעיף זה, לפי בחירת החברה מפעם לפעם, והכל בכפוף לאמור בתנאי המאגר

 חברי המאגרלמען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי אופן מסירת העבודות לביצוע בין 

, לנמק את בחירתהייבת תהא חל החברה, מבלי שי שלעדעל פי שיקול דעתה הב  ייעשה

והמציעים מוותרים בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר 

  .לכך

החודשים הראשונים  12במהלך שכך תתבצע  מאגרהקבלנים חברי החלוקת העבודות בין  13.2

ככל  שוויוניפן אוב רהקבלנים שבמאג דות בין, יחולקו העבותחילת ההתקשרותממועד 

 יהיה דומה םקבלניההכספי של העבודות שיימסרו לביצוע כל אחד מכך שהיקפן  הניתן,

 .ככל הניתן

החודשים הראשונים ואחת לשנה עד לתום תקופת החוזה, תעניק החברה,  12בתום  13.3

רכה מילולית באמצעות הגורמים המקצועיים אשר עבדו עם הקבלנים בשנה שחלפה, הע

ס העבודות שבוצעו על ידו במהלך השנה בסי , עלם שבמאגרקבלניהמ אחדכל איכותית ל

שחלפה. הערכת הקבלנים תתבסס על קריטריונים כגון עמידה בלוח זמנים, עמידה בתנאי 

 ההסכם, בטיחות, כוח האדם של הקבלן, פתרון בעיות וכל שיקול רלוונטי אחר.

ר שבמאג םעבודות לקבלנית הלוקכאמור ישמשו כבסיס לח ההערכות המילוליות שיוענקו 13.4

במהלך השנה שלאחר מתן ההערכה, כך שהחברה תהיה רשאית לתת לקבלן שיקבל 

הערכה שלילית או נמוכה, עבודות בהיקף כספי נמוך יותר מקבלן שקיבל הערכה טובה 

 יותר.

באופן  לניםהקבהחודשים הראשונים, תמשיך החברה לחלק את העבודות בין  12מתום  13.5

אשר קיבלו הערכות שליליות או נמוכות כאמור,  םם קבלנין, למעט אותניתל השוויוני ככ

 להם תהיה החברה רשאית למסור עבודות בהיקף כספי נמוך יותר כאמור.

החלטת החברה על מסירת עבודות לקבלן בהיקף כספי נמוך יותר, תוצג לקבלן, אשר יהיה  13.6

ו ם המצדיקים לטעמעמיהט ה המוסמכים, ולהציג אתרשאי להתייצב בפני גורמי החבר

 ודשת בעניינו. כה מחהער

החברה תהיה רשאית לחרוג מחלוקה שיווניות של העבודות, מנימוקים הקשורים בנסיבות  13.7

מקצועיות )כגון מקצועיות ייחודית של הקבלן, זמינות הקבלן לביצוע העבודה בלוחות 

ו מבוצעת ר באזות העבודה, היכרות עם ההזמנים הדרושים, בקשת הקבלן שלא לבצע א

 יצוע דחוף של העבודה וכו'(.לת לב, יכוהעבודה

מובהר בזה במפורש, כי ההתקשרות לפי מכרז זה תהא התקשרות מסגרת בלבד. לפיכך,  13.8

 כדי:בבבחירת זוכים במכרז  אין

 לחייב את החברה למסור ביצוע עבודה כלשהי למי מהזוכים במכרז. 13.8.1
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ה מהחברדות ו/או למנוע עבוע הם בלעדיות כלשהי בביצולהעניק למי מהזוכי 13.8.2

והן באמצעות כל  הן בעצמה עבודות כדוגמת העבודות נשוא מכרז זהוע של ביצ

   מבלי לגרוע מכלליות האמור:. מצא לנכון, בכל סוג התקשרות כפי שתגורם

 סגורלמנוע מהחברה פרסום מכרז  אין בבחירת זוכים במכרז זה בכדי 13.8.2.1

בין  , במסגרתו,חברי המאגרן יבת ו/או קיום הליך התמחרו( זוטא)מכרז 

הזוכים הרלוונטיים מי משהוצעו על ידי  המוצע הגבוה המחיר היתר,

את המחיר הגבוה ביותר שניתן יהיה להציע במסגרת  הבמכרז, יהוו

הליכים כאמור. מובהר במפורש למציעים, כי החברה תהא רשאית, 

לכל  וגעבנ הליכי התמחרות כאמור, לפרסם מכרזים סגורים ו/או לקיים

 ודות.היקף של עב

למסור עבודות למנוע מהחברה אין בבחירת זוכים במכרז זה בכדי  13.8.2.2

ם של צדדים שלישיים אחרים, לרבות לצדדים שלישיים עמם לביצוע

החברה התקשרה בהסכמים קודמים ו/או לצדדים שלישיים שייבחרו 

, כולל מפרסום מכרז במקרים בהם החברה פטורה) בהליך ללא מכרז

(, במכרז סגור, מכרז מסגרת עירייההקבלן שלו חוזה עם עם ות קשרהת

 .וכיו"ב אחר שהחברה תפרסם או במסגרת מכרז פומבי

כל אחד מהזוכים במכרז יהא חייב לבצע את העבודות שיוטלו עליו מעת לעת על ידי  13.9

 ,על כל טענהזאת, בוהוא מוותר אם יוטלו, לרבות עבודות בהיקפים קטנים, החברה, 

 , דרישות ו/או תביעותלרבות טענותל מין וסוג שהם, כמתביעה כנגד החברה, או /ה ודריש

לעניין היקף העבודה, הרווח הצפוי לו מביצועה, מקום ביצועה של העבודה, או כל תנאי 

  נוסף שייקבע על ידי החברה, בעת מתן צו התחלת העבודה, בהתאם לתנאי החוזה.

ר עם החברה שהתקשכמי  ונית, יראו אותופל ודהכיין לביצועה של כל עבמעת שנבחר ז 13.10

לתנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י לחוזה ולביצועה של אותה עבודה, בהתאם נפרד בהסכם 

טוח הנקובות בתנאי החוזה יתקופת הבדק ודרישת הבבעינה כך שבין היתר תעמוד הקבלן )

 .(עבודהלביצוע העבודה ע"י הקבלן בגין כל עבודה ו

)הוראות  לחוזה ז'בנספח  ים המפורטים, את הביטוחועל חשבונע, לבצ מתחייבהזוכה  13.11

', את אישור ביטוחי הקבלן זביטוחיות( וכן להמציא לחברה, בהתאם להוראות נספח 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על ביטוחי הזוכה, להיות בתוקף  .חתום כדין ע"י מבטחיו

א ף וללפציה, באופן רציהאופת על פי החוזה, כולל תקובמשך כל תקופת ההתקשרות 

 קה וכי עריכת ביטוחים אלו וקיומם אינם תלויים בעצם ביצוע עבודות על פי החוזה.הפס

 ביטול המכרז .  14

מסמכי המכרז על פי  רשאית לבטל את המכרזהחברה תהא בו שבנוסף לכל מקרה אחר  14.1

 כרזהמאת לבטל מקרה לא חייבת(  )אך בשוםרשאית  תהאכל דין, החברה ו/או על פי 

ו/או לא לחתום על הסכם עם זוכה ו/או זוכים במכרז, כים במכרז, ו/או לא להכריז על זו

 גם בכל אחד מהמקרים הבאים:
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בסעיף  - "הצעה אחת". בלבדאו הוגשה הצעה אחת  א הוגשה כל הצעה למכרזל 14.1.1

אחת לאחר זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד, או שנותרה הצעה כשרה 

 שהוגשו נפסלו. ות אחרשכל ההצעות ה

 ותיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעאה שהתקחברה מצה 14.1.2

 .ותהזוכ

באופן מהותי יה יו/או העירל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה ח 14.1.3

 המצדיק, לדעת החברה, את ביטול הליך המכרז.

 חירים ו/או פעלוו מו/אאו חלקם, תיאמו הצעות סביר להניח שהמציעים,  יסודש י 14.1.4

 בל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.מהווה הגבאופן ה

בוטל המכרז כאמור על ידי לעיל, מובהר, כי במקרה שבו  3.1בכפוף להוראות סעיף  14.2

ך בדרלא לתשלום כלשהו, לרבות  לא יהא מי מן המציעים זכאי מכל סיבה שהיא, החברה,

 יטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור., בגין בדמי נזק של פיצוי ו/או

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחוזות החוף תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  14.3

להחליט על צמצום ו/או הגדלת היקף העבודות הנדרש. סמכותה זו של אחוזות החוף 

החליטה אחוזות  לאחריהם.רז ובין ם עם הזוכים במכוזית חבכל עת, בין טרם חתימ תהיה

החוף על צמצום ו/או הגדלת היקף העבודות כאמור, לא תהיה למי ממשתתפי המכרז כל 

 טענה ו/או תביעה כלפי אחוזות החוף בקשר עם קבלת ההחלטה כאמור.

 עיון במסמכים .  15

מכרז זה משום פי על אה במידע הנדרש על ידה כי אינה רו ,החברה מודיעה בזה במפורש 15.1

במכרז, המציעים מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון או סוד מסחרי  סוד

וזאת במהלך תקופה אם תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

ת , את החלט)שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 30שלא תעלה על 

ת המציע שיזכה את הצע וכה וכןליטו על בחירת הזשהחרה המוסדות המוסמכים בחב

 במכרז במלואה.

מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את 

. החברה תשקול את עמדתו במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורש

 ך.אם וכאשר יתעורר הצורך בכ

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  15.1 עיףבס העיון במסמכים כאמור 15.2

 יםכלליתנאים  .  16

 תיפסל. -הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  16.1

הכנת הצעה מהוצאות הנובעות כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות  16.2

ן השבה ו/או פיצוי בגי ים לא יהיו זכאים לכלהמציעד. בלבעל המציעים  תחולנהתה, והגש

 הוצאותיהם כאמור.
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הכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל הנושאים  16.3

 נשוא המכרז.

החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש  16.4

שביעות ל דעתה, לל פי שיקומסמכים נוספים, עאו ו/ פרטים, הבהרות, הסברים מהמציעים

 רצונה המלא, על מנת לבחון את המציעים והצעתם.

 האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי 16.5

סר מידע ח להשלים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,, לדרוש מכל אחד מהמציעיםהבלעדי

 מיויכולתו של המציע ו/או  ונויסלרטיביים בכל הקשור לנידקים שורו/או אי המלצותו/או 

 .סףה בתנאימטעמו,  מיעמידתו של המציע ו/או בחינת , בין היתר, לצורך וזאתמטעמו 

ו/או  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים 16.6

 ככל שיידרש.עם מי מטעמה 

 ולן או חלקן.העבודות, כלהזמין את ייבות של החברה התחום אין לראות במכרז זה מש 16.7

שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז,  הודעות 16.8

תשלחנה לכתובות שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעים, וזאת 

 .  ברההח י שיקול דעתה הבלעדי שללפ אלקטרוני,בפקסימיליה או בדואר 

 
 

 ל, מנכ"שרלי בן סימון
 

 אחוזות החוף בע"מ
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 ליון הסיכום הכללי יג -  לתנאי המכרז' נספח א -  3/20מכרז מס' 
 לתנאי המכרז( 8.4.1)יוגש במעטפה נפרדת כאמור בסעיף 

 
 הערות שם הפרק פרק שם המחירון מס"ד

ר מאג –מחירון דקל  1

 חירי בניה ותשתיות מ

  עפר דותעבו 01

מאגר –מחירון דקל 2

 מחירי בניה ותשתיות

עבודות בטון  02

 יצוק באתר

 

מאגר  –מחירון דקל  4

 מחירי בניה ותשתיות

  עבודות איטום 05

מאגר  –מחירון דקל  5

 מחירי בניה ותשתיות

ן )לפי מחירון דקל נכו 08.056.1800למעט סעיף  מתקני חשמל 08

ו מנית, אשר לבור תאורה ז( ע2020ש יולי חודל

 קיים סעיף במחירון העבודות הנוספות

מאגר  –מחירון דקל  6

 מחירי בניה ותשתיות

  עבודות טיח 09

מאגר  –מחירון דקל  7

 מחירי בניה ותשתיות

עבודות ריצוף  10

 וחיפוי

 

מאגר  –מחירון דקל  8

 ותמחירי בניה ותשתי

  עבודות צביעה 11

מאגר  –ון דקל ירמח 9

 תשתיותמחירי בניה ו

  עבודות אבן 14

מאגר  –מחירון דקל  10

 מחירי בניה ותשתיות

  מסגרות חרש 19

מאגר  –מחירון דקל  11

 מחירי בניה ותשתיות

כלונסאות  23

ואלמנטי סלארי 

לביסוס מבנים 

 ולדיפון

 

מאגר  –מחירון דקל  12

 תיותמחירי בניה ותש

הריסות  24

 םופירוקי

ל מחירי יגוד למצוין במחירון דקל , כנב
 וללים תשלום אגרותההריסות והפירוקים כ

פירוקים לכל מרחק שיידרש פינוי הוהוצאות 
על המציע לקחת זאת  .ללא תוספת תשלום

 בחשבון בהצעתו.

מאגר  –מחירון דקל  13

 מחירי בניה ותשתיות

  פיתוח נופי 40
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 הערות שם הפרק פרק שם המחירון מס"ד

מאגר  –ל מחירון דק 14

 ותשתימחירי בניה ות

גינון  עבודות 41

 והשקיה

 

מאגר  –מחירון דקל  15

 מחירי בניה ותשתיות

  ריהוט חוץ 42

מאגר  –מחירון דקל  16

 מחירי בניה ותשתיות

קירות תמך  43

מקרקע 

 משוריינת

 

מאגר  –מחירון דקל  17

 מחירי בניה ותשתיות

  גידור 44

מאגר  –מחירון דקל  18

 בניה ותשתיותמחירי 

  ןבטומשטחי  50

מאגר  –מחירון דקל  19

 תשתיותרי בניה ומחי

סלילת כבישים  51

 ורחובות

 

 

 

 

 

 

 

מובהר בזאת כי מחירי הפירוקים  בפרק  .1
כוללים את כל העבודה הנדרשת  51.10

לרבות פינוי הפסולת לכל מרחק שיידרש וכן 
תשלום האגרות. על המציע לקחת זאת 

 בחשבון בהצעתו.
יף בסעור בהר בזאת כי בניגוד לאממו .2

בור ל המחיר עמחירון דקב 51.010.0004
פינוי הפסולת )של אחרים( מתייחס לכל 
מרחק שיידרש ולא תינתן על כך תוספת 

 לקבלן. 
 על המציע לקחת זאת בחשבון בהצעתו.

בניגוד לאמור במחירון דקל מחירי עבודות  .3
 ותמתייחס 51.20החפירה והמילוי בפרק 

 נתןבכל מרחק שיידרש ולא תילעבודה 
ת המציע לקחל כך. על בלן תוספת מחיר עלק

 זאת בחשבון בהצעתו.
מאגר  –מחירון דקל  20

 מחירי בניה ותשתיות

קווי מים ביוב  57

 ותיעול

)לפי מחירון  57.206.0030למעט סעיף  .1
( עבור 2020דקל נכון לחודש יולי 

CLSM אשר לו קיים סעיף במחירון ,
 העבודות הנוספות.

, מחירי יגוד למצוין במחירון דקלבנ .2
היחידה לקווי התיעול כוללים ריפוד 

גובהו לרבות חול לכל אורך הצינור ולכל 
 ור.ס"מ מעל ומתחת לצינ 20 -+

אופני המדידה לקווי המים ביוב והתיעול  .3
לא ויהיה בהתאם למפרט המיוחד 

 למצוין במחירון דקל.בהתאם 

תשלום לקבלן בגין מילוי חוזר לקווי  .4
יהיה  CLSMהביוב והתיעול בחול ו/או 

לפי רוחב חפירה תיאורטי כמצוין 
 במפרט המיוחד.
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 הערות שם הפרק פרק שם המחירון מס"ד

 ראגמ –מחירון דקל  21

 מחירי בניה ותשתיות

 עבודהשעות  60

 ושכירת ציוד

 

מחירון עבודות  22

נוספות והסדרי תנועה 

)מצורף כנספח  זמניים

 ד' לחוזה(

מובהר בזאת כי המחירים לעבודות הסדרי   
תנועה זמניים כוללים הובלה הרכבה אחזקה 

תפעול ושינוע בכל אתר העבודה למשך כל 
בסוף וי פינת הביצוע לרבות פירוק ותקופ

הליך קבלת  כל את כולליםהתקופה וכן 
הרישיונות והאישורים מהעירייה והמשטרה 

 ככל שיידרש
 

 

 

 

הננו מציעים הנחה או תוספת לכלל הפרקים הכלולים במחירונים המפורטים לעיל  

 בשיעור של %___________ )במילים: ___________________ אחוזים(. 

 ; מוצעההנחה ה( לצד אחוז -הסימן )את יף מידה ומוצעת הנחה, יש להוסב

 .המוצע התוספתבמידה ומוצעת תוספת, יש להוסיף את הסימן )+( לצד אחוז 

 

 :שם

 

____________________________ 

 

 :פקס

 

____________________________ 

 

 

 :כתובת

 

 

____________________________ 

 

דואר 

 :אלקטרוני

 

 

____________________________ 

 

 

 : טלפון

 

 

____________________________ 

 

 

 :חתימה

 

 

____________________________ 
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 תצהיר ניסיון המציע –1'בנספח  -  3/20מכרז מס' 

 Iפרויקט 
 

 שם הפרויקט:

מאושר על ידי מזמין י סופאו טרום צרף חשבון סופי )יש ל סכום התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט

 :ו על ידי מנהל הפרויקט מטעמו(העבודות א

 

וההיקף   וחשמל, , ביוב, ניקוז, תאורה, תקשורתהקמת תשתיות מיםו סלילה, פיתוח הפרויקט כלל עבודות

ת ההיקף הכספי היא )יש לציין א מתוך סך התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקטהכספי של עבודות אלה 

  :באחוזים(

 

זור מאוכלס ע"י שילוב של מגורים יקט, היה אתר הפרויקט ממוקם באבזמן ביצוע העובדות להקמת הפרו

 שירותים:        כן / לא/ועסקים 

ואשר היה פתוח לתנועה באופן חלקי או זמני במהלך ביצוע  בשטח הפרויקט שעברציר תנועת כלי רכב 

 :הפרויקט

 

 כן / לא    :   אחדבוצע באתר עבודה הפרויקט 

 

 (:ולצרף אסמכתא מתאימה אוחר ביותר הרלוונטייש למלא את המועד הממועד סיום הפרויקט )

 מועד אישור חשבון סופי ע"י המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו _________________ •

 מועד הוצאת תעודת גמר לפרויקט______________________________________ •

 ________________________עבודות__________ם הסיומועד אישור המזמין על   •

 מועד החלפת ערבות הביצוע לערבות בדק/טיב_____________________________ •

 העיר בה בוצע הפרויקט:

 

 :בפרויקט תכולת העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  שם טל' נייד דוא"ל 

 המזמין/לקוח   

 

 מנהל הפרוייקט   

 מטעם המזמין

 הערות:

 

 

 ח המצ"ב. זמין, בנוסמנהל הפרויקט מטעם המ /   יש לצרף את אישור המזמיןלתצהיר זה 
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 נוסח אישור המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין  

 
 
 

 :___________________תאריך
 
 
 
 

 
)להלן:  אותו פרסמה חברת אחוזות החוף בע"מ 3/20לבקשת ___________________, המציע במכרז 

 הריני לאשר כדלקמן: (מה"( בהתאהמכרז"-ו "המציע"
 
 

בעיגול את האפשרות המתאימה( של  להקיףמטעם המזמין )נא י נציג המזמין / מנהל הפרויקט נא .1

 ."(הפרויקט)להלן: " הפרויקט הידוע בשם ___________________

 

 

למסמכי המכרז, ואני מאשר כי  1המציע העביר לעיוני את תצהיר פרטי הפרויקט, בנוסח נספח ב' .2

 נ"ל הינם נכונים.ר הצהירטים אותם מילא המציע בתכל הפ

 

 

 ______________________שם:_____

 

 

 טלפון:_________________________

 

 

 תאריך:_________________________

 

 

 חתימה:_________________________
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 תצהיר ניסיון המציע –1'בנספח  -  3/20מכרז מס' 

 IIפרויקט 
 

 פרויקט:שם ה

סופי מאושר על ידי מזמין חשבון סופי או טרום ר הפרויקט )יש לצרף מציע עבוה לולמסכום התמורה שש

 העבודות או על ידי מנהל הפרויקט מטעמו(:

 

וההיקף   וחשמל, , ביוב, ניקוז, תאורה, תקשורתהקמת תשתיות מיםו סלילה, פיתוח הפרויקט כלל עבודות

יקף הכספי ציין את הההפרויקט היא )יש לור עב סך התמורה ששולמה למציע הכספי של עבודות אלה מתוך

  :באחוזים(

 

בזמן ביצוע העובדות להקמת הפרויקט, היה אתר הפרויקט ממוקם באזור מאוכלס ע"י שילוב של מגורים 

 ועסקים /שירותים:        כן / לא

צוע בי הלךה באופן חלקי או זמני במציר תנועת כלי רכב שעבר בשטח הפרויקט ואשר היה פתוח לתנוע

 הפרויקט:

 

 אחד:       כן / לאבאתר עבודה  הפרויקט בוצע

 

 מועד סיום הפרויקט )יש למלא את המועד המאוחר ביותר הרלוונטי ולצרף אסמכתא מתאימה(:

 מועד אישור חשבון סופי ע"י המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו _________________ •

 _____________________________דת גמר לפרויקט_________מועד הוצאת תעו •

 אישור המזמין על סיום העבודות__________________________________עד מו  •

 מועד החלפת ערבות הביצוע לערבות בדק/טיב_____________________________ •

 העיר בה בוצע הפרויקט:

 

 בפרויקט: תכולת העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  שם טל' נייד דוא"ל 

 המזמין/לקוח   

 

 מנהל הפרוייקט   

 יןזמהמ מטעם

 הערות:

 

 

 מזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין, בנוסח המצ"ב. צרף את אישור ה לתצהיר זה יש ל

 
 



   
 

29 

 

 
 
 

 נוסח אישור המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
 

 
 

 :___________________תאריך
 
 
 
 

 
 לן:)להחברת אחוזות החוף בע"מ  אותו פרסמה 3/20לבקשת ___________________, המציע במכרז 

 ר כדלקמן:הריני לאש "( בהתאמה(המכרז"-" והמציע"
 
 

אני נציג המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין )נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה( של  .1

 "(.הפרויקטהפרויקט הידוע בשם ___________________ )להלן: "

 

 

י מכרז, ואני מאשר כי הסמכלמ 1ויקט, בנוסח נספח ב'המציע העביר לעיוני את תצהיר פרטי הפר .2

 א המציע בתצהיר הנ"ל הינם נכונים.ם אותם מילכל הפרטי

 

 

 שם:___________________________

 

 

 טלפון:_________________________

 

 

 תאריך:_________________________

 

 

 חתימה:_________________________
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 המציע יוןניסתצהיר  –1'בנספח  -  3/20 מכרז מס'
 IIIפרויקט 

 
 קט:שם הפרוי

סכום התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט )יש לצרף חשבון סופי או טרום סופי מאושר על ידי מזמין 

 העבודות או על ידי מנהל הפרויקט מטעמו(:

 

 ףהיקוה  וחשמל, אורה, תקשורת, ביוב, ניקוז, תהקמת תשתיות מיםו סלילה, פיתוח הפרויקט כלל עבודות

יקט היא )יש לציין את ההיקף הכספי התמורה ששולמה למציע עבור הפרוהכספי של עבודות אלה מתוך סך 

  :באחוזים(

 

בזמן ביצוע העובדות להקמת הפרויקט, היה אתר הפרויקט ממוקם באזור מאוכלס ע"י שילוב של מגורים 

 ועסקים /שירותים:        כן / לא

ו זמני במהלך ביצוע ופן חלקי אלתנועה בא יקט ואשר היה פתוחפרוח התנועת כלי רכב שעבר בשט ציר

 הפרויקט:

 

 הפרויקט בוצע באתר עבודה אחד:       כן / לא

 

 מועד סיום הפרויקט )יש למלא את המועד המאוחר ביותר הרלוונטי ולצרף אסמכתא מתאימה(:

 ______________מנהל הפרויקט מטעמו ___ מועד אישור חשבון סופי ע"י המזמין או •

 ______________________________מר לפרויקט________מועד הוצאת תעודת ג •

 מועד אישור המזמין על סיום העבודות__________________________________  •

 מועד החלפת ערבות הביצוע לערבות בדק/טיב_____________________________ •

 הפרויקט:העיר בה בוצע 

 

 קט:רויבפ תכולת העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  שם ידני טל' דוא"ל 

 המזמין/לקוח   

 

 מנהל הפרוייקט   

 מטעם המזמין

 הערות:

 

 

 לתצהיר זה יש לצרף את אישור המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין, בנוסח המצ"ב. 
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 נוסח אישור המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
 

 
 

 :___________________תאריך
 
 
 
 

 
חוף בע"מ )להלן: ת אחוזות הפרסמה חבר אותו 3/20ע במכרז מצי, הקשת ___________________לב

 "( בהתאמה( הריני לאשר כדלקמן:המכרז"-" והמציע"
 
 

אני נציג המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין )נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה( של  .1

 "(.הפרויקט: "הפרויקט הידוע בשם ___________________ )להלן

 

 

כרז, ואני מאשר כי למסמכי המ 1, בנוסח נספח ב'יוני את תצהיר פרטי הפרויקטער לעביהמציע ה .2

 כל הפרטים אותם מילא המציע בתצהיר הנ"ל הינם נכונים.

 

 

 שם:___________________________

 

 

 טלפון:_________________________

 

 

 תאריך:_________________________

 

 

 ______ימה:___________________חת
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 תצהיר ניסיון המציע –1'בנספח  -  /203מכרז מס' 

 IVפרויקט 
 

 שם הפרויקט:

סכום התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט )יש לצרף חשבון סופי או טרום סופי מאושר על ידי מזמין 

 העבודות או על ידי מנהל הפרויקט מטעמו(:

 

וההיקף   וחשמל, , תקשורת, ביוב, ניקוז, תאורהתשתיות מים מתהקו סלילה, פיתוח עבודותהפרויקט כלל 

הכספי של עבודות אלה מתוך סך התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט היא )יש לציין את ההיקף הכספי 

  :באחוזים(

 

שילוב של מגורים בזמן ביצוע העובדות להקמת הפרויקט, היה אתר הפרויקט ממוקם באזור מאוכלס ע"י 

 אים:        כן / לרותשי/ועסקים 

רכב שעבר בשטח הפרויקט ואשר היה פתוח לתנועה באופן חלקי או זמני במהלך ביצוע עת כלי ציר תנו

 הפרויקט:

 

 הפרויקט בוצע באתר עבודה אחד:       כן / לא

 

 אסמכתא מתאימה(: מועד סיום הפרויקט )יש למלא את המועד המאוחר ביותר הרלוונטי ולצרף

 ______ל הפרויקט מטעמו ___________שבון סופי ע"י המזמין או מנהר חישומועד א •

 מועד הוצאת תעודת גמר לפרויקט______________________________________ •

 מועד אישור המזמין על סיום העבודות__________________________________  •

 ______________בדק/טיב_______________ מועד החלפת ערבות הביצוע לערבות •

 יקט:העיר בה בוצע הפרו

 

 בפרויקט: תכולת העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  שם טל' נייד דוא"ל 

 המזמין/לקוח   

 

 מנהל הפרוייקט   

 מטעם המזמין

 הערות:

 

 

 לתצהיר זה יש לצרף את אישור המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין, בנוסח המצ"ב. 
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 יקט מטעם המזמין  נוסח אישור המזמין / מנהל הפרו
 

 
 

 ___________________:יךתאר
 
 
 
 

 
אותו פרסמה חברת אחוזות החוף בע"מ )להלן:  3/20_______________, המציע במכרז ____ לבקשת

 "( בהתאמה( הריני לאשר כדלקמן:המכרז"-" והמציע"
 
 

תאימה( של אני נציג המזמין / מנהל הפרויקט מטעם המזמין )נא להקיף בעיגול את האפשרות המ .1

 "(.הפרויקט_ )להלן: "_________________ם _בש הפרויקט הידוע

 

 

למסמכי המכרז, ואני מאשר כי  1המציע העביר לעיוני את תצהיר פרטי הפרויקט, בנוסח נספח ב' .2

 כל הפרטים אותם מילא המציע בתצהיר הנ"ל הינם נכונים.

 

 

 שם:___________________________

 

 

 ______________טלפון:___________

 

 

 _________________________תאריך:

 

 

 _____________________:____חתימה
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 3/20מכרז 

 מבקר אה חשבוןאישור רו -לתנאי המכרז   2נספח ב'
 
 

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

של המבקר אה החשבון אני הח"מ, ............................................, כרו

 "[, מאשר בזאת כדלקמן:המציע........................... ]להלן: ".....................................

 

 . ₪ 50,000,000 -גבוה ממחזור ההכנסות השנתי של המציע  היה, 2018-, ו2017, 2016בכל אחת מהשנים 

 

 

 

 
 
 
 

________________________    _________________________ 
 חתימה וחותמת        ךארית      
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 3/20מכרז מס' 
 הצהרות המציע  –  לתנאי המכרז' גנספח 

     
 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 תאריך _________

 
 א.ג.נ.,

 
 3/20 מכרז פומבי מס' הנדון: 

 
 כללי .  1

 איתנ)לרבות  ל מסמכי המכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כ .1.1

יוחד, המפרט ידי הקבלן, המפרט המ-בודה עלהחוזה, תנאי החוזה לביצוע העהמכרז, 

וכל  מחירוניםהכללי, ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או בחוזה, 

מסכים בזאת לתנאי המכרז, על כל (, מסמכים אחרים המתייחסים למכרז ו/או לחוזהה

 .למכרזק בלתי נפרד מתנאי הצעתי חלכ זכל מסמכי המכר וכולל את ,ונספחי

בהר ומוסכם בזאת, כי אין בהצהרות והתחייבויות המציע על פי טופס הצהרת המציע ומ .1.2

זה, כדי לגרוע ו/או לפגוע מהתחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, והן 

 באות להוסיף עליהן.

 הגדרות .  2

ו/או  רזתהיה כהגדרתם בתנאי המכמציע זה, ת הצהרבטופס ההמונחים המופיעים הגדרתם של  

 , אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.החוזה

 הצהרות והתחייבויות המציע .  3

כי הצעתי הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם;  .3.1

על ו/או דרישה שהיא המבוססת  כי לא אציג כל תביעה, מוגשת בהתאם למסמכי המכרז

חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש רז, כולם או של מסמכי המכידיעה ו/או אי הבנה אי 

 באופן סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

לי על ידי  ויימסרו/או  ואשר נמסרו/או מיצג כלשהם מידע כל אני מודע ומסכים לכך, כי  .3.2

את החברה ו/או כחלק  םיביכמצג ו/או מידע המחיו יחשבהחברה ו/או מי מטעמה לא 

כדין על ידי החברה כאמור בתנאי  מוונחתבכתב  כונעראלא אם כן  ממסמכי המכרז,

 המכרז. 

, לרבות תנאי במכרז המציעיםמהנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים  .3.3

; וכי הנני מקבל על עצמי ; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרזהסף

בהתאם לתנאים המפורטים המוטלת עלי  כל התחייבות במלואה ובמועדה, אחרם, קייל

 במסמכי המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת,  .3.4

 המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

ר/ים, גלוי/ים לי כל שותף/ים אח רק על ידי ואיןך ות אכי הצעתי למכרז מוגש ,צהירהנני מ .3.5

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.או 

הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם  .3.6

המתאים לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לבצע 
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האמור לעיל, מבלי לפגוע מז, במלואן ובמועדן. מכרי ההעבודות, לפי הוראות מסמכ את

כל הציוד והכלים אשר מיועדים לביצוע העבודות, וכולם תקינים, ברשותי הנני מאשר, כי 

 כשירים וזמינים לביצוע מיידי של העבודות.

בין היתר, את  בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול,דוע לי, כי י .3.7

להביא במניין שיקוליה את המידע וכן  לתנאי המכרז.  11 בסעיף טיםפורהשיקולים המ

 .הצעה זול פיםהמצור יםהמובא לידיעתה בתצהיר

 במכרזבכל אחד מן המקרים הנקובים  ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז .3.8

מסמכי הוראות על פי  ברה לבטל את המכרזהח איתבנוסף לכל מקרה אחר שבו רשוזאת 

 כל דין. מכרז ו/או על פי ה

החברה תהא רשאית לבטל את ביצוען של העבודות או חלק מהן, גם לאחר ידוע לי, כי  .3.9

, מכל סיבה שהיא, לרבות מהטעם של היעדר חתימת החוזה ו/או תחילת ביצוע העבודות

ל החברה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה עכי ידוע לי ואני מסכים, ולם. אישור תקציבי ה

כאמור, ולזוכה לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  ביטול העבודות

לתשלום בשל כך לא יהא זכאי והוא מי מטעמה בגין ביטול ביצוע העבודות כאמור, 

ום תשלה לולא תחול על החברה כל חוב כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק,

 .כאמור

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים ניתנה הצעתי הנני מצהיר, כי  .3.10

 לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

וע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות יד .3.11

למעט במקרה , זכייה במכרזאי או ה על ידי מכל סיבה שהיא ו/במקרים של אי הגשת הצע

, למעט אם מדובר נאי המכרזבת בנסיבות המפורטות החברהל המכרז על ידי של ביטו

 .ולפי שיקול דעת החברה להלןבפגם בבחירת ההצעה הזוכה 

ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת  .3.12

אהיה מטרה אחרת, וכי לא  לבד, ולא לכלז במכרלצורך הגשת הצעה ל המכרז ילרוכש

 .שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרזרשאי לעשות בה 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה,  .3.13

וצאות שהוצאו על ידי עלי בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין הה יחולו

 . כאמור

בכלל,  י ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחריםהנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעת .3.14

 אחרים במכרז, בפרט. ציעיםולמ

ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות  .3.15

ת ל מסמכי המכרז, אשר תזכה אזה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית ש 3בסעיף 

 .ו/או בפסילת הצעתי מכי המכרזהנקובים במס ה, בין היתר, בסעדיםחברה

זה לעיל,  3המפורטות בסעיף  יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .3.16

 תשקול החברה את הצעתי. 

 ליון הסיכום הכללייג .  4

מציע  ניהנל בדיקות שבוצעו על ידי, במסמכי המכרז ובהסתמך עבקפידה לאחר שעיינתי  4.1

תאם למחירי התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, בהאת הצעתי לביצוע העבודות ויתר 

 ובכפוף להנחה או תוספת שנקבתי )אם נקבתי( לגביהם בגיליון הסיכום הכללי המחירון

 .המצורף במעטפה נפרדת להצעתי
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 גדרות, תהיה בהתאם למחירון המוידוע לי כי התמורה שתשולם לי עבור ביצוע העבוד 4.2

צע ההצעות הכשרות שיוגשו במכרז בשיעור ממו חה או תוספתנאי המכרז, בכפוף להנבת

 שיעור ההנחה או התוספת שינקב באומדן אותו תערוך החברה.אשר יחושב יחד עם 

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  4.3

תמורה מלאה, סופית  החוזה תהווהאי לתנהתמורה לה אהיה זכאי בהתאם כי  ,ידוע לי 4.4

התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין  מוחלטת עבור מילוי כלו

ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות , למען הסר ספק, אוהיא כוללתעבודה וחומרים, 

וע ביצכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב, מ)לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( ואחרות

מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בהתאם להוראות  ייובביצוע יתר התחייבויותהעבודות 

 והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 ערבות המכרז .  5

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו  5.1

  .לנוסח הכלול בתנאי המכרזערבות מכרז, בנוסח זהה 

ת תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי ך להאריך אייווצר צורכי באם י ואני מתחייב, ל ועדי 5.2

דרש, וזאת עד לא אאאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שהמכרז, אזי 

ו/או בהתאם להוראות  )חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז 5 -יאוחר מ

כאמור לעיל ל ערבות המכרז ות בהארכת תוקפה שרוכהכ . ידוע לי כי כל ההוצאותחברהה

לנה עלי בלבד. כן ידוע לי, כי באם לא אאריך את ערבות המכרז כנדרש, תהא החברה תחו

 ייה ואת זכייתילבטל את הודעת הזכלפסול את הצעתי, או רשאית, מטעם זה בלבד, 

לחלט את ערבות  ין,ל דל סעד אחר המוקנה לה על פי כומבלי לגרוע מכ , לפי הענין,זוכהכ

 ., כפיצויים מוסכמים מראשלקהכולה או ח המכרז,

ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית  5.3

לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח 

תה, ו/או חלקה, לפני מועד פקיע או ולהמקרה בו אחזור בי מהצעתי, כ בכל ,ערבות המכרז

לא אמלא את התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות קרה שבו מב

חילוט הערבות כולה ת. יומהכרזתי כזוכה, לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבויות המקדמ

שב סכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחפיצויים מוסכמים מראש, ויהווה , לטובת החברה

  .החברה יינה הגמור והמוחלט שללקנ

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר וע לי ומוסכם עלי, כי די 5.4

לבנק מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם 

 נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 דעה על קבלת ההצעההו .  6

ד הקובע את להשלים עד המועה הנני מתחייב ילי הודעת זכי סורתמ ברהבמידה והח 6.1

 לתנאי המכרז.  12.2ת, המפורטות בסעיף יוביצוען, במלואן, של כל ההתחייבויות המקדמ

ע, קובד הות עד למועיהתחייבויות המקדמידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ה 6.2

ר תקנה לחברה זכות יותיי על פי מסמכי המכרז, אשהווה הפרה יסודית של התחייבוי

לבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי 

די, לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על י

, ויחשב לקניינה פיצויים מוסכמים מראשיהווה קאית הבנות וסכום הערב כולה או חלקה

 . החברהר והמוחלט של הגמו
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 תוקף ההצעה .  7

הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות  7.1

ל בהתאם הכ ,חודשים קלאנדריים מהמועד האחרון להגשת הצעות 3לתום עד חזרה, 

 לאמור בתנאי המכרז.

 3ריך את תוקף ההצעות בפרק זמן של אואני מסכים, כי החברה תהא רשאית לה לי ידוע 7.2

במקרה שהחברה תאריך את תוקף ההצעות כאמור, תוארך  חודשים קלאנדריים נוספים.

 .תוקפה של הצעתי כאמור, וכן תוארך על ידי תוקפה של ערבות המכרז בהתאם

 עיון במסמכים .  8

מכרז זה ה רואה במידע הנדרש על ידה על פי אינכי  ,וע לי כי החברה הודיעה במפורשיד 8.1

המציעים צועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון משום סוד מסחרי או סוד מק

וזאת במהלך במכרז, אם תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

את החלטת , זום ממועד ההודעה על תוצאות המכר)שלושים( י 30תקופה שלא תעלה על 

יע שיזכה ליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המצהמוסדות המוסמכים בחברה שהח

 במכרז במלואה.

ידוע לי כי מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי  8.2

. החברה תשקול את פורטבמבהצעתו וינמק את טענתו  את אותם הנושאים במפורשלציין 

 יתעורר הצורך בכך.שר וכאעמדתו אם 

, יתבצע במקום לתנאי המכרז 15.1העיון במסמכים כאמור בסעיף כי  בנוסף, ידוע לי 8.3

 ובמועדים שתורה החברה.

 פירוש .  9

. כל הזדקק להן בפירוש הוראותי, ואין לההצהרת המציע זוכותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מ 

ך, וכל האמור בו במין זכר, אף בים במשמע וכן להיפבלשון יחיד, אף בר הצהרת המציע זור באמוה

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .  10

הנדרשים על פי תנאי המסמכים כל מצורפים  צהרת המציע זו, שהיא חתומה באופן מלא,לה 

 .ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה המכרז

 

, מיד לאחר קרות שינוי נוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמוריםתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שיי מהננ

 כאמור. 

 

 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 

 אישור 

 יחיד: 

כי ביום ____ אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה 
__ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ _____________ הופיע בפני מר/גב' _____ בחודש _______ שנת

 . ההצעה למכרז דלעילוחתם/מה בפני על טופס 
__________________ 
 , עו"ד 
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 תאגיד: 

אשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מ
)להלן המוגש בשם __________ דלעיל למכרז ההצעה _ שנת _______ נחתם בפני טופס _________ בחודש ___

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. "התאגיד"(  -
ד לכל  אגיהת גיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התא

 דבר ועניין. 
__________________ 

 , עו"ד            
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 1'גנספח   -  3/20מכרז מס' 
 

 תצהיר
 
 

אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 שה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אע

ועורך תצהירי זה , _______יע _________מציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במצה נינה .1

 "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  3/20 מכרז מס'לכחלק מהצעה 

 .("המכרז" -ו

 

 :)עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 10 -הנני מאשר, כי ב .2

 ןווע ואא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע ל .א

 )או לחלופין( 

 , כמפורט להלן: או עוון פשע הורשעתי בעבירה מסוג .ב

_______________________________________________.____________________ 

 

 : הנני מאשר .3

בעבירות כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או  .א
ם ק המרשלפי חורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות הו אם רכוש ו/או בעבירות מוסר, או

  .1981 –הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש  .ב
פי חוק המרשם הפלילי ותקנת ו/או בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות ל

 , הכל כמפורט להלן:1981 –"א תשמהשבים, ה

______________.______________________________________________________ 

 

 :הנני מאשר .4

ו/או על  1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
חוק פי ת לאו אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנו ,התקנות ו/או על צוים שניתנו על פי

 . 1981 –"א , התשמהמרשם הפלילי ותקנת השבים
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 )או לחלופין(

ו/או על תקנות  1970-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
ו/או על צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי 

 :הלןט ל, הכל כמפור*1981 –ת השבים, התשמ"א ותקנ

________________________________.____________________________________ 

 

____________ 
 חתימת המצהיר

 
 
 

 אישור 
 

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב' 
וי/ה  תהא צפעליו/ה להצהיר את האמת וכי י/כי ה / _ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו____________

 עונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.ל

                           
______________ 

 
 , עו"ד _______                                                     
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 2'גנספח   -  20/3 מס'מכרז 

 ה בתחום העסקת עובדיםהתחייבות לקיום החקיק
הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על 

 ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:
 

 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959
 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951
 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976
 תשי"אה שנתית חוק חופש 1950
 חוק עבודת נשים תשי"ד 1954
 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953
 חוק החניכות תשי"ג 1953
 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1951
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1958
 פיטורין תשכ"ג יייצוחוק פ 1963
 ם תשמ"זחוק שכר מינימו 1987
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1995
2001 
1998 
2011 

 תשס"אות פטרוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתח
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב

 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002
 
 

 
 

 ידתו בחוקים הנ"ל.אישור  עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמ
 
 

 
   

 תאריך שם מלא של עו"ד תמתחתימה וחו

 

   
 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 3ג'נספח   -  03/2מכרז מס' 

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים  2לפי סעיף   תצהיר

 : 1976-תשל"וה
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 
 יר בזאת בכתב, כדלקמן:מצהן, העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כ האמת וכי אהיה צפוי לכל

 
"( במסגרת המציעמיכה להצעה שמגיש _____________________ )"צהירי זה כתהנני עושה ת .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  3/20מכרז מס' 

 __.הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________________________________ .2

 1976-"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשלרתו בגדכה עד מועד ההתקשרותלמיטב ידיעתי,  .3

ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי  וובעל זיקה אלי המציעלא הורשעו  )"החוק"(,

  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -עבירות 

 .ב)א( לחוק2חים יהיו כמשמעותם בסעיף לעניין סעיף זה, כל המונ .4

ההסדרה או מי מבעלי השליטה בו, על ידי מנהל  למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס המציע דע .5

והאכיפה במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה 

 האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

ה אף כהצהרה מטעם המציע אשר יראא תישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היהצהרתי זו הנה א .6

 סור הצהרה זו.ותה למסמיך אה

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 
________________________ 

 חתימת המצהיר                
 
 

 אישור
 

__מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _____________________
עודת זהות מס' ___________/ לפי ת ה עצמוי מר _________________, שזיהלפניע _________, הופ

המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 
 העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

 
     

 ,
 עו"ד
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 4ג'נספח   -  3/20מס' מכרז 
 חוזות החוף בע"מ  לעובדי וחברי דירקטוריון א משפחתית רבהר קהצהרה בדבר העד

 חברת אחוזות החוף בע"מ מביאה בזאת לידיעת המציעים את הוראות הסעיפים הבאים:
 
 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

על תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או  ")א( א.
נהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד מהם מ ו שאחדה אחוזים בהונו או ברווחיו, אעשר

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" 
 אחות."

נבחרי הציבור ברשויות  של הכללים למניעת ניגוד עניינים של 12הוראה זהה קיימת גם בכלל 
 (.3114"ד עמ' תשמפ. המקומיות )י.

או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או עיריות קובע כי פקיד לפקודת ה 174סעיף  ב.
בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה.

 או אין לך קרבה משפחתית, לפי יש אם ם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה להלןבהתא 
יל, עם אחד מעובדי חברת אחוזות החוף בע"מ, או עם חבר דירקטוריון אחוזות ות דלעההגדר

 החוף בע"מ.

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   

 

 הצהרה       

 
 3/20ס' י מ_________________,המציע במכרז פומבאני הח"מ ___________________, בשם __

 ן:בע"מ, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמאשר פורסם על ידי אחוזות החוף 
 
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .1

בין עובדי אחוזות החוף בע"מ ובין חברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ, אין לי: בן זוג,  )א(
 "(.קרובף לא סוכן או שותף )להלן: "הורה, בן או בת, אח או אחות וא

, ושאני פועל בשמו, אין לאחד מאלה 3/20 אגיד אשר הגיש את ההצעה למכרז פומביבת )ב(
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהקרובים  10המוגדרים  במונח "קרוב", חלק העולה על 

 מכהנים בו כמנהל או עובד אחראי. 

רוב כאמור, או אם י קם לאית לפסול את הצעתי אם יסתבר כי קייידוע לי כי אחוזות החוף תהיה רש .2
 ונה.לא נכ מסרתי הצהרה

 אני מתחייב להודיע לאחוזות החוף על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. .3

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 
 

 ולראיה באתי על החתום: 
 
 
 
 ם המציע: __________________  ש
 
 

 וחותמת:  ______________ הימחת
 

 



   
 

45 

 

 5ג'נספח   -  3/20מכרז מס' 
 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 
 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה ,אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ 
 כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן : צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 
אותו פירסמה חברת  3/20יע במכרז פומבי זה  בשם _______________ שהוא המצ רצהין תאני נות .1

 "(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.המציע" -אחוזות החוף )להלן:
 

להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,  אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון .2
 בחלופה הרלוונטית[  ה: ]יש לסמן  מאלחד מתקיים א

 
)להלן: "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  - חלופה א'  

 שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.
 

 וא מקיים אותן. וה ציעלחוק שוויון זכויות חלות על המ 9יף הוראות סע - חלופה ב' 
 

 יך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: יש להמש -לופה ב' ]למציע שסימן את ח
 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )  

 
הוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד עובדים לפחות, ו 100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  

לחוק  9בותיו לפי סעיף שום חוינת ייחה והשירותים החברתיים לשם בחרווה ההעבוד
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים 

התחייב  הואיה ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגב2) החברתיים לפי הוראות חלופה
ר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום א מצהיהו -( 2כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9חובותיו לפי סעיף 
 

לעיל  2התצהיר לפי סעיף ק מהעתהמציע מתחייב להעביר  -לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3
ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת  30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .  1976-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

 .תימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזה שמי, זו ח .4
 

 
 

___________________ ___________________ 
 חתימה  תאריך
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 3/20מכרז מס' 

 נוסח ערבות המכרז –ד' נספח 
 

 

 בנק_____________

 כתובת הסניף__________________

 תאריך: ____________     

 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ

 6 רח' גרשון

 תל אביב

 ________ערבות בנקאית מספר הנדון:  

 

אנו ערבים כלפיכם "( המבקש)להלן: " ______________לבקשת ________________________ .1

שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים )₪  2,500,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבאופן בלתי חוזר 

אותו פירסמה  3/20עם מכרז מס' בקשר  המבקששתדרשו מאת (, "סכום הערבות")להלן:  חדשים(

 .זות החוףאחורת חב

ימי עסקים  5תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לי חוזר, מוחלט ובלת בזאת, באופןאנו מתחייבים  .2

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,קבלת דרישתכםמיום 

 הערבות האמור מאת המבקש.

או מברק  אמצעות פקסמיליהו בלינור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אדרישה בכתב כאמ .3

 התאם לערבות זו.לא תיחשב כדרישה ב ודרישה כזו

 ועד בכלל. 7.2.2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .5

 
 חתימה_____________________  
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 3/20מכרז מס' 

 ר עורך דיןנוסח אישו –ה' נספח 

 
 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 6ון רשג וברח

 תל אביב
 

 3/20מס' מכרז  -ע ומורשי חתימה ות/שותפים במציאישור בעלי מני הנדון: 

 אני הח"מ, ____________________ עו"ד שכתובתי הינה:_______________________, 

 :כדלקמן מתכבד לאשר בזאת

 _____שם התאגיד המציע: _________________

 היחיד(: ברמתנם )במציע היבעלי המניות או השותפים 

________;  שיעור אחזקות: מס' ת.ז.: ________  ___;שם: ________________ )א(

.%____ 

מס' ת.ז.: ________________;  שיעור אחזקות:   שם: ___________________; )ב(

.%____ 

______________;  שיעור אחזקות: מס' ת.ז.: __  שם: ___________________; )ג(

.%____ 

________________;  שיעור אחזקות: מס' ת.ז.:   : ___________________;שם )ד(

_.%___ 

 מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )א(

 _________.מס' ת.ז.: _______  שם: ___________________; )ב(

תימתו/ם את ין לחייב בחועל פי כל דהמציע של התאגיד היסוד מכי י מסמוסמך/ים על פ ינםהאשר הוא/

 .המציעהתאגיד 

 

 

 
 חותמת  חתימה  תאריך
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 3/20מכרז מס' 

 אישור על עסק בשליטת אישהנוסח  –ו' נספח 

 
 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 6רחוב גרשון 

 תל אביב
 ליטהת השעסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאעל ך דין אישור עור

 
 

( לתקנות 1)ה 22תו בסעיף ת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדראני עו"ד _____________, מאשר בזא
 . 1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 
  המחזיקה בשליטה בחברת ______________, הינה גב'___________________ מספר זהות

 
___________._____________ 

 
  

__________________________        ________      ______________    ______
_________________ 

 כתובת                       טלפון               חתימה וחותמת     שם מלא                              
 
 
 
 
 
 

ה צהיר_______, שם התאגיד _______________, מאני גב' _______________, מספר זהות _____
 .1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח1)ה 22יף אם לסעאת כי התאגיד נמצא בשליטתי בהתבז
 
 
 

________________________             _____________________ 
 חתימה     שם מלא        
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 מסגרת חוזה
ת פיתוח ותשתיות לביצוע עבודו

 בפרויקט "שידרת הקריה"
 
 
 
 

 3/20 מכרז מס':
 

 3/20חוזה מס': 
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 3/20 מכרז מס'
 3/20חוזה מס' 

 

 מסגרת  חוזה
 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפרויקט "שידרת הקריה" 

 
 _________אביב בתאריך ______ בחודש _______שנת -שנערך ונחתם בתל

 
 
 

 החוף בע"מ  אחוזות   בין:
 אביב-, תל6מרחוב גרשון 

 03-7610333פקס:  03-7610300 ון:טלפ
 ("המזמין" "החברה" או -להלן )

 מצד אחד;
 
 
 
 

 _____(_____)___ ח.פ../ע.מ_____ _______________   לבין:
 מרחוב _________________________
 טלפון: __________ פקס: __________

 ("הקבלן" -להלן )
 מצד שני;

 
 
 

הקריה" יפו, המנהלת את פרויקט "שידרת -יית תל אביבעיר עלותהינה חברה עירונית בבוהחברה  הואיל

פיתוח ותשתיות במרחב הציבורי שלאורך ציר הקו האדום של הרכבת במסגרתו יבוצעו עבודות 

 ;יפו-הקלה בתל אביב

ו את עבודות הפיתוח לצורך בחירת קבלנים אשר יבצע 3/20והחברה פרסמה מכרז מסגרת   והואיל

 ;"(המכרזנאים המפורטים במכרז )להלן: "ם לתבהתאוהתשתיות בפרויקט, 

קבלן הגיש הצעה למכרז, במסגרתה הצהיר כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהיקף ובתנאים וה ילוהוא

ל שנקבעו במכרז, וכי יש לו את הניסיון, הכישורים, כוח האדם, הידע, האמצעים והיכולת לבצע כ

מקטעי עבודה , וגם אם יוזמנו ממנו עבודות בקבילת במעבודה )גם אם יוזמנו ממנו מספר עבודו

 ה הגבוהה ביותר ובהתאם להוראות הסכם זה;מרוחקים( ברמ

ועל בסיס הצעת הקבלן במכרז בחרה החברה בקבלן כאחד הזוכים במכרז, והיא מעוניינת  והואיל

ל שיקוהקבלן יידרש לבצע מעת לעת, והכל על פי להתקשר עם הקבלן לשם ביצוע כל עבודה ש

 ;תה של החברה ותנאי הסכם זהדע

 ;בחוזה זה על נספחיו צדדים לסכם את תנאי ההתקשרות ביניהם, כמפורטהוברצון  והואיל

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:
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 הגדרות; פרשנות .  1

, תהא להם אותה משמעות מפורשבו בואינם מוגדרים חוזה זה, מונחים המופיעים ב .1.1

מתחייב אחרת תנאי החוזה )כהגדרת מונח זה להלן(, אלא אם כן בלהם המיוחסת 

 מהקשר הדברים ומהדבקם.

יהיה פירושם של המונחים הבאים כפי הרשום לצידם, אלא אם כן מתחייב  חוזה זה,ב .1.2

 אחרת מהקשר הדברים ומהדבקם:

"; המזמיןאו " "החברה"

  - "כרזהמ";  "הקבלן"

 .כהגדרתם במבוא לחוזה זה

הווה חלק מכרז, המלתנאי ה כנספח "א"המסמך המצורף   -ום הכללי" יכן הס"גיליו

 ממסמכי המכרז )כהגדרתם להלן(.

לפקח על ביצוע  חברהידי ה-שהתמנה בכתב על מי  -"המפקח" 

 ות.העבוד

 " אוהעבודות"

  -" העבודה"

כמפורט בחוזה  הקבלןתימסר לביצועו של העבודה אשר 

עבודה אחרת  וכל ודה,ובנספחיו, כל חלק של עבזה 

אם  אם מפורשת וביןולנספחיו, בין זה תאם לחוזה בה

לאו, בין אם מקורה בצו התחלת עבודה ובין אם לאו, 

ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן לאחר חתימת חוזה 

המפקח, ולרבות עבודות על ידי ו/או  חברהידי ה-עלזה 

שיש לבצען בקשר ו/או בכרוך לעבודות נשוא ארעיות 

 – ונספחיו ו/או עבודות נוספות ו/או חלקיות זה חוזה

 כולל ביצוען, בדיקתן, השלמתן, ומסירתן.

)וכל הליך משלים  3/20מכרז מי שהצעתו זכתה במסגרת   "חבר/י המאגר"

והחברה רשאית להעביר אליו עבודות עפ"י אחר( 

 .י הסיווג הנדרש, בחלוקה עפ"ההליכים הנ"ל

ר הראשון עימו חתמה החברה על חוזה עפ"י גאהמ חבר "ראשון חברי המאגר"

 .)וכל הליך משלים אחר( 3/20מכרז 

 יפו. –ת תל אביב יעירי -" היהעירי"

 "לעבודההחברה  "אומדן

 - או "אומדן העבודה"

עפ"י , לעבודה כלשהישנקבע על ידי החברה האומדן 

ולאחר  כמויות צפויות סתמך עלבהשקול דעתה הבלעדי, 

העבודות, בשיעור  על מחירי וספת/ ת יישום ההנחה

 שנקבע במכרז.

 

)המצורף כחלק  תנאי המכרזבהמסמכים המפורטים  "מסמכי המכרז"

לרבות כל המסמכים שנמסרו לרוכשי  מחוברת המכרז(,
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חוברת המכרז בקשר עם המכרז, ולרבות כל תוספת ו/או  

לרוכשי החברה המכרז שתמסור  תיקון בכתב למסמכי

                                                                                                                                                       .כאמור ברת המכרזא צורפו לחואם לאף  חוברת המכרז,

 .בע"מ 2010ים והביוב מי אביבים תאגיד המ -"תאגיד המים והביוב" 

בלן" ידי הק-"תנאי החוזה לביצוע העבודה עלנספח   -" חוזה"תנאי ה

ומהווה חלק בלתי נפרד  'אכנספח המצורף לחוזה זה 

 הימנו.

לפעול על פי שיקול  חברהיפורשו כמתן רשות לחוזה זה ב תהא רשאית" החברה"המילים  .1.3

 .  את פעולתה, מבלי שתהא חייבת לנמק דעתה הבלעדי

 , ואין להזדקק להן בפירוש הוראותיו. כלחוזה זהמחלק כותרות הסעיפים אינן מהוות  .1.4

בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף זה  חוזההאמור ב

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 נספחים .  2

 כנספחיםשיצורפו לחוזה זה כנספחים לחוזה זה ו/או מצורפים המסמכים המפורטים להלן, ה

י נפרד מחוזה זה בלת חלק חתימתו, וכן מסמכי המכרז, מהוויםלאחר  זה, חוזהבהתאם להוראות 

בין אם קיימת הפנייה מפורשת אליהם בחוזה  .)בין אם מצורפים בפועל ובין אם אינם מצורפים לו

 (:ובין אם לא

 קבלן.העל ידי עבודה תנאי החוזה לביצוע  - נספח א' .2.1

משרדית מיוחדת -ביןעדה את והמפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצ - ספח ב'נ .2.2

במהדורתו וי והשיכון, מע"צ ומשרד הבינ ות משרד הביטחון,)בהשתתפ

 ( )לא מצורף מפאת היקפו(.לרבות דפי תיקוןהעדכנית, 

 .)על נספחיו( מפרט מיוחד - נספח ג' .2.3

תוקף במועד מחירון "דקל" לעבודות תשתית העדכני יותר כפי שיהיה ב - נספח ד' .2.4

)לא מצורף בפועל(, יחד עם מחירוני המזמין  העבודמתן צו תחילת כל 

 .צוע עבודות נוספות ולביצוע הסדרי תנועהלבי

רשימת תוכניות ומערכת תוכניות לעבודות, תוכניות ואישור תיאום  - נספח ה' .2.5

 הנדסי )יצורפו לכל עבודה בנפרד(.

 .מתמדת נוסח ערבות בנקאית - 1נספח ו' .2.6

 נוסח ערבות ביצוע.  - 2ו' נספח .2.7

 .נספח הוראות ביטוחיות  - ז'פח סנ .2.8
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 לכל עבודה בנפרד(. יצורףהעבודה )ים לביצוע לוח זמנ - נספח ח' .2.9

  .נספח בקרת איכות - נספח ט' .2.10

  .נוהל קבלת רישיון עבודה וכניסה לביצוע  -נספח י'  .2.11

  נוהל אישור חשבונות בגין עבודות מים וביוב.  - נספח יא' .2.12

 יפו. -ל אביב ית תעירימסירת עבודות ל תהליך  - 'בינספח  .2.13

)לא  עדכניתמהדורה  יפו-עיריית תל אביבשל  פרטים סטנדרטיים  –נספח יג'  .2.14

 .מצורף(

 עבודות החלוקת ו עבודותהתקשרות מסגרת למסירת  .  3

החברה תהא רשאית, אך ההתקשרות לפי חוזה זה תהא התקשרות מסגרת בלבד. לפיכך,  3.1

ה, וזאת דות על פי תנאי החוזעבו יצועמעת לעת לביצועו של הקבלן ב לא חייבת, למסור

מסר לקבלן, ועבודות אלה תבוצענה ישי)כהגדרתו להלן בחוזה זה(  ודהלתיק העבבהתאם 

 בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה.

עו מעת לביצו נהימסרתהקבלן מקבל על עצמו ומתחייב כלפי החברה לבצע את העבודות ש 3.2

ועדן, והכל ת יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמאוה( )אם וככל שתימסרנלעת 

 .ים ולהוראות המפורטים בחוזה זהבהיקף, באופן ובהתאם ובכפיפות לתנא

הסכם זה אינו מהווה התחייבות של החברה למסור לקבלן עבודות בהיקף כלשהו ואין  3.3

שהו ף כלבהיקו כאינדיקציה למסירת עבודות לראות בכל נתון שנמסר כהתחייבות א

ל דין, החברה תהא רשאית להגדיל בכפוף לכ מובהר, כיאחר. בכלל זה לקבלן או לקבלן 

אף לאחר  , שנמסרו לביצוע הקבלן העבודותהיקפן של ן( להקטין את יאו )לפי העני

 .בודההעבמחירי וכל עוד לא בוצעו, זאת מבלי שיחול שינוי  מסירתן לביצוע הקבלן

או  םמאלייו/או זכות תביעה ביחס להיקף או למידה מיני הפייו ציכי אין ל ,הקבלן מצהיר 3.4

 לו לפי הסכם זה. השל עבודות שתימסרנ םמקסימאליי

אין באמור בהסכם זה או בכל הקשור בו כדי להגביל את יכולתה של החברה לפרסם  3.5

י כלשהו, לשם קבלת עם צד שלישכפי שתמצא לנכון מכרזים ו/או להתקשר בכל דרך 

עבודות מהסוג נשוא  ובכלל זה, שירותים ו/אוות בכל עניין שהוא, עבודאו /שירותים ו

 ם זה, על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.הסכ

, קבלן אחד כחבר המאגריותר מ הואיל והחברה בחרה :בין חברי המאגר העבודותחלוקת  3.6

או )אם תמומש(, על ידי אחד  רכההאתבוצענה במשך תקופת החוזה ותקופת ההעבודות 

 בסעיף זה.הכל בכפוף לאמור , לפי בחירת החברה מפעם לפעם, ומחברי המאגרותר י

החודשים  12במהלך שבמאגר תתבצע כך  הקבלנים החבריםחלוקת העבודות בין  3.6.1

באופן  חברי המאגר , יחולקו העבודות ביןתחילת ההתקשרותהראשונים ממועד 
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יצוע כל אחד ו לבימסרשהיקפן הכספי של העבודות שי ככל הניתן, כך שוויוני

 יהיה דומה. םקבלניהמ

אשונים ואחת לשנה עד לתום תקופת החוזה, תעניק חודשים הרה 12בתום  3.6.2

החברה, באמצעות הגורמים המקצועיים אשר עבדו עם הקבלנים בשנה שחלפה, 

צעו על , על בסיס העבודות שבומחברי המאגרהערכה מילולית איכותית לכל אחד 

יטריונים כגון עמידה הקבלנים תתבסס על קררכת . העידו במהלך השנה שחלפה

ההסכם, בטיחות, כוח האדם של הקבלן, פתרון בעיות וח זמנים, עמידה בתנאי בל

 וכל שיקול רלוונטי אחר.

בין חברי ההערכות המילוליות שיוענקו כאמור ישמשו כבסיס לחלוקת העבודות  3.6.3

לתת אית ה רשר מתן ההערכה, כך שהחברה תהיבמהלך השנה שלאחהמאגר 

מחבר ותר ודות בהיקף כספי נמוך יכה שלילית או נמוכה, עבלקבלן שיקבל הער

 שקיבל הערכה טובה יותר. מאגר

חברי החודשים הראשונים, תמשיך החברה לחלק את העבודות בין  12מתום  3.6.4

לו הערכות אשר קיב חברי מאגרבאופן שוויוני ככל הניתן, למעט אותם  המאגר

ת למסור עבודות בהיקף להם תהיה החברה רשאיור, כאמ שליליות או נמוכות

 ספי נמוך יותר כאמור.כ

החלטת החברה על מסירת עבודות לקבלן בהיקף כספי נמוך יותר, תוצג לקבלן,  3.6.5

אשר יהיה רשאי להתייצב בפני גורמי החברה המוסמכים, ולהציג את הטעמים 

 שת בעניינו. המצדיקים לטעמו הערכה מחוד

ורים ה שיווניות של העבודות, מנימוקים הקשמחלוק חרוגית להחברה תהיה רשא 3.6.6

ת ייחודית של הקבלן, זמינות הקבלן לביצוע בנסיבות מקצועיות )כגון מקצועיו

העבודה בלוחות הזמנים הדרושים, בקשת הקבלן שלא לבצע את העבודה, היכרות 

 וע דחוף של העבודה וכו'(.עם האזור בו מבוצעת העבודה, יכולת לביצ

ה הבלעדי י שיקול דעתייעשה על פ חברי המאגררת העבודות לביצוע בין סימ פןאו 3.6.7

המציעים מוותרים בזאת, באופן סופי ומוחלט, של החברה ובהתאם לאמור לעיל. 

  .על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

עליו מעת לעת על ידי יהא חייב לבצע את העבודות שיוטלו  מחברי המאגרכל אחד  3.6.8

מנים מקבילים או עבודות בז , לרבות עבודות בהיקפים קטניםוטלואם יהחברה, 

 ,על כל טענהבזאת, והוא מוותר  המבוצעות באזורים גיאוגרפיים מרוחקים,

, דרישות ו/או לרבות טענותמכל מין וסוג שהם, תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או 

ל עה שביצוווח הצפוי לו מביצועה, מקום לעניין היקף העבודה, הר תביעות

העבודה,  חברה, בעת מתן צו התחלתי נוסף שייקבע על ידי ההעבודה, או כל תנא

  בהתאם לתנאי החוזה.

כאמור כלשהו  חבר מאגרבוטלה זכיית  ים נוספים ומסירת עבודות לאחרים:פניה לכשיר 3.7

מכל סיבה זה  חוזה עם מי מחברי המאגר ההתקשרות עפ"י הבתנאי המכרז ו/או בוטל

לאחרים בכל דרך  , בנוסף לזכותה למסור את ביצוע העבודותא רשאיתהרה ת, החבשהיא
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דעתה הבלעדי למלא את מכסת חברי המאגר עימם תתקשר בהסכם זה, אחרת, לפי שקול 

 .לתנאי המכרז 1.4כמוגדר בסעיף 

 תקופת החוזה 4

חוזה זה, על פי דות עבו תהא רשאית למסור לקבלן ביצועהחברה התקופה שבמהלכה  4.1

להלן ) עם ראשון חברי המאגר מועד חתימת החוזה חל בתו ( חודשיםשישים) 60 בתתהא 

 . , כך שמועד תום תקופת החוזה ביחס לכל חברי המאגר יהיה זהה("תקופת החוזה" -

סכם זה, עבודה מסרה החברה לקבלן והקבלן קיבל, במסגרת תקופת החוזה ועל פי ה 4.2

למתה, לרבות ה על אותה עבודה עד להשהוראותיו של הסכם ז חולוו ויפלונית, יוסיפ

דק שלה, אף אם בינתיים הסתיימה תקופת החוזה על פי חוזה זה. החברה מסירתה והב

, יהא אשר יהא משך הביצוע החוזהתהא רשאית למסור לקבלן עבודות עד לתום תקופת 

אי החוזה ביחס לכל י תנעפ" ין האמור גורע מזכויות החברההצפוי של אותה עבודה. א

 אי החוזה.ה לבטל ההתקשרות ע"פ תנבודה, ובכלל זה אף זכותע

שתי ל ,חוזהרשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החברה תהא ה 4.3

בתום תקופת  ןשתחילת ,כל אחת )שנים עשר( חודשים 12בנות עד ת ונוספ ותתקופ

לא יאוחר קבלן, וזאת תודיע על כך בכתב לברה . הח(ת ההארכה"ו"תקופ  -הלן ל)החוזה 

  חוזה.לפני תום תקופת ה מיםשלושים( י) 30 -מ

תהא רשאית, בכפוף להוראות הדין, לנהל משא ומתן עם  החברהבמסגרת זכותה זו, 

ם במהלך תקופת ההארכה, ולהסכי מסרו לידיו ביצוע העבודותעל התנאים שבהם י קבלןה

 חולו בתקופת ההארכה.ישזה החועל שינויים בתנאי  ועימ

ינו בהתאם לשיקול דעתה פציה לגבי תקופת ההארכה המובהר בזאת, כי מימוש האו

הבלעדי של החברה, ולפיכך לא תהא לקבלן כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 

ושה ו/או כנובע שהם, בקשר למימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה או לגבי אי מימ

 מכך.

 בתקופת ההארכהכאמור, יחולו חוזה את זכותה להאריך את תקופת ה ברהחהמימשה  4.4

בשינויים המחויבים, וזאת אלא אם כן, בכפוף להוראות כל דין, הסכימו  חוזה זה,תנאי 

בכפוף  ם אלה, שאז יחולו בתקופת ההארכה תנאיחוזה זהתנאי מהצדדים על שינוי 

ת ר לעיל, הוארכה תקופהאמויות בין הצדדים. מבלי לגרוע מכלללשינויים שהוסכמו 

ן תקופת ההארכה, אלא אם כן נאמר אחרת ירכה, אזי לענילמשך תקופת ההא חוזהה

" יבוא בהתאמה "תקופת חוזהשבו נאמר "תקופת ה חוזה זהבמפורש, בכל מקום ב

 ההארכה".

ל על פי חוזה זה ו/או על פי כ מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד המוקנים לחברה 4.5

ל פי ית להביא את ההתקשרות עזה לעיל, החברה תהא רשאזי חרף האמור בסעיף ן, אדי

חוזה זה לידי סיום קודם לתום תקופת החוזה )או תקופת ההארכה, לפי העניין(, ובלבד 

)שלושים( יום  30, ובחלוף )שלושים( ימים מראש 30 קבלן,לעל כך הודעה בכתב שמסרה 

חפוץ בכך, בקשר ה )למעט, אם החברה תהחוזיצו ממועד מסירתה לקבלן, יבוא לק
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לן על פי הוראת החברה לפני מסירת הודעת הביטול שנמסרו לביצועו של הקב לעבודות

לא יהא  האמורה(. קוצרה תקופת החוזה כאמור )או תקופת ההארכה, לפי העניין(, הקבלן

ו/או  ביעהאו תצורה, ולא תהא לו כל טענה ו/זכאי לפיצוי או דמי נזק כלשהם בגין קי

  טול חוזה זה.ו/או מי מטעמה בגין בי ן וסוג שהם, כנגד החברהדרישה, מכל מי

 הצהרות והתחייבויות הקבלן 5

 הקבלן מצהיר, מאשר וכן )לפי העניין( מתחייב בזאת כלפי החברה, כדלקמן:

 חוזהזה ובין אחרת, על התקשרותו באין כל מניעה ו/או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי חו 5.1

א קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד זה ו/או על ביצוע התחייבויותיו על פיו; והוא ל

 יבות, שיש בה כדי להטיל עליו מניעה ו/או מגבלה כאמור.כל התחי

קרא ובדק בקפידה את כל פרטי חוזה זה, כולל נספחיו, וכי הוא מתקשר בחוזה זה הקבלן  5.2

בויותיו על פי חוזה יוכל לקיים את התחייכי  לאה,שבדק ומצא, לשביעות רצונו המלאחר 

כנגד ו/או דרישה שהיא  , טענהציג כל תביעהלהלא מתחייב ש במלואן ובמועדן. הקבלן זה,

האמור בחוזה זה, לרבות האמור בנספחיו, ולרבות אם תהיה ו/או אם תתגלה סתירה ו/או 

לבין אחד זה  חוזהיאורים ובדרישות בין הוראות אי התאמה ו/או פירוש שונה בת

 להוראות משנהו.ו בין הוראות נספח אחד מנספחיו, א

והאמצעים )לרבות כח  , הציודהינו בעל הידע, המומחיות, הכישורים, הניסיוןהקבלן  5.3

עבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם ההאדם המקצועי(, הדרושים לצורך ביצוע 

במלואן  ,זהחוזה י על פתיו לו היכולת למלא את התחייבויו, ויש חוזה זהלהוראות 

זה יהיו, גם חוזה יו על פי מו שיסייעו לו בביצוע התחייבויותובמועדן, כי העובדים מטע

סיון ויכולת כאמור, וכי הוא ימשיך להיות בעל יהם, בעלי ידע, מומחיות, כישורים, נ

 .חוזה זהכאמור משך כל תקופת  האמצעים )לרבות כח האדם מקצועי( והיכולת הדרושים

פי -הוא מסוגל לבצע, ויבצע, את התחייבויותיו עללעיל,  5.3לגרוע מהוראות סעיף  לימב 5.4

זה במלואן, במועדן, בצורה מקצועית ומיטבית, ברמה גבוהה, ובמרב השקידה, חוזה 

תכנון והבניה, ני הת דיל מילוי הוראות כל דין, לרבוהקפדה ע, ותוך המסירות והנאמנות

 חוזהות, אשר בתוקף בעת חתימת ות הרשויות המוסמכאחר הוראות והנחי וילימתוך ו

 זה, וכפי שתעודכנה ו/או תשוננה מעת לעת. 

הקבלן מתקשר בהסכם זה תוך מודעות מלאה לכל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע  5.5

קה ה חופשי לבצע כל בדיוהי מידעלביצוען, לאחר שקיבל גישה ל העבודות ולוחות הזמנים

כל שאלה, תהיה או בירור לגבי המידע  לו מלוא ההזדמנות להציגנדרשת מטעמו, ונתנה 

הנדרש לביצוע העבודות. בשל כך, הקבלן מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה 

ו/או אי ידיעה של פרטים  לתוספת כספית ו/או להארכת לוחות הזמנים בשל אי הבנה

 .לשהםדע כומי

על פי כל דין  יםהדרוש תיתרים ורישיונו, האישורים, הההינו בעל כל ההרשאותהקבלן  5.6

והוא יישאר בעל כל במלואן ובמועדן, , מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זהלצורך 

 זה. חוזהכאמור, משך כל תקופת  יםהדרוש , האישורים, ההיתרים ורישיונותההרשאות
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בכל הקשור לביצוע  המפקחו חברהההנחיות ות והוראמלא בקפידה אחר יהקבלן  5.7

סייע לכל ישתף פעולה וי, וכל הנובע מכך, וכן ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה דותעבוה

, ולבצע )אם וככל שיהיו( עבודותלשם ביצוע ה חברהידי ה-הגורמים האחרים שיועסקו על

דות )דוגמת לעבוקשר הרשויות וכל צד שלישי אחר ב את כל התיאומים הדרושים עם

ו/או משרד העבודה(, מבלי שיהיה  עירייהקות ה, חברת החשמל, מחלחברות התקשורת

 זכאי לכל תוספת, ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין ו/או בקשר לכך. 

ידוע לקבלן כי אחוזות החוף רואה חשיבות רבה בהשלמת העבודות ברמה הנדרשת ובתוך  5.8

לאחוזות החוף נזקים  ה כן, עשויים להיגרםייעשולא ת הזמנים שנקבעו, וכי במידה לוחו

  .הקבלן עלול להיתבע בגינםכתוצאה ממעשי ו/או ממחדלי הקבלן, אשר דים כב

החברה תהא רשאית לבטל את ביצוען של העבודות או ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, ש 5.9

של טעם , מכל סיבה שהיא, לרבות מהלןקבחלק מהן, גם לאחר שניתן צו התחלת עבודה ל

אישור אחר הנדרש לצורך ביצוע  כל או הולם על ידי צד שלישי יעדר אישור תקציביה

כל רשות משרד התחבורה ו/או ו/או  עירייהה, בו תהא החברה תלויה )דוגמת העבודה

כאמור, ולקבלן לא  אחרת(. החברה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודות

בגין ביטול ביצוע חברה ו/או מי מטעמה גד הה כנהא כל טענה, דרישה ו/או תביעת

לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי בשל כך לא יהא זכאי והוא ות כאמור, העבוד

)למעט תשלום בגין חלקי  ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור

 .(אמורות כלפני ביטול ביצוען של העבוד הקבלן בפועל,העבודות שבוצעו על ידי 

יוגדר מעת לעת, יהיה שטח ציבורי ידוע לקבלן, כי יתכן שאתר העבודה, כפי ש 5.10

קהל הרחב לרבות ילדים ונוער. לפיכך במקרים אלה, ינקוט הקבלן הפתוח ל

לצמצום  , על חשבונו,באמצעי בטיחות למניעת נזקים ו/או תאונות כלשהם, ויפעל

עוד ידוע לקבלן כי, ודות. העב אזורות לתפקוד השוטף של התנועה בשיבושים והפרע

בישים מרכזיים בהם , כפי שיוגדר מעת לעת, יהיה בצמוד לכיתכן שאתר העבודה

קיימת תנועה רבה של כלי רכב והולכי רגל, ובמקרקעין בהם מתחת לפני הקרקע 

ביצוע העבודות עוברים קווי תשתיות שונים, וכי נתונים אלו עשויים להקשות על 

צעות בשטחים ו כן, ידוע לקבלן כי העבודות עשויות להיות מבומכו. ו/או לעכב אות

עבודה ליד מתקניים ותשתיות קיימים קטנים ומוגבלים, לחפירה בידיים ול

נתונים את כל ההקבלן מאשר כי לקח הדורשים עבודה זהירה בסמוך אליהם. 

ה טענ ו למכרז, וכי הוא לא יעלה כלבחשבון טרם שהגיש את הצעתהמפורטים לעיל 

ים והעלויות עם לוחות הזמנ, לרבות בקשר בקשר לכך או תביעה ו/או דרישהו/

 . לביצוע כל עבודה

ידוע לקבלן, כי החוזה הינו חוזה מסגרת, ואין בחתימתו, או במסירת הערבויות  5.11

קבלן, ללמסור ביצוע עבודה כלשהי לפיו, כדי לחייב את החברה ו/או את מי מטעמה 

ם של צדדים שלישיים אחרים, לרבות ודות לביצועעבר סולמו/או למנוע מהחברה 

בהסכמים קודמים ו/או לצדדים שלישיים לצדדים שלישיים עמם החברה התקשרה 

, כולל במקרים בהם החברה פטורה מפרסום מכרז) שיבחרו בהליך ללא מכרז

מכרז מסגרת אחר  (, במכרז סגור,עירייההתקשרות עם קבלן שלו חוזה עם ה

 .גרת מכרז פומביבמס ם אושהחברה תפרס
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עבודה מסוימת לקבלן,  החברה לא תהיה חייבת למסורהקבלן מאשר כי ידוע לו כי  5.12

וכי היא אינה מתחייבת לכמות מינימלית של עבודות בהיקף כלשהו. החברה היא 

עבודות  שתחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לתנאי המכרז, אילו

 גר.למסור למי מחברי המא

או יוכרזו בהמשך כחברי המאגר /אם מציעים נוספים יזכו במכרז וידוע לקבלן, כי  5.13

, החברה תהא רשאית למסור עבודות לביצועם של תנאי המכרז()כהגדרת מונח זה ב

על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מבלי שתהא חייבת לנמק את זוכים כאמור, 

תביעה  כל טענה, דרישה ו/אולט, ומוחבלן מוותר בזאת, באופן סופי , והקבחירתה

 .בקשר לכך

והוא מסכים מראש כי ייתכן והתוכניות לפיהן יבוצעו העבודות יושלמו  לקבלןידוע  5.14

ויסופקו לקבלן במקביל להתקדמות העבודות, וכי לא יהיה בהשלמת הפרטים 

תוכניות ביצוע וע העבודות. בתוכניות לביצוע כאמור כדי לגרום להארכת משך ביצ

כל עבודה, בתנאי שהקבלן ימים לפני ביצוע  3-קבלן לא יאוחר מסופקו לות יפורטמ

שבועות קודם למועד המתוכנן  4על ידי רישום ביומן העבודה, לפחות  הודיע למפקח

 לביצוע עבודה, אילו חוסרים קיימים בתוכניות לביצוע.

יות ייבוות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחהפרת הצהרה ו/או התחייבו, כי ידוע ל 5.15

, אשר החוזהוה הפרה יסודית של עיל, כולה או חלקה, תהוהמפורטות בסעיף זה ל

 .חוזה זה ו/או על פי כל דיןתזכה את החברה, בין היתר, בסעדים הנקובים ב

 תנאי החוזה מסמך תחולת לידי הקבלן, הוצאת צו התחלת עבודה,  מסירתה של עבודה 6

כפוף לאמור בהסכם דה פלונית, בעבו קבלןהחליטה החברה למסור ל עבודה:מסירת תיק  6.1

 אותה עבודהת ההוראות הרלוונטיות לדו את אסופת המסמכים הכוללים אזה, תעביר לי

"(. תיק העבודה יכלול הודעה על מסירת עבודה" ,"תיק העבודה: ", בהתאמה)בהסכם זה

ם נדרש או איננו רלוונטי, בהתאאת המסמכים הבאים )למעט אם מסמך מסוים איננו 

 החברה(: חלטתלה

 צע.פירוט העבודות אותן ידרש הקבלן לב 6.1.1

לרבות עבודות  ;ומפרט יעודי מיוחד )ככל הנדרש( העבודה תוכניות לביצוע 6.1.2

שהחברה בחרה, כי תבוצענה ע"י צדי ג' אחרים ובכללם תאגיד המים והביוב 

 וחברת החשמל.

 ;מחירים לסעיפים חסרים, כולל לביצוע העבודה כתב כמויות 6.1.3

 ;העבודה לביצועשלדי  מניםלוח ז 6.1.4

עם התוכניות, עם כתב  י לביצוע והעולה בקנה אחדכל מסמך אחר שהינו רלוונט 6.1.5

 ועם לוח הזמנים לביצוע. לביצוע העבודה הכמויות 

חוזה זה וכל המסמכים המהווים חלק ממנו ייחשבו בכל עת כחלק מתיק העבודה  6.1.6

 א יצורפו בפועל.לו וכחלק מתנאי העבודה
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לולים במסמכי ות, הפחתות, מפרטים ופרטים מעבר לאלה הכוספת, תוכניכל שינוי לת 6.2

לצורך ביצוע העבודות, ייחשבו כחלק בלתי נפרד מההסכם, ההסכם, ואשר יומצאו לקבלן 

 ובלבד שהמפקח או אחוזות החוף אישרו אותם בכתב. 

וצא נאי למתן צו התחלת עבודה )שי: כתה בגין תיק עבודהתנאים למתן צו התחלת העבוד 6.3

 :ולאישורה י החברהלהעביר ליד , על הקבלן(כל תיק עבודה בנפרד בגין

 :עבודה מיום שקיבל את תיק העבודה ימי 5בתוך 

 ;עבודהביצוע לערבות  6.3.1

 ;אישורי ביטוח 6.3.2

 .מנהל הפרויקט ומנהל העבודה מטעם הקבלן באתרפרטי  6.3.3
 

 העבודה: ימי עבודה מיום שקיבל את תיק 14בתוך  

  ;לוח זמנים מפורט 6.3.4

 מטעם הקבלן.וספקים ני משנה קבל פרטי 6.3.5

 
לן כמי והקב חר קיום התנאים לחתימתו, יראו החברהתחלת עבודה לאעם מסירת צו ה 6.4

ועל פי  על פי הסכם זה ונספחיו, על פי תנאי החוזה, שהתקשרו בהסכם לביצוע העבודה

ור בהמשך לאמור מובהר, כי בעב .זה חוזהייחשב כחלק בלתי נפרד מ, אשר עבודהתיק ה

ים בתיק על כל המסמכים המצוי באופן בו יחתום הקבלן ייחתם הסכם בנפרד עבודהל כ

ראות מסמך "תנאי ההסכם" ביחס לכל אשר הועבר לידו, ובהתאמה תחולנה הו עבודהה

ביצוע ואישורי ביטוח לכל עבודה בגינה נמסר ערבויות  נהימסרתבנפרד, ובכלל זה,  עבודה

ופת הבדק בעינה עבר כל תעמוד תקויות בדק ורבע נהמסרתיבנפרד, צו התחלת עבודה 

וכן הקבלן יציג חשבונות ביניים וחשבונות סופיים ביחס לכל עבודה באופן  עבודה תיק

נפרד ובמובחן, אולם למרות האמור, החברה תהא רשאי להתייחס לכל החשבונות 

 רפיםכי כל המסמכים המצו ק מובהר,למען הסר ספכחיובים הנובעים מחוזה אחד. 

 בור כל עבודה.ממסמכי ההתקשרות ע יחשבו לחלק בלתי נפרד רזלמכ

לקבלן  ןמועד תחילת הביצוע של העבודה יהא כמפורט בצו התחלת העבודה, אשר יינת 6.5

לאחר השלמת כל התחייבויותיו המקדמיות בנוגע לעבודה, כמפורט לעיל. צו זה ייחשב 

ה כאמור. בסמכות החבר לצו ייחסלעניין כל מסמך המפנה או המתכ"צו התחלת עבודה" 

 , עוד בטרם המועד האמור.ימות הכנה לקראת הביצועלהורות לקבלן לבצע מש

בנוסף לאמור בחוזה זה, לרבות נספחיו, נמסרה לביצועו של הקבלן עבודה כלשהי, הרי  6.6

ייב לפעול ולבצע שכחלק משלבי ההערכות וההכנה לתחילת ביצוע העבודות, הקבלן מתח

זה  לחוזה נספח י' ן עבודה וכניסה לביצוע,ים בנוהל קבלת רישיופורטם המאת כל השלבי

 כתנאי וכחלק משלבי ביצוע העבודה שנמסרה לו על ידי החברה. 
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 , הפרה ופיצוי מוסכם תיק עבודהסירוב הקבלן לקבל על עצמו  7

 מאלה:אם עשה אחד  שסירב לקבל עבודה פלונית, יייחשב כמ הקבלן 7.1

 ;עבודהעבודה, כי לא יבצע את ה לתהתח ת צו, טרם מסירהודיע לחברה 7.1.1

ביטוח, ה, ו/או לא מילא אחר דרישות עבודהביחס לאותה  ביצוע ערבותמסר  לא 7.1.2

 .פרק הזמן שנקבע לכך, בתוך עבודהככל שהיו כאלו בהתייחס ל

יבותו , הקבלן ייחשב כמו שהפר הפרה יסודית של התחיבתנאי החוזהבנוסף לאמור  7.2

 חד מאלה:שה אאם עעבודה פלונית, במסגרת 

הדין, ההסכם או הנוהג, על קבלן ביצוע לפי  , אשרןלא השיג כל היתר או רישיו 7.2.1

 .שהוטלה עליו עבודהלהשיג בטרם תחילת ביצוען של עבודות מסוג ה

, למרות שהחברה עבודהלא קיבל לחזקתו את האתר שבו עליו לבצע את ה 7.2.2

 לרשותו; העמידה

ות המעשית או המשפטית שראפה לה או מחדל אחרים המסכלים אתכל פעו 7.2.3

 תנאיה.על פי  עבודההלביצוע 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקבוע בדין, מוסכם בזה בין הצדדים כי סירובו של הקבלן  7.3

סודית של הסכם זה לעיל, ייחשב להפרה י 7.1כמפורט בסעיף  עבודה פלוניתלקבל 

ה ה של הפרבכל מקר חברי המאגרת גרוע את הקבלן מרשימית לרשא והחברה תהא

, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לרשות החברה במקרה של הפרה יסודית, יסודית

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

נוסף לכל סעד או זכות ב, חברהכאמור, יזכה את ה עבודה של הקבלן לקבל ביצוע וסירוב 7.4

ד צורף להסכם זה, בסעבשל כך בהסכם ו/או בדין ו/או בכל מסמך אחר ש ם לההעומדי

 מבין אלה: ובפיצוי מוסכם לפי בחירת החברה,

לבטל את  ה החברהאם בחר אושלא לבטל הסכם זה עם הקבלן  ה החברהאם בחר 7.4.1

שהועברו  תהחתומות לבצוע עבודוהסכם זה עם הקבלן ללא ביטול התקשרויות 

הבנקאית המתמדת שמסר הקבלן בגובה הערבות סכם המו יהא הפיצוי -לידו 

 .זה וזהלהבטחת התחייבויותיו עפ"י ח

 עבודות נוספותביטול הסכם זה כאמור לעיל, תהא משמעותו הפסקת העברת 

 לעבודותלקבלן ואולם מחויבויותיו והוראות ההסכם תמשכנה לחול בהתייחס 

 רת.אחב כתב חברהה הת, למעט אם הורצועוהועברו לביאשר כבר 
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ההתקשרויות לבצוע ה גם על ביטול תרלבטל את הסכם זה, והו בחרה החברהאם  7.4.2

יהא הפיצוי המוסכם בהתאם למנגנון הנקוב בסעיף  -שהועברו לידו  העבודות

, זמיןי המהמצויות ביד ביצועערבויות ה לעיל, בתוספת היקפן הכספי של כל 7.4.1

 אשר הועברו לידי הקבלן.  העבודותבור בע

לקבלן ובנוסף, תחולנה  עבודותביטול כאמור, תהא משמעותו הפסקת העברת 

 לתנאי החוזה( 67לעניין סילוק יד ממקום המבנה )סעיף  תנאי החוזההוראות 

 .בכתב אחרת החברהה תם הורעט א, למלעבודות שכבר נמסרו לותייחס בה

צוי המוסכם הנקובים לעיל הינם הערכה ריאלית , כי סכומי הפיהצדדים מצהירים 7.4.3

רם עקב הפרת הסכם זה ולאור של הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיג

 אם לבטל את ההסכם אם לאו. החלטתה של החברה

כי בנסיבות האמורות  ,דדיםן הצחר הקבוע בדין, מוסכם בזה בימבלי לגרוע מכל סעד א 7.5

תחשב להפרה כמפורט לעיל,  עבודה פלוניתלעיל, הפרת התחייבותו במסגרת  7.2בסעיף 

, ותזכה את המזמין, בכל סעד או זכות תנאי ההסכםזה וכן של יסודית של הסכם 

ו/או בדין ו/או בכל מסמך אחר  סכםי ההזה ו/או בתנא ו בשל כך בהסכםהעומדים ל

וכן באפשרות  עד המפורטים לעניין זה בתנאי החוזהזה, ובכלל זה בס שצורף להסכם

 .לגריעת הקבלן מרשימת חברי המאגר, לפי שקול דעתה הבלעדי

מוצדקים, אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להיעתר, במקרים  7.6

ר וכן ה מסוימת. במקרה כאמוהקבלן לשחרורו ממטל בקשתדי ללפי שקול דעתה הבלע

חבר מאגר, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או שהינו ל לגבי קבלן אחר במקרה כאמור שח

 דרישה כלפי החברה.

 ערבויות  8

 הקבלן ימסור לחברה ערבויות כמפורט להלן:

 ערבות בנקאית מתמדת 8.1

ובכלל זה ן, מועדאן וייבויותיו לפי חוזה זה, במלולהבטחת קיום כל התח 8.1.1

ימסור הקבלן לחברה, עבודה שתועבר לביצועו, התחייבותו ליטול על עצמו כל 

 -להלן לעיל ו) במועד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית, בלתי מותנית צמודה למדד

 .("הערבות הבנקאית המתמדת"

 שניים וחצי מיליון)₪  2,500,000של נקוב סך בתהיה מתמדת ההבנקאית ערבות ה 8.1.2

 .(הערבות )כמפורט בנוסח תהא צמודה למדדהיא , ו(שיםם חדשקלי

 "1'ונספח "הערבות הבנקאית המתמדת תהיה בנוסח הערבות הבנקאית המצורף  8.1.3

הערבות  .2020לשנת  ספטמברמדד חודש  שלה יהיה כשמדד הבסיס, זה לחוזה

 ( חודשיםשישים) 60תקופה של ראשונה למשך לתימסר הבנקאית המתמדת 

תשעים( ימים ) 90ה זה, והיא תוארך, מעת לעת, עד לתום חוז תימתממועד ח

אי  לפי המאוחר מביניהם. ,)לפי העניין( תקופת ההארכה אומתום תקופת החוזה 

ו/או מתן הנחיה לבנק אשר הנפיק את  הארכת הערבות הבנקאית המתמדת במועד

ה הפר תהווה, ל פי דרישת החברההערבות שלא להאריך את הערבות הבנקאית ע
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הכרוכות בהמצאת הערבות סודית של חוזה זה. הקבלן ישא בכל ההוצאות י

 הבנקאית המתמדת. 

פי דין, תהא החברה רשאית לחלט את -בנוסף לכל הסעדים המוקנים לחברה על 8.1.4

 פקיעתה. זמן מספק טרם כנדרש הערבות הבנקאית המתמדת אם לא חודשה

 בנפרד בודהבגין כל תיק ע -רבות טיבועערבות ביצוע מסירת  8.2

ימציא ה מכח הערבות הבנקאית המתמדת, בנוסף, ומבלי לגרוע מזכויותיה של החבר

 הקבלן בגין כל עבודה ועבודה בנפרד את הערבויות הבאות:

חוזה, במלואן תנאי הלפי לביצוע עבודה פלונית להבטחת קיום כל התחייבויותיו  8.2.1

בלן, ערבות ה לקעבודאותה תנאי למסירת ביצוע ומועדן, ימסור הקבלן לחברה, כ

לעיל ) לחוזה "2ו'כנספח ", ובנוסח המצורף וזהכנדרש במסגרת תנאי הח בנקאית,

מעת  ימי עבודה 5בתוך ערבות ביצוע כאמור תימסר "(. ערבות הביצוע" -להלן ו

 שנמסר תיק העבודה לקבלן וכתנאי לקבלת צו התחלת העבודה לעבודה זו.

אחוזים( שבעה וחצי ) 7.5%-לווה ם השוע תהיה בסך בשקלים חדשיערבות הביצ 8.2.2

קבלן, כולל מע"מ. הערבות תהיה המוערך שנמסר לביצוע המהיקף העבודה 

צמודה למדד כמפורט בנוסח הערבות, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד האחרון 

 הידוע במועד מסירת תיק העבודה לביצוע הקבלן.

שהוערך  בודהף העהעבודה בפועל גדול מהיק היקףאם במועד כלשהו יתברר, כי  8.2.3

לן להמציא לחברה, לפי דרישתה ב הקבמתחייסירת העבודה לקבלן, במועד מ

הראשונה, ככל שתימסר, עפ"י שקול דעתה הבלעדי של החברה, ערבות בנקאית 

נוספת שתחשב כחלק מערבות הביצוע )או להגדיל את סכום ערבות הביצוע(, 

אחוזים( מהיקף  וחצי עהשב) 7.5%-תהיה בסכום השווה לבאופן בו ערבות הביצוע 

ערבות לממש את  ת החברהלא עשה כן הקבלן, רשאי"מ(. העבודה בפועל )כולל מע

ו/או לעכב תשלומים המגיעים לקבלן, וזאת מבלי לפגוע  חלקהאו  הכול הביצוע

 .חברהבכל זכות נוספת ו/או אחרת של ה

דה העבויום ימים מן המועד המשוער לס 90ערבות הביצוע תהא בתוקף עד לתום  8.2.4

ודה זמנים הנקוב בצו התחלת עבתיק העבודה, על פי לוח ה המסוימת עפ"י

 יום(, ותחילתה במועד מסירתה לחברה. 90)תקופת ביצוע העבודה + 

הקבלן יאריך את תוקף ערבות הביצוע, מעת לעת, עד ל"השלמת העבודה"  8.2.5

מרת כן הסירת כתב סילוק תביעות ו, אישור חשבון סופי ומה בחוזה זהכהגדרת

מתן הנחיה לבנק  ות במועד ו/אואי הארכת הערב .בדקהרבות ערבות הביצוע בע

אשר הנפיק את הערבות שלא להאריך את הערבות על פי דרישת החברה, תהווה 

. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות חוזהההפרה יסודית של 

רה רשאית החב תהא פי דין,-מוקנים לחברה עלהביצוע. בנוסף לכל הסעדים ה

 שה כנדרש לפני פקיעתה. ת ערבות הביצוע אם לא חודלחלט א
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להבטחת טיב ביצוע העבודות וביצוע התיקונים )לרבות, למען הסר ספק, אי  8.2.6

ערבות  התאמות( בתקופת הבדק, כמשמעה בתנאי החוזה, ימסור הקבלן לחברה

 "(.יבהטת בוער" ת תנאי ההסכם )להלן:כנדרש במסגר, טיב בגין אותה עבודה

ד החזרת ערבות הביצוע. ערבות הטיב הקבלן ימסור לחברה את ערבות הטיב כנג 8.2.7

מהיקף ( כולל מע"מ יםאחוז ארבעה) 4%-יה על סך בשקלים חדשים השווה לתה

העבודה בפועל שנמסרה לביצוע הקבלן, בהתאם לערך החשבון הסופי. נוסח 

 ימים.המתאיים וסח ערבות הביצוע, בשינוערבות הטיב יהיה דומה לנ

( חודשים, שתחילתה עשרים ושבעה) 27 ערבות הטיב תעמוד בתוקפה לתקופה של 8.2.8

מודגש, כי המרת ערבות הביצוע  במועד "השלמת העבודה" כהגדרתה בחוזה זה.

( השלמת העבודה, ביחס לכל )אך 1בערבות טיב כאמור, תעשה רק בכפוף ולאחר )

 -נו ם בעבודות )דהיילוליה הכסרו למזמין( מקטעי העבודלא חלק, גם אם נמ

סופי ע"י החברה ומסירת כתב ( אישור חשבון 2האחרון( )בהשלמת מקטע העבודה 

 סילוק תביעות חתום ע"י הקבלן.

סברה החברה, כי הקבלן לא השלים את מטלות תקופת הבדק, יוארך תוקף ערבות  8.2.9

 .ות הקבלןיום לאחר מילוי התחייבוי 30עד לתום  הטיב

תנאי  העומדת לרשות המזמין לפי הסכם זה אוכלשהי ות ערב פחתה יתרתה של 8.2.10

או לפיו,  לפיו, או תנאי ההסכםמן הסכום שנקבע לה בהסכם זה או  ההסכם

( ימי עסקים, שאם לא כן ייחשב 3הערבות בתוך שלושה )היקף ישלים הקבלן את 

 עד העומד בשל כך למזמין,הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה ומבלי לגרוע מכל ס

 דו הקבלן לפי הסכם זה.אלתר כל הערבויות שמסר בימין רשאי לחלט להמז יהא

ו ערבות הטיב, מכל סיבה שהיא, מתחייב אנדרשה הארכת ערבות הביצוע ו/ 8.2.11

הארכת הערבות הקבלן להאריך את הערבויות בהתאם לדרישת החברה. אי 

 רבותהערבות שלא להאריך את העו/או מתן הנחיה לבנק אשר הנפיק את  במועד

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

מס הערך סכומי ת יובא בחשבון גם יוך חישוב סכומי הערבוורלצמודגש, כי  8.2.12

 .לקבלן במסגרת התמורה לה הוא זכאיחברה שלם התהמוסף ש

שם המבקש בערבות יהא זהה לשם בכל הערבויות הבנקאיות הנזכרות לעיל,  8.2.13

נה ה או להעברה נתולהסבנות לפיו הערבויות אינן נית הוספת תנאי .קבלןה

 לשיקול דעתו של הקבלן.

מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים גרוע אין באמור בסעיף זה לעיל כדי ל 8.2.14

ו/או כדי לשחרר את  פי כל דין-או על/המוקנים לחברה על פי הוראות החוזה ו

  .יןהקבלן מחבות כלשהי על פי החוזה ו/או על פי כל ד

י מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנא הינו שבו משנהזה על סעיפי הסעיף  8.2.15

 .המתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוז
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 ביטוח; נזיקין ואחריות 9

בנספח  המפורטיםהקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים ויתר ההוראות  9.1

 תי נפרד מההסכם.ומהווה חלק בל ז' כנספחהמצ"ב  ההוראות הביטוחיות

ישא בכל הפסד, נזק, ראותיו של חוזה זה ונספחיו, ובנוסף להן, הקבלן בהוגוע מבלי לפ 9.2

ן ביצוע העבודות ו/או בתקופת ביצוע העבודה על ידיו ו/או הוצאה ו/או אבדן שיגרמו בגי

על ידי מי מטעמו, לרבות הפסד, נזק, הוצאה ו/או אבדן שיגרמו למבנים, כבישים, 

, מתקנים, צנרת, צמחיה ב, תיעול, טלפוןביו שמל,שטחי מצע וכורכר, מים, חמדרכות, מ

 וכו'.

ידי הקבלן -תקופת ביצוע העבודה", לעניין סעיף קטן זה, לרבות ביצוע עבודה כלשהי על"

 ו/או מי מטעמו בתקופת הבדק.

( )ארבעה עשר 14הקבלן יתקן כל פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה שיתגלו בעבודות, תוך  9.3

ו אי לן יתקן כל פגם ו/או ליקוי ו/אהאמור לעיל, הקבאף  . עלימים מיום דרישת המפקח

ור, באופן מיידי, אם המפקח הודיע לקבלן כי התיקון אינו התאמה שיתגלו בעבודות כאמ

סובל דיחוי. אי ביצוע תיקונים כאמור לעיל )דחופים ושאינם דחופים(, ייחשב להפרה 

 את העבודה כאמורבצע ית לים כאמור, החברה תהא רשאיסודית של חוזה זה. במקר

ות שייגרמו לחברה, בלן ישא בכל הנזקים ו/או ההוצאידי אחרים, והק-בעצמה ו/או על

 )חמישה עשר אחוזים( מהוצאות כאמור, בגין הוצאות כלליות. 15%בתוספת 

תשלום החברה תהיה זכאית לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן, כל הוצאה ו/או הפסד ו/או  9.4

הקבלן  ת מהקבלן בגין מעשה או מחדל שלן( להם תהא זכאיהענילפי שייגרמו לה ו/או )

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.ו/או שהקבלן אחראי להם 

בנוסף ומבלי לפגוע בזכויות החברה ובאחריות ובהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה על  9.5

ן הקבלידי -תוצאה מביצוע העבודה עלנספחיו, מודגש בזאת במפורש, כי אם בקשר ו/או כ

 של הקבלן ו/או מי מטעמו, תחוב , ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדלו/או מי מטעמו

ו/או מי מטעמן בתשלום ו/או הוצאה כלשהם, לרבות עקב נזק,  עירייההחברה ו/או ה

ו/או למי מטעמן  עירייההפסד ו/או אבדן לאדם כלשהו, ו/או אם ייגרמו לחברה ו/או ל

ו/או )לפי הענין( ישפה את  הקבלן יפצה -הם כלש סדיםקים ו/או הוצאות ו/או הפנז

ו/או את מי מטעמן בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק ו/או הפסד  עירייהרה ו/או ההחב

 שיגרמו להם, מיד על פי דרישתה הראשונה של החברה לכך.

ים אחרים ו/או נוספים המוקנמכל תרופה ו/או סעד גרוע אין באמור בסעיף זה לעיל כדי ל 9.6

לשחרר את הקבלן מחבות כדי  ו/או פי כל דין-זה ו/או עלוזה על פי הוראות ח חברהל

 כלשהי על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו סעיף  9.7

 .תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 תוראות כלליוה 10

אי מוקדם למילוי התחייבויותיה של זה זה הינו תני חון לפמילוי התחייבויות הקבל 10.1

 החברה.

)כמשמעות מונח זה במסמך תנאי ההסכם( של  שכר העבודהלקזז מ תרשאיהחברה תהא  10.2

חוזה על פי הוראות הקבלן מ חברהכל סכום המגיע למהעבודות )תיקי העבודה( ל אחת כ

ל פי כל דין, לרבות בגין כל ו עו/א ולל בגין תיק עבודה אחר(ו/או על פי תנאי החוזה )כ זה

ו/או למי  , לתאגיד המים והביובעירייהחברה, למניעת רווח שנגרמו לנזק ו/או הפסד ו/או 

ו/או  חוזה זהאו מחמת ביטול ו/או מי מטעמו ו/ הקבלןמחמת מעשה או מחדל של  מטעמן

זכות  בכל פוגעהר, כי האמור לעיל אינו . מובבטול תנאי החוזה ביחס לתיק עבודה כלשהו

ו/או עפ"י מסמך תנאי החוזה לעבודה ה ה זחוזעל פי  חברהו אחרת המוקנית לנוספת ו/א

לא יהא רשאי לקזז ו/או לנכות קבלן על אף האמור בכל דין, ה ו/או על פי כל דין.כלשהי 

ו/או כל הסכם  החוזה זעל פי  חברהו/או לעכב סכומים כלשהם מאלה אשר יגיעו ממנו ל

מכל סוג ומין  ,כבוןזכות ע עירייההחברה ו/או האין ולא תהיה כלפי לקבלן  הם.אחר שביני

  שהם.

, לא יהוו )אם ניתנו( במקרה מסויםלקבלן  החברהיתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי ו 10.3

על ידי החברה תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו 

אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים , זההחו ו/או תנאי זה חוזהשר עם בק

 . חברהים של ההמוסמכ

א יוה הלא יחשבו כוויתור מצד החברהעיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של  10.4

 מצא לנכון. תלממשה ו/או להפעילה בכל עת ש תרשאי אהת

נחתם על תב וה בכיהיה לו תוקף אלא אם נעשלא חוזה זה כל שינוי, תיקון או עדכון של  10.5

 יגים המוסמכים של הצדדים. ידי הנצ

ו/או  ואת זכויותיו/או לשעבד ו/או להעביר ו/או להסב להמחות יהיה רשאי  ן לאהקבל 10.6

החברה הסכימה זה ו/או כנובע ממנו, אלא אם  חוזה, כולן או חלקן, על פי והתחייבויותי

ספים המוקנים ו נוו/א כל תרופה ו/או סעד אחריםממבלי לגרוע לכך, מראש ובכתב. 

מובהר בזאת כי המחאת ו/או העברת , פי כל דין-על ו/או זה ברה על פי הוראות חוזה לח

ו/או הסבת ו/או שעבוד זכויות הקבלן כאמור לעיל ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, 

לחלט , בין היתר, והחברה תהא רשאית )אך לא חייבת(חוזה זה של הפרה יסודית תחשב 

מסירת את  לבטל ו/או ת הביצועיוערבואיזו מהמתמדת ו/או ית בנקאות האת ערב

שנמסרו לביצוע הקבלן ולהעבירן לביצוע קבלן אחר ו/או לא למסור לקבלן  ותהעבוד

  לפי שיקול דעתה הבלעדי.הכל לבטל את החוזה, עבודות נוספות לפי חוזה זה ו/או 

ו/או  ההתחייבויותית א אוו/זה  חוזהאו להמחות את להסב ו/ תהא רשאית החברה 10.7

, לכל גורם אחר, ה, על פי שיקול דעתחלקן, כולן או נוו/או כנובע ממ על פיו הזכויותי

 קבלן.ללא צורך בהסכמה נוספת מאת ה, עירייהלרבות ל
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הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור  10.8

וקפו או לביצועו, או לפירושו, תהא נתונה לבתי תשר לת בקזה, לרבו חוזהאו הנובע מו/

. חילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יפו בלבד, לפי סמכותם העניינית-שפט בתל אביבהמ

יהווה עילה לקבלן להפסקת ביצוע העבודות ו/או לעיכוב כלשהו של הביצוע הסדיר של 

 העבודות על ידיו.

מתן הסמכות למנהל בין היתר,  -שו פירורה, חוזה זה ניתנה סמכות לחבבכל מקום שבו ב 10.9

 ימונה על ידיו לעניין חוזה זה.החברה ו/או מי ש

כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש חוזה זה.  10.10

בעת  –אם נמסרה ביד : למשנהו על פי הכתובות לעיל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה

)שבעים ושתיים(  72כעבור  - ר מסירהאישועם  אם נשלחה בדואר רשום מסירתה;

או דואר  אם נשלחה באמצעות פקסימיליה ר בישראל;משרד דואמסירתה בשעות מעת 

 .ביום העסקים שלאחר משלוחה – אלקטרוני

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 החברה  הקבלן
 

 חתימות הקבלן  אישור

 יחיד: 

______, מאשר/ת בזה כי ביום ____ ___________, _ רחוב_( מ_____ עו"ד )מ.ר. ______אני הח"מ, ________

בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ בחודש _______ שנת _______ הופיע 

 דלעיל. חוזה זה וחתם/מה בפני על 

______________ 

 עו"ד 

 תאגיד: 

_, מאשר/ת בזה כי ביום ______, ___________חוב עו"ד )מ.ר. ______(, מר אני הח"מ, _____________

על  "התאגיד"(  -)להלן דלעיל בשם __________ חוזה זה ___ שנת _______ נחתם בפני ______ בחודש ____

ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. 

כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל  התאגיד ועל פי  ד של היסו, המוסמכים על פי מסמכי ______________

 ועניין. דבר 

________________ 

 , עו"ד            
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 נספח א'

 
 

 תנאי החוזה
 
 
 
 
 
 
 

 3/20מכרז מס': 
 

 3/20חוזה מס': 
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 ידי הקבלן -תנאי החוזה לביצוע העבודה על

 הנספח א' לחוז
 

 
 ב י ן

 
 

 חוף בע"מ ות האחוז        
 
 
 
 

 ל ב י ן 

 
 
 
 

    ________________ 
 "הקבלן"( )             
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 כללי –פרק א' 

 הגדרות ומונחים .  1

יהיה פירושם של המונחים הבאים כפי הרשום לצידם, אלא אם כן מתחייב אחרת  תנאי חוזה,ב .1.1

 :מהקשר הדברים ומהדבקם

ם תבוצע עליהאו מאשר בהם, דרכם, מתחתם ם השטח או המקו - "אתר העבודה"

ות הקרובה כולל כל מקום שיועמד לרש םהעבודה וכן סביבת

 .להלן( מונח זה )כהגדרת החוזהתנאי הקבלן לצורך 

לשביעות רצונו של  ,חוזההתנאי ביצועה של כל עבודה, על פי  - "ביצוע העבודה"

 ., כולל ביצוע, בדיקתה, השלמתה ומסירתההמפקח

, אשר על ידי הקבלן"העבודה  לביצועוזה י החנספח זה, "תנא - "החוזה תנאי"

כל עבודה ועבודה  עלויחול בנפרד  ייחשב כמסמך שנחתם בנפרד

שבגינה ניתנה הודעה על מסירת עבודה והונפק צו התחלת 

 עבודה נפרד. 

שנחתם בין הקבלן לבין המזמין בקשר לביצוע המסגרת  חוזה - "החוזה"

פח לו, כנס צורףזה מאשר תנאי החוכל נספחיו, , על העבודות

ין וסוג , התכניות, וכל מסמך מכל מהמחירוןלרבות המפרט, 

בעתיד, לרבות מפרטים נוספים ו/או  שהוא שיצורף לחוזה

 תוכניות נוספות או תכניות עדכון.

 או  המזמין""
 אחוזות החוף בע"מ.   - ""החברה

דה העבוהמזמין להיות ממונה על  שנתמנה או שימונה על ידימי  - "המנהל"

 .מטעמומנה מו חלק א

 ידי המזמין לפקח על ביצוע-שהתמנה בכתב מזמן לזמן על מי  - "המפקח"

 העבודה.

 או  "עבודהה"
כמפורט ם, עפ"י תיק עבודה מסויהעבודה אשר על הקבלן לבצע  - ""העבודות

, כל חלק של עבודה, וכל עבודה אחרת בהתאם זה חוזהתנאי הב

אם מקורה בצו  ם לאו, ביןין את ובחוזה, בין אם מפורשנאי התל

כל עבודה שתוטל על התחלת עבודה ובין אם לאו, ולרבות 

המפקח, על ידי ידי המזמין ו/או -חוזה עלההקבלן לאחר חתימת 

ולרבות עבודות ארעיות שיש לבצען בקשר ו/או בכרוך לעבודות 

כולל  – חלקיותחוזה ו/או עבודות נוספות ו/או התנאי נשוא 

 .מסירתןשלמתן ון, הדיקתביצוען, ב
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 יפו.-עיריית תל אביב  -" עירייה"ה

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו ו/או הפועלים הקבלן, ו - "הקבלן"

ידי המזמין והפועל בשמו -מטעמו, וכל קבלן משנה המאושר על

 או עבורו בביצוע העבודה.

 עבודה"מנהל ה
חות שנים לפ 10ח של מוכ סיוןל עבודה מוסמך אשר לו נימנה -מטעם הקבלן" 

 זה זה;בניהול פרויקטים דומים לעבודות נשוא חו

)עפ"י תיק העבודה ביצוע העבודה וסיום משמעותה גמר  - "השלמת העבודה"

ומסירתה,  ותנאי החוזה במלואה על פי הוראות החוזההמסוים( 

בכפוף ו, כשהיא מושלמת חברה,המלאה של ה הלשביעות רצונ

השלמת העבודות בהתאם ( 1: )טבר()במצלביצוע כל אלה 

 הישור המפקח, כי העבודלת א( קב2החוזה; וכן )תנאי להוראות 

, המסירת העבוד( 3בוצעו לשביעות רצונו המלאה; וכן )

( קבלת כל 4, לשביעות רצונה; וכן )עירייה, להבשלמות

ת האישורים הנדרשים מהמחלקות העירוניות הרלוונטיו

, עירייהינהל בת"ש בורמי מה מגמסיר, לרבות אישור עירייהב

לידי  ה, בשלמותהת העבוד( מסיר5וכן ); הבדבר השלמת העבוד

הגורמים הרלוונטיים לרבות לידי חברת החשמל, לידי חברת 

בזק ולידי תאגיד המים והביוב וקבלת כל האישורים הנדרשים 

מילוי כל ( 6וכן ); המגורמים אלו, בדבר השלמת העבוד

, במלואן ותנאי החוזה החוזה ל פילן עהתחייבויות הקב

 ובמועדן.

ו/או כל חומרים אחרים הדרושים  ה, חומרי עזרחומרי בני - "חומרים"

חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר , לרבות לביצוע העבודה

, לרבות אביזרים, ההעבודה למטרות ביצוע העבודה והשלמת

נים ן בלתי מוגמרים, וכן מתקמוצרים, בין מוגמרים ובי

 .ן העבודהדים להיות חלק מהעתי

 "עבודה ארעית או 
 כל מבנה או עבודה שידרשו באורח ארעי בקשר לביצוע העבודה.  - מבנה ארעי"

על ידי הקבלן תנו נבטחונות ו/או בטוחות ו/או ערבויות שי - "ערבויות"

 חוזה.התנאי פי -עללמזמין 

אור יתר תכולל בין היל, ההמנהידי -עבודה החתום עלחלת התצו  - "צו התחלת עבודה"

תקופת ביצוע. ככל ו , הגדרת העבודהנשוא תיק העבודה העבודה

 חוזה.השאין סתירה, יחולו על צו התחלת העבודה הוראות 

 הדרוש לביצוע העבודה. , מכל מין וסוג שהם,כל ציוד  - "ציוד"
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ו יותיבגין ביצוע התחייבוקבלן הסכום שיגיע לקבלן כתמורה ל - "שכר העבודה"

לרבות כל תוספת שתיווסף במלואן ובמועדן, החוזה, תנאי פי  על

)אם וככל ותנאי החוזה  חוזההסכום זה, בהתאם להוראות ל

שתיווסף בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים 

, ולהוציא כל סכום שיופחת מסכום זה, (ותנאי החוזה בחוזה

 ה.חוזהבהתאם להוראות 

המצורף כנספח לחוזה,  במחירוןכמפורט ות חידי הימחיר - "המוצעמחיר ה"

ו/או פריטים שיש לבצעם ו/או לספקם כמחיריהם של יחידות 

הנחה או התוספת שיעור ביצוע העבודה, בהתחשב בבמסגרת 

 שנקבעו במכרז.

 "תאגיד המים 

 .מבע" 2010מי אביבים תאגיד המים והביוב של העירייה,   -והביוב" 
 
  בקר איכות "

בצע ל תאגיד המים והביובידי -שהתמנה מזמן לזמן על מי  -" המיםתאגיד 

 .ועל אישור החשבונות עבודות המים והביובביצוע  עלת ביקור

ללא  תאגיד המים איכותלא יבצע הקבלן כל הנחייה של בקר 

כל עבודה נוספת  -קבלת הנחייה מפורשת בכתב מהמפקח 

 .ןהקבליות פקח תהיה על חשבון ובאחרשתבוצע ללא אישור המ

 
ן בקשר שימסרו לקבל , השרטוטים והתרשימיםהתוכניות - "תוכניות"

, המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, ע כל עבודה ועבודהלביצו

 , שרטוטים ו/או תרשימיםתופרוט ו/או שינוי בתכנילרבות כל 

 ,ידי המנהל או המפקח וכן כל תכניות-שאושרה בכתב על אמורכ

מנהל או בכתב על ידי ה ושרושיא שרטוטים ותרשימים כאמור

 שיתווספו מזמן לזמן.המפקח, 

 ולפעול על פי שיקול דעת מזמיןיפורשו כמתן רשות לתנאי החוזה ב הא רשאי"י המזמין"המילים  .1.2

 .  , בלי שיהא חייב לנמק את פעולתוהבלעדי

ל ו. כזדקק להן בפירוש הוראותי, ואין להתנאי חוזה זהכותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מ .1.3

וכל האמור בו במין זכר, אף בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, זה  תנאי חוזהמור בהא

 שמע וכן להיפך.במין נקבה במ

  תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .  2

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על בנוסף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח לפי החוזה,  2.1

ידי הקבלן -המלאכה שנעשית על תמשים בהם, וטיבשמש מריםעה וכן לבדוק את טיב החוביצו

החוזה, את התחייבויותיו על פי ת . כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה אבביצוע העבודה

 הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.
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אמצעי להבטיח כי  אאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע עבודות אל 2.2

האמור לא  יקוח. הפובמועדן ל פי החוזה, בכל שלביו, במלואןהתחייבויותיו ע ם אתיקייהקבלן 

 במלואן ,מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה , בכל אופן שהואישחרר את הקבלן

 .ובמועדן

לן הקב יירשמו, מדי יום, על ידי, בו "(היומן" -)להלן עותקים  3 -ינוהל יומן עבודה ב העבודהבאתר  2.3

 ך, הפרטים הבאים:כוחו המוסמ-ו באא

ביצוע העבודה, או בביצוע חלק ידי הקבלן ב-המועסקים על מספרם של העובדים לסוגיהם 2.3.1

 ., שמותיהם, מקצועותיהם ושעות עבודתםאו סוג של עבודה

 כמויות החומרים לסוגיהם, שהושקעו בביצוע העבודה. 2.3.2

 בודה והמוצא ממנו.הע אתרהציוד המובא ל 2.3.3

 וד בביצוע העבודה.יש בצהשימו 2.3.4

 העבודה. אתרתנאי מזג האוויר השוררים ב 2.3.5

 הפרעות בביצוע העבודה.או /ת ותקלו 2.3.6

 .ממהההתקדמות בביצוע העבודה במשך הי 2.3.7

 ידי המפקח.-ידי המנהל או על-הוראות שניתנו לקבלן על 2.3.8

 הערות הקבלן, המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. 2.3.9

דתי במהלך ביצוע העבודה, שקף את מצב העובדי לבו כדבר אחר שלדעת המפקח יש כל  2.3.10

 לן.לרבות התנהגות הקב

ידי המפקח והקבלן, והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן. הקבלן רשאי -היומן ייחתם על 2.4

ידי -ימים ממסירת ההעתק כאמור, על)שבעה(  7תוך  -להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו 

פרק ם ביומן. לא הודיע הקבלן, תוך ו של הקבלן יירשיגותהסתיהודעה בכתב למפקח. דבר  מסירת

 , על הסתייגות כאמור, רואים אותו כמסכים לנכונות הפרטים הרשומים ביומן.ורהזמן האמ

הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את את הקבלן רשאי לרשום ביומן  2.5

 אישר אותם המפקח ביומן. המזמין, אלא אם

לעיל, ישמשו  2.4קטן ם ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף ומיריש

כלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה הוכחה לכאורה לנכונותם על כל העובדות ה

כספיות  חוזה. אין לרשום תביעות כספיות ביומן העבודה. תביעותהפי -לדרישת כל תשלום על

ל ידי כפי שאושרו ע ידי המפקח מזמן לזמן-בהתאם לנהלים שייקבעו על היו, יןואישורים לתשלומ

 , ובהתאם להוראות החוזה.המזמין
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ידי הקבלן, כדי להוות סיבה לעיכוב -מבלי לפגוע באמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על 2.6

 י הוראות המפקח.אי מילועילה לו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או 

התקנים וזה, חהוכי הם עומדים בדרישות  ,כי חובת ההוכחה לטיב החומרים והעבודה ,זהמוסכם ב 2.7

 חלה על הקבלן. -והמפרטים 

הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים או מהמסמכים, שכן  2.8

אים כים מתעוררת רק כאשר התנהמסמכים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין מסמ

את הקבלן. לא הביא ת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב ים בסתירה. קביענמצא

רה לידיעת המפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים הקבלן את דבר הטעות/הסתי

 שיגרמו עקב אי מילוי הוראה זו.

לוק ציוד וסי חלפתלביצוע העבודה, לרבות ה המפקח רשאי לתת לקבלן הוראות שונות בכל הנוגע 2.9

 פי הוראות המפקח.-בלן ינהג עלם שנפסלו, תיקון עבודה אשר בוצעה וכו', והקוחומרי

 הקבלן יסלק מאתר העבודה כל ציוד וחומר או חלק ממנו, כפי שיורה המפקח, ויחליפו בציוד או  2.10

 השימוש בו.את חומר אחר שהמפקח יאשר 

היינה קשורות בהחלפת חומר פסול שת צאותבעד הו תשלום ו/או הפרש ,הקבלן לא יקבל פיצוי 2.11

, ולא יהיה בהחלפה ו/או בסילוק כאמור, עילה לדחייה המפקח ו/או ציוד שסולקו לפי הוראות

 .בלוחות זמנים לביצוע העבודה על פי החוזה

קבלן המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודה תוך שינוי המפרטים הכלולים בחוזה, וה 2.12

 פקח.ימלא אחר הוראות המ

 ו/או בנספחים ונים במפרטיםעורכת מעת לעת שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכהחברה מודגש, כי  2.13

 וכי כל שינוי, תיקון או עדכון כאמור יחייב את הקבלן. הכלולים במסמכי החוזה,

ידי -ם עלהמפקח רשאי לדרוש בכל עת דוגמא של ביצוע עבודה ו/או אספקת חומר לשם בדיקת 2.14

רק לאחר אישור המפקח את ביצוע העבודה ו/או הוראות המפקח, ואחר מלא המפקח. הקבלן י

ספק החומר. אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכות אספקת החומר, יהיה הקבלן רשאי לבצעה ו/או ל

המפקח ליתן לקבלן, בכל עת, הוראות לענין ביצוע העבודה ו/או אספקת חומרים, לרבות שינוי 

 שורו הנ"ל.אי

כל בכל עת ובכל שלב של העבודה על החלטתו לקבוע עדיפות של בלן ע לקהודיהמפקח רשאי ל 2.15

יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם עבודה שהיא או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות, והקבלן 

לסדר העדיפות שיקבע על ידי המפקח, וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם 

 לא נקבע כלל.

בחוזה ובין ראותיו של המפקח, כפי שתהיינה מעת לעת, בין שהן מפורטות הוכל  אחר הקבלן ימלא 2.16

 שאינן מפורטות בו.
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, ואינה , כלפי הקבלןהחלטתו של המפקח בעניינים הנתונים להחלטתו, תהיה סופית ומוחלטת 2.17

 .על ידי הקבלן ניתנת לערעור

ראות והנחיות ן הולית המפקח בלבד, הם המוסמכיםכי המזמין ו/או המנהל ו/או  ,מודגש 2.18

וכי מתכנני העבודה אינם רשאים ליתן לקבלן חייבות את הקבלן בכל הקשור לעבודה ולחוזה, המ

. בקשר לכך ידי המנהל ו/או המפקח-וראות, אלא אם נמסר לקבלן אישור בכתב, חתום עלה

ור איש ות והנחיות של מתכנן ללאכי הקבלן יהיה מנוע מהסתמכות על הורא ,להסרת ספק מובהר

פי החוזה, לרבות -כלשהי על במתן הוראות כנ"ל כדי לשחרר את הקבלן מחבותאמור, ולא יהיה כ

 ע העבודה.לעניין טיב ביצו

שיבוצעו בהתאם לאמור כי על עבודות מים וביוב  ,מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת 2.19

אחריותו לפי חוזה זה ו/או ע בלפגו. מבלי תאגיד המים יכות בקר האעל ידי גם   ויפקחבחוזה זה 

אשר רק אם וככל , ו/או הנחיות של מפקח תאגיד המיםת הוראוהדין, הקבלן מתחייב להישמע ל

  .ביובהמים והלביצוע עבודות בכל הנוגע והמפקח  אושרו על ידי המנהל

 והעסקת קבלני משנה הסבת החוזה 3

ו/או  החוזה, כולן או חלקן, על פי ויויותו/או התחייב ואת זכויותילהמחות הקבלן לא יהיה רשאי  3.1

שעבד את כן אין הקבלן רשאי ל-כמולכך, מראש ובכתב.  הסכים המזמיןכנובע ממנו, אלא אם 

וכל שעבוד שייעשה, אם ייעשה, יהא חסר תוקף ולא יחייב  , כולן או חלקן,חוזההפי -זכויותיו על

ר את כאמור, לא תשחר מחאהאו הוככל שתינתן, לשעבוד ו/ הסכמת המזמין, אם .מזמיןאת ה

 .והמדויק של כל התחייבויותיו על פי החוזה אלהקבלן מאחריותו כלפי המזמין למילוי המ

, אלא בהסכמת המזמין חלקהאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או  3.2

לם משת שכרםלפי זמן העבודה, ובין ש מראש ובכתב. אולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם

 העבודה או של חלק ממנה לאחר. בודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועה שללפי שיעור הע

הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלני משנה אלא באישור המזמין באמצעות המפקח מראש ובכתב  3.3

חלת עבודה, את רשימת ימים ממועד קבלת צו הת 7על הקבלן להגיש לאישור המפקח, בתוך בלבד. 

ך ביצוע רושבכוונתו להעסיק לצ היצרנים והספקים השונים, אנשי המקצוע ,משנהני הקבל

סירוב המפקח להעסקת קבלני  שיקול דעת המפקח הינו בלעדי ומוחלט, ולא ניתן לערעור.. העבודה

 יהווה עילה להארכת משך הביצוע ו/או קבלת פיצוי כספי כלשהו. , לאכאמור משנה

, לא יטיל חבות כלשהי על המזמין, משנה ןלהעסקת קבללעיל  3.3בסעיף שור המפקח כאמור אי 3.4

אחריות, חבות ו/או התחייבות כלשהי, כאמור בחוזה, והקבלן ישא מכל ואינו פוטר את הקבלן 

על  נעשואלה , כאילו י כוחם ועובדיהםבאחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, בא

כאמור, לא תיצור כל קשר משפטי  ןלמובהר כי העסקת קבלני משנה על ידי הקב .ידי הקבלן עצמו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב, המזמין לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן. בין 

 זה.ענין( המזמין כמפורט בחוכי קבלן המשנה יציית להוראות המפקח, המנהל ו/או )לפי ה
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 , כי:אמור לעיל, מתחייב הקבלןמבלי לגרוע מכלליות ה 3.5

ני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה, אלא לקבלן בלקלמסור ילא  3.5.1

)או כל  1969-רשום בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 .ך ביצועה יועסקלצורדה שף לו(, ורשאי לעסוק בעבוחוק אחר שיבוא במקומו ו/או בנוס

ידי המפקח לפי שיקול דעתו הבלעדי, -עו עלבעבודות הדורשות מיומנות מיוחדת, כפי שייק 3.5.2

ידי בעלי מקצוע ו/או קבלני משנה, אשר יש להם רישיונות ו/או -בוצענה אך ורק עלת

 ידי המפקח.-ובכתב על אישורים והמיומנות והניסיון הדרושים לביצוען, ואושרו מראש

שמל לקווי חעתקה ו/או ביצוע תשתיות חשמל ו/או ביצוע הכנות והנחת תשתית ה ותודעב 3.5.3

רת החשמל לישראל ו/או על ידי ידי חב-מתח גבוה ו/או מתח נמוך, תבוצענה אך ורק על

קבלנים מאושרים על ידי חברת החשמל )הקבלן עצמו ו/או קבלני משנה( ו/או על ידי חברת 

לצורך ביצוע העבודות מחברת ישורים הנדרשים ו האו/א לישראל ולהם כל הרשיונותבזק 

ביצוען, ואושרו מראש או מבזק ובעלי המיומנות והניסיון הדרושים ל/החשמל לישראל ו

ידי החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בנוסף לנ"ל על קבלן המשנה לעבודות -ובכתב על

ציג את המסמכים ולה ישותומבצע בעצמו, לעמוד בדר החשמל או על הקבלן עצמו, במידה

 הבאים:

תקנות רישום קבלנים לפי  250או  200 כי לקבלן המשנה סיווג קבלני ,אישור 3.5.3.1

 -התשנ"ג לעבודות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה(,

1993. 

כי קבלן המשנה ביצע עבודות  ,המאשרים לישראל מסמכים מחברת החשמל 3.5.3.2

נחת צנרת והשחלת כבלי ו/או עבודות לה נמוךמתח להנחת צנרת והשחלת כבלי 

 כל עבודה. ימתח גבוה, על פי אופ

ע"י קבלן הרשום, במועד ביצוע העבודות,  נהבוצעתעבודות ביוב תיעול, ומים בפרוייקט  3.5.4

בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות המתנהל על פי חוק רישום קבלנים לעבודות 

ביוב, ניקוז ומים. מובהר  - 400קוד ענפי ראשי ב וגסיו , בעל1969-נאיות, התשכ"טהנדסה ב

והביוב  סף לאישור החברה לקבלן זה, יש לקבל גם את אישור תאגיד המיםובזאת, כי בנ

 לקבלן עבודות הביוב, הניקוז והמים.

ל ידי מתן המפקח יהא רשאי בכל שלב שהוא להפסיק את עבודת קבלן משנה ו/או עובד כלשהו ע 3.6

לן בב להפסיק מיד עם קבלת הודעה זו את עבודת קן, והקבלן מתחיילקבלכך  הודעה בכתב על

או קבלן משנה אחר. מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי /המשנה ו/או העובד, ולהביא במקומו עובד ו

בלן לכל תשלום, פיצוי ו/או הפרשים בגין החלפת קבלן משנה ו/או עובד כאמור, וכן כי החלפת ק

 בלוחות הזמנים לביצוע העבודה על פי החוזה.וה עילה לשינוי תהו ר לאמשנה ו/או עובד כאמו

הקבלן יחליף כל קבלן משנה ו/או מבצע כאמור, לפי דרישה ראשונה של החברה )אף אם אושרו 

ידי החברה(. מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום, פיצוי ו/או הפרשים בגין -תחילה על

לא תהווה עילה לשינוי בלוחות  קבלן משנה כאמורלפת י החקבלן משנה כאמור, וכן כ החלפת

 ע העבודות על פי חוזה זה.והזמנים לביצ
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מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי המפקח לדרוש ביצוע עבודה לדוגמא מאת קבלן משנה המוצע על  3.7

בלן לא ימשיך בביצוע ידי הקבלן, והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות המפקח בקשר לכך. הק

ספק מובהר,  ר בכתב מהמפקח להעסקת קבלן משנה. לשם הסרתלאחר שקיבל אישואלא ודה העב

 יך את תקופת הביצוע של העבודות על פי חוזה זה.כי אין באמור בסעיף זה כדי להאר

 הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא זה שישכור את קבלני המשנה, והם כולם כפופים לו ותחת שליטתו. 3.8

שום התחייבות ושום אחריות, מכל מין המזמין על תהא מוטלת ולא אין מוסכם ומובהר בזאת, כי 

מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי המזמין לא  וג שהם, כלפי קבלני המשנה. מבלי לגרועסו

יהא אחראי כלפי קבלני המשנה, בשום מקרה ובשום אופן, לתשלום כספים המגיעים לקבלן 

משנה את הוראות סעיף זה, לפני תם של קבלני הידיעיא ללן, והקבלן מתחייב להבהמשנה מן הקב

על פי דרישתו הראשונה, בגין העבודות. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין, מיד  העסקתם בביצוע

 כל תביעה, טענה ו/או דרישה של קבלני המשנה כלפי המזמין, בקשר עם ביצוע העבודות.

זה על פי הוראות חוזה  לחברהים מוקנים הו סעד אחרים ו/או נוספמכל תרופה ו/אמבלי לגרוע  3.9

חאת ו/או העברת ו/או הסבת ו/או שעבוד זכויות הקבלן זאת כי המב, מובהר פי כל דין-ו/או על

ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, תחשב הפרה יסודית של חוזה זה  ,כאמור לעיל בסעיף זה

ערבות  ת המתמדת ו/אונקאית הבין היתר, לחלט את ערבווהחברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, ב

ו/או מסרו לביצוע הקבלן ולהעבירן לביצוע קבלן אחר נהביצוע ו/או לבטל את מסירת העבודות ש

לא למסור לקבלן עבודות נוספות לפי חוזה זה ו/או לבטל את החוזה, הכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי. 

שנה ו/או הקבלן לקבלן המלום י תשסיבה שהיא, כולל בגלל אאם מכל מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  3.10

או הספקים, על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/ עליצרן ו/או לספק, יגרם עיכוב בביצו

 14ראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך תבסמכות החברה, באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן ה

 שלמת העבודה.ר להק אחשנה, ו/או יצרן ו/או ספיום להוראות החברה, להביא לאתר קבלן מ

פק שהובא על ידי החברה לצורך השלמת סלהסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או 

או יגבה ממנו בכל דרך אחרת לרבות חילוט  ,שכר המגיע לקבלןהינוכה מ 15%בתוספת העבודה 

 הערבות.

ו/או  על פיו וותייזכו ו/או וו את התחייבויותיו/א החוזההא רשאי להסב ו/או להמחות את המזמין י 3.11

ללא צורך בהסכמה , עירייהלרבות ללכל גורם אחר,  ,ו, על פי שיקול דעתחלקן, כולן או כנובע ממנו

 קבלן.נוספת מאת ה

 עדיפות וסתירות במסמכים 4

בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות, לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  4.1

ות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ת של סדר העדיפאחר ביעהים את החוזה, ובהיעדר קהמהוו

 :הינו כדלקמן – לעניין הביצוע –, סדר העדיפות הזממסמכי החו

 ;לביצוע תוכניות 4.1.1

 מפרט מיוחד; 4.1.2
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 מפרט כללי; 4.1.3

 המחירון 4.1.4

 תנאי החוזה; 4.1.5

 ;או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים תקנים ישראלים 4.1.6

 הינו כדלקמן: – וםלעניין התשל –העדיפות  סדר 4.2

 תנאי החוזה; 4.2.1

 המחירון; 4.2.2

 מפרט מיוחד; 4.2.3

 מפרט כללי; 4.2.4

 יות לביצוע;נכתו 4.2.5

 תקנים ישראלים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים. 4.2.6

 לעיל, עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא אחריה.ברשימה כל הוראה במסמך קודם  4.3

או שהיה הקבלן מסופק  ,רת בוה אחהוראראה אחת מהוראות החוזה להקבלן סתירה בין הוגילה  4.4

עה של החוזה או כל חלק הימנו, או שמסר המפקח לקבלן הוד בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות  -שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

כל חייב את הקבלן לזה ירוש פירוש שיש לנהוג לפי ופיבכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר ה

 יות ויחייבו את הקבלן.פוהוראות המנהל בעניין יהיו ס .דבר ועניין

, ו/או לא יפעל בהתאם להוראות המנהל כאמור לעיל 4.4והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף במקרה  4.5

ל ההוצאות שיידרשו ל הקבלן לשאת בכיה ע, יהעבודה כלשהי על פי טעות וכתוצאה מכך בוצעה

 וור לעיל והחלטתבכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמ עילתיקון הטעות. המנהל יכר

 .תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור

דות מובהר בזאת במפורש, כי בכל מקרה בו מופיעים סעיפים דומים ו/או זהים ו/או מתוארות עבו 4.6

ח ד' פסרון לעבודות נוספות ולביצוע הסדרי תנועה )נ"דקל" והן במחי ירוןבמח דומות ו/או זהות, הן

ת אלה המחירים הנקובים במחירון לעבודות נוספות ולביצוע לחוזה(, יחולו על סעיפים ו/או עבודו

 הסדרי תנועה, על אף האמור במחירון "דקל".

עשה באופן ה תיהחוזאה אחרת משתמעת, פרשנות לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הורמבלי  4.7

החובות  .המפרט ותנאי המכרז ךם בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוהמקיי

במקרה של סתירה בין המוטלות על הקבלן במסמכי החוזה תפורשנה על דרך ההשלמה וההרחבה, 

כללים הבין עצמם יחולו האמור בהוראות החוזה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין הנספחים ל

ביצוע העבודה,  יהמנהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדפו, גו וזהחב

לביצוע העבודה, וזאת, בין השאר )ומבלי  -לפי הצורך  לרבות תכניות או תכניות משנות -הוראות 

וניים שונים לפגוע מכלליות האמור לעיל(, עקב מגבלות ו/או צרכים אופרטיביים או תכנ

על ידי  ומובהר בזאת, כי הוראות בכתב שינתנו על ידי המנהל ו/א יצוע.די בוך כהמתעוררים ת

 בכתב שינתנו על ידי המנהל תגברנה על כולן.המפקח, יגברו על הוראות החוזה, כאשר הוראות 
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עיף הוראות המנהל ו/או המפקח שניתנו כאמור לעיל מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בס

 .לתנאי החוזה להלן רק ט'ר בפהאמוקטן זה בכדי לגרוע מ

כוב שחל תוך כדי ביצוע לקבל מהמזמין סכום כלשהו בגין עי מודגש בזאת, כי קבלן לא יהיה זכאי

הנובעים משינוי/ים בביצוע העבודה כאמור, למעט תשלום בגין הגדלת כמויות שאושרה על ידי 

 המפקח.

ה תוך טכניות שתתעוררנות ההשאלית לתאר כל פרט ופרט מן הואיל ולא קיימת אפשרות טכנ 4.8

וסכם בין מתהיינה חלק מן החוזה, פו בעתיד לחוזה ורותוכניות שיוכנו ויצ ויש ,מהלך העבודה

המפקח וכל הוראה  ידי-להצדדים שכל שאלה שתתעורר עקב זאת תיפתר בעת מהלך העבודה ע

הגיוני  אופןים בבתנאי שפרטים אילו כרוכ -שתינתן על ידו תחשב כאילו פורטה בחוזה מראש 

שכר ימו על ידי הצדדים שהסכ-לל עלכנכי האמור בסעיף זה כבר  ,העבודה. מובהר בזהבביצוע 

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

חוזה, הד מכי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפר ,למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן 4.9

, הבין םתוכי קרא אכגון התוכניות אשר תצורפנה לגבי כל עבודה בנפרד, פו, צור לרבות אלה שלא

את תוכנם, קיבל לשביעות רצונו את כל ההסברים אשר ביקש, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה 

 בכפיפות לדרישות שבהם ולשביעות רצון המזמין.

למחירון, ואין  ו/אויות כללי מהווים השלמה לתוכנמובהר בזאת כי המפרט המיוחד והמפרט ה 4.10

 ן תבוא לידי ביטוי גם במפרטים.ורחובה כי העבודה המתוארת בתוכניות ו/או במחי

 כניותות 5

העתקים מכל התוכניות ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה  (שלושה) 3הקבלן יקבל מהמזמין  5.1

זמין ן למהקבלכל חלק מהעבודה יחזיר  יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת מהתוכניות דרוש לקבלן

ידי כל אדם -ין שהוכנו על ידו או עלובן ידי המזמי-כניות שברשותו, בין שהומצאו לו עלאת כל התו

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין לקבלן  ., בקשר לעבודה שהושלמהבאמצעותו או מטעמואחר 

 ויתרר לצורך ביצוע העבודות זכות ו/או רשות להשתמש בתוכניות לצורך אחר, פרט מאש

מין והוא בעל זכויות מזה י החוזה, וכי התוכניות הינן רכושו הבלעדי שלייבויותיו על פהתח

 ל מין וסוג שהם.היוצרים לגביהן, מכ

המזמין יהא רשאי להמציא לקבלן מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות ו/או תוכניות  5.2

אם לאותן את העבודות בהתבצע יב לי מתכננים, והקבלן מתחינוספות, שהוכנו ו/או יוכנו על יד

 הוראות ותוכניות.

ובהתאם לאמור בעניין  התואמות לדרישות המשתנות מעת לעת ”AS MADE“ ותכניוהקבלן יכין ת 5.3

ידי מודד מוסמך של כל העבודות, השינויים, -ממוחשבות וחתומות על - במפרט המיוחד )נספח ג'(

 2עו בפועל, וימסור ותן(, כפי שבוצלכס שיש ות הנסתרות )המכוסות אוהמערכות, לרבות המערכ

. מסירת התכניות למזמין ואישורן על רישת המזמיןזמין, מיד עם דלמה עותקים מתכניות אל (שני)

הרלוונטיים מהווים תנאי להשלמת העבודה  עירייההוגורמי  ידי מתכנני המזמין, המפקח

 .ולתשלום החשבון הסופי
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, לרבות המפרט הכללי לעבודות תוכניות והחוזהשל הדכן זיק באתר העבודה סט מעוהקבלן יח 5.4

חוברת פרטים סטנדרטיים מעודכנת של  ומשטרת ישראל, וחותמת הקבלן, רייהיעהמ שיוןיבנין, ר

 פי דרישתו, מפעם לפעם.-ויציגם בפני המפקח, על העירייה

הפרה  הווהיו תתו ו/או הפרת תנאי מתנאזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרסעיף  5.5

 .ל החוזהיסודית ש
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  הכנה לביצוע -רק ב' פ

 תמוקדבדיקות מו 6

 כי: ומאשר, הקבלן מצהיר

את אתר העבודה, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של  מתן כל צו תחילת עבודה,בדק, לפני  6.1

ון ר העבודה ואת צרכי השיכהעבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לאת

הביוב, החשמל, הניקוז, , יםאם וככל שיהיה זקוק להם, וכן את קווי המהם, ר שיהיה זקוק להדיוו

תקשורת, תיעול ותשתיות אחרות באתר העבודה, הן מעל פני הקרקע הן מתחת  הטלפון, הגז,

ו הקשור לביצוע לקרקע; ניתנה לו מלוא ההזדמנות לשאול, לברר ולבקש כל מידע הנוגע ו/א

י עות לגבדיהיהשיג את כל רות ומידע ככל שביקש בקשר לכך, ובל תשובות, הבהי קי, וכהעבודות

 ;חוזהעל פי ההסיכויים והאפשרויות האחרים העלולים להשפיע על הצעתו ו/או התחייבויותיו 

וקיבל כניות, ובדק היטב, לפני חתימת החוזה את כל מסמכי החוזה, לרבות המפרט הטכני והת

והמידע האמורים כמספקים הנתונים ; מצא את לוסברים הדרושים א ההמלו לשביעות רצונו את

-, ולא תהיה כל מניעה ו/או הפרעה לביצוע כל התחייבויותיו עללצרכיו ולשביעות רצונוימים תאומ

 פי החוזה, במלואן ובמועדן.

, מלאה, סופית ה הוגנת, ומהווה תמורהינו לשביעות רצונו המלאה והמוחלטת שכר העבודה 6.2

 .ים מראשויצפ, כולל הוצאותיו וסיכונים בלתי לכל התחייבויותיו לפי החוזהטת, מוחלו

בשטחים עירוניים מאוכלסים ו/או בצמוד חוזה, תבוצענה ההביא בחשבון שהעבודות נשוא  6.3

 תובהם קיימלכבישים מרכזיים בהם קיימת תנועה רבה של כלי רכב והולכי רגל, וכן בשטחים 

קווי , ותאורה י ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמלאא, תשהו ת מכל סוגוצנרתשתיות ו

 תקשורת וכן מערכות מסוגים שונים, הן מעל הקרקע והן מתחת לפני הקרקע. ב,ביו

-עבודות פיתוח ותשתית, לרבות העברת צנרת תתו/או תבוצענה ידוע לו שבאתר העבודה בוצעו  6.4

אבדן ו/או נזק. הקבלן  מנת למנוע כל-לם, ערושיכל הבדיקות והאמצעים הדקרקעית, והוא ינקוט ב

 יגרמו.שיק ישא בכל אבדן ו/או נז

 לוח זמנים ודרכי ביצוע 7

לאישור המנהל, כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע מציא יהקבלן  7.1

בות תו לבצע את העבודה, ולרופירוט לוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדע

יוגש לוח הזמנים תקבע  יהלפידי קבלני המשנה. השיטה -עבודות שתבוצענה עלת זמנים לגבי הלוחו

לאמור בעניין לוח הזמנים המפורט שיוגש כאמור על ידי הקבלן, יערך בהתאם  ידי המנהל.-על

כללי שימסור המפקח  לוח זמנים הגשת לוחות זמנים במפרט המיוחד )נספח ג'( לחוזה ועל פי

 בודות.לביצוען של הע בקשרלן, לקב
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להלן, פרטים בכתב  61 חשבון ביניים לפי סעיף כלת בנוסף לכך ימציא הקבלן למנהל, עם הגש

ש בדעת בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שי

 ם.הקבלן להשתמש בה

ש או מכללא ובין ורמפידי הקבלן למנהל, בין שאישר אותם המנהל ב-צאת המסמכים הנ"ל עלמה

יות כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה או על פי שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחר

 דין, ואין בה כדי להאריך המועד לסיום העבודה ו/או סיום שלבי העבודה.כל 

 והמשטרה לעניין עירייההיתר, בהתאם להוראות ה ייב יקבע, ביןהמח מניםידוע לקבלן, כי לוח הז 7.2

ודה ושלבי ביצוע, ולקבלן ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה רת מקטעי עבגיס

בקשר ללוחות זמנים כאמור, לרבות החזר הוצאות ו/או פיצוי בגין עיכובים בלוחות הזמנים 

 ב שלם.רחוב ולא ברחו קטעית בממורים ו/או ביצוע עבודוהא

לוח הזמנים בצו התחלת עבודה קבע ונלעיל,  7.1ן קטף לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעי 7.3

המפקח, כל ההוצאות בקשר להכנת לוח הזמנים על ידי ש , הרייחייב את הקבלןשעל ידי המפקח 

, )חמישה עשר אחוזים( מהוצאות כאמור 15%, בתוספת לו על הקבלןיחו פקח,בהתאם לקביעת המ

 בגין הוצאות כלליות.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  7.4

 .יסודית של החוזה

 סימון ומדידות 8

חשבונו, ואם נעשו כבר ועל בלן י הקיבוצעו על ידר לעבודות בקשכל המדידות, ההתוויות והסימון  8.1

 ו.ייושלמו על ידן( יהעני פי)לעל ידי גורמים אחרים, ייבדקו או 

או ו/הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע עד למסירת העבודה למזמין. ניזוקו, נעלמו  8.2

י ל ידו. בכל עת שיידרש לכך עעל חשבונ , מעת לעת,טושטשו נקודות הקבע, על הקבלן לחדשן

 ה.לן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודפקח, יאפשר הקבהמ

(, והקבלן יספק על תאודוליטאופטי )כגון: -ישתמשו במכשיר אלקטרוהמודדים מטעם הקבלן  8.3

חשבונו את כל מכשירי המדידה הדרושים. לפני תחילת ביצוע יסודות של כל מבנה הנכלל בעבודה, 

אישור המפקח לפי סעיף קטן זה,  ן המבנה.וסמך לגבי סימודד מל מוש הקבלן למפקח, אישור שיגי

 סימון העבודה כאמור לעיל.מאחריות הקבלן לדיוק ולנכונות ע גרלא י

משנה של  ניקבל םהמודד שיסמן את נקודות הקבע, הינהמודדים שיועסקו על ידי הקבלן, לרבות  8.4

 הקבלן לכל דבר וענין.

ות המופיעות בתוכניות, וכי עליו לבצע בעצמו ל מדידמך עלהסתאינו רשאי כי הקבלן  ,הבזמובהר  8.5

 דרושות לביצוע העבודות שהוטלו עליו.ה ותאת המדיד

, כפי שהועמדה של אתר העבודה לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע 8.6

ין בכל מקרה של אי התאמה בת הפיתוח. יתוכנם לתוכניות תנוחה ורומים וללרשותו, והתאמת
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ימים מיום קבלת ( ה עשרבעאר) 14ת הקבלן, יגיש הקבלן ערעור למפקח תוך יות לבין מדידותוכנה

מבלי לגרוע מכלליות הוראות החוזה, צו התחלת עבודה או מיום שקיבל את הקרקע לרשותו. 

ות אחרות שתובאנה לאחר מכן, ו טענמה אהתא טענות בדבר אילעיל,  6ובכלל זה מהוראות סעיף 

 צד הקבלן ו/או להארכת מועד.מ יתלא ישמשו בסיס לתביעה כספ

אם יתקבל ערעור הקבלן, תבדקנה התוכניות והמדידות ויירשמו התיקונים על גבי התוכניות 

קדמותו בהתאם לתוכניות בחתימת שני הצדדים. בסיום העבודה חייב הקבלן להחזיר את השטח ל

 פי שצוינו לעיל.בהתאם לגבהים כוח והפית

מודד מוסמך, מדידות בקרה לבדיקת  באמצעותע הקבלן בצי מבלי לפגוע באמור בסעיף זה, 8.7

התאמת מיקומי תוואי אבני שפה, גבהי חפירה, גבהי שכבות מצעים, אגו"מ, ואספלט, וכן גבהי 

 מכסות שוחות שונים.

ע שלבי עבודה סופיים. זמין לפני ביצוי המתכננעו לצורך בקרת המפקח ומהמדידות הללו יבוצ

כי  ,ור מהמפקחעליונה תינתן לקבלן רשמית לאחר קבלת אישט פלאישור לביצוע שכבות אס

בקרה יבוצעו תוך יום אחד צרכי המדידות הללו אושרו ולא נדרש תיקונים כלשהם. מדידות אלו ל

 מדרישת המפקח.

דרישת המפקח, כל מדידה או  ודד מוסמך, לפידי מעל יבסעיף זה, יבצע הקבלן  מבלי לפגוע באמור 8.8

ין, לצורך ביצוע העבודה או לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח או המזמ, יםסימון שיהיו נחוצ

 .של העבודה ביקורת הכמויות
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 השגחה, נזיקין וביטוח  -פרק ג' 

 ה בזמן ביצוע העבודהשמירה, גידור, נקיטת אמצעי זהירות והסדרי תנוע 9

או נזקים ו/ת קוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים, על מנת למנוע תאונוינן בלהק 9.1

בכלל זה, הקבלן יהיה אחראי על כל מקום בו הוא מבצע את העבודה, לרבות  לצדדים שלישיים.

 אתר העבודה, שטח ההתארגנות וכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה על ידו ו/או מטעמו.

ה, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות, לרבות שלטי עבודוע הבביצ, טרם התחיל יספק הקבלן 9.2

טחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בו או שיידרש על ידי המפקח, או יבל אזהרה,

מבלי לגרוע מהאמור מודגש כי  שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

י מדרגות, שטחי עבודה או חלקי מבנה, הדורשים גידור כל, מהבור קבלן לגדר כראוי שפת כלעל ה

 נה.סכת למניע

והתוכניות, על פי תוכנית מאושרת של  המחירוןהסדרי תנועה ואביזרי בטיחות יבוצעו על פי  9.3

המשטרה והעירייה, שיוכנו על ידי המזמין. התשלום עבור הסדרי התנועה ואביזרי התנועה 

לפי מדידת הכמויות של והתוכניות שיוכנו על המזמין,  למחירון התאםהבטיחות למיניהם יהיה בו

ולא על פי  על ידי הקבלן, בהתאם להוראות פרק י' לתנאי חוזה זהים אשר יותקנו באתר זרביהא

 ., וזאת אלא אם כן המזמין יחליט להעביר לקבלן תשלום כולל על פי סעיף הקצב נפרדחשבוניות

 .מראשהמזמין  ה תאושר על ידיתנוערי הריגה מכתב הכמויות להסדכל ח

ואמצעי הזהירות  ותמיקום הגדרין, פי החוזה ו/או על פי כל דל ע מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן 9.4

וצורתם ייקבעו על ידי המפקח. הקבלן יחזיק את הגדר ואת אמצעי הזהירות תקינים ושלמים, עד 

וקדם להסירם, לפי המפקח מהמ בודה או עד לקבלת הוראהלמתן תעודת השלמה לביצוע הע

 ולקו מיד מאתר העבודה.יסם ביניהם. עם הסרת הגדר ואמצעי הזהירות ה

משטרת ישראל, בכל הקשור לביצוע אגף התנועה בעירייה וכן אישור  להגשה וקבלתהקבלן אחראי 

, לרבות שיון העירייה, וליישם את ההוראות וההתניות שנדרשו ברישיון המשטרה ובריהעבודה

רת ישראל ו/או שטמ כל סוג, פנסי לילה ואמצעי זהירות ובטחון אחרים ככל שיורומ דרותמת גהק

 ו/או העירייה מעת לעת. הוראות המשטרהמלוא יה מעת לעת ומילוי יהעיר

התקנת מתקנים באתר העבודות, בהתאם להוראות חוזה זה, תהא טעונה קבלת כל האישורים,  9.5

 ים כאמור.מתקנצבת הסכמות הדרושות לצורך הההיתרים וה

, על הקבלן באחריותו ועל חשבונו, אולומיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן, בחלקו או במ 9.6

בכל אמצעים המתחייבים לשם שמירה על כל הבתים, הקירות, הגדרות, הדרכים השבילים,  טלנקו

ן הקבלזק כתוצאה מן העבודות. המתקנים או כל דבר אחר הסמוך לאתר העבודות והעשוי להינ

ר המושפע ו/או יכול אחם המבנים הסמוכים למקום העבודות ו/או בכל מקו יב לבדוק את כלחי

 דות, לפי טיב ומהות העבודות וללמוד את השפעות העבודות עליהן.להיות מושפע מן העבו
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לבטיחות  , בכל הנוגעחברת הביטוח המבטחת את העבודותכי מלוא דרישות  ,הקבלן מתחייב 9.7

 .ונו בלבד ומוקדם ככל הניתןעל ידו ועל חשבענה תבוצבאתר העבודה, 

ר ביצוע העבודות, לאחר אישור המפקח, או מם( יסולקו עם גרות )או חלקהיהזאמצעי הבטיחות ו 9.8

 בכל שלב אחר עליו יורה המפקח. 

ו תהווה הפרה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיסעיף  9.9

 .זההחו יסודית של

 נזקים לעבודה 10

של הקבלן, ועד גמר העבודה וקבלתה על  תושוו, לרחלקיום העמדת אתר העבודה, כולו או מהחל  10.1

, יהא הקבלן אחראי בגינה( תן תעודת השלמההמזמין על פי הוראות החוזה )לרבות עד למועד מידי 

 –להלן בסעיף זה )ו' אבדן, פגיעה, קלקול וכ לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. בכל מקרה של נזק,

בהקדם  תקן את הנזק על חשבונו הואל לןהנובע מסיבה כלשהי, יהא על הקב, לעבודה "נזק"(

האפשרי, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיה להוראות 

 החוזה.

