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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 מועצה אזורית עמק יזרעאל 
 

 במסגרת משרד התשתיות הלאומיות 
 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 
 7/2022מכרז פומבי מס' 
 

   ניינים ן עתוכ
 

         : מסמכי המכרז
 

 למשתתפיםתנאי המכרז והוראות  מסמך א': . 1
 

 הצעת משתתף למכרז    : 1טופס   
   מכרזהצעה ל כתב ערבות בנקאית לל דרישות ביחס :    2טופס   

 תנאים כלליים   וה -כתב כמויות ומחירים  : 3טופס  
  אישור עו"ד  :    4טופס   
 ואישור רו"ח על הכנסות   ףמשתת תהצהר : 5טופס   
    1976  - תשל"ו גופים ציבוריים,חוק עסקאות לפי  :   תצהיר  6טופס   
     

 התקשרות.   הסכם/חוזה מסמך ב':   .2
 

 )ערבות ביצוע(.  נוסח ערבות בנקאית - '    נספח א
 . תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן -    נספח ב'
 אישור על קיום ביטוחים.  -  1נספח ב'

 הצהרת הקבלן.  -    2ב'נספח 
 מיוחדים לביצוע עבודות בחום. תנאים    -        3נספח ב'
 תעודת השלמה.  -      נספח ג'
 הוראות בטיחות.  -      נספח ד'
 הוראות תשלום.   -     נספח ה'

בניה -  'נספח ו לעבודות  הבינמשרדי  הכללי  משרד    -המפרט  בהוצאת 
בפ  מצורף(  )לא  האחרונה  במהדורתו  רקים  הבטחון, 

   המפורטים בחוזה.
המיוחד   -  נספח ז' ומים המפרט  ביוב  קווי  שאיבה    להנחת  ותחנות 

ב מכרז/חוזה  הנכלל  בהוצאת +  מסמכי  הכללי  המפרט 
  2009יעית  המנהל לפיתוח תשתיות ביוב )כרך א'( מהדורה רב

 )לא מצורף(. 
 רשימת תכניות ופרטים )התוכניות בנפרד מהחוברת(.   -  נספח ח'
 הצעת הקבלן.  -  נספח ט'
 .  פרוטוקול מסירה      -            נספח י'

 תביעות  העדר  הצהרה על  - יא' נספח 
 

כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או   .3
יחשבו כולם כחלק בלתי    –  בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז

הוראות, מסמכים, טפסים, הנחיות,  כמו כן,  .ה בין אם צורפו בפועל ובין אם לאונפרד ממכרז ז
מעודכנים מעת   כפי שהם  נשוא המכרז,  רשות המים הרלוונטיים להתקשרות  של  וכו'  נהלים 

 בין אם לאו.  לעת למועד הרלוונטי, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין אם צורפו בפועל ו
 

סתירה של  בהיו/או    במקרה  התאי  אי  ו/או  חלק    מהארות  המהווים  מהמסמכים  איזה  בין 
המכרז   המכרז  ממסמכי  במסמכי  כלשהן  הוראות  בין  מבין    החברה קבע  ת  –ו/או  איזה 

קביעת   כי  ומובהר  גוברות  טובת    החברההמסמכים/ההוראות  העדפת  תוך  תיעשה  כאמור 
תחייב  החברה כאמור  עור  וקביעתה  זכות  ללא  הקבלן  את  המציעים/  ומבלי  את  רין 

 . הו/או מי מטעמ החברהתהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי  ןולמציעים/לקבל ש
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 סמך א' מ
 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל  

 במסגרת משרד התשתיות הלאומיות 
 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 

 7/2022מכרז פומבי מס' 
 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 
 
 

 מהות המכרז  .1

 הצעות ( מזמינה בזה  "המזמיןו/או "  "החברה)להלן: "  מועצה אזורית עמק יזרעאל   1.1
ביוב  לעבודות   מערכת  מסמכי  ,  החמרסוואיד  בלהקמת  והוראות  לתנאי  בהתאם 

 "(.העבודות" או  העבודההמכרז )להלן: "
 

ו/או    "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת החוזה)להלן גם: "  משך ביצוע  העבודות 1.2
ימים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי    280הוא    ("ההסכםתקופת  "

 החברה. 
 

ההתקשרות   1.3 וחוזה  המכרז  תנאי  עפ"י  יהיו  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  תנאי 
 המצ"ב על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

במפ 1.4 השאר  ובין  המכרז,  במסמכי  מפורטות  ותנאיהן,  היקפן  הטכני  העבודות,  רט 
   (."המפרט הטכני/המפרט המיוחד")להלן:  למסמך ב'  כנספח ז'המצורף 

 
  החברה   תרשאיובהתאם    המינהל לפיתוח תשתיות ביובתבוצענה במסגרת    העבודות 1.5

נהלי   כי  ולקבוע  המיםלדרוש  הרלוונטי,    רשות  ביחס או המשרד הממשלתי  לרבות 
יה   ,לתשלומים כאמור  ובמקרה  הצדדים  את  כל יחייבו  על  לחתום  הקבלן  על  יה 

מתו עליו תהיה נחוצה לצורך האמור לעיל הקבלן יהיה חייב לפעול על  מסמך שחתי
מבלי שתהינה לקבלן כל  או המשרד הממשלתי כאמור, וכל זאת    רשות המיםפי נהלי  

ו/או כלפי    טענות  תביעות  ו/או  זכאי    החברהדרישות  שיהיה  ומבלי  לכך  בקשר 
 . מור לעיללתוספת תשלום בקשר עם הא

 

 תנאי סף  להשתתפות במכרז   .2

התנאים   בכל  במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  רשאים 
 המצטברים המפורטים להלן:

 

)בהתאם   .א הקבלנים  בפנקס  הרשומים  הנדסה  קבלנים  לעבודות  קבלנים  רישום  ל"חוק 
בניה    ראשיף  ורשים לענת והמ לפחו  2-געל תקנותיו(, בסיווג כספי    "1969-בנאיות תשכ"ט

)לענף    2-(, סיווג כספי ב100)קוד הענף   ומים  ניקוז  ענףביוב  ב(  260  קוד    1-וסיווג כספי 
 . (500מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה )קוד ענף  לענף 

 יש לצרף אישור מתאים.  רים לעבודות ממשלתיות )סימון "כוכבית"(.קבלנים מוכ .ב
מקצוע .ג ניסיון  בעלי  קודםקבלנים  עבודות    ומוכח  חיובי   י  ראשיים  בביצוע  כקבלנים 

משנה(,   מקבלני  ה  )להבדיל  לאחר  החל  המועד    1.1.2018שביצוען  לפני  הסתיימו  והן 
 :  במצטבר כמפורט להלן האחרון להגשת הצעה למכרז, 

  1,000,000    -לא פחות מ  בהיקף של  י ביוב גרביטציוניםוקו  שלעבודות    2לפחות    וביצע (1)
 . עבודה בנפרדכל ל₪ לפני מע"מ  

₪   1,000,000   -בהיקף של לא פחות מ  סניקהבקווי ביוב    שלעבודות    2לפחות    וביצע (2)
 לפני מע"מ לכל עבודה בנפרד.

של    2לפחות    ביצעו (3) לביוב  הקמת  עבודות  שאיבה  מתחנת  פחות  לא  של    -בהיקף 
 . ₪ לפני מע"מ לכל עבודה בנפרד 1,000,000

העומדות בדרישות הנ"ל   עבודות שבוצעו על ידוהקבלן יצרף מסמכים בהם יפרט את ה 
 .  5ות טופס  בלר  עומדות בדרישות לעיל הללוהמסמכים המעידים כי העבודות  וכן את  

 את מסמכי המכרז. בעצמם  מציעים אשר רכשו  (4)
 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. (5)
   קבלנים. מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור (6)
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 כללי: 
ידי   על  במשותף  שהוגשו  הצעות  תתקבלנה  הלא  יותר.  או  משפטים  גופים  החברה  שני 

ויתר הדרישות המופיעות במסמכי   מדגישה ומבהירה בזה כי דרישת התנאים המקדמיים 
עצמו.   במציע  להתקיים  צריכות  ומבהירההמכרז  מצהירה  המכרזים    החברה  ועדת  כי 

הואלא תדון בהצעת מציע    המטעמ כי  יעלה  מבקש להשתמש בהצעתו בקיום   אשר ממנה 
 מקדמיות, חלקן, מקצתן, או כולן המתקיימות בגוף משפטי אחר.  דרישות סף

כל ישות משפטית אחרת כלשהי שאיננה המציע, לרבות ולא   -"גוף משפטי אחר" לעניין זה 
שנוצ קשר  )לרבות  המציע,  עם  כלשהו  משפטי  בקשר  הקשור  משפטי  גוף  גם  ר למעט 

אם   חברת  בין  קשר  חברות,  מיזוג  הליך  בת,    –במסגרת  אחיות,  לחברת  חברות  של  קשר 
עקיף(   או  ישיר  משפטי"  "שרשור  בקשרי  הקשורה  חברה  ניהול,  חברת  אחזקה,  חברות 

 .  וכיוצ"ב
תף במכרז להציע הצעה אחת בלבד בהתאם לדרישות המכרז. לא  תלהסרת ספק, על כל מש

א הצעות,  תידונה  ולא  הצעות  תתקבלנה  או  חלופות  מספר  תכלולנה  חלופיות. הנחה  שר 
 .תיפסל  – הנחה ול מספר חלופות או מספר הצעותהצעה שתכל

 
לעיל.   המפורטים  בתנאים  עמידתו  על  המעידים  בכתב  אישורים  להצעתו  לצרף  המציע  על 
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים דלעיל תפסל הצעתו. מציע אשר לא  

לפסול את    החברה  תרשאי  -צעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאים דלעיל  יצרף לה
 הצעתו. 

 
דעתו   שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמו  שומר  המזמין  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע  בכל שלב  הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים,  
אישורים   ו/או  המלצות  ו/או  של  לרבות  דקלרטיביים,  חסר  ויכולתו  לניסיונו  הקשור  בכל 

כל    המציע, ו/או להבהיר  לעיל  בתנאי הסף שפורטו  לצורך הוכחת עמידתו של המציע  וזאת 
פרט אחר הרלוונטי להצעתו, לפי דרישת המזמין. עם קבלת פנייה כאמור על המציע להשיב  

המזמין וזאת בתוך פרק הזמן    למזמין ולספק למזמין כל נתון ו/או הבהרה ו/או מסמך שדרש
ו/או המזמין יהא רשאי לחלט את    כן עלולה הצעתו להיפסלשקבע המזמין בפנייתו שאם לא  

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות    הערבות הבנקאית, לפי שיקול דעת המזמין
הצעה  ו/או פסילת  המזמין לפי מסמכי מכרז אלו ולפי כל דין. בכל מקרה של חילוט ערבות  

 . יעות כלפי המזמיןכאמור למציע לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תב 
אודות ניסיונו של המציע  לרבות  כמו כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף  

והמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך בדיקות    הסכםהלביצוע התחייבויותיו על פי מכרז/
ניסיונולרבות  משלו   לל  . תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכוכן לזמנו לראיון   של המציע  בדבר 

 במכרז.  זוכים/תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי המזמין לבחירת הזוכה 
 

 

 מסמכי המכרז  .3

 מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו( : 

 המצורפים אליו.   תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים   - מסמך א' א.
 

 ההתקשרות ונספחיו. נוסח חוזה   - מסמך ב' ב.
 

אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך    כל מסמך אחר ג.
  ממסמכי המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. 

 

לצרפם   הקבלנים  שעל  המסמכים  לרבות  נספחיהם,  על  הנ"ל  המסמכים  הוראות  כל  לפי 
 ד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצדדים.מסמכי המכרז, יהוו חלק בלתי נפר

וגברים   נשים  אל  פונה  המכרז  בלבד.  נוחיות  מטעמי  זכר  בלשון  מנוסחים  המכרז  *מסמכי 
 .כאחד

מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק את כל  
ו את כל ההתחייבויות שהוטלו  הווים חלק ממסמכי המכרז וכן כי קיבל על עצמהמסמכים המ

 . בהם על מציעי הצעות במכרז/זוכים במכרז )במידת הרלוונטיות(
למען הסר ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין  

פ לצורך  כן,  כמו  בפרשנות מסמכי המכרז.  כלשהי  נפקות  יובא  להן  לא  המכרז,  תנאי  רשנות 
"פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו  בחשבון הכלל של  

 . ככלי עזר כלשהו בפרשנותם חברהעל ידי ה
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 רכישת מסמכי המכרז  .4

בשעות  יובלי העמק שבמועצה אזורית עמק יזרעאל  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  
במכרז   יוחזר. אי השתתפות מציע מע"מ( אשר לא  כולל  )  ₪  1,000ת תשלום של  ורתמ הפעילות  

מסיבה כל שהיא, לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה, ו/או  ביטולו של המכרז על ידי  
החברה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם 

 לרכישתם. 
 
 
 

להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו  על המציע לצרף  ,  ר דרישות המכרזמבלי לגרוע מית .5

 (:בחתימתו להגישם חתומים

לרבות   5.1 הסף  בתנאי  המציע  עמידת  להוכחת  הקבלנים  אישורים  מרשם  תקף  אישור 
לפי   רישומו  תשכ"טבדבר  בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום   1969-חוק 

   .ילא' לע  2כמפורט בסעיף  קבלני בסיווג
 

מפקיד  ,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וקף לפי  אישורים בתותצהירים ו 5.2
לפקיד   ומדווח  כחוק  ספרים  מנהל  המציע  כי  מס  יועץ  או  חשבון,  רואה  מורשה, 

 השומה ולמע"מ כחוק. 
 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  5.3
 

 . המכרזכנדרש במסמכי להצעה ערבות  5.4
 

 מורשה. עוסק  לכך שהמציע רשום כ  ממנהל המכס והבלובתוקף י אישור שנת  5.5
בדבר  ן  אישור עורך דין או רואה חשבו יצורפו להצעה בנוסף גם    –היה והמציע תאגיד  
מסמכי    כי  של מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך    שם התאגיד, ושמות  

  מסמכי היסוד של  מוסמך/ים על פי  על ידי מי שהוא/הם בשם התאגיד  נחתמו המכרז 
 . על פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את התאגיד לכל דבר וענייןהתאגיד ו

 

 למסמכי המכרז. 4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 5.6
 

קודם   5.7 מקצועי  ניסיון  בעל  היותו  בדבר  המשתתף  בסעיף  רכנדהצהרת  לעיל 2ש    ג. 
רו"ח   הנ"ל  ואישור  הסף  בתנאי  עמידה  כלצורך  המצורף  למסמכי    5טופס  בנוסח 

 המכרז.
   

המלצות על ביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז, תוך פירוט היקף העבודות   5.8
 שבוצעו. 

 

על העדר הרשעה בעבירות ,  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי   5.9
-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .6טופס , בנוסח המצורף כ1987-וק שכר מינימום, התשמ"זוח  9911
 

 . יודגש, כי הקבלה אינה ניתנת להעברה. קבלה על רכישת מסמכי המכרז 5.10
 

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול   5.11
 המציע. סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי

 
 

  המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 . המסמכים שיוגשו ע"י המציע יהיו בשפה העברית כל

 .אין להגיש את ההצעות בכריכה, אלא בקלסר או ספירלה בלבד
 
 

 ההצעההגשת מועד ואופן  .6

, בהתאם ואת יתר מסמכי המכרז  צעתואת הידנית בלבד  להפקיד במסירה  על המציע   6.1
יובלי  לדרישות ותנאי המכרז, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי  

יזרעאל   עמק  אזורית  שבמועצה  יאוחר  העמק    13:00  שעה  2022/18/07  מיום  לא 
" הצעות)להלן:  להגשת  האחרון  ""(  המועד  יצוין:  המעטפה    07/2022  מכרז על 

   ".החמריד ואסו בלהקמת מערכת ביוב 
לא תתקבל.   דלעיל  לאחר המועד  דרך  הצעה שתוגש  בכל  או  בדואר  ההצעה  משלוח 

 .  לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעהאחרת שלא כאמור לעיל,  
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו,  
 השעה והמועד בהם הוגשה. 

לפי    הלעצמ   ת שומר  ברה חה הזכות,  דעתאת  המועד   השיקול  את  להאריך  הבלעדי, 
לכל   שתשלח  בהודעה  נוספות,  לתקופות  למכרז  ההצעות  להגשת    מבקשי האחרון 

 . מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת ההצעות
 

 כלומר בשעה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות    שעהחצי  תיבת המכרזים תפתח  
13:30 

 
משרד הבריאות בעת הגשת ופתיחת    ת בהתאם להוראויש להקפיד על עטית מסיכה  

מציעים   השתתפות  כי  לקבוע  הזכות  למזמין  עומדת  הקורונה  נגיף  בשל  הצעות. 
בישיבת פתיחת הצעות המכרז תתאפשר באמצעות תכנת זום או תוסרט ותועבר לכל  

 . יעיםהמצ
 

הנחה"  הנוהמכרז   6.2 בהתאם .  "מכרז  יפעל  המציע  הכספית  ההצעה  הגשת  לצורך 
ב"הצעת במקום המתאים לכך  הקבלן המציע ימלא הצעתו  .  תנות להלןלהנחיות הני

לא ניתן להציע אחוז הנחה העולה על    למסמך ב' במסמכי המכרז.  נספח ט',  הקבלן"
  20%העולה על  הנחה  תוספת מחיר או הצעה אשר תכלול    תכלולאשר  הצעה  .  20%

 תיפסל על הסף ולא תובא לדיון. 
 

ט',  "הצעת הקבלן" עותקים, תצורף  'מסמך בל  נספח  גבי    -  בשני  )על  נוסח מקורי 
 חוברת המכרז(, והעתק צילומי.  

 

הכמויות 6.3 לכל     המזמין  אומדן  מחירי  יםמפורט,  (3טופס  )מהווה  ,  בכתב  ביחס 
לציין   המציע  על  עבודה.  לכך  סעיף/פרק  המתאים  ט'במקום  שיעור  שבנספח  את   ,
ידו   על  שמוענק  באחוזים,  כלכהנחההנחה  ואחי ה  החלה  לית  מחירי בי דה  לכל  חס 

 אינם כוללים מע"מ.  מדןוהאמובהר כי מחירי  .)האומדן( וסעיפי כתב הכמויות

את   בדקו  כי  כהצהרה  כמוה  במכרז  המציעים  אהשתתפות  המזמיןומחירי   מדן 
לא  בפרט  הזוכה  ולמציע  בכלל  למציעים  כאמור.  בדיקה  לאחר  הצעתם  והגישו 

בקשר עם   הו/או מי מטעמ  החברהי  עות כלפאו תבי/תהינה כל טענות ו/או דרישות ו
בו יתברר כי    במסמכי המכרז  המחירים המפורטים  הללו המחירים  לרבות במקרה 

 .המזמיןמדן מטעם לאור האמור לעיל ולהלן לא יוגש אוממחיר השוק.  נמוכות

למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה  ( אחוז.    0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )
כלל לעל פרויק  גבי  ביחס  אלא  בנפרד,  המכרז.  ט/עבודה  של  הכוללת  מובהר,  ות  עוד 

ספק הסר  שיעור    ,למען  כאילו  הדבר  יחשב  אזי  הנחה  שיעור  יוצג  שלא  במקרה  כי 
כמו כן במקרה של אי התאמה בין שיעור    .)אפס אחוזים(  0%ההנחה הניתן עומד על  

ת המציע שיעור חייב אילים י ההנחה הנקוב במספרים לבין שיעור ההנחה הנקוב במ 
 ההנחה הגבוה יותר. 

 
 

מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי   6.4 
למ בזה,  מובהר  כן  כמו  הכמויות.  בכתב  שמופיעים  כפי  כי היחידה  ספק,  הסר  ען 

על  במקומות בהם בכתב הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם  
 קומפלט. עבודת  כל 

 

ביחס לאמדן המזמין בכתב  מחיר  מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת  
 , אלא הנחה בלבד.   הכמויות

 
מחירי   כי  בזאת  הכמויותמובהר  לכך    כתב  הנסיבות  בהתקיים  ההסכםאו,  פי  , על 

את  , יכללו  )כאמור בהסכם(  , לאחר ההנחה)כהגדרת מונח זה בהסכם(  במחירון דקל
וש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז/הסכם באופן מושלם לשביעות  הדר כל  

. בכל מקום במסמכי המכרז בו רשום "מחירי היחידה" או "מחירי" או  החברהרצון  
"מחירון"  "מחירים"   למחיר  -וכד'  או  הכמויות  יהכוונה  הנחה  האומדן/כתב   לאחר 

 ר בהסכם(. ובהתאם לאמ –)וביחס למחירון דקל  בהתאם לאמור לעיל
 

התקיימות איזו  מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית מבחינתו, וכי אי  
מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא 
ובהוראות   בתנאים  אחר  שינוי  לכל  ו/או  הצעתו  של  לשינוי  עילה  מקרה  בשום  יהוו 

 . הכלולים במסמכי המכרז
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 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

הכלולים    הר,במו היחידות  מחירי  הכמויותכי  כל בכתב  לאורך  בתוקף  יישארו   ,
ידי    תקופת על  שתידרש  כמות  לכל  ובנוגע  העבודות,  לביצוע    החברה ההתקשרות 

העבודות. הנסיבות    לביצוע  בהתקיים  יחייבו את הצדדים,  דקל אשר  מחירי מחירון 
כן ביום הזמנת העבודה ד, יהיו לפי מחירי מחירון דקל המעוהוראות ההסכםלכך לפי  

 לאחר הנחה כאמור בהסכם.   הספציפית
 

תהא   6.5  מסמכי  החברה  להוראות  בהתאם  תוגש  שלא  הצעה  הסף  על  לפסול  רשאית 
   המכרז.

 

ולחתום חתימה   על כל דף ממסמכי המכרז  וחותמת  לחתום בראשי תיבותעל המציע   6.6
ב עלכל  מלאה  לרבות  המכרז,  מסמכי  בכל  לכך  המיועד  החוזה    מקום  טפסי 

 ז.  על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.  המצורפים למכר
 מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו.  םלמלא את כל הפרטים הטעוניהמציע על 

 

כהמציע   6.7 המצורפת  משתתף  הצעת  על  המאשרת  1טופס  יחתום  המכרז,  כי   לתנאי 
המכרזוהבין  בדק    ,ראה פרטי  ל  ,את  יש  הידיע  וכי  וה  , ותאת  אמצעים הכישורים 

ביצוע  לצורך  המכרז  ותעבודה  הדרושים  לכל   נשוא  הסכמתו  את  מאשר  הוא  וכי 
 . האמור במסמכי המכרז ובתנאיו

 

הנדרשים   6.8 המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  הצעת 
על שם המשתתף   ובמכרז, כולל הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהי 

 . במכרז בלבד
 

 :םביטוחי   6.9

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן   6.9.1
 . "(הביטוח הוראות)להלן: "  שיזכה במכרז

 

בדרישות  י הזוכה    הקבלן 6.9.2 לעמוד  לב   ביטוחהידרש  המפורטים  התאם  תנאים 
ידי הקבלן"  42בסעיף   על  ב ביטוח  ובהתאם  חוזה התקשרות",  "  '" למסמך 

בנספח   ההתקשרות,ב'  למפורט  הקבלן  תנאים"  לחוזה  לביטוחי    " כלליים 
 . "(דרישות הביטוח" להלן ביחד ולחוד " אישור ביטוחי הקבלן"  1ובנספח ב' 

 

הוראות הביטוח ודרישות  מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את   6.9.3
מסמכי  הביטוח לפי  העבודות  מהות  כי    ומצהירבמלואן    כרזהמ  ואת  בזאת 

  כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים    קיבל ממבטחיו
 . ולהלן  לעיל

 

מתחייב 6.9.4 ההצעה  שיזכה,מגיש  ככל  ודרישות    את  לבצע  ,  הביטוח  הוראות 
ה  ולהפקידהביטוח   העבודות    חברהבידי  ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  לא 

לתחילתן,   נספח וכתנאי  הקבלן  1ב'    את  ביטוחי  המקורי(    אישור  )בנוסחו 
 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח

 

כי  הזוכה  כאמור, מתחייב הקבלן  אישור עריכת הביטוחים  המצאת  בנוסף ל 6.9.5
לדרישת   הביטוח   פוליסות מ  העתקים לה    ימציא בכתב    החברה  בכפוף 

 . נדרשותה
 

כי   6.9.6 במפורש  בזאת  לגבי  מובהר  ו/או  הביטו  תהוראו כל הסתייגות  דרישות  ח 
לכך.   שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה  במסגרת  להעלות  יש  הביטוח 

דרישות  הוראות הביטוח וללאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ל 
כי    .הביטוח ממובהר,  תתעלם  להוראות  ביחס  שנערכו  שינויים  החברה 
 שפורסם במסמכי המכרז.והנוסח המחייב הוא הנוסח הביטוח 

 

כי   6.9.7 בזה,  מובהר  ספק  הסר  של  למען  המצאת  במקרה  אישור    1ב'  נספח  אי 
ידי מבטחי המציעביטוחי הקבלן על  כדין  ,  ו המקורי(בנוסח )הזוכה    , חתום 

הקבלן  כדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים -הצהרת הקבלן   2ב' נספח   לרבות
חילת  ת למנוע ממנו את מועד    תהא רשאית   חברהה   )בנוסחו המקורי(,הזוכה

, זאת מבלי לגרוע מכל  כנדרש  אי הצגת האישור החתום  ביצוע עבודות בשל
 . סעד אחר לו זכאית החברה על פי מסמכי המכרז ו/או כל דין

 

במקרה של  בזה, כי  מובהר    לעיל,  6.9.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.9.8
המצאת   האי  ביטוחי  אישור  )נספח  בסעיף  ,  (1ב'  נספח  קבלן    6.9.7כאמור 
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ו/או לבטל    קבלןלראות בהחברה רשאית  לעיל, תהא   כמי שהפר את החוזה 
 . וכן לחלט את ערבותו הבנקאית במכרז  קבלןאת זכייתו של ה 

 

הביטוח ייחתמו על ידי  יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי   6.9.9
המציע  המבטחים  של  וחותמת  בחתימה  המהוואלא  כי    ים,  המציע  אישור 

הסתעבדק   להם  ואין  מבטחיו  והכיסויים  ם  התנאים  הנוסח,  לגבי  ייגות 
 .הביטוחיים הנדרשים

 
ביחס   6.10 ובאחריותו  ידו  על  שנערכו  תחזיות  ו/או  בדיקות  על  הצעתו  לבסס  המציע  על 

להצ רלבנטי  נתון  ועל  לכל  זה  החברהעתו,  בעניין  כלשהי  אחריות  תחול  לרבות   לא 
העב  ותנאי  למקום  ביחס  למעט(  על  ו)מבלי  המשפיעים  הגורמים  וכל  הגישה  דה, 

 . העבודה וביצועה עלויות
 

המצגים   כי  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 
ידי   על  לו  נמסרו  אשר  הפרטים  ו/או  הנתונים  אומתו    חברההו/או  המכרז  במסמכי 

וכי   ידו,  על  מטעמ   לחברהונבדקו  מי  ו/א   הו/או  אחריות  כל  תהיה  כלפי   ולא  חבות 
 . תונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלוהמציע בגין נ

 
בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט  

 . לאחר הגשת ההצעהכלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל 
 

 
 תערבויו .7

רק(    להבטחת 7.1 לא  )אך  לרבות  והמזמין  הוראות המכרז  עמידה  בקיום  להוכחת  יחס 
ל וכן  הזוכה  ובחירת  הסף  על    הבטחתבתנאי  וחתימה  המציע  התחייבויות  קיום 

המזמין   עם  בנקאית    מציעכל  ההסכם  ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  מקורית  במכרז 
ישראלי,מותנית  בלתי בנק  של  אוטונומית,  המציע  ,  של  שמו  לדרישות    על  בהתאם 

צירוף ערבות כנ"ל להצעה    . "(הערבות"  )להלן: לתנאי המכרז  2טופס  ב  המפורטות  
טופס   דרישות  פי  השתתפות   2על  לעצם  ויסודי  מהותי  תנאי  הוא  המכרז  לתנאי 

 במכרז. המציע 
 

המציע רשאי )אך לא חייב( להגיש נוסח טיוטה של כתב הערבות לבדיקה ואישור של   7.2
הצעה אשר    )שני( ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.  2המזמין וזאת עד  

 . לא תצורף לה ערבות בנקאית כמפורט לעיל תיפסל על הסף ולא תובא לדיון
 

היה  יהערבות  תוקף  (.  ש"ח  ₪ )מאתיים וחמישים אלף  250,000סכום הערבות הינו   7.3
ליום   רשאית    15.11.2022עד  תוקף  את  לדרוש  החברה  למשךההארכת   4  ערבות 
  הערבות את תוקף להאריך  קרה כזה מיהיה חייב ב  חודשים נוספים והמציע)ארבעה(  

דרישת   קבלת  עם  בהתאם,  .  לכך  החברהמיד  ערבותו  יאריך  שלא  תחולט  מציע 
ו/או תפסל הצעתו  תביעות    ערבותו  ו/או  דרישות  ו/או  טענות  כל  לא תהינה  ולמציע 

 החברה. כלפי 
 

יעמוד   7.4 לא  שהמשתתף  אימת  כל  לפירעון  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה 
מובהר כי  בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור,    המכרז.  ומסמכי  יותיו על פי תנאי ו בהתחייב

לפי הוראות המכרז לרבות המצאת מסמכים וכל   החברה שת  ככל והמציע יסרב לדרי
דרישת   לפי  דרישת    החברהאסמכתא  את  יקיים  לא  הזמן    החברהו/או  פרק  בתוך 
ידי   על  ייקבע  בתכסי  החברהאשר  נהג  המציע  כי  יתגלה  ניקיון סו/או  חוסר  או  נות 

י ו/או  ו/או  כפיים  מדויק  בלתי  מהותי  מידע  או  מטעה  מידע  מסר  המציע  כי  תגלה 
יש לראות בו כמי שחזר בו מהצעתו    החברההמציע התנהל בכל אופן אחר אשר לדעת  

את   תרשאי  החברההא  ת  – ולחלט  מהצעתו  בו  שחזר  כמי  המציע  באותו  לראות 
ז המציע  אותו  של  הבנקאית  ו/או  אהערבות  נוסף  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  לו  ת  אחר 

ו/או    החברה  תזכאי טענה  כל  על  מוותר  המציע  דין.  כל  ו/או  המכרז  מסמכי  לפי 
 . בעניינים הנ"ל החברהתביעה ו/או דרישה כלפי 

 

בין  7.5 זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה  יוחזרו למציעים אשר לא    הערבויות הבנקאיות 
ולא במכרז,  הזוכה  לבין   מ   החברה   החלטה  60-יאוחר  קבלת  לאחר  בדבר    ימים 

 הזוכה במכרז. 
 
 
 

8



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 תוקף ההצעה .8

תוקף    )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה.  4לתקופה של  ההצעה תהיה בתוקף   
ב  יוארך  נוספים עפ"י דרישת החברה.    4-ההצעה  זה  )ארבעה( חודשים    תהא החברה במקרה 

תוקף הערב   מהמציערוש  לד  תרשאי ולא  ואת הארכת  במידה  אחר    ימצא המציעת בהתאם. 
כי   מוסכם  כאמור  החברה  יראהדרישת  מציע  תעמוד    אותו  ולחברה  מהצעתו  בו  שחזר  כמי 

הזכות לדרוש את חילוט ערבותו הבנקאית ולא תהינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות  
 . כלפי החברה

 
 מפגש מציעים וסיור קבלנים  .9

קבלני  וסיור  מציעים  המפגש:     :0010ה  בשע   30/6ביום  יתקיים    םמפגש  בכניסה  נקודת 
 .החמר לסוואעד 

 

להשתתפות  סף  תנאי  ומהווה  חובה,  היא  הקבלנים  וסיור  המציעים  במפגש  ההשתתפות 
לא תדון ועדת    בעצמו או באמצעות נציגו,  במכרז. מציע אשר לא ישתתף במפגש המציעים,

 .  והיא תפסל על הסף המכרזים בהצעתו
 

וישמש כראיה לקיום או  ויהווה חלק ממסמכי המכרז    חברה ערך על ידי ה המפגש י   ל פרוטוקו
אי קיומו של תנאי סף זה ולכן על המציעים ונציגיהם לוודא את רישום התייצבותם למפגש  

עלולה להיפסל    –. הצעת מציע אשר הוא או נציגו לא נשארו עד תום המפגש  חברהעל ידי ה
ה דעת  שיקול  על המחברה)לפי  יהיהצ(.  להצעתם    יעים  המפגש  פרוטוקול  את  כשהוא  לצרף 

 . חתום על ידם
 

   הבהרות ושינויים .10

משתתפים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה,   10.1
יאוחר   לא  לכתובת  מייל    באמצעות  וזאת    14.00בשעה    7.7.2022מיום  עד 

arlevoffice@gmail.com     את המייל  בתאור  ומספרו  המכרז  שם  את  לציין 
ההב את  המבקשת  החברה  של  לוגו  גבי  על  להעביר  יש  באחריות    . הרההשאלות 

 . המציע לוודא ולקבל אישור בכתב על קבלת הדוא"ל
 

  החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  10.2
ות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת  שאל ל  -

 .  תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות
 

רשאית 10.3 ה  -  החברה  למכרזעד  הצעות  להגשת  האחרון  שינויים   -  מועד  להכניס 
נ  לרוכשי מסמכיו/או לשלוח  ותיקונים   ו/או מידע  ו/או והמכרז מסמך הבהרות  סף 

להאריך ו/או לדחות כל  לאלו הכלולות במסמכי המכרז,    דרישות או הוראות נוספות 
נוסף, ו/או לשנותו,  מועד, לקבוע מפגש קבלנים  לפי שיקול   לבטל את המכרז  וזאת 

המוסמכות ,  ביוזמתהבין  הבלעדי,    הדעת הרשויות  דרישת  פי  על  בתשובה    ובין   בין 
 אלות המשתתפים. לש

 

ו 10.4 שהתשובות  לשאלות  מפגש  בהרות  במסגרת  שיימסר  המידע  בכתב,  לחברה  הופנו 
, במידת  המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו

מסמכי    הצורך, את  שרכש  מי  לכל  בדוא"ל  ו/או  רשום  בדואר  ו/או  בפקס'  בכתב 
ב  שציין  הדוא"ל  כתובת  ו/או  המען  ו/או  הפקס'  מספר  עפ"י  רכישת  ת  עהמכרז, 

 .   מסמכי המכרז
 

יחייבו   10.5 לעיל  כאמור  החברה  ע"י  בכתב  שניתנו  ועדכונים  הבהרות  תשובות,  ורק  אך 
כ  ועניין  דבר  לכל  ייחשבו  הם  החברה,  והם  את  המציע,  והצעת  המכרז  מתנאי  חלק 

 יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש.  
 

מובהר 10.6 ספק  הסר  כי    למען  אינהבזאת  הסבר    תאחראי  החברה  ו/או  פירוש  לכל 
שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב  

ידי   "   החברה על  את  הבהרות)להלן:  יחייבו  בין  החברה"(  סתירה,  של  מקרה  בכל   .
במסמכי   האמור  יגבר  המקוריים,  המכרז  מסמכי  ובין  ההבהרות  במסמכי  האמור 

בין  בהה סתירה  של  במקרה  האמור  הרות.  יגבר  עצמם,  ובין  ההבהרות  מסמכי 
 . בהבהרה המאוחרת יותר
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

   במכרזאופן קביעת הזוכה - בחינת ההצעות .11

בשל   11.1 או  תנאיה  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  החברה 
 ה כדבעי.  עחוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצ

 

או    שיעור הנחה מוצע אי הגשת   11.2 כל שינוי  ו/או  ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי 
תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או  
לגרום  עלולים  אחרת,  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת 

 לפסילת ההצעה. 
הצעת מציע ו/או להתנות את המשך השתתפותו  לפסול    ת הא רשאית  החברהכמו כן,   

דעת   שיקול  לפי  )הכל  למציע  שינוי  כל  בגין   (החברהבתנאים/הנחיות  ביחס  שחל 
לא  לרבות   ואשר  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  שהתרחש  להלן,  כמפורט 

 :החברהאושר מראש ובכתב על ידי  
 הסף של המכרז.  מתנאי הבאיז בעקבותיו המציע אינו עומדשינוי  .א

הסדר   .ב ו/או  הליכים  הקפאת  ו/או  נכסים  כינוס  ו/או  פירוק  הליכי  של  קיומם 
נושים כלפי המציע, בין על ידי צדדים שלישיים ובין על ידי המציע עצמו, ולרבות  
מינוי מפרק זמני או בעל תפקיד זמני אחר, או כל הליך שעניינו בחדלות פירעון  

 . עהמצי או קשיי פירעון של

 הרשעה של המציע ו/או מי מבעלי מניותיו בעבירה פלילית שיש עמה קלון.  .ג

כדי להשליך על יכולת    ,החברהלפי שיקול דעת  ,  התרחשות של אירוע אשר יש בו .ד
 המציע לבצע את ההתחייבויות נשוא המכרז ונשוא ההסכם.

 . לחברההגשת מידע שקרי או מידע מטעה  .ה
 
 

  ה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעהצעה  האת    בלמתחייבת לקחברה אינה  ה 11.3
 הזוכה.  

 

המציע  11.4 מחובת  לגרוע  עמידתו    מבלי  על  המעידים  בכתב  אישורים  להצעתו  לצרף 
מהמציעים, בכל שלב  לדרוש    , לפי שיקול דעתה הבלעדי,החברה רשאיתבתנאי הסף,  

המלצ ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז,  ההצעות  הגשת  ו/או  לאחר  אישורים  ות 
לצורך הוכחת לרבות  ,  קלרטיבייםד וזאת  ויכולתו של המציע,  לניסיונו  בכל הקשור 

פרט אחר הרלוונטי   כל  ו/או להבהיר  לעיל  שפורטו  בתנאי הסף  של המציע  עמידתו 
לשביעות רצונה  ו/או השלמות  ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות    להצעתו,  

כלי, ניסיונו  המשתתף, חוסנו הכל  על מנת לבחון את  המלא גם לאחר פתיחת ההצעות
ו/או  /לא המציא   במסגרת שיקוליה, כאמור.  הכל  המקצועי והצעתו, הקבלן פרטים 
כאמור  שקבע  מסמכים  הזמן  פרק  שסירב הבפניית  חברהה   הבתוך  כמי  ייחשב   ,

הצעתו  את  לפסול  רשאית  תהא  והחברה  כן,  הערבות    ו/או  לעשות  את  לחלט 
ת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות זאו  הבנקאית, לפי שיקול דעת החברה

ו/או פסילת  לפי מסמכי מכרז אלו ולפי כל דין. בכל מקרה של חילוט ערבות    חברהה
 .  חברהכאמור למציע לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי ההצעה 

שומר  כן,  לדרוש    חברהה  הלעצמ   תכמו  הזכות  של  את  ניסיונו  אודות  נוסף  מידע 
בדבר ניסיונו של   ה, לערוך בדיקות משל ת, אך לא חייבתרשאי   תהא  חברהיע והצהמ

  חברה המציע. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי ה
 . במכרז לבחירת הזוכה 

 

אמינות  החברה 11.5 את  ההצעות  בחינת  במסגרת  לבחון  המש  ורשאית  של  תתף  וכושרו 
 ואת ניסיונו. זמכרהת נשוא דוהעבולבצע את 

 

החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכיוב',  11.6
 . קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו

 
 

 יתבצע כדלקמן:זוכים  /תהליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה 11.7

 :בדיקת תנאי סף – בשלב ראשון

מציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב    תחילה תיבדק עמידתו של המציע בתנאי הסף.
 יטריון האיכות. יקת קרבד
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

   בדיקת איכות המציע – שניבשלב 

איכות  של  קריטריונים  פי  על  הסף  בתנאי  עמדו  אשר  המציעים  ייבחנו  זה  בשלב 
" מהווה Qמקדם האיכות "".  Qהמפורטים בטבלה להלן אשר יוגדרו על ידי המקדם " 

 בר ע"פ הטבלה שלהלן.  הניקוד המצט ושווה לסך  ממשקל ההצעה הזוכה 40%

 הניקוד המקסימאלי  תיאור קריטריון

  ISO  9001הינו  בעל תעודת איזו    ציע אשר ביום הגשת ההצעהמ איכות
 מחברה מוכרת ומאושרת   

 נקודות  4

 מצבת עובדים

  ות/ו/או הנדסאים   ות/מהנדסים   2  לפחות  מעסיקמציע אשר  
 מים    טכנולוגיות  ובתחום הנדסה אזרחית  ו/א 

 
 נקודות   2

 
תעודה   י/ות בעל  עבודה  ות/מנהלי  3לפחות  מעסיקמציע אשר 

כמי  מאת משרד העבודה והביטחון החברתי בתוקף 
 עבודה באתר ת/כמנהל ה /וסמךשה

 נקודות  3

וכן  לרשימת העובדים בחברת המציע   102יש לצרף טופס 
 ות /הכשרה של העובדים לרבות רישיון, הסמכה ותעודות 
 .טריונים הנ"ליים לקריטהרלוונ

 סה"כ מקס': 
 נקודות 5 

ניסיון מקצועי 
 1*מוכח 

, בתחום כקבלן ראשיתילקח בחשבון עבודה שביצע המציע  
  .  1.1.2016שביצועה החל לאחר ב והבי

מיליון   5מיליון ₪  ועד  3בהיקף  העולה על כנ"ל  העבודביצוע 
 נקודות  2 ₪  )לא כולל מע"מ(. 

מיליון   9מיליון ₪  ועד  5ף  העולה על בהיק לכנ" הביצוע עבוד
 נקודות  3 ₪ )לא כולל מע"מ(. 

על  העולה  בהיקף   כנ"ל  עבוד  )לא    9  ביצוע    ₪ כולל  מיליון 
 נקודות  5 מע"מ(. 

   לרבות אישור רואה חשבון של המציע לצורך קבלת ניקוד כנ"ל המציע יצרף אסמכתאות בהתאם* 
 נקודות.  5על מקס':     ל בסעיף זה אינו מצטבר אלא יעמודבמובהר כי הניקוד המקס' שניתן לק

ניסיון מקצועי 
 2**מוכח 

יום   לאחר  נחתם  בגינן  החוזה  אשר  עבודות  בחשבון  תילקחנה 
)קרי    1.1.2016 הסתיימו  למועד    –והן  עד  סופי(  חשבון  הוגש 

למכרז הצעות  להגשת  ביצע,    האחרון  המציע  בהן  כקבלן  אשר 
ב  ,ראשי אחד  עבוד מוכמכלול  אותה  קווים  סגרת  ה, 

של  םגרביטציוניי שאיבה     3  לפחות  באורך  תחנת  לביוב  ק"מ, 
 ק"מ   2 לפחות   סניקה באורך של יוקוואחת לפחות  

 נקודות  2
 

 2,  ק"מ 5 של לפחות  עבור קווים  גרביטציונים באורך כנ"ל
  4 לפחות , וקווי סניקה באורך של לפחותתחנות שאיבה לביוב 

 .ק"מ
 נקודות  3

לביוב  תחנות שאיבה   2, ק"מ 5כנ"ל עבור קווי גרביטציה מעל 
 נקודות  5   .ק"מ  5ומעלה, וקווי סניקה מעל 

 לרבות אישור רואה חשבון של המציע  לצורך קבלת ניקוד כנ"ל המציע יצרף אסמכתאות בהתאם* *
 ודות.קנ  5מקס': מובהר כי הניקוד המקס' שניתן לקבל בסעיף זה אינו מצטבר אלא יעמוד על 

ניסיון מקצועי 
 ** *3מוכח 

יום   לאחר  נחתם  בגינן  החוזה  אשר  עבודות  בחשבון  תילקחנה 
)קרי    1.1.2016 הסתיימו  למועד    –והן  עד  סופי(  חשבון  הוגש 

למכרז הצעות  להגשת  ביצע,    האחרון  המציע  בהן  כקבלן  אשר 
ביוב,  ראשי )קיבוץ  תחום    תוךב  ציבורי   עבודות  מיושב  ישוב 

 יישובים  1-2עבור   (.'דכו,מושב, עיר  

 נקודות  2

 נקודות  3 ישובים    3כנ"ל עבור 
 נקודות  5 ישובים  ומעלה   4כנ"ל עבור 

 . לרבות אישור רואה חשבון של המציע לצורך קבלת ניקוד כנ"ל המציע יצרף אסמכתאות בהתאם * **
 נקודות.  5: ' סקבסעיף זה אינו מצטבר אלא יעמוד על ממובהר כי הניקוד המקס' שניתן לקבל 

רשימת  
 ממליצים 

ומספר   תפקיד  שמות,  הכוללת  ממליצים  רשימת  יצרף  המציע 
בהתאם   שצויינו  לממליצים  עצמאית  יפנה  המזמין  טלפון. 
כי המציע   לקריטריוני בדיקה אחידים שייקבע המזמין. מובהר 

שלא   ככל  הממליצים  את  להשיג  מתחייב  זמינים  אינו  יהיו 
 ר שני ניסיונות. חאל טלפונית מכל סיבה שהיא 

 כל ממליץ  
שהמלצתו תעמוד  

בקריטריונים שקבע  
המזמין יזכה את  

המציע בשתי נקודות, 
  נקודות. 8סה"כ עד 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

בחינת  
 הפריטים

לפי   יםהמוצע
של   2חלק 

המפרט 
 יוחדהמ

המהווה  של המציע    הפריטיםיבחן המזמין את הצעת  לצורך כך  
הט מהמפרט  המ  2)חלק  כני  חלק  הטכני  המפרט    ד(חו ישל 

ים  יפורשה   היקף, על פי קריטריונים שיקבעו על ידו, את  שקללוי
המציע   ידי  על  שהוצעו(שהוצעו  ל  )ככל  המוצעים    םיטיפרביחס 

 . (המהוות דרישות מינימום) המפרט המיוחד לדרישותבהשוואה 
 

יעשה  המציעים    דירוג
השוואתי     -באופן 
הטובה   מההצעה 

להצ הטובה  ביותר  עה 
שההצעה   כך  פחות 

  8בל  ביותר תק  הבהטו
הבאה   ההצעה  נק', 
תקבל   פחות    4הטובה 

הבאה  נק ההצעה   '
תקבל   פחות    2הטובה 

ההצעות   יתר  נק', 
 נק'  0יקבלו  

 נק'  40מקסימום    סה"כ 

 
Qלעיל הטבלה  לפי  המציע  שיקבל  המצטבר  הניקוד  בחינה    . =  ועדת  ידי  על  ייקבע  האמור  הניקוד 

חב אשר  מניר מיוחדת  הינם:  העמקה  יובלי  בנמ  ,כ"ל  תעשיה  ושפכי  מים  תחום  יובלי  הלת  חברת 
המועצה רכעמק/ה של  המכרזים  המועצה   זת  וועדת  והמלצותיה  וממצאיה    וגזבר  לבחינת  יועברו 

    .יםזהמכר
  

 שלישי שלב 
 

על ידי  תסומן    שיעור ההנחה. הצעת המחירבשלב השלישי  לאחר ניקוד האיכות כמפורט לעיל , יבחן  
 . זוכהצעה ההה ממשקל 60%" ומהווה Pהמקדם "

 
ההצעה הכוללת את אחוז ההנחה הגבוה ביותר  –  הניקוד להצעת המחיר של המציע יינתן באופן יחסי

המקסימאלי בניקוד  ההצעות    60)   תזכה  יתר  הסף  נקודות(.  בתנאי  יחסיהעומדות  בניקוד  ,  יזכו 
   באה:בהתאם לנוסחה ה

   
 

 סך ההצעה הכוללת את אחוז ההנחה הגבוה ביותר 

   60 X              -------------------------------     ( ניקוד המחיר של ההצעה =P)    

         סך הצעת המחיר הנבחנת                            

 
 :  ( Pחישוב ניקוד הצעת המחיר )=א ל דוגמ
כ ניתננניח  .  8%  ,12%,  18%כלהלן:  הצעות מחיר העומדות בתנאי הסף הכוללות שיעורי הנחה    3ו  י 

 בהתאמה.   53.5, 55.9, 60ניקוד הצעת המחיר יהיה: 
 : 12%יישום הנוסחה ביחס להצעה הכוללת שיעור הנחה בסך 

 

 
עד ספרה אחת     להסרת ספק, סיכום הניקוד יכלול גם שברי נקודה לאחר עיגול חשבונאי של התוצאה, 

 הנקודה העשרונית בלבד.לאחר 
 
 

  שקלול התוצאות  –שלב רביעי 
 

 יתבצע על לפי הנוסחא להלן: צאות ותה שקלול 
 

 Q +Pסך הציון הכללי של כל מציע = 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 : תוצאות המכרז/הוראות כלליות לעניין קביעת הזוכה
 

מין גם ביחס  לעיל וזכויות המזמין המפורטות שם תחולנה לטובת המז  1.3הוראות סעיף   .א
 לבדיקת איכות ההצעות כמפורט לעיל ותחייבנה את המציע.  

או את ביותר    ות/ הכספית הנמוכה  ות/המזמין מתחייב לקבל את ההצעה  ןי אמובהר כי   .ב
 י. או הצעה כלשה ההצעה/ות בעלת/ות הציון המשוקלל הגבוה ביותר 

או חלקו ו/או    המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז כולו .ג
מקצתו, הכל    ועם מי מהמציעים הזוכים ו/או לא לבצעו כולו א   הסכםלא לחתום על ה

 של המזמין.  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

, או שלא הסכםאם יחליט המזמין לבטל את המכרז, כולו או חלקו, או לא לחתום על ה .ד
ו/או למציע הזוכה כל    כולו או מקצתו, לא תהיה למשתתפים במכרז  הסכם לבצע את ה

 המזמין. יו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפתביעה ו/או דרישה  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא המזמין רשאי לבטל זכיה במכרז גם במקרה בו   .ה
בקש המציע  של  כלשהי  הצהרה  כי  לא  התברר  שהמציע  ו/או  נכונה  אינה  המכרז  עם  ר 

ל אשר  כלשהו  פרט  למזמין  כזוכה  גילה  קבועתו  על  להשפיע  כדי  בו  היה  המזמין  דעת 
המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או כל דין,    מכל זכויות   ע מבלי לגרו  במכרז. בנסיבות אלו,

 בנוסף יהא המזמין זכאי לחילוט הערבות של אותו המציע. 

הצעות   .ו ותהיינה  בעלות  במידה  לזכייה  זהההמועמדות  משוקלל  המזמין    –  ציון  יהיה 
:  י לפעול לפי אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות להלןפי שיקול דעתו הבלעדרשאי, ל
שיקבע המזמין  רלהגה  עריכת כללים  בחינה מחודשת  לפי  קיום  או  המכרזים   –,  וועדת 

שיבי  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  של תכריע,  המקצועי  והידע  רמתו  את:  בחשבון  א 
קו ניסיון  המציע,  של  מוכח  חיובי  ניסיון  יכולותיו  המציע,  המציע,  עם  המזמין  של  דם 

דומי פרויקטים  היקף  הביצוע,  כושר  של  אי  ,םהארגוניות,  הטכנית  ריטים  פהכותו 
 וכו'. נימוקי הוועדה יירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים.   המוצעים

 המכרז ודעה על תוצאות ה .12

 . במיילזוכה במכרז תימסר הודעה  ל 12.1
 

הערבות  שהומצאה    .במיילה בכתב,  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודע 12.2
במכרז הצעתו  עם  ידו  לא  על  לו  חוזה    רחתוחזר  הזוכה  חתימת  לבין  החברה  בין 

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -במכרז ולא יאוחר מ
 

ה 12.3 נפרד  בין  בלתי  כחלק  מצורף  שהעתקו  חוזה,  ייחתם  החברה  לבין  במכרז  זוכה 
 ממסמכי המכרז.   

 

על החוזה תוך  זה 12.4 יחתום  ח  7וכה במכרז  ת  מ יתימים מיום שיידרש לכך. עד למועד 
ע החוזה, החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצו

 לנוסח החוזה המצ"ב.  א'בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח  
 

והאישור  12.5 המסמכים  כל  את  הזוכה  ימציא  החוזה  על  החתימה  למועד  שעליו    םיעד 
על    ילהמציא בהתאם לתנא ם הביטוחים  ויק המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור 

ב'  )  בנוסח הנדרש במסמכי המכרז  הנדרשים על פי מסמכי המכרז, , חתום (1נספח 
 מקורי(. ה ונוסח בביטוח )העל ידי חברת  

 

המכרז 12.6 מסמכי  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  והמשתתף  למועדי   היה    בהתאם 
לר )לפי המוקדם(  זה  מרכז  למועדים הקבועים במסמכי  ו/או בהתאם    תוב הדרישה 
ו ביצוע  ו/או המצאת ערבות  ו/או חתימה על ההסכם  ערבותו  כל  /הארכת תוקף  או 

הביטוח(   עם  בקשר  )לרבות  להמציאו  שנדרש  אחר  רשאית  מסמך  החברה  תהא   ,
י לגרוע מזכויות  דכלבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף. אין בסעיף זה  

 . ומסמכי המכרז  החברה על פי כל דין
 

לא 12.7 במקרים לעיל,    ר ומבנוסף  גם  במכרז  הזכייה  את  לבטל  רשאית  החברה  תהא 
 באים:  ה
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

אחר   12.7.1 אדם  או  המשתתף  כי  דעתה,  להנחת  הוכחות,  החברה  בידי  כשיש 
עם  כלשהי בקשר  הנאה  טובת  או  דורון  מענק,  שוחד,  הציע  או  נתן   מטעמו 

 הזכייה במכרז.  
 

במכרז אינה נכונה,    הנ תתברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניה 12.7.2
רה, היה בה  לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החבאו שהמשתתף לא גילה  

 כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 

גיש  רשאית החברה להלעיל,    12.7ו/או    12.6בסעיפים  כאמור  וטלה הזכייה במכרז  ב 12.8
בתור  הבא    ן לקבלה וכן למסור את ביצוע המכרז  י הבנקאית שבידה לגביאת הערבות  

הפסד שיגרם לה  יפצה את החברה על כל  המפר  למי שייקבע על ידה והמשתתף  ו/או  
המציע מוותר על כל טענה  .   לרבות על הפרש בין הצעתו להצעה הבאה בתור  בגין כך 

קרה של ביטול זכייה ו/או חילוט ערבות  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל מ
 כאמור.  

 .הוראות מכרז זה לכל  הכפופכם  סההעל  החברהחתימת  12.9
 

 שמירת זכויות  .13

ו/או לפרקי    יםרשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעהחברה תהא   13.1
 .  הבלעדי לפי שיקול דעתהביצוע שונים  

 

ביצוע שונים אף   ת שלא למסור לביצוע פרק או פרקי החברה שומרת לעצמה את הזכו 13.2
 לא לאחד מהמציעים. 

 

 העבודה או חלקלקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל רשאית החברה  13.3
לכל פיצוי   הזוכה לא יהיה זכאי , ו ממנה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

 .ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך
 

בהן   ןי וינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך אמדן בלבד, ואויות המצהכמ 13.4
 כדי לחייב את החברה.  

 

בסעיפים   13.5 כאמור  החברה  תהווה    13.3ו/או    13.2ו/או    13.1החליטה  לא  לעיל, 
 החלטתה זו עילה לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן. 

 

ל  13.6 רשאית,  ל החברה  נוסף,  נימוק  כל  לבין  לא  בינה  פער משמעותי  שישנו  פסול הצעה 
 המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. לשהאומדן 

 

מת 13.7 החברה  שהיאאין  כל  הצעה  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל   החברה   .חייבת 
ומתן עם הזוכה במכרז לאחר -הבלעדי, לנהל משא  ה, על פי שיקול דעתתהא רשאית

 .ו וקודם לחתימת ההסכםזכיית
 

המכרז 13.8 את  לבטל  זכותה  על  שומרת  חלקו  ולוכ   החברה  בכל או  שהיא,  סיבה  מכל   ,
הצע  הגשת  לאחר  לרבות  שהוא,  מי  ות  מועד  עם  ההסכם  על  לחתום  לא  ו/או 

דעת  לשיקול  בהתאם  הכל  מקצתו,  או  כולו  לבצעו  לא  ו/או  הזוכים   המהמציעים 
 כנגד החברה בשל כך.  טענה ו/או תביעה ולמציעים לא תהא  הבלעדי והמוחלט

 

אם ביצעו עבורה בעבר עבודות  , בין השאר,של מציעים תהחברה רשאית לדחות הצעו  13.9
ל שיקול שלא  לפי  מספיקים  אינם  שכישוריהם  לדעת  שנוכחה  או  רצונה,  שביעות 
 .  דעתה

 

הזוכה,   13.10 הקבלן  לבחירת  שיקוליה  לשקולבמסגרת  החברה  הית רשאית  בין  את  ,  ר, 
שנקבעו  אמו המידה  התשנ"גל  22בתקנה  ת  המכרזים,  חובת  לרבות   ,1993-תקנות 

והציוד העומד לרשותו, מצבו   בכל הקשור לניסיונו של הקבלן, מיומנותו, כח האדם 
כן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיקול והכלכלי,  

 דעתה הבלעדי של החברה. 
 

 שמורות לחברה.   ת במסמכי המכרז  כל הזכויו 13.11
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך   תהמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשו

והגשת הצעה  ה ניתנים  כנת  החברה, הם  של  רכושה  זה. מסמכי המכרז הם  במכרז 
למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד  

למ ההצעות  להגשת  אהאחרון  יגיש.  לא  אם  ובין  ההצעה  את  יגיש  אם  בין  ן  י כרז, 
אחר  להעתיקם או לצלמם או להעבירם לו ובין ע"י אחרים,  מ צעהמציע רשאי, בין ב

 או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

  הסתייגות .14

אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי  
,  זרכבמסמכי המעל ידי מציע  שייעשו    ו/או השמטה  או תוספת ו/שינוי  מקרה של    כל בהמכרז.  
  יעל ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לווא ן וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין  מכל מי

 . החברה:  ת רשאיאו בכל דרך אחרת, 
 לפסול את הצעת המציע למכרז; (1) 
 לל, ולהתעלם מהן;לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כ  (2) 
 ; דבללראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני ב (3) 
וב (4)  ההסתייגויות,  את  לתקן  מהמציע  בכדי  לדרוש  אין  כאמור  שבתיקון  לבד 

 חיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה; מלשנות את 
דעת   לשיקול  נתונה  דלעיל  האפשרויות  בין  החברהההחלטה  של  אם  ה  חליט ת. 

)י אחת האל לנהוג לפ  החברה ( לעיל, והמציע יסרב  4)  -(  2טרנטיבות המנויות בס"ק 
רשאיהל  להסכים  לחלט   החברה   ת חלטתו,  ו/או  ההצעה  את  הערבות    לפסול  את 

לרשות  העומד  אחר  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  המציע  ידי  על  שהוגשה  הבנקאית 
כאמו  החברה ערבות  חילוט  של  מקרה  בכל  דין.  כל  ולפי  אלו  מכרז  מסמכי  ר לפי 

 . החברהלמציע לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי 
 

 מחירים   .15

החומרים    , את כל העבודהומחירון דקל לאחר הנחה כוללים    3טופס  ב  הכמויות   כתב  מחירי 
ההוצאות  כל   וכמסיםלרבות    והרווח,  ואת  היטלים  לרבות   כמפורט  ו',,  המכרז,    במסמכי 

  .במסמכי המכרז אחרת ורש צוין במפ  כן אלא אם, 3טופס ב
 

 הוצאות .16

שה  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  למכרז  , אוכל  ההצעה  בהכנת  במכרז,    הכרוכות  ובהשתתפות 
הנדרשות   הוצאת הערבויות  להחזר  לרבות  זכאי  יהיה  לא  והמציע  בלבד  המציע  על  תחולנה 

להוציא צו  כלשהו בגינם גם אם המזמין ביטל המכרז ו/או נמנע מלחתום על ההסכם ו/או מ
 .  תחילת עבודה

 
 רשות המים תקצוב  . 17
 

ת בכל הקשור למימון ביצוע עבודות נשוא מכרז זה על  צה מסתמכועמהמובהר למציעים כי   
לביצוען. המים  רשות  מאת  מענק  לקבלת    קבלת  כפוף  העבודות  ביצוע  לכך  כספי   מלואאי 

את   תעכב  המועצה  כי  למציעים  ומובהר  הזוכה/שאיהמענק  צו ה/החוז  חתימתור  הוצאת 
עבודה   בעניין  לקבלת      ד עתחילת  סופי  מלואאישור  ספק, ענק.  מ ה  קבלת  להסרת 

טענות   כל  תהינה  לא  ו/ /ולמציעים/לזוכה  דרישות  ו/  ואאו  המועצה  כלפי  מי   ואתביעות 
ל כדי  בהם  יהיה  ולא  כנ"ל  עיכובים  עם  בקשר  ל מטעמה  זכות  לקבלן  וספת תהקנות 

לכך  ם כלשה  תשלום/תמורה המובנוסף  .בקשר  מזכות  לגרוע  מבלי  את  ע,  לבטל  צה 
ה למועצה הזכות לבטל את המכרז/הזכייה/החוזה  שמור  ,אה שהיביהמכרז/הזכייה מכל ס

המענק   קבלת  אי  בשל  חלקו    -גם  או  טענות  ו  -כולו  כל  תהינה  לא  או /ולמציעים/לזוכה 
  .לכך מי מטעמה בקשר ואתביעות כלפי המועצה ו/ ואדרישות ו/

 
 כללי  .18

 
במכרז לאחר   םיר ע למציע כי הצעתו עשויה לעמוד לעיונם של צד ג' לרבות משתתפים אחידו

סוד ככוללת  תיחשב  לא  המציע  הצעת  המכרז.  הליכי  זאת   סיום  עם  מקצועי.  ו/או  מסחרי 
טענה   בשל  מהצעתו  מסוימים  בחלקים  מהמשתתפים  מי  ידי  על  עיון  למנוע  המעוניין  מציע 

זאת בדף נפרד. כל חלק שיצוין כאמור על ידי המציע ייראה  יין  לסוד מסחרי ו/או מקצועי יצ
גם   אצהב ככזה  על  בהן.  לעיין  יבקש  והמציע  ככל  במכרז  המשתתפים  יתר  של  ף  עותיהם 

בחלקים   לרבות  ממנה  בחלק  או  בהצעה  עיון  בדבר  הסופית  החלטה  מקרה  בכל  האמור 
של וועדת המכרזים    לשיקולהנתונה    –לגביהם טען מציע כי מהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי  

ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  אז בבלבד אשר תהא סופית ומחייבת והמציע מוותר  
 . בעניין זה

 
 

 בכבוד רב,                
 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל                
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 מספר מציע: ______________ 
 )ימולא ע"י החברה(  

 
 

 1טופס 
 
 

 
 לכבוד

 עמק יזרעאל   מועצה אזורית
 

 ג.א.נ.,
 
 
 
 

 7/2022 הצעת משתתף למכרז מס'הנדון: 
 

בין המצורפים    7/2022מכרז מס'  , לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי  "מחה  אנו
בזה   ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  אך  מצורפים  שאינם  ובין 

 כדלקמן: 
 

  ם במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינוייים המפורטים  מסכימים לתנא נו  א .1
ביחד   )הנקראים  בכתב  לעת  מעת  בהם  המכרז "  -שנערכו  "מסמכי  או  ההצעה"  "(, מסמכי 

 והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז. 
 

תר, ראינו את מקום  כי סיירנו באסמכי המכרז,  ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במה .2
כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה    י כ  העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן 

המכרז    וביצועה נשוא  העבודות  לביצוע  הצעתנו  את  ביססנו  לכך  ובהתאם  לנו,  ומוכרים  ידועים 
ת של  ועל טענ   שות המבוססותביעות או דרי"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תהעבודות)להלן: "

 תרים בזה מראש על טענות אלו.  וו מאי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו 
 

נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות  א .3
עי  ז באופן מקצות  נשוא המכרוהיכולת לביצוע העבודו   ןשבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיו 

הכלים הציוד,  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן  גבוהה,  מבחינת  מה  וברמה  העבודה  לביצוע  תאימים 
האדם   וכוח  ההספק  במסמכי  האיכות,  כמפורט  הכל  המכרז,  נשוא  העבודות  לביצוע  הדרושים 

 . שהמכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידר
 

ייבויותינו על פי מסמכי  א אחר כל התח י המכרז ולמלהננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכ .4
שמ  תוך  ואמינות,  במהימנות  איננו    ה ריהמכרז  כי  מצהירים  אנו  חוק.  כל  הוראות  על  קפדנית 

להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות    רשאים
 בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה. 

 

לגרו .5 האמבלי  מכלליות  לעיל,  ע  במסמכי  המור  המפורטות  העבודות  את  לבצע  מתחייבים  ננו 
בין השאר,  חוזה    כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל,  ךהמכרז, בס

דעתכם   להנחת  האמורות  העבודות  את  לסיים  עצמנו  על  מקבלים  והננו  במסגרתו,  ההתקשרות 
 הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. 

 

מתחי .6 שאנו  ככל  ולהיבים,  המכרז  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  תזכה,  ד  יק פהצעתנו 
לת וכתנאי  העבודות  ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  לא  עריכת  בידיכם  לאישור  בנוסף  חילתן, 

ב'  )הביטוחים   בנוסף(  1נספח  הנדרשות  פוליסות הביטוח  גם את  בכתב,  דרישה    ובכפוף לקבלת 
ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת  ל  באנוה  ו מצהירים כיומבלי לגרוע, הננ 

ו את כל הביטוחים  ת לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנ ודומהות העב 
לעניין   דרישותיכם  במלוא  נעמוד  הזוכה  כהצעה  הצעתנו  תיבחר  בו  במקרה  ידכם.  על  הנדרשים 

 .  על נספחיהם  התקשרות,וחוזה ה  מכרזביטוחים כמפורט במסמכי ה 
  

שאיה .7 לידיעתנו  הובא  כי  בזאת  מצהירים  לח  ןננו  כדי  לכם  בהגשתה  או  זו  בהצעתנו  ייב  באמור 
אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים,  

ואנו  לביניכם. ידוע לנו  חוזה מחייב בינינו  אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם  
הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו    וני מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענ
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

ל המכרזרשאים  ההצעות    חוזה/בטל את  לרבות לאחר הגשת  מועד שהוא,  מועד  ואף לאחר  בכל 
 מתן צו התחלת עבודה. 

 

וי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  צעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינה .8
ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן    מועד האחרון להגשתהמ  )ארבעה( חודשים  4ל  לתקופה ש
)ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת החברה.  במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את    4נוסף של  

תוקף בהתאם.    הארכת  אחר  הערבות  נמלא  ולא  אנו  ור  אמ כ  החברה דרישת  במידה  כי  מוסכם 
כמי מהצעתו    נראה  בו  לדרו  ולחברהשחזר  הזכות  ערבות  שתעמוד  חילוט  הבנקאית  נ את  לא  וו 

 החברה.כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי  לנו תהינה
 

התנאים המפורטים בה, על כל  יהיו  ,  יד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .9
 ותנו.נספחיה, חוזה המחייב א

 

ידכם לשם כך, ולהפקיד    לם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע ע א
דרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנדרש  בידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה, כנ

נוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז  במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים ה
 ק ממסמכי המכרז . רישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלועל פי ד

 

תחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם מ  אנו .10
צו הת  כי  לכך  מודעים  הננו  וכן  ידכם,  על  שיינתן  עבודה  להינתן  לצו התחלת  עשוי  חלת העבודה 

ומצהיר ביותר  קצרה  בהתאבהתראה  העבודות  בבצוע  להתחיל  ערוכים  נהיה  אנו  כי  ם  ים 
   ובמהירות המרבית.

 

11. ( המכרז  במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה  בנקאית  ערבות  בזאת  לדרישות  מצורפת  בהתאם 
 במסמכי המכרז(.   2 טופס-בהמפורטות 

 

נפר   אם  כי  לנו  ידוע  בנוכי  נחזור  אם  או  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  כלשהי    התחייבות  בדרך 
ביתר   לפגוע  זכאים, מבלי  הע  טלח זכויותיכם, למהצעתנו, אתם תהיו  רבות הבנקאית  את סכום 

הפרת   בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה  הנזקים,  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי 
 לך ניהול המכרז.התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במה

 

נו מתחייבים לא  א קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ו  אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא .13
 קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז. י פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד  ול גלגלות ולמנוע את 

     

הגורמים האחרים המשפיעים על  כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל  יםמצהיר   ואנ .14
וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת  הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו,  

 . ות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרזבוד עה  יצועאת הצעתנו לב 
 

בתוואי  בהרחבה וצנרת  בקרתי באתר העבודה המיועד להנחת  כי  אני החתום מטה מאשר בזאת         
אתקל    אי קרקע בלתי צפוי מראש, בוהנני מצהיר בזאת, כי כל תוו  .הצינור המיועד לסילוק הביוב

אולם    לפי מיטב ידיעתי  רלוונטי ב, תוך ציון כל מידע  תכ בצוע, יועבר לאלתר למזמין  יבמהלך הב
 . ידוע לי כי לא יהיה בכך כדי להקנות לי זכות לתשלום/תמורה נוספת כלשהם

 
לא  יםמצהיר   ו הננ               כי  ו/או    גישנ,  הבצוע  משך  להארכת  תביעה  כתוצאה  כל  כספית  תביעה  כל 

קרק אח מתנאי  סיבה  כל  ו/או  מראש  צפויים  בלתי  שנוי    תרע  המחייבים  מראש  צפויה  בלתי 
 ודה או באופן הבצוע שלה.בעב

 

 למסמך ב' במסמכי המכרז.  נספח ט', "הצעת הקבלן"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
הוצע   אשר  ההנחה  ידי  שיעור  בגדר    נועל  יהיו  לעיל  למ ביח  הפחתהכאמור  כפי  ס  חירים 

 כתב הכמויות.שמופיעים ב
 ראות כאמור לעיל. סול הצעה שלא תוגש בהתאם להופל ידוע לנו, כי החברה תהא רשאית

 

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.   .16
 

שיקולי .17 שבמסגרת  לכך  מסכימים  אנו  וכי  לנו  ידוע  כי  מאשרים  אנו  הקבלן  בנוסף,  לבחירת  ה 
המידה  לשקול  החברהרשאית  הזוכה,   אמות  את  היתר,  בין  חובת ל  22בתקנה  בעו  קנש,  תקנות 

פי  כו ,  1993-המכרזים, התשנ"ג ן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על 
 שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

ה  .18 והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים,  שבשמו  אנו  התאגיד  במסמכי  קבועות 
ה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או  יד על הצעג אתחתום בשם המוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים ל

 לחתימתנו על הצעה זו.הסכם 
  

 
 בכבוד רב, 

 
 

        _____________________ _____________________ 
                                                                  תאריך                                      הקבלן                                               

 רשי חתימה וחותמת הקבלן( חתימת מו )

 
 
 
 
 
 

                                        שם הקבלן )באותיות דפוס( 

                                        שמות מורשי החתימה  

       נא לפרט( -אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת 

          כתובת דואר אלקטרוני 

          מס' טלפון 

          מס' פקס 

            ח.פ /מספר עוסק מורשה 

          מס' רישום ברשם הקבלנים 

 

 אישור חתימה 

 

עו"ד    ____________________________ הח"מ  _________________________         אני  של 

מזה ____________________ מס'  "__ה  )להלן:  ה"ה  הקבלן_______  חתימות  כי  בזה  מאשר   )"

ו__ על    -_____________________________  חתמו  אשר   ,_______________________

 הצעה זו,  בצירוף חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 
 

_____ ______________  _______________________ 
 "דוע חתימת               תאריך   

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון(  
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 2טופס 
 

 לתנאי המכרז  7דרישות ביחס לערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 הערבות תהיה בנקאית אוטונומית.  
   ₪(. מאתיים וחמישים אלף₪ )  250,000סכום הערבות : 
 .  15.11.2022עד   תוקף הערבות:

 בתקופה הנ"ל.   ההערבות תהיה מוחלטת ולא תכלול אפשרות של הבנק לבטל
 הערבות תהיה לטובת מועצה אזורית עמק יזרעאל. 

 
מס'   מכרז  מדובר    07/2022עניין:  כי  לציין  חובה,  לא  אך  בנוסף,  ניתן  המרכז.  מספר  את  לציין  )יש 

 במכרז להקמת מערכת ביוב בסוואעד חמירה(. 
 

תב, תוך תקופה  כב  התחייבות של הבנק לשלם את דמי הערבות למזמין על פי דרישתותכלול    בותהער
ומניין    –יש לנקוב בטופס הערבות את מניין הימים  ימים מתאריך קבלת הדרישה ]   15שלא תעלה על  

את  ימים[, וזאת מבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק ו/או להוכיח, בכל אופן שהוא,   15הימים לא יעלה על 
 קבלת הסכום שצוין בדרישה ו/או לפנות תחילה אל המציע. זכותו ל

 
ין בערבות כי היא אינה ניתנת להסבה או להעברה. ניתן לציין בערבות כי רק דרישה שתגיע  לצי  ןנית

בפועל לסניף הבנק הרלוונטי תחייב וכי לא ניתן לממשה באמצעים אחרים כגון פקס וכד'. ניתן לציין  
כי    ת ובערב  אין לצייןשתגיע לבנק חייבת להיות מסמך דרישה מקורי.  ה לחילוטה  בערבות כי הדריש

 צורך מימושה יש לציין במכתב הדרישה כי המכרז הופר על ידי המציע או לפרט את ההפרה. ל
 

 . צירוף ערבות כנ"ל להצעה על פי תנאים לעיל הוא תנאי מהותי ויסודי לעצם השתתפות המציע במכרז
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3טופס  
 
 

 הנחה   לפני מדן מחיריםוא –  כמויות   כתב 
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125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת

 

26/06/2022 הרמח דעאוס עוציב ןדמוא - תויומכ בתכ 
דף מס':     001

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ב ו י ב  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח ,הלבוה , הקפסה םיללוכ תרנצה יריחמ      
3-טס ,2-טס םיטרדנטס םיטרפ האר הנקתהו      
81-טס,      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
5.3 קמוע דע םינופיד . )488 י"ת יפל רצוימ(      
הדיחיה יריחמב םילולכ 'מ      
      
םיחפס ללוכ ריחמה      
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0010

  9,750.00   195.00    50.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0020
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

102,500.00   205.00   500.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0030

 17,250.00   230.00    75.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0040
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 70,000.00   250.00   280.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0050
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 76,500.00   255.00   300.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0060
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

 87,750.00   270.00   325.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0070
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

 68,400.00   285.00   240.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0080
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

 72,000.00   300.00   240.00 .רטמ רטמ   
      
      
      

504,150.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
002/...   SWAED KABLANIM :קובץ 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/06/2022
דף מס':     002

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
504,150.00 מהעברה      

      
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0090
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

 70,400.00   320.00   220.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.0100
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

 40,825.00   355.00   115.00 .רטמ רטמ   
      
טרפמב טרופמכ "םירימ" C.V.P. רונצ     57.01.0120
ןיבל 'מ 67.4 ןיב קמועב עקרקב חנומ,דחוימה      

 75,900.00   660.00   115.00 'מ 57.5 רטמ   
      

 44,200.00   680.00    65.00 'מ 57.6 ןיבל 'מ 67.5 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0130
      

 56,800.00   710.00    80.00 'מ 52.7 ןיבל 'מ 67.6 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0140
      

 11,115.00   741.00    15.00 'מ 57.7 ןיבל 'מ 62.7 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0150
      

 15,300.00   765.00    20.00 'מ 52.8 ןיבל 'מ 67.7 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0170
      

 15,800.00   790.00    20.00 'מ 57.8 ןיבל 'מ 62.8 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0180
      

 16,400.00   820.00    20.00 'מ 52.9 ןיבל 67.8 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0190
      
גוסמ לועיתו בויבל EPDH ןליתאילופ רוניצ     57.01.0200
    +001-EP 71-RDS י"ת יפל רצוימ  
רשואמ ע"ש וא "סקלפירמ" 7244/2935      
דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 522 רטוקב      

  2,400.00   240.00    10.00 .'מ 52.1 רטמ   
      

 19,500.00   260.00    75.00 'מ 57.1 דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0210
      

 31,050.00   270.00   115.00 'מ 52.2 דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0220
      

 53,200.00   280.00   190.00 'מ 57.2 דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0230
      

 48,675.00   295.00   165.00 'מ 52.3 דעו 'מ 67.2 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0240
      

 46,500.00   310.00   150.00 'מ 57.3 דעו 'מ 62.3 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0250
      

 45,500.00   350.00   130.00 'מ 52.4 דעו 'מ 67.3 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0260
      

 20,075.00   365.00    55.00 'מ 57.4 דעו 'מ 62.4 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0270
      

  7,600.00   380.00    20.00 'מ 52.5 דעו 'מ 67.4 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0280
1,125,390.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל

6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
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26/06/2022
דף מס':     003

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,125,390.00 מהעברה      

      
      

  4,000.00   400.00    10.00 'מ 57.5 ןיבל 'מ 62.5 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0290
      

  4,100.00   410.00    10.00 'מ 52.6 ןיבל 'מ 67.5 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0300
      

  4,300.00   430.00    10.00 'מ 57.6 ןיבל 'מ 62.6 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0310
      

 19,125.00   765.00    25.00 'מ 52.7 ןיבל 'מ 67.6 ןיב קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0320
      
ץחלל בויב יווק לש החנהו הקפסא     57.01.0330
994 י"ת י"פע( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילןפמ      
ללוכ ,מ"מ 011 רטוקב 5.21 גרד )2151-ו      
דופיר ,והשלכ גוסמ השק עלסב הביצח/הריפח      
רחבומ ימוקמ רמוחמ רזוח יולימ,לוח תפיטעו      
,מ"ס 02 דע לש יבועב תובכשב קדוהמ      
תורוניצה רוזיפ ,םילושכמ לע תורבגתה      
FE וא/ו WB  תטישב תרנצה ךותיר ,הלעתב      
עוציב ,הריפח יפדוע תקחרה ,ךרוצה י"פע      

180,000.00   150.00 1,200.00 .ץחל ןחבמו הפיטש רטמ   
1,336,915.00 בויב תרנצ 10.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
תוילוחמ .ב.ת תיישעו הלבוה הקפסא     57.02.0010
דע קמועב מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
הרקת ,ןוטבה תפצירב דוביע םע 'מ 52.1      
םע ןוט 04 דבכ .ב.ב מ"ס 06 רטוקב הסכמו      
םלוס םע שיבכב "לאערזי קמע" ז"אעומ וגול      
א/ו הריפח :תללוכ הדובעה .ינקת הדירי      
םיאתל םידוביע תנכה ,שורדה קמועל הביצח      
שומיש ,ואדיו םוליצ תנכה ,"םיק'צניב"      
,תורקיבה אתל רוניצה לש םיינקת םירבחמב      
םיעצמ ,תוילוחה ןיב רוביחב טסלפמטא      
01 הזר ןוטב עצמ ,החושל ביבסמ םיקדוהמ      
תלוספ יוניפ ,אתה תפצירל תחתמ מ"ס      
י"ע רשואמ רתאל ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב      
רזע ירמוחו םירזבאב ושומישו הקפסא,חקפמה      
הדובעה לש םלשומ עוציבל םישורד ויהיש      

 18,400.00 4,600.00     4.00 טלפמוק 'חי   
      

102,000.00 5,100.00    20.00 'מ 57.1 דע 62.1 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0020
      

 95,200.00 5,600.00    17.00 'מ 52.2 דע 67.1 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0030
      
      
      

215,600.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
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26/06/2022
דף מס':     004

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
215,600.00 מהעברה      

      
      
תוילוחמ .ב.ת תיישעו הלבוה הקפסא     57.02.0040
62.2 קמועב מ"ס 521 ימינפ רטוקב תוימורט      
,ןוטבה תפצירב דוביע םע 'מ 57.2 דע       
04 דבכ .ב.ב מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת      
הדירי םלוס םע שיבכב ז"אעומ וגול םע ןוט      
הביצח א/ו הריפח :תללוכ הדובעה .ינקת      
םיאתל םידוביע תנכה ,שורדה קמועל      
שומיש ,ואדיו םוליצ תנכה ,"םיק'צניב"      
,תורקיבה אתל רוניצה לש םיינקת םירבחמב      
םיעצמ ,תוילוחה ןיב רוביחב טסלפמטא      
01 הזר ןוטב עצמ ,החושל ביבסמ םיקדוהמ      
תלוספ יוניפ ,אתה תפצירל תחתמ מ"ס      
י"ע רשואמ רתאל ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב      
רזע ירמוחו םירזבאב ושומישו הקפסא,חקפמה      
הדובעה לש םלשומ עוציבל םישורד ויהיש      

152,000.00 8,000.00    19.00 טלפמוק 'חי   
      

139,200.00 8,700.00    16.00 'מ 52.3 דע 67.2 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0050
      

142,500.00 9,500.00    15.00 'מ 57.3 דע 62.3 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0060
      
תוילוחמ .ב.ת תיישעו הלבוה הקפסא     57.02.0070
67.3 קמועב מ"ס 051 ימינפ רטוקב תוימורט      
הרקת ,ןוטבה תפצירב דוביע םע 'מ 52.4 דע      
םע ןוט 04 דבכ .ב.ב מ"ס 06 רטוקב הסכמו      
םלוס םע שיבכב "לאערזי קמע" ז"אעומ וגול      
א/ו הריפח :תללוכ הדובעה .ינקת הדירי      
םיאתל םידוביע תנכה ,שורדה קמועל הביצח      
שומיש ,ואדיו םוליצ תנכה ,"םיק'צניב"      
,תורקיבה אתל רוניצה לש םיינקת םירבחמב      
םיעצמ ,תוילוחה ןיב רוביחב טסלפמטא      
01 הזר ןוטב עצמ ,החושל ביבסמ םיקדוהמ      
תלוספ יוניפ ,אתה תפצירל תחתמ מ"ס      
י"ע רשואמ רתאל ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב      
רזע ירמוחו םירזבאב ושומישו הקפסא,חקפמה      
הדובעה לש םלשומ עוציבל םישורד ויהיש      

154,000.00 11,000.00    14.00 טלפמוק 'חי   
      

180,000.00 12,000.00    15.00 'מ 57.4 דע 62.4 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0080
      

 75,000.00 12,500.00     6.00 'מ 52.5 דע 67.4 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0090
      

 78,000.00 13,000.00     6.00 'מ 57.5 דע 62.5 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0100
      

 42,000.00 14,000.00     3.00 'מ 52.6 דע 67.5 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0110
1,178,300.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל

6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
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26/06/2022
דף מס':     005

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,178,300.00 מהעברה      

      
      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'מ 52.7 דע 62.6 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0120
      

 64,000.00 16,000.00     4.00 'מ 57.7 דע 62.7 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0130
      

 16,500.00 16,500.00     1.00 'מ 52.8 דע 67.7 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0140
      

 17,000.00 17,000.00     1.00 'מ 57.8 דע 62.8 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0150
      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'מ 52.9 דע 67.8 קמועב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0160
1,323,800.00 בויב ינקתמ 20.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ תנכה     57.03.0010
CVP םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב תפיטע      

 90,000.00 1,000.00    90.00 'פמוק קמועו רטוק לכב הלעתה לש דוביע תבורל  
      
םע מ"מ 002 רטוקב ינוציח לפמ תנכה     57.03.0020
CVP םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב תפיטע      

 14,300.00 1,100.00    13.00 'פמוק קמועו רטוק לכב הלעתה לש דוביע תבורל  
      
םע מ"מ 522 רטוקב ינוציח לפמ תנכה     57.03.0030
EPDH םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב תפיטע      

 12,000.00 1,500.00     8.00 'פמוק קמועו רטוק לכב הלעתה לש דוביע תבורל  
      
תמייק החושל ןנכותמ וק וא/ו םייק וק רוביח     57.03.0040
תרזחהו החושה יוקינו יוליג תוברל רטוק לכב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק ותומדקל בצמה  
      
קמוע לכבו רטוק לכב תמייק החוש יוליג     57.03.0050

  2,000.00 1,000.00     2.00 חקפמה תוארוה י"פע הנוקינ תוברל 'חי   
      
םיכפש וקל ןימזמה תוארוה י"פע ואדיו םוליצ     57.03.0060
חקפמה תשירדל םאתהב גוס לכבו רטוק לכב      

 12,500.00     5.00 2,500.00 )דמ זאו הריסמ תנכהב לולכ וניא הז ףיעס( רטמ   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     57.03.0070
תוברל %89 לש תופיפצל דע הבטרהבו      
יוסיכו דופירל לעמ( רופחה רפעה קוליס      
יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו ,רוניצה      

780,000.00   200.00 3,900.00 .חקפמהמ בתכב הארוה רטמ   
      
      
      
      

912,600.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
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26/06/2022
דף מס':     006

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
912,600.00 מהעברה      

      
      
21 דע טלפסאב תכרדמ וא/ו שיבכ םוקיש     57.03.0080
רושיו קודיה רמיירפ סוסיר ללוכ טלפסא מ"ס      
רבעמ( הלעת בחור 'מ 5.1 דע םלושי הלעתה      

360,000.00    80.00 4,500.00 )ןלבקה ח"עו תוירחאב הז בחורל ר"מ   
      
תביצח תוברל בויבה תכרעמל הקלח רוביח     57.03.0090
לכו הפש ןבא וא/ו תבלתשמ ןבא קוריפ,ריק      
הקלח רוביח ,הדובעה תמלשהל לושכמ      
י"פע דבלב חטשב חקפמה תעד י"פע רשואי      

 60,000.00   600.00   100.00 'פמוק לושכמה  
1,332,600.00 תונוש תודובע 30.75 כ"הס  

      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  ת מ ק ה  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
חטש תרשכה תוברל תיחרזא הסדנה תודובע     57.04.0010

400,000.00 400,000.00     1.00 'פמוק הנחתה  
      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק תוינכמורטקלא הסדנה תודובע 57.04.0020
      
,רוטרנג לזיד ,הרקבו דוקיפ ,לשמח תודובע     57.04.0030

250,000.00 250,000.00     1.00 'פמוק 'וכו שא יוביכ יוליג  
      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק תוחיר לורטינ ןקתמ 57.04.0040
      
םינוטב תודובע תוברל הנחתה לש בוטר רוב     57.04.0050

250,000.00 250,000.00     1.00 'פמוק ק"מ 051 חפנב 'וכו  
1,500,000.00 הביאש תנחת תמקה 40.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,493,315.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
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26/06/2022 )זוכיר( הרמח דעאוס עוציב ןדמוא - תויומכ בתכ 
דף מס':     007

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

              1,336,915.00 בויב תרנצ 10.75 קרפ תת   
   

              1,323,800.00 בויב ינקתמ 20.75 קרפ תת   
   

              1,332,600.00 תונוש תודובע 30.75 קרפ תת   
   

              1,500,000.00 הביאש תנחת תמקה 40.75 קרפ תת   
   

 5,493,315.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
 

008/...   SWAED KABLANIM :קובץ 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
27



26/06/2022
דף מס':     008

  
קרפ ךס  

 5,493,315.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ  
 

  
לכה ךס  
 5,493,315.00  יללכ כ"הס  

    933,863.55 מ"עמ %71  
  6,427,178.55 מ"עמ ללוכ כ"הס  

6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

SWAED KABLANIM :קובץ 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 כלליים םיאתנ ה -7/2022' ם למכרז מסריכתב כמויות ומחי
 
 
 

התנאים   .1 בכל  המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו  זה  במכרז  המשתתף  הקבלן  את  רואים 
 המפורטים במכרז זה על כל מסמכיו. 

לואן  הדרוש לביצוע העבודות לשביעות רצון הממזמין במאת כל  הקבלן המשתתף כוללת    עתהצ
כל   בובמועדן לרבות  וכן בההוצאות הכרוכות    , תכניותב  ים,ט במפר  םיהנזכר  מילוי התנאיםכך 

 . זהבמכרז בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים 

בכל    החברה תכיר  הבנת    טענה לא  מאי  בהבנת  הנובעת  טעות  כלשהו  נתאו  מאי במכרז  אי    או 
         ות בו.התחשב

 
מחיר העבודה ייחשב על ידי  להוראות המפרט הטכני,    , ובכפוףעילמבלי לגרוע מכלליות האמור ל .2

 את ערך:   ללוכ הקבלן כ
 

הקשורים בה, והפחת    כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או א.
 שלהם.

  

 זה.  העבודות נשוא מכרזהשלם של ן ה לשם ביצועכל העבודה הדרוש ב.
 

 , וכד'.  ם זמניותים, במכונות, בציוד, בדרכיהשימוש בכלי עבודה, במכשיר ג.
 

הד ד. הזהירות  אמצעי  העבודה שו ר כל  ביצוע  לצורך  לרבות    ים  המכרז,  למסמכי  בהתאם 
 . וכד'  מחסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוט

 

העב ד. למקום  הנ"ל  כל  העמסתםהובלת  וכן  החזרתם    ,שמירתםאחסונם,  פריקתם,  ,  ודה, 
 וממנו.  לאתר העבודה  הובלת עובדים

 

 .  והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' המסים ה.
 

  ן והתכנון שיידרשו.ה, הסימוד ידעבודות המ ו.
 

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות   ז.
   ורך ביצוע העבודות ומסירת העבודה.  לצ הדרושים 

 

 ילה, שבת וחג. כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת ל  ח.
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ט.
 

 הוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.  ה .י
 

   כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז. יא.
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   יב.
 

 ז.  הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכר דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי יג. 
 

מכלולי הרכ יד. מושלמת,  מ  הבהתקנה  עדכון  דיווח,  עזר,  המידע הרלוונטיות  ואביזרי  ערכות 
 עפ"י הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים.  

 

הכלליוכל   .טו הוצאותיות  ההוצאות  זה  ובכלל  והעקיפות,  הישירות  הקבלן,    המוקדמות   של 
  המכרז ו/או מסמכיו ת אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי  צאוהו  ןוהמקריות וכ 

, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין  ותןם א יב ימחי
 . שהן תיוודענה להם בעתידן שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובי

 
 בדיקות  .4

המוצעים  או יחידה וציוד    נים הישראלי על כל פריטלדרוש בדיקה של מכון התק  ת רשאיחברה  ה
מבלי   .לרבות הובלה את הוצאות הבדיקה למכון התקנים על חשבונו  לם  שי  . הקבלןעל ידי הקבלן

הבדי עלות  את  היחידה  במחירי  להתחשב  הקבלן  על  מהאמור  למפרט  לגרוע  בהתאם  קות 
   הבדיקות המצורף למפרט התכני. 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 ספרות טכנית  .5

 יעוד.  תו  בודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאהתוכנה וע כל ציוד, 
 
 אחריות  .6

מ ו/או  מוצרים  ו/או  לציוד  היחידה  במפרט  מחירי  שיוגדר  כפי  לתקופה  אחריות  יכללו  כלול 
או  /ין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים וובמסמכי המכרז.  א 

 י דין ו/או עפ"י אחריות יצרן. לעבודות עפ"
 
 עדכונים טכנולוגיים  .7

לום נוסף מעבר  רים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשוד ו/או למוצי צלמחירי יחידה   
 למחירי היחידה המוגדרים במחירון. 

 
 
 

 
 __________ לן: _____ חתימת הקב

 תאריך: ____________________ 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 מספר מציע: ______________ 

 ע"י החברה( אלו)ימ                       

 

 
 

 טופס 4 
 
 

 לכבוד
 מועצה אזורית עמק יזרעאל  

 
 ג.א.נ.,

 
 )שם המשתתף במכרז(                                                -אישור עו"ד הנדון:  

 
 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן: "הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 
 

 רות/רשם השותפויות(: בחהשמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם   .1
 

  

 ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה: מס'  .2
 

  

של תאגיד שהינו ש .3 )ובמקרה  הקבלן  של  המניות  בעלי  השותפים הכלליים    -ותפות  שמות  שמות 
 והמוגבלים( : 

 

  

 הקבלן: שמות המנהלים של  .4
 

  

 הקבלן: אנשים אשר חתימתם מחייבת את ת השמו .5
 

  

 ייב את הקבלן: ח ל הרכב החתימות הנדרש על מנת .6
 

  

מס'   .7 למכרז  הצעה  פורסם    ,07/2022הגשת  ידיאשר  יזרעאל    על  עמק  אזורית  שעליה  המועצה 
בודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען,  של הקבלן, וכן ביצוע הע  חתמו מורשי החתימה 

 של הקבלן.  ותאגדתרת סמכויות הקבלן בהתאם למסמכי הההינן במסג
 
 
 

      _________ _ _________________                    ______________________ 

 __________________, עו"ד                 תאריך    

 _________________מ.ר. _  
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 

 מספר מציע: ______________ 
 ימולא ע"י החברה()                      

 

 

 טופס 5
 

 (7/2022)מכרז  תהיקפי עבודוהצהרת משתתף ואישור רו"ח על 
 

         לכבוד
 יזרעאל   קמועצה אזורית עמ

 

 עומד בתנאי הסף של המכרז.  הריני להצהיר כי הנני
 ג:2אני מבקש לכלול לצורך בדיקת עמידתי בתנאי הסף לפי סעיף  ת אשרעבודופירוט של 

 
 

 ועהמועדי ביצ

היקף כספי  

בפועל )לא כולל  

 מע"מ(  

סוג העבודה 

 ( ש ")גביטציוני/סניקה/ת
 עבור מי בוצעה

    

    

    

    

    

    

 ואה חשבון להלן.על פי הצורך יש לצרף עמודים נוספים וכן יש לצרף אסמכתאות לרבות אישור ר
 

 המשתתף______________________________ חתימת  
 ________תאריך: _______ 

 
 אישור רואה חשבון 

 
"___לבקשת   )להלן:  הצהרת  ף תתהמש________________  את  ביקרנו  שלו  החשבון  וכרואי   )"

בדבר   עבודות    היקפי המשתתף  בסעיף  פ כמביצוע  המכרז  2ורט  למסמכי  ההצג.  לעיל.  הרה  כמדווח 
 ל ביקורתנו. הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס ע  הינה באחריות

 
הביקור מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  התומכות    תערכנו  ראיות  של  בדיקה  כללה 

בב העבודה,  שאין  סוגי  בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  וזאת  שבהצהרה  ובמידע  סכומים 
 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. נ"ל הצגה מטעה  בהצהרה ה 

 
ביקורתנו הצהרדל על  לעיל  עתנו בהתבסס  נאות מכל ה ת המציעה  נות המהותיות  יחבמשקפת באופן 

 . כמדווח לעיללפי סוגי העבודות השונים ובתקופות המשתתף היקיפי העבודות שביצע  את 
 
 

 בכבוד רב,       _ תאריך:___________
 רואי חשבון           
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 6טופס 

 

 תצהיר 
 

 1976-ופים ציבוריים, תשל"וב' לחוק עסקאות ג 2לפי סע' 
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
_______________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי  מ _"חהאני  

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: עונשים כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי ל
 

1 .  _____________ נציג  "אני  )להלן:  ואני  החברה______  בחברה,  כ________________  מכהן  אני   ,)"
 להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.  ךמסמו

 

בסעיף   . 2 )כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  זה,  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לחוק 2עד  ב)א( 
"(( לא הורשעו בפסק דין ורייםחוק עסקאות גופים ציב)להלן: "  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

עובדים חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  הוגנים(,  רז  חלוט  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  ים 
חוק שכר  )להלן: "  1987-ז"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"חוק עובדים זרים)להלן: "  1991-התשנ"א
 "(.  מינימום

 

ז . 3 במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  בסעיףעד  )כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  לחוק 2  ה,  ב)א( 
ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק יים( הורשעו בפסק דין חלוט  רובעסקאות גופים צי

ועד ההרשעה האחרונה.  )הערה: יש למחוק הוראה זו אם  שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממ
 האמור בה לא התקיים(. 

 

ם, למעט מומחי חוץ, וזאת  ירזלא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים   . 4
ורם  החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גבין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי  

 אחר עמו אתקשר. 
 

רת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסג . 5
 סכם ההתקשרות. יסודית של ה הותהווה הפר ההתקשרות/המכרז,

 

 בתצהיר זה: . 6

זרים שהם תושבי   6.1 עובדים  למעט  זרים,  עובדים  זרים:  , שומרון וחבל האוטונומיה ביהודהעובדים 
עליהם חל פרק ו' לחוק , שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעזה

)תיקוני חקיקה(, כלכליים והוראות שונות(    ם ייישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדר
 . 1994-תשנ"ה

 

 : מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה 6.2
תו 6.2.1 ידי  על  שאינו  הוזמן  ישראל  שירות שב  לתת  כדי  אדם,  כוח  מתווך  או  אדם  כוח  קבלן 

 אל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. לאותו תושב ישר
 

 כדין.  לשוהה בישרא    6.2.2
 

 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.    6.2.3
 

מומ   6.2.4 בתחום  עיסוקו  לו  בעד  תשולם  אשחיותו  חודשית  מפעמיים  הכנסה  נופלת  איננה  ר 
 באתר הלשכה לסטטיסטיקה. השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם 

 
 

         _________________________ 
 חתימה                            

 
 אישור עו"ד

 
שברח'  _________, במשרדי  ___הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _____

_________________ מר/גב'  זיהה/תה______________________  אשר  עצמו/ה    _________ 
____ ת.ז.  מוסמ___________ע"י  ואשר  אישית,  לי  בשם  /ך_____/המוכר/ת  זה  תצהיר  לתת  כת 

האמת    _________________  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/יה  לאחר  "המציע"(.  וכי  )להלן: 
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל    ה לעונשים הקבועים/יהיה/תהיה צפוי

 תם/מה עליה בפני. וח
 

 ____ __ חותמת _____________    עו"ד ____________________ 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 מסמך ב' 

 

 התקשרות  הסכם/חוזה
 
 

 2022שנערך ונחתם ב_________ ביום _____ לחודש __________  
 
 בין
 

 זרעאל  מועצה אזורית עמק י 
 "(החברה )להלן "

 ; מצד אחד
 

 לבין
 

 ____ __________________, ח.פ. _________

 מרח' __________________ 
 "( הקבלן)להלן "

 ; מצד שני
 

פומבי    פרסמה  הרוהחב   הואיל ביוב  ל   7/2022מס'  מכרז  מערכת  )להלן:    החמרסוואיד  בהקמת 
 "(; המכרז"

 
 והקבלן הינו הזוכה במכרז;  והואיל

 
 וברצון החברה להזמין מהקבלן עבודות כמפורט במכרז.  והואיל

 
 : סכם בין הצדדים כדלהלן לפיכך הוצהר, הותנה והו

 
 כללי   -פרק א'  

 החוזה. ולות בו כדין הוראות לכ הדין המבוא וההצהרות    .1
 

, מסמכי המכרז, הנספחים )בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא(, המפרטים )בין  המבוא לחוזה
 והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.רפים בפועל ובין אם לא(, אם מצו

 
 הגדרות ופרשנות .   2

המשמעות  המפורטים  דלהלן הפירוש או    ינ מבחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הי     2.1
 בטור השמאלי דלהלן: 

 

 המשמעות                            המונחים                

 ו/או  זה"וח"ה 
נספחיו,   "המכרז""ההסכם" ו/או  על  זה  שאי   חוזה  ובין  שצורפו  מצורפים,  בין  נם 

המ וסוג  לרבות  מין  מכל   מסמך,  וכל  התוכניות,  פרטים, 
ו/או  יש  שהוא נוספים  פרטים  לרבות  בעתיד  לחוזה  צורף 
משנותתוכ תוכניות  או  נוספות  מסמכי  -וכן    ניות  מכרז   כל 

מס'   כל    7/2022פומבי  הצעת   נספחיועל  לרבות  ומסמכיו, 
הכמויותהקבלן כתב  המפרט,  התוכניות,והמחירים  ,  וכל    , 

מ לרבות  מסמך  בעתיד,  להסכם  שיצורף  שהוא  וסוג  מין  כל 
 . ו/או תוכניות נוספות או תוכניות עדכון םימפרטים נוספ 

 

 .מועצה אזורית עמק יזרעאל   "החברה"                         
  

לרבות, נציגיו של הקבלן, יורשיו,  כהגדרתו במבוא לחוזה זה,            "הקבלן"          
ו  הפועל בשמו א  ולרבות כל קבלן  המוסמכים  שליחיו  מורשיו,

פי על  בביצוע  החוזהוה  בשבילו  להוראות  ראות  ובכפוף   ,
 החוזה. 

 

                 מהנדס החברה או מי שהוסמך לכך. "המהנדס"
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 תב על ידי החברה לפקח על העבודות. בכ  ונהשימ מי  "המפקח"                
 

ותקנות    1953-כמשמעותו של תקן על פי חוק התקנים, תשי"ג    "התקן"                        
 . 1982-ן וסימן השגחה( התשמ"ב ק ת התקנים )תו

 

תשי"ג "תו תקן"                    התקנים  חוק  פי  על  תקן  תו  של    1953-כמשמעותו 
 . 1982תקן וסימן השגחה( התשמ"ב )תו  ותקנות התקנים

           
 

נשוא המכרז, אשר תימסרנה לביצועו של הקבלן,    "העבודות"    או"העבודה"  העבודות 
עבודה של  חלק  אם    ,כל  בין  לאו,  אם  ובין  מפורשת  אם  בין 

ובין אם ל בצו התחלת עבודה  וכל עבודה  מקורה  ולרבות  או 
לרבות כל מפרט, כל   אחרת, כפי שתוארו בכל מסמכי המכרז
נספחים הבהרות,  כמויות,  כתב  רשות    תכנית,  נהלי  )לרבות 

  כל ( ולחברהים או כל משרד ממשלתי אחר שיעמיד מימון  המ
  האמצעים  וכל  ביטוח,  שכירות,  מריםוח,  ציוד,  ות/ עבודה
,  ן/וסיומה  ות/ העבודה  לביצוע   והדרושים  לספק  הקבלן  שעל
ומרים, המתקנים  ח ה  ,הציוד  והפעלת  הבדיקות  כל  את  כולל

ולרבות כל עבודה שתוטל    ההסכם  לפי   יםהמסופק והמערכות  
ולרבות  על הקב ידי המזמין,  על  זה  לן לאחר חתימת הסכם 

בקשר ו/או בכרוך לעבודות נשוא    ןעבודת ארעיות שיש לבצע
כולל    –או חלקיות  /הסכם זה ונספחיו ו/או עבודות נוספות ו

 . ביצוען, בדיקתן, השלמתן ומסירתן
 

תבוצע   מקום/אתר העבודה"   " מעליהם  או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר  המקרקעין 
לרבות  העבודה ו,  הקרובה  אחרים סביבתם  מקרקעין  כל 

 צוע העבודות על פי החוזה.יב שיועמדו לרשות הקבלן לצורך
 

של  "ביצוע העבודה"               רצונם  לשביעות  זה  חוזה  פי  על  עבודה  כל  של  ביצועה 
 . המפקח והחברה

 

כל הדברים הנעשים לחלק מהעבודה או שמשמתמשים בהם     "החומרים והציוד" 
לרבות  ל בניה,  ביצועה,  חומרי  ואחר,  חשמלאי  מכני,  ציוד 

אביזרים,   צבעים  ו גמצנרת,  חילוף,  חלקי  עזר,  חומרי  פים, 
לרבות    האחרים הדרושים לביצוע העבודה ו/או  כל החומרים

לאת הקבלן  ידי  על  שהובאו  למטרות  חומרים  העבודה  ר 
והשלמתביצו העבודה  בין  הע  מוצרים,  אביזרים,  לרבות   ,

וכן מתקנים העתיד  מוגמרים ים להיות  ובין בלתי מוגמרים, 
 . חלק מן העבודה

 

הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על פי   " תובהער"
 . , כולן או מקצתןחוזה זה

 

להסכום   " התמורה" למחשיגיע  בהתאם  הנחה    המכרזירי  קבלן  לאחר 
כל תוספת שתיווסף    לרבות  בהתאם להוראות מסמכי המכרז

ולהוציא כל   המכרז/ ות החוזהום הנקוב בהתאם להוראלסכ
מהסכום שתופחת  להוראות   בהתאם  קובנה  הפחתה 

ספק    . המכרז/החוזה  ההנחה    –להסרת  לאחר  הוא  הסכום 
 בהצעת הקבלן.  

 

עבודה,  תוכניות "התוכניות"                   תכניות  תרשימים,  ופרטים    שרטוטים, 
זה, ו/או התוכניות  סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מהחו

לרבות    ,לן ויאושרו על ידי החברהשהוכנו ויוכנו על ידי הקב
שאושר בכתב על ידי החברה לענין חוזה    כל שינוי בתוכניות

וכתב כמויות אחרים שיאושרו בכתב על  כל תוכנית  וכן  זה, 
המ ו ידי  לזמן,  מזמן  זה  חוזה  לענין  וכתבי  פקח  תוכנות  כן 

 ויאושרו על ידי המפקח.  כמויות שיתווספו מזמן לזמן,
 

המחירים                          "המדד" הלשכה רצלמדד  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  כן 
שיבוא  כזית  המר אחר  רשמי  מדד  כל  או  לסטטיסטיקה 

 במקומו. 
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המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב,  מת  רשי "כוח עליון "                 
מזויינים   כוחות  עם  שהוכרזה קרבות  )בין  אויב  מדינת  של 

הסר למען  טבע.  ואסון  לאו(  אם  ובין  מובהר ס   מלחמה  פק 
, הגבלות הקשורות  בזאת כי גיוס מילואים שביתות, השבתות

 וסגר אינם נחשבים ככוח עליון.  בקורונה
 

ימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, נספחיו השונים הקי  חוזה זה, על     2.2
אי ממנו,        ספק,  העולה  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות  דו  או             וודאות, 

ולסעיפי                  לסעיפים  החוזה  ולחלוקת  שוליים  לכותרות  לכותרות,  הזדקקות  כל  וללא 
 משנה. 

 
 

 נספחים .      3

בפועל    המסמכים המפורטים להלן, וכן יתר מסמכי חוברת המכרז, בין אם הם מצורפים    3.1
 ובין אם לאו, מהווים חלק בלי נפרד מחוזה זה: 

 

 . (ערבות ביצוע) נוסח ערבות בנקאית    '       נספח א

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן.           נספח ב'

 ם. אישור על קיום ביטוחי          1 נספח ב'

 הצהרת הקבלן.           2 נספח ב'

 עבודות בחום.  תנאים מיוחדים לביצוע          3 נספח ב'

 תעודת השלמה.             נספח ג'

 בטיחות.  ת ואהור           נספח ד'

 הוראות תשלום.            נספח ה'

בניה              'נספח ו לעבודות  הבינמשרדי  הכללי  הבטחון  -המפרט  משרד  ,  בהוצאת 
 .במהדורתו האחרונה )לא מצורף(

ותחנות שאיבה הנכלל במסמכי  המפרט המיוחד להנחת קווי ביוב ומים    נספח ז'
בהמכרז/חוז הכללי  המפרט   + לפ ה  המנהל  ביוו תיוצאת  תשתיות  ב  ח 

 )לא מצורף(. 2009)כרך א'( מהדורה רביעית 

 בנפרד מהחוברת(. התוכניות רשימת תכניות ופרטים )  נספח ח'

 הצעת הקבלן.   נספח ט'

   .מסירה פרוטוקול     י'  נספח

   .תתביעוהיעדר הצהרה על  יא' נספח 
 

זה,   חוזה  לרבות  לעיל,  המפורטים  המסמכים  הקיכל  ולשם  להלן  מסמכי                          "  ר וציכונו 
 ".מסמכי החוזה" או "המכרז

 
ה     3.2 כי ברשותו המסמכים  כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן  נפרד למניעת  מהווים חלק בלתי 

קרא כי  צורפו,  שלא  אלה  לרבות  זה,  את  מחוזה  הבין  כל    אותם,  את  קיבל  תוכנם, 
 האמור בהם.  לכ ומתחייב לבצע את העבודה על פי ההסברים אשר ביקש 

 

אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה  
תשלום לקבלת  כלשהי  זכות  או   לקבלן  תביעות  כל  לו  יהיו  ולא  שהוא,  סוג  מכל  נוסף 

 דרישות בענין זה. 
 
 ות הקבלןהרהצ .    4

 : כי , כדלקמן הרבהחי העניין( מתחייב בזאת כלפי הקבלן מצהיר, מאשר וכן )לפ

הקבלן מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים     4.1
וב  זה  שבחוזה  לביצוע  והדרישות  הדרוש  כל  את  ולבצע  לקיימם  ביכולתו  יש  וכי  נספחיו 
אספ לרבות  פי  העבודות,  על  וחומרים  אביזרים  של  המפורטים קה  והתנאים  הדרישות 

 קבעו למסירתם ועל פי כל דין. נש בהם, במועדים
          

ביצוע   לצורך  הדרוש  במספר  ומיומנים  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
 ועדים ובתנאים שנקבעו בחוזה זה. העבודות במ
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וזאת   בשכר ההסכם  לפי כל דין ככלול  על כל המשתמע מכך  –הקבלן ישמש כקבלן ראשי  
 .ללא תוספת תשלום כלשהי בקשר לכך

 
יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות,  במשך כל תקופת החוזה  הקבלן מצהיר כי      4.2

המקצועיהמומחיות,   הכישורים  והטכנייםהנסיון,  האמצעים,  ים  העבודה    הציוד,  וכח 
העבודו ביצוע  לצורך  הדרושים  מקצועית  ת  המיומן  )הן ברמה  והן    ובטיחותית  לעובדים 

זהלהור  םבהתאגבוהה   לעוברי האורח( חוזה  ובמועדן  אות  ומילוי    במלואן  תוך הקפדה 
מילוי תוך  בעבודה  הבטיחות  ודיני  והבניה  התכנון  דיני  לרבות  דין  כל  אחר    הוראות 

המוסמכות   הרשויות  והנחיות  וכפי  הוראות  זה,  הסכם  חתימת  בעת  בתוקף  אשר 
ייבויותיו  חת הכי העובדים מטעמו שיסייעו לו בביצוע  ,    תעודכנה ו/או תשוננה מעת לעתש

ה פי  יהיו,העל  הם,  ג  סכם  ההסכם  ם  תקופת  כל  כישורים, במשך  מומחיות,  ידע,  בעלי 
כאמור ויכולת  מניעה  ניסיון  אין  הגבלה    וכי  על  ו/או  ובחתימתו  זה  בחוזה  להתקשרות 

פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים    חוזה זה ובביצוע התחיבויותיו על
ולא יקבל על עצמו בעתיד כל    והוא לא קיבל על עצמוומחייב בי    ר הקבלן מצהי  כלשהם.

 . התחייבות, שיש בה כדי להטיל עליו מניעה ו/או מגבלה כאמור
 

העב      4.3 זמני  את  לשנות  עת  בכל  רשאית  תהא  החברה  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר   ודה הקבלן 
 והקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור.   

           
להשתמש     4.4 מתחייב  חומרים    הקבלן  או  ומתקנים  ביותר  המשובח  מהמין  בחומרים 

הישרא התקנים  מכון  של  תקנים  קיימים  לתקנים שלגביהם  בתכונותייהם  יתאימו  לי, 
ם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או  האמורים בקשר עם העבודות כאמור בחוזה, אלא א

 . וז  בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת
 

מצהיר      4.5 הזכויות הקבלן  וכל  היוצרים  זכויות  הבעלות,  זכויות  כי  לו  ידוע  כי    ומתחייב 
במפר שהוא,  וסוג  מין  מכל  יעשה ובתוכניות  טים  האחרות,  לא  הוא  וכי  לחברה  שייכות 

 צועו של חוזה זה. כלשהוא אלא לצורך בי בהם שימוש
 

ממ 4.6 יאוחר  חוזהלא  חתימת  ל ימציא    זה  ועד  והוצאותיו הרבח הקבלן  חשבונו  על  את ,   ,
 המסמכים והאישורים כדלקמן:

 

  .'א נספחכ המצורף נוסח  להלן, ב  52, כמפורט בסע'  ערבות ביצוע 4.6.1 
 

 4.6.2 ( ביטוחים  קיום  חתום  ימקור ה  ונוסחבאישור  חברת  כדין  (  ידי  ,  חביטוהעל 
   .1 נספח ב'בנוסח המצורף כ

 . 2 'ב נספח החתומה על ידי הקבלן הקבלן הצהרת
 . 3נספח ב' נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, חתום על ידי הקבלן, 

,  ו לביצוע העבודהחוץ לאישור אואשר לדעתה נחברה  כל מסמך אחר שדרשה ה  4.6.4 
 . פרט הטכנילרבות האישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המ

זה,   בחוזה ד האמור  כנג  איההקבלן מתחייב שלא להציג כל תביעה, טענה ו/או דרישה ש 4.7
לרבות האמור בנספחיו, ולרבות אם תהיה ו/או אם תתגלה סתירה ו/או אי התאמה ו/או  

בתיאורים שונה  בין    פירוש  או  מנספחיו,  אחד  לבין  זה  הסכם  הוראות  בין  ובדרישות 
 . וראות משנהוהוראות נספח אחד לה

לרשות    להעמיד ,  החברהיר  דגתבכל עת חרום כפי ש  החברההקבלן מחויב לעמוד לרשות   4.8
 . את כלי העבודה, הציוד וכוח האדם לטיפול וסיוע באירועי חרום החברה

כי   .4.9 מצהיר  כהקבלן  בעל  הרשאהינו  ורישיו הל  היתר  אישור,  דין  ן  ,  כל  פי  על  הדרושים 
התחייבויות  מילוי  פי  לצורך  על  כל    , החוזהיו  בעל  יישאר  והוא  ובמועדן,  במלואן 

 החוזה. ורישיונות הדרושים כאמור, משך כל תקופת  ההיתרים  ,םיההרשאות, האישור 
והנחיות  הקבלן   4.10 הוראות  אחר  בקפידה  הק  החברה ימלא  בכל  לביצוע  והמפקח  שור 

 .הסכם וכל הנובע מכךהודות ויתר התחייבויותיו על פי העב
או   תלבטל את ביצוען של העבודו   תרשאי  תהא  שהחברהקבלן והוא מסכים לכך,  ע לידו 4.11

צו התחלת עבודה לקבלן, מכל סיבה שהיא, לרבות מהטעם של   חלק מהן, גם לאחר שניתן
וכן לרבות בשל היבטי    החברה תלויה , בו  היעדר אישור תקציבי הולם על ידי צד שלישי

 . בטיחות בעבודת הקבלן
כאמור, ולקבלן לא תהא כל    בנימוק ההודעה על ביטול העבודות  ת הא חייבת לא    החברה 4.12

כנגדנעט תביעה  ו/או  דרישה  מטעמ  החברה   ה,  מי  העבודות    הו/או  ביצוע  ביטול  בגין 
רבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי  כאמור, והוא לא יהא זכאי בשל כך לתשלום כלשהו, ל

חלקי העבודות    ור )למעט תשלום בגיןכל חובה לתשלום כאמ  החברהנזק, ולא תחול על  
 ול ביצוען כאמור(. ט יבעל ידי הקבלן בפועל, לפני שבוצעו 
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אם וככל שהכמויות שתבוצענה בפועל במסגרת העבודות תהיינה שונות מהרשום בכתב  4.12
לאותה  הכמויות תביעה  עבודה  הספציפי  טענה,  כל  תהא  לא  לקבלן  שהיא,  סיבה  מכל   ,

השינו בגין  דרישה  היחידה  ו/או  ומחירי  כאמור,  הכמויות  למחירי בהתאיהיו  י  הצעת   ם 
במכרז העבודות,  אשר    ,הקבלן  לביצוע  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך  בתוקף  יישארו 

יחס  ום יתבצע ב כאשר התשל   לביצוע העבודות  החברה ובנוגע לכל כמות שתידרש על ידי  
 . סמכי המכרזבהתאם להוראות מ החברה לכמות שבוצעה בפועל בלבד לשביעות רצון  

הצה לקבלןידוע   4.13 הפרת  כי  מה,  כלשהי  התחייבות  ו/או  ההתחייבויות  הצהרה  ו/או  רות 
בסעיף  המפ אשר   4ורטות  ההסכם,  של  יסודית  הפרה  תהווה  חלקה,  או  כולה  לעיל,  זה 

 .עדים הנקובים בהסכם זה ו/או על פי כל דיןצ, ב, בין היתרהחברהתזכה את 
 

 מילואים  סתירות במסמכים והוראות .5

מסופק   5.1  הקבלן  חלק  היה  כל  של  או  מסמך  של  הנכון  המפקח  נממבפירושו  שמסר  או  ו, 
  תו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח הודעה לקבלן, שלדע

  שיש לנהוג לפיו. אי מתן  ניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיתן הוראות בכתב, לרבות תוכ
  משום הסכמה לפירושו של  וזה אין בהדבר מחלוקת בפירוש החהודעה על ידי המפקח ב

 בחוזה זה.   ותגרע מאחריות אהקבלן והיא ל
 

הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע   
הורא  ולקבל  כאמורהעבודה  יהיה    .ות  לא  לחוזה,  מסויים  פירוש  לפי  ונהג  כן,  עשה  לא 

  לפי   ורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר,ה כאמור, כדי למנוע מן המפקח לה בכך, או בסתיר 
ל דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפוף לכל דין. הקבלן מתחייב לנהוג  קויש

לו כל יהיו  ולא  זה,  לענין  פי הוראות המפקח  כך   על  תביעות או דרישות או טענות בשל 
 כלשהי של המפקח, כאמור. ירוש, כאמור, או בגין הוראה פ שנהג לפי 

 

פעולה שתידרשנה כתוצאה מכך על ידי    ואפעל הקבלן כאמור לעיל, תהיה כל עבודה ו/לא  
ח על חשבונו ואחריותו של הקבלן ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה המפק

 בקשר לכך.
 

לה  )לרבות,  דו משמעות במסמכי המכרז  ו/או  כי בכל מקרה של אי בהירות  סיר  מובהר 
המהווים    םינה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים השוספק, הסכם זה( ו/או סתיר 

בו  הנזכרים  או  המכרז  מסמכי  אותם   את  תמיד  וייוחסו  הוראות  אותן  תמיד  יחולו 
הנותנים   הזכויות    לחברהפירושים  מירב  פאת  אותו  תמיד  לטובת  ויחול  שהינו  ירוש 

המ  החברה מסמכי  הוראות  העניין.  הוראות  בנסיבות  לרבות  כרז 
בהן  מסמכים/הנח הנזכרות  כ  -יות/טפסים  תמיד  זכויות  ואבתפורשנה  על  להוסיף  ת 

 ולא לגרוע מהן.    החברה
 

וכן   5.2  תוךלפי שיקול דעתם המוחלט    ם המפקח רשאיהחברה  לקבלן, מעת לעת,    להמציא 
העבודה,   ביצוע  וכדי  הצורך  הבהרות  לפי  תוכניות  לרבות  ובכל  הוראות  מין  עניין  מכל 

נובעות מהתכניות    ו או נובעים מכך לרבות הוראות הנוגעות את  ולביצוע העבוד  הנוגעים 
הן  או העבודות,  לביצוע  הצורך  לפי  ושינויים  החוזה,  את  המהווים  מבחינת   המסמכים 

 ". הוראות מילואים" תקראנה  ת על פי סעיף זהראוהו  .הביצוע והן מבחינת התכנון
 

או  הוראות      5.3 שנהמפק החברה  קטנים  התאם  ב יתנו  ח  את   5.2-ו   5.1לסעיפים  מחייבות 
  ר בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.מואב  אין  ולםא הקבלן,  

 כל יתר הוראות חוזה זה תחולנה על הוראות המילואים. 
 

כי יש לראות את המפרטים והתוכניות כמשלימים זה את זה והתיאור הכלול  בזה    מובהר 5.4
 . ןיהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי הענ כל אחד מהם בא כב

 
  סדר עדיפויות -סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה  .  6 

כי     6.1 בזה,  הממובהר  לרבות  המכרז,  מסמכי  את  לראות  המפרטים  יש  הכללי,  פרט 
כתבי יימסר  המיוחדים,  וכל מסמך אשר  והתוכניות,  זה,   הכמויות  לחוזה  לקבלן בקשר 

זה את  זה  מהכמשלימים  אחד  בכל  הכלול  והתיאור  כתמצית   ם,  או  כהשלמה  בא 
 ים הכלולים באחרים, לפי העניין.  לתיאור 

 

וכיוצא באלה בין  ה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  בכל מקרה של סתירה, אי התאמ
  בענין הנוגע    פח לנספח,או בין נס   ה זה לבין האמור באחד מנספחיוהאמור בהוראות חוז

           :דיפיות הבאסדר הע יפ במסמך ל תכריע ההוראה הכלולה  לביצוע העבודה
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 תכניות; .א

 מפרט טכני מיוחד;  .ב

 כתב כמויות;  .ג

 מיוחדים;אופני מדידה  .ד

א'   .ה ומפרט    -כרך  מכרז/חוזה  לפימסמכי  המינהל  בהוצאת  ביוב, כללי  תשתיות  תוח 

 ;(2009מהדורה רביעית )

 ופני מדידה(; י )לרבות א המפרט הכלל .ו

 תנאי החוזה; .ז

 תקנים ישראלים;  .ח

 

 לעינין תשלום תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:ובעינן הנוגע                       

 

 כתב הכמויות  א.  

 .  המיוחד  המפרט הטכני ב.

   על ידה. ואושר לחברה התוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש   .   ג

 חוזה.  ה .   ד

יתוח תשתיות ביוב,  פל   מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי בהוצאת המינהל   -ה.       כרך א'

 ( 2009מהדורה רביעית )

 המפרט הכללי.  .ו

 ישראליים.תקנים   .  ז
 

ה מסמך  אם  אלא  אחריו,  הבאים  על  עדיף  מחמירהקודם  אחריו  מן    בא  בדרישותיו 
 המסמך הקודם.  במסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על 

 
המסמכים הנזכרים   וצ"ב ביןיכובנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה     6.2

ית  והמפקח  המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  הוראותלעיל,  שיש   ן  העדיפויות  סדר  בדבר 
 לנהוג על פיו.     

 
אפשרות     6.3 דו משמעות,  אי התאמה,  סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  לפירוש    בנוסף 

לפי שיקול דעתו,    חקוכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפ  שונה
 אותיו. בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הור

 
 , ביצוע ולוח זמניםהכנה לביצוע -ב' פרק 

 נות לביצועהכו בדיקות מוקדמות .7

הצעתו,     7.1  הגשת  לפני  כי,  מצהיר  העבודה  בדק  הקבלן  מקום  טיב   ,וסביבותיואת    את 
ה והחומרים  של העבודות  וטיבם  כמויותיהם  העבודה שיםורדהקרקע, את  את   ,לביצוע 

והאפשרויות האחרות העלולות    ניםהסיכו י דרכי הגישה, וכן כי השיג את כל הידיעות לגב
 מצהיר כי בדק לשביעות רצונו את כל הפרטים הדרושים לביצועוהוא    ,להשפיע על הצעתו

 . וידועים לואלה נהירים העבודה וכי 
 

יסוד   7.2  על  שוכנע  כי  ההנחה  המכרז לאחר  מחירי    כית  המוקדמו  ובדיקותי הקבלן מצהיר 
ידו   על  לכל מניחי,  לחוזה'  ט  בנספחהמוצעת  הוגנת  תמורה  ומהווים  דעתו  את  ם 
ל תוכרהתחייבויותיו  לא  החוזה.  בלתי    פי  מהערכה  או  לימוד  מאי  הנובעת  תביעה  כל 
 . י העבודה על ידי הקבלןנכונה של תנא

 
צורך דו"חות וסקרים שנעשו מטעמה ל   ןל בהחברה רשאית, אם רצונה בכך, להמציא לק 7.3 

העבודה, אולם אלה יהיו למידע כללי בלבד, ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו  
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צמו בדיקות, כנדרש בחוזה זה.  החברה תהא משוחררת מכל חבות ו/או אחריות  לבצע בע
ה  שעי מות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור לעיל, וכל פעולה שתלשל

 ו המלאה והמוחלטת בלבד. על ידי הקבלן תהא על אחריות
 

ולהנחת דעתו של המפ 7.4  קח, את ההכנות  לפני התחלת העבודות יעשה הקבלן על חשבונו, 
 הנדרשות על פי מסמכי המכרז.

 
 דרכי ביצועלוח זמנים ו .8

או  /ו  "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת החוזהגם: "  )להלןתקופת ביצוע העבודות   8.1
ידי   ימים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על  280הינה  "(  תקופת ההסכם"

 להפסיק את ביצוע העבודות. החברה. במהלך תקופת ההסכם לא יהא רשאי הקבלן  
 

ה, לוח זמנים לביצוע כל אחת מן  הקבלן מתחייב להגיש למפקח, לפני חתימת החוז 8.2
חו נשוא  התקדמותןהעבודות  מהלך  זה,  הורסו  זה  לפי  במועד,  החוזה אות  יומן 

 והמכרז. לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המפקח יהפוך לוח זה לחלק מחוזה זה. 
  

הקבלן בשיטה ובצורה שתידרש על ידי המפקח, והקבלן חייב   יוכן על ידילוח הזמנים   8.3
 ולשנות את מועדי התקדמות הביצוע בו לדרישות המפקח.  להתאים  

 
ע 8.4 יידרש  הק  י" אם  יהא  תוך  המפקח,  להמציא,  חייב  הדרישה,   10בלן  מיום  ימים 

האמור,   לוח הזמנים  פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע של העבודות לפי
 ו.  ות השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בלרב

 
אותו המפקח   8.5 בין שאישר  ע"י הקבלן למפקח,  ובין  פמ בהמצאת החומר האמור  ורש 

כל מאחריות  הקבלן  את  משחררת  אינה  אותו,  אישר  עפ"י שלא  עליו  המוטלת  שהי 
 החוזה.  

קיימים צנרת ו  ייתכן   עבודה תבוצע באתרים בהםהקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שה 8.6
ביקורת, שוח  ריצוףמכל סוג שהוא, תאי  וכן  ות,  וטלפון  עמודי חשמל, כבלי חשמל   ,

מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, בקירות המבנים וברצפות    ןמערכות מסוגים שונים ה 
כל האישוריםחלקם.  כולם או   כל עבודה קבלת  ביצוע  לפני  לוודא   באחריות הקבלן 

ויי הרלוונטיות  והרשויות  הגופים  מכל  הנדרשים  ההיתרים  העלויות ו/או  בכל  שא 
 .כךהכרוכות ב

את הזכות בכל שלב    מהצעלרה שומרת  מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי החוזה, החב 8.7
דעת שיקול  לפי  העבודה  שלבי  העבודות  ה  של  ביצוע  המשך  את  להקפיא  הבלעדי 

ר את ביצוע העבודות לחלוטין ושלא לבצע לעצו  ו/או  החברהלתקופה שתיקבע על ידי  
על עצירת העבודות    החברהעד הודעת  בפועל במו כל עבודה נוספת אשר טרם בוצעה  

אודות הקפאה או חידוש או עצירת העבודות תחייב   הרהחבכאמור. הודעה בכתב של  
יתווספו    –להקפיא את ביצוע העבודות והודיע על חידושן  ה החברה  את הקבלן. בחר 

י  ביצוע העבודות על פ   ימי התארגנות לתקופת  10מי ההקפאה כפי שהיו בפועל ועוד  י
  ן לבלק  תשלם החברהבמקרה של הקפאה או עצירת העבודות כאמור לעיל   . ההסכם

ולא  א שלב  לאותו  עד  במלואן  שבוצעו  העבודות  בעד  לו  המגיעים  הסכומים  תהא ת 
עבו  חייבת ביצוע  בעבור  אלא  כלשהם  נוספים  בלבד,  בתשלומים  בפועל  נוספות  דות 

 ה על ידו. הקפיא ח ותאושר  הוכחה כפי שתידרש על ידי המפק  בהתאם לחשבוניות וכל
לעיל    החברה וחידשן כאמור  ביצוע העבודות  יחולו שינויים כלשהם במחירי    א לאת 

ול מימוש  ההסכם  של  מקרה  בכל  לכך.  בקשר  כלשהן  תוספות  לקבלן  תשולמנה  א 
זה    החברהזכויות   ו/או תביעות לא תהינה לקבללפי סעיף  ו/או דרישות  כל טענות  ן 
 . העבודות כאמור י חידוש או עצירתאו חידוש או אבקשר להקפאת  החברהכלפי 

 
 רשיונות ואישורים .9

הרשיונות   9.1  לכל  הקבלן  ידאג  העבודה  ביצוע  תחילת  ו/או לפני  ההיתרים  ו/או 
העבודה לביצוע  דרושיםהאישורים  שאלה  ככל  מ,  הקבלן  לטפ.  הדרוש תחייב  בכל  ל 

שויות את כל ההוצאות להשגת הרשיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לר
  .םי רוו/או איש   הדרושות לצורך קבלת רשיונות והערבויות 

  

 תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.  
די הממשלה, חברת  הרשות המקומית, משרהחברה,  רשויות בסעיף זה הכוונה הינה:    

משטרתחש מע"צ,  הכבלים,  חברות  "בזק",  חב'  התקשורת,  משרד  ישראל,   מל, 
כבאות,   השירותי  כמקומית,  הרשות  על  ומקומיות  אזוריות  מחלקותיהן,   לרשויות 
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העתי  רשות  המקורות,  רשויות  הטבעי,  ,  ניקוזקות,  הגז  נתיבי  עריםחברת  , איגוד 
 וכל רשות נוספת אחרת.   רכבת ישראל

 
והוא   כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, 9.2 

 תוספת תשלום בגין כך. לא יהא זכאי לכל 
 

ה 9.3  מוטלת  הקבלן  מהרשויותבוח על  לקבל  העבודה,   ה  התחלת  לפי  בדבר,  הנוגעות 
מתקנים  של  ולמפלס  למיקום  בקשר  הדרושה  האינפורמציה  כל  ואת  מעבר  אישורי 

זמנת  וכו'( ולדאוג לה  גזים )מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב,  י קרקע  -קווי תשתית תת  ו
ה מטעם  ביצוע  מפקח  זמן  כל  במשך  במקום  נוכח  שיהיה  המוסמכת,  ודה  ב עהרשות 

 בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו. 
 

מטעם הרשויות  קרקעי, ללא נוכחות מפקח,    -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת   9.4 
 . קבלןכאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון ה"ל הנ

 
עב 9.5  של  חפירות   -תת    ודה סמוך למתקןבכל מקרה  הקבלן  יבצע  בחצייתו  או  קרקעי 

ר מכל צד לגילוי המתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מט  םיגישוש בידי
)במידת הצורך ובאישור המפקח( ויתמ וך את המתקן של המתקן, ידפן את החפירה 

 נוגעת למתקן. קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות ה -התת 
 

ל 9.6  אינה משחררת את הקבלן מאחריות   לכנוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת 
 קרקעי.  -הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת 

 

שלום אגרות למיניהם,  עבור העבודה בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ות  
 לא ישולם לקבלן תשלום נפרד.

 
 ומןוניהול י פיקוח  - פרק ג'

  פיקוח  .   10

יהא  מה   10.1 שלבדוק  רשאי  פקח  זמן  בכל  החברה  חלקה  את    אוה מטעם  או  כולה  העבודה 
הציוד   איכות  בהם,  שמשתמשים  החומרים  טיב  את  לבדוק  וכן  ביצועה  על  ולהשגיח 

המלאכה וטיב  בו  ה  שמשתמשים  ידי  על  בביצועקהנעשית  הוא    העבודה.    בלן  רשאי  כן 
   הוראותיו הוא. ואת  החברהכה את החוזה, את הוראות  לבדוק אם הקבלן מבצע כהל 

 

זכ  המפקח  יהא  הו  יאכן  לקבלן  חומרים. למסור  או  עבודה  של  אישורם  אי  על                             דעה 
ע אותה  יפסיק הקבלן את  הודעה כאמור  חומריםניתנה  באותם  או השימוש  ולא  בודה   ,

 .לפי החברה או המפקח בקשר לכךלא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כ  תהיה
 

העבודה    לאתרבא כח מורשה על ידו, להכנס בכל עת    להקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכ   10.2
  יםמקום שממנו מובא  ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל

 לביצוע העבודה.  מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם
 

בז   10.3 לראות  שאין  הפיקוח  אלא    לחברהניתנה  כות  העבודה  ביצוע  על  למפקח  אמצעי  או 
בה כדי להטיל על החברה או מי  החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין    ביצוע  ר חמעקב א

או לגרוע מאחריותו המלאה, מטעם החברה או המפקח אחריות כלשהי בקשר לעבודות,  
 עדית של הקבלן לעבודות.  המוחלטת והבל

 
סמכי  מל  קח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או ציוד אינו מתאיםוהמפהיה     10.4

 לסרב לקבל את  רשאית  החברהתהא    ,במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש  ,המכרז
הת כל  את  להחזיר  הקבלן  על  יהא  ואזי  עד האביזרים  שולמו,  אם  לו,  ששולמו  שלומים 

מועד   ריבית  לאותו  בשיעור  ריבית  לפעם, חשב  בתוספת  מפעם  שנהוגה  המכסימלית 
שולמו   בו  מהמועד  לקבלן    מחושבת  השבתם  דעוהכספים  את   למועד  לדרוש  או  בפועל 

במתקנים ו/או אביזר מתאים והכל    החלפת האביזרים ו/או הציוד שסופקו, אם סופקו,
ד שיקול  ציוד  החברה  החליטה     בלעדי.  ה   עתהלפי  ו/או  האביזרים  החלפת  את  לדרוש 
 מיום שנדרש לכך. ימים  7תוך  האביזרים   ן את יחליף הקבל 

 
ויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב  ר את הקבלן מהתחייב ר חשהפקוח הנ"ל לא י   10.5

יותו של הקבלן  מכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחרהעבודה בהתאם למס 
 על פי מסמכי מכרז/חוזה זה. 
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 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

או אי התאמות שנתגלו  /צע ביקורות חוזרות עקב פגמים ובכל מקרה בו ידרש המפקח לב   10.6
הק ישא  הסכומים   החברה בהוצאות    ן לבבביקורות  בגובה  החוזרות  הביקורות  בגין 

 קח בגין הביקורות החוזרות. ששולמו על ידה בפועל למפ
 

אינ   10.7 להמפקח  מוסמך  כלשהו  ו  תשלום  בתוספת  הכרוכים  שינויים  לבצע  מהקבלן  דרוש 
כל   מעבר למוסכם בענין.  ו/או תביעה  כל טענה  יהיה מנוע מלהעלות  זה, והקבלן  בחוזה 

 לקבלן.  החברהפת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין וי הכרוך בתוס ניש
 

  ניהול ביומן .   11

, ירשום, ובו  "(היומן":  יומן עבודה )להלןודה  במקום העב לנהל  להחזיק ו מתחייב    הקבלן 11.1
   :םהבאי  הפרטים  אתמדי יום ביומו, 

 

 . בודותעה  מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע 11.1.1
 

 . המוצאים ממנוכמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או  11.1.2
 

 .קבלן בביצוע העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידי ה 11.1.3
 

 . הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו 11.1.4
 

 . השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות 11.1.5
 

 . יצוע העבודותב ב תקלות והפרעות 11.1.6
 

 . השוררים במקום ביצוע העבודות  רהאוויתנאי מזג  11.1.7
 

 . התקדמות בביצוע העבודות במשך היום 11.1.8
 

 . הוראות שניתנו לקבלן על ידי החברה או על ידי המפקח 11.1.9
 

 . העבודות הסתייגויותיהם בדבר מהלך ביצועאו המפקח או הערות החברה   11.1.10
 

קף את המצב העובדתי  יש בו כדי לשאו המהנדס  חר שלדעת המפקח  א  ר בכל ד 11.1.11
 . העבודות ביצוע מהלךב

 

על מדי יום ביומו  יחתם  י ו  ,פי שידרוש המפקחכ  או יותר,העתקים  בשלושה  היומן יהיה   11.2
 ים בו יימסר למפקח., והעתק חתום מהרישומ הקבלן ידי

 

להוסיף ביומן   או נציגיו יהיו רשאים  אלמפקח תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והו  11.3
  ליומן העבודה כנ"ל   שיוכנסו שומיםיאו הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הר   תהערו

לעקוב  לתנאי חוזה זה, והקבלן מתחייב   ודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאםו כהיחשב י
 יהם.הוראותאחר  למלאאופן יומיומי, ו י היומן באחר

  הוראות  או   הודעות   מהוות ,  העבודה   ביומן  המפקח"י  ע  ו שנרשמ  והוראות   הודעות 
  7  תוך  -הקבלן רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו    .בכתב  לקבלן  שנמסרו
על )שבעה(   כאמור,  ההעתק  ממסירת  דבר -ימים  למפקח.  בכתב  הודעה  מסירת  ידי 

תוך  הס הקבלן,  הודיע  לא  ביומן.  יירשם  הקבלן  של  האמור תייגותו  הזמן    לע  ,פרק 
 מסכים לנכונות הפרטים הרשומים ביומן הסתייגות כאמור, רואים אותו כ

 

כל  רשום  יהקבלן   11.4 הע ביומן את  לביצוע  רישומים אלההערותיו בקשר  אולם   לא  בודות 
ה מהווה אישור של ח לבדה אינחתימת המפקמובהר להסרת ספק כי    .יחייבו את החברה

 . הערות הקבלן
 

לגרוע מכל האמו 11.5 ברישום    רמבלי  אין  ידי הקבלן משום לעיל,  על  ו/או הערה  הסתייגות 
מילוי הוראות  -אי  צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או 

 . באופן כלשהו, והערות הקבלן לא יחייבו את החברה המפקח או הוראות החוזה
 

הסופי 11.6 החשבון  לעריכת  עיקרי  בסיס  ישמש  המלאישו  ףבכפו  היומן  ידי  על   .פקחרו 
, ישמשו הוכחה לכאורה כאמור לעיל  רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם 

דרישת כל הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם, עילה ל  לנכונותם על כל העובדות
על אההסכםפי  -תשלום  כספיות  ין  .  תביעות  העבודה.  ביומן  כספיות  תביעות  לרשום 

יהיו בהתאם  ןמואישורים לתשלו זה.  להור,  הסכם  בזהאות  ההוכחה    ,מוסכם  חובת  כי 
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 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

ה  חל  -פרטים  התקנים והמההסכם,  וכי הם עומדים בדרישות    ,לטיב החומרים והעבודה
 על הקבלן 

 
המפקח,   11.7 של  דעתו  הנחת  כדי  לנהל,  חייב  יהא  מתאימים  הקבלן  פנקסים  או  רשימות 

המפק ידי  על  שידרשו  מזאחרים,  ירשום  בהם  הפר  ן מח,  כל  את  ע"י  טילזמן  שידרשו  ם 
 המפקח.  

 
               והמפקח החברהביצוע העבודה לשביעות רצון  .   12

העבודה את  יבצע  לשביעו  הקבלן  לחוזה,  של  בהתאם  המוחלטת  רצונם  ות    המפקח החברה 
אחרי זה  לצורך  המפ  וימלא  של  הוראותיו  שאינן כל  ובין  בחוזה  מפורטות  שהן  בין                      קח, 

 מפורטות בחוזה. 
להשתמש באותם המבנים או חלקי המבנים הגמורים והציוד שסופק, אשר לפי    החברה רשאית 

לה אפשר  המפקח  כבדיקת  דעת  יחשב  זה  שימוש  בהם.  סופית   ןניסיושתמש  כקבלה  ע"י    ולא 
י הקבלן  תקופת  המפקח.  של  הארכה  המפקח  קבל  לדעת  יפריע  והשימוש  במקרה  ההסכם 

 . הדולהמשך העב 
 

 התחייבויות כלליות  - 'דפרק 

      אחריות וביצוע תשלומים .13

תר העבודה  אי להחזיק את  ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחרא    13.1
   במצב תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים.

 
 העבודה.   שלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם ביצועישא ויהקבלן     13.2

                    
  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .   14

מתחייב   14.1 המתקנים  הקבלן  הציוד,  החומרים,  כל  את  הוא  חשבונו  על  והלספק  דברים , 
 האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

  
 לברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל ש  צהיר כי הקבלן מ   14.2

ודה אלא  בביצוע העב   העבודה בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו
שות, בכלל או לענין מסויים, על לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפור 

 או המתקן.   בדיקתו ואישורו של הציוד 
 

החריגות    14.3 והליקויים,  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן  במפורש,  אי    , מוסכם 
מתנאי   והסטיות  ש  ההסכםהתאמות  בחומרים  יולאלה  בהם  ובמוצריםתגלו   שהשתמש 

ע האלה  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  התקנים    מדולביצוע  בבדיקות 
 די המפקח. י  על הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו

 
קבל  ל  העבודה, חייב הקבלן  עוצמקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לבי   14.4

 חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה. מן היצרן או הספק של אותו  
 

ש 14.5  החברה  לעיל,  האמור  אלמרות  לקבלן  לספק  הזכות  את  או  ומרת  )כולם  החומרים  ת 
במ לנחוץ,  שתמצא  כפי  והמחירים,  מקצתם(,  הכמויות  ברשימת  הנקובים  היסוד  חירי 

  מרים מהכספים המגיעיםבונו של הקבלן, ולנכות מחיר החושח   ולחייב במחירים אלה את
מחיר ברשימת  אלה  לחומרים  מחירים  בהעדר  לקבלן.   מסירתם  עם  מיד  י  לקבלן, 
על   אספקתם  בעת  החומרים  של  השוק  למחירי  בהתאם  המחיר  ייקבע  ידי  היחידות, 

 ברה לקבלן.   הח
 

ומרים אלה אך ורק לביצוע  ח ב  השתמשה החברה בזכות כאמור בס"ק זה, ישתמש הקבלן 14.6 
רשאי להוציאם או חלק מהם מאתר העבודות, אלא אם קיבל  העבודות. הקבלן לא יהא  
ח, והוא מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא לכך מראש אישור מהמפק

 אלא אם קיבל לכך מראש רשות מאת המפקח.  ם,יוחלפו בחומרים אחרי
 

 תר העבודה   אב חומרים, ציוד ומתקנים .   15

ביצוע    לאתר העבודה למטרתע"י הקבלן  בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו     15.1
מיכנ ציוד  לרבות  בהעבודה,  ציוד  וציוד חשמלי,  מכונות  ומיכשור, אלקטרוניקה, י,  קרה 

 אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים.  לקי חילוף בין אביזרים, מוצרים, ח
 

43



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

או  חומרים,    וכןצקמכולם  ומתקנ  תם,  או מבנים  העבודה  לאתר  שהובאו  ארעיים,  ים 
הבאתם   עתבשמיד  שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו  

 . חברהאו הקמתם, כאמור, לבעלות ה
 

וצ    15.2 חומרים  שנפסלו  אימת  בכתב,כל  המפקח  הורה  או  או    יוד,  הציוד  שהחומרים, 
אינם   הארעיים  העבווחנ המתקנים  לביצוע  עוד  מאתר צים  להוציאם  הקבלן  חייב   דה, 

והמבנים   הציוד  החומרים,  חדלים  כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  העבודה, 
בבעלות  ה מלהיות  לסילוק החברהארעיים  מועד  זה  קטן  סעיף  לפי  בהוראה  נקבע   .  
אם  יצ ואו המתקנים הארעיים, חייב הקבלן להו/הציוד, החומרים או המבנים  ,  ניםמתקה

האפשרי  רשאית    ולא   בהקדם  כן,  מלעשות  הקבלן  נמנע  כאמור.  שנקבע  מהמועד  יאוחר 
בהם כל   ם, לסלקם, למכרם ולעשות  ימי  7הודעה מוקדמת בכתב של    , לאחר מתןהחברה
בניכוי    המכירה,    ם  בסכוחשבון הקבלן  החברה תזכה את    שיקול דעתה.    אחר לפי   שימוש

           .כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה
      

הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים     15.3
והוא    סופקו על ידי החברה, אם סופקו,ציוד או מתקנים ש  , לרבות חומרים אוייםעהאר

 . בכפוף לאמור בחוזה זה ך ביצוע העבודהרשאי להשתמש בהם לצור
                                        

להסיק    15.4  ידי המפקח לטיבם של מאין  על  זה מתן אישור  או של  החומרים   הוראות סעיף 
  הוא ובמקרה כזה חייב  לפוסלם בכל זמן וד וחומרים  והמפקח רשאי לבדוק כל ציו  ציודה

 . העבודה ממקוםשנפסלו כאמור החומרים הקבלן לסלק את הציוד או את 
 
חלק 15.5  כל  ו/או  העבודה  העב ממ  בתום  מאתר  הקבלן  יסלק  הציוד  נה  עודפי  כל  את  ודה 

 והחומרים ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו.  
 

 יב החומרים והמלאכה ט .   16

לאמור   16.1 ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ומוצרים  וציוד  בחומרים  ישתמש    הקבלן 
   .תובמפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויובשאר מסמכי החוזה  כמויות מספיקות. בו

 
יתאימו     16.2 הישראלי  התקנים  מכון  מטעם  מפרטים  או  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 

של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן    חרבתכונותיהם לתקנים האמורים, ולסוג המוב
 המכרז סוג אחר.יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי  

    
בעל תו תקן חובה    ןומרים של יצרח ב  הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא    16.3

  תו תקן, מוצרים שאין להם יצרן בעל תו תקן חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם קיים  זו
 השגחה.  בסימןיש צורך 

 
ידי      16.4 על  מסוימים  מוצרים  כשלע  החברהסופקו  זו  עובדה  מאחריותו אין  גורעת  של    צמה 

 הקבלן לגבי טיבה של העבודה.
  

  מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח. ר או מוחהחלפת       16.5
 
 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים  .   17

 

   מו של כל שלב ושלב משלבי העבודה.דיע בכתב למפקח על סיוהקבלן מתחייב להו 17.1
 
כיסויו    הקבלן מתחייב 17.2 כלשהו מהעבודה, שנועד להיות  למנוע את  או הסתרתו של חלק 

 או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.  המכוס
 
בכתב,  17.3 למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודה  חלק  הושלם 

ויעזור למפקח  שהח לבדוק, לבחון ולמדוד את לק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר 
 ויו ו/או הסתרתו. לק האמור מהעבודה לפני כיסהח

 
יקדח 17.4 יחשוף,  בכליק   הקבלן  חורים  ויעשה  המפקח,   דוחים  הוראות  לפי  מהעבודה  חלק 

לא   המפקח.   של  רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזרו  מכן  ולאחר  בדיקתו  אחר  לצורך  מילא 
המ רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח,  יחהוראות  והקבלן  כאמור  לעשות  את פקח  זיר 

 ת רצונו של המפקח. המצב לתיקנו לשביעו
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על הקבלן, אלא    17.4  ודה האמורה בסעיף קטן ב עבההוצאות הכרוכות   17.5 דלעיל, תחולנה 
הקטנים   לפי הסעיפים  קיים הקבלן את התחייבותו  הוכיחו  והבד  17.3-ו   17.2אם  יקות 

 ח. שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפק 
 

 בודה    הגנה על חלקי הע .   18

יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנ    18.1 והמוצרים  ההקבלן   על החומרים 
העבודה וחלקי  העבודה  ועל  העבודה  גשמים,   בתהליכי  ידי  על  להיגרם  העלול  נזק  מפני 

 אחרות וכדומה.  יותרוח, שמש, השפעות אקלימ 
 

לחומרי    18.2 נגרם  אשר  נזק  לחלכל  או  לעבודה  למוצרים,  הגורמים  ם,  ידי  על  עבודה,  קי 
נאותים ובין שלא, יתוקן על    עי הגנהצמאבין שנקט הקבלן ב  18.1המפורטים בסעיף קטן  

 של המפקח.  ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו
 

גמור     18.3 חלק  כל  על  יגן  ה  הקבלן  נזק  כל  מפני  העבודה  לו,  של  להיגרם  נזקים  עלול  לרבות 
 מאוחרים יותר.  י עבודות המתבצעות בשלביםהעלולים להיגרם על יד 

 
 כה פסולהאל מסילוק חומרים פסולים ו .19

 : העבודה המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך 19.1
 

בהוראה,  שתצוין  ם העבודה בתוך תקופת זמן  על סילוק כל חומרים שהם ממקו 19.1.1
החומרים   אין  המפקח  שלדעת  מקרה  למטרתםבכל  שהם  מתאימים  ו/או   ,

 מפריעים לביצוע תקין של העבודות באתר. 
  

החומרים 19.1.2 במקום  למטרתם  ומתאימים  כשרים  חומרים  הבאת  האמורים   על 
 . המפקח על ידי תוך זמן שייקבע 19.1.1בסעיף 

 

ס 19.1.3 של  ילוקעל  מחדש  והקמתו  הריסתו  ידי אותו  ו,  על  שהוקם  מהעבודה    חלק 
לתנאי   או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד  בלתי מתאימים  שימוש בחומרים

 . החוזה
 

לפי    ותו כמס 19.2 המפקח  תוקף   דלעיל  19.1סעיף  הוראת  של  בת  כל   תהיה  אף  על  דבר    לכל 
 ניים שבוצע בקשר כל תשלום בי  המפקח ועל אף הקבלן או    שנערכה על ידיקודמת    בדיקה

 שנפסלו.  לחומרים ולמלאכה
 

הקבלן   19.3 ימלא  המפלא  הוראות  סעיף  אחר  לפי  החברהזהקח  תהא  על   ,  לבצעה  רשאית 
הכרוכות בביצוע ההוראה והחברה תהא   ותלן, והקבלן ישא בכל ההוצאבקהחשבונו של  

זמן שהוא ומ שיגיע  מכל סכום  לנכותןרשאית   וכן  לקבלן מהחברה בכל  כל סיבה שהיא 
 . לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת תהא רשאית

 
תיקון 19.4 נעשתה  במקום  שלא  זכאי    עבודה  יהא  באחרת,  החלפתה  או  לחוזה  בהתאם 

הפרש בערך שהעבודה הפגומה תישאר, ולקבוע לפי הערכתו הוא את ה  תוהמפקח להרש
והחב החומרים,  או  מה העבודה  ההפרש  סכום  את  לגבות  זכאית  תהא  שיגיע  רה  סכום 
החוזה, עפ"י  מהחברה  לתבו  לקבלן  החברה  של  בזכותה  יפגע  שהדבר  עודף  מבלי  כל  ע 

 י ההפרש האמור.וס יהסכום בכל דרך אחרת, אם הכספים שיגיעו לקבלן לא יספיקו לכ
 

 הפסקת ההתקשרות על ידי החברה  .20

וזה זה,  , להפסיק בכל עת את ההתקשרות בחבלעדיה  רשאית, לפי שיקול דעתהתהא  החברה  
של   לקבלן  נ   7בהודעה  ובכתב.  מראש  תייום  לא  כאמור,  הודעה,  לקבלן  כל  תנה  לקבלן  היינה 

ט ו/או  אחרתביעות  או  כספיות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  העבודות    ,תוענות  בגין  לתשלום  למעט 
 ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה. שבוצעו על 

 
 יום בימי חולהעבודה בשעות  .21

לא  ומועדי ישראל ל  עבודה בימי שבת   תתבצע, לא  אחרתפרט אם הותנה בחוזה במפורש   21.1
 ב. הסכמת המפקח בכתהאישורים הדרושים עפ"י דין, וב

  
 הפסק או  הדברים, ללא על עבודה שצריכה להיעשות מטבע  החל   21.1סעיף    תאין הורא 21.2

רכוש או   להצלת נפש או ובלתי נמנעת  כל עבודה שהיא הכרחיתעל במשמרות רצופות, או 
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של  -העבודות    לביטחון במקרה  הקבל ואולם  על  כזו  למפק עבודה  מיד  להודיע  על  ן  ח 
כמפורט  שבעבודה  מרא,  הנסיבות  אישורו  את  מעשה  ו  ש ולקבל  לאחר  או  אם בכתב, 

ודה וכאשר לא  להשיג את האישור במועד מפאת דחיפות העב  יתה אפשרותיכאשר לא ה ו
 . ת אותה מראשתן היה לצפומראש ולא ני תה צפויהיהי

 
לתשלומים   21.3 ו/או  להוצאות  זכאי  יהיה  לא  כאמור  הקבלן  עבודה  בגין  כלשהם  נוספים 

 בסעיף זה. 

 
 קצב  ביצוע העבודה .22

הדרוש 22.1 ובקצב  ברציפות  העבודה  את  לבצע  מתחייב  ייעדר הקבלן  ולא  ביומו,  יום  מדי   ,
 .  דות, עד למועד סיום העבודותמהאתר במהלך כל ימי העבודה בתקופת ביצוע העבו

 
השלמת   איטי מכדי להבטיח את ע העבודותבכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצו  אם 22.2

בזמן הקבוע ב  חקפהמ  יודיע  -  העבודות  מיד  ינקוט  והקבלן  בכתב  הלקבלן  אמצעים  כל 
בכדי העבודות  הדרושים  השלמת  הזמ  להבטיח  להשלמת ן  תוך  עליהם  ןשנקבע   ויודיע 

 . בכתבלמפקח 
 

הקבלן את    ם הפסיק ו/או א  ימים  5תוך    22.2לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף   22.3
י עבודה, בין אם ברציפות  מי  3העבודות ו/או אם נעדר מהאתר במשך תקופה העולה על  

ברציפות   שלא  אם  חייבת  -ובין  לא  אך  רשאית,  תהא  במתן  החברה  זה  הסכם  לבטל   ,
 ה בטל מרגע מסירת הודעתה כאמור. הודעה לקבלן, וההסכם יהי 

 
להפקיע ביצוע העבודות  לעיל, החברה תהא רשאית    22.3לחילופין או בנוסף לאמור בסע'   22.4

קבלן אחר או בכל דרך אחרת,   או מקצתן על ידי  ות כולןדוב מידי הקבלן ולבצע את הע
גבות או  החברה תהיה רשאית ל     . ל ההוצאות הכרוכות בכךבכ  ע"ח הקבלן, והקבלן ישא

וצאות  הו  שיחשבו כהוצאות משרדיות  17%ההוצאות האמורות בתוספת של    את  לנכות
וכן תהיה זמן שהוא,  בכל ב גל רשאית  ניהול, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  ותן מהקבלן 

הציוד, המתקנים  מלאה להשתמש בכל    דרך אחרת. לצורך סעיף זה תהיה לחברה זכות
 .   העבודה והחומרים הנמצאים במקום 

 
בגי 22.5 החברה  כנגד  תביעות  ו/או  טענות  ו/או  זכויות  כל  תעמודנה  לא  העברת לקבלן  ן 

 העבודות לאחר ו/או בגין ביטול ההסכם, כאמור לעיל. 
 

צורךת  עדלאם   22.6 יהיה  ביצוע  ,החברה  קצב  את  להחיש  שהוא,  זמן  מכפי  בכל    העבודות 
והקבלן  שנקבע הקבלן  אל  בכתב  החברה  תפנה  אמתחייב   תחילה,  הביצוע  להחיש  ת 

 ת החברה לצורך זה,למלא אחר כל הוראו החברה, וכן מתחייב הקבלן  מבוקש על ידי כ
 . ושיטות העבודה בנוגע לשעות העבודה, ימי

 
סעיף  י תיוא הקבלן אחר התחייבולי מ  לא 22.7 לפי  הוראות סעיף  22.6ו    22.4-ו  22.3 תחולנה 

שהקבלן  בביצוע  ובלבד  הכרוכות  בהוצאות  אלא  ישא  שנקבע   העבודה   לא  הקצב  לפי 
 . תחילה

 
  שהקבלן יאלץ  ניכרת עד כדי כך ובאופן  תהיה   החברה   היה והחשת העבודה כנדרש על ידי 22.8

מתקנים ו/או חומרים, כי  ,  אדם אמצעים ניכרים בכוח  ךכלהקדיש לכך ו/או להשקיע ב
יהיה זכאי    אז  תוספתהקבלן  יחידה  למחיר   לקבל  המתבקשת )כל  אחרת  תמורה  או 

 . ביחס לאותה העבודה שהקבלן נתבקש להחישה (סיבות אלהבנ

יקבעו  המהנדס  או  הדריש   המפקח  אם  בלעדי  הה  באופן  כזו י ה עבודהלהחשת  יתה 
   .בתוספת הקבלןאשר יזכה, כאמור לעיל, את    רכיהדורשת החשה באופן נ

 
כוללת  ,חילופיןל 22.9 מחיר  תוספת  לקבוע  רשאית  תהיה  שהקבלן  ע החברה  העבודה  בור 

 . להחישה תבקשנ
 

החברה ו/או    צעדים על ידיהמפקח או אי נקיטת    למען הסר ספק אי מתן הודעה על ידי 22.10
נדרש העבודות תוך המועד ה את  עהמפקח אינה משחררת את הקבלן מהתחייבותו לבצ

 על פי חוזה זה. 
 

 צוות הניהול  ,השגחה מטעם הקבלן .  23 

תקו     23.1 אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  מקצהקבלן  רמה  בעל  עבודה,  מנהל  החוזה  ועית  פת 
מהותן לעבודה נשוא חוזה זה אשר וב  מות בהיקפןבוהה ונסיון מוכח בביצוע עבודות דוג
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עון  מינוי מנהל עבודה מוסמך ט  . וגע לביצועו של חוזה זהנ ה  יהא איש הקשר מטעמו בכל 
בכל עת  אישורו המוקדם של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו  

מוסמך אחר  ה  מבלי לתת כל נימוק לכך והקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבוד
 "(. נציג הקבלן)להלן : " כפי שיידרש ע"י המפקח

 
עבודות ויקבל הוראות  מצא באופן קבוע באתר העבודות, יפקח על ביצוע הלן יבקהנציג   23.2

 מאת המפקח. 
 

על ידי המפקח ו/או  לנציג הקבלן  שיינתנו  הביאורים  כל ההוראות, ההודעות, הדרישות ו     23.2
ידי   הקבלן  החברהעל  דרישות  ,  לנציג  הודעות,  הוראות,  כדין  ודינם  הקבלן  את  יחייבו 

חתום עליו  לקבלן עצמו. כל מעשה שיעשה מנהל העבודה וכן מסמך שי  וובאורים שניתנ 
וי המסמך  על  חתם  או  המעשה  עת  עשה  הקבלן  כאילו  הקבלן  את  ראיה  יחייבו  שמשו 

 חותכת נגד הקבלן מבלי שהקבלן יוכל לערער על כך.  
 

  י פיהא בהעסקת נציג הקבלן כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ל  את כי לאמובהר בז 23.3
  וע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדיתחוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגר

         התאם לחוזה זה.של הקבלן לביצועו נכון ומלא של העבודה ב
 

ר איתורית ומכשיר קשר ישמש כאיש קשיצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או  נציג הקבלן   23.4
 בכל עת.    וג מול החברה על מנת שניתן יהיה להשי

 
 הקבלן לא יחליף את נציג הקבלן אלא באישור החברה מראש ובכתב.     23.4

 
 רחקת עובדים ה .   24

מ דרישה  כל  ימלא  הרחקתוהקבלן  בדבר  המפקח  כל    טעם  של  העבודה  המועסק מאתר             אדם 
בב ידיו  יד  נציג הקבלן,  ה, לרבותיצוע העבודעל  על  קבלן    יקבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק 
אם לדעת המפקח התנהג    בעבר להעסקת מי מהם,  החברה המתכנן, אף אם הסכימה    משנה או

  וע או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצ     א תפקידו,אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למל  אותו
דריש .  תפקידיו לפי  שהורחק  הקאדם  יחזור  לא  כאמור  ובין  ה  במישרין  בין  להעסיקו,  בלן 

הע באתר  העבודה.דוב בעקיפין,  בביצוע  או  ו/או     ה  דרישה  תהא  לא  מטעמו  למי  ו/או  לקבלן 
 תביעה ו/או טענה כלפי החברה או המפקח בגין הרחקה כאמור. 

 

 אמצעי זהירות ושאר שמירה, גידור בטיחות,  . 25

  עי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי ו והוצאותיו, בכל  אמצהקבלן ינקוט, על חשבונ    25.1
ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות,  העבודה    ראדם באת

ושא זמניות  גדרות  בטיחות,  פיגומים, מעקות  לביטחונו  שלטי אזהרה,  זהירות  ר אמצעי 
  שיידרש על ידי המפקח או שיהיה   ותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או י ולנוח

או על פי הוראה    1970-בודה )נוסח חדש( תש"לעב  דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות 
יציין הקבלן גי הוא פועל "  מצד רשות מוסמכת כלשהי.  במועצה אזורית עמק בכל שלט 

 רעאל" יז
 
בודות של כל אדם חוז בכל האמצעים על מנת למנוע כניסה לאתר העהקבלן מתחייב לא  25.2 

 דיור ע"י העובדים או כל   תרשימוש בשטח העבודות למט  שאינו מורשה לכך, וכן למנוע
 אדם אחר.  

 
ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  25.3 כל הבאים מטעמו  כי  ויהא אחראי  ינקוט  הקבלן 

העבודה,  להבטח באתר  אדם  וחיי  רכוש  ביצוע  ת  בעת  ובסביבתו  העבודה  לאתר  בדרך 
,  תורויתקין שמירה, גידור, או לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק    העבודה 

אזהרה   בטיחות,    לרבות  -תמרורי  מעקות  תעלות,  דיפון  פיגומים,  מהבהבים,  פנסים 
וזאת להבטחת   זהירות  ל בטחונם ולנוחיותם של הציבור ושגדרות זמניות ושאר אמצעי 
ו/ בכך  צורך  שיהיה  מקום  בכל  באתר,  שיהיה  העובדים  או  המפקח  ידי  על  שיידרש  או 

ישר את ערימות העפר  ות מוסמכת יהיה עליו לישר  דין או על פי הוראה מצד   דרוש על פי
 ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה.

 
ויתחזק     25.4 יכשיר  באתרהקבלן  וזמניות  עוקפות  הוראות                 העב  דרכים  לפי  לו,  ובסמוך      ודה 

 המפקח וכנדרש מביצוע העבודה. 
  

מלא הקבלן אחר הוראות  ת לענין הבטיחות בעבודה, יוברבכל הכרוך בביצוע העבודה, ל   25.6
ואגרות.  מיסים  ותשלום  רשיונות  קבלת  הודעות,  מתן  בדבר  הוראות  לרבות  דין,     כל 
ערבוי ובמתן  בתשלומים  חשבונו  על  נשיאה  לרבות  הדרוש,  כל  ויעשה  יטפל  ות,  הקבלן 
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ת על פי כל וכמביצוע העבודה מהרשויות המוס לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים ל
דרישת לפי  תחילת    דין.  לפני  כאמור  והאישורים  הרשיונות  את  הקבלן  לו  יציג  המפקח, 

א כל  לו  ימציא  וכן  העבודה,  התאמת ביצוע  על  מוסמכת  רשות  כל  מאת  בכתב  ישור 
 תיה של אותה רשות. העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראו

 
 ם וכדומה זכויות, פטנטי .   26

בלבד ולקבלן לא תהיינה כל    חברהומתקניה תהיינה ל  ודה, על כל חלקיהבעבכל זכויות הבעלות  
החומרים  הציוד,  לרבות  ומתקניה  חלקיה  כל  על  בעבודה  לאתר    זכויות  שהובאו  והכלים 

 העבודה, למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה. 
 

ימהקבל נזק  ן  כל  ת  מהחברהנע  כל  על  אותן  דרישה,ויפצה  הו   ביעה,  נזק,  היטל  האצהליך,   ,
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או    ,"בוכיוצ

בחומרים    ך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או  זכויות דומות בדבר השימוש, תו
 על ידי הקבלן. או בציוד שיסופקו  

 
 עתיקות  .27

תש   27.1 העתיקות,  בחוק  כמשמעותן  שי   1978-ח"ל עתיקות  עתיקות  בדבר  דין  בכל  היה  או 
או ארכיאולוגי   גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  וכן חפצים אחרים  גתות  לזמן,  מזמן  בתוקף 

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת    -גלו במכון  אשר ית
 גיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצורך. הפ

 

הז 27.2 ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  ה  ו תזמיד  על  למפקח  הקבלן  יודיע  כן  ממקומו,  תגלית.  
 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

 
 ויות הנאה תשלום תמורת זכ .   28

כגון כלשהו  שימוש  או  הנאה  זכות  בקבלת  העבודה  לביצוע  צורך  יהא  חציבה  אם  לצרכי  או    : 
או   עפר  זכו נטילת  או  שימוש,  או  מעבר  זכות  או  כל  תחול,  או  ופסולת,  אשפה  זכות    לשפיכת 

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין    -דומה   
 . כל נזק שייגרם לחברה בגין הפרת סעיף זה יהא באחריותו של הקבלן  בין הקבלן.הבעלים ל

 
 העה, תאום והכוונונת, מניעת הפרעות לזכויותיהם של אנשיםפגיעה בנוחות הציבור  וב . 29

דבר    ופעיללס  מאוכ   הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה   29.1
הע  את  לבצע  אותו  מאוחרותשיחייב  בשעות  או  בפיצול  זכאיבודה  יהא  לא  והוא  לכל    , 

פיצוי   או  נוסף  הפסקת  תשלום  כל  בנוסף  כך.  אובגין  לצורך  חשמל  מים     ביצוע  הפסקת 
 . החברהשל ובכתב יבוצע באישור מראש  או חלקה,   הל העבודה, כו

 
פגיעה שלא לצורך     29.2 ור, הציבחות  בנו הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה 

 יש, ם בכבכל אד  ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של
 שים כדי להבטיח אתורדורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרך, שביל או ברכוש ציב 

 האמור לעיל. 
 

 תנועה על פני כבישים קיימים   29.3

בע רכב  כלי  ורק באמצעות  אך  בכבישי אספלט תבוצע  תנועה  פניאומטיים  כל  גלגלים  לי 
 שעת הנסיעה. ס עליהם לא יתפזר בנקיים וכאשר יובטח כי החומר המועמ

 
 מעבר מתן חופש  29.4 

המגיע  רכב,  כלי  החניית  ימנע  ב  םיהקבלן  יוחנו  ואלה  בדרכים  העבודה  מקומות  לאתר 
השטחים   וכן  העבודה  באתר  העוברות  הדרכים  כי  מתחייב  הקבלן  לכך.   שיועדו 

יה  ובהתאם הציבוריים  הצורך  לפי  אחרים,  קבלנים  ו/או  החברה  לשימוש  פתוחים  יו 
רים ו/או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת  ח וכי הוא לא יאכסן עליהם חומלהוראות המפק 

 י. השלכ
 

 תאום ואישור משטרת ישראל 29.5

תנועה   ישנה  בהם  ברחובות  ו/או  ראשי  בכביש  יתבצע  מהעבודה  חלק  כי  לקבלן  ידוע 
כלי רכב והולכי רגל.  על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע  סואנת מאד של 

ע העבוולתאם  ביצוע  ומועדי  תנאי  את  פי  מה  על  ו/או  המפקח  להחלטת  בהתאם  דה.  
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לה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלי   תשידר
 תשלום בגין כך. 

 

 גון והפרדת תנועה שילוט, תמרור זמני, אמצעי מי 29.6

וע  הרכב  כלי  של  מירבית  בטיחות  הבטחת  לשם  כי  מתחייב  שבתחום  הקבלן  הדרך  וברי 
סימון ותימרור מתאימים מחומר    ,ג'רסי, שילוט-ב, על חשבונו, מחסומי ניוהעבודה, יצי
אור ערך    מחזיר  שווה  או  "ספקו"  מסוג  עצמאי(  כח  ספק  בעל  משולש  )בודד,  מהבהב 

סוגי השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה ובמצב תחזוקה טוב.   
החו להוראות  של  בהתאם  הרשיון  ולתנאי  להוראות  ומשרד ק,  מע"צ  ישראל,  משטרת 

ובהתא הק  םהתחבורה  המפקח.   ידי  על  שתאושר  תימרור  להגיש  לכימת  מתחייב  בלן 
ו  התימרור  הציוד,  כל  להמצאות  ולדאוג  התימרור  סכימת  את  המפקח  השילוט  לאישור 

 האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר. 
 
 ודת לילה האם תתבצע עב   –עת עבודת לילה שילוט ותימרור זמני ב 29.7 

ביצ של  במקרה  כי  מתחייב  יו  ע והקבלן  העבודה,  באתר  לילה  חשבונו,  עבודות  על  צבו, 
 , אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן :29.6בנוסף לשילוט האמור בסעיף 

 

 רחוצים ונקיים. INTENSITY   HIGHתמרורים מחזירי אור מסוג רים יהיו התמרו א. 

ם  י מוחרוטים )קונוסים( שיסמנו את תחומי אתר העבודה החס נצים על גבי  צבו נציו ב. 
 בפני תנועה. 

 תופעל תאורת כביש.  ג.     

 כל העובדים יצויידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה. ד.   

הכבדים   ה.  הכלים  מיוחדכל  בפנסים  למשטח  יצויידו  מטה  כלפי  ויכוונו  שישאירו  ים 
 העבודה. 

 במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק., יצוייד  אטא המכניו.    המט
 
 עה ונ תהכוונת  29.8 

שוטרים   לרבות  תנועה,  מכווני  העבודות,  ביצוע  זמן  כל  במשך  להציב  מתחייב  הקבלן 
ו שילוט  עם  המפקח באתר,  ידי  על  יידרש במספר שידרש  והקבלן  במידה  דגלי אזהרה.  
ה בזמן  ושיטור  הכוונה  לצורך  שוטרים  הקבלן  להציב  ידאג  שוטרים עבודה,  לשכירת 

 על הקבלן בלבד. הנ בהתאם.  הוצאות שכירת השוטרים תחול
 

 טיפול בפניות הציבור .30

נציג מוסמך מטעמו, אשר יהיה אחראי לקי ימנה הקבלן  ולהלן,  ום  מבלי לגרוע מהאמור לעיל 
בפניותיהם, וזאת  קשר רציף עם נציגי הציבור הגרים או עובדים בקרבת אזורי העבודה ולטיפול  

כבמ לציבור  הנגרמת  הנוחות  אי  את  למינימום  לצמצם  בשטח.   צות טרה  העבודה  מביצוע  אה 
בשכונ יפרסם  בכל הקשור  נציג הקבלן  אליו  ולהתקשר  לזהותו  לציבור  יאפשרו  פרטים אשר  ה 

כתוצאה מהעבודה.  נציג הקבלן ידווח לחברה על כל תלונה אשר הגיעה אליו  לבעיות הנוצרות  
העובדים  מהדי ו/או  יירים  על  ננקטו  אשר  הפעולות  ומהות  העבודה,  מקום  לטיפול    ודבקרבת 

 בתלונות אלו ופתרונן. 
 

 ניקוי מקום העבודה .32

 האשפה.   את עודפי החומרים וומסביבתו ממקום העבודות  מדי יוםהקבלן יסלק  32.1 
 
מקום 32.2  את  חשבונו  על  הקבלן  ינקה  העבודה  גמר  עם  ממהעבודות   מיד  אתויסלק  כל    נו 

עבודות כשהוא  את מקום ה  רושהוא, וימס והחומרים המיותרים, מכל סוג  מתקני העזר
   .רצונו של המפקח נקי ומתאים למטרתו לשביעות

 
הדלתות   32.3  המרצפות,  הרצפות,  כל  את  לנקות  הקבלן  צבע  על  כתבי  להוריד  והחלונות, 

סימנים   וכן  אחרים  מ ונוזלים  אחרים  לכלוך  השונועקבות  העבודות  לסתום  חלקי  ים, 
 כל לשביעות רצונו של המפקח.  הו  בורות שנחפרו, אם נחפרו, לצורך העבודות,
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סעיף  ביצעלא   32.4  להוראות  בהתאם  עליו  המוטל  את  תוך    הקבלן  שקיבל    7זה  מיום  ימים 
לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות   ך מאת המפקח, תהיה החברה רשאיתדרישה על כ
 . שויים להגיע לקבלןאותיה מהסכומים העאת כל הוצ

 
ל  32.5  יפנה את הפסולת  ע"י הרשוי  רתאהקבלן  בכל פינוי שהוקצה לכך  וישא  ות המוסמכות 

 הוצאה הקשורה לפינוי כאמור.
 

 תיקון נזקים למובילים  .   33

נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים  ראי שכל  הקבלן אח   33.1
ובילים  מ ל  גז או לתשתיות או    נורות להעברתילתעול, לחשמל, לטלפון, לצ ב, לביוב,  והביו
"  אחרים )להלן:  שהנזק מוביליםכיוצ"ב  בין  העבודה,  ביצוע   כדי  תוך  הקלקול      "(  או 

צפוי מראש לביצוע העבודה,  יתוקן על חשבונו  נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי ו
מוסמכים ההמפקח ושל כל אדם או רשות      ת רצונו שלבאופן היעיל ביותר ולשביעוהוא  

על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות    ם כאמור.יל ילפקח על הטיפול במוב 
 תכניות עדכניות של כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודה. 

 
ם נזק  ורלגאם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה     33.2

יולמו מיוחדים,  הגנה  באמצעי  ישתמשו  לא  אם  לעיל,  כאמור  בכתב   עי דבילים,  הקבלן 
שיש להעביר  פרטי החפץ  על  לפני העברה,  תכניתו להבטחת אמצעי  למפקח,  ועל  הגנה  ו, 

 מתאימים. 
 

 מחיה הגנה על עצים וצ .   34

ובס העבודה  באתר  טבעית  צמחיה  או  עצים  יעקור  ולא  יפגע  לא  אב הקבלן  אםיבתו  דרוש    לא 
 הדבר לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. 

 
 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה  . 53

העבודה,    35.1 לביצוע  הדרוש  האדם  כח  את  הוא,  חשבונו  על  לספק,  מתחייב    את  הקבלן 
 ם, את אמצעי התחבורה עבורם, וכן כל דבר אחר הכרוך בכך. עליה השגחה ה

 
ביצוע  מתחייבהקבלן     35.2 לשם  ואחרים, במספר הדרוש  עובדים מקצועיים    בודה ע   להעסיק 

או היתר לפי כל   מועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיוןך הות
 ל רשיון או היתר תקף, כאמור. דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בע

 
ינוהלו,     35.3 לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח  אדם הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה 

 במקצוע של כל עובד, וכך ימי עבודתו. וג ושיירשם בהם שמו, מקצועו וסו
 
 

התעסוקה,    תלביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירו 35.4
העבודה,     .1959-תשי"ט בביצוע  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  ישלם   הקבלן 

ביותר של   לוויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגד 
 . , והכל בכפוף להוראות הדיןעובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו  איזור

 
ל ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות  ביטוח  עעובד שהועסק  הקבלן מתחייב לשלם בעד     35.5

שיי בשיעור  המספר  סוציאלי  את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  עובד  אותו  לגבי  קבע 
ביו  באותו    רתהגדול  במדינה  עובדים  ע  של  איזורבוענף,  באותו  דומה  עבודה  והכל  ר   ,

 . בכפוף להוראות הדין
 

למלא אחר חוק    ןוכ   יו,  ותיו לביטוח סוציאלי של עובדהקבלן מתחייב לבצע את כל חוב   35.6
 . 1968-ולב( תשכ"טהביטוח הלאומי )נוסח מש

 
כל    35.7 ולנקוט  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  למניעת  מ א  הקבלן  הדרושים  הזהירות  צעי 

עבודה, כנ  תאונות  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  תנאים  להבטיח  בחוק  וכן  דרש 
 . 1954 -בודה, תשי"דארגון הפיקוח על הע

 
העבו 35.8 בביצוע  המועסקים  לעובדים  לסדר  מתחייב  ומקומות  הקבלן  נוחיות   סידורי  דה 

 בודה.  אכילה נאותים באתר הע
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יא לחברה אישורים בדבר תנאי העסקתם של עובדיו, ככל שיידרש חייב להמצ ת מ  הקבלן 35.9
 לעשות כן על ידי החברה.  

 

 , וסודיותדמעבי -העדר יחסי עובד  .   36

  בלן עצמאי ובלתי תלוי לקבלן יחשב הקבלן כק  החברהבכל הקשור למערכת היחסים בין      36.1
אדם אחר, המועסק על    או לבין כל    ן ללבין הקב   החברה אין בין  .  מובהר, כי  ולא כעובד

ובניגוד    האמור לעיל  אם על אף  ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד.  
המפורשת,  הלכוונת   אחרת  יצדדים  הקבלן את    -יקבע  היא    בכל סכום  החברה יפצה  בו 
   ט"אמור, וכן בהוצאות משפט  ובשככ,  ו/או דרישה ו/או טענה  כתוצאה מתביעהתחויב  
 חובתו זו של הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות.   עוה"ד.

 
על    מטעם הקבלן את  התחייבויותיושרים בזה כי העובדים שיבצעו  הצדים מצהירים ומא    36.2

וכי  בלבד  הקבלן  של  עובדיו  הינם  זה  חוזה  פיקוחו    פי  להוראותיו,  נתונים  יהיו  הם 
י והוא  הקבלן,  של  המלאים  הכרוכים    א שוהשגחתו  והתשלומים  ההוצאות  בכל 

 . העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכים בהעסקתםב
 
 תסודיות וייחוד התקשרו .37

חוזה   37.1 של  לתוכנו  הנוגע  מידע  כל  בסוד  לשמור  בזה  ומתחייב  מסכים  כל  הקבלן  על  זה, 
זה חוזה  של  ביצועו  עקב  לידיעתו  יגיע  אשר  מידע  וכל  שלישי    אלו   מרכיביו  לצד  לגלותו 

 כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. 
 

יגיש תביעה כנגהקבלן מסכים   37.2 ד החברה, בהתאם להוראות החוזה  ומתחייב בזה כי לא 
 בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. או 

 
יצוע חוזה זה  ב ב  הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו 37.3

 ל ידי הקבלן עצמו.    ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה ע
 

 הסבת חוזה  .38

ר 38.1 ו/אהקבלן אינו  כולו  שאי להסב  ו/או להעביר את החוזה,  ו/או להמחות  ו  ו/או לשעבד 
ו/או    ד הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעב  ו כל טובתחלקו, א

 על פי חוזה זה כולן או חלקן. ו/או התחייבויותיו להמחות ו/או להסב את זכויותיו  
 

אם    25%עברת  ה 38.2 בין  בקבלן,  נע מהשליטה  אם  ובין  אחת  בבת  נעשתה  שתה ההעברה 
 לעיל.   38.1עיף  בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בס

 
מק 38.3 או  כולה  העבודה,  את  למסור  אין  כי  בזה  בהסכמת   התצ מובהר  אלא  משנה  לקבלן 

ובכתב.  החברה רישיון    מראש  דין  פי  על  שנדרש  ככל  לכך,  אבנוסף  לביצוע ישור  ו/או 
החברה הסכמת  ה  העבודות,  כאמור,  משנה,  קבלן  הוצגו להעסקת  כי  לכך  בכפוף  ינה 

 . לת ביצוע העבודותי תחיולפנ האישורים הנדרשים
 

בסע   החברהנתנה   לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  האמורה   זה,  ףיאת  ההסכמה  אין 
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו    החברהמטילה חבות כלשהיא על  
והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי    לפי החוזה ולפי כל דין

כוח באי  העבודה  ם  העבודה,  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת  ועובדיהם. 
ששכרם כששמ  ובין  בה  אין  העבודה,  שיעור  לפי  מסירת  לתלם  משום  ביצוע  עצמה 

   האספקה או העבודות, כאמור, לאחר.
 

לעיל 38.4 האמור  מן  לגרוע  חל  מבלי  עליה  עבודה  כל  לגבי  לעבודות  ,  קבלנים  רישום  חוק 
תשכ"ט בנאיות,  משנה1969-הנדסה  לקבלן  ביצועה  את  למסור  לא  הקבלן  מתחייב   ,  
   ראות חוק זה.וה לשאיננו רשום בהתאם 

 
למועצה אזורית  החברה תהא רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה, על פי הסכם זה,   38.5

 החברה.   , אליו תצטרףעמק יזרעאל 
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 אחריות  וביטוח  -פרק ה'  

 אחריות ושיפוי בנזיקין .39

 

ה 39.1 צו  מתן  ו/מיום  עבודה  השלמה, תחלת  תעודת  מתן  ועד  מבניהם(  )המוקדם  היתר  או 
הק לשמירת    ן לב יהיה  קודם אחראי  שבוצעו  לעבודות  לרבות  העבודות,  ואתר  העבודות 

ידי הקבלן, על  ביצוע העבודות  ו/או התחלת  זה  בכל   לחתימת הסכם  עליהם.  ולהשגחה 
ה כלשהי יהיה על הקבלן  מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה מסיב

ולהביא   האפשרי  בהקדם  חשבונו  על  הנזק  את  השלמתדיללתקן  שעם  כך  תהיינה  י  ן 
ה  רצון  ולשביעות  לשימוש  וראוי  תקין  במצב  פרטיהן    חברההעבודות  בכל  והמתאימות 

 להוראות החוזה. 
 

י  ( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלנ39.1קטן )-עיףות סהורא 39.2
ידם ובדק על    ןובודות תיק המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע ע

 בתקופת הבדק. 
 

יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית ה 39.3 לקבל    חברהבכל מקרה שהקבלן 
מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד   ישה ראשונה בכתב, פיצויםמאת הקבלן, לפי דר

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו    חברהים שהר נזקועבו  חברהשקבעה ה
וקביעותה    חברהוהכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי ה   תנים לתיקון,ינ  ו/או שאינם

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 

כלפ 39.4 נזקים    חברה י ההקבלן אחראי  לרבות  ו/או קלקול  אבדן  ו/או  ו/או תקלה  נזק  לכל 
ו/או ה הנובעים  הנובעים  נזקים  ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות  כדי  קשורים תוך 

בצי   יו מליק פגם  הו/או  לדרישות  התאמתו  חוסר  ו/או  התאמתו    חברהוד  חוסר  ו/או 
ש לרכוש  ו/או  לגוף  יגרמו  אשר  הציוד,  מן  הנדרשים  הלתקנים  לעובדי  ו/או    חברהל 

ב   חברהה במקום  הנמצאים  אנשים  ו/או  שלוחיה  העבויו/או  ו/אוצוע    שלישי   צד  דות 
העבודות  כלשהו עם  בקשר  ו/או  בכבגין  ינקוט  והוא  הקבלן    ל,  למניעתם.  האמצעים 

לעיל   כאמור  נזק  כל  בגין  בהם  התלויים  את  ו/או  יורשיהם  את  ו/או  לפצותם  מתחייב 
 שיגרם להם. 

 
ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  ראי לכל  הקבלן אח 39.5 ו/או  אבדן  לעובדיו,  לו 

ו/אובלני משנה שלק ולכל מי שפועל בשמו  ועובדיהם, לשלוחי הקבלן  טעמו  מ  ל הקבלן 
את  ו/או  לפצותם  מתחייב  והוא  העבודה,  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך 

 התלויים בהם ו/או יורשיהם.
 

ל 39.6 אחראי  נזק  הקבלן  אבדן,  סוג  כל  מכל  למתקנים  ו/או  לציוד  ו/או  למכונות  קלקול  או 
ו/או עובדיה    חברהים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את הותאור הנמצא

 ו כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. א/ו
 

המוטלות על הקבלן בהסכם, מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות   39.7
חובה מקצועית ש היפר  כל  ו/או מחדל  בגין  או השמטה במסגרת מקורה במעשה  טעות 

 תחול על הקבלן.    -  ותפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמ 
 

פוטר את ה 39.8 לכל   חברההקבלן  מי מטעמה מאחריות  כל  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  ו/או 
פי הסכם זה -ה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן עלנזק ו/או תאונה ו/או חבל

 ט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. ו/או על פי דין, למע 
             

ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות    חברהו לפצות את הא/הקבלן מתחייב לשפות ו 39.9
מוט  לגביו  שהאחריות  מקרה  בגין  לשלם  שתחויב  סכום  כל  ו/או  עליה  על  שתוטל  לת 

יע  ודת   חברה. המשפטיות ואחרות בקשר לכךהקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות  
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מפניה,    חברהה  לע ובמידת הצורך להגן    לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן
 .   על חשבונו של הקבלן

 
מכל    חברהה 39.10 ו/או  זה  להם מכוח הסכם  זכאי  רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן 

אחרת מה  סיבה  נתבעים  אשר  או    חברהסכומים  מעשה  בגין  כלשהו  שלישי  צד  ידי  על 
נזקים שנגרממחדל שהם באח לעיל, ו/או בגין  מחמת    חברה ו לריותו של הקבלן כאמור 

 ו מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. א מעשה
 

    ביטוח על ידי הקבלן .40
א אחראי על  ולנזקים להם ה   ועל פי חוזה זה ומאחריות  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן 40.1

מתחייב דין  כל  עהקבלן    פי  העבודות,  תחילת  לפני  חשבונלבטח  העבודות  וה   ול  את  א, 
רטים בטופס האישור על קיום  המפו  םיוהתנא שלא יפחתו מגבולות האחריות  בביטוחים  

המצ"ב ב'"  ביטוחים,  "טופס  "  כנספח  )להלן:  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה    ,
 ם ביטוחים" ו/או "אישור ביטוח העבודות"(. האישור על קיו

 

לן מתחייב  ופס האישור על קיום ביטוחים. הקבעם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את ט 40.2
קיום ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחיו, חברת   ר עלושיפס האאת טו   חברהלהמציא ל

של  הסופית  המסירה  עד  ו/או  העבודות  תקופת  כל  במשך  בישראל,  מורשית   ביטוח 
ר  העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או עבודות תחזוקה ובדק )המאוח

פס  ת טו א צמ. ה   חברהמבין המועדים( , וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד ה
מהותי   תנאי  מהווה   , הקבלן  מבטחי  מטעם  ותקין  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור 

 בהסכם. 
 

ב המשמש במישרין או  יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכ  הקבלן יערוך או  -ביטוח כלי רכב 40.3
ו/  העבודות  לביצוע  כל בעקיפין  מפני  אורך תקופת ההתקשרות  לכל  השירותים  או מתן 

לבטחה  חבות   לרבו  לע שחובה  דין  בגבולות אחריות  פי  גוף  נזקי  מפני  ביטוח אחריות  ת 
גוף אשר אינם מכו , ביטוח מפני נזקי  )ביטוח חובה(  סים בביטוח חובה, בלתי מוגבלים 
יפ שלא  אחריות  גבול  בסכום  לרכוש  נזק  בגין  חבות  מפני  מוביטוח  .    600,000  -חת   ₪

רכב"   "כלי  המונח  כי  מוסכם  ספק  מנופים, למען  טרקטולמ  כולל  מחפרים, גזות,  רים, 
 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

 

לבטחו בביטוח חובה יערך   "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית 40.4
  2,000,000-אחריות שלא יפחתו מ  זקי גוף מיוחד בגבולותעבורו גם ביטוח אחריות מפני נ

 ₪ למקרה. 
 

"אחריות  40.5 ממועד  יער  ןל בהק  –  מוצר"   ביטוח  החל  מוצר  אחריות   ביטוח  ויקיים  וך 
על  מסירת העבודות )או חלקן( למזמין, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי  

מין בגין  פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח חבות המוצר יורחב לשפות את המז
ה של  המוצרים  ו/או  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  מטעו/או  ומי  מתחי  .ומ קבלן  יב  הקבלן 

יום לפני מועד מסירת העבודות )או חלקן( למזמין    14להמציא לידי המזמין, לא יאוחר  
"אחריות    ביטוח  על  המפורטים  אישור  מאלה  יפחתו  שלא  ובתנאים   בהיקף  המוצר" 

ם. הקבלן מתחייב להמציא למזמין  את טופס האישור בטופס האישור על קיום ביטוחי
חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח  כדין על ידי  ם ביטוחים חתו על קיום

את מבלי צורך שנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וז  5לעסוק בביטוח בישראל למשך  
ביטו קיום  על  האישור  טופס  המצאת  המזמין.  מצד  כלשהי  דרישה  בקשר בקבלת  חים 

   מהותי בהסכם. ין, מהווה תנא לביטוח חבות המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבל
 

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית  בכל תקופה    –  ביטוח "אחריות מקצועית" 40.6
על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. ביטוח אחריות  בה הוא עשוי להימצא אחראי  
את  לשפות  יורחב  חתימת   מקצועית  עם  העבודות.  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  בגין  המזמין 

שור על קיום ביטוחים למזמין על ביטוח "אחריות  את טופס האי  איכם הקבלן ימצ ההס
ופס האישור מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בט

ע האישור  טופס  את  למזמין   להמציא  מתחייב  הקבלן   . ביטוחים  קיום  קיום  על  ל 
ק  הביטוח לעסו  לעמטעם המפקח    ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי
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שנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת    5בביטוח בישראל למשך  
המצאת  המזמין.  מצד  כלשהי  לביטוח    דרישה  בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס 
 בטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.  אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מ

 

   –ניות לבקביטוח "כל הסיכונים" עבודות  40.7
 הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן:

 
 צד שלישי      –פרק ב'  40.7.1

ש המזמין אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר  זקים לרכואחריות לנ
ל לסכומים המבוטחים  למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' לעיל מעשל המזמין  
ליו עובדים, אולם גבול האחריות הכולל  הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש ע  יתחת סעיפ 

על האחריות  גבול  על  יעלה  לא  כאמור  נזקים  בגין  המבטחת  ב'    של  פרק  צד   –פי 
 שלישי. 

בג ומטעמו.  בשמו  הפועל  וכל  הקבלן  עובדי  כלפי  להם  אחריותו  שיגרמו  נזקים  ין 
 העבודות. במהלך ו/או בקשר עם

 

ה 40.8 ההשתתפות  העבומצעסכומי  בפוליסת  הסכומים ית  על  יעלו  לא  הקבלניות  דות 
 המפורטים להלן: 

 
 רכוש      –פרק א' 

 מערך הפרויקט.  5%עד 
זקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי סיכונים  עידת אדמה ונ למעט כיסוי ר 

 אלה. 
 

 צד ג'     – ב' פרק
למעט    50,000 קר₪  תת  וכבלים  ויברציה  רעד  בגין  לגביהן ההשתתפות  י עקהרחבות  ים 

 ₪.  200,000תעלה על  העצמית המרבית לא

 
 ₪ לאירוע.  20,000חבות מעבידים    –פרק ג' 

 
מקצועית וחבות המוצר, בגין מקרה ביטוח    ת בפוליסות אחריותסכום השתתפות עצמי
  100,000אחת לא יעלה על סך  י ביטוח הנובעים מסיבה מקורית  אחד או סדרה של מקר

.₪ 

 

 תי לא יחול בפוליסות. ות רב נל שחריג ר 40.11
 

הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק    40.12
עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא שיגרם לעבודה  
שאינו   הביטוח שמטעמם  פוליסות  ידי  על  מטעמו.  מכוסה  משנה   קבלני  ו/או  הקבלן  ל 

נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות    ן הקבל
 העצמית הקבועה בפוליסות.  

 

ופן המפקיע את זכויותיו ו/או  מו את הוראות הפוליסות באהפר הקבלן ו/או הקבלן מטע 40.13
הקב  יהא  המזמין  למזמיןזכויות  שיגרמו  לנזקים  אחראי  ולא    לן  ובלעדי  מלא  באופן 

תביע לו  ה  ת ותהיינה  כלפי  אחרות,  או  כספיות  טענות,  מנוע  ו/או  יהא  והוא  מזמין 
 מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי המזמין.

 

ול   40.14 פולי הקבלן מתחייב לשמור  הוראות  כל  לפגוע  קיים את  ומבלי  כלשונן,  סות הביטוח 
 ת הנכללות בפוליסות הביטוח. על כל הוראות הבטיחות והזהירו בכלליות האמור. לשמור 

 

בביטוח אשיי  הקבלן 40.15 החל  העצמית  בסכום ההשתתפות  מקרה,  בכל  בכל   איישוכן    ים  , 
לעבודש  נזק   בקשר  יגרם  ו/או  העבודות  במסגרת  שיגרם  ו/או  ו/או  להן  ות  מעשה  עקב 

של   שבאהקבלןמחדל  מי  וכל  עובדיהם  המשנה,  קבלני  שא  ,  מכוסמטעמם  ידי  ינו  על  ה 
הקבלן יהיה אחראי בגין    .מועטמ ו/או הקבלן וקבלני משנה     פוליסות הביטוח של הקבלן
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נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה  
 בפוליסות.  

 

הא  י   חברהו/או זכויות ה  ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי  ןהפר הקבל 40.16
ל   חברהלנזקים שיגרמו לאחראי    הקבלן ובלעדי ולא תהיינה  או  /ו תביעות    ובאופן מלא 
כלפיטענות אחרות,  או  כספיות  כאמור, יא  ווה   חברהה   ,  טענה,  כל  מלהעלות  מנוע  הא 
 .   חברהה  כלפי

 

ולקייהקבלן   40.17 לשמור  פולמתחייב  הוראות  כל  את  לפגוע  ם  ומבלי  כלשונן,  הביטוח  יסות 
 אות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. כל הור  בכלליות האמור. לשמור על

 

אחראי  40.18 לביטוחדל  הקבלן  עובדי    ווח  לרבות  בעבודות  המועסקים  עובדים  על  הלאומי 
 קבלני מישנה.

 

הקבלן 40.19 מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  יאוחר המל  בנוסף  לא  החברה,  לידי  ציא 
וע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצ

לנו לפטור מאחריות החברה בהתאם  מ  ח סהצהרה  הצהרה", המצורף   -אחריות  "פטור 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  "2כנספח "ב' לחוזה זה ומסומן 

 

מהאמ 40.20 לגרוע  ומבלי  הקבלןל  ורבנוסף  מתחייב  יאוחר   עיל  לא  החברה,  לידי  להמציא 
לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח    ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי

כנספח בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן    וע עבודותציב מיוחדים ל  תנאים
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. "3 "ב'

 
 יים שינו   -פרק  ו'  

   שינויים  .   43

לנכוןתש  להורות בכל עת  תרשאיהחברה     43.1 על כל שינוי    הול דעת, לפי שיקמצאו  הבלעדי, 
נוספות,  תוספות לעבודה או ביצוע עבודות    תולנכון בעבודה, כולה או חלקה, לרב  מצאתש

גה,   ו העבודה, ס באיכות  צמצום העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי
  חילתצו ת, גם לאחר הוצאת  מצא לנכוןת"( הכל כפי שהשינויים"  , מימדיה )להלן:גודלה
בתוכניות להכניסן  וכ עבודה    יגרום זה ברדש מבלי העבודה,  מהלך כדי תוך שינויים 
כאמור במסמכי    –או לפי מחירון דקל, לפי העניין  )לאחר הנחה(   היחידה במחירי  לשינוי
  משווי החוזה.   50%ה שיעור ההגדלה על  הגדלה, לא יעל  בלבד שבמקרה שלהכל וו  המכרז,

 החברה ידי על  בפועל  שיידרש כפי היקף, בכל  דותבוהע את לבצע מתחייב קבלן  ה
ך כאמור  ם למחירי מחירון דקל, בהתקיים הנסיבות לכבהתא  וא  הצעתו למחירי ובהתאם

ובכל מקרה   הקבלן    כשהם מופחתים לפי שיעור ההנחה המחייב את  –במסמכי המכרז, 
 לפי מסמכי המכרז.

 
ותינתן  ,  43.1  על שינוי העבודה לפי סעיף קטןהחברה  הוראת      43.2 תיקרא "פקודת שינויים" 

ובחתימת  בכתב לא  .החברה,  שינועי   הקבלן  לכן   שה  קודם  קיבל  אם   אלא  בעבודה  יים 
 "פקודת שינויים".

 
פקודת שינויים    שבוצע לפי  כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי  43.3

    כדלקמן : 
 

ב 43.3.1 הנקובים  היחידה  מחירי  כמויות,  תכלפי  ההנחה  ב  הקבלן  הצעתב לאחר  של  ו 
 למכרז.

 

בהצ 43.3.2 נקבעו  מחירי  תעלא  לקביעת    המחיר  הדרושים  שלהיחידה    -השינוי    ערכו 
לפי  המחיר  בהצעת  הנקוב  דומה  יחידה  מחיר  בחשבון  שאפשר    הענין,  יובא 

בהעדר מחירי     החסרים.  ו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידה תבסס עלילה
דו עלייחידה  להתבסס  שאפשר  לקביעתמים  החסר  הם  היחידה  ייקבע  ,  מחירי 

הש של  מחירון  ע  יונ יערכו  פי  הל  ותשתיות  לבניה  הזמנת  דקל  למועד  עדכני 
וספת  לרבות ללא ת  –העבודה הרלוונטית על ידי המזמין אך ללא תוספות כלשהן  

קב  מעבררווח  אחרת  תוספת  כל  ו/או  לילה  עבודות  בגין  מרחק,  בגין  ראשי,    לן 
ר  ומ אלמחיר הנקוב בסעיף עצמו )מחירון דקל העדכני הנ"ל ללא תוספת כלשהן כ
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ייחשב כמשלימחירון דקל"  –להלן   ם את המחירון הרצ"ב למסמכי מכרז זה  "( 
כלולים אינם  המפקח,  לדעת  אשר  בסעיפים,  ורק  אך  ביחס    וזאת  במחירון. 

ת הצעתו אך  למחירון דקל יחייב את הקבלן שיעור ההנחה שהוצע על ידו במסגר
של   הנחה  משיעור  פחות  שה  -  15%לא  ההנחה  ששיעור  ככל  ידי    ע צוכלומר  על 

שיעור ההנחה שיחייב    -  15%או היה קטן מ    15%הקבלן במסגרת הצעתו עמד על  
ממחירי מחירון דקל. ככל    15%  את הקבלן ביחס למחירי מחירון דקל יעמוד על

הצעתו  במסגרת  הקבלן  ידי  על  שהוצע  ההנחה  על    ששיעור  שיעור    -  15%עלה 
יעמוד על שיעור ההנחה    ל קההנחה שיחייב את הקבלן גם ביחס למחירי מחירון ד

ידי   על  בו  שהוצע  במקרה  רק  כי  מובהר  המחירון.  למחירי  ביחס  בפועל  הקבלן 
  –מת שהוזמנה מהקבלן אינה כלולה במחירון  המפקח קבע בכתב כי עבודה מסוי

דקל   במחירון  הרלוונטי  הסעיף  כנ"ל    –יחול  הנחה  הסעיף    -לאחר  כאשר 
ק המפקח.  ידי  על  ייקבע  האמור  את  עיב הרלוונטי  תחייבנה  המפקח  של  ותיו 

   .זכות עוררין. הקבלן ללא
 

ת ערכו  יקבע המפקח א  ,דלעיללא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי על פי מחירון   
 קביעת המפקח לעיל תהיה סופית ובלתי מעורערת. נוי.של השי

 

יופחת בהתאם לערך השינויהח  שכר 43.3.3 יועלה או  לפי סעיף קטן  וזה    . 43.3  שנקבע 
לא יהיו    הפחתת שכר החוזה, כאמור,בהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או  ומ

 . לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים
 

שהשינוי    קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה   43.3.4
יודיע למפקח בכתב   כוונתו    להאפשרי ע  בהקדםמחייב את העלאת שכר החוזה 

כאמורלב החוזה  שכר  העלאת  מתן    15עברו    .  קש  מיום  ימים  עשר(  )חמישה 
למפקח פנה  שהקבלן  מבלי  השינויים  כאמור  פקודת  אובכתב  רואים  כאילו  ,  תו 

 החוזה.   ל הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע ע
 

לפי    ובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהוספק מ   למניעת   43.3.5
השינויים תוך    י. המפקח יקבע את ערךה מחמת אי קביעת ערכו של השינוף ז יעס
 יום  מיום מתן פקודת שינויים. 30

 

בזא   43.3.6 פקודמובהר  כי  להשלמת ת  הארכה  במפורש  קובעת  אינה  אשר  שינויים    ת 
 למת העבודה.את הקבלן בארכה להשהעבודה ואינה מזכה 

 

לא    בלן כך שהק  ת שינויים לפי סעיף זה בשלד וקמובהר ומוסכם כי אם ניתנה פ   43.3.7
קיים הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן  

 ינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין. פקודת הש 
 

 ותעודת סיום  , בדק, תעודת השלמהתיקוניםסיום העבודה,    -פרק  ז'  

    הת עבודמלשתעודת ה .44

   יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב.   נשוא חוזה זה, העבודותכל הושלמו  44.1 
 

ו/המפק אתח,  יבדקו  המהנדס  העבודות   או  ו/או  קבלת    20תוך  העבודה  מיום  ימים 
"  ההודעה העבודה)להלן:  ימצאו    ,"(בחינת  מתאימואם  העבודה  החוזה    האת  לתנאי 

ימים מיום גמר בדיקתה, בכפוף    7, בתוך  תעודת השלמה  ןללקב  ןתינת לשביעות רצונם,  ו
 לאמור להלן. 

 
המהנדס  המפקח    ומצא 44.2  אינהאו  העבודה  כי  העבודה  החוזה    בבחינת  לתנאי  מתאימה 

מש רצונואינה  את  ימסרםביעה  התיקונים  ו ,  של  רשימה  השלמה    לקבלן  עבודות  ו/או 
לדעת"התיקונים"  :  )להלן  הדרושים  חייב ם(  והקבלן  התקובל  ,  תוך  שקבעצעם  .  ופה 

 לעיל.  44.1יחול על העבודה האמור בסעיף   -נסתיים ביצוע התיקונים 
 

כי  44.3  בזה  מובהר  ספק  הסר  נכל  למען  התיקונים  ביצוע  של  תקופת  הביצוע  בתקופת  לת 
תינתן ולא  החוזה,  לפי  העבודה    העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן 

 ועם.ציב בשל הצורך בתיקונים ו
 

, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני  ם, על פי שיקול דעתיםרשאי או המהנדס  ו/ המפקח   44.4 
יבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונם  ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחי 

והמהנדס  המפקח  התיקונ  של  שמסראת  ברשימה  המפורטים  המפקח  ו ים  ו/או    לו 
 . המהנדסידי המפקח ו/או ך על  כל שתיקבע, בתוך התקופה המהנדס
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כמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי    
 יך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש. אפשר להער 

 
או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק  לגרוע מזכותה של החברה,  אין באמור בסעיף זה כדי   44.5 

א  כולה  א  ובעבודה,  גם  בה  ולהשתמש  ניתנה  חלקה,  ולא  התיקונים  בה   בוצעו  טרם  ם 
התיקונ את  לבצע  הקבלן  מחובת  גורע  הדבר  אין  כן  עשתה  השלמה.  תוך  תעודת  ים 

 . החברה כאמורהתקופה שנקבעה לכך על ידי 
 

תהיה  ו/או המהנדס  בעה על ידי המפקח  קונים תוך התקופה שנקלא ביצע הקבלן את התי 44.6 
, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון  בעצמהצע את התיקונים  בל  החברה רשאית

בתוספת   אלו,  הוצאות  תגבה  החברה  להוצ  17%הקבלן.  כתמורה  משרדיות,  מהן  אות 
בחישוב החיוב    אחרת.משכר החוזה או בכל דרך  ו/או קיזוז  מימון ותקורה על ידי ניכוי  

ביחס שבין המדד האחרון אשר   ןת לאו הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפ 
מדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום  היזוז לבין  היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הק

הכרו כאמ ההוצאה  לקבלן  שניתנה  הוראה  או  התחייבות  כל  בביצוע  ידי  כה  על  לעיל  ור 
 החברה 

 
יותיו לפי  וב יתעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחי  מתן 44.7 

 כל תנאי מתנאי החוזה. 
 

שעל  או המהנדס  המפקח    וקבע 44.8  או הושלם חלק מסוים מהעבודה  כי הושלמה העבודה, 
הי  להקבלן  למסור  הקבלן  חייב  מסוים,  במועד  להשלימו  אותו    חברהה  או  העבודה  את 
מסוי מהעבחלק  מסירת  ם  את  לעכב  רשאי  אינו  והקבלן  העניין,  לפי  הכל  כאמור,  ודה, 

 לשהן שיש לו.ודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כ בעה
 

הוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים  ניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הקבלן ל  44.9 
החברה עבור עודפי החומרים ייעשה   שילמה  עיים ואת עודפי החומרים השייכים לו.האר

 בהם כפי שיורה המפקח. 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן   44.10 
דעת  שיקול  לפי  עת,  בכל  זה  סעיף  לפי  השלמה  של  תעודת  והבלעדי  המוחלט  המלא,  ה 

 החברה.   
 

מהן,    בל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק בכל עת שהחברה תקבע, כי על הקבלן לק  
 ה של החברה כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה. יתיפעל הקבלן בהתאם להוראו 

 
תעודת   44.11  בגדר  אינם  לעיל  כאמור  שלא  אחר  אישור  או  מאושר  סופי  או  חשבון  השלמה 

 תעודת סיום, ולא יבואו במקומם.
 

בודות או חלק מהן על  ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עכמו כן, אישור חשבון סופי   44.12 
לא   ולא  ה יידי החברה  לחוזה,  ובהתאם  כראוי  בוצעו  כי העבודות  ראיה  מקרה  בשום  וו 

או שלא בהתאם כראוי  בוצעו  לא  כי העבודות  לטעון  החוזה,    ימנעו מהמזמין  להוראות 
 וזאת אף אם לא נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן. 

 
 ותעודת סיום שירות ,אחריות, תיקונים .45

   נו על שיסופקו ו/או יותק  והצנרתי לטיבם של האביזרים ארהקבלן יהיה אחלצורך החוזה  45.1
של   לתקופה  תעודת    12ידו  הוצאת  מיום  יהעבודה  לכל  השלמהחודשים  הקבלן  יה  ; 

ה  חודשים ממועד מתן תעודת השלמה לכל העבוד  12טיב העבודה לתקופה של  אחראי ל
בסע'   כמשמעותם  התיקונים,  כל  ביצוע  ממועד  לפי    44.2ו/או  )להלן:    רחהמאולעיל, 

האחריות" הבדק"  "תקופת  "תקופת  במסמכי    (.או  וצויין  ככל  לעיל,  האמור  למרות 
לפריט/אביזר/מתקן/עבודה   ביחס  כי  על    ד'וכהמכרז  העולה  ספציפית  אחריות    12ישנה 

התעמוד    –חודשים   משך  על  האחריות  ס תקופת  באופן  הנקוב  לאותו  זמן  ביחס  פציפי 
וכד' המונח  הז  ךשמעל    לפריט/אביזר/מתקן/עבודה  והגדרת  כאמור  הנקוב  המאורך  מן 

 או "תקופת הבדק" תחשב כמתוקנת בהתאמה.   "תקופת האחריות" 
 

 יר שהוצע על ידי הקבלן. בנפרד ומחירה ייכלל במח עבור אחריות זו לא ישולם
 

באביזרים ו/או  גלו תוך תקופת האחריות  ם וקלקולים כלשהם שהתנזקים, פגמים, ליקויי 45.2
ודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה  בע ב  או  בעבודה

57



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

ה  או תוצאהחברה  של  בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או    שלא
יהא הקבלן חייב למשימוש בחומרים פגומים או מביצוע לק תקנם או לבצעם מחדש וי, 

דרישת מ לפי  הכל  החברה  המפקח    יד  החברה      ורצונ  ולשביעות או  או  המפקח  הוא  של 
שבוצע   תיקון  בכל  האחריות  תקופת  תוך  נתגלה  או  שנתהווה  קלקול  או  נזק  לגבי  הדין 

בסעי כאמור  או    33ף  במובילים,  לקויה  מעבודה  כתוצאה  המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר 
 ימוש בחומרים פגומים.ש

 
סעיפים     45.3 לפי  הקבלן  התחייבויות  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  ו   45.1כל  לעיל    45.2-לעיל 

 לרבות בגין החלפת חלקים יחולו על הקבלן. 
 

קון, לדעת המפקח, יהיה  היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתי   45.4
בתשלומים   חייב  על  הקבלן  שייקבע  בסכום  לחברה  בהחלפת  פיצויים  או  המפקח  ידי 

 פי שיקול הקבלן.העבודה על  
 

כ  45.5 המפקח  לתיקונ  יהכרעת  האהדרישה  תקופת  תיקוני  במסגרת  נופלת  תהא    חריות  ים 
 סופית ומכרעת. 

 
קויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות,  אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן לי  45.6

לקוי של  שימוש בחומרים לקויים או ביצוע  בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות    אם מקורם
 בגין ליקויים אלה.   ןהעבודות(, או לפצות את המזמי

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא בנוסף לכל   45.7

ות צד ג' אחר כלשהו  דין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחרי אחריות אחרת לפי ה
 האחריות.  לפי תעודות 

 
תקופ  45.8 זהת  ובתום  חוזה  לפי  העבודות  לכל  לאחרהאחריות  על  ודיע  הש  ,  לחברה  הקבלן 

)להלן העבודותהשלמת   תעודה  לקבלן  החברה  תמסור  החוזה,  סיום"  :נשוא  (  "תעודת 
ת  ועבוד  מו בהתאם לחוזה וכי כל העבודות בוצעו והושל  סיום החוזה המפרטת כי בדבר
   .המלאה של החברה לשביעות רצונהף הן בהתאם לחוזה ו והכרוך בהן בוצעו א הבדק

 

בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר  ך כי החברהנאי ובכפוף לכתב   תעודה זו תימסר 
ידי  על  כהלכה  בוצעו  בוצעו  פוע הקבלן  החוזהל  תינ  . י  זו  תקופתעודה  לאחר  ת  ותן 

 האחריות. 
 

  הנובעת מהחוזה ת הקבלן מהתחייבותתעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת אמסירת   45.9 
הדברים   מטבע  מועד    חלהאשר  לאחר  האמורה רתיס מגם  ליקויים  התעודה  לרבות   ,

 בעבודות אשר נתגלו לאחר מכן.
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .46

בי  46.1 בזמן  בעבודה  פגם  מנתגלה  לדרוש  המפקח  רשאי  שיחקור  צועה,  לפגם,  הקבלן  הסיבות  את 
ידי המפקח.ושיתקנו בשיטה שתאוש על  לפי החוזה,      ר  לו  היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי 

עלוה   יחולו והתיקון  החקירה  לו    החברה  צאות  שתורה  כפי  מיד,  לבצעם  מתחייב  והקבלן 
ת החקירה על הקבלן וכן  ולו הוצאוהחוזה יח  יהיה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפ  .  החברה
הק חשבונויהא  על  מיד  לתקן  חייב  את  בלן  ו  הוא,  בו.  הפגם  הכרוך  ניתן    כל  אינו  הפגם  אם 

ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו    .  לחברהם פיצויים  ולשלתיקון, יהיה הקבלן חייב בת
 תהיה בידי המפקח. 

 
בהתאם לתנאי    אהנובע מביצוע שלות,  האחרי  תקופותתוך  ו/או במוצרים בנתגלה פגם בעבודה   46.2

חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן    ת הפגם וכל הכרוך בו, עלהחוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד א
אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על    הן חייב בתשלום פיצויים. ההחלט לבק לתיקון, יהיה ה

 המפקח. 
 

 תשלומים וערבויות  -פרק  ח'  

 וחשבון חלקי   ליכל  -בלן   תשלומים לק .47
לן יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל,  מוסכם  בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לקב  47.1 

הקבלן ט'  הצעת  ו   נספח  זה  זרוהלחוזה  חוזה  לקבלן  התמורה ה.אות  בתנאים    תשולם 
   המפורטים להלן. 
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ח   תשלום  כל  האגרות,  ההיטלים,  המיסים,  התעריפים,  התשלומים,  תשלום  כל  וכל  ובה 
לביצוע   הנחוצים  שהוא  הצו  חוזהאחר  במידת  הנאה  זכות  )לרבות  דמי  זה  וכן  רך( 

יחולו על הקבלן וישולמו    –יב הקבלן להשיג כאמור בסעיף זה לעיל  הרישיונות אותם מחו
כדי באמור  אין  ובמועדם.  במלואם  ידו  מזכאות    על  מהתשלומים    החברהלגרוע  לנכות 

לנכותם לפי כל דין. מובהר כי כל תשלום חובה    החברה שעל  המגיעים לקבלן תשלומים  
יוטל על פי דין בקשר עם העבודה ישולם על ידי הקבלן והקבלן לא ו/או תעריף נוסף אשר  

 .  גינו לכל תמורה נוספתב יא זכיהא 
 

בחודש שאחריו(, מתחייב הקבלן להגיש    10-לא יאוחר מהו   1-בסופו של כל חודש )החל מ 47.2 
 ו בו: ון שיפורט לחברה חשב 

 

ודות שבוצעו עפ"י פקודת  כל העבודות אשר בוצעו על ידו באותו חודש, לרבות עב 47.2.1 
 שינויים.  

 

לכל   47.2.2  מפורט  כמויות  סעיף  מכהחישוב  כל  בחשבון.  המפורטות  לא  ויות  שלגביו 
כמויות   חישוב  הכמויות  הוגש  את  לאשר  לא  החברה  ו/או  המפקח  רשאי 
 יף.  המופיעות באותו סע 

 
הצעת הקבלן,  החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד, ועל המחירים בהתאם ל 47.3 

 בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן.   
 

במסמ 47.4  ילווה  יומני    םיכהחשבון  כגון:  ביצוע,  הדרושים,  אישורי  כמויות,  חישובי  עבודה, 
)  תוכניות ,הגשת חשבונו   ( לכל אבן דרך בהתאם לנהלי רשות המים בנוהלM.Aעדות   ת 

 י.  תשריטים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעד
 

ידי   47.5  על  חתום  הקבלן,  של  לוגו  עם  נייר  גבי  על  יוגש  מדיה  בקההחשבון  ובאמצעות  לן, 
   מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות.

 
יבדקו את החשבון,    החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל החברה.  המפקח והחברה 47.6 

יו מתייחס  עד למועד אלהמגיע לקבלן  ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום    30תוך  
 החשבון.  

 

ע    חלקו  או  כולו  אושר החשבון  ילא  החשבון  ידל  יוחזר  החברה,  או  וזה   המפקח  לקבלן 
 .החברה רצון יתקנו לשביעות 

 
רטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים  היה ולדעת המפקח או החברה בוצעו עבודות שלא פו 47.7 

רשאי תשלומים,  לחשבון.   לקבלן  להוסיפם  הם  הם  רשאים  מהחשבון  כן,  להפחית  ם 
 ן. ו בשעבודות שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בח

 
באחריות הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המפקח, לפחות שבועיים   47.8 

 לפני מועד התשלום המתוכנן.
 

,  בונות ביניים ותשלומים לא ישמש כל הוכחה לאישור תשלום שלא לפי החוזהישור חשא 47.9 
כהסכמה ל   או  כאישור  או  הביניים  בחשבונות  שנכללו  העבודות  חלקי  אחר  ינ עלקבל  ין 

 כלשהו, אלא אך ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים. 
 

ה חוזרת של המפקח לפי  אישור חשבונות ביניים של הקבלן ע"י המפקח יהא כפוף לבדיק  47.10 
תקן לפי ראות  בון חלקי ולכל עת כל חששיקול דעתו. המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש ב
לדרו המזמין  בזכות  לפגוע  בלי  זאת  כל  יתר    שעיניו.  תשלום  לאלתר  להחזיר  מהקבלן 

 ששולם בטעות.  
 

רשים כלשהם כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפ 47.11 
 ום בפועל.  עד התשלו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבונית ועד למו

 
פי החו  47.12  יתווסף מס ערך מוסף על פי    ,הזלכל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על 

 ועד ביצוע התשלום בפועל.  דין בשיעור שיהיה בתוקף במ
 

ב 47.13  כל תשלום  יופחת  הנ"ל,  לפמהתשלומים  לקבלן  כל סכום אחר ששולם  י  יניים שבוצע, 
 לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה ו/או לפי הדין.  החוזה, וכל סכום שיש לנכות ו/או 
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שיחול   47.14  ההכנסה  ישול  לעמס  התמורה  בגין  ו הקבלן  הקבלן,  ידי  על  אזורם  ית  והמועצה 
קבלן אישור נכה ממנו מס הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא העמק יזרעאל ת 

 בדבר פטור ממס הכנסה. 
 

הסכמה לטיב  ים לקבלן, אין בהם משום אישור או  אישור תשלומים וכן ביצוע של תשלומ 47.15 
לאיכו  או  שנעשית  של  תהעבודה  לנכונותם  או  המוצרים  או  כלשהם   החומרים  מחירים 

כלפ החברה  של  טענה  בכל  לפגוע  כדי  מהם  באיזה  ואין  התשלומים,  מבוססים  י  עליהם 
 הקבלן, בקשר לחוזה.  

 
 . נספח ה'ל פי הוראות התשלום  התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן ע 47.16 

 
הח 47.17  החשבון  פי  על  בהסכ  יק לתשלום התמורה  לכל האמור  בכפוף  בתוך  יבוצע  זה,    90ם 

 . )תשעים( ימים מתום החודש בו אושר החשבון החלקי על ידי המפקח
 

 תביעותהיעדר והצהרה על חשבון סופי  .48

יגיש לחברהה 48.1  כל העבודות חשבוןים מבתוך חודשי  , באמצעות המפקח  ,קבלן  סופי    גמר 
לפי הוראות סעיף זה, בשינויים המחוייבים,   ,("החשבון הסופי"  -של כל העבודות )להלן 

ואת  כל  את   יפרטובו   בוצעו  אשר  לביצועכל  העבודות  בהם  השתמש  אשר   החומרים 
ידי ויכלול את כל סעיפי ון המחירים   תוך צי   העבודות החברה, על    העבודה שאושרו על 

 .  החוזה ובהתאם לתנאיונו של הקבלן  חשב
 

יחייב   ולא  יתקבל  לא  סופי  כלל את  תאחשבון  כן  כל הפרטים שחייב   החברה אלא אם 
ידי על  חתומה  הצהרה  לו  וצורפה  בו  לכלול  כל ,הקבלן  הקבלן  את  כולל  החשבון   כי 

 עוד כל תביעות שהן כלפי החברה מלבד  ר לחוזה זה ושאין לו עשו על ידו בקש ות שנ העבוד 
מתוך   החשבון החלק  של  הסופי  על    הסכום  הצהרה  טופס  עפ"י  שולם,   רדעהי שטרם 

 .יא'נספח תביעות, המצ"ב לחוזה זה כ 
 

זה, בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי )הן ביחס לכלל העבודות נשוא חוזה   48.2 
היתר את  רוייקט" שיבצע, בנפרד( את כל המסמכים הקשורים בו, ובין  והן ביחס לכל "פ

 המסמכים כדלקמן: 
 

נהל לפיתוח תשתיות  י המ  יותת הלאומ ו יתמשרד התשהגשת חשבון סופי בהתאם לדרישות ה  .א
 . ביוב

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב .ב
 

ניתוחי המחירים,  ם מבוססים  , כולל מסמכים עליהשינויים/ניתוח מחירים לעבודות חריגות .ג
 עותקים.  3-ב

 

 ומתכנן . מודד  יפס על גבי נייר חתום ע"מוד, ו  DWGתוכניות עדות בקובץ ממוחשב  .ד
 

 . חוזה זה ת לפי הוראו  טיב/ערבות בדק .ה
 

כנספח  ה .ו בנוסח המצורף  תביעות הקבלן  כל  על העדר  ויתור  וכתב  בנוסח אחר    יא'צהרה  או 
 . החברהידי  על אשר יקבע

 

ף, שהקבלן פינה את אתר העבודות מכל מיני שיירים, חומרי בנין, ציוד, צרי  מהמפקחאישור   .ז
 בית שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר העבודות. 

 

 תעודת השלמה.  .ח
 

המסמכים ו/או הנתונים המפורטים במסמכי המכרז האחרים, לרבות במפרטים הטכניים    לכ .ט
 המיוחדים. 

 

 . החברה יאשר יידרש ע"כל מסמך  .י
 

)שברשי  48.3  היחידה  מחירי  של  המכפלות  יסוד  על  סופית  יקבע  שבוצעו  העבודות  מת ערך 
שנמדדו,   בכמויות  שבהכמויות(  בהנחה  והצעת בהתחשב  למכרז  הקבלן  של  יפות  פכבו 

להוראות החוזה, ואולם, מוסכם כי התמורה המגיעה לקבלן עפ"י החוזה עבור העבודות  
רים והעבודה, שהם בגדר פרט לוואי הכרוכים ניתנת גם עבור כל פרטי החומרים, האביז
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נאות ושלם של העבודה, אף אם לא נכללו פרטים אלה במפרטים, בתוכניות,    עם ביצוע 
 במסמכי החוזה האחרים. וא ברשימת הכמויות והמחירים

 

המפקח יקבע אם פרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבע כך, יבצעו הקבלן    
 שהו. ללא תשלום נוסף כל

 

  60בתיקונים(, תוך    החשבון הסופי ייבדק ויאושר על ידי המפקח והחברה )כפי שהוגש, או  48.4 
 ימים )ששים ימים( ממועד הגשתו למפקח. 

 

 שבון הסופי מהווה הוראת תשלום ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו.  חה  אין 48.5 
 

ו 48.6  לעיל  התנאים  כל  מילוי  כי  מובהר  ספק,  הסר  תנאי  למען  הינה  המסמכים  כל  המצאת 
בלן לא יהא זכאי לקבל סכום ן, הקכמו כאת יתרת החשבון הסופי.  לזכאות הקבלן לקבל  

כן אם  אלא  הסופי,  בגין החשבון  העבודות  יק  כלשהו  על  השלמה  תעודת  המזמין  מן  בל 
  44כולן, ו/או השלים את כל התיקונים שנדרשו במסגרת תעודת ההשלמה, כאמור בסע'  

 לפי המאוחר.  לעיל,  
 

, ואין לקבלן הזכות  חברהמההחשבון הסופי ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן   48.7 
י מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה  וטי בכל תביעה או דרישה שלא מצאה בחברה  לבוא ל

 מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת. 
 

ביניים או תשלום ס החברה רשאית   48.8  כל סכום המגיע באותה עת  לנכות מכל תשלום  ופי 
  זכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין עפ"י הוראות החוזה, וזאת בין אם נלחברה    מהקבלן 

 בות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.גלהחברה  אם לאו, ומבלי לגרוע מזכות 
 

ערוך  לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח ל  48.9 
שבון זה  יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וח  את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל

 הקבלן, ויחייב את הקבלן.ייחשב כאילו נערך על ידי  
 

)"אישור    רחאל 48.10  תעודה  המפקח  יוציא  הסופי  אישורהחשבון  יפרט  תעודת  בה   )"
לב לשלמם  שאין  סכומים  על  ויורה  לו,  שיש  שונות  עבודה,  הסתייגויות  כל  ביצוע  טחון 

אחר הוצאה,  כל  וכו'.   תשלום  ואבדן  נזק  בכל  ונשיאה  האישור יות  תעודת  פי  על 
ללוח   שיגיעובהתאמה  הכספים  לקבלן  ישולמו  כספים    והתשלום,  ימנעו מתשלום  או  לו 

 ישולמו כספים לחברה, הכל לפי העניין.  לקבלן או
 

בהן  אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותי  48.11  ואין  תנאי מתנאי החוזה,  כל  לפי  ו 
רשאי לעכב  מזמין לפי חוזה זה, והמזמין יהיה  ויתור על כל זכות מזכויותיו של ה  משום

 ה או הדין. אם הוא זכאי לכך לפי הוראות החוז ,או ו/או לא לשלם כל סכום שה
 

להלן, בתוך  תשלום יתרת התמורה על פי החשבון הסופי יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל ו  48.12 
 . והחברהאושר החשבון הסופי על ידי המפקח  )תשעים( ימים מתום החודש בו 90

 

הקבלן   48.13  של  הסופי  לחשבון  אישור  שכל  במפורש  בזה  כפוף  "עמוסכם  יהיה  המפקח  י 
 דעתו של המפקח. לבדיקה חוזרת ולתיקון לפי שיקול 

 
 מחיר סופי ותכולת מחירים  .   49

במפורש   49.1 נקבע  לא  ממסמכ   אם  במסמך  את  אחרת  מקרה  בכל  יראו  המכרז,  התמורה  י 
חוזה   לפי  לקבלן  הצעתו,המגיעה  על  בהתבסס  עבור    תככולל  זה,  המלא  התשלום  את 

 חייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין היתר עולות וההתפ ה  כל העבודות,  ביצוע
 : את כל האמור להלן

 

והחו א. הציוד  העבודה,  הפחת,כל  לרבות  מוצרים    מרים,  זה  עבודות  ובכלל  מכניים, 
 ל פי החוזה. לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ע

 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין.   ב.
 

 ירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.  זה  יעאמצ ג.
 

, דרכים זמניות, אמצעי  אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות ד.
והפרדת מיגון  אמצעי  ותמרור,  אח  שילוט  ציוד  וכל  הוצאות  תנועה  לרבות  ר 

 .  דהובע ם ההרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיו
 

שנסתיימו,   ה. עבודות  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת 
 אחזקתם והגנה עליהם.  
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          ______ __________                           ___________________________________ 
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 ם אחרים לפי החוזה.  העתקי תוכניות או מסמכימדידה וסימון, הכנת  ו.
 

 ולת ועודפים ממנו.  ניקוי אתר העבודה וסילוק פס ז.
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   ח.
 

ו/או  וה  םילומ התש ט. במיבדקות  דוגמאות  ו/או  דגימות  בבדיקת  הכרוכים  הוצאות 
ב  הכרוכים  וההוצאות  והתשלומים  המפקח,  ידי  על  מאושרים  העמסות  במכונים 

ות  ובניסויים באתר העבודות, לרבות החומרים והמוצרים אשר ידרשו לשם בדיק 
 כלשהן, ולרבות הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם. 

 

התוכניות,  וצהה  כל י. לפי  העבודות  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא  וסוג  מין  מכל  אות 
י התחייבויותיו על  לרבות ההוצאות, הרווחים והנזקים של הקבלן בקשר עם מילו

 פי חוזה זה.  
   

כדי      249. זה  בסעיף  באמור  של  ל  מכ לגרוע  אין  כוח  או  לעכב,   החברהסמכות  המפקח  ו/או 
 כל דין. ף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי יסו לחלט, לקזז, להפחית או לה

 
 תשלום מע"מ .50

תשלום    ביום ביצוע התשלום, וכללכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה  
 יעשה כנגד חשבונית מס כדין.

 
 תייקרויותה .51

   .הז זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתאם לחוזההקבלן לא יהיה  51.1 
 

בנספחיו   51.2  ו/או  בהסכם  אחר  מקום  בכל  האמור  כי    -למרות  מפורשות  בזאת  מובהר 
ה  ידי  על  לקבלן  תשולם  ובש באופ  "חברה"התמורה  ללא  ן  בהסכם,  המפורטים  יעורים 

 דות וללא כל תוספות. התייקרויות, ללא עדכון מחירים לתחילת העבו
 

עדכון מחירים ו/או כל תוספת גם אם מועד   וא למען הסר ספק, לא תהיינה התייקרויות ו/  51.3 
ידי    תחילת  על  יידחה  העבודות  העבודה  ביצוע  שיקו  מזמין  פי  ועל  שהיא,  סיבה  ל  מכל 
   עדי.ה הבלדעת

 

המועדים 51.4  וכן  התמורה  כי  הצדדים,  ידי  על  בזאת  ומוצהר  ואופן  מוסכם  השיעורים   ,
ניתנים   ואינם  ומוחלטים  סופיים  הינם  לעיל,  מבל    .ילשינוהתשלומים  מהאמור  לגרוע  י 

שכר  החומרים,  מחירי  התייקרויות  את  מראש  חזה  לא  כי  מלטעון  מנוע  יהיה  הקבלן 
 ם כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה. דרושירים ההעבודה ויתר הדב

 
 

ל  51.5  לא תגיע לקבלן כל תוספת, לרבות תוספת הפרשי הצמדה  עיל,  מבלי לגרוע מן האמור 
ע  ,למדד הזמנים   ותד ובבגין  בלוח  נקבעו  אשר  למועדים  ומעבר  בפיגור  בוצעו  אשר 

  כמו כן,  .זה זהם בחואו במועדים אחרים הנקוביעל פי החוזה והמפרט הטכני  המאושר  
 . י החוזהעל פ ושלא   תוספת פיגורים בגין חשבונות אשר הוגשו בפיגור לא תגיע לקבלן

 
 וערבות לתקופת האחריות/הבדקע"( וצי)לעיל ולהלן גם "ערבות ב ערבות לקיום החוזה .52

התחייבו 52.1  מילוי  החוזהית יולהבטחת  פי  על  מקצתן  ו  או  הקבלן  כולן  ימציא  ע,   דלחברה, 
החוזה  מועד בצמודת  מותנית  בלתי  מקורית  בנקאית    ערבות  ,חתימת  של  מדד    5%סך 

,  (מ")כולל מעלפי כתב הכמויות לאחר הנחת המציע  הכולל של העבודות  העבודות  מהיקף  
כ  בנוסח  אהמצורף  תהא      לחוזה.   ' נספח  תקופתהערבות   לתום  עד  החוזה,    בתוקף 

 בתוספת חודשיים.  
 

הקבל ידי  על  שתימסר  ערבות  ב כל  תהא,  לעיל,  כאמור  לחברה,  להבטחת  ן  השאר,  ין 
 : להלןתשלום ההוצאות והנזקים כמפורט 

 

 ירה או אפה   לחברה עקב או בקשר עם כל  םלהיגרל נזק או הפסד העלול  כ 52.1.1
כלשהו  תנאי  החוזה  מילוי  הבדק/האחריומתנאי  בתקופת  לרבות  וכן    ת , 
 .לפי ההסכם ה להם לדעת שהחברה זכאיתלתשלום פיצויים 

 

להתחייב   52.1.2 או  לשלם  או  להוציא  עלולה  שהחברה  והתשלומים  ההוצאות  כל 
  עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה   בקשר םבה

   .הקבלןל  לביצוע העבודות או למעשה או למחדל ש כל שהיא בדרך הר והקשו
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ובדק   52.1.3 שיפוצים  השלמות,  תיקונים,  הוצאות,  חלק    , העבודותשל  כל  כל  או 
 .לעמוד בהן  עמדה או שהיא נדרשתהחברה מהן, אשר 

 
ההפרלהחזרת   52.1.4 הביניים  כל  בחשבונות  מטעויות  הנובעים  והסכומים  שים 

 . יובחשבון הסופ
 

מקצתו, בפעם    ת כולו אובכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבו 52.2 
כלשהו, חייב    מהערבות סכום   ותה לגבותהשתמשה החברה בזכ.  במספר פעמים  אחת או

 אתהמקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בז   הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום
לקבלן בהתאם   או לנכות מתוך התשלומים המגיעים/ו  הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבות

מ ו/או  זה  כלשהי  סיבהלחוזה  ולהחזיקו    אחרת  מהערבות  שגבתה  לסכום  השווה  סכום 
 .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. קדון בידהיכפ

לקניינ   החברהע"י  סכום הערבות שנגבה     לקבלן    הייהפך  הגמור והמוחלט מבלי שתהיה 
 .בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך החברהוא כלפי בל זכות כלשהי

 

 לבד. על הקבלן בתחולנה ת הנ"ל  יוכל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבו  52.3 
 

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  52.4 
 

)ולא  של הערבות  ך את תוקפההקבלן יארי יום לפני פקיעת    30יאוחר מאשר  , מעת לעת 
וזאת  ףקות המזמין(  בידי  אשר  ועוד    הערבות  העבודה  ביצוע  לגמר  כן    90עד  כמו  יום. 

על ידי החברה, בין    דרש לעשות כןהקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיי
ל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך  בשל הארכת החוזה על ידי החברה, או בשל כ  אם

יוכל המזמין לחלטה,  ו  זהיסודית של הסכם    היהווה הדבר הפר   ות הבנקאית,את הערב
 מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. 

 
כי ההיקף ל העבודה עלה על הסכום שהיה ידוע בעת חתימת שהו יתברר,  אם במועד כל
ייב הקבלן להמציא לחברה, לפי דרישתה הראשונה, ערבות בנקאית נוספת  ההסכם, מתח 

מכלל ההיקף המשוער    5%סכום ערבות הביצוע(, כך שתעמוד על  )או להגדיל את    רומכא
 . דלה המשוערתלרבות בגין ההג –כולל מע"מ של העבודה 

 

רק 52.5  לקבלן  ישוחררו  שלה,  מחולטת  בלתי  יתרה  כל  או  החוזה  לקיום  לאחר    הערבות 
על   הצהרה  לחברה  ימציא  שהקבלן  לאחר  לקבלן,  החוזה  יתרת  ,  תביעות  רדעהי תשלום 

וקיים  יא'בנוסח המצורף כנספח   וכן לאחר שהקבלן המציא לחברה את כל המסמכים   ,
   מפרט הטכני.זה, לרבות באת כל התנאים הקבועים בחו

 

ל 52.6  הערבות  לשחרור  כתנאי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  החוזהמבלי  )ערבות    קיום 
טיב  הביצוע( בדק/ערבות  ערבות  לחברה  ימסור  הקבלן  התחייבויותיו  ב הל,  כל  טחת 

בלתי מותנית צמודת  מקורית  בנקאית    ערבות  י חוזה זה, שתהאלתקופת האחריות על פ
הי  5%ל  בשיעור שמדד   ידי הקבלן במסגרת קף העבודות  מסך  על  שבוצעו  )כולל מע"מ( 

הערבות תהא בתוקף      "(.ערבות הבדקלחוזה )להלן: "  'פח אסנהחוזה, בנוסח המצורף כ 
 ן, עפ"י הוראות חוזה זה. הבדק בקשר לעבודות ו/או איזו מה תלמשך כל תקופ

 

 מחוייבים. הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים ה 52.7 
 

לעבודות,   52.8  בקשר  החברה  כלפי  דרישות  ו/או  טענות  הועלו  ו/או  תביעה  הנובעות  הוגשה 
תוקפן את  להאריך  רשאית  החברה  תהא  הקבלן,  של  מחדל  ו/או  מן  איז   לש  ממעשה  ו 

ההליכים  של  המלא  וסילוקם  לסיומם  עד  וזאת  עת,  באותה  בידה  שיהיו  הערבויות 
 אלה.   הקשורים בתביעות ו/או דרישות

 
  החברה   אין בהוצאת הערבות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות 52.9 

פי   על  ו/או  דין  כל  פי  על  בגין הפרת התחייבהכנגד הקבלן  פי  ויו הסכם,  על    . הסכםה תיו 
בהמצאת   הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  הבנקאיות    הערבויות.הקבלן  הערבויות  בכל 

 . קבלןיהא זהה לשם השם המבקש בערבות הנזכרות לעיל, 
 

 הפרות ופיצויים  -פרק ט'    .53

הינם  בחוזה זה, כולל, בין השאר, נספחיו,  המפורטים  ים כי המועדים  מוסכם בין הצדד   53.1
ממנה    עיקריים  םיתנא חלק  כל  או  העבודה  מסירת  במועד  ואיחור  זה  בחוזה  ויסודיים 

מוסכמים וקבועים מראש   יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויים
 שקל לכל יום של איחור.  1,500בסך של 
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האיחו 53.2 האמור  אם  עלר  של    יעלה  הקבלן ימים  30תקופה  שעל  הפיצויים  סכום  יוגדל   ,  
 . נ"לתקופה ה איחור מעבר לשל לכל יום ש"ח  4,000סך של  ל לחברה  םלשל

 
אלה 53.3 במועד   יםצמוד   יויה  סכומים  הידוע  הבסיסי  מהמדד  ועד   למדד  זה  חוזה  חתימת 

 בפועל.  םדוע במועד תשלומלמדד שיהא י
 

ב  אין 53.4 והחברה תהיהמשום   סעיף זהבאמור  לפיגורים הנ"ל    רשאית  הסכמה של החברה 
זה במידה ויגרמו לה   מהסכומים הנקובים בסעיף  מים גבוהים יותר סכו  קבלן המ  לתבוע 

 .נזקים בסכומים גבוהים יותר
 

,  36,  35,  25,  23,  15-18  מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  ולהלן  לעיל  מבלי לגרוע מהאמור   53.5
יסודית  45,  39-42 ויסודיים והפרת כל  אחד מהם תחשב כהפרה    הינם תנאים עיקריים 

את    לש המזכה  וקבועים    החברההחוזה  מוסכמים  בסך  מבפיצויים  שקל   100,000ראש 
ועד למדד שיהא ידוע בעת  כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה  

    התשלום בפועל.

מהיותה   לגרוע  כדי  לעיל  באמור  בנסיבות    שלאין  זה,  בחוזה  אחר  סעיף  כל  של  הפרה 
יסודית של ה  כל  כסההעניין, הפרה  ולפי  לפי החוזה  ם, אשר תזכה את החברה בסעדים 

 דין. 
 

  אחר התחייביותיו   אם לא ימלא הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי   53.6 
החברה לבצע את העבודה  לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אם במעשה ואם במחדל, רשאית 

ולנה על  צאות הכרוכות בכך תח וה ההאמורה על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, וכל  
 הקבלן.  

 
רשאית   53.7  תהיה  סכומי  החברה  את  האמוריםלחלט  והפיצויים  מן    ע'בס ההוצאות  זה 

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן  לנכות סכומים אלה  הבנקאית ו/או  הערבות  
איןבמהקבלן    םלגבות רשאית  תהא הניכויים  או  הפיצויים  תשלום  אחרת.  דרך   וב  כל 

התחייבות    כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מכל
 .חוזה ולפי כל דיןהאחרת לפי 

 
לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים   53.2-ו  53.1בסעיפים ע מהאמור מבלי לגרו 53.8 

 לה  םי נ המוקעדים והתרופות  שבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסיח
 על פי חוזה זה ועל פי כל דין :

 

נכסי    א. לגבי  עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  הוטל 
כ הפעולה  הקבלן,  או  והעיקול  חלקם  או  הוסרו   ולם  או  הופסקו  לא    האמורה 

 צועם. יום  ממועד בי 30לחלוטין תוך 
לנ ב. מונה  או  רגל  פשיטת  התראת  הקבלן  נגד  כולם    י סכהוגשה  חלקם,    אוהקבלן, 

או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת  כונס נכסים זמני  
תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או    רגל, במקרה של הקבלן שהוא

ו שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה  שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק א
  אורכה אואו חלקם, או שיזם פנה לנושיו למען יקבל    םלאו לסידור עם נושיו, כו 

סעיף   פי  על  איתם  הסדר  למען  או  חדש(,   233פשרה  )נוסח  החברות    לפקודת 
 .1983-התשמ"ג

גילה לחב ג. כי לא  רה לפני  אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או 
החלטת  יחת על  להשפיע  כדי  בה  שהיה  עובדה  זה  חוזה    על   ם ולחת  החברהמת 

של   ד..חוזה זה דעתה  להנחת  ,  כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה  החברההוכח 
בב המפקח  לדעת  מתקדם  שאינו  או  ביצועו,  את  הפסיק  בקצב  או  העבודות  יצוע 

 . המבטיח את סיומן במועד הקבוע
של   .ד דעתה  להנחת  הציע     הברהח הוכח  או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  הקבלן  כי 

כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה   ה א שוחד, מענק, או טובת הנ
 או ביצועו. 

משנ ההקבלן   .ה קבלן  מעסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  בביצוע   הסב 
 .העבודה בלי הסכמת החברה 

או   .ו בביצוע העבודה  ואינו  שהוכשאין הקבלן מתחיל  ביצועה  א מפסיק את מהלך 
 להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה.  חק ימים להוראה בכתב מהמפ  7מציית תוך 

 . כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה .ז
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אין הקבלן   .ח כלשהי  ממלא התחייבות  נו  אינ כאשר  פי  מהותית  על  מהתחייבויותיו 
ן את ההפרה במועד שנקבע לכך על ידי החברה, לפי  מתקואיננו   חוזה זה בהתאם

 בהודעה בכתב שניתנה לקבלן בעניין זה.  החברה לש שיקול דעתה הבלעדי
 

לה על   זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים  החברההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא   53.9
כאית לבטל  ז  ה החברין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא  פי חוזה זה ועל פי כל ד

כשהם נושאים ריבית      ןלאת החוזה, לקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקב
המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבות ממועד התשלום לקבלן,    חשבבגובה ריבית  

בפ הסכומים  השבת  למועד  מאתר לחברהועל  ועד  הקבלן  של  ידו  סילוק  את  לדרוש   ,
קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את ביצועה  זה  העבודה, ובמקרה של ביטול החו

לת אחר,  קבלן  הערבות    עוב באמצעות  את  ולחלט  החוזה  הפרת  על  פיצויים  מהקבלן 
 .הבנקאית

 
תיתן    החברההחליטה   53.10 החוזה  את  כך  החברהלבטל  על  הודעה  )להלן  לקבלן    : בכתב  

 "הודעת ביטול"(. 
 

הקבלן לא יעכב את    ידית את אתר העבודה.ת מעם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנו 53.11
הקבלן מוותר בזאת מראש    ו/ או טענה כלשהי שיש לו.  העי פינוי אתר העבודה בגין תב
 ובמפורש על כל זכות עכבון. 

 
יהא הקבלן  53.12 לקבל את שווי  עם קבלת החזקה באתר העבודה  על    זכאי  העבודה שבוצעה 

סכום אחר    פקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכלת המקביעידו, עד למועד הודעת הביטול לפי  
הור  פי  על  מהקבלן  זה.  תואהמגיע  באתר   החברההחליטה    חוזה  החזקה  את  לתפוס 

העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על  
בנוסף  חש ישא,  והוא  הקבלן,  בתוספת  לבון  האמורות,  כתמורה    17%הוצאות  מהן 
 שרדיות מימון ותקורה. ות מהוצאל

 
  בהודעה את   ויציין  כך המפקח לקבלן בכתב,    לעאת אתר העבודה, יודיע    החברהתפסה   53.13 

פירוט   ואת  העבודה,  אתר  תפיסת  למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  המשוער  הערך 
 הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה. החומרים,

 
ו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל בודה, ויהיאת אתר הע  החברהתפסה   53.14 

ם  מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים  הציוד והמתקני  שועת שהיא לדר 
תוך   זו  לדרישה  הקבלן  ציית  לא  ואם  מהם,  חלק  כל  רשאית    15או  על  החברהימים   ,

ל  אחראית לכ  ה, ולא תהאחשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיני
רשאית להשתמש   ברהחהנזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא  

בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן  העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי  
 . ןכל סכום שיגיע לחברה מאת הקבל

 
העבודה  נ 53.15  אתר  בק  -תפס  כלשהו  לסכום  זכאי  הקבלן  יהא  לחוזה,  לא  בכפוף  שר  אלא 

 להלן.  53.16לאמור בסעיף קטן 
 

הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו    דה, זכאי וב עאת אתר ה   החברהתפסה   53.16 
  53.13קטן  יף  סע  יהמפקח לפ   על ידו עד לסיום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי  
ב ידי  ושנמכר   העבודה  ראתוכן לתשלום עבור החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו  ו על 

ל לפי השווי והערך  ור, הכמאכשנתפסו    ציוד ובמתקניםב, או לתשלום דמי שימוש  החברה
עקב   לחברההנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו    שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות,

לן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על  י הקב על יד  הפרת החוזה
 . החברהידי 

 
 גרוע מהן. כל דין ולא ל יפלפי החוזה ול החברההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  53.17 

 
 שונות  -פרק י'  

  זכויות יוצרים .   54

,  לחברהי הקבלן תהיינה  על יד פקנה  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסו
עם סיום העבודה     י שיקול דעתה הבלעדי.אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפ 

הקבלן   גליו  לחברהימסור  כל  הא  תונ את  הביצוע  השרטוט  פי  על  מעודכנים  כשהם  ורגינליים 
 בפועל. 
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 שימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומית וכמויות .55

 ים אספקת המ  55.1

ולשימוש            על חשבונו את המים הדרושים לביצוא העבודה  יספק  עובדיו.  במידה    הקבלן 
של החברה וזאת   קת מיםפסאמקווי    וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודת מוצא

 בתנאי שיתקין שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח.   

הסידו  כל  את  הוא,  חשבונו  על  יעשה,  הדרוהקבלן  להעברים  למקום  שים  המים  רת 
מי צינורות,  הנחת  משאבות,  הפעלת   : כגון  בהם,  רזרביים, השימוש  מיכלים  כלים, 

 מכוניות וכו'.   

באספקת    הקשורות  ההוצאות  יכללוימהכל  הנקובים  ובהובלתם,  היחידה    ם  במחירי 
 הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד. 

 
"י המפקח ישלם הקבלן לחברה תשלום קבוע  יתועד ע  רשת אשר  על כל מקרה שימוש במי          

 כחת כמויות עובדן המים. ₪ מבלי הו 1000.00על סך של  
 

 אספקת חשמל  55.2

את   חשבונו  על  יספק  העבודות שחההקבלן  לביצוע  הדרוש  דיזל    מל  הפעלת  ידי  על 
העבודה   בשכנות לאתר  הנמצאים  לקווי חשמל  ו/או התחברות  כל  גנרטורים  ויעשה את 

 ת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח. ורים כגון :  קבלהסיד

 ם יהקשורות באספקת חשמל, כאמור לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקוב  וצאותכל הה
 בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד.

 
 תשלומי עבודה יומית )רג'י(  55.3

לבצע   55.3.1 לקבלן  להורות  רשאי  ו/או המפקח  השינויים  מן  בעבודה    חלק  התוספות 
רג'י(.  הוראות המפקח  תנתנה בכתביומי )עבודות  ב  ת  על  יומן העב ותכתב  ודה 

לו הוראה כתובה    הנ תאין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניידי המפקח.  
תי העבודה  שיטת  לגרוע  כאמור.   כדי  בכך  אין  אולם  המפקח,  ידי  על  קבע 

דה או לכל  ול העבודה, לטיב העבובלן לפי חוזה זה לניהמאחריות כלשהי של הק
 לו גם על עבודות אלה. עניין אחר הקשור בעבודה והוראות החוזה יחו 

 

לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא    רולמען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמ 55.3.2
דרישה כל  אדם    אחר  כל  של  העבודה  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  מטעם 
על   בביצו המועסק  מטעמו  ו/או  או  ידו  היומית,  העבודה  ציוד  ע  פסילת  בדבר 

ל  הכל  היומית.   העבודה  בביצוע  הקבלן  מלשמש  המפקח.   של  דעתו  שיקול  פי 
ות מהחלפה  ונו וכל ההוצאות, הנובע בשחיחליף את המועסק והציוד, כאמור, על  

 כזו, תחולנה עליו. 
 
 

ייקבע   55.3.3 כמויות,  בכתב  מתאימים  ערכים  היומיבהעדר  העבודה  מחירי  ידי  ו  על  ת 
בהתב לעניין.   המפקח.  ישירות  הנוגעים  והעלויות  המחירים  כל  על  סס 

  ת והמחירונים הנזכרים בסעיף קטן זה כוללים כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרב 
ציו הבאת  הוצאות,  הוצאה  רווח,  וכל  ממנו  והסעתם  העבודה  לאתר  ופועלים  ד 

 אחר.
 

סוג העבודה  יהיה בהתאם לתפקידם ועסקים בעבודה יומית,  סיווג הפועלים, המו   55.3.4
המ כי  מסכים  הקבלן  לביצוע.   עליהם  שיקול  שהוטלה  לפי  שיקבע,  הוא  פקח 

 בעבודה.   ודעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצ
 

ואין   55.4 בלבד  אומדן  אלא  אינן  העבודה,  הזמנת  של  הכמויות  בכתב  המפורטות  הכמויות 
למ לראותן   לבצע  הקבלן  שעל  לככמויות  התחייבויותיו  במילוי  כמויות  עשה  החוזה.   פי 

 צוע בפועל.העבודה לתשלום ייקבעו לפי בי
 
 מדידת כמויות העבודה למדידה 55.5 

ידה וכן עבודות על פי פקודת שינויים,  תחולנה על העבודה למד   ההוראות סעיף ז 55.5.1
 שהוסכם במפורש כי תימדדנה.

 

בי העבודה, כי  , בסיומה ו/או בכל שלב משלח רשאי לדרוש במהלך העבודההמפק 55.5.2
 וצעו על ידי הקבלן. תיערך מדידה של כמויות העבודה שב
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

ה על ידי המפקח והקבלן ו/או  ניש כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתע 55.5.3
תאם  יות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.  בה על סמך חישובי כמו

המדידות תירשמנה בספר    כללי, הכל לפי העניין.  כל לשיטה המפורטת במפרט ה 
 דות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.המדידות או ברשימות מיוח 

 

במ  55.5.4 אחרת  צויין  לא  נט   טר פאם  עבודה  כל  תימדד  לפרטי  הכללי,  בהתאם  ו, 
ן, ללא כל תוספת  התוכניות כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניי

פחת   את  עבור  כולל  ומחירה  כיוצ"ב  שאינן  או  והעזר  הלוואי  עבודות  כל  ערך 
 ים נפרדים. נזכרות בסעיפ 

 

על כוונתו לעשות כן ועל    ן לבלפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לק 55.5.4
הקבל לו.   הרצוי  ממלא  המועד  לשלוח  או  הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  ן 

למפקח   ולעזור  זה  לצורך  חשבונו  מקום  על  המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא  או 
 בקשר לכך.  ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים 

 
 קיזוז . 56

וב, בין קצוב ובין שאינו  ח פי חוזה זה כל    לערשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן    החברה
ת סעיף  דין. הוראוכל  קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי  

יצוע  . הודעה על בלגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת  החברה אינן גורעות מזכותה של  זה  
 כאמור, תשלח לקבלן. הקיזוז,

 
   הרבהחביצוע על ידי  . 57

והוא    כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה   57.1
ואשר נמנע מלציית להן על    החברהאו  ו/פקח  מ , והוראות אשר קיבל מאת המלבצענמנע  

, רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים  ברהחהאף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה  
 . הדין זכות אחרים לפי החוזה או וא  וזאת מבלי לגרוע מכל סעד

 
  בהוצאות אשר  57.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן    החברה     57.2

ל בביצונגרמו  אוה  כל  בתוספת  ע  הוראות,  או  התחייבויות  כהוצאות    17%תן  שייחשבו 
מימון  כללי ניכוי   ותקורה  ות,  ידי  אחרת  קיזוז/על  דרך  בכל  או  החוזה  וב שי חב .  משכר 

המדד  שבין  ביחס  הכפלתן  ידי  על  למדד  ההוצאות  יוצמדו  כאמור  הקיזוז  או  החיוב 
האחרון אשר היה ידוע  מדד  הזוז לבין  האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקי

התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור  ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל  
 . החברהלעיל על ידי 

 

קטן    ה רבהח    57.3 בסעיף  האמורות  ההוראות  או  ההתחייבות  בביצוע  תתחיל  לפני                       57.1לא 
 ימים לקבלן.   7מתן התראה של 

 
לגבות    החברה ל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות  אין באמור לעי   57.4

 רך אחרת.דאת  הסכומים האמורים מן הקבלן בכל 
 

  ותצוע העבודיב סיכול המשך .58

שהוא   58.1  זמן  בכל  יתגלה  או כי  אם  כולה  העבודה  בביצוע  להמשיך  אפשרות   מקצתה אין 
עליון,   כוח  סיבהאו  מפאת  שאין  חא כל  הקבלן  רת  יפנה  עליה,  שליטה  ולחברה  לקבלן 

, לתת לקבלן אישור  והמוחלט  ול דעתה הבלעדילפי שיק רשאית,   לחברה והחברה תהיה
, והקבלן ימלא אחר  האו מקצת  הלהמשיך בביצוע העבודה כול   תור שאפ אין   אכן   בכתב כי 
 ודסילוק ציהחברה בכל הנוגע לאי המשך ביצוע העבודה כאמור, ובכל הנוגע ל הוראות 

 .וחומרים הנמצאים במקום
 

  יהיה   58.1 שרות המשך ביצוע העבודה לפי סעיףי אפשל א  הסכום שישולם לקבלן במקרה 58.2 
ב שבוצעה  העבודה  הא עו פ ערך  מתן  לתאריך  עד  האמורל  למחירים  ,  ישור  בהתאם 

 לעיל.  43וכאמור בסעיף  ובפקודות השינוייםבהצעת הקבלן למכרז, עורים יולש
 

בסעיף   58.3  כאמור  הסכום  הוא    58.2תשלום  וסילוק    יהווהלעיל  תבמלא  כל  של    יעות סופי 
החברה,  הקבלן מ  כולל  כלפי  הוצאות  עבור  ותביעות  לפיצויים  שנגרמו  חו יתביעות  דות 
נגד החברה מכל מין    ותכל תביעה תביע  (על  והוא מוותר)  תהיינהקבלן לא יהיה  לו ,כאמור
 . תלביצוע העבודושהם בנוגע  וסוג
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

והקבלן   58.4  עבודה,  מתקני  ו/או  ציוד  לסלק  לקבלן  החברה  סילקהורתה  או  כולם   ם,לא 
לפי סעיף  החברה    תלהוראו בהתאם  שלא ביצע פעולה אחרת    העבודה או  מקצתם ממקום

בכל דרך  חשבון הקבלן, בעצמה או  רשאית החברה לבצע את הפעולות האמורות על,  58.1
  שייחשבו)שבעה עשר אחוזים(  17%ת בכך בתוספת  כווהקבלן ישא בהוצאות הכרו ,אחרת

 . כהוצאה משרדית
 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -אי ש אושימו  .59

או  ו/כויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים  מוש בזיש  מלעשות  החברה הימנעות       59.1
בכלל, ואין    אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או   -כללב

 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 
 

מצד     59.2 לא  החברה  הסכמה  מסוים  במקרה  זה  חוזה  מתנאי  לסטות  המפקח  יה  הת  ו/או 
 קדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. ת

 
או מטעמה לא   החברהכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי      59.3

של   בזכויותיה  בקשר   החברה יפגעו  הגנה  או  צידוק  לקבל  ישמשו  אי    ולא  או  הפרה  אם 
 . כויותיהזמ על זכות  החברהצד הקבלן, ולא יחשבו כויתור מצד מ יוםק

 
 שינוי  החוזה     . 60

ה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים  כל שינוי מהוראות חוזה ז
 א מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. והקבלן יה 

 
 ה החוז סיום . 61

לקבלן לא  לן ובקל יום    20רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של  תהא    החברה
כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה    תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,

על   שבוצעו  עבודה  הזמנות  התנאים  בגין  פי  על  כאמור,  ההפסקה,  למועד  עד  בפועל  ידו 
   מפורטים בחוזה זה.ה

 
 מיצוי ההתקשרות    . 62

הם במלואו,  המוסכם והמותנה ביני  תא וזה זה משקפים נכונה  חמוסכם בין הצדדים כי תנאי  
התחייבויות,  ולא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים    החברהוכי  

 בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  בעל פה, שאינם נכלליםבכתב או 
 

 סמכות שיפוט . 63

ים  כלבתי המשפט המוסמורק    ךאשיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא  סמכות ה
 בלבד.    בחיפה 

 
 הודעות   . 64

במבוא לחוזה.  במכתב רשום לפי כתובות הצדדים  במסירה אישית או  הודעות הצדדים תהיינה  
הודעה   הנ"ל  שכל  הכתובות  לפי  רשום  תישלח  הבמכתב  כאילו  בתתיחשב  לנמען    72וך  גיעה 

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.
 תוםח ה ולראיה באו הצדדים על

 

 ______________                            _______________ 
 החברה                                                                  הקבלן                                

 אישור עו"ד

 
(  "בלןקה"  )להלן:  ______________  של  _____________  עו"ד  ________________  "מאני הח

  ________________________   ל חוזה זה ה"העחתמו בפני    ____________  מאשר בזה כי ביום
י מסמכי ההתאגדות  ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פ   בשם הקבלן, כי אצל הקבלן נתקבלו כל

  ת בילהתקשרות והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחי   ןדישל הקבלן ועל פי כל  
 .את הקבלן

                                                                                                              _________________ 
 עו"ד                                                                                                                            
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 ' אנספח 
 

 
         לכבוד:

 )להלן: "החברה"(  מועצה אזורית עמק יזרעאל  
 
 

 .           ערבות בנקאית מספר                הנדון: 
 
 

_______ על   מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  )להלן:  פי   _____
לסילוהמבקשים" כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  לס  ק"(  עד  סכום  )במ   ך כל   ₪ ילים:  ________ 

להלן   כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת   )₪  _________
" הצמדה )להלן:  מס"(הפרשי  מכרז  עם  בקשר  לישוב    ביצוע  -_________ '  ,  ביוב  מערכת  הקמת 

חמר ההתקשרות    הסוואיד  וחוזה  המכרז  מסמכי  פי  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  להבטחת   ,
 גרתו.  סמב
 

ימים    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  
ב הראשונה  דרישתכם  קבלת  שתגיע  מיום  את  כתב  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו, 

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה    דרישתכם בתהליך כלשהו
ל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר  או בכ  תמשפטי

 לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  מאתנו את    אתם תהיו רשאים לדרוש
מ מהן  עלאחת  יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  בתנאי  בלבד,  הנ"ל  מהסכום  לחלק  לל  וכההסך    תייחסת 

 נ"ל. ה
 

 במכתבנו זה:
 
לסטטיסטיקה    –"  מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 

 ולמחקר כלכלי. 
 
 יחושבו כדלקמן:י הצמדה רשהפ
 

תש כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  "אם  )להלן:  זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  המדד  לום 
___ שפורסם ביום ________ היינו  המדד בגין חודש _______   תמ"( כי המדד החדש עלה לעוהחדש

" )להלן:  נקודות  היסודי__________  הש המדד  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו  להכפלת"(  המדד    ווה 
 בניכוי סכום הקרן המקורי.  החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי

 
 ניתנת לביטול.  א לערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ו

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

 _ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. __________לאחר יום _ 
 

 ה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסב
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. ק דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במבר
   

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________ 
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          ______ __________                           ___________________________________ 
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 נספח ב  
 

 אישור ביטוחי הקבלן  
 תאריך הנפקת האישור: ___  ביטוח עבודות קבלניות   -ם  יאישור קיום ביטוח

הפוליסה וחריגיה.  דע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  ימה וליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.  מכתא לכך שלמבוטח ישנה פאישור ביטוח זה מהווה אס 
בו תנאי באישור זה תנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שן ה לבייחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

 מיטיב עם מבקש האישור. 

וטח / המב סכנמען ה המבוטח מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות

 מעמד מבקש האישור 

ו/או המועצה האיזורית   בע"מ יובלי העמק
עמק יזרעאל ו/או כל יישוב מיישובי  

המועצה ו/או תאגידים עירוניים  ו/או 
 ל הנ"ל חברות בנות ועובדים ש

 ן:שם הקבל
  ______________

משנה    ו/או קבלני 
   ועובדיהם

 

העבודות:   ☒
ביוב   תכהקמת מערל
ו/או  הסוואיד חמרב

 שירותים נלווים

  כתובת העבודות: ☒
 ה סוואיד חמר

 מזמינת העבודות   ☒

 החברה המנהלת  ☐

 בעלי הנכס ☐

 _ ______אחר __☐
 ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ  

   מען  , עפולה  90000מען: ת.ד 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח 

מספר  
 ה הפוליס

נוסח 
ומהדורת  
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

 

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

מט  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 בע 

 כל הסיכונים עבודות
 קבלניות 

 ביט  
2016 

 ויתור על תחלוף    309 ₪ ________   
 טבע  יבגין נזק 313
 גניבה פריצה ושוד 314
 כיסוי רעידת אדמה 316
 מבקש האישור מבוטח נוסף  318
 ראשוניות  328
מבקש  –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 האישור 

 ₪  750,000     רכוש עליו עובדים 
 ₪  750,000     רכוש סמוך 

  750,000     נוי הריסות יפ
נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי,  

 חומרים לקויים  , היעבודה לקו
  ביטוח מלא סכום     

 ₪ 
נזק ישיר כתוצאה מתכנון  

 לקוי,עבודה לקויה וחמרים לקוים 
     

750,000 
 
 ₪ 

  כלול      ח'  12 תחזוקה תקופת 
 אחריות צולבת. 302 ₪  4,000,000   ביט   צד ג'

 ויתור על תחלוף    309
 משימוש בצמ"ה 312
 תביעות המל"ל  315
 וסףור מבוטח נשיאמבקש ה  318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'    322
 ראשוניות  328

אחריות בגין נזק לכבלים, צינורות 
 ומתקנים תת קרקעים 

 וצאה מכך קיפים כת נזקים ע 

במלוא גבול      
 האחריות. 

לגבי נזקים עקיפים  
400,000 ₪ 

 

אחריות בגין עד, ויברציה, הסרת  
 תמיכות 

מגבול    25%עד     
ל  לוכהאחריות ה 
 בפוליסה 

 

 ביט   אחריות מעבידים 
2016 

  20,000,000  ₪ 
 

 ויתור על תיחלוף  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם 319
 ניותראשו   328

 אובדן מסמכים 301 ₪  1,000,000     ** אחריות מקצועית
 לבת  אחריות צו  302
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף    309
 םעובדימרמה ואי יושר   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח   327
 ראשוניות  328
 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 **חבות המוצר
 

*** יש להציג במסירת  
 חלקן למועצה העובודת או 

 אחריות צולבת   302 ₪  2,000,000    
 הרחב שיפוי  304
לוף לטובת מבקש ור על תחוית  309

 האישור 
 ראשוניות  328
 ים( שדו ח 12גילוי )תקופת  332

 ג':  ת בנספח )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורט :פירוט השירותים

 קבלן עבודות אזרחיות לרבות תשתית  069
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 תאריך הנפקת האישור: ___  ביטוח עבודות קבלניות   -ם  יאישור קיום ביטוח

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   יום לאחר משלוח 60אלא  ףביטוח,  לא ייכנס לתוקשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת 

 הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
  

 .טוח אחריות מקצועית וחבות המוצר** ניתן לקבל פוליסה משולבת לבי
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 " 2נספח "ב' 
 ת הצהרה על מתן פטור מאחריו

 __________ תאריך :          

 לכבוד 
י  יובל   תוחבר מועצה אזורית עמק יזרעאל  

 ("החברה")להלן : העמק בע"מ 
 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות  

 227/20מס' מכרז פומבי  : על פי חוזה/מכרז מס' 

סוואיד   : לביצוע עבודות לישוב  ביוב  מערת  "העבודות"      חמרההקמת  ו/או  )להלן 
 עבור החברה. "החוזה"(, 

ו/או ציוד חפירה  תינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי  ודוהננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעב 
כל צמכל סוג,   וללא הגבלה  ו/או בשימושנו לרבות  ו/או באחריותנו  ו/או  בבעלותנו  ו/או מתקנים  יוד 

 ן: "הציוד"(. בודות שבנדון )להלרכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע הע

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל    ונ נה .1
אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו    חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל

 כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בקשר עם העבודות, רנו לשם פעילותנו ו/או עבו

ו מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל  החברה ו/א   תא  הננו פוטרים .2
האמור   הציוד  של  גניבה  ו/או  פריצה  נזקי  לגבי  לשיבוב  אחריות  זכותנו  על  ומוותרים  לעיל 

במקרה    בודות מטעמהדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העהחברה ו/או מנהליה ו/או עוב)תחלוף( כלפי  
 ולמעט כנגד חברות שמירה.   שגרם לנזק בזדון י מ  שכזה כל זאת למעט כלפי

מכל    ההננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ .3
או צד שלישי כלשהו עקב  ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו  

ילותנו  ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פע  ונד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידהשימוש בציו
 באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ידנו, בניגוד    מועסקיםתביעה מצדנו ו/או קבלני משנה ה   היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או .4 על 
לרבו לעיל,  ללאמור  מתחייבים  הננו  כלשהו,  שלישי  צד  מטעמה  ת  מי  ו/או  החברה  את  שפות 

ו/א  תלרבו ו/או מנהל  עובדיה  ו/או  ו/או הוצאה  מנהליה  ו מפקח העבודות מטעמה בכל תשלום 
 שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות. 

ו/או  ת הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסחזיק אנ ערוך ונבזה כי    רים ומתחייביםהימצ  הננו .5 י 
הביטוח לחוזה, במשך כל    ף בביצוע העבודות, כאמור בסעי  נו רכב המשמש אות ציוד חפירה ו/או  

 . ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון תקופת

חריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור ונחזיק פוליסות לביטוח א  בזה כי נערוך  הרינו מצהירים .6
ת לנו אחריות על  מי י(, במשך כל התקופה בה קלחוזה  1  נספח ב'  באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 וזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין. פי הח 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( הירהמצ)חתימת 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 "  3נספח "ב' 

 ת בחום.תנאים מיוחדים לעבודו 

 
 __________ תאריך :          

 לכבוד 
 ו/או יובלי העמק בע"מ   למועצה אזורית עמק יזרעא

 א.ג.נ.,
 

   תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון :  

, מותנה בקיום הנוהל  על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן: 

"עבוד .1 פירושהמונח  בחום"  רכהות  קשה  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע    ,ו: 
עבו ואיטום(,  זיפות  חיתוך,  )כגון  מבער  באמצעות  דיסק,  עבודות  חיתוך  השחזה,  קידוח,  דות 

 או להבות. ו/יצים רים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גהבערת חומ

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא    -  ןלנמנה אחראי מטעמנו )לה  , ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 זה.  ל הותבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנ 

ביצ .3 תחילת  ויוודא  ו בטרם  העבודות  לביצוע  המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום,  העבודות  ע 
ממקום ביצוע העבודות בחום,  לפחות  מטר    10יוס של  קת חומרים דליקים מכל סוג, ברד הרח

בסט תן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסכאשר חפצים דליקים שלא ני
 רטוב.  טנאו מעטה ברז

)לה .4 אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  ימנה  אש"  -  ןל האחראי  כיבוי  "צופה  באמצעי  המצויד   ,)
 חום. שבסביבת מקום ביצוע העבודות ב  ם וישימים לסוג חומרים הבעיריםמתאימי

ניצוצות אינם    תפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש אוליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמ .5
 . הפימתפתחים לכלל שר 

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא    30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות   .6
 קחות חוזרת. מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתל

על פי כל דין   ספים להם הננו מחויבוכל תנאי בטיחות נו תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.   רועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגד

 עמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מט 

 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 נספח ג' 
 

 תעודת השלמה 
 
 

 לכבוד 
 

 ___________________ 
 

__________ __ _______ 
 

 ___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת השלמה הנדון :  
 
 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל. 
 

סעיף   פי  החברה    44על  שבין  )להלן  לחוזה  חוזה,  "החוזה"  :לביניכם  לפי  כמפקח  ובתוקף סמכותי   )
,    הרהקמת מערכת ביוב לישוב סוואיד חמ  -07/2022  מס'    כי העבודה נשוא מכרזהריני מאשר בזה  

 . בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה
 
 
 

 הערות:  _____________________________________________________________ 
 

_______________ ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                           
 

                                                                                                                 ____________ ______ 
 

 המפקח                                                                                                                            
 

 ___________________________ 
 

 חתימת החברה               
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 נספח ד' 
 

 הוראות בטיחות 
 

 תנאים מוקדמים : 

על כל    1988-ת בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"חכרות לו תקנות הבטיחו הקבלן מצהיר בזה, שמו .    1
העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות.   וידועים לו תנאי    ןפרטיה 

הנדר והגופים  הרשויות  לכל  לפנות  מתחייב  של  הקבלן  מקומם  את  מראש  לברר  כדי  שים 
כג  קרקעיים  כבלי חשמתקנים תת  כבלים,    : צנרת  ון  דלק,  צריכת  וכדומה  מל,  גז  צנרת  מים, 

יותיהם.   הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנח  לכ  ולקבל את אישורם המוקדם של
 את תקנות הבטיחות. כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו 

 
או מטעמו, יכירו את  /וכל אדם שיבוא בשמו וסוכניו, קבלני המשנה  הקבלן ידאג לכך, שעובדיו,   .    2

ו המדינה  של  הבטיחות  הרשו  תאתקנות  של  העזר  חוקי  את  החברה,  של  הבטיחות  יות  נוהלי 
 המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם. 