ל תחולנה גם על כל נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו ע יל,לע 10.1הוראות סעיף קטן  10.2

 .זמיןמטעמו בתקופת הבדק, אף לאחר קבלת העבודה על ידי המעל ידי מי י הקבלן ו/או יד

כתוצאה משימוש של המזמין ו/או מי שפועל מטעמו בחלק  ,אך ורק ,הוכיח הקבלן שהנזק נגרם 10.3

 .לתיקונו לא תחול חבות על הקבלן – בורומה עלאחר שניתנה תעודת השל מהעבודה,

 נזקים לגוף או לרכוש 11

או אבדן, שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או ו/ , הפסדן יהיה אחראי לכל נזקבלהק 11.1

ו או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק או נובעים מביצוען, לגופו/תוך כדי או /הנובעים מביצועה, ו

, ויהיה חייב לפצות ו/או למי מטעמם( עירייה)לרבות למזמין, ל לשהואו לרכושו של אדם כו/

ו/או מי מטעמם ו/או צד שלישי שייגרם לו נזק, הפסד ו/או אובדן  עירייה, האת המזמין ותשפול

כל בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן כאמור, לרבות בגין , על חשבונו והוצאותיו של הקבלן, כאמור

בקשר לכך. הקבלן ינקוט בכל האמצעים ו/או מי מטעמם  רייהיע, התביעה שתוגש נגד המזמין

. הקבלן ישפה את כאמור או האובדןו/הנזק ההפסד, מותרים על פי דין, למניעת והם הדרושי

, וישא בכל ההוצאות בקשר לכך לשלמו ובגין כל תשלום שיידרש ו/או מי מטעמם עירייה, ההמזמין

 .ט(משפ צאות)לרבות שכ"ט עוה"ד והו הכרוכות בכך

בין עם נפגעים ובין ללא נפגעים, , בכל מקרה של תאונה עבודה ו/או תאונת דרכים באתר העבודה 11.2

 למפקח ולמזמין.הקבלן ידווח מיידית 

הקבלן יתמוך, יחזיק ויגן את כל המבנים, המערכות והמתקנים העיליים והתת קרקעיים )לרבות  11.3

ים להינזק כתוצאה וכבישים העלול ילים, שב, גדרות, מדרכות, דרכיםתשתיות(, קירות, בתים

ן יהיה אחראי כלפי מיום תחילת ביצוע העבודה ועד לסיומה. הקבל, מביצוע העבודות, על חשבונו

 המזמין כי כל נזק שנגרם כתוצאה מעבודתו יתוקן ו/או יפוצה על ידו, וזאת לפי הוראות המפקח.
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 נזקים לעובדים ולשלוחים 12

ם או אובדן, שייגרמו תך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובעיו/נזק הקבלן יהיה אחראי לכל 

או ו/או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק ו/או נובעים מביצוען, לעובד ו/תוך כדי ו/או ה יצועמב

לכל אדם אחר המועסק על ידי הקבלן ו/או נמצא בשירותו של הקבלן, לרבות נזק שנגרם לאדם 

ובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של קבלני משנה וע רים,ומוצהמספק שירותים, חומרים 

נזק ו/אובדן בגין  ו/או מי מטעמם עירייה, הבלני משנה. הקבלן ישפה את המזמיןשל קוהן הקבלן 

 לשלמו וכל תשלום שיידרשו/או למי מטעמם בקשר לכך, לרבות בגין  עירייהשיגרמו למזמין, ל

 .)לרבות שכ"ט עוה"ד והוצאות משפט( בכך וכות, וישא בכל ההוצאות הכרבקשר לכך

 שיפוי 13

, לרבות על פי החוזה ו/או על פי כל דין ייבות כלשהיבלן מהתחר הקלשחרמבלי לפגוע ו/או 

מיד עם דרישת  םו/או מי מטעמ עירייהה ,התחייבויותיו לפי פרק זה, ישפה הקבלן את המזמין

אשר  מין וסוג שהם,מכל  ,או אבדן/סד וו הפאו הוצאה ו/או נזק ו/א/המזמין, בגין כל תשלום ו

, וזאת )לפי הענין( טעמם ישלמו ו/או יחויבו לשלם ו/או יגרמו להםממי  ו/או עירייההמזמין ו/או ה

או עקב ביצוע עבודות ו/תוך כדי או /כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובעים מביצועה ותוך 

ו/או מחדל הקשורים באופן כלשהו לביצוע עשה כל מו/או בגין עים מביצוען בתקופת הבדק או נוב

חוזה. תשלום שעל הקבלן לשלם הו/או מהתחייבות הקבלן לפי ועה מביצהעבודה ו/או נובעים 

 חוזה.הכאמור, ייחשב לכל דבר וענין כתשלום המגיע למזמין מהקבלן על פי 

  ביטוחים 14

בנספח הביטוח  המפורטיםת וראונו את הביטוחים ויתר הההקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבו

 כם.מההסומהווה חלק בלתי נפרד  ז' כנספחהמצ"ב 
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 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 גישת המפקח לאתר העבודה 15

, לבקר בכל עת באתר העבודה בא כוח מורשה על ידי המפקחהקבלן חייב לאפשר למפקח ו/או לכל 

בורו לשם י הקבלן ו/או על ידדה עאחר אשר בו נעשית העבו וכן בכל בית מלאכה ובכל מקום

ם שממנו מובאים חומרים, מוצרים, מתקנים, מקוכל בהחוזה )לרבות תנאי הוצאה לפועל של 

(, וזאת לצורך בקורת על העבודה ופקוח עליה, של טיב החוזהתנאי מכונות וחפצים כלשהם לביצוע 

יקול דעתו פי שח, לורך כל מטרה אחרת שהמפקהעבודה, טיב החומרים של קצב הביצוע, ולצ

 די, ימצא לנכון.הבלע

 ותשלום אגרות תרישיונו קבלתות, מתן הודעמילוי הוראות דין,  16

, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל ומילוי יתר התחייבויותיו על פי החוזה בכל הכרוך בביצוע העבודה

 מתןבר דבויות המוסמכות, לרבות , היתרי בניה, הוראות תכניות בנין ערים והוראות הרשדין

באישור ואגרות ששולמו  םייטל, הסיםיסים ואגרות, אולם מישיונות ותשלום מיהודעות, קבלת ר

יוחזרו לקבלן על ידי המזמין. אם  –ושתשלומם חל כדין על המזמין  ,על ידי הקבלן כאמורהמזמין 

 לומים אלה למזמין.החלים על הקבלן, יחזיר הקבלן תשכאמור המזמין ישלם תשלומים 

ווה הפרה ו תהתנאיסעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מעל זה  סעיף

 .יסודית של החוזה

 

 קניין רוחניזכויות  17

על כל  םויפצה אות ו/או למי מטעמם עירייה, למזמיןשעלול להיגרם לימנע מכל נזק יהקבלן  17.1

פגיעה ו/או בקשר לה צאתוכ יחולול וכיוצא באלה שתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היט

שימוש, תוך כדי ביצוע יות דומות, בדבר הזכו ר אופטנטים, מדגמים, סימני מסחיוצרים, בזכויות 

, לרבות בגין הוצאות העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן

יוצרים, ת ויוכזרך בקבלת רשות שימוש באם יהא צו .)לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עוה"ד(

ן אחראי לקבלת הרשות הקבליהא כאמור,  פטנטים, מדגמים, סימני מסחר או זכויות דומות

 האמורה ולתשלום בגינה.

זכויות הקניין הרוחני בכל תכנון, תוכנית, תשריט תרשים וכל מסמך אחר, יהיו שייכות למזמין  17.2

 יח כי כל שימושלהבטבלן מסמכים אלו. באחריות הקבלבד, מבלי שלקבלן תהיה זכות כלשהי ב

ת ועל ת, ייעשו על פי דין, ללא תמורה נוספבודוע העבזכויות קניין רוחני של אחרים בקשר עם ביצו

 פי הרשאה בלתי חוזרת ולצמיתות.
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 תשלום תמורת זכויות הנאה 18

רכי חציבה או שימוש כלשהו, כגון: לצו/או אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה 

בלת לקי יהא הקבלן אחרא –או שימוש, או כל זכות דומה או זכות מעבר  חול,או  נטילת עפר

 תשלום תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.ישא באמורה מבעליה והזכות ה

  החומר החפור 19

ביצוע  חייב לסלק את העפר ויהיה רשאי לעשות שימוש בעפר אשר ייחפר על ידו במסגרת הקבלן 19.1

שות לעי כי הקבלן לא יהיה רשא מובהר בזאת, ."(החומר החפורולהלן: " לעילבד ), ובו בלהעבודות

, שימוש בו העבודה, לרבות הוצאתו מאתר העבודהשלא במסגרת  ר החפורכל שימוש בחומ

 בפרויקט אחר ו/או מסירתו לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. עוד מובהר כי

החפור, לרבות אי התאמה בהתייחס  ה הנוגעת לחומרהתאמאי  מוותר על כל טענה בדבר הקבלן

 כמותו והשימוש שניתן לעשות בו., לטיבו, סוגו

ידאג לקבלת כל  שהקבלןיהיה כפוף לכך  במסגרת העבודה כאמורהשימוש בחומר החפור  19.2

אין  ועל חשבונו. הנדרשים לצורך הוצאת, סילוק ושימוש בחומר החפור, באחריותוהאישורים 

 כדי להוות היתר ו/או רישיון לעשיית שימוש בו.זה  זהחוב באמור

תבוצע בהתאם להוראות כל דין,  החומר החפורנדרשת הקפדה מיוחדת כי חפירת י כ לקבלןידוע  19.3

 ללא כל חריגות לעומק ו/או להיקף החפירה.

אישורים הנ"ל, כולם או קבלת ה-לא יוכל לעשות שימוש בחומר החפור מפאת אי והקבלןבמידה  19.4

ים החלים על ובחירת, לא יהיה בכך בכדי לגרוע מיתר ההוראות והאו מכל סיבה אח, ו/חלקם

  .חוזה זההוראות , בהתאם להקבלן

מובהר, כי סעיף זה לא יחול לגבי מחצבים ואוצרות טבע, מכל מין וסוג שאינם "עפר", ו/או  19.5

או חפצים /ות ועתיקאו בכל חוק אחר בדבר  1978 –עתיקות, כמשמען בחוק העתיקות, התשל"ח 

, אשר יימצאו )אם וככל שיימצאו( באתר גילום כלשהם בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאואחרי

 העבודה.

)למעט אגרות והיטלים הכלולים במחירון( ישא בכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא  הקבלן 19.6

או סילוקו ו ו/ינועלת היתרים ורישיונות, שהקשורים בחומר החפור לרבות עשיית שימוש בו, קבו

די לגרוע מחובתו לעמוד בדרישות כל דין כ זהשפיכתו באתר שפך מותר וכי אין באמור בחוזה  ו/או

נוגע לחומר החפור, לרבות דרך שינועו ו/או סילוקו ו/או שפיכתו באתר שפך מותר ו/או עשיית ב

 שימוש בו.

 עתיקות 20

ר עתיקות, שיהיה בתוקף בדבקוק ל חי, או בכ1978 -ת, התשל"חעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקו 20.1

לי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר בעם מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשה

נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או  -דה העבו

 הזזתם על ידי כל אדם שהוא.
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למפקח על התגלית. כן מתחייב  ו, יודיע הקבלןמקומתו מתיקה או חפץ, ולפני הזזמיד עם גילוי ע 20.2

לקיים את הוראות המפקח, ככל שאלה אינן הדין בדבר עתיקות ואות ורה לקיים אתהקבלן 

 עומדות בסתירה לכל דין בדבר עתיקות.

ארכיאולוגי.  אתר העבודה מצוי ו/או עשוי להיות אתרהקבלן מאשר בזאת כי ידוע לי כי יתכן וב 20.3

העבודות ע לבצע חפירות ארכיאולוגיות כתנאי לביצועשויה לדרוש ות העתיקות שרור במקרה כאמ

עבודות הקבלן יות )ובטרם תבוצע הנחת התשתיות(, כך שהנחת התשתכתנאי לובכלל זה בפרויקט 

 במקרה כאמור:תופסקנה. 

אשר פעילות , כירייה(שלבי ביצוע )מותנה באישור משטרה וע מספריחולק לאתר העבודה  20.3.1

, פיכךל ו.הקודם ל הקבלן בשלב תחל רק עם סיום העבודות ע"י ל שלבות בכעתיקות הרש

י עבודה, באופן שבו תחילת לבצע את העבודות באופן טורי בשלביהא רשאי הקבלן 

הקודם לו ורק לאחר ביצוע חפירות  שלב תחל רק בתום העבודה בשלבהעבודה בכל 

 .ות העתיקות באותו שלבגיות ע"י רשארכיאולו

או ו/ת לפעילות רשות העתיקות בקשר עם חפירות ארכיאולוגיות ו/או עתיקו ביחס 20.3.2

תחולנה  "(ובממצאים הטיפול בעתיקותממצאים ארכיאולוגים בפרויקט )להלן: "

 ההוראות כדלקמן:

  על לוחות הזמנים:הביצוע עיכוב השלכות 

, טים הכולל לביצוע הפרויקבמסגרת לוח הזמנ: עיכוב ביצוע במקטע הראשון 20.3.2.1

 שלרצופים  ימי עבודה( )שלושים 30תקופה בת  ה תהיה רשאית לכלולחברה

במקטע הראשון.  בשל הטיפול בעתיקות ובממצאיםת עבודה מוחלטת פסקה

במקטע  נגרם עיכוב בביצוע העבודות בעתיקותבמידה שכתוצאה מהטיפול לפיכך, 

ה יהילא  של הפסקת עבודה רצופה, ימי עבודה 30אשר אינו עולה על  ,הראשון

עיכוב  רםנג בגין עיכוב כאמור; לפרויקטהקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים 

ימי עבודה, יהא הקבלן זכאי להתאמת לוחות הזמנים,  30כאמור לעיל העולה על 

 ך. ואיל 31-בגין היום ה

ל היה ובש :מקטעי הביצוע"(יתר שאינו במקטע הראשון )להלן: "עיכוב ביצוע  20.3.2.2

נגרמה לקבלן הפסקת עבודה מוחלטת באופן בו  איםהטיפול בעתיקות ובממצ

ף אחד מיתר מקטעי הביצוע, הרי שבגין כל עיכוב באד הקבלן אינו רשאי לעבו

 6-מן היום ה, החל הזמנים המפורט לוח להתאמת זכאי הקבלן יהיהכאמור, 

בהר, כי מו ואולם .ההסכם בהפרת ימצא שלא כך)שישי( של העיכוב כאמור, 

 .זה, אלא לפי הוראות סעיף כאמור עיכוב בגין נוסף סעד לכל איכז יהא לא הקבלן

 יםבחשבון במסגרת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה את העיכוב קחל הקבלן

 הכספיות.  ים והשלכותיהםהאמור

  על הוצאות הקבלן:השלכות עיכוב הביצוע 
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בכל דבר  ל אתר העבודהבכל הפסקת עבודה ימשיך הקבלן ויהא אחראי ע כללי: 20.3.2.3

 מיד לרשות הפרויקט את מנהל העבודה במשרה מלאה, שומר לאתריען, וענייו

 משרדי האתר., ואת ודהעבה

עתיקות ובממצאים ייגרמו לקבלן עיכובים מעבר שכתוצאה מהטיפול בכל אימת  20.3.2.4

 5או  30לעיל )היינו אשר לא יעלו על  20.3.2.2-ו 20.3.2.1לאמור בסעיפים 

, לא יהיה כל פעם בנפרד( ימי הפסקת עבודה בפרויקט ברציפות במהתא)בה

שתיגרמנה לו שיפוי מהמזמין בגין הוצאות פיצוי ו/או  הקבלן זכאי לכל סעד ו/או

 ;הלןכאמור במפורש בסעיף זה לבשל כך, למעט 

, נגרם עיכוב בביצוע העבודות עתיקות ובממצאיםטיפול בהאה משכתוצכל אימת  20.3.2.5

לעיל, תחולנה  20.3.2.4 המפורט בסעיףי הפסקת העבודה, מי מספרעל  העולה

 ההוראות הבאות:

מעט הוצאות ל) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקת העבודהלכיסוי ה

 6/  31 -החל מהיום הרק לקבלן, יוענק לן שתשולמנה בנפרד( ר להכאמונוספות 

ך של פיצוי מוסכם וקבוע מראש בס בלבד; עיכוב הרצוף ואילךה שלמה( )בהתא

כי  ,מודגש. מוסכם ואו חלק יחסי בגין חלק מתקופה זו()ם ימי 30לכל  ₪ 65,000

קב וי עפיצ לן זכאי לכל תשלום ו/אוכאמור, לא יהיה הקבלפיצוי המוסכם פרט 

  ה.הפסקת העבוד

 הוצאות נוספות 

אשר ביצעו עבודות כחלק מפעילות  ודה,כלי עבעלים וכל הוצאות הקבלן עבור הפו 20.3.2.6

רשות העתיקות ועפ"י דרישתה והתקבל לכך אישור הפעלתם מראש ובכתב 

 .תב הכמויותמהמפקח תשולמנה לקבלן לפי הסעיפים המתאימים בכ

 נשיםשל איהם בנוחות הציבור ובזכויותפגיעה  21

ות הציבור, ולא תהא כל ך בנוחא לצורהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה של 21.1

זכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות הפרעה שלא לצורך ב

שאתר העבודה נמצא  השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, וזאת במיוחד בהתחשב בכך

היה י או תה כלשה. אם תיווצר פגיעובה תנועה סואנת של כלי רכב והולכי רגיל רל עימה שבתחו

לצורך  הפרעה כלשהי, מתחייב הקבלן לתקנן, והקבלן ישא בכל ההוצאות והתוצאות הנובעות מכך.

רטיים, מעברי , שבילי גישה לבתים פכל אלה, הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו, דרכים זמניות

 דרושיםקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים ולנקוט בכל האמצעים ההתול, הולכי רגל

 ת פגיעה בנוחיות הציבור.למניע

 מנת למנוע נזקים לצמחיה ו/או לפני השטח.-הקבלן ינקוט בכל האמצעים על

מהלך ביצוע הקבלן מתחייב לעשות את כל הדרוש, על אחריותו וחשבונו, על מנת להבטיח שב 21.2

 לנדרש ה לא יהיו נתונות לחסימות ו/או להפרעות מעברכות לאתר העבודהסמוכים העבודות הדר

ם ו/או מסוכנים תבוצע רק לאחר שיתקבל הרישיון שר. בכלל זה הובלת משאות מיוחדיולמאו
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הדרוש לכך מהרשויות המוסמכות, ויינקטו כל האמצעים הדרושים לצמצום ההפרעה לתנועה 

 הנזק ככל האפשר.ויימנע 

נשרים הפצת מבפעולות ליידוע הציבור בדבר ביצוע העבודות וסידרן ובכלל זה: ט ינקוהקבלן  21.3

לשם הפצת המנשרים ישכור הקבלן,  ( וכד'.שימסרו לו ע"י החברה, תליית מודעות רחוב )באנרים

 ללא תשלום נוסף, גוף המתמחה בהפצת מנשרים ויציג את אישורו לגמר ביצוע ההפצה.

דרי התנועה הנדרשים על ידי הרשויות ב לנקוט בכל הסתחיילן ממבלי לגרוע מהאמור, הקב 21.4

ות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה ויימנע המפקח. הקבלן יסלול דרכים זמני על ידיו/או  המוסמכות

 ככל האפשר מפגיעה בנוחות הציבור. 

ויישומן, והכל במסגרת  הקבלן יהיה אחראי לתוכניות הסדרי תנועה זמניים, בדיקתן, קבלתן 21.5

בור הקבלן בו יס ל מקרהבור הסדרי התנועה הזמניים על פי חוזה זה. בכה זכאי הקבלן ערה להתמו

נויים ו/או השלמות לתוכניות הסדרי התנועה, יפנה למפקח בכתב בעניין, כי יש צורך בעריכת שי

 והכרעת המפקח תהיה סופית.

קבוע, לא יהיה ועה י תניחסים לרכישת ציוד הסדרבכל מקרה בו המחירים שבכתבי הכמויות מתי 21.6

רת מעבר לתשלום הנקוב בכתב ספת אחלכל תוהקבלן זכאי לקבלת הקצב ו/או תשלום חודשי או 

 יות לצורך רכישת אביזרי הסדרי תנועה.הכמו

 תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים 22

ך ו תוו/או בקשר ו/אמי מטעמו ו ו/או על ידי יהקבלן אחראי שכל נזק ו/או קלקול שייגרם על יד

גז, תקשורת,  חשמל, תיעול,לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, וע העבודה, י ביצכד

 –)הכל יכונה להלן בסעיף זה , וכל רשת אחרת, צינורות או מובילים אחרים כיו"ב טלפון, טלוויזיה

 צפויתוצאה של מעשה הכרחי ו , בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי, ובין שהיו"המובילים"(

שבון הקבלן, באופן ל חידי ועיתוקן על אזי הנזק ו/או הקלקול למובילים ה, ש לביצוע העבודמרא

המהיר והיעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 

המתאימים, את ביצוע הטיפול במובילים. הקבלן יתאם מראש עם כל הגופים, הרשויות והגורמים 

שבו,  םמוביליודה והאתר ביצוע העבל בקשרף וקבלת המפות והנתונים ידו, כולל איסועל  ודותהעב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על  וכולל אישור סופי על ידי הגופים, הרשויות והגורמים המוסמכים.

כאשר מובהר, שהמפורט הקבלן לבצע, על חשבונו ועל אחריותו, גישושים לגילוי תשתיות קיימות, 

נו ות, היהמערכ ות ו/או שיצורפו לחוזה, לרבות תוכניות תיאוםתוכניות המצורפזה בושא בנ

 הערכה בלבד.

 .זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזהסעיף 

 

 מניעת הפרעות לתנועה 23

ה הדרכים היינלא תלרבות כל עבודה ארעית, הקבלן אחראי לכך שתוך כדי ביצוע העבודה,  23.1

והולכי  ל את תנועת כלי הרכבו יגבייקשה אלות לאתר העבודה, נתונות, שלא לצורך, במצב שהמובי

ושאר העושים שימוש בדרך, בדרך כלל. הקבלן ינקוט בכל האמצעים לרבות: בחירתם של  הרגל

ה רגילהאפשר, ההפרעה לתנועה ההדרכים, של כלי הרכב ושל זמני התובלה, כך שתמעט, ככל 
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נע הקבלן כן ימ ת. כמוויימנע ככל אפשר נזק למשתמשים בדרכים האמורורכים האמורות, בד

 חניית כלי רכב המגיעים לאתר, והם יחנו במקומות שייעדו לכך, ויאושרו על ידי המפקח.מ

ת החניה הקבלן יכשיר, על חשבונו, מקום לאחסנת החומרים שיובאו לאתר העבודה. מקומו 23.2

אתר  , והם לא יחרגו מגבולות שטחהמפקח מפעם לפעם שיאושרו על ידימות במקווהאחסנה, יהיו 

. החניה ודרכי התנועה לאתר העבודה, יקבעו על ידי המפקח. אם בקשר לביצוע העבודה, עבודהה

ון, הצורך לעבור במקום שהמעבר עלול לגרום נזק לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפ היהי

יודיע על כך הקבלן לרשויות  –ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים  לא אם –צינור, כבל וכיו"ב 

המעבר ויקבל אישורן, הכל על חשבון הקבלן, לרבות האמצעים את תן ים את, יתאמתאימוה

 .כאמור שיידרשו לביצוע המעבר

ו/או כלי רכב  על ידי משאיותסמוך לאתר העבודה הקבלן מתחייב לנקות כל לכלוך שייגרם ב 23.3

 איתמש כל כי ,לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלןה וממנו. מבלי עבודתר הבדרכם לא

וכלי רכב אחר, העומדים לצאת מאתר העבודה, ישטפו היטב את הגלגלים באופן שלא ייגרם כל 

 לכלוך )לרבות בוץ וכו'( ברחובות.

וה הפרה תהו נאיופרתו ו/או הפרת תנאי מתזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והסעיף  23.4

 .של החוזה יסודית

 דה ר העבואחרים באתקבלנים שיתוף פעולה עם  24

 קבלנים אחריםעל ידי באתר העבודה עבודות נוספות כי קיימת אפשרות שיבוצעו  ,ידוע לקבלן 24.1

ות, בניה, פיתוח ותשתית, הקמת והתקנת מערכות שונלרבות עבודות  "(קבלנים אחרים)להלן: "

פני  יקוז, טלפון, גז, תקשורת, תיעול ותשתיות אחרות, הן מעלל, נחשמ יוב,קווי המים, בלרבות 

את  , באופן מלא,אתר העבודה ו/או בסמוך לו, והקבלן יתאםב, לרבות ן מתחת לקרקעקרקע הה

עבודתו עימם. הקבלן יאפשר פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי 

, ולכל אדם או גוף שיאושר ובסמוך לו באתר העבודהבתשתיות מור ת כאו/או שיבצע עבודומזמין ה

ישתף ויתאם פעולה איתם ויאפשר להם  , הקבלןובדיהם. כמו כןי המפקח, וכן לעעל יד ורך זהלצ

בנספח ו. למרות האמור יהאפשר, בדרכים, שירותים ומתקנים שהותקנו על יד את השימוש, במידת

ויות של ביצוע חלקי העבודה, לצורך מתן קבוע סדרי קדימאי לח רשוח הזמנים( לחוזה, המפק)ל ח'

פרעות לתנועה. כל חילוקי דעות בין בלנים אחרים כאמור ו/או מניעת הולה לקיות פעאפשרו

 תהיה סופית.בנושא הקבלנים האחרים לבין הקבלן יובאו להכרעת המפקח, והכרעתו 

יספק ויתן בלנים אחרים, ום הקלה עבאתר העבודות, ישתף פעוהקבלן ישמש כקבלן הראשי  24.2

השירותים הנדרשים להם לצורך ביצוע ם, את ה מטעמלקבלנים האחרים, לרבות לקבלני משנ

 העבודות על פי הנחיית המפקח, ובכלל זה:

מתן אפשרות והסדרת הכניסה לאתר למורשים בלבד, עריכת בדיקה וביקורת בכניסה  24.2.1

 ;מראש של גישה ופריקה לאתר, לרבות תאום

מידה חות ועבטיחות באתר גם עבור עבודת הקבלנים האחרים וביצוע בקרת בטיות לאחרי 24.2.2

טיחות בעבודה )עבודות בניה( כל המחויבויות של ״מבצע בניה״ בהתאם לתקנות הבב

 ;1988-התשמ״ח
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 ש ומתן הסברים עליהן ככל הנדר העמדתן לעיון באתר של כל תכניות העבודה הרלבנטיות 24.2.3

 ;עולהלצורך תיאום ושיתוף פ

ר לקי אתבכל ח ביצוע שירותי מדידה ותיאום ובכלל זה הכנת נקודות מיקום וגובה 24.2.4

 לרבות סימון שוחות וגבהים;, העבודות

כללי העבודות, לרבות המתקנים והמערכות הקיימות בו ועל  מידע רלבנטי על אתרמתן  24.2.5

 ;העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים

 ;, כפי שיקבע המפקחהעבודותר י אתתחומשטחי התארגנות ואחסון בהכנת והקצאת  24.2.6

לנים האחרים, ולרבות בודות על ידי הקבצוע הערש לביאספקה של חשמל ומים, ככל שייד 24.2.7

אשר יוקמו על ידי  מתן שימוש חופשי ולפי הצורך, במערכות החשמל והמים הזמניות

 ;הקבלן לפי הוראות הסכם זה

וד חרים יוכלו לעבם האבלניוע העבודות באתר כך שהקהעמדת תאורה מספיקה לביצ 24.2.8

 ;לילההיום וכל שעות הבאופן חופשי, ב

 , גיזום ענפים וכו' ככל שנדרש לצורך ביצוע עבודות הקבלנים האחרים;וןינתי גשירו 24.2.9

, ומועדי ההתחברות והניתוק של כל אחריות על תיאום העבודות הזמניות והקבועות 24.2.10

אזורי ם, כולל תיאום עצמ לביןבלנים האחרים וכן בינם העבודות, בין הקבלן לבין הק

 ;הםעבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מ

ע כל ההכנות הדרושות לקבלנים האחרים לצורך ביצוע עבודתם כגון: חריצים, צובי 24.2.11

בכל כמות וגודל שיידרשו, וכן ביצוע התיקונים  וכו'מגרעות, פתחים, במות, בורות 

פתיחת חורים, חריצים,  לל, כוהכללללא יוצא מ נים האחרים,הנובעים מעבודת הקבל

כות והמלאכות, וכן סתימתם לאחר י המערל רכיבמגרעות, פתחים למעברים ולצנרת ולכ

 ;צועי ומוחלט מסביב לכל הצנרת והרכיבים האמוריםמכן באופן מק

 ;שימוש בפיגומים עומדים וקיימים של הקבלן 24.2.12

יון מוחלט וסופי עם קע ניביצו .פת ביצוע העבודותביצוע ניקיון יום יומי במשך תקו 24.2.13

 ;ונקי בכל עתר ה מסודכך שיהי אתר העבודותהשלמת העבודות וארגון 

על כל הציוד והחומרים השייכים לקבלנים  בכל שעות היום והלילה שמירה קבועה 24.2.14

אחריות הקבלן לשמירה כאמור הינה מעיקרי ההסכם והעסקת חברת שמירה  .האחרים

 זו.ותו אחריה כדי לפטור את הקבלן מלא יהיה ב

ר בעקבות ות באתלעבוד ביצוע של כל התיקונים, תיקוני הפגמים וההשלמות הנדרשים 24.2.15

לנים האחרים, ולרבות בעקבות ביצוע עבודות הגמר, ביצוע העבודות על ידי הקבלן והקב

 והכל עד למועד השלמת העבודות. 
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ביצוע  ח עלופיקו ד השלמת העבודות,השתתפות במסירת העבודות של הקבלן האחר, במוע 24.2.16

 אמור.האחר ככל התיקונים וההשלמות באתר עד למסירת העבודות של הקבלן 

הקבלן יהיה זכאי לקבלת תמורה בגין תיאום הקבלנים האחרים והשירותים שיספק להם כאמור  24.3

 , כדלקמן:לעיל 24.2בסעיף 

כקבלני , כך שישמשו הקבלנים האחריםעם  תקשרמזמין הנחה את הקבלן להבמידה וה 24.3.1

יתקשר הקבלן ישירות עם כל קבלן אחר עליו הנחה ך, תמע מכמשנה של הקבלן על כל המש

. יה בהנחיה זו כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זהמבלי שיההמזמין כאמור, 

אחר, לן הלקב פת עבור השירותים שיספקבמקרה כאמור, יהיה זכאי הקבלן לתמורה נוס

 .בלן כאמורקשר הקימו הת+ מע"מ מהיקף העבודה של אותו קבלן אחר ע 6% בשיעור של

במידה והמזמין הוא שהתקשר ישירות עם הקבלנים האחרים, יעניק הקבלן לקבלנים  24.3.2

+ מע"מ  3%, וזאת בתמורה בשיעור של האחרים את השירותים המפורטים בסעיף זה

 .מורתקשר המזמין כאמו הר עיהעבודה של אותו קבלן אחמהיקף 

, ואותו קבלן אחר הוגדר עבודותלשטח הבמידה והמזמין הורה על כניסת קבלן אחר  24.3.3

בלן הראשי בשטח העבודות, יפעל הקבלן בהתאם להנחיות הקבלן האחר ויהיה כפוף כק

 לו, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תמורה נוספת.

לאמור בסעיף זה, או טענה בקשר /עה ותבי ורש, לא תעמוד לקבלן כלמלבד האמור לעיל במפ 24.4

נים האחרים, ולא או הוצאות הכרוכות בעבודת הקבל/מלות וו/או עלרבות לנזקים ו/או תשלומים 

יהיה בעבודת הקבלנים האחרים ו/או בכל עניין הקשור בהם, משום צידוק כלשהו לתוספת 

 לן.של עבודה כלשהי של הקב לתמורה לקבלן ו/או להארכת משך הביצוע

ת, חשמל, רת תקשו, לרבוחברות התשתיותקבלנים מטעם נ.ת.ע. וכן מטעם המזמין רשאי לאפשר ל 24.5

תאגיד המים, מתקני אופניים ו/או כלי רכב שיתופיים, לבצע עבודות בשטח העבודות. במקרה 

קבלן הראשי כאמור על הקבלן לאפשר את ביצוע העבודות מטעם קבלני חברות אלו, ולשמש כ

ם בלניק עבור עבודת . מובהר בזאת, כיים באתר העבודותהקבלנים העובד ל כלות עלנושא הבטיח

לא יהיה הקבלן זכאי לקבלת תוספת תמורה  שאת המזמין כאמור בסעיף זה,עבדו על פי הרשי

לעיל לא יחול על קבלנים  24.3.3, כך שהאמור בסעיף ביצוע העבודותו/או להארכת משך  כלשהי

 .אלו

בלן מביצוע התחייבות כלשהי אשר עליו לבצעה הקר לשחרכדי לעיל,  24.1 טןאין באמור בסעיף ק 24.6

 בהתאם להוראות החוזה, בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודה ו/או הוראות כל דין.

יל במקבלעיל, מובהר לקבלן, כי דרך כלל מבוצעות  24.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  24.7

והביוב וכן על ידי חברת החשמל  תאגיד המים, עבודות שונות על ידי עבודותיצוע המהלך בל

 .וחברות התקשורת לישראל

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  24.8

 .וזהל החית שיסוד
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 הוצאות 25

כי הוצאותיו  ,ל ספק, מוצהר ומוסכםכ עתלמניה, וחוזהבנוסף ומבלי לפגוע בכל הוראה אחרת של  25.1

ונזקיו של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הוראות פרק זה, הובאו בחשבון על ידו בעת 

 במכרז.הגשת הצעתו 

בגין שהם, סוג מין ומכל  ,מזמיןי מהשיפוהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או  25.2

 ייבויותיו על פי הוראות פרק זה.תחה ילויין מהוצאותיו ונזקיו /או בג
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 עובדי הקבלן -פרק ה' 

הקבלן יעסיק בכל אחד מאתרי העבודות, לטובת כל עבודה בנפרד, לפחות את חברי הצוות המפורטים  26

 להלן:

  -מנהל פרויקט 26.1

שנים לפחות בניהול וביצוע  10יסיון מוכח של לו נאשר מהנדס אזרחי בעל רישיון,  26.1.1

 נשוא חוזה זה. ותודלעב ומיםפרויקטים ד

מנהל הפרויקט יהווה את הנציג הרשמי של הקבלן באתר העבודות, והוא יופקד על ניהול  26.1.2

 הפרויקט על פי כל דרישות הרישוי והדין והתוכניות המאושרות.

 וקבוע.מיד ן מתמנהל הפרויקט ימצא באתר העבודות באופ 26.1.3

קטים דומים לעבודות נשוא חוזה ויפרצוע בבי שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  – מהנדס ביצוע 26.2

 זה.

 -מנהל עבודה  26.3

שנים לפחות בניהול פרויקטים דומים  10מנהל עבודה מוסמך אשר לו ניסיון מוכח של  26.3.1

 לעבודות נשוא חוזה זה.

העבודה במשך כל תקופת ביצוע קום ת בממנהל העבודה ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחו 26.3.2

לות המבוצעות בו, לרבות עבודת קבלני משנה עוהפות ועבודהקבלנית ועבור כל ה העבודה

 וקבלנים אחרים. 

על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה לרבות היותו אחראי  26.3.3

נוכח באתר  יהיהודה הבטיחות באתר העבודות. מנהל העבודה המאושר על ידי משרד העב

 העבודות בכל שעות העבודה.

ן למנות מספר מנהלי עבודה )למשל לצורך ביצוע בלהקוש מלדר המזמין יהיה רשאי 26.3.4

עבודות לילה(. הקבלן ימנה מנהלי עבודה נוספים על פי דרישת המזמין וללא תוספת 

 תשלום, והוראות חוזה זה יחולו גם על מנהלי העבודה הנוספים מטעם הקבלן.

ת הוראה בלמקעות ש 5 מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא וזמינות של – וסמךד ממוד 26.4

מהמפקח. השימוש בצוות המודדים יהיה לכל מטרה שתידרש על ידי המפקח ולא ישולם בגינו 

 מעבר למחירים הנקובים במחירון.

ת, לניוהקב הקבלן יעסיק חברת בקרת איכות לצורך בקרה על ביצוע העבודות – בקר איכות 26.5

 נספח בקרת האיכות. –לחוזה זה  בנספח ט'בהתאם לאמור 
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כנספח מוסמך משרד העבודה ובהתאם לאמור בנספח הבטיחות המצורף  –בתנועה  חותבטינה ממו 26.6

 )המפרט המיוחד(. ג'

 כנדרש על פי דין. –ממונה בטיחות בעבודה  26.7

פסול כל חבר רשאי לגם  יהיהשל המפקח, אשר מראש זהות כל אחד מהצוות הנ"ל מותנה באישורו 

 נהגותו.התת בחינאו מצוות שאינו מתאים מבחינת מקצועית ו/

עבור הצוות והאמצעים המפורטים בסעיף זה לא ישולם לקבלן תשלום נפרד, למעט אם מצויין במחירון 

אחרת. התשלומים לקבלן עבור הצוות כאמור כלולים במחירי היחידה ולא תהיה כל תוספת תשלום 

 .עבורם

 .ית של החוזהודיספרה וה הזה הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהו יףסע

 הרחקת עובדים 27

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח, בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק 

א למל על ידו במקום העבודה, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר

דיו. אדם שהורחק לפי קיתפצוע בבי קידיו, או שהוא נוהג מעשה מסוכן או מעשה הנחזה כרשלנותתפ

, והקבלן לא יהא לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה –דרישה כאמור 

ה לעיכוב עיל הווהזכאי לכל פיצוי, תמורה ו/או תשלום בגין החלפת עובד כאמור, והחלפה כאמור לא ת

 .לוחות הזמנים לביצוע העבודה על פי החוזה

 ידי הקבלן-עלם ח אדקת כספה 28

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח עליהם, 

 את אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם.

 עובדים ותנאי עבודה 29

 בודהים, במספר הדרוש לשם ביצוע העאמקצועיים ואחרמנוסים ים עובדסיק הקבלן מתחייב להע 29.1

שיון או היתר לפי כל דין, יעד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רמוה תוך

שיון או היתר כאמור. הקבלן מתחייב להיות בעצמו, יחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר

 יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה, על מנת שהמפקח וסמךו המאו לדאוג לכך שבא כוח

חוזה לקבלן. הוראה, היוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי  ו,וחבא כאו 

 הודעה או דרישה שנמסר לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.

או כל עובד של הקבלן או מי חברי הצוות מ חדא כללפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן  29.2

 )שבעה( ימים 7אין הם מתאימים, וזאת בהודעה מוקדמת של ח פקת המלדע שיועסק על ידו, אם

כאמור, חבר צוות ו/או עובד הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או השתתפות בגין החלפת  מראש.

 עבודה.וע הלביצוהחלפה כאמור לא תהווה עילה לעיכוב בלוחות הזמנים 

דין. הקבלן ישלם שכר ת כל הוראולתאם ההקבלן עובדים רק בויעסיק לביצוע העבודה, יקבל  29.3

ו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי יעבודה לעובדים שיועסקו על יד
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תו באו האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה

 יזור.א

יסים לקרנות ביטוח סוציאלי מ ה,עבודוע הו בביציהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על יד 29.4

בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 

 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

ל עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח לביטוח סוציאלי שתיו חובוהקבלן מתחייב לבצע את כל  29.5

 .1994-, וכן חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1995-שולב( התשנ"המ סח)נו אומיהל

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות, העובדים ורווחתם כדרוש בחוק,  29.6

מובנם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, דה כהעבוובין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח 

כמו גם התקנות לפי פקודה  1970-תש"ל [נוסח חדש]ת בעבודה טיחות הבודפקן לעניי. 1954-תשי"ד

כמבצע הבניה, מהנדס העבודה, המחזיק  –עבורו ועבור קבלני המשנה מטעמו  –זו, ישמש הקבלן 

 במקום העבודה והמעביד.

, ולהודיע על מינויו של הממונה על מונה על הבטיחותת המוראועל הקבלן לפעול בהתאם לה 29.7

בכלל זה, על הקבלן  בודה או לכל רשות אחרת, עם העתק מההודעה למזמין.העד למשרחות הבטי

לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד מגן אישי, 

 נחיות.המבצעים, כנדרש על פי דין וההם  אותהובציוד עזר המתאים לאופי העבודה 

מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח  ל,עיור למהאמבנוסף ומבלי לגרוע  29.8

הלאומי, וכל הצווים, התקנות וכו' שהותקנו או יותקנו לפי חוק זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור 

נושא חוזה, לרבות סק בביצוע העבודות שיועמי  כי כל עובדיו, שליחיו ו/או ,לעיל, מתחייב הקבלן

ופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע באת מורות האאלה שיעסקו בעבודו

 זכאי עובד. ןהעבודות, זכאים לכל הזכויות לה

 הקבלן מתחייב לשלם שכר לעובדיו לפי כל דין ובהתאם לדרישת החוק. 29.9

שיונות יכל האישורים והרל, עליו לקבל תחילה את ישרארחי אם הקבלן יעסיק עובדים שאינם אז 29.10

 , והוא מתחייב לפעול בהתאם לאישורים ורישיונות כאמור.יןכל ד על פי לכך הנדרשים

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  29.11

 .הפרה יסודית של החוזה

 מעביד-אי קיום יחסי עובד 30

קבלן ו/או ה יןיו בא יהכי הקבלן הינו "קבלן עצמאי", ואין ול ,וצהר בזאת במפורשומ סכםומ 30.1

ו/או מי  עירייה, העובדיו ו/או מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו, לרבות קבלני משנה, לבין המזמין

מרשה. כל מי שיועסק על ידי הקבלן בקשר לביצוע -מעביד, או מורשה-, יחסי עובדםמטעמ

ו מי א/ו יהריעיה ,דו של הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא ייחשבו כעובדי המזמיןעוב יחשבהעבודה, י

לשלם תשלום כלשהו  וו/או מי מטעמו יחויב עירייה, הו/או מועסקים על ידם. אם המזמין םמטעמ

הוצאות ו/או למי מטעמם  עירייה, ללעובד של הקבלן ו/או מי שיועסק על ידו ו/או יגרמו למזמין

פי ם )לעמי מטו/או מ עירייה, ההעסקתם, ישפה הקבלן את המזמיןם ו/או לבודתר לעכלשהן בקש
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)כולל, למען הסר ספק,  , על כל התשלומים וההוצאות שייגרמו להם, מיד עם דרישת המזמיןענין(ה

 .הוצאות משפט ושכ"ט עוה"ד(

י על פבלן תשלום שעל הקבלן לשלם כאמור, ייחשב לכל דבר וענין כתשלום המגיע למזמין מהק 30.2

 חוזה.ה

 פנקסים 31

ו של המפקח, פנקסים שיכילו רשימת ונרצעות לשביהקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו,  31.1

 קבלני המשנה שלו וספקיו, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

 הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה, את הפנקסים כאמור לעיל. 31.2

 רווחת העובדים 32

ה אכילועסקים בביצוע העבודה, סידורי נוחיות ומקומות בדיו, המלעו ודרוהקבלן מתחייב שיס 32.1

 במקום העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. יםותנא

 הקבלן יסיע את העובדים על חשבונו הוא למקום העבודה ובחזרה ממנו. 32.2

י , אלא אם הדבר מותר על פאסור לקבלן להלין עובדים, או אדם אחר, באתר העבודה או בסמוך לו 32.3

 .ור המפקח, מראש ובכתבקיבל לכך את אישן, ודי
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 הלאכומ מרים, חוציוד  -פרק ו' 

 ספקת ציוד, מתקנים וחומריםה 33

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים  33.1

מלואן ן, בהקבל, ולמילוי כל התחייבויות על פי החוזה לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש

 ובמועדן.

הליקויים שיתגלו או /ו אי ההתאמות, תגרעו, הממודגש במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים 33.2

או המוצרים  , הציודובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים , ציודבחומרים

 האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ו/או אושרו על ידי המפקח.

 בודהר העבאת חומרים וציוד 34

ר העבודה למטרות ביצוע לאתלן הקב ידי : חומרים שהובאו עלמשמעו "חומרים" , המונחזהפרק ב 34.1

, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים ההעבודה והשלמת

 העתידים להיות חלק מן העבודה.

מין ויחשבו רכושו מעת למז יכיםכל החומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה יהיו שי 34.2

ות מכל סוג שהוא בענין זה. הקבלן מתחייב בעלור שימ נייתתחול כל ת הבאתם לאתר העבודה ולא

חומרים וציוד שהובאו על ידי להביא האמור בסעיף זה לידיעת כל ספקיו ו/או קבלני המשנה שלו. 

מפקח, מראש מת ההסכ הקבלן לאתר העבודה, אין הקבלן רשאי להוציאם מאתר העבודה ללא

ם העבודה את הציוד והמבנים מקוא מהוצילן לובכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה, רשאי הקב

הארעיים השייכים לו, ואת עודפי החומרים. אולם, אם שילם המזמין עבור החומרים, יעשה 

 .בחומרים כפי שיורה המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השארתם ברשותו

והחומרים  יודשהצתב, ח בכו ציוד או חומרים בהוראות המפקח או המזמין, או הורה המפקסלנפ 34.3

ה. עבודאינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, יוציאם הקבלן מאתר ה 34.2 -ו 34.1לפי סעיפים קטנים 

ולם הקבלן יביא , אמיןהמז עלותמלהיות בבם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים א

 תמורתם חומרים חלופיים )אם נדרש לעשות כן על ידי המפקח(.

נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי, ולא 

רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה  –ות כן מלעשבלן יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הק

למכרם. לאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות ם, ימי עה()שב 7מוקדמת בכתב של 

 במכירתם, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל העודף שיוותר )אלא אם המזמין שילם עבורם(.

בהם אך ורק לצורך  שתמשי לההקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשא 34.4

חוזה, הום העבודה בהתאם להוראות ממקלן הקב ק ידוזה. אולם בכל מקרה של סילוחביצוע ה

, וזכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות כאמוררשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו 

 המזמין במקרה הנדון, כאמור.

יבם של חומרים וציוד כלשהם, ח לטהמפקאין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי  34.5

 פסילה תהיה בכתב.ת הודעא. השהו שאי לפסלם בכל זמןוהמפקח ר
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חומרים שיסופקו על ידי המזמין ישמשו אך ורק לביצוע העבודה, והקבלן ישמור עליהם, יבטחם  34.6

 .שכר העבודהוכו'. חומרים שיסופקו על ידי המזמין יופחתו מ

תו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה קרי החוזה והפרמעי הינוזה על סעיפי המשנה שבו סעיף  34.7

 .זההחושל  ודיתיס

 טיב החומרים והמלאכה 35

הקבלן ישתמש רק בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר, ובהתאם לאמור בחוזה, ובכמויות  35.1

 מספיקות.

ל חר שכל החומרים למיניהם, יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המתאימים, ולסוג המוב 35.2

רש באחד ממסמכי מפון בצוי ט אםאם מצויים בתקן יותר מסוג אחר, וזאת פר –ומר או המוצר הח

החוזה סוג אחד מתן התקן המתאים. בהעדר תקן ישראלי יחייבו התקנים הזרים המתאימים, לפי 

 קביעת המפקח.

 הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. 35.3

 .המציא למפקח מיד עם דרישה ראשונה העתק של תו התקן כאמורב לתחייהקבלן מ 35.4

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן  –סוימים על ידי המזמין רים מו חומפקסו 35.5

 לגבי טיב העבודה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה  35.6

וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר  האדםכח  שנעשתה וכן את הכלים,

של החומרים לבדיקת מעבדה מאושרת ומוסמכת, בעוד מועד, הכל כפי תם עברו להה, אהעבוד

 שיורה המפקח.

, יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו, ויהיו העבודה החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר 35.7

 וביצועה המלא.דה, העבובכמות הדרושה לצורך התקדמות 

 בדיקות מעבדה 35.8

וראות המפקח, דגימות מהחומרים י הולפוא, נו המתחייב לספק על חשבוהקבלן  35.8.1

ומהמלאכה שנעשתה ו/או שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר 

האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של החומרים 

, אשר יהיו פי שיורה המנהל ו/או המפקחכהכל  ידי המזמין, ר עלשתבח לבדיקת מעבדה

  .המעבדה בעצמושירותי בדיקות לקבלן לשכור את ות הורגם לאים רש

קיבל הקבלן הנחיה לשכור את שירותי בדיקות המעבדה בעצמו, יתקשר הקבלן עם מעבדה  35.8.2

ות בדיקותי מוסמכת כדין, אשר זהותה תאושר מראש על ידי המנהל. התשלום עבור שיר

  ות.דיקת הבמעבדהמעבדה יהיה על חשבון הקבלן וישולם על ידו ישירות ל
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על פי שיקול דעתו הבלעדי,  לחלופין, במידה והמזמין יבחר את זהות מעבדת הבדיקות 35.8.3

מכל חשבון שישולם לקבלן בהתאם  1.5%וינחה את הקבלן בהתאם, יקזז המזמין סך של 

 דה. המעביקת , כתשלום עבור שירותי בדלחוזה זה

ת מעבדה חוזרות, יקובד יצועעל בבמקרה בו המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יורה  35.8.4

באמצעות כל מעבדה שהיא, יהיו עלויות הבדיקות החוזרות על חשבון הקבלן, וזאת בין 

באמצעות תשלום הקבלן ישירות למעבדה ובין באמצעות קיזוז מחשבונות הקבלן, כמפורט 

  .זמיןת המל דעלפי שיקולעיל, 

גרוע מאחריות י לכד ף זהבסעימוסכם ומוצהר בזאת כי אי בביצוע הבדיקות כאמור  35.8.5

תוכן על ידי הקבלן הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודות. פרוגרמת הבדיקות 

. הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל ותאושר על ידי המפקח

 .או המפקח

או ם ו/יל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומריר לעבאמו לפגועמבלי  35.8.6

 .המיוחד ישור המפקח כנדרש במפרטלא יודצ

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להטיל את החובה לבצע את בדיקות המעבדה על  35.8.7

 הקבלן עצמו, על חשבונו ואחריותו של הקבלן בלבד.

הפרת תנאי מתנאיו החוזה והפרתו ו/או קרי מעי זה על סעיפי המשנה שבו הינוסעיף  35.8.8

 .ההחוזשל  תהווה הפרה יסודית

 שלבי עבודה ובדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים 36

הקבלן מתחייב להודיע למפקח בכתב על סיומו של כל שלב משלבי העבודה, ולא ימשיך בביצוע  36.1

 .בכתב אלא לאחר אישור המפקח ,השלב הבא

יות כנותו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד על פי התיו או הסתרכיסואת  הקבלן מתחייב למנוע 36.2

ה או מוסתר, לפני שאותו חלק מהעבודה נבדק על ידי המפקח, והמפקח אישר לכסותו כוסת מלהיו

 או להסתירו.

)שני(  2הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, לפחות  36.3

ן לבחוהאמור מוכן לבדיקה. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק,  החלקש, שימי עבודה מרא

 ת החלק האמור מהעבודה, לפני כיסויו או הסתרתו.ד אמדוול

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך  36.4

פקח. לא מילא ל המנו שבדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקונו, לשביעות רצו

צע בעצמו ו/או להורות על ביצוע לב פקחי המרשא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה,

צב כל בדיקה ו/או עבודה לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל חלק מהעבודה, ולאחר מכן להחזיר המ

 .לקדמותו
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 קייםלעיל תחולנה על הקבלן. אולם אם  36.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  36.5

לעיל, וכן התברר, לאחר בדיקת המפקח, כי העבודה בוצעה  36.3 -ו 36.2אות סעיפים הורלן הקב

 תחולנה ההוצאות על המזמין. –המפקח של  מלאהלשביעות רצונו ה

ן רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן קבלל הזה עעיף הוצאות שחלות לפי ס 36.6

 שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרהסעיף  36.7

 .של החוזהדית יסו

 חקירת פגמים וסיבותיהם 37

המפקח לדרוש מהקבלן לבצע בדיקה וחקירה לגילוי  שאי, רצועהן בינתגלה פגם בעבודה בזמ 37.1

סיבות הפגם. לאחר המצאת דו"ח הבדיקה למפקח, יתקן הקבלן את הפגם באופן שיאושר על ידי 

 המפקח.

 ת החקירה והתיקון על המזמין.וצאולו הלא היה הקבלן אחראי לפגם, לפי שיקול דעת המנהל, יחו 37.2

נהל, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, ובנוסף לכך המ דעתקול י שיהיה הקבלן אחראי לפגם, לפ 37.3

 יתקן הקבלן את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ובהתאם להוראות המפקח.

לן הקב ישלםאם הקבלן אחראי לפגם, אולם, לפי שיקול דעת המנהל, אין הפגם ניתן לתיקון,  37.4

בכל סעד ו/או זכות נוספים וע לפגכדי יים למזמין את מלוא הפיצויים בגין כך. אין בתשלום הפיצו

 .על פי החוזה ו/או כל דין ו/או אחרים של המזמין

 הגנה על חלקי עבודה 38

הקבלן ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים, לשם הגנה על העבודה, חלקי העבודה, החומרים 

 תפחתשלא , במידה עבודה וכו', מפני נזקים והשפעות אקלימיות וכו'כי התהליוהמוצרים ב

. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ינקוט הקבלן ר בעניין במפרט המיוחד )נספח ג'(אמומה

בסידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי גשם או שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני שרב, 

 ץ ו/או ציוד וכו'.או עת ו/גשמים וכו', כיסוי צנר

ל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים י כמפנוגן דה מבנוסף לכך יהיה כל חלק גמור של העבו

העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר, אם על ידי הקבלן ואם על 

 ידי צדדים שלישיים.

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה 39

 לן, תוך כדי מהלך העבודה:ת לקבהורואי להמפקח יהיה רש 39.1

זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת  פתקותוך תדה, בלסלק חומרים מאתר העבו 39.1.1

 המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
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 להביא חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בסעיף קטן 39.1.2

 .לעיל 39.1.1

ש בחומרים בלתי מושיידי  קם עללסלק, להרוס ולבנות מחדש כל חלק מהעבודה שהו 39.1.3

 מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לחוזה, או בניגוד להוראות המפקח.

לעיל. סילוק החומרים  39.1הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן  39.2

ה מאושר על ידי הרשויות המוסמכות, והקבלן יכשפמקום ורק להפסולים ופסולת בנין יבוצע ואך 

 יציג אישורים לביצוע האמור.

המפקח,  ידי ה עללעיל יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכ 39.1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן  39.3

 .יםורה האמלמלאכשבוצע בקשר לחומרים וועל אף כל תשלום ביניים 

 39.2, או אחר האמור בסעיף קטן לעיל 39.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  39.4

וע יצבבוכות ת הכרמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאוהמזיהא לעיל, 

. המזמין )חמישה עשר אחוזים( מהוצאות כאמור, בגין הוצאות כלליות 15%, בתוספת ההוראה

יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן 

 .מהערבויותבות , לרמהקבלן בכל דרך אחרת

באחריות הקבלן לשנע על חשבונו , בודותוע העאם יאושר לקבלן לסגור ציר עבודה לצורך ביצ 39.5

ואחריותו את פחי האשפה באותו ציר עבודה, למקום שבו תתאפשר גישת משאיות אגף התברואה 

 לצורך ריקון פחי האשפה. עירייהב

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /תו ווהפרזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה סעיף  39.6

 .יסודית של החוזה

 דהבותר העקוי אני 40

בהתאם להנחיות המפקח ו/או הנחיות יפעל ר בכל עת, ודהקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסו 40.1

. הקבלן יסלק מאתר העבודה, מדי יום ו/או לפי הנחיות המפקח, אתר העבודהלניקוי  עירייהה

 קבלן.והכל על חשבונו של ה -אשפה וכו' עודפי אדמה, פסולת,  יוד,פי צעודפי חומרים, עוד

עבודה, ינקה הקבלן את אתר העבודה, וכן יסלק ממנו את מתקני העבודה, הציוד גמר ה מיד עם 40.2

והחומרים המיותרים, המבנים הארעיים מכל סוג שהוא, הפסולת והאשפה, וימסור את אתר 

 רצון המפקח. יעותולשבהעבודה כשהוא נקי ומתאים למטרתו, 

ום מאושר על ידי הרשויות המוסמכות מקל ך ורקלקו אעודפי החומרים, הפסולת, האשפה וכו', יסו 40.3

הקבלן יגיש למפקח אישור חתום מאתר הפינוי/מחזור, שבו  ו/או למקום שייקבע על ידי המפקח.

ורים אלה איש יגישירשם תאריך הפינוי, שם הקבלן, מקור הפסולת )אתר העבודה( ומשקל. הקבלן 

החשבון הסופי ללא קבלת כל ת א יאשר ין לאלמפקח על בסיס שבועי. מובהר במפורש, כי המזמ

 האישורים החתומים כאמור בדבר פינוי הפסולת.

הקבלן ימסור למפקח, על פי דרישתו, אומדן כתוב של כמות הפסולת העשויה להצטבר כתוצאה  40.4

ח תעודה מאתר אתר הפינוי המעידה על סך למפקציג מהעבודות. בתום ביצוע העבודה, הקבלן י
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וי. ככל שקיים פער בין כמות הפסולת המופיעה באומדן, לבין ינהפבאתר פרקה כמות הפסולת שנ

כמות הפסולת הנקובה בתעודת אתר הפינוי, יספק הקבלן למפקח הסברים להבדלים הקיימים בין 

 הכמויות.

ות שנגרמו ין לבצען והקבלן ישא בכל ההוצאהמזמשאי לא ביצע הקבלן ההוראות האמורות לעיל, ר 40.5

 הקבלן למזמין על פי החוזה, לכל דבר וענין.ל ש כחוב ו זאתלמזמין, וירא

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף  40.6

 .יסודית של החוזה

 

 מהלך ביצוע העבודה  -פרק ז' 

 דההעבוהתחלת ביצוע  41

תיק לגבי בנפרד שיוצא  ודה,עבההקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בצו התחלת 

וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה חוזה זה, תנאי  נשואעבודה ה

ובהתאם ללוח הזמנים, אלא אם קיבל מהמפקח הוראה מפורשת  שנקבעה בצו התחלת העבודה

 בכתב.מראש ואחרת, 

 ר העבודה לרשות הקבלןת אתהעמד 42

לרשות הקבלן את אתר העבודה או אותו חלק ין מזמיד היעמ לפני המועד להתחלת ביצוע העבודה, 42.1

שנקבע ממנו הדרוש, לדעת המפקח, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים 

ועמד ה שהעבודהקבלן יתעד את אתר ה .של העבודה על פי החוזה ולשלבי ההתקדמותבחוזה 

 .ערךוד שהתיעבאמצעות צילומי וידאו ויעביר למפקח העתק מלרשותו 

לאחר מכן, יעמיד המזמין לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכל כפי  42.2

 ולשלבי ההתקדמותשנקבע בחוזה שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים 

 .של העבודה על פי החוזה

-הקבלן הינו ברכי גש מוד דין,שחרר את הקבלן מחבות כלשהי, על פי החוזה ו/או על פי כל י למבל 42.3

זכות , ולא תוקנה לו והוא לא יהיה בעל זכות לגבי אתר העבודה )לרבות בלבדבאתר העבודה רשות 

 .כלשהי(קניינית 

פי החוזה  ה עלעבודמובהר בזאת, כי הרשות להימצא באתר העבודה, ניתנת לקבלן לצורך ביצוע ה 42.4

מטעמו ועובדיהם יפנו את אתר  שנההמ בלניו, קבלבד, והקבלן מתחייב, כי יפנה ויגרום שעובדי

 העבודה מיד עם גמר ביצוע העבודה ו/או על פי הוראות המזמין.

מובהר בזאת והקבלן מאשר, כי המזמין לא יעמיד לרשות הקבלן שטח התארגנות, ולא ישא  42.5

 העמדת שטח התארגנות ו/או קבלת זכות מעבר ו/או זכות שימוש .גנותבתשלום עבור שטח התאר

 ם, לצורך ביצוע העבודה, תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.לשהן כרקעיבמק
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 הכנות לביצוע העבודה 43

לפני תחילת ביצוע העבודה, יבצע הקבלן את כל ההכנות הדרושות לביצוע העבודה, לשביעות רצונו  43.1

ים נובעאו ה, הכרוכים ו/שהםסוג מין וא בכל ההוצאות והתשלומים מכל ן ישהקבלשל המפקח. 

, לרבות אלו המפורטות להלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כאמור צוע ההכנות הדרושותמבי

 .ובמפרט המיוחד )נספח ג'( יבצע הקבלן, גם את הפעולות המפורטות להלן בסעיף זה

ת נספחיו, נמסרה לביצועו של הקבלן רבו, לה זהבחוזלעיל ובנוסף לאמור  43.1מבלי לפגוע בסעיף  43.2

עבודה כלשהי, כחלק משלבי ההערכות וההכנה לתחילת ביצוע העבודות, הקבלן מתחייב לפעול 

זה,  לחוזה 'י פחנסלביצוע, ולבצע את כל השלבים המפורטים בנוהל קבלת רישיון עבודה וכניסה 

 ה.החברידי כתנאי וכחלק משלבי ביצוע העבודה שנמסרה לו על 

ותכנית התארגנות שתכלול שטח התארגנות מגודר למיקום העבודה אתר של הקבלן יצרף תרשים  43.3

חומרים, מיקום משרדים, חניית כלי צמ"ה, מיכל סולר וכיוצ"ב, והכל בכפוף לקבלת אישור 

בלת כל היתרי הבנייה הדרושים על פי דין, על חשבון ף לקבכפוהמפקח ובהתאם להנחיותיו, ו

 ן.הקבל

ויעבירם לידי המפקח  וצילומי וידיאוצילומי רחפן  ,ם את אתר העבודה בצילומי סטילסלצבלן יקה 43.4

 . על חשבון הקבלן ו/או המזמין על פי דרישתם

 ספח ג'(.ד )נמיוחהקבלן יקים את משרדי האתר ומשרד למפקח, בהתאם למפורט בעניין במפרט ה 43.5

 טלפון נייד.העבודה, במכשיר  אתרו בהיותד, בהקבלן ידאג לכך שמנהל העבודה מטעמו יהיה מצוי 43.6

, עירייההקבלן יתחבר למקור מים, במקום שייקבע על ידי המזמין ובתאום עם מחלקת המים ב 43.7

 ואשר יהיה בגבול אתר העבודה או בסמוך לו.

ישא בכל ההוצאות ש לו לביצוע העבודה. הקבלן דרו יהיהמים וצנרת מים כפי ש-הקבלן יתקין מד 43.8

 ו/או בחיבור, בגין צריכת מים ובתשלומים לרשויות המוסמכות. קנהבהתכים הכרווהתשלומים 

ל שיכיחזיק הקבלן, באופן קבוע באתר העבודה, מיכל מים לעיל, י 43.8אמור בסעיף קטן בנוסף ל 43.9

 העת, מים בכמות לשני ימי עבודה לפחות. כל

רבות גנרטור, את החשמל הדרוש לביצוע העבודה. כל , להואור של מקהקבלן יספק, מכ 43.10

 ןאופבההוצאות הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו יחולו על הקבלן. המזמין לא יהא אחראי, 

הזמנים על ב בלוחות עיכולה ל, ואלה לא יהוו עיכלשהו, בגין הפסקות באספקת חשמל ו/או מים

 .פי החוזה

ין יתקין על חשבונו באתר העבודה שלטים, ככל זמהמ וזה,ם לחאלא אם נאמר אחרת בנספחי 43.11

שלטי אזהרה , , למעט שלטי הסדרי תנועה בזמן ביצוע"(השלטים" –)להלן שימצא לנכון 

ן על חשבוו לןקבה ל ידי, שיבוצעו ע, ושלטי אתר כמפורט במפרט המיוחד )נספח ג'(נדרשים

 המזמין ובכפוף לאישורו.
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ם ולניקיונם של השלטים, להעתקתם אם יש צורך מותלשלבלן ג הקבמהלך תקופת העבודה ידא

 ., על חשבונוולפי דרישת המפקח

מבלי לפגוע באמור בסעיף זה, וככל שיהיה צורך בכך, יעמיד הקבלן באתר העבודה שלטי 

 ידי המפקח. ו עלידרשאזהרה הנדרשים על פי כל דין ו/או שי

ראה הקבלן י כל דין ו/או אם ל פו עו/א מכותאם הדבר מתחייב על פי הוראות הרשויות המוס 43.12

, ו/או בסביבתו או המפקח כי יש צורך, למען ביטחונם האישי של מי מהגורמים באתר העבודה

או ו/ ללרבות המזמין או מי מטעמו ו/או הקבלן או מי מטעמו, להסתייע בשוטרי משטרת ישרא

, תכנית להצבת עירייההאל ו, יכין הקבלן, על חשבונו, ובאישור משטרת ישרבחברת אבטחה

 באתר העבודה.ו/או חברת אבטחה שוטרי משטרת ישראל 

המזמין ישתתף בעלות שכירת שירותיהם בפועל של שוטרים ו/או חברת אבטחה מורשית 

  להלן. 58.8כמפורט בסעיף 

 העבודה השלמתמועד  44

ר השלמת חלק כלשהו של העבודה, לפני סיומה המלא בדב חוזהלה בהכלובכפיפות לדרישה כלשהי 

תוך על פי הוראות החוזה, והגמור של העבודה, מתחייב הקבלן להשלים את ביצוע העבודה כולה, 

 .צו התחלת העבודהבהמועדים שנקבעו 

 העבודמת השינויים במועד להשל 45

א יכול היה לצפותן לן להקב אשר יבותארע אירוע העלול לגרום להארכת משך ביצוע העבודה, בנס 45.1

 –)להלן בסעיף זה , יודיע על כך הקבלן למנהל, בכתב בלבד את התרחשותןוכן לא יכול היה למנוע 

 ."בקשת הקבלן"(

ו/או  דו למניעתןעל יקטו בבקשת הקבלן יפורטו הנסיבות הנטענות על ידי הקבלן, הפעולות שננ 45.2

ף כל הראיות התומכות בטענת צירוה, בעבודיב ה, פרוט ההשפעה על משך הביצוע וטצמצומן

 הקבלן.

)שבעה( ימים מיום שארע האירוע הנטען על ידי הקבלן. לא תוגש  7בקשת הקבלן תוגש למנהל תוך  45.3

ו תשלום ו/א בודהבקשה תוך המועד הנ"ל, יהיה הקבלן מנוע מלתבוע הארכת משך ביצוע הע

 כלשהו בגין כך.

נוספות, ויודיע את  ואסמכתאות ראיות בלתלדרוש ק זכאיידון בבקשת הקבלן, יהיה  המפקח 45.4

להאריך את משך ביצוע העבודה, יודיע לקבלן את תקופת  המפקחהחלטתו לקבלן. החליט 

 הינה סופית. המפקחההארכה המאושרת על ידו. החלטת 

 בגיןמין וסוג שהם, מכל  ,היה זכאי לכל תשלום ו/או פיצויא ילן לכי הקב ,להסרת ספק, מוסכם 45.5

של העבודה, לרבות עיכובים בגין אי קבלת אישורים מרשויות מוסמכות  עביצושך הכת מהאר

 .ומשטרה( עירייה)כגון: 
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נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון, ולדעת המפקח לא הייתה לקבלן אפשרות למנוע את  45.6

 בלבדה, ושאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודה, והמפקח יכריע בבקשר, רכאמוהעיכוב 

 ו התנאים הבאים:קיימשהת

הקבלן הודיע בכתב למפקח על הסיבה להארכה המבוקשת מיד בסמוך למועד בו נודע לו  45.6.1

 עליה;

ימים ממועד אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע  30-הבקשה הוגשה בכתב לא יאוחר מ 45.6.2

 העבודה;

צוע בבי יכובו לעיג למפקח ראיות על כך שהנסיבות האמורות אכן אירעו וגרמן הצהקבל 45.6.3

 העבודה, לרבות יומני עבודה ולוח זמנים מעודכן;

הקבלן נקט וינקוט בכל הצעדים הנדרשים להקטנת העיכוב ולהקטנת הנזקים לרבות אי  45.6.4

 החזקת עובדים ו/או אי החזקת כלים בבטלה וכו'.

ן בקשת הקבלן, במלואה או בחלקה, וכן את משך הזמלקבל את  האם קבועהמפקח יהיה רשאי ל 45.7

הזמנים כאמור. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפקח לקבוע כי ההארכה תחול לוח דכן יעו בו

 רק לגבי חלק מסוים מהעבודה.

 אתלא יכול היה למנוע ובנסיבות אשר הקבלן לא יכול היה לצפותן נגרם עיכוב בביצוע המבנה  45.8

יחושבו  אשר קורהות תהוצא, יהיה זכאי הקבלן לקבלת אינן מהוות כוח עליון, ואשר ותןחשתרה

חוזה להתקשרות בין המדינה לבין  - 3210 חוזה מדף"-( ל5) 42בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף 

", או כל סעיף קבלן לצורך ביצוע עבודות הנדסה בנאיות, כפי שאושר על ידי הוועדה הבין משרדית

  לו.גדיר את נוסחת שיעור הוצאות התקורה בנסיבות אמקומו והמוא בשיב אחר

עיכוב בביצוע העבודה, לא יובאו בחשבון הפסקות זמניות בביצוע העבודה, וכן תקופת הבחישוב  45.9

 התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה לבין תאריך התחלת העבודה בפועל.

הסופי, ובכפוף לכך ולם לקבלן עם תשלום החשבון , ישאושרהפיצוי לקבלן על פי סעיף זה, ככל וי 45.10

בקשה לתשלום הפיצוי שאושר. סכום הפיצוי לא יהיה צמוד למע"מ,  סופיון הלחשבירף שהקבלן צ

 ויתווסף לו תשלום מע"מ בשיעורו כדין.

בלן למען הסר ספק מובהר כי הפיצוי על פי סעיף זה הוא פיצוי סופי, מלא ויחד בגין כל הוצאות הק 45.11

תשלום ו/או  ו/אוצוי ל פיי לכהתמשכות הביצוע, וכי מעבר לפיצוי זה לא יהיה הקבלן זכאעקב 

 תוספת עקב התמשכות העבודות כאמור.

 שמירת שבת וחג ושעות העבודה 46

לא תבוצע עבודה כלשהי באתר הביצוע בימי שבת וחג. העבודה באתר תופסק לחלוטין, לפחות  46.1

 שעתיים לפני כניסת שבת וחג.
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, העירייה ע"י ותרוי שיאת, כי הקבלן יהיה חייב לבצע עבודה בכל שעות הפעילות כפבז סכםומ 46.2

לא תבוצע עבודה כלשהי באתר העבודה בשעות שלאחר שקיעת החמה ולפני אולם, בכל מקרה 

הפר הקבלן את הוראות  ., מראש ובכתבאלא אם יתקבל אישור מפורש מהמפקח -זריחתה למחרת 

 ₪ לכל יום עבודה. 1,500מוסכם כלפי החברה בסך של  יצויב בפיסעיף זה, יחו

כאמור, לרבות בימי שבת ומועדי ישראל ובשעות  העירייהישור ם מאורגים החועדיעבודה במ 46.3

הלילה, תעשה רק לאחר שניתן אישורו המפורש של המפקח לכך, ובתנאי שהקבלן קיבל את כל 

בלן הוא שישא בכל העלויות . הקאלו אישורי הרשויות והגופים המוסמכים לעבודה במועדים

 ר.כאמוהנדרשות לצורך קבלת אישורים 

בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע ממנו, לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק  לעיל האמור 46.4

 למניעת מפגעים.

 החשת קצב ביצוע העבודה 47

בע תחילה, שנק מכפיאם לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, יהיה צורך להחיש את קצב ביצוע העבודה  47.1

 יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן.

ביצוע העבודה בהתאם לדרישה,  , וככל שניתן, לצורך החשתכולתוטב יכמי עשותיב להקבלן מתחי

 ולמלא אחר כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

בביצוע העבודה,  משיךן להמזמיאי הלעיל, רש 47.1 לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן 47.2

, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, ויהיה רשאי להשתמש בחומרים ו/או ציוד חלקהכולה או 

הנמצאים באתר העבודה ו/או שהוזמנו לצורך ביצוע העבודה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע 

 חוזה.ה תנאיל 68ף בסעימור בא

חלקה, לעיל, רשאי המזמין להמשיך בביצוע העבודה, כולה או  47.2מבלי לפגוע באמור סעיף קטן  47.3

הנמצאים באתר העבודה  ציודאו /בעצמו ו/או באמצעות אחרים, ויהיה רשאי להשתמש בחומרים ו

 .העבודה ו/או שהוזמנו לצורך ביצוע

ן בהוראות סעיף זה, ובכלל זה באי משלוח הודעה כאמור על ידי המנהל, כדי פק, איהסר ס עןלמ 47.4

 לגרוע מהתחייבויות הקבלן לסיים את העבודה במועדים הקבועים בחוזה.

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש 48

דין כל  חוזה זה ו/או לפיתנאי כל סעד לפי  קבלןוע מהת החוף לתבחוזושל אמבלי לפגוע בזכותה  48.1

חייב לשלם  קבלןות לקבלת כל סעד ו/או צו מערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית, יהיה הלפנ ו/או

לאחוזות החוף, מיד עם דרישה ראשונה, את הסך הנקוב בכל אחד מהסעיפים הקטנים המפורטים 

 רטותוי וכדמי נזק מוסכמים ומוערכים מראש, בגין ההפרות המפוכפיצין, להלן, בתוספת מע"מ כד

בלי שתחול על אחוזות החוף חובת הוכחת נזק ו/או הערכת הנזקים שנגרמו ו/או את מן, זלהל

 שיגרמו לאחוזות החוף בגין ההפרות האמורות:

 ו/אוזה  הקבלן יפר הפרה יסודית את חוזה זה, או יפר הוראה אחרת של חוזהבמקרה שבו  48.1.1

 14 תוך הפרהאת התקן ייפר הוראה מהוראות המפקח ו/או המנהל ו/או החברה ולא 
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פיצוי קבוע חברה שלם להקבלן י, החברה לעשות כן תממועד דריש)ארבעה עשר( ימים 

הצפוי של  כהמער 10% -השווה לסך ומוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, ב

ה )בצרוף מע"מ( ו/או מערכה בפועל זה זי חוהעבודה המסוימת המבוצעת עפ"י תנא

 ₪ )מאה אלף(  100,000 -א יותר מל, אולם נייםן השמבי גבוה)בצירוף מע"מ(, לפי ה

הצדדים מצהירים ומאשרים )צמוד לעליית המדד הבסיסי של חוזה זה(.  )בצירוף מע"מ(

 ,יםהנזקנקבע על ידיהם לאחר הערכה שקולה וזהירה של  ך הפיצוי המוסכםבזאת, כי ס

לפיה סך ענה כל טעון מלט הקבלן יהא מנוע, ולפיכך האמורה עקב ההפרהחברה שיגרמו ל

 .אינו סביר או נקבע כקנס הפיצוי המוסכם

אלף  , פיצויים מוסכמים בסך שלמזמיןישלם הקבלן ל, הגשת לוח זמניםבפיגור בגין  48.1.2

ופה ו/או תר מכל מבלי לגרועבהגשה וזאת לכל יום של איחור  ₪( 1,000שקלים חדשים )

עבור  .פי כל דין-ו/או על  הזזה ת חווראוסעד אחרים ו/או נוספים המוקנים למזמין על פי ה

כל מקרה בו הקבלן לא ישתף פעולה עם יועץ לוחות הזמנים מטעם המזמינה, ישלם הקבלן 

 ₪(.  5,000למזמינה פיצויים מוסכמים בסך של חמשת אלפים שקלים חדשים )

הקבלן הוראה מהוראות  יפר שבומקרה לעיל, ב 48.1.1עיף ר בסהאמומבלי לגרוע מן  48.1.3

ישלם , המפקח לעשות כן תממועד דרישהמפקח ולא יתקן את ההפרה תוך יום עבודה אחד 

 2,000סך של פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, בחברה להקבלן 

 .לכל יום איחור שקלים חדשים יים()אלפ

אתר לניקוי בקשר  היעיריההנחיות  ו/אופקח ת המנחיוהאם הקבלן יימצא כמפר את  48.1.4

עודפי אדמה, עודפי חומרים, עודפי ציוד, פסולת, העבודה, ובכלל זה במקרה שבו יפנה 

ה תרופמכל מבלי לגרוע לאתר שאינו מאושר על ידי הרשויות המוסמכות, אזי אשפה וכו' 

כל דין,  פי-עלו/או זה החו ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים למזמין על פי הוראות

של  סךפיצוי קבוע ומוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, בהקבלן ישלם למזמין 

 .כן יתקן את ההפרה האמורה לאלתרו, למקרה )שלושים אלף( שקלים חדשים 30,000

שקיבל בעניין בטיחות בעבודה, בין אם הנחיות אלה ניתנו יות הנח אם הקבלן יימצא כמפר 48.1.5

אזי , כל גורם אחרממונה בטיחות ו/או  ידיי המפקח ו/או על או על ידמזמין ו/על ידי ה

מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים למזמין על פי הוראות מבלי לגרוע 

 5,000סך של בוע ומוסכם מראש, קבי צופיהקבלן ישלם למזמין פי כל דין, -ו/או עלהחוזה 

 .וכן יתקן את ההפרה האמורה לאלתר, ההפר מקרהלכל  אלפים( שקלים חדשים חמשת)

אם הקבלן יימצא כמפר את הוראות המפקח ו/או הנחיות העירייה בקשר עם איסוף  48.1.6

מכל תרופה ו/או סעד מבלי לגרוע פחי אשפה למקום מיועד שייקבע, אזי פסולת והעברת 

ן הקבלין, פי כל ד-ו/או עללמזמין על פי הוראות החוזה  נוספים המוקניםאו /ים ואחר

 3,000סך של פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, בלם למזמין יש

 .וכן יתקן את ההפרה האמורה לאלתר, לכל יום הפרה )שלושת אלפים( שקלים חדשים

ותו ו המיוחדת באשר להבטחת תקינריותר אחאם הקבלן יימצא כמפר את ההוראות בדב 48.1.7

טח, אזי עבור חלקי ציוד בזמן עבודתו בשהתנועה  להכוונת ושלמותו של הציוד והאביזרים

ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח )כדוגמת מבזק שאינו פועל 

ר ביזכל א, בגין ₪ ליום 500דרש, מעקה פגום וכיוב'(, יופחת מחשבון הקבלן סך של כנ

 פגום.
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ן )לרבות ה וימסרבי העבודו/או כל שלב משל הביצוע העבודאת אם לא ישלים הקבלן  48.1.8

כפי שיתעדכן )לוח הזמנים ]גאנט[ של העבודה תוך התקופה הנקובה בה( ימסירתן לעירי

ן כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש, בגין כל יום איחור (, ישלם הקבלן למזמימעת לעת

ו/או בגין כל יום איחור ת העבודה ועד למועד השלמתה בפועל, השלמבע לשבין המועד שנק

 חמשת) 5,000סך של עבודות ועד למועד מסירתן בפועל, ביצוע הד השלמת שבין מוע

וב בביצוע העבודה שאושר כי עיכ ,. מוסכםשל איחור )או חלק הימנו( ( ש"ח ליוםאלפים

ור. הפיצוי הנ"ל ישולם על האמ הקנסמראש על ידי המפקח לא יטיל על הקבלן את בכתב 

משלבי ימים, בביצוע שלב כלשהו )עשרה(  10ולה על קבלן, גם במקרה של איחור העידי ה

כי סכום הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם כסכום פיצוי  ,. הצדדים מצהיריםבינייםה

 בעיכובגין לכל יום של איחור. כן רשאי המזמין לעכב או לדחות תשלום חשבונות סביר 

פי נוסף על חר ו/או . אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של המזמין לכל סעד אכאמור

יום יהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם  30איחור העולה על  החוזה ו/או על פי כל דין.

 לעיל. 48.1.1המוסכם הנקוב בסעיף  זה ויזכה את החברה גם בפיצוי

ציוד ופריטי ה, המפקח אספקת משרדי האתראם הקבלן יימצא מפר את ההוראות בדבר  48.1.9

שבהם, אזי בגין כל יום עיכוב באספקת המשרדים והציוד כאמור, יופחת מחשבון הקבלן 

 ן את ההפרה האמורה לאלתר.( וכן יתק₪ )אלף ₪ 1,000 סך של

הגנת עצים ומניעת הינזקותם, שר לו באאם הקבלן יימצא מפר את ההוראות בדבר אחריות 48.1.10

₪ )חמשת  5,000הקבלן סך של  מחשבון ח, יופחתיעת המפקין כל עץ שיינזק, לפי קבאזי בג

 ., וכן יתקן את ההפרה האמורה לאלתר ככל שניתן )בהתאם להחלטת המפקח((אלפים ₪

זה לעיל יהיו צמודים לעליית המדד 48כל הסכומים הנקובים בסעיף הר בזאת כי מוב 48.1.11

 ה זה.הבסיסי של חוז

מכל זה לעיל הפיצויים האמורים בסעיף הקנסות ו/או ין יהיה רשאי לנכות את סכום זמהמ 48.1.12

לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום  סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי

שחרור הקבלן מהתחייבותו  כשלעצמו משוםבו  אין הפיצויים או הניכוייםהקנסות או 

 , או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.חות הזמניםולו חוזהפי העל  להשלים את העבודה

 הפסקת העבודה 49

צמיתות, לפי הוראה בכתב , לזמן מסוים או לחלקההקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או  49.1

יחדשה, אלא אם ניתנה לו על ידי  ולא ראה,מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהו

 המנהל הוראה בכתב על כך.

, ינקוט הקבלן באמצעים לעיל 49.1דה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן וע העבופסק ביצוה 49.2

 טחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.להב

מת מקטע ת תבוצענה במקטעי עבודה שונים ונפרדים, באופן שלאחר השלודושהעבתכן מובהר, כי י 49.3

בודה הבא אחריו, ולפיכך, במקרים אלה, וים, תתחלנה ביצוען של עבודות במקטע העעבודה מס

צוע בין המקטעים האמורים, לרבות במקרים תיתכנה הפסקות בביצוע העבודות במעבר הבי

ים הדרושים לביצוע העבודות לגבי כל מקטע כאמור שורהאי קבלת כלתלוי בשמעבר זה, יהא 

בגין ביצוע העבודה א זכאי לכל פיצוי, תשלום ו/או תמורה נוספת לן לא יה, כי הקבבנפרד. מובהר

)שלושים( ימים  30זמן העולה על בשלבים כאמור ו/או בגין הפסקת העבודות כאמור, גם לפרק 
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 , מכל מין וסוג שהם,או תביעהו/, דרישה ל טענהו, כהא לאין לו, ולא ת רצופים, והוא מאשר, כי

 כך., בקשר לוטעמאו מי מ/ו מזמיןנגד ה

הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו עקב מעשה או מחדל של נגרמה הפסקת עבודה, לדעת המנהל,  49.4

, והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום אות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלןלקבלן תוך כדי מילוי הור

 .עקב הפסקת העבודה כאמורצוי ו פיו/א

 השהייה יזומה של עבודות הקבלן 50

להשהות את דרש יכי ידוע לו כי יתכן ובכל שלב בביצוע העבודות, הוא יבזאת מאשר לן הקב 50.1

שיים באתר, לרבות עבודות חברת עבודותיו באתר, בשל הצורך לבצע עבודות של גורמים שלי

 הקבלן כאמור, יחולו ההוראות הבאות: ודותת עבהחשמל לישראל. במקרה של צורך להשהות א

 :ת הזמניםעל לוחו השלכות השהיית העבודות

עבודות הגורמים השלישיים באתר, נגרמה לקבלן השהיית עבודה מוחלטת, היה ובשל  50.1.1

תקופת השהיית העבודה הרי שבגין כל תר, בעטייה הוא אינו יכול לבצע כל עבודה בא

)שישי( של  6-, החל מן היום ההזמנים המפורט חלו תלהתאמ זכאי הקבלן יהיהכאמור, 

  ההסכם. בהפרת ימצא שלא כךהעיכוב כאמור, 

 השלכות עיכוב הביצוע על הוצאות הקבלן: 

ר ועניין, כל דבל בכל השהיית עבודה ימשיך הקבלן ויהא אחראי על אתר העבודה כללי: 50.1.2

ה, ואת עבודתר הויעמיד לרשות הפרויקט את מנהל העבודה במשרה מלאה, שומר לא

 משרדי האתר.

 ביצוע תיקונים –, לרבות הבודהע ייתשהמההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה לכיסוי ה 50.1.3

יוענק  והארכת הערבויות והביטוחים, ,לאחר עבודות הגורמים השלישיים נקודתיים

אשון של תקופת ההשהייה ועד לתומה, פיצוי מוסכם וקבוע מראש לקבלן, החל מהיום הר

 ימים )או חלק יחסי בגין חלק 30לכל  )עשרים אלף שקלים חדשים( ₪ 20,000בסך של 

כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל לפיצוי המוסכם כי פרט  ,מודגשכם וזו(. מוסמתקופה 

  תשלום ו/או פיצוי עקב הפסקת העבודה.

בון במסגרת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה את העיכובים האמורים הקבלן לקח בחש 50.1.4

 ות. כספיהם הוהשלכותי

  השלמה, בדק ותיקונים -פרק ח' 

 תעודת השלמה לעבודה 51

 15יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב. המפקח יתחיל בבדיקת העבודה תוך  –דה מה עבושלהו 51.1

)שלושים(  30וישלים את הבדיקה תוך , מהקבלן כאמור קבלת ההודעה מועדמ )חמישה עשר( ימים

, ולשביעות רצונו לתנאי החוזה ודה מתאימההעב ח אתהתחיל בה. מצא המפקבו ש ימים מהמועד
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, עירייהקות המקצועיות במנהל הנדסה ובנוי ותשתיות בחלהמלמתה מוקיבל את אישור הש

וף לקיום כל , ובכפוכן מתאגיד המים והביובמהגורמים המוסמכים בחברות בעלות התשתית 

המפורטות במפרט  ודותהעב , ובפרט ההוראות בעניין קבלתהתחייבויות הקבלן על פי החוזה

לן תעודת השלמה עם תום הבדיקה. לקבתן יי – , לרבות חתימה על מסמך סילוק תביעותוחדהמי

ו/או יתן לקבלן רשימת התיקונים י, ו/או השלמות כי יש צורך לבצע תיקונים ,מצא המפקח

י ל ידהדרושים לדעת המפקח, והקבלן יהא חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך עות ההשלמ

 באישור המנהל,, לקבלן פקח. אולם, המפקח רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, לתתהמ

האמורים, כנגד קבלת התחייבות בכתב ו/או ההשלמות תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים 

, שהקבלן יבצע וישלים, לשביעות לשביעות רצונו המלאה של המזמין – מהקבלן, כולל בטחונות

 האמורה.המפורטים ברשימה ו/או ההשלמות התקופה שיקבע, את התיקונים  ותוךפקח רצון המ

והתבצעה השלמת העבודות, כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו, באישור המנהל,  ,אישר המפקח 51.2

לאשר להמליץ יהיה המפקח רשאי , אגיד המים והביובואישור ת עירייהלרבות פרוטוקול גמר מה

להלן, אולם הקבלן יישאר אחראי  62 לאמור בחוזה ובסעיףתאם , בהאת תשלום החשבון הסופי

הקבלן יבצע את מסירת העבודות . על פי החוזה עירייהלשלמות העבודה עד למסירתה למזמין ול

של ירה במעמד המסמייד עם השלמת העבודות, בהתאם להנחיות המפקח.  עירייהזמין וללמ

 יערך פרוטוקול מסירה.העבודות 

ם תנאיהלפי כל תנאי מ התחייבויותיוהקבלן מ משחרר אתמתן תעודת השלמה כלשהי, אינו  51.3

העבודה חוזה, ואינו מהווה ויתור על טענה כלשהי של המזמין בקשר עם טיב ביצוע ב המפורטים

 ובתקופת הבדק.

ודה שעל הקבלן היה להשלימה מהעבוים כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המס ,קבע המפקח 51.4

מסוים מהעבודה, כאמור,  או אותו חלק ת העבודהלמזמין אועד מסוים, חייב הקבלן למסור במ

ה, מחמת הכל לפי הענין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבוד

 או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין.ו/דרישות, טענות 

מה, ודת ההשלחזיק בעבודה ולהשתמש בה אף לפני ביצוע התיקונים ו/או מתן תעלה זכאיהמזמין  51.5

הכל בהתאם להוראות המפקח. אין באמור בסעיף  –לן יהיה חייב לבצע התיקונים במועד והקב

 .פי כל דין עלאו /זה ועל פי החו לעיל, כדי לפגוע בזכותו זו של המזמין 51.1קטן 

קח ו/או תוך התקופה שקבע ן המפת רצויעולשבו/או ההשלמות לא ביצע הקבלן את התיקונים  51.6

המפקח, רשאי המזמין להפחית ערכם, כפי שיקבע המפקח, מכל תשלום המגיע לקבלן, או לבצע 

הכל לפי שיקול דעת  – להלן 51.7ו/או ההשלמות על חשבון הקבלן כאמור בסעיף  התיקונים

 המזמין.

, מכל סיבה שהיא ומבלי שהוא חייב בנימוק ו/או ההשלמות ע את התיקוניםבצל המזמיןהחליט  51.7

)חמישה עשר אחוזים( מהוצאות  15%החלטתו, ישא הקבלן במלוא הוצאות המזמין, בתוספת 

ביצוע התיקונים )לפי הענין( או ו/או ההשלמות  ונים, בגין הוצאות כלליות. אי ביצוע התיקכאמור

שחרר הקבלן מחבות כלשהי, לרבות חבות לביצוע תיקונים לא י אחר, ידיעל ו/או ההשלמות 

 בתקופת הבדק.
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יקה או כתנאי להשלמתה, אישורים הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישת המפקח, בעת ביצוע הבד 51.8

 .ותוכניות עדות תכניוות תותעודות כפי שיידרשו על ידי המפקח, לרב

 בדק ותיקונים 52

. מניינה של תקופת הבדק חודשים( עשרים וארבעה) 24 - רושהלצורך החוזה, תקופת הבדק פי 52.1

תן תעודת במועד מ, או )בכל מקטעי העבודה ככל שקיימים( העבודהכלל במועד השלמת יתחיל 

ון לעיל לשביעות רצ 51 ההשלמה לקבלן, או במועד השלמת ביצוע התיקונים האמורים בסעיף

תקופות בדק ו/או על פי כל דין . נקבעו בנספח מנספחי החוזה לושהבין השממאוחר , לפי ההמפקח

מובהר, כי היה והעבודה תימסר לחברה  אמורות.ארוכות הפות הוארוכות יותר, יחייבו התק

שר עם המקטע שנמסר, אולם, היא תסתיים רק במועד ק בקהבד במקטעים, תחל מיידית תקופת

 חודשים. 24-קשר עם מקטע זה היא תארך יותר מן שבשיתככך  עיל,האמור ל

או בעבודות פגמים, ליקויים, קלקולים ואי התאמות כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק, בעבודה  52.2

עדם ובתנאים שיקבעו על במו תיו,שבוצעו לפי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאו

  ידי המנהל או המפקח.

חודשים מתום ( עשרים וארבעה) 24י התאמות כלשהם שהתגלו תוך ים ואם, קלקולפגמים, ליקויי 52.3

עים מאי מילוי הוראות החוזה או תקופת הבדק, בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה, ואשר נוב

יהיה הקבלן חייב שה או מחדל של הקבלן, ממעאו  מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים,

 עשרה( ימים מיום קבלת הודעה בכתב על כך למזמין.) 10וך אותיו, תלתקנם על חשבונו והוצ

ודה או בעבודות אם, לדעת המפקח, אין הפגמים, הליקויים, הקלקולים או אי ההתאמות בעב 52.4

ים למזמין בסכום שייקבע על יצויום פשבוצעו לפי החוזה ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשל

 ידי המפקח.

בנוסף לאמור לעיל הקבלן מתחייב לבצע את הבדק כי הר בזאת עיל, מובמבלי לפגוע מהאמור ל 52.5

 כפי שיעודכן מעת לעת.  ,לפי חוזה זה על פי נוהל העירייה והתיקונים בעבודות שבוצעו על ידו

 ןאו אחר על פי החוזה ו/או על פי כל די/סף וד נואין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לכל סע 52.6

לן בקשר לעבודות, מעבר לתקופת הבדק, ככל שהיא הקבבאחריות ו לפגוע ו/או כדי לגרוע ו/א

 .מוטלת עליו על פי חוזה ו/או כל דין

הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה זה על סעיפי המשנה שבו סעיף  52.7

 .זההחו יסודית של

 

 

 

 



   
 

114 

 

 אי מילוי התחייבויות הקבלן לתיקון ליקויים 53

או במקרה לעיל,  52ו/או  51ייבות מהתחייבויותיו בהתאם לסעיפים תחה לן אחרלא הקבילא מ 53.1

יהא המזמין תר, רושים מיד כדי למנוע נזק גדול יומה דהתא שבו תיקון הפגם, הליקוי ו/או אי

, על ידי קבלן אחר או בכל דרך חלקןות האמורות, כולן או העבודלבצע את א חייב, רשאי, אך ל

)חמישה  15%העבודות הנ"ל, בתוספת אחרת. הקבלן ישיב למזמין מלוא הוצאותיו בקשר לביצוע 

ות. המזמין רשאי לגבות או לנכות את לליות כהוצא, שייחשבו כעשר אחוזים( מהוצאות כאמור

גבותן ן בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגיע לקבלסכום שי ההוצאות האמורות מכל

 מהקבלן בכל דרך אחרת.

, ימים לקבלן( שבעה) 7לפני מתן התראה של  המזמין לא יתחיל בביצוע העבודות האמורות לעיל, 53.2

. לצורך ביצוע האמור בסעיף זה, יהיה המזמין בל דיחויו סואינ אלא אם ביצוע העבודות האמורות

ל הקבלן, ולעשות כל פעולה להשתמש בכל עבודה, חומרים וציוד של מקום, היכנס לכרשאי ל

 שתהיה דרושה לדעתו למימוש זכויותיו.
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 ים, תוספות והפחתות שינוי -פרק ט' 

 ינוייםש 54

ונה, העבודה, לרבות צורתה, אופייה, סגנ לגבינוי המנהל רשאי להורות לקבלן, בכל עת, על כל שי 54.1

מתאריה ומימדיה של העבודה וכל חלק ממנה, הכל  גובהה, , כמותה,ה, היקפהאיכותה, סוגה, גודל

הוראת המנהל על שינוי לגבי כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות המנהל. 

 ".יםינויפקודת ש" –העבודה תימסר לקבלן בכתב, ותכונה 

לעיל, אף אם  54.1עיף קטן פקודות שינויים אשר ניתנו לו כאמור בסאת הקבלן חייב לבצע  54.2

, ולא יהיה רשאי לעכב ביצוען עד הןכתוצאה מ התעוררו חילוקי דעות לגבי עלות ביצוע השינויים

הדעות או ביצוע התשלום )וזאת מבלי לפגוע  לוקיבחי לסיום המו"מ בין הצדדים או עד להכרעה

 חוזה(.הם להוראות ו בהתאמגיע לה בזכות הקבלן לקבל

פקודת שינויים כשלעצמה אינה מאריכה תקופת ביצוע העבודה, אלא אם נקבע במפורש, בפקודת  54.3

 י היא מאריכה תקופת ביצוע העבודה, ומשך תקופת ההארכה.השינויים, כ

הפרה הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה בו נה שהמש זה על סעיפיסעיף  54.4

 .חוזהדית של היסו

 הערכת שינויים 55

למחיר הקבוע בהתאם ערכו של כל שינוי בהתאם לפקודת שינויים, ייקבע על פי מחירי היחידות  55.1

 . רזון, בכפוף להנחה או לתוספת שנקבעו לקבלנים חברי המאגר במסגרת הליכי המכבמחיר

, ייקבעו מחירי חלקםכולם או , כאמור לא נקבעו מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 55.2

 סדר האפשרויות כמפורט להלן:ל פי , עהתאם להוראות סעיף זההיחידות החסרים ב

במחירון, בכפוף ייבות למחירי יחידות דומות המופיעות באמצעות ביצוע ההתאמות המתח 55.2.1

 .המאגר נשוא חוזה זהלנים חברי לקב קבעולהנחה או לתוספת שנ

לק ממכרז המסגרת של חברת המהווה חות החוף רון אחוזפי המחירים הנקובים במחי על 55.2.2

ות ביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיאחוזות החוף ל

תל אביב עיר ום המים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתח

נוי, ללא החלת עבור השיהתשלום  , כפי שיהיה בתוקף במועד הגשת החשבון בו נדרשיפו –

 כלשהם על המחירים הנקובים במחירון זה. הנחה או תוספת

עבודות סלילה וגישור, כפי שיהיה בתוקף על פי המחירים הנקובים במחירון נתיבי ישראל ל 55.2.3

שינוי, ללא החלת הנחה או תוספת כלשהם ור הם עבבמועד הגשת החשבון בו נדרש התשלו

 ה.ון זמחירעל המחירים הנקובים ב
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שיבוצע על ידי הקבלן ויאושר על ידי המפקח.  לצורך ביצוע באמצעות ניתוח מחירים  55.2.4

פי שכר העבודה שהונהגו על ידי האיגוד תעריניתוח המחירים כאמור, יובאו בחשבון 

עובדים במקצוע הנדון, כמו גם מחירים של  יותרהמקצועי במאורגן בו המספר הגדול ב

המחירים המקובלים על  –ת מוסמכת, ובהעדרם רשו ידי ת עלהחומרים שנקבעו מעת לע

יה מחירי החומרים הנהוגים במועד בו ה –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדרם 

 על הקבלן לספק את החומרים על פי לוח הזמנים המאושר.

נה ל פי סדר האפשרויות המפורט לעיל קרי, העדיפות הראשויקבעו עדות היחימובהר כי מחירי  55.3

לעיל, ורק במקרה בו לא ניתן  55.2.1יף יר היחידה לפי האפשרות המפורטת בסעקביעת מחהיא ל

 55.2.2בע המחיר לפי האפשרות המפורטת בסעיף לקבוע את מחיר היחידה לפי אפשרות זו, יק

לעיל, יקבע המחיר לפי  55.2.2ע את מחיר היחידה לפי סעיף לקבויתן לעיל, ורק במקרה בו גם לא נ

 .וכן הלאה לעיל 55.2.3יף סע

כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בין שינוי מיקום ו/או ביטול של  ,להסרת ספק מובהר 55.4

 על ידי הקבלן.של העבודה בפועל ה שפקודת שינויים נמסרה לקבלן לפני ביצועוהכל בתנאי  העבוד

 זמין.חיוב המ יחול הן לעניין זיכוי המזמין והן לעניין בסעיף זהכי האמור  ,גשמוד 55.5

יודיע למנהל בכתב, בהקדם האפשרי,  – )למעט לעניין גריעת עבודות( קיבל הקבלן פקודת שינויים 55.6

לטענתו, לו בהודעתו יפרט הקבלן את הסכום המגיע  תשלום בגין כך. אם לטענתו מגיעה לו תוספת

קודת לו פ סרהשנמהמועד ימים מ)שלושים(  30קבלן הודעה כאמור, תוך א מסר הו. לישובואופן ח

כלשהי בגין ו/או בקשר לפקודת שינויים, רואים את הקבלן כמי שויתר על דרישה לתוספת כספית 

 ישתה.והוא יהיה מנוע מדרשינויים, 

במלוא  דההעבושכר מובהר בזאת, כי במקרה שבו החליט המזמין לבטל חלק מהעבודה, יוקטן  55.7

ן לא יהא זכאי לכל ם, והקבלם המוצעיערך הביטול אשר יקבע בהתאם להוראות החוזה והמחירי

 רש בגין ו/או בקשר להקטנת היקף העבודות כאמור.תשלום, פיצוי ו/או הפ

י קביעת התשלום בגין פקודת שינויים כאמור בסעיף זה, תהא בכל מקרה, הכרעת המפקח לגב 55.8

 סופית ומכרעת.

  בודה יומיתמי עתשלו 56

על בסיס תשלום יומי.  ,ג שהואמכל סו ,המנהל רשאי לדרוש בפקודת שינויים, ביצוע עבודה 56.1

הקבלן ימלא הוראות המנהל ויהיה זכאי לתשלום על פי ערך העבודה אשר בוצעה ועל פי ערך 

 והחומרים שסופקו על ידו. המוצרים 

בעו על ידי המפקח על יסוד רשימות ייק זה, ערך החומרים והמוצרים וערך העבודה לצורך סעיף 56.2

יאושרו על ידי המפקח. הרשימות יכללו, ואשר המפקח,  עות רצוןיות שינהל הקבלן, לשבייומ

 בין היתר:

יומי ופירוט  כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו לביצוע העבודה, כולל פירוט 56.2.1

 ההשקעה. 



   
 

117 

 

 הקבלן.  ידי ו עלמספר ימי העבודה, כמות העובדים וכישוריהם שהושקע 56.2.2

 י.וע קלנדרהקבלן יגיש הרשימות הנ"ל לאישור המפקח בתום כל שב

 55מחירי החומרים, המוצרים והעבודה יקבעו בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 

 לעיל, בשינויים המחויבים.

 

 מדידות  -פרק י' 

 מדידת כמויות 57

ידה. כי ישולמו לפי מד ,ק על עבודות אשר לגביהן נקבע במפורשך ורול אה יחהאמור בפרק ז 57.1

בות בכתב הכמויות, הינן תיאור ליחידה של הכמויות הדרושות לביצוע העבודה, וויות הנקהכמ

 מעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען ל

תאושרנה על ידי ות שתעשנה על ידי הקבלן ומדידסמך הכמויות שבוצעו למעשה, תקבענה על  57.2

חישובי כמויות שיוגשו על ידי  כללי ו/או על סמךבמפרט ה המפורטת המפקח בהתאם לשיטה

יומן העבודה או הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי הענין. כל המדידות תירשמנה ב

 ברשימות מיוחדות לכך, ותחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

נתו ן על כוו, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלחלקהו למדוד את העבודה, כולה או אוי בלפנ 57.3

עד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא ת כן ועל המולעשו

 מקום לצורך זה.

לבצע את המדידות הדרושות לבדיקת הכמויות  מי מטעמוו לן אמזמיל סייעהקבלן י 57.4

 מדידות, עלו, וכן יספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע הל ידשו עוהתחשיבים שהוג

 הקבלן וימציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. שלחשבונו 

המפקח או בא לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי  57.5

של הכמויות,  ונותהנכ כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהם

ה על ידי המפקח. אולם, אם מדידות ההוצאוהקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. הקבלן ישא ב

נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח, ונמסרה על כך הודעה למפקח 

שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר  לפני המועד

 ידי המפקח.על  יקבעשי

)שבעה(  7בכתב תוך א לערער רשאי הו –נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  57.6

ימים על כל כמות שנמדדת, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידות הכמויות שבמחלוקת מחדש. 

ה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח יכריע בענין זה ימדידה השניאם גם אחרי ה

 כרעתו תהי הסופית., והמפקחה
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שאושרו לביצוע, לא  עבר לאלהאחרות מ מובהר, כי במקרה שבו בוצעה עבודה במידות 57.7

דדנה כמויות אלה לצורך תשלומן. האמור בסעיף זה, אינו בא לגרוע מכל זכות אחרת של תימ

 י החוזה, אלא להוסיף עליה בלבד.המזמין לפ
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 ויות וערב נות , תשלומים, בטחושכר העבודה  -פרק יא' 

  שכר העבודה 58

חוזה זה, במלואן ובמועדן, לרבות ביצוע,  תנאיפי  תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על 58.1

ם , יהא זכאי הקבלן לשכר אשר ישולם לו בהתאהעבודה נשוא תיק העבודההשלמה ומסירה של 

 (."שכר העבודה" - להלןובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה )

, רוןמחיבות בבפועל ייקבע בהתאם למכפלת מחירי היחידות )הבודדות( הנקו דההעבושכר  58.2

מחירי היחידות ) בשיעור ההנחה או התוספת שנקבעו במכרז ביחס לקבלנים חברי המאגר

 -יקראו להלן  שנקבעו לגביהםאו בתוספת  , בהתחשב בהנחההמחירוןהנקובים בסעיפי 

, בכמויות לעיל 55כפי שנקבעו עפ"י סעיף דות היחיירי ו/או לפי מח ("המחירים המוצעים"

ידי המפקח, -ידי הקבלן, כפי שאלה תימדדנה ותאושרנה על-היחידות אשר תבוצענה בפועל על

ל סכום שיופחת מסכום זה, בהתאם להוראות חוזה זה. מובהר בזאת, כי ובהפחתה של כ

קף ל הים לא ישתנו, בכל אופן שהוא, לרבות בגין הגדלה ו/או הקטנה שוצעים המהמחירי

ות על פי חוזה זה, וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל הפרשים, תשלום, תוספת ו/או פיצוי בגין עבודה

לום המחירים המוצעים כאמור לעיל, אשר יישארו הגדלה ו/או הקטנה כאמור )מלבד תש

ע לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבודות(. בנוגה, ובתוקף לאורך כל תקופת החוז

אינו פאושלי, והוא יקבע בהתאם ליחידות  שכר העבודהבזאת, כי בהר , מוספק למען הסר

המחירים המוצעים כוללים את כל האמור במסמכי וד מובהר בזאת כי ע שבוצעו כאמור.

  על נספחיו ומפרטיו.החוזה, 

ם ובהסכמת הקבלן, לגבי אוקבוע, בתהזכות ל לעיל, שמורה לחברה 58.2 על אף האמור בסעיף 58.3

יהיה פאושלי.  שכר העבודהכי ו/או חלק מעבודה זו עבודה מסוימת שתבוצע על פי חוזה זה 

פי  , עלניתןלגבי עבודה זו מראש, טרם הביצוע ויחושב, ככל ה שכר העבודהבמקרה כזה, ייקבע 

 הנקובים בכתב הכמויות והכמויות המשוערות. המחירים

הקובע הוא אזי  -טעות חשבונית, בכפל ו/או בסיכומים כתב הכמויות ה בגלתתו ה שבבמקר 58.4

את תקן , החברה תהא רשאית ל, ובהתאם לכךהנקוב בסעיף כתב הכמויות מחיר היחידה

 הטעות.

ד חשבונית מס כדין. מס ערך מוסף, כנג ססף מיתוו שכר העבודהלתשלום סכומים על חשבון  58.5

לן לא לפני המועד בו עליו לשלם את מס הערך ם לקבישול ודהשכר העבהערך המוסף בגין 

 המוסף לרשויות מס ערך מוסף בגין הכנסה זו ועל פי דין.

פקיד השומה על שיעור מאת בתוקף אישור חברה, מעת לעת ועל פי דרישתה, ימסור להקבלן  58.6

יעים מהתשלומים המג חברהנכה התשור פקיד שומה כאמור, לא יומצא איור. במק ניכוי מס

 את סכומי מס על פי דין. לןקבל

, הינו קבוע וסופי, הוא מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל שכר העבודה 58.7

, ללכוא ווההתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן )לרבות בגין עבודה וחומרים, 
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רות ו/או גאמסים,  )לרבות ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרותא למען הסר ספק,

הקבלן ובביצוע יתר התחייבויות ביצוע העבודות , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות בהיטלים(

החוזה(, ולא יתווספו לו תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכל סוג ומין שהם, בהתאם להוראות 

 .רת בחוזה זהת אחורשואלא אם נאמר מפ

חברת אבטחה פקחים ו/או או וטרים ו/החברה תשתתף בעלות שכירת שירותיהם בפועל של ש 58.8

מורשית לפי קביעת משטרת ישראל, אשר את שירותיהם יחויב הקבלן לשכור, במהלך ביצוע 

העבודות, על ידי משטרת ישראל ו/או העירייה, לצורך ביצוע העבודות, עד לסכום הנקוב 

ם ללא תשלוחברת אבטחה כאמור ) פקחים ו/או ותי שוטרים ו/אויה בגין שירעירייף הבתער

י כלשהו(, והכל בכפוף להוראות חוזה זה, וכנגד קבלות מאושרות על ידי החברה. בלנרווח ק

הקבלן יפנה לחברה לפני שכירת שירותיהם של שוטרים ו/או חברת אבטחה כאמור, והחברה 

תיהם של שוטרים ו/או חברת אבטחה כור את שירוה לשרצונתחליט ותודיע לקבלן האם ב

יא תשתתף בעלות הקבלן ישכור שירותים כאמור, והמעדיפה שאו שהיא ישירות כאמור, 

 שכירתם בלבד. 

תשתתף בעלות שכירת שירותיהם של שוטרים ו/או חברת אבטחה  לאמובהר בזאת, כי החברה 

אושרה לקבלן  אלא אם ודה,העב חילתהנקוב בצו ת שלאחר מועד הגמרכאמור, בתקופה 

ינו זכאי הקבלן גואך ורק בגין פרק הזמן ב לעיל 45 הארכת משך ביצוע העבודה עפ"י סעיף

 . ארכהלה

חוזה זה ו/או בנספחיו באשר לעבודה בלילות תנאי מבלי לפגוע מהאמור לעיל ו/או מהאמור ב 58.9

שכר לות, מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת שע 24במשך  ציפהדה רו/או עבו

 למרותו/או להפרשים כלשהם, בגין עבודה בלילות ו/או בגין עבודה רצופה כאמור. דה העבו

האמור לעיל, רק במקרים מאושרים מראש ובכתב על ידי המפקח, בהם הקבלן נדרש לעבוד 

רצף, הדורשת העסקת שתי ימי עבודה בבעה על ששעות, במשך תקופה העולה  24רצוף, 

לעיל  55הוראות סעיף על פי  העבודהשכר לוספת זכאי לת הא הקבלןמשמרות עובדים רצופות, י

 בגין תוספת משמרות מעבר למשמרת אחת.

י הוודאות ביודעם את אמה, בהסכידי הצדדים -נקבע על שכר העבודהמוצהר בזאת במפורש, כי  58.10

לא יינתן לקבלן כל תשלום, תוספת,  , וכיבעתידיה והצפוהשוררת במשק בעת חתימת חוזה זה 

הפחתה, פיצוי, השתתפות, או כל תשלום מכל סוג ומין שהם, בגין שינויים שיחולו במשק, 

ים, סי, ממכסמחיר הנפט, מחיר הברזל, במחירי החומרים, מחירי העבודה, שער המטבע, 

, מכל סוג ומין ה אחרתכל סיבמ אותשלומי חובה קיימים או חדשים, יטלים, אגרות, ארנונות, ה

תנאי חוזה ו/או בשהם, ללא כל יוצא מן הכלל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות הכלולות ב

פיצויים או  הצמדה, חוזה זה ונספחיו, בדבר תוספת או הפחתה עקב שינויים, או תשלום

 ם.זוזיקי

 פאושליאו חלקו  חוזהתנאי הייקבע כי שבמקרה  - שכר העבודה 59

ייקבע  לעיל, 58.3, בהתאם להוראות סעיף לעיל, מוסכם כי אםזה ' אי ר בפרקף לאמופובכ 59.1

שלי, פאו הינוזה חוזה תנאי כי שכר  ו/או מאוחר יותר, בצו התחלת העבודהבהסכמת הצדדים, 

 דדנה כמויות בגמר העבודה.לא תימ
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לגבי כל  חוזהתנאי הל אשר יצורפומכים המס מים ושארניות הדגהתכניות, המפרטים, תכ 59.2

, מראים יחד את המסגרת להגדרת העבודה. המחיר הפאושלי הינו סכום מוסכם של כל עבודה

הן מושלמות שה, כהחוזתנאי נשוא  ההתשלומים שיגיעו לקבלן מהמזמין בעד כל העבוד

גמורות  העזר כשהן ועבודות המלאכות חוזה ובלוח הזמנים, כולל כלתנאי העדים שנקבעו בבמו

 , על פי אישור בכתב של המפקח.תנאי החוזהומושלמות בהתאם לכל מסמכי 

כי בדק את הכמויות הדרושות לביצוע עבודות הפאושל, וקבע את המחיר על פי  ,הקבלן מצהיר 59.3

וזה, ובהתחשב בסוג העבודה, התכניות, המפרטים הח תנאיסמך ות מהוראהתכניות ויתר 

שתהיינה כרוכות בביצוע והשלמת  ר, הציוד, החומרים וכל ההוצאותבודות עזדגמים, עוה

 עבודות אלה.

כי ידוע לו שלא יבוצעו מדידות כלשהן של כמויות לצורך התשלום של המחיר  ,הקבלן מצהיר 59.4

מפורש, כי תמורתן תשולם על בסיס מדידת יהן מצוין בלגב אשר הפאושלי, מלבד אותן עבודות

לרבות בתכניות ובמפרטים,  או שיצוין במסמך ממסמכי החוזה,מצוין ו/כל פרט הכמויות. 

 ייחשב ככלול במחיר הפאושלי.

במחירי היחידות נלקח בחשבון כל הדרוש לביצוע העבודות לפי התכניות והמפרטים, בין אם  59.5

אשר  ,ובין אם לאו. מחירים אלה כוללים גם פרטי בניןמת הכמויות ברשיאחר צוין פרט זה או 

 ת, אולם תוך כדי עבודה פורטו ביתר דיוק על ידי המפקח או המתכננים.ו בתכניוצוינ

כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות אחרות של החוזה לגבי שינויים,  ,להסרת ספק מובהר 59.6

 קיזוזים, פיצויים וכו'.

 דהעבור הכשתכולת  60

שעפ"י מסמך  העבודהר שכרה את ע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקאם לא נקב

גם את כל האמור את מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה, וכן , ככולל, בין היתר, תנאי חוזה זה

 להלן:

 תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, כאמור לעיל. 60.1

לפעילות הקיימת בשטח, ולרבות סילוק מי גשם  תקלותרעות ות הפמניעאמצעי זהירות ל 60.2

 יבת מים.ושא

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכל זה מוצרים, מבנים וכן עבודות לוואי וחומרי  60.3

 עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.

וצאתם, אחר לרבות היוד כל צאספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסות ו 60.4

 ה.ום העבודהרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בי

הובלת כל החומרים, הן אלו שסופקו על ידי הקבלן והן אלו שסופקו על ידי המזמין, המוצרים  60.5

והציוד האחר לאתר, או למרחק סביר מהאתר, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן 

 הסעת עובדים לאתר וממנו.
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ליהם עד והגנה ע וד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימוהחומרים והצינת אחס 60.6

 למסירתם.

מדידה וסימון, לרבות פירוקו וחידושו של הסימון, וכל מכשירי המדידה וחומרי העזר הדרושים  60.7

 לכך, לרבות שילוט, הובלות השילוט, סילוקו ותשלומי המס בגין הצבתו.

וחידושן במשך כל תקופת הביצוע, וביטולן לאחר  פות, אחזקתןעוק ו/אוהכשרת דרכים זמניות  60.8

 הדין באשר לניקוז זמני.ה, והוא מר העבודג

 ניקוי השטח. 60.9

 חיבורי תשתיות עד למערכות המרכזיות. 60.10

, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, )ביטוחי הקבלן( דמי הביטוח למיניהם 60.11

 ג שהוא.וסו מין מכס, בלו, מסים והיטלים מכל

 צאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.ההו 60.12

 הכמויות של העבודות המתבצעות. לחישוב ההוצאות 60.13

, הן מנו, או הנובעות מממנו, או הקשורות ותנאי החוזה חוזההכל יתר ההוצאות המתחייבות מ 60.14

ות רבויהישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והע

 .ובתנאי החוזה ן על ידי הקבלן בהתאם לאמור בחוזהינתנו למזמיש

 העבודות שבוצעו, ביטוח ואחריות על חומרים שסופקו על ידי המזמין. שמירת שמירה, 60.15

החוזה ו/או בלוחות תנאי הוצאות שכרוכות בהחשת קצב ביצוע העבודה, לשם עמידה בהוראות  60.16

 הזמנים ו/או לפי הוראות המנהל.

 החוזה.תנאי ם בביצוע התחייבויות הקבלן על פי תשלומים הכרוכיהות וההוצא 60.17

ישארו קבועים, יהמוצע, עפ"י המחיר , כפי שעודכנו במחירוןפורטים ידות המירי היחחמ 60.18

יתן כל תוספת עליהם כתוצאה, בין היתר, משינוי היקף העבודה, עליית שכר יוהמזמין לא 

וקר, עליה במיסים, עליה עבודה, מדד, עליה במטבע חוץ, הוצאות ייצור, תשלום תוספות י

 ת שהיא.סיבה אחרבמחיר מוצרים ו/או מכל 

 חשבונות ביניים 61

 60 -מודה תוך תקופה קצרה ואם הושלמה העב)חמישי( לכל חודש,  5 -ועד ליום האחת לחודש,  61.1

אזי בתום ביצועה, במועד שייקבע על ידי המנהל, יגיש הקבלן לאישור המפקח,  –יום  (שישים)

ע ודה שבוצחלק העב חשבון ביניים מצטבר שתפורט בו התמורה המבוקשת על ידי הקבלן בעד

בלן כתשלומי כל הסכומים שישולמו לק ."חשבון ביניים"( –)להלן בחודש שחלף וכמפורט להלן 

חייב הקבלן למזמין וזאת עד להשלמת העבודה ולאישור החשבון  ביניים יראו אותם כחוב אותו

ל שיוגשו עחשבונות הביניים תשלום עפ"י הסופי בגינה על פי הוראות החוזה. מובהר בזאת, כי 
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שכר )תשעים אחוזים( מ 90%בסכום מצטבר שלא יעלה על  הבלן לאישור כאמור, יהיידי הק

שכר )עשרה אחוזים( מ 10%לא יפחת מסך של  בכל מקרה החשבון הסופישבו , באופן עבודהה

מסכום כל אחד מחשבונות הביניים, או  90%לצורך זאת, יהיה המנהל רשאי לאשר עד  .העבודה

נות הביניים ללא הגבלה כאמור אך באופן בו יוותר לחשבון ומי חשבושר את סכלחלופין לא

 מנהל.ר העבודה, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשכ 10%הסופי לפחות 

על הקבלן יהיה להגיש חשבונות נפרדים בגין ביצוע במסגרת כל חשבון ביניים כי  ,מודגש בזאת 61.2

נוהל אישור חשבונות בגין עבודות מים  -לחוזה   בנספח יא' למפורטעבודות מים וביוב, בהתאם 

 וביוב.

 ם, אלא אם המפקח יורה אחרת:חשבון ביניים יכלול את כל הפרטים הבאי 61.3

של כל העבודות שבוצעו עד מועד הגשת החשבון, ובניכוי ערכן של כל תחשיב ערכן  61.3.1

העבודות שאושרו לקבלן בחשבונות ביניים קודמים, כולל תכניות ותרשימים עם 

 חישובי כמויות וניתוחי מחירים לעבודות נוספות או חריגות.דרושות, המידות ה

ביצוע עבודה, ואשר  דרישת תשלום כלשהו בגין אספקת חומר ו/אוהקבלן יהיה מנוע מ

 לא נכללו בחשבון הביניים המתייחס לחודש אספקתם ו/או ביצועם.

יצועם שבם השלבי יפורטו -אם נקבע לוח תשלומים בהתאם לביצוע שלבי העבודה  61.3.2

 הושלם בחודש שחלף.

, אתרים מורשיםעפר לדוחות בקרת איכות ודוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת ו/או  61.3.3

 מנים מעודכנים.יומני עבודה ולחות ז

תוכניות עדות למערכות שבוצעו או חלק התוכנית הרלוונטי לסעיפי החשבון, בלוויית  61.3.4

ת יוגש גם ניתוח ות חריגומנו עבודחישוב והסבר למדידה מפורטים. במקרה בו הוז

 מחירים.

לן בהתאם לעבודה שביצע הקבלן, ועל המפקח יבדוק את חשבון הביניים, ויאשר את המגיע לקב 61.4

הוראות החוזה ונספחיו. אם לדעת המפקח ביצע הקבלן עבודות נוספות עבורן הוא זכאי בסיס 

בודות החשבון עלהפחית מלתשלום, רשאי המפקח להוסיפן לחשבון הביניים. המפקח רשאי 

, או שלבי ה()לרבות כאלה שלא בוצעו בהתאם להוראות החוז אשר לא בוצעו על ידי הקבלן

 הקבלן. ביצוע אשר לא הושלמו על ידי

מתשלומי הביניים שנקבעו על ידי המפקח מתוך חשבונות הביניים כאמור לעיל, המהווים  61.5

ו כל תשלומי הביניים ר, יופחתודש האמוחשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודה עד סוף הח

ש האמור. בנוסף לכך יופחת מכל ששולמו, וכל סכום אחר המגיע למזמין מהקבלן עד סוף החוד

 יים סכום השווה לשיעור מקדמה ששולמה לקבלן, אם שולמה.חשבון בינ

קח אישור תשלומי ביניים, וכן ביצוע של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור או הסכמת המפ 61.6

שהם טיב העבודה שנעשתה, או לאיכות החומרים, או לנכונותם של מחירים כלהמזמין לו/או 

טענה ו/או תביעה של דרישה, וותר על מבוססים תשלומי הביניים, ואין בו כדי ל שעליהם
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כי  ,. מוסכםו/או התאמתה להוראות החוזה איכותה , היקפה,המזמין בקשר עם ביצוע העבודה

פה, גם אם נבדקה על ידי הקבלן במהלך ביצוע בסו ין השאר,תעשה, ב בדיקת טיב העבודה

 נית זו תשלומי ביניים כאמור.העבודה ואושרו בגין בדיקה זמ

ידי הקבלן, -)ארבעה עשר( יום ממועד הגשתו על 14ק את חשבון הביניים תוך המפקח יבדו 61.7

( יום שהוחמי עיםארב) 45לקבלן כל תשלום ביניים שאושר, תוך זמן שוטף + שלם ת חברהה

תווסף לפרק מיום אישור חשבון הביניים על ידי המפקח. איחר הקבלן בהגשת חשבון הביניים, י

ניים על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת הזמן שנקבע לתשלום חשבון הבי

 החשבון או המסמך כאמור לעיל.

מלצה בלבד, וכי ינה של הביניים המובהר בזאת, כי סמכות המפקח בקשר לאישור חשבונות ה 61.8

את אישור הגורמים המוסמכים ור )חשבון ביניים וחשבון סופי(, יהא טעון אישור חשבונות כאמ

 ף לקבלת אישור כאמור.במזמין, וכפו

אשר תיק העבודה, וש למפקח רשימה של כל תביעותיו לתשלום נוספים שלא פורטו בהקבלן יגי 61.9

-מאוחר העבודות במשך חודש מסוים, וזאת לא יב ביצוע קבלתם עקלדעת הקבלן הוא זכאי ל

א נכללה ברשימת התביעות כאמור לעיל, יראו ימים לאחר תום אותו חודש. כל תביעה של 60

רשאי לדון בה גם לאחר לם המזמין יהיה מי שוויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, אואת הקבלן כ

איחור בהגשת הסיבות לינמק את המועד הנקוב כאמור, ובלבד שהקבלן יתן טעם סביר ו

 התביעה.

 -הוראות החוזה, וככל שרלוונטי  )שלושים( ימים ממועד השלמת עבודה על פי 30 -לא יאוחר מ 61.10

ובדיקות מעבדתיות, וכן ביצוע חישובי כמויות המבוססים  (”As Made“)מסירת תכניות עדות 

  חשבון סופי. יגיש הקבלן למפקח -על חישובי העדות 

תו של החשבון הסופי, עם העתק לחברה. המפקח יבדוק את את קבל שר לקבלןהמפקח יא 61.11

ידי הקבלן. החברה תשלם לקבלן את -( יום ממועד הגשתו עלושיםשל) 30החשבון הסופי תוך 

ידי המפקח, -( יום מיום אישור החשבון עלארבעים וחמישה) 45המגיע לו תוך זמן שוטף + 

הגדרתה בראשית מסמך העבודה, כ השלמת אלא לאחרלכך שהחשבון הסופי לא ישולם  בכפוף

כלפי החברה, העירייה ו/או מי  ק תביעותכתב סילו, ובכפוף לחתימת הקבלן על תנאי חוזה זה

מטעמן, לפיו הקבלן מוותר בשמו ובשם מי מטעמו על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי 

המכרז ו/או  זה ו/אואו חוזה החברה, העירייה ו/או מי מטעמן, בקשר לפרויקט, העבודות ו/

 כנובע מאיזה מהם.

)חשבונות ביניים  שכר העבודהות מובהר בזאת, כי סמכות המפקח בקשר לאישור חשבונ 61.12

וחשבון סופי( הינה של המלצה לחברה בלבד, וכי אישור חשבונות כאמור, יהא טעון את אישור 

  הגורמים המוסמכים בחברה, וכפוף לקבלת אישור כאמור.

העמיד הקבלן ערבויות וביטוחים כנדרש בחוזה ובתנאי החוזה, תהא  ת שלאימא כי כל מוסכם, 61.13

להם זכאי )לרבות תשלומים חלקיים ותשלום סופי( הימנע מהעברת תשלומים החברה רשאית ל

הקבלן עפ"י תנאי חוזה זה למשך כל התקופה הרלוונטית, מבלי שתשא בהפרשי הצמדה ו/או 

 ו.ריבית בגין תקופה זתשלומי 
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 בודהשכר הע סילוק 62

, יגיש החוזהי תנאעל פי הוראות השלמת העבודה )שלושים( ימים ממועד יום  30 -לא יאוחר מ 62.1

 הקבלן לאישור המנהל, חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו.

 ימים( ארבעים וחמישה) 45ייקבע סופית על ידי המנהל וישולם תוך זמן שוטף +  שכר העבודה

ידי המפקח או המנהל. איחר הקבלן בהגשת החשבון או בהגשת  על סופיהחשבון המיום אישור 

המזמין, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי על ידי  מסמך הקשור בו לבקשת

 המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון או המסמך כאמור לעיל.

הפחתת תשלומי הביניים ה לאחר עיל, יהילידי הקבלן כפי שנקבע ל שכר העבודהתשלום  62.2

ובקיזוז כל  למועד החישוב,כשהם צמודים למדד החל ממועד תשלומם לקבלן ועד  ששולמו,

אם שולם, ובניכוי וקיזוז כל  - שכר העבודהסכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון 

או על פי  הקבלן, מין לביןסכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין המז

 כל דין, או מכל סיבה אחרת.

ין רשימה מפורטת של הכמויות שבוצעו על ידו, ביחד עם החשבון הסופי, יגיש הקבלן למזמ 62.3

 , אישורים מאתר הפינוי/מחזור אליו סולקו עודפי החומרים והפסולת,אישורי הבדיקות

 ון הסופי.ור החשביקה ואישומסמכים שיידרשו על ידי המפקח והדרושים לדעתו לשם בד

צהרה על חיסול כל לאחר שימציא הקבלן למזמין: ה , בין היתר,החשבון הסופי ישולם לקבלן 62.4

תביעותיו ואישור כי אין ולא יהיו לקבלן תביעות ו/או דרישות כלשהן בקשר לחוזה ו/או מעניין 

ות ות המחלקכלשהו הנובע ממנו; אישורי מסירת עבודות מכל הגורמים הרלוונטיים, לרב

עתו ; וכן ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דותאגיד המים והביוב עירייההועיות של המקצ

 .לעיל 8.1של המזמין, כאמור בסעיף 

 10%מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי החוזה ו/או כל דין, המזמין יהא רשאי לעכב עד  62.5

כום כל חשבון ביניים שיוגש למזמין על ידי הקבלן בגין ביצוע העבודות, זים( מסעשרה אחו)

 החשבון הסופי.תשלום חוזה ותנאי העל פי  השלמת העבודהלמועד  וזאת עד

לא הגיעו הצדדים לידי סיכום בדבר גובה התשלום הסופי המגיע לקבלן כאמור לעיל, יהיה  62.6

מור בסעיף זה, לקבל את הסכום שאינו לאו לכךהמזמין  לקבלת הסכמתהקבלן רשאי, בכפיפות 

מציא את רשימת תביעותיו הסופיות, בצירוף שנוי במחלוקת בין הצדדים, בתנאי שהקבלן י

לעיל  61.11כנדרש בסעיף סילוק תביעות וכן כתב  לעיל 62.4המסמכים המפורטים בסעיף קטן 

. אין וקת בגובה רשימת תביעותיו הסופיות(סכום קצוב השנוי במחלאך ורק )אשר יכול ויחריג 

 באמור לעיל כדי לפגוע בזכות הקיזוז של המזמין ו/או בזכותו לתבוע מהקבלן את המגיע לו.

מסיבות התלויות  ןדי הקבלהסופי לי שכר העבודהבכל מקרה של פיגור בלתי מוצדק בתשלום  62.7

י הפרשי הצמדה למדד , מעבר למועדים הנקובים בחוזה, ישא התשלום הסופבמזמין בלבד

 וריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה.

ימים מיום דרישת המזמין. )שבעה(  7שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם הקבלן למזמין תוך  62.8

 ור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה.ית בשיעמדד וריבההחזר ישא הפרשי הצמדה ל
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ימים מיום משלוח  )עשרה( 10א עשה כן גם תוך לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור לעיל, ול 62.9

התראה על ידי המפקח, יקבע המנהל את יתרת החשבון, לפי שיקול דעתו, והחלטת המנהל 

 תהיה סופית.

 הצמדה למדדמחירים ו 63

 והוצאות עבודה שכר, חומרים, ציוד בעבור לרבות תהכמויו בכתב טיםהמפור היחידות מחירי 63.1

 .אחרת במפורש נקבע אם זולת, להלן כמפורט אלא ישתנו ולא קבועים יהיו אחרות

  -זה חוזהתנאי ב 63.2

ידי הלשכה -, המתפרסם עלמחירי תשומות בבניה למגוריםמדד  - "מדד"

 רשמי אחרהמרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדר פרסום כאמור, כל מדד 

 תחתיו.שיבוא 

 – בלבד( 40ק , תת פר51)פרק  במחירוןין סעיפי האספלט יהמדד לענ-"מדד סעיפי האספלט"

 סלילה. 65% -ביטומן ו 35%מדד משולב 

המדד הבסיסי לעניין "המדד" וכן לעניין "מדד סעיפי האספלט" יהיה  - "המדד הבסיסי"

ע"י  זה חוזה האחרון הידוע במועד חתימתמבניהם המדד המתאים 

 ברה.הח

יהיה המדד החדש לעניין "המדד" וכן לעניין "מדד סעיפי האספלט"  - "המדד החדש"

הידוע ביום הקבוע לפי תנאי חוזה זה להגשת מבניהם המדד המתאים 

 החשבון שבעבורו זכאי הקבלן לתשלום.

 ההפרש בין המדד הבסיסי לבין המדד החדש. - "תנודות במדד"

החודשים  12ם להוראות חוזה זה ו/או נספחיו, במהלך לם בהתאמור להשתבגין כל תשלום הא 63.3

ת חוזה זה, לא תשולם תוספת כלשהי בגין פער בין המדד הבסיסי אשר מניינם יחל במועד חתימ

 למדד החדש.

התשלומים האמורים להשתלם מצד אחד ממועד חתימת חוזה זה, לכל  13-החל מהחודש ה 63.4

הידועים במועד הגשת החשבון,  הפרשי הצמדה,תווספו ספחיו, ילמשנהו על פי חוזה זה ו/או נ

שבון בפועל, או המועד שנקבע לביצועה בלוח הזמנים ובהתאם למועד ביצוע העבודה נשוא הח

המוקדם מביניהם. לצורך חישוב הפרשי ההצמדה כאמור, ייחשב המדד בגין החודש  –המאושר 

 לעיל. 63.2בועה בסעיף גדרה הקת חלף ההממועד חתימת חוזה זה, כמדד הבסיסי, וזא 13-ה

 יחסי באופן החוזה לפי לקבלן המגיעה התמורה תקטן או תגדל במדד תנודות נהולחאם ת 63.5

 לגבי חודש בכל תחושב החוזית התמורה של ההפחתה או שההעלאה כךד, במד לתנודות

 של בניכויד, במד התנודות לשיעור בהתאם, דשחו ותואב שבוצעה העבודה של הביניים תשלומי

 .לקבלן ששולמו הקודמים הביניים תשלומי כל
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 התלויות מסיבות נגרם העיכוב כי המפקח, וקבע המבנה בביצוע הקבלן ידי על עיכוב נגרם 63.6

: זה בסעיףעבודה )ה ביצוע סיוםל כיום כן לפני שנקבע, המועד חלוף לאחר המדד ועלה, בקבלן

 בחודש בוצעה כאילו המקורי המועד אחרל שבוצעה העבודה כל את יראו"( יהמקור המועד"

. העיכוב תקופת בגין התייקרויות בתשלום חובת לא חברהשה באופן, המקורי ועדהמ חל שבו

 מתוך לחובתו הנזקף העיכוב שיעור אתע המפקח יקב, הקבלן ידי על העיכוב של חלקו רק נגרם

 .המחויבים בשינויים זה קטן-סעיף הוראות יחולו זמן קרפ אותו לוע, העיכוב כל סך

 תשלומי מס ערך מוסף 64

לא לפני המועד שבו על הקבלן לשלם את  מזמיןידי ה-, ישולם עלשכר העבודהבגין המע"מ החל 

 קבלן.כנגד קבלת חשבונית מס כדין מהמסך הערך המוסף לרשויות, וזאת 

 הצגת חשבונות ומסמכים 65

לפי דרישתו, את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הקשורים ל, למנהלהמציא  הקבלן מתחייב

יצוע פעולה כלשהי הכרוכה בביצוע החוזה, וכן יתן למנהל כל מידע, בכתב או בעל פה, לחוזה ו/או לב

 שיידרש על ידי המנהל.
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 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  -פרק יב' 

 עבודהתעודת סיום ה 66

 ,בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו של המנהללביצועה של העבודה ובכפוף ת הבדק, בתום תקופ

)להלן בדבר סיום העבודה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו של המנהל תעודה ימסור המנהל לקבלן 

 ."(עבודה"תעודת סיום ה –

ו ו/א ת הנובעת מהחוזהיולקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבו עבודההמסירת תעודת סיום 

 ת לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.ואשר מטבע הדברים נמשכ ,יןכל דפי  על

 ר העבודהסילוק יד הקבלן מאת 67

ו של הקבלן י, בכל עת, ולסלק את ידחלקוהמזמין יהיה רשאי לתפוס את אתר העבודה, כולו או  67.1

חר, ממנו, וכל ציוד או חומרים של הקבלן, ולהשלים את העבודה בעצמו או באמצעות קבלן א

אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים או בכל חלק מהם, כל דרך או ב

בודה, או למכור אותם או כל חלק מהם, ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום שבאתר הע

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: –המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה 

 14ציית תוך  עה, ולאאת ביצו כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק 67.1.1

העבודה,  ימים, להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע)ארבעה עשר( 

 או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת.

י מדי כדי להבטיח את השלמתה במועד טכשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה אי 67.1.2

 14ך יית, תובלן לא צהקבוע בחוזה או במועד שהוארך על ידי המפקח להשלמתה, והק

ימים, להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה, )ארבעה עשר( 

מטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע שהוארך על ידי המפקח ש

 להשלמתה.

וזה, לאחר חכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע ה 67.1.3

 לא נתנה תוצאות רצויות.ש, מרא ימיםשר( )ארבעה ע 14שהתראה בכתב לקבלן, 

קבלן משנה בביצוע , או העסיק חלקוכשהקבלן הסב לאחר את החוזה, כולו או  67.1.4

 בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב. –העבודה 

ולא תיקן בהפרה אחרת כשהקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית ו/או הפר את החוזה  67.1.5

 מין.ימים מיום התראת המז)עשרה(  10את ההפרה תוך 

סק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב, ולא נענה להוראות ן העקבלכשה 67.1.6

 קבלן המשנה מביצוע העבודות.המפקח לסלק את 
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כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי  67.1.7

 לפגוע בקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

סיו המהותיים ו/או נכסיו ל על נכוטל עיקואם יוכרז הקבלן כפושט רגל ו/או י 67.1.8

צו לקבלת נכסים ו/או צו כשניתן נגד הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודה ו/או 

כונס נכסים ו/או צו פירוק או כשמונה לו קדם מפרק זמני ו/או מפרק זמני ו/או מפרק 

ו ו/או כונס נכסים, זמני או קבוע, ו/או שהוגשה נגד הקבלן בקשה לפירוק ו/א

ו/או שמונה לקבלן נאמן ו/או ניתן צו  של הקבלן על פירוק מרצוןהחלטה  התקבלה

גינו ו/או שנעשה הסדר נושים לגביו ו/או אם יועברו השליטה ו/או הקפאת הליכים ב

 .הניהול של הקבלן לאחרים

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אחר בשמו של הקבלן, נתן או  67.1.9

או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר , מענק שהו שוחדהציע לאדם כל

 ו אחר בשמו נהג במרמה כלפי המזמין.הכרוך בביצוע החוזה, ו/או שהקבלן א

)שבעה( ימים מיום  7תפס המזמין את אתר העבודה, יודיע המפקח על כך לקבלן בכתב תוך  67.2

לן את פקח לקביודיע המ, העבודה )שלושים( ימים מיום תפיסת אתר 30תפיסת האתר. תוך 

וט החומרים, הערך המשוער של חלק מהעבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פיר

 הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה באותו מועד.

בנוסף לכך, רשאי המזמין לחלט את כל הערבויות והביטחונות שניתנו על ידי הקבלן, אף לפני 

 ות.או הוצא כי נגרמו למזמין נזקים ,שהתברר

 .דין על פי חוזה ו/או על פי כל באמור כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר של המזמין אין

תפס המזמין את מקום העבודה והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח, בכל עת,  67.3

לדרשו מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. 

ימים, רשאי המזמין, על חשבון הקבלן, לסלקם )שבעה(  7זו תוך לדרישה ת הקבלן לא ציי

מקום שיראה בעיניו, ולא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם להם. מאתר העבודה לכל 

הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותו של המזמין להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או 

 למכרם בכל מחיר.

ציא מאתר העבודה חומרים ו/או ציוד ו/או מתקנים כלשהם, אלא אי להושרא יהיה הקבלן ל

 מזמין, מראש ובכתב בלבד.באישור מפורש של ה

 תפס המזמין את אתר ביצוע העבודה כאמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 67.4

עד  ולקבלן יעוכב םתשלומיהם אול יל,לע 62.1ייערך חשבון סופי על פי האמור בסעיף  67.4.1

 לאחר השלמת העבודה על ידי המזמין.

בודה על ידי המזמין, יקבע המנהל את הנזקים, ההפסדים לאחר השלמת הע 67.4.2

וההוצאות הנוספות שנגרמו למזמין, לרבות בגין הצורך להשלים העבודה באמצעות 
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בלן צמדה לקהפרשי ה קבלן אחר, עקב העיכוב בהשלמת ביצוע העבודה, תשלום

 האחר וכו'.

ין כפיצוי קבוע, בנוסף ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המזמין, ישלם הקבלן למזמ 67.4.3

, לבין 67.4.2מוערך ומוסכם מראש את סכום ההפרש בין הסכום שנקבע לפי סעיף 

 15%, בתוספת של חוזההי הקבלן לפהעלות הצפויה של השלמת העבודה על ידי 

 )חמישה עשר אחוזים( להפרש זה.

לעיל, את הסכומים  67.4.1ע לקבלן כאמור בסעיף המזמין רשאי לקזז מהסכום המגי 67.4.4

 לעיל. 67.4.3 -ו 67.4.2האמורים בסעיפים קטנים 

, לא יפגע הדבר בזכות כלשהי חלקהה, כולה או לא השלים הקבלן את ביצוע העבוד 67.4.5

לעיל,  67.4.3 -ו 67.4.2של המזמין, והקבלן יפצה את המזמין כאמור בסעיפים קטנים 

 בהתאמה ובשינויים המחויבים.

א יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, נתפס מקום העבודה, ל 67.4.6

 לעיל. 67.4אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן 

מזמין על פי החוזה ו/או על פי ות של הויות אחרהוראות סעיף זה באות להוסיף על זכ 67.4.7

 כל דין.

ו את כל החומרים והציוד כנמצאים תפס המזמין את מקום העבודה כאמור, ירא 67.4.8

בחזקתו של המזמין )בנוסף לבעלותו בהם(, והוא רשאי לנהוג בהם מנהג בעלים, וזאת 

 מבלי לפגוע באמור בפרק ו' לעיל.

נו, יחול גם במקרה של לן ממקבה יוק ידהאמור על תפיסת מקום העבודה וסיל 67.4.9

 ודה.וסילוק הקבלן מביצוע חלק של העב התפיסת חלק מאתר העבוד

תפיסת אתר העבודה, כולו או חלקו, וסילוק ידו של הקבלן ממנו, אין בהם,  67.4.10

 .כשלעצמם, ביטול החוזה על ידי המזמין

כנגד  ין ו/אונגד המזמהקבלן ישפה ויפצה את המזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כ 67.5

ק שיגרמו למזמין בגין העירייה בגין פעולות שבוצעו על פי סעיף זה, וכן בגין כל הוצאה ו/או נז

כך. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יפצה את המזמין בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או אובדן 

כננות דות המתושייגרמו למזמין עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן, לרבות עיכובים בביצוע העבו

 או המבוצעות./ו

י החוזה ו/או על פי כל דין, מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות ו/או סעד המוקנים למזמין על פ 67.6

המזמין יהא רשאי )אך לא חייב( לבטל את החוזה )בנוסף ו/או לחילופין לזכויות המוקנות לו 

 .לעיל 67.1בחוזה ו/או על פי כל דין(, בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 
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 כללי -פרק יג' 

 קיזוז 68

לי לפגוע בכל הוראה אחרת בעניין קיזוז, רשאי המזמין לקזז מכל סכום שעליו לשלם בנוסף ומב 68.1

חוזה ו/או על פי כל חוזה אחר ו/או על הלקבלן, כל סכום ו/או חוב המגיע למזמין מהקבלן על פי 

י הצמדה וריבית לסכום ו/או לחוב המקוזזים. האמור לעיל אינו פוגע ות הפרשדין, לרבפי כל 

 .חוזה ו/או על פי כל דיןהספת ו/או אחרת של המזמין על פי בכל זכות נו

על אף האמור בכל דין, הקבלן לא יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות ו/או לעכב סכומים כלשהם  68.2

  מין.חוזה ואשר יגיעו למזהמאלה הנובעים מ

 כבוןיע 69

ומכל שהם סוג מין ומכל  ו/או מי מטעמם, עירייהכלפי המזמין, ה בלן אין ולא תהיה זכות עכבוןלק

במגרשים, בבתים, בעבודות שבוצעו על ידי הקבלן, בעבודה, לרבות באתר העבודה,  ,סיבה שהיא

 ובחומרים שהובאו לאתר העבודה וכו'.

 ויתורים וארכות 70

חוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ה ת מתנאיקח, לסטוהסכמה מצד המזמין או המפ 70.1

 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

, )אם ניתנו( במקרה מסויםו/או המפקח לקבלן  המזמיןתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי יו 70.2

על ידי לא יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו 

אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים החוזה, ר עם קשב המפקח המזמין ו/או

 . י הענין( המפקחמזמין ו/או )לפשל ה

לא יחשבו כוויתור  המזמין ו/או המפקחעיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של  70.3

 לנכון.  ומצאילממשה ו/או להפעילה בכל עת ש םרשאי יהיו הםו םמצד
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 ' לחוזהגח ספנ

 מפרט מיוחד
 3/20מס'  חוזהמחלק בלתי נפרד  המהווה
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 מפרט טכני מיוחד - ספח ג' לחוזהנ
 3/20המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

 
  :תיאור העבודה

 

ביוב,  , מדרכות, רחובות, תשתיות מיםלביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישיםהינו חוזה מסגרת חוזה זה 
של הרכבת הסדרי תנועה, גינון והשקיה, במרחב הציבורי שלאורך ציר הקו האדום עול, תאורה, יקוז ותינ

רחובות וחניונים תשתית מים ביוב וניקוז, גינון והשקיה באתרים שונים בתל אביב  יפו-הקלה בתל אביב
 יפו, בהיקפים כספיים שונים כפי שיוזמנו מפעם לפעם מהקבלן ע"י החברה.

 
 :יםהמתכננרשימת 

 

 אחוזות החוף בע"מ  : המזמין
 , תל אביב 6רח' גרשון  

 03-7610333ס : פק  03 – 7610300טל : 
 

 יהל מהנדסים ייזום פרוייקטים בע"מ :     ניהול הפרויקט
 ת"א  94יגאל אלון    

 03-6251223פקס:  03-6251222טל:  
 eng.co.il-ahel@yahelyמייל:  

 

 נוף אדריכלות מ"בע נוף תכנוןמנעד  :  אדריכלות נוף
 מיקוד 218 ד.ת מזור מושב 13 המייסדים 
 03-9773090 פקס: 03-9733640  טל: 

  nof@minadd.com מייל:
 

 יוסי חוטה -סמו הנדסה  :  תאורה
 ב תל אבי,154גין דרך  מנחם ב   
 6134185- 03פקס:  03-6134177טל:    
 eng@semo.ccמייל:    

 

 הרי גלבר -הראל מהנדסים  :  דרכים
 , יהוד 4רח' דרך החורש    
 03-6326203פקס:  03-6326202טל :    
 releng.co.ilharry@haמייל :    

 

 .ג.מ ח : ביוב וניקוזמים 
 , א.ת. פולג, נתניה7רח' גיבורי ישראל     
 09-8649805פקס:  073-7903900טל:     

 eng.co.il-hgm@hgmמייל:    
 

 ז'אן ברטל - טל הנדסה בע"מ-בר : הסדרי תנועה
 , תל אביב18ברק     
 03-6488805 פקס: 03-6488803 טל:    

 etaeng.netjean@bמייל:    
 

 דורון אשל   יועץ קרקע ותכן מבנה:
 052-2513884טל:    
  gmail.com@2513884מייל:    

 
 אבי ורשבסקי   יועץ נגישות:

 רמות השבים,  18ס וב הפרדחר   
 052-6686395טל:    
   avivar2@gmail.comמייל:   

 
 נמרוד שיינר  אגרונום:
 052-8662873טל:    
  nimrod@adamatrees.comמייל:    
    

 
 המפקח בלבד. ותשה באמצעכננים תעהפנייה לגורמים המת

 

mailto:yahel@yahel-eng.co.il
mailto:nof@minadd.com
mailto:eng@semo.cc
mailto:harry@hareleng.co.il
mailto:hgm@hgm-eng.co.il
mailto:jean@betaeng.net
mailto:2513884@gmail.com
mailto:2513884@gmail.com
mailto:avivar2@gmail.com
mailto:nimrod@adamatrees.com
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 חוזה זהלים המהווים חלק בלתי נפרד מרשימת מפרטים כל
 

 שאינם מצורפים מסמכים

כלליים אחרים  ומפרטיםהבנייה )"הספר הכחול"(  המפרט הכללי לעבודות  
 

 -בניה(  , תקנות בטיחות בעבודה )עבודות1970 -, פקודות הבטיחות בעבודה 1961 -חוק הבטיחות בעבודה 
 , עגורנים, מפעילי מכונות הרמה וכד' .1992 -קנות בטיחות בעבודה , ת1988

 חוק 
 פרטים הסטנדרטים של עיריית תל אביב יפוחוברת ה .1
2.  
 הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות,  בהוצאת משרד התחבורה. .3
 י תנועה ובטיחות.ינת התקנרדית לבחבהוצאת הועדה הבין מש-ציוד ואביזרים מוכרים להתקנה בדרך .4
 ועדה בינמשרדית –התקני בטיחות מאושרים להצבה בדרך  .5
      .נחיות להצבת תמרוריםתקנות וה .6

 
שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד  הבינוי והשיכון, כל המפרטים הכלליים 

והתקנות בגירסתם האחרונה וקים ם, החרטיהמפאו בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. 
 אחוזות החוף. והמעודכנת ביותר נכון ליום חתימת החוזה שבין הקבלן לבין

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
במפרט  מת האמורהמפרטים הכלליים ו/או חוזים ומסמכים אחרים אליהם הם מפנים, ישמשו לצורך השל

יוחד ו/או בין האמור במפרט הממיוחד ובחוזה זה. בכל מקרה של סתירה בין המפרטים הכלליים לה
 בחוזה, יגבר האמור במפרט המיוחד/חוזה זה.

 
   הצהרת הקבלן

חוזה זה, קראם והבין  את  תוכנם,  קיבל  בהקבלן מצהיר בזה,  כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים 
 לדרישות  המוגדרות  בהם.  עת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות   ביקש לד ברים אשראת  כל ההס

 נספח לחוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. הצהרה זו מהווה 
 

   הערה
ניתנים  לאיתור  וזה זה ואינם ברשותו של  הקבלן, חינים  לעיל,  שלא  צורפו  להמפרטים הכלליים המצו

 מפרטי בינוי(. –בינוי  –ספק ) מידע ל  http://www.online.mod.gov.ilטחון   באינטרנט, אתר משרד הבי
 
 

        __________________________ 
 

 שם וחתימת הקבלן                 
 

 תאור העבודה 00.01
, תשתית מים וחניוניםם רחבות זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישימסגרת חוזה  

ברחובות ובאתרים יה גינון והשקתאורה, חשמל תקשורת , רמזורים , מצלמות וביוב וניקוז, 
המיועדים לשיקום ושדרוג כחלק מההערכות התחבורתית לאחר ביצוע הקו  שונים בתל אביב יפו

 האדום של הרכבת הקלה.
מחולק יפו ו –תל אביב  עירראשיים בוצירים  ק"מ של רחובות 9 –כ לאורך כולו משתרע  הפרויקט 

 : פיםשיחולקו במידת הצורך למקטעי משנה נוס מקטעים הבאיםל
תחנות אזורי )כולל : מרח' שאול המלך ועד רח' החשמונאים מנחם בגיןרחוב  - 1מקטע מס'  

 ;הרק"ל שאול המלך ויהודית(
בך ובות קרליכולל הרחהרכבת,  : מרח' החשמונאים ועד לרח'רחוב מנחם בגין - 2מקטע מס'  

 )כולל אזור תחנת הרק"ל קרליבך והשיקוע(.ולינקולן 
 .: מרח' לה גוורדיה ועד לרח' החשמונאיםהמסגר רחוב - 3מקטע  

 חסן ערפה, יצחק שדה, : מרח' המסגר ועד לרח' מנחם בגין + הרחובותרחוב הרכבת - 4מקטע 
 המלאכה והתעשייה;

 ניצבים:הרחובות הנחלת  בנימין + ועד לרח'  נחם בגין: מרח' מיהודה הלוי וברח - 5מקטע 
 בצלאל יפה, רמח"ל, שד"ל, יבנה.

http://www.online.mod.gov.il/
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המכרז, יידרשו על ידי המזמין לבצע עבודות  שייבחרו להיכלל במאגר במסגרת הליכיהקבלנים  

  בהיקפים שונים, אשר תכולתן תכלול בין היתר:
 עבודות הכנה ופירוק. - 
 עבודות עפר. - 
 ם, ביוב וניקוז.תשתית מיעבודות  - 
 עבודות מצעים, תשתיות ואדמת גן. - 
 שפה.-ואבניעבודות ריצוף, מדרגות  - 
 עבודות חשמל ותאורה  - 
 תשתיות לבזק            - 
 עבודות קירות תומכים, קירות בניה ומסלעות. - 
 עבודות פיתוח, ריהוט רחוב וגידור. - 

 עבודות אספלט.  -
 ואביזרי דרך קבועים וזמניים.עה רים, צביעבודות תמרו -
 עבודות גינון והשקיה. - 
 שונות. - 

 

באתרי העבודות עבודות נוספות ע"י קבלנים אחרים, לרבות על ידי קבלני וצעו במקביל ייתכן ויב
 חברת החשמל לישראל וחברות התקשורת. 

, כאשר ת אחרותיושוו/או רחברות יבוצעו ע"י קבלנים מטעם החברה או מטעם אלו נוספות עבודות 
 .ות המפקחבאמצע הביצוע ולוח הזמנים יתואמו וישולבו עם העבודות שבמסגרת הסכם זה

 המפקח רשאי להורות לקבלן, היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות אלו.
 

 הוראות כלליות 00.02
ם יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראליים, המפמ"כי .א

ן שאינם רשמיים(, התקנים המקצועיים האחרים, התכניות, החוקים שמיים וה)הן הר
( כמשלימים זה את נכון ליום חתימת החוזה ם האחרונה והעדכנית ביותרוהתקנות )במהדורת

זה. אין  זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין 
 גם ביתר המסמכים. 

 סמך טענה שלא ידע את האמור בכל המסמכים הנ"ל.-יעות של הקבלן עלנה כל תבלא תאושר .ב

דה בהתאם לכל הוראת דין של הרשות המקומית ו/או רשויות על הקבלן לבצע את העבו .ג
מוסמכות אחרות )לרבות אך לא רק: מכבי אש, משטרת ישראל, קרן קיימת לישראל, בזק, 

רד הבריאות, משרד עורף, משפיקוד ה רמ"י, החברה לאומית לדרכים, חברת החשמל,
, רשות העתיקות, אביביםותאגיד מי  יפו-תל אביבהתחבורה, קק"ל, חברות הטל"כ, עיריית 

רשות הטבע והגנים, רשות הניקוז, רשות המים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל 
טית מחלקותיהם, נתיבי איילון, חברת נת"ע, משטרה, מקורות וכל רשות מוסמכת  רלוונ

ימציא למפקח לפי הצורך את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה מטעם . הקבלן אחרת
 .כנ"ל הרשויות

לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח  .ד
ולקבלן לא תעמוד בעניין זה כנגד המזמינה כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

  או אחרת.כספית 

רד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפ .ה
ובין אם לאו והקבלן  יף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע

 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 וכתב הכמויותטים ות, המפרהתאמת התוכני 00.03
סית מקיפה של יום מיום קבלת צו התחלת עבודה, בדיקה טכנית הנד 14הקבלן יערוך, תוך  .א

ההתאמות, טעויות ו/או -התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות, על מנת לגלות את כל אי
השמטות הקיימות בין המסמכים האמורים לעיל. לצורך כך הקבלן יסיק אנשי מקצוע 

ההתאמות, הטעויות וההשמטות שמצא -בלן ירכז בכתב את כל איטיים. הקים הרלבנבתחומ
ההתאמות, לטעויות ולהשמטות -לקבל פתרונות ותשובות לאי ויעבירם למפקח על מנת

ההתאמות, כל הטעויות ו/או כל ההשמטות בתוכניות ובין התוכניות למפרט -שמצא. כל אי
הימים כאמור, לא  14 תקופה שלב בתום הולתיאורים שבכתב הכמויות שלא צוינו בכת

קבלן, אלא אם כן יוכח מעל תוכרנה בהמשך ולא תהוונה בסיס לתביעה מכל סוג ומין מצד ה
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לכל ספק, להנחת דעתו של המפקח, שלא ניתן היה לגלותן בתוכניות שהיו ברשות הקבלן 
 הימים הנ"ל. 14במסגרת 

הקבלן לידיעת המפקח  מיד ע"י ות יובאוערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכני .ב
תתקבל כל תביעה מצד הקבלן ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא וירשמו 

 על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן המסמכים  .ג
בין המסמכים מתעוררת רק כאשר התנאים דיפויות שאלת הע באים להשלים זה את זה.

 ות תהיה סופית ותחייב את הקבלן.נמצאים בסתירה. קביעת המפקח בעניין העדיפ

לא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים  .ד
כוב לשהי לעיו עילה כמילוי הוראה זו, טעות או סתירה זאת ולא ישמש-שיגרמו עקב אי

 העבודה, אפילו מתייחסות הן לכתב הכמויות.

אמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע ה .ה
ובין אם לאו והקבלן  סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך 

 ן ביצוע האמור לעיל. שהיא בגיכל סיבה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מ
 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.04

להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח  כל הציוד והחומרים אשר בדעת הקבלן .א
 לפני התחלת הביצוע 

הציוד והחומר אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל תשבונו  .ב
 .די המפקחושר על יויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יא

נים כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התק .ג
 לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן  .ד
ל התאמת ר בכתב עדרישות, תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו אישו

אם עבודות לדרישות, תקנות  וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, 
 יידרש.

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן  .ה
לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר  בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת 

 ם , לצרכי בדיקה.ם החומרימות מאותלהגיש דגי

ו את מידת התאמתם החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבע . ו
לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת 

 העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

לן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת שהקב תימשך עדהפסקת העבודה  .ז
על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה 

 המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

ד מדד בנפרלמען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יי .ח
לן ובין אם לאו והקב סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך ולא יש

 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 מערכות, שירותים, מתקנים, וחלקי מבנים  תת קרקעיים 00.05

רכות, שירותים, יימים מעיהיו  ק מוסבת בזאת תשומת לב הקבלן כי ברוב אתרי  העבודה .א
תיות ת"ק של חח"י, ובכלל זה קווי מים, ביוב, תש בנים  תת קרקעייםמתקנים, וחלקי מ

 "בזק" ותאורה, יסודות מבנים וכו'.