 
בלים  נהגו לפי הכללים המקולקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתיהיה אחראי  הקבלן   .  3

 ל הוראות גיהות. בחברה ויקפידו ע 
 
באתר שבו תבוצע העבודה וכי    מכיר את תנאי הבטיחות השוררים  אהקבלן מצהיר בזה, כי הו .    4

ים כדי לשמור על  הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרוש
  -ת  וקודות הנזיקין האזרחיובפ  1981יחות והגהות  תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבט

 ועל פי כל דין.  1945
 

 אותו כלפי החברה. עבודה במקום, שייצג  ל .   הקבלן ימנה מנה5
 

 ציוד וכלים :

ועובדיו ישתמשו   .    1 והכלים, שהוא  בזמן העבודה  הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות  בהם 
ותואמים   תקין  במצב  כלייהיו  מנופים,  כולל  הבטיחות  וכיוצא    הוראות  אוויר  קולטי  הרמה, 

מך ויוצגו  ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוס  הק יכלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבד  בזה.  
 לפי דרישה. 

 

פיגומים מתאימים לפי ת"י  הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש ב  .    2
 . 1847ולפי ת"י   1139

 

הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או    על כלים מתנייעים, אלא אם  עובדי הקבלן לא יסעו  .    3
 מתאים. ןמתק

 

הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על ידי   .    4
 החוק. 

 

 ש לסוג העבודה שהם מבצעים. ציוד מגן אישי בטיחותי הדרו יספק לעובדיוהקבלן   .    5
 

ים המאפשרים  ת ואהקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נ . 6
 להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה. 

 
 מהלך העבודה :

 דדים שלישיים כלשהם והרכוש.הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צ .    1
 

 ים ברורים בהתאם לחוק. יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלט  הקבלן .    2
 

אלא אם    ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה,   ה הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלוי     .3
הת  לפני  הקבלן,  יצטייד  זה  במקרה  החברה.   של  מוסמך  מנציג  בכתב  אישור  לכך  חלת  קיבלו 

 אים המפורטים בהיתר העבודה. העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנ
 

ל     . 4 אלא  כלשהו,  חשמלי  ציוד  החשמל  לרשת  יחברו  לא  עובדיו  וצוות  חיבור  ו קנהקבלן  דות 
אינו עומד במבחן הבטיחות  שאושרו על ידי חשמלאי מוסמך של החברה ולא ישתמשו בציוד ש

יעשה תי חשמל    קון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדסבהתאם לחוק.  כמו כן לא 
 רשום.
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד.  בצע עבודות ריתוךהקבלן לא י .    5
 

 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.     . 6
 

סדר   .    7 על  ישמור  עובדיו  שצוות  בזה  מתחייב  של  הקבלן  לסילוק  וידאג  העבודה  באתר  וניקיון 
 מה. פסולת וגרוטאות במהלך  העבודה ובסיו

 

קיבל   .    8 אם  אלא  העבודה,  לאתר  הגישה  דרכי  את  יחסום  לא  מנציג    ךכלהקבלן  בכתב  היתר 
גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי    מוסמך של החברה.  בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי 

 אש.
 

 עדים המתבקשים בהתאם לנסיבות :ינקוט נציג הקבלן את הצתאונת עבודה,   במקרה של .    9
 

 גיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.י  א. 
 

 מוסמך של החברה ולמשרד העבודה.   דיחוי, לנציג אל ב.   יודיע, ל
 

י והכלים  המכונות  את  למשטרה.   דיחוי,  ללא  יודיע,  קטלנית,  תאונה  של  במקרה  שאיר  ג.   
 המשטרה. במקומם, ללא שינוי, עד בוא 

 
 מניעת תאונה : 

או   .     1 יהיההמפקח  החברה,  הסתייג  נציג  הערות  הקבלן,  של  העבודה  ביומן  להוסיף,    ת ו רשאי 
ונק של אמצעי הבטיחות  שיפורים  ולתבוע  בטיחות  צעדים מתאימים מצד הקבלן,  בנושא  יטת 

 קון הליקויים. במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתי 
 
או   .    2 הקבלהמפקח  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאי  החברה  שתנאי  נציג  משוכנע  הוא  אם  ן 

ב  וא  כי הציוד, המכונות, הכלים  הבטיחות לקויים, או הם, אינם  האביזרים שהקבלן משתמש 
נוספת,   תמורה  ללא  המצב  לתיקון  דיחוי,  ללא  לפעול,  הקבלן  יתחייב  זה  במקרה  תקינים, 

בלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן  ודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקהפסקת עב 
של צד שלישי    ואאו שלמות הרכוש של החברה    או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם

 כלשהו. 
 
נציג החברה או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן,   .    3

 בל. וראות הבטיחות או לפי הסדר המקושלא יפעל לפי ה 
 

 תקנות בטיחות 

ומבל  לעיל,  לאמור  הקבנוסף  של  מחובותיו  לגרוע  הוראות  י  אחר  למלא  הקבלן  על  הדין,  פי  על  בלן 
 ת המפורטות להלן: וח יטהב

 

 . 1981 - פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(  -

 . 1955  - תקנות בדבר עבודות בניה  -

 . צאה אחרונההו  מיםפיגו - 1139ת"י   -

 . סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה - 1847ת"י  -

 .מעקות הוצאה אחרונה - 1143ת"י   -
 

 הצהרת הקבלן 

וברורו ידועות  כי  בזה  מצהיר  ב  תהנני  המפורטות  הבטיחות  הוראות  כל  העבודה,  לי  בהזמנת  חוזה, 
 דות.  ן בביצוע העבוהבנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפי 

 
  
 
 

                                                                                      __________ ____________ 
     וחותמת הקבלן חתימה                                                                                                                       
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          ______ __________                           ___________________________________ 
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 נספח ה' 
 
 

 לכבוד                                                     לכבוד                                         
   ______ _____   בנק                                                             יזרעאל   ית עמקרוזמועצה א

 ____ ____ ____________ רחוב                                                                              
 

 א.ג.נ.,
 

 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק   הנדון:
 

 ;("החוזה"להלן: ) 07/2022למכרז מס'  בהתאם ננו חוזהינחתם ב וביום____________   ליהוא
 

ו   ואילוה החוזה  שכר  תשלום  כי  מעוניינים  שמג/ואנו  ככל  לנו,  המגיעים  הסכומים  כל  לנו,  או  יעים 
יועברו אלינו באמצע ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנוואשר  פי החוזה    ,ותכם, והכל על 

   ;זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן תוע ציעשה באמ
 

 לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 
מבק  .1 מטה,  החתומים  בזאנו  אנו        אשים  להם  שהוא,  וסוג  מין  מכל  התשלומים,  כל  כי    ת 

עלחברההמזכאים,   לנו,    ,  שתמסרנה  העבודה  הזמנות  פי  ועל  החוזה  באמצעותפי  וי  כיז  יעשו 
 חשבוננו המפורט להלן: 

                                    
 __________ _____ סוג חשבון: _______________________________  מס' חשבון:

 __________ ___   סימול הבנק: ________________________________  שם הבנק:

 ____________ __ _ מס הסניף: _____________________________   כתובת הבנק:
 
 הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.  .    2
 
כל סכום כאמור   .3 כי  על    לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכלהננו מסכימים  ועניין כתשלום  דבר 

 ר בחתימת ידנו. שהפקדתו אוהחשבון, וכאילו דבר   ידיכם ביום זיכוי
 
ישמש    דיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל,אישור שיהיה בי   ל כ  הננו מסכימים, כי .4

 כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. 
 
העברה בנקאית  ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות   .5

על דרך  ו/או    ו/או במזומן  ונל בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות  אלא גם  
 הקיזוז. 

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                

           
                                                                                       ________________________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                            
                                                           

 אישור
 

כי פרטי החש וכי הבע  ן וב הנני לאשר  נכונים  )להלן:   ________לים של החשבון הנ"ל הינו___הנ"ל 
       הקבלן(.
                                                                                                                                    

 בכבוד רב,                                                                                                                                       
 הבנק                                                                                                                                            
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לביוב וביצוע   תחנת שאיבה  הקמת

 בסואעד חמירה קווי הולכת שפכים  
 

 עבודות הנדסה אזרחית
 עבודות הנדסת חשמל 

 מכני-אלקטרווד הספקה והתקנת צי
 

 07/22מכרז מס' 
 מסמכי המכרז/החוזה

 

 הצוות 

 נדסה בע"מ אלנאשף ה :י מתכנן ראש

 

 

 2022 יוני
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 1חלק 
 מוקדמות

 

 ולת המפרט הכללי כת 00.01

לפרק  העבודות  כל בהתאם  הרלוונטיים תבוצענה  הכללש  ים  משרדי, -הביןי  במפרט 

 הוראות המפקח.  יעפ" התכניות  ומפרט מיוחד זה, כתב הכמויות,  ב למתואר ובהתאם

 יקבע,  הכללי  והמפרט   המיוחד   ט המפר   בין   מנוגדות  הוראות   או /ו  סתירה  של   מקרה   בכל

 והמפרט  הכללי   המפרט  את  היטב  ולמד  עיין  כאילו  הקבלן   את   רואים.  המיוחד  המפרט

 לא   והקבלן   העבודה  של  היחידות  במחירי  כלול  ל" הנ  םבמפרטי  המפורט  כל.  המיוחד

 .המפרטים להוראות בהתאם העבודה ביצוע דעב  נוסף  תשלום  כל יקבל

 

 היקף המפרט  00.02

המ  את  לקרוא  כהשלמ  טרפיש  ולהמיוחד  הכללי"  ל"מפרט  הבינמשרדי",  -ה  "מפרט 

ו  עבודה המתוארת בתכניות  כל  כי  זה מן ההכרח  וכן אין  ולכתב הכמויות  או  /לתכניות 

 בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד זה .

 

 מפרטים וכתב כמויות, עדיפות מסמכיםיות, התכנ  התאמת  00.03

קבלת עם  מיד  לבדוק  הקבלן  כל  תה  על  את  המכרז  ומסמכי  הנתונים  כניות  המידות, 

בתכניות,   סתירה  או  התאמה  אי  שתמצא  מקרה  בכל  בהם,  המובאים  והאינפורמציה 

במ מיד  בשרטוטים,  כך  על  להודיע  עליו  הכמויות,  בכתב  או  הטכני  או  פרט  למתכנן 

 תכנית תבוצע העבודה. שר יחליט לפי איזה למפקח, א

סופי בנדון תהיה  המפקח  כל תביעה מצד הקבל  ,תהחלטת  טענה  לא תתקבל  על סמך  ן 

 שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל. 

העדיפויו  סדר  יחשב  זה,  בסעיף  מהנאמר  לגרוע  המסמכים  מבלי  בין  ביצוע  ת  לצרכי 

 ה שאחריו(: כדלהלן )הקודם עדיף על ז

 תכניות  -

 כתב כמויות  -

 מפרט מיוחד  -

 המפרט הכללי  -

 ולצרכי תשלום כדלהלן: 

 כתב כמויות  -

 רט מיוחד פמ -

 מפרט כללי  -

 תכניות  -

 תנאי חוזה  -

 

 

ההצעה   והגשת  הכרת  לצורך  בלבד  עקרוניות  תכניות  הן  זו  למכרז  התכניות המצורפות 
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          ______ __________                           ___________________________________ 
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לפנ תכניות אשר תשאנה את החותמת  למכרז.  יוצאו  הביצוע  עשויים  י  ובהן  "לביצוע", 

יבצע   אלכלשהן ביחס לתוכניות שצורפו למכרז. הקבלן  ל שינויים והשלמות מסיבות  לחו

 התכניות המסומנות "לביצוע".  "יאת העבודה, אלא עפ

 

 אור העבודהית 00.04

ומערכת   שאיבה  תחנת  גרביטציוני(    ( כבידה  ביוב  מערכת  בישוב הקמת  שפכים  סילוק 

 .המענה לגידול האוכלוסיי סועאד חמירה נדרש לתת 

ההעבו הכוללות  דה  האזרחית  ההנדסה  עבודות  לכל  מתייחסת  זה  במכרז  מפורטת 

, חיפוי באבןות  עפר וסלילה, עבודות בטונים, עבודות בנייה, עבודות איטום, עבוד  ת ודעבו

לרבות ביצוע הולכת ביוב הן    יותפיתוח וגידור, תשתעבודות השקטה,  עבודות מסגרות,  

נרת וציוד מכני וחשמלי,  ה וכן אספקת פרטי צ, צנרת כניסה ויציא הן בסניקה  בכבידה  ו 

 ת השאיבה. ופעלת תחנהל הרכבתם והרצת הציוד הדרוש

 

 קבלת השטח ע"י הקבלן  00.05

ובדק באופן יסודי    הפרויקטרואים את הקבלן כמי שביקר, לפני הגשת הצעתו, באתר   .א

תנאי   והובלאת  גישה  דרכי  בדק  קייהמקום,  כבישים  צנרת  ה,  מבנים,  גדרות,  מים, 

ביסס   ,היימות לכלים מכניים וכו' ועל יסוד כל זחשמל, טלפון, ביוב, הפרעות ק  מים,

 את הצעתו. 

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טעות באבחנה 

 מצדו.

ר תהום ממקו יסודי את טיב הקרקע ונוכחות מי  רואים את הקבלן כמי שבדק באופן   .ב

 כלשהו בקרקע. 

וייעוץ לבידוח בדיקות קר ויידרש סוס  קע  יוכנו ע"י הקבלן בהנחיית המזמין במידה 

 במחיר ההצעה ולא ישולם תוספת לכך  ול ונכל

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, רטיבות וכו', גם  

 שכבות הקרקע התחתונות. כל אם התבטא השוני ב

  

 התארגנות ותחום עבודה 00.06

יחרוג מתחו לא  כפי שיוגדר בשטח  ם העבודה שגבולותיו  הקבלן  בתכניות, או  מסומנים 

 ע"י המפקח. 

בלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר, יחד עם זאת מובהר בזאת לקבלן כי  קה

אין המפקח מתחייב לאשר מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאשור המפקח וכי  

 הם.את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו או ממדי לקבלן

ה הדבר שעיבמידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות,  

 באישור המפקח על חשבונו של הקבלן. 
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 דרכי גישה  00.07

ו העבודה  אתר  אל  נע  הוא  עליהן  הדרכים  וניקיון  תקינות  על  לשמור  הקבלן  ממנו,  על 

או לכלוך  כל  מיד  והכבישי  ולסלק  על הדרכים  שיהיה  וכו'  ופסולת  ם, הכל בהתאם בוץ 

 להוראות המפקח. 

העבו ביצוע  במשך  הדרכים  את  יתחזק  ויאפשר תוד הקבלן  שהתקין,  גישה  דרכי  כולל   ,

משים אחרים לנוע בהן בכל עת. עם גמר העבודות הקבלן יתקן את הדרכים לפחות  למשת

 קח עם תחילת העבודות. הדרכים היו נתונות לדעת המפ  לרמת האחזקה שבה

 בנפרד. לא יימדד ולא ישולם כל המפורט בסעיף זה  

עם בתאום  והמזמין  המפקח  הישוב  יורשה הדר  תא  יקצו  נציגי  עליהם  והשבילים  כים 

 לנוע רכב הקבלן לצרכי ביצוע העבודות. 

וסף לאלה שהוקצו לו  לצרכי עבודתו הקבלן יתקין לעצמו דרכי גישה בנ   שויידרבמידה  

המפקחבתוואים   ע"י  הישוב    שיאושרו  בדוועד  לתנועה  אחרות  .  שטחים  רכים  ו/או 

 ו/או מבעלי הקרקעות.  ן י מחקלאיים יש לקבל אישורי מעבר מהמפקח ו/או המז

 

 תאומים כלליים  00.08

מקורות,   חברת  )משטרה,  השונות  הרשויות  עם  העבודות  את  לתאם  הקבלן  נת"י,  על 

ת הטבע וכד'(, כמפורט להלן. כמו  תיקות, רשות שמורול, רשות הע, חברת חשמסלקום

 בזאת כי: כן מודגש 

כים, הכבישים  רדההאתר אשר בו תבוצענה העבודות לפי החוזה, פירושו אותם חלקי   .א

וה  הנהרות  הדרכים,  שולי  השבילים,  הפרטיות,  הציבוריים,  האדמות  נחלים, 

העבודות בהתאם  המהנדס לביצוע  אדמותיו של המזמין וכו' שיידרשו לפי דעתו של  

כניסתו לאתר,   לפני  לקבל  על הקבלן  כי האתר  לחוזה.  אישור בכתב מאת המזמין 

עבודה   ביצוע  לצורך  גורםפנוי  כל  לו התנגדו יש  ואין  עיכוב  ש  כל  לכך.  כל שהיא  ת 

 שיחול בעבודות עקב אי קבלת האישור הנ"ל יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

א .ב כולל  ההוצאות  וערבויות  כל  הרגרות  בהוצאות  בזמן  יהקשורות  הפינוי  שיונות, 

שיונות יהיו על חשבון הקבלן והם  ינלוות הנדרשות עקב תנאי הר  הביצוע והוצאות

 . שוב עלות הסעיפים השונים שבכתב הכמויותיחבכלולות 

 תאום עם הרשויות 00.09

האתר/תו כי  לכך,  מופנית  הקבלן  לב  בבעל ותשומת  שטחים  בתחום  עובר  הקו  ות  אי 

או   הנ"ל    ציבורית. על הקבלן לתאם עם הרשות המקומית את המעבר בשטחיםפרטית 

ה  לית בתחומפיצ רשות המוניולהתחיל בביצוע העבודה רק לאחר שקיבל בכתב אישור מה

 הוא עובר. 

אי הקו עובר לאורך, וחוצה מפעם לפעם, כבלי חשמל על קרקעי ותת קרקעי  והאתר/תו 

. על הקבלן לקבל מהרשויות הנ"ל אישור מראש י מים וניקוזוכן כבלי טלפון כנ"ל וכן קוו 

 ות התאום ואישור הביצוע יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. כנדרש וכל פעול
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 כללי  .א

ל מ   בתשומת  את  הקבלן  השונות  הרשויות  עם  לתאם  באחריותו  כי  לכך,  ופנית 

ד  ביצוע העבודה. כל עיכוב אשר יגרם עקב אי תאום מראש עם רשות כלשהי, עו

ה  החל  נזק  בטרם  בכל  ישא  והקבלן  הקבלן  באחריות  יהיה  עבודתו,  את  קבלן 

 יגרם עקב כך. ש

י עבודתו.  את  לתאם  הקבלן  על  עמן  העיקריות  הרשויות  הרשויות  גד ולהלן  כי  ש 

דעות ואין בכך כדי לפטור את הקבלן  המפורטות להלן, הינן עיקרי הרשויות המיו

 בצורך בתאום עם כל גורם נוסף שיידרש. 

 תר בניה יה .ב

מאושהקב בניה  היתר  המזמין  מאת  יקבל  אשר  עד  בעבודתו  יחל  לא  כדין  לן  ר 

 . במידה ונדרש-ועדה המקומית לתכנון ובניהומה

 רעאל זי  מועצה אזורית עמק .ג

מועצה   נציגי  עם  יתאם  יזרעאל,הקבלן  אזורית עמק  שיפוט  מקומית    ם שבתחום 

העב ביצוע  אישור  לקבלת  המשקים  ונציגי  העבודה,  דמתבצעת  ומיקום  רכי  ודה 

 גישה בשטחי משקי האזור. 

 ומשטרת ישראל  נת"י .ד

תאום אף  עם  על  הכבישים  נת"י  התכנון  חצית  אישורי  לקבלת  הקבלן  ידאג   ,

 התשלום למע"צ על חשבון הקבלן.   .בהתאם לצורך

 משטרת ישראל  .ה

במסגרת תאום חציות הכבישים יתאם הקבלן את ביצוע העבודה גם עם משטרת  

 שוטרים, הם יוזמנו ע"י הקבלן ועל חשבונו. רשו במידה ויד ישראל.

 חברת חשמל  . ו

וי וקווי    3ות  זמין פקוח לפחהקבלן יתאם  ליד עמודי החשמל  ימים לפני העבודה 

תת רקקר ק-חשמל  תבוצע  החשמל  וקווי  החשמל  עמודי  באזור  העבודה    עיים. 

כניסת   עקב  תביעות  כל  תהיינה  לא  לקבלן  החשמל.  חברת  של  מפקח  בנוכחות 

הסיוע    חשמלחברת   כל  את  החשמל  לחברת  לתת  מתחייב  הקבלן  באתר.  לעבוד 

מו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור  האפשרי. כ 

התיאום  משחה י  עמוד עלויות  החשמל.  חברת  עבודת  את  לאפשר  מנת  על  ל 

 הנ"ל יחולו על הקבלן.   והפיקוח

 " פרטנרחברת "בזק" / "סלקום" / "פלאפון" / " .ז

העבודה  הקב השונות.  החברות  מהנדסי  עם  בתאום  חשבונו  על  פקוח  יזמין  לן 

בנוכחותב רק  וקווי התקשורת תעשה  שוחות התקשורת  עמודי התקשורת,    אזור 

 של החברות השונות.  חקפמ

 התשלום למפקחים על חשבון הקבלן. 
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 חברת מקורות .ח

 ה. הקבלן יזמן פקוח מחברת מקורות בעת עבודה בקרבת מתקנים של החבר

פקח    צית קווי צינורות של חברת מקורות תתבצע ע"פ הנחיות החברה ובנוכחותח

 מטעמה. 

 התשלום עבור הפיקוח על חשבון הקבלן. 

 HOT .ט

על פי הנחיות החברות. במידה    HOTרת  בחהקבלן יתאם עם   כי החצייה תתבצע 

 ויידרש מפקח, הוא יוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 גורמים אחרים  .י

הט שמורות  העתיקורשות  אגף  הנחיות  בע,  ע"פ  אחר  גורם  כל  או  צה"ל  ת, 

הביצו במהלך  הפיקוח  שיתקבלו  עבור  התשלום  חשבויהיה  ע.  של על  הבלעדי    נו 

 הקבלן. 

 ייםקרקע -ותת םיי מתקנים עיל 00.10

קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: צנרת מים, ביוב, -הקבלן יבדוק מקום המתקנים התת

משוער ויש לגלותם ם המסומנים בתכניות הוא  טלפון וכד'. מיקום הקוויחשמל, תאורה,  

 בתם.בשטח לפני ביצוע עבודות בקר

התת והכבלים  הצינורות  לגילוי  במכשיר-החפירות  השימוש  או  מיוחדים   םיקרקעיים 

מק בכל  חשבונו.  ועל  הקבלן  באחריות  יהיו  גילויים  לשלמות  לצורך  הקבלן  אחראי  רה 

ומניע כדי המתקנים הנ"ל  נזקים מהם. אם תוך  כ  ת  יפגעו שירותים  כל  העבודה  לשהם, 

 נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. 

טיפול שת לגבי  המוסמכות  הרשויות  ולהוראות  להנחיות  מופנית  הקבלן  לב    ומת 

התת שב לידיעתו  -ירותים  שיובאו  וכפי  בתכניות  כמסומן  והעיליים  פעם קרקעיים  מדי 

 ע"י המפקח. 

כב חציית  של  אזה במקרה  שלטי  הקבלן  יתקין  שינוייש  המסמנים  ושלטים  בכוון    רה 

 לכוון את התנועה. התנועה ויעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה

וכ מתקנים  או  ותעלות  צינורות  קווי  חציית  של  ישמור    ילבבמקרה  טלפון,  או  חשמל 

ה הקווים,  שלמות  על  ידאג הקבלן  פגיעה  של  ובמקרה  פעולתם,  כושר  ועל  וכו'  כבלים 

 ונם המיידי.לתיק

יקבע המפקח    חציית קוים   בכל מקרה של מצטלבים או עבודה בקרבת קוים מקבילים 

 קים בין הקווים הקיימים ובין הקו אשר אותו מניחים לפי התכניות. את המרח

ם תיחפר התעלה על יד עמודי חשמל, טלפון, ינקוט הקבלן בכל האמצעים  בה  ת ומבמקו

הרשות המוסמכת לן ידאג לקבלת רשות מאת  הדרושים להבטחת שלמות העמודים. הקב

 ויפעל בהתאם להוראותיה.ודות ליד חוטי מתח גבוה, חשמל, טלפון ואחרים לביצוע עב

 קרקעיים. -רכות וקווי תשתית תת עמ הקבלן יביא בחשבון כי בגין עבודות ידיים ליד 

 לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בעבודות המפורטות בסעיף זה. 
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 זמניים  ה והאתר, סידורי התנקזותהגנה על העבוד 00.11

ה ועל עבודותיו מפני  הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנ

רוח, שמש וכו', במשך כל ונות,  פ טשסערה,    נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה,

 תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. 

לפי   על חשבונו,  ינקוט הקבלן  רצונו,במיוחד  ולשביעות  האמצעים    דרישת המפקח  בכל 

ולל חפירת תעלות זמניות  האתר מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כהדרושים להגנת 

  הגשמים וסתימת תעלות זמניות   תלהרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונ

 לפני מסירת העבודה. 

ביבש ושמירתו  האתר  של  זמנית  להתנקזות  העזר  עבודות  לתשלום    כל  תימדדנה  לא 

 על חשבון הקבלן. ותהיינה 

באמצעי הגנה נאותים והן    כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט

 יעות רצונו של המפקח.על חשבונו ולשב  ,יהקבלן בלי דיחו אם לא עשה כך, יתוקן על ידי

למסירתו לידי    הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע המבנה ועד

 המזמין. 

 עייםקרק-תמים ת 00.12

תת  מים  באתר  קיימים  אם  גם  עבודה  כוללים  היחידות  מקור  קרקע -מחירי  מכל  יים 

את קיום מפלס  ן יסודי  פו אן, ובדק בשהוא. רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיו 

התת המים  נוכחות  או  כמוגדר -וזרימת  הצעתו  את  לבסס  הקבלן  על  קרקעיים. 

פקח לביצוע  מצעים שידרשו ויאושרו ע"י המהנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמהממצאים  

ה, התקנת מצעי חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד וכו'.  העבודה ביבש, כולל שאיבה רצופ

 קרקעיים לא תובאנה בחשבון.-ים תתת הנובעות מתנאי העבודה במ ו פסשום תביעות נו

 השגחה מטעם הקבלן  00.13

של   .א כוחו  ותק  בא  בעל  ורשום  מוסמך  מהנדס  יהיה  של  הקבלן  שנים    10מקצועי 

מספיק וניסיון  מה  לפחות  עבודות  בביצוע  המפקח  זה,  לדעת  בחוזה  הנדרש  סוג 

ע. מינוי המהנדס מטעם  וצי וימצא בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הב

אש טעון  מתן  הקבלן  ללא  מינוי  כל  לפסול  רשאי  והוא  המפקח,  של  מראש  ור 

 סברים או נימוקים. ה

וקבוצת    ע יספק הקבלן שירותי במשך כל תקופת הביצו .ב של מודד מוסמך  מדידה 

מלא, ציוד  עם  ע"י    מדידה  שיידרש  עת  ובכל  עבודותיו  לצורך  דיסטומט,  כולל 

י המודדים  למדמעהמפקח.  המפקח  לרשות  לצורך  ו  שתידרש  מדידה  סוג  כל  דידת 

 ביצוע העבודה וזאת ללא כל תשלום נוסף. 

 

 יוד וחומרים מסופקים ע"י הקבלןצ 00.14

כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש ספק את  הקבלן י .א

 ק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המפקח. ר

איא אי  או  כלשהוא  לציוד  המפקח  המפקח ישור  אחריות  מהם  תשתמע  לא  שורו 

 ודה. אחראי הבלעדי לביצוע העבה. הקבלן הינו  ביחס לעבודות שהקבלן מבצע
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גו .ב עוגנים,  ברגים,  אלקטרודות,  כגון  העזר  חומרי  יסופקו  מקרה  לאטימה  בכל  מי 

שום מקרה לא  בו  חשב ככלולה במחירי העבודותיעל ידי הקבלן ותמורתם ת  מהודוכ

 מרי עזר. ופרד עבור ח יהיה תשלום נ

ועליו   .ג הקבלן  בהצעת  כלולה  החומרים  לאהספקת  שמות  ילהגיש  את  המפקח  שור 

ה  ו/או  החומרהיצרנים  להשיג  מתכוון  הוא  מהם  אין ספקים  העבודות.  לביצוע  ים 

מקור יא והעבודה   החומרים   שור  החומרים  לטיב  מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת 

 . וד יהמבוצעת על 

יעשו  ימהספקת הקבלן    חומריםכל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת   .ד

הקבלן ת   ע"י  השו יותמורתם  לעבודות  במחירים  ככלולה  בכתב  חשב  הנקובות  נות 

 .ינםוהקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלום בנפרד בג  הכמויות

התחייבות   .ה מהווה  העבודות  לביצוע  הקבלן  הצעת  החו  מצדו הגשת  כל  ם  ירמכי 

לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות    שהתחייב

 ם. במועד המתאי

יו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או  האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יה  .ו

)ש"ע(שוו ערך  ושווי  )ש"א(  איכות  אישור    י  "יובלי  לפי  של  בתפעול  ומנהל  המפקח 

יאוהעמק"   הספקים/יצרנים  המתכנן.   ור ש.  הוראות    ע"י  מיתר  לגרוע  מבלי 

זה,   בעניין  א המכרז/חוזה  מחייבת  אחר  יצרן  יובלי    שורי תוצרת  של  התפעול  מנהל 

 העמק . 

ר לרשימת הספקים בזמן המכרז, ובנוסף לאשר את החומרים  לקבל אישועל הקבלן   .ז

 ים לשטח בטרם הרכבתם.המגיע 

זו .ח עבודה  במסגרת  יסופקו  אשר  והחומרים  הציוד  מי    ,כל  ברשת  לשימוש  ומיועדים 

 .5452י  שתייה, יהיו נושאי ת"

 

 שם האביזרים  ספק/יצרן

 פלדה  צינורות "צינורות " או ש"ע וש"א / "אברות"

 צינורות פוליאתילן   "פלעד" או ש"ע וש"א/ים""פלס

 יזרים לצנרת פוליאתילן בא "פלסאון" או ש"ע וש"א 

 P.V.Cצינורות  "פלסים"/"פלעד" או ש"ע וש"א

 תאי בקרה טרומיים ומכסים  וולפמן"/"אקרשטיין" או ש"ע וש"א "

 TRSמגופי טריז  או ש"ע וש"א   "רפאל"

 זקף ריתוך, מעברי קוטר  גן, מצמד,אוגן, מחבר או  או ש"ע וש"א   "קראוס"

 , מז"ח חוזר, שסתום אל  שסתומי אויר או ש"ע וש"א  "א.ר.י."

 נים וואביזרים מגול או ש"ע וש"א  אורדן

 קשתות מוכנות  או ש"ע וש"א   "תאברו"

 1"  - 2בקטרים "  ברזים , "שגיב" או ש"ע וש"א"דורות"
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 ברזי שריפה  "כוכב" או ש"ע וש"א 

 (,FLYGHTט)פליג (,MONO) מונו

או SYDEX(,סאידקס)SEEPEX)סיפקס  )

 ( NETZSCHנאטצ')

 ביוב ורגיות למשאבות ב

 סגרים  "זאט" או  ש"ע וש"א 

 

מק" יפסלו, ועל הקבלן יהיה  אישור המפקח ו"יובלי הע  אללאביזרים אשר יסופקו לאתר   .ט

 לפרקם על חשבונו ולהביא לאתר אביזרים מאושרים כנדרש במפרט. 

 

 ים מוש בציוד ובחומראחריות הקבלן לשי  00.15

וש במהלך העבודה לצורך  כל העבודות, החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם שימ .א

ת מים ושפכים דיפונים וכד', שאיב   ,תדרכים זמניות, תמיכו ביצועה, כגון: קווי מים ו

על   יהיו  ועלותם  כיו"ב  מאומה  עבורם  ישולם  לא  הקבלן.  של  ובאחריותו  חשבונו 

 נים שבכתב הכמויות. כלולה במחירי היחידה השו

נם מתאימים לדרישות  בכל האחריות אם ישתמש בחומרים אשר אי  איישהקבלן   .ב

 מפרט זה. 

החו את  לבדוק  הזכות  לקבלן  ניתנת  ייצורם  יר מלפיכך,  בתהליך  לו,  שסופקו  ם 

ב מרג ובדיקתם  טיב  מפעל.  על  גם  הקבלן  אחריות  תהיה  לידיו  הקבלן  שקיבלם  ע 

 בעצמו. החומרים שקבל כאילו שרכש אותם 

האלקטרו .ג הציוד  כל  להתאמת  הבלעדי  האחראי  יהיה  והפ -הקבלן  עלתו  מכני, 

 בצורה תקינה במשך תקופת האחריות. 

תקלה, ותהיה    שעות ממועד קבלת הודעה על  48  ךויבוצע ת  -כל תיקון אשר יידרש  

 בון הקבלן במשך תקופת האחריות. על חש

 מעבדה 00.16

בדיקות ביצוע  לשם  מוכר  מוסד  עם  יתקשר  בא  המזמין  בשדה  נדרשות  של  יטיב  שורו 

 המהנדס. 

 תפקידי המעבדה יהיו: 

 ל טיב החומרים וקדמות שבדיקות מ  .א

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים .ב

 ה כבדיקות לטיב המלא .ג

 בדיקות שונות באתר, לפי דרישת המפקח  .ד

 וריכוז יומן הבדיקות סיכום  .ה

 המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח. 
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והידוק טיב  בדיקות  היתר  בין  בדיקות  יבוצעו  ריתוכים,  בטונים,  וטיב  צנרת   עפר  בדוד 

 י כמפורט להלן, בהתאם לדרישות היצרנים או המפקח. ובדיקות לחץ הידרוסטט 

הוצא  הקבלן  את  במעב  ת ויממן  ה הבדיקות  מטעם  שיבואו  בודקים  לרבות  מעבדה דה 

ובכל עבודה אחרת   ליטול דגימות באתר. הקבלן יסיע בעבודות עפר, בנטילת המדגמים 

 דרש לשם נטילת המדגמים על חשבונו. שתי

העיכ  כל  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  עקב  על  לעבודה  להיגרם  העלולים  בדיקות  ובים 

 ן.נה בחשבו תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובא .ןהמעבדה ועקב המתנה לתוצאותיה 

 

 ניקיון השטח בגמר העבודה  00.17

עת   בכל  העבודה,  מאתר  יסלק  החומששיידרהקבלן  עודפי  כל  את  והפסולת  ,  רים 

 : כדלקמן

 עודפי חפירה, ועודפי חומרים של הקבלן.  (1

 אינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח. חפור ש  כל חומר (2

והתארגנותו   ומר זר הנוצר בשטח עקב עבודות הקבלן  צמחיה וח  ,ךופסולת, לכל (3

 בשטח.

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר, ונפסל ע"י המפקח.  (4

 ך העבודה.עיים שהוקמו במהלמבנים ומתקנים אר (5

 קו אל מחוץ לאתר. כל חומר זר ופסולת אחרת שהמפקח יורה לסל (6

 לאתרר העבודה  מחוץ לאת  לא  ועל חשבונו העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן  

ל הרשות  מאושר  זה,  למקום  המובילות  הדרכים  יסולקו,  אליו  המקום  פסולת.  סילוק 

אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו    כל  -להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל  

 המתאימים ואישור מהמפקח. תהרישיונו דבר, ועליו וקבל את כל עם הגורמים הנוגעים ב

בצדי אתר העבודה. חומרים עודפים, כולל עודפי חפירה וחומר  כת חומר  יפשלא תורשה  

מרחק ממקום  שהוא יסולקו ע"י הקבלן, לפי הוראות המפקח, לכל   חצוב, מכל מקום  

לשביע )כולל הפיזור(  ועד למקום השימוש או הפיזור  רצון המפקח כמפורט העבודה  ות 

והמחיר    -שלום נוסף   ללא ת  -י  דרשמ-פרט הבין של המ  00.05.01.02  -ו  01017בסעיפים  

 יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה כמפורט בסעיפי כתב הכמויות. 

פסול    לעיל, כל עודפי החפירה והחציבה, עפר   על מנת להסיר ספק ומבלי לגרוע מהאמור 

 הינם רכוש המזמין. 

 

 באתר שלט  00.18

  העבודות   עוצ בי  לתקופת  יתקין  הקבלן,  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  ימים  10  בתוך

  המפקח,  המתכנן,  המזמין  וכתובות  שמות   את ,  הפרויקט  שם   את   הנושא  מידע  שלט

 . והקבלן

 . מגולוונים מצינורות ודיםמ ע על ,'מ X  6.00' מ 4.00 יהיו השלט  מידות
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 .המפקחו  המזמין י" ע יקבעו המדויק ותוכנו צבעיו מיקומו,  ,צורתו, מבנהו, השלט  נוסח

  ולא   השונים  יחידהה   במחירי   יכללו  המידע  שלט   ת נקוהת   אספקת   עבור  ההוצאות   כל

 . בנפרד עבורם ישולם

 ומספר  כתובתו,  האחראי  העבודה  מנהל  שם  יצוין  ובו  שלט  הקבלן   י "ע  ייקבע  בנוסף לכך

 .שלו הטלפון

 קונים בשלט, במידה וידרשו. הקבלן יהיה אחראי ליציבות השלט, ויבצע תי

 

 שמירה  00.19

ב  ולציוד  המתקנים  שמירת  על  למו  ינ פאחריות  עד  הקבלן  על  חלה  וגניבה  גמר נזק  עד 

 ההפעלה ומסירה סופית למזמין. 

 

 גידור 00.20

גולוונת מפח צורני מגולוון,  שטח אתר הבניה המאושר ע"י המזמין יגודר באמצעות גדר מ

 ר תואם. מ' לפחות עם שע 2.0בגובה 

 קח מטעם המהנדסלמפ משרד 00.21

ובגובה   3.0×4.0כלליות    תודאו להציב מבנה או צריף למפקח, במי על הקבלן לספק   מ' 

מ', עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטימים בפני מים   2.20

 . ם אשר יכיל: אסלה, כיור וברז מיםירותיחדר ש . המבנה יכיל ורוח

 פקח לפני תחילת הביצוע.המבנה יוצב במקום שיקבע המ

 ע:  וצ יעד לפיקוח יספק הקבלן למשך זמן הבבמבנה המיו 

 ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות.   80×160שולחנות משרדיים בגודל   2 -

 כסאות.  5 -

 מתלה לתכניות.       1 -

 במנעול ומפתח.  ארון פלדה מצויד   1 -

 . H /BTU 11000מזגן לספיקת קירור של  -

 היום יומי ולתאורתו בחשמל. ה, לניקיונו  אי לשמירת המבנהקבלן יהיה אחר

לאחסנת כלים וחומרים אשר עלולים להינזק מהשפעת    מחסן מקורה  ןלכן יקים הקב   .

 מזג האוויר.  

וגמאות או כל מטרה כל המחסנים יהיו פתוחים בפני המהנדס או בא כוחו לשם קבלת ד

 אחרת.  

המבנים  זה  כל  בסעיף  ה  יהיו   האמורים  חשבו  קבלןרכוש  הל.  נועל  גמר  על  אחר  עבודה 

 . באישור המפקח ר המצב לקדמותויז חהקבלן לפרק את המשרד והמחסן ולה

 

 בטיחות וגהות 00.22

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור כדין על תנאי הבטיחות של העובדים ושל 

 דרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות.צד ג' כנ
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היתר בין  יהיו  שילוט    האמצעים  בטיחות,  והכוונת  ותמרוגדרות  שמירה  תאורה,  ר, 

נציגי ע"י  שוטרקה  תנועה  הצבת  עבור  ישראל  למשטרת  תשלום  ביצוע  בלן,  בשכר,  ים 

בדבר  הנוגעות  הרשויות  לדרישות  בהתאם  וכו',  מהבהבים  פנסים  זמניים,  מעקפים 

 פוף לאשור המפקח. וכ

האמצעים כל  שננקטו  מבלי  פתוחות  תעלות  להשאיר  לעיל   אין  כמפורט  הנדרשים 

 ם להוראות לבטיחות וגהות של משרד העבודה. ובהתא

 

 נזיקין לצד ג'  00.23

 לצורך הגדרת אחריות הקבלן לנזקים שהוא עלול לגרום יוגדרו השטחים הבאים: 

המערכת ושטחים נוספים   התחנה:  יכל השטח המוכל בתוך הגדר ההיקפית מסביב למבנ 

 . לעתמעת  מחוץ לגדר כפי שיקבע ע"י המפקח

או   )כגון עקירת עצים  ניתן לתיקון  ובלתי  נמנע  ישיר בלתי  נזק  בגידולי שדה( יג פכל  עה 

 שמאי מוסמך מטעם המזמין.  ישולמו ישירות לניזוק ע"י הקבלן על סמך הערכת

בצנרת, פגיעה בשטח חרוש, פרוק  )פגיעה נזקים הניתנים לתיקון או להחזרה למצב קודם 

הע גמר  עם  מיד  יתוקנו  ישולם גדרות(  ולא  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  הנפגע  בקטע  בודה 

 רד.עבורם בנפ

נז ועל    שיגרם  קכל  ידו  על  יתוקן  הקבלן  אחריות  על  יהיה  הנ"ל  הרצועה  לתחום  מחוץ 

 חשבונו ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

של המפרט הכללי    2.28  -ו  2.27ת לכך, כי בנוסף לאמור בסעיף  ן מופניתשומת לב הקבל 

יכללו כל    ,לשאת בהם  )פרק ג'(, מובהר ומפורש בזאת, כי הנזקים שהקבלן מחויב יהיה

 נזק שיגרום, לרבות נזקים שנגרמו לצורכי העבודה. 

למנוע   היכולים  העבודה  ביצוע  לאופן  חלופיים  פתרונות  להציע  רשאי  יהיה  את הקבלן 

לשביעוהנזק חשבונו  ועל  בעצמו  שנגרם  הנזק  את  לתקן  לחילופין  או  המזמין  ,  רצון  ת 

לני הקבלן  ישלם  הנ"ל  מהדרכים  באחד  נקט  פיצויומשלא  הנזק  בע  זוק  שגרם ור 

 באמצעות הביטוח. 

ע"י   תיקונם  ו/או  למניעתם,  שיידרש  אמצעים  ו/או  נזקים,  עבור  התשלום  תנאי,  בכל 

 ה כלול במחירי היחידה השונים. ירם יהי הקבלן לא יהיה בנפרד ומח 

 

 ביטוח  00.24

 

מהתחייב .א לגרוע  עלמבלי  הקבלן  ח -ויות  יהיה  פי  הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  וזה 

על קבלניות  יפ-אחראי  עבודות  ביטוח  לעשות  מתחייב  הקבלן  דין,  לכל    כל  לפרויקט 

 הפחות ע"פ נוסח אישור קיום הביטוחים המצ"ב לחוזה. 

גבולות האחריות וסכומי הביטוח  שיקבעו אין בהם משום אישור  הביטוחים הנדרשים,   .ב

  עוקבצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לשל המוע

יטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד ב

 שלישי כלשהו . 
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החו .ג נשוא  העבודות  של  לביטוח  המועצה  הסכומים  רכוש  ולביטוח  הפרויקט(  )שווי  זה 

 יכללו מע"מ. 

מתחייב   .ד כי  הקבלן  לכך  וקבלני  לגרום  עובדיו,  מנהליו,  לרבות  מטעמו,  הפועלים  כל 

בעק יש  המשנה  או  במישרין  זה(  חוזה  זאת  שיתיר  )ככל  ידו  על  הם  ועסקו  אף  יהיו  יפין 

 נאי הפוליסות. מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו ומגבלותיו, ויפעלו על פי ת

)ככל שיתיר זאת חוזה    הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלני המשנה שיועסקו על  .ה ידו 

דן לקבלן ולצד שלישי  נוע הפסד או אובמ ל  ולחבויותיהם בכדיזה( יסדירו ביטוח לרכושם  

כלשהו לרבות המועצה ו/או המועצה. אין בעריכת ביטוחים כל שהם ע"י קבלני המשנה  

 לן מאחריות למעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה. כדי לפטור את הקב

המתבצעות או לרכוש המועצה ו/או  יטוח בגין נזק לעבודות  כספים שיתקבלו מחברת הב  .ו

, אלא אם תסכים לטובת המועצה, וישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק  ודהמועצה, ישועב

 המועצה אחרת בכתב. 

לנשו .ז קשורים  אשר  הקבלן,  שיערוך  הנוספים  הביטוחים  סעיף  בכל  יתווסף  החוזה,  א 

 לפי המועצה, וכל הבאים מטעמן. בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כ 

 דות בפועל, לפי המוקדם מבניהם, ימציאובעבמועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת ה  .ח

ידי חברת ביטוח בעלת  -הקבלן למועצה את האישור על ביטוח קבלנים כשהוא חתום על

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

  ן ל בימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בביטוח קבלנים, ימציא הק   עה עשר()ארב  14 .ט

ב מבטחיו  ידי  על  חתום  כשהוא  ביטוח  על  האישור  את  שוב  תחת  למועצה  שלו  סיפא 

 ן:".  הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמ

י .י סיומה,  עם  או  הביטוח  תקופת  במהלך  מבטח  יחליף  והקבלן  הקבלן  במידה  מציא 

ידי על  חתום  כשהוא  המקורי  האישור  העתק  את  ה  למועצה  תהליך שדחהמבטח  זה   . 

 יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא החוזה.

ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת   .יא )סעיף  זה  הקבלן  ת של  פעילוהאמור בסעיף 

יערוך את הביטוח הנדרש לפי החוזה. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין ו

 על פי חוזה זה . 

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

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בהמצאת אישור על ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן   . יג

לקבלן כלשהו  הביטוח  יותו  מאחר  פטור  חברת  אם  בין  דין,  פי  על  ו/או  זה  חוזה  פי  על 

ל  כאמור  התחייבה  לידי המועצה  ביטוח  והמצאת  לאו,  ובין אם  נזקים כאמור  על  פצות 

 אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.   ליעל

לבדוק   .יד רשאית  תהיה  המועצה  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  האמוצהר  ביטוח  ישור  את  על 

 קבלנים אך לא תהיה חייבת לעשות כך. 
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בי  .טו עצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן  ן הצדדים כי המו מוצהר ומוסכם 

ן או שינוי לא  מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקו   לע  את הביטוח

   שהי. ות כלתהווה אישור לתקינות הביטוח ולא תחול עקב כך על המועצה אחרי

העבודות נשוא החוזה מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע   .טז

כנדרש, ביטוח  ה   ןלשא הקביי  עקב אי המצאת או אי הסדרת  נזק שיגרם בכל  וצאה או 

 עקב כך.  

לגבול   .יז מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן 

 סה כלשהי. בפוליקובה ההשתתפות העצמית הנ

טוח וגבולות האחריות הנקובים הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הבי  . יח

 בפוליסות. 

    צר כל עוד קיימת ת מקצועית שמשולב בחבות המווירהקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אח .יט
 לו החבות על פי החוקים.                      

כל   .כ לו  תהיה  לא  כי  מצהיר  והקבלן  דר/טענה  ו/או  או  המועצה  כנגד  תביעה  ו/או  ישה 

ב ו/או הבאים מטעמן  והוא  המועצה  הנ"ל,  עפ"י הביטוחים  לשיפוי  זכאי  נזק שהוא  גין 

אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול    לכ מפוטר בזאת אותם  

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון. 

ה .כא באופן  הפוליסות  הוראות  את  הקבלן  זכומפקיע  הפר  המועצה  את  זכויות  ו/או  יותיו 

בלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי,  ו/או המועצה והבאים מטעמן, יהא הק

ו תביעות  לו  תהיינה  המועצה     וא /ולא  ו/או  המועצה  כלפי  אחרות,  או  כספיות  טענות, 

ועצה  והבאים מטעמן, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה ו/או המ 

 מטעמן. הבאים ו

או   .כב במלואו  לעיל  המפורט  לפי  בהתחייבותו  הקבלן  עמד  המועצה  לא  תהיה  בחלקו, 

שתוכל( )וככל  חייבת  לא  אך  הביט זכאית,  את  לערוך  ביחו ,  מהם  חלק  או  של  ם  מקומו 

ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של   הקבלן ועל חשבונו 

הז  סעד אחר.  לכל  לעהמועצה  ביכות  של  רוך  גם במקרה  של הקבלן תחול  טוח במקומו 

 קופת החוזה. ביטול הביטוח במהלך ת

הביטוח,   .כג מחברת  המועצה  דרישת  פי  על  כי  בזאת  מצהיר  ומאשר   אוההקבלן  מסכים 

ל פוליסות  או  פוליסה  להעביר  הביטוח  על  לחברת  במקום  המועצה  שם  על  בחירתה,  פי 

ה  או  הפוליסה  וחובות  זכויות  כל  יחולפוליסו שמו.  או ת  שהפוליסה  מיום  המועצה  על  ו 

המועצה שם  על  הועברו  או  הפוליסות  בפוליסה  הקבלן  זכויות  כל  ההעברה  מיום   .

חדל  שיא  הפוליסות בטלות ומבוטלות. ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן  על  זה שניתן  ור 

א פירעון  לחדל  או שהקבלן הפך  הוראות החוזה  פי  על  נשוא החוזה  ו  מביצוע העבודות 

שחברת שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או  לן לא  שהקב

 הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה. 
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רכב: ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי,    –  רכוש  –  'ג  ביטוח צד  .כד

רכוש   רכוש וכיסוינזקי צד ג'  , וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסויים לביטוח  1970-תש"ל

ם את הקבלן למילוי מחויבויותיו  לכל כלי הרכב והציוד המכני וההנדסי המשמשי  -מלא  

כולל הרחבה לביצוע העבודה  או מתקני הרמה מקוריים  טוחית  יב   עפ"י ההסכם  למנוף 

ו ברכב  הורחב \המותקנים  הבטוח  הקבלן.  של  עבודתו  לצורך  כתוספת  בו  שהותקנו  או 

קי רכוש שנגרמו עקב שימוש בכלי רכב ו/או מנוף ו/או  ד ג' עקב נזריות כלפי צלכלול אח

כולל ממתק כי המונח "רכב"  גריסה או דחיסה, מוסכם  וכן מתקני  ים,  פו נ ני הכלי רכב 

אחריות  מל וכן  סוג.  מכל  ממונעים  נעים  כלים  וכן  גוררים  מחפרים,  טרקטורים,  גזות, 

 י הפלת"ד. ם על פי חוק לנזקי גוף שנגרמו שלא עקב תאונת דרכי

 עבודה בשעות חריגות  00.25

תשלום כל  לתבוע  רשאי  יהיה  לא  קיום  הקבלן  הוראות  את  למלא  כדי  אם  לוח    נוסף, 

ת וכד', יהיה עליו  ויידרש לכך ע"י הרשויות המוסמכו  הדימועדי הביצוע לחוזה זה או במ

בלי לעבוד  עליו  יהיה  או  ליום  פועלים  של  אחת  במשמרת  מאשר  ביותר  או  לעבוד  לה 

 שבוע. בסופי 

 למפרט הכללי.  2.50תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

 כל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות. היה זכאי להקבלן לא י 

 משנה  קבלני 00.26

 .המתאים  הכספי בסיווג 500  סימול עם יהיה  לעבודה  המורשה  הראשי  ןלבקה

  מופנית   ןהקבל  לב  תשומת,  הנלווים  במסמכים  זה  ןלעניי  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי

  מסירת   איסור  בנושא,  ןוהשיכו  הבינוי   במשרד  הקבלנים  רשם  ידי  על  שפורסמו  לתקנות 

 .הקבלנים בפנקס רשומים  שאינם משנה לקבלני  עבודה

  והתנהגות   מהימנות  ערעור  לתקנות  בהתאם  כי,  הקבלנים  ציבור   לידיעת  בזאת  מובא"

  משנה   קבלני  ורק  אך  להעסיק  הקבלנים  על  ,1988-ט"תשמ,  במקצוע  למקובל  בניגוד

 ". העבודה  לביצוע יםהמתאימ  ובסיווג בענף, כחוק הקבלנים  בפנקס הרשומים

 : התקנות לשון   להלן

 . לאחר  ןהרישיו את  מסב וא  מעביר  אינו קבלן (: 8)  2 תקנה

 .וברישיונ  לרעה  שימוש עושה   אינו קבלן (: 9)  2 תקנה

  בשלמותן   עצמו  על   שקבל  עבודות  מוסר  או  מעביר,  מסב  אינו   קבלן (: 11)  2 קנהת

  לא  זה  ןיילענ;  הקבלנים   בפנקס  רשום  אינו  אשר   לקבלן,  בחלקן  או 

  ן ובי  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין,  עובדים  בהעסקת  יראו 

  יצועב  מסירת  משום,  כשלעצמה  העבודה  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם 

 . לאחר  עבודה 

 

 בכתב   אישור  ללא  משנה  לקבלן  חלקה  או  העבודה  את  להעביר  איסור  שחל  בזאת  מובהר

  המשנה   קבלני  של  ןהרישיו  ניונתו  שמות  את  המתכנן  לאישור  יעביר  הקבלן.  מהמזמין

  צורך   ללא  עיניו  ראות  לפי  משנה  לןבק  לפסול  רשאי  המתכנן.  לעבוד  מתכנן  הוא  אתם

 . הראשי  לקבלן   הסבר/   נימוק במתן
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 אך   ם סקימוע  להיות  רשאים  החשמל  בעבודות   כי,  יודגש  -  חשמל   לעבודות   משנה  קבלן

  לעבודות   קבלנים  םרישו  חוק"ל  בהתאם)  הקבלנים  בפנקס  הרשומים   משנה  קבלני  ורק

  סימול ,  חשמלאות  ראשי  ףנעל  המורשים (,  תקנותיו  על  1969  -  ט"תשכ  בנאיות  הנדסה

 .להצעתם המתאים כספי בסיווג 160

  מקצועי   אדם  כוח  שברשותם  לפחות  שנים  10  של  מוכח  ניסיון  בעלי  יהיו  חשמל  קבלני

  ומערכות   נמוך  מתח  חשמל  מתקני,  נמוך  מתח  חשמל  לוחות  של   עצמי  לביצוע  ניסיון  עלבו

 .ביותר מורכבות ועשן אש גילוי

 וותק  בעלי  וחשמלאים  טכנאים,  מתכנתים,  ממהנדסים  בכרוי   לחשמל  המשנה  קבלן  צוות

  בעל   חשמל  הנדסאי  ידי  על  יבוצע  העבודה   שניהול  להבטיח   ושביכולתו  לפחות  שנים  5  של

 .לחשמל   קבלנית בחברה, לפחות שנים 5 של  בתחום יוןניס

 

 שינויים  00.27

כל שינוי אשר  וי המבכל שינ  ידו.  על  יאושר בכתב  כוחו,  ע"י המזמין או בא  ון  צרב וקש 

 .המאושרות בתכנון המציע לבצע יוגש לאשור המהנדס יחד עם תכנית ההתאמות הדרוש

 כספיות מצד הקבלן. אישור המזמין לביצוע השינוי אינו משמש בסיס לתביעות 

 

 הוראות תפעול 00.28

חובות במסגרת  יספק,  לפיהקבלן  לציוד  החוזה  יו  תפעול  הוראות  של  כרוכה  חוברת   ,

 של המפרט הכללי.  311.1.7 ףיעשהותקן בתחנה, כמפורט בס 

מספר  כתובת,  הציוד,  ספק  של  רישום  את  פרק  כל  יכלול  הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף 

 וראות בטיחות להפעלה ואחזקה של הציוד. טלפון ושם של איש השירות וכן ה 

 הרצת התחנה  00.29

התק  של  בתום  הצינה  ידי  כל  על  הציוד  של  רטובה  הרצה  תערוך  והחשמלי,  המכני  וד 

ה תמשך  צרההקבלן.  של   30ה  המקצועיים  נציגיו  יהיו  ההרצה  זמן  כל  במשך   ימים. 

וינחו  יוודאו העדר תקלות  בציוד,  יטפלו  נוכחים באתר,  הציוד  וספקי  צוות    הקבלן  את 

 התחזוקה של המזמין. 

 כחותו. רק בנוההרצה תתואם עם המפקח ותבוצע 

 . תפסעבודה זאת כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בגינה כל תו 

במשך   תקלות  ללא  תקינה,  בצורה  תפעלנה  התחנה  מערכות  שכל  לאחר  ימים   14רק 

 י המזמין. תימסרנה ליד ותאחרונים ברציפות וכנדרש על פי המפרטים, התחנ

  14עד לקבלת    ההרצה  תקופת  ימים האחרונים להרצה תאריך את  14  -הופעת תקלות ב

 ימי עבודה ללא תקלות וללא כל תשלום נוסף. 

 ם וחדיימ תנאים 00.30

 עבודה בשטחים מוגבלים  .א

וצרים.   מוגבלים  בשטחים  עבודה  היחידה  במחירי  כלל  כאילו  הקבלן  את  רואים 

עבו על  הקבלן  מצד  תביעה  כל  תוכר  לעבודה  לא  ו/או  מוגבלים  בשטחים  דה 

 בשלבים.
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 מזג אוויר .ב

מחירי היחידה עבודה בתקופת החורף. לא תוכר כל  ן כאילו כלל ברואים את הקבל

הזמנים    תיפ כסתביעה   לוח  להארכת  תביעה  בטלה  או  הצפות,  על  הקבלן  מצד 

 כתוצאה מחוסר יכולת לבצע עקב בעיות מזג אוויר. 

 יות קיימות קרקע-פגיעה במערכות עיליות ותת  .ג

היחיד  במחירי  כלל  כאילו  הקבלן  את  בקרבתרואים  עבודה  תת  ה  -מערכות 

תוכר כל תביעה מצד    אקעיות ועיליות, כגון קווי מים, דלק, ביוב, בזק וכו'. לקר

האטה בעבודה עקב מערכות אלה, גם אם  הקבלן על הצורך בעבודות ידיים ו/או  

 לא סומנה על גבי התוכנית. 

 עבודות נוספות  .ד

המפקח  דותעבו וחתימת  המזמין  באישור  יבוצעו  בנוספות,  ובכפוף  ,  התאם 

 .מסמכי המכרז וההסכםהוראות ל

 התמורה .ה

והקשיים   הפעולות  כל  עבור  לעיל,  ופשהתמורה  ,  00.03-00.031בסעיפים  רטו 

ולא    בכתב הכמויות שימלא המציע  תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים

כן  בגין הנ"ל.  כל תוספת  הוצאות הק  תשולם  כל  בגין  יכללו במחירי היחידה  בלן 

רשויות,   עם  ההוצאות  תיאומים  וכל  ישראל,  ומשטרת  התעבורה  על  המפקח  עם 

ועה לצורך הביצוע כגון:  הרשויות והוצאות הכוונת התנ   תוהכרוכות במילוי הורא 

וכדומה.  להכוונה  פועלים  פנסים,  חביות,  לעבודות    מחסומים,  בנוסף  הנ"ל,  כל 

ים השונים והמפורטים בהסכם  מורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפנוספות שת

ביטוח,  הכ התארגנות,  עבודות  השאר  בין  והכוללים  הכלליים  ובמפרטים  ללי 

 ת מעבדה וכדומה.ואצהו

סוג   הגיאוגרפי,  ומיקומו  ריחוקו  השטח,  תנאי  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

הקשיים העשויים לייקר    ה ולכלול במחירי היחידה את עלות כלהקרקע ומליחות

עבודתו ב זא את  עלות  בו תתבצע העבודה.  אותם  אתר  היחידה  במחירי  תיכלל  ת 

 מציע הקבלן בכתב הכמויות. 

 

 

 

 וחתימת הקבלן   תמתחו   תאריך 

 
 עבודות עפר    

 

  : הערות

בסוף כל יום עבודה ידאג הקבלן לגדר באופן בטיחותי ולהאיר את אתר העבודה, הכל לפי   .1

מש לעיל  הנחיות  האמור  עבור  העבודה,  ישולםרד  במ  בנפרד  לא  כלול  יהיה  חירי  ומחירו 

 היחידה  השונים.
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הקבל .2 לידיעת  הינן  בזאת  המצורפות  הביסוס  את    ן הנחיות  לחייב  בכדי  בהם  ואין  בלבד 

 נן, המפקח וכיו"ב. המזמין,  המתכ 

תאם  עם תחילת העבודה יזמין הקבלן את יועץ הקרקע לשם קבלת חוות דעת מחודשת בה

ת געת לעיל, לרבות  כל ההוצאות לצרכי להמצאת חוו   למצב בשטח )בתאום עם המתכנן(.

 נה בנפרד. מ לוו קידוחי ניסיון יחולו על הקבלן ולא תשחפירות ו/א 

 

 עבודות עפר למבנים 01.01

והנסיבות:  .א הצורך  לפי  ידיים  בעבודות  ו/או  מכניים  בכלים  תעשה  החפירה/חציבה 

הנ ולשיפועים  מפרטים  נקודות  למידות,  לקבלן  ימסרו  בתכניות.  כמצוין  דרשים 

ע השטח  גבולות  להבטיח  לסימון  הקבלן  על  המתוכננים.  המבנים  ימוקמו  פיהן  ל 

 נים בעזרת מודד מוסמך. במהנקודות אלו ולמקם 

החפ  .ב אישור  ציוד  טעונה  הכלים  בחירת  לנ"ל.  בהתאם  יהיה  הקבלן  ישתמש  בו  ירה 

 המפקח. 

טעון .ג למילוי  ב  העפר  המפקח  מבורות    בכתב.  אתר אישור  שהופקה  מתאימה  אדמה 

. בכל מקרה, לא יכיל החומר למילוי: אבנים,  אתראו מהחפירה שבוצעה ב  השאלה

 ופסולת אורגנית.   תלוגושי חומר מגובשים, פס 

נחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר למקום שיאושר ע"י המפקח על עודפי האדמה ש  .ד

 חשבון הקבלן ולכל מרחק הובלה. 

יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות. עוביין   בצידי המבנה   המילוי החוזר .ה

אחוז    :ןדרישות סף לחומר למילוי חוזר תהיינה כדלהל   ס"מ.  20ההידוק יהיה    לפני

  25%  –  #4, נפה  100%-50%  –  19, נפה  100%  –מ"מ    37.5החומר )במשקל( עובר נפה  

על   –ומדד הפלסטיות   30% . גבול הנזילות לא יעלה על 25%-5% – #200,  נפה 50% -

8% . 

לפי .ו א'  סוג  במצע  יבוצע  למבנים  מס'    המצע  הכללי  51פרק  המצע  במפרט  מעל   .

תבוצע בטון  למבני  בהנחיות  דרפה שכבת    נהומתחת  כמפורט  בטון  ה  לעבודות 

 ואיטום להלן. 

 הידוק עפר  .ז

שמנה, - עליה    בחרסית  העולה  או  האופטימלית  לרטיבות  ייובש  או  יורטב  העפר 

י  ס"מ ויהודק ע"  20, יפוזר בשכבות אופקיות בעובי מירבי של  4%ל עד  בשיעור ש 

ל   מכה /טון  30.00סבל"ד במשקל    2000מכבש "רגלי כבש"     ד ממו  91%  -לפחות 

 .כפולים מעברי מכבש  שמונהב.ו ולפחות ט.א.א.ש

עליה   - העולה  או  האופטימלית  לרטיבות  ייובש  או  יורטב  החומר  גרנולרי  בעפר 

ס"מ ויהודק ע"י    22פוזר בשכבות אופקיות בעובי מירבי של  , י2%בשיעור של עד  

בעל חלק    מכבש  במשקל    2000תוף  ל  6.0סבל"ד  לפחות  ממוד.    97%  -טון 

 .ו.טא.א.ש.
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יהודקועקרק - מעורבות  אבן    ות  למילוי  בעפר  לערב  אין  המתכנן.  הנחיית  פי  על 

האבן  ס"מ.    15  -ובגודל אבן מעבר למנפח העפר הכללי    10%בשיעור העולה על  

ידה בדרישות  ההידוק יבוצע באופן מבוקר, תוך עמ  .תעורב בעפר בצורה אחידה

מס'   הבי   51מפרט  במעבדה  במפרט  אפיון העפר  כולל  בדיקות  יבון משרדי,  צוע 

 רטיבות וצפיפות העפר. לקביעת

  20  -הידוק שתית יבוצע על פי דרישות ההידוק כאן. תהודק שכבת שתית בעובי כ -

תפו תחרש,  אשר  הידוק.ס"מ,  לפני  הצורך  לפי  תיובש  או  ותורטב  רמת    רר 

 י העפר במילוי. ההידוק כנדרש לגב

יא - אשר  מפורט  דוח  יתן  אשר  קרקע  יועץ  להעסיק  הקבלן  המילוי    תמעל  את 

החוזר הנדרש, לרבות קידוחי ניסיון באם נדרש, המילוי החוזר של היועץ קרקע  

ניסיון אשר נדרשים וכל  יועבר לאישור המתכנן, העסקת יועץ הקרקע וקידוחי ה

המכרז ולא תשולם תוספת עבור    עבודה נוספת נדרשת נכללת במחיר היחידה של

 סעיף זה. 

 

 עבודות ביבש  .ח

מה   מבלי הכללי  57.0.06-ו  57.0.05בסעיפים    רואמלגרוע  המפרט  הקבלן  ,  של  על 

בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל    לנקוטלהקפיד  

  הסידורים כיסוי הסופי ולעשות את כל  ביצוע ה, ועד למהחפירה ע החל  שלבי הביצו

מי    ,למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות

 וכד'.   תהום

לשביעות רצונו הגמורה    יהיוהאמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש    כל

הש על  זכויות  בעל  מוסמך  גורם  כל  ושל  המפקח  אליהם  של  המים.    ינוקזוטחים 

 זה.  סעיףם עקב אי מילוי הדרישות לפי  הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגר

קרקעיים, יתוקנו על  -ו עקב הרחקת מים תתמרכל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שיג

 חשבון הקבלן ובאחריותו. 

תת במים  העבודות  לביצוע  בכתב  קרקעיים  -התמורה  שונים  בסעיפים  כלולה 

 .  נפרד ב יות ולא תשולםהכמו

  

 כריתת והעברת עצים  01.02

משרדי לעבודות עפר. כל  -במפרט הבין  01013תאם לנאמר בסעיף  כריתת עצים תבוצע בה

י עקירה יסומן מראש ובצורה ברורה ויצוין לקבלן. כריתת העצים תחל רק נפ עץ העומד ל

 לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. 

במהלך    ס"מ ייחשב לצמחיה ויפונה  15  -קטן מ  מפני הקרקע,  1.0כל עץ שקוטרו בגובה  

 . לא תעשה אבחנה בין עץ רגיל לעץ מיוחד. החישוף ופריצת התוואי

עצים מתוואי דרך   ע"י בעל החלקה תבוצע בזהירות  במ   םתלושתיהעברת  קום שייקבע 

תוך שימוש בכלים מתאימים או בעבודת ידיים ועל פי הנחיות מדריך מוסמך של שרות  

 החקלאות האזורי. השדה במשרד 
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 בקרת איכות  01.03

של מעבדה יבוצעו עם פיקוח צמוד ובקרת איכות  עבודות העפר ובעיקר המילוי המהודק  

הת מכון  כגון  תקינות  אין    .קנים מאושרת  שאושרה  לאחר  אלא  שכבה  במילוי  להתחיל 

שמתחתיה. האופטימלית    השכבה  המים  כמות  את  העפר,  תכונות  את  תקבע  המעבדה 

 לוי ואת רמת ההידוק הנדרשת. בעפר המיועד למי 

 

 זהירות בעבודה  01.04

בכל  לנקוט  הקבלן  על    על  הזהירות  למבנים  אמצעי  נזק  לגרום  או  לפגוע  לא  מנת 

ק דיפון  בכד  .םיימיולמתקנים  עבודות  הקבלן  יבצע  ובמבנים,  במתקנים  פגיעה  למנוע  י 

 מכל סוג שהוא.  סוג הדיפון המוצע יאושר ע"י המפקח טרם תחילת העבודה. 

העבודה ו/או    נקיטת כל אמצעי הזהירות אשר צוינו במפרט ו/או נדרשו ע"י משרדור  בעב

ו/או בעבודה  בטיחות  לצורך  ו/או  השונות  הרשויות  בנפרד   פקחמה  ע"י  ע"י  ישולם  לא 

 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.     

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר 01.05

 כללי  .א

יערוך   .1 ביצוע עבודות העפר  ויפיק מטרם  פה מצבית  הקבלן מדידת מצב קיים 

הכמויו לחישוב  בסיס  אישורו  שתשמש  לאחר  ורק  למפקח  תימסר  המפה  ת. 

בע להתחיל  רשאי  הקבלן  הקרקע  העפר  תבודויהיה  לרומי  הגעה  לאחר   .

הנדרשים תיערך מדידה נוספת שתהיה קודמת לתחילת יתר העבודות במבנה.  

בן   נפרדת  מדידה  אף  או  המדידות  העפר  בהיעדר  כמויות  לעיל  הנזכרות 

לא   מקרה  ובכל  בלבד  המפקח  ע"י  את  תיקבענה  הכמויות    75%תעבורנה  מן 

ת המפקח  קביעת  הכמויות.  בכתב  ולא  ית  פ וסהיה  הנקובות  מעורערת  ובלתי 

 תתקבלנה כל טענות או דרישות תשלום מצד הקבלן.

,  סלעאופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי הקרקע כולל   .2

עבודות ידיים  , תוך שימוש בכל סוגי הכלים שידרשו, ללרבות סלע קשה ורציף  

ע"י יידרש  שהדבר  ע   במקומות  ביצוע  וכן  המזמין,  בשטחים   עפר    תבודונציג 

 קשים  ומוגבלים. 

 , כגון: וביצוע העבודה  כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה .3

מבניםנ הקמת  מדידות,  סימון,  העבודה    יקוי,  תום  לאחר  והסרתם  זמניים 

עוקפ ודרכים  זמניות  דרכים  הזהירות  ביצוע  כל אמצעי  נקיטת  ידרשו,  ות אם 

גידור, שילוט,  סימון, תאורה,  ת כגון:  ונ ולמניעת תאוהתקנות של כל הדרוש  

 דיפון וכיו"ב. 

למניעת   הנדרש  כל  עיליים    תהיקווביצוע  מים  או  גשמים  מי  של  וזרימה 

 .  יקוז, שאיבה, ושמירת השטח במצב יבש כל זמן  העבודהאחרים, כולל: נ 

 . ששיידרבדיקות קרקע, וטיב הידוק המילוי ככל ים וביצוע נטילת מדגמ

קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם  ל לגבי סוג  יע לבנוסף לאמור   .4

 את כל המפורט להלן: 
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

באם  והכשרתו  מילוי  כחומר  לשמש  המתאים  החומר  וסיווג  צורך,    מיון  יש 

מילוי, כחומר  באתר,  לשמש  גריסה  עד    מותבערהחומר    סידור  לרבות  באתר 

 דרש לשם מילוי ומילוי חוזר.ישי

ימוש ופסולת אל מחוץ לאתר  ה שנפסלה לשמד אחומר חפור,  סילוק עודפי  .א

תשלום  לרבות  המפקח,  ע"י  שיאושר  למקום  לאחסנת    אגרות  העבודה 

 . ששיידרהעפר, סילוק העפר לכל מרחק 

פרט,  ילת עפר מערום או מהחפירה וביצוע מילוי או מילוי חוזר כנדרש במטנ .ב

 כולל הרטבה והידוק. 

ההוצאו .ג וכל  שנגרם  נזק  כל  בת תיקון  הכרוכות  שנגרו קית  הנזק  למבנה,  ן  ם 

קרקעית, בין שהיה ידוע עליה  מראש ובין  -מתקן ו/או מערכת על או תת

עם הרשויות ו/או    שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק, בתאום

 בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח. 

למבנים תהיה מ"ק בהתאם  המיד   יחידת .ד לחפירה  של  החיצוניים    לממדיוה 

כא בידוד    רשהמבנה.  יחושבו  נדרש  המבנה   קירות  של    הממדיםחיצוני 

בתוספ  ת  150ת  כנ"ל  יהיה  החישוב  צד.  מכל  עבודה  מרחב  אורטי  יס"מ 

 יינה אנכיות. כאשר דפנות החפירה תה

יב למבנה מונח  במחיר היחידה כלולה החפירה וביצוע המילוי החוזר סב .ה

ים, הרחבת  ק וזגם דיפון, חיכלולים במחיר היחידה  , וכן  ומהודק בשכבות

 חפירה למניעת מפולת, ניקוז המים וכיו"ב. ה

 

 חישוף 01.06

במ"ר  ה התשלום  לצורך  יימדד  לרבו  -חישוף  הכללי,   במפרט  האמור  כל  את  ת  ויכלול 

ה כל  סילוק  לרבות  פירוט  ללא  החישוף  שטח  בכל  וגדמים  עצים  לאתר עקירת  פסולת 

מרחק. בכל  השטח    מאושר  חישוף  עבור  לקבלן  את    –שולם  במדידה מור רואים    ים 

 ס"מ מאלה ש הנמדדו.  20-לעיל כמונמכים ב 1ראשונה שנערכה עפ"י סעיף א' פיסקה 

 

 עבודות ביבש       01.07

ודה לא ישולם בנפרד, וכל  העבודה במצב יבש כל זמן העב עבור שאיבת מי תהום והחזקת 

כך,  העבודות הנל  לצורך  ייחשבו ככלולים  וות הדרושות  בציוד הדרוש  ושימוש  ואספקת 

 . בכתב הכמויות 02.010י היחידה  של החפירה, למעט האמור בסעיף  ריחבמ

 

 מצעים למבנים בחצר התחנה 01.08

כול בעובי  א'  סוג  מצע  של  והידוק  הרטבה  יבוצע  אספקה,  ההידוק  בתכנית,  כנדרש  ל 

ש  15של  בעובי  בשכבות   לצפיפות  א.א.ש.  100%ל  ס"מ  נפח המצע טמודיפייד  ישולם  .ו. 

 דוק שתית מתחת למצעים כלול במחיר היחידה. יה  כפי שימדד בתכניות בלבד. 
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 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 כריתת עצים והעברת עצים  01.09

לקבל  עצים שאושרו  יחידות  לפי  עצים תהייה  כריתת  עבור  לכריתה  המדידה לתשלום  ן 

  ץ וסילוקו אל אתר סילוק ועקירה ע"י המפקח באתר.  העבודה כוללת כריתת ועקירת הע

 בעל החלקה.  תאאו העברתו ושתילתו במקום אחר בחלקה עפ"י הור

 ס"מ.  15 -מ' מפני הקרקע גדול מ 1.0כעץ ייחשב כל עץ שקוטרו בגובה 

 מ' לא תימדד לתשלום. 1.5 -תשלומי אגרות יחולו על המזמין. כריתת עצים נמוכים מ 

 

  עבודות בטון יצוק באתר 
 

 כללי  02.01

ה תבועבודות  לפי  בטון  של   02  פרקצענה  אחרונה  הוצאה  באתר"  יצוק  בטון  "עבודות 

טחון ב"מפרט כללי לעבודות בנין", עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן.  י הב  דרשמ

 קירות תומכים יבוצעו לפי מפרט משרד השיכון. 

ס אזרחי קונסטרוקטור אשר יעביר למתכנן המוביל  שירותיו של מהנד על הקבלן לשכור  

קונסטול תוכנית  והח זמין  ההעמדה  תוכנית  הטכני,  המפרט  עפ"י  לתחנה  ם יכת רוקציה 

 כנן קונסטרוקציה. הכול שלם ומושלם, לא תשלום תוספת עבור העסקת מת 

 

 סוגי בטון  02.02

. בריכות לשפכים  נאמר אחרתלמצעים אלא אם כן    15  -למבנים וב  30  -סוגי בטון יהיו ב

 די המהנדס. הבטון תאושר על י . תערובת40 -ותאי שאיבה יוצקו מבטון ב

 מ"ר.\גרם  400במשקל   ןו ללמבנים אוגרי מים יוספו לבטון סיבי ניי 

, בשל חום הידרציה גבוה. במידה ויחליט הקבלן    CEMIחל איסור שימוש בצמנט מסוג   •

 SR-N   CEM III/B  –ום הידרציה נמוך כדוגמת  ) מתכנן הקבלן ( לבחור בצמנט בעל ח 

במודגש וכן לתת הנחיות מפורטות למועדי פרוק    , עליו לציין זאת  תוצרת " נשר" או ש"ע 

 ובדיקות התערובת המוצעת לביצוע העבודה .  תוהטפסנ 

 . 9בהתאמה לחלקי המבנה בדרגת חשיפה  40-או/ו ב 30-תערובת הבטון תהיה בטון ב  •

 . 6"-לא תפחת מ  שקיעת חרוט תקנית •

 מ"מ   19גודל אגרגט המרבי בבטון היה  •

מת •  ( הקבלן(הקבלן  אוויר    כנן  ,כולאי  אטימות  משפר  כגון  לתערובת  תוספים  יפרט 

 וכיו"ב.    םיי,סיב

 חל איסור לשימוש בעפר פחם  •

 תנאי בקרה נחותים יורשו רק בבטון רזה, שאר סוגי הבטון יוכנו בתנאי בקרה טובים.

במפע  יוכן  לייצור  הבטון  מאושר  ברכבים  ל  לאתר  ויובל  ם  מתאימיותנאים  בטון 

 בטון לעמודי וגג המבנה יוצק באמצעות משאבות בטון.לשם כך. ה  ומאושרים
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 ת בבטון י מתכקלחעיגון  02.03

לפני היציקה יותקנו בתבניות במקומם המדויק כל חלקי המתכת שיש להתקינם בבטון  

לדה, סולמות, עוגנים, קטעי צינורות וכו'.  כגון: מסגרות למכסים, בסיסי מעקות, לולבי פ

י  אלה  היטב חלקים  כד  יקבעו  כל במקומם  ובשעתה.  היציקה  לפני  תזוזתם  למנוע  י 

העתידים לבוא במגע עם בטון ינוקו היטב מכל שמן, שומן,    תכתהשטחים של חלקי המ

 בע, לכלוך, חלודה מתקלפת, מלט או בטון שנדבקו אליהם ומכל לכלוך אחר. צ

 ו. רוטט היטב נגד כל השטחים של החלקים המושקעים במולא ויהבטון י

 

 ה ליציקכנות ה 02.04

ן, חופשיים ממים  ו טבמיד לפני הנחת הבטון יהיו פני השטחים, שעליהם או נגדם יונח ה

עפר רגבי  או  אבנים  בנין,  שברי  בוץ,  היטב  עומדים,  להרטיב  יש  חפירות  הפני  את  . 

 תשאב מהבטון הטרי.  מצעים שנגדם יונח הבטון, כך שהלחות לאהו

 

 שימת הבטון 02.05

ן בזהירות כדי שלא יפגע בשלמות דופן  יישפך הבטו כנגד אדמה  במקרה של יציקת בטון  

למפ  יגרום  ולא  אמנם  ו ל והחפירה  אם  הבטון.  תערובת  לתוך  אדמה  רגבי  לנפילת  או  ת 

לתוך החלל  יקרה   שנפלו  רגבי האדמה  יוציא את  יציקת הבטון,  את  יפסיק הקבלן  כך, 

לשביעוהממול אדמה  מרגבי  המקום  את  וינקה  בבטון  חלקי  באופן  המה א  רצון  נדס, ת 

 לא ישולם בנפרד.הנ"ל  עבור 

יציקות ה וכל  כן ברשותו  ו טבאסור להניח בטון במים,  ביבש, אלא אם  אישור ן תעשנה 

בטון   להניח  אין  המהנדס.  אשור  טעונה  תהיה  הבטון  הנחת  ושיטת  בכתב  המהנדס  של 

 ת למים זורמים לפעול על הבטון בטרם התקשה. במים זורמים ואין לת 

 

מ  ,תבניותהיציקה נעשית ב כאשר   גובה הנפילה החופשי של הבטון לא יותר    2.0  -יהיה 

י גומי,  יציקה מגובה רב יותר, יש להשתמש בשוקת יציקה או צינור העשו  לש  מ'. במקרה

מ'. עובי    2.0ל  כך שגובה הנפילה החופשי של הבטון מקצה השוקת או הצינור לא יעלה ע

כבה יהיו אופקיים  ס"מ ופני הש  60ות לא יעלה על  כל שכבה יצוקה בקירות וקורות גבוה 

עוד השכבה הקודמת מתחתיה עדיין רכה. יש   לכ  בקירוב. כל שכבה נוספת של בטון תונח

 יתהוו חללים או בועות אויר בתוך הבטון. להקפיד שלא 

כזו שתבטיח שבשום מקום בשיטה  יעבוד  מ  הקבלן  יותר  היצוק  יושהה הבטון   45  -לא 

 קירות יש להקפיד על הדברים הבאים:. בזמן יציקת הבטון חדש נגדו דקות עד ליציקת 

ב  (1 צורך  של  מקרה  שלאס פהבכל  בקיר  יציקה  בתכניות  קת  עם    ,כמפורט  לתאם  יש 

 המהנדס את מפלסי הפסקות היציקה. 

א  (2 בתבניות  המסומנים  התפרים  בין  ברציפות  יוצקו  ע"י  הבטונים  מראש  שנקבעו  ו 

 אלו. תורשה כל הפסקה ביציקות המהנדס ובשום אופן לא 
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 טמפרטורה של הבטון בעת יציקתו 02.06

נמוכה בטמפרטורה  בטון  לצקת  ש  4  -מ   אין  הטמפרטורה  צלסיוס.  התערובת מעלות  ל 

מעלות צלסיוס, וזאת כדי למנוע התקשרות מהירה מדי של  32בעת היציקה לא תעלה על 

 יצירת חום רב מדי בעת התקשרות הצמנט.הבטון כתוצאה מ 

הטמפרטוכל   להורדת  שהקבלן  האמצעים  הבטון  של  תהיה    שיידררה  תמורתם  להם, 

לבט  היחידה  במחירי  בכתב הכמויותינוכלולה  הנקובים  לכל   ,ם  זכאי  יהיה  לא  והקבלן 

 תוספת תשלום בגינם )כולל יציקות בלילה(. 

 

  תטפסנו/תבניות 02.07

  הקדמה :

הטפסות לרבות תוכנית טפסנות למבנה  שיטת ביצוע    קבלן ( יגדיר אתהקבלן ) מתכנן ה

 כדי לקבל פני בטון חלקים. ב

   תחל איסור על שימוש בחוט שזור לקשירה טפסנו

 יצוין במפורש רק לאחר אישור הפיקוח .   תמועדי פרוק טפסנו

 

 תבניות הקירות וצדי קורות  02.07.1

הקירו של  והחיצוני  הפנימי  לצידם  מצופים  התבניות  יהיו  והקורות  ת 

לקבל כדי  עץ  בלוחות  או  פלדה  בפח  התבניות    בדיקטים,  חלק.  בטון  שטח 

הקמת  לפני  שיקבל  יימרחו  מיוחד  תבניות  בשמן  ואין    ת אן  המהנדס  אשור 

מטרה זו בסולר או בכל חומר אחר שיפגע ביישום צפויים או חומרי  להשתמש ל

 איטום על פני משטחי הבטון.

ח שטח  יהוו  ואחיד,  הלוחות  סדקים    ללאלק  ללא  לזה  זה  ויהודקו  מדרגות 

ישת לא  לשני  וחריצים.  אחד  מתאימים  אינם  שמקצועותיהם  בלוחות  משו 

סוהג להיווצרות  סדקים  יק דורמים  ביניהם.  מצומצם  ם  במספר  שיתהוו 

 ייסתמו ע"י סרגלי עץ עד לאטימות מלאה של כל שטח הדפנות. 

באופן יסודרו  מ  התבניות  פירוקן  לתמוטה  שיתאפשר  לגרום  תבניות  בלי  של 

 שלמות וחלקות. ו יישארהחלקים השכנים, ושפאות הבטון  

או של התבניות  ביותר  הלוח התחתון  ישוחרר  היציקה  מיוחד  וי  לפני  פתח  כן 

 לשם הוצאת הלכלוך שהצטבר בתחתית. 

אסור בהחלט להשתמש בתבניות לקירות וקורות בחוטי קשירה, אלא לקשירת  

ייד שלא  מבנים  ושאינפנות  גלויים  אדמה.  שארו  או  מים,  עם  במגע  באים  ם 

המרווח קבלת  חלולים    לשם  ריחוק  מוטות  ישמשו  הדפנות,  בין  המדויק 

באומ  בקצוות  ברג   םי המצוידים  בצד  להברגת  דומה.  סידור  או  מתיחה  י 

ס"מ    3החיצוני של הבורג יולבש בין המוט לבין התבנית, חרוט )קונוס( בקוטר  

ח  4ורך  ובא לערך.  בשעת  ס"מ  יוצא  זה  הנשאר  רוט  והשקע  התבניות  פירוק 

 או ש"ע.  300  ימולא בסטרקצ'וריית
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יהי הדפנות,  בין  הרווח  והבטחת  התבניות  לקשירת  אמצעי  אשור    הכל  טעון 

אמצעי כל  היחידות.  במחירי  וכלול  מראש  בהם    המהנדס  שישתמשו  קשירה 

אדי  או  מים  עם  במגע  הבאים  לבטונים  להבטיחבתבניות  צריכים  שבצד    הם, 

רי המרחק  כמות שומ  ס"מ או יותר   4או לאדמה יהיה מרחק של  הפונה למים  

תפחת   ל    10לא  שהומ"ר  1יח'  ברזל  כל  בין  לתוכניות,   בהתאם  פני    א,  לבין 

חרושתי עשויים    ת במידות הדרושות ע"י מרווחהבטון. הברזל יורחק מהקירו

במצב רטוב כל    . התבניות יוחזקוקבטון יצוק מתאים לעומסים בכל רכיב יצו

 ן היציקה ואחריה עד להסרתן.זמ

וכיו"ב    באריחי ריצוף אבניםחל איסור על שימוש   ,אבנים טבעיים  משתלבות 

כמו  , מרחק  מחומריים    ןכ   כשמורי  מרחק  שומרי  על  בשימוש  איסור  יחול 

 יים.  פלסט

 

יושא הפנימיות  ובדפנות  גובהו  לכל  אחת  בבת  יוקמו  פתחים  תבניות הקיר  רו 

ש הזמניים  על  ייסודרו  יעלה  לא  אופקי,  בכוון  בניהם  והמרחק  מ'.    2קפית 

יהיה כזה שתמנע הפלת הבטון מגובה ה  מרחק בכוון אנכי  עולה של  הפתחים 

 . רטשני מ

 פירוק תבניות 02.07.2

או   הבטון  למבנה  נזק  גרימת  אי  לתקופה שתבטיח  במקומן  יישארו  התבניות 

 לצורתו מפירוק מוקדם מדי. 

בלילא   תבניות  שום  המהנדס  יפורקו  של  מפורש  יהיה  אשור  זאת  עם  יחד   .

אם היחידי  האחראי  להקים    הקבלן  יידרש  והוא  עת,  בטרם  תבניות  יפורקו 

 יבה זו. אשר יעורער מס הנבמחדש ועל חשבונו על חלק מ 

גמר   בין  המינימלית  הזמן  תקופת  וזעזועים.  תנודות  ללא  ייעשה  הפירוק 

הפי  התחלת  לבין  הכלל היציקה  במפרט  נתונות  אולם  רוק  בנין,  לעבודות  י 

 יכותיהן פרק זמן נוסף. המהנדס יוכל להורות להשאיר את התבניות ותמ

יצוקים בתקופה על אלמנטים  יום לאחר    28עד    לש  מידת ההעמסה המותרת 

 ס. היציקה תעשה בתאום עם המהנד

 

 גמר פני בטונים 02.08

 קורות וצדיגמר קירות  02.08.1

פירוק   הקשירה אחרי  חוטי  את  הקבלן  יקצץ  עד    התבניות  מהבטון  הבולטים 

של   אתמ"  30לעומק  יוציא  הבטון,  מפני  לפחות  של    מ  )קונוסים(  החרוטים 

במלט  הנוצרים  החללים  את  וימלא  הריחוק,  פני  נמצ-מוטות  מתכווץ.  בלתי  ט 

צריכים להיות חלקים ואחידים ללא מדרגות. יש להסיר את הצילועים  הקירות  

פנות התבניות, ולעשות את כל  שנשארו בבטון כתוצאה מסדקים בין ד   )גראטים(

וכן מילוי חורי החרוטים, על מנת לשוות    02.02.10ים הדרושים לפי סעיף התיקונ

 אחיד. הלשטחי הבטון פנים חלקות ומרא

מחוץ   בבליטות  הרצפות  פני  כגון  תבניות,  כנגד  יצוקים  שאינם  בטונים  שטחי 

 החלקה מוחלטת בכף פלדה. למבנים יוחלקו  
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 קרה וגגותיישור הרצפה ופני ת 02.08.2

ידי   על  היציקה  בעת  ייושרו  והגגות  התקרות  הרצפות,  בקרש  פני  והדוק  גרוד 

הש על  שמירה  תוך  יי ישר,  היציקה  בגמר  הנדרשים.  הרצפה  לחו פועים  פני  קו 

 או במלאג' עד לסגירה מוחלטת של סדקי התיישבות.  "בהליקופטר"

יונים של קורות  ים שאינם יצוקים כנגד תבניות, כגון פנים על שטחי בטונים נוספ

 יוחלקו החלקה  בכף פלדה. 