אולם אין  המזמיןהקבלן יקבל נתונים לגבי המתקנים התת קרקעיים ככל שאלו מצויים בידי  .ב
מצוינים בתכניות תיאום הנדסי גם אם  -נים אלה המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתו

 הוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.ש

יבדוק ויוודא בעצמו את מיקום כל המערכות, השירותים, המתקנים, וחלקי המבנים הקבלן   .ג
הנמצאים בתחום עבודתו תוך שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם  התת קרקעיים

ישוש, חפירה בידיים  ובכלל זה העסקת גורמים חפירות גורמציה, וגילויים, איסוף אינפ
רות ומתקנים תת קרקעיים  ותיאום עם הגורמים וים צינוהמתמחים בגילוי ואיתור קו

 המוסמכים וכן כל פעולה אחרת שתידרש להבטחת גילויים ושלמותם של המתקנים הנ"ל.
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יוחדים לבדיקת כשירים משימוש במחפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, ה .ד
ם  ובכלל זה העסקת סוף אינפורמציה, חפירות גישוש, חפירה בידיימיקומם וגילויים, אי

גורמים המתמחים בגילוי ואיתור קווים צינורות ומתקנים תת קרקעיים  ותיאום עם 
הגורמים המוסמכים וכן כל פעולה אחרת שתידרש להבטחת שלמותם של המתקנים הנ"ל או 

 העבודה יחולו על הקבלן. רם לצרכילשם איתו

דרש לקיום שלמותם תחול על על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתי .ה
 הקבלן.

בכל מקרה של חפירה ובכלל זה חפירות גישוש, תבוצע העבודה בנוכחות המפקח, בנוסף,  . ו
ר עו באישוורת יבוצתקשורת או עבודות עבור מערכת תקשחשמל ו/או עבודה בקרבת קווי 

 ו/או בחברות התקשורתחב' בזק חח"י ו/או בצמוד של מהנדס הרשת ב מוקדם ובפיקוח
עבודות בקרבת קווי ניקוז, ביוב, מים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח  והטלוויזיה בכבלים.

חברת מקורות ו/או איגוד ערים דן תאגיד המים ו/או צמוד מטעם הרשות המקומית ו/או 
 על הקבלן. שלומים בגין הנ"ל יחולון. כל התפי העניילביוב ל

י ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפנ .ז
 הנ"ל, הם באחריותו של הקבלן.

 החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי סעיף זה. .ח

שהם עקב מעשיו עיים  כלתת קרק  בכל מקרה שיפגעו מערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים .ט
ות המפקח לשביעות בלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראו/או מחדליו של הק

רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר, ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא 
 הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית.

הר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ספק יוב למען הסר .י
ובין אם לאו והקבלן לא  סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(, בין אם יוחד לכך ולא ישולם בנפרד

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 עיליים  מערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים 00.06

בנוסף לאמור לעיל בעניין עבודה בקרבת מתקנים תת קרקעיים, גם ביצוע עבודות כלשהן  .א
כות למערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים  עיליים תבוצענה בזהירות המרבית, תוך בסמי

שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של המערכות, השירותים, המתקנים, והמבנים  
 הקיימים.

יים של חשמל, מים, ביוב, בזק, כבלים וכו' תבוצע  בנוכחות עיל בת קוויםגם עבודה בקר .ב
אחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא מפקח מיוחד מטעם הרשות ה

 באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

מעשיו ו/או  לשהם עקביליים  כגם בכל מקרה שיפגעו מערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים  ע .ג
ח, ויישא בכל זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפק מחדליו של הקבלן, הוא יתקן

האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן 
 כאמור לעיל היא בלעדית.

של חברת  םמודיבקרבת ע אם במסגרת העבודה יותקנו עמודי תאורה או כל עבודה אחרת .ד
 העבודה תעשה במשנה זהירות ובתאום עם המפקח וחברת החשמל.      ,החשמל

ען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד למ .ה
ובין אם לאו והקבלן  סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך 

 וספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. מורה נאי לכל תיהיה זכ לא
 

  עבודה בקרבת מבנים קיימים 00.07

עבודות בקרבת  מבנים קיימים ייעשו בזהירות מירבית, באמצעים אשר יאושרו ע"י המפקח  .א
והרשויות ובכלל זה בעבודת ידיים.  הקבלן יצלם ויתעד את מצב המבנים לפני תחילת העבודה 

 קוב אחרי מצב המבנים במהלך העבודות.יהיה לע נת שאפשרעל מ

 לן למפקח על כך בכתב ומראש.בכל מקרה של עבודה בקרבת מבנה, יודיע הקב .ב
 הקבלן לא יחל בעבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.

 המהנדס באתר מטעם הקבלן יהיה נוכח בזמן העבודה.
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בודה באופן מיידי, ידווח למפקח עבלן את היפסיק הק או מתקן, בכל מקרה של פגיעה במבנה
 וימתין להוראות.

 מאחריותו למניעת הנזקים. אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן .ג
הקבלן ישא באחריות מלאה לכל  נזק או במבנה  ויידרש לתקנו בהתאם להוראות המפקח ועל 

בוע ר מתום שלא יאוח חשבונו. אופן תיקון הנזק  יקבע על ידי המפקח. ביצוע התיקון יושלם
זאת, ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח. עם 

יהיה רשאי המפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר 
ייעשה לתיקונם. בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכוב 

 תו.בעבוד

ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  הסר למען .ד
ובין אם לאו והקבלן  סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך  ולא

 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 םייקזות זמנדורי התנהגנה על העבודה וסי 00.08

ות במשך כל הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות המבוצע .א
תקופת הביצוע ועד למסירתן למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, 

בכל שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, 
שים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת עים הדרוהאמצ

להרחקת המים, סתימתם לפני מסירת העבודה  והחזקת האתר במצב תקין  תעלות זמניות
 .במשך עונת הגשמים

הקבלן יגן על כל המערכות קיימות בתוך אתר העבודה ויתחזק אותם ובכלל זה גנים, עצים,  .ב
בלים, תאי  ביקורת כולל כל האמצעים הטכניים הנדרשים לשם בצוע צנרת, כ , גדרות,חורשות

  ההגנה כנ"ל.

נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם  כל .ג
 על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, 

" לטובות חברת אחוזות החוף 4על חשבונו במחסנו שתי משאבות  קיב להחזיהקבלן מחו .ד
הפעלת המשאבות הינה לשיקול דעתה  אשר באחריותו. לטיפול בהצפות באתר העבודה
 הבלעדי של חברת אחוזות החוף.

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  .ה
ובין אם לאו והקבלן ן אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון( בי ד, בנפר ישולםולא 

 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  לא יהיה זכאי לכל
 

 סדרי עדיפויות 00.09

סדרי אופן חלוקת העבודות ואת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את  אחוזות החוף .א
וש ביצוע העבודה יבוצעו וכו', או לדרטעים בו ודות, הקהעדיפויות לביצוע לגבי סוגי העב

. כמו כן ים או למי מהם תהיה כל טענה בענייןומבלי שלקבלנ בשלבים הכל לפי קביעת המפקח
על הקבלן לקחת בחשבון  רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.

לבי הביצוע ות בין שספר שבועאפשרות של הפסקות זמניות בעבודה גם לפרקי זמן של מ
ויות המוסמכות, דות אחרות, הוראות הרשהשונים, עפ"י עדיפויות החברה, מצב ביצוע עבו

 ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת המפקח.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם בשיתוף התושבים, הסוחרים ומנהלי  .ב
גרום לשינויים בסדרי שעלול ל זה, דבר פרויקטים המשיקים והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה

    .דההעדיפות ושלבי הביצוע, גם לאחר שאושרו במסגרת רישיון עבו

 הארכת תקופת הביצוע או לתוספת כלשהיא.לכל האמור לא יהווה עילה  .ג

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  .ד
ובין אם לאו והקבלן ד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון( ם יוחבין א,  ולא ישולם בנפרד

 נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  לא יהיה זכאי לכל תמורה
 

 קבלת העבודה 00.10

מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה החברה רשאית לדרוש מהקבלן מסירת חלקי עבודה  .א
 לן.מצד הקב כל תביעהגמורים  )מסירה בשלבים(, כל זאת ללא 
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המלאה  אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע  מאחריותו .ב
 והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה המושלם, או לכל חלק ממנה.

לא יימדד בנפרד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה,  .ג
ובין אם לאו והקבלן לא  בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון( רד,שולם בנפולא י

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. יהיה זכאי 
 

   קבלן רמזורים 00.11

 כללי  .א
פעיל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, עבודות רמזורים בתחום הפרויקט באמצעות ת החברה .1

 .הקבלן שיתמנה על יד
 תקבע את זהות הקבלן את מחירי היחידה לעבודות אלו.  החברה .2
נת לאפשר עבודתו של קבלן הרמזורים, כאמור, הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מ .3

לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן הפרויקט וכדומה, 
ולפי הוראות ת בחוזה ך המפורטויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדר

 המפקח. הקבלן לא יפגע בעבודות קבלן הרמזורים.
ת שלביות הביצוע של קבלן הרמזורים בלוחות הזמנים המפורטים הקבלן יתאם ויציג א .4

 שיוכנו ויעדכנם מעת לעת ועל פי דרישת המפקח.
בצוע בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן הרמזורים, בכל שאלה הקשורה ב .5

 כים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. ויקט, מסהפר
 

 התמורה .ב
גין עבודתו על פי מחירי היחידה שסוכמו בינו לבין התמורה המגיעה לקבלן הרמזורים ב .1

 . על ידי המזמינה לקבלן הרמזוריםישירות  תשולם המזמינה
זורים, קבלן הרמ  התמורה לה זכאי הקבלן עבור קיום מלוא התחייבויותיו בקשר עם .2

קבע בהתאם להחלטת החברה בעניין זהות המתקשר עם קבלן הרמזורים, כמפורט ית
 זה.לחו 24.3בסעיף 

ור מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא מעבר לאמ .3
הקשר עם קבלן הרמזורים. כל דרישה של הקבלן מקבלן הרמזורים  לעיל בגין 2 יףבסע

ויקט תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן יצוע הפרה בגין בלתשלום או תמור
 למזמינה.

ם כנגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לקבלן התמורה האמורה לעיל תשול .4
   הרמזורים, לרבות המפורט להלן )שירותים שייתן הקבלן לקבלן הרמזורים(.

 

 שירותים שייתן הקבלן לקבלן הרמזורים .ג
מים,  ;רותים הנדרשים לביצוע העבודות כמושיאת כל ה רמזורים,הקבלן ייתן לקבלן ה .1

עבודה וכו' וכן יתקן וישקם  ניהולנדרש, סימון,  תיאום מכל סוג ומול כל גורם חשמל, 
את כל עבודותיו במקביל ולאחר סיום כל עבודות קבלן הרמזורים, הכול כפי שיקבע ע"י 

  מזורים.קבלן הר מתחייב לתאם את עבודתו עם עבודתהמפקח. הקבלן 
 גםעל הקבלן יחולו   החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות", כ"מבצע העבודה" .2

 קבלן הרמזורים. ביחס לעבודות 
כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע הפרויקט ע"י  .3

 קבלן הרמזורים.
כל המפורט לספק את ן לבצע ובנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה, על הקבל .4

)התמורה(  'ברה )וללא מדידה( לבד מהתמורה המפורטת בסעיף להלן, וזאת ללא כל תמו
 לעיל:

ארגון והכנת שטחי אחסון לפי צרכי כל קבלן אחר וכן שטח התארגנות להעמסה  (א)
 ולפריקה של חומרים וציוד.

 שירותי שמירה כללית באתר. (ב)

 די הקבלן.אתר על יהותקנו באפשרות שימוש בשירותים סניטרים ש (ג)

 הספקות מים, תאורה כללית זמנית, חשמל וכוח.  (ד)

 ולת באתר וכן סילוק הפסולת. הצבת מכולות לטובת הפס (ה)

 מסירת נקודות מדידה, צירי מוצא ומפלסים סמוך למקום ביצוע העבודות. (ו)
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 מתן אפשרות שימוש בדרכים.  (ז)

רים לן הרמזודה של קבעריכת תכנית עבודה שמשלבת את פעילויות/תוכנית העבו (ח)
שיקיף את כל העבודות קבלן הרמזורים, תאום עם לוח זמנים מפורט של הקבלן 

יכי הביצוע של עבודת קבלן הרמזורים על כל שלביה הן מבחינת הארגון הכללי הל
והן מבחינת לוח הזמנים, הכל באופן שימנע הפרעות בביצוע הפרויקט או 

 העבודות.

 ים. ן הרמזורח עם קבלשל המפק השתתפות של הקבלן בישיבות (ט)

 הקצאת מקום להתארגנות לקבלן הרמזורים. (י)

 ם בתכניות העדות הסופיות של הקבלן.הטמעת תכניות עדות רמזורי (יא)
 

 בדיקות 00.12

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה,  הבדיקות תכלולנה בין היתר:  .א
 בדיקת חומרים ובדיקת טיב העבודה )צפיפות וכדומה(.  .1
 השילוט, הצבע, הגידור וכיו"ב לשלב זמני וסופי.יב מות של טבדיקות מוקד .2
 גידור וכיו"ב לשלב זמני וסופי.בדיקות שוטפות לטיב השילוט, הצבע, ה .3
 בדיקות לטיב המלאכה, אופן הצבת התמרורים והצביעה לשלב זמני וסופי. .4
 בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח. .5

מפרט בקרת חוזה ובניין במור בעתאם לאבהו המעבדה הבודקת תפעל לפי הוראות המפקח .ב
 האיכות )נספח ט' לחוזה(.

האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע  .ג
ובין אם לאו והקבלן לא  בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולא ישולם בנפרד, 

 ן ביצוע האמור לעיל. שהיא בגיכל סיבה יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מ
 

 תאום עם גורמים ורשויות 00.13
 כללי .א

ד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות השירותים בין שהם מסומנים לפני תחילת העבודה ובמיוח
בתכניות ובין שאינם מסומנים; על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורמים 

 ם.ם הדרושיוהנוהלייהמוזכרים בהמשך תוך נקיטת האמצעים 
עה כל שהיא עיכובים בעבודה בשל אי קבלת אישורי הגורמים והרשויות  לא ישמשו כעילה לתבי

 מצד הקבלן, אולם יזכו אותו בהתאמת לוחות זמנים, ככל שהוראות החוזה מתירות זאת
 

 קבלת רישיון עבודה .ב
 דסי.לתאום הנעל הקבלן לקבל רישיון לעבודה לאחר תאום ומילוי דרישות המחלקה   

 

 תיאום עם תאגיד מי אביבים .ג
ן סיור עם נציג תאגיד המים והביוב כדי לא לפגוע בקווי מים וביוב קיימים, על הקבלן להזמי

ולתאם עמו המשך העבודה באזור קווי המים. העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של 
ט זה, ובפרהתשלום עבור עבודות המים והביוב יעשה בהתאם להוראות החוהתאגיד. 
 "נוהל אישור חשבונות בגין עבודות מים וביוב". –נספח י"א לחוזה להוראות בהתאם 

 

 

 ת  חשמלחבר .ד
ידוע לקבלן שבחלק מהשטחים המיועדים  לעבודה קיימים קווי חשמל של מתח גבוה ומתח 

 קרקעיים.-נמוך. הקבלן  יזמין פיקוח לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת
די חשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות המפקח של חברת החשמל, ומבאזור עהעבודה 

 חה מוגדר להלן:כאשר האזור בו דרושה השג
 קרקעי.-בהתקרבות לסביבת כבל תת .1
 חפירה בסמוך לעמוד/מתקן חברת החשמל. .2
 עבודה בסמוך לכבלי חשמל עיליים. .3

 

דרושים בטיחות הבזמן ביצוע העבודות על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות וה
רים בקרבת קווי חשמל. שימוש להימנע משימוש בעגורנים וכלים מכניים אחו

לסכן את יציבות העמודים ואף את חיי העובדים. לקבלן לא תהיינה  כנ"ל עלול
כל תביעות עקב כניסת "חברת החשמל" לעבוד באתר והוא מתחייב לתת לה את 

 כל הסיוע האפשרי.
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ק את עבודתו באזור העמודים או ש להפסידה ויתבקביעה במיכן, לא תהיה לו כל ת-כמו
 החשמל". מנת לאפשר את עבודת "חברת-קווי החשמל על

 
 חברת "בזק" וחברות תקשורת אחרות .ה

על הקבלן לקבל סימון מדויק מנציג חברת "בזק" או כל חברת תקשורת אחרת  
ן ודה ולסמ)כדוגמת "הוט" "סלקום" "פרטנר " ועוד ( באזור לפני תחילת העב

וים על גבי תכניות ולשמור על סימון הכבלים. הקבלן יזמין על חשבונו את הקו
ום עם מהנדס הרשת. העבודות באזור עמודי טלפון, שוחות טלפון פיקוח בתיא

וקווי טלפון תתבצענה רק בנוכחות מפקח של חברת "בזק" או חברות התקשורת 
 השונות.

 

מ' מעמוד  3ל קיים או ברדיוס רת או כבצד של צנמ' מכל  3לא תבוצע כל עבודה בתחום 
קרקעיים וגם לגבי -ון לגבי קוים תתטלפון קיים ללא אישור בכתב מחברת "בזק". הכול נכ

מילוי או חפירת אדמה. על הקבלן לקחת בחשבון כי לפני תחילת עבודות התשתית השונות 
דות לבצע עבויש צורך )כבישים, עבודות עפר, מים, ביוב וכו'( בתחום קווי התקשורת 

עם  תשתית עבור חברת "בזק", השחלת כבלים וחיבורם ע"י חברת "בזק" ורק לאחר מכן
 קבלת אישור חברת "בזק" להתחיל בעבודה.

 
 טלויזיה בכבלים . ו

 כנ"ל ובתאום עם נציגי חב' הכבלים המפעילה באזור.
 

 תיאום עם קבלנים ויזמים באתר בניה סמוכים  .ז
הקבלן לאפשר פעילות הקבלנים אחרים  , עלדתו באתרבזמן עבומובהר בזאת לקבלן כי 

אם את עבודותיו עם הקבלנים וידאג שעבודתו באתרים סמוכים לאתרי העבודה. הקבלן ית
לא תפריע לפעילות הקבלנים. לא תשולם לקבלן עמלה עבור עבודת קבלנים אחרים באתר. 

 מובהר כי אחריות התאום היא על הקבלן בחוזה זה.
 

הר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד יוב ספק הסר למען .ח
ובין אם לאו  בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(נפרד, בנפרד ולא ישולם ב

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 התר העבודמוכים לאדרכי גישה לאתרים הגובלים וס 00.14

ים על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להבטחת דרכי גישה נאותות וחופשיות לכל האתר .א
הגובלים וסמוכים למקום העבודה וכן לכל הקבלנים ו/או המבצעים האחרים שיעבדו במקביל 
לעבודות הקבלן בפרויקטים אחרים. לפני ביצוע כל שינוי בדרכים קיימות יש לקבל את אישור 

 קח בכתב.סכמת המפוה

מדד בנפרד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יי .ב
ובין אם לאו והקבלן לא  בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולא ישולם בנפרד, 

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 ים לבצועניזמתנועה הסדרי  00.15
וקה והתחז על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודה. הסדרי התנועה .א

ומאושרת על  אלויבוצעו ע"י חב' אבטחה מוסמכת ע"י גוף העוסק בעבודות  השוטפת שלהם
 יפו.-עיריית תל אביבמשטרת ישראל ו ידי

גלית בכל אתר לתנועה רממונעת ועל הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה  .ב
פורט ולפי דרישת ת ביצוע דרכים עוקפות, ציוד תמרור ואזהרה כמהעבודה וסביבתו לרבו

 הרשויות המוסמכות.
הקבלן יקבל תכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרת ע"י מח' תנועה של עיריית ת"א ומשטרת  .ג

 ישראל  ויעבוד בהתאם לאמור בתכנית זו.  
ו לקראת תחילת העבודה ובמהלך העבודה בתיאום עם ע ייקבעטת הביצושלבי הביצוע ושי .ד

התאמה בין הנדרש בתוכניות לבין ההנחיות  המזמין והמשטרה. בכל מקרה של אי
 שתתקבלנה מאוחר יותר, יש לפנות למפקח ולקבל את הנחיותיו.

ו בכל מקרה בו ידרשו שינויים בתוכנית הסדרי התנועה הזמניים לאחר אישורם יבוצע .ה
דרי התנועה  קבלן, ועל חשבונו, לרבות טיפול בקבלת האישורים.  שינוי בהסים ע"י ההתיקונ
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ים בגין השלבים לא יהוו עילה לתביעה כול שהיא מצד הקבלן ובכלל זה תביעה ושינוי
 להארכת תקופת הביצוע.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם בשיתוף התושבים, הסוחרים ומנהלי  . ו
 הסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה, דבר שעלול לגרום לשינויים בסדרישיקים  ויקטים המפרו

 הביצוע, גם לאחר שאושרו במסגרת רישיון עבודה    העדיפות ושלבי
עיכובים בעבודה בשל אחור קבלת אישורי משטרה ,או עירייה ,או רישיונות  וכד' לא יהוו  .ז

 טלו קנסות על הקבלן בשל כך.כן לא יווע, כמו עילה לקבלת לתביעה על בטלה ועיכובים בביצ
שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים .ח

 למניעת הפרעות.
הקבלן יספק  באמצעות חב' האבטחה הנ"ל את כל אביזרי השילוט והתמרור ואביזרי  .ט

ויות בכל שלב רישת הרשעל פי ד הבטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או
 ורך תקופת הביצוע .ביום ובלילה, יציבם בשטח ויתחזקם לכל א -ושלב של ביצוע העבודות 

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה זמניים, וכן על הנחיות הבטיחות שיקבל  .י
ם את בין אמהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה, וז

 לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח מטעם החברה נמסרו 
ציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת כל סוגי ה .יא

על ידי הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, עפ"י העדכון 
 האחרון של הועדה.

ה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים חדת חלות מיוריאח .יב
ן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט להכוונת התנועה בזמ

 ןקנס הקבליובהנחיות המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה בטיחות זמני פגום( י
 ה .על פי הוראות תנאי החוז

המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, דעת אם ל .יג
מסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטתו של המפקח תהייה סופית, ללא כל רשאי המפקח ל

זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקבלן עלות הפעלת הסדרי התנועה בפועל 
 דמי ניהול. 12%בתוספת 

ה בזמן ביצוע כפוף לתאום עם משטרת ישראל. העבודה תתבצע לפי עודרי התננושא הס .יד
 ברשיון המשטרתי, כולל עבודות לילה במידת הצורך. -ההגבלות והדרישות שיוצגו 

על הקבלן לבדוק מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת תכניות הסדרי תנועה זמניים לקיים  . טו
תכנית ומופיע במקומו, במקרה ב תואם לות וכיו"בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדר

 שבונו.של העלמות אחד מהנ"ל, יהיה על הקבלן להשלימו על ח
ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י  המשטרה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית  .טז

 לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.
זרים אשר יותקנו באתר של האבי הכמויות התשלום עבור הסדרי התנועה הזמניים יהיה לפי .יז

 אם לכמויות שיאושרו ע"י המפקח עפ"י כתב הכמויות ובהת
ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ובכלל זה תיאומים, טיפול בקבלת  כל .יח

רישיונות  וביצוע שינויים בתוכניות תיכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא 
ובין אם לאו והקבלן  בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון( פרד. עבורם בנישולם 

 י לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. לא יהיה זכא

 
 אמצעי זהירות גידור ושילוט הגידור 00.16

אם באתרי העבודה ובסמיכות אליהם מתנהלת תנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(  .א
 גל.והולכי ר

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב  .ב
לכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולמנוע הפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה והו

 המוטורית המתנהלת באתר העבודה ובסמיכות אליו .
מכרז, על הקבלן לשמור מסמכי ה זה וביתרמבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין הבטיחות בחו .ג

 לא יפגעו עקב עבודתו.חות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שעל בטי
הקבלן אחראי גם לבטיחות עובדיו ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  .ד

 עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'.
אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו וט בכל בלן ינקקה .ה

 ה כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.בעת ביצוע העבוד
  גדר דגם ירושלים או שו"ע. –הקבלן יידרש לבצע גידור היקפי של אתר העבודה  . ו
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ה מגלוון, בגובה ינור פלדבמסגרת צקשיחה   על ידי רשת מרותכת מגולוונת  הגדר תבוצע .ז

כניות הסדרי התנועה ות בהתאם להנחיות המפקח "ANTI CLIMB"מסוג מ'   2מינימאלי של 
ע"ג תושבות כובד מאושרים ע"י המפקח, לרבות עמודי פלדה מגולוונים, החיבור  המאושרים 

ובע הגדר תק בין חלקי הגדר יבוצע במחברים תקניים ולא באמצעות חוט שזור וכו', בנוסף
 נטים קיימים בשטח על מנת להבטיח יציבותה. לאלמ

אזהרה למניעת כניסת זרים לאתר העבודה/אתר  לאורך הגדרות הנ"ל יתלה הקבלן שלטי .ח
התארגנות. הקבלן יבצע קטע גדר כדוגמה לאישור המפקח. עבור הגדר ההיקפית ישולם 

 . במחירוןלקבלן על פי הסעיפים המתאימים 
תקנית ות/יומיות רשאי המפקח לדרוש בכתב הקמת גדר פי.וי.סי. ודתיבודות נקלחילופין, בע .ט

 כדלקמן: להולכי רגל 
 

תוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של העבודה ולפי הסדרי התנועה שבכל  .י
 אחד מהשלבים.

ב יפו מסביעיריית תל אביב   איסכורית מאושרת ע"י  גדר פח  הקבלן יבצע בנוסף, על חשבונו, .יא
 התארגנותלשטח ה

ת, אורות ושלטי בנוסף יתקין הקבלן, על חשבונו, בתוך אתרי העבודה מעקות, גדרות זמניו .יב
אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, 

אתר ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של ה
מלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות והעפר ולסלק את כל הקבלן ל חייב

 באתר כתוצאה מביצוע העבודה. המכשולים שנשארו
על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת  .יג

 אחרת.הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה 
ה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק קרבמ .יד

את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה תחילה 
אשר יכללו בין היתר קיום סימון, שילוט וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים בכל תקופת 

 העבודה.
 כתובים בעברית, אנגלית וערבית וכל שפה אחרת לפי שיקולו של המפקח. ו הילטים יכול הש . טו
שבונו באתר העבודה/התארגנות, שמירה יום ולילה אשר תספיק ותתאים הקבלן יקיים על ח .טז

 לתנאי האתר והסביבה.
החברה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחות וגיהות  .יז

ות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את ים לדרישלא מתאימגרועים או 
חריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או מכל א  החברה ואת המפקח מטעמו

 הכול בהתאם למפורט בתנאי ההסכם. -לאדם כלשהו 
דרש עבודה בשלבים, תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם יבמקרים בהם ת .יח

לן לבצע על חשבונו ם  ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על הקבוע השונישלבי הבצל
להבטחת מעבר בטוח להולכי   ני, מעברים , גישרונים, סגירות, הגנות וכל הנדרשגם גידור זמ

 הרגל.
בגמר העבודה   הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה כנ"ל  על הקבלן לפרק ולפנות את כל .יט

 ת המפקח.ובהתאם להוראו
נקיטה בכל אמצעי הזהירות כנ"ל אף אם אושרו ע"י המפקח ו/או הרשויות המוסמכות אינה  .כ

 רת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.פוט
במקרים בהם יידרש מעבר הולכי רגל מעל תעלה הקבלן יספק, יציב ויתחזק גשרון נייד  .כא

י פיברגלס הכולל מעקות צד בגובה מינימאלי של עם חיפו מגולוונתמקונסטרוקציית פלדה 
"י הנחיותיו של המפקח, הכל לפי דרישות תקני הבטיחות מ' ועפ 1.3 - 2.0מ', ברוחב  1.15

 ובהתאם לאישור יועץ בטיחות מטעם המזמין ו/או העירייה. 
פרד יימדד בנודה, לא למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העב .כב

והקבלן לא יהיה ובין אם לאו  )המחירון(ך ד' ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע'  במסמ
האמור לעיל לא יחול על זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 בלן תהיהגדרות להן יוחדו סעיפים ייעודיים במחירון, אשר לגביהן התמורה אשר תשולם לק
אמור במחירון, והיא תכלול את עלות הובלת הגדרות, הפריקה, ההצבה, ההעתקה בהתאם ל

 וק ככל שיידרשו ובהתאם להנחיות המפקח.והפיר
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 שיתוף תושבים 00.17
בפרויקט תופעל חברה אשר תספק שירותי קשרי קהילה מטעם המזמין. הקבלן יפעל בשיתוף  .א

ליירים )מנשרים(, מודעות וחלוקת ום פפרס ל זהובכלפעולה עם חברה זו ועל פי הנחיותיה 
 ים שוטפים במהלך העבודההודעות לתושבים טרם תחילת העבודות והתראות לשינוי

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  .ב
והקבלן לא  אם לאוובין  ן(בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירוולא ישולם בנפרד, 

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
 

 יקיון האתרנ 00.18
על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתרי העבודה  ואזורי ההתארגנות וסביבתם  .א

במשך כל תקופת הביצוע: עודפי העפר והפסולת יסולקו אל מחוץ לאתרי העבודה ואזורי 
  שפך מאושרים ע"י הרשות. אל אתרי תארגנות הה

 .בכל אתר יותקנו שירותיים כימיים לשימוש עובדי הקבלן .ב
 תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן. .ג
בכל מקרה יש לבצע עבודות חפירה/מילוי/העמסת פסולת על משאית תוך הרטבת מים כך  .ד

 שלא ייווצרו ענני אבק ועפר באתר ובסביבתו.
תנהלת העבודה סגור לתנועה, על הקבלן לשנע על חשבונו את פחי מ רחוב שבוכאשר קטע ה .ה

בו מתאפשרת גישה של משאיות אגף התברואה וממנו ו/או עפ"י  האשפה הציבוריים אל מקום
 המיקום שהמפקח ינחה אותו. 

 הקבלן ינקה על חשבונו גם את המדרכות בקטעי העבודה המגודרים. . ו
במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד חשב  ככלול לעיל, ייע האמור למען הסר ספק יובהר כי  ביצו .ז

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה  )המחירון(סע'  במסמך ד' ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך 
 זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 מדידות וסימון 00.19
ובה על הקבלן לאחוז כניות. חומנות בתכמוצא לקביעת הגבהים תשמשנה נקודות קבע המס .א

ל זמן העבודה. עפ"י מצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כבכל הא
הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות העבודה. נקודות 

 אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח.
ערעור על גבהים אלו יוגש לא תכניות. כל סומנים ביימים המעל הקבלן לבדוק את הגבהים הק .ב

עבודה. טענות שיובאו לאחר מכן לא יילקחו ימים מיום קבלת צו התחלת ה 14-מיאוחר 
יחשב הקבלן כמי שאישר  –בחשבון. לא עירער הקבלן או החל בעבודות לפני הגשת העירעור 

 את נכונות הגבהים המסומנים בתכניות.
ה כלשהי, כל עוד לא קיבל את אישור  המפקח לסימון הקשור עבוד ל בביצועהקבלן לא יתחי .ג

 בעבודה זו.
על חשבונו ולהחזיק בקביעות בעבודה את כל מכשירי המדידה הדרושים )לפי  על הקבלן לספק .ד

קביעת המפקח( לסימון העבודות על כל חלקיהן ולצרכי בדיקת העבודות שיבוצעו על ידי 
 הקבלן.

מונים( ולמדידת כמויות העבודה, על הקבלן להעסיק מודד דוש הסילרבות חילעבודות סימון ) .ה
 עם מכשירי מדידה .

 –כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא  –ון במדידה כל תיק . ו
ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה בכל עת 

 שיידרש ע"י המפקח.
בעל יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת תוכניות בפורמט אוטוקד.  יב להיותהמודד חי .ז

 ונים על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו ע"י המפקח לפני תחילת העבודה.המודד יבצע סימ
 . AS MADEהקבלן יתקן את הקבצים לצורך הכנת תוכנית  .ח
לא יימדד בנפרד בודה, במחיר העלמען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול  .ט

ובין אם לאו והקבלן לא  (בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון ולא ישולם בנפרד,
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 תכניות ומסמכים  00.20
וש מיד לשיממוכנים תעל הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התכניות והמפרטים 

במידה  להיות נקיים וניתנים לקריאה.  החברה ובאי כוחה המפקחים, כל המסמכים צריכים
מערכות של תכניות ללא  3ומסמכים אלו יזוהמו, על הקבלן להחליפם. המזמינה תספק לקבלן 

 תשלום. תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
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 יל הזמנות במקב 00.21
 יידרש לבצע עבודה  באתרים שונים, במקביל.ייתכן והקבלן כרז/חוזה זה רת מבמסג .א
העסיק מספר צוותים במקביל )בהתאם לכמות תיקי העבודה( על מנת לסיים הקבלן מחויב ל .ב

 את העבודה במועד שנקבע בכל הזמנה.  
ד בנפרד לא יימד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, .ג

והקבלן לא  ובין אם לאו בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולא ישולם בנפרד, 
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 תנאי העבודה באתרים השונים 00.22
אים וחד לנושבנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במי 

 ם:הבאי
 קבלת השטח ע"י הקבלן .א

ח וכל הנתונים הדרושים לבצוע עם קבלת כל עבודה, הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השט
העבודה ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת 

 תנאי העבודה לתנאי השטח.
א ערכות תשתית שונות. לרך כלל מיימות בדתשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח ק

תנאי כלשהו הקשור בביצוע  וודאות של-תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי
 העבודה.

 

 עבודה באתר פעיל .ב
רחובות  עירונים, אזורים  -האתרים  בהם  תבוצענה  העבודות הינם בדרך כלל פעילים, הינו 

 ויפעלו  במשך כל תקופת הבצוע. ימשיכו  כו', אשרמסחריים , אזורי מגורים, חניונים ו
עבודות נשוא חוזה זה, גם  בשלבים הקבלן  יידרש, במידת הצורך, לבצע את כל סוגי ה

ובקטעים מוגבלים, הקבלן עשוי להידרש לעבוד במשמרות, בלילות ובעבודה רצופה ללא 
,  סק, ברצףך ללא הפהפסק. בכל מקרה של פתיחת מסעת אספלט ו/או הריצוף, העבודה תימש

בצענה עד לסיומה לשביעות רצונו של המפקח. לא תשולם כל תוספת בגין העבודות אשר תת
 בשלבים ובקטעים כנ"ל.

 

 :ומשרדי אתר טח ההתארגנותש .ג
יום  14, תוך יאתר הקבלןעל הקבלן להקים בסמוך או בתוך אתר העבודה, במקום אותו  .1

קח, שטח התארגנות. שטח ע"י המפ ם ויאושרמיום קבלת צו תחילת עבודה, ולאחר שיתוא
ל מיטבי של הפרויקט, לרבות אותר, יכיל את כל הפונקציות הנחוצות לניהוההתארגנות שי

משרדי הקבלן ובקרת איכות מטעמו, משרדי המפקח, מחסני הקבלן, שטחי חנייה לציוד 
ים( וכל ההנדסי של הקבלן, שירותי רווחה לעובדים )כגון: מטבח, חדר אוכל, שירות

נוספת הדרושה על פי הוראות המפקח לביצוע העבודה כגון: חדר ישיבות, פונקציה 
 ורחים ועוד. שירותים לא

 

יובהר כי אפשר ובחלק מהמקטעים לא קיים שטח פנוי בו ניתן להקים אתר התארגנות   
לקחת אפשרות זו בחשבון. לא יתקבלו טענות ו/או תביעות בגין מרחק שטח  הקבלןועל 
 הקבלן ממקום ביצוע העבודה. ככל שלא ימצא אתר התארגנות אשר יאתרתארגנות הה

שכירת  ן לפנות בבקשה בכתב למפקח על מנת שיבחן ויאשריהיה רשאי הקבל מתאים,
 מבנה/דירה לצורך הקמת מנהלת האתר, בסמוך למקום ביצוע העבודה.

 

תשלום בגין כך ן לקבלן בכתב לקבלן שכירת מבנה/דירה כאמור, יינתהמפקח היה ואישר   
על כל ₪ לחודש בלבד, וזאת עבור  10,000שלא יעלה על ות בסכום החזר הוצאות שכיר

כאמור. החזר התשלום כאמור ישולם לקבלן כנגד הצגת  חודש של שכירות מבנה
אסמכתאות לשביעות רצון אחוזות החוף בדבר השכירות והתשלומים שמשלם הקבלן 

מובהר כי בכל על תשלום דמי השכירות(. וקבלות  השכירות בגין השכירות )לרבות חוזה
כאמור תהיה בהתאם לעלויות  מקרה השתתפות המזמין כתשלום דמי השכירות

 10,000שא הקבלן בפועל, ובכל מקרה השתתפות זו לא תעלה על סך של יהשכירות בהן י
 ₪ לחודש. 

מהודקים ממצעים  על הקבלן להכשיר בצמוד למשרדי המפקח משטח חנייה מאספלט או .2
ונים בדרך, בכל ימות השנה, ללא ברמה כזו שתאפשר תנועה בטוחה למשתמשים הש

המפקח ואורחיו. אין צוות הפיקוח כלי רכב לשימושם הבלעדי של  10, עבור לפחות הגבלה
, בתנאי שהוא יהווה משרדי המפקחמניעה למקם את משרד הקבלן בסמיכות למבנה 

 30וך שיר את מתחם החנייה האמור בתקבלן להכין. על היחידה משרדית נפרדת לחלוט
 ימים קלנדריים ממועד מתן צו התחלת העבודה.
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 30 -המבנים הנ"ל וחניותיהם הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מ .3
 ימים קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה.

 את הקבלן. חר המשמשל מבנה אמובהר, כי משרד המפקח יהיה במבנה נפרד לחלוטין מכ .4
סודר, הציוד האתר יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית, יתוחזק באופן נקי ומ .5

המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, 
יומי של האתר וכל המבנים בו. הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן  –היום 

 למות ציוד לכל אורך תקופת הביצוע ככל שיידרש.יבצע הש ף. הקבלןשוט
ו עפ"י כל דין, בקשר עם הקמת המבנים ואחזקתם כל תשלום, או היטל, במידה וידרש .6

 במשך תקופת הפרויקט, יחולו באחריות הקבלן ועל חשבונו בלבד.
 

 משרד למפקח: .7
 

מפקחים רויקט והמנהל הפ מ', עבור משרדו של 3.5*  מ' 4מהם בגודל של  2ים, רחד 4 7.1
, מנהל הבטחת האיכות החברהמ"ר כ"א( עבור נציג  10חדרים )בשטח של  2 -ו

 ומהנדסי הבטחת האיכות.
 מ"ר. 30 -חדר ישיבות בשטח נטו שלא יקטן מ 7.2
חדרי שירותים ננעלים שיכללו אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל  שני 7.3

 ב.רכת הביוהפרויקט ואורחיו. השירותים יחוברו אל מע
מ"ר  21ככל שיידרש על ידי המפקח, יקים הקבלן מבנה עבור מעבדת שדה, בשטח של  7.4

ות, עם מחיצה פנימית. המבנה יכיל משרד ומעבדה לרבות סככה חיצונית לכל הפח
 מטר. 3/3במידות מינימום של 

נשים לפחות, ארונות מטבח, אמטבחון שיכלול מקום ישיבה לאכול עבור ארבעה  7.5
מושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ים, כיור וברז לשיחמים וקרלי למים מתקן חשמ

 ואורחיו.
 ביוב.המטבח יחובר למערכת ה

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה. 7.6
על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את ייעוד החדר. פרטי השלט יועברו אל הקבלן  7.7

י דקורטיבי אחר.  פה בציפוע או יצומנציגי מנהל הפרויקט. כל חדר יטויח ויצב
קרה. החדרים במקרה של מבנה יביל יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולת

 .PVCאו יחופו בשטיחי  20/20ירוצפו במרצפות טרצו 
 כ"ס לפחות. 2מתקני מיזוג אוויר לפעולת אוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של  7.8
יירכש על ידי עות רצונו, אשר קט ולשביהל הפרויריהוט וציוד תקין, באישורו של מנ 7.9

 הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:
o 6 ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/80רדיים במידות שולחנות מש 
o  לחדר ישיבות.ס"מ  400/120שולחן במידות 
o 20 .כסאות לשימוש המשרדים 
o 3 .כסאות מנהלים 
o 8 ( אחד לחדרארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים.) 
o .לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות 
o ס"מ 220/110לוח מחיק במידות  בחדר הישיבות יותקן. 
o  ,ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן סיכות, מחורר

מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי 
 י מנהל הפרויקט.תידרש ע"ל כמות שקרטון, בכ

o יקט.קווי טלפון קבועים במיקום אשר יקבע ע"י מנהל הפרו שקעי התקנת 
o  שתי מכונות צילום בצבע הכוללות סורק. המכונות יתאימו לצילום, הדפסה

. המכונות יאפשרו הדפסה וסריקה ברשת A3 -, וA4וסריקת נייר בגודל 
 יקט.אלחוטית ותקשורת עם מחשבי מנהל הפרו

לן לספק ולהתקין במשרד מנהל הפרויקט שש תחנות עבודה ממוחשבות הקבעל  7.10
 י הבא:בהתאם למפרט המינימאל

o  :מחשב מאחד היצרניםDell/HP/Lenovo. 
o  מארזSFF  אוMicro. 
o  5מעבדi Intel core  לפחות. 7: דור 
o  זיכרוןGB 8 .לפחות 
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o  כונן קשיח מסוגGB 256 :SSD .לפחות 
o  45חיבור רשת Rj. 
o בר.לדת ועכקמ 
o  אינץ'  24מסךIPS 1080 X 192. 
o .רמקולים 
o .מצלמה ומיקרופון 
o UPS ווה ערך.של חברת אדוייס או ש 
o .מדפסת לייזר צבעונית משולבת סורק ופקס 

עבור כל התוכנות צ"ל רישיון בודד, מקורי, בגרסה האחרונה הקיימת  –תוכנה  •
 בשוק:

o  מערכת הפעלהpro 10 Windows. 
o  מערכתAntivirus. 
o 2016 Office  365או Office. 
o 2016 MS Project. 
o Skype. 

 לכל עמדת מחשב: •
o  + מגה לפחות. חיבור ישיר  100תיבת דוא"ל. רוחב פס של חיבור לאינטרנט + ספק

לכל מחשב או לחלופין חיבור מרכזי + רשת המחברת את כל העמדות. חיבור 
ADSL .תמסורת סיב אופטי או סלולארי 

o ויקט.פרתקופת ה דפסת לכלטונר חליפיים לכל מ 
o    באחריות הקבלן להפעיל באתר רשת אינטרנט מהיר אלחוטית– WIFI ת במהירו

 .Mb/s 100מינימלית של 
 

 תחנות העבודה הממוחשבות להחלטת מנהל הפרויקט, ניתן יהיה להחליף את אספקת 
בתחנות עגינה המותאמות למחשביו של מנהל הפרויקט. סעיף זה בא במקום  הנ"ל

כונות ליף את הציוד הנוסף כגון מסכים, ציוד היקפי, ריהוט, מד ולא מחשבים בלבמח
 צילום ותוכנות. 

 
למחשבים, לתוכנות ולציוד יינתן שירות ואחריות במהלך כל תקופת ביצוע העבודות  7.11

 ללא תוספת תשלום. 
המחשבים, התוכנות והציוד יהיו רכוש הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד מהצעת  7.12

 הקבלן.
 

את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט. הקבלן ן לבטח על הקבל 7.13
לתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט התחייב לספק ציוד חליפי לא

 לעיל או חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד.
 

 הזזת שטח ההתארגנות או המבנים/מתקנים בתוך שטח ההתארגנות: .8
חשבון כי במידה ששטח ההתארגנות נמצא בתוך תחום העבודות, ויש א בהביבלן לעל הק

ארגנות כתלות בשלבי ביצוע משתנים, או במידה ושטח צורך להזיז את שטח ההת
ההתארגנות נמצא מחוץ לאתר העבודה ויש צורך בהזזות של שטח ההתארגנות, או במידה 

הדבר כלול ץ לאתר, ו אל מחוושטח ההתארגנות נמצא בתוך האתר ויש צורך בהזזת
ת או במחירי היחידה שמשולמים לקבלן בעבור העבודה הקבלנית ולא תשולם תוספ

 הארכת משך בעבור הזזות שכאלה, לרבות חיבורים לתשתיות. 
 

 ציוד עזר ובטיחות: .9
אורחים מטעם  10הקבלן יספק למפקח קסדות מגן לאתרי עבודה ואפודים זוהרים עבור 

 המפקח.
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 :זמניון דיפ 00.23
על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד כבישים, מדרכות, מעבר בטוח  .1

להולכי רגל,  דרך לרכב הצלה וכל דרך ומעבר אחר,  על יד  צנרות ומערכות תת קרקעיות, 
ו/או על יד שוחות קיימות וכן על יד קירות תומכים בגדרות הבתים, קירות בתים, עמודי 

 ם וכו'. ן/רמזורילוט/טלפוחשמל/שי
חפירה בקרקע   על הקבלן לתכנן לבצע דיפון זמני ו/או לייצר שיפוע טבעי של הקרקע לכל .2

מ' אף אם היא אינה מבוצעות על יד מיתקנים כנ"ל או מבוצעות בקרקע  1.2בעומק העולה על 
 המפקח. מ' ויותר, הקבלן יתכנן דיפון באמצעות מהנדס ויאשר מול 4.0יציבה, בעומק של 

 על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות ולהגישן לאישור המפקח.  .3
הזמני, מסוג כלשהו, לכל עומק שהוא, שדרוש לבצוע חפירה כלשהי לפי  התכנון של הדיפון .4

 2חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום. ביצוע הדיפון עד לעומק של -הפרוט הנ"ל, יהיה על
 2פרד לתשלום, עבור ביצוע דיפון לעומק העולה על יימדד בנבלן ולא חשבון הק-מטר יהיה על

 .וצע דיפון באמצעות שימוש באלמנטי דיפון, רק במידה ובמטר ישולם בנפרד
אור יסוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות, ובהעדר ת .5

ני בטרם אושר התכנון דיפון זמין לבצע כזה, יציע הקבלן לאישור את שיטת הדיפון הזמני. א
תלייה של צנרת תת קרקעית או המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי  המפורט שלו ע"י
 כבלים כלשהם.  

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.   .6
של הקבלן לדיפון, והבלעדית אין באישור המפקח לדיפון כדי לגרוע מאחריותו היחידה  .7

 תו  ולבטיחו ליציבותו
 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים 00.24
יסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על כל התנועות, לרבות לצורכי א

פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים 
 פניאומטיים.

ם קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו למשטחילרצפות וים ו/או כל נזק אשר ייגרם לכביש
 שויות הנוגעות בדבר.לשביעות רצונו המלאה של המפקח והר

 
 דרכי גישה 00.25

על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית לכל 
 יבה שהיא.תר מכל סגישה לא חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר

כים הללו בכללם רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדר
או בחלקם במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירם במקומם לאחר סיום העבודה. החלטת 

ורים המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האיש
 גישה ארעיות. צוע דרכילבי

, באחריות הקבלן לנקוט באתר עבודה אשר השטח בו חולי/בוצי והיציאה הינה לתוך כביש פעיל
 .בכל האמצעים הנדרשים על מנת שגלגלי הרכבים יהיו נקיים

 
 עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון 00.26

ות בין חי הבטיחקר למרוועל הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעי
 באזור  קווי המתח העליון. הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ו

כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה  תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, עבודה
 עמוקה. 

ולא כל הכרוך בבצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן 
   ם בנפרד.ישול

 
 אחזקת מלאי חירום ע"י הקבלן 00.27

מלאי של חומרים אשר ישמשו בזמן חירום את הקבלן יחזיק במחסנו בתחומי העיר תל אביב יפו 
 הקבלן.

 מלאי החומרים יכלול בין היתר את החומרים הבאים :
 ס"מ. 60טון עגולים בקוטר  40מכסים  5
 ס"מ. 50טון עגולים בקוטר  40מכסים  5
 ס"מ. 80ולים בקוטר טון עג 40תקרות  3
 ס"מ. 100טון עגולים בקוטר  40תקרות  3
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 ס"מ. 125לים בקוטר טון עגו 40תקרות  3
 ס"מ. 150טון עגולים בקוטר  40תקרות  3
 טון למים. 40מכסים אובאליים  3
 טון אספלט קר בתפזורת או בשקיות. 1

 אפור. 20/20מ"ר של ריצוף  50
 שחור 10/20מ"ר של ריצוף  50
 מ"ר של ריצוף טרנטו גוון תל אביב 10

  
 י הוראת המפקח, הינה על חשבון הקבלן.אחזקת החומרים, קנייתם והתקנתם במידת הצורך לפ

 
 הספקת  מלאי ע"י הקבלן למחסני העירייה 00.28

הקבלן יספק בגמר העבודה מלאי חומרים ומוצרים בהם השתמש בעבודה בגון  ריצופים, עמודי 
לפי דרישת ובחירת הכמויות יהיו יוד, שילוט, מחסומים וכו' ריהוט, צתאורה,  תאורה, גופי

מהערך הנקוב  50%ומוצרים אלו ישולם לקבלן עבור הספקה בלבד , המפקח. עבור חומרים 
 לאותו חומר או מוצר המתייחס להספקה והתקנה. מחירוןב
 

 התארגנות באתר העבודות 00.29
 לקבלן ע"י המזמינהפק תסובודה לכל הזמנת עתוכנית התארגנות עקרונית  .א
קבלן למפקח תכנית עבודה ע"י המזמינה, ימציא ה הזמנתתוך חמישה עשר יום מיום הוצאת  .ב

ההתארגנות מפורטת. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים 
לות, שטחי פעיזמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור 

 ת. ור בטיחות לכבישים ,  התוכנית תתבסס על תוכניות הסדרי התנועה הזמניים המאושרוגיד
מודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה  .ג

 הדרוש, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן.
ל, ורק לאחר טרת ישראחרות ומשתכנית ההתארגנות הנ"ל תיבדק ע"י המפקח ו/או רשויות א .ד

נחיות הרשויות רגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות להאישורה יוכל הקבלן להתא
 הנ"ל.

 ההתארגנות באתר העבודות לא תחרוג מגבולות תכנית הסדרי תנועה זמניים על שלביה. .ה
נות ללא אין להוציא עודפי חפירה מכל סוג שהוא מן האתר או שטח ההתארג -מובהר לקבלן  . ו

 .מפקחבכתב מהאישורים 
 בתחום שטח ההתארגנות. למפקח הקבלן יציב משרד .ז
כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  למען הסר ספק יובהר .ח

ובין אם לאו והקבלן לא  בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(ולא ישולם בנפרד, 
 ר לעיל. בה שהיא בגין ביצוע האמות מכל סיורה נוספיהיה זכאי לכל תמ

 
 אספקת מים וחשמל 00.30

לביצוע העבודה, תבוצע ע"י הקבלן ועל אחריותו, לרבות  אספקת המים והחשמל הדרושים .א
 ההתחברות למקורות ההספקה בכל מרחק שהוא וההוצאות בגין השימוש. 

 במקרה שלם וחשמל על הקבלן להיערך מראש, מבחינת סידורים מתאימים להספקת מי .ב
 לאספקת זרם עצמי.  תקלות בהספקה, כגון מיכלי מים וגנראטור

ם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הציבוריים עם על הקבלן יהיה לתא .ג
וכל גוף עירוני או ממשלתי אחר,  אביבים, מי תל אביב יפוחברת החשמל לישראל ועם עיריית 

 המפקח.יאום עם ולקבל את אישורם בכתב, תוך ת
כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל וכל ההוצאות הכרוכות באספקת  .ד

יחולו על הקבלן, ולא ישולם לו על כך  -המים והחשמל ובתשלום עבור הצריכה השוטפת 
  בנפרד.

 
  לוח זמנים 00.31

 :כללי .1
הזמנים  אחר ולוחחברת אחוזות החוף מייחסת משנה תוקף להתייחסות הקבלן ללוח הזמנים, מ .1.1

ת בכל קטע, , סדר העבודה, סדר הפעילויומבטא, בין השאר, את הבנת הקבלן לאופן ביצוע העבודה
העמדת המשאבים המספיקים לביצוע הפעילויות במשכים שנקבעו, מועדי ההתקשרויות עם ספקים 

 .וניםמים וסיכוקבלני משנה כמו גם ניהול ושליטה במהלך ביצוע העבודות, תוך זיהוי מוקדם של חס
תאם וישלב הקמת הפרויקט כוללת שילוב פעילויות רבות והקבלן הראשי, אשר בידו המידע הכולל, י .1.2
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את עבודות הקבלנים והספקים השונים, יקבע בין השאר את לוחות הזמנים ואבני הדרך הנדרשים 
 מהם, אשר יבטיחו הקמת הפרויקט ביעילות מקסימלית. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם

פקח גם אם קביעות אלו תחייבנה אותו להקצאת משאבים מיוחדת ולפעילות יו של המלקביעות
ימלית עבורו, וזאת ללא תמורה נוספת וללא שינוי ממחירי היחידה שנקבעו בכתב שאינה אופט

 הכמויות והמחירים של החוזה.
יות התחייבו משך הביצוע של הפרויקט יחושב מתאריך צו התחלת העבודה עד תאריך השלמת כל .1.3

 ה. החוז
ט החל מהוראות מטרת נספח זה הינה להגדיר את שיטת ניהול לוח הזמנים בכל אחד משלבי הפרויק .1.4

החוזה להקמת לוח הזמנים מפורט ואישורו, המשכו בעדכון ובקרת לוח הזמנים, תוך הליך ניהול 
יום להבטיח ססיכונים וחסמים, בקשות להארכת לוח הזמנים ואחריות להשלמה. הכל, על מנת 

 דה במועד  אשר בעקבותיו יקטן גם הסיכון לחריגה תקציבית.העבו
 

 :הגדרות .2
: לוח זמנים הנערך ע"י הקבלן. ניתוח מפורט של ביצוע הפרויקט, הכולל את כל  פורטלוח זמנים מ .2.1

 העבודות נשוא חוזה זה, ניתוח הנתיב הקריטי, ניתוח שלבי ביצוע, שילוב פעילויות  גורמים נוספים,
( לאישור  CMS)  Construction Method Statementקבלן יכין מסמך קצובים.  י ביצוע תוך משכ

נה אשר יקבע את שיטת העבודה, שלבי הביצוע והקשר הטכנולוגי, משכי הביצוע של המזמי
הפעילויות בהתחשב בכמויות העבודה והציוד הנדרש, משאבים סבירים נדרשים )בעיקר כח אדם 

ביצוע העבודות. לוח זמנים שיוגש  על ידי הקבלן  ייגזר ממסמך  מאפשר אתארגוני הוציוד( ומבנה 
תרשים המראה את כמויות כ"א יומיות, כמויות משאבים קריטיים.יוכן גם תרשים זה .הקבלן יצרף 

במסגרת הגשת לוח הזמנים  כ"א לפי חתך המקצוע בפירוט התואם את הדיווח ביומני העבודה.
 תמצת את שלבי העבודה העיקריות.פעילויות המ 100ים של עד נים מנהלן לוח זמהמפורט הקבלן יכי

 יכלול כמינימום התייחסות לנושאים הבאים:  CMSסמך  תוכן העינינים של  המ
   כללי     . א 

 תמצית מנהלים  .1.א 

 תאור העבודה  .2.א 

 (     Phasing and Workflowלוח זמנים ושלבי הביצוע ותזרים העבודה )         . ב 

 לדי לוח הזמנים השי  .1.ב 

 פעילויות מת ה רשי    .1.1.ב 

 (   SUPPLY CHAINשרשרת האספקה  )    .1.2.ב 

 עקב וקודים לנהול  ומ    WBS–מבנה לוח הזמנים   .1.3.ב 

 חלוקה לשלבים  .2.ב 

 מבנה ארגוני קבלן מבצע  .3.ב 

 התארגנות באתר לפי שלבי הביצוע  .4.ב 

 ניתוח השרשרת הקריטית    .5.ב 

 תאור מפורט ביצוע העבודה כולל הנחות עבודה )עבודות בשרשרת הקריטית (  .6.ב 

 וד אבים וצי חישוב מש  .7.ב 
 

וח : לוח זמנים הנערך ע"י הקבלן  משלים ומתקף את ל לוח זמנים אינטגרטיבי לשלב הביצוע .2.2
הזמנים המפורט. בנוסף למידע בלו"ז המפורט )פעילויות הביצוע של הקבלן קבלנים אחרים וספקי 

יות ע, פעילוציוד(, מכיל לוח הזמנים האינטגרטיבי גם מידע על פעילויות תכנון שנותרו לשלב הביצו
נים ם עם גורמי תשתיות, תהליכי מסירה ואיכלוס, המשמשות לבקרה בשלב הביצוע.לוח הזמתיאו

האינטגרטיבי נערך אחרי  אישור קבלני המשנה של הקבלן ונותן פירוט נוסף לעבודותיהם של אותם 
 הקבלני משנה  וגם של הקבלנים הממונים על ידי המזמין.

 ורט לאחר אישורו על ידי המפקח  ועידכוניו המאושרים.מפה הזמניםלוח  -"לוח זמנים  מאושר"  .2.3
. כל שינוי/הארכה 3.13וזיות הן אבני דרך המוגדרות להלן בסעיף : אבני הדרך הח אבני דרך חוזיות .2.4

של אבני הדרך החוזיות מחייבות אישור כמפורט במסמך זה.  המזמינה תהיה רשאית לגבות 
 ן באבני הדרך החוזיות בפרויקט.ידת הקבלשל אי עממהקבלן פיצויים מוסכמים במקרה 
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תהליכי הביצוע של הפרויקט למרכיבים  : אבני הדרך למעקב, מחלקות את אבני דרך למעקב .2.5

 מדידים. זאת על מנת לבקר את התקדמות הפרויקט באופן עקבי. 
 : מסמך זה. המפרט .2.6
בלים בישראל יים המקוי חג רשמשעות בימי שישי וערבי חג. ימ 6שעות בימי חול,  9:  יום עבודה .2.7

 עבודה. ישור המפקח. לאחר אישורם לא יחשבו אלה כימייוגשו על ידי הקבלן לא
: פעילות נפרדת בנתיב הקריטי המוצגת בסוף הפרויקט וקובעת את מועד מרווח ביטחון זמן עיקרי .2.8

 .1הסיום של הפרויקט

 וזה.ממשך הח 20%וגודלם יהיה  2מרווחים אלה יוצגו בלוח הזמנים .2.9
 

 ת הביצוע ולוח זמנים:ופתק .3
ר לקבלן, להתקדם באופן הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עם מסירת זכות השימוש באת .3.1

 שוטף ורצוף ולהשלים את ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות החוזה ולהנחת דעתו המוחלטת של
כולל של ממשך ה 20%המפקח . סה"כ תקופת הביצוע החוזי כולל גם הקצאה לסיכוני הקבלן של 

מר של ממועד מסירת צו התחלת העבודה ועד קבלת תעודת הג חוזה .  תקופת הביצוע  נמדדת 
 הפרויקט.   

. כל הפעולות שתידרשנה על מנת לסיים את סיום העבודה במועד מהווה תנאי יסודי להסכם .3.2
 העבודה במועד הנדרש נחשבות ככלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.

תאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת הביצוע, גם עמידה ת בהבודוע העביצו .3.3
 החוזיות הנקובים בו. באבני הדרך

הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בהתאם  .3.4

 .3ללוח הזמנים המאושר
ה בהתאם ללוח הזמנים  י הסכם זוזיות לפמובהר מפורשות כי הקבלן חייב לבצע את העבודות הח .3.5

הכל במטרה להביא להשלמת העבודות , לרבות סדר ביצוע הפעולות, משכן ומועד סיומן,  4המאושר
 במועד.

לעיל שהוגש ע"י הקבלן,  3.4מובהר בזאת כי כל עוד לא אישר המפקח  את המסמך כאמור בסעיף  .3.6
שימסר בהתאם לצורך על המפקח,  ל תיקונייפעל הקבלן בהתאם ללוח הזמנים האחרון שהוגש כול

 ידי המפקח.
סדר אבני הדרך החוזיות ו/או את משכן ו/או את הקבלן אינו רשאי לשנות ללא אישור המזמין את  .3.7

מועד סיומן. הכנת לוח הזמנים המפורט תיערך בהתאם לאבני הדרך החוזיות, ותכלול את כל 
 .הלןל 4סעיף השלמת הפעילויות והפירוט הנוסף בהתאם לאמור ב

ם נוספים הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקום ביצוע העבודות יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמי .3.8
המשתתפים בביצוע הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא 

 יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובהשלמת העבודות על פיו.
לוח הזמנים תוגש חמישה ימים אחרי סיום חודש הביצוע עם שי של דכון חודכל מסירה של עי .3.9

 רון של החודש הרלוונטי.תאריך הנתונים של יום האח
ימים קלנדרים ממתן  15לוחות זמנים מיוחדים או לשיקום פיגורים ימסרו לפי הוראות המפקח תוך  .3.10

 ההוראה.
ימים קלנדרים  30שור תוך דורשת איהמפקח  יתיחס לכל הגשה טכנית בנושא קשור למפרט זה ה .3.11

 מיום הגשתה.
 

 
1 Buffers on the Critical Path (TOC) 
2 Feeding Buffers (TOC) 

 לעיל 2.3סעיף  3
 לעיל 2.3סעיף  4
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 הכנת לוח זמנים מפורט: .4
חתימת החוזה יגיש הקבלן לאישור המזמינה, לוח זמנים מפורט של עבודות  יום מיום 45 -לא יאוחר מ .4.1

 נשוא חוזה זה .לוח הזמנים יוכן על ידי יועץ מומחה להכנה וניהול לוחות זמנים וסיכונים.
סיון קודם וידע בניהול לוחות זמנים,ניהול סיכונים וחסמים ייה בעל נזמנים יההיועץ להכנת לוח ה .4.2

והעסקתו חייבת באישור המזמין מראש .יועץ לוחות הזמנים הוא מהנדס אזרחי או  בפרויקטים מורכבים,
תעשיה וניהול  בעל שליטה בתוכנות הנדרשות במפרט ושניהל לוחות זמנים וסיכונים בפרויקטים של מעל 

 שנים האחרונות.ה 4ש"ח במיליון  300
רבות תכניות ונספחים טכניים ביחד לצורך הכנת לוח זמנים על הקבלן והיועץ ללמוד את מסמכי החוזה ל .4.3

 לעיל. 2.1,2.2כאמור בסעיפים  Construction Method Statementעם אבני הדרך החוזיות ולהכין מסמך 
קבלנים ה לרבות עבודות קבלני משנה, שוא החוזעבודות נהפעילויות המפורטות בלוח הזמנים יכללו את כל  .4.4

פי דרישת המפקח. רצף העבודה והתלות ההדדית יהיה  ממונים, קבלנים אחרים  או גורמים אחרים על
נכונים הנדסית והגיונית ויביאו בחשבון תכנית עבודה מתואמת ומשולבת בין כל הגורמים. בעת הכנת לוח 

 במשך זמן ביצוען. ת סביריםעי פעילוהזמנים יחולקו העבודות למקט
את יתר הפעילויות שמשפיעות על לוחות פירוט הפעילויות הנוספות יכללו בנוסף לפעילויות הביצוע גם  .4.5

הזמנים כגון לוחות זמנים לרכש ואספקת ציוד, אישור דוגמאות חומרים, רכישת חומרים, מועד שילוב 
לצורך ביצוע חוזה זה לא תפטור את ו הנדרש ודה כלשהקבלנים אחרים וכו'. הימנעות מהכללת מרכיב עב

 גם אם המפקח אישר את לוח הזמנים המפורט. הקבלן מהשלמת כל העבודה במועד ההשלמה שנקבע,
 .8.2גירסה   Primavera 6או  2013גירסה  MS projectלוח הזמנים יוכן ע"י הקבלן בתכנת  .4.6

 .5d Disruption Protocolelays anSCL Dלוח הזמנים יוכן באופן שיהא תואם למפרט  
למדידת הספקי העבודה של  Tilosמקום בתוכנת   -בנוסף ללוח הזמנים, יכין הקבלן תרשימי זמן  .4.7

 המשאבים הראשים ותיזמון עבודות קבלנים באיזורים שונים בפרויקט.
ם, תון אחריבעת הכנת לוח הזמנים יילקחו בחשבון שבתות, חגים, ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שב .4.8

 ג אוויר.מזג אוויר אופייניים לעונה באתר הפרויקט לכל עבודה המושפעת ע"י מזתנאי 
על ידי הקבלן בהכנת לוח זמנים  י גשם או רוח שמונעים ביצוע העבודה באתר שילקחו בחשבוןימ .4.9

 המפורט:
 ימ"ע 2נובמבר    
 ימ"ע 4דצמבר    
 ימ"ע 4ינואר      
 ימ"ע 5פברואר   

 עימ"  3  מרץ      
 ימי שיבוש מזג אויר הנ"ל  מתיחסים רק לעבודות המתבצעות מחוץ למבנה סגור.

 ימי חום שלא מאפשרים עבודה בחודשי הקיץ. 3בחשבון במנין ימי העבודה הקבלן יקח  .4.10
רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה תוגש לאישור על ידי הקבלן לפני הגשת לוח  .4.11

 .ויקטהזמנים של הפר
 (BUFFERSזמן )  חי בטחוןוומר .4.12

 שלדי,  יהיו מותאמים לסקר הסיכונים בכל מרווחי הבטחון אשר יילקחו  בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים ה  
חודשים ממשך הביצוע הכולל של  4.5הקשור ללוח הזמנים . עד השלמת סקר סיכון מרווח הביטחון לפחות 

 הפרויקט  .
)מרווחי בטחון זמן עיקריים ומרווחי זמן בטחון ם משניים ם קריטייעל נתיבימרווחים על נתיב הקריטי, ו .4.13

מוצגים באופן ברור כחלק מלוח הזמנים. זאת, על מנת שלמזמינה תהיה האפשרות מזינים( חייבים להיות 
 לבחון את סבירותם ולגבש את תקופת הביצוע החוזית ואבני דרך חוזיות למימוש.

 :מניםם בלוח הזנים הבאיאת הנתו הקבלן באמצעות היועץ יכלול .4.14
קריטי, יצוינו מס' העובדים עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות כפי שזוהו בשיטת הנתיב ה .4.14.1

 .המתוכננים לשבוע, המספר המתוכנן של המשמרות ליום ומספר השעות לכל משמרת
 :לוח הזמנים יכלול לכל פעילות .4.14.2

 .מספר פעילות .4.14.2.1
 .תאור הפעילות .4.14.2.2
 (.ימיםתוכנן )במשך הפעילות המ .4.14.2.3

 
5 SCL  הוא המסמך שתימצת את הדרישות המקצועיות החוזיות המקובלות בעולם להכנת,ניהול

ניתן להורדה ול בהכנת החומר לבקשות הארכת משך הביצוע.המסמך לוחות זמנים וטיפ
 מאינטרנט ללא תשלום.
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קוד המקצוע, לפחות במלאכות הבאות: עבודות עפר, בטון, יציקות בתבניות  .4.14.2.4
איטום, סניטריה, חשמל, מיזוג אוויר, הספקה והתקנת ציוד אלקטרו  מתרוממות,

מכני אחר, נגרות, מסגרות, אקוסטיקה, אלומיניום, גבס, אבן, ריצוף, טיח, צבע, 
 .חוט ופיתובטחון, ריהוט, מחשבים, טלפון, שיל

 .קוד אחריות, לפחות של הקבלן, קבלני המשנה, הספקים והמזמין .4.14.2.5
 .ארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום ותיקוניםקוד שלב, כולל לפחות הת .4.14.2.6
 .Early Startעל פי תאריך לוח   -תאריך התחלה מוקדם  .4.14.2.7
 .Early Finishעל פי תאריך לוח   -תאריך סיום מוקדם  .4.14.2.8
 .Total Durationויקט  מהלך הזמן הכולל של הפר .4.14.2.9

 מרווח כולל. .4.14.2.10
 

התחלת העבודה. לפעילות  הפעילות הראשונה המוקדמת ביותר בלוח הזמנים המפורט היא צו .4.15
 הזאת אין פעילות מקדימה.

הפעילות האחרונה והמאוחרת ביותר של הפרויקט היא אבן דרך סיום הפרויקט. אבן הדרך לסיום  .4.16
לתאריך הנתונים  המתאים( תחשב המפורט )הזמנים  הפרויקט תאולץ כך שהרצת העדכון של לוח

אחרי העדכון תתקבל לאחר תאריך הסיום  מרווח כולל שלילי במקרה שהפעילות המאוחרת ביותר
החוזי. במקרה הזה הקבלן יכין לוח  זמנים מפורט לשיקום הנתיב )ים( הקריטי)ים( הכולל כתיבת 

]ההתייחסות  CONSTRUCTION METHOD STATEMENTתיקונים והשלמות למסמך  
צונו של למסמך זה תעשה בסעיף אחד[המקורי ויוכיח את ישימות   התכנית הזו לשביעות ר

 המפקח.
כל שינוי בלוח הזמנים שיתקבל מתוקף איחורים בפרויקט ללא יכולת שיקום תיושם בלוח הזמנים  .4.17

נתיב ורים ב הבתיאום עם המפקח.אין בהארכת לוח הזמנים המעודכן כתוצאה של הצטברות איח
 ( הקריטי)ים(  אישור להארכת משך הביצוע  על ידי מזמין העבודה..)ים

דרשת של לוח הזמנים המפורט ,היא פעילויות שמשכן החל מיום אחד ולא תעלינה רמת הפירוט הנ .4.18
 ימים. 22

 .SF. לא יורשו קשרים מהסוג SS,FS,FFהקשרים הלוגיים יהיו רק מהסוג   .4.19
 רו בדוח  המילולי.סביוקשרים ( של הLAGזמני ההשהיה ) .4.20
ת למעט הפעילות "צו לכל הפעילויות ברשת יהיו קשרים לפעילויות מקדימות ולפעילות עוקבו .4.21

התחלת העבודה" ופעילות "סיום הפרויקט". לפעילות צו התחלת העבודה יהיו רק קשרים 
 ת.לפעילויות עוקבות ולפעילות "סיום הפרויקט" יהיו קשרים רק לפעילויות מקדימו

 ון זמן מזינים מצטרפים למשכי הפעילויות השייכים לקבלן.י בטחמרווח .4.22
 יך לקבלן.מרווח בטחון זמן עיקרי שי .4.23
 בנוסף ללוחות הזמנים יכין הקבלן רשימות כמפורט:                 4.23

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.   4.23.1
 ם.יום מוקדתאריך ס -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי מרווח הכולל  4.23.2
 מרווח הכולל. -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי מקצוע  4.23.3
 ות ופעילויותיו.נתיב קריטי של העבוד 4.23.4

סוגי קבוצות שונות לפחות )קודי  4 -לוח הזמנים יערך כך שניתן יהיה לבצע קיבוצים וסינונים ל 4.24
 מיון(. קודי המיון יוצגו למנה"פ ויאושרו על ידו. 

 קבלן לבדיקה תצוגה את כל הפעילויות על הנתיב הקריטי. יציג ה ים הכלליבנוסף ללוח הזמנ 4.25
 :Time Location Diagram -הכנת התקדמות זמן מקום  4.26

על הקבלן להכין תרשים המתאר בציר האופקי את החתכים של העבודה ובציר האנכי את זמן 
 הביצוע.

ותחייב את  הא סופיתקביעתו תרשימת הפעילויות הנדרשות להצגה באפן זה יקבעו ע"י המפקח  ו
 העפר(:העבודה תתואר בשלבים ראשיים תוך כדי ציון )לדוגמא בעבודות  הקבלן.
 אזורי חפירה ומילוי כולל ציון כמויות חפירה ומילוי.     4.27.1
 כמות כלים הנדסיים כולל הצוותים בכל אזור.    4.27.2

 

ים דו"ח לוח הזמנביחד עם תרשימי זמן/תנועה של הכלים. צוותים  ההנדסיים. על הקבלן להגיש  4.27
רווח הכולל בסדר יטים על פי גודל מינימלי של  הממילולי אשר יתייחס  לשלושה הנתיבים קר

תאור החסמים הצפויים כולל השפעתם הפוטנציאלית  על לוח הזמנים ודרכי הפעולה  ,יורד
 המתקנות.

 . XERאו  MPPבפורמט  CDהקבלן יגיש את לוח הזמנים המפורט ע"ג  4.28
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 המפורט: מניםח הזר לואישו 5
ולפיהם הקבלן יכין את  ,הינם מחייביםלמען הסר ספק, ויודגש כי אבני הדרך החוזיות של לוח הזמנים  .5.1

 לוח הזמנים המפורט..
לאחר שהקבלן הכין את לוח הזמנים המפורט ובהתחשב בכל הנאמר לעיל לרבות החלטות המפקח  יגיש  .5.2

יהווה לוח הזמנים המפורט  חלק בלתי אישורו, ו. לאחר הקבלן לאישור מפקח את לוח הזמנים לאישור
 "לוח הזמנים המאושר"(.ן )להלן ולעיל: נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבל

עותק מאושר יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים המאושר ישמר בתצורת בסיס, כך שכל העדכונים הבאים של  .5.3
 לו"ז יתייחסו ללו"ז המאושר הבסיסי.

נים, עותק רגיל )ניר( ועותק אלקטרוני )דיסק( של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של מזר לוח העם אישו .5.4
 יסופקו למזמין ולמפקח.המחשב 

 אי הגשת לוח זמנים כאמור במועדים ובדרגת פירוט הנדרשת תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .5.5
ר את הקבלן אינו פוטר לעיל, למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמו .5.6

 הכללי. או ובמועדו בהתאם ללוח הזמניםמאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע במלו
 

 עדכון לוח הזמנים: .6
פעם בשבועיים במועד שיקבע ע"י המפקח תתקיים ישיבת עדכון לוח זמנים. לקראת הישיבה יכין הקבלן  .6.1

 וח:לפחות את הנתונים הבאים כשהם ערוכים על גבי תאריכי ל
 בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות.מות התקד .6.1.1
 הושלמו עד להגשת הדיווח.הפעילויות שכבר החלו ואלה ש .6.1.2
 אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם  .6.1.3

 עדיין לא הושלמה.   
 "לוח חלו מול פלט גאנט תכנון מול ביצוע, דהיינו השינויים בביצוע בפועל ש .6.1.4

 ם הבסיסי המאושר.הזמנים" אשר יוצגו תמיד על רקע לוח הזמני   
 ן הקבלן לנקוט על מנת להדביק את הפיגורים שנוצרו.האמצעים אותם מתכנ .6.1.5

 
המכיל את כל הפעילויות על  לוח זמנים מפורט מעודכןאחת לחודש, ביחד עם הגשת החשבון יגיש הקבלן  .6.2

 פורטים:דוחות המרקע "לוח הזמנים", ביחד עם ה
 דו"ח הכולל את הנתונים הבאים כשהם ערוכים בתוכנת לוח הזמנים שנבחרה: .6.2.1

 אחוזים )היחס בין משך נותר לכל פעילות למשך הכולל של אותה הפעילות(. השלמה פי .6.2.1.1
 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי. .6.2.1.2
 דם.תאריך סיום מוק -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי מרווח הכולל  .6.2.1.3
 מרווח הכולל. -תאריך התחלה מוקדם  -ילות על פי מקצוע הפע מיון .6.2.1.4
 לויותיו.נתיב קריטי של הפרויקט ופעי .6.2.1.5

 דו"ח עדכון פעילויות שהחלו להתבצע לאחר העדכון האחרון: .6.2.2
 .התחלה בפועל, כולל אסמכתאותמועד  .6.2.2.1
 .סטיית התחלה )מחושבת ע"י התוכנה( .6.2.2.2
ן מייצג את המצב יעת הקבללמיטב ידמשך ביצוע צפוי מעודכן )משך הביצוע אשר  .6.2.2.3

 ל(.בפוע
 (.סטיית משך )מחושב ע"י התוכנה .6.2.2.4
 (.הפעילויות הנ"ל )נתון מוזן ע"י הקבלןמועד הסיום הצפוי של  .6.2.2.5
 סטיית סיום )מחושבת ע"י התוכנה(. .6.2.2.6

דו"ח מילולי בפורמט שיקבע ע"י המפקח לאחר שהתייעץ עם הקבלן. הדו"ח יכלול את תיאור  .6.2.3
פעילויות שהושלמו ופעילויות הנמצאות בביצוע,  האחרון, הלך חודשהתקדמות העבודה במ

החודש הבא, תיאור תחומים בהם מתקשה הקבלן בביצוע פעילויות שצפויות להתחיל במהלך 
ו/או בעמידה בלוח הזמנים, גורמי עיכוב צפויים והשלכתם על פעילויות אחרות ומועדי 

 גורים שנוצרו.הדבקת פיקוט לשם השלמתם, בצירוף האמצעים אותם מתכנן הקבלן לנ
 

 ה ל"לוח הזמנים" המפורט המאושר.לוח הזמנים המפורט המעודכן יתוקן ויעודכן אחת לחודש תוך השווא .6.3
 

לא הוגש לוח זמנים מעודכן בזמן כנדרש, רשאי המפקח לעכב אישור ותשלום החשבון השוטף כולו או  .6.4
 כנדרש  ם מעודכןחלקו לפי שיקול דעתו עד אשר יומצא למפקח לוח זמני
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עקב צמוד ויום יומי על ידוע לקבלן כי פיגור בעבודה לעומת לוח הזמנים החוזי יחייב את המזמין לבצע מ .6.5

התקדמות העבודה באותן הפעילויות במטרה לצמצם ולהדביק את הפיגור שנוצר. הוצאות שייגרמו למזמין 
 לן.מגיע לקבתשלום ה בגין פעולת המעקב יחולו על הקבלן והמזמין רשאי לקזזם מכל

 
קרה כמשנים ו/או מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו כשלעצמם בשום מ .6.6

מאריכים את התקופה הנקובה בחוזה ו/או את המועדים הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע העבודות 
לבצע את  ן מחובתואת הקבל ו/או כמשנים את "לוח הזמנים" ו/או אבני הדרך החוזיות ו/או שפוטרים

 העבודות על פיהן.
 

 :שינוי בלוח הזמנים   .7
הכנסת שינוי ב"לוח הזמנים" הינו אישור המפקח לכך. הקבלן אינו מוסמך מובהר בזאת לקבלן כי תנאי ל .7.1

 להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המפקח מראש ובכתב.
באמצעות הגשה של לו"ז לוח הזמנים השלדי, שנות את ן מבקש למקרים אופייניים, בהם הקבל 3קיימים  .7.2

 מפורט:
, אשר אינם פוגעים באבני הדרך החוזיות או  בלו"ז הכללי דהיינו שינויים פנימיים בשלבי העבודה .7.2.1

במשך הביצוע החוזי.  הקבלן חייב להכין בכתב פירוט מילולי לבקשתו לערוך שינוי. מפקח יחליט 
 יום מהגשת העדכון של לוח הזמנים. 20על החלטתו תוך ב לקבלן ודיע בכתאם לאשר את השינוי וי

ו/או במשך הביצוע של הפרויקט. על הקבלן להגיש בכתב מפורט שינויים באבני דרך חוזיות  .7.2.2
 ומנומק ולהציע תכנית שיקום לוח הזמנים.

זה ים מסוג עדכון לוח הזמנים החוזי בשל שינויים שחלו בפרויקט ואינם תלויים בקבלן. שינוי .7.2.3
 מוגדר בלוח הזמניםאת לוח הזמנים הכללי, כך שלא ניתן לבצע את הפרויקט על פי ה משנים

 8השלדי.  במקרה זה על הקבלן להגיש בקשה להארכת משך הביצוע על פי הכללים שנקבעו בסעיף 
 להלן.

 
 

ים" לוח הזמננויים ב"הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובלוח הזמנים. היה והקבלן יבקש לבצע שי  .7.3
, ויציין את הסיבות יודיע למנהל בכתבהמאושר, כדי שישקפו שינויים בשיטות הביצוע ולוח הזמנים, 

לשינויים המוצעים. המנהל, בתיאום עם המזמין, מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת 
 ב.מפקח בכתאישור ה הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. לוח הזמנים לא יעודכן אלא אם כן נתקבל



 

 

ה יש לסטות מלוח הזמנים היה והקבלן סבור שלצורך הדבקת פיגורים שנוצרו או כדי לקדם את ביצוע העבוד .7.4
המפורט, רשאי הקבלן להציע תיקונים בסדר הפעולות או שינוי בשיטות הביצוע שנקבעו בלוח הזמנים החוזי 

לשינויים המבוקשים והשלכותיהם והעילות הסברים  המאושר. הצעותיו של הקבלן תוגשנה בכתב למפקח בצירוף
אפשרות לקבלני משנה וקבלנים אחרים להשתלב בביצוע על מועד סיום פעילויות שטרם הסתיימו, מועד מתן 

הפרויקט ומועד סיום הפרויקט כולו. המפקח מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת הקבלן לשינוי 
עיף זה. בקשה להארכת מועדים תוגש רק בהתאם לנוהל בהתאם לסשונה רק בלוח הזמנים. לוח הזמנים י

 המתואר בסעיף הבא.
 

ה במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש על ידו, לבצע חלקים מודגש בז .7.5
ספקים /מסוימים של העבודות בסדר שונה ובקצב אחר, לדרוש להוסיף פעילויות, כגון: עבודות של קבלנים

ות, לשנות ין ו/או של גורמים נוספים שיועסקו במקום, להכניס פירוט יתר של פעילויות מסוימטעם המזממ
הקצאת משאבים ואמצעים, לרבות לדרוש לשנות או להוסיף אמצעים, כלים, ציוד וכוח אדם, והכל על מנת 

וף פעולה אום ושיתשילוב ת להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת הביצוע, להבטיח
ח בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל נכון של עבודות המזמין עם הגורמים הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפק

הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת 
 ההתארגנות על חשבונו בלבד.

 
 בקשות להארכת לוח הזמנים:

כי נגרם לו עיכוב בביצוע העבודות, מסיבה שאינה בשליטתו, ואשר לדעתו מקנה לו זכות  לןסבר הקב .7.6
בקש אורכה להשלמת פעילות מסוימת ו/או את הפרויקט כולו, יגיש הקבלן את בקשתו במועדים ל

 אשר נקבעו לכך בחוזה.
 

ת את ללו לפחוניתוח יכהבקשה תלווה בניתוח מלא של השלכות האירוע על לוח הזמנים. המידע וה .7.7
 הפירוט הבא:

 ן לפי הנהלים הקבועים הבקשה תוגש על בסיס לוח הזמנים הממוחשב ועדכוניו. הבקשה תוכ .7.7.1
 SCL  (Society of Construction Law Protocols - Delay and Disruption, 2002 .) -ב

 הפרויקט.לו"ז המציג את הדרך בה הקבלן מציע לשלב את האורכה המבוקשת בלו"ז של  .7.7.2
 זיהוי הפעילויות בלו"ז המעודכן של הפרוייקט, אשר יידחו בשל האורכה המבוקשת. .7.7.3
דגים בצורה ברורה שהקבלן לקח בחשבון במלואו את כל מרווח הכולל של הפעילויות הניתוח י .7.7.4

 שיידחו מבקשת האורכה.
 כל נתון רלוונטי נוסף. .7.7.5
 (SCL ,page 48, ראה )Time Impact Analysisהניתוח יוגש בשיטת  .7.7.6

הבקשות להארכת משך הביצוע המאושרות יכללו  בלוח הזמנים המפורט המעודכן .בדו"ח  .7.8
 י  יפורטו הנתונים הבאים :המילול

פירוט הפעילויות שהושפעו, משך ההשפעה, המרווח הכולל לפני השינוי והמרווח הכולל אחרי  .7.8.1
 השינוי

  עוקבות. פעילויותפעילויות מקדימות ו-דו"ח הקשרים של הפעילויות המושפעות .7.8.2
 

 כתמיכה בבקשה להארכת משך הביצוע יש להגיש גם את הדוחות הבאים : .7.9
 זמנים מתוכנן מול  ביצוע בפועל מעודכןדו"ח  לוח  .7.9.1
 דו"ח מעודכן כולל  האירועים  המעכבים למדידת ההשפעה על המרווח הכולל .7.9.2
 הסבר קצר על השינוי והסיבות שלהם. .7.9.3
 המעכבים ניתוח  כולל של השפעות האירועים .7.9.4
  בדיקת המקבילות והחפיפה של  האירועים המעכבים או של תוצאות האירועים המעכבים. .7.9.5

 
ח השלכות הזמן יתבסס על התאריך או התאריכים אשר בהם החל העיכוב או העיכובים הנטענים, ניתו .7.10

 מצב הפרויקט באותו הזמן, ויכלול חישובי זמן עבור כל הפעילויות המושפעות מכך.
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רווח הכולל  הוא משך הזמן בין תאריך  ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה י המאת כר בזמובה .7.11
יך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלו"ז של המאוחר, או תאר

הפרויקט. המרווח הכולל מוגדר כמידת האיחור של פעילות נתונה, או סדרת פעילויות, לפני שהדבר 
. המרווח הכולל אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הפרויקט השלמה שלישפיע על תאריך ה

למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן. השימוש במרווח הכולל יהיה הקבלן, אלא יש להשתמש בו 
לפי העיקרון הראשון בטור. הארכות זמן יאושרו עד כמה שיימצאו מוצדקות רק במידה שהתאמות 

עילות או סדרת פעילויות מושפעות בעת שנגרם עיכוב הכולל בפהמרווח  הזמן המאושרות עולות על
 עשה ו/או מחדל של הקבלן.באירוע הנדון אשר אינו עקב מ

 
לא הגיש הקבלן ניתוח והשלכות זמן עבור בקשתו לאורכה ללוח הזמנים או מידע נוסף שהתבקש  .7.12

ן )אם יעה לקבלארכה המגלספק ולא סיפק במועד שנקבע ע"י מנהל הפרויקט, יקבע המפקח את ה
 מגיעה( וקביעתו זו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

 
י הקבלן, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה המצאת החומר המפורט ע" .7.13

 פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.
 

קשה, מפקח בב ה וקביעתתיקון לוח הזמנים המאושר של הפרויקט כתוצאה מבקשות הקבלן לאורכ .7.14
 לקבלן לביצוע השינויים.  יעשו רק בהתאם להנחיות בכתב שיעביר המפקח

 
 ת זמנים של קבלני וספקי משנה של הקבלן :לוחו .8

בהתייחס למועדי העסקת קבלני וספקי משנה של הקבלן )להלן: "הקבלנים האחרים"( ביחס  .8.1
 מצבים:משלושת הלמועד עיבוד לוח הזמנים המפורט של קבלן, ייווצר אחד 

 וחלקבלנים אחרים קיימת האפשרות להעביר את דרישותיהם לקבלן כשהן מתואמות מבחינת ל .8.1.1
 הזמנים של הקבלן וזאת, לפני הוצאת לוח זמנים מפורט כנאמר לעיל. הקבלן ישלב את דרישות

 הקבלנים האחרים בלוח הזמנים, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט.
על  פורט של הקבלן. במקרה זההזמנים המ וצאת לוחם לאחר ההחוזה עם קבלנים האחרים נחת .8.1.2

 נתונים שבלוח הזמנים המפורט של הקבלן ולהתאיםקבלנים האחרים לבצע את עבודותיהם לפי ה
 את פעילותיהם ללוח הזמנים הנדון.

החוזה עם קבלנים האחרים נחתם לאחר הוצאת לוח הזמנים המפורט של הקבלן, אך הקבלן  .8.1.3
לנים האחרים. במקרה זה ולאחר תאום מלא בין כל הגורמים ים של קבלוח הזמנישאיר פתוח את 

נסו דרישותיהם לאחר שקיבלו את אישור המפקח לתוך לוח הזמנים כולל מנהל הפרויקט, יוכ
 למסירת הפרויקט כפי שהתחייב הקבלן. המפורט, ובלבד שלא יפגעו בתאריך הסופי

ט כמפורט באבני הדרך ם הפרויקמועד סיומודגש שנית שבכל מקרה מועדי הפעילויות ו .8.2
 וזיות של "לוח הזמנים" כמפורט לעיל יישארו ללא שינוי.הח
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 ניהול סיכונים: .9
ניהול הסיכונים יערך ע"י הקבלן על פי "גוף הידע בניהול פרויקט " המדריך המקיף לאנשי  .9.1

 .4,גירסה 11, פרק PMIשל  PMBOK GUIDE  המקצוע בניהול פרויקט, תרגום של 
 חולק לשישה שלבים:יכונים יניהול הס .9.2

 תכנון ניהול סיכונים. .9.2.1
 זיהוי סיכונים. .9.2.2
 ונים.ניתוח איכותי של הסיכ .9.2.3
 ניתוח כמותי של הסיכונים. .9.2.4
 תכנון מענה לסיכונים. .9.2.5
 מעקב ובקרה אחר סיכונים. .9.2.6

 .Earned Valueושיטת   Oracle Risk6הפתרונות הכמותיים יהיו מבוססים על תוכנת  .9.3
ימה נפרדת ביחד עם כל חשבון חלקי למפקח בצירוף וגשו ברשיכונים ימעקב ובקרה של הס .9.4

 Monteן מחוייב בביצוע הרצות סימולציה בשיטת  ליתר המסמכים כמפורט לעיל.הקבל
Carlo  7-כמוגדר בPMBOK . 

הכולל  כמינימום את הנושאים לפי תוכן העינינים  הקבלן יגיש דוח סיכונים מעודכן רבעוני .9.5
 המוצע :

   כללי     . א 

 לים צית מנה תמ    1א. 
 שיטת הכנת תכנית הסיכונים של הפרויקט )תס"פ(    2א. 
 בסיכונים ,אחריות ותזרים המידע בארגון   מבנה ארגוני לטיפול    . 3א 

 

 תהליך הישום והדיווח של  תס"פ  . ב 
 . תאור מפורט וספציפי לפרויקט של שיטות,כלים לבניה וישום תס"פ 1ב 
 . מסמכים ודיווח 2ב 
 גציה י ניות מיט כולל תכ   . סיכוני פרויקט 3ב 
 תוצאות הפחתת הסיכונים   –.תוצאות ישום תכניות המיטיגציה  4ב 
 . נספחים: 5ב 

רשימת הסיכונים כולל ציונים ותרשים כמותי על פי קובית קליפורניה לפני ואחרי     1- 5ב 
 ישום תכנית המיטיגציה. 

עבודה   בים,שעות תאור מפורט של דרכי פעולה להפחתת הסיכונים כולל פירוט משא   2 - 5ב 
 ל פי יומני עבודה. ע 

 יגציה. סימולציה כולל תוצאות  לפני ואחרי  ישום תכנית המיט    3-  5ב 

 לוח זמנים לסיום העבודה כולל תובנות תכניות הסיכונים    4-  5ב 

 

 ניהול חסמים: .10
יון הקבלן אחראי לנהל בנפרד את רשימת חסמי לוח הזמנים. ניהול חסמי לוח זמנים ייעשה באמצעות גיל

ע מידמוגדרים כאירועים שמונעים מהקבלן וקבלני המשנה שלו לממש את לוח הזמנים. ה . החסמיםאקסל
 המינימלי בגיליון החסמים יכלול.

 גתאור החסם.  
 תאריך דיווח החסם. .10.1
 אחראי לפתרון. .10.2
 פעילויות בלוח הזמנים המושפעת על ידי החסם. .10.3
 תאריך קבלת הפתרון להסרת החסם. .10.4
 תרון על לוח הזמנים המעודכן של הפרויקט.קבלת הפת תאריך הערות לגבי השפע .10.5

 שבון חלקי בצירוף ליתר המסמכים כמפורט לעיל.גיליון אקסל יימסר למפקח ביחד עם כל ח
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 חישוב כמויות על ידי הקבלן 00.32
ל נארית" תעשה על ידי הקבלן ועיחישובי כמויות, כולל רשימות ברזל והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "ב

 .חשבונו
 

 תכניות ומסמכים  00.33
כנים תמיד לשימוש החברה על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התכניות והמפרטים מו

ובאי כוחה המפקחים, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה.  במידה ומסמכים אלו יזוהמו, על 
 הקבלן להחליפם. 

  א תשלום.כניות ללמערכות של ת 3המזמינה תספק לקבלן 
 תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 
 ן שיחולו על הקבלןהוצאות תכנו 00.34

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים  .א
 העשויים להידרש לביצוע העבודה. 

 ן:בעבודות כגון השאר, דובר, בימבלי לפגוע בכלליות האמור, מ .ב
 תכנון ההתארגנות. -
 או לקרקע, לשם בצוע מחפורות  .תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה  -
 תכנון פיגומים, טפסנות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים. -
 תכנון תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר.   -
 תכנון תערובות הבטון. -
 זמניות ומשטחי עבודה זמניים. רכי גישהתכנון ד -
 .תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים -
 .Shop Drawingsתוכניות ייצור  -
 פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקט. -

ו עבודות התכנון בנושאים הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושר .ג
 קח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.ע"י המפ לביצוע

מחים )בתחומי התכנון הנ"ל( מטעם הקבלן. המהנדסים התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מו .ד
יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם 

לביצוע השלד" )מהנדס הביצוע מטעם  ס האחראיי "המהנדיד-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-חתומים על
 וע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל.הקבלן(, וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצ

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים הרלבנטיים  .ה
שימושי, עומסי רכב  מי, עומסעומס עצ להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון:

ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה  ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע,
 כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.-ועוד. כמו

ים משלימים( להתייחסות. וע ומפרטניות ביצהקבלן יגיש למפקח, את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים תכ . ו
 יוגש בשני עותקים.  התכנון הנ"ל

ן הקבלני, יעיר את הערותיו ויחזיר  לקבלן את המסמכים. הקבלן יתקן את המפקח יבדוק את התכנו .ז
התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח, ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע"י הנ"ל לאישור 

ושר ע"י המפקח. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון קבלני יאהתכנון החוזר, וזאת עד ש
 המאושר הנ"ל.

גש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות מוד .ח
ין בהם כפופים לאישור המפקח ו/או החברה, הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, וא

או  ש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום,די להתפרכ
כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלבדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים 

 לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.
 
 
 
 
 



 

160 

 

יה זמנית, יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע, על מני,  או תלילדיפון זדרישות  בכל מקום בתוכניות בו מצוינות .ט
אור שמופיע בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, חשבונו, את הנ"ל.   התי

שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה 
 מראש.  ור המפקחקבלת אישב

נה מן הנתון בתכנון המקורי בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השו .י
ידו -יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על -הנכלל בהסכם 
 לאישור המפקח.

 חלטתו.נמק את המחובתו להמפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין  .יא

גם אם הצעתו לא הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן,  .יב
 אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות  .יג
 עתידיות.

עליו כל ההוצאות של בדיקת , יחולו ות שונותאם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבוד .יד
 ה. ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם החבר ההצעות

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם  . טו
 תמורהכאי לכל א יהיה זובין אם לאו והקבלן ל )המחירון(במסמך ד'   יףבנפרד,  בין אם יוחד לכך סע

 נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 טיפול באתר שפיכה 00.35
לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה המאושר יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת, תשומת 

 אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם.
בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו  לו בגין הנ"ל,תיגרמנה יות אשר על הקבלן להביא בחשבון את העלו

 מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.  - מחירוןשונים בבמחירי היחידה של הסעיפים ה
 

 שווה ערך 00.36

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי  .א
ידו -ל הקבלן להגיש למפקח את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו עליהיה ע -ל בהסכם הנכל

 .לאישור המפקח

 המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. .ב

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות  .ג
 עתידיות.

עות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת הקבלן הצאם יציע  .ד
 צעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמינה. הה

 
 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.37

 על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים. 
מה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל ומרת לעצהחברה  ש

 רחק, ללא תוספת מחיר.כמות ובכל מ
 להלן פרוט נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר:

 אישור חפירה .א
שעות  48לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח שיעשה  .1

 לפחות מראש.
 מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח.משאיות יציאת ה .2
רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר על ידי הרשויות המקומיות, ע"י המשרד  פינוי עפר ופסולת תורשה .3

לאיכות הסביבה וע"י החברה, הכל באחריות הקבלן. הפינוי יבוצע במרוכז. לא יורשה לפנות מהאתר 
 יבלו אישור מיוחד מראש של המפקח לכך. ד אלה שקדדות מלבפסולת במשאיות בו

 
 
 
 

 רשימת משאיות מורשות .ב
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אם יידרש לכך, רשימת משאיות מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת פקח הקבלן ימסור למ 
מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות 

 ברשימה.
אי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה( וזאת ברשימה שיהיה רהקבלן  

 חתומה על ידו.מעודכנת ה
 הרשימה כפופה לאישורו של המפקח באם יידרש לכך. 
 לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש ע"י המפקח.  

 ופיצויים מוסכמיםאכיפה  .ג
באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות המועסקות בפינוי  בודותצוע העהלך ביעל הקבלן לנהל במ 

במקרה של חריגה מהנוהלים וההוראות, כגון שפיכת פסולת או עפר באתר  .פסולת ועודפי עפר מהאתר
ש"ח בגין כל מקרה של הפרת  10,000 -בסך של  ישלם הקבלן למזמינה פיצוי מוסכם בלתי מאושר, 

 הנהלים וההוראות.
 ה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל ההוצאות והנזקים ינוכ הקנס 

 שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.
לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת פסולת כתוצאה מהעבודות  .ד

 חרים.נים האוהקבל השונות של הקבלן
 .י היחידה השונים שבמחירוןפינוי פסולת מהאתר כלולה במחיר 

סות והפרוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירם את פינוי וסילוק הפסולת כל החפירות, ההרי .ה
 והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

ם בתחום האתר, השוני יזוריםמחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר בא . ו
 על מנת לפזרו בשלבים השונים של הפרויקט.

       
 ועבודות בשעות חריגותעבודות לילה, ברצף  00.38

 שעות העבודה הינם בהתאם לרישיון המשטרתי והעירוני.
 הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה מיוחדת בגין עבודות לילה , עבודות ברצף ועבודות בשעות חריגות.

 משך כל שעות העבודה המאושרות.וד ביב לעבהקבלן מתחי
 

 שעות עבודה במהלך ביצוע עבודה בצומת 00.39
זה, במהלך ביצוע עבודות בצומת ]להבדיל מביצוע עבודות במקטעים שאינם מצויים בתוך על אף האמור בחו

הכל  שעות ביממה או לילות בלבד, עד לסיום ביצוע העבודות באותו הצומת, 24צומת[, יעבוד הקבלן במהלך 
 אישור/הנחיות העירייה ו/או משטרת ישראל כנדרש.כפוף לב

לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין שעות עבודה מיוחדות אלו וכי  למען הסר ספק, מודגש בזאת כי הקבלן
 . במחירוןהעלות תחושב בהתאם לנקוב 

 
 סידור השטח בגמר העבודה 00.40

ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות,  לתה עלפני קבעם גמר עבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות המפקח ול .א
מוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ם וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסשיירי

ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון 
 ה על ידי המפקח והמתכנן.באישורבשטח והסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת העבודה 

במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול  .ב
ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה  )המחירון(בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע'  במסמך ד' 

 לעיל. נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 
 

 התקנת שלטים בכניסות לאתר 00.41

 , עליו יופיעו:מ' 3.0ה מ' ובגוב 2.0בכניסה לכל אתר עבודה  יתקין הקבלן  שלט ברוחב  .א
 חברת אחוזות החוף  והלוגו שלה. .1
 .עיריית תל אביב והלוגו שלה .2
 שם הפרוייקט והעבודות המבוצעות.  .3
 פרטי הקבלן. .4
 פרטי המפקח .5

 

 יקבעו ע"י המפקח.ורתן יוכן צ מיקום מדויק, גודל וצבע האותיות .ב



 

162 

 

בהתאם לתכניות ה אשר  וןהשלט יותקן על עמודי פלדה מתאימים עם תמיכות מתאימות ויסודות בט .ג
טיוטה של נוסח השלט,  לרבותלאישור המפקח  ושגויוהקבלן  יוכנו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן 

 בטרם יזמין את ביצוע השלטים אצל בעל מלאכה.

ימים ממסירת העבודה  7לת עבודה. סילוקם מהשטח ע"י הקבלן תוך תחים מצו יו 7ך תו –התקנת השלט  .ד
 .למזמינה

ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, לרבות תכנון השלט, ייצורו, התקנתו וסילוקו בגמר  למען הסר .ה
 העבודה  וכן תשלום אגרות והיטלים לעירית תל אביב יפו, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד

יה ובין אם לאו והקבלן לא יה )המחירון(במסמך ד'   יףשולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעולא י בנפרד
 זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 
 דוגמאות 00.42

, דוגמאות של  כל החומרים האביזרים והמוצרים יום ממועד צו התחלת העבודה 14הקבלן יספק בתוך  .א
 או באתר. טרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעלם או בין אותבטרם יזמ

לבחור את  למזמינהת הכנת והצגת הדוגמות הינה, בין השאר, לאפשר מובא בזאת לידיעת הקבלן כי מטר .ב
. עיכובים בקבלת ההחלטות, ובבחירת המוצרים, שינויים  וכו' לא יהוו עילה ההמוצרים המועדפים עלי

 לל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע.לן ובכצד הקבלתביעה כל שהיה מ
אבי טיפוס על פי תוכניות יצור אשר יוכנו על ידו  למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם  .ג

 מראש.
כן יכין הקבלן, דוגמאות בשטח מכל העבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים  .ד

ת נוספות  עד לקבלת אישורו הסופי של המפקח לדוגמאות.  דוגמאובצוע  הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה
 .מ"ר 10ויקט יבצע הקבלן דוגמא בשטח של לכל סוג של ריצוף הנדרש בפר

עבודה ואבי טיפוס יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את העבודה הדוגמאות   בצוע .ה
 כולה.

, ידרש בו ויותל זה בגלל סיבות שאינן תלא ובכלבה שהיבמידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סי . ו
שור המפקח. הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של הקבלן להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאי

 המבצעים לפני בצוע הדוגמות.
מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריטים  טיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים-אבי .ז

הייצור,  ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך על  רשאי להורות שור המפקח. המפקחרו לאיויעבי מאותו סוג,
 לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.כנדרש 

שלא תאושר  . דוגמההמפקח מוצרים מוגמרים  יהיו מושלמים  מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה .ח
את כל השינויים הנדרשים  סל ועל הקבלן יהיה לבצע( תיפסופית ח הינההמפקח )פסיקת המפק ע"י

עד לסיום העבודה.  אושרנה תשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה,שת דוגמאות להתאמתה לדרישות.
בסוף העבודה בתנאי שתהיינה  יהיה רשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם בפרוייקט הקבלן

 נמרץ לדוגמאות המאושרות.  בדיוק תאימובלן יקה תקינות. הפריטים שיבוצעו ע"י
ידי המפקח ואך ורק  כניות הייצור המאושרות עלייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי ת הקבלן .ט

הסדרתי של כל  הטיפוס שאושרו על ידי המפקח. הייצור-לייצור אבי הייצור ששימשו ובתהליך  מחומרים
לפי הוראות המפקח, אלא אם הורה  צב אחידיל ובקה במקבהפריטים, בהתאם להוראות החוזה, יהי

 המפקח לקבלן אחרת. 
היצור ואבי הטיפוס לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם  תכוניותאות  כנ"ל לרבות בגין אספקה והכנת דוגמ .י

 .. למעט דוגמאות שניתן לשלבן כחלק מהעבודה כנ"למחירוןכלולה במחירי היחידה השונים ב
ור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם האמ ביצוע הר כי למען הסר ספק יוב .יא

( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה המחירוןבמסמך ד' ) יףם יוחד לכך סעבנפרד,  בין א
 נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 
 עבודה ביומית 00.43

בכתב של המפקח. מס' השעות שעבדו טעון אישור מוקדם ו ל כליםוהן ש ביצוע עבודה ביומית הן של עובדים
 . יום בו בצעו. ש"ע שלא אושרו באותו יום לא תשולמנה טעון  אישור המפקח בכתב באותו

 
 אסבסט 00.44

טיפול באסבסט )פרוק פינוי וכו'( יבוצעו ע"י קבלן  מורשה  ע"י המשרד לאיכות הסביבה ובפיקוח של  .א
 סביבה.  יכות השרד לאמפקח מורשה מטעם המ

 
 

 "(AS  MADEתכניות לאחר הביצוע )" 00.45
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 ית במדיה ממוחשבת תכנית "לאחר ביצוע" על הקבלן להכין על חשבונו על גבי תכנ .א
"”As Made   ותאגיד מי  יפו –ובפורמט הנדרש ע"י עיריית ת"א  1:250ברשת קאורדינטות ארצית בקנ"מ

 .אביבים
 י המזמינה.לפני קבלת העבודה ע"סופקו צוע ויתכניות אלו יוגשו לאחר השלמת הבי .ב
 בלת העבודה ע"י המפקח.הגשת תכניות אלו לרבות במדיה ממוחשבת הינה תנאי לק .ג
התכניות יראו גם את השילוט ואת התמרור שבוצע, מיקומו, הכיוון אליו הוא פונה והכיתוב בו וכן  .ד

רצון המפקח ומתכנן ביעות הכל לשסימוני צבע שבוצעו על פני המיסעה ואבני שפה, אורכו וצבעו, 
 התנועה.

 תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מסמך. .ה
המדידה, הכנת התכניות והאורגינלים וכו', ולרבות הכנת התכניות הממוחשבות  -כל העבודות בסעיף זה  . ו

 במערכת אוטוקד העדכנית, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.
 .DWGך בפורמט יערמוחשב השרטוט המ .ז
וחומר טכני מלא על כל המקובל ברשות. כן יוגשו תכניות, קטלוגים  GISהתכניות יוגשו עפ"י מפרט  .ח

 הציוד האלקטרו מכני שסיפק, כולל הוראות תפעול והחזקה.
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, לרבות תכנון השלט, ייצורו, התקנתו וסילוקו בגמר  .ט

אגרות והיטלים לעירית תל אביב יפו, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד תשלום וכן   העבודה
ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי  )המחירון(א ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע'  במסמך ד' בנפרד ול

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 יםאורכים קצר ם ו/אום קטניעבודות בשטחים ו/או נפחי 00.46
ם קצרים ו/או בגין עבודות בידיים לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכי

 ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.
 

 עבודה בקווים לא ישרים 00.47
 וים לא ישרים.ולא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות בק

 
 שלום לפי סעיפים שוניםותמדידה אפשרות ל 00.48

ת, )אחד או יותר( למשל מדידה לפי מ"ק חלק מהעבודות ניתן למדוד ולשלם על פי סעיפים שונים בכתב הכמויו
או לפי במ"ר בציון העובי. בכל מקרה תימדד העבודה וישולם לקבלן על פי המחיר הכולל הנמוך ביותר 

 לו של המפקח.  לשיקו לן ולאשמתקבל והדבר אינו נתון לא לשיקולו של הקב
 

 נוהל מסירת עבודות 00.49
 .רת עבודות תשתית כמפורט בחוזהמסירת העבודות תתבצע גם בכפוף לאמור בנוהל מסי

 
 תוספת הנחיות לביצוע "עבודות אזרחיות" עבור חברת חשמל 00.50

 העבודהבצוע עבודות עבור חברת החשמל יעשה גם בכפוף להנחיות לביצוע "עבודות אזרחיות" ע"י מבקש 
ילות חברת כל הוצאות הקבלן עבור הפועלים וכלי עבודה, אשר ביצעו עבודות כחלק מפע. הנחת כבליםכולל 

החשמל  ועפ"י דרישתה והתקבל לכך אישור הפעלתם מראש ובכתב מהמפקח תשולמנה לקבלן לפי הסעיפים 
 .במחירוןהמתאימים 

 
 ישיבות תאום 00.51

ומהנדס הביצוע מטעם  מנהל העבודהוכחות פקח בנים ישיבת תאום במשרדי המיפעם בשבוע תתק .א
 ה יהווה הוראות עשה לקבלן.. פרוטוקול הישיבונציג אחוזות החוף המפקח  ,הקבלן

 עבודות.לכל ישיבה שבועית יגיש הקבלן טבלת לו"ז מעודכנת בהתאם להתקדמות ה .ב
 

 קבלת העבודות  00.52
 ר: פקח באתע"י המ ומסירתה יבוצע הליך של קבלת העבודות הלקראת השלמת העבוד 

לאחר ביצוע מות ומסר בשלהקבלה תעשה אך ורק כאשר כל העבודות יהיו מושלמות וכל העבודה תי .א
 ASמושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו ולאחר הכנת תכניות "לאחר ביצוע" )

MADE תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.  המפקח(. חתימת 
 א למסירת העבודה לרשויות או אסמכתא למילוי תנאי ההסכם. אסמכת א תהווהחתימת המפקח ל .ב
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שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' בזק,  מובא בזאת לידיעת הקבלן, .ג
טל"כ, פרטנר וסלקום ועירייה. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו 

 המקובלים.  הנוהליםח עפ"י באמצעות המפק
 רק הוראות המפקח מטעם המזמינה מחייבות את הקבלן.  .ד
מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י החברה, מותנית  למען הסר כל ספק, .ה

בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: העירייה, תאגיד המים והביוב, חב' בזק, חב' 
 '. חשמל, טל"כ וכו

 העבודות" תאושר בתנאי שהעירייה ו/או התאגיד קיבלו את העבודות לחזקתה.  למת"הש . ו
ירייה ו/או התאגיד את העבודות לחזקתם בתום תקופת החוזה ימשיך הקבלן לנהל את לא קיבלו הע .ז

 האתר ולתחזק את העבודות, עד אשר העירייה ו/או התאגיד יקבלו את העבודות לחזקתם
 קבלת העבודה בשלבים .ח

כלליות האמור בחוזה  המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן מסירת חלקי עבודה גמורים  גרוע ממבלי ל .6
 ה בשלבים(, כל זאת ללא כל תביעה מצד הקבלן.)מסיר

אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע  מאחריותו המלאה והבלעדית  .7
 חלק ממנה.או לכל מושלם, של הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה ה

, לא יימדד בנפרד ולא ישולם למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה .ט
ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל  בין אם יוחד לכך סעיף בנספח ד' לחוזה )המחירון(בנפרד,  

 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 דההעבו תכולת 00.53
ף גופו יצוין הדבר בסעיחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד )בין ש במפרט מיוחד זה לעיל ולהלןכל האמור 

 ובין שלא צוין(, למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד.  
 
 
 
   

 ---------------------------------- 
 חתימת הקבלן        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 2מסמך ג'        
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 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
 המפרט המיוחד

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תשתית מתקן מצלמות עת"א,  תאורה, מפרט טכני מיוחד לעבודות - 08פרק 
ים תשתית מתקן תקשורת )בזק, הוט, סלקום ופרטנר( ותשתית מתקן חשמל רמזור
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 מחוז דן -תשתית מתקן חשמל חח"יוגל ירוק ו
 

 
 הנדסת חשמל בע"מ –סמו  מתכנן:

 03-6134177טל:  
 1הבונים 

 5246205גן, רמת 
 
 
 
 

 מפרט כללי  – 08.00פרק 
 

 מבוא .1
 

 עבודות פיתוח בפרויקט שדרת הקריה שלב ב' כוללות:
 

 ביצוע מתקן תאורה. .א
 

 ביצוע תשתית מתקן מצלמות. .ב
 

 ירוק. ל רמזורים, גלתשתית מתקן חשמ .ג
 

 תשתית מתקן תקשורת )בזק, הוט, סלקום ופרטנר(. .ד
 

 דן.ביצוע תשתית מתקן חשמל עבור חח"י מחוז  .ה
 

 תנאים כלליים .2
 

סעיפים   על הקבלן הזוכה לקחת בחשבון כי נציגי המזמין רשאים לבטל, להוסיף או להפחית בכל .א
 על.המתוארים בכתב הכמויות והתשלום יבוצע עפ"י ביצוע בפו

 
בעת הגשת הצעתו שהעבודה כוללת אספקה, הובלה, התקנה,למד את התכניות, ובכל להתחשב  על המציע .ב

 לים להשפיע על העבודות.הגורמים העלו
 

הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה אישור סופי ומוחלט כאשר ברורים לו מהות העבודה הנדרשת והוא  .ג
 עבודה.כל תוכניות ה מכיר את כל תנאי השטח בו דרושות העבודות ואת

 
צע תחילת ביצוע העבודה יהיה מיידית עם קבלת אישור תחילת עבודה ממנהל הפרויקט, העבודה תבו .ד

ובקצב התקדמות עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב העבודה בכביש ע"י  בתיאום עם קבלן הכביש
יותו הוא באחר , מןבז בכביש קבלן החשמל והתקשורת, האחריות לתאום ולביצוע עבודות החשמל 

עדית של קבלן החשמל והתקשורת. לצורך עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט, יתכן וידרש קבלן הבל
 חשמל לעבוד ברציפות ובשעות לא מקובלות.ה

 
ביצוע עבודות מתקן תאורת חוץ, מתקן חשמל ומתקן חשמל רמזורים וגל ירוק על כל חלקיו יעשה על ידי  .ה

תקנות  –בביצוע עבודות חשמל, בהתאם לחוק החשמל תשי"ד  סוקלפחות לע חשמלאי בעל רשיון הנדסאי
רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה החשמל להיות  בדבר רשיונות, על קבלן 

כבישים ורחובות ובעל  תאורת  – 5על הקבלן להיות בעל סיווג מקצועי א' – 1969-תשכ"ט בנאיות
המתאים להיקף הצעתו  –היה בעל סיווג כספי  הקבלן כן -חשמל, כמולעבודות  – 5סיווג מקצועי א'

, עם הגשת ההצעה, יש להציג צילום רשיון בר תוקף ISO 9001יכות ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת א
 וצילום אישור על הסיווגים הנ"ל. ISO 9001 שום בפנקס הקבלנים, תעודתר וצילום

 תקופת הביצוע.על רשיון חשמלאי הנדסאי לפחות בכל עבודה ב על קבלן החשמל להעסיק מנהל
 



 

167 

 

 המופיע בנספח למסמכי החוזה.תקופת ביצוע העבודה תקבע בהתאם ללוח הזמנים  .ו
 
להשגה בכל  הקבלן הזוכה ימנה נציג מטעמו אשר יהיה בקשר עם המזמין, איש קשר זה ניתן יהיה  .ז

 עבודה.שעות היממה. הנציג יהיה איש מקצוע בתחום נושא ה
 
בתוספת תשלום  המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מהתנאים הנ"ל והן לא יזכו את הקבלן הזוכה  .ח

 לשהו ולא ישמשו עילה להארכת תקופת הביצוע.כ
 
במסגרת  על הקבלן לשאת באחריות מלאה לגבי עמידה בכל הקשור לבטיחות וגיהות העבודה  .ט

בחוקי העבודה וחוקי  וכניות החשמל כמוגדר ד זה ובתעבודות  החשמל המתוארות במפרט טכני מיוח
עמידה בחוקים אלו תוטל  ה מאי החשמל של מדינת ישראל. כל תביעה או נזק שייגרם כתוצא

 האחריות על קבלן המבצע בכפוף לכל דין.
 
סלקום,  על הקבלן המבצע לבדוק שקיימים אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות: בזק, הוט, פרטנר,  .י

עקב פגיעה באחד  עיריית ת"א, משטרה, וכו' לפני תחילת העבודה. כל נזק שיגרם  רת חשמל,חב
 על חשבון הקבלן. המתקנים הנ"ל יהיה

 
 התיאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח העבודה יהיה על חשבונו. .יא
 
ר קרקעיים של חב' בזק, הוט, סלקום, פרטנ-על הקבלן  המבצע לקחת בחשבון שקיימים כבלים תת .יב

קיימים  קרקעיים -חשמל, מים, ביוב וכו' בשטח מתחם העבודה ולכן החפירה באזור של קווים תתוחברת 
בהתאם להנחיות מפקח הפרויקט, כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה, כולל השגחת נציג הרשות  תיעשה

 והמפקח.
 
מח' חשמל  של נציגיכל העבודה תבוצע ע"י קבלן החשמל ותקשורת בהתאמה לחוק החשמל ולאישורם  .יג

 כל ההוראות חח"י מחוז דן, עלורמזורים עיריית גבעתיים, נציגי בזק ת"א והשרון, נציגי מח' קבלנים 
 המחייבים בעבודה זו והם: ובהתאם למפרטים והתוספות שבו, בהתאם לתקנים הישראליים השונים

 
 מפרט טכני מיוחד זה -
 במהדורה האחרונה משרדית-ןלמתקני חשמל בהוצאת הועדה הבי 08המפרט הכללי  -
 חוק החשמל במהדורתו האחרונה -
 קת מאורדרישות עיריית ת"א, מח' רמזורים, מח' מחשוב ומחל -
 מפרט טכני לעבודות תשתית חברת בזק ת"א והשרון, הוט -
 .2005בהוצאת הועדה הבין משרדית משנת  18מפרט כללי לתשתיות תקשורת  -
 דרישות נציגי חח"י מחוז דן -

 
ר טכני( מפרטים כלליים וכן התאמה לדרישות חברת חשמל, , תקן, הוראות )תאויות: חוקסדר העדיפו

 השונות ומח' מאור, רמזורים ומחשוב עיריית ת"א.  חברת בזק, חברת הכבלים
 

קבלן המבצע את מתקן רמזורים ומחשוב, תשתית מתקן תקשורת )בזק, הוט, סלקום ופרטנר(, יהיה  .יד
על ידו והותקן כגון )צנרת, כבלים, תאי בקרה, ארונות חשמל,  ופקאחראי על התשתיות וציוד שיס

, גופי תאורה, וכו'(, צנרת כבלי חברת החשמל עד לקבלה סופית תקשורת, מרכזית הדלקה, עמודי תאורה
 של המתקנים הנ"ל מנציגי הרפרנטים.

 
ורים רמזקבלן החשמל יהיה אחראי על טיב העבודה במשך שנה מיום מסירת מתקן תאורת חוץ,  .טו

לת רים ומצלמות וקבומצלמות ובאחריותו לאחר שנת הבדק להמציא אישורים של נציגי מח' מאור, רמזו
 אישורים בכתב מהנציגים הנ"ל.

 
קבלן התקשורת יהיה אחראי על טיב העבודה תשתיות וציוד שסופק והותקן על ידו )צנרת, שוחות וכו'(  .טז

 בזק ת"א והשרון, הוט, סלקום ופרטנר.וח עד לקבלה של תשתית מתקן הנ"ל ע"י נציגי פיק
 

רחיות והציוד שסופק והותקן על ידו קבלן עבודות אזרחיות חח"י יהיה אחראי על טיב העבודות האז .יז
 )צנרת, כבילה וכו'( ועד לקבלה של העבודות הנ"ל ע"י פיקוח חח"י מחוז דן.



 

168 

 

 
 קבלת תשתית מתקן תקשורת .יח

ח של הוט, סלקום ופרטנר( יינתן ע"י נציגי פיקו זק,אישור סופי לקבלת תשתית מתקן תקשורת )ב
  AS-MADEסטים תוכניות עדות  3ונו החברות הנ"ל, רק לאחר שקבלן התקשורת מסר על חשב

הכוללות קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, 
לפחות, אישור נציגי פיקוח חב' בזק  2019ת אוטוקאד וכנסוג ומיקום תאי בקרה וכו'. דיסק עם קבצים בת

תשלום חשבון סופי עבור עבודות תקשורת. עבודה זו ת"א והשרון, הוט, סלקום ופרטנר, הינו תנאי ל
 כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.

 
 קבלת תשתית מתקן מצלמות עת"א .יט

מחשוב עיריית ת"א, רק לאחר שקבלן  מח'אישור סופי לקבלת תשתית מתקן מצלמות יינתן ע"י נציגי 
ת קואורדינטות ארציות, עומק הכוללו  AS-MADEסטים תוכניות עדות  3 התקשורת מסר על חשבונו

הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה,  עמודי מצלמה 
חשוב עיריית ת"א, הינו תנאי לתשלום חשבון סופי ' מ, אישור נציגי מח2019וכו'. דיסק בתוכנת אוטוקאד 

. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם עבור עבודות חשמל לרמזורים ותשתית מתקן גל ירוק
 תוספת.

 
 קבלת מתקן חשמל רמזורים ותשתית מתקן גל ירוק .כ

' רמזורים עיריית מח אישור סופי לקבלת מתקן חשמל לרמזורים ותשתית מתקן גל ירוק יינתן ע"י נציגי
ללות הכו  AS-MADEדות סטים תוכניות ע 3ת"א, רק לאחר שקבלן התקשורת מסר על חשבונו 

קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום 
ר נציגי מח' רמזורים ישו, א2019תאי בקרה, עמודי רמזור ופנסי רמזור וכו'. דיסק בתוכנת אוטוקאד 

ית מתקן גל ירוק. עיריית ת"א, הינו תנאי לתשלום חשבון סופי עבור עבודות חשמל לרמזורים ותשת
 עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.

 
 קבלת מתקן התאורה .כא

 בלןאישור סופי לקבלת מתקן התאורה החדש יינתן ע"י נציגי מח' מאור ועיריית ת"א רק לאחר שהק
ספק  המבצע מסר על חשבונו תיק מתקן הכולל: תכניות לפני ביצוע של יצרן עמודי תאורה, נתונים של

הכוללות קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה   AS MADEגופי תאורה, תוכניות עדות 
דיסק עם ו' עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה עמודי תאורה מרכזיה וכ

שבון לפחות, אישור נציגי מח' מאור עיריית ת"א הנו תנאי לתשלום ח 2019קבצים בתוכנת אוטוקאד 
 סופי עבור עבודות מתקן התאורה. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.

 
 קבלת תשתית מתקן חשמל חח"י .כב

קוח חח"י מחוז דן, רק לאחר שהקבלן מסר אישור סופי לקבלת עבודות אזרחיות חח"י יינתן ע"י נציגי פי
נאטות ארציות, עומק הטמנה של הכוללות קואורדי AS-MADEתכניות עדות סטים מ 3על חשבונו 

הצנרת )קצה עליון ותחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום פסקים, סוג וכמות כבלי חשמל מתוכננים, 
נציגי פיקוח חח"י מחוז דן. כל הנ"ל הינו תנאי  לפחות, אישורי 2019דיסק עם קבצים בתוכנת אוטוקאד 

 בודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.לתשלום חשבון סופי עבור עבודות אזרחיות חח"י. ע
 
 

כל האמור במפרט מיוחד זה בעדיפות ראשונה על כל האמור והרשום בכל המסמכים האחרים המצורפים  .כג
לבין החוק או התקן, במקרה  זה, אלא אם יש סתירה בינו  והמהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

כניים של חב' בזק וחח"י, ואחר כך המפרט ט,  מפרטים כזה סדר העדיפויות יהיה באופן הבא: החוק
 המיוחד.

 
 

   תיאור עבודות מתקן תאורת חוץ 08.1
 

מאלומיניום  מתקן תאורת חוץ לאורך רחובות בפרויקט שידרת הקריה שלב ב' יכלול עמודי תאורה 1.1
להארת  LED ונורות Q5-Q3מדגם  מ' בחתך ריבועי אחיד עם גופי תאורה 12דגם אבן גבירול בגובה עד 

מ' עם גופי תאורה מדגם "גלריה  6-8הרחוב, ובנוסף עמודי תאורה מפלדה בחתך ריבועי אחיד בגובה 
 לד".
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 תכולת העבודה 1.2
 

ורים מנציגי מח' מאור עיריית ת"א תיאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח, קבלת כל האיש .א
 והמזמין.

 
לתאי ביקורת ויסודות לעמודי תאורה עבודות חפירה, חציבה של תעלות וכיסוין כולל בורות  .ב

 ומרכזיית מאור.
 

 אספקה והנחת צנרת תאורה כולל מוליך הארקה חשוף בתעלות הנ"ל. .ג
 

 השחלת כבלי חשמל בצנרת הנ"ל. .ד
 

 רכזיות תאורה.ביצוע יסודות לעמודי תאורה ולמ .ה
 

 אספקה והתקנה של בריכות בקרה לכבלי תאורה. .ו
 

 באישור מתכנן בלבד ומפקח(.אספקה והתקנה של מתקן תאורה זמני ) .ז
 

 .אספקה והתקנה של עמודי תאורה, גופי תאורה וכו' .ח
 

 התחברות לעמודי תאורה קיימים. .ט
 

 אספקה והתקנה של מרכזיות תאורה .י
 

 ודק חח"י למתקן תאורה החדש.העברת ביקורת בודק חשמל מוסמך וב .יא
 

 מסירת מתקן תאורה לנציגי מח' מאור עיריית ת"א ומתכנן התאורה. .יב
 

 חפירה של תעלות וכיסוין 1.3
מ'  1.2מ' ובעומק עד  0.5חפירה ו/או חציבת תעלות בכל סוגי הקרקע, בכלים או בידיים ברוחב עד 

הלוואי המפורטים תי  שירובאדמה תבוצענה בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל 
 ס"מ עובי כל שכבה. 10. הצינורות ומוליך הארקה יונחו בין שתי שכבות חול דיונות 08במפרט 

הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה. בכל הצינורות יושחלו חוטי 
 מ"מ קוטר. 8משיכה מניילון 

 
נקי וכו'. ההידוק ו/או מחומר המובא מבחוץ נברר וזר וי חעל שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומיל

ים או ויברציונים ועליו להיעשות תוך רציפות צריך להיעשות בעזרת מהדקים מכניים קופצ
 ואחידות.עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי.

 
פן הדרגתי איטי באו עומקבמידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי ה

 וללא כיפופים חדים.
 
 
 

ל מפקח חשמל מטעם מח' מאור עיריית אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם ש
ת"א ומפקח הפרויקט. במקומות שיש בהם לבצע פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו', של מדרכות 

בשום מקרה תעלות או בורות ר איוכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח באותו יום. אין להש
כיתוב בעברית ובערבית  פתוחים. לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה עשוי מרצועת פי.וי.סי עם

 ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים. 40בעומק של  -כדוגמת חח"י -זהירות כבל חשמל 
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רכים הדת במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם מחלק
ה ריית ת"א לעבודות אלומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר של מח' תיאום הנדסי בעי

 מראש. תיקון מדרכות ו/או כבישים יבוצע לפי ההוראות של מח' הדרכים, עיריית ת"א.
 

הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום העמודים וגובה הבסיסים ע"י מודד מוסמך לפי 
פי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את סימונם של תוואי החפירה ומיקום ולת התוכניו

 שובשו מסיבה כלשהי.שר העמודים א
 

סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך התחשבות בכל 
ידי -גם עלן מוהשירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר אישור הסי

באחריות  המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה
 הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחובתו.

 
המיקום הסופי של עמודי התאורה מכווני התנועה המוארים, שילוט רחובות מוארים, יקבע בשטח 

והסוג של מכווני התנועה המוארים יהיה  פיסובתיאום עם המפקח והמהנדס המתכנן. המיקום ה
 באישור מהנדס התנועה.

ללא אישור מתכנן החשמל, נציג מח' מאור עיריית ת"א והמפקח  אין לבצע יסודות לעמודי תאורה
למיקום הסופי של העמודים, ביצוע שלא בהתאם לאמור לעיל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן 

 וכל נזק שייגרם יזקף לחובתו.
 

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:
 

 ס"מ. 20 –תח נמוך בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מ .א
 

 ס"מ. 50 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ. 50 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .ג
 

ו ת אותו יש לחצות( לשמור על מרחק אחר ו/ארוהשבמידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך 
 והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספית. אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם,

 

 צנרת חשמל 1.4
, ת"י 532צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי ועומדים בדרישות ת"י 

. צנרת החשמל תונח בתוך חפירות באדמה רהאוסוג הצינור יהיה בהתאם לתוכנית הת 4519
 6באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של שתוכננה מראש ותכלול מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה 

מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל תכלול כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו בע"א 
את קצות צינורות החשמל מסוג פי.וי.סי ם טותאורה, שבוע יצור, שנת יצור וקוטר חיצוני. יש לא

דות עמודי תאורה בחומר מסוג שכבתי הנכנסים לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסו-קשיח ודו
 פוליאוריתן מוקצף עמיד נגד אש.

 
 גמר צינורות

קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה שאין אפשרות בזמן 
מ' לפחות ולאטום את  0.5ם לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך יסכנהנחת צינורות לה

ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה  20-יש לסמן את הצינור. הסימון ימוקם כקצה הצינור או לכופפו. 
 כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת.

 
 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים(
ס"מ  15גובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית התא בוהצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע 

 ס"מ. 10-תר מלפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יו
יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני ולצורך מניעת מים 

ר או בחומר ונומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצי
צד של מ' חבל משיכה מכל  1-מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש להשאיר כ
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החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם וחוטי המשיכה יהיו קשורים. כל זה כלול במחירי הירידה 
 ולא תשולם תוספת בגין עבודות הנ"ל.

 

 מוליך הארקה מנחושת 1.5
 -במקביל לצינורות )ולא בתוכם(   –פירות חופשי ממ"ר יותקן בח 35ת שומוליך הארקה שזור מנח

המוליך יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד ללא חיתוכו, אלא, ע"י פרט לקטעים של מעברי כביש 
ולהמשיכו לעמוד או לחיבור  מ"מ לפחות ביסוד 29קיפולו והשחלתו בצינור מריכף נפרד בקוטר 

 ג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאים ומותקן בלחץ.רויחובר לב הבא. מוליך הארקה 
 

 מ' 12יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  1.6
יסודות לעמודי תאורה מתוכננים יהיו בהתאם למידות המצוינות בתוכנית של מהנדס בניין.    .א

ס"מ  10במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש לחפור 
 ל, המחיר נכלל במחיר היסוד.א שכבה זו בחולמנוספים, ול

יסא", שעברה הליך תרמודפיוזי יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מגולוונת ומרותכת "כ
ובנוסף פילר )איטום סיליקטי(. כולל אומים, דסקיות וכו', לשם קביעת המקום המדויק של 

 ות היסוד.טלברגי היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפ
 
"ע שכבתיים מדגם "מגנום" או ש-יוכנסו צינורות שרשוריים  דו 30 -בתוך היסוד מסוג ב  

לשם העברת הכבלים וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים 
וברדיוסים מקסימליים, הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם. בעמודים קיצוניים 

צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול  2 ופינתיים, יוכנסו
 ס"מ מפני היסוד בשלבי 20 -שרו יחד במרכז והם יבלטו כבמחיר היסוד. כל הצינורות יק

ממולאים גריז  RADOLID)היציקה. העבודה תכלול שרוולים פלסטיים מדגם "רדוליד"  )
יהיה הבדל מחירים בין יסוד עמוד בגינה  אללהגנת ברגיי היסוד מהבטון ופגיעות אחרות. 

 וד.בריצוף. מחיר כל הנ"ל כלול במחיר היס לבין יסוד עמוד
 

על קבלן החשמל לתאם שבוע מראש סימון יסודות לעמודי תאורה מתוכננים עם נציגי מח'    .ב
 מאור עיריית ת"א ומתכנן החשמל על מנת לקבל את אישורם.

 
א תוכנית יסוד עמוד תאורה מכל סוג רה להביודי תאודות לעמבאחריות קבלן מבצע יסו   .ג

ניין מורשה לפני יציקת יסודות לעמודי המתואר בתוכניות תאורה פרטים ממהנדס ב
 התאורה לאישור קונסטרוקטור, מתכנן החשמל, מפקח ונציגי מח' מאור עיריית ת"א. 

 מחיר כל הנ"ל כלול במחיר היסוד.   
 

 לבריכות מעבר לכבלי חשמ 1.7
הבריכות יהיו בטון  משו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.ות ישהבריכ

מ' עם מכסה מרובע  1.5ס"מ ובעומק עד  80ס"מ,  60בצורת צינור בקוטר  –  658בת"י  טרומיות
טון במסעה  40 -טון במדרכה ו 12.5וסמל של עיריית ת"א )תאורה( בעל חוזק של  489ממתכת ת"ר 

 רה.ות התאום לתכניבהתא
 

 החיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.
 ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך ניקוז. 15ונחנה על שכבת חצץ בעובי הבריכות ת

 
ס"מ באזור גינון כולל את התקנתה, חיבור צינורות וכל  15מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה  

  העבודה.לביצוע יתר החומרים הדרושים 
 ים הדרושים.העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים והאביזר

 

 מ' 8עמודי תאורה מפלדה בגובה עד  1.8
מ' יהיו עמודים מפלדה בעלי חתך ריבועי אחיד ובהתאם לתוכנית  8עמודי תאורה בגובה עד  .א

 תאורה פרטים.
 

מחיצת הפרדה פנימית בתוך  ותו חתך או עםיהיו באמצלמות עמודי תאורה משולבים תאורה ו .ב
 רטים.העמוד ושתי דלתות ובהתאם לתכנית תאורה פ
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יעשו סידורים  העמודים יכללו פתח עבור דלת מגש חיבורים. בתוך הפתחים בעמודי התאורה  .ג

 עיריית ת"א. נאותים להרכבת מגשי אביזרים כמקובל על נציגי מח' מאור 
 

לשם  "U" יעשה סידור מתאים לתפיסת פלח פלדה בצורת התאורהבעמודי בתוך פתח דלת  .ד
 עם אום עשוי פליז. 3/8"תפיסת בורג הארקה מפליז בקוטר 

 
 עמודי התאורה כוללים דלתות מפלדה עם ברגים אלן שקועים מנירוסטה כאשר .ה

 הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.
 

ויהיו בקוטר ודפיוזי ואיטום סיליקטי ליך תרמשעברו הברגי עיגון יהיו עשויים מפלדה מגולוון  .ו
ובהתאם להוראות יצרן העמודים  4721ותקן ישראלי  1חלק  1225בהתאם לתקן ישראלי 
 ותוכנית תוארה פרטים.

 
ס"מ ונושאים תו תקן ישראלי על כך שנבדק  30כל עמודי התאורה יכללו "שרוול עיבוי" באורך  .ז

 ראלי ולדרישות שבמפרט זה.היש קן תאים לתע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מ
 

אלי ובפיקוחו, ובעל אישור על ידי מכון התקנים הישר-העמודים יבוצעו במפעל מאושר על .ח
 .ISO 9002עמידה בתקן אבטחת איכות 

 
במהדורתו  812העמודים יעמדו בדרישות הכלליות של התקן הישראלי לעמודי התאורה מס'  .ט

מ' גובה בצרוף  10אזרחי לעמודים עד ע"י מהנדס ת מאושרות החדשה, הקבלן יספק תוכניו
וג אופי הקרקע וכמות הפנסים בראש.  כל הנ"ל כלול בהתחשב בס –הנחיות בניית/יציקת הבסיס 

 במחירי היחידה לרבות בדיקת הקרקע )במידה ותידרש( תהייה ע"ח הקבלן.
 

נכית בעזרת בו בצורה אעמודים יוצעמודי התאורה יוצבו אך ורק בעזרת כלים מכניים ומנופים. ה .י
 שיהיו מגולוונים.מערכת האומים והדיסקיות 

 
ומתיחה סופית של האומים יכוסו ימרחו ברגי היסוד והאומים כולל לאחר הצבת העמודים  .יא

ס"מ ושרוול חיזוק באריקוט שחור. ברגי היסוד והאומים מעל  30פלטת העמוד ובתוך העמוד 
את  מכן יש למלא בבטון רזה  שחור, לאחריז גרפיטי הפלטה ומתחת לפלטה ימרחו בגר

 המרווח בין פלטת העמוד ליסוד עמוד התאורה.
 
מ"מ כולל  20X5ס"מ בחתך  20ס הארקה לעמוד יהיה עשוי פליז מצופה בדיל האורן עד פ .יב

 .3/8ברגים בקוטר " 
 

 פר מעל פניס"מ, גובה המס 7כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף. מספר העמוד:  גודל הספרות:  .יג
 מ'. 2.5השטח 

 
 כל עבודות הנ"ל כלולים במחירי היחידה של סעיף עמוד תאורה. .יד

 
לת ייצור עמודי התאורה באחריות קבלן המבצע להביא דוגמה אחת מכל עמוד לפני תחי .טו

תאורה קומפלט לאישור של נציגי מח' מאור עיריית ת"א, אדריכל הפרויקט ומתכנן החשמל 
 אורה.ובהתאם לתוכנית פרטים ת

 

 מ' 12כני לעמוד רב תכליתי מאלומיניום בגובה עד ט טמפר 1.9
 מבנה העמוד

 מ"מ. 180x180ום בשיטת השיחול )אקסטרוזיה( במידות חיצוניות פרופיל משוך מאלומיני
המאפשרים בין השאר, התקנת אביזרים נלווים כגון רמזורים, אשפתונים,  Tחריצי  2בכל צלע 

 ורים, תמרורים וכו'.מצלמות רמזפי תאורה, דגלונים, באנרים, זרועות לגו
י חשמל )תאורה( לכבלי תקשורת מבנה החלל הפנימי של העמוד יאפשר הפרדה מלאה בין כבל

 ובקרה.
 בחלקו התחתון של העמוד שני פתחים, האחד לתאורה והשני לבקרה ותקשורת. 
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 אופן חיבור האביזרים לעמוד יתבצע בצורה סמויה ע"י אומים קפיציות 
T-slot nut with spring ball) .המאפשרות התקנתן בכל גובה ללא חשש לנפילתן ) 

 ליטת זרועות לגופי תאורה.ראש העמוד יותאם לק
 כל תושבות ואביזרי החיבור יעובדו מכנית ברמת גימור גבוהה ביותר.

 
 HDמ' יהיו עמודים מסוג  5.5עמודי תאורה משולבים עם זרועות שוט לרמזורים באורך 

 ק(.יל מחוזרופ)פ
 

 )פרופיל רגיל(.  STDעמודי תאורה לא משולבים יהיו מסוג 
 

 . 2 –חלק  812תקן ישראלי  העמודים יעמדו בדרישות
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוהל צביעת עמודי אלומיניום בסביבה ימית לפי שיטת מטלוניקה
 

 הכנת השטח:
 יש לשטוף ולנקות מלכלוך ושומן. 
 . SA 2י תקן בינלאומ לאחר מכן יש לבצע ניקוי חול לפי

 בגמר הניקוי יש לבצע שטיפה או ניקוי אוויר. 
 שעות מגמר הניקוי. 4 -עת צבע היסוד לא יאוחר מיש לייבש היטב ולהתחיל בצבי

 
 צבע יסוד:

יש להשתמש בצבעי יסוד אפוקסי שמתאימים לאלומיניום, כמו: אפוקסי נטול כרומטים מתוצרת 
ICI  1:4, ביחס של 2573022מק"ט  שהבן בתוספת מקני אפור או ל, שמופיע בגוו8503501מק"ט 

 ועפ"י דף הסבר טכני.  210770מר מק"ט ועפ"י דף הסבר טכני או ביסוד קומפר פרי
 מיקרון. 60עובי הצבע 

 
 צבע עליון:

או ספקטרום כולל  RALבהתאם לגוון שנבחר מתוך קטלוג צבעי  ICIמסוג פוליאריטן אקרילי של 
 מיקרון.  70עובי הצבע העליון  דרישה. ק או משי לפיבגימור מברי גוונים מתכתיים

 
 הערה:

 ם לסוג העמוד המיוחד.יש להשתמש בכלים מתאימי
 

 צביעת החלק הפנימי של העמוד:
 .SA2. ניקוי חול 1
 טמבור. EA9. יסוד אפוקסי 2
 בגוון שחור טמבור. HE55. עליון אפוקסי אפראלסטי 3
 

 הערה:
 מיקרון,  200ד העמו לק הפנימי שלסך עובי הצביעה בח

 מיקרון. 400בבסיס העמוד יצבע בעובי 
 

 י תאורה חדשיםהנחיות לפני התקנת עמוד 1.10
יעשו סידורים  העמודים יכללו פתח עבור דלת מגש חיבורים. בתוך הפתחים בעמודי התאורה .א

 נאותים להרכבת מגשי אביזרים כמקובל על נציגי מח' מאור עיריית ת"א.
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לשם תפיסת  "U"רה יעשה סידור מתאים לתפיסת פלח פלדה בצורתהתאוודי דלת בעמ בתוך פתח .ב
 עם אום עשוי פליז. 3/8וטר "בורג הארקה מפליז בק

 
כאשר הברגים  עמודי התאורה כוללים דלתות מאלומיניום עם ברגים אלן שקועים מנירוסטה .ג

 יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.
 

 1חלק    1225תקן ישראלי אם ליו בקוטר בהתמגולוון ויה ברגי עיגון יהיו עשויים מפלדה .ד
 וארה פרטים.ובהתאם להוראות ייצרן העמודים ותוכנית ת

 
ס"מ ונושאים תו תקן ישראלי   על כך שנבדק  30כל עמודי התאורה יכללו "שרוול עיבוי" באורך  .ה

 ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן הישראלי ולדרישות   שבמפרט זה.
 

ובעל  אישור על עמידה  ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו,-אושר עלצעו במפעל מהעמודים יבו .ו
 .ISO 9002אבטחת איכות  בתקן

 
עמודי התאורה יוצבו אך ורק בעזרת כלים מכניים ומנופים. העמודים יוצבו בצורה אנכית בעזרת  .ז

 מערכת האומים והדיסקיות שיהיו מגולוונים.
 

של האומים יכוסו ימרחו ברגי היסוד והאומים כולל פלטת  יתופודים ומתיחה סלאחר הצבת העמ .ח
 ריקוט שחור עם הגנה בבד יוטה. העמוד ושרוול חיזוק בא

) יש לשפוך זפת חמה על כל פלטת עמוד התאורה ועל חלק הפנימי בתוך עמוד התאורה עד תום 
סוד עמוד ן פלטת העמוד לישרוול עיבוי (, לאחר מכן יש למלא בבטון רזה את  המרווח בי

 .התאורה
 

ס"מ, גובה המספר מעל פני  3כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף. מספר העמוד: גודל הספרות:  .ט
 מ'. 1.7השטח 

 
כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה של סעיף יסוד עמוד תאורה ועמוד   תאורה, ולא  .י

 תשולם שום תוספת כספית בגין העבודות הנ"ל. 
 

באחריות קבלן המבצע להביא דוגמה אחת מכל עמוד תאורה  די התאורה,ייצור עמו תחילתלפני  .יא
של נציגי מח' מאור עיריית ת"א, אדריכל הפרויקט ומתכנן החשמל ובהתאם קומפלט לאישור 

 לתוכנית פרטים תאורה.
 

 צביעת עמודי תאורה על פי שיטת צביעה אלקטרוסטטית בתנור כדלקמן: 1.11
     :ולצפוי הכנת העמוד לגילבון

ר(. הפלדה העברת העמוד לגילבון יוסרו כל סוגי ריתוך )"שלקה" ושאריות צבע מתהליכי היצו נילפ
תשמש ליצור כל חלקי העמוד, תתאים לגילבון ותהיה בעלת טיב פני השטח דומה )אין להשתמש 

 במתכת חלודה מאד בצד מתכת לא חלודה(.
)ציפוי אבץ בטבילה חמה( בון הגילולא חללים. ללא חורים  –הריתוכים יהיו מלאים ושלמים 

למ"ר,  860ילבון למ"ר יהיה מינימום . משקל ציפוי הג918יתאים לכל דרישות התקן הישראלי 
מיקרון. לא יותרו סימני נזילה של גילבון וכל פגמי ציפוי במשטח  80המקביל לעובי מינימלי 

 העיקרי של העמוד.
 הם.הציפוי יהיה רציף וללא כתמים כלש

 
 :התזת אבץ

וד התזת האבץ תעשה אחרי התזת חול קלה שתחספס את כל פני השטח בצורה קלה. ההתזה תעמ
מיקרון )סה"כ עובי של הגילבון  80ותהיה בעובי מינימלי של  1חלק  3569בדרישות התקן הבריטי 

 מיקרון(. 160+ התזת האבץ יהיה מינימום 
ע"י בד –ותז של שכבת האבץ המות בליטות חדות בגמר ההתזה, יוחלקו כל המקומות שבהם קיימ

 A 83286 – Cליאורתני המיוצר לפי תקן שמיר. כל השטח יצבע בלכה, חסרת פיגמנטים של צבע פו
SPEC   MIL האמריקאי. תפקיד השכבה לאטום את האבץ המותז. יש לדאוג  להשארת כמות
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הנ"ל מיוצר ה האטימה. הצבע קטנה של פיגמנט צבעוני שיאפשר הבטחת כל כסוי כל השטח בשכב
 "טמבור"  בע"מ לפי הזמנה.  ע"י 

 
 :שכבות סופיות

עות, על מנת לאפשר התנדפות על ממיסים מהצבע שבחרירי  האבץ המותז, ש 24אחרי המתנה של 
    A- 83286 – C SPECלפי תקן  I.C.Iתיושם השכבה השנייה של צבע פוליאורתני אקרילי תוצרת 

MIL  בהתאם לעמודים הקיימים באתר. עובי השכבה  –אדריכל הגוון שיקבע ע"י עם פיגמנטים וב
 80שנמשכה בהתאם להוראות היצרן תיושם שכבה נוספת של  מיקרון. אחרי המתנה 80יהיה 

 מיקרון צבע פוליאורתני כנ"ל. 
 מיקרון 380מערכת הצבע יהיה מינימום הערה: סה"כ עובי הגילבון + התזת האבץ + 

 
 פי גוון סו

י תאורה, מחזיקי דגלים זרועות לשופרים יהיה בגוון )אפור וד והזרועות לגופגוון סופי של העמ
 .RAL7037מטאלי( 

 
 מחזיקי דגלים

 ציפוי הזרועות יהיה לפי הנאמר למעלה לגבי ציפוי העמודים. 
 

 אישורי נציגי מח' מאור עת"א 
 לבים כדלקמן:על הקבלן לקבל אישור של נציגי מח' מאור עת"א לעמוד בש

 פלט כולל זרועות לפני הגילווןמוד קומדוגמת ע
 אחרי הגילוון החם.
 רונה.לפני שכבת צבע אח

 

 גופי תאורה 1.12
 COOPERוגופי תאורה מדגם "גלריה לד" תוצרת חב'  AEC , תוצרתQ3/Q5גוף תאורת רחוב מדגם  .א

LIGHTING  התאורה עת גופי כאשר צבי)ארה"ב( מאושר ע"י המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום
 .IP-66גופי תאורה בעלי דרגת אטימות  גופי התאורה.במפעל יצרן  תתבצע
 )אפור(.   RAL 7037רה בנוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור גוון סופי גוף תאו

גוף תאורה כולל מפזר אור בעל זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי, מערכת דרייבר אינטגרלי 
 .  OSRAM ,PHILIPS , לדים תוצרת חב'OSRAM ,PHILIPSתוצרת חב' 

. גוף תאורה כולל רכיב הגנה נגד 3000Kשעות עבודה, צבע אור  60,000אורך חיים הנורות "לד" 
 . 0-10V. גוף תאורה כולל עמעום לבקרה 10KVברקים ושינוי מתח הזנה עד 

 
דלקה בתוך הגופים יש להציג לנציגי מח' מאור עיריית ת"א אישור בדיקת גופי תאורה וציוד ה .ב

וגית תאורה לבטיחות פוטו ביול התאמת גופי 2.3חלק  20ת"י  מכון התקנים הישראלי ע"י
וכמו כן אישור מטעם הספק שהינו מפיץ  62471" בהתאם לתקן ישראלי מס' 0בקבוצת סיכון "

 מטעם היצרן לתמיכה טכנית, שירות ואחריות.
 

 דוגמאות וצורה .ג
שיצוינו בכתב  א יוצא מן הכלל ורה ללשל כל אחד מגופי התא על הקבלן להביא אישור דוגמא

 די מתכנן החשמל ונציגי הכמויות. כל הגופים הנ"ל יאושרו על י
 מח' מאור עיריית ת"א לפני רכישה של כל הגופים לשטח הפרויקט.

 הגופים.  צבע הגופים יקבע ע"י אדריכל הפרויקט במסגרת הצבעים שקיימים אצל יצרן
 

 קהציוד ההדל 1.13

מ' ייכלל כאמור לעיל בתוך  10אורה בגובה עד תאורה על עמודי ת ציוד ההדלקה לגופי
 בפתח העמוד יותקן מגש חיבורים שיכלול מאז"ים ומהדקים. הגופים, אך 

   
 מגשי האביזרים ימוקמו ממול לפתחים בעמוד כך שתהיה גישה נוחה לכל הציוד.
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 c 120יד בטמפרטורה °מ"מ עמ 2אליו( בעובי מגש החיבורים יהיה מחומר פוליקרבונט )כבה מ
תחים שבעמוד התאורה ויהיה בהם העיבודים. מידות המגשים יאפשרו הכנסתם בקלות לתוך הפ

 חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד. למגש יהיה גגון שיגן על הציוד המורכב.
 

 התקנים. מכון ידי-האביזרים שיותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסוג משובח, מאושרים על
   

ידים לחתכי הג " לכל הכבלים ובהתאםBC 3" דגם "SOGEXIש יותקנו מהדקי תוצרת "המגעל 
,צבעי המהדקים חרסינה יהיה בהתאם לצבע גידי כבל חשמל, כולל מהדקי חרסינה עבור חיבורי 

 הפנסים, וכן חיזוק ושלוות עבור כבלים הנכנסים ויוצאים מהעמוד. 
 

הפזות וכו'. על המגשים יותקנו  ן המעגלים,יימא בציורה וברת קולטו בצורה ברוכל המחזיקים יש
לכל נורה ומא"ז רזרבי  בכל עמוד תאורה  KA10 כושר ניתוק "C"טבי טיפוס א' דו קו 10מאז"ים 

 עבור ריהוט רחוב.
ברגים ודסקיות.  10ס"מ עם  20באורך  מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה מצופה בדיל מנחושת

 . MERLIN GREAN, HAGER ABB המאז"ים יהיו תוצרת חב' 
 

ל מגש אביזרים לאישור של מתכנן החשמל לנציגי מח' לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא ש
 מאור עיריית ת"א לצורך קבלת אישורם לפני אספקה של כל המגשים לשטח הפרויקט.

 

 כבלי חשמל 1.14
יהיו עשויים מנחושת  והמוליכים 547ישראלי קן ( תN2XY) XLPEכבלי החשמל יהיו מטיפוס 

תכווץ על גידי הכבל בכניסה לכל עמוד ובהתאם לחתך המופיע בתוכניות החשמל ויכללו מפצל מ
תאורה, מרכזיית תאורה וכו'.  השחלת כבלים בצינורות תעשה ע"י שימוש בחוט משיכה תיקני 

 שהושחל בצינור לפני הכבל.
 

 צנרת חשמל 1.15
ו שכבתי מסוג מגנום או ש"ע ועומדים שרשורי ד .סי קשיח,יה מחומר פי.ויצנרת חשמל העשו

נור יהיה בהתאם לתוכנית התאורה. צנרת החשמל תונח בתוך חפירות סוג הצי 4519בדרישות ת"י 
באדמה שתוכננה מראש ותכלול מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע ותגיע 

ם: שם בעברית עם הנתונים הבאי צנרת החשמל תכלול כיתוב מ' לצינור. בנוסף 6באורכים של 
יצור וקוטר חיצוני. יש לאטום את קצות צינורות  היצרן, לוגו בע"א תאורה, שבוע יצור, שנת

שכבתי הנכנסים לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי -החשמל מסוג פי.וי.סי קשיח ודו
 תאורה בחומר מסוג פוליאוריתן מוקצף.

 

 חשמלבודק סעיף  1.16
ש בודק חשמל מוסמך בודק או חח"י לפני הפעלת מתקן תאורה החדהחשמל להזמין באחריות קבלן 

 ולתאם זאת עם נציגי מח' מאור עיריית ת"א כשבוע מראש.
במידה ויתגלו ליקויים בזמן הבדיקה על קבלן החשמל לתקן ע"ח ולקבל אישור בודק חשמל מוסמך 

 רה החדש. או בודק חח"י לכשירות מתקן תאו
' העתק אחד מאישור בודק חשמל או בודק חח"י מוסמך לנציגי מחהחשמל להעביר באחריות קבלן 

 מאור עיריית ת"א.
 
 
 
 

 תמרורים ושילוט רחוב מוארים 1.17
שלטי רחוב מוארים יהיו אטומים ומוגני מים, עשויים מפוליקרבונאט חלבי עם מסגרת מפח מגולוון, 

פה בחלק הפנימי ב יעשה ע"י מדבקה שקוית, בצבע שחור, הכיתוכולל כיתוב דו צדדי בעברית ואנגל
 הכיתוב בכל עת שידרש. של השלטים, הניתנת להסרה לצורך החלפת

 
, עם נורות תוצרת "פיליפס" או ש"ע  4x1x14W T5בכל שלט יורכבו גופי תאורת פלואורסנטים מסוג 

 ומשנק אלקטרוני תוצרת עין השופט, מותקנים בגוף התאורה.
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ות הקבלן לתאם עם העיריה את נוסח השילוט ע"י העיריה, באחרישילוט המואר יקבע ח הנוס
 שייכתב.

 
יתקין בכל לוח מודעות מפה מעודכנת של רחובות הישוב מצד אחד של הלוח, צידו השני של  הקבלן

הלוח יהיה שמור למודעות העיריה, המודעות יהיו ניתנים להסרה לצורך החלפתם בכל עת שידרש, 
 ורה נוחה.בצ

 
 יוזן בקו הזנה נפרד מעמוד תאורה הקרוב ביותר אליהם בהתאם למפורטוב המואר שילוט הרח

בתוכניות, יש לסמן בשילוט תיקני ומתאים את כבלי ההזנה בשני הקצוות את מקור ההזנה ואת 
 הצרכן. 

 
 
 
 

 

 תיאור עבודות תשתית מתקן חשמל לרמזורים וגל ירוק    08.2              
 ים לאורך הרחובות ובהתאם לתוכניות. ורים תבוצע בצמתים ראשיתשתית מתקן חשמל לרמז  
 נה והפעלה של מתקן רמזורים תהיינה בהתאם לתכניות של מתכנן אספקה, התק 
 התנועה והנחיות של נציגי מח' רמזורים עיריית ת"א. 

 
  רשימת מפרטים משלימים    08.2.1

 ם:כהשלמה של המפרטים הבאיהמפרט הטכני המיוחד הנ"ל בא 
 במהדורתו האחרונה. 08פרק  –מפרט כללי למתקני חשמל בהוצאת משהב"ט  .1

 
 וק החשמל פרק תמרורי הוריה במהדורתו האחרונה.ח .2

 
 הערה למפרט המיוחד

, במקרה של 1.2מפרט מיוחד זה בא כהשלמה למפרטים המשלימים כפי שפורטו בסעיף 
תהיה זכות לערער על  המתכנן יפסוק ולקבלן לאסתירה בין מפרט זה למפרטים הנ"ל 

 חלטה. הה
 

 :תכולת העבודה   08.2.2
 ה תעלות הנחת צינורות ומוליך הארקה אופקי.חפירה ו/או חציב .א
 ביצוע יסודות לעמודי רמזור. .ב
 התחברות לעמודי רמזור קיימים, מנגנון רמזורים קיים. .ג
 אספקה והתקנה של תאי בקרה לרמזורים ולגל ירוק. .ד
 ודי רמזור מתוכננים.ה משולב רמזורים, עמוהתקנה של עמוד תאורקה אספ .ה

 
 הבהרות 08.2.3

 
דות המפורטות במפרט המיוחד הזה, יבוצעו ע"י קבלן חשמל מאושר ע"י ביצוע כל העבו .1

 נציגי מח' רמזורים עת"א.
 

החומרים האביזרים וחלקי ציוד החדשים יתאימו לתקן הישראלי לגבי כל חלק ואביזר  .2
ים והאביזרים מתאימים לתקן ר תקן ישראלי יהיו החלקקיים תקן ישראלי. בהעד לגביו

יאשר אצל המתכנן באמצעות המפקח כל סוג חומר, אביזר, ציוד  מוכר. הקבלןבינלאומי 
 או חלקי ציוד לפני התקנתם. 

המפקח והמתכנן רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך 
ר , אביזר, ציוד או כן רשאים לפסול כל חומ ון הקבלן ובטיפולו, כמושיבוצעו על חשב

 חלקי ציוד לפני התקנתם.
ח והמתכנן רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך המפק

שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו, כמו כן רשאים לפסול כל חומר, אביזר או ציוד 
 נו. להחליפו מייד ועל חשבו כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה

ים לבקר בכל אחר שהוסמך לכך ע"י נציגי מח' רמזורים עת"א רשא המפקח ו/או כל אדם
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עת במפעלי היצרן, להיכנס לבתי המלאכה  שלו וכל מקום אחר שמייצרים בו את הציוד 
עבור העבודה לצורך בדיקת טיב החומרים מהם מיוצרים האביזרים והציוד ולשם 

 העבודה. ביקורת על 
 

 
  העבודה והחומריםור תיא  08.2.4

 
 כללי  –תשתית לרמזורים 
עמודי רמזור לסוגיהם יקבע בשטח בתאום מהנדס התנועה והמפקח. אין מיקום היסודות ל

לבצע יסודות ללא אישור המפקח למיקום הסופי של העמודים. ביצוע שלא בהתאם לאמור 
 . יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן

 
 עה מתוכנן.ת מתוכננות במדרכות ובאי תנוהיסודות יותקנו ברצועות שירו

 
 תעבודות עפר והנחת צנר

 כללי  .א
לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח חפירה 
גם חציבה בכל סוגי העפר, סלע או כביש אספלט. כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור 

ובכל האמצעים הדרושים כולל  וש בכלים שונים לחפירה או חציבה,הצורך בשימ
ירות הינן ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן ות ידיים. כל מידות לעומק החפעבוד

יסמן באמצעות מודד מוסמך את מפלסי הקרקע, מיקום עמודי הרמזור גובה הבסיסים 
 ולוח החשמל בתאום ואישור המפקח והמתכנן. 

 
 תעלות  .ב

מתוכנן ס"מ על העומק ה 10-העולה ב חציבה של תעלה תיעשה בעומק ו/או חפירה
וברוחב מינימלי הדרוש לצורכי העבודה, כולל  (INVERT LEVEL)להנחת הצנרת 

הידוק מלא של המילוי החוזר. החפירה חייבת להתבצע לפי הנדרש בשטח ולפי כללי 
 הבטיחות )כולל דיפון במידת הצורך(. 

 
את לפני הנחת הצנרת. תחתית נורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזכל תעלה של קו צי

 אים מאושר ע"י המפקח. ה תהודק באמצעות ציוד מכני מתהחפיר
 

 הצטלבויות .ג
בשטח העבודה קיימים מטרדים כגון טלפון )בזק( צנרת מים, קווי חשמל עיליים ותת 

פנות לרשויות קרקעיים וכו' חלקם לא מסומן בתוכניות. לפני הביצוע על הקבלן ל
 למערכות קיימות.  פיקוח ואישור בכתב לגבי התקרבות לתאום הביצוע, קבלת

 
מים או ביוב יש לשמור  –הם מצטלבים קווי חשמל וטלפון עם קוים אחרים במקומות ב

על מרחקים בהתאם לתוכנית תאום השירותים. בנקודת הצטלבות יותקנו אריחי בטון 
 רכות אחרות. וחול בין צנרת בזק לצנרת של מע

 
 ות. ין צנרת בזק לצנרת של מערכות אחראריחי בטון וחול ב

 
שמל עם מערכת אחרת כגון טלפון, טלוויזיה מים, קוי החשמל בכל הצטלבות בין קווי ח

 יבוצעו מתחת למערכת האחרת. 
 

 תמיכות ודיפון .ד
 על הקבלן לחזק ולדפן על חשבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך בכך, 

 בשיטות שיאושרו ע"י המפקח. 
 

 ר חפירותשואי .ה
 ביומן בכתב.לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח 

 
 כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת .ו
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ס"מ חול  10לאחר גמר החפירה וקבלת אישור על כך יניח הקבלן שכבת ריפוד של  (1
 נקי בתחתית התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו/או טלפון. 

 
ס"מ  10וספת לכל רוחב ועד לגובה של לאחר אישור המפקח תונח שכבת חול נקי נ (2

 החול יהודק לכל אורך החפירה במים ובעזרת מרסס. ל קודקוד הצינור, מע
 

מילוי מוחזר בתחום הכבישים והמדרכות יהיה מחומר מצע מאושר ע"י המפקח  (3
עבדתית לפחות מהצפיפות המ 98%ס"מ לדרגת  20מהודק בשכבות בעובי 

 שתית. המקסימלית יבוצע עד לרום פני הת
המפקח על מלוי חוזר  במידה והעבודה לא תבוצע על פי דרישות המפקח יורה

 בחומר המצע. 
 

 הנחת סרט סימון כנדרש להלן. (4
 

 מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתוכניות הכבישים בעבודה זו.  (5
 

 בישים של עבודה זו. עודפי עפר יטופלו בהתאם לנדרש בפרק עבודות עפר וכ (6
 

 רה סימון תוואי החפי .ז
הביצוע ובאם יידרש גם על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על תוואי החפירות לפני 

 מחברת בזק וחברת החשמל.
 

הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת 
 מפקח ביומן. סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע חפירות לפני אישור ה

 
ה, אטומה ומאפשרת להשחיל להניחה בקלות, שתהיה חלקהצנרת מתוכננת כך שניתן  .ח

 ים כך שלא יינזקו בעת ההשחלה. בה כבל
 

 אין להניח צנרת עם כבלים בתוכה.
 

 שרוולים מתחת לכבישים  .ט
 בכל צינורות המעבר לחשמל יושחלו חבלי משיכה תקניים. חבלי המשיכה יהיו 

 בורים. א קשרים או חימחתיכה אחת לל
 

 סרטי אזהרה .י
י הצנרת, על הבטיח שהצנרת לא תפגע בעתיד בזמן ביצוע החפירה בתואנת לעל מ

ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים. הסרט עשוי  50הקבלן להניח סרט אזהרה תקני 
 מרצועת פי.וי.סי עם שילוט "זהירות כבלי חשמל" לפי דרישות התקן. 

 
 
 
 

  כות(תאי בקרה )ברי
 

ים של ל חציה בצמתרת לרמזורים וגל ירוק יותקנו בקצוות כתאי הבקרה למעבר כבלי חשמל, כבלי תקשו
 הכבישים ולאורך מדרכות. 

 
 . 658ס"מ לפי ת"י  150ס"מ ובעומק עד  80הברכות תיבננה לפי תוכניות פרט מצורפות ויכללו טבעות בטון בקוטר 

 
 .  489טון לפי ת"י  12.5לא סומן אחרת המכסה יעמוד בעומס בדיקה של מכסה התא יהיה מכסה דגם מדרכתי אם 

 
ס"מ מעל תחתית התא. מסביב למקום החדירה יש לאטום ע"י  30בה מינימאלי של בגו הצנרת תחדור לתא בדופן

 צמנט בטון. 
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 ס"מ עם יציאה לניקוז התחתית.  20בתחתית התא יפוזר חצץ גס מהודק בגובה 
  

 אים את עומק התא לעומק הצינור. להניח את מבנה התא על גבי הצינור, לכן יש להתבשום אופן אין 
 

 מזוריסודות לעמודי ר
יסודות לעמודי רמזור מתוכננים יהיו בהתאם לתוכנית מהנדס בניין. במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת   .א

 חול, המחיר נכלל במחיר היסוד.ס"מ נוספים, ולמלא שכבה זו ב 10היסוד איננה חול או כורכר, יש לחפור 
ת המקום המדויק של ברגיי היסוד, כך מגולוונת ומרותכת "כיסא" לשם קביע ומסגרת מתכתית יש להכין תבנית

 שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד יהיו מגולוונים.
 

ם "מגנום" לשם העברת הכבלים וכן שכבתיים מדג-יוכנסו צינורות שרשוריים  דו 30 -בתוך היסוד מסוג ב
מקסימליים, הצינורות יגיעו למרכז היסוד ה לכיוונים הדרושים וברדיוסים ף עבור מוליכי הארקצינורות מריכ

צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד  2לשם כניסתם. בעמודים קיצוניים ופינתיים, יוכנסו 
היציקה.  ני היסוד בשלביס"מ מפ 20 -ורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כומחירם כלול במחיר היסוד. כל הצינ

ממולאים גריז להגנת ברגיי היסוד מהבטון  RADOLID)טיים מדגם "רדוליד"  )העבודה תכלול שרוולים פלס
ופגיעות אחרות. לא יהיה הבדל מחירים בין יסוד עמוד בגינה לבין יסוד עמוד בריצוף. מחיר כל הנ"ל כלול 

 חיר היסוד.במ
 

רמזורים עיריית ת"א נים עם נציגי מח' ימון יסודות לעמודי רמזור מתוכנעל קבלן החשמל לתאם שבוע מראש ס  .ב
 ויועץ התנועה על מנת לקבל את אישורם.

 
באחריות קבלן מבצע יסודות לעמודי רמזורי להביא תוכנית יסוד עמוד רמזור מכל סוג המתואר בתוכניות   .ג

רה לאישור קונסטרוקטור, מתכנן ס בניין מורשה לפני יציקת יסודות לעמודי התאותאורה פרטים ממהנד
 מח' מאור עיריית ת"א.  ציגיהחשמל, מפקח ונ

 מחיר כל הנ"ל כלול במחיר היסוד. 
 

 כבלי חשמל
והמוליכים יהיו עשויים מנחושת ובהתאם לחתך  547( תקן ישראלי N2XY) XLPEכבלי החשמל יהיו מטיפוס 

מרכזיית תאורה וכו'.   ל בכניסה לכל עמוד תאורה,וכניות החשמל ויכללו מפצל מתכווץ על גידי הכבהמופיע בת
 שחלת כבלים בצינורות תעשה ע"י שימוש בחוט משיכה תיקני שהושחל בצינור לפני הכבל.ה

 
 צנרת חשמל

 4519ם בדרישות ת"י צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי מסוג מגנום או ש"ע ועומדי
שתוכננה מראש ותכלול  חפירות באדמהוכנית התאורה. צנרת החשמל תונח בתוך סוג הצינור יהיה בהתאם לת

מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל  6מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של 
י. יש בע"א תאורה, שבוע יצור, שנת יצור וקוטר חיצונתכלול כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו 

שכבתי הנכנסים לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות -קשיח ודו י.סילאטום את קצות צינורות החשמל מסוג פי.ו
 עמודי תאורה בחומר מסוג פוליאוריתן מוקצף.

 
 
 

 מתקן רמזורים
 
מערכת פיקוד, יסודות וכו'( יתוכננו ויבוצעו כל חלקי המתקן לרמזורים )עמודים, זרועות שוט, תמרורים,  .א

י מזג האוויר, לאורך כל חיי מתקן הרמזורים. את עמידותם, יציבותם ושמירתם מפני גורמך שיבטיחו כ
 עומסי הרוח יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים הקיימים במהדורתם האחרונה המתייחסים לנושא. 

 
 . מ' לשניה 47יש לקחת בחשבון מהירות רוח של 

 
לעמוד ל העמודים, זרועות שוט, יסודות וכו' כדי על הקבלן לחשב את המידות והקונסטרוקציה ש .ב

ומסים הדרושים ולהגיש חישוב סטטי, פרטי הקונסטרוקציה ותוכנית עבודה לפני הביצוע לקבלת בע
אישור המזמין. החישוב יכלול את העומס המקסימלי, בהתחשב בכמות המקסימלית של מערכות 

ר, וכל יתר הציוד המותר להתקנה בעמוד לפי ים, זרועות שוט, שילוט הכוונה מואר ובלתי מואהפנס
 משרד התחבורה. יות הנח
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 כמו כן יוגש חישוב בנפרד עבור כל מערכות הפנסים וזרועות השוט המורכבות גם על עמודי תאורה. 

 
גון: גובה קו תחתון של פנסים על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות בתוכנית המצורפות כ .ג

מפני קרקע וכו'. כל יתר המידות הפתחים בעמודים, גובה הפתחים  ך זרועות שוט, גודלמפני הכביש, אור
המתיחסות לחוזק הקונסטרוקציה, השיטה וצורת העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי הקונסטרוקציה 

 דוגמה. המופיעים בתוכניות אלה הם עקרוניים בלבד ומצורפים כ
 

בצע יו לת העמודים בהתחשב בעומסים הדרושים ולשם כך עלבכל מקרה יהיה הקבלן אחראי על יציבו
 את היסודות בהתאם. 

 
על הקבלן להגיש דוגמאות של תוכניות מפורטות הכוללות תיאור מפורט של המבנה, סוג החומר, הציפוי,  .ד

ות חיבור )על עמוד חשמל(, זרוע שוט ומערכת הצביעה וכו' של עמודי הרמזור, טבעת חיבור חשמל, קופסא
 נסים שהוא מציע ולקבל אישור עבורן. הפ

 
 עמודים 

 
 פן ההצבה או .א

 
 שינוע העמודים והרכבתם יהיו על אחריות הקבלן וכל נזק שיגרם להם בכל שלב יתוקן על חשבון הקבלן. 

 
ן מזרח או צפון )למניעת העמוד יוצב כשפתח תא האביזרים פונה אל המדרכה ובמידת האפשר בכיוו

 . חדירת מי גשם, רוחות(
 

פס המהדקים, הדלת תיסגר על ידי בורג "אלן" שה לבחלק התחתון של העמוד תקבע דלת שתאפשר גי
 .  "3/8בקוטר של 
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 עבודות תשתית למתקן תקשורת )חב' בזק, הוט, סלקום ופרטנר(  08.3
 

ור נציגי החברות הנ"ל ובהתאם העבודה כוללת ביצוע של תשתית מתקן תקשורת עב 08.03.01
 לתוכניות.

 
 בודהת העתכול 08.03.02

 .2005 עדה הבין משרדית משנתבהוצאות הו 18מפרט כללי לתשתיות תקשורת  -

 עבודה בהתאם להנחיות מפרט טכני של חב' בזק, הוט, סלקום ופרטנר -

 חפירה וחציבה של תעלות וכיסוין. -

 הספקת והנחת צנרת תקשורת. -

 מצוין בתוכניותאספקה והנחת תא תקשורת כ -

 ופרטנר. התחברות לתאי בזק, הוט, סלקום -

 עליה של צנרת קלה לקירות המבנים. -

 תא בזק קיים לפיתוח החדש.התאמת  -

 הגנה על כבלי חברות התקשורת במידת הצורך. -

 הריסת תאי תקשורת קיימים בפיקוח חברות התקשורת. -

 הוצאת צנרת תקשורת קיימת הוט, בזק, באישור מפקח בזק והוט. -

 .מסירה של מתקן התקשורת לנציגי חברות התקשורת -
 

 חפירה של תעלות וכיסוין 08.03.03
מ'  0.7ות בכל סוגי הקרקע בכלים ו/או בידיים ברוחב עד חפירה ו/או חציבת תעל 

מ' באדמה תבוצענה בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל  1.2ובעומק עד 
' בזק. הצינורות תשתיות של חבומפרט טכני  08שירותי  הלוואי המפורטים במפרט 

 ס"מ עובי כל שכבה. 10כבות חול דיונות יונחו בין שתי ש
היו שלמים לכל אורכם ויוחדרו לתאי בקרה. בכל הצינורות יושחלו חבלי הצינורות י

 משיכה תקניים.
 

על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי חוזר ב/או בחומר המובא מבחוץ נברר נקי    
ם או ויברציונים ועליו ידוק צריך להיעשות בעזרת מהדקים מכניים קופציוכו'. הה

 ת.ידוחלהיעשות תוך רציפות וא
 עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי.    

 
 במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק    

 ם.באופן הדרגתי איטי וללא כפופים חדי 
 

ל מפקח חב' בזק ת"א והשרון ומפקח אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם ש
ת שיש בהם לבצע פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו', של מדרכות . במקומוהפרויקט

וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח באותו יום. אין להשאיר בשום מקרה תעלות 
טי אזהרה עשוי מרצועת פי.וי.סי עם כיתוב או בורות פתוחים. לאורך התעלות יונחו סר

ס"מ מתחת לפני  40מק של בעו -כדוגמת חח"י -ית ובערבית זהירות כבל תקשורת בעבר
 הקרקע הסופיים.

 
 במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש   

 של מח'עם מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר     
 אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אותיאום הנדסי בעיריית ת"א לעבודות     
 י ההוראות של מח' הדרכים, עיריית גבעתיים.ע לפכבישים יבוצ    
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הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום הצנרת בתאים וגובה ע"י מודד מוסמך 

כל עת את סימונם של תוואי לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש ב
 ם אשר שובשו מסיבה כלשהי.החפירה ומיקום התאי

 
יה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך התחשבות סימון תוואי החפירה יה

בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר אישור 
רה ו/או חציפה. חפירה ו/או חציבה ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפי-הסימון גם על
 בתו.ה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחוללא אישור ז

 
 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:

 
 ס"מ. 20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  .א

 
 ס"מ. 50 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב

 
 "מ.ס 50 –ין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק בות בבהצטל .ג

 
השרות אותו יש לחצות( לשמור על במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך 

מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא יהווה 
 עילה לתוספת כספית.

 
 צנרת תקשורת 08.03.04

 

 110י.וי.סי קשיח ותהיה עשויה מחומר פ 858ת"י צנרת התקשורת תעמוד בדרישות  .א
 מ"מ.  3.6דופן  מ"מ קוטר ובעובי

)ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע או באמצעות  צנרת תכלול מצמד
אביזר )מופה( חרושת מתאים, האטימות תושג באמצעות טבעת גומה, העומדת 

השקע ותלחץ על קצה , אשר תורכב בתוך החריץ של 1חלק  1124בדרישות ת"ר 
  מי אשר יורכבו בין המופה ושני קצות הצינורות,הצינור או באמצעות טבעת גו

מ' לצינור. בנוסף צנרת התקשורת תכלול ספייסרים )תומכות(  6גיע  באורכים של ות
מטר ביניהם לצורך יצירת  מרווח בין מספר צינורות בתעלה פקק  2שלא יעלה על 

לוגו כיתוב בעברית  עם הנתונים הבאים: שם היצרן,  דואר לאטימה בתוך התאים,
 וני.חיצ )חב' בזק(, שבוע ייצור, שנת ייצור וקוטר

 
עם חבלי משיכה מפולילרופילן  13.5צינורות תקשורת ואביזרים מפוליאתילן יק"ע  .ב

וקוטר בהתאם לתוכניות. גוון צינור שחור עם  1531מ"מ לפחות. בהתאם לת"י  8
 בסעיף א. כיתובים בהתאם לנ"ל

 
והשרון וקדם של נציגי פיקוח חב' בזק ת"א באחריות הקבלן המבצע לקבל אישור מ

 ת שתסופק על ידו לפני אספקה לשטח הפרויקט. לסוג צנר
 

 תאי כבלים/גובים  08.03.05
תא בקרה לטלפוניה ומיחשוב יהיה חרושתי, עשוי בטון, עם תקרה ומכסה מתאימים 

. התא יהיה עם ריצפה 4חלק  466שות ת"י כמפורט במסמכי החוזה. התא יתאים לדרי
בהתאם לתוכניות לרבות  וצעוון עם מוטות עגינה. כניסות הצנרת וצבת התא יבוצוואר

חפירה, הידוק לפני הצבת התא, הצבת התא וחיברו לתשתיות כנדרש במסמכי החוזה, 
 מילוי עפר סביב התא והידוק בשכבות.

 
 
 
 

 
 ברת "בזק":להלן סוגי ומידות תאים לפי סיווג ח
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 ים לשימוש למערכת תקשורתדוגמאות של סוגי תא – 2טבלת מס' 

 
 סוג התא

 ת "בזק"()לפי סיווג חבר
 מידות פנים התא )במ"מ(

 רוחב/אורך/גובה
P 610/610/950 

A1 1270/570/1800 

A2 1430/910/1800 

A3 3000/1500/2000 

 
 התא יסופק עם אבזור מלא ויכלול:

 
מי תהום עיליים, יש פלסטי )במקומות בהם קיימים  לבור ניקוז ודלי סרג –בתחתית התא  .א

 בור הניקוז בבטון(. לסתום את
 

 עוגנים. .ב
 

 תמוכות ופסי מיתלה. .ג
 

 , כנדרש במסמכי החוזה.1742מוט הארקה, מתאים לדרישות ת"י  .ד
 

 2-בהתקנת תא בקרה באספלט או בציפוי אחר )כגון: כביש ומדרכה( שטח פני המכסה יבלוט כ
 מ"מ מעל פני הציפוי.

 
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים. 20עד  15-י מכסה התא בבשטח פתוח יבלוט שטח פנ

 
 . מכסה התא כולל מסגרת וסגר.489מכסה תא יעמוד בדרישות ת"י 

 
 :489אם לא נאמר אחרת, יהיו המכסים מהמינים הבאים כמוגדר בת"י 

 

 לפחות. D400בכבישים ובשולי כבישים  -

 לפחות. B125 במקומות אחרים -
 

 הגנה על כבלי "בזק" 08.03.06
ת"א והרון. לפני  "בזק" תבוצע במידה ויידרש ע"י מפקח בזקכבלי חב'  הגנה על   

חפירה יבוצע יבוצע גישושים באחריות הקבלן ועל חשבונו ובפקוח חב' "בזק" לגילוי 
מ' מפני השטח  0.5 -עומק קו "בזק" בתחום הרחוב. במידה וקו "בזק" בעומק קטן מ

 נציגי פיקוח חב' בזק ת"א והשרון. ל הקבלן לבצע הגנת בטון בצורת "ח" לפי הנחיותע
 

 שה לתא תקשורת קייםחיבור צנרת חד 08.03.07
במסגרת בצוע עבודה זו יחבר הקבלן צנרת תקשורת חדשה לתא קיים כולל כל 

העבודות הדרושות חציבה, סיטוט, בטון וכו' הכולל תיאום עם נציגי פיקוח חב' בזק 
 גי בזק ת"א והשרון. שרון לפני תחילת העבודות תוך כדי פקוח של נצית"א וה

 תוך כדי העבודות יהיה על חשבון הקבלן המבצע. ים וכל פגיעה בכבלי בזק קיימ
 

 גמר צינורות 08.03.08
קצות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה שאין 

ו ארון )ראה מפרט תאים אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא א
 ר אומ' לפחות ולאטום את קצה הצינו 0.5זרבה באורך וארונות(, יש להשאיר ר

ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה כלול  20-לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון ימוקם כ
 במחירי הירידה ולא תשולם תוספת.
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 גמר הצינורות בשוחות )גובים( 08.03.09

וגבהים מתחתית ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מהצינורות המגיעים לגובים יהיו 
ס"מ. יש  10-ובים ולא יותר מחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגס"מ לפ 15הגוב 

לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידן הפנימי והחיצוני לצורך 
 מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה

חבל משיכה מכל צד של החיבור  מ' 1-מתאים לצינור. לאחר האטימה יש להשאיר כ
 של האטם וחוטי המשיכה יהיו קשורים. נימישיחובר לצידו הפ

 
 
 

 עבודות תשתית מתקן תקשורת מצלמות בטחון עת"א  08.4
 

תשתית מתקן תקשורת מצלמות בטחון עבור אגף מחשוב עת"א תבוצע לאורך רחובות   4.1
 ם ובהתאם לתוכניות.הראשיי

 
 תכולת העבודה  4.2

 
 יגי אגף מחשוב עת"א.העובדים בשטח, קבלת כל האישורים מנצ תר הקבלניםתיאום עם י .א

 
 עבודות חפירה, חציבה של תעלות וכיסויין כולל בורות לתאי ביקורת. .ב

 
 ביצוע יסודות לעמודי מצלמות ויסודות לארונות מצלמות. .ג

 
 הנ"ל. אספקה והנחת צנרת תקשורת בתעלות .ד

 
 אספקה והתקנה של בריכות בקרה. .ה

 
 ל עמוד תאורה משולב מצלמות.התקנה שאספקה ו .ו

 
 נה של ארונות מצלמות ראשיים.אספקה והתק .ז

 
 מסירת מתקן תקשורת לנציגי אגף מחשוב עיריית ת"א ומתכנן המתקן. .ח

 
 

 חפירה של תעלות וכיסוין  4.3
מ'  1.2מ' ובעומק עד  0.5יים ברוחב עד חפירה ו/או חציבת תעלות בכל סוגי הקרקע, בכלים או ביד

שירותי  הלוואי המפורטים בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל וצענה באדמה תב
 ס"מ עובי כל שכבה. 10. הצינורות ומוליך הארקה יונחו בין שתי שכבות חול דיונות 18במפרט 

רות יושחלו חוטי משיכה הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו לתאי בקרה. בכל הצינו
 מ"מ קוטר. 8מניילון 

 
ו מחומר המובא מבחוץ נברר נקי וכו'. ההידוק כבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי חוזר ו/אש על

צריך להיעשות בעזרת מהדקים מכניים קופצים או ויברציונים ועליו להיעשות תוך רציפות 
 את השטח לגמרי. ואחידות.עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות

 
הדרגתי איטי ינוי העומק באופן ל פני השטח או מעברים, יעשה שבמידה ויידרש שינוי בעומק בגל

 וללא כפופים חדים.
 

אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של מפקח מטעם אגף מחשוב עיריית ת"א ומפקח 
ו', של מדרכות וכבישים, יתוקן הפרויקט. במקומות שיש בהם לבצע פתיחות, תיקונים, כיסויים וכ

ורות פתוחים. לאורך תח באותו יום. אין להשאיר בשום מקרה תעלות או במיד אותו שטח שנפ
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התעלות יונחו סרטי אזהרה עשוי מרצועת פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות צנרת 
 ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים. 50בעומק של  -כדוגמת בזק -תקשורת 

 
ן לתאם זאת מראש עם מחלקת הדרכים ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלדה במי

, וכן עם המשטרה ולקבל היתר של מח' תיאום הנדסי בעיריית ת"א לעבודות אלה ועהומחלקת התנ
 מראש. תיקון מדרכות ו/או כבישים יבוצע לפי ההוראות של מח' הדרכים, עיריית ת"א.

 
מוסמך לפי  הצנרת ותאי הבקרה ע"י מודד תוואי החפירה, מיקוםהקבלן יסמן בשטח את 

 וראות המפקח.התוכניות ולפי ה
 

תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך התחשבות בכל  סימון
ידי -השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר אישור הסימון גם על

בה ללא אישור זה תהיה באחריות לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה ו/או חציהמפקח ינתן 
 גרם יזקף לחובתו.הקבלן וכל נזק שי

 
 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:

 
 ס"מ. 20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  .א

 
 ס"מ. 50 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב

 
 ס"מ. 50 –בלי בזק בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כ .ג

 
הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על מרחק אחר  במידה וידרש ע"י המפקח ו/או

 ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספית.
 

 גמר צינורות 4.4
במקרה שאין אפשרות בזמן  ר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים.ות יסתמו לאחקצוות הצינור

מ' לפחות ולאטום את  0.5לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך רות להכניסם הנחת צינו
ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה  20 -קצה הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון ימוקם כ

 ולא תשולם תוספת. כלול במחירי הירידה
 

 ם(גמר הצינורות בשוחות )גובי  4.5
ס"מ  15בה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית התא הצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגו

 ס"מ. 10-לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מ
ולצורך מניעת מים יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני 

או בחומר פקק אטימה מתאים לצינור הצינור יש לאטום בעזרת ומכרסמים. את הקצה הפנימי של 
מ' חבל משיכה מכל צד של  1-מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש להשאיר כ

חירי החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם וחוטי המשיכה יהיו קשורים. כל זה כלול במ
 הירידה ולא תשולם תוספת בגין עבודות הנ"ל.

 
 

 בריכות מעבר לכבלי תקשורת/ סיב אופטי  4.6
הבריכות יהיו בטון  ות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.הבריכ

מ' עם מכסה מרובע ממתכת ת"ר  1ס"מ ובעומק עד  80בצורת צינור בקוטר  –  658טרומיות בת"י 
ה בהתאם טון במסע 40 -טון במדרכה ו 12.5מל של עיריית ת"א )סיב אופטי( בעל חוזק של וס 489

 לתכניות.
 
 חיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.ה

 ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך ניקוז. 15הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 
 

וכל  ר צינורותס"מ באזור גינון כולל את התקנתה, חיבו 15מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה  
 החומרים הדרושים לביצוע העבודה. יתר 
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דה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים והאביזרים העבו
 הדרושים.

 
 צנרת תקשורת  4.7

 
מ"מ  110ותהיה עשויה מחומר פי.וי.סי קשיח  858צנרת התקשורת תעמוד בדרישות ת"י  .א

 מ"מ.  3.6קוטר ובעובי דופן 
ע או באמצעות אביזר ון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקצמד )ראש פעמצנרת תכלול מ

 1124)מופה( חרושת מתאים, האטימות תושג באמצעות טבעת גומה, העומדת בדרישות ת"ר 
גומי  , אשר תורכב בתוך החריץ של השקע ותלחץ על קצה הצינור או באמצעות טבעת1חלק 

 אשר יורכבו בין המופה ושני קצות הצינורות, 
התקשורת תכלול ספייסרים )תומכות( שלא מ' לצינור. בנוסף צנרת  6ותגיע  באורכים של 

מטר ביניהם לצורך יצירת  מרווח בין מספר צינורות בתעלה פקק דואר לאטימה  2יעלה על 
, לוגו )חב' בזק(, שבוע ייצור, בתוך התאים, כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן

 יצוני.שנת ייצור וקוטר ח
 

מ"מ  8עם חבלי משיכה מפולילרופילן  13.5יק"ע צינורות תקשורת ואביזרים מפוליאתילן  .ב
וקוטר בהתאם לתוכניות. גוון צינור שחור עם כיתובים בהתאם  1531לפחות. בהתאם לת"י 

 לנ"ל בסעיף א.
 

 חשוב עת"א לסוג שור מוקדם של נציגי פיקוח אגף מבאחריות הקבלן המבצע לקבל אי   
 ט.צנרת שתסופק על ידו לפני אספקה לשטח הפרויק   

 
 
 

 עבודות אזרחיות עבור חח"י   08.5 
 
 : מבוא  

 י עבודות אזרחיות לאורך רחובות ראשיים בפרויקט עבור חברת החשמל ייעשו ע"י קבלן מאושר ע"י נציג 
 . י חח"י מחוז דןחח"י מחוז דן ונציגי המזמין. כל העבודה תבוצע בפקוח ובאישור של נציג        

 תוואי התשתית לכבלי חברת חשמל יבוצע בהתאם לתכנית תיאום מערכות ובהתאם לתכניות   
 לביצוע של נציגי חח"י מחוז דן ובהתחשב ביתר המערכות המתוכננות בפרויקט.   

 
 ת העבודהולתכ 08.05.01

 מערכות קיימות תאום עם הרשויות וקבלת כל האישורים הדרושים גישושים לגילוי   1.1   
 ככל שיידרש.          
 עבודות חפירה וחציבה של תעלות וכיסוין כולל סרט אזהרה של חח"י.     1.2
 ם קיימים.עבודות חציבת וניסור קירות מבנים קיימים לצורך חדירת צנרת חח"י למבני     1.3
 הנחת צנרת פי.וי.סי קשיחה בהתאם לדרישות חברת החשמל.     1.4
 נמוך בצנרת מתוכננת. השתלת כבל מתח     1.5
 פתיחת פסקים לצורך ביצוע מופות ע"י נציגי חח"י ושיקום הפסקים.    1.6
 עבודות אזרחיות בתוך מבנים קיימים בשטח השכונה.     1.7
 ון לעמודי חח"ייציקת יסודות לבט     1.8
 פירוק יסודות בטון עמודי חח"י קיימים שמתוכננים לפירוק     1.9

 תקן לנציגי חברת החשמל כולל הכנת שלושה סטים תכניות עדותמסירת המ  1.10
 
 
 
 

  חפירה 08.05.02
 מ' וברוחב בהתאם לתוכנית.  2החפירה תהיה עבור הנחת צנרת חברת חשמל בעומק של עד  
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ר בעבודות ידיים וללא אמצעים מכניים, במקרה קבלן החשמל לחפובמידת הצורך על  -
עי של כבלי חברת חשמל קיימים ובאישורו של קרק-קרבת תוואי תתשהחפירה מתבצעת ב

 המפקח. 

עבודות החפירה כוללות הריסת וחפירת אספלט קיים בכביש ובמדרכה במידת הצורך. הוצאת  -
פן זמני בקרבת מקום. פילוס, יישור והידוק העפר החפור, שכבות מבנה הכביש ואחסונם באו

 קרקעית התעלה. 

 רה וכו'. לולים להצטבר בחפיסילוק מי הגשמים הע -

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות עם העפר החפור והחזרת המצב לקדמותו ו/או עם חול  -
הכל בהתאם להנחיית מפקח מטעם חב' חלמיש ומפקח מטעם  CLSMנקי מצעים ובטון מסוג 

 . חח"י

 הוספת או סילוק עודפי עפר או חציבה בהתאם להוראות המפקח.  -

 ני של ח"ח. תיקט אזהרה פלסטי אספקת והנחת סר -
 

  קרקעית-צנרת תת 08.05.03 
. הצנרת תכלול חוט 6קוטר דרג  6הצנרת תסופק ע"י קבלן החשמל ותהיה מסוג פי.וי.סי. קשיח "

 משיכה תיקני שיושחל בתוך הצינורות. 
 ס"מ לפחות, בנוסף לשכבת חול כנ"ל שתונח  10ריפוד חול בשכבה של  תונח על הצנרת   
    
 צנרת יאטמו בפקקים. מעליה. קצות ה   

 
 כבלי חשמל מתח נמוך 08.05.04 

 השחלת כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה בחתכים הנדרשים בצנרת מתוכננת תיעשה  
 וז דן ובהתאם להנחיות של נציגי חח"י ע"י קבלן החשמל בפיקוח צמוד של נציגי חח"י מח 
 מחוז דן. 

 ן החשמל להחזיר למחסני חח"י את נמוך באחריות קבל בתום השחלת כבלי חשמל מתח   
 יתרת עודף כבלי חשמל שנשארו.   

 
 עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ בתוך חדרי מדרגות מבנים קיימים 08.05.05 

 
 חדרי מדרגות  בודות בתוך חצרות מבנים קיימים/באחריות קבלן חשמל לפני תחילת ע .א

חח"י ומפקח הפרויקט לצורך תיאום עבודות מבנה ומפקח מטעם  לתאם פגישה עם כל בעל         
 הפרויקט. בשטחים פרטיים וקבלת הסכמת בעלי המבנים בכתב ומסירת המסמכים למפקח

 
ודות תשתית מתקן חשמל לאחר קבלת אישור בעלי המבנים רשאי קבלן החשמל להתחיל בעב .ב

 ותו.ובגמר העבודות להחזיר את המצב לקדמ
 
 מים כתוצאה מעבודות קבלן החשמל יהיה באחריות הקיילבעלי המבנים כל נזק שיגרם  .ג

 קבלן החשמל ויהיה עליו לשאת בעלויות לנזקים שנגרמו על ידו.         
    
  תיאום עם מפקח מטעם חברת חשמל 08.05.06 
    

מפקח מטעם חברת החשמל מחוז דן לפני תחילת העבודות לשם קבלת תכניות  עבודה עםתיאום ה 
הצנרת פי.וי.סי וקוטרה, מיקום פסקים, משיכת כבלי חח"י מתח גבוה ומתח ביצוע לכמות הנחת 

נמוך ממחסני חח"י מחוז דן ופקודת עבודה להשחלת כבלי חח"י מתח גבוה ומתח נמוך בצנרת 
 לן החשמל. כל העבודות ייעשו ע"י שסופקה והוכנה ע"י קב

 קבלן החשמל ללא שום תוספת מחיר. 
 
 

 
  ח"י מתוכנניםיסודות לעמודי ח 0708.05. 

 
 יסודות לעמודי חח"י מתוכננים יבוצעו בהתאם לתכנית פרטי יסודות של חח"י מחוז דן    
 ובאחריות קבלן החשמל לבצע בהתאם להנחיות מפקח חח"י מחוז דן.   
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  קבלת המתקן 08.05.08 

 
 רק לאחר יקוח חח"י מחוז דן, אישור סופי לקבלת עבודות אזרחיות חח"י יינתן ע"י נציגי פ   
 הכוללות קואורדינאטות  AS-MADEסטים מתכניות עדות  3שהקבלן מסר על חשבונו    
 ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון ותחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום    
  2010פסקים, סוג וכמות כבלי חשמל מתוכננים, דיסק עם קבצים בתוכנת אוטוקאד    
 ציגי פיקוח חח"י מחוז דן. כל הנ"ל הינו תנאי לתשלום חשבון סופי עבור לפחות, אישורי נ   
 עבודות אזרחיות חח"י. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.   

 
 אופני מדידה ותשלום

 
 שלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים:דידה והתאופני המ .1

 המפרט המיוחד )מפרט זה(. .א
 למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו האחרונה(.שבמפרט הכללי  08ק רפ .ב

 
במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים לעיל, לגבי אופני  .2

 יוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה.המדידה והתשלום, האמור במפרט מ
 

כשהיא גמורה, מושלמת  –ת( חד )אלא אם צוין אחרכל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיו .3
 ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.

מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט המיוחד ו/או נספחיו 
יות נו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמווהמשתמעים ממ

 שבמפרט זה.
 

ויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה וקבלתה ע"י הכמ .4
 המזמין או/נציגיו.

 
ציאליים, שימוש בכלי עבודה, לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים סו .5

ו, הוצאותיו הישירות בוצעת על ידעבודה המאבטחת ה הובלתם לאתר, אפסון ושמירת ציוד, ו/או
 והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.

 
מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים לשם ביצוע  .6

א חשמל, בזק, מקורות, העירייה, משטרה, קבלנים אחרים, מתכננים וכו', גם אם ל העבודה כגון: חברת
 הוזכרו במפורש. 

 
מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות, השימוש  .7

קבלה  במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כל הליקויים, אם יהיו, בדיקות
 נוספות במידה וידרשו וביקורת חברת חשמל.

 
 AS"תשלום עבור הכנת תיק מתקן תאורה ותכניות הכמויות כוללים את המחירי היחידה שבסעיפי כתב  .8

MADE"  לכל המקצועות שבתחום מפרט זה שעל הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו, וכן את התשלום
 המיוחד. עבור האחריות שעל הקבלן לתת, כמפורט במפרט

 
סיכום  . כתב הכמויות מהווהעסקי של מכרז/חוזה זה –כתב הכמויות והמחירים מהווים בסיס כמותי  .9

וריכוז לפי הסעיפים השונים, של עלויות העבודה המתוארת במפרט המיוחד, כפי שהם מצטברים 
הכמויות, מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו. אין בתיאור הסעיפים השונים בכתב 

ן לכלול כל העבודה, ועל הקבלחזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים המוזכרים לעיל, אלא תמצית 
 במחירי היחידה את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות לביצוע כל העבודה.

 
מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושתכולת העבודה כפי שהיא  .10

מתאר את די ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים של כתב הכמויות מהווה מכלול שלם הבאה לי
דה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לביצוע מרכיבי העבו

 ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך כתב הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו.
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הסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה מבחינת ביצוע וחיות המזמין חלק ממובהר לקבלן שלשם נ
ם שונים אולם המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר הנמוך ביותר של אותם סעיפים עבודה ונמצאים בפרקיה

 במידה וייתן הקבלן מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל.
 
דה, חידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר השלמת העבועבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות בי .11

 לדעת המפקח.הקצר ביותר האפשרי  בקווים ישרים בלבד בתוואי
 

כן מחירי היחידה יכללו את מחיר כל החיבורים הנדרשים -הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו .12
רחוב המוארים ולוחות להפעלת התאורה במלואה, מתקני הרמזור, מכווני התנועה המוארים, שלטי ה

 המודעות המוארים.
 
ם להתקנתו וחיבורו המכני והחשמלי, מוכן רים והחומרים הדרושימחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביז .13

 להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.
 
כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה, טעינה, הובלה, פריקה, התקנה )ההתקנה כולל  .14

אלא אם כן יש ת המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד, העמד
 מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסויימים לגבי אספקה, הובלה והתקנה. הפרדה

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/או של כל הסעיפים  .15
( לפי לק מהם )להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים שלמים מכתב הכמויותיחד ו/או ח

 רצונו.
ויהיו שינויים כמפורט לעיל לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים האלה ו/או אחרים שבכתב במידה 

 הכמויות.
 
ק האחרון לגבי במקרה של חילוקי דעות לגבי מחיר התקנה אביזר שהוחלף, יהיה המתכנן, הבורר והפוס .16

 המחיר החדש שיקבע.
 

במחירי היחידה שהצג בכתב  בכך מור לעיל והתחשבוהבין את כל הא אמוסכם בזה כי הקבלן, קר .17
הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל האמור במפרט המיוחד 

 ב הכמויות ו/או התוכניות.וכל נספחיו, גם אם לא הופיעה לכך דרישה במפורש בסעיפי כת
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 מוקדמות – 00ק רפ
 

האוגדן הכחול"( ואינן הבינמישרדי )" ת כהשלמה לכל הוראות המפרט הכלליכל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפו
 מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צוין כך במפורש.

 
 

 תת פרק: כללי 00.00
 

לו אינם של מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים א בחלקים  הכללייםמספור, לשון והגדרות הסעיפים  .א
די או מספור הסעיפים במפרט הכללי הבינמישרמויות ו/בכתב הכ חופפים בהכרח את מספרי הסעיפים

 )"האוגדן הכחול"(.
אם צורפו, ואלו אמורים להיות תואמים את מספרי הסעיפים  ",הוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות"

לכלל ההוראות הכלליות במפרט  פותטרמצאליהם הם מתייחסים. הוראות ייחודיות אלו  ,בכתב הכמויות
 כי המכרז/חוזה האחרים.המיוחד ובמסמ

 
-המסמכים וללמדם על כל זה זה הינן להתמצאות בלבד ועל הקבלן לקרוא אתהכותרות במסמכי מכרז/חו .ב

 בוריים.
 

 "הגדרות" יחולו ההגדרות/ההוראות כדלקמן: 0002בנוסף לאמור בסעיף  .ג
 

, ייה, על כל פרקיומשרדי לעבודות בנשרדי" פירושו המפרט הכללי הבינ"המפרט הכללי" או "המפרט הבינמ .1
 במהדורתו העדכנית.

 
פירושו החוזה האחיד של מדינת ישראל לעבודות בנייה במהדורתו העדכנית, או  חוזה אחר שצוין "החוזה"  .2

 ו/או צורף לרשימת מסמכי המכרז/לתיק המכרז ו/או נחתם עם הקבלן.
 

 ירושםמיוחד" או ה"מפרט הטכני" פחד" או המפרט הטכני ההביטויים "המפרט המיו .3
 אופני מדידה מיוחדים, בנפרד או כחלק מהוראותיו.מפרט מיוחד למכרז/חוזה זה והינו כולל גם 

 
 תאור כללי של העבודות  .ד

 
בפרויקט שידרת הקריה בצירים לאורך צירים מנחם בגין  העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה תבוצענה  .1

 רחובות ניצבים נוספיםוהמסגר ו
 

 , ת תמך, ריצופים, מדרגותפיתוח שונות, לרבות קירוהמכרז/חוזה כולל עבודות  .2
 הכל כמפורט בכתב כמויות. -מעקים, ריהוט חוץ, מתקני משחק ועבודות  נוספות 

 
 העבודות תבוצענה בשצ"פ )=שטח ציבורי פתוח( וברחובות  .3

-תתית תקרקעי, מערכות תש-ות פיתוח, לרבות מבנה תתאשר בהם  ובגובל  איתם ישנן ומבוצעות עבוד
 עיות, קירות, סלעיות, ריהוט חוץ וכו'.קרק



 

193 

 

 
 הוראות כלליות .ה

 
 תשומת לב הקבלן מופנית לנקודות הבאות:  .1

 
לפני התחלת עבודות הפיתוח, על הקבלן לסמן את שלד הפיתוח של כל העבודות. יש להודיע לאדריכל על כל  .2

 דות. העבו המשך לפניהתאמה, -אי
 

קעיות קר-תשתית תת מתוכנן של מערכות תשתית של מערכות על הקבלן לקחת בחשבון מעבר קיים או .3
פי הוראות המפקח לתאם את -קרקעיים, ביוב, ניקוז ו/או מים, בשטחי העבודות ועל-לרבות קווי חשמל תת

 עבודותיו  עם אחרים ולמניעת כל פגיעה בפיתוח קיים.
 

צב תפעולי תקין לחלוטין. ר את מערכת ההשקיה הקיימת במחובה על הקבלן לשמובכל תקופת העבודות  .4
יתוקים/חיבורים זמניים/השלמת צנרת וכל שיידרש לתפעול תקין של מערכת העלויות הכרוכות בנכל 

ההשקיה הקיימת חל על הקבלן וזאת ללא מדידה ותשלום, אלא רואים עלויות אלו ככלולות במחירי 
 ינו בכתב הכמויות.יחידות כלשהן שצו

 
 של מכון התקניםהחלת תקנים ומפרטים כלליים  .ו

                       
פי כל התקנים והמפרטים הכלליים -רז/חוזה זה תבוצענה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים עלבמכ

)כל עבודה לפי מועד שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים )כולל מהדורות זמניות( עד ליום ביצוע העבודות, 
כרזו כתקנים רשמיים מפרטים כלליים של מכון התקנים, אף אם לא הוביצועה הספציפי(, לרבות תקנים ו

 ו/או מחייבים בידי גוף כלשהו של מדינת ישראל.
 
 

 תת פרק: חומרים  מרכיבים מיוצרים/קנויים  00.01

 
, או בחוזה אחר המשמש 35ת, בסעיף בנוסף לאמור בחוזה הכללי של מדינת ישראל, במהדורתו העדכני     

 לקמן:חולו במכרז/חוזה זה  ההוראות כדין לקבלן, ילהתקשרות בין המזמ
 

 אישורים למוצרים/חומרים ודוגמאות  .א
 

לרבות דוגמאות צמחים )להלן "הדוגמאות"( הנדרשים  כל הרכיבים והחומריםהקבלן יציג דוגמאות  .1
 לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח.

 
ת הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן א אל .2

 ת נוספות, עד קבלת אישור המפקח.דוגמאו
 

הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב בידי המפקח, על מקום  .3
 אחר.

 
 כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז )במועד אחד(. .4

 
ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש בנוסף רים שהינם מוצרים קנויים כשייצורם וגימורם הושלם וצלמ .5

סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים אלה יובאו לאתר -עיל אישור ראשוני עללאמור ל
כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה זו תישמר עד מועד מסירת העבודות. לצורך אישור 

פה/ההגנה ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מוצר ובדיקתו בידי המפקח/המתכנן יסיר הקבלן את העטיה
 ם. מושל

 
לביצוע עבודות מסגרות/נגרות כגון פרגולה, גשר, מעקה/גדר שאינה מייצור מתועש, יציג הקבלן בפני  .6

רופילים, קורות, ס"מ מכל האלמנטים הנדרשים לביצוע העבודה )פ 30-20 -המפקח דוגמה באורך של כ
 אדני רכבת וכו'(. 
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 :קח לקבלת אישור מוקדם נכלליםיוצגו בפני המפבכלל החומרים ש .7

 אדמת הגן  •

 כל חומרי המצע והדשנים, המרכיבים את מצעי ותערובות הגידול ותערובות מילוי    •
 בורות הנטיעה/שתילה, מצעי הניקוז של אדניות וחומר הכיסוי של מצע הגידול        

 באדניות ו/או על גגות.      

 חומרי חיפוי למיניהם  •
 המפקח למשמרת.ישור הדוגמאות הן יסומנו ויישארו במשרד ר אלאח .8
כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח,לרבות יצורן, רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על  .9

 הקבלן ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.
 

 הוצאות בגין בדיקות חומרים .ב
 

הנדרשים לפרויקט ,יחלו  החומרים לכלאישור  ובדיקות מעבדה בביצוע בדיקות הוצאות הכרוכותה כל
 בלן ומחירם כלול בסעיפי החוזה. על הק

 אישורים/תעודות לגבי חומרים/רכיבים .ג
 

ג' בחוזה הכללי יהא חייב הקבלן להציג את התקן הרלוונטי -ב'-/א'3סעיף -, תת35בנוסף לאמור בסעיף  .1
 מכי הוכחה להתאמה, וזאת על חשבונו. בצירוף מס

 

 מחירים 00.08

 
  וראות כלליותה -חיריםתכולת המ  .א

 בכתב  מחירי כל הסעיפיםבמפרט הבינמשרדי, כוללים  008פרק -בתת בנוסף לאמור    
 הכמויות גם את:    

 אספקת בטון ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: עמודי גדר, מעקה, מתקני ריהוט חוץ .1
 למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

 
צד למיניהן, מרצפות ואבנים המשמשות לתיחום אספקת בטון ויציקתו כמסד לאבני שפה ו .2

 שבילים/מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך דוגמת ריצוף וכו'.
 

ות גדר וקירות ישיבה/ספסל, כגון: כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות נלוות לבניית קירות תמך, קיר .3
לחזיתו, חומרי כיחול, חומרי ורכיבי  וטכנית, צינורות ניקוז מגב הקיריעה גיאצרורות חצץ עטופים ביר

תפרי התפשטות או תפרים מכל סוג שהוא, חומרים ורכיבים לביצוע מיתדים וכד', וכל עלויות ביצוע 
 העבודות.

 
 טון ו/או בטון מחופה,ע תפרים מסוג כלשהו ברצפות/משטחי בכל החומרים והרכיבים הדרושים לביצו .4

המפרטים/התכניות(, מיתדים , חומרי מילוי תפרים למיניהם, ת או פלסטיק )לפי כגון פסי הפרדה ממתכ
 יריעות פוליאתילן מתחת ליציקות בטון, וכד', וכל עלויות הביצוע של העבודות. 

 
לה/נטיעה, ם להכנת תערובת שתילה/נטיעה לבורות השתיגן ו/או חומרי המצע והדשנים הדרושי-אדמת .5

 הרכיבים.המעבדה לאישור החומרים/עלויות בדיקות  לרבות
 

נדרש במכרז/חוזה זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כלשהו שאינו מוצר קטלוגי של יצרן כלשהו,  יכלול  .6
באם המוצר אינו  המחיר גם את עלות ביצוע התבניות הנדרשות )לרבות תיקונן ו/או ביצוען מחדש

 אישור מוקדם. מתאים לתכניות( וביצוע דוגמה/אות לקבלת
 

ברזל הזיון הנדרש לעבודות בטון כלשהן, לרבות מסד אבני שפה, שולי  אספקה, הובלה וקשירת כל .7
 לפי הפרטים /התכניות והמפרט המיוחד.  -שביל/ריצוף/רחבה

 
 ערך _)ש"ע(-שווה .ב
  ת הדרישות הבאות לגבי, חלו0082, סעיף 008פרק -הכללי תת בנוסף לאמור במפרט                
 ערך:-נט שווהאישור מוצר/רכיב/אלמ                

 



 

195 

 

 כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים. .1
 הגוון/צבע זהה לחלוטין. .2
ערך" חלות על הקבלן, לרבות עריכת ו/או המצאת תוצאות -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה .3

 ה זה. הכול כמפורט במסמכי מכרז/חוז -ות/ניסיונות/אישורים וכו'בדיק
ות זהות הרכיב/ים על כל רכיב בנפרד וכן על אופן לגבי רכיבים מורכבים יחולו דריש .4

הרכבתם/הצמדתם/עיגונם ברכיב השלם. לדוגמה: ספסל משולב מרגלי פלדה יצוקה ולוחות עץ יחולו 
 יבים וכן על אופן חיבורם/הצמדתם.ערך" על כל הרכ-הדרישות להוכחת "שווה

דתית של כל הפרמטרים שצוינו וצאות בדיקות מעבן להמציא לידי המפקח תלגבי חומרים חייב הקבל .5
במפרטי/תעודות יצרן/משווק החומר שצוין במקור, ביחידות זהות ליחידות זהות ליחידות שצוינו לחומר 

 רצון המפקח. -המקורי והכול לשביעות
 .זמין העבודה, המפקח ומ של המתכנן -בכתב -אישור מוקדםערך נדרש -שווהלגבי כל אישור  .6

 
 

 הוראות נוספות  00.90

 
 דוגמאות של סעיפי העבודותביצוע 

 
 הוראות כלליות .א

 
לכל העבודות במכרז/חוזה זה נדרש מהקבלן לבצע קטע/חלק/רכיב לדוגמה ולקבל אישור המפקח לתקינות  .1

אישור במספר שלבים )לדוגמה: אישור מעקה כבות נדרש הבעבודות מור הביצוע לפני המשך העבודה.
כל שלב  -ני הגילוון, אישור הצביעה ואישור דוגמת עיגון ות מחייב אישור קטע )מודול( אופייני לפבטיח

 בנפרד(.
 

לא אושרו הדוגמאות כתואמות לחלוטין את דרישות מסמכי המכרז/חוזה יפרק הקבלן אותן, יפנה את כל  .2
 ויבצע דוגמה נוספת.החומרים/רכיבים 

 
 העבודה ויישמרו עד סיום העבודות. דוגמאות שאושרו יסומנו באתר וביומן .3

 
לביצוע דוגמא במקום -מראש ובכתב-ישולם עבור ביצוע דוגמאות והן לא תימדדנה. באם אישר המפקחלא  .4

המכרז/חוזה,   פי כל דרישות מסמכי-פי התוכניות והדוגמא בוצעה ונמצאה תקינה על-בו העבודה  נדרשת על
 פי סעיפי כתב הכמויות.-ישולם בגינה על

 
שלא לבצע דוגמה לפני ביצוע סעיף   -מראש ובכתב -הקבלן על פי פנייתו בכתב של  -ם אישר המפקח אב .5

כלשהו הרי רואים את הקבלן כמי  שהסכים שכול ביצוע הסעיף מהווה דוגמא, על כל המשתמע מכך, לרבות  
 אם תהיה דרישה כזו. -יצוע מחדש ללא תשלוםדרישה לפירוק, פינוי וב

 
 מועד/ים שיקבע המפקח.ת הדוגמאות בהקבלן יבצע א .6

 
פרק שונה -ישות לביצוע הדוגמאות יחולו לפי העניין גם באם סעיפי עבודות מסוימים שוייכו לפרק/תתהדר .7

 מהמצוין כאן.
 

 בע המפקח את גודל הדוגמה.באם לא צוינה הדוגמה הנדרשת במפורש ו/או לא צויין הגודל הנדרש יק .8
 

 תוח האתר עבודות לפי:  40ת מסעיפי העבודות לפרק פירוט הדרישות לביצוע דוגמאו .ב
 

 : לסעיפי עבודות ריצוף ומדרגות                  
 

 לגבי תכונות האבן ומידותיה.  2378בכל העבודות בהן צויין "אבן טבעית" מסוג כלשהו יחולו כל הוראות ת"י  .1
יחולו הוראות התקן הנ"ל וכן  ע העבודות באבן טבעית ו/או באבן מתועשת )"אבן מתורבתת"(לגבי ביצו

 בהתאמה, לפי העניין, לרבות אופני העיגון הנדרשים.  378מפמ"כ 
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למדרכות, שבילי אופניים ופתחי עצים תבוצע דוגמה הכוללת את כל הרכיבים והאלמנטים בקטע אופייני.  .2
 בנפרד לכל צד של הרחוב.הדוגמה תבוצע לכל הרוחב ו

ת כל דוגמת הרצוף ם לפחות, בתוספת מטר מכל קצה פתח עץ ואפתחי עצים סמוכי 2הדוגמה תכלול 
המתוכננת והקטע הכלול של שביל האופניים. קטע הדוגמה יכלול גם קצה שביל אופניים עם קטעי הסימון 

 אם תוכנן. -עהלקראת קצה הנתיב וכן את מוצאי הניקוז משביל האופניים אל המיס
 

 ג ודוגמת ריצוף. תבוצענה דוגמאות לכל סו -שבילי אופנייםשאינן בתחום מדרכות/ -בכל עבודות הריצוף .3
ס"מ בכל היקפו של המודול,ובכל מקרה  60הדוגמה לכל סוג תהיה בשטח שיכלול מודול אחד שלם בתוספת 

 מ"ר.  15 -לא פחות מ
מה רי ריצוף ו/או מפגש בין חומרי ריצוף שולים נדרשת גם דוגלכל שטח מרוצף שיש בו שילוב של רכיבי/חומ

 של כל טיפוסי המפגש בפרוייקט.
 

 5 -אות כל שולי משטחים מרוצפים/מדרכות תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף ובאורך שלא יפחת מדוגמ .4
 מטר, ולכל הרוחב המצוין בתוכניות, ויכללו את  אבני שפה/אבני גן/צד שנדרשו.

 
 .2-בסעיף -ו/או אבני צד לסוגיהן תבוצענה כאמור בתת אבני שפהדוגמאות  .5

 
ס"מ והדוגמה  4-ס"מ ובעובי שלא יפחת מ 40/40דוגמה בשטח של  יבצע הקבלן -משטח גומי יצוק באתר .6

 תכלול את שתי השכבות הנדרשות ובגוון שיידרש.
 

הדוגמא תהא באורך של   –ו' דוגמאות של משטחים מבטון יצוק עם גמר סירוק/גרנוליט רחוץ/כורכרית וכ .7
 כל התפרים הנדרשים. מ' וכולל דוגמאות 3.00 -מ , אך לא פחותמטר לפחות, ברוחב השביל 3.00

 
מדרגות,  5יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות, מכל סוג. בגרם/ים לדוגמה תהיינה לפחות  -דוגמאות של מדרגות .8

 פי המספר הגבוה במכרז/חוזה.ל - 5 -ואם בכל המכרז/חוזה מספר המדרגות המרבי קטן מ
 

דפנות שלו וההכנות לעיגון מעקה רכו, לרבות היבוצע כבש אחד שלם לכל או -דוגמאות של כבש )"רמפה"(  .9
 הבטיחות/האחיזה.

 
ס"מ  40 דוגמאות של פתח לעץ תהיינה דוגמאות שלמות כולל חגורת בטון פנימית, ריצוף פס ריצוף ברוחב .10

ה שנדרש תאמת הפתח לשריג פלדבטון טרומי או מתכתי לרבות בדיקת ה לפחות בהיקף הפתח ו/או אלמנט
 שבלונה מדוייקת שתוכן על ידי ועל חשבון הקבלן.  ויות, וזאת באמצעותלפי כתב הכמ

 הדוגמה תכלול את מגביל השורשים שתוכנן.
 

 השביל. מטר ולכל רוחב  20תבוצע דוגמא באורך  –לשבילים ממצע/כורכר/"מצע מיוחד"/"חומר ואדי"  .11
 

ר לכל רוחב מט 10רכר/ מצע וכו' תבוצע דוגמא באורך עבור חומר פולימרי להקשחת משטחי/ שבילי עפר/כו .12
 השביל.

 
 לסעיפי עבודות של קירות תמך, קירות גדר, קיר ישיבה/ספסל/מסד בטון וכו' 

 
ר ולכל הגובה מט 4.0)גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי( תבוצע דוגמה באורך של  מכל סוג קיר .1

מסגרת ר או בגובה הקיר הגבוה במט 2.0 -יפחת מהנדרש. לביצוע הדוגמה ייבחר קטע בקטע שלא 
פנים, ביצוע תפר אחד מכל סוג ועיבודו, גימור -המכרז/חוזה. הדוגמה תכלול גם את בניית הכרכוב )קופינג(, דו

 וכל העבודות הנילוות.פני הקיר לרבות עיבוד מיכני או ידני, טיח, מערכת איטום וצביעה,
 

 פנים. -וחיפוי דו כרכוב המכרז/החוזה תבוצע והדוגמה תכלולדוגמת כל קצה קיר שצויין במסמכי  .2
 

 במפרט המיוחד. 40תבוצענה דוגמאות לפי המצוין בפרק  - קירות מחופי טיח כורכרי .3
 

רוקטיבי או מדומה(, תבוצע דוגמה באורך קטע בין תפר אחד למשנהו )תפר קונסט לקירות מחופי גרנוליט .4
כת שצויין עבורו וכן דוגמת כל לול תפר אנכי ועיבודו ו/או פרופיל המתכתפנים. הדוגמה -כולל כרכוב הקיר ודו

 חריץ/שקע המצויין בתוכניות.
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תכלול הדוגמה גם  -יד, גדר או אלמנט אחר -שמיועד בו )או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז כל קירלגבי  .5
 ן )פלטה/עיגון בקידוח/עיגון אחר כפי שנדרש בפרט(.את הכנת העיגו

 
הדוגמה יהא בגובה  מלא,הגבוה ביותר הנדרש במסגרת  מטר וקטע 10נדרשת דוגמה באורך  מסלעהף לסעי .6

 העבודה. הדוגמה תכלול מילוי  קרקע מאושרת בגב המסלעה ויריעת גיאוטקסטיל בגב הסלעים.
 

 מעקה הגנה לצמחיה וגידור: יד,-לסעיפי עבודות מעקי בטיחות, מאחזי
 

הגילבון )אלא אם הרכיב מיובא ל אחד לפני לב ראשון דוגמה של קטע/מודומכל סוג/טיפוס/דגם תבוצע בש .1
 כשהינו מגולבן(.

 
 לאחר אישור בכתב של הדוגמה יבוצע הגילבון )טבילה באבץ חם( והצביעה ותוצג דוגמנה מושלמת, לפני העיגון. .2

 
אם מתוכננות קפיצות קטעים/מודולים לפחות. ב 3ורך של ע עיגון קטע לדוגמה, באמכל סוג/טיפוס/דגם יבוצ .3

עיגון מעקה/גדר, בשיפוע יבוצע גם קטע נוסף באותו אורך, ובו קפיצות ו/או עיגון קטע  גדר אובגובה המעקה/
 בשיפוע.

 
 לעבודות גינון והשקיה תבוצענה דוגמאות כדלקמן:

 
 בורות מכל גודל נדרש. 5 -לה דוגמת חפירה של בורות נטיעה ושתי .1

 
 מ"ק. 1 -ובת כל רכיבי התערלבורות הנטיעה/שתילה, על דוגמת הכנת תערובת מילוי  .2

 
 עצים מכל גודל. 5 -דוגמת תמיכת עצים  .3

 
 מ"ר. 500 -גודל  שטח מינימלי  -פי הוראות סעיף הכשרת קרקע, ולפני הצנעת החומרים -דוגמת שטח שהוכן על .4

 
 .צע ותוצג לאישור לפני הגילבון והצביעהתבו -מרכיבי פלדה מסגרת תומכת שלמה  .5

 
 מ'. 5X5של בר שטח -דוגמת הכנת שטח לזריעת פרחי .6

 
 מ' כשהעץ במרכז. 2X2בכל אחד יחופה שטח של  –עצים  3 –דוגמת חיפוי בשבבי עץ  .7

 
מה תכלול את והדוגמ'  5x5שטח של  -טוף, חלוקי נחל, חצץ, שבבי עץ וכו' -דוגמת חיפוי בחומר מפוזר כלשהו .8

 .אם נדרשה -טקסטיל-יריעת ה"פלריג"/גיאו
 

 במפרט המיוחד.  41אות פרק דוגמאות צמחים יוגשו לאישור לפי הור .9
 

 לעבודות ההשקיה תבוצענה דוגמאות כדלקמן:
 

 מטר  לפחות. 10 -מכל עומק ורוחב נדרש  -דוגמאות חפירת/חציבת תעלות לצנרת ו/או שרוולים  .1
 

מטר אורך  10 -צינור וכיסוי בחול סוג בתעלות כולל מצע )ריפוד( חול, הנחת הנור/שרוול מכל דוגמת הטמנת צי .2
 , כולל סימון מיקומו של שרוול, אופן סגירת הקצוות והשחלת חבל משיכה.לפחות

 
 דוגמאות ממטיר על זקיף בתוך שרוול אנכי מצינור מגולוון. .3

 
 :לעבודות כבישים ורחבות תבוצענה דוגמאות כדלקמן

 
של היריעה מטר לפחות )ולפחות שתי "רצועות"  5של  רוחב -דוגמאות לסעיפי הגנה על מדרונות לכל סוג נדרש  .1

לרבות אופן העיגון במרכז ובקצוות. לביצוע דוגמה ייבחר  -והחפיפה הנדרשת( ולכל גובה המדרון )כולל הברמה(
 קטע במדרון הארוך ביותר במכרז/חוזה.

 ות כדלקמן:ראפ נדרשות דוגמא-ריפלבניית משטחי ותעלות  .2
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 מ"ר. 6לפחות  -ראפ -משטחי ריפ •

 משטח אחד שלם סביב קולטן לרבות שולי המשטח. -וז ראפ סביב קולטני ניק-משטחי ריפ •

מטר שיכלול את מוצא התעלה לשטח פתוח, או התחברות  לצינור  10קטע באורך  -ראפ -תעלות ריפ •
 ניקוז/מעביר מים.

מטר לפני הכיסוי. אם  2קטע באורך   -גיאוטכנית )גיאוטקסטיל(חצץ ועטיפת יריעה  לנקז מצינור ניקוז, •
תכלול דוגמת הביצוע גם את אופן החיבור  -ור לתא ביקורת/לצמ"ג ו/או כל מוצא אחרנדרש חיבור הצינ

 הנדרש.
 

 ת.מטר לפחות לרוחב המירבי שצויין בתוכניו 20לשבילי אופניים/מדרכות אספלט תבוצע דוגמה של  .3

 :)”MADE ASתת פרק מדידות "תכנית עדות"  )" 00.91
 

 תכניות עדות . –של העבודות לפני המסירה הסופית  –מין למסור למז הקבלן חייב
 מלאות ומדויקות של כל העבודות, כפי שבוצעו למעשה.

המדידה תבוצע בידי מודד מוסמך ובאחריותו המלאה וברמת פירוט שלא תרד מרמת הפירוט של כל תוכניות 
 העבודה שנמסרו לקבלן. 

 ם הבאים:נדרשות תוכניות עדות נפרדות לנושאי
 שלד הגן והטופוגרפיה    
 תוכנית הצמחייה    

 תוכנית השקייה, לרבות מיקום שרוולים, ראשי מערכת ומחשבי השקייה.    
 

 קרקעיות לכל סוגיהן. -במדידה יכללו גם עבודות תת
 תוכניות העדות חלות על הקבלן. כל העלויות הכרוכות בביצוע מושלם של 

עותקים )פלוטים(,  3, וכן CDשל המדידה הממוחשבת על גבי  dwgקובץ החומר שיימסר למפקח יכלול 
 חתומים בידי המודד המוסמך והקבלן.

 

 עבודות אבן 14פרק 
 

ול"( ואינן כל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי הבינמישרדי )"האוגדן הכח
 ורש.מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צוין כך במפ

 

 / שיש / גרניט בהרכבה יבשה פרק חיפוי קירות בלוחות אבן-תת 14.90
 

 הוראות כלליות       14.90.00
 
 אישור ממהנדס מורשה, המפרט את שיטת -מראש ובכתב –על הקבלן להציג למפקח  .1

 נדס לתקינות אופן וחומרי/ רכיבי החיפוי.וחומרי ביצוע החיפוי בהדבקה ואישור המה  
ו ערב  לשיפור ההדבקה מסוג  שיורה המהנדס ן טיט בטוני שהוסף לרבות הכרכוב, יוכלביצוע החיפוי, ל .2

 בכמות לפי הנחיות יצרן הערב, לשימוש ב"הדבקת אלמנטים של בטון טרומי בתנאי חוץ".
 דבך לנדבך.הבניה תבוצע כך שלא יווצרו מישקים אנכיים נמשכים מנ .3
י הפרט כיים לחלוטין, ברוחב אחיד ומדויק ולפתפרים ופינות פנימיות יבוצעו בקווים ישרים ואנ .4

 האדריכלי והקונסטרוקטיבי.
 המחיר כולל גם: .5

 ביצוע ועיבוד תפרי התפשטות
 ביצוע כל המישקים )פוגות(

 עיבוד פתחי הניקוז.
  

 
 
 

 חיפוי קירות בטון בלוחות גרניט נסורה 14.90.100
 

 גמר קיר .1
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יעשה כדוגמת  " / HONED / FLAMEDPOLISHEDמאבן טבעית נסורה בעיבוד "גמר קירות התומכים 
 בניין ו/או הקירות התומכים הקיימים במגרשים הסמוכים לכל מעבר כולל כוחלה. קירות ה

גמר קירות תמך כולל סיום חיפוי האבן בהתאמה לכרכובים משופעים לפי הפרט ושקע בחיפוי האבן מתחת 
על הקבלן להכין דוגמא בשטח ורק לאחר י ניקוז לפי הפרט. בפינות חובה להשתמש באבני פינה שלמות. לחור

 אישור המפקח ו/או האדריכל המתכנן ימשיך בעבודתו.
 

פנימית יותר להצמיד את  135גושניות. חל איסור על הדבקת פינה בפינה. בזוית  135ו/או  90אבני פינה בזוית 
ה זו לזו באופן שרוחב הפוגה )המישק( האנכי יהא קו ישר לחלוטין, והאבנים  תוצמדנאבני החיפוי באופן ש

 מ"מ. 10על הפוגה לא יעלה 
 

פי התוכניות, הפרטים ומסמכי -העבודה כוללת את כל הפעולות, החומרים והרכיבים הנדרשים על
 כו'(.המכרז/חוזה הכתובים, לרבות כל פעולות הגימור )כיחול, עיבוד פתחים, כרכוב ו

 
 מידות האבן .2

י בחירת האדריכל וסט ס"מ, במידות ובגוון לפ 3 -יבוד( של כהאבן תהיה נסורה בעובי התחלתי )לפני הע
 הפרטים.

או כל זווית אחרת הנובעת מתנוחת הקיר( תהיינה מעובדות מגוש, לפי הפרט  º90 /º 135כל אבני הפינה )
 האדריכלי. לא תאושר הדבקה.

 
 נקזים בקירות תמך .2

מאחורי  .110Øת ניקוז מפי.וי.סי. אפור בקוטר בתוך קירות הנציבים וקירות הכנפיים יורכבו ויבוטנו צינורו 
ס"מ ובתוכם   30/30/30גרם/מ"ר במדות  200צינורות הניקוז יותקנו שקים עשויים מבד גאוטכני במשקל 

ס"מ.חזית הנקז תבוצע לפי הפרט  5.0 -ס"מ, ואינו גדול מ 1.5 -ימולאו אבני חצץ מדורגים שקוטרם אינו קטן מ
 פרטים אדריכליים". -תמך האדריכלי בגליון "קירות 

 
 ן טבעית כלשהיקופינג מאב 40.05.391

 
ובנוסף לאמור בהם להלן   40'עבודות אבן' ופרק  - 14הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד פרק 

 מס' השלמות:
תאם ס"מ בגמר מנוסר או מסותת, הכל בה 8ריכל בעובי קופינג לקירות מאבן טבעית כלשהי לפי בחירת האד .א

 ריכלי.לפרט אד
 ש( יבוצע לפני החיפוי. איטום הקירות )במקרים בהם נדר .ב
 המישקים ימולאו בגוון לפי בחירת האדריכל, עובי ועומק בהתאם למצוין בפרט האדריכלי. .ג
 ין בפרט האדריכלי.מידות האבנים, גמר, דוגמת ההנחה )צורת החיפוי והקופינג( בהתאם למצו .ד
יתאים לתקן התאם למפרט הבינמשרדי והוראות יצרן והדבקת החיפוי תעשה לפי הוראות המפקח וב .ה

 1555,4004,1920הישראלי  
 

הכל בהתאם לפרטים, התכניות, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות והיצרנים, הנחיות המפקח באתר, דוגמא באתר 
 וע מושלם של העבודה.לאישור האדריכל, כולל כל הדרוש עד לביצ

 
 אופן המדידה:  מ"ר .

 
 
 
 
 
 
 
 

 ת פיתוחעבודו 40פרק 
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הלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי הבינמישרדי )"האוגדן הכחול"( ואינן כל ההוראות שיצויינו ל
 מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צוין כך במפורש.

 

 הוראות כלליות לכל עבודות הפיתוח   40.00
 

 כללי 40.00.00
 

 התקנתם/עיגונם כנדרש.כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור והתקנת הרכיבים, הובלתם  .א
 

רש ניקיון מוחלט  של כל הרכיבים/האבנים/המרצפות וכו' מכל שאריות טיט, בטון צבע, בכל העבודות נד .ב
 סימני צמיגים וכו'. רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים שאינם נקיים לחלוטין יוחלפו בידי הקבלן ועל

ים, י כל השטחים שבוצעו בכל האמצעים הסבירחשבונו.לאחר ביצוע מדרכות, או חלק מהן, יגן הקבלן על פנ
עד השלמת כל הליכי המסירה  -למניעת כל פגיעה בהם, לרבות טיט, בטון טיח, צבע, סימני צמיגים וכו'

 הסופית.
 

רכיבי העזר/הלוואי וזיון פלדה לבטון כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור, הובלה והתקנה , לרבות כל חומרי/ .ג
, וכל זאת במחירי היחידה המצויינים בכתב אף אם לא צויינו במפורש -ודותם של העבהנדרשים לביצוע מושל

 הכמויות של מכרז/חוזה זה.
 

 יציקות בטון  40.00.01

 
שפרת בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון, לרבות חלקי בטון יצוק המיועדים לחיפוי, כוללת העבודה א .א

 הבטון. 
של  50בפרק  ייןשטחים אנכיים/משופעים ביריעות כמצוהאשפרה תבוצע בכיסוי כל פני הבטון, לרבות מ

ימים. הרטבת היוטה תבוצע במספר  7המפרט הבינמשרדי ושמירת פני הבטון רטובים באופן רצוף, במשך 
טבה תבוצע בעודף עד נגירה בשולי פעמים ביום ככל שיידרש עפ"י תנאי מזג האוויר ומצב הבטון היצוק, וההר

 המשטחים.
 

גבי יריעת -ת שכבת בטון רזה תבוצע היציקה עלקת בטון ולא צויין שנדרשהן מבוצעת יציבכל העבודות ב .ב
כלולה במחיר  –אספקה, הנחה כולל חפיפה  –גבי התשתית. היריעה -מ"מ, אשר תונח על 0.3פוליאתילן בעובי 

 לום.סעיפים אחרים ואינה למדידה ותש
 

 אבן טבעית 40.00.02
 

י אבן שונים לסעיפים . נדרשו סוג2378נות בתקן הישראלי ת"י לאישור האבן תבוצענה כל הבדיקות המצויי .א
 יחולו ההוראות הנ"ל על כל סוג אבן בנפרד.-שונים

 

 הבדיקות תבוצענה במעבדה מורשית ודוחות המקור יועברו למפקח, לאישורו.  .ב
 

בדוגמאות העיבודים הנדרשים יוצגו פיאותיה  הינה כללית.  הגוונים והגדרת גוון האבן והעיבוד הנדרש ב .ג
 יתר פירוט מהמצויין במסמכי המכרז/חוזה. ו/או יתוארו בבסיור הקבלנים 

אישור דוגמאות שהציג, ו/או עלויות נוספות -לא תתקבלנה כל טענות ו/או תביעות מצד הקבלן בשל אי
 רצון המפקח ויועציו. -ולשביעות הכרוכות, לטענותיו, באספקת האבנים כנדרש

 

 הגלויות של האבנים.גם בכל הפיאות רשים לפני האבן נדרשים כל העיבודים שצויינו נד .ד
 
 
 
 
 

 עבודות  הכנה ופירוק  תת פרק:  40.01

 

 הפרק -הוראות כלליות לתת  40.01.00
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ת גיזום ועיצוב עצים קיימים לשימור יבוצע אך ורק בידי בעל תעודת "גוזם מוסמך" מטעם משרד החקלאו .א

 ירייה, בכל זמן ביצוע העבודה. ובנוכחות האגרונום ונציג מוסמך של מחלקת הגנים של הע
 

לחוק  89ר מוחלט לבצע פעולה כלשהי בעצים קיימים התואמים הגדרת "עץ בוגר" כהגדרתו בתיקון חל איסו .ב
שור בכתב התכנון והבנייה, אלא על פי הוראה מראש ובכתב מנציג מוסמך של מחלקת הגנים בעירייה, אי

 פקח בנוסף לכך.מפקיד היערות השיפוטי באתר העבודות ואישור המ
 קיימים לשימור, אלא בנוכחות נציג מוסמך של מח' הגנים בעירייה והאגרונום.  לא תבוצע כל פעולה בעצים

 חובת תיאום נוכחות בעלי התפקיד/המקצוע הנ"ל חלה על הקבלן. 
 

ל ך ורק לפי הוראה בכתב של המפקח ובנוסף לאחר קבלת כצע אתבו ו/או העתקה עקירת ו/או כריתת עצים .ג
היערות מוסמך. העקירה כוללת סילוק כל גוש השורשים של העץ האישורים הנדרשים מהעיריה ו/או מפקיד 

 ופינוי כל החומר למקום שפך מותר.גודל העצים ומין העצים משתנה. 
 נה.בסעיפי עקירה/כריתה כולל  המחיר גם אגרות ככל שתידרש

 
  -הגדרות .ד

יה וכן הוראות פקיד לחוק התכנון והבני 89חולו הגדרות תיקון לכל עניין הקשור להגנה על עצים בוגרים י
 היערות הארצי ו/או פקיד היערות האיזורי/מקומי.

 הקבלן יעסיק לעניין העצים הבוגרים מודד מוסמך. -מודד
אשר מונה רצי לטיפולים משמרים בעצים בוגרים, פי הנחיות פקיד היערות הא-אגרונום מורשה על -האגרונום
 לות בעצים לשימור ובקרבתם.לליווי בפועל ובנוכחות של כל הפעוזמינה על ידי המ

  

 עבודות הכנה לקראת עבודות עפר בקרבת עצים לשימור 40.01.01
 

 סימון העצים .א
 

שתתפו נציג שבוע ימים  לפני תחילת העבודות יבוצע סימון העצים לשימור. בקביעת העצים לשימור י .1
ודה פקח, מנהל העבוסמך של הרשות המקומית, המפקיד היערות הרלוונטי לאתר העבודות, נציג מ

 מטעם הקבלן והאגרונום שמונה ללוות את כל פעולות השימור.
תעוכבנה כל העבודות בקרבת העצים לשימור עד ביצוע  –חסר אחד או יותר מהמשתתפים שצויינו לעיל 

 ההליך בשלמותו.
לאישוש מיקומם המדוייק של כל  בלן  ועל חשבונו, לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך,ות הקבאחרי .2

מור. קובץ המדידה יועבר למתכנן עבודות העפר ותופק תוכנית עבודות עפר ותוכנית שלד העצים לשי
 וטופוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם העדכני של כל העצים לשימור.

אם  -יב כל הנוףמטר או סב 2.5סביב הגזע בגובה צבעוני ירוק, אשר ייקשר הסימון יהא באמצעות סרט  .3
 . הגזע נמוך יותר

 
 ת הכנה וגיזוםפעולו .ב

 

שבוע ימים  לפני תחילת העבודות יבוצע גיזום קל בכל העצים להקטנת הנוף ולהשלמת עבודות  .1
 הסניטציה.

 מהנוף הירוק.  25%-בעת הגיזום לא יורד יותר מ .2
( 1/4שקוטרם מעל רבע )ובמידותיו. לא תבוצע כל פעולה בענפים  בתקינות שלד העץחל איסור לפגוע  .3

ס"מ מהקרקע. לאחר הגיזום תבוצע מריחה יסודית של כל פצעי הגיזום מקוטר  130 מקוטר הגזע בגובה
 ס"מ ומעלה, במשחת עצים מאושרת בידי האגרונום. 3

 תבוצענה בנוכחות האגרונום המלווה. כל הפעולות בעץ ובפעולות ההגנה עליו )שיפורטו להלן( .4
, לאישוש מיקומם המדוייק של כל ה באמצעות מודד מוסמךחשבונו, לבצע מדיד באחריות הקבלן  ועל .5

העצים לשימור. קובץ המדידה יועבר למתכנן עבודות העפר ותופק תוכנית עבודות עפר ותוכנית שלד 
 ל העצים לשימור.וטופוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם העדכני של כ

אם  -ביב כל הנוףס מטר או 2.5אשר ייקשר סביב הגזע בגובה הסימון יהא באמצעות סרט צבעוני ירוק,  .6
 הגזע נמוך יותר. 

 לאחר שהושלם הגיזום יבוצע סימון וגידור כל עץ בנפרד או כל קבוצת עצים לשימור. .7
 מטר לפחות. 1.8גובה הגדר תהא גדר פח "אסכורית" או גדר "רשת מעויינים" מגולוונת ב

 דר בסרט צבעוני כמו צבע סימון העץ.יסומן ראש הג -ביצע הקבלן גדר רשת
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מטר מפני הגזע/ים אלא אם הורה המפרט המיוחד על מידה  3 -י הגדר יינעצו במרחק שלא יקטן מעמוד
 גדולה יותר.

 ס"מ. 40-דים על הקבלן לבצע תיאום מערכות קודם לנעיצת העמודים. עומק מירבי לנעיצת העמו
 מטר. 2.50 -מ המרחק המירבי בין עמודי הגדר לא יהא גדול .8
 כל עת, עד השלמת כל העבודות.הגדר תהא תקינה לחלוטין ב .9

 
 עבודות חפירה  וריצוף .ג

  
ס"מ. חפירה זו אם  15בתחום הגידור סביב העץ אסורה כל פעולת חפירה ו/או מילוי עולה על גובה של  .1

 תבוצע אך ורק בכלים ידניים ובנוכחות האגרונום. -בכתבמראש ו -הורה המפקח לבצעה
ס"מ.  40מטר מהגזע מוגבלת החפירה לעומק של  4ק של וץ לגידור סביב העץ /ים לשימור ועד מרחחמ .2

חפירה זו מותר שתבוצע בכלי מיכני ובלבד שיהא נוכח האגרונום והמפעיל והקבלן יישמעו להוראותיו 
 בשל גילוי/חשיפת שורש עבה.להגביל ו/או להפסיק את החפירה 

ינוי בעבודות העפר ה או לדרוש שנום האם לנתקו בניסור ומריחהתגלה שורש עבה יחליט האגרו .3
 הנדרשות במקום.

 ס"מ והפעולות כמצויין לעיל. 60מטר מהגזע תוגבל החפירה לעומק של  7מטר מהגזע ועד  4ממרחק של  .4
 למטרה כלשהי. מכלול ההוראות לעיל יחולו גם לגבי חפירת תעלות .5
רה בצד העץ ירות אינו נדרש, יש להימנע לחלוטין מחפיבמידת האפשר ובמקומות בהם הריצוף ו/או ק .6

 הפונה אל שטחי הגינון.
 

 השקייה .ד
 

 מערכת זמנית להשקיית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו התחלת העבודות. .1
 בגן. מ"מ ייפרש כצינור מחלק ויחובר למקור מים קיים 25צינור  .2
 ל/ש' בכל היקף הגזע.  2.3-2.0פת של טפט -ס"מ  30כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף כל  .3

 לפי הוראות המפקח. -ר הטפטפות ייקבע כך שכל השטח המגודר סביב העץ/ים לשימור יורטבמספ
 צינור הטפטוף יעוגן לקרקע באמצעות  ווי  מתכת.

 ובתוך ארגז הגנה. DCראש המערכת יהיה ממוחשב  .4
 אישור המפקח.הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת ל .5
 העבודות עד להתקנת מערכת ההשקייה הקבוע והכמויות העצים יושקו במשך כל תקופת .6

 והתדירות יהיו לפי הוראות מח' הגנים ברשות המקומית.
 ודות.הקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של מערכת ההשקייה במשך כל תקופת העב .7

 
 

'(בזק/ טלביזיה/הארקה וכו התאמת גובה תאי בקרה ) ביוב/ ניקוז/  41.01.02  
 

 בגובה שצויין בכתב הכמויות וכוללת מכסה, תקרה ותא. תאי ביוב/ניקוז/בזקהתאמת גובה  .1
 ס"מ יש לבצע ע"י תוספת טבעת בתאים עגולים.  5הגבהה מעל 

"בזק",  תבוצע כולל זיון לפי פרטי הביצוע  השלמת יציקה בתאים יצוקים, כדוגמת תאי בקרה של .2
 התאים. וריים שלהמק

 לות הנדרשות לכל תא ומכסהו.התשלום הוא קומפלט עבור כל הפעו
בכל מקרה נדרש אישורו של מהנדס הפרוייקט ו/או מהנדס התשתית )מטעם המזמין או בעל התשתית(  .3

 לאופן הביצוע, לרבות אופן עיגון רכיבי התא שגובהו הותאם.
 
 
 
 

 קירות בטון פרק-תת 40.50
 

 הוראות כלליות    40.50.00
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   משטחים ושבילים מבטון פרק-תת 40.51
 

 הוראות כלליות    40.51.00
  

 
 

 לשבילים ומדרכות 30-משטח בטון ב 40.51.16

 
 ס"מ. גמר לפי פרט אדריכלי. 22לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי  30-משטח בטון ב

 ט קונסטרוקטור.עבודות הקונסטרוקציה ייעשו על פי מפר
ביצוע העבודה, ורק עם לאות אלו ייעשו על ידי הקבלן בטרם ייגש מ”ר. דוגמ 4על הקבלן להכין דוגמאות בת 

אישור האדריכל והמפקח לדוגמאות אלו יחל בביצוע היציקה. מודגש בזה כי אשור המפקח והאדריכל לדוגמה 
 פי החוזה.אינו משחרר את הקבלן מכל אחריות שהיא, הכול בהתאם לסעי

 הכנת הדוגמה אינה למדידה ותשלום.
 

 טותתפרי התפש .1
 תפרי ההתפשטות יהיו כמסומן בתכניות.

מ"מ. הסרגלים יונחו לפי סט התכניות והפרטים  20/7סרגלים לתפרי היציקה יהיו מפליז במידות 
 האדריכליים.

 
 גמר חלק .2

יהיו לשביעות רצונו של המהנדס,  כל שטח בטון גלוי יעבור החלקה בהליקופטר. במידה ופני הבטון לא
סידורים הכל לפי דרישתם וללא כל בצע על חשבונו את כל התיקונים וההקבלן להאדריכל והמפקח יידרש 

תשלום נוסף. יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים מאושרים 
 ע"י המפקח.

 
 גמר מסורק .3

 ון החלקה בהליקופטר.טרם הסירוק יעבור הבט
ד כיוון תנועת ההליכה, ד וכנגחדש עם סיבי פוליאטילן בכיוון יחיסירוק הבטון ייעשה במטאטא רחובות 

במידה ופני הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס, האדריכל והמפקח יידרש הקבלן לבצע על חשבונו 
 ם נוסף.את כל התיקונים והסידורים הכל לפי דרישתם וללא כל תשלו

 
 גמר דפוק .4

מ"מ. לכל  5-3טר "הנקודות" . קוטון דפוק" ב"נקודות" צפופות ועדינותעיבוד פני הבטון באזמל לקבלת פני "ב
 "נקודות".  80ס"מ נדרשות  10X10משבצת של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדרגות וחגורות בטון פרק-תת 40.52
 

 הוראות כלליות   40.52.0

 
שה, המפרט את שיטת וחומרי ביצוע אישור ממהנדס מור -מראש ובכתב –על הקבלן להציג למפקח  .1

 ת.קירו/הקירות/טריבונות
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דוגמאות אלו ייעשו על ידי הקבלן בטרם ייגש לביצוע העבודה, ורק  מדרגות. 4על הקבלן להכין דוגמאות בת  .2
עם אישור האדריכל והמפקח לדוגמאות אלו יחל בביצוע היציקה. מודגש בזה כי אשור המפקח והאדריכל 

 החוזה.ר את הקבלן מכל אחריות שהיא, הכול בהתאם לסעיפי לדוגמה אינו משחר
 

כמפורט בתוכניות או הכנות   עיגון פלטות למעקה ו/או גדרדה בכל סעיפי בניית קירות תמך כוללת העבו .3
לעיגון הגדר/המעקה/העמודים כמפורט בתוכניות ללא מדידה ותשלום נפרד. בנוסף, כוללת העבודה גם ביצוע 

וז וכיחול בחומר על בסיס מלט לבן טות, ביצוע כל המישקים )פוגות(, עיבוד פתחי הניקועיבוד תפרי התפש
 ט לפי הנחיות האדריכל לגבי הגוון, ומהנדס הקירות לגבי הרכב ואיכות החומר לכיחול. בתוספת פיגמנ

 
הצינור  בחזית הקיר, יש לקדוח את חיפוי האבן לקבלת חורים עגולים, ולעגן את עגון מעקות אחיזהלצורך  .4

ך חיפוי האבן "קוצי" פלדה )מיתדים( קדוחים מבחוץ דר באמצעותעיגון  לא יותרבבטון מתחת לחיפוי האבן, 
 אל הבטון וריתוך הצינור לקוצים.

 
אבן ו/או אבן מלאכותית ו/או  אבן מתועשתו/או  אבן טבעיתבכל העבודות בהן האבן הנדרשת הינה " .5

 2378אות ת"י רכבת(, יחולו כל הורהמשמשות לחיפוי או בנייה מו " מסוג כלשהו ) לרבות מרצפותמתורבתת
בהתאמה, ולפי  378יחולו הוראות התקן הנ"ל ומפמ"כ  ביצוע העבודות . לגביתכונות האבן ומידותיהלגבי 

 העניין. 
 

, מכל סוג שהוא ועיבוד שולי הפתחים, כמפורט בתוכניות ובפרטים כלול חורי ניקוז בקירות התמךביצוע  .6
 חיר הקירות ואינו למדידה ותשלום נפרד.במ

 
כלול במחירי בנויים ולרבות היסודות שלהם  בקירות תמך, קירות גדר, קירות ישיבה/מושבים וןברזל הזי .7

 ואינו למדידה ותשלום בנפרד. היחידות
 

 התוויה וסימון לקירות, קירות גדר וקירות ישיבה  .8
 יכלול את:"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון המיקום המדויק של הקירות יסומן ע             

 י של הקיר התומך.האורכהציר  •

 שתי אבטחות לפחות.נקודת גובה קבועה כולל  •
 

על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר בצורה שתאפשר 
הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעה בהן אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו. על הקבלן לשמור על נקודות 

ואחריותו.לא ישולם בנפרד עבור העבודה הנ"ל,  על חשבונו -העבודה, יהיה עליו לשקמן ללא דיחויבזמן ביצוע 
 והתמורה עבורה תראה ככלולה במחירי היחידות המתייחסות לבצוע הקירות התומכים.

 
       תבניות .9

ות פלדה ים או תבנימש בתבניות מלוחות עץ לבוד )דיקט( חדשבכל עבודות היציקה חובה על הקבלן להשת
לא זיזים ובליטות. הקשירה של התבניות תהיה באמצעות שות. התבניות תהינה נקיות, חלקות ולחד

 .  P.V.C-"מרווחונים" )ספייסרים( מ
 התפרים בין התבניות יימרחו בחומר מילוי קשיח ויושחזו להעלמה מוחלטת של התפרים.  

, בחתך אחיד. לא תורשה כל "קפיצה" בחיבור אנכיות והאופקיות יבוצע קיטום בסרגל פלסטיינות הבכל הפ
 קטעי הסרגלים.בין 

תפרים ופינות פנימיות יבוצעו בקווים ישרים ואנכיים לחלוטין, ברוחב אחיד ומדויק ולפי הפרט האדריכלי 
 והקונסטרוקטיבי.

 
 

 ולא תאושרנה אבני פינה מודבקות.  שניותאבני פינה גולכל הקירות לסוגיהם, נדרשות  .10
 

 ות מהנדס הקירות !פי כל הורא-הנ"ל תבוצענה כל העבודות עלהוראות בנוסף ל .11
 

 
 מדרגות טרומיות מבטון  40.52.25

 
 מידות האבן, גמר האבן ואופן ההנחה .1
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ס"מ, בגוון  32-40ס"מ ורוחב מדרגה  15-17מדרגות טרומיות מבטון לרבות שקע וסרט אזהרה, בגובה של 
 .1918לפי ת"י  לבחירת האדריכל, בהתאם לסט התכניות והפרטים והכל

 מ"מ. 10 -וס של כפינת המדרגה קטומה בעיגול ברדי
 לפי המפרט. 20-הבניה על מסד בטון מזויין ב 
משני צידי גרם המדרגות ימשך מסד הבטון המזויין עד המפגש עם הסלעים החובקים את גרם המדרגות. פני  

 מדרגות  יוחלקו לקבלת אלכסון ישר וחלק.הבטון ובצידי ה
 

 

 ריצוף באבנים משתלבות  פרק-תת 40.53
 

 ליותהוראות כל    40.53.00
 
 

לפי הערך  -כל רכיבי/אבני הריצוף, לרבות אבני שפה ואבני צד למיניהן, יהיו תואמים התקן למניעת החלקה .א
סמכת מטעם מכון התקנים הנדרש לשטחי ציבור בתנאי חוץ. על הקבלן להציג למפקח אישור מעבדה מו

 שת.להוכחת ההתאמה המלאה הנדר
 

 מסומן בתכניות ועל פי בחירת האדריכל.דגם הנחת המרצפות והגוונים יהיו על ידי ה .ב
 

חיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימוש במרצפות מסוג כלשהו  .ג
בין גוון לגוון הריצוף בקווי שינוי כיוון דוגמת הריצוף, במעבר  יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי

 .לא יותר השימוש  בגליוטינה. בניסור -קיר וכו' ובמפגש עם אלמנט כגון מדרגות, 
 

משטח רצפת/אבן  30% -חל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ .ד
פי הוראות -את המרצפות/אבנים סמוכות והכול על סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה

 דריכל.הא
להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם התקבל אישור האדריכל לכך חל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט  .ה

 מראש ובכתב. 
 

לביצוע מדרכה/רחבה/שביל  שהינו שילוב של ריצוף עם יציקת בטון באתר )עם גימור כלשהו(, יבצע הקבלן  .ו
 כך ישלים את הריצוף.-השפה, ואחר כל יציקות הבטון, לרבות התושבת האינטגרלית לאבניראשית את 

 
 ת ישרה באבני שפה ואבני צד מסוג/דגם כלשהו ישתמש הקבלן בזווית שלמה לביצוע זווי .ז

)יחידה אחת( מייצור של יצרן אבני של אבני השפה ומאותה סדרת ייצור. לביצוע זווית שאינה זווית ישרה 
ומעוגנים באופן  שהמרווח המירבי בין אבן הקבלן חלקים שווים במידותיהם ומנוסרים בדייקנות ישתמש 

 -ס"מ. במקומות הנדרשים ישלים הקבלן 30מ"מ. אורך מינימלי של כל אבן יהא  5לא יעלה על לאבן 
 כדוגמת אבני שפה/צד שלמות. -בהשחזה ידנית את הפאזה/הקיטום

 
וה אבנים באורך שו –יק בניסור מדוי –להכין חובה על הקבלן -ם מסוג כלשהולביצוע אבני שפה לשולי שבילי .ח

 מ"מ. 8י.רוחב מישק )פוגה( מירבי בין אבני שפה לא יעלה על ואחיד לכל קשת/קטע מעגל
 

עם פיגמנט או ללא פיגמנט( נדרש  -לביצוע עבודות לבטון גלוי כלשהו )מסורק, חלק, "החלקת מדה", "דפוק"  .ט
 . 3/8גרגר מירבי של "עם  30-בטון ב

 
רים ואח"כ עיבוד פני הבטון סימנים מעגליים או אחללא  -דה של כל פני הבטוןהחלקה אחי -גמר פני הבטון .י

מ"מ. לכל משבצת של  5-3באזמל לקבלת פני "בטון דפוק" ב"נקודות" צפופות ועדינות. קוטר הנקודות" 
10X10  נקודות".  80ס"מ נדרשות" 

 
 לפסי האבן הנסורה, כולל שורת ן נסורה, יבוצע הריצוף בהתאמהות נפגש  בריצוף אבבמקום שריצוף משתלב .יא

בניצב לפס האבן מכל צד של הפס, וכן במפגש שטחי ריצוף עם קירות המבנה. יתרת מרצפות משתלבות 
הריצוף בדוגמת פרקט, כמצוין בתכניות. המחיר כולל ריצוף בדוגמת פרקט, או בדוגמת קווים אורכיים 

 ליים לפי הפרטים.ומעג
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 בעבודה. שאי הקבלן להמשיךעל ידי האדריכל והמפקח יהיה ררק לאחר אישור החומר והדוגמה  .יב
 

 

 ריצוף באבנים משתלבות דגם "טרנטו מסותת"  40.53.0800

 
 מידות האבן, גמר האבן ואופן ההנחה           . 1

ס"מ  13.5/21.6, 13.5/14.5, 10/12.5ות ס"מ דגם "תל אביב החדשה" במיד 7ריצוף באבנים משתלבות עובי 
 יות והפרטים. לפי בחירת האדריכל וכמפורט בסט התכנתת, בגוון ובגמר מסו

ההנחה של האבן תעשה בצמידות זו לזו ובניצב לכיוון ההליכה אלא אם מפורט אחרת בתכנית הריצופים 
 ובסט הפרטים. 

הריצוף, להדק את המשטח בעזרת מכבש ולטאטא לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי על פני משטח 
 מילוי המישקים.ל לאת החו

ל אחד מסוגי הריצוף, על פי הדגמים והפרטים הנדרשים בתכניות. הדוגמה על הקבלן לבצע קטע דוגמה לכ
 מ"ר לפחות. הכנת הדוגמה אינה למדידה ותשלום. 4תהיה בשטח של 

 
 

 תלבות דגם "אקרסטון סיטי"ריצוף באבנים מש  40.53.0830/  40.53.0840 
 
 ואופן ההנחה , גמר האבןמידות האבן           .1

, 15/15, 10/10ס"מ לפי פרט, דגם "אקרסטון סיטי" במידות  6או  ס"מ 7עובי ריצוף באבנים משתלבות 
ס"מ ובגמר מלוטש, בגוון לפי בחירת האדריכל וכמפורט בסט התכניות  30/30, 15/30, 20/20, 10/20

 והפרטים. 
ון ההליכה אלא אם מפורט אחרת בתכנית הריצופים ההנחה של האבן תעשה בצמידות זו לזו ובניצב לכיו

 ובסט הפרטים. 
לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי על פני משטח הריצוף, להדק את המשטח בעזרת מכבש ולטאטא 

 את החול למילוי המישקים.
דוגמה ניות. הריצוף, על פי הדגמים והפרטים הנדרשים בתכעל הקבלן לבצע קטע דוגמה לכל אחד מסוגי ה

 אינה למדידה ותשלום.מ"ר לפחות. הכנת הדוגמה  4היה בשטח של ת
 

 מדידה ותשלום            . 2
ס"מ  3-4העבודה כוללת מדידה וסימון, הכנת צורת דרך )שתית( בהידוק, אספקה והנחה, שכבת חול בעובי 

 רט הבינמשרדי לביצוע מושלם באתר.וכל הנדרש בסט הפרטים ובמפ
 צוף. המדידה: מ"ר רי

 
 

 סים(אבן סימון/אזהרה )עם בליטות או פ  40.53.2502
 
 מידות האבן, גמר האבן ואופן ההנחה            .1

 ,6חלק  1918לפי ת"י אבן סימון/אזהרה מוביל )עם בליטות או פסים( בהנמכת ריצוף במעברי חצייה 
 רטים. דריכל וכמפורט בסט התכניות והפמ, בגוון לפי בחירת האס" 20/20ס"מ ובמידות  6בעובי 

ובניצב לכיוון ההליכה אלא אם מפורט אחרת בתכנית הריצופים  ההנחה של האבן תעשה בצמידות זו לזו
 ובסט הפרטים. 

לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי על פני משטח הריצוף, להדק את המשטח בעזרת מכבש ולטאטא 
 למילוי המישקים. את החול

ם בתכניות. הדוגמה הנדרשי סוגי הריצוף, על פי הדגמים והפרטיםעל הקבלן לבצע קטע דוגמה לכל אחד מ
 מ"ר לפחות. הכנת הדוגמה אינה למדידה ותשלום. 4תהיה בשטח של 

 
 

 אבני שפה וגן, אבני תיחום   פרק-תת 40.54
 

 הוראות כלליות    40.54.00
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לפי הערך  -החלקה היו תואמים התקן למניעתאבני שפה ואבני צד למיניהן, יכל רכיבי/אבני הריצוף, לרבות  .א
חוץ. על הקבלן להציג למפקח אישור מעבדה מוסמכת מטעם מכון התקנים  לשטחי ציבור בתנאי הנדרש

 להוכחת ההתאמה המלאה הנדרשת.
 
 דגם הנחת המרצפות והגוונים יהיו על ידי המסומן בתכניות ועל פי בחירת האדריכל. .ב

 
הו י העבודות שיש בהם שימוש במרצפות מסוג כלשחיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפ .ג

יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף בקווי שינוי כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון 
 .בגליוטינהלא יותר השימוש  . בניסור -ובמפגש עם אלמנט כגון מדרגות, קיר וכו' 

 
 בןמשטח רצפת/א 30% -אשר שטחן מהווה פחות מחל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנוסרות  .ד

פי הוראות -סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את המרצפות/אבנים סמוכות והכול על
 האדריכל.

ור האדריכל לכך חל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם התקבל איש .ה
 מראש ובכתב. 

 
תר )עם גימור כלשהו(, יבצע הקבלן וף עם יציקת בטון באל  שהינו שילוב של ריצלביצוע מדרכה/רחבה/שבי .ו

 כך ישלים את הריצוף.-ראשית את כל יציקות הבטון, לרבות התושבת האינטגרלית לאבני השפה, ואחר
 

 כלשהו ישתמש הקבלן בזווית שלמה לביצוע זווית ישרה באבני שפה ואבני צד מסוג/דגם  .ז
צור. לביצוע זווית שאינה זווית ישרה י השפה ומאותה סדרת יישל יצרן אבני של אבנ)יחידה אחת( מייצור 

ישתמש הקבלן חלקים שווים במידותיהם ומנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן  שהמרווח המירבי בין אבן 
 -ס"מ. במקומות הנדרשים ישלים הקבלן 30ל אבן יהא מ"מ. אורך מינימלי של כ 5לאבן לא יעלה על 

 פה/צד שלמות.כדוגמת אבני ש -חזה ידנית את הפאזה/הקיטוםבהש
 

אבנים באורך שווה  –בניסור מדוייק  –חובה על הקבלן להכין -לביצוע אבני שפה לשולי שבילים מסוג כלשהו .ח
 מ"מ. 8פה לא יעלה על ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.רוחב מישק )פוגה( מירבי בין אבני ש

 
פיגמנט או ללא פיגמנט( נדרש  עם -, "דפוק"שהו )מסורק, חלק, "החלקת מדה"לביצוע עבודות לבטון גלוי כל  .ט

 . 3/8עם גרגר מירבי של " 30-בטון ב
 

ללא סימנים מעגליים או אחרים ואח"כ עיבוד פני הבטון  -החלקה אחידה של כל פני הבטון -גמר פני הבטון .י
מ"מ. לכל משבצת של  5-3הנקודות" לת פני "בטון דפוק" ב"נקודות" צפופות ועדינות. קוטר באזמל לקב

10X10 נקודות".  80נדרשות  ס"מ" 
 

במקום שריצוף משתלבות נפגש  בריצוף אבן נסורה, יבוצע הריצוף בהתאמה לפסי האבן הנסורה, כולל שורת  .יא
במפגש שטחי ריצוף עם קירות המבנה. יתרת מרצפות משתלבות בניצב לפס האבן מכל צד של הפס, וכן 

בדוגמת פרקט, או בדוגמת קווים אורכיים  פרקט, כמצוין בתכניות. המחיר כולל ריצוף הריצוף בדוגמת
 ומעגליים לפי הפרטים.

 
 רק לאחר אישור החומר והדוגמה על ידי האדריכל והמפקח יהיה רשאי הקבלן להמשיך בעבודה .יב

 
 ס"מ 10/20/100אבן גן ללא פאזה במידות  40.54.614

 
 מידות האבן, גמר האבן ואופן ההנחה .1

 לפי בחירת האדריכל וכמפורט בסט התכניות והפרטים.  ס"מ, בגוון 10/20/100פאזה במידות  ן ללאאבן ג
 ההנחה של האבן תעשה בצמידות זו לזו ובהתאם לתכנית הריצופים ולסט הפרטים. 

היה על פי הדגמים והפרטים הנדרשים בתכניות. הדוגמה תעל הקבלן לבצע קטע דוגמה לכל אחד מסוגי הריצוף, 
 דידה ותשלום.מ"ר לפחות. הכנת הדוגמה אינה למ 4טח של בש

 
 

 גומות לעצים פרק -תת   40.56
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 הוראות כלליות    40.56.0
 
 על הקבלן להקפיד שהעץ יעמוד במרכז העיגול או הריבוע. מיקום הסגמנטים ייעשה לפני תכנית הנטיעה.  .1
לגובה הנדרש, יהדק וירפד בחול  חת הסגמנטים, יחפור או יוסיף אדמה בהתאםסמן את מקום הנהקבלן ימדוד וי .2

ס"מ מתחת ליסוד, יספק סגמנטים שהוגדרו לו בפרטים ובכ"כ, מהסוג המקובל בעירייה וימלא את  10בעובי 
 הרווחים שבין הסגמנטים.

 מנטים יסופקו ע"י הקבלן.בניית הסגמנטים כוללת גם יסוד וגב בטון, כל החומרים כולל הסג .3
תיקון סביב הגומה ישתמש נטים. לשם מדרכה ואת המרצפות מסביב לסגמבמידת הצורך, הקבלן יתקן את ה .4

הקבלן במרצפות שפורקו לצורך פתיחת הגומה / במרצפות חדשות לפי תכנית הריצופים והפרט האדריכלי. במידה 
עפ"י כתב הכמויות. על הקבלן להגן על התיקון במשך שני וישברו יספק הקבלן מרצפות חלופיות, והתשלום יעשה 

 מים מפני דריכה ולהרטיב את הבטון.י
 הסגמנטים הכוללת גם יסוד וגב בטון תיעשה לפני הנטיעה, כמפורט במפרט, בפרט ובכתב הכמויות.  בניית .5
 כל החומרים, למעט מרצפות, יסופקו ע"י הקבלן. כל העבודות בסעיף זה על חשבון הקבלן. .6
ם המדרכה, יש לספק מרצפות מאותו הדגם שקיילהשתמש במרצפות שבורות ו/או פגומות לצורך תיקוני אין  .7

 בשטח / במרצפות חדשות לפי תכנית הריצופים והפרט האדריכלי.
בגמר יום העבודה יפנה הקבלן את כל השאריות והפסולת מאתר העבודה לאתר פסולת מאושר ע"י משרד להגנת  .8

 ו, וישאיר שטח נקי.הסביבה על חשבונ
עבודה, ורק עם אישור האדריכל צוע הייעשו על ידי הקבלן בטרם ייגש לבי על הקבלן להכין דוגמה. דוגמאות אלו .9

והמפקח לדוגמאות אלו יחל בביצוע הגומחות. מודגש בזה כי אשור המפקח והאדריכל לדוגמה אינו משחרר את 
 זה.הקבלן מכל אחריות שהיא, הכול בהתאם לסעיפי החו

 הכנת הדוגמה אינה למדידה ותשלום. .10
 

 

 מ"מ 10וזוויתני ברזל בעובי   פלאחמסגרת תיחום גומה לעץ מ  40.04.0797/  40.04.0799

 
 מסגרת תיחום מרובעת ו/או עגולה לעצים במדרכות או בשטחים מרוצפים. .א
 מידות המסגרת בהתאם למציין בפרט ובכ"כ. .ב
בחירת וון וצבוע בתנור בגוון לפי מ"מ, מגול 150מ"מ, ובגובה  10בי המסגרת מפלאך ובזוויתני ברזל בעו .ג

 האדריכל, לפי פרט.
 גרת באמצעות יסודות בטון בהתאם למצוין בפרט.עיגון המס .ד
על הקבלן להקפיד שהעץ יעמוד במרכז העיגול או הריבוע. הקבלן יתקן את המדרכה ואת המרצפות  .ה

הנטיעה או לאחריה )במקרה שגוש השורשים גדול  מסביב למסגרות. התקנת המסגרות תיעשה לפני
סגרות, יחפור או יוסיף אדמה בהתאם לגובה הקבלן ימדוד ויסמן את מקום הנחת הממפתח המסגרת(. 

 הנדרש.
 

המחיר כולל  יסוד בטון ע"ג מצע סוג א' מהודק וכל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לפרט האדריכלי, 
 אות המפקח ועד לביצוע מושלם.דוגמא בשטח לאישור האדריכל, הור

 
 
 

 העץ קי לעצים במידות בהתאם לפתחסריג מרובע אופ  40.56.0300

 
 דות הסריג ואופן ההנחהמי .1

 סריג מרובע אופקי לעצים במידות בהתאם למידות הפתח לעץ, ובקוטר פנימי לפי תכניות וסט פרטים.  
 .1918הכל לפי ת"י בדגם ובגוון לבחירת האדריכל, בהתאם לסט התכניות והפרטים ו

 ומפוסט ממקור וטיב מאושר.גן מעורבת בזבל רקוב ו/או ק-מילוי באדמת
 
 שלוםמדידה ות .2

העבודה כוללת מדידה וסימון לפי תכנית צמחייה, ביסוס לסריג ע"י מסד בטון / קוצים / אחר בהתאם לפרט 
רטים ובמפרט הבינמשרדי ס"מ מתחת למסד הבטון וכל הנדרש בסט הפ 15יצרן, שכבת מצע סוג א' בעובי 

 לביצוע מושלם באתר.
 מדידה: יח'.
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 ריהוט רחוב 44ק רפ
 

ינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי הבינמישרדי )"האוגדן הכחול"( ואינן כל ההוראות שיצוי
 מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צוין כך במפורש.

 

 ישיבה וחיפוי דק עץ פרק אשפתון, עמודי מחסום, מערכות  -תת 44.01
 

 הוראות כלליות  44.01

 
 המקומית.ע"י אגף שפ"ע ברשות  ושר מראש ובכתבדגם האשפתון יא .1
האשפתון יהיה בדגם המצויין בפרט או ש"ע שאושר ע"י האדריכל ואגף שפ"ע ברשות המקומית וכולל פח  .2

 פנימי מגולוון, קשור בשרשרת לגוף האשפתון.
גן. הבטון -תתחת לפני ריצוף/אספלט ו/או אדמאשפתון. ביסוד בטון מזויין מהעבודה כוללת אספקה ועיגון ה

כן, השלמת ריצוף סביב רגלי -במחיר היחידה ואינה למדידה בנפרד. כמו כלולה, אשר אספקתו 20-ב
 אם האשפתון בשביל מרוצף, בהתאם להוראות המפקח. -האשפתון

 2. לכל רגל יוברגו לפחות 1/2"-טר שלא יפחת מרגלי האשפתון יעוגנו באמצעות מוטות בעלי הברגה בקו .3
פני הרצוף ליסודות בטון במידות שייקבעו ע"י היצרן. ם או בזוגות, יעוגנו מתחת ל, כבודדי. הברגיםברגים

 ס"מ.  20אורך מינימלי לחלק המעוגן בבטון של מוט הברגה יהא 
 ה, למניעת פתיחת האום.לאחר הידוק האומים יש לנסר את יתרת ההברגה ולמעוך את קצה ההברג .4
קדמותו לאחר השלמת עיגון או אספלט מדרכות קיים והחזרת המצב להמחיר כולל: פירוק ריצוף משתלבות ו/ .5

 האשפתון.
 

 אשפתון מפח מנוקב דגם "קוסמוס על רגל" 44.01.40

 
 מידות האשפתון ואופן ההנחה .1

ש"ע, כולל מיכל פנימי בנפח  אשפתון מפח מנוקב דגם "קוסמוס על רגל" תוצרת "עמית ריהוט רחוב וגן" או
 הכיוונים. לפי פרט יצרן. חריטת לוגו העירייה בשנית, מאפרה וליטר מפח מגולוון קשור בשרשר 45

 האשפתון בגמר ובגוון לפי בחירת האדריכל.
 כל חלקי המתכת יגלוונו. הגלוון ע"י טבילה באבץ חם.

 האשפתון יותקן על פי סימון התכנית ובצורה אנכית.
 ן לקרקע על פי פרט ביצוע יצרן.האשפתון יבוט

 
 מדידה ותשלום .2

פקה, התקנה, יסוד הבטון ואת עבודות העפר והמצעים, הכל מדידה וסימון, אסהובלה ולל שפתון כמחיר הא
 קבוע ומושלם באתר לפי כל הנדרש בסט הפרטים ובמפרט הבינמשרדי .

 המחיר ליח'.

 על עמוד תאורה אשפתון מפח מנוקב דגם "קוסמוס" תלוי 44.01.41

 
 מידות האשפתון ואופן ההנחה         .1

 45רה. תוצרת "פ.ל.ה" או ש"ע, כולל מיכל פנימי בנפח תלוי על עמוד תאואשפתון מפח מנוקב דגם "קוסמוס" 
 ליטר מפח מגולוון קשור בשרשרת, מאפרה וחריטת לוגו העירייה בשני הכיוונים. לפי פרט יצרן.

 ב אבן גבירול.האשפתון כדוגמת הקיים ברחו
 ל.האשפתון בגמר ובגוון לפי בחירת האדריכ

 ץ חם.כל חלקי המתכת יגלוונו. הגלוון ע"י טבילה באב
 האשפתון יותקן על פי סימון התכנית ובצורה אנכית.

 האשפתון יבוטן לקרקע על פי פרט ביצוע יצרן.
 
 מדידה ותשלום          . 2

הכל  אספקה, התקנה, יסוד הבטון ואת עבודות העפר והמצעים, מדידה וסימון,הובלה, מחיר האשפתון כולל 
 ובמפרט הבינמשרדי .קבוע ומושלם באתר לפי כל הנדרש בסט הפרטים 
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 המחיר ליח'.
 
 

 עמוד מחסום דגם "גליל חלק נשלף"  44.01.0233

 
 העמוד.  עמודי מחסום עשויים מצינור ברזל במידות כמצוין בכ"כ ובפרטים, עם כיפת ברזל מרותכת בראש .א
 וראה בכתב של המפקח. התקנת העמודים לפי המסומן בתכניות או לפי ה .ב
" )נמדד בנפרד( או ע"י ניסור מרצפות. לא תותר 2ע"י אלמנט חבק דגם "ת"א  השלמת ריצוף מסביב לעמודים .ג

 השלמות בטון מסביב לעמודים. 
 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל. .ד
 התקנה באמצעות יסוד בטון. .ה
 

אדריכל כולל כל הדרוש עד לביצוע ם לפרט האדריכלי, הנחיות המפקח בשטח, דוגמא לאישור ההכל בהתא
 מושלם.

 
 דידה: יח'.אופן המ

מדידה וסימון, אספקה, התקנה, יסוד הבטון ואת עבודות העפר והמצעים, הכל קבוע הובלה מחיר העמוד כולל 
 ומושלם באתר לפי כל הנדרש בסט הפרטים ובמפרט הבינמשרדי .

 
 

 עמוד הטענה סולרי 44.01.265

 
 .ון של העמודבמרחב העירוני, בעל פאנלים סולארים  בחלקו העלי עמוד הטענה סולארי הניתן להצבה .א
 .מוגני מים USB הטענה מהירה במיוחד. שקעי .ב
 .WPC מ"מ בשילוב 8עשוי מתכת, כל חלקי המתכת צבועים צביעה אלקטרוסטטית בחום, פח  .ג

 
עד לביצוע ות המפקח בשטח, דוגמא לאישור האדריכל כולל כל הדרוש בכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחי

 מושלם.
 

 אופן המדידה: יח'.
 

מדידה וסימון, אספקה, התקנה, יסוד הבטון ואת עבודות העפר והמצעים, הכל קבוע הובלה ד כולל מחיר העמו
 ומושלם באתר לפי כל הנדרש בסט הפרטים ובמפרט הבינמשרדי .

 
 
 
 

 

 ושב ומשענת"מערכת ישיבה דגם "מ 44.01.290
 

 ההנחה מידות מערכת הישיבה ואופן          .1
אריכא או ש"ע במידות לפי פרט יצרן, עשוי בטון בגמר  מערכת ישיבה דגם "מושב ומשענת" תוצרת חב' שחם
 מסותת. מערכת הישיבה בגוון לפי בחירת האדריכל.

 מערכת הישיבה תותקן על פי סימון התכנית ובצורה אנכית.
 תבוטן לקרקע על פי פרט ביצוע יצרן.מערכת הישיבה 

 
 מדידה ותשלום           .2

ה וסימון, אספקה, התקנה, יסוד הבטון ואת עבודות העפר מדידהובלה , מחיר מערכת הישיבה כולל 
 והמצעים, הכל קבוע ומושלם באתר לפי כל הנדרש בסט הפרטים ובמפרט הבינמשרדי .

 המחיר ליח'.
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 ר ממוחזר "במבוק"דק עץ מחומ  44.01.0016

 
  כללי .א

ובהתאם לדוגמא ת מכון התקנים ויהיו בהתאם לתוכניות, הפרטים השונים כל הסעיפים יענו לדרישו
 מאושרת.

 כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור. 
יש למרוח ע"י ריסוס ושכבת זפת  -כל חלקי המתכת הבאים במגע עם קרקע כגון רגלי ספסל ואשפתונים 

הקרקע המתוכננים.  העץ שבשימוש הפריטים  ס"מ מעל גובה פני 5על שכבת הגילוון והצביעה, עד קר מ
לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה. צבע המתכת ולוחות העץ יהיה בגוון לפי בחירת  השונים יהיה

 האדריכל.
 

 מידות  .ב
וקציה. לא תורשה סטיה כל המידות של הפרופילים, מוטות, עמודים, וכו' בהתאם לפרט מהנדס קונסטר

י תכניות סטרוקטור בלבד. כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבמהמתוכנן אלא באישור האד' והקונ
 ותאושר בחתימת ידם של האדריכל  והקונסטרוקטור.

לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים 
 ומושלם של העבודה.הדרושים לביצוע מדויק 

 
 חומרי עזר .ג

יהיו ממין משובח ביותר. בכל  ים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו',כל חומרי העזר כגון ברג
 מקום שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות. 

 
  חומרים .ד

צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים, מחתיכה אחת, ישרים,  כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים )אלא אם
הכל לפי המידות הרשומות בתכניות ובפרטים.  נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל אורכם.

את המוטות יש לנקות ולהחליק בפינות. חורים לברגים יש לקדוח )ולא לשרוף(. הברגים יהיו מגולוונים 
 ים לפחות.ש. ההברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה, בשני סיבובבאורך מתאים ובקוטר לפי הנדר

 
 גילוון וצביעה .ה

 צבעהכנה לביצוע גילוון ו .1
לפני גלוון וצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה קליפתית או כל חלודה 

ימית לפי דרישות אחרת, גבשושית וכו'. הניקוי ייעשה  בשיטת "סנדבלסט", בכל שיטה מכנית או כ
 גלוון וצביעה של מתכת.  המפקח. ניקוי זה ייעשה בכל מקרה לפני

 גלוון  .2
שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה  אלא אם צוין במפורש אחרת בתוכניות  כל חלקי המתכת  

מיקרון, הכל לפי דרישות ת"י  100יגולוונו בחם,  בטבילה באמבט,  כשעובי הגלוון המזערי הוא 
918 . 

מבט חם יגולוונו בהתזת אבץ מ"מ ועלולים להתעוות בטבילה בא 5 -מתכת שעוביים קטן מחלקי 
 יעה מסוג זה.חם במפעל המתמחה בצב

 צביעת מתכת מגולוונת .3
 צביעת מוצרי פלדה מגולוונים, תבוצע כדלקמן:

 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה.  •

  הסרת הברק בנייר לטש עדין.  •

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.  •

וגמת מטל רסט של ניר לט או ש"ע צביעה בשתי שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטני כד •
 מיקרון כל שכבה.. 60בעובי 

 צביעת  מוצרי פלדה שאינם מגולוונים .4
לפי התקן  2.5מוצרי פלדה שאושר ע"י המפקח בכתב שלא יגולוונו ינוקו ניקוי חול לדרגה של 

מיקרון ושתי שכבות  צבע פוליאוריטני כדוגמת  120השבדי ויצבעו בשכבה אחת של צבע אפוקסי 
 מיקרון כל שכבה. 60מטל רסט של ניר לט או ש"ע בעובי 

 בצוע הצביעה .5
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עבודות הצביעה תעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, הצביעה תיעשה במברשת או  בריסוס או צביעה 
 רת המפקח.אחרת בהתאם לבחי

דריכל, הכוונה לצבע מטאלי או שאינו מטאלי. על בכל מקום בו מצוין גוון המתכת לפי בחירת הא
קבלן לקחת בחשבון כי האדריכל רשאי לדרוש כי הגוון יהיה מטאלי, וכי לא תשולם כל תוספת ה

 בגין דרישה זו.
 .בנפרדכל עבודות הגלוון והצביעה יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא ימדדו  .6

 
 

 ביצוע אלמנטי מסגרות בבית המלאכה . ו
לזה, כך שבעת קביעתם במקום לא  שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זהיש להקפיד 

תהיינה סטיות. כל קצוות המוטות ישויפו מכל צידיהם, כל הגבשושיות בברזל יורחקו, כל שטחי המגע 
שמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים ישויפו וינוקו היטב. חיבורים יעשו בריתוך ח

פיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל או חדים, הכל לפי דרישת המפקח. כל עמודי הפרומעוגלים 
מ"מ לפחות. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש  3ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של 

 במידת חום מוגזמת.
תכים יהיו במישור קפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים המרוהריתוך יהיה מלא והי

 קים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש, אלא ע"י מכבש מתאים.אחד. לא יורשה יישור של החל
 

 נגרות אומן .ז
העץ יהיה חדש, בריא ויבש ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעים מפולשים, ללא 

 35ישות המפורטות בת"י לוך, וללא שום פגמים אחרים. העץ יתאים לנגרות אומן ולדרכתמי שמן ולכ
 . 206,  205סעיפים 

שלא יצבע בצבע שמן אלא רק בצבע שקוף, ואשר יהיה גלוי לעין, טעון אישור מוקדם של המפקח,  עץ
ייצור בחלקים לגבי מראהו, כיוון הסיבים שלו וכדומה. הקבלן יגיש לאישור המפקח, לפני שיתחיל ב

ה, החלקים אשר פניהם יישארו גלויים ללא צבע מכס הללו, דוגמא מייצגת מלוחות העץ. בעת ייצור
יותאמו הגוון וכיוון הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים, בהתאם להוראות המפקח. בהעדר דרישות 

בקוטר ובמספר  מיוחדות יהיה העץ עץ אורן פיני ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו בריאים,
 המותר לפי ת"י.

ועם סיבוב מותאם לכיוון עץ, החורים יסתמו בפקקי עץ בריא מאותו הסוג, באם יוצאו סיקוסים מתוך ה
סיבי העץ. המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ עקב ריבוי הסיקוסים או איזה סיקוסים 

 יוצאו ויסתמו בפקקים כנ"ל.
 

 מידות וסטיות מותרות .ח
חסות למידות העץ לאחר ההקצעה העץ המצוינות בתכניות ו/או הרשומות בכתב הכמויות המתיי מידות

מ"מ לכל היותר, ולגבי פאות  -+/ 1הסטייה המותרת במידות מוצרי הנגרות תהיה והעיבוד הסופי. 
מ"מ, בתנאי שהסטייה תהיה שווה לכל  -+/ 0.5ס"מ, תהיה הסטייה המותרת  10 -שמידתן קטנה מ

 הגובה או הרוחב של האלמנט או בהתאם לתקן. האורך,
 

 חיסון העץ .ט
הנקרא אימפרגנציה תעשייתית ויתאים לתקן  עץ יעבור תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ, תהליךה

 דק(: 4072) 1974הגנה על עץ, המבוסס על התקן הבריטי  262מפכ"מ  -הישראלי 

 ימת. הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת תת לחץ לשאיבת הרטיבות הקי •

 אטמוספירות. 10חץ גבוה של החדרה לעץ של חומרי חיסון כימיים המומסים במים בל •

 תת לחץ. שאיבת הרטיבות ע"י •

 הוצאת העץ מהדוד וייבושו עד לקבלת איזון הגרוסקופי מתאים.  •
 

 מוצרים מנגרות אומן .י
 עץ טבעי למוצרים .1

ית. העץ חייב להיות יבש העץ למוצרים אלה יהיה מחלקי עץ טבעי בלתי מעובד או מעובד חלק
והסתעפויות התקפת חרקים. חלקי העץ יהיו מקולפים, עיניים ובריא ללא שום סימני ריקבון או 

יקוטמו ויוקהו כך שלא תשארנה פינות חדות. העץ יחוטא ע"י חומרים מאושרים. סוג העץ 
 בהתאם לנדרש בתכניות.
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 עץ רב שכבתי .2
כתב הכמויות או בפרט. עובי הלמלות המרכיבות את העץ עד העץ מסוג קרולינה או פיני כמוגדר ב

 . מ אלא אם נכתב אחרת בכתב הכמויות או בפרטמ" 22
מ"מ אינו נחשב כעץ רב שכבתי והשימוש בו בהסכמה בכתב  42עץ המורכב מלמלות בעובי 
 כאלטרנטיבה לעץ רב שכבתי.

 

 הרכבת מוצרים מעץ .יא
מברזל או עץ בכל רוחב ייעשה על ידי שני ברגים לפחות, הרכבה וחיבור של לוחות עץ לקונסטרוקציה 

מים בלתי חלידים. כל הברגים, ווי החיזוק, עוגנים, של הלוח. הברגים לחיבור יהיו ברגים מתאי מכל צד
חבורים לבטון או מתכת יהיו ממין, גודל ומסוג שיבטיח יציבות מוחלטת. כל הזיזים, הבליטות והפינות 

 .החדות יקוטמו ויעוגלו
 

 דוגמאות .יב
 רם יספק המוצרים לאתר. חלקי נגרות אשר לאהקבלן יגיש דוגמאות של לוחות או חלקי עץ טבעי בט

יצבעו בצבע אטום, המכסה את המראה הטבעי, אלא יצבעו בחומרים שקופים, כגון לכה שקופה, טעונים 
 חיתוך ובייצור.אישור המפקח שיבדוק את המראה הכללי, הגוון, כיוון הסיבים וכו' בטרם יוחל ב

 
 צביעת נגרות .יג

דות צביעה, לרבות צבע במפרט הכללי לעבו 11וצעו לפי דרישות פרק כל עבודות הצביעה של הנגרות יב
 שמן, צבע שרוף בתנור, או צבעי עץ, ובגוון לפי בחירת האדריכל.

 " או ש"ע .2000צבעי עץ בגוונים שונים יהיו מסוג "קסילדקור" או "לזור  •

שכבות של צבע בגוון.  2 -פחות שכבה אחת של יסוד המכיל חומרים נגד ריקבונות עץ, והצביעה תהיה ל •
 צבע בגלזורה שקופה וחלקה, היא תהיה שכבה רביעית על היסוד והגוון.במידה ותהיה דרישה ל

על הקבלן לקחת בחשבון שכל חלקי העץ והמתכת יהיו צבועים בהתאם להנחיות האד', אלא אם נדרש  •
 אחרת.

 
 המדרך לוחות .יד

שכבתי מודבקים בדבקים -ות במבוק רבאחיד וללא פגמים. לוח העץ יהיה מסוג במבוק ממוחזר,   .1
 .ומיובשים בתנור ,שכבתי-ים בעלי תקן אירופאי לעץ רבהולנדי

מידות הלוחות לבחירת האדריכל ועל פי פרט אדריכלי. לאחר ההקצעה תהיה מידת הלוחות זהה    .2
וחות יהיו מהוקצעים ומוחלקים בכל צידיהם. אורך הלוחות וללא סטיות ברוחב ובעובי. הל

 לאישור המפקח.  בהתאם
ה לכל ה"דק", ללא סיקוסים או סימני ליבה. לא יורשה שימוש הלוחות יהיו אחידים במרא .3

בלוחות עם חורים או פגמים שתוצאתם מהספקה לקויה או עיבוד, אחסון, הובלה וכד'. לא תורשה 
 גוון הלוחות לבחירת האדריכל ולפי סט הפרטים.  המצוין בתכ'.החדרת ברגים עודפת על 

 העץ יעמוד בדרישות התקן מבחינת:   .4

 (. 4)דרגה    IVבדרגה שאינה פחותה מדרגה  755לפי ת"י  –באש  עמידות •

 . 3בדרגה שאינה פחותה מדרגה  755לפי ת"י -צפיפות עשן ועיוות צורה •

 : .5756B.S  מיון עץ לפי התקן הבריטי •

•  :Specification for Visual Strength Grading of Hardwood 

• Table 3: Grade Heavy Structural (THB)  

     .D70בדרגה  EN 338מה לתקן התא •
 נתוני העץ: .5

 Kg/M3 900צפיפות מינימום של  •

 Kg/M3 1,600מאמץ שבר מינימאלי של  •

 )במועד ההרכבה(. 20%תכולת רטיבות שאינה עולה על  •
גמר ביצוע הדק, סופית של לוחות המדרך: המפקח רשאי לדרוש צביעה סופית, לאחר צביעה       .6

 " או ש"ע.2000גמת "ורניט" או "לזור בשמן או בצבע עץ שקוף כדו
 

 :קורות הקונסטרוקציה . טו
 קורות ראשיות, עמודים והגבהות: .1
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ימות , לא מוקצע. או לוחות במבוק במידות המתא5תעשנה מעץ אורן סקנדינבי משובח, סוג  •
וקטור. מידות הלוחות המיועדים לשמש כלוחות משנה ללוחות הדק, באישור הקונסטר

 בהתאם למוגדר בתכניות ובאישור מהנדס קונסטרוקציות.והמרחק ביניהן יהיו 

 על כל חלקיו.  262הקורות תעבורנה אימפרגנציה לחיטוי נגד מזיקים, כנדרש במפמ"כ  •

 בעת ההרכבה.  20%-הה מלא יורשה שימוש בלוחות עץ בלחות הגבו •

ה באמבטיות. צבע המגן מפני רטיבות דוגמת תבוצע הגנה מפני רטיבות באמצעות טביל •
 "פוליגג" או ש"ע.

 קורות משנה לתמיכת המדרך:  .2

 תוצבנה קורות משנה הניצבות לקורות הראשיות.  •

 (. 2/"4)"  50/100נתוני קורות המשנה יהיו זהים לאלה של הקורות הראשיות למעט מידותיהן:  •

 זו.ס"מ זו מ 55 – 60 -המרחק בין הקורות המשנה יהיה כ •
 

 :ברגי חיבור .טז
או ש"ע, המותאמים לתווך המיועד לחיבור.  Torxעם ראש  SPAX-Specialברגי החיבור יהיו מסוג 

 לברגים, יש להכין שקע קוני מתאים לראש הבורג. 
במידות :   המותאמים לעץ  Sparx-Sיבוצע בבורגי  -לקורות התמיכה   חיבור לוחות ה"דק" .1

M6/60 הבורג. עומק כן מראש. כמו כן יוכן קדח קוני עבור ראש עם מישור החלקה. הקדח יו
 מ"מ ממידות הראש.  1-מ"מ וקוטרו ב 2-הקדח יהיה גדול ב

ללא  M6/120  במידות:  המותאמים לעץ  Sparx-Sיבוצע בבורגי  -חיבור קונסטרוקציית משנה  .2
 פירלה רציפה(.מישור החלקה )ס

 
 אופן המדידה: מ"ר. .7

לביצוע, אשר  ופרטי קונסטרוקציה SHOP DRAWINGS -ת סדנההעבודה כוללת הכנת תוכניו •
 נדרש אישורן בידי המפקח והאדריכל לפני הביצוע.

על הקבלן להציג דוגמאות כל רכיבי משטחי העץ )רכיבי פלדה ועץ(, לאישור מוקדם. הכנת הדוגמה   •
 לום.אינה למדידה ותש

קונן )באם יידרש( ולא ישולם בגין המחיר כולל את התמורה להכנת תוכניות הקונסטרוקציה ותי  •
 נפרד.הכנתן ב

העבודה כוללת מדידה וסימון, הכנת צורת דרך )שתית( בהידוק, אספקה והנחה וכל הנדרש בסט  •
 הפרטים ובמפרט הבינמשרדי לביצוע מושלם באתר.

 
 

 

 ברזיה ורכיביה 44.01.0017

 
 אריכא"  או ש"ע. הברזיה  הכוללת: קולר( מדגם "שיאון" של "שחם רזיה תהיה  ברזיית מים קרים )הב .א

 ברז אחד לשתיה נגיש לנכים וברז שני למילוי בקבוקים -עם לחצנים שקועיםברזים  2 •

 שוקת הברזיה יצוקה מבטון  •

 גוף הברזיה נירוסטה צבועה •

 עם פתח שרות בגוף הברזיה  220Vמערכת קרור  •

 קן להנחת בקבוקים עשוי מאלומניום יצוקמת •

 שוקת לניקוז  •
 
 
 

עבודה כוללת אספקת הברזיה, עיגונה לפי הוראות ברזיה תהיה עם ברזים ויחידת ניקוז צמודה. הה 
מ"א, וחיבורה למערכת ניקוז קיימת עם  20עד  6מ"מ דרג  25היצרן, חיבור למקום מים עם צינור בקוטר 

שמל וביצוע מ"א לפי המפורט בתכניות. כמו כן חיבור לח 15בית ניקוז עד או לח PVC 3צינור בקוטר "
 הנחיות היצרן. ארון לפי הנחיות יועץ חשמל ולפי
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 תאי הניקוז וחיבור המים יהיו מתוצרת יצרן הברזיה ויכללו מכסי פלדה יצוקה מסומנים .      
 המדידה: יח' קומפלט.                
 
 חבית ניקוז .ב

 15טר החורים נקייה מכל שאריות שמן ו/או כימיקלים. החבית ללא תחתית וקוהחבית תהא  
 לדצימטר רבוע. החצף יהא שטוף. חורים 15 -מ"מ.צפיפות החורים 

 גר'/מ"ר. -180את ראש החבית יש לכסות באריג גיאוטכני במשקל שלא יפחת מ 
ר מפורר מהחפירה. הבור ס"מ וסביב החבית יוחזר חומ 100X100X100הבור לחבית ייחפר במידות  

חבית יהא ת העומק אינה כוללת את שכבת אדמת הגן.ראש הייחפר מתחת לשכבת אדמות הגן, ומדיד
ס"מ לפחות מפני קרקע סופיים מתוכננים.המחיר כולל: אספקה, חפירה ו/או חציבה, התקנה  30בעומק 

 כמפורט וחיבור צינור הניקוז מהברזיה לחבית.המדידה: יח'  קומפלט.
 

 צינור אספקת מים .ג
, כולל פקת מים ממקור המים או מראש  מערכת ההשקייהלאס 6מ"מ דרג  25צינור פוליאתילן בקוטר  

 20הסתעפות לשתי ברזיות הממוקמות זו ליד זו, לפי הפרט והתכניות. הצינור יימדד רק באם יידרש מעל 
 מ"א לכל  ברזיה, אשר כלולים במחיר הברזיה.

, השרוול ימדד נחת הקו הנ"ל ימדד בנפרד.הצינור יושחל בשרוול מתחת לריצוףחפירה ו/או חציבה לה 
 מ"א לכל ברזיה. 20 -יאתילן, מעבר לבנפרד.המדידה: מ"א צינור פול

 
 צינור ניקוז .ד

 15תיקני לביוב, צינור ניקוז יימדד רק באם יידרש מעל לכל ברזיה, אשר  p.v.c-מ 3צינור ניקוז בקוטר " 
כן חיבור לחבית -כמוהברזיה. העבודה כוללת חיבור לתאי ניקוז קיימים או חדשים, מ"א כלולים במחיר 

 "י פרט.ניקוז )שתמדד בנפרד( עפ
 

ס"מ כולל כיסוי הצינור בחול והחזרת המצב לקדמותו. חפירת  15הצינור יונח על שכבת חול בעובי  
מ"א  15 -שיימדדו רק מעל ל ,3התעלה להנחת הצינור הנ"ל תמדד בנפרד. המדידה: מ"א צינור בקוטר "

 לכל ברזיה. )הכלולים במחיר הברזייה עצמה( 
 

 תא ביקורת לניקוז .ה
ס"מ כולל חוליות, תקרות, ומכסים מבטון טרום, הקרקעית תהיה  60לצנרת ניקוז בקוטר תא ביקורת  

ניתוק ס"מ לפי הפרט. העבודה כוללת חפירה זהירה לעומק הנדרש,  60מעובדת לתא בעומק  -20מבטון ב
מערכת ניקוז הקיימת לתא הנ"ל וחיבור כן כוללת העבודה חיבור -מערכת קיימת ובנית התא. כמו

 ת הניקוז מהברזיה.צינורו
 המדידה: יח' קומפלט. 

 
 חיבור צינור ניקוז לתא קיים .ו

ות חיבור צינור הניקוז לתא ביוב ו/או ניקוז קיים כולל חפירה זהירה לדפנות התא, חציבה וחיבור הצינור 
 לצינור.לתא. החיבור יהיה אטום לחלוטין ע"י סגירה בבטון מסביב 

 המדידה: יח' חיבור ק 
 
 

 פרק מאחזי יד-תת   44.50
 

 הוראות כלליות   44.00
 

 על מעקות ומאחזי היד להתאים לכל התקנים הנדרשים. .1
חרש, ובהתאם לנדרש מסגרות  19ופרק  06עבודות המסגרות יבוצעו בהתאם להוראות המפרט הכללי פרק  .2

 בתכניות ובפרטים.
מדויק של כל  פינה ו/או שבירה  יד לכל אורכם כולל מיקום-ר/מעקה/מאחזעל הקבלן לסמן את תוואי הגד .3

בגדר ביתד ברזל מסומנת בסרט סימון צבעוני. על הקבלן לבדוק את המידות באתר ולקבל את אישור המפקח 
י התאמה למסומן בתכניות עליו להודיע למפקח ולבצע בהתאם לתוואי לפני תחילת ביצוע. בכל מקרה של א

פלוס/מינוס, לא יחייב שינוי  5%פי יחידות בגבולות של ו. שינוי המידות  של מוצרים נמדדים ללהוראותי
 במחיר.
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 .918מיקרון לפי תקן  100כל חלקי המסגרות יהיו מגולוונים. הגלוון ע"י טבילה באבץ חם לעובי  .4
דריכל והמפקח וגמאות של אביזרי הפרזול ואביזרי חיבור וצביעת מסגרות לאישור האעל הקבלן לספק ד .5

 ה על פי בחירת האדריכל.באתר.  גוון הצביעה יהי
צביעת חלקי מסגרות תהייה בצבע שרוף בתנור, חלקי מסגרות אשר נדרש לבצע אותם באתר יצבעו במערכת  .6

 "טמגלס" של טמבור או ש"ע לפי הפירוט כדלקמן:

 .4/100לנקותו במדלל י השטח מאבק, לכלוך וכל גוף זר אחר. במידה ויש לכלוך שומני, יש ניקו •

 מקרון. 40-50מסוג "אפוגל" תוצרת טמבור או ש"ע בעובי  צביעת שכבת יסוד •

מקרון כל שיכבה. ה"טמגלס" הנו צבע  40-50שכבות צבע עליון מסוג "טמגלס" בעובי של  2 •
לפי נה על הברזל המגולוון. הצביעה הנ"ל תבוצע על פי הוראות היצרן, ופולאוריתני דו רכיבי מיועד להג

 ע.הנחיות האדריכל ביחס לגווניי הצב
הרכבת הגדר תבוצע ע"י מסגרים, אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים באתר, למעט ריתוך פס/צינור  .7

ינוקה  /  –אושר מראש ובכתב ובתנאי ש -אם נדרש כזה בכתב הכמויות. כל ריתוך באתר  -פלדה תחתון 
 קר באישור המפקח.ישוייף ויצבע בשתי שכבות צבע גלוון 

ת כולל את האספקה, ההתקנה, בסיס הבטון וכן עבודות העפר והמצעים, הכול מושלם מחיר אלמנטי המסגרו .8
 וקבוע באתר לפי תכניות ופרטים.

רטים הנדרשים בתכניות. הדוגמא תהיה על הקבלן לבצע קטע דוגמא של מעקה הבטיחות, על פי הדגמים והפ .9
פקח יהיה רשאי הקבלן להמשיך ור החומר והדוגמה על ידי האדריכל והממטר לפחות. רק לאחר איש 4בת 

 בעבודה.
 המחיר למ"א. .10

 

 מאחז יד מנירוסטה פלב"מ 44.05.420/  44.05.0400/  44.05.0385

 
 מידות מאחז היד ואופן ההנחה .1

 2.2 דופן עובי 2 " עליון צינור עובי .אדריכלית ותכנית פרט לפי תנותמש במידות למדרגות יד מאחז •
  .היותר לכל מטר 1.5 כל אנכיים עמודים .ותחלק מעוגלות פינות ליצירת המכופף

 .מ"ס 13 בקוטר עגול מתכת בכיסוי יכוסו לקיר המאחז חיבורי •

 .מ"מ 300 ובעומק 4 " בקוטר קדחים בתוך לקרקע או לקיר יבוטנו העמודים •

 1142,2142,4273 -1918 לת"י יתאים המעקה •
 

 וצביעה מסגרות עבודות .2

 ובהתאם ,חרש מסגרות 19 ופרק 06 פרק הכללי המפרט ותלהורא בהתאם יבוצעו המסגרות עבודות •
 .ובפרטים בתכניות לנדרש

  . QQ-P-35 תקן ע"פ פסיווציה יעברו הפלב"מ חלקי כל •

 למפקח להודיע עליו בתכניות למסומן התאמה אי של מקרה בכל ,באתר המידות את לבדוק הקבלן על •
 אותיו.להור בהתאם ולבצע

 .האתר הלחמות יורשו לא •

 הכול ,והמצעים העפר עבודות וכן הבטון בסיס ,ההתקנה ,האספקה את כולל המסגרות אלמנטי מחיר •
 .ופרטים תכניות לפי באתר וקבוע מושלם

 בת תהיה הדוגמא .בתכניות הנדרשים והפרטים םהדגמי פי על ,מעקה של דוגמא קטע לבצע הקבלן על •
 רשאי יהיה והמפקח האדריכל דיי על והדוגמה החומר אישור לאחר רק .לפחות אחת מעקה יחידת
 .ותשלום למדידה אינה הדוגמה הכנת .בעבודה להמשיך הקבלן

 

 גדרות ומעקות  פרק-תת 44.11
 

 גדר מלוחות פח טרפזי דגם "איסכורית לבנה" 44.11.490
 

 ההנחה מידות הגדר ואופן .1

  .אדריכלית ותכנית פרט לפי משתנות במידות איסכורית פח גזר •

 .מ"מ 300 ובעומק 4 " בקוטר םקדחי בתוך לקיר / לקרקע תעוגן הגדר •
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 1142 לתקן תתאים הגדר •

 האדריכל. בחירת פי על יהיה הצביעה גוון •
 

 וצביעה מסגרות עבודות .2

 ובהתאם ,חרש מסגרות 19 ופרק 06 פרק הכללי המפרט להוראות בהתאם יבוצעו המסגרות עבודות •
 .ובפרטים בתכניות לנדרש

 למפקח להודיע עליו בתכניות מסומןל התאמה אי של מקרה בכל ,באתר המידות את לבדוק הקבלן על •
 להוראותיו. בהתאם ולבצע

 918 תקן לפי מיקרון 100 לעובי חם באבץ טבילה י"ע הגלוון מגולוונים. יהיו המסגרות חלקי כל •

 .האתר הלחמות יורשו לא •

 הכול ,והמצעים העפר עבודות וכן הבטון בסיס ,ההתקנה ,האספקה את כולל המסגרות אלמנטי מחיר •
 .ופרטים תכניות לפי באתר וקבוע מושלם

 מ"א 4 תהיה הדוגמא .בתכניות הנדרשים והפרטים הדגמים פי על ,הגדר של דוגמא קטע לבצע הקבלן על •
 .בעבודה להמשיך הקבלן רשאי יהיה והמפקח האדריכל ידי על מהוהדוג החומר אישור לאחר רק .לפחות

 

 מעקה הגנה לצמחייה 44.11.491
 

מצינורות מגולוונים וצבועים, מעוגן בקרקע/בסלע ביסודות בטון. המעקה יבוצע בקטעים קצרים או ארוכים, 
 כמפורט בפרט ובתכניות. 

 פנים קבוע. המעבר מחלק אופקי או משופע לרגל יהא תמיד בקשת ברדיוס 
הדבר ידרוש רגליים  / עליות וקפיצות, גם אם המעקה יבוצע באופן שיתקבל קו עליון מתמשך ללא ירידות

 באורך משתנה. 
 הרגליים תהיינה תמיד אנכיות לחלוטין.

המדידה: מ"א מעקה מעוגן, כשמודדים את החלקים האופקים או משופעים ואין מודדים את הרגלים 
 האנכיות.

 
 
 
 
 
 

 פסלים, שולחנות וביתנים פרק ס-תת 42.20
 

 הוראות כלליות    42.20.00
 

 ות או ש"ע.יהיה בדגם המצויין בכתב הכמויהספסל  .1
אם הספסל בשביל מרוצף, -כן, השלמת ריצוף סביב רגלי הספסל-העבודה כוללת אספקה ועיגון הספסל. כמו .2

 בהתאם להוראות המפקח. 
 2. לכל רגל יוברגו לפחות 1/2"-וטר שלא יפחת מרגלי הספסלים יעוגנו באמצעות מוטות בעלי הברגה בק .3

מתחת לפני הרצוף ליסודות בטון במידות שייקבעו ע"י היצרן. , כבודדים או בזוגות, יעוגנו ברגים. הברגים
 ס"מ.  20אורך מינימלי לחלק המעוגן בבטון של מוט הברגה יהא 

 גה, למניעת פתיחת  האום.לאחר הידוק האומים יש לנסר את יתרת ההברגה ולמעוך את קצה ההבר .4
המצב לקדמותו לאחר השלמת עיגון  או אספלט מדרכות קיים והחזרת/המחיר כולל: פירוק ריצוף משתלבות ו .5

 הספסלים.
 

 ספסל דגם "אביב " תוצרת חברת "הדס" או ש"ע  42.20.0090
 
 מידות הספסל ואופן ההנחה        .1

ע"י האדריכל ואגף שפ"ע ברשות המקומית, במידות  ספסל דגם "אביב" תוצרת חב' הדס או ש"ע , מאושר 
וצבועה, לרבות ידיות מחופה בעץ אורן או במבוק ממוחזר. טים, עשוי משלד פלדה מגוללנת שונות לפי פר

 הספסל בגמר ובגוון לפי בחירת האדריכל.
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 הספסל יותקן על פי סימון התכנית ובצורה אנכית.
 יצוע יצרן המאושר ע"ע אגף שפ"ע ברשות המקומית.הספסל יבוטן  ויעוגן לקרקע על פי פרט ב

 
 מדידה ותשלום         . 2

מדידה וסימון, אספקה, התקנה, יסוד הבטון ואת עבודות העפר והמצעים, הכל  הובלה, למחיר הספסל כול
 קבוע ומושלם באתר לפי כל הנדרש בסט הפרטים ובמפרט הבינמשרדי .

 המחיר ליח'.
 

 ייםמתקן חנייה בודד לאופנ 42.30.810

 
 מידות מתקן החנייה ואופן ההנחה         .1

,  כולל רוזטה 2ש"ע, עשוי מצינור פלב"מ )נירוסטה( בקוטר " ד לאופניים, דגם "תל אביב" אומתקן חנייה בוד
 שטוחה. מתקן החנייה בגמר ובגוון לפי בחירת האדריכל.

 .מתקן החנייה יותקן על פי סימון התכנית ובצורה אנכית ובגובה עפ"י פרט
 מתקן החנייה יבוטן לקרקע על פי פרט ביצוע יצרן.

 
 מדידה ותשלום         . 2

כולל מדידה וסימון, אספקה, התקנה, יסוד הבטון ואת עבודות העפר והמצעים, הכל קבוע מחיר המתקן 
 ומושלם באתר לפי כל הנדרש בסט הפרטים ובמפרט הבינמשרדי .

 המחיר ליח'.
 

 יהעבודות גינון והשקי 41פרק 
 

ן הכחול"( ואינן פרט הכללי הבינמישרדי )"האוגדכל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המ
 מחליפות אותו באופן כלשהוא,אלא אם צוין כך במפורש

 
 
 
 
 
 

 הפרק-הוראות כלליות לתת 41.00
 

 תיאום עבודות, מגבלות באתר וחובת זהירות כללית .א
 

 ביל לביצוע עבודות בהיקף נרחב ובמגוון העבודות הכלולות במכרז זה תבוצענה במק .1
 בעלי מקצוע וציוד מכני / הנדסי.עבודות,       

 
 ובאמצעות המפקח. מראשל הקבלן  לתאם את כל פעולותיו עם אחרים, ע .2

 
במועד בו יבצע  על הקבלן ללמוד היטב את תנאי השטח הייחודיים במקום לרבות התנאים שישררו במקום     .3

ע חומרים, עצים /דקלים המגבלות לגבי הבאה ותנועת ציוד מכני/הנדסי, בעיות שינוהוא את עבודותיו, 
י תקרות ומגבלות / אילוצים נוספים.לא תקבלנה כל הסתייגויות דרישות ותנאים מצד הקבלן כבדים על גב

 הבנת המצב באתר בעת ביצוע העבודות.-ידיעת ו/או אי-בשל אי
 

בודותיו ו ולוח הזמנים שנקבע שעשויות להיות מגבלות ועיכובים בעעל הקבלן לקחת בחשבון תכנון עבודותי .4
עיכובים בשל הצורך להשלים עבודות שהינן באחריות אחרים או בשל כל בשל הצורך לתאם עם אחרים, 

 לא יהוו עילה לפיצוי כלשהו ו/או שינויים במחירים. -אם יהיו  -שיקול ו/או הוראה מהמפקח.עיכובים אלה 
 

אם  -צמחיה אחרת, חומרים וכו' לפיתוח/בנייה, ציוד,עצים ו-לנזקים ו/או פגיעה שייגרמו הקבלן אחראי  .5
 ו בשל פעולותיו ו/או מחדליו.נגרמ
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חלק ניכר מהעבודות יבוצע במפלס גבוה ממפלס הכבישים הסמוכים והדבר מכתיב בעיות בטיחות ונגישות  .6
 מתאים.ולוגיסטיקה ייחודיות, לרבות שימוש בציוד מכני / הנדסי 

   
ורים למיניהם וגם לוחיו, לרבות משאיות, מנופים וטרקטלקבלן תהא אחריות מלאה לפעולות כל עובדיו וש .7

 אם ביצע את כל התיאומים הנדרשים הינו אחראי לפעולותיהם ומחדליהם.
 

 חובת זהירות מיוחדת חלה על הקבלן בהתייחס לגובה מפלסי העבודה, עבודות וציוד המופעל בידי אחרים .8
יחות פי הדין ובאמצעי בט-חות הנדרשים עלומורכבות הפרויקט כולו.על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטי

 פי העניין למניעת תאונה / בנפש.-וזהירות נוספים שהנם סבירים על
 

 הגדרות .ב
 

 במכרז/ חוזה זה המונחים "אדמת גן", "אדמה חקלאית", "אדמת חיפוי" ו"קרקע חקלאית"   .1
 עבודות.ערך בכל מה שקשור בביצוע ו /או תשלום עבור ה-לים ושוויהינם  מונחים מקבי

 
 ות המקומית" ולהפך."העירייה" פירושה גם "הרש .2

 

 במכרז/חוזה זה "שתילה" ו/או "נטיעה" כוללים את אספקת הצמחים, הובלתם, כל   .3
  הטיפול בהם, חפירת/חציבת הבורות, אספקת החומרים והכנת תערובת המילוי לבורות,      
 ט.שתילה ונטיעה,תימוך כנדרש, זיבול ודישון כמפור      

 
 הכוונה גם לצמח מקבוצה אחרת במיכל   -ח כיסוי" במקום שמצוין "עץ", "שיח", "צמ .4

 שגודלו כמצוין.
 

 אדמת גן .ג
אדמת גן הנדרשת למכרז/חוזה זה הינה מסוג "חול נקי", כמוגדר בסיווג הקרקעות של ישראל ובעלת  .1

 .USDAפי -", כמוגדר עלטקסטורה "חולית
 
 

גן על פסולת  -א תפוזר אדמת שאישר זאת המפקח בכתב. בשום מקרה לגן תפוזר אך ורק לאחר  -אדמת  .2
 מסוג כלשהו.

 
 פי תנאי המקום והוראות המפקח.-כפי שיידרש על -הגן יבוצע בכלים מיכניים וידניים  -פיזור אדמת .3

 
ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה  5גן בתקופה של -חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת .4

 השקייה.מ
 

 5% -ין במסמכי המכרז / החוזה.העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ הגן כמצו -עובי שכבת אדמת .5
 הגן. -מהעובי הנדרש לשכבת אדמת

 
 בדיקות קרקע לאדמת גן .ד

 המפקח. של אישור מוקדם ובכתבגן טעונה  -כל אספקה לאתר ופיזור אדמת  .1
  

וכן על בסיס סיס תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן,גן ופיזורה יינתן על ב -האישור לאספקת אדמת  .2
 בדיקה חזותית.

  
הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו.על הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום  .3

 המדגם במדויק.
 

במקור הקרקע  2גן,או חלק מנה, ) –מ"ק אדמת  400נת של לכל מנה מתוכנ 3מספר הדגימות הנדרש הינו  .4
.הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות, כל דגימה דגימות 3 -( אך לא פחות ממערמות באתר אחת ו

 לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה.פיצול הדגימה במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות הנדרש.
 

 ד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת.הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משר .5
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 וב בתעודות ברור, קריא לחלוטין ומודפס.קות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתתעודות מקור של בדי .6

 
לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי  -אם תהיה  -פסילת מקור / מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר  .7

 , על חשבונו.שהוא.הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל
 

  הפרמטרים לבדיקות הקרקע .ה
 

 דיקות לפרמטרים שיצוינו להלן : המעבדה תבצע ב .1
  

 פי המצוין במפרט זה.-תוצאות הבדיקות יצוינו בתעודת המקור ביחידות מדידה על .2
 

 הנדרשים : להלן רשימת הפרמטרים והערכים  .3
 

   

 .A.D.S.U.( הן לפי2רות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס' הערה: ההגד

 הפרמטר  הדרישה
כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני  

 חד. המיו
  -הגדרה של סוג הקרקע .1

 קעות ישראללפי הגדרת סיווג קר      
  8%עלה על א. שיעור החרסית לא י

 15%ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 
 % )הרכב  מכני(       -. חלוקת )שיעור( המקטעים ב2

 כולל הגדרת  סוג    A.D.S.U)חול,סילט,חרסית(לפי.    
 עבדות שירות שדה של משרד  הקרקע לפי סיווג מ     
 החקלאות      

 
 ס"מ 2תכיל אבנים מעל גודל  א. הקרקע לא

 2%עור האבנים לא יעלה על ב. שי
 . שיעור האבניות )% האבנים לפי נפח(      3

 ומעלה(  4עובר נפה  /מ"מ 4)חלקיקים מגודל     
 )חומציות הקרקע(  Ph  =7.9 4 .Phמקסימום 

    
 25%א. גיר כללי 
 8%ב. גיר פעיל 

 . גיר כללי וגיר פעיל   5
 גיר פעיל תבוצע באם שעור הגיר    )בדיקת    
 (10%הכללי בבדיקה עולה על     

 מילימוס /ס"מ 1.9  –מקסימום 
 דציסימנס/מטר 1.9                     

 ( .E.C. מוליכות חשמלית )6
 )במילימוס / ס"מ או דציסימנס / מטר(    

  3NO -. תכולת חנקן  7 מ"ג / ק"ג 30 - מקסימום
 ( )במיצוי קרקע(Kg  /Mg -)ב    

 בשיטת אולסן()  P. תכולת זרחן 8 ק"ג /מ"ג  20מקסימום 
 = מ"ג/ק"ג( Kg  /Mg -)ב      

 מיצוי בסידן כלורי()      K. תכולת אשלגן 9 מ"ג/ ליטר 25מקסימום 
     (Liter ./Mg  )מ"ג/ ליטר = 

 . תכולת כלורידים 10 מ"ג/ק"ג 300מקסימום 
 (Kg /Mg)מג'/ק"ג =       

 ( SARנתרן חליף ). בדיקת SAR 11=  7.0מקסימום 
 )ביחידות(       

 ( Ca  +Mg. תכולת סידן +מגנזיום    )12 מיליאק. / ליטר 5מקסימום 
 (liter ./meq)במיליאק./ ליטר = )      

 בורון )בתמיסת קרקע . תכולת13 חלקי מיליון  0.6מקסימום 
 ברטיבות של קיבול שדה(      
 בחלקי מיליון      
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 דרישות נוספות לגבי אדמת גן  .ו

  בנוסף לכל האמור לעיל תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות :               
 

וכו', ולא  שנתיים ממין כלשהו, לרבות פקעות/שורשים/קני שורש-בר רב-האדמה לא תכיל חלקי עשבי .1
  בר. -תכיל כל שאריות עשבי 

 האדמה לא תכיל פסולת כלשהי.  .2
  האדמה תראה אחידה במראה ובמישוש.  .3
 האדמה תהיה מפוררת  היטב.  .4
 אדמה רטובה לא תובא לאתר.  .5
רוסה -שי חרסות קשים בקרקע טרהאדמה המכילה גושים קשים )כדוגמת "נזז" בקרקע חמרה, גו .6

 וכדומה( הינה פסולה
 

 ה ותשלום של אדמת גןמדיד .ז
 

גן בעובי השכבה, כפי -בחישוב לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת -ק נטומ" -המדידה  .1
 פי מדידות שיבצע המפקח )ממוצע המדידות(.-שנמצא על

 
דעתו הבלעדי, אך -לפי שיקול -במספר מקומות לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד המפקח את גובה השכבה .2

וייחשב את הממוצע. באם הממוצע   -גן-אדמת מ"ר שטח שפוזרה בו 500דה אחת לכל לא פחות ממדי
 גבוה מהגובה שנדרש ישולם לפי הגובה שנדרש במסמכי מכרז / חוזה זה.