 

 אשפרת הבטון 02.09

במצב רטוב החל מרגע התקשות    באופן רציף  , יוחזקויים מבטוןמבנה העשוכל חלקי ה

ימים   10במשך    שעות לאחר גמר היציקה,  2-6  -המצוין בהעלמות מי התערובת כ  ןוטבה

ת מים רצופה בלחץ  לפי הוראות המהנדס. הקבלן חייב לדאוג להספקלאחר יציקתם, או  

ו האשפרה  תקופת  לכל  יתמספיק  בכך,  צורך  יהיה  יפעיל  אם  או  מתאים  מיכל  קין 

 משאבה.

בשלושת תבוצע  המבנים  וגג  רצפת  היציקה  יה   אשפרת  גמר  לאחר  הראשונים  מים 

תורוההח  לא  זו  רצוף. בתקופה  באופן  רטוב  במצב  ע"י החזקתם  או לקה  תנועה  כל  שה 

ת חול  לרצפה. לאחר שלושת הימים תכוסה הרצפה בשכב הקמת תבניות או פיגומים מעל

ימים נוספים. כל התבניות,   7חול יוחזק באופן מתמיד במצב רטוב במשך ס"מ. ה  5בעובי 

ול הנ"ל. הוצאת החול תבוצע רק לאחר גמר ומים וכד' יוקמו אך ורק מעל שכבת הח ג יפה

 בשאר חלקי המבנה ופירוק התבניות. יציקת כל הבטון

 

 ם טון פגותיקון ב 02.10

 כללי  02.10.1

ב הבטונים  בפני  הליקויים  כל  את  לתקן  חייב  שהקבלן  פנים  י כדי  יווצרו 

יבוצע פני הבטונים  פועלים מאומנים  " ע  המתאימים לדרישות המפרט. תיקון  י 

הפגמי תיקוני  את  להשלים  יש  המהנדס.  אשר  בנוכחות  הבטונים  בפני  נוצקו  ם 

תוך   תבניות,  פ  24נגד  התבניות,  הסרת  לאחר  ניתן  שעות  כאשר  למקרים  רט 

 אשור לנהוג אחרת. 

שהי סיבה  מכל  שניזוק  ובטון  חצץ  כיסי  המכיל  בטון  פגום  א,  או  מפורר  בטון 

ול  לחצבו  שיש  אחר  הדרושיםלשהבאופן  לקווים  עד  ויוחלף-ימו  יורחק    יוסר, 

מתכווץ,בבטון   בלתי  שיפור  פולימרי  שקעים  כפי  למלא  יש  כן,  כמו  להלן.  ט 

גבולות הסיבולת בבטון. במקומות שגבנונים או בליטות  עמוקים מדי החורגים מ

אים מפני הבטונים, יש להורידם ע"י סיתות ושחיקה עד שהפנים  תאומיות יוצפ

 ת המותרים. ולו יובאו לגב
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 ביצוע התיקונים  02.10.2

לתיקוני המשמשים  הביצוע  ואופני  הסדורים  החומרים,  יהיו    כל  הבטונים 

המהנדס אשור  הור  טעונים  פי  על  היצרןויבוצעו  צריכים  אות  המילויים  כל   .

ם פנימיים, דבוקים היטב לדפנות החורים  להיות עשויים תוך הידוק ללא חללי

אופן השימוש    יבשותו. י התשלת המילוי ו בה  התכווצות לאחר וחופשיים מסדקי  

פנ המהנדס.  ובאשור  היצרן  הוראות  לפי  יהיו  בתוספים  המתוקנים  השטחים  י 

 ן שמסביבם, ובעלי אותו מרקם וצבע. חלקים ומיושרים עם שטחי הבטו

מלט   ושל  יצוק  בטון  של  כהשטחים  אשפרה  יקבלו  בתיקונים,  מפורט  מותז 

 .02.09ן" וסעיף ינ בבסעיף המתאים של "המפרט לעבודות 

ימריים  הקבלן יבצע את התיקונים בחומרים פול  ,על ידי המפקח  שויידרבמידה  

כסטקצ'ורי  מעולה  הידבקות  ובעלי  מתכווצים  רפ"    300ית  בלתי  "סיקה  או  או 

התיקוני בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל  סעיף  ש"ע.  לפי  בבטון  וסעיפי    02.10ם 

 יהיו על חשבון הקבלן. המשנה שלו, 

עם    ור מ אהכל   מבנים  לדרוש הריסת  של המהנדס  בזכותו  פוגע  אינו  זה  בסעיף 

נחות  או  פגום  לעבודות    בטון  כללי  ה"מפרט  של  המתאימים  בסעיפים  כמפורט 

 ין".בנ

 

 גומחות וחורים 02.11

ה  כל  את  וכן  הפתחים  כל  את  בבטון  יעצב  בהתאם הקבלן  הדרושים  והחורים  מגרעות 

בשבי  חלקי לתכניות  עיגון,  ברגי  הכנסת  למתמ  ל  אחראי  ויהיה  וכד',  ולמיקום כת  ידות 

התא  לשם  האלה  והחורים  הגירועים  כל  של  להרכבה. הנכון  המיועדים  לחלקים  מתם 

 ל שגיאה או אי התאמה בעיצוב חורים וגירועים כנ"ל. הקבלן יתקן על חשבונו כ

מגרעו אותן  בבטורק  וחורים  לפני  ת  המהנדס  ע"י  הוזמנו  ולא  בתבניות  סומנו  שלא  ן 

שהי  ,ההיציק מבלי  הבטון,  יציקת  לאחר  יוזמנו  מקום  יואשר  להשאיר  אפשרות  תה 

בתוך   לעבורם  אחרים  באמצעים  או  קומפרסור  ע"י  וייחצבו  ייקדחו  מידות  התבניות, 

והמינימליות שיידרשו. מוטות ברזל הזיון בש ייחתכו בטח החוהמדויקות  אמצעות  רים 

ית חציבה  כל  המהנדס.  הוראות  לפי  רק  אצטילן,  הקבלן.    הרמבער  חשבון  על  תמולא 

 ל תקבע ע"י המהנדס במקום. תערובת הבטון למילוי כנ" 

בחומר פולימרי  ם  חר גמר הקדיחה והחציבה, ייושרו הקצוות והמקצועות של הפתחילא

שטחים חלקים בהחלט וישרים בכל ויוחלקו בכף פלדה עד לקבלת פינות ו  בלתי מתכווץ

הפתחי ם.  יחת ים עד להתלכדות עם השטח הסמוך לפהכוונ גודל  ייקבעו  מקרה  ם  בכל 

עטיפ  שתתקבל  כך  המהנדס  ע"י  ועומקם  העוגנים והחורים  לחיזוק  ונוחה  מספיקה  ה 

 בתוך המבנים. 
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ש, הכל  עיבודם, כולל חיתוך אוטוגני של מוטות זיון, אם יידרידוח חורים ו תמורה עבור ק

מוסכם כולל  סכום  או  יומית  עבודה  לפי  לקבלן  תשולם  מעלה,  ררמ  כאמור  אם אש,  ק 

עשיי שעבור  במפורש  נקבע  הבטון.  יציקת  גמר  לאחר  המהנדס  ע"י  חורים, הוזמנו  ת 

יות או שהמהנדס הורה על עשייתם פתחים, גירועים, חריצים וכד' בבטון, הנראים בתכנ 

בנפ ישולם  לא  היציקה,  ותמ לפני  לבטונים  רד  היחידות  במחירי  כלולה  תהיה  ורתם 

 הנקובים בכתב הכמויות. 

 ן בבטו םתפרי 02.12

ע"י   יווצרו  התפרים  בתכניות.  המסומן  לפי  בבטון  תפרים  יבצע  מצד  הקבלן  הבטון  יציקת 

 ת הבטון מצידו השני של התפר.אחד של התפר בתבניות, השארתו עד להתקשרות ויציק

ואופק  ישר  בשטח  היציקה  את  לגמור  ו יש  בטרם    4-3  -י,  היציקה,  אחרי  הספיק  שעות 

בזרם מים חזק    את פני הבטון במברשת פלדה ולשטפו   דרהבטון להתקשות לגמרי, יש לג

הצמנט ולהוציא את החומר הדק עד כדי הופעת אבני האגרגט   כדי להרחיק את משקע מי

 ני השטח. הגס על פ

כמתואר ולחספסו  לנקותו  יש  להתקשות,  הספיק  שהבטון  סיתות    במקרה  ע"י  לעיל 

 על פני השטח.  סבני האגרגט הגבאיזמיל ובמברשת פלדה, עד כדי הופעת א

 1צמנט בעובי של  -מלטלפני המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת  

בבטון   כמו  יהיה  בו  לחול  הצמנט  יחס  אשר  המים  ס"מ  מנת  גס.  אגרגט  ללא  הנוצק, 

היא כמו ב גם  זה תהיה  על שכבת למצנט במלט  לצקת מיד  יש  בטון. את הבטון החדש 

 יה. י המלט בעודנה טר

 תסיבולו 02.13

 הסטיות המותרות בחלקי בטון יהיו כדלקמן:

 המבנה: יקוו סטייה מתנוחת  .א

 מ"מ  10   מטר  5במרחק עד 

 מ"מ  20   מטר   15במרחק עד 

 ם: תנוחתם של פתחיסטייה מגודלם ו .ב

 מ"מ  5    ברצפה ובגג  

 בנים:ביים של חלקי מוסטייה מע .ג

     -0 +, 2      סטייה מעובי הקיר  

 ס"מ 

     -0 +, 2      סטייה מעובי היסוד  

 ס"מ 

 מ ס" -0.5 +,  0.5   סטייה ממפלס פני היסוד העליונים  

     -0 +, 1      סטייה מעובי הרצפה  

 ס"מ 

 -0.5%  , +0.5%  ברצפה ובגג    רושפוע הד יסטייה מקומית מהש 

 סיבולות בכיסוי מוטות הזיון: .ד

 מ"מ  3   ס"מ   2.5סוי עד יכ

 מ"מ  5   ס"מ   5  - 2.5כיסוי 

 ות הזיון: ין מרכזי מוט בש סטייה ממרחקים .ה
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 מ"מ.  20  -הסטייה המותרת 

לפי הסטיות   כנדרש  הזיון  וכמות  המוטות  מספר  על  שמירה  תוך  רק  תורשינה 

 התכניות. 

 
  – ותכלונסא 02.14

 : ייצוב בבנטונייט יבוצעו בהתאם להנחיות הבאות כלונסאות ללא

לב 02.14.1 המסוגל  חזק  ציוד  עם  בלבד.  מאושר  קבלן  ע"י  יבוצעו  את    עצהכלונסאות 

הקבלן   על  המתוכננים.  ובעומקים  בקטרים  בביצוע  העבודה  מנוסה  להיות 

מהנדס    כלונסאות בלי שימוש בבנטונייט ומצויד בציוד מתאים לכך שיאושר ע"י

 הביסוס. 

קרקעיים ומצויד  -ם תתעל הקבלן להיות מנוסה בקידוחים בקרקע חולית ובמי 

 בציוד המתאים לכך. 

במקד 02.14.2 זו  לעבודה  יצטייד  חו  םיחהקבלן  נפילת  למנוע  כדי  מהמקדח.  סגורים  ל 

 יהיה זהה לקוטר המפורט בתוכנית.  קוטר המקדח

ב 02.14.3 לחפור  צורך  להיות  עשוי  הקידוח  של  העליונות  ולסלק  בשכבות  מקומי  אופן 

 מהקידוח. מכשולים כגון אבנים, שורשים וכו' 

  ר שתחתיתו תחדו  ,מ'  1-2ניס צינור מגן בחלק העליון של הקידוח באורך  להכ יש   02.14.4

בקידוח עד גמר היציקה. במקרה של נזילת    ר יישאצינור המגן    לשכבה הטבעית. 

בנטונייט( ללא  )בקידוח  הקידוח  אל  המגן  ,מים  צינור  את  להעמיק  לתוך    יש 

 איטומו של הקידוח.החרסית הטבעית עד ל

מטעמ 02.14.5 )והמהנדס  באתר,  -והקבלן  צמוד(  הכלונסאות,  מפקח  עומק  את  יוודא 

)בעזרת פלסים( ובגמר המ ו  אנכיותם  מטר הראשון.  רכזיותם בתחילת הקדיחה 

מ   הקידוח המבוצע יותר  יסטה  המרכז המבוצע    1%  -לא  יסטה  לא  כן  מהאנך, 

 מהמרכז המתוכנן. קוטר הכלונס  3%  -מעל ל

לע 02.14.6 המבנה.  של  בקצוות  הקידוחים  את  תחילה  לבצע  חתך  יש  אחר  מעקב  רוך 

חו הקידוחים  שכל  ולוודא  טבעיתהקרקע  שכבה  לתוך  מלוי    וא   דרים  לתוך 

ל החדירה לשכבה הטבעית או הנדרשת. גם אם יהיה צורך  ש להקפיד עכנדרש. י

 באשור המהנדס. להעמיק את הכלונסאות מעל המתוכנן ומעל המפורט לעיל 

תאפשר   02.14.7 לא  אחרת  הפרעה  כל  או  חולית  לשכבה  חדירה  הקידוח  אם  השלמת 

להודי יש  סביר,  ובקצב  המתוכנן  המתכנלעומק  למהנדס  מיד  ולמהנדס    ןע 

 לימות. בל הנחיות משהביסוס ולק

יעלה על המרחק החופשי   02.14.8 כלונסאות סמוכים לא  בין תחתית שני  הפרש הגובה 

 ביניהם.

 דח שטוח. חתית הקידוח ע"י מקיש לנקות היטב את ת  02.14.9

לפחות   02.14.10 למהנדס  להודיע  לפנ  48יש  לקדיחת  שעות  העבודות  תחילת  י 

 הכלונסאות. 

הנדס 02.14.11 בפיקוח  יעשה  הקידוחים  מקצועית    י ביצוע  הכשרה  בעל  באתר,  צמוד 

המפורט  נ הוראות  קיום  יוודאו  העבודה,  מהלך  בכל  נוכח  יהיה  אשר  אותה, 

 הביסוס על ממצאים בזמן ביצוע. ויאשר יציקת כל כלונס וידווח למהנדס 
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 ם הינה תנאי לאישור היסודות. קבלת דוחות בכתב על עומקים מבוצעי

  ולציין בו את תאריך הקדיחה, סוג   דיש לנהל יומן עבודה עבור כל קידוח בנפר

הקרקע   שכבות  סוגי  רישום  הקידוח,  וגמר  תחילת  מפלסי  הקודחת,  המכונה 

-ומפלסי תחילה וסוף מפלס מים תתאליהן חדר הקידוח בצרוף עובי השכבה  

הב כמות  חישוב  קיים,  אם  לכמות  קרקעיים,  ובהשוואה  בפועל  שנצרכה  טון 

 המהנדס לגבי כשרות הקידוח.  רוש אם היו וא-התיאורטית הנדרשת. תקלות

לפני  המ נוספת  ופעם  הקדיחה  תום  עם  מיד  הקידוח  עומק  ירשום  באתר  פקח 

 היציקה, כדי לוודא היעדר מפולות.

ת העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקידוח והניקוי, אם יש  יש לתכנן א 02.14.12

הקידוח   את  להפסיק  יש  שלם  כלונס  ליציקת  הדרוש  הבטון  בהספקת  עיכוב 

 גמר הקידוח עד סמוך למועד היציקה. מטר מעל התחתית ולעכב את 1.0ת חולפ

הנדס  אין להשאיר קידוח פתוח למשך הלילה מחשש למפולות, אלא באישור מ  02.14.13

 מ' באורך הכלונס.  1.0הביסוס. במקרה כזה, תידרש העמקה נוספת בשיעור של 

כלוב הזיון  בכלוב הזיון יותקנו שומרי מרווח )"ספייסרים"( מתאימים. קשירת   02.14.14

והצ הכלוב  הרמת  כאורך  תאפשר  יהיה  הזיון  אורך  עיוותים.  ללא  בתו 

פחות   ב  0.5הכלונסאות  קטן  יהיה  הזיון  כלוב  קוטר  מקוטר    10  -מ'.  ס"מ 

 הקידוחים. 

על   יש להקפיד  הקידוח.  בדפנות  פגיעה  ללא  מנוף  בעזרת  הזיון תעשה  התקנת 

 מרכזיות כלוב הזיון בקידוח. 

ש 02.14.15 באיכות  יהיה  ב הבטון  לפחות  גבוהה  )אגרגט    40  -ל  עבידות  עם  דולומיטי( 

 " צינור  6)שקיעת קונוס בשיעור של  ליציקה באמצעות משפך עם  (, המתאימה 

 בה. מרכזי או משא

יציקת הכלונסאות תהיה רצופה ותעשה תוך זמן קצר אחרי גמר הקידוח, ובכל   02.14.16

צינ עם  במשפך  שימוש  תוך  הכלונס  קידוח  הושלם  שבו  יום  באותו  ור  מקרה, 

צינור קשיחמרכזי קשיח או בעזר להגיע אל    .ת משאבה עם  צינור היציקה  על 

 מ'. 1.0תחתית הקידוח פחות  

להפסיק  יציקת הכלונסאות תעשה כאמור בת 02.14.17 אין  הקידוח.  מגמר  זמן קצר  וך 

וללא   פסולת  או  מעפר  נקי  בטון  הכלונס  בראש  שיופיע  לפני  היציקה  את 

 , יפסל. סגרגציה. כלונס שחלה בו הפסקה ביציקה

ספק   02.14.18 של  הימצאות  במקרה  בדיקת  להידרש  עשויה  הכלונסאות,  איכות  לגבי 

אום עם  חללים בכלונס באמצעות תהודה, הכל בהתאם להחלטת המהנדס בת

ע"י   לתקנם  אפשרות  תיבדק  פגומים  כלונסאות  של  במקרה  הביסוס.  מהנדס 

 הזרקת דיס צמנט בהתאם להנחיות שיוצאו בנפרד. 

 
 כלונסאות 02.15

 במפרט הבין משרדי.  23הנחיות מפרט מס'  בוצעו עפ"י כלונסאות י
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 מבחן לאטימות התא  02.16

 אופן ביצוע המבחן 02.16.1

בכתב  אחרי   אישר  יציקת  שהמפקח  בכל    השאיבה  תאשהושלמה  עמד  והבטון 

בגיל   הטיב  הצנרת,  ,  ימים    60ובגיל    ימים  28בדיקות  שהורכבה  ולפני  ולאחר 

 אטימות. מבחן בדק בהתא יישטף ויי , ביצוע ציפוי מגן ואיטום

ה  של  הפתחים  את  זמניות  בסתימות  יסתום  מוחלטת    תאהקבלן  לאטימות 

ה  אותו  וימלא  לבדיקה.  הנדרש  לרום  עד  מלאי   תאבמים  במשך    עמוד  במים 

יבוצע לפחות במשך    תאשלושה ימים כדי לאפשר ספיגת המים בבטון. מילוי ה 

. אם  םי במיבכמות של כשליש מהנפח המרב מולא  י  תא בכל יום ה  -שלושה ימים  

בתקופה זו יתגלו דליפות, יתוקנו מקומות הדליפה אף אם יהיה צורך לרוקן את  

 מחדש אחרי ביצוע התיקונים.   ומהמים ולמלא תאה

כאלה,   יהיו  אם  התיקונים,  ביצוע  אחרי  או  ימים,  שלושה  של  התקופה  בתום 

 יימדד המפלס המדויק של פני המים ויירשם ע"י המהנדס.

עה ימים יימדד שוב מפלס המים, אם הפסדי המים  של שב אחרי תקופה נוספת  

המהנדס,   קביעת  לפי  ההתאיידות  הפסדי  על  יעלו  לא  המדידות  שתי  חשב  יבין 

 לחדירת מים.   םכאטו תאה

המים   פני  ירידת  יבדוק    בתא אם  ההתאיידות,  הפסדי  מעל  הפסדים  תראה 

פני המשטח החיצוני של   כל המקומות שנתג   התא המהנדס את  לתה  ויסמן את 

, יתקן את  מהתאהם רטיבות, סימני נזילה או חלחול. הקבלן ירוקן את המים  ב

הפגומים   המקומות  של  י  והתאכל  נוסף  אטימות  במבחן  ימים  עעמוד  שרה 

אושר ע"י המהנדס עד אשר המקומות  יחשב גמור ולא  ילא    התאכמתואר לעיל.  

 שתוקנו יהיו אטומים בהחלט לשביעות רצונו של המהנדס.

מקומ  הדאם  של  ות  הודעתו  מיום  שבועיים  תוך  הקבלן  ע"י  תוקנו  לא  ליפה 

את   לבצע  רשאי  המהנדס  יהיה  הובררו,  לא  הנזילות  סיבות  אם  אף  המהנדס, 

ינוכו  קהתי זה  לגורם  המגיעים  והכספים  ההוצאות  וכל  אחר  גורם  בעזרת  ונים 

הקבלן   אולם  לקבלן,  המגיעים  לאטימות    ריישאמהכספים  היחידי  האחראי 

 להלן.  02.17.3 בסעיף כאמורהמבנה, 

ישולם   לא  חוזרים,  מבחנים  עבור  וכן  הפגומים  במקומות  הבטון  תיקוני  עבור 

 היו על חשבונו בלבד. ילקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בכך 

מבחני   את  בהצלחה  עברה  שהבריכה  בכתב  ואישר  קיבל  שהמהנדס  אחרי  רק 

 .התא בחיפוי מגן על פני משטחיהאטימות, יורשה הקבלן להתחיל 

 המים לביצוע המבחן  02.16.2

מילוי ה אגירתם,  להעברת מים,  הסידורים הדרושים  כל  יעשה את  ,  תאהקבלן 

לרב וריקונ  המבחן,  בתום  המים  ניקוז  המים  ו,  עלות  הצורך.  במידת  שאיבה  ת 

 עבור שתי בדיקות אטימות יהיו על חשבון המזמין.

 לן. בבמידה ותידרשנה בדיקות נוספות, עלות המים תהיה על חשבון הק

 התאאחריות הקבלן לאטימות  02.16.3

של   מוחלטת  תעודת    התאאטימות  לקבלת  ההכרחיים  התנאים  אחד  היא 

, ויתקן על חשבונו  התאלאטימות    השלמה. הקבלן יהיה אחראי אחריות גמורה
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שלושה   ולאחר  במקרה  האטימות.  מבחן  בעת  יתגלו  אשר  הליקויים  כל  את 

,  תאהמוחלטת של ה   ואטימות  תמבחנים וביצוע כל התיקונים, לא ישיג הקבלן א

נגד   להפעיל  רשאי  יהיה  והמזמין  הקבלן,  מצד  החוזה  כהפרת  הדבר  ייחשב 

מנת לכסות את הנזקים שייגרמו לו    ל הקבלן את כל סעיפי החוזה המתאימים ע

 על ידי כך. 

 

 אופני מדידה ותשלום  02.17

 ללי כ 02.17.1

ל  ש  0200.00, סעיף  02המדידה לתשלום עבור עבודות בטון תיעשה לפי פרק  

 "המפרט לעבודות בנין", עם התוספות בסעיפים להלן. 

בסעיפים   הכמויות  בכתב  הנקובים  המחירים  יכללו  שם,  לאמור  בנוסף 

עיגו את  להורדת    ןהשונים,  ההוצאות  כל  בבטון,  המתכת  חלקי 

ועיצוב   בטונים  פני  גמר  וחורים,  גירועים  ועיצוב  עשייה  הטמפרטורה, 

 ה לא ישולם בנפרד. עבודות אלתפרים, כולל בניות. עבור  

מים   וכל  תהום  מי  שאיבת  עבור  ההוצאות  את  היחידה  מחירי  יכללו  כן  כמו 

כנדרש. לא   ביבש  לצקת את הבטונים  ימדדו לצרכי תשלום אותן  י אחרים ע"מ 

כמויות הבטון אשר נוצקו שלא בהתאם לתכניות ולדרישות המהנדס, או כמויות  

 י חפירות מיותרות. או למילו הבטון שנוצקו במקום בטונים פסולים

 טון רזהב 02.17.2

מדד במטרים מרובעים בציון  ישכבת בטון רזה המשמשת כמצע למשטחי בטון ת 

שבמילוי  הנוסף  הבטון  השכבה.  נוצרו    עובי  אשר  והחללים  החורים  השקעים, 

הכמויות   בכתב  הנקוב  היחידה  במחירי  ככלול  ייחשב  החפירה,  פני  יישור  בעת 

 למצע מבטון רזה. 

 בטון תפרים ב 02.17.3

ה .1 יהיו  כל  פינות,  וקיטום  התבניות  כולל  התפר,  בעיצוב  הכרוכות  הוצאות 

 כלולות במחירי היחידה לבטונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

עשה לפי אורכו כפי שהותקן, מדוד בצידו, ובלי כל תוספת  תמדידת האטם   .2

 עבור חיפויים או חיבורים.

 דמי בדיקות מדגמים  02.17.4

במ מדגמים  בדיקת  בעד  לאטימות  וב  ,עבדותהתשלומים  הבטון  בדיקת  זה  כלל 

דרש בין שעמדו ובין שלא עמדו בדרישות המפרט והתקנים המוזכרים בו,  יאם ת

 יחולו על הקבלן. 

י הוראות המהנדס את המדגמים ויעבירם למעבדה לשם ביצוע  פהקבלן יספק ל 

עבור  הבדיקות לבטון  נוספת  דגימה  לקחת  נדרש  הקבלן  יסתפק    60,  ולא  ימים 

כל ההוצאות הכרוכות בנטילת מדגמים, שליחתם למעבדה, כולל  .  ימים  28בגיל  

 את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לכך, יהיו על חשבון הקבלן.

 ור כלונסיםבתשלום ע 02.17.5

התשלום עבור הכלונסים יכלול את התמורה המלאה עבור התארגנות והכשרת  

כולל חתוך והכנת ה ויציקת הבטון לא  ולל התקנתו  זיון אך כפני השטח, קדוח 
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הק של  העליון  בחלק  המגן  צינור  הכנסת  כנדרש,  הכלונס  במידה    ,דוחיבתוך 

 ושליפתו בגמר היציקה.ויידרש,  

בדיקו שידרשו  כש  תבמידה  הכלונסילגבי  כל    ,רות  להחזר  זכאי  הקבלן  יהיה 

 הוצאותיו אך ורק אם יתברר שהכלונס עומד בכל תנאי המפרט.

האפשר את  גם  יכלול  קיוהמחיר  של  הקדיחה  ות  וביצוע  באתר  תהום  מי  ם 

 והיציקה באמצעות בנטונייט כנדרש על כל הכרוך בכך. 

j 
 בודות בניהע
 

 כללי  03.01

לפי   יבוצעו  הבניה  של    -  04רק  פ עבודות  אחרונה  הוצאה  בניה",  לעבודות  כללי  "מפרט 

 בסעיפים להלן.טחון ב"מפרט כללי לעבודות בנין" עם התוספות וההשלמות ימשרד הב

 

 בניהעבודות  03.02

 ס"מ.  20חורים בעובי  4קירות חוץ ופנים יבנו מבלוקי בטון חלולים  

 

 עבודות איטום
 

 כללי  04.01

"מפרט כללי לעבודות אטום" הוצאה אחרונה    -  05עבודות האיטום בבטון יבוצעו לפי פרק  

הב משרד  התוספות  ישל  עם  בנין",  לעבודות  כללי  ב"מפרט  בסעיפים  טחון  וההשלמות 

 להלן. 

 ות במסגרת מכרז זה הן: העבודות הנדרש

 איטום פני חלקי הבטון הבאים במגע עם האדמה ועם מי ביוב.  (1

ת המסד ובין רצפת חדר  והכנה ואיטום של תפרים בין רצפת חדר החשמל לבין קור (2

 החשמל והיסודות עבור הדיזל גנרטור, מיכל הדלק ולוחות החשמל. 

 יטום המבנים לא תפחת משבע שנים.תקופת האחריות לא  (3

 התפרים ואיטום פני קירות מפורטים בתכניות. פרטי 

 

 אופן מדידה ותשלום: 04.02

 ".   107סיקה טופסיל  איטום משטחי בטון באמצעות " (1

שטח פני הבטון הנאטם כולל הספקת החומרים ויישומם בשתי    המחיר יהיה ליחידת

במשקל   והמהנדס  2.0שכבות  היצרן  הוראות  לפי  שכבה  לכל  פני   ק"ג/מ"ר  על 

ב הבאים  במשקל  משטחים  שכבות  שתי  ויישום  שפכים,  עם  לכל    1.0מגע  ק"ג/מ"ר 

 שכבה בכל מקום אחר. 

אורך (2 ליחידת  יהיה  המחיר  תפרים:  הספ  איטום  כולל  התפר  הח קשל  מרים  ות 

 ויישומם לפי הוראות היצרן והמהנדס. 
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 עבודות מסגרות ופוליאסטר משוריין 06

 

 כללי  06.01

ומן ומסגרות פלדה" הוצאה אחרונה של  "נגרות א  -  06עבודות המסגרות יבוצעו לפי פרק  

 טחון ב"מפרט לעבודות בנין", עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן. ימשרד הב

נם כוללים: מעקות, סולמות, מכסים מפח מרוג או סורגים,  י חלקי המסגרות שיש להתק 

 גדר, שער, פשפש, דלתות, חלונות ופרופילים להגנת פינות בטון עפ"י המפורט בתכניות. 

או    316ל חלקי המתכת המפורטים לעיל יגולוונו למעט החלקים שנדרש לבצעם מפלב"מ  כ

 מפוליאסטר משוריין. 

 

 החומרים 06.02

בכ ישמשו  אשר  החומרים  ויתאימו  יל  פגמים,  ללא  מעולה,  מאיכות  חדשים,  יהיו  יצור 

 לדרישות המפורטות בתכניות ולמטרה אשר לה נועדו. 

שית מסיליקון ומתאימה לגלוון באבץ חם. הקבלן  פלדה המיועדת לגלוון חייבת להיות חופ

נה מתאימה לגלוון  יהיה אחראי וישא בכל נזק שייגרם אם יתברר בעת הגלוון שהפלדה אי 

 . כנ"ל

הקבלן   את  ישחרר  לא  כזה  אשור  אולם  המהנדס  אשור  טעונים  יהיו  החומרים  כל 

 רט. מאחריותו לטיב החומרים ולהתאמתם לסוגי העבודות כנדרש בתכניות ובמפ

 

 יצור חלקי מסגרות  06.03

 כללי  06.03.1

ע"י   מסגרות,  חלקי  בייצור  ההנדסה המקובלים  כללי  מיטב  לפי  תבוצע  העבודה 

מקצועית רמה  בעלי  וכד',    עובדים  פרופילים  פחים,  השונים,  החלקים  נאותה. 

ייושרו וייחתכו בדייקנות למידות הנדרשות וייקדחו בהם חורים במידת הצורך.  

 הם בריתוך או בברגים, כמסומן בתכניות. החלקים יחוברו ביני

 עיבוד החומרים 06.03.2

אצטילן המונחה באופן  חיתוך הפלדה יבוצע במשור, בכלי חיתוך מכני או במבער  

וחלקים.  ימכנ נקיים  יהיו  החיתוך  ששטחי  בתנאי  רק  יורשה  במבער  החיתוך   .

ששטחי החיתוך יישארו ישרים ובעלי מקצועות חדים, בלי חריצים וחלקים כמו  

טחים משובבים. הסיגים הנשארים בצידה התחתון של שפת החיתוך יוסרו ע"י  ש

ופינים או  שי שלא ישתמשו לצורך זה בהקשה קלה או ע"י שיוף או ליטוש, בתנא 

באבני שיר גסים מדי העלולים להשאיר חריצים במתכת. כל הצילועים )גראטים(  

 חלקים. הנשארים אחרי חיתוך או קדוח חורים, יוסרו לפני הרכבת ה

הפרופילים, הפחים וכד' יהיו ישרים, אלא אם כיפופם דרוש לפי התכנית. יישור  

מו נזק לחומר או יגרעו  רבאמצעים כאלה אשר לא יג   החומרים או כיפופם יבוצע 

חם או  קר  במצב  כשהיא  הפלדה  את  לכופף  או  ליישר  יש  אין  -מחוזקו.  אדום, 

 לעבדה במצב של חום בינוני )כחול(. 

 ה לפני הסימון או כל עיבוד אחר. היישור ייעש
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 חיבורי ריתוך  06.04

 האלקטרודות 06.04.1

ת  האלקטרודות יוחזקו סגורוהאלקטרודות לריתוך יהיו טעונות אישור המהנדס.  

במיכלי האריזה המקוריים עד לשימוש בהן. אלקטרודות במיכלים שנפתחו יוגנו  

ו בטמפרטורה  מתאימים  בתנורים  ייובשו  שנרטבו,  ובמידה  רטיבות,  במשך  נגד 

שניזוקו   או  נפגמה  עטיפתן  היצרן. אלקטרודות אשר  בהוראות  שנקבעו  כפי  זמן 

 מוש. יבאופן אחר, ייפסלו לש 

 ביצוע הריתוכים 06.04.2

צעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת. במקומות הריתוך יש לנקות  בוהריתוכים י

וטיפות   סייגים  להסיר  יש  וכן  וצבע,  קשקשת  חלודה,  לכלוך,  מכל  המתכת  את 

 רו מחיתוך במבער אצטילן. מתכת שנשא

הריתוך.    בשעת  לחלוטין  יבשים  להיות  צריכים  והאלקטרודות  המתכת  חלקי 

ה בשורש התפר, היתוך מוחלט בין  לאהריתוכים יבוצעו באופן שיבטיח חדירה מ 

לא   ושהתפר  היסוד  מתכת  לבין  האלקטרודות  מהחלקים    לייפוחומר  בחוזקו 

מים  כים ע"י טבילה או שטיפה בהמרותכים. אסור להחיש את התקררות הריתו

בא בהדרגה  להתקרר  הריתוכים  על  אלא  הסביבה.  ו וכד',  של  לטמפרטורה  ויר 

מראה   בעלי  יהיו  הגמורים  גז,  נאהריתוכים  בועות  כגון  מפגמים  וחופשים  ה 

 מובלעות סיגים, קעקועים, חוסר חדירה. 

שיו ע"י  יתוקנו  כאלה  ופגמים  בתפר  יתרים  שקעים  או  בליטות  יורשו  או  לא  ף 

לקבלת   בריתוך  יהיו  מילוי  ומידותיו  הגמור  התפר  צורת  הדרושה.  התפר  צורת 

 בהתאם למסומן בתכניות. 

תך בריתוך נקודות אלא בריתוך רצוף, כמו  לרחלקי מתכת המיועדים לגלוון אין  

לתהליך   המוצר  העברת  לפני  והתפיחות  הריתוך  קשקשי  את  להוריד  יש  כן, 

 הגלוון. 

לבחו  רשאי  יהיה  נטהמהנדס  ע"י  הריתוכים  טיב  את  מהם  ן  דוגמאות  ילת 

ת והבדיקה  במקרה  מוסמכת.  במעבדה  או  במקום  תוצאות  יובדיקתם  תן 

לבדי ההוצאות  יהיו  הדוגמאות    קהשליליות,  בנטילת  הקשורות  ההוצאות  וכל 

 קון המקומות בהם נלקחו, על חשבון הקבלן.יות

אותיו. המהנדס יוכל  תיקון פגמים בריתוכים ייעשה רק ברשות המהנדס ולפי הור

סילוק    לפסול ע"י  אם  שיידרש,  תיקון  כל  אישורו.  קבלת  ללא  שתוקן  ריתוך  כל 

חיתוך   ע"י  או  מחדש  וריתוכו  הפגום  לפי    כלהחלק  הכל  מחדש,  וריתוכו  התפר 

 דרישת המהנדס, יהיה על חשבון הקבלן. 

 

 הרכבה 06.05

כניות, או אם פריטי המסגרות יורכבו בשלמותם בבית המלאכה אלא אם סומן אחרת בת

להביא את חלקי המסגרות למקום התקנתם ולהרכיבם במקום. במקרים   המהנדס ירשה 

לברג החורים  את  המלאכה  בבית  הקבלן  יכין  וכו',  יםאלה  השקה  לריתוכי  מדרים   ,

 הדרושים לחבורים באתר. 
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את יחידות המסגרות המיוצרות בבית המלאכה, לפני הבאתם לאתר,  הקבלן יציג למהנדס  

ידי המה על  אשור  קבלת  לאחר  ורק  יהיה    ש ייגנדס  ו  הקבלן  במקומם.  להתקנתם  הקבלן 

ולנ יורכבו  בהם  המבנים  לחלקי  יתאימו  המסגרות  שחלקי  לכך  בתכניות.  דראחראי  ש 

בת  צורך  יהיה  כנ"ל  התאמה  מאי  וכתוצאה  במבני  י במקרה  או  המסגרות  בחלקי  קונים 

 הבטון, יתקנם הקבלן על חשבונו, לפי הוראות המהנדס. 

ייעשו  עיגון חלקי מתכת   וחורים לשם עיגון חלקי מתכת בבטון  גירועים  בבטון וכן עיצוב 

 "עבודות בטון".   02לפי בהתאם לאמור בפרק  

 

 ון גלו 06.06

שטחי מתכת אשר נדרש לגלוונם ינוקו היטב ויגולוונו ע"י טבילה באמבט אבץ חם בהתאם 

יצור וריתוך  ן יבוצע רק אחרי יגרם למ"ר, הגלוו   90. משקל הציפוי יהיה  918לדרישות ת"י  

לפלטות   הסולמות  צינורות  לריתוך  פרט  מגולוונים.  שטחים  לרתך  אין  המסגרות.  פריטי 

בבטון המעוגנות  בהתאם .  הבסיס  אבץ  עשיר  בצבע  הריתוך  שטחי  ייצבעו  זה  במקרה 

 להוראות המהנדס. 

ה  את  ליצר  הקבלן  יוכל  בשלמותו,  הנדרש  הפריט  את  לגלוון  ניתן  שלא  פריט  במידה 

ון כל חלק לחוד ולחברם לאחר מכן באמצעות הברגה. הקבלן יגיש למהנדס  בחלקים, לגלו

צור רק לאחר קבלת אשור המהנדס.  ייאת הצעתו לפרטי החבור בברגים ומיקומו, ויחל ב

גלוון בחלקים,  הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר מעל למחיר שנקב בכתב הכמויות בגלל 

 עיל. חבור בברגים וכו', כנאמר ל

חשבון שבמוצרים המורכבים עלולים להיווצר עיוותים במתכת אחר הגלוון.  ב  ח ייקהקבלן  

ית תי הקבלן  למנוע  כדי  המגולוון  המפעל  עם  למוצר ופ יעץ  אחראי  יהיה  והוא  כאלו  עות 

 המוגמר ולמידותיו הסופיות כמצוין בתכניות המפורטות לעיל. 

 

 מונורייל להוצאת/הכנסת המשאבות 06.07

   נוריילמערכת קורת מו

מערכת   לספק  זה  מכרז  במסגרת  נדרש  הקבלן  השאיבה.  תא  גג  על  תותקן  המערכת 

השינוע   מתקן  את  וכן  עצמה,  הקורה  את  כלומר,  של  לע מושלמת,  שימושי  ק"ג    750ומס 

ומסירת   בשטח  העבודה  משרד  נציגי  בדיקת  לרבות  העבודה,  משרד  בדרישות  שיעמוד 

ויכלול את כל ההכנות הדרושות    חידה אחתאישור ההפעלה. המחיר יהיה לכל המערכת כי 

הקורה   הספקת  המבנה,  בגג  עיגון  פחי  והתקנת  הספקה  כולל  הקורה,  להתקנת  במבנה 

 ן ההרמה והשינוע. תק והתקנתה, הספקת מ

תהיהההרמה    גלגלת הנסיעה  וקרונית.  הפעלה  ידית  עם  חשמלית  ע"י    ת מונע   תהיה 

שרשרת מ'.    14.5ו  דרש נט ה הרמה נ. גוב בהפעלה ידנית בהנעה על ידי שרשרתשרשראות  

פס המסילה יותקן במיקום כמסומן בתכנית. יש לוודא שבכל צורה  מ'.    4.2הפעלה לגובה  

בין תמיכות    500  -ילת העגורן לא תעלה על החלק המס של העמסה, שקיעת   של המרחק 

 המסילה.

לשרשרת   פרט  זה,  במפרט  כמפורט  ייצבעו  המערכת  חלקי  מגולוונכל  תהיה    , תאשר 

 . הרמה תכלול סל איסוףשרשרת ה
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כולל בשטח  הקמתו  מרכיביו,  כל  על  המבנה  הספקת  יכלול  היחידה  בודק   מחיר  בדיקת 

 בודה לתקינותו. העקבלת אישור משרד   מוסמך,

 

 מדידה ותשלום לעבודות מסגרות 06.08

בכתב  כמתואר  אורך  מטר  לפי  או  שלמות,  ביחידות  לתשלום  יימדדו  מסגרות  עבודות 

 הכמויות. 

ההמחיר   ייצור  יכלול:  המלאכה,  לבית  העברה  העזר,  חומרי  לרבות  החומרים  כל  ספקת 

חסנה, קביעה במבנה,  ה  הפריטים, גלוון )במידה ויידרש(, הרכבה, הובלה לאתר העבודות,

 הכל בהתאם לתכניות ולדרישות המהנדס. 

אם נאמר בפירוש בכתב הכמויות שנדרשת צביעה, יכלול המחיר גם ניקוי השטח, צביעה  

 כה, צביעה סופית, בדיקת הצבע ותיקוני צבע.בית המלאב

מושלמת   היחידה  כל  ערך  את  המחיר  יכלול  שלמות,  יחידות  לפי  נעשית  המדידה  כאשר 

 נת במקומה כפי שהיא מתוארת בתכנית. תק ומו

 
 מכני  -עבודות הספקה והרכבה של ציוד אלקטרו

 

 כללי  07.01

בפרק   האמור  את  להשלים  בא  זה  המפר  57  -ו  07פרק  ופרק  ט  של  של   311הבינמשרדי 

 המפרט הכללי. 

 

 הספקת פרטי ציוד ע"י המזמין 07.02

ויחליט המזמין לספק בעצמו את הציוד או חלק ממנו, המזמין על  י   במידה  לקבלן,  ספק 

 חשבונו, באתר התחנה את הציוד הנ"ל. 

לאחר קבלת פרטי הציוד יהיה הקבלן אחראי עליהם עד לסיום העבודות וחתימת המזמין  

 סיום התחנה. ת על תעוד

כל החומרים הנ"ל ייחשבו כרכוש של המזמין בכל שלבי אחסון, ביצוע העבודות ואישורן,  

 הכל בהתאם לתנאי החוזה. 

או    איישהקבלן   מנזק  כתוצאה  שיגרמו  העבודות  בביצוע  לאיחורים  האחריות  במלוא 

 מאובדן של הציוד שנמסר לו.

הציוד, אשר קיבל מהמזמין, כנדרש  מובהר בזאת למען הסר ספק כי על הקבלן לבטח את  

 במפרט, מהרגע שאישר קבלתו.  

 אספקת חומרים וציוד ע"י הקבלן 07.03

 עפ"י המפרטים, התכניות וכתב הכמויות.ה, הקבלן יספק חומרים וציוד לביצוע העבוד 

תוך   למהנדס  ימסור  תחי  14הקבלן  צו  קבלת  פרטי  ימים מתאריך  של  תאור  העבודה  לת 

המוצע  והאביזרים  מפרטי  הציוד  הרכבה,  שרטוטי  הציוד,  של  שרטוטים  ידו,  על  ים 

הפריטים וכן העתקים והצעותיהם המפורטות של יצרני/ספקי הציוד, כשהם חתומים על 

 .הזמנת הציוד תבוצע רק לאחר אישור המהנדסהיצרנים. די י

ארים כדוגמה במסמכי החוזה, יהיה עליו לספק  במידה והקבלן יציע פרטי ציוד ש"ע למתו

שנים אחרונות של אותם פרטי הציוד המוצעים על ידו,    5התקנות לפחות במהלך    5מת  רשי
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במק  אחזקה  אנשי  של  טלפון  ומספרי  מלקוחות  המלצה  הציוד  ומומכתבי  פועל  בהם  ת 

 הנ"ל. 

 רת ואביזריה.על הקבלן לספק על חשבונו את כל הצבעים הדרושים לצביעת הציוד, הצנ

ה כל  את  חשבונו  על  לספק  הקבלן  חפירה,  על  ציוד  כגון:  העבודות,  לביצוע  הדרוש  ציוד 

ציוד   ריתוך,  מכונות  הרמה,  מתקני  יד,  מכשירי  כמו  והרמה  פריקה  הובלה,  העמסה, 

 , וכן כל ציוד אחר הדרוש לביצוע מעולה של העבודות. לחץלבדיקת 

המזמין ע"י  ציוד  אספקת  של  ה במקרה  על  העזר  ,  וחומרי  החומרים  כל  את  לספק  קבלן 

בדרך הדרושים   יסופקו  עיגון  ברגי  המזמין.  ע"י  מסופקים  אינם  ואשר  העבודות  לביצוע 

ל אשר  ודיסקיות  אומים  ברגים,  הציוד.  עם  יחד  המזמין  ע"י  יכלל  הציוד  א  עם  סופקו 

ב  הציוד,  ולתכניות  למפרטים  תתאמנה  אשר  ובמידות  בגודל  הקבלן  ידי  על  כפוף  יסופקו 

ו רזרבה מסוימת עבור ברגים ופרטי עיגון  לאישור המפקח. על הקבלן לקחת בחישוב הצעת

מחיר   תוספת  תינתן  לא  ומפרטיו.  היצרן  דרישות  עפ"י  לצורך ההרכבה  שיידרש להשלים 

 י עיגון שיסופקו ע"י הקבלן והם יהיו כלולים במחירי היחידה השונים.פרטבגין ברגים ו 

ז'   בפרק  לאמור  הכללי  בנוסף  המפרט  ותיקונים"    -של  אחריות  יעביר  הקבל   -"בדק  ן 

לכך  וידאג  הציוד  של  ספקים  או  מיצרנים  שיקבל  וערבות  אחריות  תעודות  למזמין 

 שתעודות אחריות אלו תוסבנה ע"ש המזמין. 

 מכני תחל מיום חתימת המזמין על תעודת סיום התחנה. -י ציוד אלקטרופרט אחריות ל

האמור   מכל  לגרוע  השונים מבלי  הציוד  לפרטי  האחריות  תקופת  הכללי,  תהיה    במפרט 

 כמפורט להלן: 

 שנים על המנוע, המאיץ ובית המאיץ. 2 -משאבות טבולות  .א

 שנים לפחות.  2 -שערים וסגרים מכניים  .ב

 . שנים 2  -מגוב מכני  .ג

 שנים.  2  -חסן ד .ד

 שנים לפחות.  2 -מערכות מדידת ספיקה, לחץ ומפלס   .ה

 

 והוראות הרכבה שלויצרן הציוד  07.04

הוראות ההרכבה הכלולות במסמכי יצרני    לפני ביצוע עבודות ההרכבה, ילמד הקבלן את

קבלת   לצורך  למפקח  לפנות  עליו  מההוראות  לסטות  יש  הקבלן  ולדעת  במידה  הציוד. 

שורו לכך. בכל מקרה הקבלן הינו האחראי לביצוע מקצועי ומושלם  ואיתגובת יצרן הציוד  

 הציוד השונים.   של הרכבת פריטי

מוקדמת אצל היצרן לפני פירוקו לצורך  הציוד אשר יסופק להרכבה עבר בדרך כלל הרכבה 

משלוח והרכבה באתר. בעת ההרכבה יותאמו החלקים השונים של הציוד ויכוונו בהתאם  

היצרן,   וימצאו  כך  להוראות  במידה  המפקח.  של  רצון  לשביעות  תהיה  המכלול  שפעולת 

ציוד  בפריטי  לתיקונם.    פגמים  הוראותיו  ויקבל  למפקח   כך  על  הקבלן  יודיע  שונים, 

 המפקח יקבע במקרים אלה את התשלום המגיע לקבלן על תיקון הליקויים. 

 הקבלן ירכיב ויריץ את הציוד המסופק ע"י המזמין )אם יהיה כזה(.  
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יצרני  הרכ ידי  על  שימסרו  המפורטות  התכניות  לפי  מקצועית  בצורה  תבוצע  הציוד  בת 

כוללת הפעלההצ כי הרכבת הציוד  לעיל  ובפיקוחם. מודגש כאמור  הציוד    יוד  והרצה של 

 ימים אשר תלווה ע"י ספק הציוד.  30במשך 

 

 תכנית פעולת מערכת השאיבה 07.05

 י השפכים בבור הרטוב. פלסתחנת השאיבה תופעל באופן עצמאי, בהתאם לגובה מ

 כמפורט בתוכניות. מספר משאבות יכנסו ויצאו מעבודה לפי מפלסים 

 התחנה כוללת נפח איגום חירום.

חמורה  "תקלה  של  המשאבות  במקרה  כל  של  מפעולה  יציאה  מוגדרת  חמורה  )תקלה   "

באותה תחנה או הפסקת חשמל ואי כניסת הגנרטור לעבודה(, והשפכים יעלו מעל מפלס  

 ה וימלאו את נפח החרום, תתקבל התראה במרכז הבקרה. תראהה

 

 השאיבה יחידות  07.06

  80  למעבר חופשי ש  עם  שפכים  של  לשאיבה  מתאימים  מחומרים  תהיה  שתסופק  המשאבה

 . לפחות מ”מ

מפלדת    היחידה  להצבת  המיועד  בסיס,  אחד  בגוף  ומנוע  משאיבה  תכלול  שאיבה  יחידת  כל

  וכבל,  הרמה  שרשרת  אוגן  עם  סניקה  קשת,  ןבטוה  ברצפת  לעגן  ניתן  אותו   כרום מוקשה

 .אורגינלי הזנה

  במהירות   מנוע  עםאו ש"ע  "  גרונדפוס"בורגית כדוגמת מתוצרת    משאבה  תהיה  המשאבה

)מצ"ב   מטר   70  לעומד   מק”ש  15  העבודה  בנק’  ותספק   ש”ע  או  Kw10  בהספק   ד "סל  1470

 . מפרט המשאבה(

  לכל  יתאים, ומים  וחדירת  יתר   מותתחמה  נגד   אבטחה   עםפאזי    תלת  יהיה   המשאבה   מנוע 

 .המשאבה של העבודה תחום

  מעוגן   בסיס  כולל  להתקנה   הנ”ל   המרכיבים   כל  את  יכלול   היחידה  לאספקת   מחיר

 . פלב”ם  עשויים  למשאבות ומובילים שאקלים. הרמה שרשרות בקרקעית

 .הזמנתה  לפני המוצעת המשאבה ודגם לסוג בכתב המתכנן   אישור את לקבל הקבלן על

  מבחינת   המשאבות  להצבת   להכנות   המלא  המפרט   את   המשאבות  מיצרן   לקבל   הקבלן   על

  לעיגון   םהנדרשי  המתכת  חלקי  כל   את  ולספק  הבסיסים  אל  והחיבורים  הבטון  בסיסי

 . בבטון

 .המשאבות התקנת לצורך פירוק  או/ו  בחציבה צורך בגין לתוספת דרישה  כל תתקבל לא

 המשאבה   של   מושלמת  והתקנה  הנ”ל  ביםרכיהמ  כל  את  יכלול  המשאבה  להתקנת  המחיר

 . להפעלה מוכנה שתהיה

  באורך   חשמל  כבלמ', ויסופקו עם    15המשאבות יצוידו בשרשרת הרמה באורך מזערי של  

 . מ' 15

ובאורך   בשפכים  לעבודה  ויתאים  המשאבה  של  אינטגרלי  חלק  יהיה  החשמלי  הכבל 

 מתאים עד לקופסת החיבורים.

ת נציג המזמין ורק לאחר  לי מלא במפעל היצרן, בנוכחוראולכל משאבה יבוצע מבחן היד

 אישור תוצאות המבחן, תסופק המשאבה לאתר. 
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, כמפורט לעיל, כבל חשמלי, שרשרת מחיר המשאבה יכלול את הספקת המשאבה עם מנוע

מוביל,   צינור  סניקה,  רגל  חדירת    ממסרהרמה,  של  במקרה  המשאבה  להפסקת  מיוחד 

 מבחן הידראולי כמפורט לעיל.וע  לחות לאגן השמן וכן ביצ

לפרמטרים   יועברו  המשאבות  דגמי התאמתן  לפי  יבדקו  המשאבות  לאישור,  למתכנן 

 ת והתאמתן לאופי תחנת השאיבה. המפורטים במפרט הטכני ובכתב הכמויו

 (. Homa) הומה או( Grundfos)  גרונדפוס(, Flygt) פליגטיהיו מתוצרת   המשאבות

 

 סגר קיר 07.07

וירכ  יספק  עגול  יב  הקבלן  פתח  עבור  קיר  סגרי  בתוכנית  מסומנים  בהתאם במקומות 

 לקטרים המפורטים בתוכניות.

מוחלטת ללא כל נזילה או    במצב סגור הסגר יאטום את הכניסה לתחנה ויבטיח אטימות

 . טפטוף, כאשר לחץ המים על הצד הקדמי ו/או האחורי של הסגר

 ת.הסגר יותקן בעומק כמסומן בתכניו 

 . DIN 19794 תקןהסגר יתאים ל

 . 316כל חלקי הסגר יהיו מפלב"מ 

כמפורט   הקדמי,  הצד  על  לחץ  ו/או  האחורי(  הצד  )על  הפוך  בלחץ  לעבודה  יתאים  הסגר 

 בכתב הכמויות. 

 הסגר יהיה מופעל ביד בעזרת גלגל הפעלה, מותקן על מעמד מיוחד על גג תא השאיבה.

י עליון. הארכת הציר תבוצע  יסווצינור כ  RISINGהסגר יהיה עם ציר מלא מסוג מתרומם  

 העוברים בין המקשר לציר, וללא ריתוכים.   316באמצעות מקשרים וברגים מפלב"מ  

רותכים לכל אורכם. על הדלת יותקן  אטם מגומי  דלת הסגר תהיה מחוזקת בפרופילים מ

NEOPRENE    מסוג הידראולי  מבנה  עם   MUSIC NOTE(  J-TYPE)בעל  אטימה  המאפשר 

יחובר לדלת באמצעות פרופילים, אשר יהדקו לדלת ע"י ברגי פלב"מ  טם  עלית הלחץ. הא

בפירוק הסגר.  דלת הס צורך  נוחה של האטם או חלקיו ללא  גר  על מנת לאפשר החלפה 

 ., אשר ימנעו תזוזה רוחבית שלה בתוך מסגרת הסגרHDPE -תמוקם על מובילי החלקה מ 

 . FLUSH INVERTתחתית הסגר תהיה מסוג  

ולס על גבי קיר בטון חלק באמצעות ברגי פלב"מ ואמפולות כימיות ולאחר  ויפהסגר יותקן  

מסוג   מתכווץ  בלתי  בחומר  הבטון  לקיר  המסגרת  בין  מרווח  יבוטן   NON SHRINKמכן 

GROUT   או חומר מילוי גמיש מסוגWF-PRO-3  .תוצרת סיקה 

ש להפעלה  דרוכל ה, ביצוע תמיכות לקיר, וכן  ספקה והרכבה של הסגרמחיר הסגר יכלול א

 תקינה של הסגר. 

 

 תעלה  יסגר 07.08

 ת השאיבה סגרי תעלה במידות לפי התכניות וכתב הכמויות.והקבלן יספק וירכיב בתחנ

 מוחלטת ללא דליפות מים כאשר פני המים בגובה דלת הסגר. הסגרים יבטיחו אטימה

 . 316דלת, ציר וגלגל ההפעלה. כל חלקי הסגר יהיו מפלב"מ  הסגר יכלול מסגרת, 

 גרת תתאים לאפשרות פתיחה מלאה של התעלה בגובה הדלת. המס
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 . DIN 19794הסגר יתאים לדרישות התקן 

על   רחבה.  לכל  בפרופילים  מחוזקת  תהיה  הסגר  מגומי  דלת  אטם  יותקן   הדלת 

NEOPRENE  ( מסוג  הידראולי  מבנה  עם   J-TYPE  )MUSIC NOTEבעל  אטימה  המאפשר 

ופילים, אשר יהדקו לדלת ע"י ברגי פלב"מ  פר  עלית הלחץ. האטם יחובר לדלת באמצעות

הסגר   דלת  הסגר.  בפירוק  צורך  ללא  חלקיו  או  האטם  של  נוחה  החלפה  לאפשר  מנת  על 

, אשר ימנעו תזוזה רוחבית שלה בתוך מסגרת הסגר.  HDPE  -קה מ תמוקם על מובילי החל

 דופן התעלה בתוך חתך הזרימה ולא בחריץ המסגרת. האטימה תבוצע ב

העל  ויחובר    יון החלק  נוספים  בחיזוקים  צורך  ללא  מספיק  חוזק  בעל  יהיה  המסגרת  של 

 בברגים על מנת לאפשר פירוק והסרה נוחה של הדלת.  

 ויכוסה בצינור כיסוי עליון.   RISINGמתרומם ציר הסגר יהיה מסוג 

ס"מ    90. גובה גלגל ההפעלה יהיה  N100לא יעלה על  הכוח המרבי הנדרש להפעלת הסגר  

 לת הבטון. תע  מעל פני

והאטימה בתחתית תבוצע ע"י לחיצה של אטם   FLUSH INVERTתחתית הסגר תהיה מסוג 

 נאופרן מלבני כנגד תחתית הסגר.

בתוך חריץ תעלת בטון ולאחר מכן ימולא החריץ בחומר בלתי מתכווץ    הסגר יותקן ויפולס 

 .NON SHRINK GROUTמסוג 

עבור מסגרת הסדר דרך חריץ בתקרת , ת בסגרי תעלה עם כן חיצוני להרכבה מעל התקרה

 לכיסוי החריץ בתקרה.   316התחנה, יש לספק ולהתקין מכסה מתפרק מפלב"מ 

מותקנת   הפעלה  ידית  עם  יהיו  שאיבה  הסדרים  בתחנת  מהסגרים  חלק  למעט  הסגר,  על 

 מעל התקרה, כמפורט בתוכניות.  צלמון תחתון, אשר יהיו עם כן הפעלה

הכמויות בכתב  הסגרים  ימחיר  המתפרק  ,  המכסה  את  וכן  הסגר  חלקי  כל  את  כללו 

 כמפורט לעיל, הובלה והתקנה.

 של הסגר. מחיר הסגר יכלול אספקה והרכבה של הסגר  וכל הדרוש להפעלה תקינה 

 

 בתוך תחנת שאיבה ואביזריה  צנרת 07.09

 מהסוגים הבאים: הקבלן יספק ויתקין צנרת 

"  .א בקוטר  מצינורות  תהיה  הרטוב  הבור  שטיפת   316Lמפלב"מ    3ø ÷ "2øצנרת 

 ללא תפר.  40סקדואל 

תהיה טבולות  למשאבות  סניקה  תפר  10/10אל  וסקדי  316Lמפלב"מ    צנרת   עם 

 .DIN2576או  ANSI B 36.19תהיה  לפי תקן . צנרת פלב"מ בהתאם לכתב הכמויות

ולפי    SLIP ONמסוג    316תוך או באמצעות אוגנים מפלב"מ  חיבורי הצינורות יהיו ברי

 . 316הברגים יהיו מפלב"מ  . PN16 DINתקן 

 . 316במעבר דרך תקרת בטון תהיינה מפלב"מ פלב"מ פלטות עיגון המרותכות לצינור 

" .ב גלויה בקטרים  סניקה  "ומע  3øצנרת  דופן  עובי  פלדה,  מצינורות   -ו  5/32לה תהיה 

, כמפורט בכתבי הכמויות, עם ציפוי פנימי במלט רב אלומינה וצבועים מבחוץ 3/16"

 לעיל.   11 פרקכמפורט ב

 (.GRADE Bדרגה ב' ) 530הצינורות יתאימו לדרישות תקן ישראל 
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 אטמ'.  16צנרת הסניקה ואביזריה תתאים ללחץ עבודה 

 PN 16, לפי תקן  SLIP ONיהיו בריתוך או באמצעות אוגנים מסוג  רות  חיבור הצינו

DIN    קראוס מסוג  אוגן  במחברי  וכן  הכמויות  בכתב  לצ  2001כמפורט  ר  ינו מעוגנים 

מת וברגי  אוזניים  כך יע"י  סומן  לא  אם  )גם  המחברים  יצרן  להוראות  בהתאם  חה 

 בתכניות(. הברגים יהיו מפלדה מגולוונת בחום. 

 ת פלדה וצנרת פלב"מ יבוצעו באמצעות אוגנים מחויצים.  צנר חיבורים בין

סקד  חרושתיות  תהיינה  וכו'  רב   40ואל  יקשתות, הסתעפויות  במלט  פנים  ציפוי  עם 

נה וצבועים מבחוץ. לא יורשה ביצוע קשתות, הסתעפויות ומעברים ע"י חיתוך ומי אל

 סגמנטים לריתוך, אלא באישור מיוחד של המהנדס.

 כות לצינור במעבר דרך קיר בטון תהיינה מפלדה. מרותפלטות עיגון ה

מבטון   תמיכה  ו/או  בחום  מגולוונת  מפלדה  תמיכה  רגלי  ע"י  יתמכו  הצינורות 

 בתוכנית. ניםבמקומות המסומ

" בקוטר  הפלדה  סקדיאל    2צינורות  יהיו  מבחוץ    40ומטה  אפוקסי  בצבע  וצבועים 

ת"י   לדרישות  יתאימו  הצינורות  )בטבילה(.  יהיו    .593ומבפנים  הצינורות  חיבור 

 בהברגה. 

 

 מדי לחץ מכניים )מנומטרים( 07.10

 הקבלן יספק וירכיב מדי לחץ מכניים על צינורות סניקה של כל משאבה. 

 ם יהיו מיועדים לביוב גולמי ויכללו דיאפרגמה מכנית. טריהמנומ 

ושסתום   משאבה  )בין  משאבה  כל  של  הסניקה  לצינורות  יחוברו  חוזר( -אלהמנומטרים 

 ת נפרדים במקומות המסומנים בתכניות. בצינורו

כל חיבורי הצינורות שבין המכשירים לבין צינורות הסניקה יהיו ע"י מחברי "רקורד". כל 

ה ע"י הסתעפות צלב עם פקקים לניקוי או ע"י קשתות עם מחברי "רקורד"  עשנהזוויות ת

 משני צדי הכיפוף. 

תחתי   חיבור  בעלי  יהיו  בגליצריןו המנומטרים  לחץ    ממולאים  בפעימות  עמידה  להבטחת 

דרכיים עם מעבר מלא עשויים  -וזעזועים. מתחת למנומטרים יותקנו ברזים כדוריים תלת

"   316מפלב"ם   הברגה  דגם    NPT  1/2עם  "הבונים"  תוצרת  -B61-6666-RT-05כדוגמת 

NPT-T . 

מפלב"מ   עשוי  יהיה  המכשיר  בקוטר  316גוף  יהיה  השנתית  לוח  מחוג    100.  בעל  מ"מ, 

 ק"ג/סמ"ר.  1+16-ק"ג/סמ"ר בתחום   -מעלות וסימון ב   270י ותחום תנועה של מרכז

נטגרלי מהמכלול ולא  אי המנומרים יהיו עם דיאפרגמה מכנית. בית הדיאפרגמה יהיה חלק 

 ניתן להפרדה מגוף המנומטר בשטח.

ויצויד בחיבור  . בית הדיאפרגמה יהיה בעל צורה קוניNPT  1/2החיבור יהיה בהברגה " ת 

 יפה שיאפשר שחרור חלקיקים מוצקים מתוך בית הדיאפרגמה. שט

אספקה   ספחים,  דרכי,  תלת  ברז  צנרת,  לרבות  יחידות  לפי  קומפלט  תהיה  המדידה 

 , הכל מושלם.כבהוהר
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 מגופים 07.11

הקבלן יספק וירכיב מגופים בצנרת של תחנות השאיבה בהתאם למסומן בתכניות ובכתב 

 הכמויות. 

יהיו מתאימים למגופי ט גולמי בעלי מעבר מלא עם אטימה רכה כדוגמת מדגם ריז  ביוב 

TRS  צר( מאוגנים לפי תקנים(DIN  PN16   .תוצרת רפאל או ש"ע מאושר 

 לצרף אישור תו תקן של מכון התקנים.  . יש61עלי תקן ישראלי ו בהמגופים יהי

 אטמ'  לפחות. 16 -לחץ עבודה 

פ  -טריז   מושלם  באופן  ימגופר  שלא  כך  וחוץ,  הנוזל  נים  עם  הגרעין  של  ישיר  מגע  היה 

 הזורם בשום נקודה על פניו.  

 . DUCTILE CAST IRON GGG-50יציקה ספירואידלית   -גוף ומכסה המגוף 

 . 316פלב"מ  -גוף המ ציר

צף   ציר  למניעת    -אום  "צפה"  בשיטה  המחובר  אום  באמצעות  הטריז  אל  הציר  חיבור 

 ריז וגורמים לשחיקתו. ם הפוגעים בגומי הטכוחות סגירה שאינם אנכיי

 מיקרון.   300בעובי  Rilsan (nylon 11)ציפוי פנים וחוץ 

ומוגנים באמצעות מילוי    כסהברגי אלן מנירוסטה, שקועים בתוך המ  -ברגי מכסה הגוף  

 .Wax -השקע ב 

הכל    , ויכלול אספקה והרכבה  , כולל ברגים, אטמים וחומרי עזרמחיר המגוף יהיה קומפלט

 מושלם. 

 

 ם אל חוזרים שסתומי 07.12

הקבלן יספק וירכיב מגופים בצנרת של תחנות השאיבה בהתאם למסומן בתכניות ובכתב 

 הכמויות. 

אל פ-שסתומים  מסוג  יהיו  לפי תקנים  תח  חוזרים  גולמי מאוגנים  לביוב  עליון מתאימים 

DIN PN16 . 

מבנה השסתומים יהיה כזה שיאפשר פתיחה מלאה של המדף, מעבר חופשי של ביוב ללא  

 (.FULL FLOWרעה )הפ

 אטמ' לפחות. 16 -לחץ עבודה 

 יציקה אפורה. -גוף השסתום 

 מדף ברונזה מגופר, אטימה של גופור לתושבת ברונזה.  

 . 316ימיים מברונזה ופלב"מ פנ חלקים

חוזר  -תושבת מתחלפת מברונזה, כך שאפשר יהיה להחליף את התושבת ללא הוצאת אל 

 מהקו. 

 מיקרון.  250פנולי בעובי   -ציפוי פנים 

 אפוקסי.  -ציפוי חיצוני  

 משקולת. השסתום יצויד בציר בולט משני הצדדים ו

ויכלול   קומפלט  יהיה  השסתום  ברגימחיר  גבול,  עזר,  ם,  מפסק  וחומרי  אספקה  אטמים 

 הכל מושלם.  ,והרכבה
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 שסתומי אוויר 07.13

 הקבלן יספק וירכיב שסתומי אוויר בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות. 

למסומן שסתומ בהתאם  גולמי  לביוב  מתאימים  אוויר  שסתומי  מסוג  יהיו  אוויר    י 

 ת.בתכניו 

 אטמ' .  16 -לחץ עבודה 

 . 316פלב"מ  -חלקים פנימיים ומצוף 

 מיקרון.   250ציפוי פנים פינולי  בעובי  

 מיקרון.   150ציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי  

 הכל מושלם.   -בה מחיר השסתום יהיה קומפלט ויכלול אספקה והרכ

 

 מד זרימה אלקטרומגנטי  07.14

כולל שנאי    V24על הקבלן להתקין מד זרימה אלקטרומגנטי בקוטר הנדרש למתח הזנה  

 שיפורט להלן.  כפיוהתקנות בלוח 

מד הזרימה יסופק עם אוגנים נגדיים מתאימים ועם ציפוי פנימי מטפלון עם אלקטרודות  

 . 316עשויות פלב"מ 

 ברזל. הרכב חומר גוף: יציקת

 ציפוי פנימי: גומי. 

 אטמוספרות. 16לחץ עבודה: 

ן  המתאים להתקנה חיצונית בכל מזג אויר ויותק   65IPהמכשיר יהיה בעל דרגת אטימות  

 לוי על צינור לפי פרט בתוכנית.ג

המכשיר שיסופק יכלול מתמר, יחידה אלקטרונית, יחידת תצוגה, כבלים באורך מתאים  

 ת על עמוד. ותיבה אטומה להתקנה חיצוני

 המודד יסופק עם טבעות הארקה.

את   שיורה  אלקטרוני  ומסכם  במק"ש  הרגעית  הספיקה  את  שיורה  צג  כולל  המים  מד 

 כולל כרטיס לשידור פלט ספיקה וכמות לבקר מתוכנת.   מ"קהספיקה המצטברת ב

 מהספיקה הנמדדת.   0.5%±המכשיר ימדוד זרימת שפכים בדרגת דיוק 

 מק"ש.  150כננת: הספיקה הנומינלית המתו

 . MAGFLOת  סימנס דגם המכשיר יהיה דוגמת תוצר

 קה.אספהאלקטרוניקה במד תכלול את כל הגנות הנדרשות כנגד ברקים ושינויי מתח 

 המחיר יכלול: 

אספקת מד זרימה, המתמר, הצג, המסכם, ההגנות, התיבה האטומה, כבל מסוכך וטבעת  

 הדרושים.   למניעת הפרעות וכן כל כבלי החשמל והפיקוד

 , כיול והכנסה לפעולה תקינה. התקנת המכשור וחיבור האלמנטים

 חודשים.  24אחריות לפעולה תקינה למשך 

ה של ספק מד הזרימה שיהיה נוכח בזמן ההתקנה וייתן  השדעל הקבלן לתאם עם שרות  

הכבלים,   אישור  כולל  חשמלי  למתח  החיבור  ודרך  ההתקנה  צורת  לגבי  ההנחיות  כל  את 

 מאיש שרות השדה של הספק.עלה. לא תורשה התקנה ללא אישור בכתב כיול והפ 

 לאביזר.זק אין לבצע ריתוכים וחיתוכים בצנרת לאחר שהותקן מד המים מחשש לגרימת נ
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 עמדת כיבוי אש  07.15

הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים בתכניות עמדות כיבוי אש. מחיר עמדת הכיבוי  

 להלן:  יהיה קומפלט ויכלול את כל האמור

 עם מצמד "שטורץ".  2øהידרנט בקוטר " .א

 .במהדורתו האחרונה 448ההידרנט יהיה לפי תקן ישראלי 

" .ב בקוטר  גמיש  צינור  עם  בקוטר    25רך  באו  3/4øגלגלון  נחיר  ומזנק  מ"מ,    4-6מ' 

 מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת.

 הגלגלון.  מותקן על צינור אספקת מים לפני 1øברז כדורי עם פתיחה מהירה בקוטר "  .ג

 מ' כל אחד עם מצמדי "שטורץ".  15ובאורך  2øקוטר " שני זרנוקים ב .ד

 .2øמזנק רב שימושי בקוטר "  .ה

 ס"מ.  30x120x80 מפיברגלס במידות כבוי אש ארגז .ו

 

 מערכת מדידה גלויה  07.16

מאושר להתקנה על ידי משרד   2øמערכת מדידה גלויה כולל מכשיר מונע זרימה חוזרת "

רגלי  ,  3/4øברז גן ",  2øמסנן קו ",  2øברזים כדוריים "   1ø, 2י "הבריאות, מד מים רב זרמ

 ט בתוכנית. פר תמיכה וכל האביזרים הדרושים: קשתות, הסתעפות, מעברי קוטר וכו', לפי

 המחיר בכתב הכמויות יכלול אספקה והתקנה של המערכת קומפלט.

 

 אוורורמערכות  07.17

יו 7.19.1 הרטוב  הבור  תקרת  של  על  בספיקה  סניקה  מפוח  ולחץ    4,300תקן  מ"ק/שעה 

השמיים,   כיפת  תחת  להתקנה  מנוע  כולל  ישירה,  הנעה  עם    900כ"ס,    1.5מתאים 

יהיה מהמפסבל"ד. מבנה   פוליפרופילן מולחם, מאיץ צבוע באפוקסי.    PVC-וח  או 

למאיץ,   אוויר  כניסת  סביב  חיצונית  רשת  ויכלול  זעזועים  בולמי  על  יותקן  המפוח 

לל מנוע חשמלי מתאים לעבודה בתנאים חיצוניים וגשם, כולל מסגרת להרכבה  כו

 על יסוד על גג התחנה.

היו להוצאת אוויר. כל  יר. המפוחים יהק  מפוחים ציריים על  2בחדר החשמל יורכבו   7.19.2

סבל"ד. כל מפוח    920פסקל עם מנוע    60  -מ"ק/ש' ל  5,000מפוח יהיה לספיקה של  

 אל חוזר נגד גשם. יסופק עם רשת הגנה ותריס  

 

 pHמערכת מדידת  07.18

חברת    p-33מדגם    pHבקר   "מודארה"ב    GLIמתוצרת  ע"י  שו"עוטקמשווק  או  כולל    ," 

, פיצוי טמפ' אוטומטי.  pH 0-14תחום מדידה    0.1%דיוק    pH0.1  בותתצוגה דיגיטלית, יצי

  220Vוקו הזנה     4-20MA  . כולל הגנות ברקים על קו4-20MA, יציאה  V220מתח הפעלה  

משורין   פוליאסטר  ארון  בתוך  יסופק  הבקר  המכשיר.  ספק  ע"י  דלת    IP65שיסופק  עם 

 ומנעול. 
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למדידת   כולל  עו  GLIתוצרת חברת    LCPדגם    pHאלקטרודה  דיפרנציאלית  בשיטה  בדת 

 מ', גשר מלח, כולל קופסת חיבורים ומוט פוליפרופילן. 10כבל באורך 

 ל הגעה לשטח ולפי הזמנת המזמין.ולאחריות הספק למשך שנתיים עבודה מהפעלתו כ 

 

 דוגם אוטומטי לשפכים 07.19

  טק" ומוד"או שו"ע משווק ע"י    ISCOתוצרת    C   3700דוגם אוטומטי נייד לשפכים דגם

 מפוליפרופילן.  ML500בקבוקונים בנפח  24לדגימה מורכבת כולל סלסלה עם 

י יניקה ,  שתי סוללות נטענות, מסופקות ע"י היצרן  V220ל מטען/ספק  וכל הדוגם    צינור 

 . 3/8"  קצה מנירוסטה מסנןמטר עם  8באורך 

 . לפעולה ע"פ זמן/ספיקה ומתאים להתקנה חיצונית הדוגם יתאים

 נתיים עבודה מהפעלתו כולל הגעה לשטח ולפי הזמנת המזמין.ך שאחריות הספק למש

 

 מדידה ותשלום 07.20

לפי   .א יחידה  ישולם ע"פ מחירי  ע"י המזמין  הפרוט  עבור הרכבת הציוד המסופק 

 . שבכתב הכמויות ובמפרט המיוחד

שבכתב   .ב הפרוט  לפי  יחידה  מחירי  ע"פ  ישולם  הציוד  והרכבת  הספקה  עבור 

 הכמויות ובמפרט המיוחד. 

 

 מסירת תחנות השאיבה למזמין ה והרצ 07.21

לאחר גמר כל העבודות והפעלת כל תחנת השאיבה באופן סדיר, יבצע הקבלן ובאחריותו  

במשך   תחנה  כל  של  ע  5הרצה  וללא  ימי  סדירה  עבודה  לאחר  ורק  המזמין,  נציגי  בודה 

 תקלות, תתבצע מסירת תחנת השאיבה למזמין. 

הקבלן של  המקצועיים  נציגיו  יהיו  זו  קצרה וק  בתקופה  בהתראה  זמינים  המשנה  בלני 

 לטיפול בכל תקלה. 

 במהלך קבלת העבודה יבדקו כל פרטי הציוד, האביזרים והקווים והתאמתם למפרט. 

 כל תחנה, ימסור הקבלן למזמין את החומר הטכני, כדלקמן: קבלת במעמד 

 של כל העבודות שבוצעו במסגרת חוזה זה. As Madeתכניות  .א

 יוד והאביזרים אשר יכללו: הצ  שלושה העתקים של ספרי .ב

 מפרטים, קטלוגים ותוכניות של כל פרטי הציוד והאביזרים. (1

 הוראות הפעלה של תחנת השאיבה.  (2

 הציוד. פריטי הוראות הפעלה של   (3

הציוד   (4 פריטי  של  והרכבה  פרוק  הוראות  כולל  הציוד,  של  אחזקה  הוראות 

השונים הטיפולים  תדירות  וכן  ותיקונים  אחזקה  לצורך  דרשים  הנ  לגורמים 

 לציוד לפי פרוט לטיפולים שוטפים, טיפולים תקופתיים טיפולים שנתיים. 

ום מסירת  שנה מיתעודות אחריות מקוריות של יצרני הציוד והאביזרים למשך   (5

 התחנה למזמין. 
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ורק לאחר   וקבלת הערותיו  ימסור הקבלן העתק אחד לבדיקת המזמין  תחילה 

 תקים מעודכנים למזמין. הע  תיקון הערות המזמין, ימסור הקבלן שלושה

ולא  האחרים  הסעיפים  במחיר  תיכלל  למזמין,  ומסירתה  התחנה  כל  הרצת  עלות 

 ישולם עבורן בנפרד. 

 

 עבודות חשמל

 מוקדמים: . תנאים 1

כנהוג    א. הקבלן  ע"י  מבנה  לביצוע  החוזה  פי  על  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

   .3210 מדף ר כבהתקשרויות של מדינת ישראל  )נוסח חדש( והמוכ

 

פרקים,    ב. ראשי  משרדי,  הבין  הכללי  למפרט  למוקדמות,  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

ישרא תקנים  מיוחדים,  טכניים  ותנאים אחרים.  לים, תקנימפרטים  ם מקצועיים אחרים 

 על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי.

 

בתוך  ג.   יבוצעו  סואעד  תח  העבודות  בכפר  העמק  יובלי  של  מתוכננת  לשפכים  שאיבה  נת 

כולל   החשמל  חמירה.  חדר  מבנה  הכביש,  על  לשמור  הן  המנחות    , והגנרטורשהדרישות 

מים אישור  צנרת  לקבל  יש  כן,  כמו  שעות    וכו'.  ולפי  מכני  בציוד  לשימוש  מהמפקח 

 מתואמות מראש.  

 

המפ  ד. הכלליים,  התנאים  המוקדמות,  את  לראות  המפרטים  רט  יש  משרדי,  הבין  הטכני 

המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים  

 זה את זה. 

 

לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכניות,    הקבלן לא רשאי  ה.

בסע רשומות  אינן  אשר  ובתקנות  בתקנים  הטכניים,  במפרטים  רשימת    יפיבמוקדמות, 

 הכמויות. 

 

על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן, בכל מקרה שתמצא טעות או      ו.

בספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר מפרטים, בשטח וסתירה בתוכניות, ב

ולא   סופית  תהייה  בנידון  המהנדס  של  החלטתו  העבודה.  תבוצע  מהן  איזה  לפי  יחליט 

 ם תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות. שו תתקבל

 

ן בכל  מהנדס ישא הקבלאם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של ה   ז.

 האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא. 

 

המ    ח. וכל  הטכני  המפרט  עם  יחד  והפרטים  התוכניות  את  ילמד  להם  פרטהקבלן  שיש  ים 

איזה   במחיר  שינוי  או  תוספת  לדרוש  יוכל  לא  הקבלן  הנידונה  העבודה  בביצוע  חשיבות 

 שר לעבודה המבוצעת.ת כל הפרטים בקשהוא תוך טענה שלא ידע למפרע א
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" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, כאלטרנטיבה  ערךהמונח "שווה    ט.

בשמו   הנקוב  מסוים  שווה  המסלמוצר  להיות  חייב  שהמוצר  פירושו  היצרן  שם  ו/או  חרי 

הטיב   מבחינת  הנקובוהאיכות  ערך  למוצר  האחרות  ו  ,  והדרישות  צורתו  של  סוגו,  אופיו 

במונח  ,  המוצר ערך"  ואין  להצעת  "שווה  כלל  כלכלית  או  מסחרית  פונקציה  להביע  בכדי 

אשר   אחרים  המהנדסמוצרים  של  הבלעדי  אישורו  הינה  וה  המתכנן  טעונים  חלטתו 

 . הסופית והקובעת 

 

המוקדמות    י. תנאי  את  וכוללים  שלמים  מחירים  הם  הכמויות  ברשימת  הסעיפים  מחירי 

חו הוהתוכניות,  ועבודה,  בביטונים  מרים  חציבה  כיתורים,  חיבורים,  עיגונים,  רכבה, 

,  להעברת הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד

כל  ח והובלה,  אספקה  במפרט,  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע  הדרושים  עזר  ומרי 

וכו' שתידרשנה למילוי  ת מראש, הרווח  סוגי המיסים ביטוח  ובטיחות, בלי הוצאות נראו

 .והמזמין  תנאי החוזה בהשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח 

 

ד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם  למ   חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא  יא.

חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי  

הכהמחירי בכתב  שרשם  את ם  ולמסור  לסיים  לפועל,  להוציא  מתחייב  הוא  וכי  מויות 

 העבודות לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 . כללי: 2

 

עב  לביצוע  מתייחס  להלן  המפרט  חשמל  ודוא.  דיזל  בקרהו  פיקוד,  ת  ואבטחה    גנרטור  -,  

מס'    עבור אלקטרונית   לביוב  תח"ש  ושיקום  הכוללת    4שדרוג  זרקא,  אל  ג'סר    3בישוב 

שאיב בהספקיחידות   )  ! רטובה  התקנה   ( טבולות  מסוג  לפי     46kwה  יפעלו  אשר   , כ"א 

( , הבור מנוטר ע"י    ביתמשטר מפלסים תורנית א  , תורנית ב ובלתי תורנית           ) רזר

פים .  ובנוסף מערכת חיטוי וטיהור אוויר ,  מתמר מפלס מסוג אולטרא סוני ובגיבוי מצו

 מלי .  מגוב מכני , תא כניסה עם סגר חש

 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים: 

 

 ותקנותיו . לפי עדכונו האחרון.   1954  -חוק החשמל תשי"ד   . 1

יחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל, והארקות מתיהתקנים הישראלים העדכניים ה . 2

61439    (439-1  IEC  חלק ללוחות   -1(  דרישות  נמוך,  למתח  ובקרה  מיתוג  לוחות 

 ל באזורים נפיצים ותקנות הבטיחות בעבודה . מתועשים.. עבודות חשמ

 .  HOTתקנות והוראות חח"י לישראל , תקנות בזק , תקנות   . 3

 בהיעדר תקן ישראלי.  – IEC  ,DINהרלוונטיים  ים האירופאייםהתקנ . 4

 התקנים הישראלים המתייחסים למערכת תקשורת ובטיחות.  . 5

 .  IEC60947דרישות לציוד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים  . 6
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 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. . 7

בהוצאת   . 8 משרדי  הבין  הכללי  הטכני  פרק  המפרט  הממשלה  עדכונו    08משרדי  לפי 

 רון. האח

 
 .  עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל

 

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה: .ב

 כללית:  

כ"א,  KW 46   רטובה (  בהספק     יחידות שאיבה טבולות ) בהתקנה  3התחנה תכלול   . 1
ווסתי   ע"י  רזרבית   והשלישית  תורניות   לפי  ו/או  במקביל  יפעלו  יחידות  שתי  אשר 

לש אלקטרוניים  הראשי מירמהירות  המתכנן  ע"י  שייקבעו  תפעוליים  מפלסים  על  ה 
 ולמניעת התנעות מרובות בפרקי זמן קצרים !  

 רות.רי פיקוד בקרה מאור ושקעי ש, אביזםאינסטלציה חשמלית וכבלים להזנת מנועי . 2

 . ותקשורת כללי במבנה חדר חשמל    , פיקוד ובקרה חולכחדש  לוח חשמל  . 3

 , מגוב מכני , מנטרל ריחות  .  וץ לוח חשמל או לוחות מעבר לספקי ח  . 4

 . תחנת השאיבהבקר ממוחשב לבקרת פעולת המשאבות ב . 5

 אביזרי פיקוד ובקרה.   . 6

 השונים.   יסודות למבנים הארקת השלמות במערכת . 7

ה  . 8 ההכנות  כל  החיבורביצוע  לביצוע  החשמל  חברת  עם  והבדיקות  ים תיאומים 
  .והניתוקים בהתאם להנחיות המזמין ובלו"ז שייקבע מראש

 רכת גילוי אש בחדרים השונים וכיבוי אש בלוחות חשמל והדיזל גנרטור. מע . 9

 מערך טמ"ס , פריצה ובקרת כניסה גלאי קרן  ומיקרוסוויצ'ים !  . 10

תקלות וחיבורה למרכז בקרה קיים במשרדי   על  חוטית להתראה-תקשורת אלמערכות . 11

 .HMI SCADAהמזמין כולל הצגת והטמעת התחנה בתכנת ניהול 

תתק-תת תשתיות  . 12 ותקשורת  הזנה  וקווי  השונים  המבנים  בין  קרקעיים -רקעיות 
 חדשים.  

לביצוע . 13 החשמל/בזק/הוט   חברת  עם  והבדיקות  התיאומים   , ההכנות  כל  ביצוע 

 החיבורים המתוכננים . 

 גנרטור לאספקה בחירום.-דיזל. 14
 

התוכניוג ו/או  הכמויות  ברשימת  ביטויה  את  תמצא  כולה  שהעבודה  ההכרח  מן  זה  אין     ת . 

פורט  /ו לא  אם  גם  פרטיו  כל  על  המתקן  כל  את  להשלים  הקבלן  על  הטכני.  במפרט  או 

 במסמכים המצ"ב.      

מוד ניסיון  בעל  לקבלן  רק  תימסר  העבודה  של  .  חשמל    5כח  מתקני  בביצוע  לפחות  שנים 

למכוני   וביובובקרה  ובקרה לתח"ש לשפכים  מים  פיקוד  יצרף אישורים  ומתקני  . הקבלן 

 . ךרלוונטים לכ

   

 . הוראות טכניות לביצוע המתקן:3

חשמל  א כבלי  באמצעות  תעשייתי  אופי  בעל  יהיה  החשמל  מתקן   .N2XY    אוN2XCY   עם

ש בטמפ'  רצופה  לעבודה  מסוג    90ל  מעטה  צלזיוס  של    XLPEמעלות  סביבה   35ובתנאי 
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יש   בהן  גולמיים   שפכים  עם  מגע  ובמקומות   , צלזיוס  וכימיקלים  מעלות  לגזים  חשיפה 

לתנאי  וגמדכ מותאם  החיצוני  הבידוד  יהיה  כניסה  תעלות  או  מכנים  מגובים  מבני  ת 

וכן כבלי תקשורת ,    ני עמיד בפני כימיקלים וכו'ההתקנה כדוגמת בידוד תרמי או סילקו

הכולל הארקת השריון לפס   NYBYמסוככים ומשוריינים עם מעטפת משוריינת דוגמת  

)מצלמ  ההארקות אלקטרוני  ומיגון  וו,מכשור  נירוסטה  ת  בתעלות  מונחים     316גלאים( 

נירוסטה   פרופילים  או  כבלים  סולמות  או  ובהתקנ  316היקפיות  המבנים  ות בתוך 

גלוי ע"י השחלת הכבלים בצנרת מרירון אשר . ירידה על הקירות  חיצוניות תבוצע באופן 

כאמור.   מרירון  בצינור  הכבל  יונח  קירות  בין  במעבר  מנירוסטה.  שלות  ע"י  כל בתחוזק 

 יציאה של כבל מתעלת רשת או סולם כבלים יש להשחילו דרך סופית אנטיגרון.   

ת ע"פ החלטת המזמין  וזא   316עלות וסולמות מנירוסטה  בכלל המתקנים ייעשה שימוש בתב.  

 והמתכנן . וכמתואר וכמפורט בתכניות הביצוע אלא אם צוין אחרת . 

מ כבלים  ע"י  יבוצעו  חיצוניים  למתקנים  הזנות  מפלב"ם       נחיוג.  מחורצות  בתעלות  ם 

 מקורית של היצרן, או השחלה בצנרת תת קרקעית .   -E5 316נירוסטה 

 יצוע כל החיצובים והמעברים בתוך  בזאת כי עבודות הקבלן כוללות בד.  מודגש 

 הבניין עבור תעלות הכבלים והפרופילים וכן תיקוני טיח וצבע ללא כל תוספת       

 ה. דלמחירי היחי     

 ה. כל האביזרים והציוד המסופקים ע"י הקבלן יהיו מותאמים לעבודה באזור  

ים . כל הציוד אלא אם צוין  וגמת מכוני שאיבה לשפכים גולמי גבוה ותוקפנית ד  תקוריזיוויו     

 לפחות.     IP67 אחרת יהיה אטום ברמת אטימות 

   IP67ברג  מתו ו. קופסאות מעבר והסתעפות תהיינה גלויות, מלבניות עם מכסה

 או ש"ע. בנוסף יש למרוח את אזור המגע בין מכסה   PALAZULLIתוצרת     

ת באזור חשיפה מוגברת קופסאו  .R.T.Vהקופסה לקופסה בחומר אטום דביק דוגמת     

 . IK10 םלגזים דוגמת בורות רטובים יהיו מאלומיניו

 ית או חלק  תכתמכל התעלות, סולמות, פרופילים מתכתיים וכן קונסטרוקציה ז. 

כולל כל אביזרי ההסתעפות , פינות ,     התקני   E5-316  מתכתי אחר יהיו מנירוסטה    

 .  אלא אם צוין אחרת הטייה ושינוי מפלס , מחברים מתאמים וכו'

 תכתיים מפני  שנים לפחות לכל החלקים המ 5הקבלן יספק אחריות של     

ות , הסתעפויות וקונזולות אורגינליות של  פינ . יש להשתמש באביזרים מתלים ,קורוזיה.   