 
פי מסמכי מכרז/חוזה -גן מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע הנדרשות על-התשלום עבור אדמת  .3

 הגן. -שור תקינות אדמתאשר עשויות להידרש לצורך קבלת אי -זה, לרבות בדיקות חוזרות/משלימות 
 

את כל הבדיקות הנדרשות לצורך אישור  לבצע על חשבונולמען הסר ספק מובהר שחובת הקבלן הינה  .4
או במפרט הטכני המיוחד  התאמת אדמת הגן  לדרישות  המצויינות/מפורטות בפרוגרמה )של משהב"ש(

 לפי הדרישות המחמירות.
 

נפרד לבדיקות אלה.כל עלויות הבדיקות כלולות במחירי אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה ב עד קבלת .5
הגן לא תשולם כל תמורה בגין -היחידה של  אדמת הגן.ה.עד קבלת אישור בכתב לתקינותה של אדמת

 סעיף זה בכתב הכמויות.
 

 ורכי נטיעה ושתילה כוללת את העבודות כדלקמן:הכשרת הקרקע לצ .ח
 צויינות להלן נדרשות: הפעולות המ .1

 ת צמחיהניקוי והסר ▪

 חישוף ▪

 יישור גנני ויישור סופי ▪

 עיבוד קרקע ▪

 שיפור הקרקע )זיבול ודישון( ▪

 הדברת עשבים ▪
 

 פירוט הפעולות הנדרשות .2
המפקח לבצע זאת  הורה בכתב ומראש. -פי הוראת המפקח-ניקוי והסרת צמחיה יבוצע אך ורק על 2.1

ודות העפר ולא ישולם ם שפך מותר.הניקוי יבוצע כחלק מעבתכלול הפעולה סילוק כל החומר למקו
 בגינו בנפרד.

אך ורק אם הורה  -של המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנייה 01יבוצע כמפורט בפרק  - חישוף 2.2
 פינוי כל החומר למקום שפך מותר. ס"מ וכולל 20המפקח מראש ובכתב לבצעו.החישוף יבוצע לעומק 

  
ורט במפרט הבינמשרדי,  יבוצעו בכל שטחי השתילה יישור גנני ויישור סופי כמפ - ופייישור גנני ויישור ס 2.3

                  והנטיעה לרומים הנדרשים בתוכניות ועל פי מפרט. 
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 , של המפרט הבינמשרדי.51ק , פר510061תקינות היישור הסופי תיבדק בסרגל סטנדרטי כמצוין בסעיף 
ס"מ.גובה השקע /  3ים( הינו תרת בשטחי גינון )צמחי כיסוי ושיחגובה השקע/הבליטה המירבי המו

 ס"מ. 1הבליטה המירבי המותר בשטחי מדשאה הינו 
 

ס"מ,  30 -עיבוד ותיחוח יבוצע לעומק תחתית שכבת אדמת הגן יושמה, אך לא פחות מ - עיבוד הקרקע 2.4
 נעת הזבלים/קומפוסט/דשנים. וכולל את הצ

 
 יעשה כדלקמן: ל קרקעשיפור הקרקע בשטחי גינון ע 2.5

 
 תן בכל שטחי הגינון, שאינם מדשאה בשני שלבים:קומפוסט יינ .א

 פיזור אחיד על פני כל השטח. –בהכנת השטח  -בשלב א                     
 פי המצויין במפרט.                                   בתערובת מילוי הבורותל -כתוספת -בשלב ב                     
 ס"מ על פני הקרקע(. 3ליטר/מ"ר = שכבה של  30מ"ק/דונם )=  30 -למדשאה                     
 ס"מ על פני   2ליטר/מ"ר = שכבה של  20מ"ק/דונם )=   20 -שלב א -לשטחי הגינון                     
 הקרקע(.                     
 במפרט זה. ראה טבלה -הכמויות לשלב ב                     

 
גן  מסוג   -הנטיעה/שתילה לכל הצמחים שבתוכנית כוללת  אספקת אדמת הכנת התערובת לבורות  .ב

כל הדרישות המפורטות -פי-"חול נקי" וערבובה עם הקומפוסט כמפורט  סעיף א'. אדמת הגן תהא על
מקור האדמה כל הוראות המפרט הבינמישרדי על הקבלן לקבל  אישור ל-פי-גן ועל -להלן בסעיף דמת

 דגימות קרקע כמפורט לקבלת האישור.וטיבה, וכן עליו לבצע 
  

אשר יסופק, יש להציג אישור היצרן לטיבו, התאמתו לשימוש גנני ותכולתו וכן  הקומפוסטלאישור  .ג
 תוצאות דגימות מעבדתיות של הזבל/קומפוסט. 

ור ואופן הרקבת במפרט הבינמשרדי והגדרת מק 41.1.07כללו את דרישות סעיף הדגימות י
 הקומפוסט.

חודשים ממועד אספקת החומר  6 -בדיקות מעבדה של יצרן החומר, שמועדן אינו יותר מנדרשות 
 לאתר.

 כל האישורים ותוצאות הדגימות נדרשים לפני הבאת החומר לאתר !
 

ר" פוספט מועש-ט יסופק, יפוזר ויוצנע דשן זרחני מסוג "סופר: בנוסף לקומפוסדישון בשטחי הדשא .ד
ד מסוגי הדשנים. הפיזור יהא שווה ואחיד לכל השטח והצנעה מיד ק"ג לדונם מכל אח 110בכמות של 

ס"מ. מיני הדשנים טעונים אישור מראש וכן דשן אשלגי מסוג "אשלגן  30לאחר הפיזור עומק של 
 ק"ג/דונם. 80גפרתי" בכמות של 

  
" חודשים" של "סקוטס 16-18 -מוקוט למסוג "אוס תמס -בתערובת מילוי הבורות יינתן דשן מבוקר .ה

ליטר,  8-10גר' לשיח/מטפס במיכל  30ומעלה כמות של  7גר' לעץ מגודל  180או ש"ע, בכמות של 
 ליטר. 3-4גרם לשיח/צמח כיסוי במיכל  15וכמות של 

 גרם. 5 -ליטר 1לצמח במיכל 
 

 ם הדברת עשבי 2.6
 עירוניים !מם יהא בהתאמה לנדרש בשטחי גינון כל חומרי ההדברה ואופן יישו -הערה כללית            

 
 בר מעת קבלת צו התחלת העבודה.-הקבלן אחראי למניעת נביטה וצמיחת עשבי .א

פני השטח והורה המפקח לבצע ניקוי והסרת צמחייה הרי  מאותה עת יהא -בר על-באם היו עשבי
סירה הסופית ועל  בר עד למועד אישור המ-להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשביהקבלן חייב 

 חשבונו.
 

המפקח  נביטה, אלא אם קיבל אישור-עשבים מונעי-יסור על הקבלן להשתמש בקוטליחל א .ב
 מראש ובכתב, תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המאושר.

 
בסימון  טה מסוג כלשהו יצויין הדברנבי-עשבים מונע-בכל מקום שביצע הקבלן יישום קוטל .ג

 "(.AS MADEות העדות )"השטחים המטופלים בתוכני
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תחול אך ורק על עשבייה שהייתה באתר לפני תחילת העבודות במסגרת  שבים בתשלוםהדברת ע .ד
מכרז /חוזה זה )במועד צו התחלת העבודה(, אם הורה המפקח לבצע את הדברת העשבים ואם 

 כל התנאים הנ"ל במצורף! –ף מתאים נכלל בכתב הכמויות סעי
ה מוחלטת, לרבות הדברת מספר יישומים שיידרש לקבלת הדברהדברת עשבים תבוצע בכל 

 קרקעיים של הצמחים וכוללת סילוק כל שאריות הצמחים למקום שפך מותר.-החלקים התת
  

 בר והדברתם-השקיות להנבטת והצמחת עשבי .ה
מ"מ  30השקיות בשיעור של  2נון יבצע הקבלן לפחות לצורך הנבטת/ הצמחת עשבי בר בשטחי גי

דק השטח והמפקח יחליט מתי להדביר את ימים יב 10דונם(.לאחר המתנה של מ"ק/ 30)
 שאריתי ומאושר בידי המפקח.-העשבים.חומר ההדברה יהיה בלתי

 10ימים לאחר ההדברה הראשונה תינתן השנייה ולאחריה שוב הדברה,בהפרש של  10
 לה.ות וההדברה יבוצעו בגמר כל פעולות הכשרת הקרקע ולפני השתיימים.ההשקי

 
 תבוצע כדלקמן:מדידת עבודות הכשרת הקרקע  .3

 כלול במחירי סעיפים אחרים. -ניקוי והסרת צמחיה  .א
 

 ישולם עבורו אך ורק אם צוין בכתב הכמויות, והורה המפקח לבצעו. -חישוף  .ב
 מ"ר. -המדידה נטו     

 
 הינם חלק מהכשרת קרקע ואינם נמדדים בנפרד. -ופי יישור גנני ויישור ס .ג

  
 הכשרת קרקע ואין מודדים ומשלמים בנפרד.כלול בסעיף  -הקרקע ו/או תיחוח עיבוד  .ד

 
תימדד במ"ר  –הכשרת קרקע, לרבות יישור גנני, יישור סופי, עיבוד הקרקע, זיבול ודישון  .ה

 תמס( -ורכב  מבוקרנטו,ותכלול את כל הפעולות והחומרים שנדרשו)למעט דשן מ
 

ימים במועד צו המפקח לבצע הדברת עשבים שהיו קיישולם אך ורק באם הורה  -הדברת עשבים  .ו
 התחלת העבודה

  
 כלולים במחירי סעיפים אחרים )בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי(. -זיבול דישון והצנעתם  .ז

 
 מדידת הכשרת קרקע בשטחי מצע/תערובת-אי  .ט

)"הקרקע"( ם עונתיים על תערובת/מצע לעונתיים תהא כלולה  הכשרת המצע בשטחים בהם יישתלו צמחי
 מצע/התערובת ולא תשולם בנפרד.במחיר אספקה ופיזור ה

 
 "אתרים בקרבת ים" -עבודות גינון באתרים המוגדרים כ   .י

לגבי כל העבודות המיועדות להיות מבוצעות באתרים המוגדרים כ"אתרים בקרבת ים" יחולו ההוראות  
 אות:הב

 
חות בקרבת הים, , דהיינו בעונת הסערות השכי15/3 -ל 1/9עבודות שתילה/נטיעה לא תבוצענה בין המועדים 
 אלא באם יתקיימו כל התנאים הבאים, במצטבר:

 הורה המפקח, מראש ובכתב לבצע עבודות כלשהן. .1
 

 עצים ו/או שיחים שנמצאים באופן טבעי בנשירה מלאה במועד שתילה/נטיעה,  .2
לתנאי  שמש מלאה והעדר הגנה  יום לפחות 90צמחים  בעלי עלים/מחטים שעברו טיפול הקשחה של  או 

מרוחות. הקבלן יציג אישור של המשתלה לביצוע תקין  ומלא של  תהליך ההקשחה והתאמת הצמחים 
 לשתילה באתרים האמורים.

 
עה אך ורק לאחר התקנת אם נדרשה הגנה פיסית לצמחים במסמכי מכרז/חוזה זה תבוצע שתילה/ נטי .3

 ההגנה ואישורה בידי המפקח.
 
 

 לנטיעה בשטחי הכיכר פתח . יא
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גן מעורבת בזבל רקוב ו/או -כולל: חפירה למידות שצויינו במפרט המיוחד, אספקה ומילוי באדמתפתח לעץ  
 הכל לפי המצויין במכלול מסמכי המכרז/חוזה. -קומפוסט ממקור וטיב מאושר ודשנים

 
 !ינה לתשלום נפרד וכל עלויותיה כלולות במחירי יחידות אחרות עבודה זו א 

 
 

 עבודות השקיה  41.01
 

 : כללי
  

כל האביזרים, הצנורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן האחרון של מכון התקנים.  -החומרים  טיב
 למוצרים שאין תקן תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם, בידי המפקח בלבד.

 
 וכננת ולידע את המתכנן.עבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת ההשקיה המתלפני תחילת ה

 

 :ת וסימוןמדידו
 

 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים. 
 

 יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח.
 

 המתכנן.על כל סטיה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור 
 

 ממטירים יסומנו ע”י יתד.
 

 בקת סיד.קווי המים יסומנו ע”י א
 
 

 : חפירה
 

ות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קוי מים, ביוב, טלפון, או חשמל חפירת התעל
 בתוואי החפירה של הצנרת.

 
 עומקי החפירה יהיו כדלקמן:

 
 ()ס"מעומק חפירה רצוי                                                  (             קוטר צינור )מ"מ

       160-110        120    
    
         75          60     
          

          63        50              
       40-50                                                                              40 

 
  30                                    ומטה                                       32    
 

 צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה, אך אין להניחם זה על זה. 
 

 ן על הצנרת בשרוול.במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ”ל, יש להג
 

 תוך שרוול.וכד' יוכנס הצינור ל במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל, קיר, כביש
 

 השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.
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 ס"מ משולי המעבר, תחתיו הוא מונח. 20השרוול יבלוט 
 

 יק ועומקו של השרוול לאחר התקנתו.יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדו
 

 מטר מהעץ )פרט לצנורות הטפטוף(. 2ר תעלה במרחק של ם או מתוכנן, יש לחפולצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיי
 

 : צנורות ומחברים
הנחת הצנורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה, ללא מתיחה. אין לכופף את הצינור בקשת חדה מדי. 

יש לוודא שהצינור נח הצינור בקשת חדה מדי יש ליצור אותה באמצעות זוית פלסטיק מתאימה. במקומות בהם יו
 ח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים. יונ

 
צנורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשום אופן לא זה על זה. יש לסמן בנפרד צנורות זהים 

 בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.
 

 .צנורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים
 

 הצינור דרך קיר יש להעבירו מתחת לקיר.במקומות בהם עובר 
 

 אין לחבר קו הארקה )חשמל( לקו כלשהו במערכת.
 

 הקוים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל וישור גס.
 

 את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם. על הקבלן לקבל
 

 וגות יעטפו בטפלון .כל   התבר
 

 את אביזרי החיבור מפלסטיק יש לסגור ביד לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימה.
 

 קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק.
  

 
רם נשטפו כל הצנורות. כסוי התעלות יהיה רק אין לכסות את הצנורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וט

 ירת התעלות.הצנורות תעשה לפני סגלאחר אישור המפקח. מדידת 
 

 כל אביזרי החיבור יהיו מסוג המאושר בחח"י )לא יהיה שימוש ברוכבים ו/או אביזרי שן(.
 

 מ' מאביזר יציאה. 2המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של 
 

 חפצים חדים.\ש להשתמש רק בחול נקי ללא אבניםלכיסוי התעלה ע"ג הצנרת י
  

 : ראש בקרה 
 קומפקטיים. ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופרוק בצורה נוחה.זרי ראש הבקרה להיות על כל אבי

 
 מעלות עם פקק. 90יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אביזר הסתעפות 

 
ו בכל מקום בו עלול נו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתוכנית. הרקורדים יותקנרקורדים יותק

 הידרש פרוק בעתיד, דוגמת מד מים, מסנן, ברזים וכד'. ל
 

 הברזים  יורכבו עם רקורדים.
 

 אביזרי ראש הבקרה ישענו על תמוכות . בעיקר חשוב להתקין תמוכות כאלו משני צידי ראש הבקרה.
 

 הבקרה יוגן ע"י ארון הגנה .   ראש 
 

 בשטח.  מפקח\הארון יותקן לפי הנחיות המתכנן
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ס"מ, הנמוך שביניהם מעל ריצפת הארון. המרחק בין אביזרי ראש הבקרה  20הבקרה יהיו בגובה של אביזרי ראש 

 ס"מ. המרחק יהיה גדול יותר אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צנורות. 20 -לארון לא יקטן מ
 

 ס"מ חצץ גס. 20תחתית הארון תהיה מנוקזת באמצעות שכבה של 
 

 הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.החפירה ו/או החציבה  כל עבודות
 

 ארון ראש  הבקרה כולל שכבת חצץ בתחתית הארון, צירים, מנעול וידיות .
 

 א הפרעה ובכוון לפי הוראות המתכנן בשטח.ארון ראש הבקרה יותקן כך שדלתותיו יוכלו להיפתח לל
 

שחור תוצרת "פלסאון" או ש"ע . לא יהיה שימוש כלל באביזרים ולריים מפוליפרופילן כל אביזרי החיבור יהיו מוד
 מגולוונים. הזקיפים יהיו מזקף פוליאתילן ולא מברזל מגולוון או פיויסי

 

 :טפטוף
ס"מ  40מ"מ בצורת האות "ח" באורך של  4ו ביתדות ברזל מגולוון קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים  ייוצב

 מטר זו מזו.  3של  ובמרחק
 

 קווי הטפטוף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם נאמר אחרת בתוכנית ההשקיה.
 

ליטר לשעה, אלא   1.6טפטפות של  12קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת, המקיפה את הגזע ועליה 
 אם נדרש אחרת בתוכנית ההשקיה.

 
 טוף במקביל לקווי הגובה.להניח את שלוחות הטפ בשטחים מדרוניים יש

 באיזורים בהם שלוחות הטפטוף יונחו לא במקביל לקווי הגובה,אזי לאחר כל טפטפת יש לבצע עוצר טיפה.
 

  אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצרכי תיקון בלבד.
 

 אין לחבר תחיליות של קו טפטוף. 
 

 יסתיימו בסופית.קווי טפטוף שלא מסתיימים במנקז 

 
 : ית העצים בריצוף שבכיכרהשק

מ', כשגם המרחק בין שלוחות הטפטוף יהיה  0.3ליטר לשעה, כל  1.6העצים הנטועים בריצוף בכיכר יושקו בטפטוף 
 ודל הפתח לעץ.מ', כג 1.6מ'. רוחב רצועת הטפטוף יהיה של  0.3של 

ת בתוך שרוול שרשורי בקוטר ריצוף יושחלו הצינורובבור לעץ יונחו שלוחות הטפטוף ע"פ הקרקע ואילו מתחת ל
 מ"מ ,מחורר ועטוף בבד גיאוטכני. קצוות השרוולים יסגרו בשלב הראשון בפקק. 75

וח בין הצינור לשרוול לצורך השחלת שלוחת הטפטוף לתוך השרוול ,יפורק הפקק ולאחר ההשחלה ייסגר המרו
 בפוליאוריטן מוקצף.

ס"מ מתחת לריצוף והכל בקשת  40-ויגיעו לעומק של כ ס"מ מעל פני הקרקע 5-השרוולים בפתח לעץ יבלטו כ
 הוצאת שלוחות הטפטוף.\המאפשרת הכנסת

 מעל פני הקרקע יהודקו שלוחות הטפטוף לקרקע באמצעות מיצבי קרקע כרשום לעיל.
קרקע מעליהם. ולאחר ביצועם יהיה המשך מילוי ה 40יצוף יבוצעו כשהקרקע תהיה במינוס השרוולים מתחת לר

 יד שלא לבצע הידוקי קרקע שיגרמו לנזק לשרוולים.יש להקפ
 ס"מ בין צירי השרוולים. 30יש להקפיד, בעת ביצוע השרוולים, על עומק אחיד ועל מרווחים של 

 מ'. 3כת ,כל השרוולים יהודקו, אף הם, לקרקע במייצבי מת
 העץ( חוק ככל האפשר משורשיקו מחלק לטפטוף יבוצע רק בפתח לעץ, קרוב לקצה הפתח. )ר

 בקצה כל רצועת שתילה יבוצע קו מאסף בקוטר אחד קטן מהקו המחלק.

 
 : ממטירים ומתזים

ל אל מ"מ, אלא אם צויין אחרת בתוכנית, שתצא מהקו המובי 25הממטיר יותקן על שלוחה צדדית בקוטר של  
 מטר ממנו. 1 -הממטיר ובמרחק של כ 
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המובילה לממטיר, יותקן אביזר מתאים אליו תתחבר  החיבור לשלוחה הצדדיתעל גבי הקו המוביל, בנקודת 

 השלוחה באמצעות מצמד הברגה. חבור השלוחה הצדדית אל הממטיר יעשה באמצעות זוית.
 

 יש להקפיד על ייצוב הממטירים בבור. 
 

 ה.ס"מ מעל פני הקרקע לאחר שהתייצב 0.5 - 1 -גובה מכסה הממטיר שיהיה כ יש להקפיד על 
 

ד שהממטיר יותקן נמוך מגובה הכסוח של המדשאה. אין להתקין את מכסה הממטיר נמוך במדשאות יש להקפי
 מפני הקרקע סביבו. מסביב לממטיר יש לשתול מרבדי דשא ולהשקותן בנפרד עד לקליטתן.

 
 ר.תוכנית על נקודת מעבר בין שני קטרים יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותממטירים המסומנים ב

 
 המסומנים בתוכנית ליד קיר או מדרכה יותקנו בצמוד למדרכה או לקיר.ממטירים ומתזים, 

 
 יש להקפיד על התקנת הממטיר ו/או המתז בצורה אנכית לפני הקרקע סביבו.

 

 : מחשב השקיה
    ן "אורלייט" דגם "בלומגארד" או ש"ע , נעול ומוגן , כולל חבק הגנה.  מחשב ההשקיה  יותקן בתוך ארו 
 מפתח מסטר .המנעול יהיה עם  

 
 יש לוודא הזנת חשמל למחשב ההשקיה . 

 העלות כוללת בתוכה גם אינטגרציה למרכז מנהל קיים,אם ידרש  . 
 

אחר וגם זאת רק לפי   VAC220-ו ליותקן פנל סולרי למחשב ההשקיה ,אך ורק אם אין חיבור לעמוד תאורה א
 חיבור לעמוד התאורה.  רי תתקזז מול  עלות ההוראת מנהל הפרויקט. עלות הפנל הסול

 
 : תוכנית עדות

 2בסיום העבודה ולפני הגשת החשבון יגיש הקבלן למפקח תוכניות עדות משורטטות באוטוקאד   על דיסק+ 
 העתקות של כל תוכנית.

 י הכרחי להגשת החשבון.הגשת התוכניות תהיה תנא
 

 

 עבודות נטיעה ושתילה   41.03
 

כל ההוראות להלן מצטרפות לכלל הוראות מסמכי המכרז/חוזה ואינן מבטלות כל הוראה/דרישה שצויינה במסמכים 
 הנ"ל.

 
 יב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזהט    .1

 מיני וזני הצמחים במכרז/חוזה זה. ת ומכילה את כל סוגי,ההגדרה "שתילים" הנה כללי   .1
 

 בר מכל סוג שהוא.-השתילים יהיו נקיים מכל מחלות, מזיקים וצמחי   .2
 

 על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה.    .3
 

 ובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז / חוזה זה יוחלפו ע"י  שתילים אשר י   .4
 נו.הקבלן, ועל חשבו      

 
 סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו,     .5

 , במפרט זה.41.2.011ראה פירוט נוסף לדרישות בסעיף   -מראהו ורמת התפתחותו       
 

נים )למעט ערערים , אשלים, אקליפטוסים גרוויליאות )עצים( וברכיכיטוקבוצת המחטנייםיל מלכל שת   .6
 גזום באופן כלשהו.שתיל שהמוביל -פגוע ובלתי-ים  ומשתרעים(, יהיה מוביל ברור ובולט ובלתישיח
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 שלו קטום, יבש, גזום כפוף או מנוון ייפסל.      
 

 צמחים במיכלים .2
 במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת  כל הצמחים שצוינו כצמחים  .1

 פת בכל נפח המיכל.שורשיהם תהיה מסוע
 

 אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל.  .2
 

 מנפחו של מיכל הגידול. 90%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות   .3
 

וססים על הסטאנדרטים שהוגדרו בחוברת המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מב  .4
ים.השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן קלאות ועל נפחי המיכלסטאנדרטים לצמחי נוי של משרד הח

יהיו תואמים את דרישות "גודל מס. ...... ",כפי שצוינו  בחוברת הסטאנדרטים, יהיו תואמים את נפח המיכל 
כמפורט בפרק דרישות ייחודיות  -ם דרישות ייחודיות לצמחים כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמי

 הכמויות. לסעיפי כתב
 

 מצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.הנפחים ה  .5
  

 פי כתב הכמויות, צמחים במידות ובאופנים כדלקמן:-בנוסף לצמחים במיכלים יסופקו, על  .6
 שורש )אך ורק בעונת החורף(-ורדים חשופי .א
 כמפורט בכתב הכמויות. -מושרשים  -יחורי צמחים עשבוניים מושרשים או בלתיי .ב
פי הוראות סעיף זה -על-ממשתלה או מועתקים  -)"בכירים"( )מעוצבים מאדמה( בוגרים -עצים חצי .ג

 מפרט מיוחד זה.
 פי הוראות מפרט טכני זה.-על -עצים או דקלים בוגרים  .ד
 כמפורט בכתב הכמויות. -דשאים  .ה

 
וראות חוברת ום ולכל עניין שלא צוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות יחולו הבכל מק  .7

 רטים של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות, במהדורתה העדכנית.הסטנד
 

 דוגמאות .3
על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, לכל מיני וזני הצמחים אשר צויינו   .1

 בוגרים )"בכירים"( מהאדמה ולרבות למרבדי הדשא.-במיכלים ו/או כעצים חצילנטיעה/שתילה 
 

באתר ו במכרז/חוזה זה למעט עצים/דקלים שאספקתם ישירות מהאדמה, יוצגו לאישור כל הצמחים שנכלל  .2
לפי בחירת הקבלן ובמשתלה זו יוצגו גם   –)או במקום אחד שאינו משתלה(  העבודות או במשתלה אחת

 פקו ממקור/ות אחרים.צמחים שיסו
 

יור שיתואם לצורך אישור כל ני המתכנן באותו סעצים ודקלים שאספקתם מגידול באדמה/במטע יוצגו בפ  .3
 הצמחים. 

 הסיור יתואם מראש עם המתכנן לפחות שבועיים לפני מועדו. 
  

 בסיור אישור הצמחים ישתתף נציג המפקח וקבלן הגינון.  .4
 

ר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן יישארו למשמרת ליד משרד המפקח ליט 30כל הצמחים במיכלים עד   .5
בוגרים יינטעו לאחר -ליטר, עצים חצי 30יות הקבלן.צמחים במיכלים מעל טופלים בידי ובאחרמגודרים ומ

 אישורם וסימונם כעצי דוגמא מאושרים.
 

לנדרש. הקבלן אחראי אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים   .6
החוזה ולפי הוראות /ם לפי מסמכי המכרזהצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשי שכל

 המפקח.
 

 באספקת המזמין -שתילי עצי תות לבן 'זכר' .4
 א. למזמין יש התקשרות קיימת לספק העצים. 

 לאתר ופריקתם באתר. פי תנאי התקשרות זו, בכלל מטלות הספק כלולה הובלת שתילי העצים-ב. על
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וסק בהכנת השתילים להובלה, תקשרות עם הספק העג. הקבלן יקבל לעיונו ובחינתו , את החלק ממסמכי הה
 הובלה ופריקה באתר העבודות.

 על מועדי הנטיעה והכמות היומית שתסופק לאתר. -ד. הקבלן יודיע, באמצעות  המפקח, לספק השתילים 
 יהא נוכח קבלן הגינון, מטעם הקבלן.ה. במועד פריקת השתילים באתר 

 ותיהם, לרבות גוש השורשים. ותם, בריאותם ומידאחד לתקינ-ו. כל השתילים יבדקו אחד 
 תינטע באותו יום ! -ז. כל הכמות היומית שתסופק לאתר

עוברת מלוא האחריות לתקינותם  -ח. מעת שאישר הקבלן ובכתב, ומדי יום, את קבלת השתילים ומספרם 
 לרבות אבטחת קליטה והתפתחות תקינה באתר ! אליו,

ויות אספקת שתילי עצי תות ומאותו ספק ובאתן המכרז/חוזה כי על הקבלן מאשר בחתימתו על מסמכי
בכל מקרה שהעצים לא נקלטו ו/או נפגעו מעת שהושלמה ונחתמה  -יחולו במלואן עליו -דרישות אספקה
 הובלתם לאתר.

 
 מועדי ביצוע 
ל המפקח. לא ימים לאחר גשם, לפי הכרעתו ש 5לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשמים ועד חל איסור  

 היה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן.ת
 

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה .5
 יכר.פיסקה זו אינה חלה על הזמנת ואבטחת שתילי עצי התות לכ      

סעיפי  צפויות בביצועבהגישו וחתימתו של הקבלן על מסמכי המכרז מאשר הקבלן שבדק את העלויות ה .א
 השתילה/נטיעה לרבות הזמנת הצמחים במשתלות.

 

ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים הדרושה,  14תוך  .ב
ת, ציון המשלתה/ות שיספקו את השתילים, ומועד האספקה לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרו

, במפרט מיוחד 41ן צמחי נוי למכרז/חוזה" המצורף לסוף פרק פח "נוהל שריופי הנס-הכל על -המתוכנן
 זה.

 

אם יהיו צמח/ים "אינם ניתנים להשגה" יגיש הקבלן למפקח צילומי  -לביסוס טיעוניו של הקבלן  .ג
 גדלות/יצרניות.תכתובת שביצע עם המשתלות המ

 

בלן את המשתלה שבה תלות יציין הקהעלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי כלל במש .ד
 יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.

 

גודל, כמות ודרישות על הקבלן להציג בפני המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט  .ה
 אחרות )אם ישנן( והינם מובטחים למכרז/חוזה זה.

 

 ותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי המפקח.ספקת הצמחים ימועדי א .ו
 

 מפותלת במיכל.-בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתי .ז
 

 פרט מיוחד )= אקסמפלר מיוחד( .6
דותיו של  חד  מבחינת מימיוחדים" )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיו-סיווג "פרטים 

הצמח,  מראהו ורמת התפתחותו. פרטים אלו יחויבו באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן. על הקבלן 
והאישור יינתן על סמן  ידו לסיווג "פרט מיוחד",-לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על
 בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיתואם עם המתכנן..

 
 לעצים, דקלים, שיחים וצמחים אחריםיהיו כדלקמן: – לה וכמויות קומפוסטת נטיעה / שתיבורו .7

 טבלת המידות לבורות וכמות קומפוסט לבור )בתערובת המילוי( .1
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 כמות הקומפוסט 
 לבור / ליטר
 ראה הערות

 מידות הבור
 אורךXרוחבXמקעו

 סוג/גודל הצמח ו/או המיכל

 מר בוגרלת ס"מ X200 X200 225 כמפורט בנפרד
 

 לדקל  וושינגטוניה בוגרת  )חסונה/חוטית( ס"מ X180 X180 200 ורט בנפרדכמפ
 

הקוטר המירבי לפי  כמפורט בנפרד
 הפתח בשריג הפלדה.

 לעץ תות בפתחי עצים בכיכר
 
 

80 100 X100 X100 לפי הסטאנדרט של שתילי  -7-10בגודל מס' לעץ   ס"מ
 09/2016עצים 

 
70 90 X90 X90 ליטר ומעלה 60יכל עץ/שיח/דקל ממל ס"מ 

 
50 80 X80 X80 ליטר 59עד   -ליטר  25לעץ/שיח/דקל ממיכל  ס"מ 

 
40 70X70X70 ליטר 24-11לעץ/שיח/דקל ממיכל  ס"מ 

 
-המשך הטבלה          

 כמות הקומפוסט 
 רלבור / ליט

 ראה הערות

 מידות הבור
 אורךXרוחבXעומק

 סוג/גודל הצמח ו/או המיכל

30 60 X60 X60 ליטר וכן לעץ  7.5/10ץ או שיח ממיכל לע  ס"מ
ממיכל כלשהו )לרבות אקליפטוסים 

 ומחטניים במיכל ½ ליטר!(
 

6 
 

40X 40X 40 ליטר ומטה 5לצמחים במיכל  ס"מ 

3 30X 30X 30 ומטה ליטר 4לצמחים במיכל  ס"מ 
 

  
 כבול!הערות לטבלה: אין להוסיף קומפוסט לערערים, אלא  .2

 !ן להוסיף דשן זרחניאיוארמופילות לגרביליאות 
 לא יחולו כל שינויים במחירי היחידות ולא תינתן כל תוספת בשל מכלול הדרישות שצויינו לעיל.  
 

 של צמחים  יהיו בגודל זהה לאלה (בורות לפרטים מיוחדים )= אקסמפלרים מיוחדים .3
 רגילים באותו גודל מיכל.

 
 תכנית, ולידם יוכנו ערמות של  ת הנכונים לפיהבורות לעצים יחפרו ו/או יחצבו במקומו .4

גן וקומפוסט בכמות הנדרשת בנפרד. רק לאחר בדיקת המפקח את גודל הבור ומיקומו ואת  -אדמת 
גן המעורבת בזבל או -לאו אדמתישתלו העצים בבורות והם ימו -טיב האדמה והזבל ולאחר אישורו 

 בקומפוסט.
 

 ורק לאחר  -נדרשים לפי המיכלים ורות בגדלים הבכל ערוגה המיועדת לשיחים יחפרו הב .5
 ישתלו בבורות אלו השיחים.  -בדיקת המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה              

 
 ט( כנדרש בפסקה כל הבורות ימולאו בזמן השתילה בתערובת מילוי  )מעורבת עם קומפוס .6

 41.2.015. 
 

אם יהיה  -הצורך לחצוב את הבורות  כל תוספת בגיןהמדידה: יח' לפי הגודל וציון אקסמפלר.לא תחול  .7
 צורך כזה.
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 תכולת מחירי עבודות שתילה ונטיעה .8
 מחירי היחידות המצויינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה כוללים את כל הדרישות צויינו  .א
 או כלולות במסמכי המכרז/חוזה לרבות:במפרט זה ו/  

 חציבת הבורות, אספקה ומילוי אדמת גן , חפירה ו/או אספקה ואישור דוגמאות, סימון          
 מאושרת, אספקה ויישום קומפוסט ודשנים כימיים ותמיכה.                

 
 נו מצויין בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעבודה ו/או חומר שנדרש ואי .ב

 במפורש בכתב הכמויות, אלא אם הורה כך המפקח מראש ובכתב.        
 

 ותמידות והגדר .8
 לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה!. -נפח מיכל השתיל נטו  - הנפח 
 ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה.  20יימדד בגובה  - הקוטר 

 מקום ההרכבה.ס"מ מעל  20בעצים מורכבים יימדד הקוטר בגובה 
מקוטר הגזע בנקודת  40%נף שקוטרו משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ע - גובה גזע 

 התפצלותו.
מקוטר הגזע בנקודת  40%ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  - ענף עיקרי )=ענף שלד( 

 התפצלותו.
 העבודות. גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר  -גובה כללי  

 הגובה נמדד לאחר העיצוב. -עצים מעוצבים 
 אם יבוצע עיצוב מראש. -כפי שהצמח מסופק לאתר, ולאחר עיצובו  ב )קוטר( נמדדרוח -רוחב )קוטר( כללי  

 
 09/2016מהדורת  -שתיל עץ לפי סטאנדרט שתילי עצי נוי .9

לפי המצויים  -מידות השתיללקראת נטיעתו באתר.  -הכוונה לעץ שגודל בבקרקע עד להעתקתו למיכל
 ד זה.בסטאנדרט הנ"ל, או לפי הוראות יחודיות במפרט מיוח

צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות. בעל הסתעפויות בזוויות תקינות ופיזור  -הגזע 
 הענפים העיקריים בהיקף הגזע.

 ית חיבור תקינה, שאינה צרה. יוצרים, ביחס לגזע, זוו -הענפים המיועדים להיות זרועות העץ
לאלה המיועדים להיות זרועות ו/או יסומנו ן מובהק ביחס ענפים שאינם מיועדים להיות זרועות יקוצרו באופ

 בסרט צבעוני כמיועדים להסרה הדרגתית.
 העצים יועתקו עם גוש אדמה בקוטר לפי חוברת הסטאנדרטים לפחות; עטוף וקשור כנדרש.

 במפרט הבינמשרדי. 41036סעיף  לפי -ההעתקה והטפול 
 

 קודםאיסור אספקת עצים/דקלים מאדמה שהועתקו בשלב  .10
במועד  -לא יאושרו אם הועתקו ממקום גידולם באדמה כעצים/דקלים מהאדמהלים שנדרשו עצים/דק 

ידו. לאחר האישור יחולו על הטיפול בעצים הוראות -לפני שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על -כלשהו
 פקח.המתכנן/מ

הוצגו ש לפניכלשהו, כן לא יאושרו עצים/דקלים שהועתקו ממקום גידולם באדמה למיכל בגודל -כמו
 ידו.-למתכנן/מפקח ואושרו על

 
 הגנה על גזעי עצים .11

כל העצים, מכל גודל ומיכל שהוא, יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת קרטון גלי כפול לכל  אורך הגזע, עד  .א
ן לשמור על עטיפת הגנה זו במצב תקין ושלם עד המסירה הסופית ההסתעפות הראשונה. על הקבל

 טון תותקן לאחר התייבשות ההלבנה.רייה.הגנת הקרלמזמין ו/או לעי
 

לכל העצים במדשאות, מכל גודל ומיכל שהוא, )לרבות עצים בוגרים שהועתקו( יותקן מגן פוליאתילן  .ב
 -ס"מ יהיו בתוך הקרקע ו 15ס"מ, ומתוכם  30קשיח לחלק התחתון של הגזע. המגן יהא באורך כולל של 

ותקינותו תיבחן ע"י הפעלת חרמש מוטורי בקרבתו  מ"מ לפחות 1.5ס"מ מעל הקרקע. עובי הלוח יהא  15
 והערכת הנזק למגן. 

 החלטת המפקח באשר לתקינותו הינה בלעדית.
 

חשוף מדשא לחלוטין  לכל העצים/דקלים שיינטעו במדשאה )מכל מין וגודל שהוא( יש להשאיר עיגול .ג
מטר יהיה קוטר העיגול  1.20 -ה או קטן ממטר. לעצים הנטועים ליד מדרכה, במרחק שוו 1.00בקוטר של 

 ס"מ.  80החשוף מדשא 
 העיגולים סביב העצים יהיו חשופים מדשא לכל אורך תקופת האחזקה.
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ת. היישום ב"לובן" או   יולבנו לרמת הלבנה חלקי -למעט עצים מחטניים  -שלד כל העצים שיינטעו  .ד

פיה -מלאה של החומר, ועל לאחר התייבשות"ילבין" לפי הנחיות היצרן, אך תבוצע דוגמה, שתיבדק 
 במועד הצגת הצמחים לאישור. -יינתנו הנחיות משלימות לביצוע ההלבנה.ביצוע הדוגמה

 
( כוללות 'ד -'א 14כל עלויות העבודות והחומרים/רכיבים הנדרשים לביצוע המושלם בפיסקה זו ) .ה

 בסעיפים הרלוונטים ואינם לתשלום נפרד כלשהו.
 

 נים, ברושים, קזוארינות, קליטריס וכו', אשלים ואקליפטוסים)ערערים, אור סימון מחטניים .12
כל הצמחים שיינטעו/יישתלו והנם שייכים לקבוצת המחטניים, יסומנו בתווית זיהוי עם שם המין והזן  

. התווית תהא מפלסטיק עמיד לתנאי שמש וכיתובה חייבים להיות תקינים והמשתלה לפי המפורט בהמשך
 חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה. 12לתקופה של וקריאים 

 
 זיהוי צמחים .13

באם יתעורר ספק )ע"י המפקח, המתכנן, נציג הרשות המקומית( לגבי נכונות הצמחים שנשתלו ביחס לתוכנית  
, תחול חובת ההוכחה לנכונות הצמחים )לפי מסמכי המכרז/חוזה( על הנטיעה/שתילה ו/או רשימת הצמחים

 הקבלן.
  

 להון הנטיעה/שתיסימ .14
אלא   - ובמועד אחדיבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה זה,  .א

 אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון.
 הסימון יבוצע לפני תחילת ביצוע מערכת ההשקייה. .ב
 ת המדשאות יסומנו בפס צר של סיד כבוי, או בחול לבן באם צבע הקרקע כהה.גבולו .ג
 השיחים/צמחי הכיסוי/ורדים. -לפי גושי כל מיני/זני הצמחים ון תהיה הפרדהבסימ .ד
המרווח בין גוש צמח אחד למשנהו יהא סכום מחצית מרווחי השתילה של הצמחים, אלא אם צויין   .ה

 אחרת בתוכנית הצמחייה/הגינון.
לפי  ם יהיה מדוייקלכל עץ יהא סימון ביתד עם שם העץ.מיקומם של העצי -ים יסומנו לפי מינים/זניםעצ .ו

 התוכנית.
 

 על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה. 
 

 תמיכת עצים ושיחים מעוצבים על גזע .15
 סמוכות מעץ.  (3על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל/סטאנדרט כלשהו( בשלוש ) 
 ס"מ.  6 -או רוחב  לא יפחת מקוטרהסמוכה תהיה מעץ חזק, מקולפת לגמרי, בחתך אחיד לכל אורכה, ש 

 חייבות להיות מאותו טיפוס.   כל הסמוכות-לא יוָתר להשתמש באתר אחד בסמוכות מסוג עיגול וריבוע
 הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון.

ומחוץ לגוש ס"מ משני צידי העץ  30ס"מ ובמרחק של  50לעומק מינימלי של  יש לעגן את הסמוכה בקרקע 
 . ים של העץהשורש

 מטר.  2.00קרקעי יהא בגובה -מטר לפחות והחלק העל 2.5אורך הסמוכה יהא  
 ס"מ. 2.0הקשירה בסרט  "שמשונית" בהיר ברוחב  
 התמיכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד. 

 
 

 בת מילוי לנטיעה/שתילה בקרקע )לא במצע מנותק(תערו .16
פי כל הדרישות )לרבות בדיקות קרקע ( -וג חול נקי עלגן מאושרת, מס -תערובת המילוי תוכן מאדמת   .א

 בתוספת קומפוסט בכמות שצויינה ודשן זרחני בכמות שצוינה.
  

ליטר אדמת גן.  10 -עורב ב גרם מכל אחד מהדשנים מ 2.5דשן זרחני ואשלגני יינתן בתערובת בכמות של  .ב
 זרחני ! ות אין לתת דשן! לגרביליאות וארמופיל לערערים לא יינתנו דשנים

 
לכל צמח בנפרד. קומפוסט זה הינו  -לפי גודל המיכל או הצמח  -קומפוסט יינתן בכמות שצוינה בטבלה  .ג

 לקומפוסט שיינתן לכל השטח, כפי שצויין לעיל.נוסף 
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מ"ק/דונם  20מטר יינתן קומפוסט לכל השטח בכמות של  1.25 -קטנים מבשטחי שתילה במרווחים  .ד
 מהמצוין בטבלה. 35%ך יינתן קומפוסט בתערובת המילוי בכמות של לכ ובנוסףמ"ר( )=ליטר / 

 
בשתילה / בנטיעה במיכלים / אדניות המכילים מצע לגידול יהא מילוי בורות הנטיעה מתערובת וחומרים  .ה

 זהים למצע.
 

י יחידה הכנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים ואדמת הגן כלולה במחיר - שלוםמדידה ות .ו
אם צויין בכתב  תמס -דשן מורכב מבוקרלמדידה ותשלום נפרד, למעט  ואינהו/או נטיעה שתילה 

 הכמויות שיישומו נדרש בתערובת למילוי בורות נטיעה ושתילה.
 

 של מיכלי פלסטיק וסלי/מיכלי גידולסילוק מלא  -שתילת/נטיעת צמחים ממיכלים .17
ידול מכל סוג שהוא,  שקיות פוליאתילן מחים ללא שקי געל הקבלן חלה חובה לנטוע/לשתול את כל הצ .א

ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים מהמשתלה. צמחים שיישתלו/יינטעו עם חלק כלשהו של מיכל 
 הגידול לא יאושרו.

תסולק מהאדמה לחלוטין לפחות כל המחצית התחתונה של  -תכתעצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מ .ב
עו כך שלא ישארו כל קצוות חדים העשויים לפצוע את שורשי העץ חוטי הרשת יבוצהרשת/הסל וחיתוכי  

 המתעבים.
 

 המצויין ברשימת הצמחים/בכתב הכמויות פי-שלא עלאספקת צמחים   .18
 מותנית באישור מראש ובכתב של המפקח ושל האדריכל. .א
דל המיכל בכתב בכתב הכמויות. באם לא קיים גו -אם קיימים  -המחיר ייקבע לפי מחירי יחידה  .ב

הכמויות, יחושב מחיר היחידה לפי הממוצע בין מחירון "המאגר הממוחשב" למחירון "דקל".באם אין 
יכללו את המחירונים הנ"ל כוללים את הגודל שצוין, יבוצע ניתוח עלויות על בסיס מחירים סיטונאיים, ש

 כל ההנחות הניתנות לקבלני גינון. 
 
 ת בכיכרהוראות יחודיות לעיצוב עצי תו .19

 פני הוראה מקבילה שונה-ראות אילו מצטרפות לכל ההוראות מסמכי המכרז/החוזה ועדיפות עלהו    
 . סיור הנחיות ראשון1

המשנה לגינון, ימים מיום נטיעת העצים, יקויים סיור בהשתתפות הקבלן הראשי, קבלן  10תוך  .א
 ן.קח ונציג המתכנוהמומחה מטעם קבלן המשנה לגינון לעיצוב עצי נוי צעירים, המפ

חודשים של  12-מחיק ל-לפני הסיור חובה על הקבלן לסמן כל עץ תות בכיכר בתווית עם רישום בלתי .ב
 מספר העץ.

ראשוניות מטרת הסיור לבדוק תקינות הנטיעה, התימוך, מערכת ההשקייה וכן למסור הנחיות  .ג
 לעיצוב העצים.

 צהוב. "( וסרט סימון לצורך הסיור חובה על הקבלן להביא סולם )דגם "חצובה .ד
יצורפו כמסמך מחייב מוצמד ליומן  -הנחיות/הוראות שיינתנו בסיור יירשמו ביומן העבודה, או .ה

 העבודה.
ת נוספות ו/או הנחיו -יצויינו עצים שיש לגביהם הנחיות יחודיות –ביומן העבודה/במסמך מצורף  .ו

 שונות מההנחיות לכלל עצי התות בכיכר.
 

 יצוב העצים. דגשים ופעולות ע2  
 ובמיוחד כאילו שבוצעו/מבוצעים בשלד העץ. -לבן ידוע כעץ רגיש לפצעי גיזום תות .א
 אילו פעולות מבוצעות ומועדן. -לפיכך נדרשת הקפדה יתרה על כל פעולות העיצוב .ב
 ייקטמו באופן רצוף מדי חודש בחודש.  -ע הראשונהמתחת לזרו -ענפי צימוח צעירים .ג

 "מ בלבד.ס 5-7ח, באורך בקיטום יוסר קצה ענף הצימו
 יטופלו כנ"ל. -ענפי צימוח צעירים, שיצאו בין הזרועות .ד
הסרה מלאה של ענפים מגזע העץ תבוצע רק כשהיחס בין קוטר הענף המיועד להסרה )בנקודה  .ה

 . 6 -ל 1יהא לפחות  -המיועדת להסרה(, בהשוואה לגזע העץ
 ת.ס"מ או פחו 1.6 -ס"מ וקוטר הענף המיועד להסרה 10קוטר הגזע  -לדוגמה

 יימרחו במשחת עצים מאושרת בידי המפקח. -ס"מ ומעלה 1מקוטר  –כל פצעי הגיזום  .ו
 חודשים, אף אם מועד זה נופל לעונת סתיו/חורף/אביב.  3תבוצע חזרה על מריחה זו לאחר 

 .ס"מ, יסומנו בסרט סימון צהוב 1.5 -להיות זרועות/בדים, והגיע קוטר בסיסם ל ענפים שלא נועדו .ז
 להבהיר כי הענף יועד, בהמשך העיצוב, להסרה מלאה. -מטרת הסימון
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המשך הטיפול בעץ יכלול פעולות לבחירת וטיפוח המשך גזע ישר והסתעפויות )זרועות במרווחים של  .ח
 היטב סביב הגזע. ס"מ, ובכיוון צמיחה מאוזן/מחולק 40-60

 ויות משנה )"בדים"(.ה וטיפוח הסתעפהיות שקצב הצימוח של תות הינו מהיר, נדרשות פעולות לבחיר .ט
 ס"מ מבסיס הזרוע ממנו הוא מסתעף. 50- 40 -מיקום בד ראשון בזרוע יהא במרחק של כ

 ס"מ. 40-50ובמרווים של  -בחלוקה שווה ימינה/שמאלה/החוצה )אך לא  פנימה!(. -בדים נוספים
כמצויין בסעיף ג  יטופלו -ת/בדיםגזע/זרועו -ענפי צימוח שלא יועדו להיות חלק משלד העץ -כאמור לעיל .י

 וכן סעיף ז.
 

 . סיורי פיקוח3
 סיורי פיקוח, בשנת הנטיעה הראשונה, יבוצעו אחת לחודש.    .א
 מצורף, כמצויין לעיל. הנחיות ודגשים להמשך הטיפול/טיפוח העצים, יירשמו ביומן העבודה, או בדוח    .ב

 
 ביצוע פעולות הטיפול/הטיפוח כנדרש-. אי4

דעת המפקח מטעם המזמין, כי אין הקבלן -תו הבלעדי ו/או בהישען על חוותלפי שיקול דע -קבע המפקח .א
כך אזהרה ביומן העבודה, לרבות ציון הנדרש לתיקון -תירשם על -מבצע את ההטיפול/הטיפוח כנדרש

 ו/או השלמה מיידית.
פרה מקצועית המפקח רשאי והקבלן מסכים לכך בחתימתו על מסמכי המכרז/חוזה, כי בתנאים של ה .ב

יוסר הטיפול בעצי התות מכלל עבודות האחזקה  -מכלול דרישות הטיפול/טיפוח/עיצוב של העצים של
 של הקבלן.

 
 -ועי אחראזי תבוצענה כל פעולות העיצוב/טיפול בעצים בידי גורם מקצ -אם קבע -קבע כך המפקח

ות אילו של קיזוז עלוי וכל זאת על חשבון הקבלן ובדרך -ובהתקשרות נפרדת בין המזמין למבצע
 מכספים המגיעים לקבלן. 

        
 , לקראת אישורם, יספק קבלן סולם תקין.עצים שמקום הרכבתם גבוה )עצים בכותיים(לצורך בדיקת  .20

 
 מסירה לעירייה, תחזוקה ואחריות .21

 כלליא. 
o  41פרק זה מתייחסות לכל העבודות שצוינו, נדרשו ובוצעו במסגרת פרק הוראות. 

 
o במכרז/חוזה זה ע"י רשות מקומית ובין שלא, תהיה כפופה המסירה )הראשונה וזמנו העבודות בין שה

והסופית(  לאישור נציג מוסמך של הרשות המקומית, באם השטח מיועד להיכלל בשטחי האחזקה של 
 הרשות המקומית. 

 
o שיפוטית באתר מקום שמצוין במסמכי מכרז/חוזה זה "עירייה", יש לקרוא גם "הרשות המקומית ה בכל

 עבודות".ה
 

המהדורה   -במפרט הבינמשרדי 41.5פרק -פי כל הנדרש בתת-במקום שלא צוין אחרת תבוצע התחזוקה על  
 .2001שהוצאה לאור בדצמבר  41.5פרק -החדשה של תת

 
 מסירה ראשונה לעירייהב. 
ה ור מסירה ראשונבגמר העבודה תימסר העבודה מסירה ראשונה לעירייה ותחל בתקופת האחזקה. איש  

 משמעותו אישור בכתב. 
בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר, ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות  

 בתוכניות ו/או מופיעות במפרט מושלמות. 
התאמה לדרישות -ת הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים ו/או איאם העירייה לא תקבל א 

לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק , ימשיך הקבלן המכרז/התוכניות/המפרט
 זה, עד למסירה הראשונה, אשר תקבע למועד מאוחר יותר, ובו תיבדק השלמת כל  העבודות כנדרש.

  
 תחזוקה על חשבון הקבלןג. 

    3תקופה של  ועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי הגן כמפורט בהמשך, למשךהחל ממ     
 חודשים על חשבונו.     
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 תחזוקה  ד.
 תחזוקה תחל לאחר המסירה הראשונה לעירייה. 

לפי הנחיות  -התחזוקה כוללת: עישוב, )יתבצע ע"י עידור או קלטור. או ע"י ריסוס בקוטלי עשבים
"י מילויים עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקייה לפי ראות המפקח, יישור השקעים ע המפקח(.

גן פורייה, גיזום ועיצוב עצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת מילואים והגנתם, -מתבאד
טבלה תקינותה ותחזוקה של מערכת הניקוז, זיבול או דישון עפ"י הנדרש או אגף הגננות או כמפורט ב

נמצאים חבות ומתקנים ה, כולל משטחים כגון מדרגות, רושמירה יומיומית על ניקיון האתרהמצורפת 
 בשטח הגן.

 
שעות  12הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה המתמדת של מערכת ההשקייה. עליו לתקן תוך  

דן כמויות מים גדולות, יש משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים. תקלות רציניות הכרוכות באב
 תיקון התקלה. לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת המים עד ל

 
חלקי מערכת השקייה פגומים יוחלפו בחדשים, כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר  

 ע"י המפקח. מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרט מיא"מ. 
-קייה, גיזום, עיצוב, סמיכה, הדברת עשבים ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכיכוללת הש עציםתחזוקת  

 ומת העץ מעשביה ואשפה. רגל, וניקיון ג
יתוקן הנזק ע"י הקבלן הקבלן -במקרה של חבלה בזדון, ונדליזם או תאונות דרכים אשר גרמו לנזקים  

 רשאי להעביר התביעה לתשלום לחב' הביטוח.
 

 אחריות ובדק ז.
 הראשונה.  בלן אחראי לקליטת כל הנטיעות ולהתפתחותם התקינה לתקופת של שנה מיום המסירההק 
הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקורם  על 

 כנדרש במסמכי החוזה. -ואופן שתילתם 
מפותחים ייחשבו -ים, חולים, מנוונים או בלתישתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומ 

קח. אחריותו של הקבלן לשנה, החל מהמסירה הראשונה לפי הוראת המפ כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים
 של השטח לעירייה.

האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת ההשקייה אשר בוצעו במסגרת   
 המכרז/חוזה. 

 קבלן לתקופה של שנה חלה גם על כל שתילת/נטיעת מילואים.אחריות ה 
 

 מסירה סופית ח.
 התחזוקה יימסר השטח סופית לעירייה. אם מצב הגן לא ישביע רצון העירייה, יתקן הקבלן את בגמר תקופת      

 הדרוש. במשך הזמן הדרוש לתיקון ימשיך הקבלן לתחזק את כל העבודות על חשבונו וללא תמורה.     
 

 תשלום עבור מים ט.
הראשונה )לכל אורך תקופת בלן עד למסירה תשלום עבור אספקת המים להשקיית השטח המגונן חל על הק 

 חודשים(. 3הביצוע(, וכן לאחריה בתקופת ה"אחזקה ללא תשלום" )
ת אם מונה המים שיותקן לא ישמש הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש מערכת למדיד 

 צריכת המים.
 
 

 
 או מלאכותית/חים מאבן טבעית ומניעת/קטילת עשבים בריצוף של אבנים משתלבות/ריצוף ארי י.
נביטה את -במשך תקופת התחזוקה, לפי הוראת המפקח, ירסס הקבלן בחומר קוטל עשבים ו/או מונה 

מלאה. הריסוס השטחים המרוצפים באבנים משתלבות, אשר בוצעו במסגרת מכרז/חוזה זה, עד להדברה 
 ות מחלקת הגנים.פי הנחי-יישום עליבוצע בחומר שיאושר ע"י המזמין ומחלקת הגנים של העירייה וב

 אחזקת שטחי הריצוף כלולה במחירי העבודות ואינה למדידה ותשלום נפרד. 
 

 הוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות   .22
 

ס"מ, תבוצע עד  30-הגן פחות מ -ק אדמתס"מ, ואם עומ 30תבוצע לעומק מינימלי של  הכשרת הקרקע .1
 הגן.-תחתית שכבת אדמת
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לאה, כיסוח מכני של כל שאריות הצמחים, ופינוי שארית הצמחים משמעותה הדברה מ הדברת עשבים .2
מהאתר למקום שפך מותר. הדברה בתשלום תאושר פעם אחת בלבד במועד גמר עבודות העפר ונתונה לשיקול 

 בלעדי של המפקח.
אתר כשהוא חופשי בתום עבודות העפר יהא חייב הקבלן להחזיק את ה -בר-מן העבודה כי אין עשבינרשם ביו

 בר מסוג כלשהו וזאת באחריותו ועל חשבונו.-מעשבי
 

 לפי דגם שיאושר בידי העירייה -מגן לעץ )מסגרת תומכת( מרכיבי פלדה .3
 ון. וגילכל המסגרת תהיה מרכיבים מגולבנים ללא כל עיבוד של הפלדה לאחר ה 
ש"ע בגוון חום  "טמבור מיקס" או המסגרת תצבע בשכבה אחת של צבע עליון "איתן" של "טמבור"  מסדרת 

 שיאושר ע"י האדריכל.
 הבאת המסגרות לאתר. לפנידוגמת המסגרת תוצג לאישור המפקח ונציג הרשות המקומית,  

 
 עירייהלפי פרט שיאושר בידי ה -)מסגרת תומכת( מרכיבי עץ.  "חצובה" 4

 אביזרי/ ברגי נירוסטה. -כל חיבורי הרכיבים 
 

 מידות צמחים במיכלים .23
 ליטר 1/4-½צמחים ממיכל  א.
 ס"מ. 10ס"מ/גובה  10קוטר הצמחים                

 
 )לא כולל ערערים(ליטר  1צמחים ממיכל של  ב.
 ס"מ. 13ס"מ, וקוטר כללי מינימום  13גובה כללי של הצמחים מינימום    

 
 )לא כולל ערערים(ליטר  3שנתיים ממיכל -שיח/רב-שיחים/בני ג.

 ס"מ. 23 -ס"מ וגובה כללי לא יקטן מ 20-ים לא יקטן מוטר כללי של הצמחק              
 

 )לא כולל ערערים(ליטר  4שנתיים ממיכל -שיח/רב-שיחים/בני ד.
 ס"מ. 28 -לא יקטן מ ס"מ וגובה כללי 22 -קוטר כללי של הצמחים לא יקטן מ               

 
 ליטר 8שיח ממיכל -שיחים/בני ה.
 ס"מ. 60 -ס"מ וגובה כללי לא יקטן מ 35 -לא יקטן מ ר כללי של הצמחיםקוט               

 
 ליטר 8מטפסים ממיכל  ו.

 כלול  ס"מ. השתיל י 100 -ס"מ וגובה כללי לא יקטן מ 35 -קוטר כללי של הצמחים לא יקטן מ                      
 מסגרת תומכת ממוטות במבוק. 

 
 מאספקת הקבלן –נטיעת עצים  ז.

 ואמים כל היבטי, הגדרות והוראות סטאנדרט עצים של מש' החקלאות,  השתילים יהיו ת       
 .09/2016מהדורת        

 
 מאספקת המשתלה המגדלת -תות לבן 'זכר' –נטיעת עצים  ח.
 תלה המגדלת.באחריות המש -. ההובלה והפריקה1   
 תילים  עתו ובאופן של הש. הקבלן יתאם את הובלת השתילים ופריקתם לקצב ויכולת נטי2   

 יינטעו ביום אספקתם לאתר. –שיסופקו        
 . על הקבלן לבדוק כל שתיל ושתיל בעת הפריקה ולפסול/לסרב לקבל שתילים פגומים/לקויים.3   

 העצים מהמשתלה המגדלת תחול עליו אחריות מלאה  ידו שתילי-לאחר שאושרוהתקבלו על      
 ובלעדית לתקינותם.      

 
 רבדים(ט. דשא מוכן )במ

 במפרט הבינמישרדי.  41046העבודות יבוצעו בהתאם לנדרש בסעיף  .1
הדשא יהיה דשא שגודל על גבי קרקע חולית בלבד, או על מצע מנותק, או שטוף לחלוטין ויהיה חייב  .2

 המתכנן והמפקח. באישור דוגמה, ע"י 
 סוג הדשא כמפורט בכתב הכמויות. .3
 ר ותערובת של זני דשא אחרים.ב -חלוטין מעשבי לוחות הדשא יהיו נקיים ל .4
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מרבדי הדשא יונחו בשורות במקביל לקוי הגובה, ובהזזה משורה לשורה, כך שלא ייווצרו תפרים רצופים  .5
 משורה לשורה, ובהצמדה מלאה בין המרבדים.

 בדים יש לעבור במעגילה קלה על השטח שנשתל, ולמלא את השקעים/ה"תפרים" ביןלאחר הנחת המר .6
 י, ממקור וטיב מאושרים בידי המפקח.השטיחים בחול נק

העבודה כוללת יישום מונע של קוטל מזיקי קרקע מסוג "דורסן" או ש"ע, במינון לפי הנחיות היצרן, וכל  .7
סוג שהוא, במהלך תקופת העבודות לרבות תקופת מספר יישומים שיידרש לביצוע הדברת מזיקים מכל 

 האחזקה .
ג כלשהו, יוחלפו מיידית, תוך טיפולי קרקע לפי הנחיות המדריך גועים במחלות מסומרבדי דשא שנמצאו נ .8

 הארצי למחלות ומזיקים בשה"מ, משרד החקלאות.
מה לגבהים ומילוי העבודה כוללת הכשרת קרקע כנדרש, זיבול ודישון, הנחת מרבדיהדשא, הידוק והתא .9

 דשא.כלולה במחירי ה -התפרים שבין הלוחות בחול נקי. אספקת החול ממקור מאושר 
 המדידה: מ"ר נטו. .10

 

 נוהל שריון צמחי נוי למכרז/חוזה 41נספח למפרט המיוחד ולאופני המדידה המיוחדים של פרק  .1

 
 הוראות כלליות .א

 חוזה בכלל ולנוהל הזמנת נספח זה מהווה תוספת מחייבת לכל הוראות מסמכי המכרז/ .1
 וחד.צמחים לפרוייקט כמצויין במפרט הטכני המי       

 
 יום  14הגיש נספח זה שצויינו בו כל הפרטים הדרושים ונחתם בידי הקבלן תוך על הקבלן ל .2

 ממועד קבלת "צו התחלת העבודה".       
 

 הגשת הטופס כנדרש ובמועד מהווה הפרה יסודית של המכרז/חוזה.-אי .3
 

 שימת הצמחים והכמויותר .ב
+ תאריך בידי המפקח,  א חתומה "לביצוע"על הקבלן לצלם את רשימת הצמחים למכרז/חוזה זה כשהי .1

 וחתומה בידי הקבלן + תאריך חתימתו, ולהגישה עם טופס זה.
 

יום ממועד  14בנושא הצמחים הנדרשים יימסרו בכתב למפקח תוך  -אם תהיינה לקבלן  -שאלות/הבהרות  .2
ת הצמחים, נפרד מרשימ-לת העבודה. תשובת המפקח תימסר בכתב ומהווה מאותו עת חלק בלתיצו התח
 ראות מסמכי המכרז/חוזה.מכל הו

 
הכמויות המצויינות בכתב הכמויות וברשימת הצמחים הינן בגדר "אומדן". על הקבלן לבדוק התכניות  .3

 או ברשימת הצמחים.ולהודיע למפקח על כל סטייה, מהכמויות שצויינו בכתב הכמויות ו/
 

 טבלת מקורות הצמחים לפרוייקט .ג
 רד.ראה דף נפ             

 
 ים במשתלות/אצל הספקיםביקורת הצמח .ד

המפקח רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ביקורי ביקורת הצמחים במשתלות ו/או במטע בו גדלים  .1
ימי עבודה ממועד בו הודיע  7 -הדקלים. הביקורים יתואמו עם הקבלן והמשתלה אך לא יידחו יותר מ

 המפקח על רצונו לבדוק את הצמחים.
 

מה עד מועד העתקתם יסומנו בידי המשתלה/המגדל באופן ברור, המשייך צים המגודלים באדדקלים וע .2
 אותם לקבלן ולפרוייקט.

 
של המשתלה בחתימתה על טופס זה, מתחייבת לספק את הצמחים בנפח המיכל המצויין. כינויים מסחריים  .3

דרש אמת נפח המיכל לנהת-מיכלים, המקובלים בשוק גידול ושיווק צמחי נוי לא יתקבלו כסיבה לאי
 במסמכי המכרז/חוזה והקבלן יידרש לספק את הצמחים במיכלים בנפח המצויין.

 
מתאימים -נבדקו הצמחים שהוצגו במשתלה כלשהי/במטע כלשהו ונמצאו בידי המפקח בלתי .4

פי מסמכי המכרז/חוזה במועד -להערכתו לא יגיעו למידות/לעיצוב הנדרש עללדרישותהמכרז/חוזה ו/או 
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י המפקח להורות לקבלן להחליף את מקור צמחים אלו והקבלן מתחייב לנקוט פקה המתוכנן, רשאהאס
 בהליך חוזר, בשלמותו, עד קבלת אישור המפקח למקור הצמחים.

 
 

 אחריותו של הקבלן לאספקת הצמחים .ה
פי כל הוראות -כאחראי ישיר ובלעדי לאספקת הצמחים, בכמויות הנדרשות ועל רואים את הקבלן   

התקשרותו עם משתלה/משתלות/בעל מטע וכו' הגם שנעשתה כנדרש אינה פותרת אותו סמכיהמכרז/חוזה ומ
 מחובתו לספק את הצמחים כנדרש.

 
 קיום הדרישות לשריון צמחים-אי .ו

 
הצמחים על כל הדרישות המפורטות במסמכי עמידה בהתחייבויותיו בנושא שריון -בגין אי .א

ממחירי היחידות  2/3מראש בשיעור כום קבוע ומוסכם המכרז/חוזה זכאי המזמין לפיצוי בס
 הרלבנטיות. הסכומים יקוזזו מסכומים להם זכאי הקבלן.

 
התאמות שנמצאו/בוצעו ועל החלטתו לממש את זכותו לפיצוי -המפקח יודיע לקבלן בכתב על אי  .ב

 עיל.כאמור ל
 

עבודות לן חייב לבצע את הודיע המפקח על החלטתו לממש את זכותו לפיצוי כאמור לעיל  יהא הקב  .ג
פי כל הוראות מסמכי מכרז/חוזה זה, כשהצמחים יסופקו בידי המזמין -השתילה/נטיעה במלואן ועל

ה והתמורה לקבלן בגין ההובלה, אחזקת השתילים ושמירתם וכל פעולות השתילה/נטיעה והאחזק
 ות.בלבד ממחירי היחידות הרלבנטי 1/3וכל הנלווה לפי מסמכי המכרז/חוזה תהא 

 
 

 תאריך                    חתימת הקבלן                                
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 טבלת מקורות הצמחים לפרוייקט
 
 
 

חתימת 
 המשתלה 

כמות 
 משוריינת

מועד 
אספקה 

 מובטח

תאריך 
 ההזמנה 

כתובת + 
 טלפון 

איש/אשת 
שר מטעם ק

 המשתלה/ 
 הספק

שם 
 המשתלה/ 

 הספק

גודל  
מיכל

 צמח /

  -שם הצמח 
 עברי
 –הצמח שם 

 אנגלי 
 מושב ירקות 25.7.00 25.9.00 350 (    -)      

07-9292929 
"ירוק  משה ירוקי

 באוזניים" 
 

 דוגמא:  דלי
 אוג חרוק

RHUS 
CRENATA 

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

 
 

במועד ובגדלי המיכלים/המידות שצוינו וכן  נו יסופקו בכמות,המשתלה/הספק מאשרים בחתימתם שהצמחים שצוי •
 שניתנת הסכמתם  מראש לביקורי המפקח, המתכנן ו/או נציגיהם, לבדיקת הצמחים שצויינו בהזמנה.
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 אדמת גן ופתרונות שתילה   41.11
 

 אדמת גן 41.11.210
 

 .41 פרק משרדי הבין במשרד המפורט ע״פ מעולה מטיב גן דמתא .1
 נםלדו קומפוסט מ״ק 20 להוסיף יש .2
 מפני 'מ1.0 של לעומק עד עליונה משכבה פורייה אדמה תהיה הגן אדמת ,הגינון  בשטחי למילוי מיועדת הגן אדמת .3

-רב עשבים ,פסולת ,מ"ס 10 על העול שגודלם מאבנים נקייה תהיה שתובא הקרקע ,המקרים  בכל ,הטבעיים השטח
 . 4102 פרק ,משרדי הבין המפרט דרישות בכל דתעמו האדמה איכות (.נמטודות ,מזיקים ,מחלות) ופגעים שנתיים

 ק"מ 1 ו מ"ס 40 של בשכבה הגינון בשטחי האדמה ופיזור המפקח י"ע מאושר ממקור האדמה אספקת כוללת העבודה .4
 . לעצים נטיעה בבורות למילוי

 הנחיות י"פע  על תיעשה הקרקע בדיקת .המפקח ידי על תאושר אשר ממעבדה הקרקע לטיב אישור להציג הקבלן על .5
  .המפקח ידי על תאושר אשר אחרת מעבדה או החקלאות משרד של השדה שרות מעבדת

 . הקרקע במחיר כלול יהיה הקרקע בדיקות עבור התשלום .6
 בדיקת לבצע יש  (,הקרקע ופוריות מיכני הרכב) וטיבה (לאתר מובאת או קיימת) הקרקע סוג לקביעת קרקע בדיקות .7

  י"ע תלקח הדגימה :הבאות ההנחיות פ"ע תיעשה הקרקע בדיקת .צ"מע י"ע ומאושרת סמכתמו מעבדה ידי על קרקע
 באופן  דגימות 20 לפחות ילקחו אחת מחלקה .תקני מקדח ובעזרת מ"ס  0-30 של בעומק המעבדה של קרקע דוגם
   :הן הנדרשות הבדיקות .ג"ק של דוגמה תלקח ממנו אחד למדגם היטב ויעורבבו מיצג

 הבאת או ,הקרקע שיפור (.E.C) מליחות ,PH (,ואשלגן זרחן ,חנקן) הזנה יסודות רמת ,כימי מבנה, ניתמכ אנליזה
 אלו בדיקות רעבו התשלום .המפקח של ובאישורו המעבדה והמלצות הקרקע בדיקת סמך על יעשה ,אחרת קרקע
 . לשתילה והכנתה הקרקע במחיר כלול יהיה
 משרדי הבין במפרט המפורט ע״פ תהיינה הזנה דותיסו לתוספת או קעהקר לאישור הסף רמות

 .המפקח ואישור הקרקע לטיב המעבדה אישור הצגת לאחר רק תיעשה הקרקע הבאת .8 
 .העיבוד לכלי הנדבקת רטובה קרקע להביא אין .9 
 .המפקח ובאישור דההמעב והמלצות הקרקע בדיקת נתוני סמך על ייעשה אחרת קרקע הבאת או ,הקרקע שיפור .10 
 תוספת .הנדרשות הקרקע ותכונות הכמות ופירוט החוזה ממסמכי באחד מפורטות דרישות לפי תתבצע קרקע תוספת .11 

 אם אלא , להביא אין .מראש חהמפק אישור טעונה קרקע הבאת כל .הקרקע בדיקות לתוצאות בהתאם תהיה הקרקע
 .אחרת נאמר

 לפני לעבד יש המקומית הקרקע את (.קרקע בדיקות פי-על) המקומית לקרקע בהרכבה הדומה קרקע להביא יש .12 
 .הקרקע תוספת

 מחיר ישולם לא עליהן ידיים עבודת או מכניים כלים בעזרת ,המתוכננים לגבהים בהתאם יעשה האדמה וישור פיזור .13
 .דבנפר

   .סופי לגובה הקרקע ותעובד הגינון שטחי בכל תפוזר הגן אדמת .14
 .מ"ס 40  יהיה מאליהמיני השכבה עובי .51

 פי על אותו לעבד או השטח את לחרוש הקבלן על ,מכניים כלים פעולת עקב האדמה תהודק הפיזור ולאחר במידה .16
 . המפקח הנחיות

  .ופיזור אספקה כוללת העבודה .71
 . שהוא פיצוי בכל הקבלן את תזכה לא – תהיה אם ,באתר ערמות פסילת או/ו הגן לאדמת מקורות/מקור ילתפס .18
 גן. אדמת ק"למ המחיר .19
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 TREE PARKER -ארגזי מבנה  41.11.0010

 
 

 
 מפרט טכני מיוחד 

TREE PARKER  –   טרי פארקר 
 יצרן:
TreeBuilders BV. 
De Morgenstond 14 
NL-5473 HG Heeswijk-Dinther 
The Netherlands 
Tel. 0031 413 294447 Fax. 0031 413 294286 
www.treebuilders.eu  
 
 
 

 מבוא .1
 

מערכת תאים מודולרית לתמיכה בריצוף מרחף. המערכת עמידה לעומסי תנועת רכבים מעליה, ובמקביל גם 
ר יכותי לעצים גדולים תחת ריצוף. בנוסף, היא מספקת כלי רב עוצמה לניהול נגמאפשרת יצירת בית גידול א

 לכידה, השהייה ואידוי מי גשמים. התאים מיוצרים מפוליפרופילן וסיבי פיברגלס.עירוני על ידי 
 

 יחיד.   TREE PARKERהמונח "תא" מגדיר ומכוון לתא 
 דולריות, מבניות. מו TREE PARKERהמונח "תאים" מגדיר ומכוון למערכות   1.1
ות ואביזרים  לצורך הכלת תשתי כל תא יהיה יחידה מבנית עצמאית מכל התאים הסמוכים לו,  1.2

 שונים באתר כמו גם לצורך תיקונים עתידיים. 
טון למ"ר כאשר משתמשים בהם   42-55טון לסרן,  15התאים יהיו מסוגלים לתמוך בעומסים עד  1.3

 ן עבור עומסים גדולים.   בשילוב  עם מפרטי ריצוף ומדרכה של היצר
 ם. לא כל מחיצות פניהתאים יהיו פתוחים בצירים האנכיים והאופקיים ול  1.4
יהיו מסוגלים לספק נפח רציף ומתמשך של אדמת נטיעה שאינה מעכבת או מונעת את   התאים 1.5

 הפעולות הבאות: 
 אדמת נטיעה. הכנסה ופיזור מגוון סוגי  1.5.1

 . הידוק אדמת הגידול תוך כדי הליכה ודריכה 1.5.2
 תנועה וצמיחת שורשים לכל כיוון. 1.5.3
 וחב התאים. ל תנועה נימית לרתנועת מים חופשית בתוך נפח הקרקע, כול 1.5.4
        התקנה ותחזוקה של תשתיות הנמצאים בתוך, סמוך או מתחת לתאים )במצבים  1.5.5

 מסוימים יתכן צורך בפירוק תאים(     
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 אישור דוגמאות ולוחות זמנים .2

  תקין הוסמךיום לפני תחילת העבודה, אישורים להיותו מ 45בצע לספק למתכנן לא יאוחר מ על הקבלן המ
והאביזרים  ע"י היצרן ואת כל המפרטים והנתונים הטכניים של הציוד TREE PARKERהתקנת תאי  לבצע

 .TREE PARKERהנלווים אותם הוא מתכנן לספק בהתקנת תאי 
 :יום לפני תחילת העבודה 45ת ולוחות הזמנים הבאים, לא יאוחר מ הקבלן המבצע ימסור למתכנן את הדוגמאו

 TREE PARKERא שלימה של תא וגמד  2.1
 4Aבגודל  -היריעות השונות כולל יריעות רוטקונטרול   2.2
 בגודל לוח שלם –להכוונת שורשים  TRGתוחמי   2.3
 ורג ייעודייםומכסה מס Tס"מ אורך, כולל מחבר  50צינור  –מאווררי שורשים   2.4
 דרשו ע"י המתכנן יצוע המערכת ושיידוגמאות של כל שאר המרכיבים שצוינו במפרט ושנחוצים לב  2.5

 
 לוחות זמנים 

 ש להכין לפני תחילת העבודה, לוח זמנים מפורט לשלבי העבודה לתיאום עם כל בעלי המקצוע האחרים י  2.6
 . TREE PARKERשתיות לפני תחילת התקנת תאי  המעורבים בפרויקט. לתזמן ולתאם את כל התקנת הת   
 לאחר סיום כל העבודות האחרות בשטח.   TREE PARKERנת תאי היכן שניתן, לתזמן את התק  2.7
 יש להגן כנדרש ע"י יצרן התאים, על כל הציוד והמרכיבים הקשורים בהתקנה כל העת ובמיוחד על כל   2.8

 עדיין נמשכת עבודת אחרים באתר.  שהותקנו כבר, במידה ש                     
 
 סדר ההתקנה: .3

 ופרטי ההתקנה.פי הוראות היצרן כל העבודות יבוצעו ל      
 

 חפירת תוואי העבודה  3.1
 סימון וחפירת התוואי לעומק המתאים לתאים ובתוספת הנדרשת עבור שכבות האגרגטים, ריצופים,   3.1.1

 ס"מ לצורך מרחב עבודה  40 - 30אים ב או אספלט. יש לוודא הרחבת החפירה מעבר לתוואי הת    
 ומקום לחומר מילוי/מצע מהודק.    

 לפי סטנדרט  95%לצפיפות של ק"ג  500צעות מהדק אדמה נייד במשקל עד הידוק השתית באמ  3.1.2
 .  ASTM D698פרוקטור    

 י  / בונטק או שו"ע מעל השתית המהודקת ולפ 77DuPont Typarטכניות מסוג -פריסת יריעות גיאו  3.1.3
 מפרט היצרן.   

 ו"ע/ בונטק או ש 77DuPont Typarיריעה גיאוטקסטיל מסוג   3.2
האגרגטים שמעל לשתית המהודקת, ובנוסף, לכיסוי  קרקע ולסינון ויצירת חיץ להפרדת שכבת יריעה לייצוב

משקל היריעה ב הסיפון       העליון והפרדתו משכבת האגרגטים העליונה תוך סינון מי גשמים והשקיה מטה.
זה לזה. היריעה , המחוברים בחום גר' למ"ר או אחר )באישור המתכנן(, לא ארוגה, מסיבי פוליפרופילן 260

 לעבודות עפר ותשתית. CE נושאת את כל תקני
 

 אופן ההתקנה:
ס"מ מעבר  15יישום היריעה על השתית בסיום ההידוק ולפני פיזור שכבת האגרגטים התחתונה. היריעה תבלוט    

ס"מ  45חפיפת קצוות של  ות שכבת האגרגטים המתוכננת, לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה. חיבור קצוות:גבול
לפחות. בהתקנה עילית תכסה היריעה את סיפון התאים ואת אדמת המילוי המהודקת סביבם עד לדפנות הבור, 

 כולל כיסוי הדפנות עצמן לפי פרט ההתקנה.
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 נתונים טכניים                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אופן המדידה והתמורה:
 לפי שטח )אופקי ו/או אנכי( מבוצע בפועל במ"ר כולל את אספקת היריעה וכל העבודות הדרושות להתקנתה לפי

  החפיפה בחיבורים.הוראות היצרן ופרט ההתקנה. לא תשולם תוספת עבור 
 

 אגרגט גירי דולמיטי גס רב גרגרי   .4
 

רגט ישמש לחומר המבנה לשכבת הבסיס הגידול, על השתית המהודקת. האגסיס התחתית בבית ישמש שכבת הב     
. האגרגט יפוזר על קרקעית הערוגה, על גבי יריעת הטייפר 25/5בדרוג של   3הנושאת שמתחת התאים, ידורג לפי ת"י 

י סטנדרט לפ 95%צפיפות של ס"מ מעבר קווי גבולות התאים, ויהודק ל 15ס"מ, כולל  10בה בעובי סופי של בשכ 77
 ASTM D698פרוקטור 

 
  אופן המדידה והתמורה:
 לפי מ"ק מבוצע בפועל. 

 

   Tree Parkerתאי  .5
 

 ערך תקן/שיטת בדיקה 'יח תכונות/בדיקות
 פוליפרופילן     החומר ממנו עשויה היריעה

למערכות סינון  CEתו תקן אירופאי 
 ייצוב והפרדה בקרקע

  0799-CPD-12 יש 

 עונה על הדרישות     FLLדרישות מכון 
 תואם DIN 4095   ן ניקוז גרמניתק

 יש DIN EN 13252   תקן הניקוז האירופאי
 יש DIN EN 13967   איתקן איטום אירופ

 EN 9864 260 גר' למ"ר משקל
 EN 964-1 0.65 מ"מ עובי
 אפור     צבע

 kN/m EN ISO 10319 20 חוזק למתיחה
 CBR N EN ISO 12236 2900התנגדות לחדירה 

 EN 918 225 מ"מ קירההתנגדות לנ
 EN ISO 10319 70% %  התארכות
 µm EN ISO 12956 75 גודל חור
 BS 6906-3 75  /שנ'²ליטר מ מ"מ 100ם תחת עומד מעבר מי

 EN 14030  % 100 עמידות לכימיקלים
 EN 12225  % 100 עמידות למיקרואורגניזם

 מלאה     עמידות לחומצות ובסיסים טבעיים

 עמידות לחמצון 
EN ISO 

13438 
 % 100 

 שנה 100מעל  CEתקן  שנים אורך חיים משוער בקרקע
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 טון למ"ר ובהתאמה לתקן   42 - 55טון לסרן,  15 -התא יהיה מאושר לדרישות תקני העמסת רכבים   5.1
 .הריצוף של היצרן , בהתאם למפרטAASHTO HS-20האמריקאי           
 ס"מ וגובה 60ס"מ, רוחב  60התא מיוצר מיציקת פוליפרופילן ופיברגלס משוריין וניתן למחזור. אורכו   5.2

 ס"מ כשהגובה שיבוצע יהיה לפי הגדרת המתכנן. 150 –ס"מ  20          
  –מ וחלקו העליון מ" 106עמודי נשיאה שקוטרם  4הבסיס,  -חלקים: חלקו התחתון  7 –א מורכב מ הת  5.3

 מ"מ, שיותקן על העמודים והסורג שבמרכזו. התאים יחוברו בצמוד וינעלו ביניהם או  58שגובהו הסיפון        
 ס"מ ביניהם. 7שיוצבו במרווחים של עד        
 מטר.    5ווים ישרים, בכיוונים משתנים ואף ברדיוסים של עד ההתקנה תהיה אפשרית בק  5.4
 ו מערכת, יהיו פתוחים בכל המישורים ולכל אורכם ובכל גודל שטח וללא כל קבוצת תאים שיקראהתא או   5.5

 ומחיצות כלשהן אשר עלולים למנוע או להקשות את ביצועם של סעיפים אלה: דפנות       
 גידול בשפיכה חופשית מלמעלה ואפשרות להליכה חופשית בכל שטח בית הגידול  הכנסת אדמת  5.5.1       

 (.Mpa 1-1.5להידוק רגלי בלבד של האדמה. )אדמת הגידול תהודק ברגליים ל                  
 בחלקם העליון של התאים יישאר חלל ריק לאוורור וליצירת חיץ להרחקת השורשים מהריצוף.  5.5.2          

 . תנועה וצימוח חופשי של שורשים לכל הכיוונים.   5.5.3              
 חופשית של מים כולל הולכה נימית אל מחוץ לתאים לכל הכיוונים. תנועה  5.5.4          

 ס"מ ברציפות לאורכם ולרוחבם של התאים.  30-35התקנת תשתיות ברוחב של   5.5.5          
 שתיות בתוך, לצדי ומתחת לתאים.גישה לטיפול בת  5.5.6       

 
 שלבי התקנת התאים:

ספת הנדרשת עבור שכבות האגרגטים, ריצופים, אספלט  מתאים לתאים ובתוחפירת התוואי לעומק ה .א
ס"מ סביב התאים לצורך מרחב עבודה ומקום לחומר   40 - 30וכדומה. יש לוודא הרחבת החפירה ב 

 מילוי/מצע מהודק. 
לפי סטנדרט   95%לצפיפות של ק"ג  500ק אדמה נייד במשקל עד הידוק השתית באמצעות מהד .ב

 ASTM D 698פרוקטור 
 טכניות מעל השתית המהודקת ולפי מפרט היצרן. -ת גיאופריסת יריעו .ג
 הידוק לפי סעיף ב' מעלה.   –ס"מ  10פיזור והידוק שכבת אגרגט בגובה  .ד
יתדות   2קע באמצעות התקנת התאים תהיה כמתואר מעלה כשהם מפולסים. כל תא יקובע לקר .ה

 ייעודיות.
רשת חיזוק "גיאוגריד" עם בד  מביגריד" המשלבת סביב התאים תיפרס כמתואר בהמשך, יריעת "קו .ו

 גיאוטכני ייחודי לפי מפרט היצרן.
/בונטק או   77מעל לתאים ואדמת המילוי המהודקת סביבם תיפרס יריעת גיאוטקסטיל מסוג טייפר  .ז

ס"מ, להפרדת שכבת החול  /   30ב, שכבת אגרגטים אך בגובה שו"ע לפי מפרט היצרן ועליה שו
 ם. סוסמסום מהאגרגטי

 העליון, בטון או אפלט.ביצוע הריצוף  .ח

ס"מ ביניהם, הכול    7ניתן להתקין את התאים במחובר, נעולים אחד לשני או בנפרד ובמרווחים עד  •
 לפי הוראות ההתקנה והנחיות המתכנן. 

 
 אופן המדידה והתמורה:  

 עות אליהם טח אופקי מבוצע בפועל במ"ר כולל את אספקת יתדות ייצוב, אביזרי קיבוע ירילפי ש
 לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה. והכל 
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 יריעת סינון והפרדה משולבת  .6
 

 
או שו"ע, משמשת לעטיפה היקפית של התאים לצורך קיבוע אדמת הגידול מתוכם   TP Combigridיריעה מסוג

פוליאמיד, עם מחוץ להם, תוך מתן אפשרות למעבר מים. היריעה לא ארוגה, עשויה פוליאסטר וולהפרדתה מהמילוי ש
 המשולבת בתוכה. ARAMID –חיזוק אינטגרלית מ  רשת

 
  אופן ההתקנה:

כיסוי היקף התאים: לאחר סיום התקנת התאים יש לעטוף אותם מהתחתית ועד למעלה לכל היקפם, כולל גם כיסוי      
ל ן האופקי לרוחב שס"מ בכל היקפם וגם את שולי שטח הסיפון העליו 15יו הם מוצבים, ברצועה של שטח החצץ של

ס"מ או  60ס"מ בכל היקפו. קיבוע היריעה אל התאים יעשה באמצעות אזיקונים של היצרן אל הסיפון העליון כל  30
 "מ. ס 50באמצעות פיני פלסטיק ייעודיים. חיבור קצוות היריעה יהיה בחפיפה של 

     
 נתונים טכניים:             

 

 ערך קהתקן/שיטת בדי יח' תכונות/בדיקות

-Aramid Geogrid/ PA   נו עשויה היריעההחומר ממ
PE  Nonwoven 

למערכות סינון,  CEתו תקן אירופאי 
 ייצוב והפרדה בקרקע

 יש  

 kN/m  21 2%חוזק בעת התארכות של 

 14×  14  מ"מ גודל הרשת

 EN 9864 150 גר' למ"ר משקל

 EN 964-1 0.7 מ"מ עובי

 לבן    צבע

 kN/m EN ISO 10319 30 חוזק למתיחה

 CBR N EN ISO 12236 1200התנגדות לחדירה 

 EN ISO 13433 50 מ"מ התנגדות לנקירה

 CM/CMD % EN ISO 10319 2.7%התארכות בחוזק נומינלי 

 µm EN ISO 12956 180 גודל חור

 EN ISO 11058 190 /שנ'²ליטר מ מ"מ 50תחת עומד מעבר מים 

 מלאה   טבעיים עמידות לחומצות ובסיסים 

 EN ISO 13438 % 100   עמידות לחמצון

 שנה 25מעל  CEתקן  שנים אורך חיים בקרקע

 
 אופן המדידה והתמורה:

ות הדרושות להתקנתה לפי לפי שטח )אופקי ו/או אנכי( מבוצע בפועל במ"ר כולל את אספקת היריעה וכל העבוד
 החפיפה בחיבורים.הוראות היצרן ופרט ההתקנה. לא תשולם תוספת עבור 

 

 מגבילי ומובילי שורשים  .7
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 סוגי פתרונות והביצוע יהיה לפי בחירת המתכנן 3להלן 

 
 מגביל שורשים רוטקנטרול  7.1

 

   
 ס"מ, או אחר לפי דרישת המתכנן,     50ובה מגביל השורשים יהיה מסוג רוטקונטרול תוצרת דופון או שו"ע, בג   
מיוצרת מסיבים לא ארוגים מחוברים ביניהם בחום. המגביל לן אפורה/ירוקה העשוי מיריעת פוליפרופי       

 עמיד    
 ומסוג שאושר להתקנה ע"י כגון נתיבי ישראל,   DIN 4062 CEN/TS 14416לחדירת שורשים לפי התקנים ;       
 השיכון והבינוי ועיריות ירושלים, תל אביב וחיפה.משרד        
 

 תיאור כללי
 spunbondedויה מסיבי פוליפרופילן שלמים לא ארוגים המחוברים ביניהם בחום )שויים כיריעה הבנהמגבילים ע
nonwoven היריעה מצופה בשכבת חיזוק ואיטום מפוליפרופילן ירוק המקנה למגבילים עמידות רבה בפני חדירת .)

 רשים. שו
 

 נתונים טכניים:
 החומר: פוליפרופילן

 דו השניהצבע: אפור בצד אחד וירוק בצ
 EN 964-1או  DIN 53855מ"מ לפי התקנים  0.8-עובי: כ

 EN 965או  DIN 53854גר'/ מ"ר לפי התקנים  330-משקל: כ
 EN 12236או  ASTM D4833לפי התקנים  N 650-(: לא פחות מ (Punctureהתנגדות לניקוב

  DIN 53363לפי התקן  N 700-( לא פחות מTearוזק לקריעה :)ח
 EN 12236או התקן  DIN 54307לפי התקן  N 3400-מ(: לא פחות (CBR התנגדות לחדירה

 EN 10319או  ASTM D4595לפי התקנים  KN/m 22-(: לא פחות מTensileחוזק למתיחה )
  EN 14030לפי התקן  100%עמידות לכימיקלים: 

 
 תקנים:בדיקות ו

 FPC 0799-CPD-12ליריעת טייפר:  CEהתקן האירופאי  א.
 : עמידות מלאה SIA 280רי שים, התקן השוויצחדירת שור ב.
 : עמידות מלאה DIN 4062חדירת שורשים, התקן הבינלאומי  ג.
 : עמידות מלאהCEN/TS 14416חדירת שורשים, התקן צרפתי  ד.
 

 אופן ההתקנה:  
פני האדמה ס"מ מעל  2-3דול כחיץ אנכי היקפי לכל אורכו, כששפת המגביל העליונה תהיה המגביל יותקן בבית הגי

 נת בגומות העצים, הכול לפי פרט המגביל והוראות היצרן. המתוכנ
 

 חיבור קצוות )בהתאם להוראות היצרן(: 
 תפירה ע"י היצרן.ס"מ וחיבור הקצוות לפי הוראות היצרן באמצעות סרטי הדבקה רוטקונטרול או ב 50חפיפה של 

 
 אופן המדידה:  

 לפי מ"א מבוצע בפועל.
 

 התמורה:
 וכל העבודות הדרושות להתקנתו כנ"ל. לא תשולם תוספת עבור החפיפה בחיבורים.את אספקת המגביל תכלול 
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 GreenMax  /TreeBuildersשל החברה   TRGמגביל שורשים מסוג    7.2

 

   
 

ס"מ כ"א  60ס"מ, או אחר לפי דרישת המתכנן, עשוי לוחות קשיחים ברוח  60ס"מ או  45המגבילים, בגובה 
 4מ"מ ולרוחבם,  2פוליפרופילן קשיח ממוחזר, בעובי  70%נון דמוי רוכסן. הלוחות עשויים ברים ביניהם במנגהמתח

 מובילים בולטים להכוונת השורשים מטה.  על פני המגביל בליטות המונעות תנועתו האנכית בקרקע.
 . GreenMax  /TreeBuildersאספקה והתקנה יהיו עפ"י מפרט    

 
 אופן ההתקנה: 

הוראות ההתקנה. הלוחות יחוברו ויוחלקו זה אל זה באמצעות מחבר דמוי רוכסן ליצירת חיץ  ההתקנה תהיה לפי
ס"מ מעל  2-3אחד ארוך היקפי או אורכי. ההתקנה תהיה סביב תוואי בית הגידול כששפת המגביל העליונה תהיה 

 גובה פני האדמה המתוכננת בגומות העצים. 
  

 אופן המדידה והתמורה:
 פועל.לפי מ"א מבוצע ב

     
 BG 60מגביל שורשים מסוג    7.3

 
 מטר ובגובה  10מ"מ, עשוי מפוליאטילן כלוח גמיש באורך  1או שו"ע, בעובי  BG 60מגביל השורשים יהיה מסוג 

 בנויים מובילים אנכיים להכוונת השורשים מטה.   ס"מ ולרוחבו במרחקים קצובים, 60
 

 אופן ההתקנה: 
התקנה כחיץ אחד ארוך היקפי או אורכי. הלוחות יחוברו זה אל זה בחפיפה בהתאם היה לפי הוראות הההתקנה ת

ס"מ  2-3להוראות ההתקנה ובאמצעות סרטי הדבקה של היצרן. ההתקנה תהיה כששפת המגביל העליונה תהיה 
 פני האדמה המתוכננת בגומות העצים.  מעל גובה

  
 אופן המדידה והתמורה  

 וצע בפועל.לפי מ"א מב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AIRMAX  45ערכות אוורור קשיחה לשורשי עצים מסוג מ .8
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 תיאור כללי
 צינורות פוליפרופילן ממוחזר קשיח שקוטרם  8 -נויה מ ב , AIRMAX 45מערכת אוורור השורשים מסוג 

 משטחו לצורך   45%ה של המערכת בכך שפני הצינור מחוררים ב ס"מ. ייחוד 105רך כל אחד מ"מ ואו 80
 מעבר אוויר וחמצן דרכו. 

הצינורות עטופים ביריעת סינון ייעודית למניעת חדירת חומרים דקים מהקרקע שסביבו ולתוכם. היריעה 
 יה בצורת שרוול שלם וללא תפירה או הדבקה. תה

ס"מ או יותר לפי דרישת המתכנן, מעל פני   2-4 צינורות מעלה ויבלטו 2לו קרקעית יע-מהמערכת התת
הקרקע. על הצינורות שמחוץ לקרקע יותקנו מכסים ייעודיים בעלי פנים מסורגות או עם חורים על מנת  

 ולאפשר כניסת ויציאת אויר בצנרת.
 

 י המערכת תפקיד
 ה בחמצן. הקרקע שבאזור בית השורשים שבקרבת העץ והעשרת-אוורור תת

 
 ן ההתקנההסבר כללי לאופ

    Tמחברי  2צינורות יחוברו יחדיו באמצעות  6התקנת המערכת תיעשה לפי פרט המתכנן והוראות היצרן: 
 ייעודיים ליצירת מלבן סגור לפי צילום מצורף.  °90מחברי ברך  4 –ו 

. פתחם יהיה פקוק במכסים  כמופיע בצילום Tנורות נוספים יחוברו בניצב אל המלבן אל מחברי ה שני צי
 הייעודיים המתוארים מעלה.

 
 אופן המדידה והתמורה 

לפי יחידת מאוורר קומפלט מבוצע בפועל כולל את אספקת הצנרת, המחברים והמכסים וכל העבודות  
 הדרושות

 ופרט ההתקנה.  להתקנתם לפי הוראות היצרן והמתכנן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AIRMAX  80ג מערכות גמישה לאוורור שורשי עצים מסו .9
  



 

249 

 

           
 Tצינור שרשורי             מחבר         זקיפים                מאוורר עם זקף יחיד          מכסה מחורר 2מאוורר עם  

 סינון         בשרוול                                                                                                              

    
 ר כללי ואופן ההתקנהתיאו 

מ"מ, עטוף   80בנוי מצינור שרשורי ייעודי מפוליאתילן שקוטרו  , AIRMAX 80מאוורור שורשים מסוג 
עשויה שרוול ניילון שלם בצורת גרב,  ביריעת סינון וכוללת אביזרים נוספים כמתואר בהמשך. יריעת הסינון,

 קע אל הצינור.  ת חדירת חומרים דקים מהקרללא הדבקות או תפרים, למניע
הצינור ישמש ליצירת טבעת עגולה בכל מידה וצורה )כגון אליפסה( שתידרש בכתב הכמויות ובפרט. אל  

וחמצן. קוטר המאוורר או  הצינור יחובר/יחוברו זקיפים אנכיים שיובילו מהמערכת והחוצה ממנה אויר 
 לפי הנחיית המתכנן.מידותיו וצורתו )אליפסה או אחרת( יקבעו 

 
ייעודי ליצירת    Tקצוות הצינור או הצינורות יחוברו באמצעות מחבר רר בעל זקף אוורור יחיד:מאוו .1

מ מעל ס" 2-4ס"מ, כזקף יחיד שיבלוט  100יחובר צינור שרשורי באורך של כ  Tטבעת עגולה ואל מחבר ה  
  פני הקרקע הסופיים ולפי הנחיית המתכנן )ראו בהדמיה מעלה(.

 מכסה ייעודי, מחורר כמופיע מטה, עשוי פוליפרופילן שחור. הצינור הטבעתי יונח על     הזקף יהיה פקוק ב      
 ס"מ או אחר לפי הנחיית המתכנן   90תחתית בור הנטיעה בעומק של כ       

 
כתב   יחוברו זקיפים כנ"ל, בכמות לפי Tאל כל אחד מפתחי מחברי ה  יותר:זקפים או  2מאוורר בעל  .2

 ( יקבע לפי הנחיות המתכנן. 2או  1תקנה או הנחיות המתכנן. מספר הזקיפים )הכמויות ו/או פרט הה
               

 :תפקידי המערכת
חים באוויר נקי ועשיר הקרקע באזור בית השורשים שבקרבת העץ להחלפת גזים שאינם טובים לצמ-אוורור תת

 בחמצן. 
            

   :אופן המדידה והתמורה
לט מבוצע בפועל כולל את אספקת הצנרת, המחברים והמכסים וכל העבודות הדרושות לפי יחידת מאוורר קומפ

 . להתקנתם לפי הוראות היצרן והמתכנן ופרט ההתקנה

 

 מעל סיפון התאים –שכבת הבסיס העליונה   .10
 / בונטק או שו"ע 77DuPont Typarיל מסוג  יריעה גיאוטקסט .10.1

בפריסה לכיסוי  -האגרגטים שמעל לתאים  בתנון ויצירת חיץ להפרדת שכיריעה לייצוב קרקע ולסי
הסיפון העליון של תאי טרי פארקר והמילוי המהודק בהיקפם והפרדתו משכבת האגרגטים העליונה 

גר' למ"ר או אחר )באישור המתכנן(, לא  260היריעה במשקל  תוך סינון מי גשמים והשקיה מטה.
 בעמודים קודמים. ארוגה, מסיבי פוליפרופילן,

 
 ן ההתקנה:אופ

יישום היריעה, לפני פיזור שכבת האגרגטים העליונה, יהיה לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה. חיבור 
 קצוות:  

ת המילוי המהודקת ס"מ לפחות. היריעה תכסה את סיפון התאים ואת אדמ 45חפיפת קצוות של 
 ולפי פרט ההתקנה.עלה עד לתחתית הריצוף לדפנות הבור, כולל כיסוי הדפנות עצמן, מ סביבם עד

 
 אגרגט גירי דולמיטי גס רב גרגרי .10.2

      סיס הנושאת  ישמש שכבת הבסיס העליונה בבית הגידול, מעל לתאים ויריעת הגיאוטקסטיל בשבס    
 . 25/5בדרוג של   3שמתחת התאים, ידורג לפי ת"י     
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 אופן ההתקנה

 ס"מ או אחר לפי דרישת  30עובי סופי של שמעל לתאים בשכבה ב 77האגרגט יפוזר על גבי יריעת הטייפר 
 לפי סטנדרט פרוקטור  95%ס"מ מעבר קווי גבולות התאים, ויהודק לצפיפות של  15המתכנן, כולל 

ASTM D698   
    

 אופן המדידה והתמורה  
 בוצע בפועללפי מ"ק מ

לסיפון העליון:  מבנה לשכבת הבסיס שמעלמעלה ומהודק ללא ויברציות. ישמש לחומר ה 8אגרגט כבסעיף 
 האגרגט יכסה את יריעת הטייפר שתונח על חלקם העליון של התאים )הסיפון(.

 לתאיםס"מ והפיזור יכלול גם את שטח אדמת המילוי המהודקת שסביב  30עובי סופי של שכבת האגרגט תהיה 
 עד לדפנות בית הגידול.

 
 אופן המדידה והתמורה 

 בפועל. לפי מ"ק מבוצע 
 

 י מפרט המתכנן.לפ  - אדמת גן .11
 

 אופן ההתקנה:
ס"מ מתחת לפני התאים העליונים או  78 – 4הידוק האדמה יהיה רגלי בתוך התאים והמילוי יהיה עד לגובה של כ 

 לכל גובה אחר לפי הנחיות המתכנן.
 

 ה והתמורה:  אופן המדיד
 לפי מ"ר מבוצע בפועל.
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 TREE TUBE -פקטיתיחידת נטיעה קומ  41.11.0020

 
 )יחידת נטיעה קומפקטית( Starter - TreeTubeט התקנה של מערכת  מפר

 

 אפיון
TT_Starter  היא מערכת מבוססת צינור פוליאתילןH.D.P.E  מ"מ ובאורך  1000מחוזק פלדה בעל דופן מבני בקוטר

 ק"ג.  140 -מ"מ )ראה סקיצה(, משקל המערכת כ 4000של כולל 
וני לעצים במרחב מרוצף. האלמנט מבטיח לעץ מרחב מחייה איכותי בנפח של הינו בית גידול ראש TT_Starterאלמנט 

מ"ק עם אפשרות של התפשטות מבוקרת של שורשים לסביבת המדרכה וחסימת שורשים לסביבת הכביש. כמו  4.0 -כ
 העץ. הגנה על תשתיות מפני לחץ השורשים בצוואר השורש של TT_Starterאלמנט כן, מבטיח 

ס"מ המשמש כמכווין שורשים.  80-100ס"מ ובאורך משתנה של  80תקן פתח נטיעה מובנה ברוחב במרכז המערכת מו
ניים מערכת זאת מתאימה גם לרחבות מרוצפות, על ידי התאמת פתחי השורשים ותוספת אפשרית של צינורות מש

 בניצב לצינור הראשי.
מ"מ המותקנים בתקרת היחידה  80-100קוטר קיה ואוורור מחוררים בכחלק אינטגרלי, מותקנים במערכת שרוולי הש

ובולטים על פני הקרקע משני צדי פתח העץ. )ראה פרט( המערכת מנוקזת באמצעות פתחי ניקוז בקרקעית הצינור 
 ת.המאפשרים גם יציאת שורשים לקרקע הטבעי

 
 שינוע ופריקה

מ"מ(. העמסת הצינורות,  50 -ת מתקניות )רוחבן לא פחו שינוע ופריקה של המערכת תעשה באמצעות רצועות הרמה
פריקתם ושינועם באתר ייעשו בזהירות, בעזרת כלים מכאניים מתאימים, באופן שימנע פגיעה בצינור ובמערכת 

 ל סוג ואין להשחיל רצועה, שרשרת או חבל דרך הצינור.האוורור/השקיה. אין להשתמש בשרשרות או חבלים מכ
 

 מערכתחפירה להנחת ה
 צע בסמוך להנחת היחידה.חפירת התעלה תבו

ס"מ מפני הריצוף לאחר פילוס  130-150ס"מ מצע( וינוע בין  30או  20עומק החפירה יקבע על פי עובי מבנה המדרכה ) 
 והידוק. 

 ס"מ בשני הקצוות של תעלת ההנחה. 100חב עבודה של ס"מ, היינו מר 600אורך התעלה יהיה  
 מרחב נוסף בהתאם לצרכים בשטח.ס"מ לפחות, בתוספת  150רוחב התעלה יהיה 

 ס"מ או בהתאם להנחיות יועץ התכן.  20המרחק המינימלי בין דופן הפתח לעץ לבין גב אבן שפה כביש יהיה 
 ס"מ לפחות. 25ן התעלה בצד המדרכה יהיה המרחק המינימלי בין דופן הצינור )במרכז( לבין דופ

 רקע המקומית והנחיות יועץ התכן בפרויקט.ה תבוצע בהתאם לסוג הקזווית דופן התעלה בצד המדרכ
 קרקעית התעלה תהיה מהודקת ומיושרת עם קרקע מקומית, ללא אבנים וגושים. 

 השיפוע האורכי של התעלה יהיה בהתאם לשיפוע אבן שפה כביש.
 

 Starter TT -ת מערכת אופן הנח
חת אבן שפה. במידה שהאלמנט יונח לפני התכן: לפני או לאחר הנשלב העבודה בו יונח האלמנט יקבע על ידי יועץ 

 האבן שפה, תבוצע היערכות מתאימה לסימון מדויק של מיקום הנחת המערכת בשטח.
 . TreeTubeהנחת המערכת תהיה בהתאם לתכנית מאושרת מראש ובהתייעצות עם נציג 

 . TreeTubeת עם נציגתכנן הפרויקט והתייעצוסטייה מהתכנית המאושרת וממפרט זה, מותנות באישור בכתב של מ
 פועלים או בעזרת כלי מכני ושני פועלים. 4את האלמנט ניתן להניח ידנית על ידי 

 קבוע בשטח.יש לוודא שהתעלה בעומק המתאים ובשיפוע המתוכנן של המדרכה/אבן שפה באמצעות סימון 
 

 )ראה סקיצה(שלבי ביצוע  
 התעלה.והידוק השתית בתחתית  ס"מ 130-150חפירת תעלה בעומק  .1
ס"מ תערובת קרקע בתוכה דרך הפתחים המתאימים.  60( ומילוי -135במקומה המדויק ) TTייצוב תחתית יחידת  .2

 התזת מים לרוויה להנחתת הקרקע.
בהתאם להנחיות יועץ התכן. הידוק על ידי התזת מים  או חול  CLSMמילוי החללים בצד המיסעה עם  .3

 יות יועץ התכן.לרוויה או לפי הנח
 אדמה מקומית נקיה בצד המדרכה עד מעל לגובה פתחים תחתונים. הידוק על ידי התזת מים לרוויה.מילוי  .4
 מפתח העץ והתזת מים לרוויה להנחתה. -30עד  TTהמשך מילוי יחידת  .5
 קיה בצד המדרכה עד לגובה שתית. הידוק על ידי התזת מים לרוויה המשך מילוי קרקע מקומית נ .6

 ץ התכן.או לפי הנחיות יוע        
 ביצוע מבנה מדרכה מעל האלמנט בהתאם להנחיות יועץ התכן. .7
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 תערובת המילוי בתוך האלמנט 

 מילוי האלמנט יתבצע באמצעות בובקאט בשילוב עבודה ידנית.
 50קומפוסט מאושר ) 5%חרסית(  מעורבת בשטח עם  5%חול ועד  90%לית )תערובת הגידול  תהיה מחמרה חו

המובאת ו/או המצויה בשטח תעבור בדיקה במעבדת קרקע לצורך קביעת איכותה. במידת ל/מ"ק(. החמרה החולית 
 הצורך הקרקע תעבור טיוב על מנת לעמוד במדדים הנ"ל, הכל לפי דרישת מזמין העבודה.

 
 השקיה

 ס"מ. 30ל"ש כל  1.7טפטפות  9מ"מ עם  16הנטיעה עם טבעת א( השקית פתח 
 משני צדי פתח העץ.ורך האלמנט עם יציאות ב( השקיה לא

 יש לבצע תעלת גידול המושקית על ידי אותה מערכת השקיה. Starter TT -אלמנטים  2ג( בין 
 

 תמיכת וקשירת העץ
מ"מ עם חוד עיפרון  60מ' ובקוטר  2.5עץ אורן באורך סמוכות עגולות מ 3לכל עץ יותקנו  -התקנת סמוכות עגולות 

 ו בתוך הפתח לעץ בצמוד לדפנות ומקובעות אליהן באמצעות ברגים.ה מלאה. הסמוכות יותקנשעברו אימפרגנצי
 ס"מ מהגזע באמצעות הלמנייה. 40ס"מ בצורת משולש ובמרחק של  50/60הסמוכות יותקנו לעומק 

+  מ"מ 20מ"מ( וקיבוע באמצעות בורג  20רצועות פ"א )שלוחת טפטוף שטוחה לסמוכות באמצעות   -קשירת העץ 
 טבעת מתכת.

 
 
 
 
 
 

 
 CU-SOILאדמת מבנה   41.11.0030
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  CU SOILמפרט לאספקה וליישום אדמת מבנה 

 
 כללי: .1

שכבת המבנה מתחת לשכבות הנושאות )במדרכות, במגרשי החניה, במיסעות וכו'(, כמצוין בתכניות, תהיה 
  Amereqל ברשיון חב' שפותחה ע"י אוניברסיטת קורנל ארה"ב ומיוצרת בישרא CU SOILהמבנה אדמת 

 .03-9013995הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ  ע"י
 

הינה תשתית יציבה למדרכות, למגרשי חניה  ולמיסעות קלות, אשר יחד עם  CU SOILאדמת מבנה 
 ת של שורשי עצים בתוכה.תפקידה הקונסטרוקטיבי מאפשרת צמיחה והתפתחו

 
ר העיבוד ניתן לצפותה במרצפות, פיזור ולהידוק באתר.  לאחאדמת המבנה מסופקת כתערובת לחה מוכנה ל

 לפי התכנון. -או בכל תכסית אחרת ,באספלט ,בבטון
 

מזינה את שורשי העצים באויר, במים, ובחומרי הזנה בכדי לאפשר התפתחות עץ  CU SOILאדמת המבנה 
 גדול.  בריא ו

 
  החומרים: .2

מתוצרת הדר מערכות ייצוב  CU SOILיה מסוג אדמת מבנה כל החומר המיועד למילוי, כמצוין בתכניות, יה

 .ופיתוח נוף בע"מ
 שעות מהמועד בו הועמס באתר הייצור. 10-החומר יובא לאתר באריזתו המקורית לא יאוחר מ

 
 ים הבאים:כל משלוח ילווה בתעודה מאת היצרן שבה יצוינו הפרט

 שם החומר. •

 שם היצרן המורשה. •

 יזה.נפח החומר ומשקלו בעת האר •

 יישום החומר.תאריך הייצור ותוקף  •
 

 תוספת לסעיפים נפרדים:  
שרוול טפטוף טמון עם מנגנון לכידת טיפה, ניתוק אויר, וחירור תחתון למניעת סתימה ע"י  .1

 השורשים )שרוול טפטוף טמון דגם הדר(. 
 מ"מ לפחות בתוספת שתי 1.5( בעובי של HDPEיאתילן בצפיפות גבוהה )יריעת איטום מפול .2

 ג'/מ"ר לכל אחת מהן. 400משקל של יריעות הגנה לא ארוגות ב 
 

 :CU SOILלהלן נתונים כלליים של אדמת המבנה 
 

 :הרכב התערובת 2.1
. 20% -שעור של כומקרקע חרסיתית ב 80%-התערובת מורכבת מאגרגט דולומיט או גיר דולומיטי בשעור של כ

וכן תוספת מים  0.03%יעור של ל קופולימר בש`וג הידרו גבנוסף לכך התערובת מכילה מוסף פולימרי יעודי מס
 שפירים לרמת רטיבות אופטימלית.

 
 אחסון החומר באתר:  .3

 אדמת מבנה אינה מיועדת לאיחסון ויש לפזר ולהדק אותה  מיד עם הבאתה לאתר העבודה.
 העולה על שעתיים יש לכסותה בכיסוי אטום למים.  בכל מקרה של עיכוב

 
 
 
 
 

 היישום: .4
 התקנת אדמת המבנה: ולות מקדימות ופעולות לאחרפע .4.1
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 יש לחפור ולהדק קלות את השתית שמתחת למבנה בהתאם למפורט בתוכנית.   .4.1.1

 
פזור אדמת המבנה והידוקה לא יחלו לפני שיסתיימו כל עבודות התשתית באתר לרבות  .4.1.2

 , שפות מדרכה והתקנת כל התשתיות המתוכננות. בניית הקירות
 

ס"מ של אדמת  15ה מקשרת בעובי ה של אדמת המבנה תיעשה שכב מעל השכבה העליונ .4.1.3
(  4.2.4ראה סעיף  גרם/מ"ר ) 300מבנה מחוזקת ועליה יריעה גיאוטכנית לא ארוגה 

 ועליה שכבת התכסית: חול ומרצפות, אספלט, בטון וכו'. 
 

חתית תעלת הגידול מערכת ניקוז, על הקבלן לוודא, לפני המילוי במידה ותוכננה בת .4.1.4
 אוי לפי תוכנית המהנדס.דמת המבנה, שהיא הותקנה כרבא

 
במידה ותוכננה מערכת השקיה בטפטוף תת קרקעי נשלף יש להתקין את  שרוולי  .4.1.5

הטפטוף המחוררים )עם מנגנון לוכד טיפה( לפני התקנת השכבה העליונה של אדמת 
רוולים את צינורות הטפטוף ניתן להתקין יחד עם השרוולים, או להשחילם בשהמבנה.  

שרוולים. אם שוחות המרכזיה לשרוולי הטפטוף ממוקמות לאחר השלמת התקנת ה
בגומות העצים יש להתקינן בעת שתילת העץ, אם הן ממוקמות בתוך המדרכה, יש 

 להתקין את השוחות יחד עם מילוי שכבת אדמת המבנה.
 

ש להתקינה/ן ותוכננה יריעת איטום אנכית בצד תעלת הגידול, או בשני צדדיה, י במידה .4.1.6
 כבות. לפני מילוי הש

 
במידה ותוכננה יריעת ניקוז/איטום עליונה, יש להתקינה מעל השכבה העליונה של  .4.1.7

 אדמת המבנה ועליה לפזר את שכבת המצע סוג א ולהדק אותה.
 
 

 התקנת אדמת המבנה  .4.2
 

ס"מ כל אחת. סך כל עובי  15עשה בשכבות שעוביין לא יעלה על מילוי אדמת המבנה יי .4.2.1
כנית. הפיזור ייעשה בציוד מיכני או בעבודת ידיים ות יהיה בהתאם למצויין בתוהשכב

 לפי בחירת הקבלן ובאישור המפקח. 
 

מעברים לפחות של מהדק קרקע רוטט במשקל  7-יש להדק כל שכבה מייד עם פיזורה ב .4.2.2
ס"מ. 120טון לפחות , או במכבש גלילים  6כח צנטריפוגלי של ק"ג לפחות וב 400של 

מהצפיפות המקסימלית עפ"י שיטת  95%של עד לדרגת צפיפות מינימלית וזאת 
( ברטיבות אופטימלית.  עומק תעלת הגידול ומספר 1865מודיפייד פרוקטור )ת"י 

 בהתאם למצוין בתכנית. -השכבות 
 
 

ת עד להגעה לעובי ולגבהים המתוכננים. עם גמר יש לחזור על הפעולה בשכבות הנוספו .4.2.3
ידי מפלסות יד -ן שקעים ובליטות עלדוק הקבלן את המפלסים, יתקההידוק הראשון, יב

 )פיוז'ים( או סרגלי עץ ולאחר הסרת כל יתדות הסימון ייעשה ההידוק הסופי. 
 

מת ככל שעל גבי אדמת המבנה מתוכננת שכבת חול לריצוף, כי אז יש לחפות את אד .4.2.4
המבנה. היריעה  המבנה ביריעת הפרדה למניעת חדירת גרגרי החול לתוך חללי אדמת

  CBRניוטון לפחות, 175)או שו"ע( בחוזק לנקירה של  AASHTO Class 3 TYPARמסוג 
 2,450ניוטון לפחות, ובעלת כושר חדירה למים ולאוויר בשיעור של  980נקירה של 

 ל'/דקה/מ"ר לפחות. 
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 אחריות הקבלן:  .5
 בלן המבצע יהיה אחראי לביצוע העבודה בהתאם למפרט היצרן .   הק

 
 דידה ותשלום:מ .6

 ום יבוצעו לפי מטר קוב )מ"ק( אדמת מבנה מפוזרת ומהודקת. המדידה והתשל
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 טיפול בעצים קיימים 51.01.02
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 לגבי עצים בוגרים. 41.1ראה כל ההוראות בפרק  
 

 שונות  99פרק 
 

ל"( ואינן י הבינמישרדי )"האוגדן הכחוההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכלל כל
 מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צוין כך במפורש.

 

 שונות  פרק-תת 99.01
 

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב .א
 

לפי הנחיות היצרן אשר יאושרו  העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצויין במסמכי המכרז/חוזה, או .1
 .הנחיות ייחודיות לפריט/מתקןבהעדר  -מראש וביחד בידי המפקח 

 
, אלא אם צויין אחרת.ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידות ולא ימדד/ישולם 20-הבטון יהא ב .2

 בנפרד. 
 

תחת לפני קרקע גננית )סופית( ס"מ, ו/או מ 10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות  .3
 ס"מ. 6לפחות 

 
לפי המידות הנדרשות, ופני  –יבועית מדוייקת או עגולה טון תבוצע באמציעות תבנית ריציקת ראש יסוד הב .4

 הבטון יוחלקו.
 

להלן "עמודים"( לפלטה חיצונית,מעוגנת  –יד, וכו' מסוג כלשהו -חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי .5
 "פיליפסים", לראש או צד קיר, דופן, סלע וכו'. בברגים,

 
 1יב,  ובאם לא צויין, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה נדרש מצויין בפרט והינו מחיאופן העיגון ה .6

לעיל.כל עלויות העיגון כלולות במחיר היחידה, לרבות כל עבודות החפירה / חציבה, בטון )אספקתו ושימתו( 
 ויין. וזיון ביסודות כמצ

 
 הוראות כלליות לגלוון וצביעה .ב

 
ים שישמשו לביצועה יהיו מפלדה ומגולוונים לאחר ם ומאחזי היד וכל החומרכל רכיבי הגדרות, המעקי .1

מיקרון לפחות, וביצוע הגילוון יהא לפי  80השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ חם, עובי ציפוי האבץ 
 .918ת"י 

 
יצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה אחרת בהכנת חלקי הגילוון יבוצע לאחר ב .2

 הגידור/המעקה.
 

-יתן בידי המפקח תעודת אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל הגילוון וכן תעודת אחריות בלתיהקבלן י .3
 (, ודרישות מכרז/חוזה זה.918תלויה מטעמו לאיכות העבודה להתאמתה לדרישות התקן הישראלי )ת"י 

 
ושר ציפוי דיפוזיונית". לא יא-רמורכיבי פלדה קטנים )ברגים, אומים, טבעות וכו'( יגולוונו בשיטה "ט .4

 "פאסיבציה".
 

הכנת כל רכיבי הפלדה המגולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודי, הסרת כל רכיבים וחומרים זרים מפני  .5
ישום שכבת חומר "קושר גלבון"  הכול לפי הפלדה וחספוס פני הפלדה המגולוונת באמצעות התזת חול וי

 הנחיות יצרן הצבע העליון.
 

לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים  שגילוונם נפגע, ניקוי יסודי להסרת כל  התיר המפקח בכתב ומראש .6
 חלקי  ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע גלבון קר מסוג "זינגה" או ש"ע. 
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ם שכבת חומר קושר בין הגילוון לצבע העליון ו/או להכין את הפלדה לפני יישום הצבע העליון על הקבלן לייש .7

 ן הצבע העליון, ו/או הכנת הפלדה המגולוונת לפי הנחיות יצרן הצבע.גולוונת לפי הנחיות יצרהמ
 

 ", כפי שיקבע המתכנן.RALהצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" בגוון מסדרת " .8
 

ו/או החומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי היחידה ואינן לתשלום בנפרד כל עלויות הפעולות הנ"ל ו .9
 נוסף.

 
 

 פרגולה  99.01.0010

 
 חומרים: .א

לפי התוכנית. הפרגולה בנויה מרכיבי פלדה  -הפרגולה בדוגמה מלבנית או מעגלית )קטע של מעגל(
 ס"מ. 240וגובה  X190250)של כל שדה(  כלליותבמידות 

 .ס"מ 250X190מ"מ  במידות כלליות של  120פרופיל תעלה סטנדרטי בגובה כל מסגרת עשויה מ 
משטחי שבכה מעץ )משרעביה( בדוגמת "שילובית" של "אורנית". חתך העץ  בתוך המסגרת קבועים  

40X10  40מ"מ. מידות המירווחיםX40 .מ"מ 
 שבכת העץ תהיה מטופלת באימפרגנציה לפי התקן הישראלי. 
 מ"מ. 4.0עובי דופן  100X100מודי פלדה מפרופיל בחתך המסגרת מחוברת לע 

לפי התקן הישראלי לא יותרו ריתוכים באתר למעט השלמת חיבור  יהיו מגולוונים באבץ חםכל הרכיבים   
 המסגרות לעמודים. הרכיבים יחוברו באמצאות ברגים + אומים + טבעות מגולוונים כמצויין בתכניות.

דרת גלבון + שתי שכבות צבע עליון "איתן" כל טמבור או ש"ע או בגוון מסיצבע יסוד קושר ל -צביעה   
 ע ע"י האדריכל. מיקס" שייקב-"טמבור

 
 העיגון:  .ב

 .בהתאם לתכנית קונסטרוקטור      
 מחיר הבטון ושימתו כלולים במחיר היחידה, ואינם למדידה בנפרד. 

 
קע. עלה שיפוע הריצוף/הקרקע מתחת : מ"ר לפי שטח נטו של היטל הפרגולה על הריצוף/קרהמדידה .ג

מפולסת לחלוטין.המחיר כולל ביצוע  תיאורטי כעל משטח/קרקע יחושב ההיטל באופן 8%לפרגולה על 
 מושלם, לפי כל הדרישות וההוראות, עיגון וכל פעולות הגימור שצויינו. 

ס"מ  5ת חול בעובי העבודה כוללת מדידה וסימון, הכנת צורת דרך )שתית( בהידוק, אספקה והנחה, שכב
ה אינה למדידה מושלם באתר. הכנת הדוגמוכל הנדרש בסט הפרטים ובמפרט הבינמשרדי לביצוע 

 ותשלום.
 

 " בגימור נירוסטה el-go teamמערכת עמודי מחסום קבועים תוצרת חברת "   99.01.0020
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 פרט עם יסוד פלדה מצומצם: -עמודי בטחון תחנת רק"ל
 

 
 



 

262 

 

 

 



 

263 

 

 

 ר נירוסטה" בגימו el-go teamעמודי מחסום חשמליים, תוצרת חברת "   99.01.0030
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מהדורת מרץ  51ות המפורטות להלן, הינו המפרט הכללי לעבודות סלילה, פרק המחייב בביצוע העבוד  המפרט הכללי
2014  

 
   עבודות פרוק והכנה 51.01

                                
 כללי 51.01.1

 הכללי. במפרט 51.01תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 
תכניות. כל נזק ילו אם אינם מסומנים בעל הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפ

 שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו.
 
ריה פירושו לצורך שימוש חוזר ו/או העברת החומר המפורק למחסן מח' המשק של העי "פרוק זהיר" .א

ויהיה לשימוש החוזר, )במידה והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פרוק ואחסון של החומרים עד 
ניקוי  בטון יסוד והכנה לשמוש חוזר )כולל צביעה מחדש( והעברה  למחסני העיריה, שימוש חוזר(, 

 מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן. 
, תועברנה למחסן העירייה כאשר הן מסודרות וקשורות על גבי האבנים המשתלבות המפורקות

 ץ. משטחים מע
ריטים שנמסרו למחסן, תתאפשר רק לאחר הצגת  אישור  ממנהל המחסן הגשת חשבון לגבי פ

 שהפריטים נתקבלו  וסודרו במחסן על פי הנחיות המחסנאי. 
 

  סילוק למקום שפך מאושר.  פירושו"פרוק וסילוק"  .ב
 

 רושו הקמה מחדש לרבות חפירה  וביסוס.פי"העתקה"  .ג
 

וההתאמה השונות הן בפרוק זהיר הן בפרוק  די בצוע עבודות הפרוק בכל מקרה פסולת שתתקבל תוך כ .ד
וסילוק והן בהעתקה  ובכלל זה: עפר, חומרי קרצוף, קירות כולל יסודות, מסעות, מדרכות, אבני שפה, 

ולק. סילוק הפסולת והעודפים פירושו העמסה והובלה בטונים, , צמחיה  וכל פסולת אחרת תועמס ותס
הסביבה.  הקבלן נדרש להמציא אישור על שפיכת  מאושר ע"י משרד לאיכותלאתר סילוק פסולת 

החומר  באתר השפיכה המאושר ועליו חובת תשלום האגרות במידת הצורך. הרחקה זו לא תמדד 
 ותמורתה תכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 

ולה פתון, לוח מודעות, פרגריט רהוט רחוב או גן כמוצג בכתב  הכמויות מתייחס ל: ספסל, עציץ, אשפ .ה
דגם אלון, מתקן כדורגל, כדור סל, קט רגל )בודדים או משולבים(, מתקן משחק או כושר, מתקן לנעילת 

, מתקן/שלט אופניים/אופנועים , מחסום לכניסת רכב, )שטנגה(, שולחן מכל סוג שהוא, כיסא מחובר
 מפינת כלבים וכו'. 

 
 עיל לרבות:ם כוללים הכל כמפורט למחירי היחידה לעבודות הפרוק למיניה . ו

 חומרים  ועבודה.   .1
 כל חומרי עזר, עבודות לוואי ועבודות זמניות הנדרשות לשם בצוע המושלם של העבודה.  .2
 שינוע, אחסון ביניים, שמירה.  .3
 אריזה  ומסירה  במחסני העירייה. .4
 .לכל מרחק לרבות תשלום אגרות כדין  וי פסולתפינ  .5
 הכנה לשימוש חוזר .6
 CLSMה מפרוק היסוד בחומר מצע מהודק ו/או י הבורות שנוצרו כתוצאמילו .7
או למצב שיורה המפקח, הן בשטח הפרוק והן בשטח ההקמה במקרה של   השבת המצב לקדמותו .8

 הקמה מחדש לרבות תיקוני ריצוף, אספלט וכו'. 
 
 
 

 ידו"ח מצא 51.01.2
ודות ח. בדו"ח תרשמנה כל עבלפני תחילת העבודה, ייערך דו"ח מצאי מפורט בהשתתפות הקבלן , המפק

 הפרוק והכמויות שיש לבצע לפי הסעיפים בכתב הכמויות 
דו"ח זה ישמש מסמך יחידי לצורך ביצוע העבודה והתחשבנות עם הקבלן . לא תוכר כל תביעה כספית 

 ת מעבר לכמות הרשומה בדו"ח. נוספת של הקבלן  לצורך התחשבנו
ת שהיו נסתרות מן העין בזמן עריכת בדו"ח עקב גילוי עבודוהמפקח לבדו יהיה רשאי להכניס תיקונים 

 הדו"ח לפני תחילת העבודה.
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 ניתוקי וחיבורי חשמל 51.01.3

ניתוקי וחיבורי חשמל שידרשו אם ידרשו לצורך בצוע העבודה יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך מטעם, הקבלן, 
 חשבו ככלולים במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד.י

 
 פינוי פסולת 51.01.4

ורם בעבודת הקבלן )כגון הכשרת קרקע, חפירה, חישוף,  גיזום וכו'( וכל סולת ועודפי חפירה שמקפינוי פ
פסולת אחרת שתתקבל תוך ביצוע עבודות הפירוק השונות יחשבו ככלולים במחירי העבודה המוצגים 

 דו בנפרד.בכתב הכמויות ולא ימד
נפרד על פי המפקח, ישולם לקבלן ב עבור פינוי פסולת המצויה באתר העבודה, אם תידרש בכתב ע"י

הסעיף המתאים בכתב הכמויות,   המחיר כולל את כל העבודה כולל איסוף הפסולת באתר העבודה, 
אחר קבלת העמסתה, העברתה ופינויה לאתר פינוי פסולת מאושר והטמנתה, התשלום יבוצע אך ורק ל

ודת משלוח נפרדת לגבי כמויות. בצרוף תעאישור שקילה מקורי או נאמן למקור מאתר פינוי פסולת מאושר 
 לכל אישור כמפורט  .

 .מ"קאופן מדידה:  לפי 
 

 פרוק תמרורים 51.01.5
 המדידה לפי יחידה )עמוד אחד + תמרור אחד או יותר(.

 
 וגובה פרוק וסילוק של קירות תומכים/גדרות מבטון בכל עובי  51.01.6

הבורות ותעלות  סביבה ולמבנים שבסמוך.הקירות כולל היסודות יפורקו באופן זהיר, כדי לא לגרום נזק ל
 שנוצרו עקב הפרוק יסתמו עם חומר מצע מהודק בשכבות, בבקרה מלאה על פי הנחיות המפקח.

 המדידה לפי מ"ר, שטח הקיר ושטח היסוד. 
 עבודות פרוק והכנה. – 51.01ד' בפרק  51.01.1המחיר כולל סילוק הפסולת כמפורט בסעיף 

 
 וגים בכל עובי וגובה נוי בלוקים/אבן מכל הספרוק וסילוק קיר/גדר ב 51.01.7

הגדרות כולל היסודות יפורקו באופן זהיר, כדי לא לגרום נזק לסביבה ולמבנים שבסמוך. הבורות ותעלות 
 אה על פי הנחיות המפקח.שנוצרו עקב הפרוק יסתמו עם חומר מצע מהודק בשכבות, בבקרה מל

 דו. המדידה לפי מ"ר, שטח הגדר. היסודות  לא ימד
עבודות פרוק והכנה. המחיר כולל  – 51.01ד' בפרק  51.01.1הפסולת כמפורט בסעיף  המחיר כולל סילוק

 גם פעולות ניסור הקירות על מנת להבטיח שהקירות הגדולים לא יפלו על אף אחד בעת פעולות הפרוק. 
 

 , בכל וגובה וסילוק גדרות או מעקות קלים )מתכת, עץ, פי וי סי וכו'(  מכל הסוגיםפרוק  51.01.8
ו המעקות מכל הסוגים ובכל עובי וגובה כולל קורות היסוד ו/או היסודות הבודדים יפורקו הגדרות א

ויסולקו לאתר שפיכה מאושר לפי הוראות המפקח. הבורות שנוצרו כתוצאה מפרוק קורות היסוד ו/או 
 ודות הבודדים ימולאו בחומר מצע מהודק.היס

 עקה.מדידה לפי מטר אורך גדר או מ
 עבודות פרוק והכנה.  – 51.01ד' בפרק  51.01.1הפסולת כמפורט בסעיף  המחיר כולל סילוק

 
 
 
 
 
 

 התאמת גובה שוחות )תאי בקרה( מסוג כלשהוא למעט שוחות בזק למפלסי כביש/מדרכה מתוכננים 51.01.9
ים ת ולפי הוראת המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה פני מכסים שונים עד לרומעפ"י המסומן בתכניו
כוללת פרוק המכסה והתקרה )במידת הצורך( הנמכת או הגבהת הכוך הקיים ע"י המתוכננים. העבודה 

ס"מ לפחות. השלמת הזיון ויציקת הקירות והתקרה )במידת  20סיתות הבטון וגילוי הזיון לאורך של 
 יקה כנדרש. המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה.  הצורך( השלמת יצ

 עבודות פרוק והכנה.  – 51.01ד' בפרק  51.01.1לת כמפורט בסעיף המחיר כולל סילוק הפסו
 

 התאמת גובה שוחות/תאי בקרה/תאי קליטה 51.01.10
התאמת הגובה תבוצע בדיוק עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא, ללא הפרשי רומים. מסגרות מכסים, 

שאינם נופלים אי בקורת קיימים על כל סוגיהם יותאמו למפלס החדש תוך שמוש בחומרים שבכות ות
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מ' עם פלס מים   3לה שהשתמשו בהם במבנה המקורי. על הקבלן להחזיק באתר סרגל באורך בטיבם מא
 לבדיקת התאמת הגובה לשטח הקרוב.

הקיים לגילוי הזיון לעומק  עבודת התאמת השוחות תכלול את הסרת המכסה והתושבת שלו, סיתות הבטון
הצורך ו/או לחילופין אספקת ון, יציקת תקרה במידת מ"מ, אספקה והנחת ברזל זי 30של מינימום 

והתקנת תקרה שטוחה טרומית, יציקת צווארון, הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות 
 רצון המפקח.

 תפורק רצועה לבניה חדשה.במקרה של הגבהה, לאחר הסרת מסגרת המכסה או השכבה, 
הכל  –פה, הסבכות והתושבות ם וההתאמות של אבני השהתאמת גובה קולטני מי גשם כוללת גם הפרוקי

 קומפלט.
 מודגש בזה, כי עבודת התאמת השוחות תתבצע לאחר הקרצוף ולפני בצוע שכבת בטון האספלט.

 יהיה מהיר התקשות. תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי הבטון אשר ישמש לבצוע העבודה
סופי של הכביש וייבנו מק הנדרש מתחת למפלס התאים שיש להנמיכם, יהרסו בזהירות מירבית עד לעו

 עד לגובה המפלס הסופי, בהתאם לתכניות והוראות נציגי הרשויות המוסמכות.
 העבודה תבוצע לפי התכניות והוראות נציגי הרשויות המוסמכות המתאימות וכוללת תאום עימן.

 המחיר לכל סוגי השוחות זהה.
לט קר להשלמת והתאמת גבהים הקבלן ריבוד בבטון אספמיד עם השלמת בצוע התאמת השוחה, יבצע 

 לסביבה הקרובה, במטרה לאפשר תנועת כלי רכב תקינה. 
 בטון האספלט הקר יוסר לפני בצוע שכבת האספלט.

 המדידה: לפי יחידה.
ל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה, את כל הציוד והחומרים התשלום: כולל את כל המתואר לעיל וכ

, התכניות, התמוכות, עבודות עפר, תיקון הכביש במקרה הצורך וכו', לרבות הבטונים, הזיון הנזכרים לעיל
 לרבות סילוק הפסולת כמפורט בסעיף

 ד'. 51.01.1
 

 התאמת גובה שוחות בזק 51.01.11
ה שוחות/תאי בקרה. תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי העבודה כולל את כל האמור לעיל לגבי התאמת גוב

י הנחיות חב' בזק ו"פרט הגבהת הצווארון", פרט שיסופק  שוחות בזק תבוצע על פ עבודת התאמת גובה
 לקבלן ע"י חברת בזק לפני תחילת העבודה, לפי התכניות והוראות נציגי בזק וכוללת תאום עימם.

 הציוד הנדרש, על מנת שלא לפגוע בכבלי הטלפון הקיימים.העבודה תבוצע בזהירות מירבית עם כל 
 יחידה.המדידה: לפי 

כולל את כל המתואר לעיל וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה, את כל הציוד  התשלום: התשלום
והחומרים הנזכרים לעיל, לרבות הבטונים, הזיון, התכניות, התמוכות, עבודות עפר, תקון הכביש במקרה 

ל מכסים ממחסן אמצעי שמירה על הכבלים וכו'. מודגש בזה כי התשלום כולל גם הובלה ש הצורך,
 ד'. 51.01.1או בזק לאתר וסילוק הפסולת כמפורט בסעיף  העירייה

 
 פרוק מסעת בטון במדרכה, שביל או כביש 51.01.12

פירוק במפרט הכללי הפרוק יבוצע לכל עומק שכבות הבטון בלבד ללא  51.03.05בניגוד לאמור בסעיף 
 שכבות המבנה שמתחתיו,  על פי הוראות המפקח. 

סור במסור חשמלי בגבולות הפרוק, לרבות סילוק הפסולת פי מ"ר והמחיר כולל ניהמדידה לתשלום ל
 ד'. 51.01.1כמפורט בסעיף 

 
 פרוק מסעה אספלט ו/או סולינג במדרכה, שביל או כביש 51.01.13

יבוצע לכל עמק שכבות האספלט בלבד ללא פרוק  במפרט הכללי, הפרוק 51.03.05בניגוד לאמור בסעיף 
 המבנה שמתחתיו.  

יר כולל ניסור במסור חשמלי בגבולות הפרוק, לרבות סילוק הפסולת ה לתשלום לפי מ"ר והמחהמדיד
 ד'. 51.01.1כמפורט בסעיף 

 
 פרוק אבני שפה מכל הסוגים 51.01.14

ות המפקח. העבודה כוללת פרוק הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים לפי הורא
, אבני גן, אבני תחומיות ואבנים אחרות אבני תעלה, אבני מעבר אבני שפה מכל סוג: אבני שפה, אבני אי,

כולל התושבת והגב מבטון ו/או חגורות מבטון מכל סוג כולל בטון מזוין. העבודה תבוצע בזהירות מרבית על 
 מנת למנוע כל פגיעה במסעה הסמוכה.

 ה לתשלום לפי מטר אורך.המדיד
 ד'. 51.01.1המחיר כולל סילוק הפסולת כמפורט בסעיף 
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 קוטל עשבים ריסוס בחומר  51.01.15

 הקבלן יבצע ריסוס בחומר קוטל עשבים באזורים שיורה המפקח בכתב כאמור בסעיף   
 במפרט הכללי. 400114  
 או שווה ערך,  או "ברומציל"   "Xחומר הריסוס יהיה חומר מעקר קרקע מסוג "הייבר   
 ק"ג לדונם. 2.5בשעור של   
 כל החומרים ואת כל האמור לעיל. י מ"ר והמחיר יכלול אתהמדידה לתשלום תהיה לפ  

 
 עבודות עפר 51.02

 
 כללי 51.02.1

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם כולל 
 קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. -אפשרות להמצאותם של מערכות ו/או מבנים תת

נים ומערכות תת קרקעיות אחרות. לא תשולם כל תוספת ישוש לגילוי כבלים, מבעל הקבלן לבצע חפירות ג
עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקוים 

ודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על ו/או במבנים, אפילו במקרה של עב
 ן.הקבל

ים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתחום האתר( כגון: בנינים, קירות תומכים קיימים, לאורך החזית של מבנ
מדרגות, משטחים מסוגים שונים, גדרות וכד', לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים 

 התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו תעשה בזהירות הנדרשים לצורך בצוע
 בודת ידיים בהתאם לפרטי התכניות או כפי שידרש ע"י המפקח.ובכלים מתאימים או בע

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שעבודות החפירה  יבוצעו כך שיתאפשר נקוז המים בכל שלבי הבצוע 
 פרט הכללי.של המ 51.04.04כמפורט בסעיף 

 
 ס"מ 20חשוף השטח לעומק  51.02.2

ט הכללי אך ורק לאחר אישור בכתב של במפר 51.03.01ם לסעיף ס"מ יבוצע בהתא 20חשוף לעומק 
. 51.01.00המפקח. הפסולת וכל החומר שייחפר  כתוצאה מעבודות החשוף תסולק כמפורט בסעיף 

 המדידה לתשלום לפי מ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל.
 

 ירה ו/או חציבה כללית בשטחחפ 51.02.3
 כללי.במפרט ה 51.04החפירה תבוצע כמפורט בפרק 

יחס לבצוע החפירה בכל סוגי קרקע ובכל כלי שהוא כפי שדרכי העבודה יכתיבו זאת, מחיר החפירה מתי
לרבות הצורך בעבודת ידיים. לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת 

פור והובלת מיטב כוכים, עצים, אבני שפה או כל מטרד אחר. החפירה כוללת מיון החומר החמבנים, 
 לשטחי מילוי באתר עבודה זה או אתרי עבודה אחרים ברחבי העיר לפי הוראות המפקח.                                   החומר

לאיכות הסביבה כמפורט עודפי החפירה יסולקו לכל מרחק שהוא לאתר שפיכה מאושר ע"י המשרד 
 ד'. 51.01.1בסעיף 

 
שטח והמחיר כולל את כל האמור לעיל, לרבות כל "ק חפירה ו/או חציבה בהמדידה לתשלום תהיה לפי מ

ההוצאות על איחסון זמני ושינוע החומר החפור לצורך מילוי חוזר באתר זה או באתרים אחרים ברחבי 
 העיר, ללא הגבלת מרחק, לפי הוראת המפקח.

מצע הולכי רגל ורכב מחומר במסגרת העבודות בפרק זה יבצע הקבלן ללא תשלום נוסף כניסות זמניות ל
וידאג לתקנן מעת לעת לפי הצורך, כולל כל עבודות העפר הדרושות, המפלסים והשיפועים לפי הוראת 

 המפקח.                                     
 

 פזור והידוק בלבד חומר מלוי מקומי  51.02.4
ות ות בתכניות ועל סמך חוחומר מקומי שהופק בחפירה באתר ואשר נבדק ונמצא עומד בדרישות המפורט

ס"מ  20הדעת של המפקח נמצא כמתאים לשמש למילוי יפוזר ויהודק בבקרה מלאה בשכבות של עד 
דה . המדי51.04.14.02סעיף  51.04/05לדרגת צפיפות כמפורט בטבלה מס'  51.04.14.00כמפורט בסעיף 

 לפי מ"ק מהודק. התשלום כולל פזור והידוק.
 

 חומר נברר אספקה, פזור והדוק של 51.02.5
 20, החומר יהודק בשכבות בבקרה מלאה שעוביין אינו עולה על  51.04.09.05לדרישות סעיף  החומר יענה

 מוד. פרוקטור.  98%ס"מ מדוד לאחר הידוק לדרגת צפיפות של 
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 המדידה לפי מ"ק מהודק. 
 

 והידוק של חומר ממקור מחזור אספקה, פזור 51.02.6
לי. הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם במפרט הכל 51.05/02לה וטב 51.05.02החומר יענה לדרישות סעיף 
 .51.05.04לדרישות המפורטות בסעיף 

מוד  98%ס"מ מדוד לאחר הידוק לדרגת צפיפות של  20החומר יהודק בשכבות שעוביין אינו עולה על 
 מ"ק מהודק.פרוקטור. המדידה לפי 

 
 מותס"מ והידוק מבוקר של שתית או תשתית קיי 20 -צורת דרך + 51.02.7

זה מתייחסות לשטחים בהם בוצעו בעבר עבודות עפר או מצעים. העבודה כוללת העבודות לפי סעיף 
ס"מ, לפי גבהים מתוכננים ו/או תחתית המילוי, הידוק מבוקר  20 -עבודות חפירה או מילוי לגובה עד +

 ילוי מעפר או מצע וסילוק עודפים לאתר שפך מאושר.של תוספת המ
 . המדידה לפי מ"ר

 
 קרה מלאהיישור והידוק שתית בב 51.02.8

של המפרט הכללי. דרגת הצפיפות המינימלית  51.04.14.01יישור והידוק השתית יעשה כמפורט בסעיף 
ת כמפורט תבוטא באחוזים מהצפיפות המקסימלית לפי בדיקת מוד. פרוקטור בהתאם לסוגי הקרקעו

 דה לפי מ"ר.( במפרט הכללי. המדי51.04/05)טבלה מס'  51.04.14.00בסעיף 
 

 ברציוניהידוק וי 51.02.9
תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שבחלקים נרחבים של עבודתו לא ניתן יהיה להפעיל ויברציה בזמן 

ל רעידות בבתיהם. הידוק העפר ו/או המצעים עקב חשש ליציבות מבנים באתר ו/או עקב תלונות דיירים ע
ימוש במכבשים כבדים ר בשכבות דקות יותר ושעל הקבלן להערך להידוק הנ"ל ללא ויברציה ע"י פיזו

 מאד.
 דרגת הצפיפות הנדרשת זהה לדרגת הצפיפות הנדרשת עם הפעלת ויברציה.

 המדידה לפי מ"ר.
וי על חשבונו לקביעת הפעלת העבודה בסעיף זה על פי הוראת המפקח. על הקבלן יהיה לבצע קטעי ניס

 הצפיפות הנדרשת.  עובי השכבות ומספר המעברים הנדרשים לקבלת דרגת
 

 (CLSMלוי בחומר בחנ"מ )מי 51.02.10
 במפרט הכללי. 51.04.11טיב החומרים והביצוע בהתאם למפורט בסעיף 

ש . אזורי השמו51.04.11.02מגפ"ס בהתאם למפורט בסעיף  3.0דרגת החוזק הנדרשת הינה חוזק בינוני 
 הקרקע בלבד. בחומרי בחנ"מ, כולל עובי השכבה לבצוע, בהתאם להוראות המפקח ויועץ

ס"מ גובה  60מנוע לחצים גבוהים על הקירות, טרם התקשות הבחנ"מ, יש למלא לכל היותר עד על מנת ל
 ס"מ ביום שאחריו וכך הלאה. 60בחנ"מ ביום מלוי אחד ולהמשיך עוד 

 המדידה לפי מ"ק.
 מ.  , לרבות ביצוע ניסוי באתר של יישום חומר בחנ"51.04.11האמור בסעיף  המחיר כולל כל

 
 שתית חולית ב"הרבצת מים" הידוק  51.02.11

 "הרבצת מים" תתבצע ע"י צנור פלדה המוחדר לעובי השכבה.
ההחלטה לבצוע הידוק באמצעות "הרבצת מים" תתקבל באתר על ידי המפקח לאחר זימון יועץ הקרקע 

 לאתר.
 ידה לפי מ"ר. המחיר כולל כל האמור לעיל.המד

 
 עבודות מצע ותשתית 51.03

 
 כללי 51.03.1

( לגבי טיב  החומרים 51במפרט הכללי )פרק  51.06 –ו  51.05ופנית לפרק תשומת ליבו של הקבלן מ
 והבצוע. 

 
 חול טבעי או חול מחצבה גרוס למילוי 51.03.2

נקי  A-3עי או חול מחצבה מסוג במקומות בהם יורה המפקח יבוצע פיזור והידוק של חומר מלוי בחול טב
 מפסולת ו/או חומר אורגני.

 מ"ק מהודק.  המדידה לפי
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 מצעים 51.03.3

כל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן גרוסה אשר יעמוד בכל הדרישות ב
 במפרט הכללי. 51.05/02וטבלה  51.05.02המפורטות בסעיף 

 . 51.05.04מפורטות בסעיף הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם לדרישות ה
 הכבישים והחניות.  בשטחי מוד. פרוקטור  100%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה 

 מוד. פרוקטור. 97%באזורי המדרכות דרגת הצפיפות הנדרשת הינה לפחות 
המדידה לתשלום עבור המצעים יהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא    ניכוי שוחות, 

 במפרט הכללי. 51.00.31תאים וכו'. הכל כמצויין בסעיף 
 

 אגו"ם 51.03.4
 . 51.06.01.04דרישות המפורטות בסעיף הכבישה יבוצעו בהתאם להפזור 

במפרט  51.06/02וטבלה  51.06.01.01האגו"ם יהיה מסוג א' ויעמוד בדרישות לטיב כמפורט בסעיף 
 הכללי. 

            ור.מוד. פרוקט 100% דרגת הצפיפות הנדרשת הינה 
 במפרט הכללי. 51.0031המדידה לתשלום כמפורט בסעיף 

 
 שברי אבן )"בקלש"( 51.03.5

 ב שתית החפירה בעזרת שברי אבן "בקלש" יבוצע ויאושר בהתאם להנחיות המפקח.יצו
 במפרט הכללי. 51.04.12דרישת הטיב והביצוע כמפורט בסעיף 

 המדידה לפי מ"ר מהודק.
 

 יריעות גיאוטקסטיל  51.03.6
ת וז במפרט הכללי. יריעוגיאוטקסטילים בעבודות סלילה וניק – 51.11ת הטיב בביצוע בהתאם לפרק דרישו

 גאוטקסטיל יונחו עפ"י הנחיית המפקח.  
 המדידה לפי מ"ר.

 
 
 

 עבודות אספלט 51.04
 

 כללי .ב
תערובות אספלטיות חמות במפרט הכללי לגבי טיב  51.12תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק 

 יצוע.החומרים והב
ר, כגון: וע זהום אלמנטים באתבזמן ביצוע ריסוסים ופיזור אספלט יש לנקוט בכל האמצעים כדי למנ

אבני שפה וריצופים. הקבלן ידאג לכסות מבעוד מועד אלמנטים אלו בזמן הריסוס  אבני תעלה,
ידה והפיזור וישמור על אטימת השטח ע"י גידורו בפני רכבים והולכי רגל כדי למנוע זהום. במ

 –ל אי שביעות רצון ואלמנטים זוהמו הקבלן יחוייב לנקותם לשביעות רצון המפקח ובמקרה ש
 להחליפם על חשבונו וללא כל תמורה.

 כל המידות הן לאחר הידוק.
 

 ריסוס יסוד וריסוס מאחה .ג
 במפרט הכללי. 51.12.08.02דרישות הטיב והביצוע כמפורט בסעיף 

 
 בטון אספלט ג .    

 
 אספלט )תערובות אספלטיות חמות(  בטון  1ג.
 

 במפרט הכללי. 51.12/01וטבלה  51.12.01.01איכות האגרגטים תהיה כמוגדר בסעיף 
( וטבלה Sעבור תערובות תא"מ ) 51.12/04עבור תא"צ, טבלה  51.12/03הדרוג יתאים למצוין בטבלה 

 ( במפרט הכללי.SMAעבור תערובות תאמ"א ) 51.12/05
א"מ עבור תערובת ת 51.12/07עבור תא"צ, טבלה  51.12/06יתאימו למצוין בטבלה תכונות התערובת 

(S וטבלה )51.12/08 ( עבור תערובת תאמ"אSMA.במפרט הכללי ) 
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 בטון אספלט )תערובות אספלטיות קרות(   2ג.
 

 ללי.במפרט הכ 51.13.03 –ו  51.13.02, 51.13.01,  51.13.00איכות האגרגטים תהיה כמוגדר בסעיפים 
 קרות טריות.  לגבי תערובות אספלטיות 51.13/01תחומי הדרוג יתאימו למצוין בטבלה 

 51.13/02ובטבלה   51.13.06ות התערובת המוגמרת של אספלט קר יתאימו למצוין בסעיף תכונ
 במפרט הכללי. 

 
רת במפרט הכללי. בק 51.13.04תחליבי ביטומן לתערובות אספלטיות קרות יהיו כמפורט בסעיף 

  51.13.08איכות התערובת תבוצע כמצוין בסעיף 
 במפרט הכללי. 51.13.12מצוין בסעיף יישום התערובות יהיה כ

 
 תערובת זכוכית אספלט  .ד

במפרט הכללי  51.12.05.03וסעיף  51.12.01.00שמוש בתערובת זכוכית אספלט תעשה כמצוין בסעיף 
 ים בתכניות.( בלבד בכפוף לפרט Sלגבי תערובות תא"צ או תא"מ ) 

 
מקרה על במפרט הכללי. בכל  51.12.05.05תכינת הרכב ומרשם התערובת תהיה כמפורט בסעיף 

הקבלן להמציא למפקח מערכות מרשל מעודכנות ומנותחות לתערובות האספלטיות הנדרשות לפני 
 הבאתן לשטח. המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה.

       
 ביטומן אספלטי  .ה

במפרט  51.12.02טומן המשמש ליצור התערובות האספלטיות השונות יהיה כמצויין בסעיף סוג הבי
 תכניות פרטי המבנה של מסעות האספלט. הכללי וב

 
יעשה שמוש באגרגט בזלת סוג א' ובטומן  -מ"מ  12.5( SMAעבור שכבה נושאת מתערובת תאמ"א )

PG76-10  
 

יעשה שימוש באגרגו דולומיט / גיר סוג א' ובטומן   -מ"מ   12.5עבור שכבה נושאת מתערובת תא"צ 
PG68-10 

 
 קרצוף/ריבוד .ו
 

ריבוד לגבי טיב החומרים והביצוע. החומר  51.60וד יבוצעו בהתאם למפורט בפרק עבודות קרצוף/ריב
לעיל או יועבר לאתר בתחום העיר  51.01.1המקורצף יסולק אל מחוץ לאתר העבודה, כמפורט בסעיף 

 ראות המפקח.ויפוזר לפי הו
 בשטחי קרצוף המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה.

 שכבה משתנה המדידה לתשלום לפי טון.  חי ריבוד בעלי עוביבשט
 

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף או 
לפני ובסמוך למועד הנחת  הפרוק( יש לחמם את פני שכבות האספלט הישן, למרחו בביטומן חם

 האספלט החדש.
 תוספת בגין פעולה זו. א תימדד ולא תשולם עבודת החימום והמריחה בביטומן ל

 
 

 קווי מים ביוב ותעול - 57פרק 
 תיאור העבודה 57.01

 עבודות הקבלן יכללו תשתיות מים ביוב ותיעול כמפורט להלן:
, או כל קוטר  2"-3כולל חיבורי בתים בקטרים " 48ועד " 3קווי מים בקטרים של בין " .2

 .יימותאחר בתחום הבתים, וחיבורים למערכות ק
מ"מ ועד בכלל, כולל שוחות וחיבורי בתים, חידוש,  710מ"מ עד  110קווי ביוב בקטרים  .3

החלפות צנרת והתחברות לקווים קיימים. קווי הביוב יכללו תשתיות גרביטציוניות 
 מהקבלןוסניקה ככל שיידרש 

טני ס"מ, או כל קוטר אחר, שוחות, קולטנים וקול 150ס"מ ועד  40קווי תיעול בקטרים  .4
 טח, התחברויות לקווים קיימים, קליטת צמ"גים מחיבורי בתים,  וכיו"ב.ש
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 תכניות 57.02
תכניות נוספות מעבר לתוכניות הביצוע שיימסרו לקבלן,  הדרושות לצורך ביצוע העבודה כגון פרטי ריתוכים 

 סדריהם, הרכבה ו/או התאמה של פרטי ביצוע יכין הקבלן על חשבונו.ו
 

 ( MADEASתוכנית בדיעבד ) 57.03
מי אביבים לגבי אופן הכנת תכניות העדות. עפ"י ההוראות נדרש הקבלן לציין על  -להלן הוראות אגף המים 

 התכניות את הפרטים כדלקמן :
 קווים

 מספר רחוב
 "א(בין השוחות או מגופים )מ L -אורך 

 קוטר )בס"מ לביוב ותיעול ובאינצ' למים(. 3
 שיפוע בין השוחות )%(

 רשנת הנחת הצינו
I.L HIGH .ביציאה משוחה מלמעלה, לפי כוון הזרימה 

LOW HIGH - I.L .בכניסה לשוחה שבמורד, לפי כוון הזרימה 
LOW LOW - I.L .בכניסה תחתונה, במקרה שיש מפל 

 מקום הקו )ראה טבלה(.
 ור )ראה טבלה(, ועובי דופן.חומר הצינ

 אחר(. צוע או  אחר בסטאטוס )טבלה לצורך הגדרת הקו : פעיל, מתוכנן, מבוטל, ל
 מיקום הקו )מידות בתחום הרחוב(.

 יש להציג )"לבנות"( את הקווים לפי הזרימה ממעלה הקו.
ו קו. )החל הקווים יהיו ממוספרים. מספור הקווים יהיה בהתאם למספור השוחות שבקצוות של אות

 מהתחברות לשוחה קיימת(
 

 שוחות
 רחוב )מספר רחוב(.

 מס' השוחה.
 ס"מ בשוחה מלבנית(. X ו ס"מקוטר )ס"מ א

T.L -  .גובה מוחלט )אבסולוטי( על המכסה 
I.L  -  .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור בכניסה 
I.L  -  .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור ביציאה 

 לה(.סטאטוס )ראה טב
 שנת ההנחה.

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח.
 )מ'(. Hעומק השוחה, 

 
 לבריכות מי גשם )תאי קליטה( חיבורים

 קוטר )ס"מ(
 )מ.א(. Lאורך 

 )%(. Iשיפוע 
I.L - .יציאה : גובה מוחלט )אבסולוטי( ביציאה מתא קליטה 

 I.L - ו.כניסה : גובה מוחלט )אבסולוטי( בכניסה לשוחת הק 
 

 בריכות למי גשם )תאי קליטה(
 מידות הבריכה )תא(

 .( מ'H( ס"מ. עומק )B(, רוחב )Aאורך )
 מספר בריכות שבוצעו.

 
 תעלות עם רשת לניקוז

 ( מ'.H( ס"מ. עומק )B(, רוחב )Lמידות : אורך )
 

 אביזרים בקו מים
 ולים, מעברי קוטר, אוגנים וכיו"ב.יש לסמן מגופים, דרסרים, ב"כ עליון ותחתון , חיבורי בתים רגילים או כפ
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 טבלת ריכוז כמויות
 דיסק. ייש להכין, לפי דוגמא הרצ"ב, על גב

 
 הערות נוספות לתכניות בדיעבד :
 המתאר בברור את פרטי הבצוע. "מקרא"תכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול 

 )תנוחה(. על גבי תכניתאך ורק  גיליונות החתכים )"פרופיל"( יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע יסומנו
רציפותן בהתאם. כמו כן, תרשים סביבה כולל  במידה וקיימים יותר מגיליון אחד יש להבטיח את חפיפתן ואת

 "מפתח גיליונות".
 ( יכללו את פרטים כדלקמן :AS MADEתכניות לאחר ביצוע )

 ".AS MADE" "תוכנית לאחר ביצוע" או תכנית -ציון כותרת 
 ו של המפקח על העבודה מטעם המזמין.שם וחתימת

 שם הקבלן המבצע ושל מודד מוסמך, והחתימות שלהם.
תימתו של נציג מח' הביוב והתיעול מי אביבים בקבלת העבודה )מפקח(. כמו כן, תאריך הביצוע, מס' חשם ו

 או כל הסכם אחר. החוזה, הזמנה 
 לדוגמא המצ"ב.יש להוסיף על גבי התכנית טבלאות "ריכוז כמויות" בהתאם 

 ודה.בהע הכנת תוכניות לאחר ביצוע יעשו על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהם בוצעה 
( עבור קווי ביוב תיעול ומים, יש להשתמש בצבע אדום עבור קווי AS MADEלצורך סימון פרטי הביצוע )

רוק עבור קווי המים שבוצעו במסגרת העבודה ובי הביוב שבוצעו במסגרת העבודה, בכחול עבור קווי התיעול
 .התואמים שבוצעו במסגרת העבודה, וכן יש לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים 

השנויים לעומת התכנון יש  את " את הנתונים המקוריים המתוכננים. AS MADEאין למחוק בתכניות "
הביצוע. אם  הנתון המתוכנן ורק לצידו לציין את הנתון החדש שלאחר לסמנם ע"י העברת קו )בצבע שחור( על

הקווים הקיימים שבוטלו  ליד הנתון. יש לסמן את V –הנתונים שלאחר הביצוע זהים למתוכננים יש לסמנם ב 
 )בצבע צהוב(.

 יש להגיש דיסקטים ממוחשבים של התוכניות ובנוסף סט העתקות צבעוני.
 
 

 טבלת החומרים
 בטון מזוין 1
2 P.V.C 
 בטון תלת מזוין 3
 פלדה 4
 צמנט -אסבסט  5

 טבלת סטטוס
 בשימוש 1
 בבניה 3
 לא בשימוש/מבוטל 4
 זמני 5
 להריסה 6

 
 

 ומיםת מיקטבל
 מדרכה 1
 כביש 2
 תנועה-אי 3
 מגרש 4
 חצר 5
 גינה 6
 סמטה 7
 שביל 8

 
 טבלת סוג הכוכים

 שוחה עגולה 0
 שוחה מלבנית 1
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 תא לחץ 2
 תא שובר לחץ 3
 תחנת שאיבה 4
 מי גשםבריכת  5
 עוגן 6
 שוחה רגילה )א.ע.ד( 8
 תחנת שאיבה )א.ע.ד( 9

 תא מגוף 10
 

 דידהטבלת מקור המ
2 1:250 
3 1:1250 
 חתך 4
6 1:1000 
7 1:10,000 
 מקבלנים 8
9 1:500 

 
 הדוגמאות כדלקמן  כמויות לפי  טבלאות ריכוזבנוסף לנ"ל יש לכלול ברישומים שעל התכניות 

 
 

 ביוב
 

 צינורות מ.א. שוחות חיבורים תהערו

מס' קטע 
הקו החל 

מהחיבור לקו 
 קיים

מס' 
 סד'

 
סה"כ 
 אורך מ'

   ס"מ 10 ס"מ 20 ס"מ 30 יח' מס' יח'

       1-2 1 
       2-3 2 
         
 סה"כ        

 
 
 
 
 

 תיעול
 

 צינורות מ.א. שוחות חיבורים הערות

מס' קטע 
הקו החל 

מהחיבור לקו 
 קיים

מס' 
 סד'

 
סה"כ 
 אורך מ'

קולטני 
-גשם
 יח'

   ס"מ 10 ס"מ 20 ס"מ 30 יח'

       1-2 1 
       2-3 2 
         
 סה"כ        
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 " באתר יש לבצע בפקוח מהנדס מפקח, שיחתום על התוכניות.AS MADEאת המדידות "
 

 עבודות עפר 57.04
 כללי  .א

כי גישה והובלה, כבישים בדק דר הקבלן מצהיר שבדק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח. .1
קיימות לכלים  עותומדרכות קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפר

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח מכנים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס הצעתו. 
 וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו.

קע. לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות הקבלן מצהיר שבדק באופן יסודי את טיב הקר .2
 וני בשכבות הקרקע התחתונות.הש באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא

פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים  .3
דה ייקבע בהתאם בתכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקו

ו קווי גובה ו/אלגבהים ו/או לקווי הגובה המסומנים בתכניות או ע"י אינטרפולציה בין גבהים 
הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרע הטבעית, ומדידה זו 

ע"י  תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר לאחר אישורם ע"י המפקח. מדידה זו תעשה
הקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא בצע הקבלן כאמור, מדידה מחדש בתוך 

ם מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתכניות המדידה עיישבו
 שנמסרו לקבלן.

ן קרקעיים כגון צינורות מים, ביוב, חשמל, טלפו-הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת .4
לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם של המתקנים  וכו'.

בות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים )לחפירה, מילוי והידוק(. כל לר הנ"ל,
ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי 

 בלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו כנחוצות.להורות לק
בונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או חש על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על .5

החפירות )לא תשולם תוספת כלשהי על עבודה במי תהום או מי שופכין או מי נגר ושאיבת 
בשל הקוות המים, רשאי המפקח להורות המים תהיה ע"ח הקבלן(. אם איכות העבודה תפגע 

 על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.
י לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות, לעדהקבלן הוא האחראי הב .6

אם יהיה צורך הוא ידפן את דפנות מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תעשינה באופן בטוח. 
 ינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.החפירה. הוראות המתכנן או המפקח א

מנת שלא תקרינה תאונות. יש על יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה  .7
להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. התמורה לביצוע כל הפעולות הנ"ל כלולה 

 במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 

 תעבודות עפר ומילוי בהנחת צינורו .ב
החפירה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב הקרקעית  .1

 ס"מ. + 2יוק של בד ייעשה
בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק מבוקר, הכוונה היא להידוק וכבישה  .2

צפיפות  100%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על  + 2%בתחום של 
 מלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור, אלא אם כן יצוין אחרת.המכסי

לפי החתך הטיפוסי לכל אורך התוואי )פרט אם יצוין אחרת(, החול  קנומצע ועטיפת חול יות .3
 20תפוזר שכבת חול בעובי  יהיה חול דיונות נקי וחפשי מכל חומר אורגני. על קרקעית החפירה 

מצע החול יהיה לכל רוחב החפירה  שתהודק היטב בתוספת מים.  ס"מ )אלא אם יצוין אחרת(
מכל צד  ס"מ 30-מ"מ ו 250י הצינור לקווים עד קוטר צידס"מ משני  20אך לא פחות מרוחב 
 מ"מ. 250בקווים שמעל קוטר 

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. הכיסוי  .4
ס"מ כל אחת. שתי  20מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה  ייעשה מאדמה מקומית

 וגושי חומר מוקשה.  ור תהיינה מחומר נקי מכל אבנים צינהשכבות הראשונות מעל פני ה
תונח  עטיפה סביב הצינור, תעשה בחול דיונות נקי חופשי מכל חומר אורגני אחר. העטיפה .5

לעיל. עובי  2ותהודק היטב לפי המפורט בסעיף בבאופן שייוצר מגע לכל היקף ואורך הצינור 
לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות  או/העטיפה יהיה כמצוין בתכניות, בכתב הכמויות ו

 ס"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה. 20מאשר 
 ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות יהיה : .6
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ס"מ ומספר תנודות של  50/50ח במידות ק"ג לפחות עם לו 100פלטה ויברציונית במשקל  .  6.1
 לדקה. 2000לפחות 

 כלים טעונים אישור מפקח.. המהדק "צפרדע", "קוברה" וכו' .  6.2
 המפקח רשאי לדרוש הידוק ידני בתוך התעלה בהתאם לתנאי חפירה בשטח. .  6.3

כנן וגם אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתו .7
 אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.

ס"מ בהידוק  20הכביש המתוכנן בשכבות בעובי ית הקבלן ימלא את החפירה עד לגובה שת .8
 מוד א.א.ש.הו. בגובה שמעל זה ימלא הקבלן שכבות כביש עפ"י תכנון מהנדס הכבישים. 100%

ועברו לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה וי
הטמנת החומר באתר  לותהמשרד לאיכות הסביבה, בכל מרחק על חשבון הקבלן לרבות ע

 הפסולת.
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים  .9

עלה בעבודת מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת הת
ה תעלידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת ה

 בידיים.
ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל ובמידה שהמרחק מדופן התעלה לקצה  .10

 מטר יבוצע דיפון מקומי של התעלה בעת העבודה. 1-המבנה יהיה פחות מ
מ'. תחתית התעלה תהיה מהודקת  0.45מינימאלי של התעלה יהיה בקווי פוליאתילן רוחב  .11

ס"מ לפחות, גודל החלקיק לא  15ול או חצץ דק בעובי ע חוללא אבנים. על התחתית יונח מצ
מ"מ. המילוי הצידי יהיה מחומר גרנולארי ללא לכלוך, חרסית או אבנים, עובי  15יעלה על 

ס"מ  15-נור. המילוי העליון יפוזר ויהודק עד למקוטר הצי 0.5שכבת המילוי הצידי יהיה עד 
 . 2ב עיףמעל גובה הקודקוד. מילוי התעלה יעשה עפ"י ס

בכל מקום בו צפויה סכנה למבנים שכנים או לעובדים, ולפי הוראות הבטיחות, יתכנן ויבצע  .12
הקבלן דיפונים. על הקבלן להגיש תכניות דיפון חתומות ע"י קונסטרוקטור לאישור המפקח, 

 טרם תחילת הביצוע. עבור הדיפון לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.ב
 

 ות עפר למבניםבודע .ג
החפירה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות למידות, למפלסים  .1

 ולשיפועים כמצוין בתכניות.
 ת הכלים טעונה אישור המפקח.ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחיר .2
זר שבסמוך למבנה החוהציוד להידוק קרקעית החפירה, בטרם ביצוע המבנה, ו/או המילוי  .3

 יהיה מהדקי יד, כגון :
ס"מ ומספר  50X50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל  .  3.1

 לדקה. 2000תנודות של לפחות 
 . מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו' 3.2
 מכבש גלילים ידני כגון "בומאג" וכו' בחירת הכלים טעונה אישור המפקח. 3.3

להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב הכוונה להידוק וכבישה בתחום יש בכל מקום בו  .4
מהצפיפות המירבית כפי  98%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על  + 2%

 טור.שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוק
ו חומר המילוי יהיה חומר מובחר שהופק בחפירה, ובהעדרו חול דיונות נקי מכל חומר אבני א .5

בכל מקרה לא יכיל החומר המשמש למילוי חוזר אבנים או כל  01.02חר לפי המפורט בסעיף א
 חומר מוקשה אחר.

בעובי המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות מהודקות  .6
 ס"מ לאחר ההידוק. 15

ב עפ"י הוראת חייעבור חפירה למבנים בהם לא תהיה פתיחה רחבה, או שעומק הצינור מ .7
הבטיחות או שישנה סכנה למבנים שכנים, יתכנן ויבצע הקבלן דיפון. על הקבלן להגיש תכניות 

פרד. דיפון חתומות ע"י מהנדס קונסטרוקציה לאישור המפקח. עבור הדיפון לא ישולם בנ
י לחלופין, אם יש אפשרות לכך, רשאי הקבלן לתכנן חפירה בעלת שיפועים מתונים שתתוכנן ע"

 ועץ ביסוס ועל חשבונו של הקבלן.י
מתחת לשוחות יצוקות באתר ומתחת לתחנות שאיבה טרומיות תונח שכבת מצע סוג א'  .8

 פרוקטור. 98%ס"מ מהודקת ל  20-30ס"מ שתהודק בשכבות של  50בעובי 
 

 דוח אופקיקי .ד
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ה וציפוי טיפקידוח אופקי ייעשה ע"י השחלת שרוול מפלדה בקוטר המתאים ע.ד. עפ"י התכנית ללא ע
)צינור שחור(. הקו הפנימי יושחל לשרוול עם סנדלי תמך פלסטים. השרוול יאטם משני צידיו ע"י 

ת לא לפגוע אטמים מיוחדים המיועדים לעבודה זו. פירי הכניסה והיציאה יחפרו בזהירות על מנ
 בחומת חצרות וכל רכוש פרטי או ציבורי.

 
 עבודה במי תהום .ה

נדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן להוציא את ה הבמקומות שתחתית החפיר 
 המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.

 
 כללי  .1

בשות הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות י
)לפי המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה חיייבת שיטת 

ע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח. תיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא יצוהב
לשם הנחיה כללית, והקבלן ישא בכל מקרה באחריות ובכל ההוצאות לסילוק מי התהום 

ח יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת ולעבודה ביבש. המפק
מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל  שורהעבודה גם אם הקבלן קיבל אי

 פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה.
 

 הרחקת המים על ידי ניקוז .2
חות איסוף, וירפדם במצע גרנולארי באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושו

ס"מ.  15-קזת לא יהיה פחות מהמנחדיר מנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה 
יש לשים לב, שתעלת הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף מי התהום, ויש 

ת את מי להחזיקה במצב תקין בכל זמן העבודה. מתוך השוחות מוציאים בעזרת משאבו
התהום תוך הקפדה על מניעת נזקים כאמור להלן. במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם 

 ות ניקוז, המונחים בעטיפת חצץ עם חיבורים פתוחים.נורצי
 

 (WELL POINTSהרחקת המים על ידי "נקודות שאיבה" ) .3
 באדמות חוליות בדרך כלל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה". את המערכת

מתקינים כאשר מתגלים מים בעת חפירה )או לפני עשיית החפירה, באם התנאים ידועים 
קוז השטח שיש לחפרו, עד מתחת לתחתית החפירה. מערכת זו כוללת סדרות ני מראש( לשם

מ' בערך מתחת למפלס תחתית  2.0-של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק של כ
שית בעזרת סילון מים בלחץ. המערכת המקובלת מורכבת החפירה. החדרת הצינורות נע

המחוברים למשאבה  6יניקה בקוטר "ות מסועפות לצינור 2מנקודות שאיבה בקוטר "
 צנטריפוגלית.

 
 ייצוב תחתית התעלות .4

במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה יציבה 
ס"מ יותר נמוך מהקווים הסופיים של  40עד  20של  בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק

צבה, אשר ישקע בתוך הבוץ, עד לקבלת מח תחתית התעלה, וישפוך על תחתית התעלה חומר
שטח יציב, ועליו יונח הריפוד מחול ועליו יונח הצינור מבלי אפשרות של שקיעה. במקומות 

ת תעלה ארוכה והשארתה שתחתית החפירה היא מתחת למפלס מי התהום, יש להמנע מחפיר
את הצינור  ניחפתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולה

 ולבצע את כל הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.
 

 יציבות מבנים .5
רק  –הקבלן יקח בחשבון, כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום 

השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו,  לאחר
המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות הבאות : ע"י ת "ואח"כ להבטיח א

המשכת השאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולו, או ע"י מילוי חלק "המבנה" 
 לו.קרקעי במים, עד השלמת "המבנה" כו-התת

 
 תעלות ניקוז .6

וסי לתעלה טיפהעבודות לחפירה של תעלת ניקוז יכללו את כל עבודות העפר לפי החתך ה  6.1
 ולפי העומקים המשורטטים בתכניות.
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 עבודת שיפור תעלה קיימת יכללו ניקוי התעלה מצמחיה ומגורמים מפריעים ושיקומה.  6.2
 
 

 פירוק אלמנטים .1
ויים אשר לדעת המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו ויסולקו חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליק

ת תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים ומומהאתר בהתאם להנחיות המפקח. באותם מק
 שיימסרו על ידי המפקח. כל הנ"ל, יבוצע על חשבון הקבלן.

 
 הפסקות יציקה .2

. לא תשולם כל תוספת הפסקות יציקה תעשנה לפי השלבים הנדרשים ובהתאם להוראות המפקח 
 עקב דרישות להפסקות יציקה במקומות מסויימים.             

 
 ל עליוןברזתושבות ל .3

לא תשולם כל תוספת עבור תושבות )ספסלים( לשמירת מקומו של הברזל העליון, והן לא תובאנה  
 בחשבון בעת חישוב כמויות הפלדה.

 
 טיח צמנטי 57.05

 10רות הוא יבוצע בשתי שכבות שוות ערך ובעובי כולל של בכל המקומות בהם נדרש טיח צמנטי לקי .1
 מ"מ.

ק"ג צמנט  400חלקים חול גס ללא חלב סיד ) 3-צמנט ל קיםחל 1השכבה הראשונה תעשה ביחס  .18
 למ"ק(

 ק"ג צמנט למ"ק(. 500כנ"ל עם חול דק ) 1:2השכבה השנייה ביחס  .19
 "ר.ק"ג/מ 1.0שכבה זו תשופשף עד לברק תוך כדי פיזור צמנט יבש  .20

 
 עבודות בטון טרום  57.06

 עבודות בטון טרום יהיו עבור תאי בקרה רגילים וקולטני מי גשם. .1
 "תאי בקרה". 05מבטון טרום יהיו עפ"י הנאמר בסעיף  טיםאלמנ .2

 
 צינורות לקווי מים 57.07

 כללי .1
רשת המים העירונית מורכבת מצינורות פלדה, צינורות יציקה, צינורות אסבסט צמנט,  .1.1

 וכיו"ב.
ל הם מייצור רחב בחלקם מלפני עשרות שנים והקבלן נדרש להתמודד עם כל הצינורות הנ" .1.2

 צנרת.ל בהבעיות הכרוכות בטיפו
 צינורות 57.08

 צינורות פלדה .1
 5/32. הצינורות יהיו בעובי דופן :"530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  1.1

לצינורות בקטרים  1/4, "14''-10לצינורות בקטרים'' 3/16, "8"-לצינורות בקוטר הקטן או שווה ל
", 48ועד  32ורות בקטרים מעל ''צינ עבור 3/8"-ו 24עבור צינורות בקטרים '' 5/16, "22''-16''-מ

 או לפי המפורט בתכנון.
 .1חלק  266הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט, מפמ"כ  1.2
 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. 1.3
 . APC)3) 5חל ק  266צונית טריו,בעלי מפמ"כ הצינורות יהיו עם עטיפה חי 1.4
פחים מוכנים המיוצרים בביה"חר ללא יו סהספחים כגון ברכיים, קשתות הסתעפויות וכו' יה 1.5

פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. במידה ויידרש יספק הקבלן את כל 
י המופיע בתכנית ובכתב הכמויות האביזרים כגון מגופים שסתומי אויר, ברזי שטיפה וכבוי, לפ

 ובהתאם לדרישות במי אביבים.
מהריתוכים לאורך כל  10%-הריתוכים. הבדיקה תבוצע בשל  הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות 1.6

 ריתוכים לבדיקה. 2צינור. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד 
 מהריתוכים. 50%-תבוצע להבדיקה הרדיוגרפית  16בצינורות מגיסטרלים בקוטר מעל  "

 
 מחברים לצנרת פלדה .2

חרת ברשימת הכמויות ויחוברו בריתוך ין אהצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צוי 2.1
 חשמלי.  צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי.
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 צפוי מלט פנימי. בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם 2.2
י מרותך. בלת מ' חיבור אחד 150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  2.3

מ' יש לרתך לפני הכיסוי בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר  150את הקטעים הנפרדים באורך 
 אורך הצינור הוא הקטן ביותר.

העזר הדרושים לביצוע המחברים. כל הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי  2.4
 החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה.

הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן להניח את  לפי הצינור יונח בתעלה 2.5
 הצינורות בהתאם להנחיות צינורות המזה"ת, כפי שמובאים בחוברת היצרן.

צריפין. בכל מקרה, הוראות הביצוע, כפי -את החוברת ניתן להשיג ע"י פניה לשרות שדה 2.6
 שמובאות בחוברת, מחייבות את הקבלן.

 
 נרת פלדהם לצפחים ואביזרי .3

חרושתיים, בעלי  הספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים,  3.1
המסופקים הכמויות. אביזרים  ציפויים זהים לאלה של הצנורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי 

ו ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש במפורש בתכניות ו/או בכתב הכמויות, ויצופ
 אביזרים בגריז גרפיט.  לפלסט. לפני הרכבתם יגורזו במ

  הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות. 3.2
ה, הידרנטים הקבלן יספק אם ידרש את כל האביזרים: המגופים, שסתומי אויר,  ברזי שטיפ 3.3

  התאםבמקומות המיועדים ב וכו', הנדרשים בתכניות, במפרטים וברשימת הכמויות וירכיבם
 לתכניות והוראות המפקח.

האביזרים בהם   אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס  3.4
זמנו ויורכבו האביזרים. אישור יו  יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור המפקח. רק לאחר קבלת 

עבודה והבדיקה של צי הבלתי מחלידה וחזקה. לח הקנה, פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת 
  של הקו. האביזרים יהיו שווים לאלה 

 
 ציפויים לצנרת פלדה .4

 הצנורות יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות עפ"י דרישות    מי אביבים. 3.5
העבודה. לפני כיסוי  ו ציפויים יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח במידה ונדרש 3.6

 שבהם נעשה הציפוי בבהח"ר. ונים בציפוי החיצוני באותם החומרים תיק הקו יש לבצע
יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצנור במקומות שבהם יש לבצע את התיקון ובמקומות  3.7

 פוי ליד הראשים.בהם יש להשלים את העטיפה והצי
 

 
 צינורות לקווי ביוב ותיעול 57.09

a. כללי 
.סי, צינורות בטון, צינורות פלדה, צינורות חרס, .וירשת הביוב העירונית מורכבת מצינורות פי .1

צינורות אסבסט צמנט וכן צינורות משוחלים מסוגים שונים. הצינורות והשוחות הנ"ל הם 
 ש להתמודד עם סוגי הצנרת השונים.מייצור רחב ובחלקם מלפני שנים רבות והקבלן נדר

במידות שונות. והקבלן נדרש  ליםרשת התעול מורכבת מצינורות בטון, פי.וי.סי, פלסטים ומוב .3
 להתמודד עם סוגי הצנרת השונה.

 
b. צינורות מפי.וי.סי. לביוב 

. אורך הצינורות 1083-ו 884( לביוב בעלי תו תקן SN8צינורות מפי.וי.סי. יהיו מסוג "קשיח" ) .1
 מטר. 6.0המסופקים לא יעלה על 

 האביזרים יהיו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות. .2
 ן ייעשה ע"י מחבר שוחות המסופק ע"י יצרן הצנרת.בטומעבר בקירות  .4

התקנת צינורות בשוחות תעשה ע"י מחבר צנרת המיוצר ע"י יצרן השוחות דוגמת "איטוביב"  .21
 או ש"ע. לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי.

 . UVסות צינורות המונחים באתר למניעת פגיעת שמש. הצינורות יהיו בעלי הגנת יש לכ .22
 

c. יובלב צינורות פלדה 
 5/32. הצינורות יהיו בעובי דופן: "530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  .1

רות עבור צינו 1/4, ''14''– 10לצנורות בקטרים " 3/16, "8"-לצינורות בקוטר הקטן או שווה ל
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על ם מעבור צינורות בקטרי 3/8"-ו 30''-24עבור צינורות בקטרים '' 5/16, ''22'' -16בקטרים ''
 , או לפי המפורט בתכנון.48ועד '' 32''

 .1חלק  266הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט רב אלומינה )קלקוט(, מפמ"כ  .2
 צנורות יהיו ללא פעמון לריתוך. .3
 .4חלק  266ה חיצונית בבטון דחוס בעלי מפמ"כ הצנורות יהיו עם עטיפ .4
 .5חלק  266כ פמ"הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריו בעלי מ .5

הספחים כגון ברכיים, קשתות הסתעפויות וכו' יהיו ספחים מוכנים המיוצרים בביה"חר ללא  .23
כל פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצנורות. במידה וידרש יספק הקבלן את 

האביזרים כגון שסתומי אויר, ברזי שטיפה, לפי המופיע בתכנית ובכתב הכמויות ובהתאם 
 במי אביבים. שותלדרי

מהריתוכים לאורך כל  10%-הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע ב .24
 ריתוכים לבדיקה. 2צינור. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד 

 
d.  לצנרת פלדהמחברים 

וך ריתהצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות ויחוברו ב .1
 חשמלי צנורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי.

 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצנורות עם צפוי מלט פנימי. .2
 

e. רת פלדהספחים ואביזרים לצנ 
עלי , בהספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים, חרושתיים .1

הכמויות. אביזרים המסופקים  ציפויים זהים לאלה של הצנורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי 
במפורש בתכניות ו/או בכתב הכמויות, ויצופו  ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש

 אביזרים בגריז גרפיט.  סט. לפני הרכבתם יגורזו במלפל
  הקשתות.נת הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכ .2
הקבלן יספק באם ידרש את כל האביזרים: המגופים, שסתומי אויר, ברזי שטיפה, הידרנטים  .3

במקומות המיועדים בהתאם   וכו', הנדרשים בתכניות, במפרטים וברשימת הכמויות וירכיבם
 תכניות והוראות המפקח.ל

האביזרים  ס יפובאם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את ט .4
האישור יוזמנו ויורכבו  בהם יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור המפקח. רק לאחר קבלת 

דה בלתי מחלידה וחזקה. לחצי העבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת 
  של הקו. והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה 

 
 

f. ציפויים לצנרת פלדה 
 צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות עפ"י דרישות  מי אביבים.ם הצנורות יסופקו ע .1
במידה ונדרשו ציפויים יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני כיסוי  .2

 ציפוי החיצוני באותם החומרים שבהם נעשה הציפוי בבהח"ר.הקו יש לבצע תיקונים ב
צנור במקומות שבהם יש לבצע את התיקון ה יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של .3

 ובמקומות בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים.
 

g.  צנורות בטון 
עם זיון בהתאם  27", בעלי תו תקן ת"י  5" או "קלס 4צנורות בטון יהיו מזויינים לפי "קלס  .1

אחרים  ם לתכנית ולמפורט בכתב הכמויות. הצנורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל פגמי
בין צנור לצנור יהיה  כלשהם. שטח פני הצנור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט. האטם במישקים

ר הצנורות ויהיו ממין המורכב בזכ באמצעות טבעת גומי, המסופקת ע"י יצרן הצנורות יחד עם 
(M .) 

 דוטפוס עמ הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצנורות מאותו  .2
מאיכות ייצור השווה לזו של  בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצנורות הם 

 הצנורות שנבדקו.
ולשרוול תו  27בעלי תקן ת"י  P.V.Cצינורות בטון לביוב בעלי שרוול פנימי יהיו בעלי שרוול  .4

 , או ש"ע מאושר ע"י המפקח. ASTMC -443תקן אמריקאי 
על פי  PVCאו  HDPEציפוי פנימי יהיו עם ציפוי מגן אפוקסי או י צינורות בטון לביוב בעל .5

 התכנון המאושר, או ש"ע מאושר ע"י המפקח.
 



 

282 

 

h. צנורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב 
 עפ"י דרישות המתכנן. 16או  10דרג  909 צנורות פוליאתילן יהיו דוגמת "מריפלקס" .1
 .499הצנור יהיה בעל תו תקן ת"י  .2
על טיב חומר  על מערב אירופאי מוכר ועל הקבלן להביא אישור מהיצרןמפחומר הגלם יהיה מ .3

 הגלם ועל מקור האספקה.
 .499צינורות מפוליאתילן מצולב "פקסגול" יהיו בעלי תו תקן ת"י  .4
 חלק א' וב'. 349"גברית" יהיו מיוצרים בהתאם למפמ"כ צינורות מפוליאתילן דוגמת  .5
ועם אוגן,  ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי גומי פנימי  שוהתקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יע .6

 המסופק ע"י יצרן הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים.
יה בעזרת אוגן חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יה .7

 המסופק ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג הצנרת.
תילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של היצרן. לא יאהנחת קווי פוליאתילן וקווי פול .8

 תהיה תוספת מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר הצנרת.
 

 הנחת קווים ואיזונם 57.10
 כללי-הנחת קווים  .א

שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין )הן במישור הקווים בין  .1
ור האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת מכוון לייזר בכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל ישהאופקי והן במ

 ( הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת.I.Lלרום קרקעית הצנור )
צות כל קטע ובמספר נקודות ביניים. הסטיות הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני ק .2

 ס"מ בנקודות הביניים. + 01. -ס"מ בקצוות ו +0.5המותרות מהרום המתוכנן הן 
ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות מכוון לייזר. ישרות הקו במישור האנכי תיבדק  .3

 באמצעות מכוון לייזר.
אחרת כלשהי(, בתום כל יום עבודה  אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיבה .4

שלמותם או בחלקם. במידת ב יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו באותו יום,
אפשר לא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות. לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול 

יום עבודה על מנת  במחיר הנחת הצנורות. כמו כן יסגור הקבלן פתחי צנרת בפקקים, בגמר כל
 למנוע כניסת מים או עפר. המחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנורות.

ור במקומו המדוייק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצנור או בעזרת תוספת צנקביעת ה .5
חול מתחתיו ולא על ידי הרמת הצנור. לאחר שיונח הצנור במקומו הנכון, ייקבע מיד על ידי 

אורכו. אין להתחיל בהנחת הצנורות עד שהמפקח יאשר החפירה  הידוק חול מצידו לכל
 כמשביעת רצון.

 
 כיסוי התעלה .ב

השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי ייעשה בהתאם ר לאח .1
 .2סעיף ב 57.05למפרט סעיף 

רם לו לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או אם נג .2
 נזק כלשהו.

 
 הנחה וטיפול בצנרת פלדה .ג

מצעות מנוף. אין לזרוק את הצנורות ואין באהטיפול בצנורות פלדה יהיה זהיר. הפריקה תבוצע  .1
 לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצנורות .

צר מגע התקנה תת קרקעית של צנורות פלדה  תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שיוו .2
 רצוף לכל אורך קו תחתית הצנור

ות המותאמים למידות הצינור. שלהתקנה על קרקעית של צנורות פלדה  תעשה על אדנים או  .3
 המרחק בין האדנים או השלות יהיה בהתאם להנחיות יצרן הצנרת באופן שימנע כל דפורמציה.

ור אחד בלתי מרותך. מ' חיב 150בקו הצנורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  .4
וקר כאשר הביש לרתך לפני הכיסוי בשעות המוקדמות של  150את הקטעים הנפרדים באורך 
 אורך הצנור הוא הקטן ביותר.

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע המחברים.  .5
 כל החיבורים ייעשו כשהצנור מונח בתעלה.

לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן להניח את  הצנור יונח בתעלה .6
, כפי שמובאים בחוברת  ת יצרן הצנורות המאושר המספק לפרויקטיוהצנורות בהתאם להנח

 היצרן.
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 בכל מקרה, הוראות הביצוע, כפי שמובאות בחוברת, מחייבות את הקבלן. .7
 
 
 

 בטוןהנחה וטיפול בצנרת פי.וי.סי, פוליאתילן ו .ד
ן איהטיפול בצנורות פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף.  .1

 לזרוק את הצנורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצנורות .
אין להשאיר צנורות פי.וי.סי ופוליאתילן באתר לתקופת זמן העולה על שבועיים ימים מיום  .2

 ורם על מנת למנוע דפורמציות בלתי רצויות.יצ
בטון  תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן ו התקנה תת קרקעית של צנורות פי.וי.סי, פוליאתילן .3

 כזה שיווצר מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצנור.
 

 פקוח שרות שדה .ה
ל ביקור של הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצנורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו. כ
רי היחידה חישרות השדה הספציפי ילווה בדו"ח פקוח עליון מטעם היצרן. שרות שדה יהיה כלול במ

 של הקווים.
 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  . ו
במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצוק הקבלן גושים תחת  .1

 או סביב הצינורות.
 ק"ג. 300לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה הגושים יוצקו בהתאם  .2

 
 עבודה בקווי ביוב פעילים .ז

ודה יעבוד הקבלן באזורים בהם קווי ביוב פעילים. יחסום וישאב אותם או יחבר עבבמהלך ה .1
 אותם לקווים שבמסגרת המכרז.

ציפות על הקבלן לדאוג לכך שהקווים הפעילים לא יציפו את הקווים שבביצוע ולדאוג לר .2
 העבודה של מערכת הביוב.

אל קווים פעילים  BY-PASSפעולות אלו יעשו על ידי חסימות קטעים נדרשים ושאיבת  .3
 בהמשך.

על הקבלן לספק את החומרים הזמניים כגון : משאבות, קווי סניקה, חשמל להפעלה )גנרטור  .4
 או אחר(, פקקים לחסימה וכיו"ב.

 
 בדיקות הידראוליות ושטיפת קווים .ח

 ה הידראולית לקווי מיםבדיק .1
 כל קטע וקטע, בנפרד, יבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות. .1.1
דיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצנורות עברו בדיקת לחץ ב .1.2

 בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של הצנורות.
תם של נקודות האוויר והניקוז שלאורך קטע לפני הכנסת המים לקו יש לודא את תקינו .1.3

 הקו הנבדק.
בשלה של הבטון בגושי העיגון ההלא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת  .1.4

 יום(, אם אכן קיימות. 15והתושבות )לפחות 
אטמ' אלא אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י המפקח  12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של  .1.5

 ה הנמוכה של הקו.לחץ בדיקה אחר. הלחץ יבדק בנקוד
ן ופאת הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם בא .1.6

 כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור.
מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו. לאחר מילוי כל  .1.7

ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד 
קו הנבדק לכל ה יוחזק בקו במשך הזמן שנקבע ע"י המפקח כדי לאפשר בדיקת קטע

 אורכו.
אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצנורות ובין המחברים או ירידת לחץ במשך  .1.8

הבדיקה, יאשר המפקח את הקו. אם יימצאו ליקוויים או ששיעור הדליפה המותרת 
כים בטבלה המצורפת להלן, על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים יעלה על הער

יקה עד שהקו יימצא תקין ולשביעות רצונו המלאה של בדעל ידי המפקח ולחזור על ה
 המפקח.
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שעות לקווים  6מטר,  50ובאורך עד  4שעות  לקווים בקוטר עד " 0.5משך הבדיקה  .1.9
שעות לקווים בקוטר מעל  24 –, ו 16" – 24שעות לקווים בקוטר " 12,  6" -14בקוטר "

 , בהן לא יירד הלחץ המותר.24"
 

 מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר לכל סוגי הקווים.  ת להלן טבלה המרכזת א   
 קוטר הצינור

 )אינץ'(
 מהירות מילוי
 )מ"ק/שעה(

 מטר 1000הפסד מקסימלי מותר לאורך 
 שעות( 24 –)ליטר ל 

24 50 1350 
20 32 1150 
16 21 900 
12 11 700 
10 7 500 
8 5 360 
6 2.5 300 
4 1.1 180 

 
 שטיפת קווי מים .2

אחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות ל .2.1
 -בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 

 צנורות ואביזרים.
ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן  השטיפה תעשה על .2.2

 ה(.יפהנקודות הנמוכות )דרך ברזי שט
כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  .2.3

מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים  1.0פחות מאשר 
ל המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני לחלוטין לשביעות רצונו המלאה ש

השטיפה ובה יפרט את נקודות  יתביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנ
הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, 

 רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.
 

 חיטוי קווי מים .3
ר ביצוע השטיפה בקווי המים, ולאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים מכל עם גמ .3.1

ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן : פעולת החיטוי תכלול את ר נקודה הם צלולים, יתי
 כל המערכת של הצנורות, האביזרים, ספחים וכו'.

מ"ג לליטר. תמיסת המים  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  .3.2
שעות. בתום תקופה זו יבדק הריכוז במספר  24הכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם ו

שעות  24-מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 10-ל 1הריכוז בין ה נקודות. אם יהי
מ"ג לליטר כלור, יש להוציא  1-שעות פחות מ 48שעות או  24נוספות. אם הריכוז לאחר 

שעות יהיה גדול  48עד שהריכוז הנותר בתוך את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש 
 מ"ג לליטר. 1-מ

קח תרוקן ותשטף המערכת והקו ימולא במים מפבתום החיטוי לשביעות רצונו של ה .3.3
 מ"ג לליטר. 0.2נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא תעלה על 

 
 בדיקה הידראולית לקווי ביוב גרביטציונים .4

שתי שוחות סמוכות אשר יכלול את השוחה המעלית יבדק בנפרד  כל קטע וקטע בין .4.1
 ליפות.ודבדיקה הידראולית לגילוי נזילות 

 1.0הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק )עומד לחץ( של  .4.2
 מ'. 5.0מ' לפחות אך לא יותר מאשר 

 שעות. 24משך הבדיקה  .4.3
או בצינור כלשהו יתוקן הטעון תיקון אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר  .4.4

ק יימצא תקין בדבהתאם לדרישות המהנדס ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנ
 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 
 בדיקה הידראולית לקווי סניקה לביוב .5
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 לעיל.1בדיקות הידראוליות לקווי סניקה לביוב ייעשו כפי שהם מבוצעות לקווי מים סעיף ח/
 

 וי ביוב וסניקהשטיפת קו .6
 לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות .6.1

 -כך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת ב
 צינורות ואביזרים.

השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן  .6.2
 וכות.הנקודות הנמ

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  .6.3
מ'/שנייה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים  1.0פחות מאשר 

לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני 
כנית השטיפה ובה יפרט את נקודות ביצוע השטיפה. יגיש הקבלן למפקח לאישור את ת

צורת סילוק המים, ו הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים
 רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

 
 תאי בקרה 57.11

 שוחות למגופי מים .א
 יהיו עפ"י פרט מי אביבים ויכללו אלמנט בטון במידות 12-4שוחות למגופי מים בקטרים " .1

עפ"י תכניות לביצוע ועפ"י תכניות סטנדרט מי  80או   60או  45X45או  35X35פנימיות 
 , כולל מכסה אובאלי בינוני במדרכה וכבד בכביש מדגם מי אביבים יפו.יםאביב

 השוחה תוצב ע"ג מצע סוג א' מהודק. .2
ית מבטון יהיו מרובעות דוגמת שוחות הניקוז עם תחת 48" – 16שוחות למגופי מים בקטרים " .3

טרום או יצוק באתר בהתאם לתוכניות המאושרות ע"י מחלקת מתקנים של מי אביבים. 
 ת מגיסטרלית יותקנו צינורות אוורור לפי המוצג בתכניות.חובשו

 
 מכסים לתאי בקרה למגופים .ב

מכסים לתאי מגופים יהיו עפ"י סטנדרט מי אביבים, מברזל יציקה עם סמל מי אביבים מוטבע בזמן   
 קה המכסים יהיו לפי הפירוט הבא:יצי
 בטון.י טון ויונחו על גב 12.5מכסים במדרכה  יהיו אובליים לעומס  1.1
 טון ויונחו על גבי גוש בטון. 40מכסים בכביש יהיו עגולים עם מסגרת מרובעת לעומס  1.2
ס"מ עם סמל מי אביבים, וכיתוב  60מכסים של שוחות מגיסטרליות יהיו עגולים בקוטר  1.3

 מתאים.
 

 חות בקרה לביובשו .ג
נה על צבשוחות הבקרה לביוב תהיינה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות טרומיות ותו .1

 ס"מ. 20גבי שכבת מצע סוג א' בעובי 
, עם פתחים קדוחים MBתחתית השוחה תהיה טרומית דוגמת תוצרת "מוזאיקה" דגם  .2

ביב" תוצרת מוזאיקה לצנרת. חבורי צנרת יהיו באמצעות מחברי שוחה גמישים מסוג "איטו
 או שווה ערך, מורכבים במפעל.

ל כווני הכניסות והיציאות מכל שוחה, לאחר ש הקבלן אחראי למסור למפעל נתונים מדויקים .3
 סימון התוואי בשטח ואשורו ע"י המפקח.

תקע בקוטר ועומק לפי תכניות עם -שקע 658החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י מס'  .4
ביותר אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן ע"י טיח משטח פנימי חלק 

 , ההחלקה תבוצע ע"י כף טייחים.1:1ל צמנט ביחס צמנט לחול דק ש
טון. בשוחות המותקנות בכבישים תהיה  12.5התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס  .5

טון ובמקרים  40מס טון .בשוחות המותקנים בכבישים תהיה התקרה לעו 40התקרה לעומס 
 טון עפ"י פרויקט. 25-מיוחדים ל

 טופלסט" או ש"ע מאושר.איבין החוליות הטרומיות יונח אטם דוגמת " .6
 עבודות בטון. – 02ביצוע עבודות בטון בהתאם לפרק  .7
 . 631מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י  0.80בשוחות שעומקן  .8
 פן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו בטור אנכי.הצבת החוליות תהיה אנכית ובאו .9

 מוחלקים היטב בטיח צמנט, בתוספת דבק אקרילי.ם רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועי .10
 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. .11
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חרונה בדיקת אטימות השוחות תבוצע ע"י מילוי השוחה במים עד מעל לחיבור החוליה הא .12
 שעות מבלי שתהיה ירידה במפלס המים. 3למשך 

 רט וכמפורט להלן :נדמפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכניות סט .13
 ס"מ יבוצעו ע"י עבוד פנימי. 50מפלים עד גובה  13.1
 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני. 50מפלים בגובה מעל  13.2

א תותר חציבה באלמנטים הכנות לחבור מגרשים יעשו ע"י קדוח במקדח כוס יהלום. ל .14
 טרומיים.

ופלסט" תוצרת וולפמן גניותר השימוש בשוחות משולבות תחתית פלסטית לביוב דוגמת "מ .15
 , רק באישור המפקח והמתכנן.5%ואינו עולה על  1%-או ש"ע, בקווים ששיפועם אינו יורד מ

ימי לא לא יותקנו מפלים פנימיים בשוחות משולבות. במקומות בהם יש להתקין מפל פנ .16
 יותקנו שוחות משולבות.

ב" , סמל מי אביבים, סוג יוהמכסים יהיו עם כתובות יצוקות בגוף המכסה "מי אביבים" , "ב .17
 המכסה ושנת ייצור.

 
 שוחת בקרה מפוליאתילן .ד

ואינו עולה על  1%-שוחות בקרה בחצרות ניתן לבצע מפוליאתילן בקווים ששיפועם אינו יורד מ .1
3%. 

 005יו מסוג"חופית" או ש"ע מאושר ע"י המפקח. בעלות תו תקן ת"י שוחות פוליאתילן יה .2
 חלק א'. 307ומפמ"כ 

 ס"מ. 100-60וש בשוחות בקטרים ימיותר ש .3
טון, יהיו מבטון ויוצבו ע"ג טבעת בטון מזויין יצוקה  12.5מכסים ותקרות לשוחות לעומס  .4

 ס"מ. 20באתר בעובי 
ס"מ. יש למלא בחול חללים הנוצרים בתחתית  15שוחות פוליאתילן תוצבנה על מצע חול בעובי  .5

ס"מ לרמת  20ע בחול מהודק בשכבות של וצהשוחה. מילוי סביב לדפנות שוחות פוליאתילן יב
 מודיפייד א.א.ש.הו. 95%הידוק של 

חבורי צנרת יהיו באמצעות אטמים המיוצרים ע"י יצרן השוחות ויותאמו לסוג הצנרת ולתנאי  .6
בש אטם בין חולייתי המיוצר ע"י יצרן השוחות. האטמים יקבלו את הקרקע. בין חוליות יול

 אישור המפקח.
 ליאתילן יהיו מסוג "חופית" או ש"ע מאושר ע"י המפקח.פומפרידי שומן מ .7
אופן התקנה, הנחה, אטמים ומכסים יהיה זהה לזה של שוחות בקרה מפוליאתילן, ובהתאם  .8

 להנחיות היצרן.
 תותר בחצרות בתים בלבד. התקנת מפריד שומן מפוליאטילן .9

 באחריות הקבלן לקבל את אחריות יצרן מפריד השומן. .10
 

 וליעשוחות בקרה לת .ה
שוחות הבקרה לתיעול יהיו מאלמנטים טרומיים מבטון ותקרות טרומיות ותוצבנה על גבי מצע  .1

 סוג א'.
 סוג השוחות יהיה לפי הנאמר בכתב הכמויות, בתכניות העבודה ולפי הפירוט שלהלן : .2

ס"מ לפחות בדומה לתאי  125אי בקורת עגולים לתיעול מחוליות גליליות יהיו בקוטר ת 2.1
 .06.03פ"י הנאמר בסעיף ע בקרה לביוב

( או ש"ע  עם תקרה MC,MBתאי בקרה מלבנים לניקוז דוגמת תוצרת וולפמן דגם ) 2.2
 .489כבדה בעלת תו ת"י 

מ"מ בלבד.  200עד  100 תאי בקרה אינטגרלים לניקוז יותקנו על קווי תיעול בקטרים  2.3
 100יהיה ה תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר. קוטר השוח  MITהתאים יהיו כדוגמת דגם 

 ס"מ לפי התכנית. 125ס"מ או 
כל דגמי השוחות יהיה באישור אגף הביוב והתיעול של מי אביבים ומותאמים לסטנדרט  2.4

 מי אביבים.
אביבים" "ניקוז" , סמל מי אביבים, סוג כל המכסים יהיו עם כתובית יציקות בגוף המכסה "מי  .3

 המכסה ושנת היצור.
 

 שוחות אביזרים לסניקה . ו
יזרים מחוליות בטון טרומיות תהיינה זהות לשוחות בקרה לביוב כמפורט בסעיף ג' לעיל אבשוחות   

 למעט השינויים הבאים :
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רים יצבעו בהתאם כל חלקי המתכת בשוחה כגון : שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צינורות ואביז .1
 להלן. 08לדרישות המפרט, ראה פרק 

 התכנון לביצוע.י בשוחות אלו יבוצעו צינורות איוורור עפ" .2
 

 מכסים ותקרות לתאי בקורת לביוב ותיעול .ז
כאשר סוג  489המכסים לתאי בקורת יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תקן ת"י  .1

 12.5) 104.1.2כים הנמצאים בתחום הכביש, ומסוג טון( עבור הכו 40) 104.1.3המכסה יהיה 
בקרה לתיעול המכסים והתקרות יהוו  איטון(עבור הכוכים הנמצאים בתחום המדרכה. בת

טון( עבור כוכים בתחום הכביש ועבור כוכים בתחום המדרכה. כל המכסים  40) 104.1.3מסוג 
ות יהיו המכסים מסוג "מורן" יהיו מפלדה מדגם מי אביבים עם סימון ביוב או תיעול. במדרכ

 עם מסגרת מרובעת ובכבישים מסוג "שמשון" עגולים.
מטר יותקן מכסה  1.26ס"מ. בתאי בקרה בעומק העולה על  50ה יהיה כסקוטר הפתח במ .2

ס"מ. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה.  60בקוטר 
 קת הקווים.המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדי

תו  ותמ' תותר התקנת חוליה עליונה קונית. התקרות יהיו בעל 2.50בתאי בקרה בעומק מעל  .3
 .489תקן ת"י 

 .489טון בעלי תו תקן ת"י  12.5מכסים בתוך חצרות יהיו מסוג ב.ב. לעומס  .4
 

 תאי קליטה למי גשם .ח
 בתכניות העבודה.תאי קליטה למי גשם יהיו מבטון טרום במידות לפי הנאמר בכתב הכמויות ו .1
ורים, שבקולטני מי גשם יונחו על גבי מצע מהודק מכורכר. לא יותר השימוש בקולטנים  .2

סדוקים או כאלו שנפגעו בעת ההובלה לאתר. המפקח יהיה רשאי לפסול תאי קליטה אשר לא 
 יעמדו בתנאים הנ"ל.

ושר עבור תוצרת וולפמן או ש"ע מא MD3או  MD1,MD2תאי קליטה למי גשם יהיו דוגמת  .3
 קולטני מי גשם הצמודים לאבן שפה. עבור קולטנים ללא אבן שפה יהיו הקולטנים דוגמת

21,22,23 – MD  מטר  1.20בהתאמה תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר. עומק הקולטן יהיה
 לקולטן העמוק אלא אם יצוין אחרת.

 לכל קולטן תותקן מסגרת מיצקת פלדה וסבכת קליטה למי גשם. .4
 7.5ס"מ ובעובי  84X34חדשה במידות  –טה למי גשם יהיו מדגם "מי אביבים" סבכות הקלי .5

 90X40ש"ע מאושר. הסבכה תותקן בתוך מסגרת מברזל יציקה במידות ו ס"מ תוצרת וולקן א
ובעובי דומה לזה של המסגרת. עיגון המסגרת לתאי הבטון תעשה באמצעות עוגנים המצויים 

 נקודות לפחות. 4במסגרת 
ליטה המצויות צמוד לאבן שפה תותקן אבן קולטת מים מברזל יצקת. אבן השפה לסבכות ק .6

 ם".ביתהיה מדגם "מי אבי
 

 
 

 אביזרים בקווי מים 57.12
במקרה של שינוי מהאביזרים הכלולים במפרט או אביזרים שלא פורטו ואשר הקבלן יידרש לספקם, 

 באתר.האביזרים חייבים לקבל אישור המפקח ומי אביבים, בטרם התקנתם 
 מגופים .א

"ארהרד" דגם  תוצרתדוגמת  61ומעלה יהיו מגופי טריז בעלי תקן ת"י  4מגופים על קווי מים בקוטר "
. כל 316, או ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילסן. ציר המגוף נירוסטה TRL, או תוצרת "רפאל" דגם 2550

ה. כל המגופים יתאימו מגוף יותקן עם מחבר לעוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים וגלגל סגיר
גופים בקוטר עד ם. במאטמ'. המגופים יהיו תת קרקעיי 24אטמ' ולחץ בדיקה  16ללחץ עבודה של 

, יהיה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות להפעלה ע"י מוט מאריך וגלגל סגירה מבחוץ, לפי פרט 12"
יבים מהסוג המאושר ע"י בתכנית סטנדרט. מכסים לתאי מגופים יהיו מברזל יציקה סטנדרט מי אב

סטנדרט מי אביבים לפי  יהיו כדוריים 3מי אביבים בלבד. מגופים בהכנות לחיבורי בית בקוטר "
 ויותקנו עיליים בחיבור המבנה. 
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 עוגנים .ב
יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי האטימה 

יעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי האטימה, מטפות התזה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פג
 לים להפריע לאטימה המוחלטת של העוגנים.העלו ומכל לכלוך ולתקן את כל הפגמים

 
 מחברים מכאניים )דרסרים( .ג

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט ולכלוך אחר ולהבטיח  .1
ס"מ לפחות מהקצה. הרכבת טבעות כאלו  20נורות עד למרחק של צורה עגולה לחלוטין של הצי

עד להרכבה, במקום מוגן מקרני השמש ולמרחם  שמור,ע"י מכות פטיש. את הגומיות יש ל
בשמן קיק. במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרום" )דרסר חרום(, יש להסיר את הבליטה מתוך 

בר יבוצע בשדה. אסור בהחלט הטבעת האמצעית בבית המלאכה, או בעזרת איזמל אם הד
 להסיר את הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני.

יות ובכל מקום בו ידרוש זאת המפקח יורכבו עוגנים על בתוכנבמקומות המסומנים לכך  .2
המחברים המכנים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט. במקומות המסומנים לכך 

 יורכבו גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט.בתכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת המפקח, 
 

 ברגים .ד
ן. אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד ומספיק הנכו יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר .1

חוטי תבריג, אך לא יותר  2על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של 
 חוטים.  4-מ

 ואחידה. מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית .2
 .ברגים ואומים יסופקו ע"י הקבלן ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה של הנחת האביזרים .3

 
 כבת אביזריםהר .ה

לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד יש לנקות את  .1
 שטחי האטימה.

בין האביזרים בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים.  ההתאמה  .2
בכל ח או לבין הצינורות תהיה מדויקת וחופשית. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת ברגים בכו

 דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים באביזרים או בעוגנים.
 

 ברזי שריפה . ו
 3ברזי שריפה )הידרנטים( יותקנו לפי פרט בתכניות סטנדרט. ההידרנטים יהיו בקוטר " .1

מעוגן או ש"ע מאושר. ברזי שריפה כפולים יהיו  3ו "פומס" דגם א FH-2מתוצרת רפאל דגם 
, או ש"ע מאושר. ברזי השריפה  10או "פומס" דגם  FH-12 , מתוצרת רפאל דגם3X2בקוטר "

 .4יותקנו על זקף חרושתי בקוטר "
 מצופי רילסן צבוע אדום.  448הברזים יהיו בעלי תו תקן ת"י  .3
 מצופים רילסן צבוע אדום. 3חלק  448תו תקן ת"י  הברזים יהיו בעלי מתקן שבירה בעלי .4

 
 קו מים זמני .ז

עת המפקח ודרישת מי אביבים קו מים זמני לאורך הרחוב כולל י קביהקבלן יניח במידת הצורך ולפ
מ"מ( לפחות, מפוליאתילן. חובת הקבלן  50) 2חיבורים זמניים למדי מים קיימים. הקו יהיה בקוטר "

לבתים מקו המים הזמני לרבות הסתעפויות, מחברים, הברגות וכו' על מנת לבצע גם את חבורי המים 
 ל המבנים הקיימים במשך כל תקופת הבצוע.רה לכלהבטיח אספקת מים סדי

 
 הכנה לחיבורי בתים .ח

, לפי פרט בתכנית סטנדרט של 3הכנות לחיבור מים למגרשים ובתים יבוצעו בצינורות פלדה בקוטר "
 ם לצינורות ראשיים מפלדה יהיה באמצעות זקף לריתוך.מי אביבים. חיבור הקווי

 
 פתיחה וסגירה של קווי מים .ט

קווי מים קיימים לצורך העבודה תבוצע בתיאום עם אזוראי של אגף המים  רה שלפתיחה וסגי
 ובפיקוחו. הזמנת האזורי באחריות הקבלן.

 
 הגנה קטודית בקווי מים חדשים .י

 אנודות מגנזיום .1
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ומקום הקדוחים יקבעו בעת ההנחה בהתאם לנתוני הצינור.  כמות האנודות הדרושה 1.1
בקדוחים ליד הצינור. הקדוח יהיה  אליותההתקנה תבוצע בשיטת האנודות הורטיק

מ' מתחתית הצינור. עומק הקדוח המדויק יקבע  3ויקדח לעומק של עד  6בקוטר "
 וני התעלה.מ' בהתאם לנת 1.0-0.5בהתאם לתנאי הקרקע. מרחק הקידוח מהצינור יהיה 

 בגמר הקידוח תורד האנודה בזהירות לתוך הבור. על מנת ליצור מגע חשמלי. טוב בין 1.2
-דה למסת האדמה שמסביבה, ימולא הבור מסביב לאנודה בחומר מלוי המורכב מהאנו
ס"מ  10גבס גלמי טחון. יש להבטיח שכבת מילוי של  25%-אדמה שחורה מפוררת ו 75%

 ס"מ מעל האנודה. 10וי של לפחות בתחתית הבור וכן כיס
נוע ח ולמבעת שפיכת המילוי יש להדקו על מנת להבטיח חדירתו לכל נפח הקידו 1.3

היוצרות כיסי אויר. יש להשקותו היטב עד להיווצרות עיסת בוץ מסביב לאנודה. את נפח 
הקידוח הנותר מעל האנודה ועד לתחתית התעלה יש למלא באדמה שחורה מפוררת 

 יש להרטיב. היטב. גם מלוי זה
 את כבל היציאה של האנודה יש לרתך לצינור ע"י תרמיט, או להביאו לנקודת המדידה 1.4

 מותקנת כזו. מקום הריתוך ייעטף בסרט "דנסו" או יזופת בזפת חם.באם 
על מנת להבטיח את כבל היציאה מפני פגיעה או ניתוק, יונח כבל בתחתית התעלה קרוב  1.5

ני סיליקט. במקום הריתוך ילופף הכבל פעם אחת ככל האפשר לצינור ויכוסה ע"י לב
 לפחות סביב הצינור.

אנודות )מספר אנודות מותקנות במרוכז(, יהיה המרחק קני  במקרה ויהיה צורך להתקין 1.6
מ'. באם תנאי התעלה יאפשרו זאת יותקנו האנודות בזיגזג משני  3בין אנודה לאנודה 

 מדידה.צידי הצינור. לכל קן אנודות תותקן גם נקודת 
נקודת המדידה תבנה בדומה לנקודת מדידה המותקנת בחיוץ, ותותקן אך ורק בשטח  1.7

דת המדידה יסתיימו הכבלים היוצאים מהאנודה הנמדדת )או האנודות, בנקו המדרכה.
 במקרה של קן( וכבל המדידה מהצינור.

בזפת כבל המדידה ירותך לצינור ע"י תרמיט. מקום הריתוך יעטף בסרט דנסו או יזופת  1.8
 ממ"ר. 10חם. כבל זה יהיה כבל חשמל פלסטי גמיש בעל חתך של 

טון ומכיסאות לנקודות המדידה יסופקו לקבלן ע"י מי כות בהאנודות הגבס הגולמי, ברי 1.9
אביבים במחסניה. תרמיט, כבל חשמל, סרט דנסו או זפת, לבני סיליקט יסופקו ע"י 

 הקבלן.
 

 עבודות גישור .2
היוצר רציפות חשמלית נאותה בין כל חלקי הצנרת. גישור  הגישור הינו חיבור מתכתי 2.1

באופן מכני )דרסר, אגן וכו'( הגשרונים  בניהםיעשה בכל מקום שקטעי צנרת מחוברים 
 יהיו : גשרון נחושת, גשרון ברזל.

ממ"ר  10גשרון נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתילי נחושת שזורה בעל חתך של  2.2
 ת יעשה באמצעות ריתוך טרמית. הגשרון יהיה מבודד.לפחות. ריתוך כבל החשמל לצנר

נקודות ריתוך, אורך הגשרון צריך  3ולל רסר כנקודות ריתוך וגישור ד 2גישור אגן כולל  2.3
 להיות באורך מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך.

מ"מ לפחות. את הגשרון יש לכופף  8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבנין בקוטר של  2.4
צורה שתתאים למקום הגישור. הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך חשמלי. מקום ריתוך ב

 ט דנסו או יזופת בזפת חם.ף בסרהגשרון ייעט
 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת. 2.5

 
 עבודות חיוץ .3

חיוץ הנו הפרדה חשמלית בין קטעי הצנרת המתכתית על מנת להפסיק את המעגל  3.1
 ה.החשמלי של זרמי הקורוזי

החיוץ יותקן באגנים בלבד. מקום החיוץ יסומן בתכנית. בכל מקרה של צורך בשינוי  3.2
 עבודה יש לקבל את אישור המפקח.בעת ההמתעורר 

 מערכת החיוץ באגנים מורכבת מתותבות ודסקיות חיוץ מחומר מבודד ומדסקיות פלדה. 3.3
 במחיר החיוץ כלולים אספקת כל החומרים ע"י הקבלן. 3.4
ץ תיערך בדיקה חשמלית לגבי טיב החיוץ. הבדיקה תיערך כשהקו בגמר הרכבת החיו 3.5

רט דנסו או יזופת בזפת חם, מיד עם תום טף בסהמותקן מלא מים. מקום החיוץ יע
 הבדיקה החשמלית.
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ממ"ר, ולהוציאם  10משני צידי האגן המחויץ יש לרתך שני כבלי חשמל בחתך של  3.6
ב ככל האפשר למקום החיוץ )אולם לנקודת מדידה. נקודת המדידה תותקן במדרכה קרו

 לא מעל קו המים(.
מברזל יציקה אשר יסופקו ע"י מי מכסה נקודת המדידה תבנה מבריכת בטון טרומי ומ 3.7

מ'  1.0אביבים )מכסה עגול(. אורך כבל החשמל החופשי בנקודת המדידה צריך להיות 
 לפחות מעל גובה המדרכה.

 
 אביזרים בקווי סניקה לביוב 57.13

 אוגנים  .א
הבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי האטימה יש ל

ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי האטימה, מטפות התזה  חומרינקיים מ
 ומכל לכלוך ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה המוחלטת של האוגנים.

 
 ים(מחברים מכאניים )דרסר .ב

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצנור מכל צבע, אספלט ולכלוך אחר ולהבטיח  .1
ס"מ לפחות מהקצה. הרכבת טבעות כאלו  20ה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של עגול צורה

ע"י מכות פטיש. את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום מוגן מקרני השמש ולמרחם 
מוש ב"מחבר מכני חרום" )דרסר חרום(, יש להסיר את הבליטה מתוך בשמן קיק. במקרה השי

עזרת איזמל אם הדבר יבוצע בשדה. אסור בהחלט או ב הטבעת האמצעית בבית המלאכה,
 להסיר את הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני.

במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת המפקח יורכבו עוגנים על  .2
כאניים, צורת האוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט. במקומות המסומנים לכך המחברים המ

 ידרוש זאת המפקח, יורכבו גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט. ום בובתכניות ובכל מק
 

 ברגים .ג
יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד ומספיק  .1

חוטי תבריג, אך לא יותר  2אחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של על מנת להבטיח של
 חוטים.  4-מ

 ייבת להיות הדרגתית ואחידה.גים חמתיחת הבר .2
  

 מגופים .ד
דוגמת תוצרת  61מגופים על קווי סניקה בנקודות ניקוז וניקוי יהיו מגופי טריז בעלי תקן ת"י 

ו ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילסן. ציר המגוף , אTRL, או תוצרת "רפאל" דגם 2550"ארהרד" דגם 
יסופקו אטמים, ברגים וגלגל סגירה. כל  המגוף. כל מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם 316נירוסטה 

 אטמ'. 24אטמ' ולחץ בדיקה  16המגופים יתאימו ללחץ עבודה של 
  

 שסתומי אוויר .ה
או ש"ע  6"-2בקטרים " D-020ר.י." שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב מסוג "א.

 אטמ'.  24טמ' ולחץ בדיקה א 16 מאושר ע"י מי אביבים. כל השסתומים יתאימו ללחץ עבודה של
 

 הרכבת אביזרים . ו
לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד יש לנקות את  .1

 שטחי האטימה.
המדייק לפי פלס מים.  ההתאמה בין האביזרים בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם  .2

על ידי מתיחת ברגים בכוח או בכל  התאמהלבין הצינורות תהיה מדויקת וחופשית. לא תורשה 
 דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים.

 
 שיחול וניפוץ קווי ביוב ותיעול  57.14

 CIPPחידוש קווי הביוב, באמצעות שיטת שרוול  .1
 כללי  1.1

 ים של המאספים, המיועדים לחידוש, מסומנים בתוכנית.קטע
 ת האורך המדוייק של הקווים.טר ואעל הקבלן מוטלת האחריות, למדוד את הקו
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 שיטת השרוול 1.2
 CIPP (Cured In Placeביצוע של חידוש הצנרת, ללא חפירה, עפ"י שיטת השרוול, המכונה 

Pipe.) 
תאימים, השחלתו, הצמדתו לדפנות השיטה מבוססת על הספגת שרוול לבד בשרפים מ 

יח, המסוגל לשאת ו, קשהצינור הקיים והקשייתו, עד ליצירת צינור רצוף, אטום לאורכ
 בעומסים המופעלים על הצינור ולהוליך את השפכים.

 התאמה לתקנים 1.3
, 5351שיטת הביצוע, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות וכו', יתאימו לתקן ישראלי  

 .F ASTM 98-1216מריקאי, מס' המבוסס על תקן א
 עובי השרוול המתוכנן והתאמת חוזק הצינור 1.4

נן, תלוי במצב של הצינור הקיים ועומק הנחתו.  על הקבלן, להגיש המתוכעובי דופן השרוול  
לאישור המתכנן, את החישוב, המתאר את עובי הדופן המתוכנן, צפיפות הלבד, סוגי וריכוז 

הצינור, עומק הנחתו, סוג הקרקע, מסביב לצינור ומעליו, השרפים, בהתבסס על מצבו של 
התכנון והביצוע של השרוול ובכדי להבטיח  תהליךרום מי תהום ומידע אחר, המשפיע על 

חידוש הצינור.  כמו כן, על הקבלן מוטלת אחריות התאמת קוטר השרוול לקוטר הצנרת 
 הקיימת.

 .F ASTM 98-1216, לתקן אמריקאי  1Xחישוב עובי דופן, יוכן עפ"י דרישות מוסף מס'  
 דרישות פיזיקליות 1.5

-98, בתקן 1, עפ"י טבלה מס' CIPPצינור  ת, שללהלן דרישות לתכונות מבניות התחלתיו
1216F ASTM : 

 תכונה
 שיטת בדיקה

(Test Method) 
 ערך מזערי

  Psi MPa 
 Flexurslחוזק כפיפה )

strength) 
790D 4,500 31 

 Flexurslחוזק כפיפה )
modulus ) 

790D 250,000 1,724 

 
המפקח, את הפרשה הטכנית, ישור ביחד עם חישובי עובי דופן השרוול, על הקבלן להגיש לא

עם תאור מדוייק של החומרים, אופן ביצוע השרוול, על כל השלבים, הציוד הנדרש, המלצות 
 .  F ASTM 98-1216יצרני החומרים וכו', בהתאם לדרישות תקן 

 פעולה, יהיה ספציפי ומותאם למצב הצינור, בהתאם לממצאים של דו"ח הצילום.תאור ה
 , לשיפור האטימות, עם גמר התקנת השרוול.מצעיםיש לפרט את כל הא

 בדיקות לתכונות הפיזיקליות של השרוול 1.6
לכל קטע נפרד, המיועד ע"י המזמין להשחלת השרוול, בקטרים שונים, עפ"י התוכניות, יש 

 .  CIPP-ת של הלהכין דוגמאו
או , שעבר אשפרה / הקשיה, בשוחת ביניים CIPPאת הדוגמאות יש לחתוך, מתוך קטע 

 . F ASTM 98-1216ל תקן  8.1.1קודת הסיום, כפי שמתואר בסעיף בנ
 

גודל, של כל אחת מהדוגמאות, צריך להספיק להכנת חמישה מדגמים, לבדיקת כפיפה ומודול 
וף מוסמך ומאושר ע"י המזמין, לדוגמא, טכניון חיפה.  אלסטיות.  הבדיקה תיעשה ע"י ג

התוצאות לא תפחתנה מהערכים .  790D ASTMשיטת הבדיקה, מתוארת בסטנדרט 
 , לעיל.1המזעריים, שבטבלה מס' 

 בדיקות צילום וידאו לשם קבלת המערכת 1.7
יזיה בנוסף למפורט לעיל, תבוצע בדיקת צילום וידאו, בפנים הצנרת המחודשת, בעזרת טלוו

 .  CDבמעגל סגור, יוכן דו"ח ממצאים ויופק סרט צילום בפורמט 
 ל הפתחים של הצנרת המשנית, המחוברת לקו, יפתחו מחדש. ו.  כאסורה חדירת מי תהום לק

 
 Pipe Burstingחידוש קווי הביוב, באמצעות שיטת ניפוץ צנרת  .2

 כללי 2.1
, בתוך החלל שנוצר בקרקע, שיטת הניפוץ כוללת שבירת הצינור הישן והתקנת צינור חדש

 בקוטר שווה או גדול מהקו הקיים, עפ"י המפורט בתוכניות.
על החדרת ראש ניפוץ, בקו ביוב קיים, באמצעות חפירה והכנת פתח בצינור.   בוססתהשיטה מ



 

292 

 

ראש הניפוץ נמשך מלפנים, ע"י כננת בעלת כוח מתאים ומבצע את פעולת הניפוץ.  כמו כן, 
היות מוזן מאחור, באוויר דחוס ו/או לבצע את הניפוץ באמצעות כח ראש הניפוץ יכול ל

 הידראולי.
רים של הצינור הישן נדחסים לקרקע ובחלל שנוצר, נמשך מיידית ץ, שבעקב פעולת הניפו

 ומותקן הצינור החדש.
 סוג הצינור החדש 2.2

, עפ"י תקן ישראלי 100PEקווי הביוב החדשים, יהיו עשויים מצינורות פוליאתילן  2.2.1
 , בגוון שחור.2kN/m(, בעלי קשיחות טבעתית 17 SDR) 10PN, לפי דרג 499

מ"מ, יהיו רציפים ויסופקו לאתר מגולגלים על  160 -מ מ" 225הצינורות, בקטרים  
 14מ"מ ומעלה, יסופקו לאתר במוטות ישרים, באורך   250תוף.  הצינורות בקוטר 

 יים, לריתוך חשמל.מ', אשר יהיו מחוברים באמצעות מצמדים דו כיוונ
ולב, לן מצכמו כן, עפ"י המצויין בתוכניות, יסופקו צינורות חדשים, עשויים פוליאתי 2.2.2

או שווה ערך.  הצינורות יהיו  100PE, בגוון שחור או 1519, לפי תקן ת"י 10דרג 
רציפים ויסופקו לאתר מגולגלים על תוף.  במידת הצורך, צינורות פוליאתילן מצולב / 

100PEברו באמצעות מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמלי., יחו 
, על בדיקת הלחץ, שנעשתה וכן נורותעל הקבלן להגיש למפקח, אישור של מפעל הצי 2.2.3

שנים.  האישורים  10כתב אחריות של המפעל, על הצנרת והאביזרים, לתקופה של 
הנ"ל, מאת שרות השדה, אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו', 

 ידרש ע"י המפקח, תבוצע ע"י הקבלן.שת
יו מתוצרת ' ויהאטמ 16מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמלי, יתאימו ללחץ  2.2.4

, להולכת ביוב בלחץ EN 12201"פלסאון" או שו"ע מאושר, מתאימים לתקן אירופי 
(4427 ISO.) 

על הקבלן, להזמין את שרות השדה, של ספק האביזרים, על מנת לוודא, שהקבלן 
( וברשותו נמצאים כל Electrofusionבעל תעודת הסמכה לריתוך החשמלי )הוא 

 וכים, לפי מפרט ספק האביזרים.הרית הכלים הנדרשים, לביצוע
מ', יופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים, ע"י  50מייד לאחר ביצוע קו ביוב, באורך כללי 

 ספק האביזרים.
 

 
 יפוץ צנרתתאור פעולה, לביצוע חידוש צנרת, באמצעות שיטת נ 2.3

שמש הקבלן יגיש, עם הצעתו, מפרט טכני ובו תאור שיטת ניפוץ צנרת, החומרים, הציוד המ
לביצוע, תאור צנרת חדשה, לרבות התאמה לתקן ודרג הצינור.  כמו כן, תצורף רשימת 
פרוייקטים, שבהם הקבלן השתמש בשיטת ביצוע דומה, לרבות ציון היקף כספי של הביצוע, 

 ור ישן / חדש, סוג הצינור החדש, שמות ומספרי טלפון של המזמינים.אורך וקוטר צינ
גיש לאישור המפקח, בטרם תחילת הביצוע של כל קטע ש לההקבלן הזוכה במכרז, יידר

 העבודה, תאור פעולות הביצוע, כולל :
 מיקום נקודת ההחדרה ומידות התעלה הדרושה. .א
 המנופץ.קוטר ואורך הצינור החדש, המושחל לחלל של הצינור  .ב
 מיקום הציוד, בעת הביצוע. .ג
 אישורים למעבר תשתיות קיימות, ע"י ראש הניפוץ. .ד
מערכות, במידה ונדרש, עפ"י המצב הקיים של  תאוםתוכנית  .ה

 התשתיות.
פרוט אופן המעבר, של ראש הניפוץ, בתאי ביקורת קיימים ופרטי  .ו

 איטום דפנות התא, אחרי מעבר הצינור החדש.
 בדיקה לישירות הקווים 2.4

 הצינורות ייבדקו, ע"י קרן אור ומראה, או בכל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי
ביטחון שהקווים המחודשים הינם נקיים, ישרים ופתוחים  לשם שוחות סמוכות,

 לכל אורכם.
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 בדיקות צילום וידאו לשם קבלת המערכת 2.5
טלוויזיה  בנוסף למפורט לעיל, תבוצע בדיקת צילום וידאו, בפנים הצנרת המחודשת, בעזרת

 .  CDבמעגל סגור, יוכן דו"ח ממצאים ויופק סרט צילום בפורמט 
 שנית, המחוברת לקו, ייפתחו מחדש.  ת המכל הפתחים של הצנר

 פתיחה ומילוי תעלות ובורות, החזרת המצב לקדמותו 2.6
לצורך ביצוע חידוש הקווים ע"י ניפוץ, על הקבלן לפתוח בור, מעל הצינור המיועד לחידוש 

יונח ראש ניפוץ והצינור החדש.  מקום ומידות הבור, יאושרו ע"י המפקח, טרם ודרכו 
הם חידוש הקווים יבוצע מתחת לכבישים או למדרכות קיימם, יהיה ת שבהביצוע.  במקומו

על הקבלן להשתמש בציוד מתאים, לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי להבטיח שבירה 
 העשויים להימצא במקום.  קרקעיים, -מסודרת ולמנוע נזק ממתקנים תת

ה של שבירת במקרכל ציוד כזה, חייב לקבל את אישור המפקח, עוד לפני הבאתו לשטח.  
מדרכות, יוציא הקבלן, במידת האפשר, את מרצפות המדרכה, כשהן שלמות ויאחסנן כך, 

 שאפשר יהיה להשתמש בהן לתיקון המדרכה.
, תמיכות, חיזוקים וכד', כדי לשמור על הקבלן ינקוט, בכל באמצעים הדרושים כגון, דיפון

 החפירה, במידות המאושרות. 
יש למלא את התעלה, שנחפרה לצורך ביצוע העבודה, עפ"י פרט רת, בסיום פעולות ניפוץ הצנ

ס"מ, אחרי הרטבה  20חתך לרוחב התעלה, כולל מילוי בשכבות, בחול דיונות, בעובי 
 אופטימלית ואחרי ההידוק המבוקר.  

זיר את המצב לקדמותו, כולל שיקום מבנה הכביש ו/או המדרכה, מצעים, אספלטים, יש להח
 ', עפ"י הפרט.  וכו אבנים משתלבות

לשם כך, יהיה על הקבלן, להתקשר עם הרשות המוסמכת )מע"צ, או מחלקת הכבישים של 
את כל  הרשות וכו'(, כדי לקבל הנחיות מתאימות, מפרטי עבודה וכיו"ב.  הקבלן יספק ויוביל,

ת החומרים, לביצוע תיקוני כבישים ומדרכות, לרבות מרצפות מדרכה, במידה ונפגעו במרצפו
 פורקות.  המ

כמו כן, יש לשקם אלמנטים של פיתוח אחרים, אשר הוזזו ו/או פורקו ו/או נהרסו, לצורך 
 ביצוע העבודה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 מעקפי זרימה בקווי ביוב .3
 כללי 3.1

לשם ביצוע העבודה, של התקנת שרוול ו/או ניפוץ צנרת ו/או תיקון צנרת במקרה של קריסתו 
שיקום וחידוש תאי ביקורת וכו', יהיה צורך בהפסקת הזרמת השפכים, בקטעים  וו/א

 המטופלים.
הביבים המחוברים לקטעים המטופלים, ייסתמו, באמצעות פקקים מכניים ו/או 

ר הצנרת והעומד ההידרוסטטי הנוצר.  לעת הביצוע, תותקנה פניאומטיים, מתאימים לקוט
איבת השפכים אל תאי הביוב / הניקוז, במורד שמשאבות, במעלה הקווים המנותקים, ל

הקווים, מעבר לקטעים המטופלים.  כמו כן, במקרה של זרם שפכים קטן, ניתן להעביר את 
 .השפכים לקווי ביוב אחרים, באמצעות מיכלי לחץ )ביובית(

במקרה של הזרמת שפכים לצנרת הניקוז, יהיה צורך בסתימה זמנית של צינור הניקוז, 
ושאיבת שפכים, פעם נוספת, לצורך הזרמתם לקו ביוב.  צנרת הסניקה תונח על  ובמורד הק

פני הקרקע ותחובר לתא ביוב במורד הקו.  אחרי סיום עבודת חידוש הצנרת, יש לשטוף את 
קים, לאתר פסולת מאושר ולפרק את הסתימות הזמניות, בצנרת צנרת הניקוז, לסלק מוצ

ר ע"י המפקח.  צריכת המים, על חשבון הקבלן, כמפורט שהניקוז.  שטיפת צנרת הניקוז, תאו
 בתת פרק "אספקת מים".

סילוק פסולת, מוצקים וגבבה, מקווי הניקוז, כולל סילוק לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות 
 הסביבה, כמפורט לעיל, לגבי קווי הביוב. המקומית והמשרד לאיכות

קוטר וסוג צנרת הסניקה, אמצעי  תפוקת המשאבות )ספיקה ועומד(, הגנות על המשאבות,
פיקוד לבקרת מפלס, הספק גנרטור וכו', יתאימו לספיקות וסוג השפכים, שתהיינה בפועל, על 
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תיות וסביבתיות מנת למנוע סכנת גלישה של השפכים על פני הקרקע וכל בעיות תברוא
 הכרוכות בכך.

הטבעיים, וואדיות,  לא תאושר הזרמת שפכים, באמצעות צנרת ניקוז, אל אפיקי הניקוז
 תעלות, נהרות, ים וכו'.

ביצוע מעקפי זרימה, יהיה עפ"י המפורט בתוכניות וברשימת המעקפים, שיוכנו לכל פרוייקט 
 הציע את החלופה המועדפת.פרטני.  בחלק מהמעקפים, יסומנו חלופות ועל הקבלן ל

ימים )שבעה  7ם, יעל הקבלן, להגיש לאישור המפקח, סכמה לביצוע המעקפים להזרמת השפכ
ימים(, לפחות, טרם ביצוע חידוש הצנרת בקטע כלשהו.  התחלת ביצוע חידוש הצנרת, אך ורק 

 לאחר קבלת אישור המפקח, בכתב, לתוכנית המעקפים.
דית, להתקנת ציוד השאיבה הנ"ל, תפקוד תקין של הציוד, על הקבלן מוטלת האחריות הבלע

מת דרכים ו/או גידור כנדרש, תיקונים, במקרה של ישמירה על הציוד וצנרת הסניקה, אי חס
 פגיעה במערך הסניקה וכו', לכל משך ביצוע העבודות.

, כמו כן, על הקבלן לבדוק את מערכת הביוב הקיימת ולבצע את כל מעקפי הזרימה שיידרשו
על מנת למנוע גלישת שפכים על פני השטח ו/או לאפיקי הניקוז, אם צוינו ברשימת המעקפים 

 לאו.  כל האחריות על מניעת הגלישות, מוטלת על הקבלן. םוא
 משאבות וצנרת סניקה, לביצוע מעקפי זרימה 3.2

ית, המשאבות תהיינה מסוג משאבות ניידות / נגררות, עם מנוע דיזל, בעלות יכולת יניקה עצמ
Self Priming Pumps  או משאבות טבולות, עם מנוע דיזל, מותקן מעל הקרקע, אשת יתאימו

 יקות וללחץ, כמדרש ברשימת המעקפים.פלס
 מ'. 8.5תהינה בעלות יכולת יניקה עצמית של  Self Priming Pumpsמשאבות מסוג 

 מ'. 8משאבות טבולות תותקנה בקווי ביוב, בעומק מעל 
, צריך להתבצע באופן Repriming-ו Primingיניקה, יצירת וואקום  סילוק אויר, מקו

,  Priming-(.  פעולת הSnore conditionsבתנאי נחירה ) אוטומטי ומהיר, כולל עבודה
 באמצעות אויר דחוס, ע"י קומפרסור מובנה, בכל יחידת שאיבה.

.  התקנת מ"מ 75המשאבות המיועדות לשאיבת שפכים ותהיינה בעלות מעבר חופשי של 
 משאבות, בעלות מעבר חופשי קטן יותר, תהיינה אך ורק באישור המפקח.

 בעלות יכולת עבודה ללא נוזל. ההמשאבות תהיינ
המשאבות תסופקנה עם לוח פיקוד אינטגרלי ותופעלנה באופן אוטומטי.  לוח הפיקוד יכלול 

 הגנות לחום מנוע, לחץ שמן וכו'.
 רת, עם מיכל דלק אינטגרלי.כמו כן, המשאבות תסופקנה על מסג

את הנזק לסביבה  ןיש לספק את המשאבות, מותקנות בקופסאות אקוסטיות, על מנת להקטי
מ'  1דציבלים, במרחק של  70העירונית, בעת ביצוע העבודה.  רמת הרעש, לא תעלה על 

 מהמנוע.
ג   " אנגליה, מסוGodwinתהינה מתוצרת חברת " Self Priming Pumpsהמשאבות מסוג 

Dry-Prime Pumps " או שו"ע מאושר, עם מנועים תוצרת חברתPerkins  .או שו"ע מאושר "
 או שו"ע מאושר. Hush-Pacבות יותקנו בקופסאות אקוסטיות, מסוג אהמש

צנרת סניקה / יניקה, של כל משאבה, תהיה עשויה בד משוריין, מתאימה ללחץ העבודה, כולל 
אוגנים, בקוטר הנדרש, כמצויין ברשימת המעקפים  אביזרי חיבור מהירים ו/או מחברי

 ומתאים לפתחי הסניקה / יניקה, של המשאבה.
בור המעקפים, לא ישולם בנפרד.  הלחץ הנדרש ייקבע ברשימת מעקפי הזרימה.  מחיר ע

העבודה, לביצוע השרוול, ו/או הניפוץ ו/או תיקונים נקודתיים, כולל אספקה, התקנה והפעלה 
מ', אביזרי חיבור וכו',  100ק ו/או דיזלגנרטור, צינור סניקה / יניקה, באורך של המשאבה, דל

 רט זה ובשלמות.פהכל כנדרש במ
 

 אחריות הקבלן, לחידוש קווי ביוב .4
שנים )חמש שנים(, מיום קבלת  5הקבלן יגיש כתב אחריות, בסיום כל חידוש כל קטע צנרת, למשך 

עבודות חידוש הצנרת ושימוש בחומרים לקויים ו/או  העבודה ע"י המזמין.  האחריות תכסה את כל
סף של מערכת הביוב, שטיפות וניקוי חוזרים, עקב ולא מתאימים לתנאי האתר, את עלות שיקום נ

עבודת חידוש לקוייה, שיקום ופיתוח, אשר ניזוק עקב דליפת שפכים, בקטע הצנרת המחודש ו/או 
 שקיעות וכיו"ב.

 
  הגנה נגד קורוזיה 57.15

 כללי .1
כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה ואביזרים  שאינם טמונים בקרקע או   



 

295 

 

בטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכדו', יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה ב
 באחד משני האופנים: גילבון או צביעה.

 
 צביעה .2

 צביעת חלקי מתכת מגולבנים.  2.1  
ידרש בתכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני הגילבון ולאחר אם י 2.1.1

 אבץ. רהתיקונים בצבע עשי
 יש לנקות הגילבון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר להורדת ברק הגילבון. 2.1.2
 מיקרון. 30האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  2.1.3
סינטטי   כבות צבע  עליוןעל פני שכבת צבע היסוד, לאחר יבושו, תבצענה שתי ש 2.1.4

קח. גוון השכבה פמיקרון כ"א. גוון השכבה  העליונה יקבע ע"י המ 30)סופרלק( בעובי 
 התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה.

 
 אופן הביצוע.  2.2  

 הדילול: טרפנטין מינראלי להברשה, או מדלל מותאם לריסוס. 2.2.1
 היישום: במברשת או בריסוס 2.2.2
 שעות. 12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  2.2.3
מיקרון   80 מיקרון מינימום כל שכבה, עובי כולל שתי השכבות 30עובי הפילם יבש:  2.2.4

 מינימום.
הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית המלאכה, תיעשה בבית  2.2.5

המלאכה. השכבה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה, צביעת אלמנטים 
 המלאכה תיעשה כולה באתר.-קנים בביתאחרים, כאלה שאינם מות

 
 
 
 
 

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולבנים.  2.3  
דה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולבנים יוגנו כנגד קורוזיה למבני פ 2.3.1

 באמצעות צביעה.
 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול. 2.3.2
 י שכבות צבע עליון.הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושת 2.3.3

 
 צבע יסוד:.  2.4  

 .HB 13רומט אבץ כצבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע  2.4.1
 היישום : במברשת שתי וערב. 2.4.2
 הדילול : בטרפנטין מינראלי. 2.4.3
 שעות. 16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  2.4.4
מיקרון  60בש של השכבות מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם הי 30-35עובי הפילם יבש:  2.4.5

 לפחות.
 

 :צבע עליון.  2.5  
יניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון אדום ב 309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן   2.5.1

 צבוע בתנור.
 הדילול: בטרפנטין מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס. 2.5.2
 שעות. 12שעות סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  2.5.3
 60קרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות מי 30עובי הפילם:  2.5.4

 מיקרון לפחות.
ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים בבית  דהצביעה בצבע יסו 2.5.5

 מלאכה תעשה בבית המלאכה.
 צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר. 2.5.6

 
 צלום צנרת גרביטציונית 57.16

 כללי .א
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לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט  .1
המונח, לאחר   על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו  המיוחד,

שתוחדר לצנרת לכל  סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, 
 אורכה.

 היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.מטרת הבדיקה  .2
נפרד  הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי טמפרט זה מהווה חלק מהמפר .3

 ממסמך זה.
ולאשר  פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא  .4

שניתנו במהלך  ת, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח את תקינות הביצוע לפי התכניו
 הביצוע.

כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע  והוצאות השטיפה של הצנרת יהי .5
 לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.

 בכל  הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לבצוע העבודה, שיעמוד .6
הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני 

 ביצוע. נה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניותשמ
לאחר   ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה .7

 צילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".ביצוע, ומסמכי ה
 כתב הכמויות.בעבור צילום הצנרת ישולם  בנפרד על פי הסעיף המתאים  .8

 
 

 ביצוע העבודה .ב
 שטיפה .1

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בניה 
הצילום. הניקוי יבוצע  פעולת וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך

מפרט לי וללכך, הכול בהתאם למפרט הכל באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים
 המיוחד המשלים אותו.

 
 עיתוי העבודה .2

ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות  2.1
 השלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.

 נציג המזמין ויועציו והפיקוח באתר. הצילום ייערך בנוכחות 2.2
מאשר שבעה ימים  פחות על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום לא 2.3

 לפני ביצוע העבודה.
 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המפקח. 2.4

 
 מהלך הביצוע  .3

מים הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאי
בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע 

 הצילום.
 

 תיעוד .4
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד  4.1

 קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכו'.
לום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי ועל סימון במהלך על מבצע הצי 4.2

 מעל גבי קלטת דיגיטאלית. חוזר התיעוד שיאפשר זיהוי
 

 תיקון מפגעים .ג
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך הבדיקה החוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו  .1

צע התיקונים הדרושים לשביעות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לב-מפגעים ולחוות
 רצונו המלאה של המפקח.

 ירים.הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי יש .2
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה   .3

 "ביצוע העבודה". 11.02בהתאם לנאמר בסעיף 
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 הצגת ממצאים .ד
התאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה ב .1

 ים.ממצא הצילום שיכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי
 

 (CDתקליטור ) .2
התקליטור, שתשאיר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון  

 וע הצילום.זיהוי שוחות. פס קול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצ
 
 

 דו"ח צילום .3
ו"ח צלום אינו מבטל זו. דבמצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה     3.1

את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול 
 לפחות את הפרטים הבאים:

טעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וק     3.2
 ומיקומו. י הקוהביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהו

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע   3.3
 הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

 דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. -תסיכום ממצאים וחוו 3.4
 מסקנות והמלצות.  3.5
של התקלות האופייניות תמונות אלה יצולמו מעל גבי  מונותרצוי שהדו"ח ילווה בת  3.6

  מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.
 

 אחריות הקבלן .ה
חוזר לפני פקיעת  בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום  

, הכנת תשתית ת עפרתוקף האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודו
הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום 

פי דרישת המזמין, ידי הקבלן ל-הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, המפגעים יתוקנו על
זר של הקטע אשר ום חוו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, ציל

 תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 
 

 אופני מדידה ותשלום 57.17
 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר .א

 מחירי היחידה לעבודות עפר כוללים את כל המרכיבים להלן.  .1
צוע כל הנדרש למניעת הקוות וזרימה של מי גשמים, מים עיליים, מי ביוב או מי בי .1.1

 איבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה.וז, שתהום כולל ניק
בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם את כל  .1.2

 המפורט להלן :
ילוי והכשרותו, אם יש צורך, מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מ .1.2.1

 לשמש כחומר מילוי.
ולת אל מחוץ לאתר ש ופססילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימו .1.2.2

העבודה לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, בכל 
 מרחק שהוא.

כל ההוצאות הכרוכות באיתור שטחים שאליהם תסולק הפסולת ו/או  .1.2.3
מוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, עודפי האדמה שנפסלה לשי
 רישוי אגרות, מיסים וכיו"ב.

לוי המופק ממחפורות השאלה כולל ר למיאיתור האתרים להפקת חומ .1.2.4
בדיקות הקרקע, מיון, סיווג והכשרת החומר, הובלתו לאתר העבודה, 
פיזורו והידוקו כנדרש וכן כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי, אגרות, 

 "ב.מיסים וכיו
כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או  .1.2.5

 שות המפרט.לדרי שאיכות הביצוע אינה עונה
תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה  .1.2.6

קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא -ו/או מערכת על או תת
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, הכל בתאום עם הרשויות ו/או והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק
 בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח.

 : רוחב חפירה תיאורטי .1.3
שוב כמויות לצורך תשלום עבור עבודות עפר שונות הקשורות בהנחת חי .1.3.1

 למילוי בתעלות, CLSMאספקת  צנרת כגון אספקת חול למילוי בתעלות,
ם למוגדר באופני עבודות פירוק וסלילת אספלט ומצעים  וכיו"ב ובהתא

 התשלום של הסעיפים השונים יהיה בהתאם לרוחב תיאורטי כמופיע להלן.
 

 חפירה תיאורטי :טבלת רוחב  .1.3.2
 

 קוטר צינור פנימי רוחב חפירה תיאורטי )ס"מ(
 אינץ'( 2-5ס"מ ) 10צנרת בקוטר עד  70
 אינץ'( 6-10ס"מ ) 25ס"מ עד  15 -צנרת בקוטר מ 90

 ס"מ 30עד  25 -מ צנרת בקוטר  100
ס"מ מכל  40קוטר הצינור החיצוני בתוספת 

 צד.
 מס" 60עד  35 -צנרת בקוטר מ

ס"מ מכל  50נור החיצוני בתוספת קוטר הצי
 צד.

 ס"מ  60צנרת בקוטר מעל 

 
עלויות העבודה והחומרים לעבודות אשר יחרגו מהרוחב התיאורטי יהיו על  .1.3.3

מקרים מיוחדים יאושר תשלום חשבון הקבלן ולא תשולם תוספת עבורם. ב
 מעל הרוחב התיאורטי באישור המהנדס ובהתאם להמלצת המפקח בשטח.

מסביב  תחתית שכבות האספלט()ממ'  1.0בעומק של  CLSMמילוי  .1.3.4
ס"מ מדפנות  40לפי חפירה במרחק של וישולם יחושב  ,לשוחות במיסעה

 השוחה כקירות זקופים ללא שיפוע. 
 

 ותעבודות עפר להנחת צינור .ב
יחידת המידה לתשלום עבור עבודות עפר להנחת קווים תהיה מטר אורך בהתאם לקוטר  .1

עבודה תכלול חפירה/חציבה, ומילוי חוזר כולל הידוק מבוקר עומק הקו. ההצינור ול
 מטר. 50 -מטר ומעל ל  50 –בשכבות. העבודה תחולק לעבודות שאורכן הכולל מתחת ל 

"י אורך הצינור שבין הדפנות הפנימיות של שני שוחות אורך החפירה לצנרת ביוב יחושב עפ
 סמוכות.

צינורות ואביזרים המחוברים לצינור לאורך עפ"י אורך האורך החפירה לצנרת מים יחושב 
 ציר הצינור.

עבור סילוק הקרקע העודפת למקום מאושר לא ישולם בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחירי  .2
 .רות ככל שידרשלרבות תשלום אג היחידה לעבודות עפר

 עפר.תכנונו לא ישולם בנפרד, והוא יכלול במחירי היחידה, לעבודות  –עבור דיפון  .3
ספקת חול ו/או מצע סוג א' להחלפת קרקע חפורה בלבד למילוי החוזר )לא עטיפה עבור א .4

וריפוד( ישולם במ"ק. המחיר כולל אספקה והובלה לאתר, פיזור והידוק בשכבות. וסילוק 
בהחלפת הקרקע. כמות החול ו/או מצע סוג א' לצורך תשלום עבור האספקה העפר הקשור 

 ק או בהתאם להחלטת המפקח.אורטי ולעומתחושב בהתאם לרוחב התי
 התשלום עבור אספקת חול לצורך עטיפה וריפוד יהיה כלול במחירי הנחת הקווים. .5
ינור ולרוחב יחידת המידה עבור חפירה לתיקון צנרת ביוב  תהיה מ"א בהתאם לעומק הצ .6

 .התיאורטי. העבודה תכלול חפירה וחשיפת הצינור וכיסוי מהודק מבוקר במידת הצורך
רה עבור הנחת צנרת יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות פירוק עומק החפי .7

(. I.Lאספלט או ריצוף בניכוי עובי הפירוק( ועד תחתית פנים הצינור לאורך ציר הצינור )
 ומק ממוצע בין שתי נקודות או שתי שוחות סמוכות.העומק יקבע כע

 רת:ורך הנחת צנחציית דרך בקידוח אופקי וקידוח לגישוש לצ .8
עבור קידוח אופקי ישולם במ"א לפי קוטר השרוול. המחיר כולל אספקה והובלת  .8.1

 הצינורות קידוח, הכנסה וריתוך השרוול.
הצינור וקוטר השרוול. המחיר  עבור השחלת צינור בשרוול ישולם במ"א לפי קוטר .8.2

מת עטיפה, כולל אספקה הובלה והתקנת הצינור,סנדלים פלסטיים, ריתוך והשל
 שחלת הצנרת והספקה והתקנת אטמים משני צידי הצנרת.ה
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עבור חפירת בורות לצורך קידוח אופקי, ישולם ביחידות קומפלט בהתאם לקוטר  .8.3
ידוק וסגירת החפירה בהתאם השרוול לקידוח לרבות התארגנות חפירה מילוי, ה

 למתוכנן. התשלום עבור שני צידי המעבר.
ינוי עודפי העפר לאתר סילוק מאושר, תאום ודות כלול פבמחירי היחידה לבצוע העב .8.4

עם הרשויות השונות, אספקה והתקנת סנדלי תמך לצינור ואטמים עבור קצוות 
 השרוול לרבות חבקים )בנדים(.

 
 

ש ישולם לפי יום עבודה. המחיר יהיה לכל סוג קרקע ויכלול עבור קידוחי ניסיון לגישו .8.5
תר, פינוי פסולת למקום שפך ופינויי מהאאת כל הציוד הנדרש לרבות הובלתו 

מאושר, תיאומים ואישורים עם הגורמים הדרושים וכל הנדרש בהתאם להוראת 
המפקח. מחיר היחידה כולל את התשלום עבור התארגנות לביצוע העבודה ולא 

 ולם עבורה בנפרד.יש
 

 עבודות עפר למבנים .ג
 שוחות בקרה .1

לוי החוזר סביב למבנה ה וביצוע המבמחיר היחידה למבנים ושוחות כלולה החפיר 1.1
 מונח ומהודק בשכבות.

 עבור דיפון החפירה לא ישולם בנפרד, ומחירו כלול במחירי היחידה. 1.2
 כללי, לעיל. 1.2וכן את המפורט בסעיף  1.3

 
 לות מים ביוב ותיעולעבודות עפר ומצעים לתע .ד

יכלול  יחידת המידה לתשלום עבור חפירה ומילוי בחומר מאושר תהיה במ"ק. המחיר .1
ה, סילוק החומר החפור לאתר סילוק פסולת מאושר או הובלתו לאחסנת ביניים, חפיר

והובלתו לצורך מילוי חוזר, מילוי חוזר מאושר ע"י המפקח באדמה חפורה או בחומר 
קות לדרגת צפיפות בהתאם לנדרש בתוכניות אך לא עבור הידוק מסופק בשכבות מהוד

ל או מצע ישולם בנפרד, המחיר כולל ור אספקת חו. עב100%לדרגת צפיפות גבוהה של 
סעיף זה אינו עבור תעלות חפורות לצנרת ביצוע צורת הדרך והידוק מבוקר של השתית. 

 .אלא לעבודות עפר כלליות
( ישולם 100%ר המהודק בהידוק מבוקר )לדרגת צפיפות של עבור מילוי בחומר מילוי מאוש .2

בעובי כנדרש בתוכניות לדרגת צפיפות דוק בשכבות במ"ק. המחיר יכלול פיזור, הרטבה והי
 .100%של 

עבור ביצוע צורת הדרך והידוק מבוקר של השתית ישולם במ"ר. המחיר כולל את כל  .3
 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה.

אספקה בלבד של מצעים ישולם במ"ק, עפ"י סוג המצע. המחיר כולל אספקה לאתר עבור  .4
 דמות.וכולל בדיקות מוק

הידוק מצע בהתאם להנחיות מחלקת דרכים ישולם במ"ק. המחיר כולל פיזור בהתאם עבור  .5
 .100%לגבהים המתוכננים בשכבות והידוק מבוקר לצפיפות של 

ג ישולם במ"ק, המחיר יכלול אספקה והובלה עבור אספקה ופיזור של אדמת גן מכל סו .6
טח הנדרשים בתכנון או הים ופני השלאתר, פיזור וכל עבודות העפר הדרושות ליצירת הגב

 ע"י המפקח. סוג אדמת הגן יקבע על ידי אגרונום של מחלקת גנים ונוף.
 

 עבודות ריצוף ובטון  .ה
נרת ולרוחב התיאורטי עבודות ריצוף ובטון לצורך הנחת צנרת יחושב בהתאם לקוטר הצ .1

 כמופיע בסעיף הנ"ל רוחב חפירה תיאורטי.
חצייה ותעלת בטון למעט תעלות מטיפוס , אבן מעבר עבור אספקת אבני שפה, אבן גן .2

BIRCO .ישולם במ"א, עפ"י סוג ואופי האבן. המחיר יכלול אספקה לאתר 
האבן. המחיר יכלול עבור אספקת אבני ריצוף מסוגים שונים ישולם במ"ר, עפ"י סוג ואופי  .3

 אספקה לאתר.
יכלול מות, המחיר עבור אספקת אלמנטים מבטון כגון עמודי מחסום ישולם ביח' של .4

 אספקה לאתר.
 לא תשולם תוספת עבור אחסון ושמירה על החומר באתר ומחירי היחידה יכללו את הנ"ל. .5
חב וגובה , ישולם במ"א, לפי סוג, רוBIRCOעבור הנחת תעלות מכל סוג למעט מטיפוס  .6

התעלה סוג הסבכה וכיו"ב. המחיר יכלול העמסה, הובלה ופריקה באתר, הנחת תעלה, 
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סטנדרטי, חפירת תשתית, הידוק, הנחת התעלה, וסגירת  20-וד בטון בקת והנחת יסאספ
 חריצים בבטון.

ישולם במ"א. המחיר יכלול אספקה הובלה והתקנת  BIRCOעבור הנחת תעלות מטיפוס  .7
טון, עבודות עפר הסדרת צורת  25ים המתאים לרבות רשת ברזל לעומס התעלה והאביזר

מ' לצורך התחברות  1.2והתקנת חוליה בעומק  בהים ואספקההדרך, הידוק, פילוס לפי ג
 לשוחה.

מחירי העבודה יכללו, אספקת כל הבטון להשלמות הבטון הנדרשות, חיתוך וניסור 
 באלמנטים טרומיים.

ון למילוי תאים ובורות למינהם ישולם במ"ק, לפי סוג הבטון. עבור אספקה ויציקה של בט .8
 בור או התא כנדרש על ידי המפקח.קה ומילוי ההמחיר יכלול אספקה, הובלה ויצי

עבור יציקת בטון רזה ישולם במ"ר לפי עובי. המחיר יכלול אספקה, הובלה ויציקה של  .9
 ואי הדרושות.הבטון, טפסות לרבות אספקת החומר והתקנתו וכל עבודות הלו

כל עבור תיקון מדרגות מכל הסוגים ישולם במ"ק. המחיר כולל אספקה, הובלה והתקנת  .10
והעבודות הדרושים לצורך תיקון המדרגות והחזרת המצב לקדמותו ולשביעות החומרים 

 רצון המפקח לרבות בטון, ברזל, טפסות וכיוצ"ב.
 עטיפת בטון לצינור .11

 בהתאם לחוזק הבטון. -לצינור תהיה מ"ק יחידת המידה לעטיפת בטון   11.1  
ל הזיון, תבניות, , אספקת ברזמחיר היחידה יכלול את עבודות העפר הנדרשות  11.2  

   המחיר יהיה אחיד לכל העומקים. -אספקת ויציקת הבטון 
 

 תעלות עפר לניקוז )לא עבור צנרת( . ו
 עבודות חפירת תעלות העפר ישולמו לפי מ"ק לתעלה חדשה. .1
יקום של תעלה קיימת יכלול ניקוי, שיפור ועבודת עפר לשיקום התעלה כולל מחיר הש .2

 ה לפי מ"א תעלה בכל עומק.. המחיר יהיהעמקתה במידת הצורך
 

 ואביזרי מים  אופני מדידה ותשלום להנחת קווי .ז
 כללי .1

 צנרת ואביזרים לעבודות הנחת קווי מים יסופקו ע"י הקבלן. 1.1
ת קווים מתייחסים לאספקת, והנחת אופני המדידה והתשלום לאספקה והנח 1.2

, כל החיתוכיםהצינורות והספחים אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות, ביצוע 
 הריתוכים החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים:

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת  1.2.1
 איכות הביצוע והתאמן לתכנון.

הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות, שטיפת וחיטוי את כל ההוצאות  1.2.2
 .ד והאביזריםקווים לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציו

כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות  1.2.3
 המפרט.

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,  1.2.4
או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש מתקן ו/או מערכת עילית 

מת הנזק. היה טרם גריובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כש
 הכול בתיאום עם בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח.

את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק חול לצורך עטיפה  1.2.5
 וריפוד צנרת.

ילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי. את כל ההוצאות הכרוכות בס 1.2.6
לוק במקרים מיוחדים בהתאם להחלטת המפקח בכתב ישולם עבור סי

 וחות במ"א.צנרת וש
עבור התקנה או פירוק אביזרים )כשאין פירוק קו( כגון : מחברי  .1.2.7 1.2.7

דרסר, מחברי אוגן, שסתומים וכו' ישולם בנפרד בהתאם לקוטר. במחירם 
נגדיים, אטמים, אומים, ברגים וכיו"ב. כאשר  יהיו כלולים גם אוגנים

ייכלל רים ומחירם מפורק כל הקו לא ישולם בנפרד עבור פירוק אביז
 במחיר הקו.

 
 צינורות פלדה למים .2
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תהיה מ"א  12יחידת המידה לאספקת, להובלת והנחת צינורות פלדה בקוטר עד " 2.1
וי הפנימי. מדידת מסווגת בהתאם לקוטר, עובי הדופן, הציפוי החיצוני והציפ

האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את אספקת הצינורות 
פריקתם ופזור הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול  הובלתם מביהח"ר,ו

המחיר יהיה כנ"ל אך ללא אספקה.   48ועד " 12גם פחת. עבור צינורות מעל קוטר "
 נפרד.עבור אספקת צנרת יינתן מחיר ב

במחיר הנחת הקווים יהיה כלול כל ההוצאות הכרוכות בשמירת הצנרת   2.2
 רישום.ות ניהול פנקסי והאביזרים באתר לרב

 מחיר הנחת הצינורות כולל אספקת פיזור והידוק של ריפוד ועטיפת חול.  2.3
בקווי מים יימדד האורך ברציפות כולל אורך האביזרים, הספחים והשוחות  2.4

 שלאורך קווי המים.
קו לחץ לא ינוכו המבנים שבתוואי הצינורות ויכללו גם את אורך האביזרים ב 2.5

 המחברים.
מצעי העזר והחומרים : כגון אדנים ותמיכות זמניות, ידה כוללים כל אמחירי היח 2.6

עבודות גישור, אלקטרודות, חומרי ציפוי ובידוד חומרי אטימה לראשי הצינורות 
 וכו'.

י במידה ויידרש כולל חיבורו לכל הצרכנים עבור אספקה והתקנה של קו מים זמנ 2.7
 לפי קוטר. הקיימים, פירוקו והוצאתו מהאתר ישולם במ"א מסווג

אדנים לצורך התקנת קו צינורות עילי ישולם לפי יחידות, המחיר יכלול ישור  עבור 2.8
 ס"מ, אספקה, הובלה והתקנת אדנים, רפידות ושלות . +30הקרקע בגבולות 

נרת פלדה לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע העבודה עבור ריתוך או חיתוך צ 2.9
יכלול את אספקת כל הקווים. המחיר  הנ"ל תהיה כלולה במחירי היחידה להנחת

האביזרים הדרושים לביצוע, ריתוך או חיתוך. במחיר הריתוך הבודד יכללו כל 
 הריתוכים הבונים את אותו הריתוך כגון ריתוך שורש, מילוי וכיסוי.

ספחים כגון : קשתות, הסתעפויות וכו' כלולים במחיר היחידה של מחירי ה 2.10
 הצינורות.

ואר במפרט, יהיו על חשבון הקבלן ומחירן של ריתוכים כמת בדיקות רדיוגרפיות 2.11
 יהיה כלול במחירי היחידה להנחת צינורות.

במקרים מיוחדים בהתאם להחלטת המפקח בכתב ישולם עבור פירוק קו מים  2.12
ם קיים במ"א ומחירו יכלול חפירה, פירוק הקו ו/או האביזרים והאביזרים בקו מי

תר לסילוק פסולת בהתאם י אביבים, או לאלרבות חיתוכים והעברתם למחסן מ
להוראת המפקח, הסילוק יכלול דמי הטמנה במידה ויידרש ולא תשולם על כך 

 תוספת.
 וכן את כל המפורט בסעיף כללי לעיל. 2.13

 
 מגופים ואביזרים .3

תהיה ביחידות  12דה לאספקה הובלה והתקנת מגופים עד קוטר "יחידת המי 3.1
ם, אוגנים נגדיים ומחבר אוגן לול אטמים, ברגישלמות מסווג לפי קוטר, המחיר יכ

המחיר יהיה כנ"ל אך ללא  48ועד " 12לרבות התקנתם. עבור מגופים מעל "
 אספקה.

 יים.המחיר להתקנת המגופים יכלול את כל החיתוכים והריתוכים הנגד 3.2
תהיה ביחידות  12יחידת המידה לאספקה הובלה והתקנת אביזרים עד קוטר " 3.3

לל כל החומרים וחמרי העזר. עבור אביזרים מעל אביזר וקוטרו כושלמות לפי סוג ה
 המחיר יהיה כנ"ל אך ללא אספקה. 48ועד " 12קוטר "

תקן במחיר הידרנטים ייכלל חיבור לקו, אספקה הובלה והתקנת הידרנט, לרבות מ 3.4
 , זקף חרושתי, ברגים ואטמים.4-3שבירה, אוגן "

 
 שוחות למגופי מים .4

ויכללו את כל העבודות הדרושות להנחת ם ימדדו לפי יחידות שוחות למגופי מי 4.1
השוחה כל עבודות העפר, חפירה וכיסוי מהודק, אספקה הובלה והתקנת אלמנט 

 מדרכה.בטון להעמדה מעל הקו, מצע חצץ בתחתית ומכסה בינוני ל
תאים עגולים למגופי מים ימדדו ביחידות שלמות ויכללו את כל העבודות הדרושות  4.2

ק והחזרת המצב לקדמותו, עבודות העפר, חפירה השוחה, עבודות פירו להתקנת
 וכסוי מהודק, אספקה הובלה והתקנת השוחה, מצע חצץ )כולל אספקה( ומכסה.
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ישולם  12ם בקווי מים מעל "עבור שוחות יצוקות באתר למגופי מים או אביזרי 4.3
בודות הבטון בנפרד עבור עבודות פירוק והחזרת המצב לקדמותו, עבודות העפר, ע

האיטום בהתאם לסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות. התשלום עבור  ועבודות
 מטר מכל צד. 0.5עבודות חפירה ופירוק יהיה בהתאם למידות השוחה בתוספת 

למגופי מים או אביזרים יהיה ביחידות שלמות התשלום עבור שוחות טרומיות  4.4
מחיר עומקה וסוג התקרה. הומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה, 

יהיה כולל עבודות עפר, מצע מהודק בתחתית, עבודות פירוק אספלט או ריצוף, 
חפירה, מילוי מהודק בשכבות, אספקה הובלה והתקנת השוחה לרבות תחתית, 

טון ומכסה, צביעת חלקי מתכת, גירוז מכסה, אספקת חצץ  25 תקרה לעומס עד
פרט הכללי יחשב עומק ות. בניגוד לאמור במבמקום תחתית בהתאם למופיע בתוכני

 השוחה כהפרש הגבהים שבין רום מכסה השוחה לתחתית הצינור.
 מטר. 0.5תשולם תוספת עבור עומק נוסף של כל   

 
 הכנה לחיבורי מים לבתים ולמגרשים .5

חיבור מים למגרשים תימדד ביחידות שלמות מסווג לפי קוטר וסוג החיבור )בודד  5.1
והובלה והתקנת אביזרים ספחים וצנרת היחידה כולל אספקה  או כפול(. מחיר

מעלות  90לרבות ריתוכים לפי פרט בתכנית סטנדרט, כולל "רגל", אביזרי קשתות 
מופות ומחברים לשעון  2ברז כדורי "שגיב" בקוטר " 2X"3מעבר קוני להברגה "

כולל פינוי מים וחבור קו המים המוביל לבית, לרבות פרוק וניתוק חיבור בית ישן 
תאם להוראת המפקח. יהיה מחיר שונה להתחברות כפולה בהתפצלות מהשטח בה

מטר החלפת  10תת קרקעית ובהתחברות כפולה על רגל בודדת. המחיר יכלול עד 
 מטר עבור חיבור בית כפול . 15בור בית בודד ועד הצינור המוביל לבית, עבור חי

ה, כולל ל אספקה הובלה והתקנמחיר החלפת מערכת מדידה יהיה ביחידות כול 5.2
ברזים  2כולל אספקת והתקנת  2מטר בקוטר עד " 3קטעי צינור באורך עד 

 וכל האביזרים הנוספים הדרושים. 3/4כדורים/אלכסונים בקוטר "
בית, יהיה ביחידות מסווג לפי קוטר, כולל אספקה, מחיר התקנת "רגל" חיבור  5.3

 90לנדרש, קשת , מעברי קוטר בהתאם מ' 3הובלה, התקנה , קטעי צינור באורך עד 
 מעלות ריתוכים וכל האביזרים והספחים הנוספים הדרושים.

במחירי היחידה להתקנת חיבורי בתים למגרשים כלול התשלום עבור עבודות  5.4
 החפירה. 

בית זמני" ישולם ביחידות, המחיר כולל אספקה, הובלה, התקנה עבור חיבור " 5.5
הזמני" בעת התקנת ושים ופרוק החיבור "לרבות כל האביזרים והספחים הדר

החיבור "הקבוע". כאשר מותקן קו מים זמני לא ישולם בנפרד  עבור חיבור "בית 
 מני.זמני" ופירוקו והתמורה עבורם תהיה כלולה במחיר היחידה להנחת הקו הז

 
 העברת מערכת מים קיימת .6

כלול במחיר היחידה העברת מערכת מים קיימת ממקומה לא תימדד בנפרד ומחירה יהיה  
התקנת הצנרת. העבודה תכלול פירוק המערכת הקיימת והתקנתה מחדש , כולל אספקת ל

י והתקנת קטעי צינורות, ספחים, מעברי קוטר, חיבור לצנרת קיימת וכיו"ב ומחירה יבוא ליד
 ביטוי במחיר היחידה לבצוע חבור בית.

 
 חיוץ אוגנים והתקנת אנודות מגנזיום .7

וגנים תהיה ביחידות. המחיר יכלול את כל ידה לתשלום עבור חיוץ איחידת המ 7.1
 הדרוש לביצוע החיוץ לרבות אספקת החומרים והתקנתם.

 8אוגן בעל מחיר היחידה עבור חיוץ אוגנים יהיה עבור  12בקווי פלדה בקוטר עד " 7.2
מחיר היחידה יהיה לפי מספר החורים באוגן  12חורים. בקווי פלדה מעל " 12עד 
 ר כל חור בנפרד.עבו

תקנת אנודות מגנזיום ישולם ביחידות. המחיר יכלול את כל אספקת עבור ה 7.3
האביזרים והחומרים עבודות עפר קידוח ומילוי והתקנת האנודה בהתאם לדרישות 

 ודה לצינור, עטיפת נק' הריתוך וכיו"ב.המפרט, ריתוך כבל האנ
ספקת מערכת המדידה, עבור מערכת מדידה ישולם ביחידות, המחיר יכלול את א 7.4

וך כבלי המערכת לצינור או לאנודות והתקנת המערכת בתוך שוחה טרומית. רית
 שוחות למגופי מים. - 4עבור שוחה ישולם בנפרד בהתאם לסעיף 
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 פתיחה וסגירה של מערכת מים .8

עלות הזמנת אזוריי לפתיחה וסגירה של קווי מים והתרעות לתושבים על הפסקות מים,  
 יר היחידה להנחת קווי מים ולא תשולם תוספת.הקבלן. המחיר ייכלל במחיחולו על 

 
 ואביזרי ביוב ותיעול  אופני מדידה ותשלום להנחת קווי .ח

 כללי .1
אספקת, והנחת אופני המדידה והתשלום לאספקה והנחת קווים מתייחסים ל 1.1

הצינורות והספחים אלא אם ציין אחרת בכתב הכמויות, ביצוע כל החיתוכים, 
 בנים והם כוללים:רים והתקנתם בשוחות ובמהחיבו
את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת  1.1.1

 איכות הביצוע והתאמן לתכנון.
וליות, ושטיפת קווים את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידרא 1.1.2

 לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.
ו אינו עונה על דרישות ביצוע שאינו מקצועי ו/אכל ההוצאות הנובעות מ 1.1.3

 המפרט.
תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,  1.1.4

מה מראש מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיו
ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. 

 שביעות רצון המפקח.ם בעלי הרכוש הניזוק ולהכול בתיאום ע
את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק חול לצורך עטיפה וריפוד  1.1.5

 צנרת.
מתוכנן את כל ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי ה 1.1.6

 לרבות עבודה במי ביוב וסילוק הפסולת לאתר סילוק מאושר. 
, BY-PASSיצוע חיבורים זמניים לרבות באת כל התמורה עבור ביצוע  1.1.7

עבודה בקווי ביוב פעילים  05.07שאיבת מי ביוב או תיעול כמופיע בסעיף 
 ולרבות כל הכרוך בחיבור צינור חדש לצינור קיים.

זרים )כשאין פירוק קו( כגון : מחברי דרסר, עבור התקנה או פירוק אבי 1.1.8
קוטר. במחירם יהיו מחברי עוגן, שסתומים וכו' ישולם בנפרד בהתאם ל

ים גם אוגנים נגדיים, אטמים, אומים, ברגים וכיו"ב. כאשר מפורק כל כלול
 הקו לא ישולם בנפרד עבור פירוק אביזרים ומחירם ייכלל במחיר הקו.

 
 ניקוז וסניקה צינורות פלדה לביוב .2

יחידת המידה להובלת והנחת צינורות פלדה מ"א מסווגת בהתאם לקוטר, עובי  2.1
הפנימי. מדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור. פן, הציפוי החיצוני והציפוי הדו

מחיר היחידה כולל גם את אספקת הצינורות והובלתם מביהח"ר, פריקתם ופזור 
 ה יכלול גם פחת.הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחיד

 במחיר היחידה ייכלל אספקה פיזור והידוק ריפוד ועטיפה. 2.2
רות ויכללו גם את אורך האביזרים ינוכו המבנים שבתוואי הצינו בקו לחץ וסניקה לא 2.3

 המחברים.
מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים : כגון אדנים ותמיכות זמניות,  2.4

 יפוי ובידוד חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'.עבודות גישור, אלקטרודות, חומרי צ
ל ישור שולם לפי יחידות, המחיר יכלועבור אדנים לצורך התקנת קו צינורות עילי י 2.5

 ס"מ, אספקה, הובלה והתקנת אדנים, רפידות ושלות . +30הקרקע בגבולות 
עבור ריתוך או חיתוך צנרת פלדה לא ישולם בנפרד והתמורה עבור העבודה הנ"ל  2.6

יה כלולה במחירי היחידה להנחת הקווים. המחיר יכלול את אספקת כל תה
וך הבודד יכללו כל ריתוך או חיתוך. במחיר הרית האביזרים הדרושים לביצוע,

  הריתוכים הבונים את אותו הריתוך כגון ריתוך שורש, מילוי וכיסוי.
 ל הצינורות.מחירי הספחים כגון : קשתות, הסתעפויות וכו' כלולים במחיר היחידה ש 2.7
בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים כמתואר במפרט, יהיו על חשבון הקבלן ומחירן  2.8

 צינורות.ה כלול במחירי היחידה להנחת יהי
 וכן את כל המפורט בסעיף כללי לעיל. 2.9

 
 צינורות פי.וי.סי  .3
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יחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צינורות פי.וי.סי תהיה מטר אורך ומסווגת  3.1
ולקוטר. מחיר היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך בהזמנת הצינורות  בהתאם לסוגו

, שמירה על הצינורות, ל הגנה מפני תנאי מזג האווירופריקתם, אחסונם באתר כול
 ופיזור הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת.

 וכים.בקווי הביוב יימדד האורך בין הדפנות הפנימיות של השוחות ו/או מבנים סמ 3.2
מחירי היחידה להנחת צינורות כוללים גם את האספקה, ההובלה וההתקנה של  3.3

 צוין אחרת בכתב הכמויות. הסתעפויות וכיו"ב אלא אם כן ספחים, קשתות,
 מחיר היחידה להנחת צינורות כוללת אספקת, הובלת, הנחת והידוק ריפוד ועטיפת חול. 3.4
 כללי לעיל.  1וכן את כל המפורט בסעיף  3.5

 
 ות בטון צינור .4

יחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צינורות בטון תהיה מטר אורך בהתאם לסוג,  4.1
מחיר היחידה כולל אספקה, פיזור, הגנה על קוטר, וציפוי פנימי אם יש.  קלאס,

 הצינורות, שמירה על הצינורות ופחת.
 בקווי תיעול יימדד האורך שבין הדפנות הפנימיות של שוחות או מבנים סמוכים. 4.2
מחירי היחידה כוללים אספקה והתקנה של ספחים, אטמים, קשתות והסתעפויות  4.3

 כתב הכמויות.אלא אם צוין אחרת ב
 דוק תעלה, אספקה והנחה של ריפוד ועטיפה חול.המחיר יכלול הי 4.4
 כללי לעיל. 1וכן את כל המפורט בסעיף  4.5

 

 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב .5
נחת צינורות פוליאתילן היא מטר אורך בהתאם יחידת המידה לאספקה, הובלה וה 5.1

ילוס, פקה, הובלה, פיזור, התקנה, פלסוג, דרג, וקוטר הצינור. מחיר היחידה כולל אס
 הידוק, מצע ועטיפת חול, הגנה על צינורות, שמירה על הצנרת ופחת.

הנחת הצינור כוללת את כל החיתוכים, חיבורים, ריתוכים, חיבורי אלקטרופיוז'ן,  5.2
 ם, אביזרים, כלי העבודה השונים וכל חומרי העזר לביצוע הקווים.ספחי

כולל אורך האביזרים,  ן מצולב יימדד האורך ברציפותבקווי פוליאתילן ופוליאתיל 5.3
 הספחים והשוחות לאורך הקו.

 כללי לעיל. 1וכן את כל המפורט בסעיף  5.4
 

 שוחות בקרה .6
 שוחות בקרה לביוב , ניקוז ואביזרים 6.1

 
ה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם השוחות תימדדנ .1

חיר השוחה יהיה בעבור לטיפוס השוחה, קוטרה עומקה וסוג התקרה. מ
מופיע בכתב הכמויות, ותשולם תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל עומק כ

 מטר. 0.5
במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע עבודות העפר הנדרשות והמפורטות  .2

, לרבות מצע מהודק בתחתית, עבודות פירוק אספלט 01 במפרט המיוחד פרק
למתוכנן. השטח לעבודות  או ריצוף והחזרת המצב לקדמותו או בהתאם

ק הכלול במחירי היחידה להנחת שוחות יהיה בהתאם למידות השוחה פירו
 מטר מרחב עבודה מכל צד.  0.5בתוספת 

, חומרי העזר, במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים .3
מכסים ומסגרות, יציקות החלקים העשויים מבטון, תבניות, ברזל הזיון 

ים את השוחה, התקנת מחברי קומו וכן כל האלמנטים המרכיבמותקן במ
שוחה מסוג איטוביב שיסופקו ע"י הקבלן, עיבוד תעלות ושיפועים וכן גושי 

 ע"ח הקבלן.עיגון אם נדרשים. בשוחה יצוקה באתר יסופקו שלבי ירידה 
טון  40טון ומכסה כבד לעומס  40מחיר היחידה כולל תקרה כבדה לעומס  .4

 אחרת בכתב הכמויות. אלא עם צוין
 40מרובעות לתיעול המחיר כולל תקרה כבדה ומכסה כבד לעומס בשוחות  .5

 טון אלא עם צוין אחרת בכתב הכמויות.
 מחיר היחידה כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה וגירוז המכסה. .6
בשוחות אביזרים יכלול המחיר גם פתחי אוורור וקרקעית חצץ במקום  .7

 ת ושיפועים.קרקעית מבטון ועיבוד תעלו
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פרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רום בניגוד לאמור במ .8
מכסה השוחה לתחתית צינור היציאה )בקווי ביוב וניקוז( או לתחתית 

 הצינור )בקווי סניקה(. 
ינטגראלית ייכלל מחיר הבסיס, הארובה וכל האמור במחיר שוחה א .9

מטר ינוכה מאורך  2.5ורך בסעיפים הקודמים. אורך הצינור של הבסיס בא
 נור הכללי. העומק יימדד כמו בשוחה רגילה.הצי

מחיר עבור שוחה עם תחתית שוחה משולבת יהיה זהה למחיר עבור שוחה  .10
 עם תחתית רגילה עם מתעל עשוי באתר.

שוחה עם סבכה לקולטן שטח יהיה זהה למחיר שוחה עם תקרה  מחיר עבור .11
 ור חרושתי לפי פרט סטנדרט. רגילה מבטון טרום. הסבכה תהיה מיצ

מחיר עבור שוחה במידות שאינן מופיעות בכתב הכמויות ישולם לפי נפח  .12
הבטון נטו במ"ק. המחיר יכלול את כל האמור בסעיפים הקודמים לרבות 

 מדרכה. פרוק ותיקון כביש או
עבור שוחות בקרה מפוליאתילן להתקנה בחצרות ישולם ביחידות שלמות  .13

מכסה. המחיר כולל אספקה, לפי סוג, קוטר, עומק וסוג ה ומוגמרות מסווגות
התקנה, עבודות עפר לרבות אספקת חול למילוי, הידוק ולרבות אספקה 

ם והתקנת כל האביזרים, האטמים וכיו"ב הדרושים להתקנת השוחה בהתא
 סעיף ד' שוחות בקרה מפוליאיתלן. 57.13לדרישות המפרט פרק 

היו ל קו קיים לפי מידת השוחה. יתשולם תוספת לשוחות המוקמות ע .14
 סעיפים נפרדים לקווים בהם זורם ביוב ולקווים בהם לא זורם ביוב.

 
 
 

 קולטני מי גשם 6.2
רוחב  עבור קולטני מי גשם ישולם בנפרד, קולטנים יסווגו בהתאם למידות 6.2.1

ואורך ועומק הקולטן. מחיר היחידה יכלול את עבודות האספקה ההובלה 
למבנה, מילוי ים לרבות חפירה, הנחת מצע מתחת וההתקנה המלאה לתא

חוזר והידוק, חבור קולטני גשם לקולטנים שכנים וחיבור לצינור מוצא, 
המחיר יהיה עבור עומק כמופיע בכתב הכמויות ותשולם תוספת עבור עומק 

 מטר. 0.5נוסף של כל 
במחיר היחידה עבור קולטני גשם יהיה כלול התמורה בגין עבודות פירוק  6.2.2

התאם למידות הקולטן בתוספת שטח והחזרת המצב לקדמותו בשטח בה
 מטר מכל צד. 0.5

עבור אספקה הובלה והתקנה של סבכות מי גשם מברזל יציקה ומסגרת  6.2.3
היחידה לאספקתו והתקנתו לסבכה לא ישולם בנפרד. מחירם ייכלל במחיר 

 של קולטן מי הגשם.
דה לא ישולם בנפרד. עבור אספקה, הובלה והתקנה של אבן שפה מיצקת פל 6.2.4

ה יכללו את כל העבודות הדרושות לשם הנחת אבן השפה מחירי היחיד
 וחיבורה לתאי קליטת מי הגשם.

 
 הכנה לחיבור בית למערכת ביוב .7

יחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול סתימת קצה  הכנה לחיבור מגרש ללא בינוי תהיה לפי 
בצבע אדום ס"מ. כולל שלט עם כיתוב  180בה הצינור בפקק גבס וסימונו ע"י ברזל זווית בגו

ע"ג לבן לגבי עומק הצינור והמילים "זהירות קווי ביוב". במידה וקצה הצינור יהיה בדרך 
ל קיר בצד הדרך עליו ייתלה שלט הכניסה לבית יסומן קצה הצינור בעזרת ברזל זווית או ע

 ויירשם עליו בצבע המיקום המדויק.
 

 קווי ביוב זמניים .8
במהלך העבודה יכללו במחירי היחידה למ"א של  ביוב זמניים והסדרת זרימת ביוב קווי 

צינורות הביוב ולא תשולם כל תוספת על אספקתם, התקנתם, חיבורם לבתים ופירוקם 
 לאחר העבודה.

 
 ו פנימי לביובמפל חיצוני א .9
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 1ובה מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות מסווגות לפי קוטר וסוג הצינור עד ג 9.1
מטר נוסף בהתאם לקוטר וסוג  0.5ולם תוספת עבור כל מטר תש 1מטר. מעבר לגובה 

 הצינור.
מחיר היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל עפ"י תכנית הסטנדרט  9.2

שתות( הכנת תבניות ליציקת הבטון סביב המפל, ברזל זיון, )הסתעפות "טע" ק
 הדרושות.אספקת הבטון, יציקתו וכל העבודות 

ס"מ אשר יבוצע בעיבוד פנימי לא ישולם בנפרד ומחירו  45ה עבור מפל פנימי עד גוב 9.3
 יהיה כלול במחירי היחידה להנחת תאי בקרה.

ימי )כפוף לאישור מחלקת ביוב מפלים פנימיים אשר יבוצעו מצינורות ולא בעיבוד פנ 9.4
מטר.  1עד גובה  ותיעול( ימדדו ביחידות שלמות ומוגמרות לפי קוטר וסוג הצינור

מטר נוסף בהתאם לקוטר וסוג  0.5טר תשולם תוספת עבור כל מ 1מעבר לגובה 
הצינור. מחיר היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל לפי תוכנית 

 והתקנת שלות לחיבור המפל לדופן השוחה. סטנדרט לרבות אספקה
 

 אביזרים בקווי סניקה .10
נקודות ניקוז ישולם ון שסתומי אויר, נקודות ניקוי ועבור אביזרים בקו סניקה כג 10.1

 ביחידות שלמות הכוללות :
 אספקה, הובלה והנחה של כל הספחים והאביזרים הכלולים בשוחה. 10.1.1
ה והתקנת שסתום אויר, בשוחות שסתום אויר המחיר יכלול אספקה, הובל 10.1.2

 מגוף, חיבורים וריתוכים לקו הראשי.
וכים אוגן עיוור, ספחים אביזרים וריתבשוחת ניקוי המחיר יכלול אוגן,  10.1.3

 וכו'.
מטר קטע צינור  4, עד 4בשוחת ניקוז המחיר יכלול מגוף טריז בקוטר " 10.1.4

, חצי דרסר מאוגן, ספחים, אביזרים, שסתום מדף, חיבורים 4בקוטר "
 ים.וריתוכ

 השוחות, החפירה והמילוי יימדדו בנפרד, בסעיפים לשוחות, מילוי וחפירה. 10.2
 

 וניצילום טלוויזי .11
יוני ממוחשב תהיה מ"א. המחיר יהיה זהה לכל יחידת המידה לצילום טלוויז 11.1

 הקטרים המצולמים ולכל סוגי הצנרת.
 המחיר יכלול ניקוי, שטיפת הצנרת, צילום, הכנת דו"ח מצולם, אספקת הקלטת 11.2

 והדו"ח בשני העתקים לפחות.
זה ישולם  בנפרד תשלום חד פעמי עבור התארגנות באתר העבודה. תשלוםישולם  11.3

 העבודה תבוצע בשלבים, ובאופן מקוטע. באופן חד פעמי, גם אם
 
 שיחול וחידוש בקו קיים .12

יחידת המידה להשחלת שרוולים בקו קיים תהיה מטר אורך מסווג עפ"י קוטר   12.1
 הצינור.

 מטר.  100מטר, ולעבודות שאורכן מעל  100יהיה שונה לעבודות שאורכן עד  המחיר  12.2
ה ולאחריה, אספקת החומרים ה, צילום טלוויזיוני בטרם העבודהמחיר יכלול שטיפ  12.3

כל עלויות ההכנות, החפירה והחזרת וחומרי העזר, ביצוע ההשחלה, התארגנות, 
 וכיו"ב. המצב לקדמותו

נגרמו בעטיה של העבודה כגון שיקומי אספלט, שקיעות המחיר יכלול תיקון נזקים ש  12.4
 למיניהן, אבני שפה וכיו"ב.

משאבה, במקרה של הנחת קו הקופסה האקוסטית שבה מותקנת ה  המחיר יכלול 12.5
סניקה משותף למספר משאבות יורכב צינור מניפולד, עשוי פלדה, בקוטר מתאים 

סניקה של כל משאבה, כולל לקוטר צינור קו הסניקה המשותף ואליו יחוברו קווי ה
רשים בקו שסתום אל חוזר, מתאים לשפכים, מגוף טריז או סכין וכל הספחים הנד

. המחיר יכלול ביצוע מניפולד וכל האביזרים סניקה של יחידת השאיבה
ההידראוליים הנדרשים, הפקקים, לסתימת קווי ביוב /ואו ניקוז, לעת ביצוע מעקפי 

 זרימה. 
 
 שיטת הניפוץ חידוש קווי ביוב ב .13
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 יחידת המידה לחידוש בשיטת  הניפוץ בקו קיים תהיה מטר אורך מסווג עפ"י קוטר 13.1
 הצינור.

 מטר . 50מטר, ולעבודות שארכן מעל  50דות שאורכן עד המחיר יהיה שונה לעבו  13.2
המחיר יכלול שטיפה, צילום טלוויזיוני בטרם העבודה ולאחריה, אספקת החומרים   13.3

השחלה, ניפוץ, התארגנות כל עלויות ההכנות, החפירה והחזרת וחמרי העזר, ביצוע ה
 המצב לקדמותו וכיו"ב.

ל העבודה כגון שיקומי אספלט, שקיעות לול תיקון נזקים שנגרמו בעטיה שהמחיר יכ  13.4
 למיניהן, אבני שפה וכיו"ב.

המחיר יכלול  הקופסה האקוסטית שבה מותקנת המשאבה, במקרה של הנחת קו  13.5
פר משאבות יורכב צינור מניפולד, עשוי פלדה, בקוטר מתאים סניקה משותף למס

שאבה, כולל ליו יחוברו קווי הסניקה של כל מלקוטר צינור קו הסניקה המשותף וא
שסתום אל חוזר, מתאים לשפכים, מגוף טריז או סכין וכל הספחים הנדרשים בקו 

ים סניקה של יחידת השאיבה.  המחיר יכלול ביצוע מניפולד וכל האביזר
ההידראוליים הנדרשים, הפקקים, לסתימת קווי ביוב /ואו ניקוז, לעת ביצוע מעקפי 

 זרימה.
 

 ין"חידוש קו קיים בשיטת "פרימוס לי .14
שיקום צינור בשיטת "פרימוס ליין" או שווה איכות, לפי המוצג בתכניות,           14.1

יקוז הצינור, ישולם במ"א לפי קוטר השרוול. המחיר כולל חיתוך צינור קיים, נ
ת שטיפה, משיכת צינור "פרימוס ליין" או שווה איכות, התקנתו וקיבועו כולל התקנ

 ו קיים.  מחברים מתאימים לצורך התחברות לק
השירוול ימדד מנקודת הכניסה לצינור בה יבוצע קיבוע השרוול ועד לנקודת היציאה 

 מהצינור בה יקובע השרוול גם כן.
השירוול, ישולם בנפרד ביחידות קומפלט בהתאם לקוטר עבור חפירת בורות לצורך  14.2

 הידוק, סגירת החפירה בהתאם למתוכנןהשרוול לרבות התארגנות, חפירה, מילוי, 
 והחזרת המצב לקדמותו.

    התשלום עבור שני צידי המעבר.
עבור אספקת כל חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה בשלמות לא ישולם בנפרד  14.3

 ר היח'.ומחירם כלול במחי
במחירי היחידה לביצוע העבודות כלול פינוי עודפי העפר לאתר סילוק פסולת מאושר  14.4

 הרשויות השונות. המשרד להגנת הסביבה, וכן תאום עם  ע"י
 עבור אספקת אביזרים ישולם בנפרד עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 14.5
 ת.עבור הסדרי תנועה ישולם בנפרד עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויו 14.6

 

 ביוב ותיעול –אספקת אביזרים  .15
האביזר, )כדוגמת  אספקת אביזרי ביוב ותיעול תשולם ביחידות שלמות לפי סוג 15.1

 מטיפוס "דיאפרגמה"( 3שאבה לביוב בקוטר "שסתום אל חוזר, מ
אביב בעלי תו תקן -כל האביזרים יהיו אביזרים מאושרים ע"י מי אביבים עיריית תל 15.2

 ישראלי כנדרש.
הובלה לאתר ופיזור בתוואי העבודה והתקנה, לרבות אספקת החומרים  המחיר יכלול 15.3

 התקנה.והספחים הדרושים לביצוע ה
 

 תיעולעבודות שונות בקווי ביוב ו .16
עבור החלפת תקרה לתא בקרה קיים ישולם ביחידות שלמות מסווג לפי קוטר   16.1

מטר.  0.4ועומס. המחיר כולל התאמת גובה תקרה )הנמכה או הגבהה( לגובה של עד 
מטר נוסף תשולם תוספת. התשלום יהיה עבור  0.5עבור הגבהה או הנמכה של כל 

ורה הוחלפה התקרה. המחיר חלפה בפועל ולא לפי קוטר השוחה שעבהתקרה שהו
כולל פירוק כביש או מדרכה, עבודות העפר הדרושות, חפירה, פירוק תקרה ישנה, 

נת מכסה ומסגרת, מילוי ניקוי שוחה, אספקה והתקנת תקרה חדשה כולל התק
ב לקדמותו בחומר מסופק ומבוקר והידוקו, תיקון ריצוף, אספלט, בטון והחזרת המצ

אספקת חול, מצע, מרצפות, תקרות, אביזרים וכל הנדרש או בהתאם למתוכנן, כולל 
לצורך השלמת העבודה. פינוי פסולת למקום שפך מאושר והחזרת המצב לקדמותו או 

 ס"מ המחיר כולל אספקת מכסה. 60לפת תקרה בקוטר בהתאם למתוכנן. בהח
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נפרד ביחידות שלמות ומוגמרות עבור אספקת מכסה ומסגרת לתא קיים ישולם ב  16.2
לסוג המכסה )ברזל או בטון(, מידות הפתח ולעומס. המחיר יכלול הובלה  בהתאם

 לאתר.
מחיר עבור החלפת מכסה )פקק בלבד( לתא קיים ישולם ביחידות לפי סוג המכסה. ה  16.3

 יכלול פירוק מכסה ישן, ניקוי שוחה, פינוי פסולת לאתר מאושר והתקנת מכסה חדש.
פי סוג המכסה והעומס, המחיר יכלול החלפת מכסה ומסגרת ישולם ביחידות לעבור   16.4

פירוק כביש או מדרכה, פירוק מכסה ומסגרת, ניקוי שוחה, התקנת מכסה ומסגרת 
 מתוכנן ופינוי פסולת למקום מאושר.חדשים החזרת המצב לקדמותו או בהתאם ל

קיים ישולם ביחידות. עבור החלפת רשת קולטן ומסגרת או החלפת אבן שפה לקולטן  16.5
רוק מדרכה או כביש, פירוק רשת ומסגרת או אבן, ניקוי הקולטן, המחיר כולל פי

והחזרת המצב  התקנת מסגרת ורשת או אבן חדשים, פינוי פסולת לאתר מאושר
אם למתוכנן. עבור החלפת רשת ומסגרת או אבן נוספת באותו לקדמותו או בהת

 ביבים.חיר כולל הובלה ופריקה ממחסני מי אקולטן תשולם תוספת לפי יחידות. המ
         עבור אספקה רשת קולטן ומסגרת או אבן שפה לקולטן קיים ישולם בנפרד לפי   16.6

 יחידות.  
 
 קידוח ספיגה לניקוז .17

 יגה לניקוז יהיה ביחידות מסווג ע"פ קוטר ועומק.מחיר היחידה לקידוח ספ  17.1
עודפי החפירה למקום מאושר, אספקה, המחיר כולל התארגנות, קידוח כולל פינוי   17.2

 PVCובלה והתקנת השוחה כולל תקרה ומכסה, מילוי החצץ, בד גאוטכני, צינור ה
 מחורר בהתאם לתכנית הסטנדרט.

 
 
 שאיבת וביטול בורות ספיגה ובורות רקב .18

 קומות שיורה זאת המפקח יבצע הקבלן שאיבה של בורות סופגים קיימים.במ 18.1
הורות למפעיל שאית ביוב תחליתית. הקבלן מתחייב להשאיבה תבוצע באמצעות מ 18.2

המשאבה לרוקן את תכולת המיכל במקום מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה 
 ושלא תהיה כל פגיעה בסביבה.

דה בהתאם לסוג הביובית, בהתאם לנפח עבור שאיבה בורות ישולם לפי שעת עבו 18.3
היניקה, עומד וספיקת מיכל היניקה, עומד וספיקת משאבת הלחץ ולפי נפח  מיכל 

פי נפח מיכל מים נקיים. התשלום יהיה עבור הצוות והביובית משאבת הלחץ ול
ויכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע השאיבה לרבות הוצאות הסילוק לאתר 

 שר.סילוק פסולת מאו
במקרים בהם יורה זאת המפקח יבצע הקבלן את שאיבת הבורות באמצעות צוות  18.4

שעת עבודה ויסווג לפי קוטר דר ומשאבה נגררת, התשלום יהיה לפי עובדים הכולל טנ
מטר וצינור יניקה  200המשאבה הנגררת. המחיר כולל הספקת צינור סניקה באורך 

שרו את שאיבת הבור אל שוחת מטר אשר יתאימו לקוטר המשאבה ויאפ 50באורך 
וח ולא תותר ביוב קרובה אשר נמצאת על קו פעיל. לא תותר שפיכת ביוב לשטח פת

 פגיעה בסביבה.
טול בור סופג או בור רקב או תא בקרה ישולם ביחידות מסווגות בהתאם עבור בי 18.5

מטר תשולם תוספת  0.5מטר, עבור עומק נוסף של כל  2למידות התא ועבור עומק עד 
פרד. מחיר התוספת יהיה אחיד בכל מידות התאים. המחיר יכלול את עבודות בנ

ה עליונה, מילוי בחול אספלט או ריצוף, פירוק תקרה וחולי העפר הדרושות, פירוק
מהודק או בטון יצוק הידוק וביצוע שכבת מצעים והחזרת המצב לקדמותו או 

ו יהיו בהתאם בהתאם למתוכנן. מידות השטח לפירוק והחזרת המצב לקדמות
מטר מכל צד. עבור אספקת חול או בטון יצוק ישולם  0.5למידות התא בתוספת 

 ד.בנפר
 
 ן מפריד שומן מפוליאתילן או מבטו .19

עבור מפריד שומן ישולם לפי יחידות בהתאם לסוג )פוליאתילן או בטון( ולמידות  19.1
האביזרים )נפח(. המחיר יהיה לכל עומק ויכלול אספקה, הובלה והתקנה לרבות כל 

והחלקים הדרושים כגון תקרות, מכסים, אטמים, מחברי איטוביב וכיו"ב. כמו כן 
ות חפירה, מילוי והידוק בשכבות, המחיר את עבודות העפר הדרושות לרב יכלול

 אספקת והובלת חול ומצע, פינוי פסולת למקום סילוק מאושר.
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סה מותאמים לעומס במפריד שומן מבטון וכן מפוליאתילן המחיר יכלול תקרה ומכ 19.2
 טון.  12.5עד 

 
 אופני מדידה ותשלום לעבודות נגד קורוזיה .ט

במחיר היחידה של אותם מבנים חלקים או  ודות הגנה כנגד קורוזיה, יהיה כלולהתשלום עבור עב
 מתקנים שעליהם נאמר במפרט ו/או בכתב הכמויות שיש לבצע עבודות אלה.
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 הסדרי תנועה  - 61פרק 
 תנאים כללים מיוחדים: 1מהאמור במסמך ג'מבלי לגרוע 

עה מצב שטח אכן תואמים למסומן בתוכנית תנובאחריות הקבלן לוודא שהתמרורים הקיימים/המוצבים ב 61.01
של הנ"ל למפקח, כמו כן הקבלן ישמור על  CDקיים, הקבלן יתעד את המצב הקיים בתמונות/וידאו ויעביר 

רה, במידה וקיבל הנחיה לפרקם או לחילופין במידה שלמות התמרורים/שלטים הקיימים ויציבם בחז
 חיית המפקח.הקבלן להעבירם למקום אחסון עפ"י הנותוכנית מצב סופי שונה מהמצב הקיים ידאג 

באחריות הקבלן לדאוג שכל התמרורים הנדרשים לכיסוי אכן יכוסו בכיסוי אטום או לחילופין יפורקו  61.02
 בהתאם להנחיות המפקח.

אגף התנועה של עיריית -תמרורים וסימון כבישים עפ"י חוברת הנחיות של מח' ביצועהקבלן יבצע הצבת  61.03
 סתה העדכנית ביותר.יפו בגר-ת"א

לדאוג שכל אביזרי/התקני הבטיחות שהוא אמור להציב ע"י חב' האבטחה כגון: תמרורים, באחריות הקבלן  61.04
מאושרים ותקינים לשימוש עפ"י  שלטים,  מעקות מכל הסוגים, חרוטים, מהבהבים, עגלות חץ וכו' יהיו

,  05/11/2014מיום  7434תמרורים ק"ת  מהדורה מעודכנת עפ"י לוח 2014תקנות והנחיות להצבת תמרורים 
אם קיימת גרסה מעודכנת יותר אזי עפ"י המאושר בה, כמו כן מעקות בטיחות זמניים שיוצבו יהיו 

 -ובטיחות ויהיו בהתאם לרמת הבטיחות הנדרשתמאושרים ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה 
.T/W לו"ז הסיום של ר שלו ע"י הועדה הבין משרדית קטן מלא יוצב מעקה בטיחות זמני אשר תוקף האישו

 הפרויקט.
 כל שינוי/עדכון בנ"ל ע"י הרשות לתמרור המרכזית/מקומית יחייב את הקבלן לאלתר לפעול בהתאם. 

 יפו, המשטרה והמזמין.-תאם למאושר ע"י עיריית ת"אגדרות אשר יוצבו באתר יהיו בה

או השוליים,   מעל פני המדרכה או המפרדה  -נטו-בההצבת התמרורים תהיה כך שתחתיתם תהיה בגו 61.05
 כדלקמן )*(:

 
 מ' 0.8(                               148, 930בקצה הדרך ) -
 מ' 1.0(          929, 904, 903, 404, 118, 108בשול ) -
 מ' 1.0(                             215, 214, 213מפרדה )ב -
 מ' 1.0                       (      303, 108במעגל תנועה ) -
 מ' 1.5י הדרכה כשאין הולכי רגל                  שלט -
 מ' 1.8על עמוד במקום שאין הולכי רגל                 -
 מ' 2.2שלטי הדרכה במקום שיש הולכי רגל          -
 מ' 2.2על עמוד במקום שיש הולכי רגל                  -
 מ' 5.5                                   על שוט                      -
 מ' 5.5תלוי על כבל מעל הדרך                                -

 
 התחתון.אזי תהיה המדידה מהתמרור -אם מותקנים שני תמרורים )או שלושה( על עמוד אחד

 
 המפקח.)*( המידות הנתונות כאן ניתנות לשינויים, עפ"י תנאי השטח והמקום ובכפוף לאישור 

 ובצורה שלא יסכנו את כלי הרכב, הנוסעים או את הולכי הרגל. עמודי תמרור יש להציב במקום 61.06
 חח"י.התמרורים יותקנו בעזרת מתקן תליה/שלות, לא יותקנו תמרורים ע"ג רמזורים, עצים ועמודי 

מ',  1.3 מ' ובתנאי שיישאר מעבר להולכי רגל ברוחב שלא יפחת מ 0.3מרחק קצה תמרור ממסעה יהיה 
 יב בחלק הפנימי של המדרכה בכפוף לאישור המפקח.במקרה שכזה ניתן יהיה להצ

 מ"מ. 2.5חומר התמרור יהיה אלומיניום, עובי דופן מינימום 
לשלטי הדרכה גדולים בהתאמה לאורך  4"-6לתמרורים, או " 3העמודים יהיו מגולוונים, קוטרם יהיה  "

ן ויקובע בקרקע בעומק שלא ס הרוח במקום, העמוד יכלול וו עיגוהעמוד, לכמות התמרורים עליהם ולעומ
 ס"מ. 30ס"מ, גובה העיגון מתחתית העמוד יהיה  50-יפחת  

ם בין עירוניים אלא אם קיבל קמ"ש יציב הקבלן תמרורי 50בקטעי דרך אשר בהם המהירות הינה מעל 
 אישור בכתב מהמפקח שלא לעשות כך.

בות אפשרות התקנה ע"ג עמודי תמרורים זמניים/חדשים עם קיימים לריש לתת דגש על איחוד התקנת 
 מ"מ בין החבק לעמוד. 3מאור באמצעות חבקים תואמים וגומיה/רפידה בעובי מינימלי של 

 X 15 10סימון ברור ובר קיימא ע"י מדבקה במידות שלא יעלו על  כל שלט או תמרור יישא בצידו האחורי
 ס"מ את הפרטים הבאים:
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 צרן או סימונו המסחרי הרשוםשם הי -
 שנת ייצור השלט או התמרורחודש ו -
 סוג מחזיר האור -
 תאריך הצבת התמרור בפועל -

 

דכנית ביותר בגרסתו הע 51.32את הסימון בצבע יש לבצע בהתאם לדרישות מפרט נתיבי ישראל פרק  61.07
מכון התקנים  )העדכני ביותר( של 1871, או ת"י 935, ת"י 934.1ובהתאם לתקנים הישראליים מס' 

 הישראלי.
 

 :סוג הצבעים 61.08
 1871או ת"י   935צבע מיוחד לסימון כבישים אשר יתאים גם לכביש אספלט וגם לכביש בטון עם ת"י  -

 העדכני מבניהם.
שרפים אקריליים במע' ממיסים לפי מפרט נתיבי ישראל  רכיביים, ע"ב-צבע לסימון כבישים חד -

 בגרסתו העדכנית ביותר.
 רכיבים.-יים אקריליים דוצבע סימון פלסט -
תבוצע בהתאם למדריך הגוונים של חב' טמבור או ש"ע בהתאם לאישור הוועדה הבין  צביעת א"ש -

 משרדית.
 

בכפוף להנחיות מתכנן הסדרי התנועה תמרורים/שלטים קבועים יותקנו בהתאם להנחיות משרד התחבורה ו 61.09
 ביצוע.-הסופיים ולתאום עם מח' תנועה

 

סי ע.ת"א, אגף התנועה ע.ת"א, מח' רמזורים, אם את שלבי הביצוע עם מח' תאום הנדבאחריות הקבלן לת 61.10
א.תברואה ע.ת"א, משטרה, מד"א, מכבי אש, תחבורה ציבורית, עסקים, תושבים, מוסדות חינוך, מרכזים 

 , אולמות ספורט  וכל גורם רלוונטי.קהלתיים
 

תהיה  ישה לאתר העבודה מהולכי הרגל, הגדרעל הקבלן לגדר ולתחם את אזור עבודותיו באופן שימנע ג 61.11
מ', בחסימות יומיות/מקרים מיוחדים ועפ"י היתר בכתב  1.15 -מסוג גדר רשת מרותכת בגובה שלא יפחת  מ

 מ' תוך עיגונה/ייצובה לקרקע ולאלמנטים קיימים. 1.0ה קשיח בגוב PVCמהמפקח יתאפשר השימוש בגדר 
 

מ', כמו כן  1.3-שלא יפחת מ לאפשר מעבר בטוח להולכי הרגל ברוחבבכל זמן ביצוע העבודות חייב הקבלן  61.12
 מדרכה אחת תהיה תמיד שמישה למעבר הולכי רגל.

 

החומרים יאוחסנו ע"ב  אחסון חומרים יהיה בתוך האתר בלבד אלא אם התקבל אישור בכתב מהמפקח ואז 61.13
חות זמני מאושר ע"י הועדה הבין מקומות חניה ברוחב שלא יעלה על רוחב המפרץ כולל גידור ע"י מעקה בטי

( ותיחום בגדר מסוג שלעיל מצד המדרכה, לחילופין 12-)ו 932(+6-)ו 930רדית כולל מגלש, כולל יח' המש
מ' ויגודר בגדר שלעיל, כל  1.3רוחב מינימלי של יותר אחסון במדרכה בתנאי שיושאר מעבר להולכי רגל ב

 ה.זאת בכפוף לאישור המזמין, א.התנועה והמשטר
 

 לרבות כל העדכונים. 1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח הקבלן מחויב לעבוד עפ"י תקנות  61.14
 

בות מתקן התליה, כל  מחירי התמרורים, שלטים וכל אביזרי הבטיחות השונים כוללים אספקה והתקנה לר 61.15
הצורך עפ"י הנחיית שיקום הריצוף/האספלט, כמו כן המחירים כוללים אחזקה, פינוי והחלפה במידת 

 המפקח.
 

אין ביכולתו של הקבלן לבצע את העבודה באופן בטיחותי והוא מסכן את עוברי הדרך למרות שנקט במידה ו 61.16
הפרויקט, מתכנן התנועה ואת ממונה בכל האמצעים שנדרשים, יפסיק עבודתו, יזמן לאתר את מנהל 

 בטיחות, כמו כן ידאג לתקן לאלתר את הנדרש.
 

השכרה שמורה למפקח הזכות הבלעדית להשתמש /ה בכתב הכמויות להסדרי תנועה קנייהלמרות החלוק 61.17
בסעיפים של הסדרי תנועה קנייה כהשכרה ולהפך, ההחלטה על שימוש בציוד כקניה/השכרה תהיה עפ"י 
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מפקח בלבד, כמו כן ההחלטה על תשלום לצביעה/מחיקה לפי מ"א/מ"ר או לפי יומית תהיה החלטתו של ה
 טתו של המפקח בלבד. עפ"י החל

 

תב למח' תנועה ביצוע, למוקד העירוני, לרשות החניה ולמפקח על כל שינוי בהסדרי התנועה יש להודיע בכ 61.18
 הקבועים והזמניים.

 

ור מקדים בהשתתפות המפקח, ממונה בטיחות התנועה, קבלן תמרור/שילוט זמני יוצב רק לאחר ביצוע סי 61.19
 הביצוע, קבלן האבטחה והמפקח.

 

מפקח יש לקיים סיור מקדים לפני הצבת תמרור סופי עם נציג העבודה או לחילופין עפ"י הנחיית ה בסיום 61.20
 מח' תנועה ביצוע, כמו כן יש לקבל אישורם לאחר הצבת הנ"ל.

 

 אלא אם התקבלה הנחיה אחרת בכתב מהמפקח. 2כל התמרורים באתר יהיו בדרגה  61.21
 
 
 

----------------------------------------- 
 חתימת הקבלן
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 ' לחוזהדספח נ
 

 
מחירוני בצירוף  מחירון "דקל" לעבודות תשתית )לא מצורף בפועל(, 

 המזמין לביצוע עבודות נוספות ולביצוע הסדרי תנועה; 
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 91ק פר
 מחירון עבודות נוספות והסדרי תנועה זמניים

מספר 
 סעיף

 תאור סעיף
יח'  
 מידה

 מחיר

     קשורתתאורה ותעבודות חשמל 

91.08.0010 

ס"מ בכל   60חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידיים בעומק כלשהו וברוחב עד 
נורות חח"י מכל סוג  צי  2בטון עבור סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרובד אספלט או  

 שהוא 

 90.00 מטר  

91.08.0020 

ס"מ   100עד וברוחב   חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידיים בעומק כלשהו
צינורות חח"י   2-4בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרובד אספלט או בטון עבור 

 מכל סוג שהוא. 

 125.00 מטר  

91.08.0030 

ס"מ   140או בידיים בעומק כלשהו וברוחב עד  ים לת כבלים בכלחפירת/ חציבת תע 
ת חח"י  צינורו 4-6בכל סוגי הקרקע במקום לא מרוצף/מרובד אספלט או בטון עבור 

 מכל סוג שהוא. 

 190.00 מטר  

91.08.0040 

ס"מ   180חפירת/ חציבת תעלת כבלים בכלים או בידיים בעומק כלשהו וברוחב עד 
צינורות חח"י   6-8אספלט או בטון עבור   בדלא מרוצף/מרובכל סוגי הקרקע במקום  

 מכל סוג שהוא. 

 220.00 מטר  

91.08.0050 

ס"מ לצורך הנחת צינורות כולל   150ובעומק עד   ס"מ 40-60פתיחת כביש קיים ברוחב  
חפירה/חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע בהתאם להנחית המפקח , תיקון הכביש  

 והחזרת המצב לקדמותו. 

 190.00 טר מ 

91.08.0060 

ס"מ לצורך הנחת צינורות    150ס"מ ובעומק עד  100-150פתיחת כביש קיים ברוחב  
לה בשכבות המצע בהתאם להנחית המפקח, תיקון  ילוי התעכולל חפירה/חציבה ומ

 הכביש והחזרת המצב לקדמותו. 

 250.00 מטר  

91.08.0070 

הנחת צינורות   רך ס"מ לצו 150 ס"מ ובעומק עד  40-60פתיחת מדרכה / שביל ברוחב 
כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון מדרכה/שביל  

 קדמותו. והחזרת המצב ל 

 145.00 מטר  

91.08.0080 

ס"מ לצורך הנחת   150ס"מ ובעומק עד  100-150פתיחת מדרכה / שביל ברוחב 
, תיקון  קחי הנחיות המפצינורות כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפ

 מדרכה/שביל והחזרת המצב לקדמותו. 