ספק התעלות  והסולמות בלבד. אין להשתמש בריתוכים או חיתוכים או חרורים בתעלות  

בכפוף להוראת היצרן ולהנחיותיו. מחיר התעלות והסולמות כולל  או בסולמות אלא 

ות של יצרן  נליית  ,סופיות, פניות ,אביזרי הטיה , הצטלבויות וכו' אורג מתלים, קונזולו

 התעלה. 

בטבילת   חם  גלוון  מגולוונים  יהיו  ופרופילים מתכתיים  סולמות  ,התעלות,  בהן  ח.  במקומות 

ג מקרה  בכל  יאושר  לא   , בלבד  החרורים, אבץ  כל  ביצוע  לאחר  יבוצע  הגלוון  קר.  לוון 

 הכפופים, וההלחמות.  
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התאם לתכנון והאפיון  ת ביאביזרי הפיקוד יהיו אורגינליים, אטומים, להתקנה חיצונ  כל ט.   

של המתכנן. מודגש בזאת שלא יאושרו אביזרי פיקוד השונים מהמפורט בתוכניות גם אם 

 הוכח שהם שווה ערך: 

מגבי.  1.ט על שסתום אלמפסק  הכוללים מפסק      :N.R.Vחוזר  -ל  בנוי משני חלקים  יהיה 

מתכתי מגע    65IP  גבול  נפרדת,  זרוע  על  יוA6  ,/24V230מותקן  המפסק  גלגל  על  פ.  ע"י 

המסופק ע"י ספק ציוד    חוזר -הפעלה עם מגרעת שיותקן על הציר הבולט של שסתום האל

 האל חוזר . 

אולטרא  .  2ט. מפלס  רטוב  מערכת     סוני:-מד  בבור  גשש  תכלול  סוני  אולטרא  מפלס  מד 

מגעים + כבל ביניהם + יחידת תכנות.    3+יחידת מגבר/מתמר עם תצוגה ו'  X10מטיפוס  

ת  תכנית    ULTRA 4דגם    PULSARתוצרת  יה  ההיחידה  לפי  ומחובר  מותקן  ש"ע.  או 

,כבלים , סטנד  הציודים הנדרשים להשלמת העבודה  כל  ,ברגים    הפרטים הכולל אספקת 

 קומפ' .   316לפי פרט והכל עשוי נירוסטה 

  מ' כולל   12מצופי הפיקוד יהיו בעלי מבנה אגס עם כבל אורגינלי באורך       מצופי פיקוד:.  3.ט

למתח    מגע פנימי  תוצרת    230Vמחליף  ביוב  בבור  להתקנה  מיועד  יהיה  זה  מצוף   .

FLYGT    דגםENM-10  הציודים   אספקת כל. מותקן ומחובר לפי תכנית הפרטים הכולל

, סטנד ,כבלי נירוסטה, משקולת בטון , חבקים  ,ברגים לפי   הנדרשים להשלמת העבודה 

 קומפ' .   316פרט  והכל עשוי נירוסטה 

 מתמר לחץ:  .4ט.

,   IP67 UV   LCDמתמר הלחץ יהיה יצוק מנירוסטה עם תצוגה נומירית אינטגרלית       

חה ייעודית מאוגנת   לשפכים גולמיים  רגמה שטומותאם לעבודה במי שפכים הכולל דיאפ

   GTX, סימנס או  ROUSMOUNT תוצרת  מוליכים  4 , 1בעלת מעבר פתוח וחופשי של "

  . ש"ע  או BD SENSORSשל 

 כבלים:    .י

 .N.2.X( מטיפוס FRויהיו כבים מאליו )  547כל הכבלים יתאימו לתקן ישראל  

מעלות צלזיוס ובתנאי סביבה    90של    פה בטמפ' לעבודה רצו  XLPEעם מעטה חיצוני מסוג      

שמש    35של   לקרני  חשופה  בסביבה  לגזים    UVמעלות  חשיפה  יש  בהן  ובמקומות 

י מותאם לתנאי ההתקנה כדוגמת בידוד תרמי או סילקוני  צוניוכימיקלים יהיה הבידוד הח 

 לעמידה בפני כימיקלים וכו'  N2XCYאו 

 .N.2X.B.Yמטיפוס משוריין  כבלים למנועים המופעלים ע"י ווסתי מהירות יהיו

 באחריות הקבלן הארקת שריון הכבל בקצותיו. הכבלים יהיו שלמים לכל  

 ופות מכל סוג שהן. כבל שיפגע  ו מא אורכם. אין להשתמש בקופסאות חבורים 

 במהלך העבודה יוחלף לאלתר.

 בלבד.  DINלכל כבלי הכח וההארקה יש להשתמש בנעלי כבלי בעלי תקן  -   

ואטומות מסוג  בחי  -    מתכווצות  כבל  בסופיות  יש להשתמש  לשנאים  נמוך  כבלי מתח  בור 

תוצרת   ל   RAYCHAMכפפה  לקבלן  להורות  רשאי  ש"ע. המתכנן  בסופיות  שתמהאו  ש 

 אלו בכל מקום שיידרש על ידיו ללא כל דרישה לתוספת מחיר מצד הקבלן. 
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בשוחות המעבר וכן בתוואי על    כל הכבלים לכח, פיקוד ומכשור ישולטו בשני הקצוות וכן  -   

לכבל ע"י חבקים    חרוט אשר יחוזק  'מטר בשילוט סנדוויץ  3סולמות או תעלות כבלים כל  

 נות הכל לפי הוראות המתכנן. לווופלסטיים או שלות מג 

כבלי המכשור יהיו מסובבים, מסוככים כל זוג בנפרד. עבור התקנה פנימית הכבלים יהיו    -   

ע  2X2X20AWGזוג    2 תת .  ו/או  חיצונית  התקנה  יהיו  -בור  הכבלים  קרקעית 

2X2X16AWG    יסופקו עם מעטהNYBY  עכברים דוגמת אלו של סילבן    ומעטה נוסף נגד

 "ע. שסחר או 

 חיבור אביזרים:  .יא

האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר מחובר לקופסה מתכתית מגולוונת ע"י  

יכנסו לאביזר , הכבלים  ים דרך כניסות כבל בעלות אטימות גבוהה עם  כניסות אנטיגרון 

גבו גמישות  ובעלת  לחיצה  ודיסקיות  יוגן  הברגה וטבעת אטימה  הה דגם אנטיגרון. הכבל 

קרקעית או מתעלת פח עד לאביזר ע"י צינור שרשורי משוריין מתכתי   -ת תתצנרמביציאה  

דבק אפוקסי  או ש"ע הכולל שרוולית מתכווצת בחום המכילה    G.Pעם שדרה קשה דוגמת  

עוטפת את הכבל ואת האנטגרון יחדין לאחר בדיקה    המבטיחה אטימה של התקן החדירה 

.והפע  הקצה   אביזר  ט  לת  משאבות  של  בפרט  ולו ב במקרה  כמפורט  תהיה  ההתקנה  ת 

מנירוסטה   עגינה  וו  עם  הכבלים  לעגינת  קפיצי  שרוול  הכולל  בפרט    316ההתקנה  כנדרש 

 ההתקנה .   

 :   נות ) ספקי חוץ (חיבור לוחות מכו.  .יב

צ      ו/או  מכונות  עבור    ) ציודים  ספקי   ( חוץ   גורם  ע"י  המסופקים  כדוגמת  לוחות   , יוד  

, מפוח  ,ימגובים מכניים  בדרישות התקן הישראלי    ם  ,יעמדו  וכו'  ריחות    61439ומנטרלי 

דרישות   ולפי  ופרקיו  סעיפיו  כל  על  ותקשורת  חשמל  לעבודות  המיוחד  למפרט  ויותאמו 

הכולל הטמעת דרישות הסכימה  מתכנן והמזמין לצד עמידה בתקנות גילוי וכיבוי האש  ה

 תוספת  .   כל  כחלק אינטגרלי ממחיר הלוח ללא פוסיתהחד קוויות  הטי

בדרישות   .1 יעמדו  הלוח  מרכיבי  של  והחיצונית  הפנימית  התכולה  זיוודי  כלל  של  אישור 

והתקשור  החשמל  לוחות  למרכיבי  זהים  ויהיו  המתקן  המפרט  ציוד  מרכיבי  שאר  של  ת 

 שאושרו ע"י המתכנן .

  יות חאך ורק ע"י מתכנן החשמל ובכפוף להנ   מבנה הלוח וסוגו , מידותיו וכל פרטיו יאושרו .2

שלו ולדרישות המפרט המיוחד ולא תתקבל כל טענה של        ") לוח מכונה חלק אינטגרלי  

 המדינה!! " (   ממנה גם אם המכונה מגיעה מיצרן שנמצא מעבר לגבולות

בלתי   .3 וכחלק  יחד  מסופק  ואשר  המכונה  פעולת  את  ומבקר  שמנהל  המתוכנת  הבקר  סוג 

כנפר הנלווים  הבקרה  זיוודי  וכל  מהלוח  מחברים וגמ דד   , ספקים   , הרחבה  כרטיסי  ת 

בכלל   שאושר  הציוד  וכדוגמת  בכתב  בלבד  המתכנן  שאישר  מהסוג  יהיו  וכו'  ומתאמים 

 דרטיזציה. המתקנים מטעמי אחידות וסטנ

חללים   .4 של  ובתקנות  בדרישות  יעמדו   ) חוץ  מיקור   ( הקבלן  ע"י  המסופקים  הציודים  כל 

כדוגמת   מאוד  גבוהה  קרוזיביות  דרגת  אווירה  חנותבעלי   , גולמיים   לשפכים  שאיבה  ת 

ימית  ובנוסף יעמדו בתקנות אווירה נפיצה במידה ונדרש ע"י יועץ הבטיחות וכחלק בלתי  

 ה .  נפרד ממסגרת העבוד
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רטיסים האלקטרוניים של הבקר , מתנע ,ווסת וכו' יצופו עם לקה ייעודית לתוחלת  כל הכ .5

 ירה יצופו בבדיל .  הצב  חיים מותאמת לתנאי ההתקנה הקשה ובנוסף פסי

 הלוח של המכונה יכלול בין היתר :  .6

משטר   6.1 של  ותקלות  פעולות  לכלל  חיווים  העברת  עבור  יבשים  למגעים  מהדקים  סרגל 

 כל המפסקים , מגענים , ממסרים וכו' ( .  המכונה . )פעולת 

ו    4מתג מנוהל מסוג    6.2 לת  ופורטים אופטיים לפחות עבור חיבור כל תכ  2פורטים נחושת  

הלוח הפנימית כדוגמת מסך נגיעה , בקר, מתמרי אנרגיה וכו עם מערך התקשורת הכללי  

 .   CAT7 #50mע"י סיב אופטי או לחילופין  SCADAשל שאר המתקנים 

שהספק   6.3 והמנועים  המשאבות  מפסקי  לכל  הפלה  מעל  סליל  שירות    5ם  ולמפסקי  כ"ס 

מעל   במעלה     63Aשגודלם  בנוסף למפסק  לבקרת זינ הולמפסק הראשי  יחוברו  . אשר  ה 

 גילוי וכיבוי האש ובנוסף לממסרי יציאות של הבקר המקומי .  

 על חיווי פעולה / תקלה .  התקנת מגעי עזר לכלל המפסקים , מגענים וממסרים לדיווח  6.4

מסו  6.5 והיציאות  הכניסות  מסוג  כל  שלא  יציאות  בעל  בקר  יאושר  לא   ! בלבד  ממסר  ג 

REALY   ובכניסה מלוח המכונה .    יאהצבילד יחווטו למהדקי 

 התקני כניסה יציאה מסוג אנטיגרון לכלל כבלי הזינה והפיקוד .   6.6

שיו  6.7 מבדל   שנאי  לאחר  ורק  אך  יוזנו  הפיקוד  ממנו  מעגלי  נפרד  בלתי  וכחלק  בלוח  תקן 

לכלל הצ יתאים  פסק  שהספקו  אל  בין  בחירה  בורר המאפשר  פרט  .ע"י  יודים המופעלים 

 יקוד שהוכן ע"י המתכנן .   ט פרלבין שנאי מבדל לפי פ

 ממסר חוסר ואי סדר פאזות ותקלות מתח לניטור תלת פאזי  .    6.8

 .    CLASS B+Cמגיני מתח יתר מסוג   6.9

כדוגמת מצופים  עם הגנות נתיכים לכלל הזנות ציודים בשטח    לפחות  8Aי  ספק כח חיצונ  6.10

 , ברזים וכו' .  

בנ  6.11 מנוע  לכל  פעולה/תקלה  לחיווי  סימון  ידני  סף  ומנורות  הפעלה  בורר  מפסק  לפרט 

 אוטמטי .  /

כ"ס ללא מתנע רך דיגטלי ו/או ווסת מהירות    7.5לא תאושר התנעת מנוע שהספקו מעל    6.12

 כנדרש. 

 ך התקשורת הכללי . תים / מתנעים יחוברו בתקשורת למתג המקומי וממנו למערכל הווס  6.13

בב  6.14 שמתנהל  המידע  כל  העברת  עבור  רגיסטרים  טבלת  יכין  הקהיצרן  ויאפשר ר  מקומי 

 וכתיבה וקריאה לערכי התפעול השונים  .    SCADAחיבור מלא עם מערך ה 

עול ואחזקה בשלושה עותקים   יוגש ספר מכונה יחד עם תכניות לאחר ביצוע והוראות תפ  6.15

 . 

,סטנדים  .7 תעלות   , להשתמש  בכוונתו  בהן  הציודים  כלל  של  העמדה  תכנית  יגיש  הספק 

סולמות   , ציודים  המתכנן  וחל  להתקנת  שאישר  הציודים  לרשימת  ובכפוף  מתכת   קי 

לאישו ובאומדן  המיוחד  במפרט  מתכנן  ומופיעה  להנחיות  ובכפוף  המתקן  ביצוע  טרם  ר 

 החשמל . 
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א .8 אטימות   כל  רמת  חיצונית  להתקנה  אטומים,  אוריגינליים,  יהיו  הפיקוד    IP67ביזרי 

שלא בזאת  מודגש  המתכנן.  של  והאפיון  לתכנון  בהתאם  פיקוד  יאו  לפחות  אביזרי  שרו 

 השונים מהמפורט בתוכניות גם אם הוכח שהם שווה ערך .

ל  .9 יידרש ע"י המתכנן הינו חלק אינטגרלי ממחיר הכל הנדרש  מכונה ולא יגבה  עיל ואשר 

 עבורו כל מחיר נוסף  . 

 

  קופסאות  הסתעפות :.  . יג

זיוס, עם סגירה  צל  תמעלו  850כל קופסאות ההסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו הייעודית ל      

במידות   בלבד  ברגים  "עדא  10X10ע"י  דוגמת  הדופן  -ס"מ  על  יותקנו  אשר  פלסט" 

וכנ מתאמים  חבקים  עם  המחורצת  התעלה  של  התחתון  החיצונית  מהצד  הכבלים  יסת 

ברור   סימון  אנטיגרון,  כניסות  ע"י  להשתמש תמיד  ואין   . הקופסה  בחזית  המעגל  למס' 

 ם בלבד .  רגיבבמחברי נעץ אלא מהדקים עם 

 : EMCתאימות  ס. 

יהיו  בנוי     כל הציוד שיסופק ע"י הקבלן אם בלוחות החשמל ואם בהתקנות חיצוניות     

 ( אלקטרומגנטית  תקני  EMCלתאימות  ולפי   )IEC   אישור     .  הרלוונטים יציג  הקבלן 

 ד מוצע על ידו. מתאים לכל ציו

תשתיות בין כבלי מתח גבוה,  וה  תמודגש בזאת כי יש לבצע הפרדה מוחלטת בתוואי התעלו .1

 כבלי מתח נמוך וכבלי בקרה.

חומר א .2 ע"י  ויוגנו  ומלוחות חשמל יאטמו  יציאות כבלים מחדרי חשמל   / כניסות  ו  כל פתחי 

 ציפוי מעקב אש, לפי הנחיית שרותי הכבאות ויועץ הבטיחות. 

 
 בקר ממוחשב לבקרת פעולת המכון .יד

 SIEMNS S7-CPU1516 ,  מתוכנת  בקר  פעולת המשאבות בתחנת השאיבה  תבוקר ע"י

לפחות     Modicon M582020 -   ePacControllerאו מסוג     MPעם כרטיסים מסדרת  

המזמין השונים. אישור סופי ייקבע ע"י המתכנן    או כדוגמת הסטנדרט המותקן במתקני

 ! בעת הגשת תכניות לוחות חשמל ובקרה למתן אישור .  והמזמין בלבד  

תכנון  , החיווט  של ובי  כל  קוויות  החד  לסכימות  בכפוף  יהיה  הבקרה  תא  מערך  של  צוע 

  ובצמוד לכל ההנחיות המחייבות והדרישות הכלולות  3252-30מסמכי המכרז תכנית מס'   

ס"מ    50מ' ובעומק    2.1ל  מ' ובגובה ש   1.2בה .  תא הבקרה נדרש להיות ברוחב של לפחות  

 לפחות  כמפורט בסכימות !  

 

המו הבקרה  מערך  ע צכל  סייבר  ע  להגנת  הרשות  ובהנחיות  בדרישות  יעמוד  הקבלן  "י 

ביצוע   בעת  והמעודכנת  האחרונה  המהדורה  לפי   , זדוניים  גורמים  ע"י  פריצה  ואיומי 

של רשות המים ) להלן מהדורת אבטחת סייבר ובטחון מים(. והכל כלול במחירי    המתקן

 ידים על כך .  המע  נדרש להגיש מסמכיםהיחדה כמפורט בכתבי הכמויות  . הקבלן 
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הדיגיטליות  ע"י הקבלן. כל היציאות והכניסות    בקרההבקר יסופק, יותקן ויחווט בלוח ה

ווי לד , והכניסות האנלוגיות יחווטו עם מהדקי  עם נורית חי  לבקר יחווטו במהדקי מסילה

כדוגמת   בכניסה.    URTK/Sזרם  הגנות  כולל  עצמאי  כוח  ספק  יכלול  ,    וביציאה  הבקר 

לפי דרישה מקומית או ממערכת     ל הבקר. מערכת הבקרה תפעיל את המערכתי שלאורגינ

כנן לקרת שקעי תקשורת לפחות. סוג השקעים יתואם עם המת  4התקשורת . הבקר יכלול  

 ביצוע. הכולל הפרדת טבעות תקשורת כמפורט בסכימה החד רווית .  

 

ו/או תאושר ע"י  בע  קחברת הבקרה שתי"י  כתיבת התוכנה כולל הפעלתו בשטח תבוצע ע 

 המזמין והמתכנן . 

סכום זה ישולם  ,  לא כולל מע"מ  38,000₪עבור עבודה זו יחויב הקבלן בתשלום סכום של  

 .  תאים בכתב הכמויותלקבלן בהתאם לסעיף המ

 

 ווסתי מהירות אלקטרוניים : .טו

 

ומתח ושמירה על ווסת המהירות המיועד לשנות מהירות סביב המנוע ע"י שינוי תדר  

פטימלי ביניהם. היחידה תצויד במשנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות ברשת.       או   סיח

אטימות  ה בדרגת  חיצוני  קיר  על  ויותקן  יסופק  באזור ויותא  IP55ווסת  לעבודה  ם 

,  כולל הגנת כרטיסים אלקטרוניים   וקורוזיביות תוקפנית  עם לחות גבוה  ביובמתקני  

היחידה לקה.  ציפוי  ע"י  נחושת  הרמוניות תצו  ופסי  למניעת  בכניסה  טורי  במשנק  יד 

 ברשת. היחידה תכלול: 

 . 0-10Vו מתח א4-20mA כניסת ויסות: זרם 

 כניסת התנגדות מפוטנציומטר.

 עלה: הפעל אוטומטי, הפעל ידני, היפוך כיוון. מגעי הפ

עבור התדר של -  4-20mAויציאה אנלוגית  READYפעולה, תקלה,    מגעי אינדיקציה:

 הווסת. 

 תנעה/הדממה וקצב עליית/הורדת מהירות. ן הו כיו

 בקרת והגבלת זרם/מומנט / מתח/תדר. 

 שורות לפחות .   3רחבה   LCDתצוגת 

 רישום תקלות. 

 מעלות לפחות.  50  טמפרטורת סביבה

נמוך, בידוד מנוע, חוסר פזה וטמפרטורת הגנות: זרם יתר, מתח יתר, חוסר מתח, זרם 

 ווסת, זליגה לאדמה. 

 ען מקצר אינטגרלי לסוף התנעה.מג להיחידה תכלו

היחידה תחובר בתקשורת למתג המנוהל לפי טבעת האבטחה המפורטת בסכימות  

לכל נתוני היחידה אל מול הבקר ומסך ה   ויבוצע שיקוף מלא  30הבקרה תכנית מס' 

HMI   . 

 או ש"ע  Siemens/ABB/Schneider Electricתוצרת היחידה תהיה 
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 חפירות: .טז

 

עבו בעומק  הצנ  רהחפירות  יהיו  או    110רת   הכביש  או  הקרקע  של  הסופי  מרום  ס"מ 

ת  המדרכה לצורך זה אין להבדיל בין החפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויו

 והסלע.  בו  מוזכרות חפירה, פרוש חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר

וספת לאחר  בה נכס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובש  10החפירה תרופד בשכבה של  

לפרט   בהתאם  מלאים  בלוקים  של  רצופה  שכבה  ולהניח  החול  את  להדק  יש  הנחתם. 

סימו סרט  להניח  יש  הראשונה  המילוי  שכבת  מעל  "כבלי  בתוכנית.  סימון  עם  פלסטי  ן 

ול כנדרש,  מ.נ."  החפיר  כסותחשמל  צפיפות  את  להגשת  עד  ולהדק  בעפר  מוד   97%ה 

במידה אספלט  תיקון  ולבצע  פני  ידי ו  לפחות,  לגובה  יתאימו  הסופיים  האספלט  פני  רש. 

 הכביש. 

תוואים   לוודא  הקבלן  על  החפירה.  ביצוע  לפני  לתוואי  המפקח  אישור  לקבל   הקבלן  על 

תתומהלכי צנרת  של  תת-ם  במע'  מפגיעה  להימנע  האחריות  קיימת.  קרקעיות    קרקעית 

שתגרם   קיימות  במע'  תקלה  כל  בלבד.  ועליו  הקבלן  על  חלה  מעבודות  תוצאכקיימות  ה 

 הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 

 

 צנרת תת קרקעית וכבלים: .יז

מטיפוס   חלקה  פלסטית  תהיה  קרקעית  התת  הצנרת  ותכלו  PVCא.   משיכה  קשיח  חוט  ל 

 מ"מ. 8מניילון 

גבי  על  בחפירה  יונחו  הצנרות  אישור    ב.  לקבל  הקבלן  על  זה.  ליד  זה  הראשונה  החול  שכבת 

ולאופן הנח רת לפני סגירת החפירה. אין לכסות חפירה לפני קבלת אישור  בצנ  תלחפירה 

 המפקח לכך. 

 

 צנרת חשמל: 
 
רשורי דופן כפולה רב שכבתית שמ"מ לחשמל תהיה מטיפוס   80או   50צנרת בקוטר  -ג.  

 . כדוגמת מגנום 

 .SN16מ"מ, דרג  P.V.C 110צנרת בקוטר מ  -    

 SN16 מ"מ, דרג  P.V.C 160צנרת בקוטר מ  -    

 . SN16מ"מ, דרג  P.V.C   200צנרת בקוטר מ  -    
 . קוטר לפי תכנית. מגנוםד. צנרת לתאורת חוץ תהיה שרשורית, דופן כפולה מטיפוס 

 
 תקשורת:  תצנר .ה
 

 מ"מ תהיה מטיפוס חלק כפיף מפוליאתילן י.ק.ע   75או  50צנרת בקוטר    -      
 מאושרת ע"י בזק. 13.5          

 דגם מריפון או ש"ע. P.V.C -מ"מ תהיה מ 110  רצנרת בקוט -
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קטעי חיבור הצנרת )מופות( יבוצע ע"י ציהור )מופה( תקנית אורגינלית בהתאם לסוג   -   ו

מיוצר ע"י אותו יצרן צינור. יש להמציא דוגמא לאישור המתכנן והמפקח לפני  הצינור ו

 תחילת ביצוע העבודה.    

  

 בריכות/שוחות מעבר: .יח

עליונה ומכסה עגול.    עם טבעתללא תחתית  עגולות עשויות בטון טרומי  ינה  יהבריכות תה .א

ועומקן כמצוין בתוכנית. הבריכות להתקנה כלי  או באזור  בכביש    קוטר הבריכות  נסיעת 

 טון עם מכסה מתכתי.  40רכב, תהיינה למשקל 

למשקל   .ב תהיינה  גינון  או  מדרכות  בשטחי  בטו  12.5הבריכות  מכסה  עם  טרומי טון  עת  בוט  ן 

 תכתית. מ

של .ג בחלק התחתון  הקבלן  יחצוב  אותו  פתח  דרך  תהיה  לשוחות  צנרת  כולל    כניסת  השוחה, 

 סתימת החציבה ע"י בטון. 

 ס"מ . 20ותמולא בשכבת חצץ מדורג בעובי שלא יפחת מ תחתית השוחה תהיה פתוחה  .ד

בגודל   .ה אותיות  עם  פליז  הטבעת  ע"י  הבריכות  את  ישלט  בה  12.5הקבלן  סוג    ס"מ  כתוב 

 ה )חשמל, תקשורת וכו'(בריכה

 :  עמודי תאורה .יט

ישראלי.   .א תקן  תו  בעלי  בטבילה,  חם  באבץ  מגולוונים  מפלדה,  יהיו  התאורה  עמודי 

ריבועיי יהיו  בגובה  העמודים  ריבועי  חתך  בעלי   במידות    6ם  עמוד    20/20מטר  כל  ס"מ, 

תחתונה    פלטה   עמוד יכלוליכלול תא ציוד עם פנל נסגר ע"י בורג אלן מצופה קדמיום. כל  

 מרותכת עם משולשי חיזוק . 

 העמודים יכללו זרועות קונית לפי פרט בתוכניות פרטים.  .ב

יהיה עשוי בטון ב .ג ויכלול  ות  לפח   30  -יסוד הבטון של העמוד  יסוד    י ברגי  4יצוק בחפירה 

אומים עליונים    4אומים עליונים + דסקיות קפיציות +    4אומים תחתונים + דסקיות +  

 . ל עמוד(. החלק הנותר של בורג יכוסה בזפת קרה למניעת חלודהם לכיאומ   12ה"כ )ס

 סימון ושילוט:  .כ

לוחות חשמל,  מפסקי    כל האביזרים, גופי תאורה, עמודי תאורה, שוחות חשמל ותקשורת, .א

גווני. גוון השילוט יהיה כתב שחור עם רקע לבן  -בטחון ישולטו בשילוט סנדוויץ' חרוט דו

לבן עם רקע אדום. השילוט יקבע למקומו ע"י ברגיי פח או  כתב    החרום יהיוכאשר אביזרי  

 מסמרות פלסטיות מתאימות. רשימת שילוט תוגש למתכנן לפני ביצוע.

התאורה   .ב עמודי  אות  כל  גודל  בולטות  אותיות  עם  מפח  שילוט  ע"י  אשר   11יסומנו  ס"מ 

 יחובר לעמוד באמצעות ברגיי פח או ניטים. 

הארקה לים.  כל נקודות ההארקה יסומנו בשילוט " ף כב יישולטו כאמור בסעכל הכבלים   .ג

לנתק התתלא  התוואים  כל  על  -".   מותקן  מתכת  מיציקת  שילוט  ע"י  יסומנו  קרקעיים 

בע באספלט או במשטח הבטון. כל השילוט הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא  מבנים או מוט

 ישולם עליו בנפרד. 
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 חומרים וציוד: .ד

ים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון  ירשם, האביזרים והמכ. כל החומרי1

 התקנים וח"ח. 

המהנדס או    .   על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור2

 המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

או   ABBאו    "SCHNEIDERאו ""  EATON"  .   ציוד ולוחות המתח הנמוך יהיו מתוצרת  3

 לפי    10KAתים יהיו בעלי כושר ניתוק בקצר של  ". מאמ שווה איכות מאושר ע"י המתכנן

IEC898  ובכפוף לנדרש בסכמות החד קוויות  .  אחרת(.לפחות )אם לא צוין 

 

 אומים אישורים ובדיקות:ית   .כא

 

ית לוח הזמנים לביצו א.   הקבלן  ואת זמני החיבור  ה  עאם עם המפקח  והמזמין את  עבודות 

 והניתוק. 

ב.   עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן שהקים  

 תגלה בבדיקות עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודקים. ויתקן מיד כל ליקוי שי

ו/או מפקג.   בדיקות ח"ח והמהנדס הבודק א  ע"י המתכנן  או  /ו  חינה באה במקום הבדיקה 

העבודה   ידם.  על  שידרשו  התיקונים  כל  מביצוע  הקבלן  את  פותרות  ואינן  המזמין  נציג 

 מתכנן והמזמין. תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י ה

בודה ולא  ד.   הבדיקה של חברת החשמל, המהנדס הבודק והתאומים עמם כלולים במחיר הע 

 ישולם עבורם בנפרד.  

 

 יים:ומקתנאים מ    .כב

העבודה   בביצוע  הקשורים  התנאים  כל  את  הצעתו  הגשת  לפני  לבדוק  הקבלן  על  א.   

לכך   אישור  של הקבלן תשמש  הביצוע במקום. הצעתו  כל ואפשרויות  את  מכיר  שהקבלן 

נותן   את  ופוטר  וכו'  בהתקנה  וקשיים  למכשולים  בנוגע  תביעה  התנאים  מכל  העבודה 

 העלולה להתעורר בקשר לכך.

על   בכל  קבהב.    ולמנוע  במקום  תאונות  נגד  לשמירה  העבודה  תקופת  כל  משך  לדאוג  לן 

מעבוד כתוצאה  ברכוש  או  באדם  פגיעה  או  תקלה  כל  לרשותו  העומדים  תו.  האמצעים 

מפעולות לפיצויים  תביעה  שתוגש  במקרה  ההוצאות  ובכל  האחריות  בכל  ישא  יו,  הקבלן 

פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני    דיימחדליו, עבודתו וציודו בין אם יבוצע על ידו, על  

 משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו מהעבודה.

 

 מדידה וכמויות:   .כג

עבור הפחת. שאריות או חומרים שנפסלו.  העבודה תימדד עם השלמתה ללא   .א כל תוספת 

הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים,    מחירי העבודה המפורטים ברשימת

 ישולם עבורם בנפרד.  , מהדקים, כניסות כבל וכו' ולאותלש

כל שינוי במחירי    המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא .ב

 ה של יתר הסעיפים.  היחיד
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יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על  ה מחירי העבודות   .ג הקבלן להגיש ניתוח מחירים  חריגות 

 מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. 

 

 

 הארקות      .כד

 

כולל פס השוואת כל המתקן מערכת הארקה ב השלמות בעבודת הקבלן כוללת ביצוע   . 1

 בר למערכות הבאות:ס"מ אשר יחו  50x5פוטנציאלים מתאים מנחושת בחתך 

 א. צנרת מים ) יניקה וסניקה.(

 פות בהתאם לאישור המהנדס(.ב. אלקטרודות הארקה )נוס 

    ג. חלקי מתכת וקונסטרוקציה. 

 ד. יציאות מגולוונת ממערכת הארקת יסודות.

   ה. עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד כמפורט בתקן וכמפורט   להלן.

 . הארקת יסודות 2

 'ר )למעט הקטעים 'ממ 100טבעת הארקת היסוד, תהיה פס ברזל שטוח  א.

וברים, הע   המסומנים בהם החתך שונה(, מרותכת לעליות מהכלונסאות או מהיסודות

 מטר לחישוקי קורת היסוד וכללת יציאות חוץ כמוראה בתכנית.  4מרותכת כל  

 הארקת נים מרותכים לטבעת וו מגול  40X4יציאות החוץ תהיינה פסים   ב.

 יוצמד לקורת היסוד, היסוד, ויוצאים אל מחוץ למבנה בגובה פני הקרקע. הפס  

 כולל שילוט. 1/4ע"י פיליפס " 

 ם מהכלונס ירותכו אל טבעת חובקת עשויה פס ליו כל ברזלי האורך הע ג.

הארקת  מ"מ. מטבעת זו תבוצע עליה בראש הכלונס ע"י פס כנ"ל אל טבעת 40X4ברזל, 

 יף א'. היסוד כמפורט בסע

 אחד מברזלי האורך בכל רשת תחתונה של כל יסוד עובר, ירתך הקבלן את  ד.

יעלה פס   י האורך. מרשת זו זלראל כל ברזלי הרוחב, וכן את אחד מברזלי הרוחב אל כל ב 

 מ"מ אל טבעת הארקת היסוד ההיקפית כמפורט בסעיף א'.  40X4ברזל 
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 לוחות חשמל:      .כה

הראש  .א והבקרה  הפיקוד  החשמל  השאיבה  י  לוח  תעלבתחנות  מעל  לרצפה  להעמדה  ת  יבנה 

 ELSTEELאו     RITALדוגמת   61439ולוון/ צבוע. הלוחות ייוצרו לפי ת"י  מג   מפח  השירות

של מולר או ש"ע מאושר, רמת מידור    X-ENERGY של ארדן או     TABULAשניידר  או    של

2 B  ר הוסמך לכך ע"י יצרן  עם מחיצות הפרדה בין התאים . הלוח יורכב ע"י מפעל לוחות אש

לאותה הלוח מרכיב  כיצרן  תקן  תו  ללוח    ונושא  תקן  הצהרת  לחילופין  או  מבוצעת  עבודה 

  . יבנ  המיוצר  בגובה  מה מתאים  הלוח  כנדרש, עם דלתות מלאות    210ודולריים  ורוחב  ס"מ 

אטימות   רמת  הלוח    IP55המאפשרות  בתנור.  אלקטרוסטטית  באבקה  יצבע  הלוח  לפחות. 

פלט מגול יכלול  דקופירט  פח  עשויות  הרוחב  לכל  מגולוונות  פנימיות  הציוד  וונ ות  להתקנת  ת 

העליון, בחלק  יהיו  הצבירה  פסי  בלבד.  הברגה  התחתון   המהדקים  ע"י  יכלול    בחלק  הלוח 

 ס"מ לפחות מגולוון הכלול במחיר הלוח.  10בגובה  Uסוקל מברזל 

פוליאסטר משוריין   .ב יבנה מארון  תוצרת  IP65 ארון המעבר למשאבות  כפול   מבנה 

המFGI ענבר   קיר  על  ויחוזק  יוצב  הארון  עשוי .  לסטנד  מוחזק  לחילופין  או  בנה 

 . למשאבות בצמוד  316פרופילי נירוסטה  

וכו' יגיעו עם כבלים רציפים לכל אורכם    USכל הכבלים של המשאבות ,המצופים ,   .ג

ם ומקוריים מאביזר הקצה ועד לארון המעבר ללא כל חיבור או הארכה אלא רציפי

 של יצרון הציודים . 

 ת:הוראות כלליות לבניית לוחו  .ד

ול תא כח  ל ל לוח יכהלוחות יתוכננו בהתאם לדרישות מתכנן החשמל והבקרה , כאשר כ .1

 ומתנעים , ווסתים בנפרד בנוסף לתא הבקרה. 

כל החיווט בין תא הבקרה ותאי המתנעים/ווסתים יבוצע דרך מהדקים נפרדים בכל תא,   .2

 ים רב גידיים יגשרו בין תא הבקרה ותא המתנעים. כאשר כבל

  IP65ריין  לוחות פנימיים יבנו כאמור מפח. לוחות חיצוניים יבנו מארונות פוליאסטר משו .3

 לפחות ויותקנו מעל סוקל מקורי המונח מעל משטח בטון .

ראשי   .4 ללוח  בנק קבלים מרכזי  יתוכנן  לכך  ובנוסף  נפרדים  קבלים  יכללו תא  הלוחות  כל 

 נמוך הכולל בקר להפעלת מספר דרגות. מתח 

ים ומפסקי חלוקה ינוטרו ע"י מערך בקרת אנרגיה עצמאי ונפרד מבקרי ה  מפסקים ראשי  .5

SATEC   יח ה  ואומנם  למערך  למסכים   SCADAבר  בנוסף  ונומירית  גרפית  להצגה 

 המקומיים בלוחות המתח נמוך .  

יכלול   .6 ראשיים  תוצרת    2לוחות  מודדים  משנה  PM175ETHדגם    SATECרבי  לוחות   .

. כל רבי המודדים יחוברו ביניהם בכבל PM135EHם  דג  SATECיכללו רב מודד תוצרת  

עד מרכז הבקרה ויוצגו בתוך מרכז הבקרה    (Modbus/TCPאו    Modbus/RTUתקשורת )

 אם באמצעות הבקר המקומי או על גבי תשתית התקשורת שתונח בתח"ש. 

תכנון מפורט של    CLASS C  -ו    CLASS Bח יתר  כל הלוחות יכללו מגיני ברק ומגיני מת .7

 ות כולל תאום עכבות . ההגנ 
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 הנחיות כלליות לביצוע לוחות: .8

לייצור    61439ל הסמכה ממכון התקנים לעמידה בתקן  עי יצרן בלוחות החשמל ייוצרו ע" .9

 . 250Aלוחות לזרם מעל 

חיצוני .10 להתקנה  משוריין  פוליאסטר  מארונות  יבנו  והחיבורים  המעבר  סוקל  לוחות  עם  ת 

 לפי פרט בתוכנית פרטים.   IP65אורגינלי, אטום  

כל מוליך.  לרג נפרד הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בו .11

 פסי הצבירה יצופו בבדיל או בכסף למניעת קורוזיה.  

ים. עד  העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו      במהדק   .12

מסילה,   25 מהדקי  ולשות    35  מ   ממ"ר  כבל  נעלי  ע"י  להתחברות  בורג  עם  ומעלה  ממ"ר 

 מקוריות ! 

לפסי צבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז.    ולה יחובר ממ"ר ומע  10מוליכים שחתכם   .13

של   גמישים    250מפסקים  מבודדים  פסים  באמצעות  צבירה  לפסי  יחוברו  ומעלה  אמפר 

 . IECבעי כבלי הפיקוד יהיו לפי תקן  ומהדקים מתאימים. צ

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו לפנלים ולדלתות ע"י   .14

או מס ברג עם  מים  האביזרים במדבקה  כל  יש לסמן את  לשילוט  בנוסף  בדבק(.  )לא  רים 

 ציון מס' המופיע בתוכנית. 

)גגונים( עם כניסות כבל מוכנהלוחות יסגרו בחלק התחתון ובחלק העליון ע"י מכסי  .15 ות  ם 

יהיו   אלו  מכסים  נפרדת.  כניסה  תהיה  כבל  לכל  אש.  חסין  פלסטי  מחומר  בנוי  מראש 

 או ש"ע.  CABSTOPד" דגם תוצרת "לגרנ

זרם   .16 לזרם   3x63Aבלוחות  בלוחות  אוטומטי.  אש  גילוי  להתקנת  הכנה  תבוצע  ומעלה 

3x100A וטומטית בגז  ומעלה תבוצע הכנה להתקנת מערכת כיבוי אש אFM200 . 

כי כל מרכיבי הלוחות לרבות צביעה יתאימו לאווירה קורוזורית קשה דוגמת   מודגש בזאת  .17

 קבלן ויצרן הלוח מאשרים נתון זה בהצעתם.הבשפכים. אלו של מכוני טפול 

  TYPE TESTEDמפרט טכני מיוחד ללוחות  -לוחות חשמל מתח נמוך  .18

+ מתוצרת PRISMAיו לוחות מודולריים כדוגמת  ויה  61439-1הלוחות יבנו לפי תקן ת"י   .19

או   אלקטריק  או    X-ENERGYשניידר  מולר  בהתאם RITTALשל  הלוחות,  בונה   .

ו הצ להחלטתו  לאישור  יבחירת  והתוכניות  הציוד  רשימת  עם  ישלח  וד שבדעתו להשתמש 

המתקן   של  וסלקטיביות  עורפית  הגנה  קצר  זרמי  פירוט  הכולל  מושלם  תכנון  המתכנן, 

 ת החשמל. ולוחו

על .20 מבוסס  יהיה  גודל    התכנון  לגבי  המכרז  בתוכניות  המופיעים  לאלה  זהים  נתונים 

 המפסקים, הזנות ויציאות. 

( בין יחידות ההגנה ויכילן  COORDINATIONראי על התאימות )  חת יהיה א בונה הלוחו .21

 בהתאם לתכנון. 

ליצור   .22 כמפעל  והוסמך  התקנים  מכון  ע"י  מאושר  יצרן  יהיה  הלוחות  חשמל  בונה  לוחות 

 ובהתאם לזרם הלוח ) גודל מפסק ראשי(.  22י  מתח נמוך כנדרש בת"
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של    .23 סביבה  לטמפרטורת  יתוכנן  התיי  C?40הלוח  ליכתוך  ציוד  וחסות  של  ההעמסה  לת 

של  בעומס מלא  הציוד הפעלה  בביצועי  מינימאלית  להפחתה  בדרישה  ובהתחשב  המיתוג 

הבו במקדם  בהתחשב  בתקן  -הלוח,  כמופיע  תגרום  1טבלה    IEC 61439-1זמניות  לא   ,

בתקן   המוגדרים  לערכים  מעבר  הטמפרטורה  הלחות  2טבלה    IEC 61439-1לעליית   .

 . 80%יא הרה הנ"ל המכסימלית בטמפרטו

יעמוד בדרישות תקן   .24 בונה     IEC 61439-1הלוח  בו.  כל הבדיקות המפורטות  ויעבור את 

ישור על תקיפות ההסמכה. אב  ויציג א  ISO 9001הלוח יהיה מוסמך למערכת איכות לפי  

 לבדיקת דגם.  IEC 61439-1וס הלוח ייבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן  טיפ

הבד .25 ובמיוחד  הבדיקות  לעמכל  זרמי  ייקות  ממעבר  כתוצאה  הנובעים  בכוחות  הלוח  דות 

קצר, גבולות עליית טמפרטורה וכו' יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת בלתי תלויה כאשר הן  

 יוד מורכב ובתנאי אמת.מבוצעות עם צ

 וח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את התעודות הבאות: בונה הל .26

 תאים,מס לדגם התעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפו .27

 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה,  .28

 תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות,  .29

 אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.  .30

 קיימת בסטנדרט של היצרן.ובים לכל תצורה שאיננה חיש .31

בהתאם .32 תבוצע  החלוקה(  ופסי  הכיסויים  ההתקנה,  מגשי  את  )הכוללת  ההרכבה    שיטת 

ובטיחות  ה לנתוני   זחילה  מרחקי  הבדדה,  מרחקי  את  ותבטיח  מודולארי  ובאופן  לוח 

 המפעיל. 

החיבו .33 לביצוע  המלצות  ייתן  היצרן  החיבורים,  איכות  את  להבטיח  ולמומנט  בכדי  רים 

 וש. הסגירה הדר

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט. .34

ע .35 יהיו  החיבור  ציפוי  אביזרי  החיזוק    class 8.8כרומאטי  -יבם  לאחר  מגע.  דסקיות  ועם 

 למומנט הנדרש, כל החיבורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. 

עד .36 החיבור  מהדקי  איכות  ממ"ר  10   -ל  כל  את  להבטיח  בכדי  קפיציות  בלשוניות  יצוידו 

 החיבור ועמידותו ברעידות ושינויי טמפרטורה.

ית .37 הכבלים  לרמכניסות  של    תאימו  ברמה  לפחות  ויהיו  מהלוח  הנדרשת  . IP3Xההגנה 

 היצרן יספק את המידע הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת. 

בצי .38 יצופו  והפחים  הפלדה  לוחות  של  כל  כפול  פולימרי  פוי  צבע  ובתוספת  אפוקסי  שרף 

 IECפוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  -אפוקסי 

 שעות.  400. כמו כן הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של ערפילי מלח לפחות  60068-2-11

  יהיה להוסיף   כל הדלתות יצוידו בידיות אינטגראליות עם/בלי מנעול. במידת הצורך ניתן  .39

  ערכה של מנעולי תליה. 
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אשר  .40 חרוטות  או  מודפסות  תוויות  ידי  על  ברור  באופן  יסומן  בלוח  המורכב  הציוד  כל 

 חידת ציוד בחזית הפנל. י ליד כל  ימוקמו

הדלת   .41 הלוח.  תוכניות  את  יכלול  אשר  קשיח  כיס  יוצמד  הלוח  מדלתות  אחת  מאחורי 

 תסומן בהתאמה. 

 ביקורת קבלה:  .42

בדיביקורת קבלה ה .43 חלק מהצעת כוללת את  ותהיה  הלקוח  בנוכחות  קות השגרה תבוצע 

 היצרן. הוצאות הבדיקה יחולו על בונה הלוח. 

 הוראות התקנה:  .44

הלוח  בו .45 התקנה,  י נה  העמודות,  שינוע  הובלה,  לגבי  וההמלצות  ההנחיות  כל  את  ספק 

 הפעלה, תחזוקה וביקורת הקבלה. 

 שירות:  .46

בחינת כוח אדם והן מבחינת חלקי  ללקוח, הן מ  בונה הלוח יהיה ערוך לתת שירות מיידי .47

 חילוף. 

 נתונים חשמליים:  .48

 380/415VAC :(Ue)מתח נקוב .49

  220V AC, 24V DC  מתח פיקוד:  .50

 ת הבידוד למתח:ועמיד .51

 1000V :(Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים  .52

 עמידות הבידוד למתח יתר:   .53

 על מרכיבי ההפרדה הראשיים.  12KVמתח אימפולס:   .54

 IVר:  גורית מתח יתקט .55

 רמת הזיהום:   .56

 5רמת זיהום:  .57

 תדר נקוב:  .58

 Hz 50תדר נקוב:  .59

 שיטת ההארקה:   .60

ויד בהגנת זרם זליגה עם סף מתכוונן  צהכניסה ת. יחידת  TN-CSמערכת ההארקה מסוג   .61

והשהיית זמן בכדי להבטיח דירוג עם הגנות זרם הזליגה במורד הזרם. הגנות הזליגה שעל  

גם   יכללו  להשפעות  פוהיציאות  חסינות  יהיו  הזליגה  הגנות  מיידית.  הגנה  נקציית 

 הרמוניות, מתחי יתר ואפקטים קיבוליים.

 :חלוקת אפסים אל מחוץ ללוח  .62

סים ומוליכי הפזות יהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי הפזות על מנת  פחתך הא  .63

 להגביל את ההשפעות האלקטרומגנטיות.  

 ציוד בלוחות החשמל   .64

 כללי    
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ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע    Icuונה הלוח יתאים את כושר הניתוק  ב .65 של 

 בתכניות.

 ת מלאה בכל זרם תקלה. וסלקטיבי הציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח .66

יסופקו   .67 וכו'  מגענים  פחת,  ממסרי  מא"זים,  מנתקים,  מפסקים,  בלוח,  המותקן  הציוד 

 מתוצרת יצרן אחד. 

 ישות מינימום המפורטת להלן: הציוד בדרבנוסף יעמוד  .68

 אמפר  800מפסקי זרם אוטומטים מעל   .69

 ים.פנשל  AIR CIRCUIT BREAKER" מפסקי אוויר "   -המפסקים הנ"ל יהיו מסוג  .70

 ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי של  IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן   .71

72.  Icu = 42KA 

הבאות בתנאי שיעמדו בתנאי מינימום  מהתוצרת    מפסקים מאושרים לשימוש יהיו מאחת .73

 המפורטים להלן : 

74. MASTERPACT  תוצרת שניידר אלקטריק = 

75. E-MAX = ABB   

 תכונות הבאות:  הנתונים והמפסקים יהיו בעלי ה .76

 נתונים חשמליים ומכניים     .77

   440 ( V )מתח נומינלי   .78

  50/60 ( Hz )תדר  .79

   690 ( Ue )מתח עבודה  .80

   1000 ( Ui )מתח בידוד  .81

  Icu 100% =Icsניתוק  כושר  .82

 c 55זרם נומינלי בטמפ" סביבה של  .83

  A 1600 - 25000C/Oמס' פעולות מכניות עם תחזוקה עד  .84

  A 4000 - 20000 C/Oתחזוקה עד  כניות עםמס' פעולות מ .85

  A 1600 -12500 C/Oמס' פעולות מכניות ללא תחזוקה עד   .86

  A 4000 - 10000 C/Oחזוקה עד  מס' פעולות מכניות ללא ת .87

 שליפת המפסק ע"י ידית הניתנת לאחסון בגוף עגלת השליפה כחלק אינטגרלי   .88

 מחובר , בדיקה , מנותק  -מצבים בעת שליפת המפסק  3 .89

 מעבר בין מצבים ע"י לחצן בטיחות       -       .90

 כיסוי עליון לתאי כיבוי      -       .91

 מיים  תריסי הגנה למגעים פני     -       .92

 מפסק זרם 

 על ידי לחצני הפעלה בחזית המפסק    פתיחה וסגירה .93

 ( יעשה ע"י ידית דריכה אינטגרלית במפסק   Stored Energyמנגנון דריכה קפיץ )  .94
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 צב דריכת קפיץ  ממגעים ו חיווי מצב .95

 תאי כיבוי במפסק עם פילטר להפחתת זיהום אוויר   .96

 לשחיקת מגעיםהמפסק יכלול אפשרות לבדיקה ויזואלית  .97

(לצורך הגנות ומדידות מדויקות ללא תופעת    Iron + Air CTsהמפסק יכלול שני משנ"ז )  .98

 רוויה בזרמי קצר

 כיסוי לחצני הפעלה + הכנה מנעול תליה   .99

 פיקוד  אביזרי   

 מגעי עזר מחליפים + מגע תקלה חשמלית   4 .100

 מנוע הפעלה עם סליל סגירה ופתיחה ומגע מוכן לחיבור  .101

 ה סליל הפעל  .102

 סליל הפסקה  .103

 יחידת הגנות   .104

ההגנו .105 כדוגמת  יחידת  תהיה  הפונקציות    LSIאו    Micrologic 5.0Aת  את  ותכלול 

 הבאות:  

 כיוון תרמי + השהיה , מגנטי + השהיה , ומגנטי מיידי   .106

   12.5%לצורך חיווי " התראה " עבור עומס יתר  LEDנורית  .107

 לצורך חיווי " תקלה " עבור עומס יתר , זרם קצר , קצר לאדמה , כללי   LEDנוריות  .108

 ביחס ישר לערך שכוון   3Pצורך חיווי " רמת העמסה " ב ל  LEDנוריות  .109

   LEDסוללת גיבוי לנוריות  .110

 (  Digital LCDסוג התצוגה ) ן המפסק , כל ערכי כוו 3P + N , MAXתצוגה מד זרם   .111

   True RMSהמדידות  .112

 ר פלג לצורך בדיקת יחידת הגנה אפשרות לחיבו .113

 קטיבית בין המפסקים  סל  TOTAL( על מנת לקיים  ZSIחיגור סלקטיבי אזורי ) .114

 אמפר   1250מפסקי זרם אוטומטים עד/כולל  .115

   MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER  -המפסקים הנ"ל יהיו מסוג  .116

ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי   IEC 60947ו ויעמדו בדרישות התקן  ק סקים יבדהמפ .117

 של:

עד  Icu = 25KAאמפר    100עד   .118 עד  Icu = 36KAאמפר    250,   = Icuאמפר    630, 

45KA   אמפר   1250ועדIcu = 50KA   

 המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות:  .119

 נתונים חשמליים ומכניים :   .120

   440 ( V )מתח נומינלי   .121

  50/60 ( Hz ) רתד .122

   690 ( Ue )מתח עבודה  .123
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   1000 ( Ui )מתח בידוד  .124

ניתוק   .125 עד    Icu 100% =Icsכושר  ובמפסקים    630במפסקים    1250עד    800אמפר 

   Icu 75% =Icsאמפר  

 אמפר   250יחידת הגנה למפסקים עד  .126

עד   .127 במפסקים  קבוע  ומגנטי  מתכוונן  תרמי  מסוג  תהיה  ומגנטי    160היחידה  אמפר 

 אמפר. 250סקים עד פתכונן בממ

 אמפר  630עד  400פסקים יחידת הגנה למ  .128

תרמי   .129 כיול  עם  אלקטרונית  נורת  In  2-10ומגנטי    In* 0.4-1יחידה  ובנוסף   ,*LED  

 מהערך התרמי המכויל.  105% -ומהבהבת ב 90%ומס  המצינת ע

סלקטיבית .130 הגנה  עם  -יחידת  אלקטרוני  דגם  הכמויות(,  לכתב  )בהתאם  אופציה 

נטי לטובת סלקטיביות, נורת חיווי על עומס כנ"ל ובנוסף נוריות סימון  ג בתחום המהשהיה 

 המציינת את סיבת התקלה עומס יתר , קצר , זליגה.  

 אמפר   1250עד  800יחידת הגנה למפסקים  .131

 1.5-10שניות. כיול מגנטי    0.5-24והשהיה    In* 0.4-1  יחידה אלקטרונית עם כיול תרמי .132

In ובנוסף נורת ,*LED  מס יתר כלומר הזרם הגיע לערך על העקומה התרמית. ומציינת עה 

אופציה )בהתאם לכתב הכמויות(, יחידה אלקטרונית כנ"ל    -יחידת הגנה סלקטיבית   .133

פשרות להוספת עקומה  שניות וכן א   0.4עד    0.1שהיה בתחום המגנטי בין  הכוללת בנוסף ה

I2t . 

 מתנעים תרמו מגנטיים    .134

ת שניידר אלקטריק. הם יהיו בעלי יתרות  רתוצ  GV2  המתנעים הנ"ל יהיו כדוגמת  .135

זרם תרמיות ניתנות לכיוון והגנה דיפרנציאלית מותאמת למנועים שבמציאות. במתנעים  

 מופסק. וולט וכן סידור לנעילה במצב   400תח דו פאזיים  יותקנו סלילי חוסר מ

 מפסקים/מנתקים בעומס     .136

תקן   .137 לדרישות  יתאימו  דרויע   IEC60947-3המפסקים  על  הבדדה  ינו   / ניתוק  שות 

(SWITCH /DISCONNECTOR  אופיין עפ"י  יקבע  המפסק  של  עבודה  זרם   )AC22A 

 לכל הפחות. 

 יהיו מסוג מאמ"תים ללא הגנות. מפסקים בעומס המופעלים ע"י סליל הפסקה  .138

 INTERPACTינם נדרשים להתקנת סליל הפסקה יהיו כדוגמת  מפסקים בעומס שא .139

 . תוצרת שניידר אלקטריק

וח יבדוק תאימות בין המאמ"ת המזין למנתק בעומס עפ"י זרם קצר המופיע  ל יצרן ה .140

 בתוכניות ובהתאם לטבלאות היצרן. 

 מגענים ומתנעים    .141

 או שווה ערך/איכות.  ABBת שניידר אלקטריק או המגענים יהיו מתוצר .142
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היצרן   .143 טבלאות  לפי  בנפרד  מנוע  כל  עבור  יבחרו  מגען  מפסק,  ההתנעה  מעגל  רכיבי 

ולזרם   IEC-947-4( בהתאם לתקן    Type 2 coordinationלפחות )  2ם מסוג  ודרגת תיאל

 קצר מחושב המצוין בתוכניות.

 וסגירת המגען באופן מכאני. ני לחיצה על הליבה  המגענים יהיו מוגנים בפ  .144

 .NO+NCמגעי עזר  2לכל מגען יהיו  .145

 .AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה   .146

זרםממסר   .147 והגנה   יתרת  לכיוון  הניתנת  תרמית  הגנה  יכלול  ויידרש  במידה 

 דיפרנציאלית. 

לקבלים   .148 של    -מגענים  התאמה  טבלאות  עפ"י  יבחרו  תקן המגענים  לפי  היצרן 

IEC60947   

נגדי  .149 יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם  גודל הקבל הממותג. המגען  ולפי 

 הנחתה 

 ך שלא יידרש שימוש במשנקי קו.כ,  60In -המגבילים את הזרם בעת סגירה ל   .150

 . 400V -פעולות ב  3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של   .151

עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי    המגענים יבחרו  -רה  מגענים להפעלת גופי תאו .152

 כמות 

 הגופים וסוג הנורה.  .153

 ממסרי זרם פחת לאדמה     .154

 בלבד.  Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות  .155

תאורת  ב .156 ומעגלי  מחשבים  המזינים  העומדים   PLמעגלים  פחת  ממסרי  יותקנו 

)רכיבי   זה  מסוג  מצרכנים  הנוצרות  דגם    אקראיים(,  DCבהפרעות  צרת  מתו  SIכדוגמת 

 שניידר אלקטריק.

ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י    IEC  60364,    61008הממסרים יבדקו עפ"י   .157

 . 1038או  832

עפ  יצרן הלוח  .158 י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם  " יודא 

לקבל   אפשרות  ואין  במידה  בתוכניות.  המופיע  מחושב  קצר קצר  לזרם  מלאה  תאימות 

 תקן ממסר פחת משולב. מחושב יו

 מא"זים  .159

 ) מפסקים אוטומטיים זעירים ( .160

בתו .161 הקצר מחושב המופיע  לזרם  ניתוק מותאם  כשר  בעלי  יהיו    כניות אך המא"זים 

 עפ"י התוכניות.  B , Cאופיינים  IEC  - 60947עפ"י  10KA-לא פחות מ

ניתנים לגישור, הוספת מגעי עז  .162 ב  ר וסלילי הפסקה עפ"י הנדרש בכתהמא"זים יהיו 

 הכמויות. 

 מ"מ  22מנורות סימון קוטר  .163
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אלף שעות עבודה, עומדות   100מנורות הסימון יהיו בעלות לד אינטגרלי המיועדות ל   .164

ואינם מושפעות מהפרעות אלקטרו מגנטיות הגורמות להבהוב    KV  2של    מתח יתר  בפני

 : תוצרת שניידר אלקטריק.   XB5AVכדוגמת

 זליגה וטורואיד חיצוני  ממסרי  .165

 כללי   .166

ועל   .167 התחשמלות  בפני  אדם  חיי  על  להגנה  המיועד  בטיחותי  ממסר  מתאר  המפרט 

  Vigirexרכוש בפני שרפות כדוגמת ממסרי זליגה מסדרת 

 יתאימו לכל היישומים וסוגי התקנה כגון:   הממסרים .168

 התקנה בלוחות ראשיים משניים ללא בידוד גלווני   .169

  Panel-או ל DINהתקנה לפס  .170

 זליגה : רגעי , תקלה והתראה  צג דיגיטלי למדידת זרם ה .171

  4.5sובנוסף כיול השהיה עד  30Aתחום כיול זליגה רחב עד   .172

 ( MODBUSיציאת תקשורת ) אפשרות ל   .173

: ערך רגעי, התראות לכל   ת זליגה לכל המעגלים הקיימים בלוח הכוללרמערכת בק .174

 מעגל.  

 מיועד להתקנה בסביבה עבודה עם הרמוניות ונחשולי מתח   .175

עקומת .176 כגון   אופיין  הפעלה  בעת  רגעית  זליגה  המייצרים  לצרכנים  תתאים  הניתוק 

 מנועים קבלים

 ב.  התאמה לתקנים ומשמעותם  .177

178.  -  IEC60947-2 annex Mאביזר "מנתק" בלוחות מתח נמוך   תהגדר 

179. IEC60755 -  הגדרת ממסר כProtection devices    על חיי אדם ורכוש 

180. nuisance tripping " "  רעות ברשת הנובעים מתופעות מעבר הממסר מוגן בפני הפ

ופגיעות   הנובעים ממיתוגים  מתח(  )נחשולי  יתר  כן ממתח  וכמו  )הרמוניות(  ובתדר  בזרם 

 ברק 

181.  -IEC60664-1  ממסר והטרואיד בדרגת מתחcategory IV  מאפשר התקנתם בלוח  ה

 ראשי  

   Class II frond face: דרגת בטיחות למשתמש  IEC60664-1תקן   .182

183. IEC61000-4  : חסינות אלקטרומגנטיEMC withstand   לממסר וטורואיד 

   IEC60755 and IEC947-2כנדרש בתקן   Type Aהממסר והטרואיד יהיו מסוג  .184

185. Inverse time tripping curve  -   זליגה המייצרים  לצרכנים  תותאם  ניתוק  עקומת 

 רגעית בהפעלה 

 RMSמדידת זרם זליגה ייעשה על פי חישוב  .186

   I n  1  - 0.8להיות מ   רמת הדיוק הממסר חייב .187
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-זמני תגובה כללי לכל הרכבים כגון : ממסר , טרואיד ומפסק כשהממסר מכויל ל   .188

30mA  מים לתקן א היות מותהנתונים חייבים לB1 table IEC60947-2   

  B1 table IEC60947-2הנתונים חייבים להיות מותאמים לתקן  .189

190. 10  I n 5  I n 2  I n I n I fault 

191. 0,04 0,04 0,15 0,3  

  RHU & RHUsבצמוד למפסקים ראשיים יותקנו ממסרים עם צג דיגיטלי )כדוגמת   .192

) 

ב .193 המחוברים  הארקה  כבלי  על  יותקנו  נקודוהטרואידים  השנאי   תין  של  הכוכב 

עד   של  לערך  לכיול  ניתנות  דרגות  בשתי  התראה  יעביר  הממסר  מהזרם   5%לאדמה. 

גבו  הנ"ל  הערך  אם  הצורך  במידת  השנאי.  של  המכשיר הנומינלי  של  המדידה  מיכולת  ה 

 יעשה שימוש במשנה זרם מתאם נוסף.  

   72x72mmהתקנה לפנל   הממסר אהיה מסוג .194

 ( הכוללת :digit 3)  דיגיטליתהממסר אהיה עם תצוגה  .195

 ערכי כיול זליגה והשהיה   .196

 ערכי זליגה רגעי באמפרים או אחוזים או מקסימום   .197

 ערכי התראה ותקלה   .198

 ה, לתקלה + השהיה תחומי כיול: להתראה + השהי .199

 להתראה ותקלה   LEDנוריות  .200

 בלבד (  RHUיציאת תקשורת ) בדגם .201

 מרחוק    מקומי או resetחר תקלה יש לבצע תפעול מחדש לא .202

 דיקת תקינות חיווט הטרואיד לממסר  ב .203

 הגנות בפני נחשולי מתח וברקים   .204

בפני  .205 הגנה  תאפשר  נמוך  במתח  ומשניים  ראשיים  חשמל  בלוחות  הגנות  התקנת 

וכ"ו.  פגיע  ח"ח  של  ממיתוגים  הנובעים  מתח  נחשולי  וכן  עקיפים  או  ישירים  ברקים  ות 

 ת ובתוכניות.  ו תב הכמוירת סוג ההגנה וכמויות תעשה על פי המפורט בכבחי

הדגמים   .206 לא  והם  במידה  להתקין  שבדעתו  הדגמים  את  לאשר  הלוח  יצרן  על 

את הוראות התקנה של  המפורטים בכתב הכמויות ובתוכניות, יצרן הלוח יקיים בהקפדה  

 היצרן הציוד שבדעתו לספק. 

 נתונים טכניים כלליים: .207

 תקנים. עמידה ב .208

הבין   .209 התקן  בדרישות  לא  -עומד  תקן    IEC-61643-1קה  ילקטרוטכנ לאומית  וכן 

   2283ת"י  -הישראלי 

 :  class -עומד בשלושה טיפוסים של בדיקות  .210

   µs 10/350 -נבדק בגל class 1  - 1בדיקה מטיפוס  .211

 µs 8/20 -נבדק בגל class 2  - 2קה מטיפוס בדי .212
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   µs 8/20 -נבדק בגל  class 3- 3בדיקה מטיפוס  .213

 ינם ע"פ התקנים המופעים לעיל א אחרים ש הערה : לא יאושרו בדיקות או גלים .214

 שיטת הארקה.   .215

או   TN-CS  -ההגנה תהיה מותאמת על פי הוראות היצרן לרשת המוארקת בשיטת   .216

TN-C  

   מס הקטבים הנדרשים: .217

218. Class 1 - 2 -רשת חד פאזיתx1P  4 -, רשת תלת פאזיתx1P  )כל קוטב בנפרד( 

219. Class 2  -  פאזית חד  פאזית    1P+N  -רשת  תלת  רשת   ,-  3P+N  את  ת)ה הכולל  קן 

 הקטבים במבנה אחד(  

 :CLASS -נתונים טכניים להגנות מטיפוס   .220

221. CLASS 1 - TEST 

222. Operation frequency -50/60 Hz 

223. Operation temperature - -20°C …+70°C 

224. Protection level ->4kV 

225. Response time - <100 µs 

226. Chock current in wave10/350 µs - 60kA Iimp  . 

 וג קבוע ולא נשלף ס ה תהיה מההגנ  .227

 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר  PRF1ההגנה כדוגמת דגם  .228

229. CLASS 2 - TEST  

230. Frequency -50-60 Hz 

231. Operation temperature: - -20°C …+60°C   

232. Response time - < 25 µs 

233. Chock current in wave 8/20 µs  

 :   ( Imax- cock currentלהלן רמות זרם הלם )  .234

235. :Imax 65KA 

 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר STHכדוגמת  .236

237. Imax 40KA  : 

 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר STHכדוגמת  .238

239. Imax 10KA   

ערך     STDגמתכדו .240 שווה  או  אלקטריק  שניידר  תוצרת   ) בלבד  משנית  הגנה  )לצורך 

 מאושר.  

 מנועים:  .241

אסינכרוניים .242 מנועים  מגדיר  זה  מ  מפרט  תהליכי שלהנעת  ציוד  יחידת  כל  או  אבות 

 אחר.
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 באחריות המציע לבצע התאמה של המנועים לדרישות ההינע התהליכי. .243

פועלם   .244 הם  בו  לאזור  יותאמו  להתמנוע  -המנועים  אזורים  ים  חיצונית,  קנה 

 בסביבת גזים וכד'.  EXקורוזיביים, אזור 

ירופאיים או  א יצרנים    עבור  IEC60034המנועים יותאמו לתקנים המקומיים ולתקן    .245

MG1 NEMA  .עבור יצרנים אמריקאים 

לפי   .246 בדיקה  תעודת  עם  ויסופקו  היצרן  במפעל  חלקיהם  כל  על  יורכבו  המנועים  כל 

 הסטנדרטיים. 

 .400/230VACדרטי של המנועים יהיה  דה סטנמתח עבו .247

כאשר עלית הטמפ' המותרת מעל לטמפ'   Fדרגת הבידוד של הליפופים תהיה דרגה   .248

 .Bה לפי דרגת י( תה 45? סביבה )

 IEC-SIכמוגדר בתקן     IE3 (premium efficiency)המנוע יהיה בעל יעילות גבוהה   .249

 .  7, טבלה  30חלק  60034

 וואט אשר יופעל בכל זמן בו המנוע דומם.    50בהספק המנוע יכלול גוף חימום  .250

לחיבור  IP65קופסת החיבורים של המנוע תהייה אטומה   .251 בגודל המתאים  י ותהייה 

 עם כניסות אנטיגרונים.   הכבלים

   -הגנת חום במנועים  .252

כ"ס תבוצע ההגנה ע"י טרמיסטורים שיותקנו בסליל המנוע. סה"כ    199במנועים עד   .253

 ים, אחד בכל פאזה. טרמיסטור  3יותקנו 

כ"ס תבוצע ההגנה ע"י טרמיסטורים שיותקנו בסליל המנוע. סה"כ    299במנועים עד   .254

 חוברו בטור. יל פאזה ש בכ  2טרמיסטורים,   6יותקנו 

שיותקנו בסלילי    RTD (PT100)רגשי     6כ"ס תבוצע ההגנה ע"י    400במנועים מעל   .255

 המנוע.  

 :  יש לוודאבמנועים המופעלים ע"י ווסת מהירות  .256

 קירור נאות בעבודה במהירויות נמוכות.   .257

 בידוד מיסבים.   .258

 אישור היצרן לעבודה מול ווסת מהירות.  .259

נו  .260 לעומס  יתוכננו  הגהמנועים  ב  ד מינלי  רגילה    15%-ול  בעבודה  הצפוי  מהעומס 

(Service Factor=1.15.) 

 

 סלולרית למרכז הבקרה -חוטית-מערכת תקשורת אל    . כו

 

ר מידע והתראות על פעילות התחנה למרכז בקרה  מערכת התקשורת מיועדת להעבי

למנויים. המערכת תכלול את   SMSקיים במשרדי המזמין   , לרבות שליחת הודעות 

 אים: ברכיבים ההמ

 תחנת שאיבה: .א
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סלולרית   תקשורת  בקר  יותקן  השאיבה  המזמין    ICEX בתחנת  ע"י  מאושר  ש"ע  או 

טורית בתקשורת  כ  ויחובר  ממנו  ויקבל  התחנה  בקר  בתחנה  אל  האינפורמציה  ל 

יקושר למרכז  . הבקר  וגם דרך המתג המנוהל  רגיסטרים ותקשורת טורית  באמצעות 

ה המזמין.  אצל  הקיים  יכלוהבקרה  כולל   לבקר  מטען  ספק  סלולרי,  ומשדר  מקלט 

בגובה   תורן  גיבוי,  כולל    3סוללות  משוריין  מפוליאסטר  מארז  אנטנות,  עם   2מטר 

עם מחשב  לתקשור  RS485מתאמי  תקשורת   כן תכלול    PCת  כמו  בקר מתוכנת.  או 

 העבודה התקנה וחיווט מושלמים של הבקר בלוח . 

תוצרת   כאמור  יהיה  התקשורת  טו  ICEXבקר  דוגמת פ של  סימנס  או  שניידר  או  קו 

הקיים אצל המזמין  או לחילופין חיבור לתווך התקשורתי של המזמין ע"י יחידת קישור 

  תיות המזמין והעברת המידע לחדר הבקרה ל חוטית לפס הרחב הקיים בתשא

 המערכת תכלול:     

 מקלט/משדר סלולרי. -          

 . ילות גיבוספק/מטען כולל סול  -          

 מטר עם אנטנות.  3תורן בגובה מינימלי של  -          

 מתאם תקשורת בין הבקר המתוכנת בתחנה לבקר התקשורת הסלולרי.  -          

 תקנה וחיווט כל הנ"ל בתוך לוח החשמל באופן מושלם קומפלט. ה  -       

 ביצוע   הגדרת הבקר במרכז הבקרה של התאגיד כולל קליטת היחידה, -       

 מסכים, גרפים, חיווטים, הצגת התראות, מצב התחנה וכל הפרמטרים             

 וכל תווכי התקשורת .  הנדרשים כולל הצגת מסכים מלאים, הכל דרך רשת האינטרנט         

 כמות המסכים, הגרפים, טבלאות, נתונים וכו' תיקבע ע"י המתכנן והמזמין  -     

 היחידה. בתיאום ע"י ספק        

ישירות מהיחידה אל טלפונים סלולריים  של המפעילים להתראה    SMSמודם שליחת הודעת   -

 על תקלות בנוסף לאלו שישלחו ממרכז הבקרה. 

 :  גיטליתצוגת רב מודד די
 

שלוש   עבור  פרמטרים  למדידת  דיגיטלי  מודד  רב  יחידת  נתוני  את  תציג  הבקרה  מערכת 
ית של מדידת כל פרמטר עבור שלוש  נ גה בו זמפאזות עם יחידת תצוגה אשר תאפשר הצ

 הפאזות. 

בין   תקשורת  הקרובה.  התקשורת  ללולאת  מובנה  תקשורת  מתאם  דרך  תתחבר  היחידה 
 יחידת.  

ה  קריאות  גלובליייתאפשרו  יהיו  הנתונים   , הבקרה  ממערכת  ישירות  והן  ידניות    ם ן 
 ותתאפשר התייחסות כל אחד מהבקרים לנתונים אלו. 

 לקריאה :  הנדרשים להלן הפרמטרים
 ( Vמתח ממוצע בין פאזות ) -

 (  Aזרם ממוצע כולל ) -

 (  KWהספק אקטיבי ) -

 +(1עד  -1) COS Pזווית מופע  -

 R S T   (V )מתח לכל אחת מהפאזות       -

 R S T   (A )זרם לכל אחת מהפאזות       -

 R S T (KW )הספק לכל אחת מהפאזות     -
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 (  KVAהספק  )  -

 (  KVARהספק ראקטיבי )   -

 (  HZ) תדר -

 ( מדידת מקסימום וכן בפרקי זמן של ½ שעה. KW  ( ,)KVAפק שיא ביקוש ) סה -

יה לבצע עם דקות וכן ניתן יה  10כל הנתונים הנ"ל ירשמו בגרפים כפונקציה של זמן כל 
 נתונים אלו כל פעולה מתמטית נדרשת. 

 
 אל פסק 

 
 לתא הבקר הראשי .  UPSתסופק מערכת אל פסק         

   רציף להפעלת   VAC 230נו ייצוב ואספקת מתח יה אל פסק עוד היי        

 בעת הפסקת חשמל. הבקר הראשי ויחידת שידור ההתראות         

 דקות .   30כ  זמן גיבוי         

 מעלות צלזיוס. 10-+ ,  50תווך טמפרטורה בפעולה :         

 . מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול המיועדים         

 חודשים לכל היותר.  4המצברים שיסופקו יהיו טריים בני         

                                                    כך שהמעבר בין מקורות  ON-LINEיסופקו מכשירים בטכנולוגית ~        

 ( אזעקות שווא וכד'. RESETא יגרום להפסקת פעולת הצרכנים, איפוס )ל ההזנה 

 אטור.רמגנת או הזנה ממתח רש

 .V230 AC+-15%מתח כניסה 

הכולל כרטיס תקשורת  או ש"ע מאושר  GNTסדרת   היחידה תהיה כדוגמת גמטרוניקס

 שידור ההתראות וחיווים לתקלות והפרעות  .   וחיבורה לסוויץ' המקומי ולמערכת

 הציוד יוגן מפני התופעות הבאות :
 

 הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.  -

 יה במתח הרשת.לת ברק וע פגיע -

 כולל חום יתר. -תקלה פנימית  -

 טעינת יתר של המצברים.   -

 . ניתוק עומס אוטומטי -

 קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.  -

 
 יוויי תקלה: התראות וח

 
 מערכת גיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק   -

 . התקן התקשורת דרך                   

 בין מתחי ההזנה.   ר י על מעבחיווי קולי וחזות -

 דקות לפני נפילה.  -  10 התראה על התרוקנות המצברים כ -
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 מתג תקשורת )סוויטץ'(:    

רת חיבור כל מערכות הזיווד והבקרה  באתר התחנה יותקן ויסופק מתג תעשייתי למט .א

 בתחנה ושילובם ברשת תקשורת מקומית בתחנה. 

מספר  .ב בעל  ומנוהל  תעשייתי  מטיפוס  יהיה  כנ  המתג  וד כניסות  נוספות    2  -רש  כניסות 

 שמורות לפחות .  

  -5ובעל יכולת עבודה בסביבה קשה בתום טמפ'    DINהמתג יהיה מיועד להתקנה על פס   .ג

 .95%ת מעלות ורמת לחו 70עד 

 . TX 10/100/1000 ובתקשורת ENTERNET  TCP/IP הפורטים יהיו מנוהלים  .ד

 .  230/24V המתג כולל ספק כח   24VDC ח עבודה מת .ה

יה  מחברות מוכרות ומתוצרת אמריקאית או אירופאית או יפנית בלבד דוגמת  ה המתג י .ו

 .CISCO או שניידר או  פיניקס

 

 :(  AS MADEתיק מתקן  )  .    17

 

יערוך וימסור ללקוח שני עותקים מודפסים ועותק דיגיטלי של תיק מתקן מלא הקבלן  
 לפחות:  אשר יכלול

 תקן ולוחות החשמל.  מעבור ה  As Made"לאחר ביצוע" ( )תכניות  •

 DWGמפת מדידה של המתקן עם סימונים של תוואים תת קרקעיים בפורמט   •

מכשור המסופק, כולל כל פרטי  מפרטים טכניים מלאים לציוד, דפי קטלוג של כל הציוד וה •

 שהוכנו ע"י הקבלן.  הביצוע

 ומסך המגע .   HMIדפס של כלל מערך תוכנת הניהול עותק דיגיטלי ומו •

 י ומודפס לתכנת הבקר .   לעותק דיגיט  •

 ספר הדרכה בעברית לתפעול המתקן.   •

 .  דפי הסבר לאיתור תקלות ראשוני ואופן הטיפול הנדרש •

 , רשימת ספקים , טלפונים וכו' .   מות מלאירשימת חלקי חילוף והגדרת כ •

 .   תיק בטיחות •

 וכו'. לכל התעלות ,גשרים מעברים   אישור קונסטרוקטור לאחר תום ביצוע •

של הלוחות כולל דוח של    ועל תקינות הביצוע   As Madeניות  כ מהנדס חשמל על ת  ראישו •

 . צילום תרמו גרפי ללוחות בהעמסה מלאה 

   ל הכולל כל התכניות , המפרטים וכו' .חומר הנ" עותק דיגיטלי ומודפס מכל ה •

 
  :מערכת גילוי וכיבוי אש       .18

 כללי:   .א
מבני  שטח    מטיפוס אופטי אנלוגי ממוענת בכל  ת גלאי עשן מערכת גילוי אש ועשן באמצעו

בחדר חשמל ראשי כפי  תמוקם    אנלוגית ממוענת  . רכזת גילוי אש מטיפוס רכזת  התחנה   
יועץ   ע"י  . השיקבע  ת"י    בטיחות  לדרישות  תתאם  ועשן  אש  מכון  1220גילוי  ולדרישות   ,
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בעלת    התקנים. תהיה  המציעה  המ.    ISO 9002החברה  הציוד  יידרש  כל  עמוד לוצע 
בתקנות להתקנה באווירה קוריוזיות במיוחד הכולל הצהרה בכתב של היצרן על כשירות 

  הציודים שלו להתקנה בתחנות שאיבה לשפכים גולמיים  .
 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: 1.א

 גלאי עשן.  .1

 לחצני אזעקת אש, פנימיים וחיצוניים.  .2

 צופרי אזעקת אש.  .3

 אש.  נורות סימון גילוי .4

 אוטומטי בלוחות חשמל.  כיבוי .5

 מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית חדשה.  .6

 פנל התראות ראשי  .  .7

 צנרת וחיווט קומפלט של המערכת. .8

 תיאור המתקן: .ב

מס   האביזריםכל   .1 הכוללים  חרוטים  סנדוויץ'  בשלטי  יסומנו  לחצנים(  צופרים,  )גלאים, 
 הרכזת.  הגלאי ומספר המעגל עליו הוא מחובר עפ"י המספור בצג

סיום  בהק .2 עם  היום  במהלך  וגם  היום  בסוף  יום  כל  עבודתו.  בעת  ניקיון  על  ישמור  לן 
  רשלא יישא  בק באופןהעבודה במתקן מסוים ינקה הקבלן את האזור באמצעות שואב א

      זכר לעובדה שבמקום בוצעו עבודות. 

 
 רוט טכני של הרכזת:יפ    8ג.

 מערכת גילוי אש ממוענת:   08.1

 כללי  

 (. ADDRESSABLE ANALOGיה מטיפוס אנלוגי ממוען )ה ילוי האש תמערכת ג
  30-ממערכות גילוי וכיבוי האש יהיו מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על ידי לא פחות  

 תחזוקה המוסמכות במכון התקנים.חברות 
אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה -המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו

גי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה וכל אחד מס שתאפשר התקנת
 מעלות.  360האינטגרלית של הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של 

ערוצי אשר יכללו ממשק -ערוצי ורב-י מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חדת תבקר מעגל המערכ
 ם.  יות סינופטילגלאים קונבנציונליים, מפסקים, אמצעי התראה, הפעלה ולוח

 ( ובמרחב כתובות זהה. SLCהמעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים )
אחרים   תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים-המערכת המוצעת תישא תו 

 . EN-54או   ULכדוגמת 
, מערכת כריזת חירום כתובתיםהמערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים 

 אר אלקטרוני. ווד SMSעות אינטגראלית, הוד

 לוח הפיקוד והבקרה.  

נומריים, -פיקסלים ותווים אלפא  260X64רפית של  ( גLCDהתצוגה תכיל צג גביש נוזלי )
, 1220נות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י  נוריות תצוגה, ומקשי תכ

864UL, .EN-54 
 א ומוצא. ול התקני מבכתובות ש 1016מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד  

(.  SLCלולאות בקרה ) 8מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש עד 
ובכללם גלאים והתקני מבוא   התקנים מסוג כתובתי  127כל לולאה תאפשר בקרה עד  

 מוצא.

-או חיווט ב CLASS A – STYLE 7-המערכת תאפשר עבודה בטופולוגיה חופשית, חיווט ב

CLASS B . 
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ברות  כתובות תיעשה ע"י שימוש ברכזות נוספות, המחו 1016 -בול המערכת מעבר ליהרחבת ק

(  Peer-to-Peer)ברשת המאופיינת בתקשורת מהירה. הרכזות מחוברות ברשת "שוויונית" 
כך שניתן לתכנת בנפרד כל רכזת שתציג ותגיב לאירועים ברכזות אחרות המוגדרות  

 מערכות.  32כשותף. ניתן לחבר ברשת עד 
י ושינוי  וח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן האוטומטל

מה, בהתאם לחגים  רגישות הגלאים במשטר יום/ לילה בהתאם לשעות העבודה במשך הימ
 ולימי השבוע )שישי/שבת(.

יצוע  שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה, תקלה, ב
שב כגון: השב, השתקת צופרים, ביצוע תכנות ועוד. המערכת תאפשר חיבור למח  תפעולו

 שבו מותקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית. 
עונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי של נקודות האזעקה  התוכנה כוללת תצוגה גרפית צב

בהן בשעת  ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט 
 עקה, תכנות המערכת, שליטה מרחוק וניהול אירועים. זא

רכת דו"חות אירועי מערכת כגון אזעקה, תקלה וכו'. הדוחות כוללים  ניתן יהיה להפיק במע
וני האירוע, זמן האירוע, סוג ההתקנים, הכינויים ופרטים נוספים. אירועים אלה את נת

 .נים להדפסהניתנים להצגה במסך המערכת או לחילופין נית

 (LOOP SLCלולאות הבקרה )
ערוצי, הכולל יחידת עיבוד עצמאית.  -חד או דולולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו  

ע על פי מספר ההתקנים )מסוג כתובתי( והתצורה של  סוג ומספר כרטיסי הקו, יקב
כיוונית אל  -המערכת. כרטיסי הקו מבצעים את פעולות הבקרה והתקשורת הדו 

 התקנים. ה

מצב קצר מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את הלולאה ב SLCל הקו האנלוגי גמע
 ויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי. 

לבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין מצבי העבודה   LEDכלול נוריות מעגל הקו י
 השונים. 

קו ויספק להם מתח על זוג חוטים  הותקנים על כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המ 
 יחיד. 

הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות  כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים 

((Broadcastשניות, כולל ביצוע אימות   3 -אפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מ. הכרטיס י

 (Fire Alarm Verificationאזעקה )

 (C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ).
וכל   העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה, ספק הכוח, מטען המצברים מערכת 

וצאה של אחד הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים, ממשקים וכו'. תקלה ניתוק או ה 
 המרכיבים הנ"ל תאובחן ותדווח מידית. 

לאה, בין  מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלו
 לאות, בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת. ול
ון לא מחיק  כת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרמער

 ממנו ניתן יהיה לדלות דיווחים עפ"י שיוכם לתאריך. 

זיכרון אירועים   לה בנפרד. כ( לאירועי אזעקה ותקל HISTORYמערכת העיבוד תכלול זיכרון )
יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות   אירועים אחרונים במערכת. נתונים אלה  250יכיל לפחות 

 צעות מדפסת. או להדפסה באמ LCD -מקשי המערכת ותצוגת ה

( להצגת הפרמטרים האנלוגיים של  MONITORהמערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוגי )
 ספי יחוס, ספי אזעקה ופרטי ההתקן.  עכשוויים, ההתקנים, לרבות נתוני קריאה

 ארון  
פלסטי "כבה מאליו" דקורטיבי וניתן יהיה להתקנה על הקיר   לוח הבקרה יהיה מותקן בארון

 בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.  או בתוך הקיר,

 הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים. 
אות החזותיות. שימוש במקשים יוגבל  ריית כל האתבדלת הארון יהיה פתח המאפשר רא
 שונות. באמצעות קודי גישה ברמות  
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 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. 
ות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה  גודל הארון יהיה תואם את דריש

 . 50%עתידית של לפחות  
 פלט –קווי קלט  

כיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה  רה וממנו, וכל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקר
ל נתק, קצר, או תקלה אחרת. קיום תקלה כזו יתבטא בצורת עצמית מתמדת למקרה ש 
הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים: גלאים, קולית וחזותית ברורה על 

 קוים, טעינה וכו'.
 רמות גישה 

מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו   סה לכל אחת רמות גישה עם קוד כני 4למערכת יהיו 
כל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם  או נטרול חלקים ממנו יו
 ה קולית חזותית על הניתוק הקיים. אז הניתוק יצביע בהתרא

 אזורים לוגיים 
ו  ניות שיתוכנ אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעולות בהתנ   499המערכת תאפשר הגדרה של עד 

וברים פיזית לרכזות  מראש באמצעות התוכנה, לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המח
 שונות. 

 לוח הבקרה 

פיקסלים ותווים   260X64( גרפית של LCD) התצוגה ולוח המקשים מכילים צג גביש נוזלי
נומריים, נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יענו על  -אלפא

רכזת הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת   864UL, .EN-54, 1220 דרישות ת.י 

של שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת הצורך IN – BUILTתכנה 
האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה  

 או תכנה כלשהם. 

יעת התראות שווא וכמו כן  למנ  ALARM VERIFICATIONל מערכת מרכזיית הגילוי תכלו 

 לצורך זיהוי מהיר במידה ומתפתחת שריפה.  (PRE-ALARM)התראה -תכלול קדם

רכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה  מרכזיית הגילוי תכלול מע

 .השונים

יטת אזעקות  ל יע הדבר לקמבלי שיפר  TESTניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב 
 אחרים.   מכרטיסים

-RS)גידי ) –לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו  16ניתן יהיה לחבר למרכזיה עד 

ציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה  אשר יספק את כל האינדיק 485
 הראשי.  

ת כיבוי,  והפעלת מערכ מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: 
ן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות,  הפעלת חייג

 הפעלת ושליטה על מפוחים וכו'.
ה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את הגדלת  המערכת תאפשר הכלל 

  תאפשרו הספקהספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום. ספקים אלו י
ים מרוחקים, תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש  אנרגיה גבוהה להתקנ 

 בקווי הזנה עבים ויקרים. 

להתקני   24V, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא הספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת
ההפעלה בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית  

 טנדרטיות.הגילוי האנלוגיות הס עות לולאותבאמצ
מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית של 

יכולת הסוללות להספקת הזרמים הנדרשים לכלל   הרכזת. הבקרה תכלול את בדיקת
המערכת. המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך, 

 עולת המערכת.פלא הפרעה ב ל

, אשר יאפשרו את חיבור המערכת למחשב RS-232ית גילוי האש תכלול יציאת מרכזי 
 ולהדפסת אירועים וצג גרפי. 
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אשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות רשתות   TCP/IPלול יציאת מרכזיית גילוי האש תכ 
 אינטראנט / אינטרנט. 

 בים הבאים: צוזיהוי המ  לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות
 ערכת במצב תקין. פעולת המ

 הצגת אירועי אזעקה. 
 (.הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה )אבחון אוטומטי ע"י מעבדי המערכת

טרולים ובדיקות. יוצג האירוע  י, סטטוסים, תקלות, נפקוחיםהצגת כמות אירועי האזעקה, 
 אשית בחלון אחד.יע על גבי התצוגה הרפ כל הנ"ל יוהראשון והאירוע האחרון שהתרחשו. 

ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או המחוברים  
 ת לרשת הרכזות האמורה. לרכזת אחרת המשתייכ

אזעקה ניפרד לכל גלאי. כמו כן ניתן יהיה להגדיר  -קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם
 במשטר רגישות לילה לאורך כל היממה. המערכת תעבוד  םגים אשר בהמועדי ח

 תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים.
 שהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים מכך.קביעת ה

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-אבחנה בין קדם 

 (.Compensation Driftלתנאי סביבה משתנים ) אוטומטי בהתאם ה ון סף אזעקעדכ

 (. Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה )

 מות אזעקה. שניות כולל אי 3 -תגובה מהירה לאזעקה 
תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת או לחילופן,  

 .RS-232 -נים בערוץ ה ר יזין את הנתושות ומחשב אבאמצעות תוכנה מבוססת חלונ 
המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד/ ברמת האזור/ ברמת הקבוצה/ מוצאי  

 המעגל הראשי ברכזת. 

( ואינה עושה שימוש בהתקנים מכניים כגון  Soft Programmingובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה )כת
 מפסקים או מנופים מכניים. 