 230.00 מטר  

91.08.0090 

ת מרובעת/עגולה ממתכת  בור מסגרס"מ ע  80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
לרבות שילוט המכסה וסמל הרשות    489לפי ת"י  C250ומכסה עגול יצוק ממתכת 

 טבוע ביציקה 

 500.00 יח' 

91.08.0100 

ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת    80 טרתא בקרה בקו  תוספת למחיר
  מל הרשות לרבות שילוט המכסה וס  489לפי ת"י  D400ומכסה עגול יצוק ממתכת 

 טבוע ביציקה 

 400.00 יח' 

91.08.0090 

מ' לצורך השחלת כבלי חשמל לרבות חפירה   2.0פתיחת בור מקומי "פסק" בעומק עד 
י קצוות השרוולים ונקיונם באופן שלם  לוכד' לרבות גי חציבה בכביש ,מדרכה, גינה ו /

 לקראת השחלת הכבלים, מילוי הבור והחזרת המצב לקדמותו. 

 275.00 מ"ק  

 70.00 מ"ק   מ'  2.0 -תוספת לחפירת "פסק" עבור העמקת החפירה לכל מטר נוסף מעבר ל  91.08.0100

91.08.0110 

וג, שימור וכו',  ס  ם קיימים מכלהקצב עבור עבודות אזרחיות בתחום כניסות למבני
בשטחי חצרות מבנים מרתפים וכו', בגין חיבור מתח נמוך למבנים קיימים. כולל תיאום  

ית, ח"והפיקוח. העבודות כוללות חציבה ופירוק, איטום, סולמות, טיח,  ר ועד הבואישו
יה  צבע, תיקוני ריצוף שיש וכו'. התשלום עפ"י מחירון דקל לשיפוצים, תחזוקה ובני

המעודכן ליום תחילת הביצוע )באחריות קבלן מבצע להכין הצעת   -1ים טנבהיקפים ק
 (. ירון דקל מחיר מפורטת לכל מבנה עפ"י סעיפים במח 

 15,000.00 קומפ' 

91.08.0120 

חפירת גישוש ידני ברוחב ובעומק הנדרשים לטובת גילוי כבלים קיימים חשמל/ בזק/  
והעלתם ע"ג תכנית מהנדס מודד    נםניקוז, סימו הוט או מערכות רטובות ביוב/ מים/ 

 מוסמך, כיסוי בעפר נקי והחזרת המצב לקדמותו. 

 160.00 מ"ק  

91.08.0130 

של גוב "בזק" קיים מכל סוג שהוא לצורך הצמדת גוב "בזק" חדש אליו  יצת קיר  פר
מוטות הברגה בארבע פינות הקיר המשותף כולל תיקוני בטון ניקוי הפסולת   4כולל 

 מפקח "בזק" ותשלום ל"בזק" ת תיאום ובהשגחב

 2,500.00 קומפ' 
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91.08.0140 

קיים. העבודה כוללת:  ק  חדש/  חיבור מבנה קיים למערכת בזק חדש / קיים, ארון בז 
  13.5צינורות יק"ע  2-3עבודות בתוך תא בזק, ארון בזק. עליה על קיר מבנה קיים עם 

ח מגן על הצינורות ,  פ התקנת כיסוי  מ"מ בהתאם לתוכנית מתקן תקשורת. 50בקוטר 
חפירה או חציבה ,פתיחת גינון וריצוף בעבודות ידיים בתוך חצר מבנה קיים בתאום  

חזרת המצב לקדמותו. )צנרת בזק ,פח מגן וחפירה מתא בזק / ארון עד  יירים והעםהד
 גדר מבנה נמדד בנפרד. חפירות בתוך חצר מבנה כלול במחיר סעיף זה( 

 1,500.00 קומפ' 

91.08.0150 
ס"מ כולל ברגי   15-מ' וברוחב כ 3מ"מ בצורת "ח" באורך עד  1.5פח מגלוון בעובי 

 יסוי צנרת בזק המתוכננת על עליות למבנים קיימים ים לשם כעיגון לחיבור על מבנה קי
 500.00 קומפ' 

91.08.0160 
עת"א   פירוק צנרת בזק/ הוט קיימת מכל סוג שהוא ובכל כמות לאתר פסולת מאושר 

 כניות ובאישור מפקח בזק/ הוט ומפקח הפרויקט בלבד. לתבהתאם  
 8.00 מטר  

91.08.0170 
  2A/1A/P/3Aלת מאושר עת"א, תאים מסוג לאתר פסו הריסה וסילוק תאי בזק קיימים 

 כולל הגנה על כבלי בזק קיימים בפיקוח מפקח חב' בזק. 
 5,000.00 קומפ' 

91.08.0180 

ס"מ, כולל גם:   240x60x120במידות  30 -ב  , עשוי מבטוןיסוד בטון למרכזית תאורה 
פחות  פלסטיק לשרוולי  10חפירה/ חציבה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק, תבניות, 

ס"מ.   20מ"מ כל  10מ"מ, רשת זיון עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר  110בטר 
ם  מייוזי כולל אודפ  -מגולוונים שעברו הליך טיפול תרמו 1-1/4ברגי יסוד בקוטר "

 ודסקיות כנ"ל. 

 3,500.00 קומפ' 

91.08.0190 
דה מגולוון  לל פס פל הארקת יסוד למרכזית תאורה ארון מצלמות אכיפה ורמזורים, כו 

 מרותך לברזל היסוד ומחובר לפס השוואת פוטנציאלים בלוח
 1,500.00 יח'  

91.08.0200 
ת וברגים  זוהבר  7מ, עם ס" - 15פס הארקות עשוי מנחושת מצופה בדיל באורך כ

 ודסקיות 
 120.00 יח'  

91.08.0210 

  RAL 7037ל גוון עמוד לשלט רחוב מואר רב תכליתי מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקו 
מ'   4עם בסיס אלומיניום מחוזק עם ברגים מתחת לפני הקרקע. העמוד בגובה עד 

 אושר. מ"מ העמוד תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מ 108עשוי יס + צנור 

 8,500.00 יח'  

91.08.0220 

מ"מ,   180x180בעל חתך מרובע   STDעמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מדגם 
מ' כולל שתי דלתות ומחיצה   5, ובגובה RAL 7037וון סופי פוקול, ג צבוע בשיטת א

 פנימית, תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע מאושר וכמתואר בתוכנית תאורה פרטים. 

 7,500.00 יח'  

91.08.0230 

מ"מ מפרופיל   180X180מוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום בעל חתך מרובע ע
STD מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או   6בגובה , ו 7037 , צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי

 שו"ע מאר, דגם אבן גבירול. 

 11,000.00 יח'  

91.08.0240 

  180ע וב , בעל חתך מר  HDעמוד לרמזור/ תאורה רב תכליתי מאלומיניום מחוזק 
X180  מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופיRAL 7037   מ' תוצרת "פ.ל.ה   9ובגובה

 כנית פרטים רמזורים/ תאורה, דגם אבן גבירול בהתאם לתהנדסה" שו"ע מאושר ו

 23,000.00 יח'  

91.08.0250 

ע  מ"מ, צבו 180X180, בעל חתך מרובע STDעמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום 
מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע   9ובגובה   RAL 7037, גוון סופי ולבשיטת אפוק

 מאושר,גם אבן גבירול 

 16,500.00 יח'  

91.08.0260 
מ' מסוג תרמו דפיוזי,   7תוספת מחיר לברגי יסוד עמודי תאורה/ מצלמות בגובה עד 

 מאושר עת"א. 
 300.00 יח'  

91.08.0270 
מ' מסוג תרמו דפיוזי,   7-15מות בגובה צלודי תאורה/ מתוספת מחיר לברגי יסוד עמ

 מאושר עת"א. 
 500.00 יח'  

91.08.0280 

, בעל חתך  HDמאלומיניום מחוזק דגם  ב תכליתי עמוד תאורה משולב מצלמות, ר
מ' כולל   6, ובגובה RAL 7037מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי  180x180מרובע 

סה" או שו"ע מאושר וכמתואר  נדצרת "פ.ל.ה השתי דלתות ומחיצה פנימית, תו
 בתכנית תאורה פרטים. 

 12,500.00 יח'  

91.08.0290 

מ"מ, צבוע   180X180בעל חתך מרובע  STDמיניום עמוד תאורה רב תכליתי מאלו
מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע   12ובגובה   RAL 7037בשיטת אפוקול, גוון סופי 

 מאושר,גם אבן גבירול 

 27,000.00 יח'  

91.08.0300 

  180X180, בעל חתך מרובע HDעמוד תאורה/ רמזור רב תכליתי מאלומיניום מחוזק 
מ' תוצרת "פ.ל.ה   12ובגובה  RAL 7037סופי ל, גוון  מ"מ, צבוע בשיטת אפוקו 

 הנדסה" אשו"ע מאושר, דגם אבן גבירול 

 32,000.00 יח'  
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91.08.0310 

מ"מ,   180X180תך מרובע ח  , בעל  HDוזק עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מח
מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או   15ובגובה  RAL 7037צבוע בשיטת אפוקול, גוון סופי 

 דגם אבן גבירול "עאושר,  שו

 44,000.00 יח'  

91.08.0320 

  180x180x6עמוד תאורה משולב מצלמות מפלדה בעל חתך ריבועי אחיד ובמידות 
יק דגלים מפלדה עבור שני דגלים כו  חזרוע כפולה, ממ' עם התאמה לז 5מ"מ בגובה 

, שתי  לל גומי שחור בהיקף העמוד, זרועות למצלמות, מחיצה פנימית בתוך העמוד
תות. העמוד מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, חיזוקים בין הפלטה לגוף  דל

ם  העמוד. הכנה לתאי אביזרים, פתח לתאי אביזרים, "שרוול זנד" וכל האביזרי
ת העמוד ולהתקנת הזרוע בראשו. עמוד התאורה ייוצר בהשגחת מכון  צבהדרושים לה

מחיר העמוד כולל צבע בגוון  תאורה.  וכמתואר בתכנית פרטים  812התקנים לפי ת"י 
RAL 7037  .)אפור( 

 5,500.00 יח'  

91.08.0330 

  180x180x6עמוד תאורה משולב מצלמות מפלדה בעל חתך ריבועי אחיד ובמידות 
' עם התאמה לזרוע כפולה, מחזיק דגלים מפלדה עבור שני דגלים כו  מ  7מ"מ בגובה 

ה פנימית בתוך העמוד, שתי  ות, מחיצלל גומי שחור בהיקף העמוד, זרועות למצלמ 
דלתות. העמוד מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, חיזוקים בין הפלטה לגוף  

" וכל האביזרים  נדים, "שרוול זהעמוד. הכנה לתאי אביזרים, פתח לתאי אביזר
הדרושים להצבת העמוד ולהתקנת הזרוע בראשו. עמוד התאורה ייוצר בהשגחת מכון  

כמתואר בתכנית פרטים תאורה. מחיר העמוד כולל צבע בגוון  ו 812"י התקנים לפי ת
RAL 7037  .)אפור( 

 6,500.00 יח'  

91.08.0340 

  180x180x8דות מיבועי אחיד ובעמוד תאורה משולב מצלמות מפלדה בעל חתך רי
מ' עם התאמה לזרוע כפולה, מחזיק דגלים מפלדה עבור שני דגלים כו   9מ"מ בגובה 
העמוד, זרועות למצלמות, מחיצה פנימית בתוך העמוד, שתי  ר בהיקף לל גומי שחו

דלתות. העמוד מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, חיזוקים בין הפלטה לגוף  
תח לתאי אביזרים, "שרוול זנד" וכל האביזרים  פ תאי אביזרים, העמוד. הכנה ל

ת מכון  צר בהשגחהדרושים להצבת העמוד ולהתקנת הזרוע בראשו. עמוד התאורה ייו
וכמתואר בתכנית פרטים תאורה. מחיר העמוד כולל צבע בגוון   812התקנים לפי ת"י 

RAL 7037  .)אפור( 

 7,500.00 יח'  

91.08.0350 

  200x200x8דה בעל חתך ריבועי אחיד ובמידות פלולב מצלמות מעמוד תאורה מש 
דגלים כו  בור שני מ' עם התאמה לזרוע כפולה, מחזיק דגלים מפלדה ע 10מ"מ בגובה 

לל גומי שחור בהיקף העמוד, זרועות למצלמות, מחיצה פנימית בתוך העמוד, שתי  
  וף בין הפלטה לגדלתות. העמוד מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, חיזוקים  

העמוד. הכנה לתאי אביזרים, פתח לתאי אביזרים, "שרוול זנד" וכל האביזרים  
אשו. עמוד התאורה ייוצר בהשגחת מכון  הזרוע ברהדרושים להצבת העמוד ולהתקנת 

וכמתואר בתכנית פרטים תאורה. מחיר העמוד כולל צבע בגוון   812התקנים לפי ת"י 
RAL 7037  .)אפור( 

 9,000.00 יח'  

91.08.0360 
תוספת לעמוד תאורה עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מבודד לצורך חיבור בין  

 . דלת מגש אביזרים לעמוד תאורה
 80.00 יח'  

91.08.0370 
מ'  תוצרת   0.5זרוע תחתונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך 

 חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול 
 1,400.00 יח'  

91.08.0380 
מ'  תוצרת חב'   1.5זרוע עליונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך 

 ן גבירול , דגם אבפ.ל.ה או ש"ע מאושר 
 3,000.00 יח'  

91.08.0390 
מ'תוצרת חב' פ.ל.ה או   0.5זרוע מאלומיניום ל"באנר" צבוע בשיטת אפוקול באורך עד  

 ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול 
 900.00 יח'  

 500.00 יח'   זרוע מאלומיניום לדגלול תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול  91.08.0400

91.08.0410 
מ' תוצרת חב' פ.ל.ה   0.5ע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול למצלמה באורך עד זרו

 או ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול 
 1,400.00 יח'  

91.08.0420 
ס  60תאורה, עשוי מפלדה, עגול בקוטר עד  ודוי תחתון לעמכיס "פעמון"  מ או ריבועי"

 RAL7037 מ כולל גילוון וצבע בתנור"ס  60*60
 950.00 יח'  

91.08.0430 
כיסוי תחתון לעמוד תאורה, עשוי מאלומיניום עם ברגי נירוסטה שטוחים,   "פעמון"

70ריבועי  x70 מ כולל גילוון וצבע בתנור"ס RAL703 7 
 1,400.00 יח'  
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91.08.0440 
לשלט רחוב מואר תוצרת   RAL 7037זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול גוון סופי 

 מאושר.  חב' פ.ל.ה או ש"ע
 1,400.00 יח'  

91.08.0450 
זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול תפיסה לאשפתון תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע  

 מאושר, דגם אבן גבירול 
 1,150.00 יח'  

91.08.0460 

מאלומניום לפח אשפה המותקן על עמוד תאורה כולל אומים מסוג פטנט   בת תוש
תכליתי,  -מושלמת על עמוד רב  ש להתקנהדיסקיות וספייסרים מנירוסטה, ככל שנדר 

 דגם אבן גבול 

 1,300.00 יח'  

91.08.0470 
זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול ללוח מודעות תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע  

 גבירול ן אושר, דגם אבמ
 1,100.00 יח'  

91.08.0480 

צבוע    מ"מ 180x180עמוד לרמזור להולכי רגל מאלומיניום בעל חתך ריבועי אחיד 
, עם בסיס אלומיניום טיפוס מחוזק עם ברגים  RAL 7037יטת אפוקל גוון סופי בש

  מ' "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן  4מתחת ליהקרקע. העמוד בגובה 
 גבירול 

 8,800.00 יח'  

91.08.0490 

מ"מ צבוע   180x180עמוד לזמזם להולכי רגל מאלומיניום בעל חתך ריבועי אחיד 
, עם בסיס אלומיניום עם ברגים מתחת לפני  RAL 7037סופי  וקל גווןבשיטת אפ

 מ' "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם אבן גבירול  2הקרקע. העדבגובה 

 4,000.00 יח'  

91.08.0500 

  HDמ"מ מפרופיל  x180 180רמזור לכביש מאלומיניום בעל חתך ריבועי אחיד ל  עמוד 
ס אלומיניום טיפוס מחוזק עם ברגים  , עם בסיRAL 7037צבוע בשיטת אפוקל, גוון 

מ' תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם   6מתחתפני הקרקע. העמוד בגובה 
 אבן גבירול. 

 12,500.00 יח'  

91.08.0510 

  RAL 7037מרור )תנועה( רב תכליתי מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול גוון לתעמוד 
מ'   4ני הקרקע. העמוד בגובה עד מתחת לפ עם בסיס אלומיניום מחוזק עם ברגים 

 עשוי יס אלומיניום, העמוד תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר. 

 5,000.00 יח'  

91.08.0520 
מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או    1.5לרמזור באורך ל  בשיטת אפוקו  זרוע מאלומיניום צבוע

 ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול 
 2,800.00 יח'  

91.08.0530 
מ' , תוצרת חב' פ.ל.ה או    3.5צבוע בשיטת אפוקול לרמזור באורך  לומיניוםזרוע מא 

 ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול 
 4,800.00 יח'  

91.08.0540 
מ' תוצרת חב' פ.ל.ה או    5.5ור באורך מז טת אפוקול לרזרוע מאלומיניום צבוע בשי

 ש"ע מאושר, דגם אבן גבירול 
 6,000.00 יח'  

91.08.0550 
ס רמזור מהבהב כולל אומים מסוג פטנט דיסקיות וספיוסרים  ניום לפנתושבת מאלומ

 תכליתי, דגם אבן גבירול -מנירוסטה, ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רב 
 600.00 יח'  

91.08.0560 

מאלומניום מתכווננת לפנס רמזור המותקן על זרוע שוט כולל אומים מסוג   בת תוש
-ש להתקנה מושלמת על עמוד רבככל שנדרפטנט דיסקיות וספייסרים מנירוסטה 

 תכליתי, דגבן גבירול 

 2,000.00 יח'  

91.08.0570 
סרים  תושבת מאלומניום לזמזם רמזור כולל אומים מסוג פטנט, דיסקיות וספיו 

 תכליתי, דגם אבן גבירול -ככל שנדרש להתקנה מושלמת על עמוד רבה מנירוסט
 900.00 יח'  

91.08.0580 
עבור התקנת זרועות, שלטים, גופי תאורה ורמזורים על  נירוסטה דיסקית וספייסר מ

 עמודים אבן גבירול. 
 40.00 יח'  

 70.00 יח'   ם. תכליתיי-ם רבבורג אום פטנט נירוסטה להתקנת אביזרים על עמודי  91.08.0590

91.08.0600 

מ"מ, עם תא חברת   2.5בנוי מתכת בעובי  1x40Aמבנה ארון מצלמות ראשי לזרם 
ן מחשוב/ מצלמות עם פנלי פח פנימיים, עם פסי צבירה, מהדקים,  , תא צרכהחשמל

שילוט סנדביץ' וכל הציוד הדרוש לבניית לוח חשמל מצלמות לרבות מאזי"ם, מגענים,  
ק ראשי כולל הגנה מגנטית, תרמית ואלקטרונית, הכל כמפורט  פס תי"ם וכו'. ממאמ

 בתכנית לוח חשמל מצלמות קומפלט. 

 35,000.00 קומפ' 

91.08.0610 

ס"מ, כולל גם:   240x60x120במידות  30 -יסוד בטון למרכזית תאורה, עשוי מבטון ב 
פחות  ל רוולי פלסטיק ש 10חפירה/ חציבה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק, תבניות, 

ס"מ.   20מ"מ כל  10מ"מ, רשת זיון עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר  110בטר 
דפיוזי כולל אומים    -ונים שעברו הליך טיפול תרמומגולו 1-1/4ברגי יסוד בקוטר "

 ודסקיות כנ"ל. 

 3,500.00 קומפ' 
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91.08.0620 
חסני  למרים והחזרתה  אמפר, כולל ניתוק חיבו 3*200פירוק מרכזית הדלקה עד 

 העירייה, כולל ניתוק החשמל ותיאום עם חח"י 
 2,000.00 קומפ' 

 500.00 יח'   קומפלט  -מ', כולל הזרועות והפנסים  6 רך של עד פירוק עמוד עשוי מפלדה באו  91.08.0630

91.08.0640 
תשלום בגין בדיקת מתקן תאורה באמצעות "חשמלאי בודק" שיאושר ע"י המזמין,  

 , כולל כל התיאומים 200A*3עד   שלבגודל חיבור למתקן 
 2,100.00 קומפ' 

91.08.0650 

בעברית ואנגלית לפי נוסח  ם כיתוב שלט תאורת רחובות מוארים, אטום ומוגן מים, ע
שיקבע ע"י העיריה השלט יהיה עשוי מפוליקרבונט בגוון חלבי עם מסגרת פח וכולל  

ווט, כבלים עד למגש   14 פק והס T5מסוג  נורות 4 -שני גופי תאורה פלואורוסצנטים ו 
 האביזרים מצת ומשנק אלקטרוני תוצר 

 2,000.00 יח'  

91.08.0660 

עמודים על כל חלקיו מותקן   15רה זמני מעץ המכיל עד מתקן תאו פירוק והעתקה של 
על קוביות בטון כולל העתקה של קוביות בטון.ניתוק המתקן ממקור החשמל וחיבורו  

מוסמך לפני הפעלתו של מתקן התאורה הזמני   מלע"י בודק חש   מח כולל אישורו
 והצבה במקום חדש הכל בהתאם להנחיית מפקח באתר העבודה 

 5,500.00 קומפ' 

91.08.0670 

העתקה של עמוד תאורה זמני בודד מעץ על כל חלקיו מותקן על קוביות בטון עילי  
  דת נת החשמל במיכולל העתקה של קוביות בטון והצבה במקום החדש. ניתוק הז

 הצורך וחירמחדש. הכל בהתאם להנחיות מפקח באתר העבודה 

 600.00 קומפ' 

91.08.0680 
קיים למקום שיונחה ע"י מתכנן החשמל ומפקח  א תאורה  פירוק ו/או העתקה של ת 

 הפרויקט כולל העתקת כבלי חשמל, חפירה/ חציבה וכל העבודות הנילוות הדרושות. 
 600.00 קומפ' 

91.08.0690 

ל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה / רמזור  שמפירוק כבל ח 
מל ובידודם והובלת הכבל  בורי החשקיימים, ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פירוק ח 

 למחסניח' מאור עת"א / רמזורים עת"א לפי הנחיות המפקח

 8.00 קומפ' 

91.08.0700 

מ"מ, עם תא   2.5בי עובנוי מתכת ב  3x100A - 3x160Aמבנה מרכזיית תאורה לזרם  
חברת החשמל, תא צרכן תאורה ותא צרכן חשמל אירועים עם פנלי פח פנימיים, עם  

, שילוט סנדביץ', וכל הציוד הדרוש בהתאם לתוכנית מרכזיית  , מהדקים פסי צבירה 
 תאורה. 

 4,500.00 מ"ר  

 1,900.00 יח'   טרמית ו  ננות: מגנטיתכולל הגנות מתכוו 3x100Aמפסק זרם חצי אוטומטי, עד   91.08.0710

 2,000.00 יח'   ת כולל הגנות מתכווננות: מגנטית וטרמי  3x160Aמפסק זרם חצי אוטומטי, עד   91.08.0720

 1,400.00 יח'   תוספת מחיר עבור הגנה אלקטרונית למפ"ז הספק ח"א  91.08.0730

 400.00 ' יח   תוספת מחיר למפ"ז הנ"ל עבור בלוק מגעי עזר  91.08.0740

 450.00 יח'   או ש"ת   PKZMמדגם  A 16* 3מנתק הספק לזרם של עד  91.08.0750

 120.00 יח'   טומה. לא א RA-41מסוג  , MKF-קופסא ל   91.08.0760

 3,000.00 יח'   A0.3-10הגנה דפרינציאלית להגברת הארקה ברגישות בין  91.08.0770

 260.00 יח'   "א ק  10, ז"ק 2x6Aמא"ז לזרם של עד  91.08.0780

 55.00 יח'   ק"א   10, ז"ק 1x32Aמא"ז לזרם של עד  91.08.0790

 240.00 יח'   ק"א  10דו פאזי, ז"ק  וק אפס / עם נית  1x32Aמא"ז לזרם של עד  91.08.0800

 320.00 יח'   ק"א   10, ז"ק 3x40Aמא"ז לזרם של עד  91.08.0810

 660.00 יח'   ק"א   10, ז"ק 3x63Aמא"ז לזרם של עד  91.08.0820

 230.00 יח'   N.Oאו   N.Cתוספת מגעי עזר/ מטיפוס מודולרי  91.08.0830

 600.00 יח'   פס אפס, פס הארקה וכו'.  3x25Aי עד י אוטומטכולל מפ"ז חצ CIקופסת  91.08.0840

 250.00 יח'   תוצרת "ווסטיגהאוז"   1x32Aמאמ"ת לזרם של עד  91.08.0850

 800.00 יח'   א ' מטיפוס לשליפה ,כולל נתיכים.  3X120לזרם עד  מנתק נתיכים  91.08.0860

 55.00 יח'   'עגול.  א 10-6ך  א '(, כולל נתי32מבטח "שליפה" ענ"ג )בסיס    91.08.0870

 20.00 יח'   א'. 32נתיך עגול עד   91.08.0880

 25.00 יח'   מסילה לחצי אוטומט מפח מגולוון באורך הנדרש.  91.08.0890

 360.00 יח'   א'.   X40 3"לניתוק בעומד זרם   ט  מפ"ז "פק 91.08.0900

 500.00 יח'   א'.  3X100מפ"ז "פקט "לניתוק בעומס זרם    91.08.0910

 200.00 יח'   מצבים.  -7מפסק בורר פזות ל  91.08.0920

 55.00 יח'   א'.  1X25מפ"ז מודולרי   91.08.0930

 170.00 יח'   א'.  3X25מפ"ז מודולרי   91.08.0940

 100.00 יח'   לחצן מודולרי מואר.  91.08.0950
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 110.00 יח'   קומתי משוקע. -לחצן פיקוד תלת 91.08.0960

 1,400.00 יח'   AC3)) 3*80Aל זרם נקוב עד מגען בע 91.08.0970

 1,550.00 יח'   AC3)) 3*100Aמגען בעל זרם נקוב עד  91.08.0980

 300.00 יח'   3x25Aמגען מודולרי לזרם של עד  91.08.0990

 280.00 יח'   מגעים. -8ממסר פיקוד ל  91.08.1000

 370.00 יח'   ממסר חוסר פזה.  91.08.1010

 450.00 יח'   מיליאמפר.  30א ', עם רגישות  2X40פחת  ממסר  91.08.1020

 550.00 יח'   מיליאמפר.  30א ', עם רגישות  4X40ממסר פחת   91.08.1030

 380.00 יח'   א'.   0 200-ם למדידה של אים ומד זרם מת משנה זר 91.08.1040

 1,100.00 יח'   א' כולל שנאי זרם  3X300מד זרם עד  91.08.1050

 1,100.00 יח'   5KVAR*3קבל גלילי עם נגדי פריקה בהספק של עד  91.08.1060

 1,500.00 יח'   10KVAR*3קבל גלילי עם נגדי פריקה בהספק של עד  91.08.1070

 1,700.00 יח'   15KVAR*3עם נגדי פריקה בהספק של עד  לי קבל גלי  91.08.1080

91.08.1090 
קא"ר, מכוון כופל    25דרגה עד  ימון לכלדרגות, עם נורית ס -6בקר מקדם הספק ל 

 הספק ומשנה זרם מתאים. 
 2,300.00 קומפ' 

 95.00 יח'   ח. יח ' מודולריות בלו 6מכסה פלסטי על ציר קפיצי )קלפה (לכיסוי  91.08.1100

91.08.1110 
וולט    400ק"א ,למתח   15כולא ברק מדגם מודולרי להתקנה על פס ,לזרם פריקה  

 גרמניה (או ש"ת. ויקמן" ) ,כדוגמת תוצרת "
 550.00 יח'  

91.08.1120 
או ש"ת  V 86/2עם תוכנית כפולה דגם   GRASSLINשעון הדלקה כדוגמת חב '   

 ללוח עם רזרבה מכנית. 
 900.00 יח'  

91.08.1130 
-LUMANDARתא פוטואלקטרי פנימי עם עין חיצונית כולל שעון אלקטרוני מדגם .

2600 
 2,100.00 יח'  

 310.00 יח'   גבול כולל מנגנון הפעלה להתקנה במרכזיית תאורה לתאורת פנים. מ"ז  91.08.1140

91.08.1150 

זית  רכית, מותקן במ לוח בקרה ממוחשב דגם עת"א כולל מודם תקשורת, תוכנה ייעוד
תאורה, כולל כל הציוד ואביזרי חשמל נדרשים, החיבורים, מהדקים, התאמות  

או במפעל ייצרן הלוח, ובהתאם לתכנית   קנה בשטח והפעלה, קפלט. המחיר כולל הת
 מרכזיית תאורה והנחיות נציגי מח' מאור עת"א. 

 52,000.00 קומפ' 

 65.00 יח'   ממ"ר.  50מהדק קנדי בחתך עד   91.08.1160

 400.00 יח'   מ'  15פירוק פנס וזרוע המותקנים על עמוד תאורה עירוני בגובה עד  91.08.1170

91.08.1180 
פס אפס, פס   KA 10כושר ניתוק  A32מא"זים עד  1-4לפה כולל עם ק  CI קופסת 

 הארקה ושילוט. 
 400.00 יח'  

91.08.1190 
ה, דרגת הגנה  ורמחה בעמוד תאא' מותקן בגו x16 CEE 1בית תקע מוגן מים דגם 

.IP67   כולל מכסה עגול מתברג , 
 350.00 יח'  

 300.00 יח'   CEEת תקע מדגם ניום לביגומחה בעמוד תאורה מפלדה או אלומי 91.08.1200

91.08.1210 
שלט דגם אבן גבירול צבוע מאלומיניום עם חריטת /הטבעת מספר עמוד ומעגל,  

 ימים לעמוד מחובר לעמוד באמצעות ברגים מתא
 250.00 ' יח  

91.08.1220 

, כולל דרייבר  AECתוצרת חב'  50Wבהספק   Q3 TRIO-LED-2Mגוף תאורה מדגם  
וולט    0 - 10כולל אפשרות לעמעום עם בקרה  PHILIPS ADVANCEתוצרת חב' 

DALI נורות .LED  תוצרתS LUMILEPHILIP  3000צבע אורK   גוף תאורה כולל
 וזרוע מתאמת לעמוד דגם אבן גבירול.  KV10יית מתח עד רכיב הגנה נגד ברקים ועל 

 5,300.00 יח'  

91.08.1230 

, כולל דרייבר  AECת חב' תוצר 75Wבהספק   Q3 TRIO-LED-3Mגוף תאורה מדגם  
וולט    0 - 10כולל אפשרות לעמעום עם בקרה  PHILIPS ADVANCEתוצרת חב' 

DALI נורות .LED  תוצרתS LUMILEPHILIP  3000צבע אורK ולל  כ  גוף תאורה
 וזרוע מתאמת לעמוד דגם אבן גבירול.  KV10רכיב הגנה נגד ברקים ועליית מתח עד 

 5,300.00 יח'  
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91.08.1240 

, כולל  AECתוצרת חב'  112Wבהספק   Q5 TRIO-LED-7Mתאורה מדגם    גוף
  0 - 10כולל אפשרות לעמעום עם בקרה  PHILIPS ADVANCEדרייבר תוצרת חב' 

גוף תאורה    3000Kצבע אור  PS LUMILEPHILIת צר תו LEDנורות . DALIוולט 
אבן   עמוד דגם וזרוע מתאמת ל  KV10כולל רכיב הגנה נגד ברקים ועליית מתח עד 

 גבירול. 

 5,800.00 יח'  

91.08.1250 

, כולל  AECתוצרת חב'  150Wבהספק   Q5 TRIO-LED-7Mגוף תאורה מדגם  
  0 - 10ם עם בקרה עול אפשרות לעמכול PHILIPS ADVANCEדרייבר תוצרת חב' 

גוף תאורה    3000Kצבע אור  PS LUMILEPHILIתוצרת  LED. נורות DALIוולט 
וזרוע מתאמת לעמוד דגם אבן   KV10ם ועליית מתח עד נגד ברקיכולל רכיב הגנה 

 גבירול. 

 6,800.00 יח'  

91.08.1260 

"ז  מאעמוד הכולל: מגש אביזרים עשוי מחומר פוליקרבונט כבה מאליו לשקע חשמל ב
" או  BC3, דגם "SOGEXI, מהדקי הסתעפות תוצרת 30mAא'   2x16משולב פחת 

ושת, חוט פלדה מתוך שרוול מבודד  ארקה מנחשווה ערך לפי כמות הכבלים, פס ה
 ס"מ, הכל קומפלט מותאם לדרישות מחלקת מאור  70באורך 

 800.00 יח'  

91.08.1270 
מת, לרבות חציבה ביסוד הבטון,  ייזיית תאורה ק התחברות לעמוד תאורה קיים או מרכ

 הוספת מהדקים וחיבור למגש ו/או מרכזיית תאורה 
 600.00 יח'  

91.08.1280 
  1KVממ"ר עשויה מגומי בידוד עד   N2XY 5x16ציאות לכבל חשמל י 5פצלת מ

 להתקנה על כבלי חשמל. 
 80.00 יח'  

 700.00 קומפ'  , קומפלטM3תוצרת "" ,  (Yאו   Tכולל ממ"ר ) 16*5מופה אפוקסי לכבל בחתך עד  91.08.1290

91.08.1300 
כושר ניתוק   A16ס עד קוטבי כולל ניתוק אפ-מגש חיבורים לפתח עמוד כולל מא"ז דו 

KA10  ממ"ר ופס הארקה.  35מותקן בקופסת פלסטיק, מהדקים לכבלים בחתך עד 
 600.00 יח'  

 100.00 יח'   KA10שר ניתוק .כו A16נוסף עד קוטבי -תוספת מחיר עבור כל מא"ז דו 91.08.1310

91.08.1320 
  40°Cואט עד   2000להתקנה בראש מעגל חד פאזי עד   -מגביל זרם הנעה לפנסי לד  

 . EN-ICL-R, כדוגמת דגם 75°C -ואט ב  1300ועד 
 400.00 יח'  

91.08.1330 

.  DALI עבור תוכנת ניהול לשליטה ובקרה על כל גוף תאורה בעל כתובת  IDתוספת  
תאפשר ביצוע הפעלה וכיבוי יזומים באופן ידני ממרכז הבקרה או במשטר של  ה התוכנ

בוצות שיקבעו ע"י המזמין. התוכנה או לפי קשעון אסטרונומי, עמעום כל יחידה  
מכל מרכזייה. התוכנה תאפשר הצגת גופי   SATECתאפשר הצגת נתוני יחידת ה  

ר כולל תכנות  חיומם באתר. המהתאורה על מפה אינטראקטיבית בהתאם למיק
הבקרים וההתאמה לתוכנת הניהול קומפלט ליחידה, כולל קבלת מידע מהניוד בלוח,  

רוש לחיבור כל המערכת לבקרת התאורה ועבודה תקינה  ר וכל הדכולל  מגעי עז
 לשביעות רצון המזמין. 

 200.00 יח'  

91.08.1340 

קווי, לתאורת    DALIת בתקשורת כולל תוכנה ייעודי Lumi Masterבקר תאורה מדגם 
להתקנה במרכזיית   LEDרחובות עם גופי תאורה מכל סוג שהוא בטכנולוגיית נורות  

, ממשק תקשורת  RJ45כננת של עת"א, כולל כניסת אינטרנט ו/או מתותאורה קיימת  
כתובות   255לשליטה על עד   DALIערוצי תקשורת   EN-CDC-street,  4, מדגם  485

(. מתאים לשליטה מבקר של  DALIשק תקשורת ממרים הכוללים דיגיטליות )דרייב
פקי כח  עיריית ת"א המותקן במרכזיה וממרכז הבקרה במח' מאור עת"א כולל ס

DALI מדגם .EN-DALI LINE-255-GW/TA   'ספק חב' אנלטק או ש"ע מאושר מח
 מאור עת"א. 

 25,000.00 יח'  

91.08.1350 
" שיאושר ע"י המזמין,  דק ת "חשמלאי בותשלום בגין בדיקת מתקן תאורה באמצעו

 , כולל כל התיאומים 200A*3למתקן בגודל חיבור של עד 
 3,000.00 קומפ' 

91.08.1360 
ה מעמוד ח"ח נושא תאורת רחוב לעמוד תאורה מתוכנן, קומפלט, כולל  יבור הזנח

 מ'  3התקנת פח הגנה מגולוון על עמוד חח"י בגובה עד 
 800.00 קומפ' 

91.08.1370 
דה מגולוונת למרכזית תאורה, במידות הארון, שקועה ביסוד בטון  פלסגרת התקנה ממ

 כולל אומים ודסקיות  1/2עם ברגים בקוטר "
 350.00 יח'  



 

321 

 

91.08.1380 

תוצרת חב' אלגותים או ש"ע מכל סוג   BLG-02-EHיסוד בטון לעמוד מחסום מדגם 
, ברזל  ורירת/חציבת הבס"מ כולל חפ 200x300x150במידות   30-שהוא יצוק מבטון ב 

מ"מ, הארקת יסוד ליסוד, הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי   12זיון בקוטר 
שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט ובהתאם   קיות וכל יסוד, אומים, דס

 לתכניות פרטים מחסומים חשמליים. 

 7,000.00 יח'  

91.08.1390 

בשני ערוצי לולאת גלאי   מך ים או ש"ע תותוצרת חב' אלגות LD-2גלאי כביש מדגם 
מבוסס על מיקרו פרוססור תוצרת חב' "אלגותים" ישראל או ש"ע בהתאם לתכניות  

 יוחד. ט טכני מולמפר

 2,500.00 קומפ' 

91.08.1400 

ס"מ ובקוטר   70בגובה  316Lעמוד מחסום קבוע נגד התפרצות עשוי מנירוסטה מסוג 
מחשוב ושפ"ע עת"א, ספק חב'  ' מאושר מח K4 מ"מ רמת מיגון  20מ"מ ובעובי  250

 אלגותים או ש"ע. 

 4,000.00 יח'  

91.08.1410 

-BLG-02מדגם  ST-52 /ST-42   316Lמסוג עמוד מחסום חשמלי עשוי נירוסטה 
EH-L  תוצרת חב' אלגותים או ש"ע רמת מיגוןK-4    מ"מ   250ס"מ ובקוטר  70ובגובה

צרת חב' "אלגותים" ישראל  תואזי. המחסום פ-מ"מ כולל מנוע חשמלי תלת  20ובעובי 
 . IP68או ש"ע. המחסום כולל כל אביזריו מגיע ברמת אטימות  

 20,000.00 קומפ' 

91.08.1420 

לוח חשמל פיקוד מחסומים חשמליים עבור שני מחסומים לכל צומת, מאושר מח'  
מחשוב ושפ"ע עת"א. לוח חשמל פיקוד ייוצר בהתאם לחוק החשמל ולתקן לוחות  

, כולל יסוד בטון במידות הלוח  IP65ח חשמל יכלול רמת אטימות לו. 61439חשמל 
 והארקת יסוד בהתאם לחוק החשמל. 

 24,000.00 יח'  

91.08.1430 
תוספת ללוח חשמל פיקוד מחסומים עבור שילוב של בקרת מצלמות עת"א ומתג מסוג  

IK3300  'תוצרת חבSISCO .ספק חב' אלגותים או ש"ע , 
 7,000.00 יח'  

91.08.1440 
בגובה   316Lגלאי/עין פוטו אלקטרי לבטיחות כולל עמוד נגדי עשוי מנירוסטה מסוג 

 ע מאושר מח' מחשוב ושפ"ע עת"א. ים או ש"ס"מ, ספק חב' אלגות 70
 3,500.00 יח'  

91.08.1450 
מ"מ, כולל   20עובי דופן  316Lמ' עשוי מנירוסטה  1.5עמוד רמזור אדום ירוק בגובה 

 ח' מחשוב ושפ"ע עת"א. מ , מאושר LEDת נורו
 4,600.00 יח'  

91.08.1460 
חסומים עצמם  פיקוד למממ"ר בין ארון חשמל  12x2.5 N2XYכבל חשמל פיקוד מסוג 

 כולל צנרת חשמל. 
 25.00 מטר  

91.08.1470 
  3x80א' עד  3x40תוספת לארון פיקוד חשמל מחסומים עבור ארון ייעודי למונה חח"י 

 הלוח והארקת יסוד בהתאם לחוק החשמל.  ות וד בטון במידא' כולל יס
 10,000.00 קומפ' 

91.08.1480 
קום מאושר מח' מחשוב ושפ"ע  ואינטר   LPRתוספת לעמוד משולב לרמזור ומצלמת 

 עת"א. 
 11,000.00 קומפ' 

 3,800.00 קומפ'  . IP65ארון לחצני הפעלה דרגת אטימות  91.08.1490

 25,000.00 קומפ'  מח' מחשוב עת"א.  רתת זיהוי מאושבדרג  LPRמצלמה  91.08.1500

91.08.1510 
אושר מח'  עת"א ומ אינטרקום יחידת קצה ומערכת אינטרקום מחוברת למוקד בטחון 

 מחשוב עת"א. 
 11,000.00 קומפ' 

91.08.1520 
תשתית כבלים מצלמות, רמזורים ואינטרקום, כולל צנרת חשמל, מאושר מח' מחשוב  

 עת"א. 
 20.00 קומפ' 

 3,500.00 קומפ'  חייגן סלולרי לא כולל כרטיס סים מאושר מח' מחשוב ושפ"ע עת"א.  91.08.1530

91.08.1540 
מטר ופינוי כל מרכיב ממרכבי העמוד   45קיים בגובה עד   H.Mורה .פרוק עמוד תא

 כאשר הוא ארוז ועטוף, למקום שיורה מנה"פ 
 8,530.00 יח'  

91.08.1550 

מטר פינוי היסוד למקום   45קיים בגובה עד   #H.Mוד תאורה #פרוק יסוד קיים של עמ
ש   בנה הכבי שיורה מנה"פ מילוי החפירה במצע סוג א' מהודק בשכבות בהתאם למ

 לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף

 1,500.00 יח'  

91.08.1560 
פירוק יסוד בטון עמוד חח"י קיים מכל סוג שהוא ובכל גודל לצורך הוצאת עמוד חח"י  

 הפסולת בטון למקום שפך מאושר עת"א ובאישור המפקח, קומפלט.  וקים, כולל סילקי
 500.00 מ"ק  

91.08.1570 
כולל חיבור כבלי חשמל לתוך הפילר וכל העבודות   רשת חח"י התקנה והצבת פילר 

 הנוספות בהתאם להנחיות מפקח חח"י מחוז דן. 
 5,000.00 קומפ' 
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91.08.1580 

מ', מותקנים   10מ' או  8.5מעץ בגובה  ה ת עמודי תאורמערכת תאורה זמנית הכולל 
רה  גופי תאו ס"מ,  100/100/100על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 

" או ש"ע מאושר לרבות זרוע מגולוונת כנדרש,  10" או "מרס 25און -דוגמת געש "אור 
ל  ולהכל מושלם כ ווט, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה,   250לרבות נורת נל"ג 

כל חומרי העזר, אישור המתקן ע"י בודק מוסמך, חיבור המתקן לחשמל והפעלתו,  
יוד. המחיר מתייחס לעמוד בודד לתקופה של  פינוי הצניתוק המערכת בגמר השימוש ו

יום לרבות אחזקה ותפעול והעתקת מיקום ככל שיידרש לכל אורך תקופת הביצוע   30
  החוזית. 

 800.00 חודש \יח' 

 נופיעבודות פיתוח 

  
  7ריצוף ממרצפות משתלבות מדגם "אקרסטון" תוצ' חב' אקרשטיין או ש"ע. בעובי 

 בגימור מלוטש או מסותת   שונים , ס"מ במידות ובגוונים 
 204.00 מ"ר 

91.40.0010 
ס"מ בגמר    7ס"מ ובעובי   16/24ריצוף באבנים משתלבות דגם "ליניארית" במידות 

 ס"מ  5"אקרשטיין" לרבות חול    חור פחם, תוצרתמבריאנו,  בגוון שאו
 210.00 מ"ר 

91.40.0020 
ס"מ  בגמר   7ובעובי ס"מ   10/40ריצוף באבנים משתלבות דגם "אבן הרובע" 

 ס"מ   5אומבריאנו, בגוונים, תוצרת חב' "אקרשטיין" לרבות חול 
 210.00 מ"ר 

91.40.0030 
מ  בגמר  ס" 10מ ובעובי ס" 10/40ן הרובע" ריצוף באבנים משתלבות דגם "אב

 ס"מ חול   5אומבריאנו, בגוונים, תוצרת חב' "אקרשטיין" לרבות 
 235.00 מ"ר 

91.40.0040 
ונליות בגמר אומבריאנו, בגוונים שונים, ע"פ מודול. תוצרת חב'  ים פוליג ריצוף באבנ

 ס"מ חול או סומסומית  5"אקרשטיין" לרבות 
 360.00 מ"ר 

91.40.0050 
בגוון לבחירת   FLAMEDס"מ  בעיבוד  4ת בעובי ט, במידות שונוריצוף מאבן גרני

 האדריכל. 
 360.00 מ"ר 

91.40.0060 
ס"מ תוצרת חב'   40/40" במידות 6טר פנימי רנטו בקוחבק דגם "תל אביב" בגמר ט

 "אקרשטיין" 
 320.00 קומפ' 

91.40.0070 
בגמר  ס"מ    7"מ ובעובי ס  10/40ריצוף באבנים משתלבות דגם "אבן הרובע" 

 , בגוונים, תוצרת חב' "אקרשטיין"  אומבריאנו 
 350.00 מ"א 

91.40.0080 

  83ס"מ ובגובה  104/38.5ידות ברזיית מים מקוררים מבטון טרום בגמר חלק, במ 
ס"מ, עם ברז לחצן מוגן אנטי וונדלי, לרבות יחידת קירור ובריכת ניקוז. דגם "שיאון"  

 קנה  " לרבות הובלה והת תוצרת חב' "שחם אריכא

 20,000.00 יח' 

91.40.0090 

 תוצרת "עמית ריהוט רחוב וגן" או ש"ע, כולל  אשפתון מפח מנוקב דגם "אביב על רגל"
בשרשרת, מאפרה וחריטת לוגו העיריה   ליטר מפח מגולוון קשור   45פח  פנימי בנמיכל 
 כיוונים. לרבות הובלה והתקנה  בשני

 1,030.00 יח' 

91.40.0100 

 עמוד תאורה עם מתקן תליה המושחל  לוי על דגם "אביב", ת  אשפתון מפח מנוקב 
ור  ולוון קש ליטר מפח מג  45בנפח   במגרעות שבעמוד התאורה. ן כולל מיכל פנימי

 בשרשרת,מאפרה וחריטת לוגו העיריה בשני כיוונים. לרבות הובלה והתקנה
 1,280.00 יח' 

91.40.0110 

  83"מ, ובגובה ס  60/45במידות  חב' הדס או ש"ע,  ספסל דגם "אביב יחיד" תוצרת
ס"מ, עשוי מרגלי יציקת ברזל, לרבות ידיות, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע  

 רבות הובלה והתקנה ם נגיש לבלזור. דג 

 2,000.00 יח' 

91.40.0120 

ספסל דגם "אביב תלת מושבי" עם שולחן אמצעי ומסעד יד. תוצרת חב' הדס או ש"ע,  
עשוי מרגלי יציקת ברזל, לרבות ידיות, מחופה  ס"מ,  83בגובה ס"מ, ו   180/45דות במי

 והתקנה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור. דגם נגיש לרבות הובלה  

 3,000.00 ח' י

91.40.0130 

תוצ' 'שחם אריכא' או ש"ע,   8020עמוד הטענה סולרי ) למכשירים סלולריים( מק"ט 
ס"מ, נגיש    164עליון  ס"מ, רוחב חלק  31.5חב גוף העמוד ס"מ, רו 260מידות גובה 

לנכים, מיותר מחומר ממוחזר, עם תאורה. העמוד ניתן להצבה במרחב העירוני, בעל  
יים איכותיים בחלקו העליון של העמוד. הטענה מהירה במיוחד שקעי  ים סולארפאנל
USB טטית בחום,  מוגני מים. עשוי מתכת, כל חלקי המתכת צבועים צביעה אלקטוס

 לרבות הובלה והתקנה . WPC"מ בשילוב מ 8פח 

 17,000.00 יח' 

91.40.0140 
ס"מ   55גובה וב  6טר ", בקו316עמוד מחסום קבוע לרכב דגם "גליל חלק", מפלב"ם 

 לרבות הובלה והתקנה
 1,400.00 יח' 



 

323 

 

91.40.0160 

  316Lמ עמוד מחסום "גליל חלק נשלף" תוצרת חברת "הדס" או שגב או ש"ע מפלב"
תכת מרותכת בראש העמוד ועם מנגנון שליפה ע"י  מ"מ, עם כיפת מ  150בקוטר 

ומנעול  סה צלחת "צינור כוס" שקוע ומבוטן בקרקע אליו מוחדר העמוד, כולל מכ
 . לרבות הובלה והתקנהL316)קומפלט לעוד(. פלב"מ 

 1,500.00 יח' 

91.40.0170 

ס"מ,   90בגובה מ"מ   40נור בקוטר  , ציL316מאחז יד למדרגות מנירוסטיה פלב"מ, 
מ', כולל עיגון בקרקע או ע"ג   1.50מ"מ כל  40מכופף בקצוות ומרותך לעמודים בקוטר 

 שמאחוריו. או גדר    קיר מסד או בצמוד לקיר

 1,300.00 מ"א 

91.40.0180 

ס"מ,   90מ"מ בגובה  40, צינור בקוטר L316מאחז יד לרמפת נכים מנירוסטה פלב"מ 
מ', כולל עיגון בקרקע או   1.50כל  2"-2.5בקוטר "ת ומרותך לעמודים מכופף בקצוו

 ע"ג קיר מסד או בצמוד לקיר או גדר שמאחוריו. 

 1,500.00 מ"א 

91.40.0190 

מ"מ   40, מזוג צינורות בקוטר L316ד "כפול" למדרגות, מנירוסטה פלב"מ מאחז י 
לצינור בצורת קשת  ס"מ, מכופפים בקצוות ומחוברים ביניהם, מרותכים   90בגובה 

מ', כולל עיגון בקרקע או   1.50כל  2.5המרותך לעמודים בקוטר " 1"-1.1/4בקוטר "
 ע"ג קיר מסד. 

 2,000.00 מ"א 

91.40.0200 
, בגובה  316ס"מ, פלב"מ   5ה על צמחיה מצינור מכופף מנירוסטה בקוטר מעקה הגנ

 ס"מ.  185ובאורך  40
 370.00 מ"א 

91.40.0210 

מ"מ   10מ' מפלח ברזל בעובי  1.00/1.60ידות מה לעץ מלבנית, בממסגרת תיחום גו
ם  ס"מ, עיגון בקרקע באמצעות יתדות המרותכי  15מגלוון ללא צביעה בתנור, בגובה 

 ומעוגנים ביסודות בטון. המסגרת מתוקנת בגובה הריצוף כולל יסוד בטון.   למסגרת
 1,000.00 יח' 

91.40.0220 
גין צביעה  מ"מ הנ"ל, ב  10מפלח ברזל בעובי  תוספת למסגרת תיחום גומה לעץ
 בתנור, בגוון לפי סטנדרט העיריה. 

 45.00 מ"א 

91.40.0230 
מ"מ הנ"ל בגין זויתן לפי פרט   10י רזל בעוב תוספת למסגרת תיחום גומה לעץ מפלח ב

 אדריכל. 
 200.00 מ"א 

91.40.0240 

  HDPEפוליאתילן מצינור   Tree Tube Basicיחידת נטיעה מודולרית לעצים מסוג 
ס"מ, לרבות פתח שתילה עם    110מ' ובקוטר חיצוני של  3ך וזק בפלדה באור מח

הנחה והתקנה ע"פ מפרט    . שינוע,מכווין שורשים וכן מערכות איוורור והשקיה מובנים
 בהתאם לפרט במפרט המיוחד יבואן. 

 5,500.00 קומפ' 

91.40.0250 
מערכת איוורור  לרבות  Tree Tube Basicיחידת הארכה מודולרית למערכת מסוג  

 בהתאם לפרט במפרט המיוחד    והשקיה
 1,850.00 מ"א 

91.40.0260 
אן חב' גנרון. שינוע, הנחה  , יבוTree Parkerיחידת נטיעה מודולרית לעצים מסוג  

 בהתאם לפרט במפרט המיוחד   והתקנה ע"פ מפרט יבואן
 1,600.00 קומפ' 

91.40.0280 
גיאוטכני ומוצנע בעומק של  מ"מ, עטוף בבד  110כולו, בקוטר  שרוול שרשורי ,מחורר

 ס"מ מתחת לפני הריצוף 40-כ
 100.00 מ"א 

91.40.0290 

מ"מ   80מ' כולל הנחת צינור שרשורי בקוטר 1בעומק  חפירה והסדרת פתחים לעצים
ס"מ    20מ' סביב בית השורשים, וכולל שכבת חצץ בתחתית הבור בעובי  1.4באורך 

 עפר וכיסוי לאחר השתילה.   לל פינוי עודפיריעה גאוטכנית. כו בתוך שק י

 275.00 יח' 

91.40.0310 

או   מור נירוסטה'  בגיElgo-teamתוצרת חב' ' לנגיפה מערכת עמודי מחסום קבועים 
המחיר כולל הובלה   המחיר הינו לזוג עמודיםבהתאם למפרט הטכני המיוחד. שו"ע  

 . התקנה ויציקת היסוד וכל הדרוש 
 9,800.00 זוג 

91.40.0310 

או שו"ע   '  בגימור נירוסטה Elgo-teamתוצרת חב' '  נשלפי לנגיפהום עמודי מחס 
ודד המחיר כולל הובלה התקנה  לעמוד ב  המחיר הינובהתאם למפרט הטכני המיוחד. 

 . ויציקת היסוד וכל הדרוש
005,600. יח'   

91.40.0320 

'  מ 0.3קע לעומק מ', מעוגנים לקר 1.9ס"מ באורך כלי  32/32מגן מרובע לעץ במידות 
זוגות פלחים   2לפחות, לפי דוגמת אגף שפ"ע. המגן עשוי מקונסטרוקצית פלדה של

חישוקים   3טה בשיפוע ומחוברים ברתוך ע"י תוכים לממ"מ ח  10/40אנכיים במידות 
 לגובה מאותו פלח. 

 363.00 יח' 

91.40.0330 
יח  לל מנעול רב בראסטר משוריין , כוחבק הגנה ממתכת אל חלד לארונות הגנה מפולי 

 ס"מ  50לארונות באורך עד 
 1,450.00 יח' 

91.40.0340 
וכל הנחיות   הגנה,שלט שימור עצים במהלך העבודות כולל התקנת גדר לצורך 

 לעץ בכל קוטר וגודל   האגרונום
 200.00 יח' 

 סלילת כבישים ורחבות
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91.51.0010 
  25יט גודל מכס' מתערובת אבן דולומס"מ   7שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 

 לרבות פיזור והידוק  PG6810( ביטומן 1מ"מ )"
 58.00 מ"ר 

91.51.0020 
  25בת אבן דולומיט גודל מכס' "מ מתערוס  5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 

 לרבות פיזור והידוק  PG6810( ביטומן 1מ"מ )"
 41.50 מ"ר 

 15.00 מ"ר  PG7410במקום  PG7610תוספת לאספלט עבור ביטומן  91.51.0030

 104.00 מ"א  תוספת מחיר לאבן עליה לרכב עבור גמר אקרסטון  91.51.0040

 44.00 מ"א  "מ עבור גמר אקרסטון ס  23/15/50תוספת מחיר לאבן מעבר  91.51.0050

91.51.0060 
ס"מ בגימור    50ס"מ ברדיוס   30/50/25אבן חיצונית או פנימית לאבן שפה רחבה 

 טון רסאק
 166.00 יח' 

 35.00 מ"ק  או פסולת \גרות והיטלים בגין פינוי עודפי עפר ו תשלום א  91.51.0070

91.51.0080 
ס"מ    150ס"מ ועד  50ויין בעובי מעל מבטון מזאו סלאריים \הריסת קירות דיפון ו 

 לרבות ,ניסור הקירות , חיתוך הזיון , פינוי לאתר מאושר ותשלום אגרות 
 1,300.00 מ"ק 

 18.00 מ"ר   ס"מ   20ס"מ ועד  10-אספלט בעובי מ קרצוף מיסעת  91.51.0090

91.51.0100 
 -הרס  עפר ללא  כרייה וחישוף תשתיות בשאיבה ציקלונית באמצעות מערכת שאיבת 

BRUTUS  .הכוללת ציוד פניאומטי ועובדים 
 12,000.00 י"ע 

 קווי מים ביוב ותיעול 

 100.00 מ"א  .   1/4" -ל  3/16" -מ 12טר " של צינור פלדה בקותוספת עבור הגדלת עובי דופן  91.57.0010

 80.00 מ"א  .   1/4" -ל  3/16" -מ 10תוספת עבור הגדלת עובי דופן של צינור פלדה בקוטר "  91.57.0020

91.57.0030 
לפחות    8%עבור חול דיונות בתוספת צמנט ביחס של  57.206.0010תוספת לסעיף 

 ר מקומי החפור י מילוי חוזר מחומכמפורט במפרט המיוחד, ובניכו
 15.00 מ"ק 

 CLSMבתערובת או לצורך ביצוע מבנה כביש \ו  או בורות \ ומילוי תעלות   91.57.0040
 300.00 מ"ק 

 שעות(  4עם תוספת חומר להתקשות מהירה )עד  CLSMכנ"ל, אך מילוי בתערובת  91.57.0050
 315.00 מ"ק 

 הסדרי תנועה זמניים 

 3,000.00 י"ע  ה זמנייםצביעה להסדרי תנועצוות  91.97.0010

 2,005.00 קומפ'  ש"ע   4.5עד -ביצוע נוהל אדום/לבן בהתאם להנחיות עיריית תל אביב כולל צביעה  91.97.0020

 3,298.00 קומפ'  ש"ע  9עד -ביצוע נוהל אדום/לבן בהתאם להנחיות עיריית תל אביב כולל צביעה  91.97.0030

 9,359.00 י"ע  ריות. ל צוות מחיקה בכדויום עבודה ש 91.97.0040

 15,375.50 י"ע  יום עבודה של צוות מחיקה בהתזת מים.  91.97.0050

91.97.0060 
 ס"מ מאושר ע"י וועדה בין משרדית  75בגובה עמוד גמיש מחזיר אור 

 )כולל כל האביזרים והתקנה( 
 280.00 יח' 

91.97.0070 

  לה, המחיר כוללומע W2רוחב פעיל   עם  T3מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות 
לרבות הובלה התקנה ופירוק    את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

 ט ככל שיידרש י הפרויקבסוף תקופת הביצוע ושינוע בשטח
 1.60 יום \ מ"א

91.97.0080 
ע"פ פרט  תוספת למעקה בטיחות  עבור גדר רשת זמנית  בגובה  תקני להולכי רגל  

 במ' ליום  וי. מחיר ההשכרה הינו  רוק ופינבה ופיכולל הובלה, הרכ  המחיר יצרן 

 0.90 ליום \ מ"א

91.97.0090 
העברה ממקום למקום  הרכבה ו  לרבות הובלה   מ'  1.1קשיח בגובה של  PVCגדר 

 בשטח הפרויקט ככל שיידרש 
 0.5 יום \ מ"א

91.97.0100 
תנועה,  -אייה, עציר-ת'', קוויצביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב/כתום )''קוביו 

 חודשים  6-( , כולל אחריות ל וכו' חיצים ם למעבר חציה, פסי
 16.00 מ"ר 

 16.00 מ"ר  חודשים  6-לל אחריות ל כו  ביעה ס"מ )מ"ר( צ  30קווי ניתוב  91.97.0110

91.97.0120 
  6-ס''מ בצבע  חד רכיבי, גוון לבן/צהוב/כתום , כולל אחריות ל  10קו ניתוב ברוחב 

 חודשים 
 1.80 מ"א 

91.97.0130 
ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון כתום עם מרחק בינהם    10ניתוב כפול, ברוחב קו 

 חודשים  6אחריות (, כולל 10:10:10ס"מ ) 10של 
 2.80 מ"א 
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 3.60 מ"א     חודשים 6כולל אחריות   צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים  91.97.0140

 37.00 מ"ר  "י לחץ מים  העלמת צבע ע  91.97.0150

91.97.0 61 0 
הסתרה ארעית של  שטחי צבע באמצעות כיסוי בצבע שחור ופיזור חול קוורץ בתוספת  

 ס"מ מכל צד  2.5של 
 18.00 מ"ר 

91.97.0170 

מ' דוגמת   3.5מ' ובאורך  2.0בגובה  ANTI CLIMBיידת ממתכת מגלוונת מסוג גדר נ
OUTDOOR  מ בעובי דופן  מ 38ר מכופף קוטר או ש"ע עם מסגרת מעוגלת מצינו"

למניעת טיפוס לרבות    40/260/2.3,2.5הם רשת מרותכת במשבצות ימ"מ ובינ 1.2
ר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק  גרת. הגד משולשי הקשחה בצמוד לפינות המס

.  והעברה ושינוע בכל שטחי הפרויקט הרכבה ופירוק המחיר כולל ממוחזר או בטון. 
 מ"א( למ' גדר ביום . )  מחיר ההשכרה הינו

 1.20 יום \ מ"א

91.97.0180 
תמרור מורכב על עמוד כולל העמוד או הרכבה על מעקה הבטיחות כולל אספקה  

 וקה הצבה פירוק ותחז 
 1.30 יום \יח' 

 2.00 יום \יח'  עם טעינה סולרית מחיר השכרה ליום כולל אספקה הצבה ואחזקה  932פנס מהבהב  91.97.0190

 1.30 יום \יח'  ת כולל אספקה, הצבה, פירוק ואחזקה עקה או על תושבמורכב על מ   930ר תמרו 91.97.0200

 1.40 יום \יח'  זוקה ירוק ותחתושבת גומי מחיר השכרה כולל אספקה התקנה פ 91.97.0210

91.97.0220 
, מחזיר אור רב עוצמה   90צלע    901שלישיית פנסים מהבהבים, מורכבים על תמרור 

 בות אספקה, הצבה ואחזקה השכרה ליום, לריסוד בטון. מחיר  עם   3עמוד "   לרבות
 8.00 יום \יח' 

91.97.0230 
פירוק   התקנה,  ,  אספקה   צור,ילרבות י  D.Gלטים מכל סוג שהוא בדרגת מחזיר או ש

 )מ"ר(   ואחזקה 
 2.50 יום \' מ"ר

 25.00 יח'  צדדי ממתכת מותקן בנעיצה והדבקה  -אור חד -סמן מחזיר 91.97.0240

 30.00 יח'  כת מותקן בנעיצה ובהדבקה  צדדי ממת -ור דוא-סמן מחזיר 91.97.0250

91.97.0260 
יות( לרבות צוות  ים עירונצוות אבטחה לרבות עגלת חץ קטנה וכל הציוד הנדרש )בדרכ

אנשים +טנדר+כל אביזרי הבטיחות הנדרשים מחיר ליום עבודה עד    2אבטחה כולל 
 ש"ע  10

 2,100.00 י"ע 

 200.00  וות אבטחהעת עבודה נוספת לצש 91.97.0270

91.97.0280 
צוות אבטחה לרבות עגלת חץ גדולה וכל הציוד הנדרש )בדרכים בין עירוניות( לרבות  

אנשים +טנדר+כל אביזרי הבטיחות הנדרשים מחיר ליום עבודה   2 טחה כוללצוות אב
 ש"ע  10עד 

 2,300.00 

 200.00  שעות עבודה נוספות לצוות אבטחה 91.97.0290

91.97. 0003  

  הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי  עגלת חץ וכל 
שעות.   24יום עבודה הינו  – ות אבטחהבדרכים בין עירוניות , ללא צועבוד עבודה   

 650.00 י"ע 
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 ' לחוזההספח נ
 

 רשימת תוכניות ומערכת תוכניות לעבודות,  

 ם הנדסי )יצורפו לכל עבודה בנפרד( כניות ואישור תיאותו
 

 3/20מס'  חוזהמחלק בלתי נפרד  המהווה
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחוזה 1'וספח נ
 

 ת מתמדת לחוזה נוסח ערבו
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 3/20מס'  חוזהמחלק בלתי נפרד  המהווה
 
 

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6גרשון 
 תל אביב

 

 ___ ערבות מס' _________________ הנדון:
 
 

     "( אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקש__________ )להלן: "לבקשת _____ .2
"(, אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי כום הערבותסשים( )להלן: "שקלים חד )שניים וחצי מיליון₪  2,500,000

ש כלפיכם על פי להלן, שתדרשו מאת המבקש בקשר למילוי התחייבויות המבק 2ההצמדה המפורטים בסעיף 
 .לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפרויקט שידרת הקרייה 3/20 זה מסגרת מס' חו

 

ניה למגורים כאשר המדד הבסיסי הוא למדד תשומות הבלעיל, יהיה צמוד  1ום הערבות האמור בסעיף סכ .3
. אם "(המדד הבסיסי)להלן: " 2020שנת  ספטמברבגין חודש  2020שנת  אוקטוברחודש בהמדד שפורסם 

בוה מן המדד "( יהיה גהמדד החדשסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: "המדד שיפור
ל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד בות כשהוא מוגדהבסיסי, נשלם לכם את סכום הער

 ם הערבות.חול כל שינוי בסכוהבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא י
 

ימים מיום קבלת  7ת הנ"ל תוך אנו מתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את סכום הערבו .4
להטיל עליכם לנמק דרישתכם זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות  ונה בכתב, מבלידרישתכם הראש

 האמור מאת המבקש.
 

יע אלינו באמצעות פקסימיליה, טלקס או מברק ן פרושה דרישה שתגדרישה בכתב כאמור בערבות זו, אי .5
 ם לערבות זו.ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא

 
 ___ ועד בכלל.יום __________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל .6

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .7

 
 
 

 __חתימה__________________________   תאריך____________________________

 
 

 
 
 
 

 לחוזה 2'וספח נ
 

 נוסח ערבות ביצוע על פי תנאי החוזה
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 3/20' מס חוזהמחלק בלתי נפרד  המהווה

 
 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 6גרשון 

 ל אביבת
 

 ערבות מס' ____________________  הנדון:
 
 

 "( אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשלבקשת _______________ )להלן: " .1
"(, אשר יהא צמוד בהתאם סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: " ____________) ____________ ₪ 

למילוי התחייבויות המבקש כלפיכם  מאת המבקש בקשרלהלן, שתדרשו  2אי ההצמדה המפורטים בסעיף לתנ
 .ח ותשתיות בפרויקט שידרת הקרייהיצוע עבודות פיתולב 3/20מס' על פי חוזה מסגרת 

 

לעיל, יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים כאשר המדד הבסיסי הוא  1יף הערבות האמור בסע סכום .2
המדד )להלן: "________שנת  ________ן חודש , בגי________שנת  ________ בחודששפורסם  המדד

"( יהיה המדד החדש"(. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: "הבסיסי
המדד החדש מדד הבסיסי, נשלם לכם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית גבוה מן ה

ה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי המדד החדש שוו לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי
 בסכום הערבות.

 
ימים מיום קבלת  7וך כום הערבות הנ"ל תאנו מתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את ס .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם 
 .אמור מאת המבקשה
 

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסימיליה, טלקס או מברק  .4
 זו. רישה בהתאם לערבותודרישה כזו לא תיחשב כד

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ ועד בכלל. .5

 
 נה ניתנת להעברה.ערבות זו אי .6

 
 
 

 חתימה____________________________   _____________תאריך_______________

 

 
 

 לחוזה ז'ספח נ

 נספח הוראות ביטוחיות
 3/20מס'  חוזהמחלק בלתי נפרד  המהווה

 

  :בלבד לצורך נספח זה
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 ", הכוונה ל: אחוזות החוף בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה.החברההגדרת "

 העירוניות ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.  פו ו/או החברותי-, הכוונה ל: עיריית תל אביב"העירייה"רת הגד

 ו/או מנהליו.משרד התחבורה ו/או עובדיו  -", הכוונה ל: מדינת ישראל המדינההגדרת "

 ו/או מנהליו. בע"מ, תאגיד המים והביוב ו/או עובדיו 2010", הכוונה ל: מי אביבים מי אביביםהגדרת "

 וניים בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה.יבי תחבורה עיר, הכוונה ל: נת"נת"ע"הגדרת 

בר על הצדדים הוראות בד התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולויובהר כי 
ל שירותים פיננסיים )ביטוח( המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח )אישור ביטוח אחיד( מכוח החוק לפיקוח ע

ר בעניין זה. למען הסר ספק נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי , או כל חוק אח1981 – התשמ"א
בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין יטוחים בהתאם למצוין חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ב

מנת להתאימם וי ביטוחיו על ור הביטוח האחיד, מתחייב הקבלן לגרום לשינהאמור בנספח זה לבין האמור באיש
 להוראות הסכם זה.

ים, על חשבונו, וזאת פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקי-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
ו מסירתן המאוחר מבניהם, פי הקבוע בהסכם זה ועד לסיום העבודות ו/א-החל ממועד תחילת ביצוע העבודות על

בהתאם להוראות המפקח  - אישור קיום ביטוחים ,1בנספח ז'להלן וכן  3 -ו 2רטים בסעיפים את הביטוחים המפו
המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  המצורף ומסומן, 2019-1-6על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

המפורט ר לא יפחתו מן יהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אש"(, על כל תנאאישור קיום ביטוחי הקבלן"
 "(:  ביטוחי הקבלןלהלן )להלן בהתאמה: "

ת ן בביטוח כל עוד קייממבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, יחזיק הקבל 1.1
, בחלקן או במלואן, ו/או תום שנים ממועד סיום העבודות ו/או מסירתן 7 -אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

 ועדים(;  המאוחר מבין המתקופת הבדק )

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח חבות המוצר, יחזיק הקבלן בביטוח כל עוד קיימת אחריותו על  1.2
ים ממועד סיום העבודות ו/או מסירתן, בחלקן או במלואן,  ו/או תום תקופת שנ 7 -דין ולא פחות מפי כל 
 )המאוחר מבין המועדים(;   הבדק

מתחייב הקבלן לערוך את הביטוחים למשך  אושרה ע"י החברה מראשאשר וליסה משולבת ובמידה ונערכת פ 1.3
 לעיל;  1.1התקופה כאמור בס' 

ג כאסמכתא לביטוחי הקבלן, לא גורע מחובת הקבלן לעמוד בכל יום הביטוחים אשר יוצמובהר בזאת כי אישור ק
 כם זה. הוראות הביטוח בהס

ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להמציא עותק פוליסות ים לאחר תחילת ימ 30מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עד 
 יטוחי הקבלן.זה וכן באישור קיום בביטוחי הקבלן, הכוללות את כל ההוראות הרלוונטיות המפורטות בנספח 

 

 ביטוחי הקבלן: .2

 ביטוח עבודות קבלניות .2.1

הביטוחי הדגשים לכיסוי ולהלן מס' נוסף של קיום ביטוחי הקבלן,  ורהכולל כיסוי כמפורט באיש
 שיש לכלול בפוליסה זו:

ייה המבוטח בפוליסת עבודות קבלניות )על כל פרקיה( מורחב לכלול גם את החברה, העירשם  -
שיות, וכן את מי אביבים ו/או נת"ע ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה כמבוטחות רא -והמדינה

 נוספים.כמבוטחים  -ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח )בכל דרגה( 

חודשים החלה על כל פרקיה, וכן תקופת הרצה בת  24זו כוללת תקופת תחזוקה מורחבת בת  פוליסה -
 הביטוח. חודש ימים שהינה חלק מתקופת 

 יום. 120 –ה סעיף הפסקת עבוד -

 פרק א':ההרחבות הבאות בפוליסת עבודות קבלניות הנן מעל לסכום הביטוח ב -

 רכוש עליו עובדים .א

 רכוש סמוך .ב

 הריסות פינוי .ג
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 ופיקוחתכנון  .ד

 שינויים ותוספות על פי דרישת רשויות .ה

 הוצאות נוספות הכרחיות .ו

 ח ורכוש עליו עובדים. השייך ליחיד מיחידי המבוטביטוח צד ג' לא יכלול הגבלה בגין רכוש סמוך  -

די לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור מובהר ומוסכם בזאת כי החברה תיקבע כמוטב היחיד והבלע -
עבודות ו/או לרכוש סמוך / רכוש עליו עובדים והפוליסות תכלולנה הוראה או נזק הנגרם ללאבדן ו/
 בהתאם. 

ט החברה להפסיק את המבטח מתחייב כי אם תחלי הפוליסה תכלול גם את ההוראה הבאה: -
ו אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/או ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת הביטוח, א

או כינוס נכסים, תישאר פוליסה זו, על כל תנאיה, בתוקף מלא ורציף, תעבור /להליכי פירוק וייכנס 
ניין שינויים בשם המבוטח ו/או פי הוראות החברה בכתב, לעמיידית לבעלות החברה, והמבטח יפעל על 

מיות קבלן יישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצהמוטבים על פי הפוליסה. יובהר כי בכל מקרה, ה
 פוליסה.הנקובות ב

במקרה של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות מחמת אי תשלום פרמיה, תינתן לחברה  -
 מה במקום הקבלן כדי למנוע את ביטול הכיסוי. ו/או לעירייה היכולת לשל ו/או למדינה

 ביטוח אחריות מקצועית .2.2

ה במשך תקופת הביטוח שהוגשה לראשונ חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה המבטח את
בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע העבודות 

 מתן השירותים. ו/או

 ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב וכן נזקים פיננסייםלמען הסר 
 לגוף או לרכוש. שאינם עקב נזק פיזי

₪  800,000להוצאות הגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות ע"ס  סה תכלול הרחבההפולי
או משרד /העירייה ו/או מי אביבים והרחבה זו תחול גם על החברה ו/או  –למקרה ובמצטבר 

 יסה. התחבורה ו/או נת"ע בכל מקרה וללא תלות בהרחבי השיפוי הנדרשים בפול

 חילת ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן.יאוחר ממועד ת התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא

 

 ביטוח חבות המוצר .2.3

ביטוח הוגשה לראשונה במשך תקופת ההמבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה ש
ר עם המוצרים שבנה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות ו/או בקש

 טיפל בכל צורה אחרת. ו/או סיפק ו/אוו/או הרכיב ו/או התקין 

₪  800,000הפוליסה תכלול הרחבה להוצאות הגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות ע"ס 
ם על החברה ו/או העירייה ו/או מי אביבים ו/או משרד הרחבה זו תחול ג –ובמצטבר  למקרה

 יסה. קרה וללא תלות בהרחבי השיפוי הנדרשים בפולאו נת"ע בכל מהתחבורה ו/

 רטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן. התאריך ה

 

או לחייב את קבלני המשנה מטעמו, בגין כל אחד מכלי בלן לערוך ולקיים, בעצמו ו/בנוסף לאמור לעיל מתחייב הק .3
וע העבודות, את או בקשר עם ביצסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/הרכב )כולל ציוד מכני הנד

 הביטוחים כמפורט להלן:

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

אחריות שלא יפחתו מסך של רכוש של צד שלישי, בגבולות ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק ל 3.2
 ₪ לכלי.  500,000

כוני טבע ונזק רעידת אדמה, סיעל בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד,  ביטוח "ציוד מכני הנדסי" )צ.מ.ה( 3.3
₪  1,000,000בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של 

 לכלי. 
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מובא או "כל הסיכונים" המבטח אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי לציוד וכל רכוש אחר ה ביטוח "אש מורחב" 3.4
אשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, ו ו/או מטעמו )לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או עבור

קובלים בודה כלשהם עקב הסיכונים המפיגומים, ציוד וכלי ע ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כלי הרמה
סופה, שיטפון, נזקי נוזלים רעידת אדמה, סערה ו ,בביטוח אש מורחב לרבות: אש, עשן, ברק, התפוצצות

 .פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה ,די כלי טיס, פגיעה על ידי כלי רכבות, פגיעה על יוהתבקעות צינור

מחפרים, נגררים וגוררים וכן כלים נעים מלגזות, טרקטורים, משאיות, הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מנופים, 
 ממונעים מכל סוג.

לעיל ו/או ביטוח  3.4סעיף רכוש כמפורט ב לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוחמבלי לגרוע מהאמור 
ובמקרה זה הרכב( מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט לעיל )למעט במפורש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי 

ביטוח צ.מ.ה כפוף כמו כן, אי עריכת  .להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם 19הפטור כאמור בסעיף יחול סעיף 
 , חתום על ידי הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.2נספח ז'כמצורף ומסומן גם להמצאת כתב הוויתור ה

  ההוראות הבאות: לעיל( יכללו, בין היתר, את 3.2 -ו 3.1ביטוחי הקבלן )למעט ביטוחים כאמור בסעיפים  .4

ח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים ביטוחי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוס .4.1
 ים לו. מקביל

הקבלן יכללו סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או העירייה ו/או  ביטוחי .4.2
ים מטעמם של הנ"ל ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה בכל בים ו/או נת"ע ו/או מי מהבאהמדינה ו/או מי אבי

בודות ו/או גורמים הנ"ל בעו/או המפקח, וכן כלפי כל אדם הפועל מטעם ההפרויקט דרגה ו/או מנהל 
מעט בפרויקט, וכן כלפי כל מי שהמבוטח ו/או החברה ויתרו ו/או התחייבו לוויתור על תביעת תחלוף כלפיו, ל

 ון.כלפי אדם שגרם לנזק בזד

לכל ביטוח דומה אשר נערך על ( והינו קודם Primaryהכיסוי בפוליסות ביטוחי הקבלן נחשב ביטוח ראשוני ) .4.3
ו/או עבור מי מהם והמבטח מוותר על כל ו/או נת"ע המדינה ו/או מי אביבים  ו העירייה ו/אוידי החברה ו/א

ככל שזכות זו הייתה מוקנית לו טל הכיסוי הביטוחי והחיוב, זכות להשתתפות מבטחי הגורמים הנ"ל בנ
 .  1981 –לחוק הסכם הביטוח, התשמ"א  59מכוח סעיף 

-מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"אמור כדי לגרוע חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. אין בא .4.4
1981. 

זו לא תוטל קובות בביטוחי הקבלן. חובה הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנ .4.5
 ל סיבה שהיא.על החברה ו/או העירייה ו/או המדינה ו/או מי אביבים ו/או נת"ע מכ

על המבוטח לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או  החובות המוטלותהמבטח מאשר בזאת כי אי קיום  .4.6
עירייה ו/או בזכויותיהם של החברה ו/או האי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע 

 לקבלת שיפוי.  המדינה ו/או מי אביבים ו/או נת"ע ו/או מי מהבאים מטעמם של הנ"ל

 ביטוחי הקבלן. בכלוההשתתפויות העצמיות הנקובות  בתשלום הפרמיותלמען הסר ספק, הקבלן יישא  .5

דם לתחילת ו התחלת עבודה ובכל מקרה קוהקבלן מתחייב להמציא לחברה לשביעות רצונה, לפני מועד קבלת צ .6
עד המוקדם בין השניים( וכתנאי מוקדם עבודות כלשהן באתר ו/או פריקת חומרים כלשהם בו ו/או בסביבתו )המו

 ם להסכם זה, את אישור קיום ביטוחי הקבלן. ת פעילותו בהתאלתחיל

נת כת תוקפו לשנה נוספת, מדי שהקבלן מתחייב להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הקבלן בגין האר
ן ביטוח אחריות מקצועית ביטוח, למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם וכל עוד הסכם זה תקף, ולעניי

 לעיל על תתי סעיפיו.  1ות כאמור בסעיף , לתקופות נוספוביטוח חבות המוצר

זה,  וחי הקבלן לבין הוראות נספחמוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביט .7
 או נספח זה. מתחייב הקבלן לשנות את הוראות ביטוחי הקבלן ולהתאימם להוראות ההסכם ו/

ם ביטוחי הקבלן ו/או התאמתו לדרישות החברה ו/או הבאים דיקת אישור קיוהקבלן מסכים ומאשר כי אין בב .8
הסכם זה ו/או על פי  צמצם את אחריות הקבלן על פימטעמה, כדי להטיל אחריות כלשהי על הגורמים הנ"ל ו/או ל

 כל דין.

קיום ביטוחי  ת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ובאישורמוסכם בזאת כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או קביע .9
קבלן, הינם בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ה

או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או המדינה ו/או מי אביבים ו/או ן. לקבלן לא תהא כל טענה ו/ו/או לפי די
אמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא ולות האחריות האו מי מהבאים מטעמם של הנ"ל בכל הקשור לגבנת"ע ו/

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
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ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ת לשאת בתשלומי דמי הביטוח על הקבלן כאמור האחריות הבלעדי .10
י ם לקיזוז על ידקיום ביטוחי הקבלן. סכומים אלה יהיו נתוניבביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה ובאישור 

 החברה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

דרישות החברה וכן לקיים על חשבונו את כל על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן על פי נספח זה כאמור,  .11
ל העבודות בשלבי ביצוען, לרבות המלצות ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה ע

רך בקשר עם העבודות, ככל שייערך, כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי ר החיתומי שייעהסק
. הקבלן יהיה אחראי כלפי החברה ו/או העירייה ו/או לעניין כיסוי פריצה וגניבה טבע, וכן את תנאי המיגון
שנמנעו עקב הפרה של  ן תגמולי ביטוחאו נת"ע ו/או מי מהבאים מטעמם של הנ"ל בגיהמדינה ו/או מי אביבים ו/

 תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו.

חים נוספים או משלימים, הקבלן ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף  .12
 נו ועל חשבונו.פי שיקול דעתו וניסיו-ביטוחים המשלימים עלרשאי לערוך לעצמו את הביטוחים הנוספים ו/או ה

בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ו/או לטובתו בקשר עם העבודות, ייכלל סעיף בדבר 
חברה ו/או העירייה ו/או המדינה ו/או מי אביבים ו/או נת"ע ו/או מי מבטח על זכות התחלוף כלפי הויתור ה

ו מנהל הפרויקט ו/או המפקח, למעט )בכל דרגה( ו/אעמם של הנ"ל ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מהבאים מט
בגין אחריות  הגורמים הנ"לכלפי אדם שגרם לנזק בזדון, וכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את 

 ף אחריות צולבת.קב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מהבאים ו/או הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיע

עניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או חלק ראות הסכם זה למבלי לגרוע מכל הוראה מהו .13
י המשנה הוא יהיה אחראי תחייב כי בהתקשרותו עם קבלנמהן יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, הקבלן מ

ם ביחס כאמור יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותילכלול בהסכמי ההתקשרות עמם, סעיף לפיו קבלני המשנה 
 להלן.   19ם וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן, וכן סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף לפעילות

את האמור בהסכם זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל  להביא לידיעת הקבלנים מטעמוכמו כן, הקבלן מתחייב 
הקבלנים  לעדית לדאוג כיתם לפעול בהתאם. על הקבלן תחול האחריות הבבכתב את הסכמתם ואת התחייבו

 יקיימו את הוראות ודרישות הסכם זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין, והן את דרישות הקבלן.

נושא באחריות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או המדינה ו/או מי מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הלמען הסר ספק 
זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו דות נשוא הסכם ע ו/או מי מהבאים מטעמם של הנ"ל בגין העבואביבים ו/או נת"

בגין כל אובדן ו/או נזק על ידי ספק ו/או קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את הגורמים הנ"ל 
פקי ו/או קבלני המשנה, בין ו הפסד שייגרם להם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מסו/א

 כאמור מכוסה באיזה מביטוחי הקבלן ובין אם לאו.נזק ו/או הפסד אם אובדן ו/או 

לכך, ו/או  נזק ו/או אירוע העלול לגרוםהקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולחברה בקרות אובדן ו/או  .14
 בדבר נסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה תחת ביטוחי הקבלן.

לניות, מתחייב הקבלן להודיע מיידית וח העבודות הקבן, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בגין ביטכמו כ
אמצעות החברה, כי נציג למפקח ולמנהל הפרויקט על קרות מקרה הביטוח ולדאוג, במקרה הצורך בתיאום וב

ה לרבות מנהל הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החבר חברת
ות על פי הפוליסה, לרבות לשתף פעולה עם דרישות המבטח ו/או ש למימוש הזכויהפרויקט ו/או המפקח בכל הדרו

ברה לנהל המשא ומתן זאת, מבלי לגרוע מזכויות החלהעביר למנהל הפרויקט ו/או למפקח כל מידע שיידרש ו
 בעצמה.

בה לעדכן הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החו היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של .15
ומי הביטוח בפוליסת העבודות הקבלניות באופן מידי, ולשלוח לחברה את אישור המבטח על ביצוע העדכון את סכ

 האמור. 

י מלא או חלקי של סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות בביטוחי הקבלן לפי ם בזאת כי בכל מקרה של מיצומוסכ .16
ן את גבולות האחריות / סכומי הביטוח על ייב הקבלן לכונזה וכן לפי אישור קיום ביטוחי הקבלן, מתח נספח

 חשבונו.  

אישור  סיבה שהיא, על הקבלן להמציאבכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל  .17
לעיל, ו/או במסגרת פוליסה  2 -ו 1ממבטחו על המשך עריכת פוליסת ביטוח העבודות קבלניות כאמור בסעיפים 

 יאושרו מראש על ידי החברה,  בידי החברה ו/או כל גוף אחר שהחברה תורה עליו. ם התנאים כפי שאחרת באות

וח על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן לום או אי תשלום תגמולי ביטלמען הסר ספק מוסכם במפורש כי תש .18
לתביעה  מכסה את העילה ו על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינוהאחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה א

 או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. בכל
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ים ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או המדינה ו/או מי אביבמקרה, לקבלן לא תהא כל טענ
 מולי הביטוח, ככל שיהיו.ל לגבי גובה תגו/או נת"ע ו/או מי מהבאים מטעמם של הנ"

או תביעה כלפי החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/ .19
, וכן כלפי כל הקבלנים, עירייה ו/או המדינה ו/או מי אביבים ו/או נת"ע ו/או מי מהבאים מטעמם של הנ"לו/או ה

המפקח ו/או הגורמים הקשורים לפרויקט ו/או לביצוע העבודות וכל הבאים הפרויקט ו/או  היועצים ו/או מנהל
ם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש ר מקביל( בגין כל נזק שייגרמטעמם של הנ"ל )אשר בהסכמים עמם נכלל פטו
רו מטעמו ו/או עבות ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או כלשהו המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודו

 )לרבות כלי רכב, כלים, מנופים וציוד מכני הנדסי( לאתר העבודות ו/או לסביבתו ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם 
ך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי נערך ביטוח ובין אם לא נער

לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות  נ"ל מכל אחריותוליסות(, והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים ההפ
זה בדבר  רע( על כל הוראה אחרת בהסכםלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יג

ו/או נת"ע ו/או כלפי מי מהבאים  פטור מאחריות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או המדינה ו/או מי אביבים
 מטעמם.

ות האמור לעיל, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול ביטוחי הקבלן או חלקם ו/או על לי לגרוע מכללימב .20
 ביטוחי הקבלן חליפי טרם הביטול. לן להמציא לחברה אישור קיוםאי חידושם, מתחייב הקב

או מי מהבאים ו/או המדינה ו/או מי אביבים ו/או נת"ע ו/ הקבלן מתחייב לשפות את החברה ו/או העירייה .21
טעמם של הנ"ל בגין כל סכום שיושת עליהם עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או ע"י הבאים ו/או מ

 .הפועלים מטעמו

או על מי מהבאים ו/או הפועלים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות /על הקבלן ו -מניעת פגיעות .22
כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם העבודות,  ו/או לרכושו שלרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו הנד

ייב כל מקום בסעיף זה לעיל, מתחובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב
ממלכתי וכל הצווים, תקנות  הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות

נ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו ו לפי החוקים הוכדומה, שהותקנ
 על פי החוקים הנ"ל.עבודות זכאים לכל הזכויות שיהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע ה

על  מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. יובהר כי מוסכם בזאת כי הקבלן מתחייב להעביר תוכן נספח זה לידיעת .23
החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי הסכם זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה, יגברו הקבלן חלה 

 א אשר יש לפעול לפיה.שור הביטוח שצורף הינו דוגמהוראות הסכם זה. אי

של  תנאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה הפרה יסודית לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת 1-23סעיפים  .24
 ההסכם.

 
 
 
 
 
 
 

 אישור קיום ביטוחי הקבלן – 1נספח ז'

  תאריך הנפקת האישור

(DD/MM/YYY

Y) 

 ניות /בהקמהביטוח עבודות קבל- אישור קיום ביטוחים

רט בה. המידע המפורט באישור זה אינו וח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפואישור ביט
ליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת את כל תנאי הפוכולל 

 ח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בר האמור בפוליסת הביטוהביטוח יג

מעמד 
מבקש 

 * האישור

מען הנכס המבוטח / כתובת 
 *  ביצוע העבודות

 האישור * מבקש המבוטח
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קבלן  ☐
 הביצוע  

קבלני  ☐
 משנה 

 שוכר ☐

אחר:  ☒
 מזמין  

 שם שם 
 אחוזות החוף בע"מ 

ו פו ו/או חברות בנות ו/אי-עיריית תל אביב ו/או 
 החברות העירוניות 
 משרד התחבורה  -ו/או מדינת ישראל 

 בע"מ  2010מי אביבים  ו/או 
ו או עובדים ו/א/וו/או נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 

מנהלים ו/או נבחרי ציבור של כל הנ"ל ו/או מנהל 
 הפרויקט ו/או המפקח. 

 ת.ז./ ח.פ.  ת.ז./ ח.פ. 
510266208 
514374099 
520042789 

 עןמ מען
 תל אביב 6רח' גרשון שץ )גגה( 

 

 כיסויים 

כיסויים 
נוספים 
בתוקף 
 וביטול
 חריגים 

יש לציין  
קוד כיסוי 

בהתאם 
 ' לנספח ד

ת/ סכום  גבול האחריו
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך 
 סיום

תאריך 
 תחילה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

 מספר הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

גבולות אחריות או   חלוקה לפי
 י ביטוחסכומ

 סכום מטבע

ויתור על  308
תחלוף 

לטובת גורם 
אחר 

)קבלנים 
ני וקבל

משנה בכל 
 דרגה(

ויתור על  309
תחלוף 

בת לטו
מבקש 

   האישור

כיסוי  313
בגין נזקי 

 טבע

כיסוי  314
גניבה פריצה 

 ושוד

כיסוי  316
רעידת 
 אדמה

מבוטח  317
נוסף אחר 

)קבלנים 
 וקבלני

משנה בכל 
 דרגה(

וטח מב 318
מבקש  -נוסף

 האישור

מוטב  324

  ביט:____    
 עבודות קבלניותכל הסיכונים 

הרחבות לדוגמה )ניתן לפרט 
 בהתאם לפרקי הפוליסה(: 

 רכוש עליו עובדים      5,000,000 ₪ 
 רכוש סמוך     5,000,000 ₪ 

 
בסכום שלא יפחת 

משווי  5% -מ
 העבודות

 רכוש בהעברה    

 נוי הריסותפי     5,000,000 ₪ 
 ון ופיקוחהוצאות תכנ     5,000,000 ₪ 

 
סכום שלא יפחת ב
משווי  5% -מ

 העבודות
    

ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 
 שאינם חלק מהפרויקט הסופי 

     מלוא סכום הביטוח 
קוי, עבודה נזק עקיף מתכנון ל

 לקויה וחומרים לקויים 

 ₪ 1,000,000     
ונים הוצאות להחשת נזק ותיק

 זמניים

 
בסכום שלא יפחת 

 ה הנזק מגוב 5% -מ
 אות הכנת תביעההוצ    

 נזק ישיר     5,000,000 ₪ 

 
בסכום שלא יפחת 

מגובה   10% -מ
 הנזק

    
הוצאות משינויים ותוספות 

 יידרשו על ידי רשויות ש

 הוצאות נוספות הכרחיות     1,000,000 ₪ 
 רעידת אדמה ונזקי טבע     כלול  

 פריצה/גניבה      כלול  
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לתגמולי 
 –ביטוח 
מבקש 

 האישור

328 
 ראשוניות

שעבוד  331
לטובת 
מבקש 

 האישור

אחריות  302
 בתצול

הרחבת  307
 –ד ג' צ

קבלנים 
וקבלני 

 משנה

ויתור על  308
תחלוף 

לטובת גורם 
אחר 

)קבלנים 
וקבלני 

משנה בכל 
 דרגה(

ויתור על  309
 תחלוף

לטובת 
מבקש 

 האישור 

כיסוי  312
בגין נזק 

שנגרם 
משימוש 

 בצמ"ה

כיסוי  315
לתביעות 

 המל"ל

מבוטח  317
סף אחר נו

)קבלנים 
וקבלני 

משנה בכל 
 דרגה(

מבוטח  318
 –נוסף 

מבקש 
 האישור

מבוטח  321
נוסף בגין 
מעשי או 

מחדלי 
 –המבוטח 

מבקש 
 האישור

מבקש  322
האישור 

מוגדר כצד ג' 
 בפרק זה

328 

 אחריות כלפי צד ג'   ביט:____   20,000,000 ₪ 

 רעד והחלשת משען      8,000,000 ₪ 

 ₪ 8,000,000     
שייגרם עקב  נזק תוצאתי

פגיעה בכבלים ו/או מתקנים 
 תת קרקעיים

₪ 2,400,000       

חבות בגין נזק לרכוש הנובע 
מנועי מעל  משימוש בכלי רכב

ריות בפוליסת לגבולות האח
רכב סטנדרטית הנהוגה ביום 

 מקרה הביטוח

     מלוא סכום הביטוח 
חבות בגין נזק גוף הנובע  

ב מנועי שאינו משימוש בכלי רכ
 חייב בביטוח חובה

     מלוא סכום הביטוח 
החריג בדבר תביעות תחלוף 

של המוסד לביטוח לאומי 
 מבוטל

₪ 1,000,000       

ים, כולל  הגנה בהליכים פלילי
הוצאות ייצוג מפני חקירה  

 והליכים מנהליים אחרים 
 ג'(  -ו)חלה על פרקים ב' 
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 ראשוניות

רכוש  329
 מבקש

האישור 
 ייחשב כצד

הרחב  304
 שיפוי

ויתור על  308
וף תחל

לטובת גורם 
אחר 

)קבלנים 
וקבלני 

משנה בכל 
 דרגה(

ויתור על  309
תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור 

מבוטח  317
נוסף אחר 

)קבלנים 
וקבלני 

נה בכל מש
 דרגה(

 מבוטח 318
 –נוסף 

מבקש 
 האישור

מבוטח  319
היה  -נוסף

וייחשב 
כמעבידם של 

מי מעובדי 
 טחהמבו

328 
 ראשוניות

 ים אחריות מעביד  ביט:____    20,000,000 ₪

אחריות  302
 צולבת 

ויתור על  309
תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור 

מבוטח  321
נוסף בגין 
מעשי או 

מחדלי 
 –המבוטח 

מבקש 
 האישור

328 
 ראשוניות

תקופת  332
 12גילוי )

 חודשים(

 ₪ 10,000,000  

 
 
 
 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

______ 

 ביטוח חבות המוצר   ___ביט:_

אובדן  301
 מסמכים

 ₪ 4,000,000  
 
 
 

 טוח אחריות מקצועיתבי  
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 תב ויתורכ – 2נספח ז'
 

 אריך : ________________ת                             
  לכבוד

      
 (."החברה")להלן יחדיו:  ו/או עובדיה ו/או מנהליהחוזות החוף בע"מ א

 (."העירייה" רות העירוניות ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל  )להלן יחדיו: או חברות בנות ו/או החבו/יפו -עיריית תל אביב

 (. "המדינה"או מנהליו )להלן יחדיו: /ו/או עובדיו ו משרד התחבורה - מדינת ישראל

 (. "מי אביבים")להלן יחדיו:  תאגיד המים והביוב של העירייה ו/או עובדיו ו/או מנהליובע"מ,  2010אביבים  מי 

 תל אביב  6רח' גרשון שץ )גגה(  מכתובת:
 
 
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 
 

אחריות  302
 לבתצו

ויתור על  309
תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור 

מבוטח  321
נוסף בגין 
מעשי או 

מחדלי 
 –המבוטח 

מבקש 
 האישור

מרמה  325
י יושר וא

 עובדים

ה פגיע 326
 בפרטיות

327 
עיכוב/שיהוי 

עקב מקרה 
 ביטוח

328 
 ראשוניות

תקופת  332
 12גילוי )

 חודשים(

 
תאריך 
 רטרו:

 
 
 

______ 

 

מפורטת ד השירות מתוך הרשימה ההשירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קופירוט 
 בנספח ג'(*: 

 יוב, חת קווי מים ובצנרת והנ – 068ת אזרחיות )לרבות תשתיות(, קבלן עבודו – 069עבודות קבלניות גדולות,  –בניה  – 009

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

ש האישור בדבר השינוי או  לאחר משלוח הודעה למבק יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 הביטול. 
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הנדסי אשר בבעלותי  ______________ בכלי רכב ו/או ציוד מכנילהצהיר בזאת כי ככל שאשתמש בעבודתי באתר  הריני .א

הציוד" או בהתאמה : "בודות באתר הנ"ל )להלן ו/או בשימושי לרבות כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע הע

 "(. "האתר

 הריני להתחייב כדלקמן:  .ב

בלני משנה או מי מטעמם של הנ"ל ו/או קבלנים ו/או קאו העירייה ו/או המדינה ו/או מי אביבים ו/הנני פוטר את החברה ו/ .1

ר העבודה אמור לעיל אשר מובא לאת)בכל דרגה( ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד ה

 על ידי ו/או עבורי, כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת זדון.

או קבלנים ו/או קבלני משנה או מי אביבים ו/או מי מטעמם של הנ"ל ו//פוטר את החברה ו/או העירייה ו/או המדינה והנני  .2

ד המוזכר לעיל ומוותר על זכות יצה ו/או גניבה של הציו)בכל דרגה( ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מכל אחריות לגבי פר

 למעט במקרי נזק מתוך כוונת זדון.השיבוב כלפי הגורמים הנ"ל במקרה שכזה כל זאת 

קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי   ה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/אוהיה ותעל  .3

יה ו/או המדינה ו/או מי אביבים ו/או מי מטעמם של הנ"ל בכל תשלום ות את החברה ו/או העיריכלשהו, הנני מתחייב לשפ

 שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות. ו/או הוצאה

נועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה( נוודא  תחייבים כלפיכם כי ככל  ונביא כלי רכב מהננו מ .4

ובה כחוק, ביטוח בגין נזקי "צד שלישי" גוף ורכוש כמתחייב בהוראות כב, בין היתר, ביטוחי חתחילה כי קיימים לכלי הר

אחריותנו הבלעדית ואנו  עי ו/או ציוד הנדסי יחול עלינו בלבד ועלסכם זה, וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנוהביטוח בה

 מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף ביטוחיכם.

 
 
 

  _______________________ 
 חתימה ושם  הקבלן המצהיר 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחוזהח' ספח נ
 

 ע העבודה לוח זמנים לביצו 
 

 3/20 מס'  חוזהמחלק בלתי נפרד  המהווה
 

 עבודה בנפרד(תיק )יצורף לכל 
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 3/2020מס'  לחוזה' טספח נ
 

 נספח בקרת איכות
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 נספח בקרת איכות 
 

 בקרת איכות מערך .א
 

הבטיח את איכות הפרויקט. איכות שתפקידה יהיה לבקרת הקבלן יספק ויפעיל על חשבונו מערכת 

של דרישות כל סעיפי החוזה הקבלן תעקוב, תבדוק, תנטר ותתעד את מימושם מערכת האיכות של 

ישות כל המשנה והספקים, וכן בדרכולל נספחיו וכולל התכניות והמפרטים של הקבלן עצמו, קבלני 

 דין.
 

כב מערך בקרת האיכות אין להתחיל בביצוע שום חלק של הפרויקט בטרם אישר המפקח את הר

ל בקרי איכות של ות אישור היקף משרה לכל תחום וכמות נדרשת שכמפורט במסמך זה, לרב

יוד, הכלים הקבלן. מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן תבדוק ותאשר כי כל החומרים, הצ

ועדים לשימוש בעבודה תואמים למתוכנן ולדרישות האיכות על פי המפרטים והנהלים המי

 ות המאושרות לביצוע.והתוכני
 

נספחיו ו/או מאחריותו  הכוללת של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה על מבלי לגרוע מאחריותו
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 Quality)טחת האיכות הבהמלאה לביצוע בקרת האיכות כאמור לעיל ולהלן, ידוע לקבלן כי 

surance)As ן או מי על הקבלן שמשמעותה פיקוח על מערך האיכות של הקבלן, תעשה ע"י המזמי

יעסוק ן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין ומי מטעמו שמטעמו ועל חשבונו של המזמין. הקבל

שר יידרש בהבטחת האיכות, בכל הקשור לביצוע תפקידיו כאמור ולמסור לו כל מידע ו/או מסמך א

 בקרת האיכות או יוכן על ידה. לחברתכל מסמך אשר יימסר  על ידו, לרבות
 

 לן תפעיל את הגורמים הבאים:בקרת האיכות של הקב

 ומאושרת.מעבדה מוסמכת  •

 שנים לפחות בעבודות קבלניות. 10ניסיון  צוות מדידה בראשות מודד מוסמך בעל •

 

 חברת בקרת האיכות: .ב

 

כות של עבודות בינוי ותשתיות אשר תבצע ח חברה המתמחה בבקרת איהקבלן יגיש לאישור המפק

ת הקבלן יידרש להציג חוזה ישיר מול חברת בקראת בקרת האיכות בפרויקט מטעם הקבלן. 

יאשר העסקת חברה לבקרת איכות, בעלת ניסיון האיכות לביצוע עבודות בקרת איכות. המפקח 

לא כולל מע"מ( במצטבר ₪ ) 100,000,000לפחות  פרויקטים בהיקף כולל של 5בביצוע של לפחות 

₪ או יותר, וכמו  80,000,000יקף של , מתוכם פרויקט אחד לפחות בה31.12.2014שהסתיימו לאחר 

 שנים בביצוע בקרת איכות. 5יון של לפחות כן ניס
 

 לא יהיה חלק ממערך הביצוע של הפרויקט ויעסוק בבקרת איכות בלבד. –צוות בקרת איכות    .1

ל מב"א, מב"אתים בתחומי העבודה העיקריים בפרויקט, ובקרי צוות בקרת האיכות יכלו   .2

 ת והיקף הפרויקט.איכות בהתאם לדרישו

ספו מב"אתים ובקרי חומי העבודה הנוספים )חשמל, נוף וכו'( יתוובהתאם לשלבי הביצוע בת   .3

 איכות נוספים.

בקרת  עת הוספת כוח אדם בצוותהמפקח ומנהל הבטחת האיכות מטעמו רשאים לדרוש בכל    .4

שרה מלאה האיכות וכי כל אנשי הבקרה בכל תחום עבודה יהיו נוכחים באתר העבודה במ

 באתר.ויהיו צמודים לעבודות המתקיימות 

הקבלן טעון אישור מראש ובכתב של המפקח. כל אחד מאנשי מערך בקרת האיכות של    .5

ו/או ניסיונו  צוות, באם לדעתו השכלתוהמפקח רשאי לפסול מועמדותו של כל אחד מאנשי ה

יהווה בידי הקבלן עילה  של איש הצוות אינו עולה בקנה אחד עם דרישות הפרויקט. הנ"ל לא

 א.לתביעה כלשהי בנוש

קרת האיכות של הקבלן תתאים להיקף העבודות כמות כוח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך ב   .6

דם הנדרש האיכות יכלול את כוח האהמבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע. צוות בקרת 

 בהתייחס לכל פרויקט בהתאם לסוג העבודה והיקף הפרויקט.

 –ינו ממלא את תפקידו כנדרש העבודה יחליט המפקח כי צוות בקרת האיכות אאם במהלך    .7

בלן לדיון, ויוכל אף לדרוש החלפה או תגבור הצוות הנ"ל. שינויים אלה הוא יזמן את הק

 של הקבלן. יתבצעו על חשבונו

 יעמוד בראש מערך האיכות של הקבלן. –האיכות )מב"א(  מנהל בקרת   .8

יעמוד ממונה בקרת  בכפיפות למב"א ובראש כל תחום –מי )מבא"ת( ממונה בקרת איכות תחו   .9

 איכות תחומי.

איכות תחומי על תחום מקצועי מבין -קח יוכל מב"א לשמש גם כממונה בקרתבאישור המפ .10

 .1בטבלה מס' התחומים המנויים 
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ת מערך בקרת האיכות בפרויקט תקבע על פי כמות העבודות בפרויקט, והתאמת ככלל, כמו .11

נית האיכות של הקבלן ולאישורו של אנשי בקרת האיכות באופן שיתאים לעמידה בתככמות 

 המפקח.

 בכפוף למבא"ת ימונו בקרי איכות בהתאם לסוג העבודה והיקף הפרויקט. –רי איכות בק .12

 שך זמני העבודה ובאופן רציף.הבקרים באתר תהיה בכל מנוכחות  .13

ן מערך בקרת האיכות של הקבלן בנוסף המודד הראשי הינו חלק במערך מארגו –מודד ראשי  .14

 אחראי על צוותי המדידה בפרויקט.מב"אתים ובקרי איכות. במסגרת תפקידו הינו  למב"א,
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 ל הקבלן: דרישות סף לצוות ניהול בקרת האיכות ש1טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א מב"

)מנהל בקרת 

 איכות(

 דרישות נוספות דרישות מינימום השכלה וניסיון תפקיד

מהנדס אזרחי רשום בעל ניסיון  מב"א

שנים  7מצטבר מוכח של מקצועי 

רחית מהן לפחות בתחום הנדסה אז

שלוש שנים לפחות בנושא בקרת 

ו/או הבטחת איכות בתחום נשוא 

כבישים, העבודות בפרויקט )

, גשרים, מנהרות, תשתיות , פיתוח

בנייה וכו'(. בעל שליטה מצוינת 

ל בעברית ובעל יכולת גבוהה ש

 הבעה וניסוח בכתב ובעל פה.

יכות ייטול חלק מנהל בקרת הא

ביצוע בישיבות רלוונטיות לנושאי ה

ככל שיידרש על ידי המפקח או 

 מנהל הבטחת האיכות מטעמו.

 

צוותי  מנהל בקרת האיכות יפעיל

מודדים /מהנדסים/הנדסאים

לפיקוח ובקרה ככל שיידרש לצורך 

 ביצוע עבודה לפי דרישת המפקח.

"ת מבא

עבודות עפר, 

כבישים 

 ותשתיות

י רשום בעל ניסיון מהנדס אזרח

שנים  5מקצועי מצטבר מוכח של 

לפחות בתחום הנדסה אזרחית, )או 

בניין רשוי בעל ניסיון -הנדסאי

שנים  7של  מקצועי מצטבר מוכח

שנתיים לפחות בנושא לפחות( מהן 

בקרת ו/או הבטחת איכות בתחום 

וח עבודות עפר , תשתיות , פית

 וסלילה.

 

מבא"ת 

עבודות חשמל 

ומערכות 

אלקטרו 

 מכניות

מהנדס/הנדסאי חשמל, 

דסאי מכונות )בתחום מהנדס/הנ

האלקטרו מכני( בעל ניסיון מקצועי 

שנים לפחות  5מצטבר מוכח של 

ות ודות תאורה, חשמל, תשתיבעב

תקשורת ומערכות בתחום תשתיות 

מהן שנתיים לפחות בנושא 

תחום בקרת/הבטחת איכות ב

 חשמל או מערכות.

 

מבא"ת 

 פיתוח נופי

ושיקום 

 סביבתי

ן הנדסאי עיצוב נוף בעל ניסיו

שנים  3מקצועי מצטבר מוכח של 

לפחות, או טכנאי נוף בעל ניסיון של 

ם הנוף, מהן שנים לפחות בתחו 5

ות בנושא שנתיים לפח

 בקרת/הבטחת איכות.
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 של הקבלן : דרישות סף לצוות בקרת האיכות2טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותדרישות כללי תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן .ג
 

ל הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י מפרטי מערך בקרת האיכות ש

מהחוזה. כל הנ"ל יבוצע במסגרת לוח  עפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרדחוזה זה וה

של הפרויקט ובאופן כזה שמועדי נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא הזמנים 

ם )שביצעום תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( לא יגרמו לפיגור בו את שלבי העבודה הבאייעכ

 נים של הפרויקט.כלשהו בלוח הזמ
 

זה, אלא אם כן נקבעה חוזה ביה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים כמות הבדיקות שיבוצעו תה

 , כמות בדיקות שונה מהנ"ל.המפקח באחד ממפרטי החוזה או ע"י

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקר איכות

 להדרישות מינימום והשכ תפקיד

בקרי איכות בעבודות עפר 

 וסלילה

ם שני 2הנדסאי אזרחי/גיאולוג בעל ניסיון של /מהנדס

לפחות בעבודות עפר וסלילה, עם ניסיון של שנה אחת 

 בתחום בקרת איכות.

עבודות בקרי איכות ל

 גשרים ומבני דרך

שנים  2מהנדסם אזרחי/הנדסאי בניין בעל ניסיון של 

סטרוקציה, עם ניסיון של שנה לפחות בעבודות גישור וקונ

 ת איכות.אחת בתחום בקר

בקר איכות למפעלים 

 טרומיים

שנים  5סם אזרחי/הנדסאי בניין בעל ניסיון של מהנד

 לפחות בעבודות במפעלים טרומיים.

שנים  2ס חשמל או הנדסאי חשמל בעל ניסיון של מהנד יכות לעבודות חשמלבקר א

ן חשמלאי הנדסאי לפחות בעבודות חשמל. בעל רישיו

לפחות עם ניסיון  1בודק סוג  לפחות. בעל רישיון חשמלאי

חום בקרת איכות מפקח חשמל תאורה של שנה אחת בת

 ותקשורת.

פחות שנים ל 2בעל ניסיון של אדריכל/הנדסאי/טכנאי נוף  בקר עבודות נוף

בתחום העבודה עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת 

 איכות.

ם עבודות ריהט דרך שנה לפחות בתחו 1בעל ניסיון של  תנועהדרי איכות להס בקר

בטיחות, עם ניסיון של שנה שעבר קורס להתקנת מעקות 

 אחת בתחום בקרת איכות.

שנים  10מקצועי מצטבר מוכח של מודד מוסמך בעל ניסיון  מודד ראשי

לפחות בתחום מדידות בעבודות קבלניות בפרויקטים של 

 סלילה וגישור.

 ד זה יכול שיהיה המודד המוסמך מטעם הקבלן.מוד
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 תוכנית איכות .ד

. דהתיק עבומיום מועד הקצאת כל  ימים 21ן ויגיש למנהל הפרויקט תכנית איכות תוך הקבלן יכי .1

ל כל אחד מקבלני המשנה שלו. התכנית תותאם הקבלן יבטיח כי מדיניות האיכות תחול ע

 שינויים בתכנון או בביצוע ע"פ הצורך וככל הנדרש.ל

לבים, אך ורק באישור ת האיכות של הפרויקט בשלמרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת תכני .1.1

 .המפקחמראש ובכתב של 

ה בו כדי אישורה של תכנית האיכות, לא יהי-תוצאה מאימובהר, כי עיכוב בתחילת העבודה כ .1.2

 להוות עילה להארכת משך הפרויקט.

תכנית האיכות ונהלי העבודה והבקרה יתעדכנו לאורך כל חיי  –ינויים במסמכי האיכות ש .1.3

 יקט ובהתאם לצורך.הפרו

 

 תכלול בין היתר אך לא רק את הנושאים הבאים: האיכותית תכנ .2

 ט.תיאור כללי של הפרויק .2.1

, ובפרט בקרי הביצוע, ובין היתר בנושאי מבניםתרשים ארגוני של מערך האיכות של הקבלן  .2.2

ד מערכות הבקרה והציווניטור, סלילה, ניקוז, נוף, שיקום סביבתי ובטיחות בתנועה, חשמל 

פויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע ועוד, כולל פרוט הכפי

 ערכת הבטחת האיכות והמפקח מטעם המזמין.של הקבלן, מ

 ם ספציפיים לעבודות בפרויקט.לי האיכות האירגוניים של מערך האיכות ונהלינה .2.3

הם ואישורי עיסוקם משנה, יצרנים וספקים, כולל צוות האיכות של-רשימות קבלני .2.4

 רתם.והכש

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת ושלב הבקרה השוטפת/בקרה בתהליך. .2.5

י נקודות בקרה ונקודות עצירה, שוטפת יתארו את אופן תיעוד תהליכים, זיהו נהלים לבקרה .2.6

מעקב אחרי פיקוח עליון ועוד. במסגרת תכנית האיכות יוכנו נהלי העבודה לשלב קטעי ניסוי, 

ואופן הביצוע של בקרה שוטפת של ציוד, חומרים, פת אשר יתארו את השיטה הבקרה השוט

ים טרומיים, משנה, מפעלים לרכיב-בודות באתר ואצל קבלנישינוע ואחסנת רכיבים, ביצוע ע

יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט(. הנהלים יגדירו, בין מפעלי בטון, וכו' )וכל פעילות 

 איכות/מפקח.-לנציגי הבטחת מידע, מסמכים ואישורים השאר, גם את אופן ההעברה של

 .3נוהל לטיפול באי התאמות בהתבסס על טבלה מס'  .2.7

יקי מסירה, דו"חות ממוחשבים, נהלי בקרת ורמטים של דוחות תקופתיים, רשימות תיוג, תפ .2.8

 כים ועוד.מסמ

יכות לבין נהלים ותהליכי העברת מידע, כולל בין היתר תדירות הפגישות בין מערך בקרת הא .2.9

פרויקט, גופי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם החברה ומערכת שאר הגופים ב

 ות.הבטחת האיכ

 י תחומים.רשימת המבדקים על העבודות הקבלניות לפ .2.10

 ויקט השונים ונהלים להזמנת הבדיקות.פרוגרמת בדיקות המעבדה לשלבי הפר .2.11

 פרוגרמת מדידות ונהלים לביצוע המדידות. .2.12

 מונעות.ך לימוד לקחים ופעולות הצגת מער .2.13

 פורמט לדיווחים חודשיים ושבועיים. .2.14
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 בקרה מוקדמת .ה
 

לן יהיה אחראי לדווח ולהגיש צע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות. הקבבקרה מוקדמת תבו .1

הספקים ציודים והחומרים בהתאמה לדרישות. סיום הליך הבקרה המוקדם לאישור המפקח את 

 בקרה המוקדמת תכלול בין היתר אך לא תוגבל ל:ביצוע העבודה השוטפת. היהיה תנאי לתחילת 
 

 אישור מפעלים. .1.1

 פקים.אישור יצרנים/ס .1.2

 אישור ציוד/חומרים. .1.3

 קדמות.ביצוע בדיקות מו .1.4

 .ים המיוחדיםבמפרטשות המפורטות קטע ניסוי: דרישות אלה נוספות על הדרי .1.5

ושטרם דשות ע"י צוותים חדשים ביצוע קטעי הוכחת יכולת )קטע ניסוי( עבור עבודות ח .1.5.1

ולוגיה וכוח בוצעו בפרויקט. קטע ניסוי ישמש להוכחת יכולת של הציוד, החומרים, הטכנ

 עצירה לפני תחילת ביצוע כל פעילות חדשה.האדם. קטע ניסוי מהווה נקודת 

 ח רשאי לדרוש לחזור על קטע ניסוי עד להשגת האיכות הנדרשת.המפק .1.5.2

 שעות מראש. 48ת יסוי ידווחו למפקח לפחומועדי הביצוע של קטעי הנ .1.5.3

 , שיכלול, בין השאר:ניסוי בכל תחום יופק דו"ח מסכם מיוחד-עם תום הביצוע של קטע .1.5.4

 קו במהלך הניסוי.פרוט של הרכיבים שנבד .א

 י כולל גם תוצאות בדיקות האיכות.תיעוד מפורט של תהליך הניסו .ב

 שיטות העבודה. .ג

 המשתתפים במהלך הניסוי. .ד

 יסוי.קנות ולקחים שהופקו מהנתוצאות, מס .ה

 התאמה של תוצאות קטעי הניסוי לקריטריונים נדרשים באם ישנם. . ו

 ימים ממועד ביצוע קטע הניסוי. 7עד  הדוח ישלח .ז

 

 רה שוטפתבק   . ו

ביצוע והייצור באופן שוטף בהתאם לדרישות במסמכי הבקרה השוטפת תערך במהלך כלל שלבי ה .1

נהלי הבקרה ובתרשימי הזרימה  וכמפורט בנהלי העבודה, ההסכם, המפרט הכללי והמפרט המיוחד,

 המוצגים בתכנית האיכות של הקבלן.

דיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של ללות בקרה שוטפת, בדיקות מעבדה, מדידות ובהפעילויות כו .2

 העבודה.

עצירה" שמועדן -"נקודות-בדיקה" ו-ני דרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללת "נקודותאב .3

רויקט. נקודות הבדיקה והעצירה יוגדרו בתכנית העבודה של הקבלן שתנה בהתאם להתקדמות הפמ

 י המפקח.ויאושרו על יד

ות לשנות שלב של העבודה, רשאי המפקח לדרוש מבקרת האיכ בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל .4

 עצירה.-את נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות

 

 

 

 

 נקודות עצירה .ז
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כות או בנהלי הביצוע לעבודות השונות כחלק מתכנית האיכות או צירה יפורטו בתכנית האינקודות הע .1

 ות עצירה וזימון פיקוח עליון.בנפרד והן מחייב

ת בביצוע העבודה או באופן רה מחייבות השתתפות ופעילות של המפקח טרם התקדמונקודות העצי .2

 אחר שייקבע מולו.

 מפרטית לנוכחות פיקוח עליון. וכל דרישה 3תאמה בדרגה ה-נקודת עצירה תיקבע בכל מקרה של אי .3

 אישור המפקח לעשות כן. עצירה לפני שקיבל-הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת .4

ל נקודת העצירה באופן אמצעים הנדרשים להודעה למפקח לגבי התקרבותה של כהקבלן ינקוט בכל ה .5

 שייקבע מראש.

 

 אי התאמות .ח

אמות. אי ההתאמות ינוהלו המערכת קטיבית של טיפול באי התהקבלן יקים, יתעד וינהל מערכת אפ .1

 תאריכי פתיחה וסגירה והצעה לפעולות מתקנותהאלקטרונית של הקבלן ויכללו דיווח סטאטוס, 

 באופן שיתקבל על ידי המפקח.

 .3על האי התאמות תבסס על הדירוג שבטבלה מס'  השיטה לזיהוי ובקרה .2

הקבלן לנהל את ההתכתבויות איכות של הקבלן, מחויב בנוסף לניהול אי ההתאמות במערכת ה .3

ובכפוף  ים הממוחשבת של המזמיןהמסמכ במערכת NCRהרשמיות משלב פתיחה ועד סגירה ה 

 ה שנקבע ע"י המזמין.לתהליך מובנ

ר את הצעת הקבלן לתיעוד האי התאמה אשר יתבצע גם באמצעות תכנית האיכות תכלול בין הית .4

 בדיקה ו/או טופס.צילום ו/או תעודת/דו"ח 

יכלול  מתכנית האיכות של הקבלן נדרש הקבלן להציג פורמט אקסל לניהול האי התאמות אשרכחלק  .5

פרט , ת3האי התאמות אשר תתבסס על הדירוג שבטבלה מס' בין היתר את שיטה לזיהוי ובקרה על 

ם האחראים את מועדי הפתיחה, מועד הסגירה המשוער, מועד לסגירת האי התאמה בפועל, הגורמי

יון עבודה כלשהו ועוד(, מיקום מדויק וצ-משנה, צוות-ספק חומרים או מוצרים, קבלן/לליקוי )יצרן

 בפועל.הפעולה המוצעת לתיקון והפעולה המתקנת 

ה עליו להציג ניתוחים סטטיסטיים לאי ההתאמות כפי במסגרת הדוח השבועי והחודשי של הקבלן יהי .6

 שיקבע מול המפקח.

 תאמות ככל שימצא לנכון.דרוש מהקבלן לפתוח אי ההמפקח רשאי ל .7

 טיפול באי התאמות .ט

והבטחת ומרה, יתועדו וידווחו מידית לקבלן, המפקח ההתאמות, ללא הבדל ברמת הח-כלל אי .1

 סגרת תכנית האיכות.האיכות, בשיטה שתוצג ותאושר ע"י המפקח במ

 סגירתה במידה ולא אושר הקבלן לא יתקדם בשלבי עבודה ברכיבים בהם קיימת אי התאמה טרם .2

 אחרת ע"י המפקח/המתכנן.

של המפקח אלא אם כן התקבלה הנחיה סגירת כלל האי התאמות בפרויקט נתונות לאישור סופי  .3

האיכות הרלוונטי הצהיר כי התאמה ברמה למפקח לאחר שמנהל בקרת -שה לסגירת איאחרת. בק

 ההסכם. צעו בהתאם לדרישת מסמכיהוא בדק ואישר כי כל פעולות התיקון לאותה אי התאמה בו

ני שנמסר דו"ח מפורט, בעת מסירת הפרויקט או חלק ממנו לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפ .4

תרו. היה ויהיו התאמות פתוחות שטרם נפ-מות שטופלו ושלא נותרו איההתא-הכולל את כל אי

וצע חלקית ולא הושלם אלמנטים אשר יש עליהם אי התאמות, יראה זאת המפקח כאילו האלמנט ב

 תייחס לכך גם באופן התשלום על אותו אלמנט.וי

 

 מות בפרויקט: רמות דירוג האי התא3טבלה מס' 
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 פנימייםמבדקים  .י

ם ופורמט מבדקים שאושר מראש על ידי בקרת האיכות תבצע מבדקים פנימיים על פי תכנית מבדקי

 המפקח.

 

 מבדקים חיצוניים .יא

מבדקים חיצוניים לקבלן, אם על ידו, או אם על ידי גורם חיצוני אחר  המפקח יקיים על פי שיקול דעתו

 המוסמך על ידו.

 

 ודיווח למפקח תיעוד מערכת האיכות .יב

לני המשנה שלו מכל השכבות מסמכי מערכת האיכות שיוגשו יכללו את כל הפעילות של הקבלן וקב .1

וצעו, בכתב ומתועד במערכת ועצים(. הקבלן ישמור תיעוד מדויק של הרישומים שב)לרבות ספקים וי

 האיכות האלקטרונית.

 

 

 

 

 

רמת אי 

 ההתאמה

 דוגמאות לתרחישים תאמההסבר רמת אי הה

ת המפרטים, תכניות, תקנים חריגה קלה מדרישו 1דרגה 

 ומסמכים מחייבים.
 

יוד פעולת התיקון מבוצעת ע"י אמצעים וצ

ת ביצוע חוזר ו/או תיקון קיימים באתר ומחייב

 מקומי שניתן לביצוע באופן מיידי.

 -1דרגה דוגמא לאי התאמה 

מי גילוי סגרגציה נקודתית באלמנט טרו

 לאחר פירוק תבניות.

להגדרת  פעולה מתקנת: טיפול בהתאם

 המפרט.

חריגה מדרישות המפרטים, תכניות, תקנים  2דרגה 

רוק פעולת התיקון דורשת פי ומסמכים מחייבים.

ו/או תיקון שכבה/אלמנט בהתאם לדרישות 

כנן מסמכי ההסכם ללא צורך בהתערבות מת

בתיקון, ו/או ניכויים ממחיר העבודה וללא הכרח 

ל ו/או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה ברמה ש

 .1התאמה מדרגה -אי

 -2דוגמא לאי התאמה דרגה 

ומר הקבלן פיזר חומר מילוי כורכרי. הח

כגון: קרשים, ברזלים, מכיל פסולת בניין, 

 פלסטיק וניילון.

פעולה מתקנת: פירוק שכבה המכילה 

 ת בניין.פסול

תכניות, תקנים חריגה מדרישות המפרטים,  .א 3דרגה 

ק וכלל מסמכי ההסכם המחייבת את פירו

השכבה/אלמנט או לחילופין קבלת פתרון 

מתכנן או אישור להשאיר האלמנט כפי 

 שהוא.

 עצירה.-תהתאמה המוגדרת כנקוד-אי .ב

מאפשרת למנהל הפרויקט להפחית ממחיר  .ג

 האלמנט במידה והושאר כפי שהוא.

 -3דוגמא לאי התאמה דרגה 

יום  28לאלמנט לאחר קבלת חוזק בטון 

 נמוך מדרישות התקן.

קנת: קבלת הנחיות המתכנן פעולה מת

להריסה/חיזוק האלמנט או השארתו כפי 

 קבל.שהוא ע"פ החוזר שהת
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ת למפקח. הדיווח של מערך האיכות וד בתאום מלא ובצמידומערך בקרת האיכות של הקבלן יעב .2

בה יתקיימו התיעוד של  – מוחשבת של המזמיןניהול המסמכים המ מערכתלמפקח יהיה באמצעות 

א המערכת המחייבת של הפרויקט. בנוסף, ההגשות, התהליכים וכלל ההתכתבות הפרויקטאלית והי

יהול האיכות כמפורט בסעיף כת ייעודית ונפרדת לנהקבלן ינהל ויתעד את כלל תהליכי האיכות במער

 נהל הבטחת האיכות, המתכננים והמזמין.בתת פרק זה. המערכת תאפשר גישה חופשית למפקח, מ 5

ים -RFIן פתיחת אי התאמות, שליחת ח שמורה הזכות לדרוש מן הקבלן לקיים תהליכים כגולמפק .3

ים של מזמין , במערכת ניהול המסמכוכמובן כל סוגי ההתכתבויות וההגשות כמוזכר למעלה

 העבודה. לקבלן לא תהיינה כל דרישות כספיות נוספות עקב כך.

ם בפורמט שיאושר על ידי המפקח. הדוחות האיכות תפיק דוחות שבועיים ודוחות חודשיי בקרת .4

י ת היתר, דיווח על עבודות שבוצעו, ריכוז אי התאמות, ריכוז הגשות חומרים/ספקים/קבלניכללו, בי

פיקוח עליון, קטעי ניסוי, תיאור מגמות ופעולות מונעות ומתקנות, מבדקים וכל משנה, ריכוז דוחות 

 שאים שיוצגו בדוחות יתואם עם המפקח.נושא אחר שיידרש על ידי המפקח. פורמט והנו

קים לתפעל ולתחזק את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הפעלת מרכז מידע לריכוז, על הקבלן לה .5

 הנתוניםבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. יהול שוטף של נתוני ההצגה ונ

 של המזמין. ייעודית לניהול מידע ייאספו באמצעות מערכת

 

 נוהל במערכת האלקטרונית של הקבלן יכלול:מידע שי .יג

ץ מבנה של הפרויקט: פרוט מרכיבי הפרויקט בצורה של עץ מבנה )מרמת הפרויקט בכללותו ניהול ע .1

 בודד(. ועד לרמת האלמנט, קטע

 ניהול מידע בקרה מקדימה: אישור מקור חומר ואישור צוותי עבודה. .2

 ניסוי. קטעי .3

 קות מעבדה, רישום תוצאות.ניהול מידע בקרה שוטפת: הזמנת בדי .4

 הבדיקות מול הדרישות המפרטיות.בדיקות, ניתוח תוצאות  .5

 ( ומעקב סגירתם.NCRהתאמות )-ניהול טפסי אי .6

 מתכננים שונים ומעקב ביצוע הנחיותיהם.יורי פיקוח עליון של ניהול ס .7

סיום  שלבי העבודה לרבות הפקת תרשימי מעקב אחרי ( בכלCheck-Listsניהול רשימות תיוג ) .8

 פעולות הבקרה )מעקב שכבות(.

 דות ואפשרות להזמין בדיקות דרך מערכת.התממשקות למעב .9

 ניהול מסמכי עדות. .10

 הפקת דוחות. .11

 

 הנושאים הבאים: כת המרכזיים יכללו אתרכיבי המער .יד

 ביצוע הגדרות של המערכת. .1

 רישום המידע בפרויקט. .2

 ת לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת.ממשק למעבדו .3

 ניהול מסמכים. .4

 הפקת דו"חות. .5

 

 

 תרכיב הגדרות המערכ . טו

 עץ המבנה של הפרויקט. .1
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 רטיות.מפרט השלבים הבדיקות והחומרים שבפרויקט כולל הדרישות המפ .2

 חירה שבמערכת: קבלנים, ספקי חומר וכדומה.ערכי רשימות ב .3

 

 רכיב רישום המידע בפרויקט יאפשר: .טז

ות הבדיקות שיבוצעו על ידי כלל הגורמים במערכת להקליד את כלל פעולות הבקרה וביניהן תוצא .1

 רת האיכות.בק

מקושר למרכיב ליצור בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות בפרויקט. כל המידע יהיה  .2

 בעץ המבנה.המתאים 

 ממשק למעבדות לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת: .א

 ר וקליטת תעודות ממערכת מרכזית של מעבדות.שר הזנת מידע ישיר למערכת או לחלופין שידוהמערכת תאפ

 

 ניהול המסמכיםרכיב  .ב

, כולל תמונות, מיילים רכיב זה יאפשר טעינת מסמכים המלווים את המידע המוקלד בכל נפח שהוא

 וכדומה. WORD ,PDFפורמט 

 

 רכיב הפקת הדו"חות: .ג

 שונים. רכיב זה יאפשר להפיק דו"חות

התאמות, -הזמינה במערכת )בדיקות מכל סוג, אי המערכת תכיל דו"ח ריכוז מכל רשימה .1

 ות תיוג וכו'( בחיתוך הנתונים השונים ברשימה.רשימ

את המידע שבמערכת  בצורה מסוכמת וגרפית המערכת תכיל דו"חות מנהלים המציגים .2

 ומאפשרת איתור חריגים וקבלת החלטות.

חות התקופתיים ייבנו תקופתיים במבנה התואם לדרישת המזמין, הדו"המערכת תכיל דו"חות  .3

 נים אשר נאספו בתקופה הרלוונטית.מאוסף דו"חות הריכוז של הנתו

 סוף יום/שבוע/חודש.הפקת הדוחות תעשה לפי דרישה או באופן אוטומטי ב .4
 

 המערכת תאפשר גישה בצורת אתר אינטרנט –תפעול המערכת  .ד

כלול רמות שונות רשאות בפרוטוקול מאובטח. מנגנון ההרשאות יהמערכת תכלול מנגנון ה .1

 Readקריאה בלבד /  Read&Writeקריאה ועדכון /  Administratorלגישה למידע: מנהל / 

Only. 

ויות שימוש בהתאם לדרישת המזמין, צה מספר רישיונות לזכהקצאת רישיונות: הקבלן יק .2

 (.Read Onlyסוג קריאה בלבד )לשימוש נציגי המזמין. רישיונות אלו יהיו מ

נה לאחר מועד סיום שעות ביממה, על לחצי ש 24זמינה במשך כל הפרויקט, המערכת תהיה  .3

 למחשב הקבלן. הפרויקט, גיבוי של מסד הנתונים ומסמכי הפרויקט יתבצע מידי ערב

 "מדריך הפעלה". MANUALפיק יש להנ .4

 נתונים לרכיבי המערכת.יש לבצע הדרכה למשתמשי מרכז המידע שתכלול הזנות  .5

 קת דו"חות.וביצוע שאילתות והפ .6

שר יתועד במערכת האיכות ויוגש ע"פ רשימת דרישות בעת מסירת הפרויקט יאורגן כלל המידע א

 אלו.לן לפעול ע"פ הנחיות שתועבר ע"י הבטחת האיכות. על הקב
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מוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע הקבלן יכין פרוגרמת בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים וה .1

 נוהל לכל סוג עבודה.לאישור המפקח אם כחלק מתכנים האיכות או כחלק מכל ויגישה 

שות בע מב"א שכיחויות נדרכאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יק .2

 כיחות המוצעת.ויציגן בתכנית האיכות ובנהלי העבודה. במקרה כזה יש לקבל אישור המפקח לש

קת פן שוטף את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודמערך בקרת האיכות יבדוק באו .3

 לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.

של בקרת תהליכים )כגון תרשימי בקרה וש בשיטות סטטיסטיות מערך בקרת האיכות יעשה שימ .4

תן, לפני ועוד על מנת לזהות בעיות עוד( בשלב התהוו למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות,

 התאמות.-שיתגלו מקרים של אי

רת". כל התשלומים ל בשירות הפרויקט תהיה "מעבדה מוסמכת" או "מעבדה מאושהמעבדה שתפע .5

 חוזה.בהתאם להוראות ה ולמולמעבדה יש

דה שאושרה ע"י ידי מעב-החוזרות, תבוצענה על והןכל הבדיקות הן המוקדמות, הן השוטפות  .6

 המפקח.

סמכת מעבדות יקה שאין היא מוסמכת לבצעה מטעם הרשות הלאומית להמעבדה לא תבצע כל בד .7

פועלת בשטח אינה או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה ה

בדיקה. כת לבצעה כמפורט לעיל, תופעל ע"י הקבלן מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה מוסמ

 חרים.אש ובכתב מטעם המפקח, תותר בדיקה על ידי גורמים אבמקרים יוצאי דופן, על פי אישור מר

להסמכת ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית  .8

 ה על התקינה מחייב אישור המפקח מראש.מעבדות והממונ

דיקות לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל בכל הדגימות והבדיקות שניטלו תתועדנה,  .9

 התאמות.-המצביעות על ליקויים או אי

 

 מדידות .יז

יסיון בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך בהתאם לדרישות המפרט בהתייחס לנ .1

 הנדרש.

ודדים בצוות יבטיח בכל עת את קיום תהליך מדידה/ דרישות מדידה של כל צרכי מספר המ .2

כלשהו בלוח הזמנים, לביצוע כל פעולה הטעונה  דידות הנדרשות בפרויקט, מבלי לגרום לעיכובהמ

י פ-ה. נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה בהתאם לנדרש עלמדיד

 צרכי העבודה.

 צוות נוסף תשלום ללא הקבלן יספק הפרויקט של הביצוע כמודדי המודדים צוות לתפקוד בנוסף .3

ש לצורך כך, יהיה רשאי הקבלן להשתמ .האיכות בקרת רךמע לשירותי, מדידה ציוד כולל, מודדים

 בצוות מודדי הביצוע, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בעבודתו השוטפת.

יכות מדידות ביחד עם צוות המודדים מטעם מערך הבטחת דו יבצע צוות בקרת האכחלק מתפקי .4

 האיכות.

 בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך. כל מסמכי המדידה .5

י המדידה והבדיקה המופעלים באתר רך בקרת האיכות יוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירמע .6

 משנה.-בלניואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וק
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מנת לאפשר עמידה בדרישות -עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח על-יפתח נהליהקבלן  .7

וע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחס הסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצה

סים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות העפר והסלילה וברכיבי המבנים, מעבירי למידות, מפל

 טים, עמודי תאורה, ועוד. הנהלים יתייחסו בין היתר לנושאים הבאים:ם, גשרים, יסודות לשלמי

 של המרכז למיפוי ישראל. BM-קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול-ת נקודותהקמת מערכ .7.1

 יים לפי תחילת העבודות.קביעה מדויקת של מצב ק .7.2

מרבי בביצוע, כגון:  מדידות לפני יציקה*הרכבה ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק .7.3

 כלונסאות, יסודות לגשרים, קורות ראשיות לגשרים, מנהרות, וכו'.

פקי בדחיקה, וכו', תוך שימוש קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח או-צנרת תת בקרה על הנחת .7.4

 דיים לכל שיטה.באמצעי המדידה הייעו

בי ביניים ועו-גון: רומיסלילה למיניהן כ-ביניים בעבודות-שכבות ומפלסי-בקרה שוטפת על עובי .7.5

 מילוי בסוללות, מצעים, חפירות, וכו'. -של שכבות

בטיחות, -מעקי"ריהוט דרך" מסוגים שונים כעמודי תאורה,  הצבה במיקום ובמפלסים של .7.6

 תמרור ושילוט, סימונים בצבע, וכו'.

 קביעת מידות, שטחים ונפחים לצרכי תשלום. .7.7

בתכיפות של אחת  משמש את המדידות בשטחביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה ה .7.8

ת ציוד המדידה בתאום עם שנה לפחות. הביקורת תכלול, בין היתר, הקמת מתקן לבדיק-לחצי

ות מערכת בקרת פי הנחיותיו. דו"ח ביקורת מתאים יצורף לדו"ח-ועל מערך הבטחת האיכות

 האיכות.

 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .יח

י המדידה והבדיקה המופעלים באתר קם ותקינותם של מכשירמערך בקרת האיכות יוודא את דיו .1

 משנה.-ים וקבלניואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצר

וכל כלי  פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-יל עלכל מכשיר במעבדה יהיה מכו .2

 פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.-מדידה יהיה מכויל על

 קות המעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות לבחינה בכל עת.כיול של מכשירי הבדי תעודות .3

 

 עקבזיהוי מוצרים ומ .יט

הם ות ותוצאות הבדיקות עם המיקום )כולל המפלס( אליו באחריות בקרת איכות לזהות את כל הדגימ

ח אחר התקדמות משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב נו-קשורים. אתר, או אתרי עבודה, יחולקו לקטעי

 .העבודה

ט או צביעה באופן מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ואשר הגיעו לאתר הפרויקט, יסומנו ע"י שילו

ומניעת הישנות  את מקורם של מוצרים פגומים לצורך איתורם, הרחקתם שניתן יהיה לעקוב ולזהות

 פגמים מאותרים.

 נכון בהם.-ש בלתים, על מנת למנוע שימומדף" יסומנו בהתא-מוצרים בעלי אורך מוגבל של "חיי
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 דיונים שבועיים .כ

עיים בנושאים מפקח ומנהל הבטחת האיכות מטעמו דיונים שבומנהל בקרת האיכות )מב"א( יקיים עם ה

 ישתתפו אנשי מערך בקרת האיכות של הקבלן.איכות. בישיבות אלו -שוטפים של בקרת

מים נוספים )מבא"ת( ויבקש זימון ל דעתו ממונים על תחומנהל בקרת האיכות )מב"א( יזמן עפ"י שיקו

 טחת האיכות.מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והב

רויקט ונציגי לדיוני התאום השבועיים הנערכים בהשתתפות מנהל הפ דיוני בקרת האיכות יהיו בנוסף

 הקבלן.

 

 פעילות מתקנת ומונעת .כא

 עליו לנהל את התהליכים הבאים: ISO 9001:2015זרים ולפי על הקבלן לזהות את מגמות הליקויים החו

 לבצע פעולות יזומות. .1

 מות פוטנציאליות.לזהות סיבות לאי התא .2

יך של שיפור דמנויות ולמען מניעת האי התאמות בעתיד ויישום תהללהגדיר את הסיכונים וההז .3

 ביצועים.

 לנהל מערך של לקחים לצורך שיפור מתמיד של הביצוע. .4

י, בישיבות איכות ובכל מדיה שתוגדר ע"י המפקח או מנהל הבטחת צג במסגרת הדוח החודשהנושא יו .5

 האיכות מטעמו.

 

 מערך בקרת האיכות פיצוי מוסכם על הקבלן בדין תפקוד לקוי של .כב

ן תפקוד לקוי של מערכת בקרת איכות של הקבלן. הפיצוי שלהלן לא מוסכם בזאת על פיצוי מוסכם בגי

 הדרישות החוזיות בנוסף לפרק זה.של הקבלן לעמוד בכלל יגרע מכלל האחריות 

 -1ה די ומקצועי מצוות בקרת האיכות כמוגדר בטבלביצוע עבודה כלשהיא ללא נוכחות של איש ייעו .1

 ₪ עבור אירוע/יום. 2,000

 ₪ עבור כל אירוע/יום. 2,000 –ריך איכות ונוהל איכות מאושר כנדרש ביצוע עבודה ללא מד .2
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 הל קבלת רישיון עבודה וכניסה לביצוע נו
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חתימה על כתבי כמויות  

 כנת גנט לביצועוה

 

הוצאת ערבות בנקאית 

לעבודה על פי הוראות 

 החוזה 

השתתפות בישיבת  

  התייעצות לאישור הסדרי

 תנועה

הגשת בקשה לרישיון  

 עבודה

חלוקת מינשרים שבועיים  

 וע לפני תחילת ביצ

קבלת רישיון להצבת  

 שילוט מקדים 

אישור ממתכנן ת קבל

 תנועה לשילוט מקדים

 דה קבלת רישיון עבו

 הוצאת צו תחילת עבודה 

 יציאה לביצוע 

ישיבת ציוות במחלקה 

לתיאום הנדסי לפני קבלת 

 רישיון עבודה 
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רת חשבון העב
 ע"י הקבלן

אישור מנהל פרויקט 
חשבון מאושר לחשבון 

 תאגיד לבקר איכות ה

. תשלום לקבלן 1
ר שומיום אי 45שוטף+

 מנהל פרויקט

בדיקת 
החשבון 

ואישורו ע"י 
 תבקר איכו

בדיקת 
החשבון 

ואישורו ע"י 
 אחוזות החוף

. בחשבון סופי יעוכב 2
מסך כל עבודות  10%

התאגיד עד לקבלת 
ור מסירה ע"י איש

 התאגיד
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 לעירייה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תוכן עניינים 

 מס'                                                                      נ ו ש א                                                                        מס'
 סעיף                                                                                                                                                        עמוד
 1 כללי ......................................................................................................... 3

 2 מטרה ....................................................................................................... 3

 3 הגדרות ..................................................................................................... 3
 3.1 קבלן/ייזם ........................................................................................................... 3
 3.2 קבלן/מבצע העבודה ............................................................................................. 3
יקטהפרו או גוף פיקוח עירוני ........................................................................ 4  3.3 מנהל 
 3.4 גורם תשתית עירוני/גורם רלוונטי .......................................................................... 4
 3.5 עבודה ................................................................................................................. 4
 3.6 תיק פרויקט/מסירת עבודה ................................................................................... 4
 3.7 תיק צילומים ....................................................................................................... 5

5 ............................................................................................... As – Made 3.8 תוכניות 
 3.9 סיור מסירת עבודה .............................................................................................. 5
 3.10 פרוטוקול ............................................................................................................ 5
 3.11 שנת בדק ............................................................................................................. 5
עודתת גמר .......................................................................................................... 5  3.12 

סיםטפ רלוונטיים ....................................................................................... 6  4 

 5 נספחים .................................................................................................... 6
ותואחרי .......................................................................................... 7  6 סמכות 
 7 שיטה – מסירת עבודה לעירייה ..................................................................... 7
 7.1 כללי ................................................................................................................... 7

 9           ...........................................מול גורמי התשתית בעירייה  מהקבלןשים התנאים הנדר   7.2
 7.3 תרשים תהליך ..................................................................................................... 24
 8 אישורים ................................................................................................... 25
 8.1 תיק פרויקט/מסירת עבודה ................................................................................... 25
 8.2 גורמי תשתית ...................................................................................................... 25

 נכתב על ידי 

 
 הופמן              מרטנס

 מ"ול בעיועצים לניה

 :מחליף
 

 2007קובץ יולי  

 :םיובתוקף מ
 

26.5.2020 

 עדכון  תאריך  תיאור  וחתימה  שם

    

 



 

360 

 

 מספר מדריך 
  עדכון  5

 מספר
 

 בבואו למסור עבודה   ן קבל מדריך ל 
 לעירייה 

 

 

 

 

 
 ן קבלהסתייגות המופנית ל

 

 ים המופנים מטעמו להתמודד עם ן ועל גורמהקבלנועד להקל על    המדריך

את עיקר   מרכז המדריך .עירייההחוקיות והאחרות בפעולותיו מול ה  מהדרישות חלק

  ,בחקיקת משנה ,בחקיקה אשר אופן ביצועו מעוגן ,עות לתחום הרלוונטיהפעולות הנוג

ולנציגיו  קבלן ל שיסייע  "מדריך למשתמש "והוא מהווה  ,שונות חוקי עזר ובהנחיות 

למען   קבלןעל ידי המדינה ל ניתן המדריך .עם העירייה וגורמים נוספיםבמגעיהם 

וכנם של חוברות אלה לא יהווה  ת   ולימוד עיון ,בהתאם .ולמטרות ייחוס בלבד ,הנוחות

ואינו מהווה   ,עדכונים בדיןו שינויים לרבות ,ים הרלוונטייםתחליף לעיון והכרת הדינ 

נדרש לבחון ולבצע בדיקה   קבלןה ,םמתחליף להיעזרות בבעלי מקצוע מומחים בתחו 

 .ריךעצמאית של כל המידע והנתונים הכלולים במד

 

 ואין בו כדי  )במישרין או בעקיפין (או התחייבות /בתוכן מדריך זה כדי להוות מצג ו   אין 

ועדת   ,אחוזות החוף ,המדינה ,ל העירייהאו פיננסית ע/משפטית ו אחריות ללהטי 

  או/ו נכונותם ,לשלמותם ביחס מטעמם מי כל  או/ו יהם יועצ ,הממונה הרשות ,המכרזים

את כי אין  הסר ספק מובהר בז  למען .ים הכלולים במדריךוהנתונ  המידע של  עדכניותם 

עדכונים  ן קבל לספק ל   חובה   מטעמה או מי /ו ן כדי להטיל על המדינה קבל במתן מדריך זה ל

או בתוכנו כדי לגרוע מכל  /במתן מדריך זה ו  אין .או הנתונים הכלולים בו/ביחס למידע ו

או כל חוק ותקנה  /ם ולמסמכי ההסכ בהתאם ןקבל התחייבויותיו ואחריותו של ה

 .רלוונטיים

  התחייבויות  מי מטעמו רשאי לעשות שימוש במדריך האמור לשם ביצוע או/ו ןקבל ה

 ולא ייעשו בהם שימוש לכל מטרה  ,הזיכיון ומסמכי ההסכם בלבדעל פי הסכם   ןקבל ה

 .או מי מטעמה/הסכמה מוקדמת ובכתב של המדינה ו ללא   אחרת 
 

 ן האמור ייחשב כהסכמה שלו ושל כל מי מטעמו לתוכ לן הקב במדריך זה על ידי   שימוש 

הבטחת  יות, הכנת ואישור תיק תוכנית ו מסירת עבודה יעילה מתחילה מאישור התוכנ  .לעיל 
 איכות. 
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 מספר מדריך 
  עדכון  5

 מספר
 

 עבודה בבואו למסור    קבלן מדריך ל 
 לעירייה 

 

 

 

 

 כללי  1

 אחזקת    והעברת  הסתיים    צועהשבי   עבודה   מסירת   תהליך   את  מפרט   זה  מדריך

  ,ותוכניותלמסמכים  ,המדריך כולל את דרישות העירייה .העירייה ותלאחרי  התשתית

 ידי  על שמבוצעות ,השונות הפעולות במדריך מתוארות  ,כן מו כ .להגיש ן קבלה שעל

 .ורבים בתהליךהמע  הגורמים 
 

מספרי   ,ובותכת ,כולל שמות ,כל הנתונים המופיעים במדריך זה :לצורך הבהרה

 נכונותם תקפה  .קבלןמובאים כאן לנוחיות ה  ,ומיהםגובה אגרות וד  ,להתעדכן טלפון

בשינויים   ןקבל ה על  .לעת מעת לחול שעשויים לשינויים  כפופים והם  המדריך כתיבת

  ,לביצוע הנהלים המחייבים אותו לקבלןווה כלי עזר שהמדריך מה  ,יש לציין .אלה

מחליף את    אינו ,אך  בשום מקרה ,וסס  על  נהלים  אלההמדריך מב  .בהתאם לזיכיון

 .דיןעניין שהוא ולכל הליך על פי  מתאים לשמש כאסמכתא תקפה לכל  ואינו  הנהלים

 

 הגדרות  2

 ייזם /קבלן    2.1

 ". שידרת הקריה " פרויקט את והמתחזק המתפעל ,המקים  ,המתכנן הגורם 
 
 

 מבצע העבודה/קבלן     2.2

 הוראות  מנהל בכפוף  ל  ,לביצוע  עבודות  בשטח  הקבלן  שנבחר  על  ידי  גורם

 -אביב תל עיריית של  השיפוט וםבתח  תשתית  עבודות ביצוע ורישיון הפרויקט

 .יפו

 
 מנהל הפרויקט או גוף פיקוח מרכזי     2.3

 אחראי על כל   ,בנוסף ).קבלן(ואחראי על מבצע העבודה   הקבלןכנציג של    משמש

 .גורמי התשתית בעירייה מסירת העבודה מול  תהליך
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 מספר מדריך 
  כוןעד  5

 מספר
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן מדריך  
 לעירייה 

 

 

 

 

 גורם רלוונטי /יגורם תשתית עירונ      2.4

 ללא  .העבודה  מהווה תנאי הכרחי לאישור מסירת  ,אישור של גורמים אלה

 ,ן העבודההמתחייב מרישיו ,אישור גורם תשתית עירוני או גורם רלוונטי אחר 

 :גורמי התשתית הם .לעירייה ואת שלב הבדק  לא ניתן להשלים את מסירת העבודה

 .הנדסי   מרכז העירוני לתיאוםה –שאישרו את תוכניות הביצוע גורמים   .א

 :אגף דרכים ומאור   .ב

 ם מחלקת פיתוח דרכי .1

 מחלקת מאור  .2

 יחידת הגשרים ומבני דרך. .3

 המסירה תבוצע מול כל יחידה בנפרד.  ❖

 תאגיד המים    .ג

 וע, מחלקת תכנון ומחלקת ניהול ובקרת תנועה. : מחלקת ביצתנועההאגף     .ד

 .ע"פאגף ש  .ה

 .אגף תברואה   .ו

 אגיד המים, הביוב והתיעול. ת  ז. 

 :  ם  נגיעה  בתשתית  העירונית  כגוןשיש  לה  ,גורמים  רלוונטיים  נוספים  .ח

 .ועוד  "HOT"הכבלים חברת   ,כיבוי אש ,חברת חשמל  ,חברת בזק 

   עבודה  2.5

יר  אשר בתחום השיפוט של הע  ,של  תשתית  הנדסית  בשטחים  פרויקט  ביצוע
מערכות   ,חציבת מנהרות ,בניית גשרים ,ת דרכיםסליל :לדוגמה .יפו -אביב-תל

 .גינון ומתקני גן דוממים ועוד ,התאור  ,מים ,ביוב ,ניקוז

 מסירת עבודה /תיק פרויקט  2.6

 דה לעירייה מכל במסגרת מסירת עבו   ,מסמכי  ההגשה  הנדרשיםמכיל את  כל 

 . גורם תשתית בעירייה וגורם רלוונטי אחר

   סיפור דרך 2.7

לות הקבלן לפני תחילת העבודה בכביש ועד שלב פתיחת הכביש  מתאר את פעי
 יים שלב התמרור, הסימון והניתוב של הכביש(. לציבור )הסת
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 מספר מדריך 
  עדכון  5

 מספר
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן יך  מדר 
 לעירייה 

 

 

 
 

 דרישות בדיקות איכות מי אביבים     2.8

קח יוודא שבוצעו הפעולות  בודות הקבלן מנהל הפרויקט/המפלקראת סיום ע .1
 הבאות:

 קווי מים:       

 שטיפה  •

 יוני צילום טלוויז  •

 חיטוי  •

 בדיקת כלור נותר )בדיקת איכות מים(  •

 מבחן לחץ   •

 ן וביצוע גישור בדיקה הארקה לבניי  •

 

 קווי ביוב: 

 שטיפה  •

 לוויזיוני צילום ט •

 מבחן הידרוססטי   •

                     

רויקט/המפקח ידרוש ממנהל הפרויקט של  גמר כל פעולות הקבלן, מנהל הפלאחר   .2
 למסירה.   מועד  ימים 10  לקבוע תוך  הקבלן

 במסירה ישתתפו:               

 אחוזות החוף מנהל הפרויקט של  •
 הקבלן  •
 מנהל הפרויקט/מפקח של התאגיד  •

 המתכנן  •
 מחלקת האחזקה נציג   •

ץ את תעודת המסירה. על תעודת  ירשום ויפי אחוזות החוף מנהל הפרויקט של  .3
 המסירה יחתמו כל הנוכחים. 

 התפוצה של תעודת המסירה : 
 כל הנוכחים  •
 מחלקת אחזקה  מנהל  •
 מנהל האזור   •
 מנהל מחלקת פרויקטים  •
 מנהל מדור   •
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רשם מי האחראי  י  קויים הם יירשמו בתעודת המסירה. כמו כןבמידה ויימצאו לי .4
הדרוש להשלמה. מנהל   כלל הקבלן( ומה פרק הזמן  לביצוע )בדרך 

הליקויים בפרק הזמן שנקבע. לאחר   המפקח אחראי לוודא את השלמת הפרויקט/
ציא מנהל הפרויקט/המפקח תעודת השלמה. משלב המסירה יעברו מכן יו

 מחלקת האחזקה. הפרויקטים לאחריות 

 מנהל הפרויקט/המפקח תכניות בדיעבד. במעמד המסירה יעביר הקבלן ל .5

)בדרך כלל   על פי ההסכםעל איכות הביצוע של הפרויקט  יש אחריות  לקבלן .6
ההשלמה, זאת תקופת   תעודת המסירה או תעודת חודשים(. מתאריך  24\12

ל מחלקת אחזקה  הבדק. במשך תקופה זאת במידה ומתגלים ליקויים, יתריע מנה
 לטיפול בליקוי.    לקבלןעל הצורך לקרוא בפני מנהל מחלקת הפרויקטים 

ולמסור למחלקת    הקבלןעות  הפרויקט לתקן את הליקוי באמצ באחריות מחלקת .7
 סביר.  האחזקה את המתקן לאחר ההשלמה וזאת בפרק זמן

 

 תיק צילומים  2.9

לאורך תוואי העבודה   המצולמות ,אשר מכיל תמונות ,הינו חלק מתיק הפרויקט
התיק לרבות חלק   .ה לפני ביצוע ולאחר השלמת העבודהומתארות את אתר העבוד

בודה ומהווה חלק מתוכניות של כל  הביצוע   מסירת הע /י נפרד מתיק הפרויקטבלת
.(As-Made)  מקומות בעייתיים   ,ם  תיעוד  בכתב  של  מצב הרחובהתיק  יכיל  ג

הנמצאים   האלמנטים ומיקומם   התיעוד יכיל גם רשימה  .ציבורי/ונזקים לרכוש פרטי
 .ארונות ומרכזיות ,ריהוט  רחוב  ,עצים   :מעל  פני  הקרקע  כגון

 Made  –  Asות  תכני  2.10
תשתית בשלב סיורי  אשר מוגשות לכל גורם   ,חייבת תכניות ביצוע הלכה למעשה 

להיות חתומה   תהתוכני  .קבלן/ובאחריות מבצע העבודה ,מסירת העבודה לעירייה 
התוכנית יוגשו    .מבצע העבודה ומנהל הפרויקט  ,המתכנן ,על ידי מודד מוסמך

מנהלת    ,מירב כהן 'ניתן לקבל מהגבדוגמה לפורט  827.וקד בפורמט  בקובץ אוט 
 . 03-7247219 :קרטוגרפיה בטלפוןר מדו

 

 סיור מסירת עבודה   .112

ן את  קבלר בו מוסר ה אש ,סיור מסירת עבודה המתקיים בשלב סיום הפרויקט
הסיור מתבצע   ,גורם תשתית בעירייה )האחזקה ביצוע(העבודה לאחריות 

  ל גורמי התשתית וגורמים מפקחים ש/נהל הפרויקט ונציגים בהשתתפות מ
 .ע התיקוניםהסיור כולל מתן הערות ומועד ביצו  .רלוונטיים

 

 פרוטוקול     2.12
הדוח מכיל את מצב   .ירת העבודההמתבצע בשלב מס ,דוח הנכתב בסיומו של כל סיור

הדוח   .ה והיובמיד  שנתגלו בסיור וכן מכתב נלווה המפרט את הליקויים  התשתיות כפי
 .הליקויים  תפים בסיור וכולל מועד סיום תיקוןמופץ אל כל המשת
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 מספר מדריך 
  ןעדכו   5

 מספר
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן מדריך  
 לעירייה 

 

 

 

 
 שנת בדק  .132

ועד השלמת כל  ת גמר(מתום סיור המסירה הסופי )קבלת תעודש הזמן תקופת

 ייההעיר לאחר מסירת תעודת הגמר, הנדרש לאחר הסיור בתום שנת הבדק.

 אשר ,סופי מסירה סיור מתבצע   ובסופו לאחריותה שנמסר הפרויקט את מתחזקת

 – וייםליק תיקון לאחר) .תועבר האחריות על האחזקה באופן סופי לעירייה לאחריו 

 יום ממועד הסיור.  14הליקויים תבוצע עד . השלמת )ןקבלה   באחריות והיו במידה 
 

 מר תעודת ג 142.

 אל  מהזכיין האחריות העברת את  המאשר  תשתיתה גורם ידי על הניתן אישור 

 ).ח קבוע מראשנוס (האחזקה בעירייה    גורמי

 
 טפסים רלוונטיים     3

 

 

 

 

 

 
 חים נספ       4

 עמוד שם הטופס

 25 עבודה  הודעה על התחלת ביצוע 

 40 תעודת גמר ואישור קבלת עבודה 

 41 ליקויים  )פרוטוקול(דוח סיור 

 

 

 'מס שם נספח 

 נספח 

 עמוד

 25 1 הודעה על התחלת ביצוע עבודה 

ממוחשבות    Made  As  הכנת תוכניות  לאחר  ביצוע נוהל
 באגף 

 ביוב ותיעול  ,מים

2 26 

 40 3 תעודת גמר ואישור קבלת עבודה 

 41 4 ליקויים  )פרוטוקול(דוח סיור 

 43 5 תום שנת הבדק  –הזמנה לסיור 

 44 6 תום תקופת הבדק פרוטוקול סיור ב

הביוב   ,דוגמה לתעודת גמר שניתנה על ידי תאגיד המים 
 והתיעול 

7 45 
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 מספר מדריך 
  עדכון  5

 פרמס
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן מדריך  
 לעירייה 

 

 

 

 
 סמכות ואחריות  5

   :אשר אחראים על ,בעיריית תל אביב )וגורמים רלוונטיים אחרים(גורמי התשתית 

 העבודה   על   ופיקוח  העבודה    לביצוע   יותהנח   מתן  ,ןקבל ה   נציגי  עם   פגישות  .א

   .ה השוניםבשלבי       

 בתום  סיור  ועד  מקדים סיור  משלב החל  העבודה  מסירת סיורי וביצוע  תיאום   .ב

   .ת הבדקתקופ        

 מסירת  יך תהל כל  על אחראי  אשר  ,הקבלן מטעם )מפקח גוף או( הפרויקט מנהל   .ג

 .ית והגורמים הרלוונטייםהעבודה מול כל גורמי התשת        

 
 23) ראה תרשים תהליך בעמוד(ירייה מסירת עבודה לע  –שיטה      6

 6.1    כללי

  שך הפעילות באופןמתאר את תהליך מסירת העבודה לעירייה ואת מ  זה  סעיף

 התשתית בעיריית  התנאים הנדרשים מול גורמי ,יתוארו בפירוט 7.2בסעיף   .כללי

 .יפו-אביב-תל 
 

 יום  27משך הפעילות  –ות מקדימות באחריות הזכיין פעול  1.16.

  עם הקבלן מבצע העבודה ויורה לו נהל הפרויקט יקיים סיור מקדיםמ .א
   .עד להשלמתם  ,שנתגלו   לתקן ליקויים

ראה נוהל   - (As-Made) מבצע העבודה יכין תוכניות שלאחר ביצוע/הקבלן .ב
  ויצלם 26),בעמוד   2ראה נספח (ביצוע ממוחשבת  לאחר  של תכנית  ההכנ 
 .ביוב ומים ,ניקוז  :קווי התשתית  את

 !לדעת חשוב

 .ביוב ותיעול לפני הכיסוי באספלט תחתון ,ות מיםלצלם את תשתי  יש
 

  (-Asיבדוק יחד עם הקבלן את התכניות לאחר ביצוע מנהל הפרויקט     .ג
(Made לאחר שבוצע סיור    ם על התוכניותויוודא חתימת המתכנני

את צילומי קווי    יבדוק   מנהל הפרויקט ,בנוסף  .ן בשטחפיקוח עליו
הפרויקט למבצע    מנהל   ם כאן יורהג .שתיות בטרם יעבירם לעירייההת

 .העבודה לתקן ליקויים עד להשלמתם
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 מספר דריך מ 
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 יום   53  הפעילות  משך  -  )שותפתמ  פעילות(  לעירייה  העבודה  מסירת  שלב   1.2.6

 וביצוע צילומים חוזרים תיקון תוכניות     1.2.16.

וצילומי התשתיות   -.As-Madeל הפרויקט ימסור את תוכניות המנה .א
באמצעות מדיה   )המחלקות הרלוונטיות(ית בעירייה לגורמי התשת

 . מגנטית
הערות    ירייה יבדקו את התוכניות והצילומים ויתנוגורמי התשתית בע  .ב

 .סופיות
  את  ויחזיר, התוכניות את יתקנו שהמתכננים יוודא הפרויקט ג. מנהל
  לגורמי התשתית  התיקונים לאחר שצולמו  הצילומים ואת ניות התוכ 

 . בעירייה

 סיורי מסירת עבודה    2.2.16.

 תית בעירייה ביצוע סיורי מסירת עבודה לעירייה עם גורמי התש  .א

  אגף :כגון  )חברת בזק –גם חיצוניים  (וספים ועם גורמים רלוונטיים נ       
דרכים ותחזוקת    מחלקת  ,מחלקת מאור ,ף התברואהאג ,התנועה
 .ועודדרכים  

 .הפצת פרוטוקול סיור   .ב

 .לאחר תיקון ליקויים במידה והיו  )סופי(רה נוסף סיור מסי   .ג

   העירוני   הגורם לידי הפרויקט  תיק ד. העברת

  לכל  מתכננים ואישורי  התכנונים תיק , הפרויקט מסירת דף את  יכלול התיק  
  פיקוח סיור  לאחר המתכננים די י  על  חתומות עדות תוכניות, צעשבו שינוי
  התאמה אי כל" )מאופסות" מות התא  אי  וטבלאות  איכות הבטחת  תיק,  עליון

 . והיו  שנדרשו ככל  וצילומים(  ליקוי לתיקון מוסמך  גורם  אישור קיבלה

 !חשובה הערה

  שבתחום ישתתפו רק אותם נציגי גורמי התשתית  ,ה סופימסיר  בסיור 
 .ריותם נמצאו ליקוייםאח

  נוסח קבוע(ימת גורמי העירייה על טפסי מסירת העבודה חת    .ה
 40.בעמוד  3ח ראה נספ  – )מראש

 )קבלן(באחריות הזכיין למסור את תעודת הגמר למבצע העבודה   .ו 
 45).בעמוד  7ראה נספח (       -
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 הנדרשים מהזכיין מול גורמי התשתית בעירייה   התנאים     26.

  ,פיקוח :אשר כוללים ,קיימים תנאים הנדרשים מהזכייןלכל גורם תשתית בעירייה 

ע  "שפ באגף  :בהתאם לנהלי האגף הרלוונטי לדוגמה ,כל זאת ,סיורים מוקדמים

  וע עבודות הגינון ומתקני גן תנאים נדרשים למסירת עבודה עבור קבלן ביצ   יופיעו

ינהל  למחלקת דרכים קיים גם נוהל מסירה מסודר שנכתב על ידי הנהלת מ  .בועיםק

 , נוהל מסירת פרויקטים ויש לפעול על פיו. 2010בינוי ותשתית בינואר  

 הביוב והתיעול  ,המים תאגיד   1.26.

 עלי מקצוע העובדים בפרויקט ב  2.1.16.

 .ל ידי משרד העבודהמוסמך ע –מבצע העבודה    .א

 .מוסמך על ידי מפעל המזרח התיכון  –רתך     .ב

 .קבלן ביצוע מורשה –ביצוע שטיפת קו מים וחיטוי     .ג

       –רים לבתים רנטגן ודוחות חיבור צנרת כולל חיבו  ,צילומי וידאו   .ד
 .חברה מוסמכת        

 
  וע המקצ בעלי של ההסמכה תעודות שהעתקי יוודא  הפרויקט נהל מ

 .מסירת עבודה/תיק הפרויקטעל פי חוק יכנסו ל  הנדרשים

 
 ושא מיםעבודות בנ  –פעילות מול העירייה   2.1.26.

לפחות שבוע ימים לפני   תאגיד המיםמנהל הפרויקט יודיע ל .א
או   03-5217117 :באמצעות פקס ,בפרויקט ודהתחילת העב

  meialterl@ \im.co.ilaviv-itzhakov_s@mei-במייל: 
avivim.co.il 25).בעמוד   1ראה נספח (מקדים  לתיאום סיור   

הבדיקה תבוצע   –בצנרת המים לאחר הביצוע   בדיקת לחץ .ב
  .ןקבל ומפקח מטעם ה תאגיד המים נוכחות מפקח מטעם ב

מנהל   ל  יחת  פקס  אה לבדיקה  תתבצע  באמצעות  שלההזמנ
מר     ,יפו-אביב המים   של   עיריית  תל   בתאגידמחלקת הפיתוח   

ם  בסיום   הבדיקה   ירש    03-5217117.    :בפקס    אלטר לוין
ייכנס   וטוקול זהפר  .שבו יצוינו משתתפי הבדיקה ,פרוטוקול

   .לתיק מסירת עבודה

באמצעות קבלן   יתבצע  –קו וחיטוי לפני בדיקה  ביצוע שטיפת ה .ג
  לתיק  יכנס אשר ,פרוטוקול ירשם הפעולה  בסיום .מורשה

 .עבודה  ירתמס

mailto:alterl@mei-avivim.co.il
mailto:alterl@mei-avivim.co.il
mailto:itzhakov_s@mei-avivim.co.il
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 על ריתוכי הצינורות על פי הנדרש )גרפיהרדיו (ביצוע צילומי רנטגן   .ד

 20% עובוצי  10לצינורות בקוטר   :לדוגמה  .בחוזה העבודה
 .של הצילומים 100%יבוצעו    36צילומים ולצינורות בקוטר 

 יבוצעו  על  ידי  מודד  מוסמך    As-Made   תוכניות  לאחר  ביצוע  .ה

   .כנסו לתיק מסירת הפרויקטוי        

 יקבלו קודם  ,עקב תנאי השטח ,וצעו במהלך העבודהשינויים שב  .ו
אל   לפנות יש  .המים ד תאגיב התכנון  מחלקת אישור את לביצוע

  תל , 37מלך שאול ה רחוב ,תכנון מדור  מנהלת – מר קובי ביטון 
 . 03-7736150 :בטלפון   ,אביב

  מסירת עבודה יופיעו כל /טמנהל הפרויקט יוודא שבתיק הפרויק  .ז
  ,צינורות(בהם בוצעה העבודה   של  החומריםתעודות  המשלוח  

 ).טון טרומי לשוחות ועודבי  ,אביזרים

 

 עבודות בנושא ביוב ותיעול  –פעילות מול העירייה    1.3.26.

המים לפחות שבוע ימים לפני תחילת   לתאגידקט יודיע  מנהל הפרוי .א
  ,אלטר לויןאל מר   03-5217117 :פקסבאמצעות  ,בפרויקט העבודה 

 .סיור מקדיםלתיאום 

ף  ראה סעי –אי השטח עקב תנ  ,שבוצעו במהלך העבודה שינויים .ב 
 .'עיף קטן וס 7.2.1.2,

 יעו כל יופ   ,מסירת עבודה/מנהל הפרויקט יוודא שבתיק הפרויקט .ג 
  ,צינורות( העבודה בוצעה  בהם החומרים  של המשלוח תעודות
   ).רשתות ועוד +ם  קולטני ,שוחות

יש לבצע צילום טלוויזיה באמצעות    ,תחתון  לאחר  סלילת  אספלט  .ד
 עם ה לבדיקה יחדדיסק יוגשו לעיריי /קלטת    +ח   דו   .רובוט

טבלת   ,ללויכ  ביצוע לאחר תוכניות As-Made. ביצוע לאחר תוכניות
  .א"ריכוז של צינורות וחושות על פי נוהל עיריית ת

  ידה   ונתגלו במ    .יוגש   דוח   לקבלן    ,קה   בעירייהלאחר   הבדי .ה
 .עד הדוחיש לתקן אותם בתוך שבועיים ממו  ,ליקויים

 
 !חשוב לדעת

ולאחר  מנהל הפרויקט להעביר לעירייה דוח מצב לפני התיקון  באחריות
 '.יש לחזור על סעיף קטן ד  ,חר תיקון הליקוייםלא  .התיקון

 
  את  יאפשר אשר  ,דוח לקבלן  יופק  ,יםהתיקונ שלב אישור לאחר    .ו

 .כביש באספלט עליוןסלילת ה
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 בלבד   לידיעה –תהליכי עירייה פנימיים   2.1.46.

  עבור הוידאו וצילומי מים  עבודות עבור הרנטגן צילומי יקת בד  .א
 .עבודות הביוב

 As-Made. בדיקת תוכניות שלאחר ביצוע   .ב

   .מסירת עבודה לעירייה/תיק פרויקט  בדיקת   .ג

  במועד  – 7.1 בסעיף רהמתוא הנוהל פי  על עבודה  סירתמ  סיור   .ד
 .ביוב וצינורות המים  , נבדקות שוחות  הסיור

 !חשובה הערה

 .מתבצע לאחר סלילת אספלט עליון ,מסירה סופי  סיור 

ביוב ותיעול על טופסי מסירת   ,יד המיםחתימת מנהל תאג .ה
 באחריות  45). בעמוד 7 נספח ראה( לקבלן שתימסר ,דההעבו 
 .העבודהע את תעודת הגמר למבצ   להמציא לן הקב

 
 אגף תברואה     6.2.2

מנהל על    7.1,בתהליך  המתואר בסעיף מאיר  מטעם  אגף  התברואה  משתתפים   

  -ראובן מאיר נציג תחנה אזורית ומר  ,מפקח אזורי ,מבצע העבודה/קבלן  ,הפרויקט

. על  03-7249985 :טלפוןביפו   -, תל אביב62יגאל אלון  רחוב   ,רישוי וכלי אצירה אחראי

 .נדסי המרכז העירוני לתיאום הלעמוד בכל תנאי רישיון העבודה שניתן על ידי  הקבלן

 
 ע "אגף שפ    6.2.3

 מסירה ראשונית  –גמר ביצוע    2.3.16.
  טיםיפנה מבצע העבודה אל מנהל יחידת הפרויק  ,ההעבוד  סיום  עם

  יגאל אלוןרחוב  03-7249956, :בטלפון ,הגב' יפה בן אליהוע "שפ  באגף

 .זמן סיור מקדים בפרויקטת ' יפה בן אליהו הגב .א"ת 62
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 משתתפים       

 .מתכנן הגן/אדריכל  .א

 .מפקח פרויקט/מנהל פרויקט    .ב

 .מנהל גנים   .ג

 .פרויקטים –רכזת השקיה     .ד

 .גנים ונוף  -כז השקיה ר  .ה

 .רכזת נוף    .ו

 .רכז פיתוח   .ז

 ).ים שיפור רחובות ואתר(א "נציג מחלקת שפר  .ח

 .קבלני ביצוע  .ט
 

 :בסיור הם  שייבדקו  הנושאים

 .פיתוחה  בדיקת ביצוע עבודות הקבלן ביחס לתוכניות  –תכנון מול ביצוע    .א  

 .של הגן הפיתוח האדריכלית  תוח ובתכניתבהתאם לנדרש במכרז פי  –איכות וטיב ביצוע    .ב

 
   בליקויים  טיפול

את כל הנדרש    יכלול  אשר ,דוח סיכום סיור -ירשום פרוטוקול   ,מחלקת הפרויקטים   נציג

 .לתיקון לקראת סיור מסירה שני

 
  ,ע'מנהל אגף שפ  סגן  ,ע'למנהל אגף שפ  ,זה יופץ בין כל משתתפי הסיור וכן  סיור  םסיכו

מנהל מחלקת רחובות   ,ים והנוףהגנ  לשיפור מנהל המחלקה ,קטיםמנהל מחלקת הפרוי

 .ואתרים



 

372 

 

  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 ן בבואו למסור עבודה קבל ריך ל מד 
 לעירייה 

 

 

 

 

 סיור מסירה שני   2.3.26.

  כתוצאה ,יםהעבודה הודיע על סיום תיקון הליקוי   שמבצע   לאחר
  ע תאריך לסיורמחלקת הפרויקטים תקב ,הראשון  המסירה  מסיור

  7.1.1.1)ראה סעיף (יוזמנו משתתפי הסיור הראשון   שני אליו  מסירה
 :ובנוסף

 מחלקת הפרויקטים מנהל   .א 
   המחלקה לשיפור הגנים והנוף  מנהל   .ב
 ובות ואתרים רחת מנהל מחלק    .ג
 מנהל סיור גנים    .ד

 יבדקו כל הנושאים שנרשמו בסיכום שרשם נציג מחלקת   זה  בסיור 

המסירה השני    בסיור .אשוניבעקבות סיור המסירה הר  ויקטיםהפר
 :יבוצעו הפעילויות הבאות

  -השקיה ו Made As  ט ימסור לרכזת הנוף תכניותמנהל הפרויק   .א
 .ומםד    +גן גינון   Made As תכניות

  ),פרוטוקול(כום סיור נציג מחלקת הפרויקטים ירשום סי   .ב 
 .זה יופץ למשתתפים  סיכום כאשר

  :ד לסיור סופי אליו יוזמנויחידת הפרויקטים תקבע מוע   .ג
  מנהל ,יקטמפקח פרו /מנהל פרויקט ,מתכנן הגן  /אדריכל 
מנהל המחלקה לשיפור הגנים   ,הפרויקטים  מחלקת

רכזת   ,מנהל גנים  ,ואתרים  ובותרח   מחלקת  מנהל ,והנוף
רכז   ,רכזת נוף ,גנים ונוף-השקיה  רכז  ,טיםפרויק-השקיה
 .קבלני ביצוע  ,א"שפר מחלקת  נציג  ,פיתוח

 
 סיור מסירה סופי   2.3.36.

ו בסיכום  הליקויים בסיור זה יבדקו כל הנושאים שנרשמ 
בעקבות סיור הביניים    שרשם נציג מחלקת הפרויקטים

יקבע מועד תום ארבעת    ,תוקנו  וכל  במידה ).סיור שני(
והעברת הגן    הפיתוח  זקת הגן על ידי קבלןחודשי אח

 .הפיתוח לקבלן האחזקהלאחזקה מקבלן  

 !עתלד חשוב                                    

 .האחזקה  חודשי  4מנהל גנים לפקח על אחזקת הגן בתקופת   באחריות                        
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 זקה העברת גן מפיתוח לאח   2.3.46.

יקבע מנהל גנים מועד    ,חודשי האחזקה 4ת  תקופ  בתום
ח וקבלן  קבלן פיתו   ,מנהל גנים  :יוזמנו  שאליו ,לסיור

אם ימצאו ליקויים   .יבדקו לקויים בגן  בסיור  .האחזקה
 .הם יתוקנו על ידי קבלן הפיתוח  הגן  לפיתוחהקשורים 

 
 !לדעת חשוב                                         

 .על תיקון הליקויים הינו באחריות מנהל גנים  הפיקוח                                         

 
 שנת בדק   2.3.56.

הפרויקטים תזמן לסיור שנת הבדק את הנציגים    מחלקת 
 :הבאים

מנהל מחלקת שיפור הגנים   ,פרויקט  מפקח/פרויקט  נהל מ
רכז  ,פרויקטים  -שקיה רכזת ה  ,גנים  מנהל  ,והנוף 

נציג מחלקת    ,רכז פיתוח  ,נוף  זתרכ ,גנים ונוף-השקיה
תשתיות הגן    כל  יבדקו  בסיור זה  .קבלני ביצוע ,א"שפר

וימצאו    במידה  .דומם וקליטת עצים ,כולל מדרך
  בתוך  על ידי קבלן הפיתוח  הרי שהם יתוקנו ,ליקויים
שיקבע על ידי מנהל המחלקה לשיפור הגנים   ,פרק זמן

 .והנוף

 !לדעת חשוב

 .ק גמר טיפול הליקוייםנהל גנים לבדומ   באחריות
 

 תעודת גמר   2.3.66.

  ע "יפיק מנהל אגף שפ  ,ות העבודהאם אישור מנהל גנים לתקינ              
 .תעודת גמר לזכיין
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  מדריך מספר
דכון  ע 5

 מספר
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן מדריך  
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף תנועה   –יצוע מחלקת ב     2.46.

 לפני תחילת עבודה –רייה עילות מול העי פ  2.4.16.

 הודעה על תחילת עבודה   .א

  ,קת הביצוע על תחילת עבודההביצוע מנהל הפרויקט יודיע למחל

  העירוני לתיאום הנדסימהמרכז מתקבל (באמצעות טופס תחילת עבודה 

מוען אל מר  מ 03-7240616 :בפקס ),לאחר קבלת רישיון לביצוע העבודה

 .א"ת 4ועה ברחוב גבעת התחמושת באגף התנ  חלקתמנהל מ   שחר גלעדי

 פגישה מקדימה  .ב

  .סימון ותמרורים מהמתכנן קבלת  מפות  תכנון עבור-  מטרת  הפגישה
ההזמנה    .מטעם העירייהמתן הנחיות וקביעת סיורי שטח על ידי מפקח 

 .למסירת העבודה  לסיור הינה באחריות הקבלן והינה תנאי 
 
 

 צוע העבודה במהלך בי –יה פעילות מול העירי  2.4.26.

בכל אחד משלבי העבודה יעדכן מנהל הפרויקט את מנהל מחלקת הביצוע    .א
המתאר את פעילות   )סיפור  דרך(לצורך  מסירת  מידע     ,שחר גלעדי מר 

 ,כלומר .לן לפני תחילת העבודה בכביש ועד שלב פתיחת הכביש לציבורהקב
  ניםתימרור וסימוכולל  ,הכביש  והניתוב של הסימון   ,התימרור הסתיים שלב 

   .זמניים
הוא   כאשר  ,קטיועבר על ידי מנהל הפרוי  ),בכתב -סיפור הדרך  (המידע   .ב

 /ק הפרויקט לתי  מידע זה יכנס .מהנדס תנועה/חתום על ידי גורם מוסמך
 .מסירת עבודה

 

 !לדעת חשוב

למנוע    ויועש   ,לב מסירת עבודה לעירייההינו חיוני ביותר בש ,דרך  סיפור  מידע
במסירת הפרויקט    לעיכוב יגרום   ,אי מסירת סיפור הדרך  .ות הדדיות בעתידתביע 

 .יהלאחריות העירי 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן מדריך  
 רייה לעי 

 

 

 

 בסיום העבודה  –פעילות מול העירייה   2.4.36.

 ה ד סיור מסירת עבו .א

 ,סימון וניתוב של כביש ,ע תימרור על סיום ביצו מנהל  הפרויקט  יודיע. 1 
 (. 7.2.7 ראה( ביצוע  באגף התנועהלמחלקת 

 Asהפרויקט ימסור למנהל מחלקת ביצוע באגף התנועה תכניות מנהל  2.
Made ות.תנועתי 

   7.1.תהליך מסירת העבודה יתבצע כמתואר בסעיף  .ב

ן הרי שעל הקבל ,ים באחד משלבי תהליך המסירהבמידה ויתגלו ליקוי .ג
 .הציבור את  כדי לא לסכן ,קיימת חובה לתקן אותם באופן מיידי

 תנועהגף הא –  ובקרת תנועהמחלקת ניהול     2.56.

   עבודהלפני תחילת   –פעילות מול העירייה   2.5.16.

   25)בעמוד   1ראה נספח מספר  (הודעה על תחילת עבודה  .א

  על  קרת תנועה ניהול ובחלקת קט יודיע לראש מדור פיקוח במ מנהל הפרוי   
מהמרכז העירוני  מתקבל (באמצעות טופס תחילת עבודה  ,תחילת עבודה

-03 :בפקס ),לאחר  קבלת  רישיון  לביצוע  העבודה   -הנדסי לתיאום
 אלברט פוליטי. וען אל מר  ממ  7240123

 פגישה מקדימה  ב. 

  .בודה הע  נדרשות לפני תחילת ביצוע מטרת הפגישה הינה מתן הנחיות . 1
  "גל ירוק"הכיתוב  חייבים להיות ממתכת עם ,מכסי הבריכות :לדוגמה

   ".רמזורים"או 

אלברט  אשר בהם יתבצע פיקוח על ידי מר  ,לבי העבודההגדרת ש 2.
 .פוליטי
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  ספרמדריך מ
עדכון   5

 מספר
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן מדריך  
 לעירייה 

 

 

 

 
 ביצוע העבודה  במהלך –פעילות מול העירייה    2.5.26.

או שמדובר בהקמת צומת   ,במידה ומתבצעים עבודות תשתית בצומת קיים

זכיין פרויקט  הרכבת  הקלה  בגוש דן לא  יוציא מכרז הרי ש  מרומזר חדש,

מבצע העבודה מטעם הזכיין יהיה הקבלן הקיים   .דהחדש לביצוע העבו

   .זקת רמזורים מטעם העירייהבעל הזיכיון לביצוע אח שהינו

 
יפו כצד להסכם בין הזכיין לקבלן  -אביב-ש לצרף את עיריית תלי !לדעת  חשוב

 .העירייה אחריות אחזקת הרמזורים על ידי כדי לאפשר את קבלת  ,החדש

 
 בסיום העבודה  –יה פעילות מול העירי   2.5.36.

רימזור  הפרויקט יודיע על סיום ביצוע ה  סיור מסירת עבודה מנהל .א
  ניהול ובקרת תנועה מחלקת  ל  הרמזורים בע  הפיקוח בצומת למדור 

 . 03-7240123  :פקס  באמצעות  ,שבאגף התנועה

   7.1.העבודה יתבצע כמתואר בסעיף  תהליך מסירת  .ב

 הקבלן הרי שעל  ,לבי תהליך המסירהבמידה ויתגלו ליקויים באחד מש  .ג 
 .הציבוראת    לסכן לא כדי  ,מיידי באופן אותם לתקן חובה קיימת
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  פרמדריך מס
עדכון   5

 פרמס
 

 בבואו למסור עבודה   לקבלן מדריך  
 לעירייה 

 

 

 

 
 ם ומאור אגף דרכי  –מחלקת מאור    2.66.

 בעלי מקצוע העובדים בפרויקט   2.6.16.

 .מהנדס חשמל –מפקח מטעם הזכיין    .א

 .לשימוש מבצע העבודה  "פוזיציה-סופר"מתכנן עבור תוכנית     .ב

   .חשמל מוסמך  מהנדס   .ג

  לחפירת  יסודות  עבור  הצבת  עמודים   –טרוקציה   סנמהנדס  קו    .ד
 בעלי  של ההסמכה  תעודות קישהעת יוודא  הפרויקט מנהל   .מיוחדים
 .יקט המיועד למסירהעל פי חוק יכנסו לתיק הפרו   הנדרשים המקצוע

 מהנדס חשמל מטעם מחלקת מאור   ה.

 תמנהל תחום אחזקת רש ו. 

 אגרונום מטעם הקבלן. ז. 
 

 לפני תחילת עבודה –ות מול העירייה פעיל   2.6.26.

 הודעה על תחילת עבודה      .ג
  ,ל  הפרויקט  יודיע  למחלקת מאור על תחילת עבודההביצוע מנה        

ראה  ( 03-7241953 :בפקס   העבודה,     לביצוע   רישיון  קבלת   לאחר
 25).בעמוד  1נספח 

 ות ומערכ תשתיות סימון  – המקדים הסיור מטרת םסיור מקדי .ד 
מקדים  יבוצע  לפני    סיור .העבודה גבולות קביעת וכן ,קיימות

 הסיור  משתתפי .הפרויקט  זמן  על  ידי  מנהלתחילת  העבודה  ויו
ספי או  י נון קררא 'אינג ,מאור קתבמחל תכנון  מדור  מנהל  :הם

הביצוע ומנהל  קבלן  ,מנהל הפרויקט ,נציג מטעם מחלקת מאור
פרויקט לזמן גורמים רלוונטיים  אחריות מנהל הב .העבודה בשטח

   )דסיההנ  התיאום  בהתאם לחוות הדעת המופיעה בשלב (נוספים 
ע  וכן   "שפ  ,דרכים ,תנועה מחלקת  :לדוגמה  .בסיור  להשתתף 

 ,חברת  בזק  :רמים  חיצוניים  כגוןגו

 .חשמל ועוד  חברת         
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 דה ואו למסור עבו מדריך לזכיין בב 
 לעירייה 

 

 

 

 
 !לדעת חשוב
 לן מקדים הינו תנאי הכרחי לקבלת רישיון עבודה לקב  סיור 

 .הביצוע

תית או  נציג של גורם תש כל  .התייחסות גורמי תשתית בסוף הסיור .ה
עבור   למנהל הפרויקט שלו ההתייחסות  מעביר את ,גורם רלוונטי

 .ומדת להתבצעהעבודה הע

ימסור   , ההתייחסויות מגורמי התשתיתיקט יכניס את מנהל הפרו      
 ה אישורי  המשטרה  בכפוף  להסדרי  התנוע  ובנוסף את
 ,בנוסף   .העבודה   מסירת/הפרויקט    לתיק   ,המאושרים

 .ויקט עותק של ההתייחסויות לקבלן מבצע העבודההפר     מנהל      
 במהלך ביצוע העבודה  –פעילות מול העירייה    2.6.36.

  .מאור בודה  יזמן  מנהל  הפרויקט  פיקוח  ממחלקתחד  משלבי  העא  בכל
 :להלן תיאור השלבים העיקריים

 .+ הנחת כבל הארקההנחת כבלי חשמל  +פירה ח .א

 .חפירה  כיסוי   .ב 

  יש   לקבל  אישור  ,עבור   יסודות   מיוחדים  –ית   יסודות   בני  .ג  
 .רוקציהקונסט  ממהנדס

   .נסיםמושלם כולל פ  הצבת עמוד דוגמה  .ד

 מתבצע על פי הנחיות המופיעות בספר פרטים –סימון מיקום עמודים   .ה
מחלקת   ונציג מנהל הפרויקט ,ובנוכחות מודד מוסמך ,םסטנדרטיי

 .מאור

 בדיקה  .הציוד המיועד להצבת העמודים בשטח בדיקת    .ו

 אירכדי לא להש ,ידי מבצע העבודהתותקן על  –הצבת תאורה זמנית    .ז 
של מהנדס חשמל    הצבת תאורה זמנית מחייבת  .תאורהרחוב ללא  

 מחלקת מאור. ועל סמך תכניות מאושרות ע"י   מוסמך
נהל מדור  זמנית למרכזייה ספציפית/ רחוב באישור מ תאורה קישור .ח 

 תכנון בלבד. 
 לא תהיה חריגה.   -הגבלת צריכת זרמם ע"י מחלקת מאור ט. 
 מפרט תוכנית סטנדרטית של יבוצע על פי – בניית מרכזיית תאורה   י. 

  למערכת  תתחבר אשר ,קצה יחידת התקנת גם ותכלול א"ת עיריית

אישור לתכנון מתקבל ממחלקת   .פיקוד ובקרה של מחלקת מאור

 מאור. 
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  ריך מספרמד
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
מחלקת מאור   םעחייב בתיאום   –פירוק רשת של חברת חשמל  .יא

משותף   כולל תיאום סיור ),באחריות מנהל הפרויקט(חשמל  וחברת 

   .ל"ורמים הנ בין כל הג

ט רחוב  שילו (למתקני תאורה עירוניים  –מתקן תאורה עירוני  ב.י 

נדרש תיאום    ),תחנות אוטובוס ועוד ,שילוט הכוונה ,התנועה מואר

התנועה   אגף ,ע "גף שפ א  :חשמל עם גורמים רלוונטיים להזנת

 .ובאישור מחלקת מאור  -הכלכלית  והחברה 

 
 !לדעת חשוב

  מתקן ללא הפעלת  ,עמודים של חברת חשמליפורק מתקן תאורה על     לא
 ).זמני או קבוע(תאורה חליפי 

 
 בסיום העבודה  –פעילות מול העירייה    2.6.46.

   סיור ראשון .א 

 תתאם אשר ,לקת מאורקט יודיע על סיום העבודה למח מנהל הפרוי . 1
   :גורמי התשתית הבאים  משתתפי הסיור הם נציגי .את מועד הסיור
החשמל מטעם הזכיין וקבלן   מתכנן  ,מחלקת  מאור  ,מחלקת  דרכים

   .החשמל

 )אם קיימים(המכיל  דוח  ליקויים     ,יור  יופק  פרוטוקולבתום  הס  2. 
יקוי  ות וחשיבות הל כמ  פי על ( הליקויים  תיקון יך תאר ,הצורך ובמידת

 ).בטיחותי או לא –

   מגנטית  יהבמד   ביצוע   לאחר  תוכניות   להגיש  הפרויקט   מנהל  על   3. 
התאורה    מתכנן ,אשר  חתום  על  ידי  קבלן  החשמל  ,עותק  נייר  +

 .ומנהל הפרויקט

 סיור מסירת עבודה לאחר תיקון ליקויים  .ב

  וקבלןמנהל הפרויקט  ,נציגי מחלקת מאור  :בסיור ם משתתפי 1. 
 .החשמל

ור  איש במידה  והכל  תקין  יופק  פרוטוקול  דוח  סיור  ויימסר  מכתב  2.

 .כולל אישור הפעלת מתקני התאורה ,קבלת עבודה

הבדק    תעודה  גמר  תימסר  לזכיין  בצירוף  ציון  תקופת  –גמר     תעודת     .ג
 .שהיא שנה
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  מספרמדריך 
עדכון   5

 מספר
 

 סור עבודה כיין בבואו למ מדריך לז 
 לעירייה 

 

 

 

 
 :תקופת הבדק   .ד

כולל   ,המתקנים תקינות על אחראי  המבצע  הקבלן הבדק בתקופת   1.
 .מתקני תשתית

  "הבדק   תקופת  תום"  סיור   יתקיים  ,הבדק  תקופת   בתום  2.
 .ת מאורקבלן מבצע ונציג מחלק ,הפרויקט מנהל  :בהשתתפות

 מכתב   ,תוציא מחלקת מאור לזכיין ,ידה והכל תקיןבתום הסיור ובמ    3.
  מחלקת תעל  סיום  תקופת  הבדק  והמתקנים  יועברו  לאחריו

 .האחזקה של מחלקת מאור

 
 אור אגף דרכים ומ –מחלקת דרכים     2.76.

 6.2.7.1 כללי

בודה  אשר מבצע את תהליך מסירת הע,מחלקת דרכים הינה גורם התשתית

המסירה    סיימו את תהליך ,תית בעירייהלאחר שכל שאר גורמי התש

בנספח מספר  דוגמה   ראה(  וקיבלו  תעודה  המעידה  על  כך  מאותם גורמים 

 45).בעמוד  7

 
 העבודה בשלב סיום  –פעילות מול העירייה   2.7.26.

מנהל  -ריכוז אישורים מגורמי תשתית בעירייה וגורמים רלוונטיים  .א

ע במחלקת דרכים  מנהל הביצו  - היתם אסדיויקט יציג בפני מר  הפר

מינהל  ( 436חדר   4,קומה  ,א"ת  5ברחוב פילון  ,שבאגף דרכים ומאור

 על לו שנמסרו את כל האישורים  03-7247633,  :בטלפון ),וי ותשתיתינ ב

 העבודה מסירת  על בפרויקט מעורבים שהיו התשתית  ורמיג ידי 

רת איכות  תיק בק  את  הפרויקט מנהל  מסור י ,בנוסף .רצונם לשביעות

 .יקטהפרו 

תהליך מסירת העבודה מתבצע על פי המתואר בסעיף  -סיור מסירת עבודה .ב 

 לסיור התשתית גורמי  נציגי את ויזמן יתאם הפרויקטמנהל   7.1.

 .אשר משתתפים בסיור  ,ים אחריםונציג  העבודה   מסירת

שמות  הנציגים  שיש  הטבלה  להלן  מפרטת  את  רשימת  -  משתתפים .ג 

  היתם אסדיחלקית בלבד ויש לתאם מול מר   רשימה זו .יורלזמן לס

לכל    המתאימה   מניםהביצוע של מחלקת הדרכים את רשימת המוז מנהל 

 .פרויקט ופרויקט
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 לזכיין בבואו למסור עבודה   מדריך 
 לעירייה 

 

 

 

 

 מס' טלפון  מס' פקס תפקיד שם

 03-7247670 03-7242702 ומאורמנהל מחלקת דרכים  פריר קסלרצ

רוסקה 

 ניקולאיב

 03-7736102 03-5217117 מנהלת תאגיד המים, הביוב והתיעול

 03-7247017 03-7241953 מנהל המרכז העירוני לתיאום הנדסי יורם נחום

 03-7241154 03-5216415 מנהל אגף התברואה ארז ניסים

ם ן מנהל מחלקת מאור, אגף דרכיסג נתן פלורנטין

 ומאור

03-7240632 03-7240631 

 03-7242902 03-7240077 סגן מנהל אגף שפ"ע בנימין מגנזי

מנהל יחידת אחזקת דרכים, אגף  לדשטיןמוטי גו

 דרכים ומאור

03-7242702 03-7240601 

 03-7240611 03-7240616 מנהל מחלקת ביצוע, אגף התנועה שחר גלעדי

 03-7247712  התנועהמנהלת מחלקת תכנון, אגף  וי טלי ל

מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה,  אבי ויסמן 

 אגף התנועה

03-7242705 03-7247690 

 - - יועץ העירייה לנגישות אבי ורשבסקי

 03-7247693 03-7242705 נועהמנהלת אגף הת עירית רחמני

 )שנה(תקופת הבדק    .ד

זו     בתקופה  .מתאריך הוצאת תעודת גמר ,הנכנסת לתוקפ הבדק  תקופת

 מחויב  הזכיין  לבצע  תיקונים  על  חשבונו  לתיקון 

 מנת על  ,חירום יבוצעו באופן מיידיתיקוני   .במרחב הפרויקט ליקויים

 .המפגע  הסרת לאחר ימסרו פיסו לשיקום והנחיות המפגע את להסיר

 סיור  לזמן  ויקט הפר מנהל  על הבדק תקופת  סיום תקופת הבדק בתום .ה

ירת מרחב הפרויקט לאחזקת עיריית  מס לפני עבודהה  טיב לבדיקת

קון הליקויים  בתום הסיור ותי 30).בעמוד    4נספח    ראה (  א יפו"ת

 .קתפיק מחלקת הדרכים אישור על תום תקופת הבד    ),נדרש אם(
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 !לדעת חשוב

קופת  ת  ,הדרכיםת סיור תום תקופת הבדק וקבלת אישור כתוב ממחלק  ללא

יש לאשר צוות אספלט  לט סופית ,לילת שכבת אספ סטרם  .הבדק לא הסתיימה

יש  פיזור אספלט   לפני  מר היתם אסדי.–ומפעל ותערובת  אצל מחלקת דרכים  

של למתכנן ולנציג  לשלוח בדיקות מרשאחראי על הביצוע ו על מנה"פ להודיע  

 מחלקת דרכים.

 תחתונה.   לאחר אישור סעיף הנ"ל, ניתן לבצע שכבת אספלט

למרכז העירוני  של אספלט, נדרש לדווח  ר שכבת סופית שבועיים לפני פיזו

 עבודות הנדרשות. ששולבו כל העל העבודה ע"מ לוודא  לתיאום הנדסי
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 אישורים      8

 מסירת עבודה /תיק פרויקט    8.1

 רת מסי לצורך  ,יםיכיל את כל האישורים הנדרש  ,מנהל הפרויקט יוודא שתיק הפרויקט

 .רבה   נפשולעוגמת    לעיכוב יגרום ,כלשהו באישור  חוסר .לעירייה עבודה

 

 מי תשתית גור    8.2

ים השונים בליווי  ימסור את טופסי האישור ,כל גורם תשתית ואו גורם רלוונטי .א

 יק אישוריםיתי   ,מנהל הפרויקט ).מפרט את הליקויים שנמצאו(מכתב מלווה 

  צפריר קסלר למר אותם  למסור  כדי  ,העבודה מסירת/הפרויקט בתיק אלה

 .מנהל מחלקת דרכים באגף דרכים ומאור

אשר   ,קבלן/שתית יחתום על טופסי מסירת העבודה למנהל הפרויקטכל גורם ת .ב
 .למסור את תעודת הגמר למבצע העבוד באחריות  
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 ביצוע עבודה דוגמה להודעה על התחלת  – 1נספח מספר 
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  מספרמדריך 
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As תכנית לאחר ביצוע נוהל הכנה של  – 2נספח מספר 

 14תוך מ  1עמוד   –ותיעול 
 כללי

 Made As  בהתאם לנוהל הכנתמיד לאחר סיום העבודה  Made As על כל הקבלנים להכין תכנית   .א

  .שלהלן         

 .התכניות יבוצעו על ידי הקבלן ועד חשבונו     .ב

 ביצוע מך שיבצע את כל עבודות הסימון והמדידה שיידרשו לצורךעל הקבלן להעסיק מודד מוס   .ג

 Made .As העבודה ועריכת        

 ופיע גם בקובץהמדידה ויאשר זאת בחתימתו שיהמודד המוסמך יהיה אחראי על טיב ודיוק עבודות    .ד

 .הממוחשב       

ואישור מתכנן לאחר  ,קח בכתבכל מדידה וסימון שירשמו בתכניות ובמפות יהיו טעונים אשור המפ  .ה
  .את הקבלן מאחריותו לנכונותם ישחרר אולם אישור זה לאסיור אימות בשטח 

 נוסף לדיסקיםב .וחשבות על גבי דיסק תכנוןממ Made As על הקבלן להגיש את התכניות    .ו

 .הממוחשבים יש להגיש סט העתקות צבעוני

  .ותיעול לאחר ביצוע ביוב,מים כותצילומים מער DVD על הקבלן להגיש דיסק .    ז

 שיכלול Prototype יקבלו קובץ Made As א ומגישים תכניות"ת תכל הקבלנים העובדים עם עיריי   .ח

 .א"של עיריית תעל פי הפורמט  Made As רטים הדרושים להגשתאת כל הפ       

 

 Made As להגשת  הנחיות

 .אימים לאוטוקאדהמת dwg יש להגיש את התכניות בקבצי       1.

 בסימבולים ובצבעים על פי   הפורמט של עיריית ,כל הנתונים ההנדסיים בתכנית יופיעו בשכבות      2.

 .ט בטבלה המצורפתתל אביב כפי שמפור           

 Polyline. – התשתיות יופיעו כל הקווים בכל כ       3.

 המיתקנים ,לקבלן והן יכללו את כל המבנים התכניות ישורטטו על גבי קבצי התכנון שיימסרו      4.

 .וצעו למעשה וכן כל מידע רלוונטי נוסף שיידרש להפעלת ואחזקת המתקן בעתידוהמערכות כפי שב          

 XREF ון בצורתיש להגיש את קבצי התכנ      5.

 לעומת התכנוןאת השינויים  .את הנתונים המקוריים המתוכננים Made As אין למחוק בתכניות       6.

 ן המתוכנן ורק לציין לציידו את הנתון החדשעל הנתו )בצבע שחור(לסמן על ידי העברת קו   יש         

 .ביצוע  לאחר          
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  ספרמדריך מ
עדכון   5

 מספר
 

 ור עבודה יין בבואו למס מדריך לזכ 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -וחשבת ממ Made As נוהל הכנה של תכנית לאחר ביצוע – 2נספח מספר 

 14מתוך  2עמוד   –ותיעול 
 

 :יש להשתמש בצבע המתאים ,רטי הביצוע עבור צנרת מים ביוב ותיעוללצורך סימון פ     7.

 כחול – מיםקווי      •

 קירו -יסטראלי קווי מים מג    •

 אדום – קווי ביוב     •

 )כחול( 152צבע   – קווי תיעול     •

 .ליד הנתון              -אחר ביצוע זהים למתוכננים יש לסמן ב אם הנתונים של    8.

 .את הקווים המבוטלים יש לסמן בצבע צהוב     9.

 אבן ,גבול מגרש(יזה רחק מנקודת אחיש לציין  את המ .היות מדויקסימון פרטי התשתיות חייב ל   10.

 ').אביזרים וכו ,שוחות ,תחיבור לבי ,קו(לכל פרט  שבוצע  ')מבנה וכו ,המים שפה         

 את קווי .לפי הזרימה ממעלה הקו  As-Made שב שלקווי ביוב ותיעול יבנו בקובץ ממוח    11. 

 ).ן לגדולמהקט(ת למספר בית בסדר עולה יש לבנות ממספר בי          

 .המתאר בבירור את פרטי הביצוע מקרא חייבות לכלול Made As תכניות    12.

 ,כמו כן .יש להבטיח את חפיפתם ורציפותם בהתאם ,והתכנית כוללת מספר גיליונותבמידה     13.

 .התכנית תכלול תרשים סביבה ומפתח גיליונות         

 כל פרטי הביצוע יסומנו על גבי תכנית .נילווה בלבד יהיו מסמך ")פרופיל("החתכים גיליונות   14.

 ).תנוחה(        

 :אם לא יופיעו בהם הפרטים הבאים Made As לא יתקבלו תכניות    15.

 Made" ."As או תכנית "חר ביצועתכנית לא" – ציון כותרת     •

 .זמיןשם וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המ    •

 .מך וחתימתם כוללת מספר רישוםשל המודד המוסשם הקבלן המבצע ו    •

 .שם של משרד התכנון וחתימתו של המתכנן    •

 ,אריך הביצועכמו כן ת ).מפקח(וחתימתו של נציג אגף מים ביוב ותיעול בקבלת העבודה שם     •

 .הזמנה או כל הסכם אחר ,החוזה 'מס      

 ).שוחות ואביזרים ,נורותצי(חומרי ביצוע     •

 .ב"בהתאם לדוגמה המצ "ריכוז כמויות"על גבי התכניות טבלאות יש להוסיף    16.

 .בלבד Hebtext ת יהיו בפונטהכיתובים בתכניו    17.

 ,בקואורדינטות של רשת ישראל 827,יות בפורמט רקע  צריכה לה ,שכבת הפוטוגרמטריה   18.

 ).ש לצרף גם את הרשת הישנהי( Xref. – ומצורפת כ         

 . 1:250מ "יהיו בק התכניות    19.
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As נוהל הכנה של תכנית לאחר ביצוע – 2נספח מספר 

 14מתוך  3עמוד   –ותיעול 
 נתוני ביוב   פירוט

 :וויםק   1.
 .רחובמספר רחוב ושם       •
 .)א.מ (בין מרכזי השוחות - L -ורךא     •
 ').מס'/סמ(או מידות לצינור מלבנית  ')בסמ(קוטר     •
 לא בין מרכזי(השוחה הבאה מקיר פנימי של השוחה לקיר פנימי של  (%)שיפוע בין השוחות     •

 ).השוחות
 .שנת הנחת הצינור     •
•      -HIGH I.L. -י כוון הזרימהלפ ,ביציאה משוחה שבמעלה. 
•      HIGH I.L.-LOW -לפי כוון הזרימה ,בכניסה לשוחה שבמורד. 
•    LOW-LOW  –I.L.-  במקרה שיש מפל ,בכניסה תחתונה. 
 . )ראה טבלה  ( ,מקום הקו     •
 ).ראה טבלה  ( ,חומר הצינור     •
 ).ע או אחר לאחר בצו ,מבוטל ,מתוכנן ,ל פעי :טבלה לצורך הגדרת הקו (סטטוס     •
 ).מידות בתחום הרוחב  (מיקום הקו      •
 .היה בהתאם למספור השוחות  שבקצוות של אותו קומספור הקווים י .הקווים יהיו ממוספרים    •

 ).קיימת החל מהתחברות לשוחה (
 

 :חיבורים לבתים   2.
 .מספר רחוב ושם רחוב     •

 •     מס' בית.

 •     אורך -L  ( מ.א. )

 •     קוטר (סמ' ).

 •     שיפוע ( % ).

•      I.L -בקצה החיבור. 
•     I.L. -בכניסה לשוחה עירונית. 
•     I.L. -במקרה שיש מפל ,בכניסה תחתונה. 
 ). 'מ (  -H עומק בקצה החיבור     •
 .שנת הנחת החיבור     •
 . )ראה טבלה  ,סוג הצינורות (חומר      •
 ).ראה טבלה  (סטטוס      •
 .מיקומו של קצה החיבור כלפי גבולות המגרש או נקודות אחיזה אחרות קבועות בשטח מידות    •

 
 :וחותש.3
 .מספר רחוב ושם רחוב     •
 .השוחה 'מס     •
 ').סמ x 'סמ(או מידות לשוחה מלבנית  ')בסמ(קוטר      •
•     -T.L.  ל המכסהע )אבסולוטי(גובה מוחלט. 
•     I.L. -של הצינור בכניסה )יאבסולוט(וחלט גובה מ. 
•     I.L. - של הצינור ביציאה )אבסולוטי  (גובה מוחלט. 
 ).ראה טבלה  (סטטוס       •
 .שנת ההנחה      •
 .לנקודת אחיזה בשטחמיקום השוחה ביחס       •
 ). 'מ (  H ,עומק השוחה      •
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  5 מדריך מספר
 פר עדכון מס

 

 ר עבודה מדריך לזכיין בבואו למסו 
 יה לעירי 

 

 

 

 
 ביוב  אגף מים -ממוחשבת  Made As נוהל הכנה של תכנית לאחר ביצוע – 2נספח מספר 

 14מתוך  4עמוד   –ותיעול 
 

 )ביוב ותיעול(טבלת החומרים 
 
 בטון מזוין                                                               1
 אסבסט-צמנט                                                        2
 בטון בלתי מזוין                                                      3
 פלדה                                                                      4
5 P.V.C 
 קרמיקה                                                                 6
 בטון                                                                        7
 

 ת סטטוסטבל

 
 בשימוש                                                                  1
 בתכנון                                                                    2
 מבוטל                                                                    3
 לא מחובר                                                               4
 פרוק                                                                       5

 
 ומיםטבלת מיק

 
 מדרכה                                                                    1
 כביש                                                                       2
 אי-תנועה                                                                3
 מגרש                                                                      4
 חצר                                                                        5
 ירק                                                                         6
 סמטה                                                                     7
 שביל                                                                       8
 ש.צ. 9

 
 הכוכים טבלת סוג

 
 שוחה עגולה                                                            1
 שוחה מלבנית                                                          2
 תא לחץ                                                                   3
 תא שובר לחץ                                                          4
 תחנת שאיבה                                                          5
ריכתב מי גשם                                                        6  
 עוגן                                                                         7
 גוש בטון                                                                  8
 שוחה רגילה (א.ע.ד.)                                               9
 תחנת שאיבה (א.ע.ד.)                                            10
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 יין בבואו למסור עבודה מדריך לזכ 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As תכנית לאחר ביצוענוהל הכנה של  – 2נספח מספר 

 14מתוך  5עמוד   –ותיעול 
 

 נתוני תיעול   פירוט

 םקווי   1.

 .ווי ביובפירוט ק  ראה
 
 

עבור שוחות מלבניות יצוין (פירוט שוחות ביוב  ראה שוחות 2.  ')סמ

 x 'סמ

 
 )תאי קליטה(חיבורים לקולטני מי גשם    3.

 •     קוטר ( סמ' )

 •     אורך -L  ( מ.א. )

( % )  I -שיפוע     • 

•     I.L. -  יטהביציאה מתא קל )אבסולוטי  ( גובה מוחלט :יציאה. 

•     I.L. -  בכניסה לשוחת הקו )אבסולוטי  (גובה מוחלט  :כניסה. 

 

 בריכות למי גשם 4.

 )קליטה  תאי(

 ):תא(הבריכה   מידות

ורךא ( A ), רוחב (  ) ס''מ. עומק ( H ) מ'.      • 

 .מספר קולטנים שבוצעו     •

 

 תעלות עם רשת לניקוז   5.

 .ר של תעלה וסבכהחומ     •

 '.מ ) H (עומק  , ) B (רוחב  , ) L (אורך  :  תמידו     •

 

 טבלת ריכוז כמויות   6.

 .ב''רצלפי דוגמה ה ,יש להכין 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -שבת ממוח Made As נוהל הכנה של תכנית לאחר ביצוע – 2נספח מספר 

 14מתוך  6עמוד   –ותיעול 

 
 נתוני מים   פירוט

 

 :קווים 1.

 מספר רחוב    •

 )ושם רחוב 'מס(מרחוב     •

 ובלרח    •

 )בין אביזרים(אורך מצטבר     •

 קוטר    •

 עומק הקו    •

 הנחה שנת    •

 מקום הקו    •

 חומר הצינור    •

 )חר ביצועלא ,מבוטל ,מתוכנן ,פעיל(סטטוס     •

 )חובידות בתחום הרמ(מיקום הקו     •

 
 :אביזרים 2.

 סוג אביזר    •

 בית 'מס    •

 אורך    •

 קוטר    •

 של חיבור שנת הנחה    •

 ')מבנה וכו,ול מגרש גב(מידות מיקומו של האביזר ביחס לנקודות אחיזה בשטח     •



 

395 

 

  5 מדריך מספר
 עדכון מספר 

 

 עבודה מדריך לזכיין בבואו למסור  
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As הכנה של תכנית לאחר ביצוע נוהל – 2מספר נספח 

 14מתוך  7עמוד   –ותיעול 

 טבלאות

 .מויות לפי הדוגמהות כדלקמןיש לכלול ברישומים שעל התכניות טבלאות ריכוז כ ,ל''לנ  בנוסף
 

 :דוגמהות 
 

 ביוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תיעול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .שיחתום על התוכניות ,קוח מהנדס מפקחר יש לבצע בפיבאת ''AS-MADE'' ,המדידות  את

 
 )מים(החומרים   טבלת

 
 פלדה                                                                      1
 יציקה                                                                     2
 בטון                                                                        3
 אסבסט-צמנט                                                        4

 5                 עם ציפוי בטון פנימי                       פלדה
ויציפ פנים וחוץ                                       6  פלדה עם 

 

 
 הערות

 
 יםחיבור

 מ.א.

 
 שוחות

 
 צינורות

 מ.א.
(0) 

 
 קטע 'מס

 החל מהחיבור( הקו
 )לקו קיים

 
 'מס

 'סד

 כ אורך''סה
 מ'

 'מס
 'יח

 30 'יח
 ס''מ

20 
 ס''מ

10 
 ס''מ

    1-2 1 
    2-3 2 
 כ ''סה     

 

 
 הערות

 
 חיבורים

 מ.א.

 
 שוחות

 
 צינורות

 מ.א.
(0) 

 
 קטע 'מס

 החל מהחיבור( הקו
 )לקו קיים

 
 'מס

 'סד

 כ אורך''סה
 מ'

 'מס
 'יח

 30 'יח
 ס''מ

20 
 ס''מ

10 
 ס''מ

    1-2 1 
    2-3 2 
 כ ''סה     

 



 

396 

 

  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As לאחר ביצוענוהל הכנה של תכנית  – 2נספח מספר 
 14מתוך  8עמוד   –ותיעול 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 45 מתוך  34 דף

 דה מדריך לזכיין בבואו למסור עבו 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As נה של תכנית לאחר ביצוענוהל הכ – 2ר נספח מספ

 14מתוך  9עמוד   –ותיעול 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 ירייה לע 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ת ממוחשב Made As נוהל הכנה של תכנית לאחר ביצוע – 2נספח מספר 

 14מתוך   10וד עמ  –ותיעול 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 ים ביוב אגף מ -ממוחשבת  Made As נוהל הכנה של תכנית לאחר ביצוע – 2ספח מספר נ

 14מתוך   11עמוד   –ותיעול 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 דה דריך לזכיין בבואו למסור עבו מ 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As נוהל הכנה של תכנית לאחר ביצוע – 2נספח מספר 

 14מתוך   12עמוד   –ותיעול 
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  מדריך מספר
כון  עד 5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -חשבת ממו Made As עוהל הכנה של תכנית לאחר ביצונ – 2נספח מספר 

 14מתוך   13עמוד   –ותיעול 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 אגף מים ביוב  -ממוחשבת  Made As ל הכנה של תכנית לאחר ביצוענוה – 2נספח מספר 

 14מתוך   14עמוד   –ותיעול 
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  יך מספרמדר
ון  עדכ  5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 מחלקת דרכים –ואישור קבלת עבודה  תעודת גמר –  3מספר    נספח
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 2מתוך  1 –ליקויים   )רוטוקולפ(דוח סיור  – 4נספח מספר 
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  ספרמדריך מ
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 2מתוך  2 –ליקויים   )פרוטוקול(דוח סיור  – 4נספח מספר 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 פרמס
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 תום שנת הבדק   –סיור הזמנה ל – 5נספח מספר 
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  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 מדריך לזכיין בבואו למסור עבודה 
 לעירייה 

 

 

 

 
 קול סיור בתום תקופת הבדקפרוטו – 6נספח מספר 
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 411 

  מדריך מספר
עדכון   5

 מספר
 

 זכיין בבואו למסור עבודה מדריך ל 
 לעירייה 

 

 

 

 
 יוב והתיעול הב ,ניתנה על ידי תאגיד המיםדוגמה לתעודת גמר ש – 7נספח מספר 
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Rהתיעול ו הביוב ,תאגיד המים ידי  לע ניתנהש מרג עודתתל דוגמה – 7 מספר ספחנ 
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 8נספח מספר 
 ם לחברות עירוניות דגשי  –נוהל מסירת הפרויקט   –מחלקת פרויקטים  

 
 תאגיד המים, הביוב והתיעול: מנהל מחלקת פרויקטים

 רקע .1

ל לרבות של חברות עירוניות / חיצוניות ויזמים פרטיים ים משלב הטיפווהל דן בתהליך מסירת הפרויקטהנ .1.1
 ה לאחזקת רשת ע"י מחלקת האחזקה.אל מחלקת פרויקטים וממנה מסיר

 מטרות .2

ך ביצוע הפרויקט בצורה מיטבית על פי תכניות,  מפרטים ותקנים, מטרת החברה היא להביא את תהלי .2.1
 מאושר ובפרק זמן מוגדר.  במסגרת תקציב 

 ויות, תהליכים חוצי ארגון, אחריות בכל שלב וקביעת לוח זמנים  והל מגדיר סמכהנ .2.2

 

 הגדרות .3
 מת עיריית    עבודה לפיתוח או שיפור וחידוש מערכות מים/ביוב המתבצעת ביוז –מצוות פרויקט  3.1

 ת עיר. בפרויקט מסוג זה משתתפויפו במסגרת שיפור ושדרוג כל התשתיות ברחובות ה-תל אביב      

 לתאגיד מי אביבים גם מספר מחלקות של עת"א וכל מחלקה מפעילה קבלנים שונים:  מעבר      

 רכים מחלקת ד •

 מחלקת מאור •

 מחלקת גינון מחלקת תיעול  •

 מחלקת ניקוז  •

 
 ת:חברות תשתי

 חברת החשמל •

 חברות תקשורת  •

  בזק  •

 

 ת התשתית.בין עבודות יתר מחלקות/חברו העבודות של קבלן התאגיד משולב         

 עבודות המתבצעות ביוזמת התאגיד לשם פיתוח או שיפור רשת  –פרויקט ביוזמת התאגיד  3.2

 נגזרת מתוך התכנית  המים/הביוב. הפרויקטים מתבצעים על ידי תכנית העבודה השנתי  אשר      

 הרב שנתית.      

 ביוב ל מערכות מים/פת, שינוי, שיפור או חידוש שעבודות להוס -פרויקטים חיצוניים  3.3

 קמן:המתבצעות בדרך כלל במתחמים חדשים. החברות היוזמות מתחלקות לסוגים כדל       
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  -חברות עירוניות   3.3.1

 אחוזת חוף •

 חלמיש  •

 משכ"ל  •

 אתרים •

 וח יפו העתיקה וכעודחברה לפית •

 

 -חברות ממשלתיות  3.3.2

 נתיבי איילון •

 נת"ע  •

 איגוד"ן ועוד  •

 

 מים פרטייםיז 3.3.3

 

ע הוספה, שינוי, חידוש או שיפור של חיבורי מים/ביוב לבתים. העבודות הינן ברוב , עבודות ביצוחיבור בית 3.4  

י ספר, גנים, מקלטים וכו(. ים ביוזמת גורמים פרטיים או עירוניים )עבור מתקנים עירוניים כגון בתהמקר

 טכני וכו'. ות שינויים באיכות המים, כשלבמקרים מעטים החיבורים נעשים ביוזמת התאגיד בעקב

 

ת תשתית מנהלות גם הפרויקטים של התאגיד מנוהלים על ידי מנהל פרויקט/מפקח.  המחלקות של עת"א וחברו 3.5

 מנהל פרויקט. –ם ייקראו הן את הפרויקטים באמצעות מנהלי פרויקטים. בנוהל ה

 שיטה .4

החיצוניים   פנים והגורמיםכמתואר לעיל, בהתאם לגורמי היש להבחין בתהליך המסירה בין סוגי הפרויקטים 

 המשתתפים בפרויקט וביוזם הפרויקט.

 מסירת פרויקט מצוות 4.1

    ות באותו רחוב.  אי לכך טים מצוותים קיים תהליך עבודה שמשלב מספר קבלנים שמבצעים תשתיות שונבפרויק      
 תתבצע כאן מסירה בשני שלבים:     

ת האחזקה. לאחר שלב זה עבודות רויקטים למחלקות הקבלן של התאגיד ממחלקת פמסירה של עבוד •
 התאגיד מסתיימות וקבלנים של תשתיות אחרות מתחילים. 

 סירת הפרויקט של כל התשתיות ברחוב לרבות מים וביוב. מ •

, על המועד  ימים, לכל הפחות 3ת סיום העבודות על הקבלן המבצע להודיע בכתב ביומן העבודה לקרא  4.1.1   

זה ייקרא טרום מסירה  מנהל הפרויקט/המפקח יעבור עם מנהל העבודה   עבודות. תהליךהמתוכנן לסיום  ה

ת התקינות ואי הפרויקט כולל חיבורים ואביזרי מים, חיבורים ושוחות ביוב ויאשר אשל הקבלן על כל תו

מן תהליך הטרום מסירה יתועד ביוייקבע בתאום מועד חדש.  –של כל הפריטים.  במידה ויימצאו ליקויים 

 העבודה. 
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 -שלב הזה כולל  ה 

 בקווי מים: 

 שטיפה  •

 צילום טלוויזיוני  •

 חיטוי •

 איכות מים(בדיקת כלור נותר )בדיקת  •

 מבחן לחץ   •

 בקווי ביוב:

 שטיפה,  •

 צילום טלוויזיוני   •

 ידרוססטי מבחן ה  •

 

ימים  10מחלקת האחזקה. המועד יהיה בסיום תהליך הטרום מסירה יקבע מנהל הפרויקט/המפקח מועד למסירה ל
 יום ההודעה.  לפחות מ

 במסירה ישתתפו:

 נציג הקבלן )מנהל העבודה מחויב( •

 נציג מחלקת האחזקה   •

 מתכנןה •

 מנהל הפרויקט/מפקח  •

 נציג מחלקת תאום הנדסי של עת"א •

 הדרכים של עת"א נציג מחלקת  •

 

 דת מסירה(.בסיום המסירה מנהל הפרויקט/המפקח יוצא פרוטוקול )ייקרא תעו

 חים. יחתמו כל הנוכעל תעודת המסירה 

 התפוצה של תעודת המסירה : 

 כל הנוכחים  •

 מנהל מחלקת אחזקה •

 מנהל האזור  •

 ת פרויקטיםמנהל מחלק •

 מנהל מדור  •

ירה. כמו כן  ירשם מי האחראי לביצוע )בדרך כלל הקבלן( ומה פרק במידה ויימצאו ליקויים הם יירשמו בתעודת המס 

השלמת הליקויים בפרק הזמן שנקבע במסירה. לאחר  חראי לוודא אתהשלמה. מנהל הפרויקט/המפקח אהזמן הדרוש ל

 השלמה.  מכן יוציא מנהל הפרויקט/המפקח תעודת
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 משלב המסירה יעברו הפרויקטים לאחריות מחלקת האחזקה.

 

קח יבדוק את התאמת תכניות מד המסירה יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המפקח תכניות בדיעבד. מנהל הפרויקט/מפ במע

 שטח וכן לחישובי הכמויות שמהווים בסיס לחשבון הסופי.  יעבד לביצוע בבד

רה או תעודת חודש( מתאריך תעודת המסי 12ביצוע של הפרויקט על פי ההסכם )בדרך כלל לקבלן יש אחריות על איכות ה

בפני מנהל ם, יתריע מנהל מחלקת האחזקה ההשלמה. זאת תקופת הבדק. במשך תקופה זאת, במידה ומתגלים ליקויי

 קת הפרויקטים על הצורך לקרוא לקבלן לטיפול בליקוי.  מחל

 את הליקוי באמצעות הקבלן ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן לאחר ההשלמהבאחריות מחלקת הפרויקטים לתקן 

 וזאת בפרק זמן סביר ולא ארוך מהמוגדר בפק"ע. 

עלולים לפגוע במערכות המים או הביוב.  כנסים לרחוב וחר המסירה  וקבלנים נוספים נהפרויקט לא מסתיים לא  4.1.2
של עת"א לפנות לתאגיד, דרך מרכז השליטה והבקרה על מנת לטפל במידה ואכן יש פגיעות באחריות מנהל הפרויקט 

 הטיפול ייעשה על ידי מחלקת האחזקה.בפגיעה. 

 

ירה של כל בעלי התשתיות. זהו  עת"א מזמן מס חרות ברחוב, מנהל הפרויקט שלבסיום עבודות של  כל התשתיות הא  4.1.3
למסירה זאת . 3/10/2010ים החדש )עבודות תשתית( מ תהליך הקרוי סיור מסירה ראשון עפ"י נוהל מסירת פרויקט

ב. הדגש נהל הפרויקט/מפקח של התאגיד. באחריותו לבדוק את שלמות כל מערכות המים והביומוזמנים בין היתר מ
 כאן במספר נקודות:

 ים )של שוחות ביוב ומים( גלויים דיקה שכל המכסב •

 בדיקה של  ניקיון ושלמות של כל שוחות הביוב •

 שכל המערות העיליות )הידרנטים, חיבורי בתים( שלמים ותקיניםבדיקה  •

 ם. ות, במידה וישנן, תתוקן  באחריות מנהל הפרויקט של עת"א באמצעות הקבלנים שלהכל הפגיע •

 סירה ראשונה. הפגיעות יתועדו בתעודת מ •

עת"א מזמין את לאחר התיקונים של כל הליקויים )כולל הפגיעות בתשתיות מים וביוב( מנהל הפרויקט של  •

תיקונים הושלמו מנהל הפרויקט של עת"א מנהל הפרויקט/מפקח של התאגיד למסירה סופית. באם אכן ה

 מוציא תעודת גמר. 

 גיד:ר לגורמים בתאקט/מפקח להעביר את תעודת הגמבאחריות מנהל הפרוי •

o מנהל מחלקת פרויקטים 

o מנהל מדור פרויקטים 

o מנהל מחלקת אחזקה/מנהל מחלקת מתקני 

 

 

 מסירת  פרויקט ביוזמת התאגיד  4.2 

של קוים מגיסטרלים ותחנות שאיבה. בפרויקטים אלה, בנוסף למנהל  בנוהל זה כלולים פרויקטים 4.2.1
 ון. נים כמפקח עלי, יהיה מעורב נציג מחלקת מתקהפרויקט/מפקח

 

 

 



 

 417 

 

, לכל המעט, על המועד  ימים 3לקראת סיום העבודות על הקבלן המבצע להודיע בכתב ביומן העבודה  4.2.2

מנהל הפרויקט/המפקח יעבור עם מנהל העבודה של המתוכנן לסיום . תהליך זה ייקרא טרום מסירה.  

וב ויאשר את התקינות של רים ושוחות ביל חיבורים ואביזרי מים, חיבוהקבלן על כל תוואי הפרויקט כול

ש. תהליך הטרום מסירה יתועד ביומן ייקבע בתאום מועד חד –כל הפריטים.  במידה ויימצאו ליקויים 

 העבודה. 

 השלב הזה כולל  

 קווי מים: .א

 שטיפה  •

 צילום טלוויזיוני  •

 חיטוי •

 בדיקת כלור נותר )בדיקת איכות מים( •

   מבחן לחץ •

 גישור בדיקה הארקה לבניין וביצוע •

 

 ביוב:קווי  .ב

 שטיפה  •

 צילום טלוויזיוני   •

 מבחן הידרוססטי   •

             

 תחנות שאיבה:  .ג

 איזון משאבות וציוד סובב  בדיקת •

 בדיקת לוח חשמל •

 בדיקת לוח פיקוד •

 רקע לביסוס )צפיפות של שכבות ביסוס, בדיקות אולטראסוניות לכלונסאות(בדיקות ק •

 חוזק לבטון בדיקות •

 צביעה ן הפלדה לפני בדיקות של ניקיו •

 בדיקות עובי צבע •

 בדיקות איטום של תאים רטובים  •

 

רה יקבע מנהל הפרויקט/המפקח מועד למסירה למחלקת האחזקה. המועד יהיה  בסיום תהליך הטרום מסי 4.2.3

נציג מחלקת  ימים לפחות מיום ההודעה. במסירה ישתתפו נציג הקבלן )מנהל העבודה מחויב(, 10

ומנהל   הפרויקט/מפקח. בסיום המסירה יוצא פרוטוקול )ייקרא תעודת  קנים, המתכנן האחזקה/מחלקת מת

 המסירה יחתמו כל הנוכחים. מסירה(. על תעודת
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 התפוצה של תעודת המסירה: 

 כל הנוכחים  •

 מחלקת אחזקה מנהל •

 מנהל מחלקת מתקנים •

 מנהל האזור )במידה ולא השתתף( •

 רויקטיםמנהל מחלקת פ •

 מנהל מדור  •

 

( ליקויים הם יירשמו בתעודת המסירה. כמו כן  ירשם מי האחראי לביצוע )בדרך כלל הקבלן במידה ויימצאו  4.2.4
יקויים בפרק הזמן שנקבע. ומה פרק הזמן הדרוש להשלמה. מנהל הפרויקט/המפקח אחראי לוודא את הל

 לאחר מכן יוציא מנהל הפרויקט/המפקח תעודת השלמה.  

 

 ות מחלקת האחזקה. רויקטים לאחרימשלב המסירה יעברו הפ      

הל הפרויקט/מפקח יבדוק את התאמת במעמד המסירה יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המפקח תכניות בדיעבד. מנ

 ובי הכמויות שמהווים בסיס לחשבון הסופי. תכניות בדיעבד לביצוע בשטח וכן לחיש

 

חודש( מתאריך תעודת  12ם )בדרך כלל ביצוע של הפרויקט על פי ההסכלקבלן יש אחריות על איכות ה 4.2.5
ידה ומתגלים ליקויים, יתריע מנהל המסירה או תעודת ההשלמה. זאת תקופת הבדק. במשך תקופה זאת, במ

פני מנהל מחלקת הפרויקטים על הצורך לקרוא לקבלן  לטיפול מחלקת האחזקה /מנהל מחלקת מתקנים ב
 בליקוי. 

בלן ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן לאחר וי באמצעות הקחלקת הפרויקטים לתקן את הליקבאחריות מ

 דר בפק"ע.ההשלמה וזאת בפרק זמן סביר ולא ארוך מהמוג

 מסירת פרויקטים חיצוניים  4.3

 חריות למסירה בידי מנהל הפרויקט של היזם.בפרויקטים חיצוניים הא 4.3.1

עבודות הקבלן מנהל  ע. לקראת סיוםמסתכם בבקרה על איכות הביצו תפקיד מנהל הפרויקט/מפקח         
 הפרויקט/המפקח יוודא שבוצעו הפעולות הבאות:

 קווי מים:  .א

 שטיפה  •

 ילום טלוויזיוני צ •

 חיטוי •

 בדיקת כלור נותר )בדיקת איכות מים( •

 מבחן לחץ   •

 בדיקה הארקה לבניין וביצוע גישור •

 

 

 

 



 

 419 

 

 קווי ביוב: .ב

 שטיפה  •

 צילום טלוויזיוני   •

 מבחן הידרוססטי   •

 

 10לות הקבלן מנהל הפרויקט/המפקח ידרוש ממנהל הפרויקט של היזם לקבוע תוך חר גמר כל פעו לא 4.3.2
 ד למסירה.ימים  מוע

 במסירה ישתתפו:     

 מנהל הפרויקט של היזם  •

 הקבלן •

 ויקט/מפקח של התאגיד מנהל הפר •

 המתכנן  •

 נציג מחלקת האחזקה   •

 

 ום ויפיץ את תעודת המסירה. מנהל הפרויקט של היזם ירש

 רה יחתמו כל הנוכחים. התפוצה של תעודת המסירה :על תעודת המסי

 כל הנוכחים  •

 מנהל מחלקת אחזקה •

 האזור מנהל  •

 מנהל מחלקת פרויקטים •

 מנהל מדור  •

 

יים הם יירשמו בתעודת המסירה. כמו כן  ירשם מי האחראי לביצוע )בדרך כלל במידה ויימצאו ליקו   4.3.3
יקט/המפקח אחראי לוודא את השלמת הליקויים  מה. מנהל הפרולן( ומה פרק הזמן הדרוש להשלהקב

 רויקט/המפקח תעודת השלמה. בפרק הזמן שנקבע. לאחר מכן יוציא מנהל הפ

 קת האחזקה.משלב המסירה יעברו הפרויקטים לאחריות מחל

 

 דיעבד. במעמד המסירה יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המפקח תכניות ב  4.3.4

חודש( מתאריך תעודת  12הביצוע של הפרויקט על פי ההסכם )בדרך כלל יות על איכות ליזם  יש אחר  4.3.5
ריע השלמה. זאת תקופת הבדק. במשך תקופה זאת, במידה ומתגלים  ליקויים, יתהמסירה או תעודת ה

 ול בליקוי.  מנהל מחלקת אחזקה בפני מנהל מחלקת הפרויקטים על הצורך לקרוא ליזם  לטיפ

את הליקוי באמצעות היזם ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן לאחר  פרויקטים לתקן באחריות מחלקת ה

 סביר.  ההשלמה וזאת בפרק זמן 

 

 מסירת חיבורי בית 4.4
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 זם מבחינת ההתאמה לדרישותיו ולמחלקת האחזקה מבחינת התקינות.מסירת חיבורי הבית היא לידי הי 4.4.1

 

 יצועם על אישור הבהפרויקט/המפקח להחתים את היזבאחריות מנהל 

 עבודות חיבורי בית הן עבודות קטנות שמתבצעות בדרך כלל ביום אחד. 

 

יידעת, בין היתר ריך הביצוע של החיבורי תשלח ע"י מנהל המדור למרכז שליטה ובקרה אשר מהודעה על תא

 גם את מחלקת האחזקה.

ח של התאגיד מהווה  ל הפרויקט/מפקהחתימה של היזם מצד אחד ומנהבגמר חיבור הבית בצורה מיטבית,  4.4.2
 פקח תכניות בדיעבד. תעודת מסירה. יחד עם החשבון הסופי יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המ

 

השלמת הביצוע של חיבורי המים והביוב למחלקת הרישוי באחריות מנהל מדור חיבורים לדווח מדי חודש על 

 ת האחזקה. של התאגיד עם העתק למחלק

חודשים( מתאריך תעודת  12ת הביצוע של הפרויקט על פי ההסכם )בדרך כלל  חריות על איכולקבלן יש א 4.4.3
, יתריע מנהל ודת ההשלמה. זאת תקופת הבדק. במשך תקופה זאת, במידה ומתגלים ליקוייםהמסירה או תע

 לטיפול בליקוי.   מחלקת האחזקה בפני מנהל מחלקת הפרויקטים על הצורך לקרוא לקבלן

 

ם לתקן את הליקוי באמצעות הקבלן ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן לאחר חלקת הפרויקטיבאחריות מ

 פרק זמן סביר )בדגש על פקיעת המועד המוגדר בפק""ע( . ההשלמה וזאת ב

 

 הל: אחריות לנו. 5

 מנהל מחלקת פרויקטים –אחריות לעדכון   5.1

 פרויקטים/מפקחים  מנהלי  נהלי המדורים,חלקת אחזקה, מנהלי אזורים, ממנהל מ  –אחריות לפעולה   5.2

 

 -נספחים . 6

 תעודת מסירה  6.1     

 התעודת מסירה ראשונ 6.2

 תעודת השלמה  6.3

 תעודת התחייבות  6.4

 תעודות בדיקות איכות 6.5
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 תאריך _____________
 לכבוד

 6423568-03באמצעות פקס      מחלקת תכנון  –מי אביבים 
 37רחוב שאול המלך 

 תל אביב יפו 

 
 אישור ביצוע חיבור מים / ביוב / תיעולהנדון : 

 ורפרטי הקבלן / יזם / מזמין החיב     

 
 שם משפחה ושם פרטי     

 
 

 פקס טלפון

 כתובת פרטית
 
 

 מיקוד יישוב  יתב' מס רחוב 

 שם משפחה ושם פרטי של הממונה באתר
 

 טלפון

 
 בורכתובת החי    
 

 רחוב
 

 מגרש חלקה גוש בית' מס

 שר בזה שחברת מי אביבים ביצעה חיבור מים /ביוב / תיעול אני מא
 

 ם בקוטר "___ מס' : ___________בכתובת הנ"ל והתקינה מד מי
 י לפי תכנית אינסטלציה סניטרית , שאושר על ידי חברת מי אביבים החיבור נעשה במקום ובצורה שאני קבעת

 שלי.דידה של מודד האדריכלית של הבניין ולפי מ עפ"י התכנית
 נעשתה בדיקה הארקה לבניין וביצוע גישור.

 שינויים במקום החיבור, בגובה, בכיוון כיוצא באלה , חברת מי אביבים ידוע לי כי אם יהיה צורך לעשות      
 ות הנ"ל עפ"י דרישת תעשה אותם ותחייב אותי בכל ההוצאות הכרוכות בכך. הנני מתחייב לשלם את ההוצא

 יום מיום קבלת הדרישה(. 15הביצוע )או תוך אביבים לפני  חברת מי
 

 ________________________________________הערות המפקח: ________________________
 

__________________________________________                                  ___________________ 
 חתימה                            תראו הממונה בא שם משפחה ושם פרטי של הקבלן

 
______________________________          __________________ ___________________ 

 חתימה   אביבים                       תפקיד שם משפחה ושם פרטי של נציג מי

 תאריך________           
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 תעודת מסירה 

 
 רטי פרויקט פ

  וברח

  ע"פק

  קבלן

  תכנית

 

 הסתייגויות

 להשלמה עד תיאור ההסתייגות 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 ייגויות הר"מ:העבודות בפרויקט התקבלו למעט ההסת

 מפקח/מנהל פרויקט מחלקת אחזקה קבלן

   

   

 

  _________תאריך
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 תעודת השלמה
 קט פרטי פרוי

  רחוב

  ע"פק

  קבלן

  תכנית

  תעודת מסירה מתאריך

 

 הסתייגויות מתעודת מסירה

 הושלם ותתיאור ההסתייג 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

 

 ויות כפי שנרשמו בתעודת מסירה מתאריך_______ הושלמוההסתייג

 

 מנהל פרויקט

 :שם

 :מהחתי

 

 

 תאריך________
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 יתת מסירה ראשונתעוד
 פרטי פרויקט 

  רחוב

  ע"פק

  קבלן

  תכנית

  תעודת מסירה מתאריך

 
 עודת מסירההסתייגויות מת

 הושלם תיאור ההסתייגות 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

 עבודות עבור תשתיות מים/ביוב/ניקוז הושלמו והופעלו. 

 ריות מחלקת הדרכים עת"אסירה יהיו באחיות על תקינות המערכות עד למהאחר

 

 מפקח/מנהל פרויקט מחלקת אחזקה א"נציג עת קבלן
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 תאריך________
 

 תעודת ביצוע בדיקות איכות
 פרטי פרויקט 

  רחוב
  ע"פק

  קבלן
  תכנית

  בדיקות מעבדה מתאריך
 

 קט(: ימת מנהל פרוי'יק ליסט מפרוגרמת איכות בחתרשימת הבדיקות )לצרף תעודות, צ
 תיאור לא בוצע /בוצע תאריך שם הבדיקה 
 עבודות מים 1

ם עטיפה חיצונית תעודות צינורות פלדה ע)
 פוליאטילן תלת שכבתי וציפוי פנים בטון

 ,חיטוי קווים זמניים, HDPEצינורות 
 ((.הידרנטים וכו, מגופים)אביזרי מים 

   

 יוב וסניקהעבודות ב 2

 PVCתעודות צינורות )
 וןצינורת בט

צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן 
 .התלת שכבתי וציפוי פנים בטון רב אלומינ

 (שוחות בטון שוחות פוליאטילן
הל בעת שטיפת קו הביוב נדרשת נוכחות מנ

פרויקט ואישורו שתהליך השטיפה תקין 
 .טיפהי הקבלן בעת הש"ותיועד פינוי לכלוך ע

   

נורות יוב והשחלת ציב ריסוק צינורות 3

HDPE 

   

    צינורות מים וביוב שרוול 4

    ביצוע ארקת יסוד ופס גישור 5

    פעולות למניעת אבק 6

    פעולות למניעת רעש 7

    תתעודות פינוי פסול 8

    פעולות בעבודה בקרבת עצים 9
 

 הושלמו והופעלו. עבודות עבור תשתיות מים/ביוב/ניקוז 
 

 כות עד למסירה יהיו באחריות מחלקת הדרכים עת"אל תקינות המערהאחריות ע
 

 מפקח/רויקטמנהל פ מחלקת אחזקה א"נציג עת קבלן
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 יקות איכות ביצוע פרויקטיםנוהל בד –מחלקת פרויקטים 

 
 מנהל מחלקת פרויקטים

 רקע .5

קת פרויקטים לאחריות מחלקת הטיפול של מחלאיכות ביצוע פרויקטים משלב  הנוהל דן בתהליך בדיקת .5.1

 האחזקה.

 מטרות .6

ויקט בצורה מיטבית על פי תכניות,  מפרטים ותקנים, מטרת החברה היא להביא את תהליך ביצוע הפר .6.1

ר ובפרק זמן מוגדר, לבצע ולתעד כל בדיקות איכות הנדרשות בהתאם לפרוגרמת במסגרת תקציב מאוש

 לניים. כרזי מסגרת קבות וסעיפי מפרטים הטכניים במאיכ

 ם.הנוהל מגדיר סמכויות, תהליכים חוצה ארגון, אחריות בכל שלב וקביעת לוח זמני .6.2

   

 הגדרות .7

-דוש מערכות מים/ביוב המתבצעת ביוזמת עיריית תל אביבעבודה לפיתוח או שיפור וחי – פרויקט מצוות         3.1
זה משתתפות  מעבר לתאגיד מי בפרויקט מסוג ג כל התשתיות ברחובות העיר. יפו במסגרת שיפור ושדרו

 ם שונים: וכל מחלקה מפעילה קבלני עת"אאביבים גם מספר מחלקות של 

 מחלקת דרכים  •

 מחלקת מאור •

 מחלקת גינון מחלקת תיעול  •

 קוז מחלקת ני •

 
 :חברות תשתית

 חברת החשמל •

 חברות תקשורת  •

  בזק  •

 

 תשתית.חלקות/חברות האגיד משולב בין עבודות יתר מהעבודות של קבלן הת   

פור רשת המים/הביוב.  עבודות המתבצעות ביוזמת התאגיד לשם פיתוח או שי – פרויקט ביוזמת התאגיד 3.2
 אשר נגזרת מתוך התכנית  הרב שנתית.הפרויקטים מתבצעים על ידי תכנית העבודה השנתי  

 

 וב מערכות מים/בי, שינוי, שיפור או חידוש של עבודות להוספתפרויקטים חיצוניים:   3.3

 ן:המתבצעות בדרך כלל במתחמים חדשים. החברות היוזמות מתחלקות לסוגים כדלקמ       

  חברות עירוניות   3.3.4

 אחוזת חוף •

 חלמיש  •

 משכ"ל  •

 אתרים •

 וכעוד העתיקהחברה לפיתוח יפו  •
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  חברות ממשלתיות 3.3.5

 נתיבי איילון •

 נת"ע  •

 ועוד איגוד"ן •

 

 ים יזמים פרטי  3.3.6

 

שינוי, חידוש או שיפור של חיבורי מים/ביוב לבתים. העבודות הינם ברוב ביצוע הוספה,  עבודותחיבור בית.   3.4

 ים, מקלטים וכו(.גורמים פרטיים או עירוניים )עבור מתקנים עירוניים כגון בתי ספר, גנ המקרים ביוזמת

 טכני וכו'.ת שינויים באיכות המים, כשל במקרים מעטים החיבורים נעשים ביוזמת התאגיד בעקבו        

 סוגי עבודות ושיטות הביצוע: 3.5

 עבודות מים

, אביזרי מים HDPEן תלת שכבתי וציפוי פנים בטון צינורות )צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטיל
 דרנטים וכו((. )מגופים, הי

 עבודות ביוב וסניקה

פוי פנים בטון רב תלת שכבתי וציעם עטיפה חיצונית פוליאטילן צינורת בטון, צינורות פלדה  PVC)צינורות 
 אלומינה. שוחות בטון שוחות פוליאטילן(. 

 קידוח אופקי גמיש – HDPEת צינורות ביוב והשחל ריסוק צינורות

 צינורות מים וביוב שרוול

 ינורות קווי ביוב צ ניפוץ

 צינורות מים וביוב  קידוחים

 .  מנהל פרויקט/מפקחלים על ידי הפרויקטים של התאגיד מנוה  3.6

 שיטה  .8

 הגדרות של איכות בהתאם למסמכים מטה: 4.1

 (.  124-014נוהל החברה בנושא מסירות פרויקטים ) .א

 ם פיתוח הסכ –לביצוע עבודות במערכות מים, ביוב ותיעול  875-2019-1הסכם מס'  .ב

חדשות   ם, מנהור ושימוש בטכנולוגיותלביצוע עבודות שרוול, ניפוץ, קידוחים אופקיי 422/18מכרז פומבי מס'  .ג

 הסכם לעבודת ללא חפירה  –ת מים, ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו בתשתיו

 ע בדיקות: שלבי ביצו  4.2

 בדיקות איכות נדרשות.לביצוע יסוכמו/יאושררו   סיור קבלני בקבלת תיק תכנוןבשלב  .א

 ושטיפה. יוגשו בדיקות חיטוי  –של הפרויקט  מסירה ראשוניתבשלב  .ב

ללא  –גשו שאר הבדיקות. חשבון סופי ישוחרר עם קבלת דוחות בדיקה יו –הפרויקט  של מסירה הסופיבשלב  .ג

 ליקויים.  
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 :י הבדיקותסוג 4.3

 הנחת קווי מים )חפירה(: 

 -עיתוי  שם הבדיקה מס
לפני 
 ביצוע

 –עיתוי  ביצוע –עיתוי 
 סיום

  בקרה
תיעוד על ידי 

 מסמך
 לפני ביצוע

קבלן  בדיקת 1
 מבצע

פגישת 
 הזנק

ן ראשי קבל  
 או 
 לן משנהקב

אישור קבלן 
י ועדת "משנה ע
 מכרזים

בדיקת סוג  2
 צינור/האביזר

לפני 
תחילת 

 בודההע

התאמה   
לדרישות 

 מפרט

תעודות משלוח 
 .ספק

 רישום ביומן
לפני  תוואיבדיקת  3

תחילת 
 ביצוע

התאמה   
 לתכנון

י "מדידה ע
 מודד מוסמך

בכל קטע )
רישום  (דבנפר

 ביומן
לפני  עההסדרי תנו 4

 תחילת
 ביצוע

התאמה   
לתכנית 
הסדרי 
 תנועה

אישור מפקח 
. הסדרי תנועה

 תעודת בדיקה

לפני  תדמיתשילוט  5
תחילת 

 ביצוע

לפי שיקול   
דעת מנהל 

 פרויקט

 אין

 צועבמהלך הבי
בשלבים   צילום תדמית 6

 משמעותיים
לפי שיקול  

דעת מנהל 
 פרויקט

 אין

% 100דיקת ב 7
 קרקע בתעלה

אחר מיד ל 
 ותחפירת תעל

לקביעת  
הידוק של 

קרקע 
במילוי 

 חוזר

אישור מעבדת 
 קרקע

 תעודת בדיקה

% 100בדיקת    8
 של מצע

 
 

לפני פיזור מצע  
 כביסוס לכביש

לקביעת  
 הידוק מצע

מעבדת אישור 
 קרקע

 תעודת בדיקה

9 
 
 
 

בדיקת צפיפות 
שדה של חומר 

 מילוי

לאחר הידוק  
 חומר מילוי

לקביעת  
ק רמת הידו

 קרקע

מעבדת אישור 
 קרקע

 תעודת בדיקה

 

10 

בדיקת צפיפות של 
 מצע

לאחר הידוק  
 מצע

לגילוי רמת  
 וק מצעהיד

אישור מעבדת 
 קרקע

 תעודת בדיקה
ל "בדיקת מרש 11

 לאספלט בטון 
לפני פיזור  

אספלט או 
 בשער המפעל

בדיקת  
תערובת 

 האספלט 

אישור מעבדת 
 קרקע

 עודת בדיקהת
בדיקות אספלט 

פי דרישת ל –
 ת דרכיםמחלק

בדיקת גלילי  12
 אספלט בטון

בדיקת עובי   אחרי התקשות 
שכבה 

 וצפיפות

מעבדת אישור 
 קרקע

 תעודת בדיקה
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בדיקות אספלט 
לפי דרישת  –

 מחלקת דרכים
דיקות בטון לפי ב 13

 118י "ת
חוזק בטון   תוך כדי יציקה 

 בלחיצה
אישור מעבדת 

 בטום
 תעודת בדיקה

לפי החלטת 
 הפרויקט מנהל

בדיקת לחץ  14
 לצינורות

בגמר הנחת  
צינורות 
והרכבת 
 אביזרים

לגילוי  
 נזילות

 אישור ביומן
 עבודה

15 
 
 
 
 
 

בדיקת רישיון 
רתך צינורות 

 פלדה

לפני תחילת  
 ריתוךעבודות 

לגילוי  
מיומנות 

 רתך

אישור מפעל 
 "צינורות"

אישור ביומן 
 עבודה

קות לא בדי 16
הורסות לריתוך 

 ת פלדהצינורו

השני ביום  
לעבודות ריתוך 

 צינורות פלדה

גילוי  
כשלים 
 בריתוך

 אישור מעבדה
אישור ביומן 

 דהעבו
העדפה 
 -ראשונה

 רדיוגרפיה
כאשר לא ניתן 

לבצע 
רדיוגרפיה יש 

עם  להתייעץ
המעבדה לשם 
עריכת בדיקה 

 .אחרת
בדיקת אישור  17

רתך צינורות 

HDPE 

השני ביום  
לעבודות ריתוך 

   צינורות

HDPE 

י לגילו 
מיומנות 

 רתך

אישור המפעל 
המספק 
צינורות 

HDPE 
 סיום ביצוע

בדיקת וידיאו  18
 –צינורות מ בתוך 

8" 

לאחר גמר   
הנחת 

 צינורות 

לגילוי 
כשלים 

בתוך 
 הצינור

אישור מעבדה 
 צילום וידיאו
אישור ביומן 

 עבודה
 לאחר כל   בדיקת איכות מים 19

הפעולות 
כולל שטיפה 

לפני  ,וצילום
חיבור 

אספקת ל
 מים 

  

לגילוי 
איכות 
 המים

אישור מעבדה 
 מוסמכת

אישור ביומן 
 עבודה

 ביוב )חפירה(: הנחת קווי 

לפני  -עיתוי  שם הבדיקה מס
 ביצוע

 -עיתוי 
 ביצוע

 – עיתוי
 סיום

 תיעוד על ידי מסמך בקרה

 לפני ביצוע
בדיקת קבלן  1

 מבצע
קבלן ראשי    פגישת הזנק

או קבלן 
 משנה

י "ה עישור קבלן משנא
 ועדת מכרזים

 .תעודות משלוח ספקהתאמה   לפני תחילת בדיקת סוג  2
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לדרישות  העבודה צינור/האביזר
 פרטמ

 רישום ביומן

לפני תחילת  בדיקת תוואי 3
 ביצוע

התאמה   
 לתכנון

 י מודד מוסמך"מדידה ע
רישום  (בכל קטע בנפרד)

 ביומן
לפני תחילת  י תנועההסדר 4

 ביצוע
התאמה   

לתכנית 
 הסדרי תנועה

אישור מפקח הסדרי 
 תעודת בדיקה. תנועה

לפני תחילת  שילוט תדמית 5
 ביצוע

לפי שיקול   
דעת מנהל 

 פרויקט
 
 
 

 אין

 במהלך הביצוע
בשלבים   צילום תדמית 6

 משמעותיים
לפי שיקול  

דעת מנהל 
 פרויקט

 אין

% 100בדיקת  7
 הקרקע בתעל

מיד לאחר  
חפירת 
 תעלות

ביעת לק 
 הידוק של

קרקע במילוי 
 חוזר

 אישור מעבדת קרקע
 תעודת בדיקה

% 100בדיקת    8
 של מצע

 

זור לפני פי 
מצע כביסוס 

 לכביש

לקביעת  
 הידוק מצע

 אישור מעבדת קרקע
 קהתעודת בדי

9 
 
 
 

בדיקת צפיפות 
שדה של חומר 

 מילוי

לאחר הידוק  
 חומר מילוי

מת לקביעת ר 
 הידוק קרקע

 רקעאישור מעבדת ק
 קהתעודת בדי

 

1
0 

בדיקת צפיפות 
 של מצע

לאחר הידוק  
 מצע

לגילוי רמת  
 הידוק מצע

 רקעאישור מעבדת ק
 תעודת בדיקה

ל "בדיקת מרש 11
 לאספלט בטון 

לפני פיזור  
 אספלט או

 בשער המפעל

בדיקת  
תערובת 

 האספלט 

 אישור מעבדת קרקע
 תעודת בדיקה

לפי  –פלט בדיקות אס
 דרישת מחלקת דרכים

ילי בדיקת גל 12
 אספלט בטון

אחרי  
 התקשות

בדיקת עובי  
שכבה 

 וצפיפות

 אישור מעבדת קרקע
 קהתעודת בדי

לפי  –בדיקות אספלט 
 דרישת מחלקת דרכים

בדיקות בטון לפי  13
 118י "ת

תוך כדי  
 יציקה

חוזק בטון  
 בלחיצה

 אישור מעבדת בטום
 תעודת בדיקה

טת מנהל לפי החל
 הפרויקט

חץ בדיקת ל 14
לדה לצינורות פ

 לקוי סניקה בלבד

בגמר הנחת  
צינורות 
והרכבת 
 אביזרים

 ן עבודהאישור ביומ לגילוי נזילות 

15 
 
 

בדיקת רישיון 
רתך צינורות 

פלדה לקוי סניקה 
 בלבד

  

ני תחילת לפ 
עבודות 

 ריתוך

לגילוי  
 מיומנות רתך

 "צינורות"אישור מפעל 
 מן עבודהאישור ביו

בדיקות לא  16
ות לריתוך הורס

ביום השני  
לעבודות 

גילוי כשלים  
 יתוךבר

 אישור מעבדה
 אישור ביומן עבודה
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ורות פלדה צינ
 לקוי סניקה בלבד

ריתוך 
צינורות 

 פלדה

 -העדפה ראשונה
 רדיוגרפיה

א ניתן לבצע כאשר ל
רדיוגרפיה יש להתייעץ 

עם המעבדה לשם עריכת 
 .בדיקה אחרת

קת אישור בדי 17
רתך צינורות 

HDPE 

לפני תחילת  
 תוךרי

לגילוי  
 מיומנות רתך

אישור המפעל המספק 

 HDPEצינורות 

 סיום הביצוע 
בדיקה  18

הידראולית 
לצינורות בטון 

ושוחות  pvcו
בדיקת  אובטון 

 לחץ אוויר

ום בסי  
עבודות 
ההנחה 

של 
צינורות 

והתקנ
ת 

 שוחות

לגילוי חוסר 
 אטימות

 עבודהאישור ביומן ה

שטיפת קווים  19
ת וידיאו ובדיק
 צינורות בתוך

לאחר   
גמר 

הנחת 
 צינורות 

לגילוי כשלים 
בתוך הצינור 

וכן בדיקת 
 שיפועים

שור מעבדה צילום אי
 וידיאו

 אישור ביומן עבודה
בעת שטיפת קו הביוב 

נוכחות מנהל  נדרשת
פרויקט ואישורו שתהליך 

, כמו כן. השטיפה תקין
יקט באחריות מנהל פרו
י "לתעד פינוי לכלוך ע

 .הבלן בעת השטיפהק

 

 עבודות ניפוץ )ביוב(: 

 -עיתוי  שם הבדיקה מס
לפני 
 ביצוע

 -עיתוי  ביצוע -עיתוי 
 סיום

  בקרה
תיעוד על ידי 

 מסמך
 לפני ביצוע

ת פגיש בדיקת קבלן מבצע 1
 הזנק

קבלן ראשי   
או קבלן 

 משנה

אישור קבלן 
י "משנה ע

 ועדת מכרזים
לפני  צינור/סוג האביזר בדיקת 2

ת תחיל
 העבודה

אמה הת  
לדרישות 

 מפרט

תעודות 
 .משלוח ספק

 רישום ביומן

לפני  הסדרי תנועה 4
תחילת 

 ביצוע

התאמה   
לתכנית 
הסדרי 
 תנועה

אישור מפקח 
הסדרי 
. תנועה

תעודת 
 בדיקה

לפני  שילוט תדמית 5
תחילת 

 ביצוע

לפי שיקול   
דעת מנהל 

 פרויקט

 אין

בשלבים   דמיתצילום ת 6
 משמעותיים

שיקול  לפי 
הל דעת מנ
 פרויקט

 אין

בדיקת אישור רתך  7

 HDPEצינורות 

לפני 
תחילת 

 ביצוע

לגילוי   
 מיומנות

 רתך

אישור ספק 
צינורות 

HDPE 
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  HDPEבדיקת צינורות  8
 ואביזרים

לפני 
חילת ת

 הביצוע

התאמה   
לדרישות 

 המפרט

תעודות 
 משלוח

 

 (: עבודות שרוול )מים, ביוב

 -עיתוי  שם הבדיקה מס
י לפנ

 ביצוע

 –עיתוי  ביצוע - עיתוי
 סיום

  בקרה
תיעוד על 
 ידי מסמך

 לפני ביצוע

ישת פג בדיקת קבלן מבצע 1
 הזנק

קבלן ראשי או   
 קבלן משנה

אישור קבלן 
י "משנה ע

ועדת 
 מכרזים

בדיקת סוג האריג  2
 והשרפים

לפני 
תחילת 
 העבודה

התאמה   
לדרישות 

 מפרט

ת תעודו
משלוח 

 .ספק
רישום 

 ביומן
ופן של בדיקת עובי ד 3

 השרוול
אחרי 

 השרוול
התאמה   

לפי , לתקנים
, שיקול דעת
 אורכי הקו

רישום 
 ביומן

בדיקת התאמה למי  4
עבור שרוול )שתיה 

 (צינורות מים

לפני 
תחילת 

 ביצוע

התאמה לתקן   
 5452י "ת

תעודת 
 משלוח 

תעודה של 
מכון 

 התקנים

לפני  הסדרי תנועה 5
תחילת 

 ביצוע

התאמה   
כנית לת

 ועההסדרי תנ

אישור 
מפקח 
הסדרי 
. תנועה

תעודת 
 בדיקה

לפני  שילוט תדמית 6
תחילת 

 ביצוע

יקול לפי ש  
דעת מנהל 

 פרויקט

 אין

בשלבים   צילום תדמית 7
 משמעותיים

קול לפי שי 
דעת מנהל 

 פרויקט

 אין

 סיום הביצוע

אחרי    בדיקת החלשות 8
 השרוול

של  עמידה
מודול 

אלסטיות ב 
מת לעו% 50

 ניערכו הראשו

תעודה של 
מעבדה 

 מוסמכת

9 
 

 בדיקת כפיפה
, שיעור כפיפה)

אלסטיות ומאמץ 
 (הכפיפה

אחרי   
 השרוול

עמידה 
בבדיקת 

כפיפה לפי 

  D790מודל   

תעודה של 
מעבדה 

 מכתמוס

בסיום    בדיקת הידראולי 10
 העבודות

בדיקת 
 אטימות

רישום 
 ביומן
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בסיום    ה וויזואליתבדיק 11
 העבודות

בדיקת חיתוך 
השרוול בדופן 

ואיטום , התא
בין השרוול 

 לצינור

רישום 
 ביומן

 בסיום   צילום וידיאו 12
 העבודות

אישור  לגילוי כשלים
מעבדה 
צילום 
 וידיאו

אישור 
 ביומן עבודה

 תחנות שאיבה:

 בדיקת איזון משאבות וציוד סובב  •

 בדיקת לוח חשמל •

 קודבדיקת לוח פי •

 ביסוס, בדיקות אולטראסוניות לכלונסאות(פות של שכבות בדיקות קרקע לביסוס )צפי •

 בדיקות חוזק לבטון •

 לפני צביעה בדיקות של ניקיון הפלדה  •

 בדיקות עובי צבע •

 בדיקות איטום של תאים רטובים  •

 

 יקות הידוק מצע: בדקרקע

 הארקות יסוד לבתים: 

ד המים שונה מיקום מ מבצע הארקת יסוד במקרים בהם באחריות מנהל פרויקט/מפקח לוודא שהקבלן •

יצוע פס גישור וכן להפעיל בודק מוסמך לבדיקת ב 1982או/ו נותקה הארקה בבתים שנבנו עד לשנת 

 כתנאי לסגירת חשבון סופי.

o  ללא ליקווים.  –דוחות הבדיקה חשבון סופי ישוחרר עם קבלת 

 :  גנרטורים עם השתקת קולפעולות למניעת רעש

 ו, ניקיון בסיסירת מצב לקדמותשטיפה, החז ולות למניעת אבק:פע

 בלווי גורם מוסמך.פינוי לאתר מורשה, הטמנה, פינוי קרקע מזוהמת  תעודות פינוי פסולת:

 לא לליווי גורמי שפ"ע ואגרונום מטעם מי אביבים.: איסור לבצע כל פעולה לפעולות בעבודה בקרבת עצים

 

ו ללא ליקויים כתנאי להגשת   אישור לוונטיים ויהיהיו מלווים במסמכים ודוחות רכל הבדיקות הנדרשות י  4.4

 חשבון סופי. 

 של הפרויקט על פי ההסכם כולל תקופת בדק. לקבלן אחריות על איכות הביצוע  4.5

לוודא את תיקון הליקויים באמצעות הקבלן ולמסור למחלקת האחזקה את  יםבאחריות מחלקת הפרויקט 4.6

 לאחר ההשלמה מלאה.  הפרויקט
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 לקת אחזקת נבדקים בנוסף הנושאים הבאים: ובת מסירה למחלט 4.7 

 ויים בדיקה שכל המכסים )של שוחות ביוב ומים( גל •

 בדיקה של  ניקיון ושלמות של כל שוחות הביוב •

 עיליות )הידרנטים, חיבורי בתים( שלמים ותקיניםבדיקה שכל המערות ה •

 סי גישור קת תקינות ע"י בודק מוסמך לפתקינות התקנת ארקת יסוד ובדי •

 מסירת חיבורי בית 4.8

ודה מבוצעת בלפי כל הכללים והתקנות ביצוע חיבורים מנוהל על ידי מפקח צמוד שבאחריותו לוודא שהעב     

יצוע בדיקות איכות. כמו כן ביצוע שטיפות קווי מים מבוצע לפי הנחיות באיכות המיטבית ולכן אין צורך בב

 חלקת איכות המים.מנהלת מ

 לנוהל: אחריות . 5

 מנהל מחלקת פרויקטים –חריותא  5.1

 מנהלי מדורי ביצוע פרויקטים –אחריות לפעולה   5.2

 פחים נס. 6

 תעודת מסירה 6.1

 תעודת מסירה ראשונה 6.2

 תעודת השלמה  6.3

 עודת ביצוע בדיקות איכותת 6.4

 רשימת בדיקות איכות לפי סוגי ושיטות הביצוע  6.5

 ם מהמכרזים: תגזירים של פרקים רלוונטיי 6.6

 ח הסכם פיתו –לביצוע עבודות במערכות מים, ביוב ותיעול   875-2019-1א. הסכם מס'       

 וחים אופקיים, מנהור ושימוש   לביצוע עבודות שרוול, ניפוץ, קיד  422/18ב. מכרז פומבי מס'       

  הסכם –יב יפו יוב וניקוז ברחבי העיר תל אבבטכנולוגיות חדשות בתשתיות מים, ב          

 לעבודת ללא חפירה           
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 תאריך _____________
 לכבוד

   מחלקת תכנון – מי אביבים
 6423568-03באמצעות פקס        

 37 רחוב שאול המלך
 תל אביב יפו

 
 אישור ביצוע חיבור מים / ביוב / תיעולהנדון : 

 הקבלן / יזם / מזמין החיבורפרטי      
 ושם פרטי שם משפחה     
 
 

 פקס טלפון

 כתובת פרטית
 
 

 מיקוד יישוב  בית' מס רחוב 

 של הממונה באתרשם משפחה ושם פרטי 
 

 טלפון

 כתובת החיבור    
 

 רחוב
 

 מגרש קהחל גוש בית' מס

 אני מאשר בזה שחברת מי אביבים ביצעה חיבור מים /ביוב / תיעול
 

 ___________ טר "___ מס' :ובת הנ"ל והתקינה מד מים בקובכת
 ר על ידי חברת מי אביבים החיבור נעשה במקום ובצורה שאני קבעתי לפי תכנית אינסטלציה סניטרית , שאוש

 מדידה של מודד שלי. עפ"י התכנית האדריכלית של הבניין ולפי
 נעשתה בדיקה הארקה לבניין וביצוע גישור.

 ור, בגובה, בכיוון כיוצא באלה , חברת מי אביבים ים במקום החיבכי אם יהיה צורך לעשות שינויידוע לי      
 רוכות בכך. הנני מתחייב לשלם את ההוצאות הנ"ל עפ"י דרישת תעשה אותם ותחייב אותי בכל ההוצאות הכ

 יום מיום קבלת הדרישה(. 15מי אביבים לפני הביצוע )או תוך חברת 
 

  __________________________________________________הערות המפקח: __
    
 _____________________________________________________ 

 
 

  

 חתימה               ה ושם פרטי של הקבלן או הממונה באתרשם משפח
 

 
 
 

    

 תימה             ח  תפקיד  שם משפחה ושם פרטי של נציג מי אביבים                       
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 _____________אריך___ת

 תעודת מסירה -8.1נספח 

 פרטי פרויקט

  רחוב

  ע"פק

  קבלן

  תכנית

 הסתייגויות

 להשלמה עד תיאור ההסתייגות 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 העבודות בפרויקט התקבלו למעט ההסתייגויות הר"מ.

 חמפק/מנהל פרויקט מחלקת אחזקה קבלן

   

   

 

  _____אריך_______ת
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 התעודת מסירה ראשונ -8.2נספח 

 פרטי פרויקט

  רחוב

  ע"פק

  בלןק

  תכנית

  תעודת מסירה מתאריך

 הסתייגויות מתעודת מסירה

 הושלם יאור ההסתייגותת 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 למו והופעלו. ר תשתיות מים/ביוב/ניקוז הושעבודות עבו

 האחריות על תקינות המערכות עד למסירה יהיו באחריות מחלקת הדרכים עת"א

מחלקת  א"נציג עת קבלן
 אחזקה

מנהל 
מפק/פרויקט

 ח

    

    

 

 __________תאריך___
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 תעודת השלמה -8.3נספח 

 פרטי פרויקט

  רחוב

  ע"פק

  קבלן

  תכנית

  ת מסירה מתאריךתעוד

 מתעודת מסירה הסתייגויות

 הושלם תיאור ההסתייגות 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 רשמו בתעודת מסירה מתאריך_______ הושלמוההסתייגויות כפי שנ

 מנהל פרויקט

 :שם

 :החתימ

 

 _______________תאריך
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 תעודת ביצוע בדיקות איכות -8.5נספח 
 פרטי פרויקט

  רחוב
  ע"פק
  בלןק

  תכנית
  בדיקות מעבדה מתאריך

 
 מנהל פרויקט(:  רשימת הבדיקות )לצרף תעודות, צ'יק ליסט מפרוגרמת איכות בחתימת

 
 תיאור לא בוצע /בוצע תאריך שם הבדיקה 

 ות מיםעבוד 1
תעודות צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית )

 פנים בטוןפוליאטילן תלת שכבתי וציפוי 
 ,יםוי קווים זמניחיט, HDPEצינורות 

 ((.הידרנטים וכו, מגופים)אביזרי מים 

   

 עבודות ביוב וסניקה 2
 PVCתעודות צינורות )

 צינורת בטון
צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן 

 .תי וציפוי פנים בטון רב אלומינהתלת שכב
 (שוחות בטון שוחות פוליאטילן

הביוב נדרשת נוכחות מנהל  בעת שטיפת קו
שתהליך השטיפה תקין ויקט ואישורו פר

י הקבלן בעת "ותיועד פינוי לכלוך ע
 .השטיפה

   

ב והשחלת צינורות ביו ריסוק צינורות 3
HDPE 

   

    צינורות מים וביוב שרוול 4

    וע ארקת יסוד ופס גישורביצ 5

    פעולות למניעת אבק 6

    פעולות למניעת רעש 7

    תעודות פינוי פסולת 8

    ודה בקרבת עציםפעולות בעב 9
 

 עבודות עבור תשתיות מים/ביוב/ניקוז הושלמו והופעלו. 
 

 תקינות המערכות עד למסירה יהיו באחריות מחלקת הדרכים עת"אהאחריות על 
 

 מפקח/מנהל פרויקט מחלקת אחזקה א"נציג עת קבלן
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 ותיעול כות מים, ביובלביצוע עבודות במער 1-2019-587הסכם מס' 
 
 

העבודה לחברה בסיום  הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנדרשות על פי דין כולל המפורט להלן טרם מסירת אתר 1.19.3
 העבודות: 
 

 פרויקט.ריכוז כל בדיקות האיכות שבוצעו ב 1.1.1.1

 
 '(  ובדיקת תקינותם.בדיקה ויזואלית של כל מרכיבי העבודה )אביזרים, כבישים, מדרכות וכד 1.1.1.2

 
סירת קו" )יסופק ע"י החברה(, לתיאום מועד מסירת הקו יימסר על ידי טופס "הכנה לממילוי  1.1.1.3

ם מנהל הפרויקט מטעם החברה, כולל תיק מתקן )תיק הכנה הקבלן לחברה בתיאום ע
 עותקים,  אשר כל תיק יכיל את המסמכים הבאים:  3-( בלמסירת הקו

 )יסופק ע"י המזמין(. טופס  "הכנה למסירת קו"  1.1.1.3.1

 

חתום ע"י מודד מוסמך )במידה  DWGיצוע בפורמט וכניות לאחר בקובץ ת 1.1.1.3.2
 והמדידה בוצעה ע"י מודד מטעם הקבלן(. 

 
 ונית ששולמה לכל אביזר/פריט שהותקן בפרויקט.חשב 1.1.1.3.3

 
בדיקות האיכות )בדיקות הורסות( שבוצעו בפרויקט,  העתקים מכל תוצאות 1.1.1.3.4

 . ע"י נותני השירותים השונים

 
כולל טופס ריכוז ביצוע חיטוי קווי  יטוי הקווים, תוצאות בדיקות מעבדה של ח 1.1.1.3.5

 מים.
 

השונים במהלך ביצוע  העתקים של כל ההזמנות שבוצעו לנותני השירותים  1.1.1.3.6
 הפרויקט.

 
 החומרים והאביזרים.  אישור נציגי השירות של יצרני/ספקי 1.1.1.3.7

 
 תוצאות בדיקות לחץ ו/או אטימות. 1.1.1.3.8

 
 ים רדיוגרפיים של הצנרת. דוחו"ת תוצאות צילומ 1.1.1.3.9

 
 יון. חו"ת פיקוח על דו 1.1.1.3.10

 
 תעודות אחריות ומפרטים טכניים מטעם יצרני/ ספקי הציוד והאביזרים. 1.1.1.3.11

 
יבצע סיור מקדים עם הקבלן ב"אתר העבודה" לפני מועד   מנהל הפרויקט  1.1.1.3.12

יא פרוטוקול המסכם את המשימות שעל הקבלן לבצע כדי המסירה ויוצ
התשתיות  בפרויקט למסירה למחלקת אחזקתלהכין את העבודות שבוצעו 

 חברה וגורמים נוספים, ככל שיידרש. של ה

 
 המסירה תתבצע בנוכחות נציגי הקבלן ונציגי החברה.  1.1.1.3.13

 
 תיק מסירה 20.31.

 
 עם סיום העבודה יכין הקבלן תיק מסירה. 1.1.2

 
 סירה יכלול את כלל האישורים, הצילומים, הדו"חות וכן את תכניות העדות.תיק המ 1.1.3
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עם חוצצים, אשר ביניהם יתועד כלל החומר  אשר מאורגנים המסירה יכלול קלסר או קלסריםתיק  1.1.4
 בנושאים הבאים: 

 
 תכניות עדות 1.1.4.1

 חות מעבדת הצילום. צילומי קווים ודו 1.1.4.2

 הרס )רנטגן ואחרים(.-צילומי אל 1.1.4.3

 שדה. דו"חות שירות  1.1.4.4

"  HOLIDAY-DETECTORדו"חות בדיקות השלמת עטיפה על ידי מכשיר " 1.1.4.5

 ה. על ידי נציג שרות השד 25000kVבמתח של 

 דה מכל סוג שיבוצעו במהלך העבודה. בדיקות מעב 1.1.4.6

 חתומים ע"י נציג המזמין.דו"חות בדיקות לחץ ואטימות לקווי לחץ ו/או גרביטציה  1.1.4.7

 וסטטים חתומים ע"י נציג המזמין. דו"חות בדיקת אטימות קווים ושוחות הידר 1.1.4.8

 אישורי חיטוי ע"י בעל רישיון משרד הבריאות. 1.1.4.9

 יקט.ם שסופקו בפרותעודות משלוח של כלל המוצרי 1.1.4.10

דו"ח מאזן בטבלה של כלל החומרים שסופקו ע"י המזמין ובוצעו בפרויקט, כולל המקטעים  1.1.4.11
רה, הדוח יגובה  בהם הותקנו, כמות שסופקה ותאריך הספקה, כמות שהוחזרה ותאריך החז

 בתעודות הנפקה וזיכוי מול המזמין.

 
 שבון סופי.ן,  הינו תנאי הכרחי להגשת חהגשת תיק מסירה מלא ותקי 1.1.5

 
ו כל כנת תיק המסירה והגשתו בעותק קשיח ודיגיטלי כלול במחירי היחידה השונים ולא תשולם בעבורה 1.1.6

 תוספת.

 
כרז ובהסכם ואת כל ההוצאות הישירות התמורה כוללת את כל הנדרש במפרט הטכני, מסמכי המ   8.15

אמצעי הובלתם,    לרבות, כלים, קת עובדים, שעות עבודה, ציודוהעקיפות של הקבלן עבור השירות כולל אספ
וע השירות, לאתר העבודה ולהוביל על חשבונו את כל כח האדם, הציוד, הכלים והאמצעים הדרושים לביצ

זקת כלי הרכב, תיקונים, דלק, החלפת שמנים, טיפולים,  , לרבות, הוצאות, הכנתם לעבודה, אחוממנו
בות התארגנות וביצוע כל ההכנות צוע השירות לרות כל הוצאה אחרת הכרוכה בביביטוחים, רישיונות ולרב

ד והובלתו בסיום העבודות, ניקוי, והחזרת לצורך ביצוע כל העבודות, הובלה והצבת הציוד, פירוק הציו
רכב, אספקת בגדי עבודה והסדרי בטיחות, כולל אספקת כל הציוד, הפריטים,  האתר לקדמותו שילוט כלי

ולל צילום ושטיפת הקוים שהונחו, חיטוי, בדיקות קרקע צוע העבודות כזרים, צנרת וכ"ו הנדרשים לביהאבי
קצועיות כולל עמידה בלוחות זמנים לשביעות רצון החברה ומעבר וריתוכים לביצוע העבודות בשלמות ומ

 ם לא ישולם כל תשלום נוסף.אליה
 

 בדיקות שדה ומעבדה  1.24
דה המסופקים ומבוצעים ע"י  רים וטיב העבורסות לקביעת איכות וסוג החומבדיקות מעבדה הורסות ולא הו

 ט. הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט הכללי והחלטת מנהל הפרויק
יקות הנדרשות לבדיקת איכות וטיב לשם ביצוע כל הבד מוסמכותהקבלן יתקשר עם מעבדה ו/או מעבדות 

ו ישירות אל ות בכוחות עצמין , רשאי המזמין לבצע הבדיקהחומרים והעבודה המסופקים ע"י הקבלן )לחלופ
עבדה לאישור מנהל מול המבדקות השונות ע"ח הקבלן(. לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן את פרטי המ

 מנהל הפרויקט ועפ"י הנחיותיו.  הפרויקט. הזמנת המעבדה לביצוע הבדיקות באחריות
 ל פרויקט: סוגי הבדיקות שיש לבצע במהלך כ             

 
 החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור החומר(.מקומי לאפיון חומר  100%בדיקת  .1
 מטר(.  100בדיקת הידוק שתית )כל  –ולל בשתית להנחת שוחותבדיקת צפיפות שדה של חומר מקומי, כ .2

 ר(.חומר מילוי/מצע לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור החומ 100%בדיקת  .3

 מטר(.  100כל שכבות המילוי )כל ר מילוי/מצע בבדיקת צפיפות שדה של חומ .4

 לט בשטח. בדיקת מרש"ל לבטון אספלט בשער המפעל או לפני פיזור האספ .5
 גלילים(.  4מטר   100בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט )כל  .6

 התאם לדרישת מנהל הפרויקט.כולל בדיקות בטון קשוי ובטון קל ב 118בדיקות בטון לפי ת"י  .7
 לטיב החומרים והמלאכות, לרבות אטמים וצינורות. דיקות שוטפות ב .8

 וכן לשוחות הביוב והניקוז.בדיקת לחץ ואטימות לקווי לחץ וגרביטציה  .9

יתוכים בפרויקט או על פי הנחיות מנהל הפרויקט )נציג  לפחות מהר 15% -צילומים רדיוגרפים. כ .10
 ת הצילומים. החברה( כפי שיורו תוצאו

  25000kV" במתח של DETECTOR-HOLIDAY" שיריפה על ידי מכבדיקות השלמת עט .11
 על ידי נציג שרות השדה. 
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כולל חיבורי  ומעלה וכן לכלל קווי ביוב וניקוז )כל אורך הקו ובתוכו, 6י מים "צילום וידיאו לכלל קוו .12
 חלקות בביוב(. 

 בתוקף של משרדל ידי בעל מקצוע בעל רישיון בדיקות מעבדה לאיכות המים לאחר ביצוע החיטוי ע  .13
 הבריאות ועל פי הנחיות משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע החיטוי . 

 
הקבלן לקחת בחשבון את כל להודיע למנהל פרויקט מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע, על הקבלן יהיה חייב 

בגלל הנ"ל לא  עות לפיצויים ועקב המתנה לתוצאותיהן. תבי העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה
הפרויקט. תוצאות המעבדה יוגשו  תובאנה בחשבון. הקבלן יישא בהוצאות כל הבדיקות שידרשו בהתאם להוראות מנהל

 רק של ניתוח הנתונים ומסקנות. בדו"ח ויכילו בנוסף לנתונים גם פ
 

 
 קידוח אופקי 2.4

מ'  1רקע עד לעומק של יבצע בדיקות קם המתכנן ויועץ קרקע, הקבלן קודם לביצוע הקידוח, בתאום ע  1.1.1
קבע קוטר הקידוח , עומקו ועובי מתחת לעומק המתוכנן של הקידוח. על פי דוח שיוכן ע"י יועץ הקרקע י

דוח או התרוממות של הכביש בו יבוצע הקידוח. על הקבלן לנהוג הדופן כך שימנעו סטיות במהלך הקי
 ברה(. ויקט )נציג החח זה וכמובן הנחיות מנהל הפרעל פי הנחיות דו

 
 איכות הבטון והיציקה 3.1.13

 
ה טובים לכל סוגי הבטון : תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרתנאי בקרה 1.1.6.1

 הפרויקט תנאי בקרה בינוניים. ידי מנהל-פרט למקרים בהם יאושרו בכתב על
 

ת הבטון בפני חתך האלמנטים, וכן על אטימו : יש להקפיד על אחידות הבטון לכלציפוף הבטון 1.1.6.2
חדירת מים וזאת על ידי ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים על ידי מנהל 

 הפרויקט.
קוביות. שיטות לקיחת : לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת בדיקת הבטון 1.1.6.3

ן הפרויקט יילקחו מדגמים מהבטו, בהוראת מנהל 26המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 
. כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות 106פ"י ת"י הקשה וזאת ע

 מנהל הפרויקט. 
 

 
 ביצוע חציות כביש ורחוב – 04.110

 
ל  ב או דרך או כל ביצוע של תוואי היוגדר כחצייה על ידי נציג המזמין, יהיה בחומילוי כל חציית כביש או רחו .1

 מכאני ככל הניתן או אמצעי ידני, וכן בנוסף יהיה גם בהרטבה.הידוק באמצעי ס"מ, ויכלול  20בשכבות של 
 מפקח עד לגובה של תחתית מבנה הכביש. ההידוק יהיה  מבוקר על ידי  .2
ס"מ מהקו האדום )הגובה    -50ברור מבנה הכביש, יש למלא חול עד לגובה של  במידה ולא מוגדר בשטח באופן .3

 יון של הכביש(. העל
החומר המקומי )ושלא יוחזר חזרה כמילוי( וכן להחתים את נציג המזמין ביומן  סילוקו של כלליש לוודא את  .4

 כך בוצע.  העבודה שאכן 
מוד א.א.ש.הו   100%ס"מבהידוק של  20ות, כל שכבה ס"מ( יבוצע מילוי מצע סוג א' בשתי שכב -50מגובה זה ) .5

 . די מעבדה מוסמכת עבור המצעיםויסופקו בדיקות הידוק על י
 ס"מ. 5+5ונים יהיו מבנה אספלטי בשתי שכבות אספלטיות ס"מ אחר 10 .6
על  ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים ולשמור  10חר בכביש אשר העובי יותר מהערה : במידה וקיים מבנה אספלטי א .7

 ס"מ מצעים מתחתיו בהתאמה.  40
רב את מחלקת מזמין, וזה יעקבלן את הנושא לידיעת נציג הבכח חוסר בהירות בנושא מבנה הכביש, יביא ה .8

 דרכים בעת"א לקבלת הנחיות מתאימות.
גלילים(, על ידי מעבדה  4מטר  100ובי וצפיפות האספלט )כל הקבלן יבצע בדיקת גלילי אספלט לקביעת ע .9

 .מוסמכת
 
 
 צינורות פלדה  6.2.11

 
   .5/32נורות יהיו בעובי דופן". הצי530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  1.1.1.1
ר לעצמו המזמין את האפשרות להנחות את הקבלן בכתב, להשתמש בעובי דופן שונה כמו כן, שומ 1.1.1.2

 .  מהמוגדר לעיל

 .1חלק  266הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט, מפמ"כ  1.1.1.3

 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. 1.1.1.4
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ל פי  מיקרון, ע 2400טריו תלת שכבתי עובי כולל  או  3APCהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית,  1.1.1.5
 . 4חלק   266מפמ"כ 

 . 5חלק   266הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריועל פי  מפמ"כ  1.1.1.6
נים המיוצרים בביה"חר הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר, וכו' יהיו ספחים מוכ 1.1.1.7

 ת.  ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורו
אם ידרש כגון מגופים שסתומי אויר, ברזי שטיפה כל האביזרים  הקבלן יספק את הצנרת ואת 1.1.1.8

 ובהתאם לדרישות החברה.  וכבוי, לפי המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות

מסך הריתוכים  15%-ים. הבדיקה תבוצע בלפחות בהקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכ 1.1.1.9
תקינה יש של בדיקה לא  ראות מנהל הפרויקט. בכל מקרהלאורך כל צינור ו/או בהתאם להו

 לפעול עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט. 
 

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קווי מים   6.19
 

 קה הידראולית לקווי מיםבדי 1.1.7

 לית לגילוי נזילות ודליפות. כל קטע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראו 1.1.7.1

י הצינורות עברו בדיקת לחץ בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כ 1.1.7.2
 בלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של הצינורות. ביהח"ר וכי הקב

תקינותם של נקודות האוויר והניקוז שלאורך קטע הקו לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את  1.1.7.3
 הנבדק.

צע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון והתושבות  לא תבו 1.1.7.4
 יום(, אם אכן קיימות. 15ת )לפחו

אטמ' אלא אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י מנהל  12חץ פנימי של בדיקה תעשה בלה 1.1.7.5
 ץ ייבדק בנקודה הנמוכה של הקו.הפרויקט לחץ בדיקה אחר. הלח

בדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם באופן כזה  את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנ 1.1.7.6
 יגון יוגשו למפקח לאישור. שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי הע

ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו. לאחר מילוי כל הקו לוי הקו במים מי 1.1.7.7
חץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו במים יש להעלות את הל

 ר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל אורכו.כדי לאפש
שך הבדיקה, בין המחברים או ירידת לחץ במאם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ו 1.1.7.8

שר מנהל הפרויקט את הקו. אם יימצאו ליקויים או ששיעור הדליפה המותרת יעלה על יא
מנהל  בלה המצורפת להלן, על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידיהערכים בט

ל מנהל  הפרויקט ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין ולשביעות רצונו המלאה ש
 הפרויקט.

שעות לקוים בקוטר  6מטר,  50ובאורך עד 4ים בקוטר עד "שעות לקוו 0.5משך הבדיקה  1.1.7.9
'', בהן אל יירד 24שעות לקווים בקוטר מעל  24-'', ו16-24שעות לקווים בקוטר  12'', 6-14

 ר. הלחץ מהמות
 לכל סוגי הקווים :להלן טבלה המרכזת את מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר             

מלי מותר הפסד מקסי
 מטר 1000ך לאור

 (שעות 24-ליטר ל)

 מהירות מילוי
 (שעה/ק"מ)

 קוטר הצינור
 '(אינץ)

1350 50 24 

1150 32 20 

900 21 16 

700 11 12 

500 7 10 

360 5 8 

300 2.5 6 

180 1.1 4 

 
 שטיפת קווי מים 1.1.8

 
ת בכך ולפני כל העבודות והבדיקות הקשורו לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר 1.1.8.1

 צינורות ואביזרים. -פעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת ה
מן הנקודות  תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם השטיפה 1.1.8.2
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 הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.
ה של לא פחות שבמערכת תיווצר מהירות זרימ כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך 1.1.8.3

מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות   1.0מאשר 
ע השטיפה יגיש המלאה של מנהל הפרויקט, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצו  רצונו

סת המים, הוצאתם, הקבלן למפקח לאישור את תוכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנ
רים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור מנהל הפרויקט ם, גודל החיבומקורות המי

 יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 
 

 ת למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנר
 בכתב הכמויות

 
 חיטוי קווי מים 1.2

 
קודה הם היוצאים מכל נשמנהל הפרויקט יקבע כי המים עם גמר ביצוע השטיפה בקווי המים, ולאחר  1.2.1

תכלול את כל  כמפורט להלן : פעולת החיטוי צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקווים, ע"י גורם מוסמך,
 50חיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז המערכת של הצינורות, האביזרים, ספחים וכו'. חומר ה

ה זו ייבדק הריכוז ות. בתום תקופשע 24כנס לקווים ותושאר בהם מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תו
שעות נוספות.  24-הכלור ל מ"ג לליטר יש להשאיר את מי 10-ל 1במספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין 

מ"ג לליטר כלור, יש להוציא את התמיסה ולחזור על   1-ות משעות פח 48שעות או  24אם הריכוז לאחר 
 לליטר.   מ"ג 1-גדול מ שעות יהיה 48כוז הנותר בתוך התהליך מחדש עד שהרי

למפקח ולמשרד  בתום החיטוי לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, יועבר דו"ח, חתום ע"י גורם מוסמך, 1.2.2
המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית  הבריאות. לאחר אישור מנהל הפרויקט,  תרוקן ותישטף

 מ"ג לליטר. 0.2לא תעלה על  הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא
קווי המים יבוצעו על פי הנחיות משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע החיטוי ויעודכנו עבודות חיטוי  1.2.3

 לעת בהתאם לדרישות הרשויות ונהלי המזמין.  מעת

ל ידי אדם הנושא תעודה בתוקף מטעם משרד הבריאות לחיטוי קווים ומתקני עבודת החיטוי תבוצע ע 1.2.4
 מים.

 ות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויותארו לעיל כלולמען הסר ספק, כל הדרישות שתו ל

 צינורות פלדה לביוב 7.3
 כללי  7.3.1

 5/32. הצינורות יהיו בעובי דופן : "530לריתוך בעלי תו תקן  הצינורות יהיו צינורות פלדה 7.3.1.1
 ומעלה.  10"לצינור בקוטר  1/4"-ו    6"-8לצינורות בקטרים " 3/16, "4"-נורות בקוטר עד ללצי

 . 1חלק  266חרושתי במלט רב אלומינה, מפמ"כ  ם ציפוי פנימיהצינורות יהיו ע 7.3.1.2
 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. 7.3.1.3

קרון לפחות, מי 2,400/ טריו תלת שכבתי ובעובי של  3APCהיו עם עטיפה חיצונית הצינורות י 7.3.1.4
 . 4חלק  266בעלי מפמ"כ 

 . 5חלק   266לי מפמ"כ הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריו בע 7.3.1.5
קשתות הסתעפויות וכו', יהיו ספחים מוכנים, המיוצרים בביה"חר, ללא כגון ברכיים, הספחים  7.3.1.6

יפויים זהים לאלה של הצינורות.  במידה ויידרש יספק הקבלן את כל פעמון לריתוך ובעלי צ
ובהתאם  האביזרים, כגון שסתומי אויר, ברזי שטיפה, לפי המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות

 ם בתאגיד.לדרישות מחלקת מתקני
מהריתוכים לאורך כל  15%-לן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע בהקב 7.3.1.7

 ריתוכים לבדיקה.  2בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד  צינור.
 בדיקה הידראולית לקווי סניקה לביוב 7.13

 לעיל.  6.6ים בסעיף עשו כפי שהם מבוצעות לקווי מבדיקות הידראוליות לקווי סניקה לביוב יי 1.2.5
 

 שטיפת קווי ביוב וסניקה 7.14
והבדיקות הקשורות בכך ולפני לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות  7.14.1

 צינורות ואביזרים. -יפה פנימית של כל המערכת הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שט

מן ערכת והוצאתם לתוך הנקודות הגבוהות של המ השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים 7.14.2
 הנקודות הנמוכות.

של לא פחות כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה  7.14.3
יהיו נקיים לחלוטין לשביעות   מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים 1.0מאשר 

יפה  מחצית השעה. לפני ביצוע השט רצונו המלאה של מנהל הפרויקט, אך לא פחות מאשר
ן למפקח לאישור את תוכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, יגיש הקבל

גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור  הוצאתם, מקורות המים,
 פרויקט יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. מנהל ה
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  בשרוול: בקרת איכות 12

 50% -. מודול האלסטיות יחושב כומר עקב זחילהשל השרוול הכוללת היחלשות החהקבלן יבצע בדיקה  1.1
 מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת.

 .  . בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"י החברה לביצוע השרוולCIPP -וגמהות ל הקבלן יכין ד 1.2

או בנקודת הסיום  שעברו אשפרה והקשיה בשוחת ביניים CIPPהקבלן יחתוך את הדוגמהות מתוך קטע  1.3
 זיקה בשקיות חול.קוטר זהה ויח בצינור בעל

הצינור המושחל לכל אורכו  הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב 1.4
 ויגיש את דו"ח הצילום לאישור המפקח.

 רוול. אחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה, יקלף הקבלן שכבה של קטע מהצינור המשל 1.5

  5מטר לפחות, אשר יספיק לביצוע  1טע צינור משרוול באורך של דה מוסמכת  לקהקבלן יבצע בדיקה במעב 1.6
 מדגמים.

לסטית ויכללו את הפרמטרים: שיעור הכפיפה הא 790Dעו בהתאם לדרישות תקן בדיקות המעבדה יבוצ 1.7
 ומאמץ הכפיפה של השרוול.  

ביצוע  לספק התמורה ליאושרו ע"י החברה, לא תשולם יובהר כי במידה ותוצאות הבדיקה שיתקבלו לא  1.8
 העבודות והקבלן יידרש לבצע את  השרוול מחדש ללא עלות נוספת.    

לבדיקת כפיפה חבות, זאת על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים הדוגמהות יהיו ר 1.9
 ובדיקת מתיחה. 

אם נורות לחץ בהתימדדו בצינורות גרביטציה וצישיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר  1.10

 . 790Dלשיטות בדיקה 

 יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה.   CIPP -ה 1.11

  התקרר והגיע לטמפ' הסביבה.  CIPP -קבלן יבצע את הבדיקה  לאחר שהה 1.12

 הבאים וכמפורט להלן: הקבלן יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים  1.13

  100ילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו לא תעלה על ים המותרת לנזכמות המ 1.13.1
 הקטע, ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו.ליטר ליום לכל אורך 

 מטר של מים. 3לא יעלה על  -הצינור, בנקודה הנמוכה ביותר הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך  1.13.2

א בקטע המפוקק שבסוף ים האנכי הנמצבאמצעות שינוי גובה מפלס המ כמות הנזילה תימדד 1.13.3
 הצינור בכיוון הזרימה. 

 -נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה כלולות בשעה לפחות. )יובהר כי  1הבדיקה תתבצע במשך  1.13.4
 ליטר ליום(.  100

 
ים, אספקתם והובלתם, כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות, שטיפת וחיטוי קווים לרבות המאת   13.3.1.4

 האביזרים. הציוד ו
 

לומי וידיאו בתוך מחירי היחידה כוללים את כלל העבודות והבדיקות לרבות: צילומי רנטגן לריתוכים, צי 13.3.2.6
ל את החזרה על כלל הבדיקות באם לא יעמדו בתקנות ובדרישות הצינורות, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי. המחיר כול

 המזמין. 

 
 ת איכות :בדיקו   21.10

שור המזמין. כל המסמכים הקשורים לאישור החומרים  דה שיוגשו לאיתוצאות בדיקות מעב 1.13.5
ת העבודה. המפקח עשוי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה לשימוש יועברו למפקח שבועיים לפני תחיל

 ים שיוגשו לאישור.נוספות על החומר

ת אות. המזמין רשאי לבצע בדיקובדיקות אלו יבצע קבלן הציפוי לכל תא וידווח בכתב על התוצ 1.13.6
שעות לפחות לאחר סיום  24התהליך בכל אחד משלבי הציפוי. בדיקות האיכות יבוצעו אלו לאישור 

 הציפוי. 
כתשים או פגמים מראה הציפוי יהיה אחיד ללא כתמים, נזילות, בועות, מ - דיקת מראהב 1.13.7

 ויזואליים אחרים. לא ימצאו שטחים ללא כיסוי של ציפוי. 

ישם שכבה חדשה בצורה מקומית בהתאם שחיז אותן וליוימצאו נזילות ובועות יש לה במידה 1.13.8
 למפרט הטכני. 

  62ASTM G method Bהמצופים לפי תבוצע על המשטחים  - בדיקת פורוזיביות 1.13.9

(Holiday Detector Testאזורים .)  ,שנתגלתה בהם פורוזיביות או חוסר ציפוי מספיק
ייבדק  -עובי ציפוי /ע תיקון ציפוי ט הטכני ובאזורים בהם יש לבציעברו בדיקת עובי בהתאם למפר

 עובי ציפוי בהתאם למפרט הטכני.  

י לא הרסני. לא ימצא אזור עם עובי נמוך מהמינימום הנדרש עובי הציפוי ייבדק במד עובי ציפו 1.13.10

 נוספת.  PVCאזורים הנמוכים מהנדרש במפרט יצבעו בשכבת במפרט, 
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 בא כוח הלקוח. לפני תחילת המדידות בנוכחות יש לכייל את מד העובי  1.13.11

 + מיקרון. /- 2 -טעות המכשיר לא תהיה יותר מ 1.13.12

 המדידה תתבצע בשלשה אזורים בתוך התא. 1.13.13
מיקרון או מדידה אחת  1500 -המדידות יראו עובי שווה או פחות מ 12ה ושתי מדידות מתוך במיד 1.13.14

 וספת.מיקרון יש לבצע שכבה נ 1450 -תראה עובי שווה או פחות מ

)חיתוך קוביות  D- ASTM -3359סניות לפי תקן  ידבקות צבע הרבדיקות ה -הדבקות צבע  1.13.15
לפי  ו יעברו תיקון צביעה על ידי הקבלן בשכבת בציפוי הדבקת סרט דביק והסרתו(. אזורים אל

 המפרט הטכני. 

 ודה כוללת שירות שדה ופיקוח של יצרן החומר/יבואן החומר/ספק החומר בארץ.העב 1.13.16

יבה, פעילות, בדיקות טיב לכל אחד מימי ים של תנאי סבלן ינהל יומן עבודה עם רישומהקב 1.13.17
 העבודה עם פירוט שעות יומי.

 
 צינורות פוליאתילן   22.10

 י.הצינורות והאביזרים יעמדו בכל דרישות התקן הישראל             

 מיון הצינורות יהיה כדלהלן:    22.10.1

 מערכת ביוב.עבור  5392עבור מערכת מים, ות"י  4427ת"י 

 +PE100  -חומר 

 : SDR 11,13.6,17י יחס מידות תקנ

יעשו ע"י ריתוך פנים, או ע"י  בר הרכבה וחיבור הצינורות ביניהם 16,12.5,10לפי הלחץ הנומינלי דרג: 

( התאם להוראות חיבור בכתב מטעם היצרן -Fusion Electroאבזרי התכה חשמלית )
 ומאושרות ע"י המפקח. 

 ן, וקף מטעם היצריהיה בעל תעודת הסמכה ברת ת רתך הצינורות

פק המאשרת את יכולתו וכושרו לבצע חיבורי הצנרת מפוליאתילן.  כמו כן הקבלן יקבל אישור ס
דה של יצרן הצינורות והאביזרים, הצינורות עבור ציוד הריתוך. הקבלן יזמן על חשבונו את שרות הש

 רן.ויקבל אישור כי עבודתו תואמת את דרישות היצ

יהיו מיצרן המנהל מערכת ניהול איכות מאושרת עפ"י   פקו ע"י הקבלןהצינורות והאביזרים שיסו

ISO-9002 ורף מכתב אישור מהספק )יצרן( על מקור חומר הגלם  לכל הספקת צנרת ואביזרים יצ
 וסוג חומר הגלם. 

 דרישות מיצרן הצינורות:  22.10.2

 ל פי דרישה. תווי התקן ושאר האסמכתאות יצורפו להצעת המחיר ע    22.10.2.1

צינורות. היצרן יציג ניסיון מצטבר של החברה בפרויקטים שבוצעו    ניסיון בייצורהיצרן יהיה בעל  22.10.2.2

 בארץ.

שי שטח ה מערך שרות שדה , הכולל מהנדס בעל ניסיון בהתקנת הצינורות , אנלספק הצינורות יהי 22.10.2.3

 מנוסים .

 ים שיוגדרו במסמכיספק הצינורות יהיה אחראי ויספק אחריות כוללת לצינורות בתנא 22.10.2.4

 וי ובדיקת לחץניקוי חיט 22.11

 :שטיפת וניקוי קווים   22.11.1

הקשורות בכך ולפני חיבור הצנרת לקו הקיים  לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות
על ידי  צינורות ואביזרים . השטיפה תעשה -על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת  והפעלת המערכת, תבוצע

ל המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברז שטיפה ( .כמות המים שתוכנס דות הגבוהות שהזרמת מים לתוך הנקו
ייה. השטיפה תמשך עד אשר מטר לשנ 1.0ק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות מעשר לכל קטע תספי

. לפני ביצוע שר מחצית השעהלאה של המפקח, אך לא פחות מאהמים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המ
סת המים, הוצאתם, מקורתם, גודל השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנ

 ים. רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. החיבורים המוצעים וצורת סילוק המ
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 :חיטוי קווי מים  22.11.2

 ח יקבע כי המים היוצאים מכל ם, לאחר שהמפקגמר ביצוע השטיפה בקווי המי לאחר
 ט להלן: נקודה הם צלולים, יתיר המפקח את ביצוע חיטוי הקווים כמפור

 ים וכו'. חומר החיטוי יהיה החיטוי תכלול את כל המערכת, כולל צינורות, אביזרים, ספח
 ותושארת המים והכלור תוכנס לקווים מ"ג לליטר. תמיס 50תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 

 מ"ג  10ל  1שעות. בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין  24בהם 
 שעות  48ות או שע 24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24יש להשאיר את מי הכלור ל  לליטר

 מחדש עד שהריכוז הנותרמ"ג לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך  1 –פחות מ 
מ"ג לליטר. בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת, והקו  1 –גדול מ שעות יהיה  24בתוך 

 מ"ג לליטר.  0.2א לא תעלה על ימולא במים נקיים, עד  ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כל שהי
 הבריאות  דה המוסמכים לכך על ידי משרדעבודות חיטוי יעשו על ידי בעל דוגם מוסמך ומעב

 וכחות המפקח, בקטעים ובאורך כפי שיקבע, מבלי שתשולם לקבלן כל תוספת מחיר.ובנ
 די ולפני מסירת הצנרת מבצעים בדיקה בקטריולוגית ע"י מעבדה מוסמכת כלאחר החיטוי 

 לוודא שביצוע החיטוי עבר בהצלחה וכי המים חופשיים מזיהום.

 זור. וחו של מפקח איטוי ייעשו בהדרכתו ותחת פיקכל עבודות הח
 בכל מקרה תהליך החיטוי יבוצע בהתאם להנחיות מעודכנות של משרד הבריאות "הנחיות 

רשיון משרד הבריאות לביצוע חיטוי של מערכות  \ניקוי מערכת אספקת מי שתיה". מבצע החיטוי צריך להיות בעל היתר ל
וי, כולל מיקום, כתובת, אורך צנרת את ביצוע החיטצע החיטוי ינפיק מסמך המתאר מי שתיה. בסוף ביצוע החיטוי מב

 ופרטי מבצע החיטוי כולל העתק הרישיון שלו. 
 ף את תוצאות הבדיקה שהועברו למשרד הבריאות. בנוסף יצר

 בר. 12יקה לחץ בד -ובדיקת לחץ
 

שתיות גיות חדשות בתפקיים, מנהור ושימוש בטכנולו לביצוע עבודות שרוול, ניפוץ, קידוחים או  422/18מכרז פומבי מס' 
 מים, ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו 

 
  : בקרת איכות  .12

 50% -שרוול הכוללת היחלשות החומר עקב זחילה. מודול האלסטיות יחושב כהקבלן יבצע בדיקה של ה 1.1
 מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת.

 השרוול.   החברה לביצוע . בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"יCIPP -הקבלן יכין דוגמהות ל  1.2

בנקודת הסיום שעברו אשפרה והקשיה בשוחת ביניים או  CIPPהקבלן יחתוך את הדוגמהות מתוך קטע  1.3
 בצינור בעל קוטר זהה ויחזיקה בשקיות חול.

לכל אורכו  צע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחלהקבלן יב 1.4
 מפקח.ילום לאישור הויגיש את דו"ח הצ

 . לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה, יקלף הקבלן שכבה של קטע מהצינור המשרוול 1.5

  5מטר לפחות, אשר יספיק לביצוע  1הקבלן יבצע בדיקה במעבדה מוסמכת  לקטע צינור משרוול באורך של  1.6
 מדגמים.

פיפה האלסטית רים: שיעור הכויכללו את הפרמט 790Dות תקן בדיקות המעבדה יבוצעו בהתאם לדריש 1.7
 ומאמץ הכפיפה של השרוול.  

רו ע"י החברה, לא תשולם לספק התמורה לביצוע  יובהר כי במידה ותוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יאוש 1.8
 ש לבצע את  השרוול מחדש ללא עלות נוספת.    העבודות והקבלן יידר

מדגמים לבדיקת כפיפה הפחות חמישה  נת שניתן יהיה להכין מהם לכלהדוגמהות יהיו רחבות, זאת על מ 1.9
 ובדיקת מתיחה. 

ו בצינורות גרביטציה וצינורות לחץ בהתאם שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר ימדד 1.10

 . 790Dלשיטות בדיקה 

 יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה.   CIPP -ה 1.11

 סביבה.  והגיע לטמפ' ההתקרר  CIPP -בדיקה  לאחר שההקבלן יבצע את ה 1.12

 ם וכמפורט להלן: הקבלן יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים הבאי 1.13

  100ור כלשהו בין שני קצותיו לא תעלה על כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינ 1.13.1
 כל האוויר נוקז מהקו.ליטר ליום לכל אורך הקטע, ובתנאי ש

 מטר של מים. 3לא יעלה על  -י בתוך הצינור, בנקודה הנמוכה ביותר פנימי המקסימלהלחץ ה  1.13.2

צעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע המפוקק שבסוף כמות הנזילה תימדד באמ 1.13.3
 ר בכיוון הזרימה. הצינו

 -דרך פקק האטימה כלולות ב שעה לפחות. )יובהר כי נזילות שתהיינה 1הבדיקה תתבצע במשך  1.13.4
 . ליטר ליום( 100
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 : בדיקות איכות   21.10
ישור החומרים  תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור המזמין. כל המסמכים הקשורים לא 1.1.1

מפקח עשוי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה לשימוש יועברו למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה. ה
 נוספות על החומרים שיוגשו לאישור.

תב על התוצאות. המזמין רשאי לבצע בדיקות תא וידווח בכ ות אלו יבצע קבלן הציפוי לכלבדיק 1.1.2
שעות לפחות לאחר סיום  24ות האיכות יבוצעו אלו לאישור התהליך בכל אחד משלבי הציפוי. בדיק

 הציפוי. 
מראה הציפוי יהיה אחיד ללא כתמים, נזילות, בועות, מכתשים או פגמים  - בדיקת מראה 1.1.3

 פוי. א כיסוי של ציים אחרים. לא ימצאו שטחים ללויזואלי

במידה וימצאו נזילות ובועות יש להשחיז אותן וליישם שכבה חדשה בצורה מקומית בהתאם  1.1.4
 למפרט הטכני. 

  62ASTM G method B תבוצע על המשטחים המצופים לפי - בדיקת פורוזיביות 1.1.5

(Holiday Detector Testאזורים שנתגלתה בהם פורוזיביו .) ,ת או חוסר ציפוי מספיק
ייבדק  -בהתאם למפרט הטכני ובאזורים בהם יש לבצע תיקון ציפוי/עובי ציפוי ו בדיקת עובי יעבר

 תאם למפרט הטכני.  עובי ציפוי בה

לא ימצא אזור עם עובי נמוך מהמינימום הנדרש  עובי הציפוי ייבדק במד עובי ציפוי לא הרסני. 1.1.6

 . נוספת PVCבמפרט יצבעו בשכבת במפרט, אזורים הנמוכים מהנדרש 

 מד העובי לפני תחילת המדידות בנוכחות בא כוח הלקוח.  יש לכייל את 1.1.7

 + מיקרון. /- 2 -טעות המכשיר לא תהיה יותר מ 1.1.8

 המדידה תתבצע בשלשה אזורים בתוך התא. 1.1.9
מיקרון או מדידה אחת  1500 -המדידות יראו עובי שווה או פחות מ 12ות מתוך במידה ושתי מדיד 1.1.10

 בצע שכבה נוספת.מיקרון יש ל 1450 -אה עובי שווה או פחות מתר

וך קוביות )חית D- ASTM -3359בדיקות הידבקות צבע הרסניות לפי תקן   -הדבקות צבע  1.1.11
לפי  ון צביעה על ידי הקבלן בשכבת בציפוי הדבקת סרט דביק והסרתו(. אזורים אלו יעברו תיק

 המפרט הטכני. 

 בארץ. ומר/ספק החומריקוח של יצרן החומר/יבואן הח העבודה כוללת שירות שדה ופ 1.1.12

ימי הקבלן ינהל יומן עבודה עם רישומים של תנאי סביבה, פעילות, בדיקות טיב לכל אחד מ 1.1.13
 העבודה עם פירוט שעות יומי.

 
 .  ות  יש לבצע צילום וידאו פנימי לצינור ,דו"ח הצילום יועבר למפקח לאישורבקידוחים:  בגמר ההתקנה והבדיק 22.15

ור יש לבצע צילום וידאו פנימי לצינור ,דו"ח  ות לדופן הצינריתוכים: בגמר ההתקנה והבדיקב 23.4.7

 הצילום יועבר למפקח לאישור . 

 : שטיפה וחיטוי  24.8

ת הקשורות בכך ולפני חיבור הצנרת לקו לאחר השלמת שרוול הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקו

)כולל השרוול(  צינורות  –כת בלן שטיפה פנימית של כל המערהקיים והפעלת המערכת, תבוצע על ידי הק

ת והוצאתם מן הנקודות ואביזרים . השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכ

נס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא הנמוכות )דרך ברז שטיפה ( .כמות המים שתוכ

יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו  המים היוצאים לשנייה. השטיפה תמשך עד אשר מטר 1.0פחות מעשר 

ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני 

ק ט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורתם, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילותכנית השטיפה ובה יפר

 בצע את השטיפה.יוכל הקבלן ל המים. רק לאחר אישור המפקח

 כל לאחר גמר ביצוע השטיפה בקווי המים, לאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים מ

 להלן: נקודה הם צלולים, יתיר המפקח את ביצוע חיטוי הקווים כמפורט 

 החיטוי יהיה  החיטוי תכלול את כל המערכת, כולל צינורות, אביזרים, ספחים וכו'. חומר

שעות.   24מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם  50 כלוריט בריכוזתמיסה של היפו
ש להשאיר את מי הכלור מ"ג לליטר י 10ל  1דק הריכוז במספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין בתום תקופה זו ייב

ה וציא את התמיסמ"ג לליטר יש לה 1 –פחות מ  שעות 48שעות או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24ל 
 מ"ג לליטר.  1 –שעות יהיה גדול מ  24ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתוך 
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ולא במים נקיים, עד ששארית הכלור ום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת, והקו ימבת
 מ"ג לליטר.  0.2הנותר בנקודות צריכה כל שהיא לא תעלה על 

על דוגם מוסמך ומעבדה המוסמכים לכך על ידי משרד הבריאות ובנוכחות המפקח, יעשו על ידי בעבודות חיטוי 
 כפי שיקבע, מבלי שתשולם לקבלן כל תוספת מחיר. בקטעים ובאורך

החיטוי  י מסירת הצנרת מבצעים בדיקה בקטריולוגית ע"י מעבדה מוסמכת כדי לוודא שביצועלאחר החיטוי ולפנ 
 ום. חופשיים מזיה עבר בהצלחה וכי המים

יבוצע בהתאם כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתו ותחת פיקוחו של מפקח אזור. בכל מקרה תהליך החיטוי 
מבצע החיטוי צריך להיות  ערכת אספקת מי שתיה".להנחיות מעודכנות של משרד הבריאות "הנחיות לניקוי מ

 שתיה. ת לביצוע חיטוי של מערכות מירשיון משרד הבריאו \בעל היתר 

נרת יצוע החיטוי מבצע החיטוי ינפיק מסמך המתאר את ביצוע החיטוי, כולל מיקום, כתובת, אורך צבסוף ב
 צאות הבדיקה שהועברו למשרד הבריאות. ופרטי מבצע החיטוי כולל העתק הרישיון שלו. בנוסף יצרף את תו

 
 נוהל סגירת מים 

 מטרת הנוהל: (1
 רת המים.והל היא להסדיר את תהליך סגימטרת הנ

 : כללי  (2
ידי סגירה של  -ג על , בו לא תהינה זרימה סדירה של מים. זאת נשיאזור סגירהבעת סגירת מים אנו נצטרך לקבוע 

ור הסגירה עד כמה שניתן, וזאת בכדי לאפשר לכמה שיותר מגופים בנקודות מפתח, תוך שאיפה  לצמצם את אז
 ה.תושבים אספקת מים תקינ

 תהליך העבודה: (3

 הכרת השטח:  (3.1
לכך. יש  במפה ייעודיתש לבצע סקירה של קווי המים והמגופים, באזור בו נדרשת הסגירה, על ידי שימו (   יש3.1.1 

 וש של המגופים בשטח.לסמן את מיקום המגופים כך שיהיה קל לאתר אותם בעת החיפ
 סגירת המים.,וכו'(באזור  י חולים, גני ילדים, בתי ספר( יש לבדוק אם יש אוכלוסייה חלשה )בתי אבות, בת3.1.1.1

 אם כן יש להיערך בהתאם לסגירת מים.
 

 בעת סגירת מים יש לבצע תיאום מקדים: (3.2

שעות לפני   48לפחות כ שריםל מול התושבים אשר ימצאו כי זרימת המים אליהם תיפגע יש לתלות מנא (3.2.1
לבניין , ואר וגם במקום כניסת הרכבים , בצורה בולטת בחזית הבניין ,בתיבות הדסגירת המים

 יעים לתושבים כי לא תיהנה זרימה סדורה של מים בתאריך וזמן קבועים מראש. המוד

 ו מודעות על סגירת מים לא תתאפשר סגירת מים!!! במידה ולא נתל (3.2.2

ים נובע עקב פעולה דחופה כגון: פיצוץ מים ניתן לסגור את המים ללא התראה אם הצורך לסגור מ (3.2.3
 ש לזמן קצר ככל הניתן.מרא

בים יש לדווח את מיקום המדויק, ככל הניתן, של האזור בו תפגע זרימת המים, וכן ל בקרת מי אביאל מו (3.2.4
 טווח הזמנים בהם לא תיהנה זרימת מים סדורה. להודיע על

 

 תהליך סגירת המים:  (3.3
להשתמש במפתח מגופים  (   יש לאתר בשטח את המגופים אשר נדרשים לסגירה, לאחר פתיחת המכסה יש3.3.1

 בר עם כיוון השעון, עד אשר ולסובב את השיתיקני 
 ציעה עקב נפילה. מגיעים לסגירה, לאחר מכן יש לסגור את המכסה, על מנת למנוע פ

 

 תהליך פתיחת המגוף:  (3.4
ם קו המים הסגור יש לדאוג לריקון של אוויר אשר נכלא בקו על ידי פתיחת הידרנטי(  אם בוצעו עבודות ב3.4.1

 מד מים של אחד התושבים באזור. זור ניתן לפרקבאזור, אם אין הידרנטים בא
סיבובים נגד כיוון  2-3פותחים תחילה על ידי  (  יש לפתוח את המגופים הסגורים אחד אחד. את המגוף3.4.2

 .יר את המים בקצב איטי למערכתהשעון, על מנת להחז
 כאשר המגוף מגיע לנעילה בה דקות ניתן לפתוח את המגוף עד הסוף. 2-4לאחר כ

יות במגוף מנת למנוע מצב בו הגומ לסיבובים עם כיוון השעון ע  2יש לסובב את המגוף  ,את המגוף יותר לא ניתן לסובב
 נקרעות עקב סיבוב יתר בעת פתיחת המגוף.
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 : סיום התהליך (3.5
סדירה של מים. במהלך ה זרימ (  לאחר סיום פתיחת המגופים יש לסייר באזור ולבדוק כי הצרכנים מקבלים3.5.1

 דא כי לא נוצרו פיצוצי מים חדשים עקב פתיחת מערכת המים.הבדיקה יש לוו
בקרה תחו המים וספיקת המים חזרה לקדמותה, כמו כן יש לוודא מול מחלקת (  יש להודיע לבקרה כי נפ3.5.2

 .  ירהאזור הסגקת מים סדירה מחוץ לושליטה, כי במהלך הזמן בו המים היו סגורים לא דיווחו צרכנים, שאין ספי
 . אזור הסגירהה מעלה חשש למגופים סגורים מסביב למקרה כז

 מגופים אלו יש לפתוח. 
 
 

 ידי:  -נכתב ונערך על
 .מחלקת פרויקטים-חוץמנהל מדור אחראי יחידת תיאום עבודות עם גורמי  -אסף דוד 

 עוזר מנהל מים, אזור דרום. -אורן גולדשטיין 
 
 

 

 