 Free -ו CLASS-A ,CLASS-B –יתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה נ וט המערכת חיו 

Topology. 
כתובתי ומבודדה   כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המבוא/מוצא, ספק כוח

 מחשב. -הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו

(  Automatic Filed Programming Featureהמערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי )
 פשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות. אהמ

( תוך תצוגה ושליטה  Peer-to-Peerרכזות ברשת שוויונית ) 32המערכת תאפשר חיבור של עד 
 כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם.   על

ובנוסף ניתן   ערכת הבקרהי מבדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על יד

 ".walk testיהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת, או על ידי מפסק מגנטי עבור "
 התקנים 
 גלאי עשן אנלוגי ירוק  

 יה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד לפעול עם הרכזת.גלאי העשן יה
 יים בגלאי היוניזציה.ק יואקטיבי הרד הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן

אדומים המגלים החזרות אור מחלקיקי   אינפרהמקלט -הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר
 ה(. העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך )נפיצ

מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך  -הגלאי יבוקר ע"י מיקרו
 ו ברכזת. ע ות אשר נקבגישביצוע אזעקות עפ"י ערכי הר 

באופן אוטומטי עם   (DRIFT COMPANSATION)גלאי העשן יבצע תיקוני סטייה 
ול לבצע תיקונים.  היווצרות משקעי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכ

 בנקודה זו תתקבל התרעת תקלת ניקוי לגלאי. 
נה ועמידה  קר מת"י להת ישו הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוספת א

 . 1220של המערכת בדרישות ת"י  
 נתונים חשמליים  
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 מאופנן.  24Vdcעבודה -מתח

 אמפר ממותג. -מיקרו  290זרם עבודה  

 ממותג. ללא נורית סימון.   -לערך  2.6mAזרם עבודה באזעקה 

 600Cעד  100C- -תחום טמפרטורה לעבודה מ  

 וח הבקרה.  ניתנת לכיוון מל  feet / 2% - 0.8 -רגישות 

 50mAזרם מיתוג מקסימאלי לעומס חיצוני
 צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות  

אש, נורית סימון בעלת  יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת 
 עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי. 

 התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה. 

  DC V24וזוג למקור מתח   SLCג להזנת הקו האנלוגי  וז –גידים  4ר יוזן באמצעות  הצופ
 לצורכי הפעלת הצופר, מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי. 

 ת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה. במצב עבודה רגיל, מהבהב
 (. הצופר יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה

 גלאי גז  

 הנפלט בחדרי מצברים. H2ה רגיש לפליטת מימן יי המימן יה גלא
 גלאי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפות של גז הבישול. 

 אש. הגלאי יכלול ממסרים לחיבור למערכת גילוי ה

 .LEL 0-100%אפשרות גילוי של 
 גלאי למימן יהיה מוגן התפוצצות.

 . IP-65גלאי הגז יהיו בעלי דרגת אטימות מינימלית של   

 מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. ההגלאי יהי

ו/או ש"ע אשר נבדקו ומתאימים לדרישות התקן    SENSITRONגלאי הגז יהיו תוצרת חברת  
 . 1220הישראלי 

 גלאי קרן יפעל על פי העקרונות הבאים  

 כולל משדר ומקלט. המשדר קרן מסוג אינפרא רד. גלאי אקטיבי מטיפוס קרן אשר 
בו אשר יתכוונן וייתקן אוטומטית ובאופן רציף את הקרן בין המשדר רכיל מנוע סהגלאי י

 למקלט. 
 .הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן בין המשדר למקלט אשר תגרם ע"י העשן

 ורט.ס"מ מהתקרה למעט אם נקבע אחרת בתכנון המפ 50 -על הקיר כ  -התקנה  
 וס. י מעלות צלס 55+ -ו  -15טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת: בין  

 . 1220יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י 
 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.

לאחר השהייה )עם אפשרות ויסות זמן הפעלת גלאי בהתאם לתכנון תגרום, מידית או  
 ההשהיה(, לפעולות הבאות: 

 . ים שבמערכתצפירה עולה ויורדת בלוח הבקרה הראשי והמשני ובכל יתר הצופר 
 סימון האזור בלוח הבקרה הראשי ובלוח המשני. 

 סימון הגלאי שפעל ע"י נורית סימון בגלאי. 
 . הפעלת נוריות הסימון המקבילות לגלאי שפעל )אם ישנו(

הפסקת מערכת החשמל, חיוג  הפעלת כל פעולות החירום, כגון: הפסקת מערכות המזוג אויר, 
יקוד הכבאים" למעליות, מדפי עשן,  פרמקולים, " אוטומטי, אזעקת אש באמצעות מערכת 

כיבוי אוטומטי אזורי ועוד )אופציה(, הפעלת מפוחים להוצאת עשן, במידה ויהיו כאלה, 
 מידה ונדרש, שחרור דלתות מגנטיות. הפסקת חשמל בלוח ראשי ב 

אחת מפעולות החירום לצורכי מתן שרות אחזקה, תדלק נורית  בכל מקרה בו תופסק ידנית  
 עם החזרת המצב לקדמותו.   ון, שתיכבהסימ

 \הפעלת לחצן יד תגרום מיד לכל הפעולות כפי שצוינו לעיל, או חלקן אם נקבע אחרת. 
 גלאי כבל  
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"י  פרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל נושאי זרם    המופרדים עגלאי הכבל יהיה מסוג טמ 

 . FM /ULבידוד רגיש לחום. גלאי הכבל יהיה מאושר 
יסתיים בקופסת חיבורים, ארון חיבורים, נגד סוף קו או כל אלמנט    לשל גלאי כבכל קטע  

 אחר המהווה חלק ממערכת גילוי האש. 
 שר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת אש.ניתן להשתמש בקטעים של תילים רגילים כא 

  הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה:טמפרטורת ההפעלה של 
טמפ'  
סביבה  
 מרבית 

ה  טמפ' הפעל
 גלאי כבל 

°C37.8 °C 68.3 
°C 65.6 °C 87.8 
°C 93.3 °C 137.8 

 
 מ'.  120האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על  

יש להשתמש בכבל נושא  –יכה של גלאי הכבל כשהוא באוויר בכל מקום בו נדרשת תמ
 המסופק עם גלאי הכבל. 

 ביזרי התקנה מקוריים שלו. אובאמצעות  התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן 

הנמדדת    ADDRESSABLEאש, ע"י יחידת כתובת -מעגלי גילוי  LOOP-גלאי הכבל יחובר ל
 בנפרד מגלאי הכבל. 

 ר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.הגלאי יהיה מאוש
 נת יחידת מבוא ממוע 

לאי כבל, ג גלאי גז,  יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון:

F.S. מגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס ,COLLECTIVE ל-LOOP    וכך יתאפשר להגדיר

 וחיבורם למעגל הגילוי הממוען.  ADDRESSכתובת זיהוי 

 ידת הפעלה ממוענת יח
אש  -מגע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוי יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר

 ות חשמל.והפסקות חירום להזנ 

 ח כתובתי אנלוגי ו פק כס 

מגובה סוללות, כולל בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנה מזרמי   V 24מאפשר הפצת 
 יתר ע"י הגנה אלקטרונית. 

 מון גלאים נוריות סי 
במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי. הנורית  מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר 
 צונית. יהנורית הח  תתחבר במקביל לנורית לחיבור

מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח,     או  
פתח ומעבר אטימה עבור  מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם 

 כניסת הכבל. 
 ן עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. נוריות סימו
 שרת ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.וון תהיה מאנורית הסימ 

 לחצנים לאזעקת אש/הפעלת כיבוי 
 מ' מהרצפה.  1.6לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של  
 למקרה של נתק או קצר.  יבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוילחצני הגילוי והכ  
ויזואלית בלוח    הת אינדיקציהפעלת אזורי גילוי/כבוי באמצעות לחצן תדאג להפעל 

 הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי. 
 הלחצן יהיה מסוג "ממוען".  
אשר יש צורך   חצן יותקן מכסה שקוףלחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. לל  

בשוגג, ויסומן בהתאם  ירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתולשברו או להס 
 רית. בדו בשפה העלייעו

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.  
 החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך.  
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 רכת הגילוי )לוח הבקרה(.הלחצן יהיה מאושר ע"י יצרן מע 

 

 מערכת כיבוי אש: 

 

גז   .3 ע"י  תבוצע  חשמל,  בלוחות  אש  כיבוי  ובמשקל   FM200מערכת  תקניים  במיכלים 
לוח עפ"י המצוין בכתב הכמויות ועם ברז שחרור, מד לחץ, צנרת פיזור,  ה תאים לנפח  המ

 נחירים וציוד פיקוח. 

ע"י   .4 המערכת  או   2הפעלת  באופן  בהצלבה  מחוברים  סיגנל  גלאים  באמצעות  טומטי 
  ממערכת גלוי אש או ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל. 

 : םטיחות הבאימתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הב .5

 . 7%כמות הגז שתיפלט בעת הפעלת המערכת לא תעלה על ריכוז נפחי של   .1

 כת הכיבוי לבין פתיחת המגוף. תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מער  .2

 מיד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר האזעקה.   .3

משך פליטת הגז לאזור  שתוכננו כך  ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור י  .4
 שניות.  10המוגן לא יעלה על  

ובצ .6 יסוד  בצבע  צבועה  סקידיול  תפר  ללא  פלדה  צנרת  תהיה  יש  הצנרת  עליון  אדום  בע 
 רת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפיזור. לנקות את הצנ

 . ULויישאו אישור   NFPA 12Aכל רכיבי המערכת יתאימו לתקן   .7

הספקת המיכל, הצנרת נחירי הפיזור, ברזים ציוד המדידה    לבוי אש כול מחיר מערכת כי .8
וחשמלי, כבלי החבור, החיז וחבור מכני  וכל העבודות  והפיקוח, העתקנה  וקים, המתלים 

 רי העזר הדרושים להשלמת מערכת הכיבוי והפעלתה.וחומ

 אש: וכיבוי ירותי אחזקה למערכת גילויש .ג

 

 כללי:  .1
הק ימסור  זה  מכרז  הגשת  הת עם  כתב  שירותי  חבלן  לתת  ואפשרותו  נכונותו  על  ייבות 

מאומן ובקי בעבודות  אחזקה למערכות. העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים  
ה של  ואחזקה  זה  הרכבה  לפרק  במוקדמות  לאמור  בנוסף  זה.  במכרז  המפורטת  מערכת 

 רואים את עבודות האחזקה ככוללות:

 של היצרן והתקן הקובע.  הוראות האחזקה  יקופתיים לפ בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים ת .3

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.  .4

 הנדרשים ע"י היצרן.  גינלייםיאחזקת מלאי חלפים אור  .5

 יק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת.  ניהול רישום מדו   .6

ובכל  מ .ד ההודעה  קבלת  עם  מידית  הקבלן  ע"י  יבוצע  במערכות  תקלות  תוך  תיקון  מקרה 
 שעות.  24יעלה על  א פרק זמן של

 

 בדיקת ניסיון הפעלה:  .ה

 

המתכנן, .1 המהנדס  בהשתתפות  בדיקה  הקבלן  יבצע  המערכת  השלמת  ונציגי    עם  הפקח 
 דרוך מלא לאנשי האחזקה. היזם, הבדיקה תכלול גם ת

כל    .2 ותיקון  התקנים הישראלי  מכון  של  בדיקה מלאה  באחריות הקבלן העברת המערכת 
 כלול במחיר המערכת ולא ישולם עבורם בנפרד. חיר הבדיקההליקויים שיתגלו. מ

 

 אחריות הקבלן:   . ו
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לפעולה התקינה של המערכת לשביעת רצון  הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה לרכיבים ו
חודשים מתאריך קבלתה הסופי של המערכת באתר. הקבלן יהיה   36המזמין למשך 

 אחראי לציוד, להובלתו ואחסונו. 

 : וחריות יכללמחירי תקופות הא  .ז

 כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה בהתאם למפרט הטכני.   .1

      דמי השימוש בכלי העבודה והציוד מדידה לרבות ציוד הקבלן.     .2

 הוצאות נסיעה לאתר וממנו.  .3

 הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של הקבלן.  .4

 האחזקה.   הוצאות הקשורות בניהול הרישום של עבודות .5

 הקבלן.   וחור .6
 

 הצעת הקבלן למערכות כיבוי אש תכלול את המרכיבים הבאים:  .ח

 תכנון המערכת.  .1

 שרטוט הרשתות עד הגלאים או הלחצנים.  .2

 לל קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה. פרוט הציוד המוצע כו .3

מכן   .4 לאחר  ושירות  אחריות  מתן  והרצתן,  המערכות  התקנת  למערכת,  הציוד  אספקת 
 דשים לפחות.חו 36קופה של לת

והאביזרים   .5 הציוד  כל  את  תכלול  הרשימה  יחידה.  מחירי  עם  מפורטת  כמויות  רשימת 
פצלים, מסנפים, וכל העבודות  הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם. לרבות מגבירים, מ

 הדרושות להשלמת המערכות.

 . מסירת תיעוד טכני מלא לנציג המזמין ולמהנדס היועץ עם מסירת המתקן .6
 

 דיקות:וב אישורים .ט

 

הקבלן יגיש תכנית ביצוע לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה ולאחר שסייר באתר ולמד   .1
 את המבנה.

ית .2 שהמתקן  לכך  אחראי  ויהיה  ידאג  תקן  הקבלן  לדרישות  ,   11,  1,  3חלק    1220אים 
 והוראות מכון התקנים. 

כל   .3 של  לבדיקה  התקנים  מכון  את  הקבלן  יזמין  העבודה  השלמת  שהעם  ים  קהמתקנים 
סופי   אישור  לקבלת  עד  שיתגלה  ליקוי  כל    ויתקן  החשמל  בלוח  הכיבוי  מערכת  לרבות 

 שלמכון התקנים. לא תשולם תוספת עבור בדיקות חוזרות.

.  2000למת העבודה יספק הקבלן תכניות עדות למתקן שבצע, משורטטות באוטוקד  עם הש .4
דיגיטלי ע"ג מדיה אופטית    ן את הקובץעותקים וכ    3  –הקבלן ימסור את תכניות העדות ב  

(CD/DVD  .) 

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י מכון התקנים והן  ע"י המתכנן ולאחר   .5
 שנמסרו תכניות העדות.  

 

  . דיזל  גנרטור19

 כללי:  .1

ל מתייחסת  מנועאהעבודה  בעזרת  חשמל  מחולל  של  והפעלה  התקנה    י ספקה, 

בחדר    ן , מותק     KVA PRIME 180 של    ק  מטי בהספ"דיזל" )דיזל גנרטור( אוטו

 נפרד צמוד לחדרי חשמל.  
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2.   : העבודה   היקף 

 העבודה תכלול את החלקים הבאים: 

אוטו  .2.1 גנרטור  דיזל  יחידת  של  אספקת  בהספק  עבודה     KVA    180מטי 

(  בהתאם למפרט  STANDBYת )ומצב כוננ  PRIME  ,KVA  200רצופה  

שיפורטו   היחידה  ולנתוני  הכנסהטכני  לבני תלהלן   יסוד  יו  על  הרכבתו  ן 

הדרושים   והחשמליים  המכנים  האביזרים  כל  התקנת  כולל  בטון,  

 להפעלתו התקינה. 

אל   .2.2 גנרטור  לוח  של  וחיבור  הרכבה  הפיקוד  אספקה,  הכוח,  מערכת 

 והבקרה החשמלית והמכנית.

נפרד,     .2.3 כחלק  או  מיכל  כולל  דלק  אספקת  מערכת  של  והתקנה  אספקה 

  110%ליטר ועוקה בנויה בטון עבורו בנפח    2000צוני בנפח  ל מיכל חיכול

  , , מצעים  ע"י הקבלן למתן אישור המתכנן הראשי  תוגש  מהמיכל אשר 

. המנוע יחובר ישירות אל מיכל  יה וכו'  זיון ברזלים  ,ביטון וקונסטרוקצ

החיצוני    המיכל    2000הדלק  מילוי  המאפשרים  עקיפה  ברזי  עם  ליטר 

וקייםהיומי אינט  )במידה  לאספקת  גכחלק  בנוסף  מהיחידה(    2רלי 

אל   החיצוני  מהמיכל  הסולר  לסניקת  וידנית  חשמלית  סולר  משאבות 

דיזל    ליחידת  ישירות  או  הפנימי  הקבלן  המיכל  על  כל  .  את  להאריק 

 ממ"ר. 35Cuצינורות הדלק במוליך מבודד 

בין היחידה    אספקה, התקנה חיבור של כבלי הכוח וכבלי הפיקוד והבקרה .2.4

 שלה.  ולוח החשמל

אספקה, התקנה וחיבור צנרת הפליטה ודוד ההשתקה  מהמנוע אל מחוץ    .2.5

מתכתית   הגנה  ברשת  יצוידו  ובמפלט  במנוע  חמים  חלקים  למבנה.  

 מקרי       למניעת מגע

היצרן.  .2.6 מפרט  לפי  טיפול  ללא  יבשים  מצברים  מערכת  והתקנת   אספקה 

ב  צבוע  מעץ  מדף  על  יותקנו  מ המצברים  אפוקסי  צדדיו,  צבע  ולל  ככל 

כיסוי מעץ  מתאים. כמו כן יש לחבר את המצברים עם מכשירי המדידה  

לפחות   יאפשרו  המצברים  אחרי    10הדרושים.  אחת  רצופות  התנעות 

 טעינה. השנייה ללא 

החם    .2.7 האוויר  להוצאת  גמיש  חלק  כולל  מהרדיאטור  חם  אוויר  תעלת 

   לחדר .   מחוץ

בצ  .2.8 ומסירת המתקן  עםבדיקת   תקינה  של יר  ורה  האנרגיה,    שיון  משרד 

המסמכים   ויתר  מעודכנות  תכניות  החשמל,  חברת  התקנים,  מכון 

 הדרושים  

ת נציגי  המזמין  בדיקות בהשתתפו  2גנרטור יבוצעו    –למסירת הדיזל    לצורך זה.

ההערות   שאחרי  בעומס  בדיקה  כולל  הספק  במפעל  ראשונה  בדיקה  והמתכנן: 

ה יורשה  בכתב  אישור  ולאחר  להוביוהתיקונים  לאתר.    לקבלן  היחידה  את 
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ניסויים בעומס   כולל  הבדיקה השנייה תבוצע באתר עם הפעלת התחנה במלואה 

 ובדיקת הגנות.  

 ט טכני ונתוני היחידה: מפר .3

מסוג טבולות   שאיבהיחידות  2 רטור מיועד לספק חשמל להפעלת  הדיזל גנ 

  92כולל של  קו"ט  ובהספק    46של    בהספק בהתקנה רטובה !  מומנט קבוע  

, במקרה של הפסקות באספקת החשמל  עם ווסתי מהירות אלקטרוניים   קו"ט,

המצאת אישור מיצרן הדיזל גנרטור  מהרשת הציבורית. באחריות ספק היחידה 

  46מנועים  בהספק  2של המאשר שהיחידה תוכל לעמוד בהתנעה ובעבודה רצופה  

ווסתי מהירות   קבוע! ע"י   קו"ט כ"א של משאבות טבולות בהתקנה רטובה  מומנט

 . 10%של  מירבי    מתח   ובמפל   אלקטרוניים

 . נתוני היחידה יהיו כדלקמן:4

 מתח הרשת,    במקרה של הפסקת חשמל ו/או נפילת . הפעלה אוטומטית 4.1

 ם התחדש המתח. בא והפסקה אוטומטית         

 הרץ.  50וולט ,  400/230פאזי -. מתח תלת4.2

 200 (, PRIMEהפחות בעבודה רצופה )  לכל KVA 180. הספק הגנרטור 4.3

KVA    

 (.STANDBYבמצב  כוננות )       

 בווסת מתח  . הגנרטור יהיה גנרטור סינכרוני בעל מבנה "ללא מברשות" מצויד 4.4

 יסות המתח  ואוטומטי אלקטרוני מהיר תגובה מטיפוס סליל עזר נפרד לו        

        (P.M.Gווסת מהירות אל  )ת מקטרוני דוגBERBER COLMAN     או

 לחילופין     

   סל"ד הדיזל  1500הגנרטור והדיזל   .  מהירותמשאבת הזרקה אלקטרונית       

 טרופי מצויד ברדיאטור מטיב מעולה מתאים לטווח  יהיה בעל קירור מים        

 ית  י לכולל ווסת טרמוסטטי לבקרת ע   מעלות    50עד +   10-טמפרטורה שבין        

 טמפרטורת המים        

 בעלת מבנה הקושר   הדיזל גנרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מקורית של היצרן . 5

 נקודות.  4 –ס ב בקשיחות את גוף הגנרטור והמיועדת לחיזוק לבסי

גינליים להצבה ישירה לרצפה. כל  יהיחידה עצמה תסופק בשלמות עם בולמי זעזועים אור 

מניעת פגיעה. כל הרכיבים הנמצאים תחת מתח ל ים ימוגנו החלקים הנעים והמסתובב

 חשמלי יכוסו למניעת התחשמלות. 

 ית בגודל  הגנרטור יסופק עם מפסק זרם ראשי אוטומטי בעל הגנה טרמית ומגנט  . 6

או   של וקסלר GENCON IIמתאים לאבטחת הגנרטור. לוח הבקרה יהיה 

DEAP    

SEA    אוטומטית או ידנית של   ועד להפעלה מחשב מי -מבוסס מיקרושל שמרלינג 

 הדיזל גנרטור ויבצע את הפעולות הבאות:  

 ברת  . התנעה אוטומטית של הדיזל גנרטור עם נפילת מתח ההזנה של ח6.1             

 החשמל, המתנה להתייצבות של הפרמטרים החשמליים והמכניים של הדיזל  
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 גנרטור והעברת העומס אל הגנרטור. 

גנרטור מדידת ותצוגת כל הפרמטרים החשמליים של הגנרטור    לפעולת הדיז. תוך כדי 6.2

 : ספרתית LCDבתצוגה 

קוו"א ◼ של אחת משלושת הפאזות,  וזרם  מ  קוו"אר  ,    קוו"אט  ,    מתח  קדם , 

 הספק, תדירות, וכמות עיוותים הרמוניים.

 מתח, תדר, ועיוותים הרמוניים של פאזה נוספת של ח"ח.  ◼

שמליות או מכניות ברמה של הדממת מערכת או חפני תקלות . הגנה על המערכת ב6.3

 התראה: 

 המנוע מהירות יתר של  ◼

 שעתיים.  \וממסר השהיה שעה   חוסר עומס בגנרטור ◼

 חום יתר של המנוע  ◼

 ס מים נמוך במצנן. מפל ◼

 ירידת לחץ שמן במנוע  ◼

 ירידת לחץ דלק במערכת הזרקה. ◼

 מתח יתר או מתח נמוך של המצבר ◼

 טור רוכה של הגנתדירות גבוהה או נמ ◼

 זרם יתר בגנרטור  ◼

 הספק חוזר לגנרטור  ◼

 חוסר עירור לגנרטור  ◼

 עיוותים הרמוניים גבוה מדי  אחוז ◼

 תקלות במתח ח"ח  ◼

כרון המערכת עם ציון יום ושעה לכל יום התקלות בזתצוגה של מצבי העבודה וריש 6.4

 תקלה. 

"כ ח רור ואיך ק .  לאחר הורדת העומס מהגנרטור הוא יופעל למשך זמן הדרוש לצור6.5

 ידומם ויחזור להמתין לדרישה הבאה.  

.  הבקר יצויד ביציאת תקשורת לצורך העברת נתונים ושליטה מלאה על המערכת 6.6

 ם בלבד.מרחוק, באמצעות זוג חוטי

 הכולל סליל עזר      PMG מטיפוס הגנרטור יצויד בווסת מתח אלקטרוני סטטי .7

    בנפילות ועליות תדר. הווסת ישמור  ות  נוהג   RFעות הכולל מסנן להפרלוויסות המתח       

       וגם בעומס הכולל תכולת הרמוניות זרם גבוהות  2%על יציבות מתח בגבולות        

    5%או ווסתי מהירות   ויאפשר כיוון ושינוי מתח בגבולות  UPSמערכת   כדוגמת      

  סת ו עומס. כן יאפשר הוב   50% של   בשינוי  10%התגובה הדינמית של הווסת תהיה      

 יסות מתח הגנרטור מרחוק לצורך סנכרון עם חברת חשמל ע"י כניסת מתח חיצונית  ו ו     

 .  GENCON IIשתחובר ללוח הבקרה      

 עם נקודות כוכב נגישה,   WYE, חיבור  Fהמחולל יהיה מסוג אטום, דרגת בידוד     .8
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 לעבודה בחירום.  Fרצופה ו  לעבודה B' יר. דרגת עלית טמפואו ר  מקור      

הכולל בקר מהירות , רגש סיבובים, ווסת  במשאבת הזרקה אלקטרוניתהגנרטור יצויד  . 9

 ם ווסת אלקטרוני רגיל.לא יאושר מנוע ע  דלק אלקטרוני 

בכל המצבים בהתאם לנתונים   1%המערכת תדאג לווסת את מהירות המנוע בגבולות 

 ים: הבא

 בתדר היציאה.  4%עד   3%רום לשינוי  גבעומס י 50%א. שינוי של 

 בתדר היציאה.  7%בעומס יגרום לשינוי של עד  100%ב. שינוי של 

    אוVOLVO ,  קמינס ,  מתוצרת קטרפילרפעימות  4מנוע הדיזל יהיה מקורר מים,  .  10

 לה.  להתנעה ע"י מצברים. לא יאושר מנוע עם הגדשת טורבו כפופרקינס בלבד              

 היחידה תסופק עם מערכת מצברים וכבלי גישור.              

הדיזל יצויד במד חום,  מד לחץ שמן והתקני הבטחה להפסקת הדיזל במקרה של עליית  

ועומד    מנוע הדיזל יהיה מתוצרת אירופית או אמריקאית  ץ שמן, ומהירות יתר.טמפ', לח

ר מנוע דיזל שאין לו אישור  שיר. לא יאולמניעת זיהום אוו   4בדרישות התקן האירופי יורו  

 התקנה במדינות האיחוד האירופאי או בארה"ב. 

 ברזים   המנוע יצויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חימום, ווסת חימום, .  11

         וצינורות גמישים. גוף החימום  יורכב על היחידה ויחובר למנוע, לצינורות 

    בגוף חימום למניעת  המקרןד יה. כ"כ יצו הגמישים ולברזים בכניסה וביציא

 הקפאת המים במקרן ובצנרת המגיעה אליו. עבודת המתקין כוללת חיבור גופי  

 החימום לרשת החשמל. 

 כהשלמת לתוכניות ועל כן לא מן ההכרח הוא כי כל   את המפרטהקבלן יראה  .  12

 העבודה הדרושה תהיה מתוארת גם במפרט זה.

 סודי ונהירים לו היטב כל דרכי העמסה,  יבדק באופן  הקבלן מאשר כי  .  13

המכני   הציוד  כל  של  והפריקה  להובלתו    ההובלה  האחריות  את  מקבל  והוא  והחשמלי 

אשר יובא מחו"ל וכן להובלה תקינה של כל הציוד  ל הציוד  התקינה, מהנמל בארץ, של כ

 אשר יקנה או ירכוש בארץ או יסופק ממחסנים הנמצאים בארץ.  

   עבודות צבע    14

הקבלן יצבע את מערכות הצינורות המיועדות למים, דלק, פיקוד חשמלי וכו'. בגוונים  

בע יסודי אנטי  שכבות צ 2שונים לפי הוראות המפקח, הצביעה )אחרי ההרכבה( תעשה ע"י  

רוזיבי ושני שכבות צבע סופי. הקבלן יתקן את כל הנזקים שיתגלו לו בציוד כתוצאה וק

 ת וכו' לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח יפגיעה מקר  מהובלה, הרכבה,

 מערכת הדלק  .15

( החיבורים למיכלים 40כל הצינורות למערכת הדלק יהיו שחורים, ללא תפר )סקדיול  
על ידי אוגנים או על ידי הברגה בהתאם לדרוש. הצינורות ינוקו היטב יעשו  ולמגופים  

הם. בכניסת דלק למנוע  ב לק ראשונה באוויר דחוס, הן עם סיום העבודה והן עם העברת ד
 יש להתקין מסנן קדם מפריד דלק מים עם אפשרות לריקון מים בתחתית. 

 מערכת הפליטה       . 16

 מיש פלב"ם מצויד באוגנים בשני קצותיו . חבר ג. מערכת הפליטה תכלול מ16.1

ין.  ילבנ . דודי השתקה יהיו מטיפוס עירוני מחוברים בטור להוצאת המפלט אל מחוץ 16.2

 DB60י ההשתקה יחושבו כך שעוצמת הרעש המרבית מצינור הפליטה לא תעלה על  דדו
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לה ה נפימטר. קוטר צינור המפלט יחושב כך שלמרות דודי ההשתקה לא תהי 3במרחק 

 בהספק היחידה. 

 . יש למגן את צינור המפלט לכל אורכו בהגנה מפני נגיעת אדם וכוויות. 16.3

 

   יצוניליטר ח  2000מיכל דלק   .כז

מ"ק ,    2  מיכל דלק בנפח לכך ) בתוך עוקה מבטון (  ן יספק ויתקן במקום המיועדלהקב

 עשוי מפח פלדה לפי פרט סטנדרטי. 

עם ברגים ואטם , מד גובה דלק, פתחים למילוי,  סגור  מיכל הדלק יכלול פתח כניסה 

בתוך עוקה לאוורור וליניקה וכן גם סידור מתאים להארקה. המיכל יותקן מעל הקרקע 

, הידוק קרקע והכשרת השטח כולל  30-בטון אותה יבנה ויספק הקבלן עשויה בטון ב מ

פתח   הראשי .   מתכנןמצעים והידוק , זיוני ברזל , איטום וכ'  והכל בהתאם להנחיות ה

ספקה והתקנה של מיכל  אהכניסה יהיה בעל מכסה עם סידורי נעילה במנעול . מחיר 

אימות , מחברים וחיבורים לצנרת היניקה, המילוי  תת, קשתות מהדלק יכלול קטעי צינורו

מפתחות מתאימים,  3והאוורור, הצביעה כמפורט, חפירה הדרושה והיציקה. מנעול עם  

שלמות בהתאם לפרט סטנדרטי.  צביעת המיכל תבוצע באתר לפי  תקן בהכל מסופק ומו

 הוראות המפורטות להלן: 

 ים:ניקוי הצינורות, המבנים והמיכל. א

ילת עבודות הצביעה, יש לנקות היטב את הצינורות , המיכל והמבנה מכל לכלוך ,  חלפני ת

טולואין ובנזין. הסרת שמנים וחלודה. הניקוי יבוצע בעזרת ממיסים אורגניים כגון: נפט, 

 חלודה תעשה באחת מהשיטות הבאות, כמצוין במפרט הייעודי. 

 . AS2.5ניקוי חול לדרגה שבדית  .1א.

. אין לצבוע  ST2רת מברשות פלדה, מגרדות ומשחזות לדרגה שבדית זניקוי בע  .2א.

  צינורות, מיכל או מבנה פלדה לפני שהוסרו ממנו כל סייגי הריתוך הדבוקים למתכת.

 שעות אחרי ניקוי החול יש לצבוע את צבע היסוד. 3מקסימום  

 צביעה בצבע יסוד:. ב

. עובי השכבה AB-13אבץ   טיסוד כרומ הצביעה תעשה לפי הפרוט הבא: שכבה של צבע

 שעות. הצבע יצבע בהברשה בגלילים או בהתזה בציוד איירלס. 24מיקרון. זמן יבוש  70

 . צביעה בצבע עליון )סינטטי(:1ב.

  -הקבלן יקבל את אישור המהנדס לבחירת יצרן הצבעים וטיב הצבע. הצביעה בצבע עליון  

 בשתי שכבות.  

 מיקרון.  30לבן בעובי    ןסופרמט גווסופרלק ו -שכבה ראשונה 

 מיקון.   30סופרלק מבריק או "איתן" מבריק בעובי  -שכבה שני 

ד זמן יבוש בין השכבה את הצבע יש לצבוע מקסימום שבוע ימים אחרי צביעת צבע היסו

שעות. הצבע העליון ניתן לצביעה   48שעות מקסימום   24הראשונה לשניה יהיה מינימום 

או באיירלס. גוון הצבע העליון יהיה לפי הרישום במפרט   לבריסוס רגיבהברשה בגלילים, 

 הייעודי.  
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 יישום הצבעים: .א

תעשה בתנאי יובש. אין  יש לבצע את העבודה לפי הוראות יצרן הצבעים. עבודות הצביעה 

. שיטות   85% -והלחות היחסית גבוה מ  Cמעלות  5 -לצבוע כשטמפ' הסביבה היא למטה מ

על זמן הייבוש ותנאי מזג האוויר ניתנות ע"י יצרן הצבעים   וכן ההוראות היישום והדילול

 ומחייבות את הקבלן. 

 :מדידה ומחירים  .ה

 כללי: . 1

לה, התקנה, חיבור, הפעלה ניסיונית, הרצה, הדרכת מחיר היחידה המסופקת כולל גם הוב 

טי המשתמש. אספקת חוברות הדרכה הכוללות רשימת פעולות במקרה של תקלה ופר

 ת של היחידה. ור יחברת הש

 בדיקות, ניסיון והפעלה:. 2

קת המערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן   עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדי

. הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי ההחזקה ללא  ציגי מל"חונ המפקח ונציגי המזמין 

 תוספת תשלום. 

פחת .4 עבור  תוספת  כל  ללא  השלמתה  עם  תימדד  או  העבודה  שאריות  ומרים  ח, 

חומרי  שנפסלו. מחירי העבודות המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל  

ישולם ולא  וכו'  כבל  כניסות   , מהדקים   , ברגים  שלות,  כגון  בנפרד.    העזר  עבורו 

העבודה כוללת גם ביצוע חורים, שרוולים , חציבות בקירות ותקרות בטון למעבר  

צ מפלט,  צינור  כבלים,  צנרתעלות  מים,  או    תנרת  שרוולים  וביטון  וכיסוי  דלק 

 חציבות אלו לאחר סיום העבודה. 

 

 חזקה א י שירות. ו

שרותו לתת שירותי  עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפ

חזקה ליחידה שהתקין. העבודה ו/או העבודות שתבוצענה ע"י צוות עובדים מיומן ובקי  א

 דה המפורטת במכרז זה.יחזקה של היחא בעבודות ההרכבה וה

 אחריות . ז

ולפעולה התקינה של היחידה לשביעות רצון    הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים

ך קבלתה הסופית של היחידה באתר. המתקין יהיה  חודש מתארי 24המזמין למשך 

ות  אחראי לציוד, להובלתו ואחסונו. בתקופת האחריות יחולו על הקבלן כל העלוי

 תן:  ירותי האחריות שישהכרוכות ב

 ות אחזקה בהתאם למפרט הטכני. . כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבוד 1

 . השימוש בכלי עבודה. 2

 ה לאתר וממנו. . הוצאות נסיע3

 . הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של הקבלן ועובדיו. 4

 האחזקה. . הוצאות הקשורות לניהול הרישום של עבודות5

 ווח.ר. 6

ם והדגמים . הצעת הקבלן תכלול את פרוט הציוד המוצע, קטלוג עם סימון האביזריח

 צע. המוצעים ורשימת אתרים ולקוחות אצלם הותקן ציוד והסוג המו

165



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 ציוד מוצע. ט

הקבלן ימלא את נתוני היחידה בהתאם לריכוז להלן. רק הנתונים הרשומים להלן יחייבו  

 פק.של היצרן או הס םשבות בקטלוגיאת המזמין בלי התח

 

  מערכות מיגון ואבטחה אלקטרונים: .20

 הערות  : 

יובל מול  יתואם  שפכים  תחנת  של  והטמ"ס  הפריצה  ומערך  הכניסה  בקרת  י  מערכת 

להנחיות   ,ויבוצע בהתאם  הנחיות  לקבל  יש  יובלי העמק  של  בלווי איש הבקרה  העמק  

 והוראות המנהל והמתכנן .  

המיג • מומערכות  ואבטחה  פריצה  רון  גילוי  ממערכת  בתחנת  כבת  מותקנת  אשר  וטמ"ס 

 השאיבה. 

המערכת תתפקד באופן עצמאי ללא תלות באתר אחר ומחוברת למרכז בקרה ראשי קיים   •

 מין לצורך העברת אינפורמציה והתראות. של המז

 
 .מערכת פריצה  .20.1

 
בר לבקר ויבי הגלאי יח מערכת גילוי ופריצה מבוססת על מערכת בקרה וניהול תחנה רכ 

 התחנה.
מלוח חשמל הראשי  UPSהמחובר למערכת  12VDC רכיבי הגילוי יוזנו מספקי כח 

 בתחנה. 
צעות מגעים יבשים בכרטיס כניסות רכיבי הגילוי יעבירו התראות למרכז בקרה באמ

 בבקר ראשי, הפעלת הסירנה תבוצע ע"י מגע יבש בכרטיס יציאות בקר. 
 הגילויפירוט רכיבי  20.1.1

 מגנטיים גבול  מפסקי .1

 גלאי נפח להתקנה פנימית  .2

 גלאי קרן מפוזרים באתר להתקנה חיצוניים. .3

 
 מפסק מגנט מיקרוסוויטץ':  20.1.2

מגנטיים   - מפסקים    HEAVY DUTY  HIGH SECURITYמאפייני 

 שקועים או בהתקנה גלויה וצורת התקנתם:

 
יותקן - עצמו  והמגנט  הדלת,  משקוף  על  תהיה  המפסק  הדלת    התקנת  על 

)העצמ מתכת  דלתות  על  להתקנה  המותאם  מסוג  יהיה  המפסק   .HIGH 

SECURITY  יהיו המגנטים  עץ,  או  אלומיניום  לדלתות  שקועים  או   )

  :מתוצרת

SENTROL     או ADEMCO  .בלבד. דפי אפיונם יצורפו להצעת המחיר 
 

)יעבור למצב אזעקה( כאשר תיגרם תזוזת הדלת )התרחקות   - יופעל  המפסק 

 ס"מ ויותר מצד מנעול הדלת.  1פתיחתה,  ב עק ת מהמשקוףהדל

 
המפסק והמגנט יותקנו מצדו הפנימי של האתר ובחלקו העליון של משקוף   -

 הדלת ומצד המנעול.  
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יו - לא  היא  המפסק  כאשר  הדלת  מתנודות  אזעקה(  למצב  יעבור  )לא  פעל 

 נעולה. 

 
גישה  - תתאפשר  שלא  כך  החשמליים,  לחבורים  מכסה  עם  יהיה    המפסק 

 ק ללא פירוק המכסה, ובעל צינור שרשורי מתכתי אינטגראלי. סהמפלחיבורי 

 
 המפסק יכלול מפסק טמפר )תקלה( במקרה של ניסיון פגיעה בו.  -

 
 מעלות צלזיוס.  0-60בה של המפסק יעבוד בטמפ' סבי -

 
 המפסק יופעל במתחים והזרמים הבאים:  -

 W 0.25-100 VDC 7א. מעגל סגור  
 א תגרם פריצה. למתח זה , עד VDC  20מעגל פתוח  ב.

 
 מחזורי עבודה )פתיחת וסגירת המפסק(.  1,000,000אורך חיים של המפסק    -

 
 ANTI MASKגלאי נפח פסיביים   20.1.3

 
מ - יהיה  הנפח  או  גלאי  וילון  רגיל,  פסיבי,  א.א  או    360סוג   ANTIמעלות/ 

MASK    או המתכנן  עם  ותואם  מדויק  מיקום  פנימיים.  בחללים  להתקנה 

 . המזמין קח אוהמפ

 
   ANTI MASKמעלות לגלאי רגיל, או    120זווית הזיהוי של הגלאי הפסיבי:   -

 מעלות.   360מעלות לגלאי וילון או לגלאי תקרתי  5או 

 
יהיה   - איכות  U.L.Cאו     VDEאו    U.Lתו  לגלאים  בעלי  יהיו  הגלאים   .

כדוגמת   ביותר  מטובה  פחות  באיכות  בגלאים  שימוש  יורשה  לא  גבוהה, 

NAPCO , ROKONET,OPTEX TAKEX . 

 
 של רכזת ההתרעות. VDC 12גלאי הנפח יוזן ממקור מתח   -

 
 VDC 3רגישות הגלאי לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפעו משינוי   -

)טמפר( ופתיחתו לו הרגעית תפעיל התרעה  יהיה מוגן במפסק מלכוד    הגלאי  -

 שעות.  24במערכת. חיבור הטמפר יהיה במצב 

 שעות. 24יחובר במצב  MASK -ה ANTI MASKבגלאי                   
 

מטר    20  -הגלאי יהיה בעל מספר אונות גילוי. אופיין הגילוי שלו יהיה יותר מ -

מ' קוטר גלוי    8  -וילון, ומטר לפחות לגלאי    15  -ו   אורך הטווח לגלאי הרגיל,

 מ'.  2.8לגלאי תקרתי בגובה התקנה של 

 

167



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

טח הגילוי הנדרש כולל מתחת  שנקודה שהיא בלגלאי יהיה כושר גילוי בכל   -

 לגלאי עצמו. 

יופעל בכל עת בה אדם יעבור בהליכה, יזחל או ירוץ, באזור הגילוי,   - הגלאי 

גודלו, או  בלבושו  תלות  ובטמפ  ללא  אונות  שתי  מבחציית  סביבה   '-  0-36  

 מעלות צלזיוס. 

 
  )פירו  DUAL ELEMENT  DETECTORאלמנט הגילוי של כל גלאי יהיה   -

 חשמלי כפול( 

 
עקב - הגילוי  רמת  תרד  ולא  שווא  אזעקות  תגרמנה  לא  הנפח  רעשים    בגלאי 

החיצונית   הסביבה  בטמפרטורת  שינויים  או  וחשמליים  אלקטרומגנטיים 

 אתר בכל ימות השנה. השוררת ב

 
(. נורית זאת תדלק כאשר הגלאי נמצא  LEDלאי הנפח תהיה נורית חיווי )בג -

ז חיווי  מטרת  אזעקה.  בזמן  במצב  להקל  תהיה  כה  הגלאי.  ובדיקת  וונון 

חוט   או  מפסק  ע"י  וקלה  פשוטה  בצורה  זה  חיווי  והחזרת  לביטול  אפשרות 

 קצר.

 
 יעה וישוחרר עקב  ממסר אזעקה של הגלאי יהיה משוך בזמן רג  -

 .FAIL SECUREנפילת מתח ו/או מצב אזעקה בגלאי                    
 

 באזעקה.  .N.Oור למצב בברגיעה ויע .N.Cמצב חיבור החיווט לגלאי יהיה  -

 
 פולסים  3עד   1לגלאי יהיה מונה פולסים.  -

 
 הקבלן מתבקש להעביר דף אופיין הגלאים ביחד עם הצעת המחיר.   -

 
 עת סנוור ישיר )רעש לבן(.שת פילטר כנגד השפהגלאי יכיל עד -

 
התקן   - לגלאי  יצורף  ייחודי  מצב  או  בזווית  התקנה  שתידרש  מקום  בכל 

 . ל במחיר הגלאי, כן כלולה במחיר יחידת כתובת(ו התקנה זו )כלהמאפשר 

 
 גובה התקנת הגלאי יהיה עפ"י הנחיות היצרן.  -

 
 הנדרש. ילוי באזור בגלוי עדשות הניתנות לכוונון, יכוונו לגובה הנדרש לג  -

 נגדי שמירת קו יותקנו בתוך הגלאי.  -

ת בחיווי  שעו   24, אשר יחובר במצב  ANTI MASKהגלאי יהיה בעל תכונת   -

מגילוי רגיל, ויתריע כאשר מנסים לכסות את הגלאי בצורה כלשהי בכל    דנפר

 ס"מ מהגלאי.    50 שעות היממה ובכל שיטות הכיסוי עד טווח של 

 

168



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

  ציוד אזוריארון  .20.2
 

מסוג   - יהיה  ובפרט  הארון  בסכימות  כנדרש  מגולוון  מפח  עשוי  מתכתי 

בשתי שכבות צבע  וות צבע מקשר  מ"מ וצבוע בשתי שכב  3המצורף , עובי דופן  

לצביעה ימית. והוא יהיה מסוג    109A סופי על בסיס פוליאסטר, לפי מפרט  

,    תכספת בעל דפנות כפולות ומורכבות בצורה אנטי וונדאלי למניעת פריצות 

  ולתקשורת למרכז הבקרה. , פריצה  בארון יותקן כל הציוד התומך למצלמות  

יופרדו בשלושה מחיצות אופקי  ושלושה דלאשר  עם רתקים  תות  פנימיות  ות 

תלייה ורתק כפול    דלת קדמית : מתכתית על צירים עם מנעול.לכל מערכת  

עבורו    . וונדאלי  ומעשה  פריצות  אחוריתלמניעת  מותאמת    דופן  קבועה 

במידות  ל בעמידה  המתכנן    80/210/60התקנה  ע"י  שיאושר  פרט  לפי   . ס"מ 

 בלבד  .  

 
ת תפקידם והמעגל החשמלי  וו בעברית אודכל פרטי מערכת החשמל ישולט -

פוליאסטר שהודפסו   ייעשה באמצעות מדבקות  אותו הם משרתים. השילוט 

פרדות עבור ז"י, ז"ח  נ החיווט בתוך הארון יעבור בתעלות    . במדפסת ייעודית

 ובקרה. 

 
 ממדי הארון יותאמו לציוד המותקן בו ולתנאים התרמיים שציוד זה יוצר.  -

 
בעל  הארון   - להגדרות  ידה שתבטיח שממי יהיה  על טמפרטורה מתאימה  רה 

בו המותקן  פתחי    הציוד  מאווררים.  כגון  אויר  תחלופת  התקני  בו  ויותקנו 

צורך יותקנו מאווררים להוצאת  האוורור יכוסו בסבכה דקורטיבית )במידת  

 אוויר חם(. 

 סטנדרטי   AC V230בארון יותקן שקע יציאת מתח  -

 , כולל   מוגן באמצעות ממסר פחת ומאמ"ת ה . שקע זה יהילשימוש טכנאי                 
 תכליתי לתאורות חרום. -עם ממיר דו LED 1X18Wגוף תאורה                   

 
תאפשר שליפת כל אחד מהמכשירים המותקנים  תהציוד יותקן בארון כך ש -

תחזוקה(. )לצורך  חיווט  או  אחרים  מכשירים  לפרק  מקום    מבלי  לשמור  יש 

 ידי.תעבור ציוד ע (30%שמור )

 
 אל פסק  . 20.3
 

 . למוקד הראשי ולארונות האזוריים UPSתסופק מערכת אל פסק  20.3.1
   רציף להפעלת  VAC 230יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח    20.3.2

 מכשור חשמלי בעת הפסקת חשמל. 
 שעה.  -זמן גיבוי למוקד הראשי   20.3.3
 חצי שעה.  -זמן גיבוי לארון אזורי   20.3.4
 מעלות צלזיוס.  10- -+  50תווך טמפרטורה בפעולה :  20.3.5
 מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול המיועדים לשימוש בחדר       20.3.6

 מאויש.            
 חודשים לכל היותר.  4המצברים שיסופקו יהיו טריים בני     20.3.7

169



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

                          עבר בין מקורות מכך שה ON-LINEיסופקו מכשירים בטכנולוגית ~    20.3.8
 ( אזעקות שווא וכד'. RESETפעולת הצרכנים, איפוס )א יגרום להפסקת  ל ההזנה 
 מגנראטור.   הזנה ממתח רשת או 20.3.9

 . V230 AC+-15%מתח כניסה   20.3.10 
 הציוד יוגן מפני התופעות הבאות :. 20.4
 

 תח הרשת. הפרעות ,שינויים ועיוותים במ -

 ת ברק ועליה במתח הרשת.עפגי -

 כולל חום יתר. -תקלה פנימית  -

 של המצברים. טעינת יתר   -

 ניתוק עומס אוטומטי.  -

 קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.  -

 
הכולל כרטיס תקשורת  או ש"ע מאושר  GNTסדרת   היחידה תהיה כדוגמת גמטרוניקס

 לתקלות והפרעות  .    םתראות וחיוויוחיבורה לסוויץ' המקומי ולמערכת שידור הה

 התראות וחיוויי תקלה: .20.4.1
 

 מערכת הגיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק  -

 דרך הרשת.                  

 י קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה. חיוו -

 התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת  -

 הגיבוי.                  

 דקות לפני נפילה. -10וקנות המצברים כר התראה על הת  -

 לים כב .  20.5
 כבל תקשורת  20.5.1

 
   להתקנה פנימית במתקנים סגורים: כבלים נטולי הלוגנים ומעכביהכבלים  .א

 ( מסוככים  HALOGEN FREE FLAME RETARDANTבעירה )           
 כל   ,מאוזנים AWG 23זוגות עם מוליכים  4בסיכוך כפול המכילים            
 . IBMן , לפי תק כיסוי נומינלי 50%זוג מסוכך וסיכוך רשת כללי של לפחות             

 
 , למעט חתך  לאמור בסעיף הקודםקרקעית יתאימו -תת  התקנה חיצונית .ב

 ; בתוספת מעטה שחור עשוי פי.וי.סי   AWG 20( 3הגידים אשר יהיה              
NYBY  473דרישות ת"י בהמעטה יעמוד בעובי דופן מתאים. חומר 

 
 :  PATCH CORDSכבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב ) .ג

  HALOGEN FREEכבלים גמישים נטולי הלוגנים ומעכבי בערה )          
FLAME RETARDANT  זוגות מאוזנים.  4מסוככים המכילים 
 ייב  . בנוסף יתחAWG 26(3המוליכים יהיו בקוטר מינימאלי של            
 הספק לספק מגשרים תואמים לשקעי הציוד האקטיבי שיותקן             
 T,PZבאתר. הכבלים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת           

 
 
 

170



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 גידי:-רבכבל תקשורת  20.5.2
 
   עובי   ,מ"מ 1-1.25עובי ממוצע של בידוד החוטים לפחות      
 מ"מ.  1-0.9ממוצע של המעטה לפחות      
 C-10עד   70Cמיד בתחום טמפ' של ע ים,ם יהיה בצבעים שונ טיו בידוד הח           

 קרקעית    -, להתקנה תתPVCהכבל יהיה מסוג כבל רב גידי גמיש, במעטה             
 להתקנה חיצונית.  UVמוגן            
 המוליכים יהיו שזורים, מנחושת אלקטרוליטית מורפית              

                   מ"מ )בהתאמה לעומס 0.254 7במשה  AWG(22(3לת, לפחות  ומבוד             
 מוליכים בכבל.  2לפחות (, המתוכנן            

 
 
 הבאים: מערך תקשורת ייבנה מהמרכיבים  20.6  

בכל התחנות   .א יותקנו  , אשר  כנדרש  יציאות  עם מספר  מנוהל  )סוויץ'(  מתגים תעשייתיים 

 ובמוקד הראשי. 

 . G3 , HSUPA פס רחב בטכנולוגיית דור ל  GPRSאו   GSMמודם סלולרי  .ב

 מערך קליטה ושידור הכולל תורן לשיפור איכות ויחידת הגברת קליטה )אנטינה( כיוונית.  .ג

ולמניעת  כניסות לא מורשות ותוכניות זדוניות לרשת תקשורת דוגמת    יחידת הגנה לפריצה .ד

FORTINET. 

 בין תחנות ומוקד צפייה. תקשורתל  APN( בנית והגדרת רשת תקשורת אירגונית )ענאן .ה

הביטחון   .ו כל מערכות  הנדסי המחברת  / מתקן  בתחנה  פנימית  והגדרות רשת תקשורת  בנית 

לכניסו הרשאות  כולל  בתחנה,  בין  וההתראות  כללית  תקשורת  רשת  דרך  מורשות  ת 

 התחנות ושידור התראות למוקד ולאנשים מורשים. 

ב .ז וידאו  תכני  ושידור  עיבוד  אופתוכנת   בתחנה     טימליתצורה  ההקלטה  ממערכת  ותמונות 

 ולהתגברות על הפרעות ונחיתות ברשת סלולרית.  HDלהקלטה במוקד צפייה באיכות 

 מתג תקשורת )סוויטץ'(:  20.6.2

הביטחון  ב .ז כל מערכות  חיבור  למטרת  ויסופק מתג תעשייתי  יותקן  צפייה  ובמוקד  כל תחנה 

 בתחנה. בתחנה ושילובם ברשת תקשורת מקומית 

יה ה .ח וימתג  כנדרש  כניסות  מספר  בעל  ומנוהל  תעשייתי  מטיפוס  נוספות    2  -ה  כניסות 

 שמורות. 

  -5ה בתום טמפ'  ובעל יכולת עבודה בסביבה קש   DINהמתג יהיה מיועד להתקנה על פס   .ט

 .95%מעלות ורמת לחות  70עד 

מנוהלים   .י יהיו   TX 10/100/1000 ובתקשורת  ENTERNET TCP/IP הפורטים 

POE . 

 .  230/24V המתג כולל ספק כח   24VDC ה מתח עבוד  .יא

בלבד  .יב יפנית  או  אירופאית  או  אמריקאית  ומתוצרת  מוכרות  מחברות  יהיה   המתג 

 .CISCO או שניידר או  HP דוגמת 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 מודם סלולרי:   6.320.

מוקד  .א ובין  התחנה  בין  תקשורת  יאפשר  אשר  סלולרי  מודם  ויותקן  יסופק  בתחנה 

 ראשי.

לת .ב יתאים  פס המודם  סלולרית  דור     GPRS   ,GSMרחב    קשורת    G3בטכנולוגיית 

HSUPA . 

  2לאפשרות שידור וקליטה באמצעות      SIMכרטיסי    2במודם הנ"ל תהיינה הכנה עבור   .ג

 שונות.חברות סלולריות 

מעלות    70עד    5המודם יהיה מטיפוס תעשייתי לעמידה בסביבה קשה בטווח טמפרטורות   .ד

 . DINנה על פס ומיועד להתק  95%וברמת לחות 

 דם יהיה בעל הכנה לחיבור יחידת מגבר אות )אנטינה(.והמ .ה

או     HPהמודם יהיה מתוצרת חברה מוכרת  אמריקאית או אירופאית או יפנית דוגמת   .ו

CISCO  אוAIRLINK  אוDIGI . 

 כניסת אנטינה תהיה מוגנת נגד קצר או פגיעת ברקים או מתחי יתר.  .ז

מיועד   .ח יהיה  בסביבה  המודם  הכלעבודה  רועשת,  או  וחשמלית  ברשת  הפרעות  ללת 

 שדות מגנטים והרמוניות כמו מנועים ווסתי מהירות ומתנעים רכים.

לכרט  .ט תקשורת  התחברות  וניתוב  זיהוי  יכולת  בעל  יהיה  )ספק   SIMיס  המודם 

המידע  בהעברת  השפעה  ללא  יותר  טובה  ושידור  קליטה  איכות  בעל  תקשורת(  

 יד. שי במשרדי התאג והתכנים לשרת הרא

ה  .י כמו    SIM  -כרטיסי  עצמאי  תקשורת  מערך  עם  וותיקות  תקשורת  חברות  משתי  יהיו 

 לא יאושר ספק תקשורת ווירטואלי. פלאפון, סלקום, אורנג'. 

 ת: יחידת הגברת או 20.6.4

 יחידת הגברת אות מורכבת מהאלמנטים הבאים:

 תורן לשיפור קליטה: 20.6.4.1

פלדה .א מצינור  עשוי  בקוטר  התורן  ובגובה  2  מגולוון  דופן    6  אינץ'   ועובי  מ"מ    4מטר 

 ושלם לכל אורכו. 

התורן יקבע לגג תחנה או בנין בנקודה הכי גבוהה על בניין  תחנה או בריכה. מותקן על   .ב

מ"מ, ההתקנה   20ס"מ ועובי דופן    50לטת פלדה עגולה( עגול בקוטר  בסיס מפלנץ' )פ

מבנה בגג  קידוחים  ללא  הגג  על  לדו  תיעשה  מוצמדת  מחאו  באמצעות  גג  רים בפן 

 אומגה מתאומים.

בקוטר   .ג פלדה  כבל  ע"י  מתיחה  באמצעות  לבניין  יעוגן  לפחות.    8התורן  מגולוון  מ"מ 

 המתיחה תהיה לשלוש פינות לפחות.

ממ"ר מבודד מתחתית התורן עד יציאת    10צע הארקה נגד בקרים ע"י מוליך  לתורן תבו .ד

מבנה  יסודות  הארקת  ממערכת  לאלקטרודה    חוץ  להנאו  בהתאם  יית ח עצמאית 

 המתכנן. 
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 יחידת הגברת אות פסיבי )אנטינה(:  20.6.4.2

בתדרים   .א ועומדת  כיוונית  אנטנה  מטיפוס  אנטנה  תותקן  הנ"ל  התורן   9DBI לראש 

 . G3 פנון תדרים לתקשורת דור ומתאימה לא

 עד  1800MHZ בתחום תדרים  RFהאנטנה תכלול כבל קואקסיאלי המתאים לשידורי  .ב

2100MHZ  ועומד בתקןSMA. 

דוגמת  מ .ג וברקים  יתר  הגנת מתחי  יחידת  כולל מחיר  האנטנה   CN-UB-280DC חיר 

 PHOENIX CONTACT  תוצרת 

 אומיים לתקשורת סלולרית. ל-האנטנה תעמוד בכל התקנים הישראליים והבין .ד

האנטנה הנ"ל תהייה בכפוף לאישורים והנחיות משרד התקשורת וכל הגורמים הצבת   .ה

 הנוגעים לדבר.  הרלוונטיים

 יחידת הגנה לרשת אירגונית:  .4.3620.

במוקד ראשי או במשרד התאגיד תסופק ותוקן יחידת הגנה לרשת אירגונית מכניסות 

 . לא מורשות או מתוכניות זדוניות

 . FORTINET 6OS UTM יחידת ההגנה תהיה דוגמת 

ה והרשאת  מחיר יחידת ההגנה כולל תכנונה, הגדרתה כולל הגדרת מדיניות אבטח

 אם לדרישות וצרכי התאגיד. תכניסות בה

 משטר עבודת מערך תקשורת: .20.7

מערך התקשורת מיועד לחיבור בין אתרים משניים ומרוחקים למוקד  ראשי להעברת  .א

 טתם ואחסונם בשרת במשרדי התאגיד. ממערכות אבטחה בתחנה כולל קלי התראות

וקד נוסף  מ למוקד בתאגיד ולכל  מערך התקשורת בעל יכולת לשידור התראות מהתחנה   .ב

אשר יקבע על ידי התאגיד כמו מוקד "עיר ללא אלימות" ובנוסף לכך לשידור התראות 

ו סמרטפונים של אנשים או במייל למחשבים ניידים או טאבלטים א   SMSבהודעות  

 יד בתאגיד. בעלי תפק

צ  .ג ממוקד  לתחנות  ישיר  בשידור  לצפייה  מבוקרת  כניסה  לאפשר  מיועד  או  המערך  פייה 

 ר בעל הרשאה לכניסה מאושר על ידי התאגיד. חמכל מקום א 

כניסות   .ד גם לשינוי פרמטרים או  נתונים תכנים מהתחנות  מערך התקשורת מיועד לשדר 

 י התאגיד.  מורשות לאתר ע"י אנש 

לשדר התראות על תקלות במערכות האבטחה שאינן פריצות   מערך התקשורת מיועד  .ה

 או מעשה חבלה כדוגמת :

 בהזנת חשמל. נתק  .1

 (. SIMד מאפיקי תקשורת )חנתק בא .2

 נתק בתקשורת  ברשת מקומית בתחנה.  .3

 חוסר בטעינת מצברים.  .4

 . N.V.R  -התראה על הפסקת או הפרעות בהקלטה ב  .5

 או נתק באחת המצלמות.  התראה על תקלה .6
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 ברכזת פריצה או באחד מאביזריה.  התראה על תקלה או נתק .7

 זריה. יכניסות או באחד מאבהתראה על תקלה או נתק ברכזת בקרת  .8

 התראה על תקלה או נתק או הפעלת מערכת גילוי אש או כיבוי אש. .9

 

 . הוראות כלליות למערכת תקשורת:20.8

 

אריזתם המקורית. כל קים לאתר יהיו חדשים ובכל הציוד והחומרים המסופא . 20.8

 האביזרים יהיו מסומנים בשם יצרן דגם מוצר.

נות אטומים, עם כניסות כבלים  וקופסאות אטומות ואר כל הציוד יותקן בב. 20.8

 . IP66 מטיפוס  אנטיגרון לאבטחת ורמת אטימות 

שנים לפחות   3של שנים , כל הציוד יהיה עם ניסיון  3כל הציוד יהיה עם אחריות 20.8

 זהים לאתרי התאגיד. באתרים

דם עם ציוד  הקבלן יציג עם מתן הצעתו את פרטי הציוד המוצע על ידו, הניסיון הקו

 המלצות ממקומות בהם הותקן ציוד זה.  זה כולל 

מודגש בזאת כי , כל ציוד שאין לו ניסיון מוכח בשטח דוגמת הפרויקט הנדון והכולל  

שנים באופן   3ד, העובדות לפחות יחידות קצה כל אח 20ים פרויקטים הכולל  3לפחות 

שר ויפסל על הסף  מלא ומושלם עם המלצות מוכחות מהמזמינים השונים , לא יאו

 כל יכולת ערעור של הקבלן.  אלל

באחריות הקבלן השגת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים להפעלת המערכת עפ"י חוק  20.9    

 להפעלה מושלמת. 

 

 ס(: ”במעגל סגור )טמ מותמצל מערכת •

 

ונפרדת ס”הטמ מערכת .א עצמאית  שידור   תהיה  כולל  מקומית  הקלטה  מרחוק,  לצפייה 

תהיה מתוצרת יצרני    ס”הטממערכת  .  כז הבקרהר)שרת( הממוקמת במ  והקלטת במערכת

כדוגמה   ידועים  או    ש"ע.או   SAMSUNG או  BOSCHציוד  תוצרת ארה"ב  יהיה  הציוד 

 אירופה או יפן.  

עפ"י בחירת המזמין הכולל עמידה בתנאי הסייבר לפי     NVRההקלטה תהיה מסוגמערכת   .ב

 המלצת הרשות ורשיונות בהתאם  .

 פורמט וידיאו סיגנל והצגת נפרדת נתונים תקשורת תלנקוד בחיבור תבצעי השידור .ג

 ס”הטמ ממערכת התראות  למערכת שו''ב.מערכת תהיה בעלת ממשק מלא  .  265Hדחיסה 

 . 20mA~4אנלוגית  תקשורת יציאתמ  אנלוגית תקשורת ג”ע רבאת לבקר יועברו

אלי או  דוונ-בזיווד אנטי ץ  איכותיות להתקנה בתנאי חו   צבעוניות   ( IP)   תדיגיטליו  מצלמות .ד

    .קשיח בזיווד

 דיגיטליות.  ושחזור הקלטה מערכות .ה

 .במתקן  הספק עם סיור לאחר המפורט התכנון בעת ייקבעו באתר המצלמות מיקום .ו
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 החשמל אשר תוזן מלוח   UPS)אל פסק )   יסופק ממערכת ,ס"הטמ מערכתל הזנה מתח .ז

 הראשי  באתר. 

 חיצונית התקנה סוגמ ההתקנה .תר התחנהלהתקנה בא מיועדות הנדרשות המצלמות .ח

 ציוד ,ומגופים משאבות ,דלקמיכל   ,שערים ,במתקן )גדרות פתוח  שטח לכיסוי ומיועדת

 חיצוני(. 

החפץ   או/ו הדמות של משמעי וחד  ברור זיהוי תאפשר שתותקן המצלמ כל כי נדרש .ט

 והתקנה אספקה  להבטיח ועליו הספק על חלה התמונה טיב על  כוללת  האחריות .הנצפה

)  תנאי  בכל שתפעל מצלמה כל  של ר תביו הטובה הסביבה לילה(/יוםהתאורה   ותנאי 

 .המפקח של רצונו לשביעות  ,לאתר םהאופייניי

לתנאי   מותאמת תהיה מצלמה התקנת  .תרבא הקיימת בתאורה תפעלנה המצלמות .י

 י לכיסו בדיקה  המפקח בנוכחות יבצע  הספק  .מיועדת היא  אליה הכיסוי בגזרת הסביבה

 . מצלמה לכל עשה סוג וכן מצלמה כל של הצפייה גזרות

 
    מערכת של השונים לרכיבים מתייחסים הכמויות בכתב המחיריםי"א      

 ובלה לאתר כולל כל החומרים, האביזרים,  המצלמות אספקה והתקנה  וה            
  מערכותב שילוב בידוד שנאי קו, מגברי הכבלים, חיווט הציוד והכלים,             
 לדרישות  בהתאם ס"הטמ מערכת להפעלת הדרוש יתר וכל הרצה ,אחרות           
 .המלאה רצונו ולשביעות התאגיד          

 משך שנתיים מסיום העבודה וקבלת המתקן   י"ב   מתן אחריות ושירות למערכת ב 
 על ידי המזמין.    
   

 :המערכת רכיבי
   מצלמות:

להתק  .א קבועות  צבע  לתנאי  מצלמות  מותאמות  )חנה  זיווד  )ׂ  OUTDOORיצוניות  כולל 

מתאים אשר יותקנו באתרי התאגיד על עמודי תאורה או על קירות חיצוניים. המצלמות  

 בהתאם לדרישות המזמין.  IPמצלמות  הנ"ל יהיו מטיפוס אנלוגיות או

פנימיות   .ב צבע  )תחנות(. המצלמות    DOMEמצלמות  מבנים  בתוך  כיפה( להתקנה  )מצלמות 

 ישות המזמין.בהתאם לדר IPצלמות  מהנ"ל יהיו מטיפוס 

באלמנטים   .ג מוסתרים  באתרים  סמויה  להתקנה  צינור(  )מצלמת  זעירות  צבע  מצלמות 

 בהתאם לדרישות המזמין. IPיפוס אנלוגיות או  יעודים להם. המצלמות הנ"ל יהיו מט 

 . NVRאו  HVRמערכת צפייה והקלטה  .1

 מודם סלולרי לשידור אותות וידיו.  .2

 רון ציוד. א .3

 קרה. לשרת ראשי המרכז הב  התחברות .4

   IP דיגיטליותמצלמות   
תקן   בעל מוקשח פלסטי או מתכתי Antivandalבמארז  (BOX)מצלמות מסוג גוף 

עם עדשות מובנות  במארז  DOMEומים( או מצלמות מסוג  אבק מוגן)IP65 אטימות 
Antivandal תקן אטימות  בעל מוקשח פלסטי או מתכתי IP67(אבק מוגן .)ומים 

 למצלמות: עיקריים יםטכני  וניםתנ

 איכותיות לדוגמה סידרה  צבעוניות( IP) תדיגיטאליו  מצלמות •
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NBN-832   תוצרתBOSCH  אוQNV 7080R   תוצרת SAMSUNG. 

 גה פיקסל(. מ  4) 1280x960של המצלמות לפחות  תרזולוציה מינימלי •

 .H265,MPG-4,MJPEGתמיכה בפרוטוקולים דחיסה   •

 . FPS 25תילירות צפייה מינימאמה •

 (.simultaneous stream 2ערוצים נפרדים  ) 2-תמיכה בהזרמת וידיאו לפחות ב  •

 inch , CMOS-1/3 : סוג אלמנט •

 DC drive: יציאה לצמצם אוטומטי •

 50db<   יחס אות לרעש •

 f/1.2; 2,850ºK; SNR > 20 Dbרגישות :    
1. Color (1x/33ms)                 0.10 lux 

2.  Color SENS (15x/500ms) 0.005 lux 

3. Mono (1x/33ms)              0.05 lux 

4.  Mono SENS (15x/500ms) 0.0013 lux 

120 dB Wide Dynamic Range (WDR) 

Anti-Bloom Technology 
 יציאת אודיו ומיקרופון מובנה. •

 Auto Back Focus (ABF)פוקוס אחורי אוטומטי :  •

 VAC 24או  PoE (IEEE 802.3af class 2) מתח עבודה :   •

 (. VMDאנליטיקה מובנת במצלמה כולל חיישני מעקב ) •

 ללא תלות במצב צפייה.  FOLL IMAGE  -הקלטה ב SDהקלטה ע"ג כרטיס זיכרון  •

 שים להעברת התראות. מגעים יב •

 .SD CARDתמיכה בזיכרון פנימי  •

 , TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),  UPnP , DNSפרוטוקולי נתמכים :   •

DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP v2c/v3,QoS,HTTP,HTTPS, LDAP 

(client), SSH, SSL, SMTP,FTP, and 

802.1x (EAP) 

 100Mbsכרטיס רשת:   •

 sec 1/77,000~1תריס:  מהירות  •

Progressive scan      
 

 עדשות:
 זכוכית אופטית מלוטשת.  חומר העדשה: עדשות קבועות   

המונעים סנוור הנובע ממקור   NDופילטרים  IRעם פילטרים   והעדשות יסופק רים:פילט
  , נורות להט, פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה פלורוסנט אור כמו נורית 

 והצורך 
 8    , מ"מ  6  מ"מ ( 3.6 – 4.5מ"מ, ) 4העדשות תהיינה באורך מוקד קבוע   אורך מוקד:

    1/4"  -ו  1/2למות "צאו תואמות בעבור ממ"מ   25 מ"מ, 12מ"מ, 
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 שניה   1.5 -צמצם אוטומטי אלקטרוני לתגובה מהירה מ   מהירות צמצם: אוטומטי  צמצם
 י תהיה על פי ממוצע אור בשטח הנצפההשפעת אור על הצמצם האוטומט השפעת אור:

 יחס פתיחה:     
1.8 F  מ".  4-12לפחות לעדשות 

 בהתאם לסוג המצלמה 1/4" ו א 1/3או " 1/2ות "מיועדות למצלמ  התאמה למצלמות:
 הערה:

עבור מצלמות מגה פיקסל יותאמו עדשות המיועדות למצלמות מגה פיקסל בנוסף למוגדר 
 מעלה.

 
 ך מוקד משתנה( )אור Varifocalעדשות 

 מלוטשת. פילטרים: זכוכית אופטית   חומר העדשה:
אור כמו   סנוור הנובע ממקורהמונעים  NDופילטרים  IRהעדשות יסופקו עם פילטרים 

 נורית פלורוסנט, נורות להט, פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה והצורך
 אוטומטי   צמצם:

                   שניה 1.5 -וני לתגובה מהירה מ צמצם אוטומטי אלקטר   מהירות צמצם:
 השפעת אור:

 בשטח הנצפה  השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור
 מ".  12-4לפחות לעדשות  F 1.8  יחה:תיחס פ

  1/4" או  1/3או " 1/2מיועדות למצלמות "  התאמה למצלמות:
 העדשות תהיינה באורך מוקד משתנה:   אורך מוקד:

 .  1/3מ"מ מותאם למצלמות " 2.8/  6 •

 . 1/3מ"מ מותאם למצלמות " 3.5/  8 •

 . 1/3מ"מ מותאם למצלמות "  5/  50 •

 
נדרש הקבלן להגיש עדשות תואמות לאורך    1/4" ואו 1/2למות ")בעבור מצ

 (.כמצויןמוקד 
 Focus  -וה   Zoom -לאחר ההתקנה ניתן יהיה לקבע את ה   -כיוון העדשה           

 מבנה:  למצלמות חיצוניות   OUTDOOR –מצלמות אנטי ונדאלי  זיווד  •

בעובי   • אנודייזד  אלומיניום  עשוי  מוקשח  לפחו  2זיווד  פלסט  או   תמ"מ  ים  ימחומרים 

קשיחים   בעובי  מתועשים  פוליאתילן  עשוי  חלון  על    6ובעל  ישמור  אשר  לפחות   מ"מ 

מים וכו'. החלון הקדמי    המצלמה והעדשה כנגד שבירה, חבטות, ניסיון שינוי כיוון, התזת

 ימנע שריטות ויבטיח שדה ראיה בהתאם לנדרש. 

 הזיווד  קדימה/אחורה בתוך יאפשר הזזת המצלמהמותאם לגודל המצלמה וגודל:
 כניסת כבלים: 

 מזג אויר.   כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות  •

 , גמיש ואטום חיבור הכבלים יעשה רק דרך צינור שרשורי משוריין •

הגישה למצלמה תהיה עילית לכיוונן התקנה ותחזוקה ותתאפשר רק לאחר פתיחת  גישה:
 נעילה.   , כוללברגים ייעודיים

 מחמם ומאוורר מבוקרים ע"י תרמוסטט מותאם לתנאי השטח  ולים:לאביזרים כ
Sun Shroud ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של  סנוור פני  )להגנה מ

 יווד(.הז
 מטריצה וירטואלית. 

 ממוחשבת וירטואלית.  וידאו מיתוג מערכת ניהול ושליטה תכלות מטריצת
או   SONYאו  BOSCH או  SAMSUNGתכדוגמ מוכר יצרן תמתוצר תהיה המטריצה

NEC  ע"ש או. 
 במערכת ההקלטה ובלבד שתכיל את כל הפונקציות הנדרשות:ניתן להתבסס על מטריצה 

אותות וידאו    24מטריצה  אשר תאפשר ניתוב של  ניתוב אותות   ואליתוירט סוג המטריצה    .1

 בשולחן. ם מוניטורי 3מסכי פלזמה,   3:סכיםמ  6אל  מהמצלמות  
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 . תאפשר שליטה על מצלמות  המטריצה .2

 
 הגדרות כלליות:

 "תופעות וללא וחדה ברורה תמונה שתתקבל באופן במלואה מסונכרנת תהיה המערכת

 .המסכים גבי על התמונה "גלגול
 :הבאות הפעולות ביצוע תאפשר המטריצה

 מותהמצל חלוקת ,מצלמות של מחזורית  תצוגה   .מסך לכל  מצלמה כל של ניתוב  .א

   .בקבוצות מיתוג וביצוע תולקבוצ והמסכים

 אירועים לפי הצגה :כגון המצלמות הצגת אופן של מראש מוגדרות תכניות קביעת .ב

 בהתאם המסכים ג"ע מצלמות הצגת  ופןלא שונים תסריטים קביעת.וכדומה בקבוצות

 .ההתרעות איסוף ממערכת ההתראה המתקבלת לסוג

 למצבי  עהיקב כולל  לקבוצות הבחלוק מצלמות של סריקה קצב קביעת .ג

 .מסך בכל בתמונה  צפייה ומשך             

 .וכינויה מצלמה מספר ,שעה ,תאריך של  המסך על הצגה אפשרות .ד

 .הקלטה רכתלמע מראש מוגדרות מצלמות ניתוב .ה

 .מראש מוגדרות  והתניות אירועים לפי להקלטה מצלמות מיתוג .ו

 .המערכת מחלקי חלק בכל הוידיאו אות אובדן על התראה ומתן גילוי .ז

 .התראה לכניסות מצלמות בניתוב עדיפות קביעת .ח

תופעות של    מסנכרנתהמערכת תהיה   .ט וחדה ללא  במלואה באופן שתתקבל תמונה ברורה 

על   התמונה  בהצגה  "גלגול"  הדבר  חשוב  במיוחד  המסכים.  מספר    ת סימולטאניגבי  של 

מסכים קבוצת  על  מצלמות  ה  קבוצות  מצלמות  של  בסנכרון  היחידות  וכן  מחוברות 

 בוזרות. מה

 מקסימום  ms 100 -זמן תגובה .י

 עמדות  בין עדיפויות ולקבוע– לההפע עמדות מספר למטריצה לחבר יהיה ניתן

 .השליטה

 אינטגרציה 
באינטגרציה מלאה מול מערכות בקרת ושליטה ומערכות האזעקה,   המטריצה תפעל

ה המתקבלת באחת  מערכת אחרת במתקן כך שהתרעמערכת בקרת כניסות  או כל 
 רכות תעלה על המסכים את המצלמות הרלוונטיות עפ"י תרחישים שנקבעו מראש.עהמ

 ( NVRדיגיטלית ) וידיאו הקלטת מערכת
, SONY  -, אירופה או יפן מיצרן ידוע  כמומערכת ההקלטה תהייה תוצרת ארה"ב

BOSCH  אוSAMSUNG  אוNEC . 
 .IPמצלמות  16או   8  -מערכת ההקלטה תאפשר הקלטה רצופה מ

 
 

 :הבאות הפעולות ביצוע תאפשר רכתעהמ

 .אמת בזמן בוידיאו צפייה .א

 . + שידור אירועים והתראות אודיו ערוץ + וידאו הקלט .ב

 . המוקלט המידע אחסנת .ג

 .וידאו ניהוליחזור ו ש ביצוע .ד
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 .מתאימה בהרשאה במערכת פרמטרים הגדרות .ה

 Frames/sec 25 פייה  והקלטהבמקביל באיכות  צ ל"הנ הפעולות כל את לבצע יהיה ניתן
תכלול  לפחות.    הקלטה   שיאפשר קשיח דיסק המערכת  למשך  מכל שמירת  הכניסות 

 לכל החומר שתאפשר גיבויהקבלן יידרש לספק מערכת גיבוי אוטומטית  שבועיים בנוסף,  

 .לפחות הקשיח למשך שבועיים  הדיסק ג"עהנמצא 

או   קשיח דיסק ג"ע ויהיה המפעיל בותהתער ללא אוטומטי באופן כאמור יבוצע הגיבוי
 .המפקח לאישור  שתוצע אחרת מדיה

לשמור ולשדר  אפשרות תהיה למערכת CD כונן כגון אחר אמצעי או USB כמו התקן  
 (ההקלטה באיכות תהא הנתונים אגירת) לפחות דקות 30 כ של רועיםאי למרכז הבקרה

 (.  ל"הנ האמצעים את  יכלולהמערכת  מחיר )   
של  מידי ואיתור חיפוש שיאפשר באופן הדיסק גבי על הנתישמר המוקלטות תהתמונו
 .חיפוש של שונים פרמטרים פי על ,הנדרש המוקלט קטע או לטתהמוק  התמונה
 ותאפשראמת איכות   בזמן המצלמות בתפוקות וצפייה דיגיטלית הקלטה תאפשר מערכת

 גבוהה  רמהב תהיה התמונה High - resolution, אנשים של ברור זיהוי

 .בשחזור והן בצפייה הן ,ועצמים
 וללא  ההקלטה ביצוע המשך כדי תוך המוקלטות בתמונות צפייה תאפשר המערכת .1

(triplex)  ההקלטה.  לתהליך הפרעה 
 במסך מלא או מסך בחלוקות בצפייה יתמוך ,להפעלה ונוח פשוט יהיה שהמשתמ ממשק
 בחירה.  לפי

 נבחרים.  קבצים להורדת וניחיצ חמרה אמצעי לחיבור אפשרות נדרשת
 

 :מפרט מיוחד . 21
 

 שמירה על מתקנים קיימים ועבודה במתקן חי וקיים :  
 

 קנים, מבנים, מערכותעל הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית על מנת לא לפגוע במת •

 ציוד, צנרת ומערכות אינסטלציה במידה והם קיימים בשטח העבודה או בסמוך לו. 

 

מ • לברר  הקבלן  הגועל  כל  אצל   , המזמין,    הרלוונטיםמים  רראש  את    ול   ץומחו  אצל 

 של המתקנים והמערכות לעיל וכו', העלולים להיפגע במהלך ביצוע העבודות.  מיקומם

 

על    במתקנים וכו', על הקבלן להפסיק את העבודה ולהודיע לממונהבכל מקרה של תקלות   •

 הנדרש והמשך העבודה.כך כדי לקבל ממנו הוראות לטפול 

   

 "י הקבלן יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. ע כל נזק שייגרם  •

 

פעולת   • רציפות  על  ויש לשמור  ופעיל  וקיים  חי  כי העבודה מבוצעת במתקן  בזאת  מובהר 

ך פעולות השיקום והשדרוג ,מחיר הקבלן כולל כל העבודות ההרמה ,  התח"ש הקיימת תו

 שולם עבורן בנפרד.  הניתוק והחיבור הזמניות ולא י
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  המזמין. ידרש ע"י  יחסים לביצוע כל העבודות בכל שעות היממה כפי שי מחירי הקבלן מתי •

ות.  לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשעות שאינן שעות העבודה הרגיל

ו  לילה,יבמידה  כגון  חריגות  עבודה  בשעות  הקבלן  יעבוד  שישי,  ידרש  וחגים    ימי  שבתות 

בה לדרישת  וזאת  מחירל  המזמין תאם  תוספת  כל  פעילותה    . לא  על  לשמור  בכדי  וזאת 

 התקינה והכשירה והרציפה של התחנה הקיים .  

   

הקב • ומראש.  בכתב  הממונה  אישור  טעונה  הקבלן  ע"י  המשנה  קבלני  יגיש  העסקת  לן 

המשנה קבלני  ימים   ,רשימת  שבוע  תוך  הממונה  לאישור  בפרויקט,  להעסיק  שבכוונתו 

 ה. העבודתחילת  ודעה על מקבלת הה 

 

מנופים/עגורנים, וכו'( , חלקיהם והמשא  ,הרמה כלשהוא )במות הרמה  יהשימוש באמצע •

 כלול במחיר היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד .אשר עליהם , 

   

זמ  • עבודות  ( ביצוע  דיזל  או  חשמלית   ( המשאבה  של  והתקנה  ,אספקת  שאיבה  של  ניות 

אספקת מקטעי    נה וחיבור מחדש ,ים , ניתוקי כבלי זי העתקת ציודים  , שינוי תוואי כבל

 כבלים זמניים הינם כלולים במחיר היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד .   

 
   אחריות :  . 22

 כמפורט בהסכם

 אם למפרט זה בוצע בהתיהנני מאשר שהמתקן 

 

 שם הקבלן:_________ 

 תאריך:___________ 

 חתימת הקבלן:_________ 

 

 עבודות טיח
 

 כללי  09.01

יבוצ הטיח  פרק  עבודות  לפי  משרד    -  09עו  של  אחרונה  הוצאה  טיח",  לעבודות  כללי  "מפרט 

 הביטחון ב"מפרט כללי לעבודות בניין" עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן. 

 

 טיח   09.02

יע ת"י  הטיח  בדרישות  ת"י    2  -ו  1חלקים    1920מוד  בדרישות  יעמדו    1731והציפויים 

 . לציפויים גמישים

בעובי   צמנטית  שכ  5הרבצה  חוץמ"מ,  "טיח  כP-2  בת  בעובי  "שליכט"    15  -"  ושכבת  מ"מ 

 מ"מ.  1-2בעובי  

 גרם למ"ר.  150-200 -" בכמות כBשכבת יסוד/פריימר "מחזק תשתית 
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אקרילי בגוון שיורה נציג היזם, לרבות פריימר "בלנקור". מרקם "וניצאנו" שליכט צבעוני  

 דוגמה מאושרת ע"י המתכנן לפני הביצוע. וגוון לפי

 מוקיר או ש"ע מאושר ע"י המתכנן.ררים תוצרת תכל החומ

 

 טיח פנים   09.03

יעשה בשתי שכבות עם    הטיח  ובפני הגג יהיה "טיח לבד".  ובגג המבניםבקירות  טיח הפנים  

 יוונים. סרגל בשני כ

 

 עבודות ריצוף
 

 כללי  10.01

פרק   לפי  יבוצעו  הריצוף  של    -  10עבודות  אחרונה  הוצאה  ריצוף",  לעבודות  כללי  "מפרט 

 ט כללי לעבודות בניין". רביטחון ב"מפמשרד ה

 

 עבודות צביעה
 

 כללי  11.01

"מפרט כללי לעבודות צביעה" הוצאה אחרונה של    –  11עבודות הצביעה תבוצענה לפי פרק  

 הנ"ל.ן ב"מפרט כללי לעבודות בניין" עם התוספות וההשלמות בסעיפים משרד הביטחו

 

 צביעת משטחי בטון חיצוניים 11.02

 ור" או שווה טיב.בשל חברת "טמגמיש -הצביעה במערכת רב

 של "טמבור" והנחיות המפקח.  1יישום על פי דרישות מפרט מצ"ב בנספח מס' 

 מ"מ.  1עד יישום על פי הנדרש במפרט "לסדקים צונמיים" וחיבור  

 

 צביעת שטחי טיח 

וקירות   פנים  טיח  ש"ע,  צביעת  או  טמבור  של  בסופרקריל  תעשה  השאיבה  במכון  מבטון 

 בות.כיקוי בשתי שלאחר אשפרה ונ 

 . 15% - 20% -כ שכבה ראשונה מדוללת במים 

 . 10% - 15% -כ שכבה שניה מדוללת במים, 

 מ"ר לליטר.  5 כוח כיסוי  

 ס(.התזה ללא אויר )אירל יישום  

 יבחר עפ"י לוח גוונים ע"י האדריכל.  גוון 

 

 גמיש של חברת "טמבור" או שווה טיב. -עה במערכת רבהצבי

 של "טמבור" והנחיות המפקח.   1נספח מס' במפרט מצ"ב  יישום ע"פ דרישות

 מ"מ.  1יישום ע"פ הנדרש במפרט ל"סדקים צונמיים" וחיבור עד  
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 צביעת שטחי מתכת  11.03

 כללי  11.03.1

מים,  שטחי מתכת   עם  במגע  באים  ואינם  מגולוונים  בשכבה  שאינם  וייצבעו  ינוקו 

הנ להלן.  עליון כמתואם  צבע  ושתי שכבות  יסוד  צבע  של  וצביעתאחת  היסוד    יקוי 

ייעשו   הצבע  ותיקוני  הסופית  הצביעה  לאתר.  ההובלה  לפני  המלאכה  בבית  ייעשו 

 באתר לאחר הקביעה במבנה.

 או מכוסים בבטון, אלא לנקותם בלבד.  בכל מקרה, אין לצבוע שטחים מעוגנים

 

 שלבי העבודה  11.03.2

 )תקן שבדי( SA 2 2/1ניקוי חול  הכנת המשטח 

 מיקרון תוצרת טמבור או ש"ע.  40בש יבעובי  EA9-EPOXYצבע יסוד  צבע יסוד 

 שתי שכבות של תמה גלס או גלזורית ברק של טמבור או ש"ע. צבע עליון 

 מיקרון יבש.  40÷50כל שכבה בעובי  

 האדריכל. יבחר עפ"י לוח גוונים ע"י  ן גוו

 

 צביעת שטחי מתכת הבאים במגע עם מים  11.04

אחרת,  בשיטה  מוגנים  אינם  אשר  המתכת  חלקי  במג   כל  בצבע    עוהבאים  יצבעו  מים,  עם 

 אפוקסי. 

הצביעה תעשה בבית מלאכה, אלא אם כן אושר אחרת ע"י המפקח. הצביעה תעשה בהתאם  

 להוראות היצרן ובכל מקרה:

ניקוי חול של פני המשטחים  יש לבצ .א )תקן שבדי(    SA  2  2/1הנצבעים ברמה של   ע 

 לפחות. 

 מקרון  120בעובי   88שכבה ראשונה צבע אפוקסי קסיר  .ב

 מיקרון.  120בעובי  88ניה צבע אפוקסי קסיר ששכבה  .ג

 מיקרון.  120בעובי   88שכבה שלישית צבע אפוקסי קסיר  .ד

 

 צביעת צנרת פלדה  11.05

 כללי  11.07.3

פלד  צנרת  חלקי  מוגנים  כל  לא  אשר  יצבעו ה,  אחרת  בשיטה  מבחוץ  ו/או    מבפנים 

מבחוץ ו/או  בריסוס   מבפנים  מלאכה  בבית  תעשה  הצביעה  אפוקסי.    בצבע 

תעשה    ,אלקטרוסטטי הצביעה  המהנדס.  ע"י  אחרת  אושר  אם  בהתאם  אלא 

 וכמפורט להלן.  להוראות היצרן

גו לוח  לפי  יהיו  העליונה  בשכבה  גלויה  צנרת  של  הצביעה  של  גווני    RALונים 

 כמפורט, או בגוונים אשר יאושרו ע"י המהנדס: 

 ירוק בהיר.   -צנרת לחץ שפכים לרבות אוגנים ומחברים  •

 חום.  -ירי מדידה על צנרת השפכים לרבות אוגנים ש שסתומים, מכמגופים,  •

 כחול עמוק.  -צנרת מים  •
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 אדום.  -י אש צנרת כיבו  •

 שחור.  -צנרת דלק  •

 או קולחים צינורות פלדה להולכת שפכים  11.07.4

 צביעה חיצונית  11.07.4.1

להלן כמפורט  תבוצע  גלויה  פלדה  צנרת  של  חיצונית  ולאחר    צביעה 

 קבלת אישור מהמפקח. 

  וי המשטחים מלכלוך, חלודה ושמנים קני   -לצביעה  הכנת משטחים   .1

 לפי התקן  השוודי. Sa 2.5לאחר מכן ע"י ניקוי חול     ע"י ממיסים

ור )או ש"ע( בעובי  של טמב  EA-9צבע יסוד אפוקסי     -שכבה אחת   .2

 יקרון. מ  40-50 יבש של

  30-35צבע  טמגלס  עליון של טמבור )או ש"ע( בעובי    -שתי שכבות   .3

 כמפורט לעיל.  RALונים של ו לפי לוח גה  מיקרון כל שכב

ואישר   תבוצע  במידה  הצביעה  התחנה,  בשטח  צביעה  ביצוע  המפקח 

 כדלקמן : 

חלודה, .1 הסרת  יסודי,  מכני  ניקוי  ע"י  השטח  אבק,    הכנת  לכלוך, 

 ו'.כשמן, חול, שרידי ריתוך ו

יסוד אפוקסי ראסט  -שכבה אחת   .2 ש"ע(  -צבע  )או  של טמבור  בלוק 

 מיקרון. 80-100בעובי יבש של 

)  -שכבה אחת   .3 של טמבור  עליון  בעובי  צבע טמגלס  ש"ע(    30-40או 

 כמפורט לעיל.   RALלפי לוח גוונים של  מיקרון

 צינורות פלב"מ להולכת שפכים 11.07.5

 חיצונית  צביעה 11.07.5.1

תבוצע   הרטוב  לבור  מחוץ  מותקנת  פלב"מ  צנרת  של  חיצונית  צביעה 

 כמפורט להלן :

לודה ושמנים  חים מלכלוך,  ניקוי המשטח  -הכנת משטחים לצביעה   .1

ע"י   מכן  ולאחר  ממיסים  יסודי  ע"י  חספוס  או  קלה  חול  שטיפת 

 . 100÷120באמצעות נייר לטש מס'  

אחת   .2 של    -שכבה  אפוגל  אפוקסי  יסוד  בעובי  צבע  ש"ע(  )או  טמבור 

 מיקרון.  40-50יבש של 

)או ש"ע( בעובי    -שתי שכבות   .3 עליון של טמבור    30-35צבע  טמגלס 

 כמפורט לעיל.  RALגוונים של  כבה לפי לוחמיקרון כל ש

 

   אופני מדידה ותשלום 11.08

 התשלום לצביעת משטחי בטון יהיה לפי מ"ר.  

 אספקה והתקנה של אותם פריטים.צביעה וגלבון של חלקי מתכת וצנרת כלולה במחיר 
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 באבןחיפוי  14

 

 כללי  14.01

מס'   פרק  לפי  יבוצעו  הוצאה    14העבודות  אבן",  לעבודות  הכללי  של  ב"מפרט  אחרונה 

 משרדי ב"מפרט כללי לעבודות בניין". -פרט הביןמה

 

 מדידות וסימון
 

 כללי  29.01

ב  הקבלן  שיבצע  והמדידה  הסימון  עבודות  חייבות  כל  זה  מכרז/חוזה  להיעשות  מסגרת 

בשדה  המדידה  עבודות  ודיוק  לטיב  בחתימתו,  שיהיה האחראי,  מוסמך  מודד  באמצעות 

 ן השרטוטי. ולתאור 

כלולה  ע והיא  בנפרד,  תשולם  לא  במפרט,  וכנדרש  המפקח,  שידרוש  ככל  המדידות  לות 

 בעלות יתר סעיפי כתב הכמויות. 

 

 מדידה מפורטתם שינוי ו/או חסרה מדידת תוואי בקטעים אשר יבוצע בה 29.02

 דרישות למדידה  .א

 בכל מקום שצוין במפרט יימדד יש לקרוא גם ישורטט.  .1

ברוחב    .2 רצועה  לפחות,  20תימדד  מכסימלית  1:500בקנ"מ    מ'  נקודות  צפיפות   ,

15x15  .'מ 

יסומנו הגידולים החקלאיים, גבולות עיבוד, שטחי בור, ואדיות ותעלות, סוללות   .3

 מסלעות, מדרגים מחצבות וכדומה.ובטון,  עפר, קירות אבן 

קרקעיות ברצועה  -המודד יאסוף מידע מהגורמים המתאימים על המערכות התת .4

 ויסמנם. 

 מ' )לפחות( בקו השבר.  10רציפות טופוגרפית כל  -אי ימדדו כל קווי .5

באתרים מיוחדים )כגון מעבר וואדי, חציית כבישים וכו'(, תבוצע הרחבת המדידה   .6

של  1:250)או    1:100לקנ"מ   מכסימלית  בצפיפות   )10x10    שם סימון  כולל  מ', 

 הכביש ומספרו לפי מע"צ. 

)ביוב, מים, .7 רום  ר חשמל, תקשו  כל תאי הביקורת לסוגיהם  ימדדו וירשם  וכו'(  ת 

TL, GL IL,   .יסומן כוון זרימה וקוטרים , 

רקע  מ', ויהיו ב"ז מעוגן לק  250תחנות מצולע המדידה יהיו במרחק שלא יעלה על   .8

 טן.ומבו

 מ'.  150-200ע"ג עצמים קשיחים כל   BMויסומן   דיימד .9

ע"פ .10 התקנות   .B.Mאלטימטריה  לפי  איזון  מהלך  קממשלתי.  ל .     4BM  -שירה 

 ממשלתי לאורך התוואי. 

ציוד   .11 באמצעות  והפלנימטרית  האלטימטרית  המערכת  את  לקשור    GPSיש 

 (. 8המצולע )סעיף ולציה( ו )אינטרפ   4BM –טריגים ו   4תדרי(, לפחות  -גיאודטי )דו
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ה .12 ונקודות  המדידה  מצולע  תחנות  את  למזמין  להציג  המודד      BM  -על 

 בגמר העבודה, ולשרטטן במפות. 

שתיהן על רשת ישראל    -המדידה המקורית ואת המדידה החדשה    יש לאחד את .13

 (, אלטימטריה ופלנימטריה. ITMהחדשה )

עמודים לסוגיהם    ת, עצים,כל העצמים ימדדו בשלמותם: מבנים, משטחים, גדרו .14

וחיבורם, ארונות ביקורת, מעבירי מים, קווי ומפרטי צינורות וקוטריהם, כבלים,  

ו עד למרחק    לתכנון  ן ימדדו עצמים בעלי חשיבות  ככדומה. כמו  דרכים לסוגיהם 

 מ'  מציר המדידה.  100

סימון העצים יהיה בהיטל מלמעלה, כשנקודה ברורה מציינת את מרכז הגזע,   -

 קוטר העץ במפה מציין קוטר מקורב של העץ  בשטח. ו

הקרקע.   - עם  המגע  בקו  ימדדו  מגדלים,  מרפסות,  סככות,   : כגון  המבנים  כל 

התה בשרטוט  המבנים,  פיה  בכל  לסככה/מרפסת.  מבנה  בין  גרפית  רדה 

 מרפסות והסככות ימדד ויסומן היטל הגג או קומה ראשונה בקו מרוסק דק.

טחי אספלט, בטון, ריצוף וחומרי מצע מהודקים  שימדדו כל השטחים כולל מ  -

 לרבות דרכי עפר לא סלולות.

העיליים - החלקים  כל  יימדדו  וכו'  עמדות  ובמקלטים,  הכניסות  ציאות  י, 

 החירום.

 ימדדו כל המדרכות לרבות מדרכות אספלט, בטון, ריצוף וכו'.  -

יצוקה   - חגורה  או  טרומית  שפה  מאבן  שהם  בין  יימדדו  שפה   אבני 

 גלויה. 

 קירות תמך ומסלעות יימדדו לכל אורכם וצירם.  -

או   - הקרקע  על  מונחים  הם  אם  בין  באתר  הנמצאים  המתקנים  כל  יימדדו 

 מתקן.הויצוין שם    מעוגנים בה

 הצמחייה הנמצאת באתר המדידה תימדד כדלקמן:  -

  עצים בודדים כשהסימון במפה מציין את מרכז הגזע.  •

  שיחים בודדים.  •

 כל עץ יימדד בנפרד.   -  עצים 10קבוצות עצים ע ד  •

ויער יימדדו בגבולות החורשה שהקו המציין את הגבולות   • מטעים, חורשות 

גזעי העצים הקי ציון  סוג/סוגי עצים  ש צוניים בחורהינו קו חוץ  כולל  ה, 

העצים   יסומנו  וכו'  חורשה  מטע,  בתוך  עובר  והתוואי  במידה  בחורשה. 

 השורות הסמוכות(.  2בתחום התוואי )

אחר שאינו    גינון  ים או שילוב של שיחים, צמחי כיסוי, ורדים ושיח   קבוצות •

נו בקו  יימדדו גבולות השטח המכוסה בצמחיה תרבותית ויסומ   -מדשאה  

 גרפית מחורשות, יער או מדשאה )כולל ציון במילה/מילים(. להנבד

 מדשאות יימדדו ויצוינו בהבדלה מסוגי צמחיה אחרת.  •

וג הצמחייה המכסה, כגון צמחיית בר  ין סשטחים שיש בהם צמחיית בר יצו •

סבוך   חורש  דליל,  חורש  עונתית,  וצמחיה  נמוכים  שיחים  שילוב  עונתית, 

 וכו'. 
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בהם   - עצמי שטחים  וברורה    םנמצאים  מובלטת  בצורה  יסומנו  ארכיאולוגיים, 

 )אתרי עתיקות(. 

 יסומנו אתרים של שמורות הטבע.  -

 יסומנו גבולות של ביצות שלא ניתן למדוד.  -

שבאז - השלמת  ור  הצמחייה.  גבול  יסומן  למדוד  ניתן  שלא  סבוכה  צמחיה  ל 

 מדידה באתר תעשה לאחר ניקוי השטח ע"י אחרים. 

 ידה )מפלס בריכות וכו'(. דיים ביום המ יסומן קו מים ק -

 הגשת העבודה  .ב

ממוחשב   .1 נתונים  בפורמט   X Y Zעבוד  לנ"ל  מגנטי  קובץ  יצורף   .ASCII       כולל  ,

 ורמט המתואם עם המתכנן. בפ   DIS  -ו    REGקבצי 

חישוב   או  צלעון  ותאום  איזון  מהלך  חישוב   דו"ח  לצרף  בהתאם         GPSיש 

 שראל.לתקנות המרכז למיפוי י

בתוכנת   שרטוט .2 מימד  בפורמט     AUTOCAD 2005תלת  חלוקת        DWGלפחות,   ,

 .  PAPER SPACE –ליונות ב יג

קבוצת   .3 בשרטוטכל  נפרדת  בשכבה  תופיע  זהה  .  BY LAYERהצבעים    עצמים 

צבע    סגנון, קרקעי )בהתאם להנחיות המתכנן,  -תהיה הפרדה ברורה בין עילי לתת

 ופונט(.

 .  מ' 5.00, 1.00, 0.50,  0.25נפרדות כל   קווי גובה בשכבות .4

 מ'. ±  0.03 רמת הדיוק .5

נקודות הפוליגון המופיעות במפת  רקע גושים וחלקות עדכני יקלט בדיגטציה, כל   .6

 נליטית לפי ערכיהם הרשומים במרכז למיפוי. הגוש ישרטטו א 

)עד   .7 עובר במקביל  או חלקה10  במקרה שתוואי הצינור המתוכנן  גוש  לגבול         ,מ'( 

 לחשב קטע קו זה אנליטית ובהתאם לשרטטו.   דעל המוד

 נפרדת.רקע ת.ב.ע. )אם קיימת( יקלט בדיגטציה ויועלה בשכבה   .8

ו .9 ישובים  בין  גבולות  בשרטוט  להעלות  של       יש  משבצת  למפת  בהתאם  בעלויות 

 .מ.י.ר

בקנ"מ   .10 ממוחשב  סביבה  גיליונות         1:10,000תרשים  מפתח  כולל  נפרדת,   בשכבה 

 ת ארציות. ווקואורדינט 

 ירשמו ע"ג המפה מספרי נקודות הביסוס לאלטימטריה ולפלנימטריה.   .11

ג .12 בתיבכל  יופיע  חץ  ליון  המתכנן:  עם  גהאום  מפתח  כותרות,  נות,  ליויצפון, 

 קואורדינטות ארציות, פרטי המודד וחתימתו.  

 חתום ע"י המודד. 1למתכנן קובץ מגנטי +  העתק  ריימסבסיום העבודה  .13

 בחלוקה מלאה לשכבות על פי נושאים.ה יט השכבות יהפרו .14

 הפרויקטמדידות וסימון לצורך ביצוע  29.03

+   .א עדכניות  לביצוע  תכניות  מהמפקח  יקבל  אחת    CDהקבלן  גובה  ונקודת 

 עזרתה יוכל לאזן גבהים. שב
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בכתב,   .ב המפקח  אישור  טעונים  יהיו  ומפות  בתכניות  ורישומן  וסימון  מדידה  כל 

 אחריותו לנכונותם.מר את הקבלן אולם אישור זה לא ישחר

הנ"ל   .ג הקבע  ונקודות  הסימונים  לשלמות  אחראי  שסימן  הקבלן  הנקודות  וכל 

מותן על חשבונו הוא, עד  בשטח. עליו לחדשן במקרה של נזק או אבדן ולשמור על של

 למסירת העבודה וקבלתה על ידי המפקח.

. כמו  םתקנים ויאזנהקבלן יסמן את תוואי הקווים על חשבונו, פינות המבנים והמ .ד

ויאז  הנ"ל  ולפינות  לצירים  המקבילים  הבטחה  קווי  הקבלן  יסמן  אותם. כן  אף  ן 

המפקח.   ע"י  יקבע  הפינות  מקו  ו/או  מהציר  ההבטחה  קו  של  קו  מרחקו  מטרת 

נכונות  על  ביקורת  יאפשר  וכן  בסימון  שינוי  ו/או  חידוש  שיחזור,  לאפשר  ההבטחה 

 העבודות שיבצע הקבלן. 

ה .ה נקודות  לס את  יש  לא  מסימון  מידותיהן  אשר  עץ,  או  ברזל  יתדות  באמצעות  ן 

ס"מ. כל   50  -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  75/5/2.5  -תהיינה קטנות מ

 בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. היתדות ימוספרו 

המפקח יערוך מדידת בקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית   .ו

ידי הקב ת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה  רלן תוגש בצושנערכה על 

 וכננים. בהתאם למידות ולרומים המת

גון מאזנת,  על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כ .ז

 מטר ועמודי סימון )ג'ילונים(. 30אמה, סרט מדידה באורך 

 יר. חללא תוספת מ מכשירים אלה יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך 

אם קיבל    אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת אף .ח

, אשר נובעת  אישור המפקח או המהנדס והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה

אם   המפקח.  של  רצונו  ולשביעות  תשלום  ללא  כנ"ל,  ומיקום  סימון  מדידה,  מתוך 

אי התאמ או  סטייה  משגיאה,  תבוצכתוצאה  כנ"ל  התכנית,  ע ה  לפי  שלא  עבודות  נה 

ות רצונו, וכל עבודות התיקון יהיו על  יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביע 

 חשבון הקבלן. 

 

 תכניות "בדיעבד" 29.04

 לי כל .א

( ממוחשבות, המראות את העבודות AS MADEעל הקבלן להכין  תוכניות "בדיעבד" )

 ות.  שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות מקורי

( תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות   תהתכניו

שיידרש   ותכלולנה פירוט מדויק של כל העבודות שבוצעו לרבות כל בפרטים וכל מידע 

התכניות  את  לפסול  רשאי  יהיה  המהנדס  המלאה.  רצונו  ולשביעות  המהנדס  ע"י 

 מחדש להנחת דעתו.  ו/או עריכתןשהוגשו, כולן או מקצתן, ולדרוש תיקונן 

וכבלים תת צנרת  לפני  -מדידת  מדויק קרקעיים תבוצע  סימון  לצורך  החפירה  כיסוי 

 של התוואי וההסתעפויות. 

יה העדות  לתכניות  את  בסיס  לעדכן  הקבלן  על  לביצוע.  תכניות  פי  התכנון  יה  על 

 הביצוע  לרבות שימוש באותן השכבות כמו במקור. 
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או המתכנן כל שאלה מקצועית שאין \ם המזמין ועעדות, יתאם המודד, מכין תכנית ה

 במפרט זה .לגביה התייחסות 

 הסופי.  מודגש כי מסירת תכניות "לאחר ביצוע" היא תנאי הכרחי לאישור החשבון  

המזמין יהיה רשאי להזמין  את התכניות בדיעבד ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות  

איש לדחות  וכן  כך,  בשל  לו  ה שתיגרמנה  ותשלום  להמצאת  חור  עד  הסופי  שבון 

 ובדיקת תכניות בדיעבד. 

כי בזאת,  בכתב    מובהר  מיוחד  ביטוי  מקבלת  ביצוע  לאחר  תכניות  הכנת  עלות 

צמו את הזכות לבצע עבודה זו על ידו ועל חשבונו. במקרה הכמויות. המזמין שומר לע

ת נ יב בעלות הכ זה לא ישולם לקבלן הסכום שננקב על ידו בכתב הכמויות והקבלן יחו

 . AS MADE תכניות

 דרישות למדידה לתכניות "בדיעבד" .ב

 . מדד, יש לקרוא גם ישורטטימקום שצוין במפרט י בכל  .1

קואורדינטות   .2 לרשת  מוחל   ITMקשר  למיפוי    ט,וגובה  המרכז  לנתוני  בהתאם 

 ישראל. 

 קירות ומפלסי פנים וחוץ.  -ימדדו כל המבנים ופרטיהם   .3

שסתומים  פים, מדי מים, מדי לחץ,  וצינורות: מגמדדו כל האביזרים שעל קו הי .4

 (. BLOCK  -כר, יציאות ומפרטים )לפי גודלם ולא חוזרים, שסתומי אווי-אל

ור ופני הקרקע במרחקים שלא יעלו על  , גב הצינ XYZיש למדוד  בקווי צינורות   .5

מדד כל שינוי בשיפוע הצינור, זוויות אופקיות בצינור ויושם דגש  ימ', בנוסף י  25

 הות והנמוכות בצינור. והנקודות הגב על 

 אם קיימים, של קו הצינורות.  יש למדוד את פרטי העיגון )בטון(, .6

ולא   .7 האמיתי  גודלן  לפי  לסוגיהן  הבקרה  שוחות  כל  כולל    ,BLOCK  -כימדדו 

 .  IL, TL, GLנתוני 

 קרקעיים ועיליים. -ימדדו )מיקום ורומים( כבלי חשמל, תקשורת תת .8

הצינורות, .9 כל  ומפגעיהכ  ימדדו  התכנון    םבלים  במהלך  שנחשפו  אחרים 

 וכיוון.והעבודות, יצוין קוטר  

העבודות, .10 במהלך  שנוספו  ומשטחים,  דרכים  מצעים,  ימדדו  אספלט    לסוגיהם: 

 בטון. ו

שינוי  דיימד .11 )מדרגים,/ כל  העבודות  במהלך  שנעשה  בשטח    מסלעות,  תוספת 

 . תעלות וכו'( קירות,

 מהלך העבודה.בה , שנוספו עמודים וכדומ  שערים, ימדדו הגדרות, .12

 הגשת העבודה  .ג

 . X Y Zעבוד נתונים ממוחשב  .1

2. ( בתוכנת  -(  1:100,  1:500תנוחה  מימד  לפחות,     AUTOCAD2007שרטוט תלת 

 ת  גיליונות בהתאם לתכניות לביצוע., חלוקDWGבפורמט 
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הצבעים   .3 בשרטוט  נפרדת  בשכבה  תופיע  זהה  עצמים  קבוצת  .  BY LAYERכל 

צבע    סגנוןכנן,  קרקעי )בהתאם להנחיות המת-תבין עילי לתתהיה הפרדה ברורה  

 ופונט(.

 תואם לביצוע. של הצינורות  עדכון שרטוט חתך האורך  .4

ב .5 ישורטטו  לסוגיהן  הצינורות  מתמשךקווי  3  -כל  ציר  קו  (  POLYLINE)  ם. 

מתחילת צינור לסופו. שני קווי הצד, בהתאם לקוטר הצינור, יפסקו בכל נקודת  

 האביזר וקוטר.  ר. ירשם תיאורישות למדידהדהשל   4סעיף מגע עם אביזר כב

 , כולל סימון סוגו. אם הונח כבל תקשורת בצמוד לצינור יש לשרטטו .6

ורומי .7 האמיתי  גודלם  את  ישקף  שנוספו   השרטוט  העצמים  כל  של    מפלסים 

באם  פנימית  וחלוקה  קירות  עובי  יכלול  מבטון  מגופים  תא  כדוגמא    בשטח, 

 קיימת. 

  7  העתקים חתומים ע"י המודד  3ן קובץ מגנטי +  ניימסר למתכ   בסיום העבודה .8

 ימים לפחות לפני מועד מסירת העבודה למזמין. 

 

 מדידה לתשלום  29.05

 מפורטתשינוי ו/או חסרה מדידה מדידת תוואי בקטעים אשר יבוצע בהם  .א

התוואי.  .1 ציר  על  מדוד  מדידה  במ"א  תימדד  צינורות  קווי  של  תוואי    מדידת 

פ כולל  היחידה  הממחיר  עם  והסברים,  תגישות  הבהרות  לשם  במשרדו,  כנן 

איתור תוואי בשיתוף עם המתכנן והמזמין, כולל סיורים בשטח כנדרש, כולל  

ה בזמן  המתכנן  באישור  התוואי  והעדכון  המדידה  ביצוע  כנת  מדידה, 

הכל   וכו',  בעלויות  תב"ע,  וחלקות,  גושים  קואורדינטות,  סימון  שרטוטים, 

 לעיל.   29.02כנדרש כמפרט בסעיף 

 דידה מורחבת של אתרים יהיה המחיר ליחידה. מל .2

חריגות   .3 עפ"י    -עבודות  ישולמו  בלבד,  מפקח  באישור  עדכונים,  ו/או  שנויים 

ב יש  כך  לצורך  יומי.  ליו תעריף  סעיפים  הכמויות  עבודת  כתב  ללא  עבודה  ם 

 משרד וליום עבודה כולל עבודת משרד.

 לא תשולם כל תוספת מחיר עבור: .4

מדיד  ▪ )אתרי  מרוחקים  משרד            בה  מושב  ממקום  שהוא(  מרחק  כל 

 המודדים. 

עבור תיקונים ו/או עדכונים ו/או השלמות שידרשו ע"י המזמין לשם קבלת   ▪

 ט זה. מפה מושלמת לפי מפר 

 עות וכו'. החזר הוצאות, נסי ▪

הרריים,   ▪ פתוחים,  )שטחים  המדידה  קשיי  לפי  שטחים  סיווג  יבוצע  לא 

 חורשות, צמחייה וכו'(. לים, מטעים,בנויים, חרושים, גידו

 הפרויקטמדידות וסימון לצורך ביצוע  .ב
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לאלה  )פרט  הפרויקט  ביצוע  לצורך  הקבלן  שיבצע  והמדידה  הסימון  עבודות  כל 

של 29.04  -ו  29.02בסעיפים  המתוארים   היחידה  במחירי  וכלולים  חשבונו  על  יהיו   )

 הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

 

 טח פיתוח הש
 

 משטחים ודרכים  40.01

 השלמת מילוי משטח חצר התחנה:  .א

נברר מאושר  יבוצע מילוי בעפר מקומי  לריצוף או לסלילה  בכל שטח התחנה המיועד 

 . 01דק כנדרש בפרק ע"י המתכנן ומהו

 דרכים ומשטחי חצר מצופים במצע סוג א': .ב

ש מעל  תונח  לציפוי,  בתכניות  המסומנים  והמשטחים  הדרכים  כל  המילוי,על   כבת 

כאמור בסעיף א' לעיל, שכבת מצע סוג א' )לפי מע"צ ת"א( או חומר גרנולרי שווה ערך 

צפיפות    15בעובי   לדרגת  מהודקת   א.א.ש.  98%ס"מ   ושכבה  טמודיפייד  נוספת .ו. 

 .ו.טממוד. א.א.ש. 100% -ס"מ מהודקת ל 15עליונה בעובי 

 הלן:  כל שטחי האספלט בשטח התחנה יבוצעו בשכבות  כדל

 ק"ג/מ"ר .  1.5עור של ייטומן בש בהתזת  .1

 מ"מ.  12, אגרגט מכסימלי  5%ס"מ , תכולת ביטומן    5שכבת בטון אספלט בעובי  .2

 

 גדר היקפית  40.02

 רשת הגדר  40.02.1

מ' קטע    2.00מ' )בפריסה( מהם    2.48חוטי פלדה קשה בגובה  רשת    גדר עשויה .1

 לוונת. וות. הגדר מג מעל 45מ' קרן עילית מוטה בזווית של  0.48אנכי, ישר ועוד 

  4.5מ"מ עשויה חוט משוך של פלדה בקוטר    150/50הרשת במבנה משבצות של   .2

 מ"מ.

 מ"מ.  5טר  לאורך רשת הגדר יש קורת הקשחה העשויה שלושה חוטי רוחב בקו .3

לעובי   .4 החוטים מחוברים בריתוך מבוקר אוטומטי, חשמל התנגדותי, מותאם 

 החוטים.

( תקן לגידור מס'  4)חלק    4466ראלי מס'  הרשת מיוצרת ומרותכת לפי תקן יש .5

 .  918ותקן לגלוון מס'   4273

 
 חומרים לביצוע  40.02.2

ויעמדו בדרישות   יהיו חדשים, מסוג מעולה  רטות  המפוכל החומרים לביצוע הגדר 

 בסעיפים להלן. 

 

 סימון תוואי 40.02.3

ידי הקבלן   על  ומיקום העמודים באתר העבודה חייב להיעשות  סימון תוואי הגדר 

בה להנחיות במדויק,  סימון    תאם  גידור,  עבודות  ביצוע  לפני  מהמפקח  שיקבל 

 התוואי יאושר על ידי המפקח.
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לגדרות   חיבור  שבנקודות  לעובדה  מופנית  הקבלן  לב  עלתשומת  הקבלן    קיימות, 

 לקבל מהמפקח את מיקומו המדויק של החיבור. 

במדויק.  קטע( חייב להימדד  -המרחק המצוין בין כל זוג עמודי עגינה )אורך של תת

מרכזי  חהמר בין  המרחק  שונים.  למרווחים  יחולק  עגינה  עמודי  זוג  כל  בין  ק 

ם  שני עמודי  מטר ומותרת סטייה כלפי מטה ממרחק זה, רק בין  3.0העמודים יהיה  

 בלבד בקטע. 

בתת ותומכות  העמודים  סטייה  -כל  מותרת  ישר.  בקו  להיות  חייבים  אחד  קטע 

 ס"מ.  ± 5בתוואי האופקי של עד 

 

 ת התוואי הכשר 40.02.4

י תחילת ביצוע הגדר, יכין קבלן הגדר תוואי מיושר באופן שלא תהיינה בליטות,  נלפ

ב גדולים  שינויי קרקע  או  ביצו  5  -שקעים  כך שלאחר  הגדר, הקס"מ  רקע תהיה  ע 

על   עולה  שאינו  הפירוט    5במרחק  לפי  הגדר,  בתחתית  הנמצא  המתכת  מפס  ס"מ 

 הבא:

יהיה   .1 המיושר  התוואי  כ  2.0רוחב  בצידה  מ מ'    1.0אשר  מ'  ישארו  התוואי 

 מ' מצידה החיצוני.   1.0 -הפנימי של הגדר ו

ו על  ולא יעל  ,מ' לפחות  9השיפועים לאורך התוואי יהיו אחידים בקטעים של   .2

 אופקי(. בתאום עם המפקח.  5 -אנכי ל  1) 1:5 -כ

ו/או למלא בעפר מקומי לקבלת תוואי   .3 יהיה על הקבלן לחפור  במידת הצורך 

 ט לעיל. ריפועים כמפומיושר בש

ידי   .4 על  שיאושר  מתאים  מכני  ציוד  באמצעות  תיעשה  לגדר  התוואי  הכנת 

  5  -שיהודקו ב   ס"מ  30המפקח. בקטעי מילוי ייעשה המילוי בשכבות שעוביין  

 טון לכל שכבה.  4מעברי מכבש רוטט שמשקלו 

 
 חפירת יסודות 40.02.5

ית  עאו קרקע סל   הבורות לתומכות, יבוצעו בכל סוגי הקרקע, בין עם בקרקע רכה

תביעה   תתקבל  ללא  וכו'(.  גלעין  אוגר/קידוח  )קידוח  הקידוח  אמצעי  בכל  קשה, 

קידוח בכל    מחיר היחידה כולל כספית של הקבלן בגין קידוח בסוגי קרקע שונים.  

 סוג שהוא של קרקע/סלע. 

 

הגדר יציבות  על  אחראי  יהיה  לעמודי    .הקבלן  הבטון  שיסוד  להבטיח  עליו  לפיכך 

והש ולתמיכות הגדר  שבו    ער  במצב  מופרת.  ובלתי  יציבה  בקרקע  במלואו  יצוק 

את   להעמיק  עליו  מופרת  או  יציבה  בלתי  הקרקע  שבו  באזור  עובד  הקבלן 

 טון ביסוד יצוק בקרקע יציבה ובלתי מופרת. ידוח ולהבטיח שהבהחפירה/ק

מהבורות   ויסלק  הביצוע,  תקופת  כל  במשך  הבורות  לשלמות  אחראי  יהיה  הקבלן 

ו לכלוך אחר. במקרה של סתימת בור, ייחפר או ייקדח הבור  א הגשמים  -מי  את כל

 מחדש.

 באזור חולי, אזור הבור יורטב עד ליציקת היסוד. 
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 ת לעמודי גדרחפירה עבור יסודוקידוחים או  40.02.6

לעומק   .1 גדר  לעמודי  יסודות  לקדוח  הקבלן  של    0.6על  ובקוטר  מטר    0.30מטר 

מטר ובקוטר    0.60ם בעומק  יעמודים תומכ, ולקדוח שוחות ל20  -ולמלא בבטון ב 

עפר,    0.30של   או  לכלוך  מכל  נקיות  אנכיים,  דפנות  בעלות  יהיו  השוחות  מטר. 

ב  חשבונו  על  ינקוט  עהקבלן  מתאימים  מי  אמצעים  הצטברות  למנוע  מנת  ל 

 גשמים בתוך השוחות. עודף העפר יסולק מהשטח. 

ילופין בלוק  חס"מ או ל   150ס"מ ובגובה    80לשערים יש לצקת יסוד בטון בקוטר   

בנפח   באורך    1.0בטון  ביסוד  יעוגן  )העמוד  בטון    80מ"ק.  ועיגון  לפחות(  ס"מ 

 לנעילת הבריחים.  30x30x30במידות  

בטוןעי .2 קיר  ע"ג  "  גון  בקוטר  מראש  המוכנים  עיגון    0.3ובעומק    4בקדחים  מ' 

הקיר(.   בסוג  )מותנה  מאושרים  עיגון  וברגי  זה  בפלטקות  מסוג  רוך  כעיגון 

 כתב של המפקח. בבאישור 

על   .3 העולה  בעומק  יסודות  לחפור  לקבלן  להורות  רשאי  כאשר    60המפקח  ס"מ 

שלדעת   או  תלולים,  בשיפועים  מבוצעת  הקהגדר  סוג  עקב  נדרש  המפקח  רקע 

מ'.    0.6ס"מ ובגובה העולה על    30ס"מ, ולצקת יסוד בקוטר    60  -עיגון של יותר מ

 לן.פעולה זו תהיה כרוכה בתשלום לקב

 
 לעמודי הגדר ולתומכותיהם יסודות 40.02.7

המפקח.   ידי  על  יאושר  התעלה  או  שהבור  לאחר  אלא  יסודות  ביציקת  יוחל  לא 

 .1/2י של "עם אגרגט בגודל מירב  20  -הבטון יהיה מסוג ב 

יש להחזיק את היסודות  יהודק לכל עומקו באמצעות מרטטים מתאימים.  הבטון 

 ש בבטון דבש. ו א יורשה שימ במצב רטוב למשך יממה לאחר יציקתם. ל

  0.6 -באזורים בעלי שיפוע חזק, יבוצעו, כאמור, יסודות בודדים לעמודים עמוקים מ

 במפרט זה(.  1.05מ' )ראה גם סעיף מס'  

 

 אחר גמר הייצור  גלוון ל 40.02.8

לאחר גמר תהליך הייצור בטבילה כיחידה אחת    יגולוונורשת הגדר, השער והפשפש  

היע לכל  )עמודים  וחוץ  בפנים  בגדר,  גלוון  שדים  תהליך  אותו  יעברו  ובפשפש  ער 

  -למיקרון    60שנים לגדר. עובי הגלוון בין  -ובנפרד(, שיטת גלוון זו מבטיחה קיים רב

 מרקם שטח מחוספס עד קוצני.מיקרון. מאפיינים:  72

 

 עמוד גדר 40.02.9

מלבניים   רכה,  פלדה  מפרופילי  יהיו  ותומכותיהם  הגדר  בעובי    80/40עמודי  מ"מ 

אטומים  2דופן   בעובי    מ"מ  פלסטיק(  )או  אלומיניום  בכיפת  העליון    2.00בחלקם 

 מ"מ. עמודי השער והפשפש כמוראה בשרטוט המצ"ב. 

 

 עמוד תמך 40.02.10

עלכ .1 ולכל  בגדר  חמישי  עמוד  ואחרון  ל  ראשון  מוד 

 יוצמד עמוד תמך אחד בציר הגדר.
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 לכל עמוד פינה שני עמודי תמך בצירי הגדר.  .2

פרופיל   .3 עשויים  התמך  מ"מ    60/40מלבני  עמודי 

 מ"מ.   2.00בעובי דופן 

עמודי התמך מחוברים לעמודי הגדר בבורג בקוטר   .4

 חלד. -העשוי פלדת אל  3/8"

 '. מ 1.2וד הגדר לעמוד התמך המרחק בין ציר עמ .5

 
 עמוד פינה 40.02.11

עמודי הפינה בגדר עשויים פרופיל   .1

דופן    60/60מרובע   בעובי  ,  מ"מ  2.00מ"מ 

אותוו העשויות  קרניים  שתי  סוג    מעליו 

 . פרופיל

בדיסקית  יהיו  הקרניים   .2 אטומות 

חשמלי    2.00בעובי   ריתוך  וירותכו  מ"מ 

 מלא מסביב )לפני הגלוון(. 

שבין   .3 בפינה  המרווח  הקרניים 

וגמת רשת הגדר )לפני  נסגר בריתוך רשת ד

 הגלוון(. 

אורך   .4 בעלי  עמודים  לחבר  ניתן 

 שונה באמצעות ברגי פלב"ם. 

 
 עמוד קפיצה 40.02.12

עשויים .1 הקפיצה  מפרופיל    עמודי 

ומעליו    2.00מ"מ בעובי דופן    80/40ני  במל

 שתי קרניים בכיוון אחד. 

הוא   .2 הקרניים  בין  המרווח 

 . המרווח בגובה הקפיצה

  אטומות כמו עמודי יהיו  הקרניים   .3

 הגדר בכיפת אלומיניום. 

ס"מ, במרווח    15בכל קפיצה מעל   .4

בין הקרניים מרותכת רשת כמו רשת הגדר  

 ון(.לסגירת המרווח )לפני הגלו

ל .5 אורך  חניתן  בעלי  עמודים  בר 

 שונה באמצעות ברגי פלב"ם. 

 
 אביזרי חיבור 40.02.13

מ"מ.    3חלד בקוטר  -תופסנים עשויים פלדת אל  6  -הרשת מוצמדת לכל עמוד גדר ב

מהחי רחוק  ולא  הגדר  לעמוד  ובצמוד  בחפיפה  נעשה  המודולים  בין  ס"מ    15  -בור 

ב שימוש  תוך  הגדר  פ  12  -מעמוד  העשויים  מגע  אל מהדקי    1.5בעובי    חלד-לדלת 

 מצ"ב(. -מ"מ. )ראה שרטוט גדר דגם "שדרות" של רשתות יהודה  
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 ריתוכים 40.02.14

בין   בעובי  הריתוך  יהיה  בכל    4פרופילי הפלדה השונים  בין  מ"מ מלא  היקף המגע 

 הפרופילים. 

גלוון   כל הריתוכים יבוצעו בבית המלאכה לפני שליחת הפרופילים והרשת לביצוע 

 חם.

 דר, בשער ובפשפש בשדה. גע ריתוכים בלא יותר ביצו 

 

 שער ופשפש 40.02.15

המפרט   דרישות  פי  על  ויגולוונו  ייווצרו  והפשפשים  דגם  השערים  של  ובמתכונת 

 הפלדה המתאימים לדגם "שדרות". "שדרות", לשערים, רשת ופרופילי 

ב מוטה  קרן  עם  והפשפשים  לייצר את השערים  אם    450  -יש  בראש המבנה, אלא 

 אינו ישים בתנאי האתר. רהמפקח, שהדבאושר בכתב על ידי 

 .RHS 120x4מ', העמודים יבוצעו מפרופיל  5.00עמודי שער ברוחב של עד  

  .RHS 150x4מ', יבוצעו מפרופיל  6.0ברוחב עמודי שער 

 ב"צלב".  2x40x60 -מ"מ במסגרת ו 2x40x80 יהיו פרופילי השער

 

 תיקון פגמים בגלוון  40.02.16

או  מראש ובכתב  על ידי המפקח  שר  ותאי הקבלן ותוצע על יד שיטת תיקון הגילוון  

המפקח   ידי  על  המפקח  החלטתו  ותקבע  הקבלן.  של  את  באישור  תחייב  יהיה  לא 

ו/או    טיל על המזמין אחריות כלשהיכדי להו/או בהחלטת המפקח  השיטה כאמור  

מ' אורך    50מודגש שמותר תיקון אחד של הגדר בכל  .  כדי לגרוע מאחריות הקבלן

 פקח רשאי לפסול את הגדר ולהורות לקבלן להחליפה. מלכמות זו, הגדר. מעבר 
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 עבודות צנרת ואביזרים 
 

 כללי  57.02

 של המפרט הבין משרדי.  57ר במפרט הכללי ובפרק פרק זה בא להשלים את האמו

 

 סוגי צינורות 57.03

ביוביהצ .א לקווי  לפרקים    גרביטציוני  נורות  בהתאם  ט ר במפ  5707-ו   ,5703יהיו 

 הבינמשרדי. 

 ככלל, הצנרת תונח בחפירה פתוחה. 

 כדלקמן:  גרביטציוני שיסופקו ע"י הקבלן יהיונורות לביוב  יהצ

עד   • של  יונחו  4.75בעומק  לביוב   P.V.Cרות  צינו  מ',  פעמון    8SN  "עבה"  מצמד  עם 

מס'   ישראלי  לתקן  ת"י    884המתאימים  לפי  באתר  פי  ,  2חלק    1083שיותקנו  ועל 

 .דה של היצרןשרות הייות שהנח

יונחו    4.76  -בעומק הגדול מ • דרג     PVCצינורות  מ',  עם מצמד פעמון   12.5"מרים" 

מס'   ישראלי  לתקן  לפי    532המתאימים  באתר  פי  ,  2חלק    1083ת"י  שיותקנו  ועל 

 .רות השדה של היצרןיהנחיות ש

 .5392( המתאימים לתקן ישראלי SDR-17)10 דרג +PE100צינורות  •

 מים המתאימים לעבודה בשפכים ביתיים.עם מחברים ואט ורות יסופקוניהצ •

או שווה   • דוגמת "איטוביב"  יהיה באמצעות אטמים  הצינורות לקירות שוחה  חיבור 

 ע"י הקבלן.  שיסופקו  איכות

 כדלקמן:  לביוב שיסופקו ע"י הקבלן יהיולקו הסניקה נורות יהצ .ב

 . 5392 ילתקן ישראל  ( המתאימיםSDR-13.6)  12.5דרג   +PE100צינורות 

ג.  הצנרת ואביזריה למפרטי צנרת חשופים בתחנת שאיבה ומפרטי צנרת ע"ג קו הולכה  

חיצונית עם ציפוי מלט רב   ללא עטיפה  530בסניקה תהיה צנרת פלדה שחורה עפ"י ת"י  

ים"(. עובי דופן הצנרת בקטרים החל -אלומינה או ציפוי מלט עשיר גופרית )מלט "מי 

עובי  5/32"  –טרים  ק , ליתר ה 3/16יהיה "  6"-מ יהיו חרושתיים בלבד בעלי  . אביזרים 

 .40SCHדופן תואם 
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 עבודות עפר להנחת צנרת תת קרקעית  57.04

 לליכ  57.03.01

עבודות עפר כוללות הכנת משטח עבודה ודרכי גישה לאורך התוואי, חפירה ו/או  

צינורות בכל סוגי הקרקע, הידוק המילוי, ריפוד חול  חת  נ וי תעלות להחציבה ומיל

על   לחוזה.  בהתאם  הנדרשות  אחרות  עפר  ועבודות  מצעים  הצינורות,  בהיקף 

ח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור  הקבלן לבדוק את שט

זכאי לש והוא לא  ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים  ום  ולחצוב 

עב ח ותוספת  לגלות  ר  הקבלן  על  הכמויות.  בכתב  הכלולים  לסעיפים  מעבר  פירה 

לרבות   תשלום,  תוספת  ללא  התוואי  לאורך  והנסתרים  הגלויים  המכשולים  את 

 דרושים לצורך זה ומעבר או פירוק המכשולים.התאומים ה

 

 ניקוי השטח  57.03.02

ינוקו מכל   ים  עצ  ,צמחיה שיחיםשטחי העבודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות 

   )כולל עקירתם( ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה.

   הכנת התעלות 57.03.03

מים המצוינים בתכנית  התעלות להנחת הצינורות תיחפרנה/תיחצבנה בהתאם לרו

ס"מ. התחתית תהיה ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה    15ובתוספת של  

אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים    משורשים,ית  לצינור לכל אורכו ותהיה חופש

 אחרים העלולים לפגוע בצינור או בעטיפתו. 

פי פרק  , ל301.2חפירת התעלות לצינורות תעשה לפי האמור במפרט הכללי סעיף  

 במפרט הבין משרדי ולפי חתך טיפוסי בתכניות. 01 -ו  5701

יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע ה דה  ון של העב תקיהחומר החפור מהתעלה 

ושלא ייפול לתוך התעלה, במידה ואינו דרוש או אינו מתאים למילוי חוזר יסולק  

 לאתר מאושר. 

צינורות ואביזרים חייבות    על הקבלן לקחת בחשבון שכל הריתוכים, ההרכבות של

להתבצע ללא יוצא מן הכלל בתוך התעלה, ולכן, תורחב ותועמק התעלה בהתאם  

ל כדי  המפקח,  ביצוע  אפשלהוראות  וכל  נר  שלביהן  בכל  ההרכבות  של  ותקין  וח 

 התיקונים בצינורות ובצפוי. 

יחפור הקבלן את קירות   צפויה סכנת התמוטטות או מפולת  בכל מקרה שתהיה 

לתקנות  התעלה   בהתאם  הכל  ודיפונם,  חיזוקים  יתקין  או  מתאים  בשיפוע 

 הנדרשות ע"י משרד העבודה.

כ מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  מכלי  במקומות  או  נחפירה  אפשרי  בלתי  יים 

שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא תבוצע  

 חפירת התעלה בעבודת ידיים.

ם לתכנית או להוראות המפקח ירפד הקבלן את תחתית  כאשר דרוש הדבר בהתא

 התעלה בחול או חומר רך מתאים אחר. 

נקי מאריפוד  החול או החומר המאושר שישמש   ייושר  ב יהיה  יהודק היטב,  נים, 

 שור המפקח. יויקבל מראש את א 
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כאשר תוואי הקווים לביצוע עובר במקביל או בסמוך לכבישים ומדרכות סלולות  

הת  כסוי  מכניים  יעשה  כלים  ע"י  מכניים(  כלים  באמצעות  ויעשה  )במידה  עלות 

 מתאימים בעלי צמיגי גומי ולא שרשראות. 

הכס עבודת  יש  בגמר  הכוי  את  מברשות  ב לנקות  ניקוי  ע"י  עודפים  מכל  ישים 

 ומטאטאים. 

 כיסוי קווי הצינורות 57.03.04

הס במצבו  שהונח  לאחר  האפשרי,  בהקדם  יכוסה  צינורות  קו  של  קטע  ופי  כל 

מקטע   יותר  יישאר  לא  מקרה  בכל  והתיקונים  החבורים  כל  בו  שבוצעו  ולאחר 

 צינור אחד בלתי מכוסה. 

 ס"מ בתוך התעלה.  15 לל בעובי של מצע חוהצינור יונח ע

 כיסוי קו הצינורות יבוצע בשלשה שלבים.  

 מתחתית הצינור.   0.7xDתמולא התעלה ויכוסה הצינור עד  בשלב ראשון

 ס"מ מעל קודקודו.  20סה הצינור עד לפחות יכו  בשלב שני

ושני            ראשון  בשלב  המילוי  נקי   -חומר  דיונות  או   חול  רחוץ  מחצבה  חול  חומר    או 

 ה דק העומד בדרישות כדלהלן: במחצ

 ; 100% –מ"מ  19אחוז החומר עובר נפה   -

 לכל היותר;   15% –  #200אחוז החומר עובר נפה  -

 ; 30% -גבול נזילות לא יהיה גבוה מ  -

 ; 8%יגדל מעל   מדד הפלסטיות לא  -

 ס"מ.  20מילוי זה יונח בידיים בשכבות שעוביין אינו עולה על 

סימון, לפי  יונח סרט השלישי יונח סרט   חילת השלב גמר השלב השני ולפני תב

 להלן.  57.07סעיף 

ס"מ מעל קודקוד הצינור ועד פני התעלה    20  -תמולא התעלה מ  בשלב שלישי

 .2" -בחר שלא יכיל אבנים בגודל מעבר לבחומר מקומי מו

 עבודות עפר לשוחות 57.03.05

והנסיבות    לפי הצורךמכאניים ו/או בעבודות ידיים  החפירה/חציבה תעשה בכלים  

 למידות, למפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתוכניות.

ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים טעונה אישור  

 ח. המפק

 עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מאתר, למקום שיאושר ע"י המפקח. 

החוזר   אישור המילוי  לאחר  רק  יבוצע  המבנה  וי  בצידי  בשכבות  יהמפקח  עשה 

 ס"מ.  20שעוביין לאחר ההידוק יהיה  

 מכשולים לאורך התוואי 57.03.06

מכש  מהמצאות  כתוצאה  המתחייבות  העבודות  כל  לביצוע  אחראי  ולים  הקבלן 

לאורך התוואי. המתכנן בלבד רשאי לשנות תוואי כדי להתגבר על מכשול כלשהו.  

פרוק הגדר, תחול עלות    ה המחייבתהם יונח הצינור לאורך גדרות בקרבבקטעים ב

עקב   תינזק  אם  מהגדר  חלק  החלפת  לרבות  הקבלן  על  מחדש  וההרכבה  הפרוק 

ש היחידה  במחיר  כלולים  וההרכבה  הפרוק  מחירי  ולא  פרוקה.  הצינור  הנחת  ל 

197



 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

המכשולים,   על  להתגבר  שתידרש  עבודה  לכל  או  זו  למטרה  תוספת  כל  תשולם 

 רבות העמקת החפירה, כפי שיידרש. ל

 ם, מתקנים, דרכים וכבישים ע"י תעלה לצנרתיחציית מבנ  ▪

ו עילית  צנרת  אבן  גדרות קירות  עיליים  תחציית מבנים  וטלפון  ת"ק כבלי חשמל 

שבתו אחרים  ומכשולים  על  ת"ק  מרבית  שמירה  תוך  בזהירות  יבוצעו  תוואי, 

  –חב פתיחת כבישים ומדרכות  המבנה ובהתאם לאישורי החפירה הרלוונטיים. רו

 של המפרט הכללי. 301.2.6עיף   לפי ס 

בהתאם לנדרש יתמוך הקבלן בכל מבנה כאמור בעמוד טלפון או חשמל על מנת  

 וקן ויוחזר הכל לקדמותו. למנוע קריסתם בזמן ביצוע העבודות. לאחר החצייה ית

 

 PVCהנחת צינורות פוליאתילן/ 103.05

 כללי  103.06.1

לפרק   והשלמה  תוספת  הם  להלן  בסעיפים  ה"  57ההוראות  המפרט  הבין  של 

הוראות  ימשרד עפ"י  תתבצענה  הצינורות  קווי  הנחת  של  הביצוע  עבודות  כל   ,"

 היצרן בין אם נכללו במפרט זה ובין אם לא נכללו.  

 ינימום חיבורים.יש לדאוג שהקו יהיה עם מ

אח תעודת  למזמין  הקבלן  יספק  העבודה,  סיום  לעם  היצרן  של  שנים    10  -ריות 

 לפחות. 

פוליאתילן   צינורות  רציף( או במוטות באורך    ףתבוצע בתוהספקת  מ'.    12)צינור 

בליטות   להסיר  ויש  בריתוך  יבוצע  חיבורם  במוטות,  הצינורות  אספקת  במקרה 

 בפנים הצינורות לאחר ריתוכם.

קוו א הסניקה.  קו  עבור  ורק  אך  תאושר  בתוף,  פוליאתילן  צנרת  ים  ספקת 

 גרביטציוניים יבוצעו באמצעות מוטות בלבד. 

 מ'.   3.0ה על ללא יע  PVCנורות יאורך צ

מ באורכים  הקטרים  בכל  צינורות  הקבלן  יספק  מ'    2.5עד    0.5  -בנוסף 

שוחות הבק בין  מידות המרחקים  בקצותיהם להתאמת  וכן  חרוטים/חתוכים  רה 

 להתאמת אורך חבורי המבנים.

תאמת אורך נוספת באמצעות חיתוך וחריטת קצה  במידת הצורך, יבצע הקבלן ה

הנ לאורך  עבור  הצינור  להוראות  הדרש  בהתאם  יבוצע  הצינור  חיתוך  מחבר. 

 היצרן. 

הצינורות יהיו אטומים בכובעים בקצוות למניעת כניסת אבק, חול ולכלוך לתוך  

 הצינור. 

ורך  יין את כל הפרטים בקשר לטיב הצינורות, אופן ייצורם ומקורם, אהקבלן יצ 

 כל צינור ומשקלו למטר אורך, וכו'. 

 הובלה 103.06.2

הצי טעינת  פריבעת  שלמות  ק נורות  על  לשמור  יש  למקום  ממקום  והעברתם  תם 

גם   תוקדש  מיוחדת  לב  תשומת  בקצוות,  במיוחד  העגולה  צורתם  ועל  הצינורות 

 יצוני והפנימי. לשמירה על שלמות הציפוי הח
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 ול לגרום למעיכת הצינורות. אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העל

 טיח יציבות המטען.  בלה כדי לההצינורות ייקשרו היטב בכלי ההוב 

 פריקה 103.06.3

פריקת הצינורות תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור,  

רים העלולים לפגוע בקצה הצינור, או  אסור לתפוס את הצינור בווים או כלים אח

 לעוות אותו.  

 להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים. אסור בהחלט 

להבט שליטה  יש  יתנגש  גיח  שלא  באופן  באוויר  תלוי  בהיותו  הצינור  על  מורה 

 במכוניות, מבנים, עצים, או עצמים אחרים.

 

הרמה מכני או מנוף המורכב    פריקת צינורות ארוזים באגדים תעשה בעזרת כלי

ל מכני  כלי  שאין  במידה  המשאית.  הצינורות  על  את  לפרוק  יש  האגדים,  הורדת 

יכה. במשאיות ללא סולמות צדדיים יש להכין  פ רות ע"י שידנית. אין לפרוק צינו

מעל   וגלישתם  הצינורות  גלגול  למנוע  כדי  וזאת  החישוקים,  גזירת  לפני  לולאות, 

פריק  על הקרקע.  תעשה  המשאית  התעלה  לאורך  או  בערמות  בודדים  צינורות  ת 

 ך הימנעות מהשלכתם ופגיעה בקצותיהם.בזהירות רבה תו

ת תעשה  האביזרים  הימנעו פריקת  אסור    תוך  האביזרים.  מהשלכת  מוחלטת 

בהחלט  להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול. אסור להתהלך  

 על צינורות המונחים בשדה. 

 פיזור 103.06.4

ימים    3יותר מאשר  פיזור הצינורות ייעשה בדרך כלל לאחר חפירת התעלה, ולא  

 .שקרינת השמלפני ההנחה, כדי למנוע פגיעות מכניות הנובעות מ

קרוב   ייעשה  הפיזור  מראש.  לכך  המיועד  בצד  התעלה  לאורך  יפוזרו  הצינורות 

 לשפת התעלה אך בצורה כזו שתבטיח את הצינורות מגלישה לתעלה. 

למעבר כלי רכב  וג שהצינורות שפוזרו לא יפריעו למהלך תקין של העבודה,  יש לדא

הקב ידאג  דרכים,  הקו  תוואי  חוצה  בהם  במקומות  שהוכו',  לכך  ינורות  צלן 

על   יונחו  הצינורות  אלה.  בדרכים  המעבר  את  יפריעו  או  יחסמו  לא  המפוזרים 

עצמים נוחים    יה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול אויאדמה נק 

 אחרים. 

הקבלן בחשבון שעלולים להיות קטעים בהם לא  כמו כן בעת קביעת מחיריו ייקח  

הצינורו את  לפזר  יהיה  וחומרי  ניתן  אלא  עת  משאיות  ע"י  התעלה  לאורך  זר 

 להובילם למקום הנחת הצינור ע"י ציוד מכני הנדסי מנקודת פריקה. 

לאורך הצינורות  את  לפזר  אפשרות  תהיה  לא  את    כאשר  הקבלן  יאחסן  הקווים 

 קומות ובצורה שעליהם יורה המפקח או המהנדס. הצינורות בערמות מרוכזות במ

י לאתר העבודה, יש לנהוג על פי הכללים  נ אחסון הזמבהעברת הצינורות ממקום ה 

בכמות   העבודה  באתר  יוחזקו  גומי  אטמי  הקודמים.  ובפרקים  זה  בפרק  שצוינו 

ם יוחזקו בשק ואין לאחסנתם בתוך הצינורות.  הדרושה ליום עבודה אחד. האטמי

 מקרני שמש ומלכלוך.  יש לשמרם

לוך או כל חומר  כ מחדירת ל הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות
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זר אחר לתוכם. לפני הנחתו והרכבתו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור.  

 זרים בקו.   הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה שיתגלה לכלוך או גופים

 אחסון 103.06.5

או רצפה. מומלץ שהשכבה התחתונה לא  האחסון יעשה על משטח ישר על קרקע  

המאוחס  צינורות  עץ.  קורות  על  בצורה תונח  להתעוות    נים  עלולים  נכונה  לא 

על   שיקשה  דבר  בקצוות,  במיוחד  להיפגם  עלולה  העגולה  וצורתם  ולהתעקם 

ב  ולא  מוצל  במקום  ייעשה  האחסון  והתקנתם.  העלולים  חיבורם  חומרים  קרבת 

 ם ממיסים. לפגוע בטיב החומר, כגון: חומרי

 

ה  בגובה  בערמות  לאחסן  אין  משבועיים(  )יותר  ממושכת  על  בתקופה    1.5עולה 

 מטר.

במקרה של אחסון צינורות בערמות, יונחו השכבות אחת על גבי השניה, כאשר כל  

הש של  והפעמונים  אחד,  לכיוון  מופנים  אחת  שכבה  של  מעליה  הפעמונים  כבה 

 מה ולא יפגעו אחד בשני. מופנים לכיוון נגדי. הפעמונים יבלטו מהער

 הורדה לתעלה  103.06.6

ית התעלה תהיה מיושרת בעזרת  ע פיד, שקרקלפני הורדת הצינור לתעלה יש להק

כדי להבטיח תנוחת הצינור לכל אורכו. יש לוודא את שלמות הצינור לפני הורדתו  

קצה ייפסל.  פגם  עם  צינור  כל  ייבדקו    לתעלה.  החיבורים  ומקומות  הצינור 

נור לתעלה תעשה בעבודות ידיים מתוך התעלה. הצינור יונח  במיוחד. הורדת הצי 

 י פרט מצורף. פל מהודק לע"ג ריפוד חו

 הנחה  103.06.7

הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול מוכן )בהתאם למפרט( ויהיו צמודים לתחתית  

 התעלה לכל אורכם.  

ות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים  הקווים בין שתי שוחות סמוכ

וח  וטין )הן במישור האנכי והן במישור האופקי(. הכוון ישמר בעזרת חוט מתלחל

ידי  מבכוון   על  ישמרו  הרומים  הצינור.  קרקעית  לרום  מעל  קבוע  ובגובה  קביל 

 בקורת מתמדת במאזנת. 

ובמספר קטע  כל  קצות  בשני  במאזנת  יבדקו  הסופיים  ביניים    הרומים  נקודות 

הן    המתוכנן  מהרום  המותרות  ו  0.5הסטיות  בקצוות  בנקודות    1.0  -ס"מ  ס"מ 

 הביניים. 

 צעות חוט מתוח במקביל לו. מבדק באית  ישרות הקו במישור האופקי

 בדק במבט עין באמצעות הארת הקו בפנס. יישרות הקו במישור האנכי ת 

א או מסיבה  כלים  ולצורך מעבר  זאת המפקח  ידרוש  כל  אם  בתום  כלשהי,  חרת 

קטע  כל  את  הקבלן  יכסה  עבודה  ולא  יום  יום,  באותו  והונחו  שנחפרו  הקווים  י 

שולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה  יוסות. לא  תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכ

 כלול במחיר הנחת הצינורות.

  חיבור צינורות פוליאתילן לשוחות בקרה יבוצע באמצעות אטם גומי כדוגמת דגם 

F-905 "PRESS SEAL ש"ע. " מסופק ע"י חברת אקרשטיין או 
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הסביבה,  טמפרטורות  הפרשי  השפעת  תחת  הצינור  התארכות/התכווצות  עקב 

נור מיועד להנחה בין שתי השוחות באורך כזה שיכנס אל תוך יכין קטע ציש לה

ס"מ )אורך רזרבי(. אין להדק חזק את טפסי מחברי השוחות, על    15  -כהשוחות  

 הלילה.תזוזת הצינור עקב שינוי אורכו בשעות היום ו מנת לאפשר

של   חיתוך סופי של קצה הצינור במישור הדופן הפנימי של השוחה, הידוק סופי

לבצע  מטפסי   יש  השוחה  תחתית  של  פנימי  ועיבוד  השוחות  כיסוי  חברי  לאחר 

 .בין השוחות לכל אורכו הצינור

 

 פיקוח שרות שדה  103.06.8

הצינורות   את  להניח  הקבלן  ופיקוח  על  הצינורות  יצרן  להנחיות  שרות  בהתאם 

 שדה של היצרן. 

 יציקת גושי הבטון 103.06.9

ידרוש   (1 בהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  המהנבמקומות  יצק  דזאת  ס, 

 הקבלן גושי בטון תחת או סביב לצינורות או לאביזרים.

בטון   (2 למ"ק  הצמנט  כמות  כאשר  בתכניות  למסומן  בהתאם  יוצקו  הגושים 

 "ג. ק  200מוכן תהיה  

טבעית   אדמה  נגד  יוצקים  הבטון  שווהאת  למצב  שמהודקת  אדמה  של  -או  ערך 

אדמ קירות  ישמשו  הבטון,  לגושי  כתבנית  טבעית.  שיורחב אדמה  ותחתית    וה 

 התעלה שתועמק במידות הדרושות לקליטת הבטון. 

ניתן להשתמש בלוחות עץ, פחים וכדו'. יש להוציא את התבניות   ליצירת תבנית, 

 התבנית. ות הבטון. הבטון חייב למלא כראוי את  רק לאחר התקש

.  לאחר היציקה  ולדאוג שלא יישארו נקבים וחללים של אויר  את הבטוןיש לצופף  

ניר    תזרי המתכאב זפת,  נקיים משמנים,  הבאים במגע עם הבטון חייבים להיות 

 טול וכדומה. 

ע"י חיוץ  לבטון. הדבר ייעשה    PVCמ  זרים  ייש למנוע מגע ישיר בין צינורות ואב 

 רת.בקרטון או בעטיפה פלסטית אח

 

 תאי בקרה לביוב 103.07

 שוחות בקרה לביוב  103.08.1

ומכסי תקרות  שוחות,  יציקת  על  מוחלט  איסור  לשוחות חל  שהוא    ם  סוג  מכל 

 באתר.

בתקנים   המפורטות  הדרישות  על  העונים  טרומיים,  יהיו  השוחה  מרכיבי  כל 

עי הישראל מיוצרות  במפרטים. השוחות תהיינה  וכנדרש  בעל  ים  ישראלי  יצרן  "י 

לפחות  ינ של  בדרישות    5סיון  העומד  טרומיות,  שוחות  בייצור    9001:2000שנים 

ISO  ף לאלמנטים ומערכות בטון טרום ובעל  קבתו  1923  -ו   5988תקן    י תוו, נושא

לפני   מראש  יאושר  היצרן  הביצוע.  טיב  על  ופיקוח  להדרכה  שדה  שירות  מערך 

 תחילת העבודה ע"י המפקח. 
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י  סע  ובנ יהשוחות  לדרישות  וכמסומן    57082יף  בהתאם  הבינמשרדי,  במפרט 

יי ותיקרה,  חוליות,  תחתית,  השוחה,  להתקנת  העבודות  כל  שום  בתוכניות. 

לפי  יהאטמ ייעשו  השוחה  מחברי  באמצעות  הצינורות  וחיבור  החוליות  בין  ם 

שירות  ובפיקוח  בהדרכה  את    הנחיות,  הקבלן  ירכוש  ממנו  היצרן  של  השדה 

 . רומיות על כל מרכיביהןהשוחות הט

  5988עגולות מחוליות טרומיות לפי ת"י בטון שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות 

 . 658-ו

רה תכלול רצפה ודופן המיוצרים ביציקה מונוליטית  ק ה בתא הבהחוליה התחתונ

ס"מ ומצע מילוי    5אחת )בגובה מקסימלי קיים( ותונח ע"ג מצע בטון רזה בעובי  

ס"מ ושכבת בטון    30דק בהרטבה , בעובי  לעיל( מהו  57.03.04טן  )כמוגדר בסעיף ק

 ס"מ לפחות. 5רזה או בטון יבש מהודק בהרטבה בעובי של  

 ליות הגבהה גבוהות ככל האפשר. ו דיפות לחתינתן ע

 רצפת תאי הביקורת תעבור עיבוד סניטרי, ע"פ התכניות. 

)חוזק הבטון לאחר   ק"ג/סמ"ר(. פני    100יום יהיה    28העיבוד ייעשה מבטון רזה 

 .B.G. Bond 5%ון הרזה יטויחו בטיח צמנט זכוכית + הבט

ול ביותר המתחבר  דצינור הגמקוטרו של ה  2/3עומק המתעל )בנצ'יק( יהיה לפחות  

 לפחות בכיוון את המתעל.   20%לתא, והשיפועים הצידיים יהיו  

"איטוביב" יהצינורות   דוגמת  מיוחדים  מחברים  ע"י  השוחה  לקיר  או    חוברו 

"PRESS SEAL F-905",  המרווח למילוי  ספוגי  שרוול  הכוכולל  בהתאם    ל, 

המפקח הטרומית  לאישור  השוחה  תחתית  בין  ה .  החולי לבין  בין  לבין  חה,  וליות 

דוגמת איטופלסט המשווק    תקרה יותקן אטםבין העצמן ובין החוליה העליונה ל

אטם תיעשה בהתאם  . התקנת העל ידי חברת "וולפמן" או שווה ערך ושווה איכות

 להוראות השימוש וההתקנה של היצרן. 

 במי תהום בסיס שוחת הבקרה יונח ע"ג מצע.בשוחות שיבוצעו 

לשוחה    חצץהמצע  של    יהיה  מהודקת  שנדרש    40בשכבה  ככל  או  לפחות  ס"מ 

 ס"מ לפחות.  8להשגת יציבות מלאה, ובטון רזה מפולס בשכבה של 

 .  316מפלב"מ סולם ירידה  יסופקו עם  מ' 4.26שוחות בעומק מעל 

מ הגדול  בעומק  בקרה  ביניים    4.76  -שוחות  מעבר/משטח  תקרת  עם  יסופקו  מ' 

עליון סולם  מזויין,  או  ו ותחתון    מבטון  "וולפמן"  דוגמת  בטיחות מפלב"מ  מעקה 

 . 5988שווה איכות, הכל ע"פ ת"י 

אשר   המפקחוהת   יורובמקום  או  הב  ,כנית  שוחות  על  הקבלן  מפליםיתקין    קרה 

 . חיצוניים

"מפלים  ה כדוגמת  חרושתיים  יהיו  שיותקנו  "DROPהחיצוניים  או   "Multi-

Drop ,וכניות. תהמסומן ב כולל כל " של "וולפמן" או שווה איכות 

לפי התוכניות ולפי דרישות המפקח. הקבלן יקבל תשלום    ומידות וגובה המפל יהי 

 . נוסף עבור כל מפל חיצוני שיהיה בשוחה
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השוחה  אשר    , פנימייםמפלים    בתוך  סטנדרטייםיעובדו  פרטים  עפ"י    . יבוצעו 

סגסו  אל חלד  יהודקו לדופן התא באמצעות רכיבי פלדה  גת  חלקי הצנרת  במפל 

316SAE  . 

הבקרה שוחות  מכסי  פתוח  רום  כ  בשטח  או  20-30-יבלוט  השטח  פני  מעל    ס"מ 

פי   על  המתוכנן  הכביש/הריצוף  לרום  או  תיותאם  הפיתוח  הוראוכניות  ת  לפי 

תיעשה  המפקח.   הבקרה  בשוחות  החוליות  התקנת  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

התאם לרום  בהפיתוח,  בשלבים, בתחילה לפי קרקע קיימת ולאחר ביצוע עבודות  

 קרקע מתוכננת. 

עמודי   שני  יתווספו  בתוואי הסלילה  ולא  פתוח  יונחו בשטח  בקרה אשר  לשוחות 

 ט. סימון, משני צדי השוחה בהתאם לפר

כמצויןמילוי   יבוצע מחומר מתאים  סביב השוחה  של החפירה  בסעיף קטן    חוזר 

לדרישות המפורטות בס   לעיל,  57.03.04 של    57017עיף  מהודק בשכבות, בהתאם 

   המפרט הבינמשרדי.

סביב כל תא הנמצא בשטחי סלילה, לאחר ביצוע מילוי והידוק מצעים יש לחפור  

 רובת בחנ"מ מהירה התקשות. ולמלה בתעס"מ וברוחב זהה  50תעלה בעומק של 

ובמרחק   רב  במשקל  שוחות  להורדת  מנופים  עבודת  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

 בגין עבודה זו. כל תוספתהמתאים להנחת התא. לא תשולם 

 מכסים 103.08.2

יהיו ולתיעול  לביוב  הבקרה  לתאי  המכסים  ,  ס"מ 60בקוטר    400Dממין    כל 

"כרמל    מטיפוס פלדה    "HD-33דוגמת  יציקת  סגר  ת"י  לפעם  אטם    489י  עם 

סיליקון וסמל תאגיד ת.מ.ר וכן כיתוב אשר יאושר על ידי המועצה. גודל אותיות  

יהיה   לפחות  20הכיתוב  שוחות  יכלל המכס.  מ"מ  ברגים.  או  נעילות  ללא  יהיו  ם 

  -125B-60"  55אשר יותקנו במדרכה יהיו עם מכסה מרובע מטיפוס דוגמת "כרמל  

55M. 

 י/סולמות ירידה שלב 103.08.3

דריכההקבלן   שלבי  ת"   (מדרגות)   יתקין  לפי  סולם,  בצורת  .  2חלק    631י  רחבות 

יהיה   רוחב המדרגה  של  ה 25המדרך  צדי  ומשני  מינימום  תהיס"מ  נה  י מדרך 

בליטות למניעת החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות  

והר במרחק  ל וציפוי פלסטי בצבע זס"מ. המדרגות תהיינה בנויות מליבת ברז 13.5

 יה.  י ס"מ אחת מהשנ 33של 

יותקן במרחק שלא יעלה על   ס"מ מפני מכסה    40שלב הירידה הראשון, העליון, 

 . בפרויקטשהסופי  םהרוהתא על פי  

ממוקמים   לא  בה  אשר  השוחה  בדופן  יותקנו  הירידה  ששלבי  לכך  לב  לשים  יש 

 בין שלבי הירידה. חיבורים, על מנת להבטיח מרחקים מתאימים

בשוב מ  עומקחות  לעיל  לא  מ'    4.26  -הגדול  כמפורט  ירידה  שלבי  אלא  יותקנו 

   .316מפלב"מ סולמות ירידה יותקנו 
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 שוחות  בטיח  103.08.4

אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח    שוחת הבקרה לביוב,ם  יצא כי פנ ימיאם  

עם   שכבות  בשתי  יבוצע  הטיח  טיח.  ביצוע  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח  יהיה 

 שכבת הרבצה. 

 

 עמודי סימון 103.09

 עמודי סימון לאורך תוואי צינור הסניקה לפי התכניות ובמקומות אשר יקבע המפקח. 

ימוקם במרחק   יהיה  ואחד הצינמציר    1.00העמוד  קוטר  רות. העמוד  פלדה חדש  מצינור 

"3ø  " מ' מעל פני הקרקע  ויצבע בצבעי אדום לבן. 1.50מלא בטון בגובה  5/32עובי דופן 

 העמוד שלט עם כיתוב לפי פרט.  כמו כן יותקן על 

התשלום יהיה לכל העמוד כיחידה אחת ויכלול אספקה, מלוי בטון, צביעה, התקנה כולל  

 מוכן כיחידה אחת ע"פ התוכנית.  עמוד, שילוט, הכלהלביסוס  יציקת בטון

 

 סרטי זיהוי ואזהרה  103.10

הביוב    מעלשתונח    הכיסוישכבת    מעל סימוןצנרת  סרט  של  יונח  בעומק  לפחות  מ  0.5,   '

 . מ' מקדקוד הצינור 0.3 -מפני הקרקע ולא פחות מ

לא יקטן    האותיות  מ"מ. גודל  0.12ס"מ ובעובי של    15הסרט יהיה עשוי פוליאתילן ברוחב  

שזורים    5  -מ ובו  פלסטיים,  לקווים  המיועד  מהסוג  יהיה  הסימון  סרט  חוטים    2ס"מ. 

 . 12613ENופאי  מנירוסטה, לזיהוי הקו. סרטי הסימון יתאימו לתקן האיר

 בין שוחות ביוב או בין שוחה לחיבור ביתי.  הצינור יונח לכל אורך  הסרט

"  הסרט מסוג  ש.ב.   יע"  שמיובא  Oddingtonsברת  ח  תוצרת  Wavelay-050יהיה  חברת 

 . איכותאו שווה  מטכנולוגיות בע"

מיועד    הסרט צבעו  ביובצנרת    לזיהוייהיה  כתובת    סגול,  יהיה  קו זהירות"  -ועליו  מים    ! 

 . "יובלי העמק"  – האסורים לשתיי 

הכול בהתאם להנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה )מש"ל(, עדכון  

 .2012וקטובר  א

 

 קידוח אופקי  103.11

המצוינים  .1 והשיפועים  הקווים  המיקום,  לפי  בדיוק  ייעשו  הצינור  והכנסת  הקידוח 

 בתכנית. 

י .2 האופקי  בקידוח  שיוחדרו  המגן  וחוץ, צינורות  פנים  ציפוי  ללא  פלדה  צינורות  היו 

 .3/8" -ע.ד. לא יפחת מ, 24øבקוטר "

בל .3 לעמוד  כדי  מספיק  חוזק  בעל  יהיה  המגן  בזמן    תהכוחוחץ  צינור  עליו  הפועלים 

 ההתקנה, וכן בלחץ האדמה והכוחות החיצוניים, לאחר שהותקן במקומו. 
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לתנ .4 בהתאם  המגן,  צינור  של  ההחדרה  שיטת  את  ייבחר  ויביאה הקבלן  הקרקע,  אי 

לאישורו של המהנדס. לא יוחל בביצוע העבודה, אלא לאחר האישור. במידה שהקבלן 

לוצים אחרים( בקוטר גדול מן הדרוש על מנת יגלל א ו ביבחר לבצע קידוח )ביוזמתו א

 להקל על ביצוע הקידוח, לא ישולם על כך בנפרד ועלות הביצוע כולה תחול על הקבלן. 

 לאחר גמר החדרת הצינור המגן וקבלת אישור המהנדס. השחלת הקו תבוצע  .5

חלה ההשכדי להגן על הצינורות בפני נזקים שעלולים להיגרם להם או לציפויים, בעת   .6

עד  תי של  אופקיים  במרווחים  פלסטיים  )סנדלים(  סמך  נעלי  הקבלן  נעלי    2.0קין  מ'. 

 ס"מ.   3  -או ש"ע. גובה נעלי הסמך לא יפחת מ DIMEX RACIהסמך יהיו מסוג  

לאישור  הקבלן  יביא  האטם  טיפוס  בתכניות  ו/או  הכמויות  בכתב  צוין  לא  באם 

 המהנדס את הטיפוס בו יש בכוונתו להשתמש.

טל'    הסמך   עלי נ .7 טריידינג,  אל.בי.אל  ע"י  המשווקים  אלו  דוגמת  יהיו  -03והאטמים 

 , או שווה ערך מאושר.5448029

 

 צביעת צינורות פלדה גלויים  103.12

 לעיל.  11לויים ובתוך התאים תבוצע כמפורט בפרק צביעת צינורות ג

 

 התקנת אביזרים  103.13

 כללי  103.17.1

כבת האביזרים  רתוכם. בהללפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר  

לבין   האביזרים  בין  ההתאמה  מים.  פלס  לפי  המדויק  איזונם  על  להקפיד  יש 

 הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. 

ע"י   התאמה  תורשה  למאמצים  לא  שתגרום  דרך  בכל  או  בכוח  ברגים  מתיחות 

 פנימיים באביזרים או באוגנים.

 אוגנים 103.17.2

מטיפוס   מפלדה  יהיו  אוגן  16PNתקן  ל מתאימים  ו   SLIP ONהאוגנים  כל  על   .

תהיה הטבעה אשר תכלול פרטים הבאים: שם היצרן, קוטר, לחץ עבודה, חומר,  

יהי  שחוריהם  כך  יבוצע  האוגנים  ריתוך  תקן.  אנכי  מספר  ציר  לגבי  סימטריים  ו 

 העובר בציר הצינור. 

 אוגנים עיוורים יהיו עם ציפוי מגן עמיד לשפכים. 

 ברגים 103.17.3

יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני    ועיגונם  םברגים לחיבור אוגני

לכל   הברגים  אורך  נכון,  בקוטר  בברגים  ורק  אך  להשתמש  יש  בורג.  לכל  אומים 

ומספיק   אחיד  יהיה  הבורג,  מגוף  קצה  יבלוט  סגירתם  שלאחר  להבטיח  כדי 

מתיחת הברגים תהיה  כריכות.      4-, אך לא מעבר לבשיעור של תבריג אחד לפחות

 אוגנים יהיו מפלדה מגולוונת.  ילחיבור . הברגים המתאימים הית ואחידתהדרג
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 אטמים 103.17.4

האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש באטם  

קלינגריט עם גרפיט. לאטימה בין אוגנים ישמש אטם    200סוג    KLINGERת  תוצר

חיצוני  הר היקפם  מאחד בלבד בעובי מתאים. האטמים יהיו מטיפוס טבעתי כלו 

 יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור. 

ת  בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אח

 בלבד.

 מחברים מכניים  103.17.5

תוצרת קראוס או    2000מחברים מכניים כגון מחברי אוגן, מצמדים וכו' יהיו דגם  

המח הרכבת  לפני  לבשו"ע.  יש  ולכלוך.  נ רים  צבע  מכל  הצינור  קצות  את  קות 

הרכבת טבעת המחבר על הצינור צריכה להיות חופשית. את הגומיות יש לשמור  

. כל מחבר יש לעגן לצינור באמצעות אוזניים  עד להרכבה במקום מוגן מקרני שמש

 וברגי מתיחה ע"פ הנחיות יצרן המחברים. 

 מגופים 103.17.6

חה מלאה ולנקותו מבפנים במטלית  ימגוף פת   ללפני הרכבת המגופים יש לפתוח כ

הם.   אף  ינוקו  האגנים  של  האטימה  ושטחי  לגמרי  המגוף  ייסגר  זה  אחרי  נקיה. 

ניקוי זה יש לכסות את שטחי האט  ימה של האגנים במכסאות אשר יוסרו  אחרי 

האחרון. ברגע  מסוג    רק  טריז  מגופי  המגופים  יהיו  אחרת,  נאמר  לא    TRSעם 

 .  316SAEלב"מ סגסוגת פם" ציר מיתוצרת "רפאל מגופ

 

 בדיקות רדיאוגרפיה לריתוכים 103.18

ולפי דרישות המפקח באתר  API 1104תתבצע לפי תקן  לצינורות פלדה  בדיקת רדיאוגרפיה 

 מכמות הריתוכים(. 10%  -ון הקבלן )כעל חשב

 והאביזרים. הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של הצינורות 

י ע" בדיקות  ע"י המפקח. מחיר    יוזמנו  ומוכרת שתאושר תחילה  הקבלן במעבדה רשמית 

שדה  בדיקות  מעלות  חלק  יהיו  בכך  הכרוכות  ההוצאות  וכל  הרדיוגרפיות  הבדיקות 

 ולא ישולם עבורם בנפרד.   ומעבדה

 

 פלדה בדיקות עטיפות צינורות 103.19

 .םות הקוויינורות לביקורת עטיפ הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של ספק הצ

של   מלא  למילוי  עד  הדרוש  את  ייתן  הקבלן  תקינות,  אינן  הבדיקות  ותוצאות  במידה 

 המפקח ובהתאם לדרישות יצרן הצינורות. 

 

 ב גרביטציוניים בדיקת אטימות קווי ביו 103.20

לאחר שתסתיים התקנת השוחה ולפני שיבוצע מילוי והידוק עפר סביב השוחה, הקבלן   .א

 השוחה.  קת אטימות מוחלטת שליבצע בדי
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פני מכסה השוחה ב עד  במים  וקו  שוחה  הכולל  מילוי קטע  ע"י  תעשה  דיקת אטימות 

פגו ע"י  הנמוכה. במצב זה האטימות תהיה מוחלטת אם לאחר הוספת המים לאחר שנס 

חוליות השוחה  בין  בחיבורים  נזילה  ו/או  חיצונית  רטיבות  שום  לא תתגלה  הבטונים, 

 שעות. 24תצפית של אחרי 

 ה ויתעד אותה ביומן העבודה. קאת הבדי המפקח יאשר

 לאחר בדיקת האטימות ע"י המפקח יינתן אישור לכיסוי החפירה סביב השוחה. 

מ מכל  משוחה  שהיא  כל  נזילה  ותתגלה  השוחה במידה  את  הקבלן  ירוקן  שהוא,  קום 

 ויתקן אותה עד להבאת השוחה לאטימה באופן מוחלט. 

בדיקת יהיה  לאחר  יצוקים(  )בתאים  הקבל  האטימות  חיצוני:   ןעל  איטום  לבצע 

האיטום יכלול מריחת פריימר על קירות השוחות, שכבת אספלט חם על הקירות ארג 

, ארג זכוכית, כנ"ל אך בכוון הפוך, ג"ר/מ"ר, שכבת אספלט חם  150זכוכית בצפיפות  

)  -אספלט חם   מוקצף  פוליסטירן  לוחות  והדבקת  עליונה  בעובי  שכבה  ס"מ.   3קלקר( 

ס"מ מכל צד. עבודה זו    50קירות התא. בפינות תבוצע חפיפה של    לוצע על כ האיטום יב

 כלולה במחיר השוחה. 

 הקווים שיונחו יעברו בדיקת אטימות לפני כיסוי התעלות.  כל .ב

כל קטע בין שני תאים ימולא במים עד גובה פני המכסה של התא ותיערך לגביו בדיקת 

 אטימות. 

 קה כולה תבוצע ע"י הקבלן. הבדי

תבוצהבד המים   עיקה  מפלס  יסומן  במים,  תמולא  שהשוחה  לאחר  כדלקמן:  באופן 

 בשוחה. 

אחד שעות יתברר שקיימת נזילה הנראית לעין לפי קביעת המפקח, ליד    2במידה ותוך  

המחברים בקו או בחיבור בין הקו והשוחה, יידרש הקבלן להוציא את המים מן הקו  

הנ את  מאחדולתקן  היא  והנזילה  במידה  את   ,המחברים  זילה.  לפרק  הקבלן  יאלץ 

 השוחה והקו עד לאותו מחבר ולהחליפו. 

לאחר התיקונים תיערך בדיקה נוספת. רק לאחר שיתברר שאין כל ירידה משמעותית  

שתימשך    במפלס תצפית  לאחר  וזאת  שבמורד,  בשוחה  אישור   24המים  יינתן  שעות 

 נחה. המפקח להמשך כסוי הקו והה

האחריות   מוטלת  הקבלן  מעל  בדיקת דלרישום  אירועי  כל  של  העבודה  ביומן  ויק 

 האטימות בכל קטע וקטע. 

לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד פקקי איטום בקוטר מתאים הניתנים 

קנה והעומדים בלחץ מבלי שישלפו. קו מים זמני לצורך מילוי הקו וביצוע עבודות  להת

מנת להבטיח יעילות מרבית   ליין כי ע חשבון ובאחריות הקבלן. יש לצ  האיטום יונח על

יצרן   של  מרבי  פיקוח  לדרוש  הקבלן  על  יהיה  הבדיקה  והצלחת  האיטום  בבדיקת 

 הצינורות על הנחתם. 

 

 בדיקה לישרות הקווים  103.21

הצינורות יבדקו על ידי קרן אור, )מפנס או החזרת קרני השמש באמצעות ראי(, כדור עץ 

להבטיח שהקווים ישרים, נקיים    תות סמוכומאושרת אחרת, בין כל שתי שוח  או כל דרך

 ופתוחים לכל אורכם. 
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 בדיקת לחץ בקווי מים וסניקה )קווי לחץ(  103.22

הבין משרד המפרט  לדרישות  לחץ תבוצע בהתאם  פרק משנה  בדיקת  וכמפורט  57038י,   ,

 להלן. 

 הקטעים הנבדקים יאושרו ע"י המהנדס. 

 .מ'אט 12 -, ולא יפחת מיקבע ע"י המפקחלחץ בדיקת צנרת  

הלחץ תתבצע בכל קטע של קו המוכן ולפני כיסוי המחברים. בדיקת הלחץ מטרתה    תבדיק

ושת וכי הקבלן  לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית החר

 ימציא תעודה מאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות. 

ה ולעגנם  גפקקי הברו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ואת הקצוות הפתוחים של הק

בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש להגיש למהנדס  

 את פרטי העיגון לאישור. 

על   יסופקו  לבדיקות אלה  יש ועל חשבונו   ידי הקבלןהמים  . אם תעשה הבדיקה קטעים, 

כ נוספת  בדיקה  עוד  העבודה  בגמר  כל  לעשות  כולל  בשלמותה  המערכת  עבור  נ"ל, 

 . האביזרים

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים  

הצינ קצוות  לסגירת  ואטמים  אוגנים  לרבות  ההידראולית,  ומשאבות  והבדיקה  ורות 

 ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. 

שעות    24  -של לחץ העבודה ויוחזק בגובה זה להלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו לגובה  

יועלה  ) המהנדס  ובאישור  מכן  לאחר  אחידים(.  זה  זמן  במשך  האטמוספרה  תנאי  כאשר 

 לחץ הקו למשך שעתיים ללחץ הבדיקה. 

יתגלו   לא  אם  כאטום  ייחשב  בתקופת  הקו  ייפול  לא  והלחץ  לעיל  הנראות  דליפות  כל 

הם. גנים עיוורים כאשר המגופים פורקו מהבדיקה. כנגד קטעים אטומים בקצותיהם באו

 ים יורכבו לאחר הבדיקה.פ המגו

יורכב מתקן רושם  ע"י מכון בדיקה מוכר. על מד הלחץ  בדיקת הלחץ תעשה במד מכויל 

 ם  מול שעות היממה.שבו יעשה רישום מכני כגרף של לחץ המי

 

 צילום במעגל סגור של פנים הצינורות 103.23

 כללי  103.29.1

הכללי    טדרש במפרביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנלשם הבטחת  

או  יובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום ויד

 לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. 

 מ"מ ומעלה.   225י הביוב ולקווי מים בקוטר הבדיקה תבוצע לכל קוו

וידאו במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל  -הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 

 וי הביוב המופנים אל החלקות/מגרשים. ו, כולל ק אורכה

תוך   ולצלם את  להביט  היא  הצנרת    רהצינומטרת הבדיקה  לתעד את מצב  ובכך 

 .  לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה
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שמטרתה   אחרת  בדיקה  כל  של  מקומה  למלא  באה  אינה  הצנרת  צילום  פעולת 

ת נוספות של  ולפי הורא לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ו

 המפקח שניתנו במהלך הביצוע.  

ציוד   בעל  מיומן,  משנה  קבלן  הקבלן  יעסיק  הצילום  לביצוע    ןוניסיולביצוע 

הדרישו בכל  שיעמוד  ההעבודה,  אישור  ת  המפרט.  ובדרישות  לעיל  מפורטות 

הינ  המפקח  ע"י  המשנה  קבלן  יספק    והעסקת  הקבלן  להעסקתו.  מוקדם  תנאי 

 ע. וניות ביצלקבלן המשנה תכ

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת  

 .  בד""תכנית בדיעה העבודה לאחר הביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך  

 

 

 

 

 ביצוע העבודה 103.29.2

 שטיפה .א

מכל    הנקיילפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה  

וחומרים   בנייה  כנחומרי  במהלך  דאחרים  לפגוע  גם  והעלולים  במפרט  רש 

באמצעות   לחץ  שטיפת  באמצעות  יבוצע  הניקוי  הצילום.    מכשורפעולת 

 המיוחד המשלים אותו.   ל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט ומתאים לכך, הכ 

 עיתוי העבודה .ב

שכבות   ▪ והידוק  כיסוי  הצנרת,  הנחת  לאחר  ייעשה  הצילום  העפר  ביצוע 

 ות הקשורות בביצוע השוחות.  דכל העבו  בהתאם לדרישות והשלמת

 . רהפיקוח באתוהצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו,  ▪

ביצוע ▪ מועד  על  באתר  ולמפקח  למתכנן  להודיע  הקבלן  לא    על  הצילום, 

 פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.  

 חות המתכנן ו/או המפקח.  הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכ ▪

ום בקטעים קצרים ובמועדים שונים )בהתאם לשלבי העבודה  ל יצוע הציב ▪

 המתוכננים או עפ"י קביעת המפקח( לא יזכה את הקבלן בתוספת מחיר.  

 מהלך הביצוע  .ג

במעגל סגור בקטעי אורך    הטלוויזי יבוצע באמצעות החדרת מצלמת  הצילום  

מעל  מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה  

 . D.V.Dתקליטור ותוקלט על גבי  הטלוויזי סך מגבי 

 תיעוד .ד

לשם רישום תמידי וכן    D.V.Dתקליטור  הצילום על כל שלביו יתועד על גבי  

ב קולי,  תיעוד  הבעזרת  בצורת  הסרט  גוף  על  מיקרופון,  המבצע  עזרת  ערות 

 לגבי מיקום מפגעים וכד'.  
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בפנים   השוחה  מספר  לסימון  לדאוג  הצילום  מבצע  לשעל  זיהוי.    םובחוץ 

במהלך   צילום הסימון  כזו שתאפשר  בצורה  ייעשה  של השוחה  פנימי  סימון 

 .  והווידאהתיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת  

 

 תיקון מפגעים 103.29.3

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת,  

או   מפגעים  דעת    לכלוךיתגלו  ולחוות  שהוא  סוג  ו/המכל  המפקחאמתכנן  יש    ו 

 . המלאה םלתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונ

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  

המ תיקון  תהליך  לאחר  המתוקנים.  הקו  קטעי  של  חוזר  צילום  יבוצע  פגעים 

 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".  

נזקים והן ביצוע הצילום החוזר יהיו על חשבונו של הקבלן  היקויים ו הן תיקון הל

)ג בנפרד  עבורם  ישולם  עבור  ולא  לתשלום  הכמויות  בכתב  סעיף  קיים  אם  ם 

 הצילום(.  

 ממצאים הצגת  103.29.4

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת  

של המתכ  רצונו  לשביעות  שנערך  הצילום,  תיעותיעוד  קלטת    דנן.  יכלול  הצילום 

 . ממצאיםאו ודו"ח מפורט לגבי יויד

 DVDתקליטור  .א

כלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו  יברשות המזמין,    רשיישא  תקליטור 

 ול סימון זיהוי שוחות.  כל יו

 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.  

 דו"ח צילום .ב

דו"ח מפורט אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.    שיוג  D .V.Dתקליטור  במצורף ל

דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה  

 לול לפחות את הפרטים הבאים: כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכ

)סכמה( .1 מצבי  בהתאם  רהצינושל    מרשם  הקו  וקטעי  בקרה  שוחות   ,

סי וכל  הביצוע  בתוכניות  כדי    רתיאוומן  לסימוניהם  השטח  פני  על  אחר 

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.  

ויד .2 נקודת  הקו,  שתכלול:  טבלה  בצורת  הצילום  של  שוטף  או,  ידו"ח 

וציון  רתיאו הערות  הקו  מי  המפגע,  לאורך  רץ"  ב"מרחק  המפגע  קום 

 משוחה סמוכה.  

 וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.   ממצאיםסיכום  .3

 .  מסקנות והמלצות .4
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 הקבלן  תאחריו 103.29.5

צילום   לערוך  זכות  לעצמו  המזמין  שומר  מפגעים"  "תיקון  בסעיף  לאמור  בנוסף 

  ר לצינושנגרמו    חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים

הקשורות   אחרות  עבודות  כל  או  הצנרת  תשתית  הכנת  עפר,  מעבודות  כתוצאה 

ילום הנוסף, במידה ויתגלו  צ לות ה, ע אשר באחריות הקבלן  רהצינובביצוע הנחת  

לפי   הקבלן  ידי  על  יתוקנו  המפגעים  הקבלן.  על  תחול  תיקון,  הדורשים  נזקים 

של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון    דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו

של   הכלליים  לתנאים  כפוף  זאת  כל  תוקן.  אשר  הקטע  של  חוזר  צילום  הקבלן, 

 . החוזה

 

 מי שתייה יי קוויטושטיפה וח 103.30

וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך  לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים 

  -ית של כל המערכת מי שתייה  ולפני הפעלת המערכת, תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימ

 צינורות ואביזרים. 

הגבוהות של המערכת   הנקודות  ידי הזרמת מים לתוך  על  ן  והוצאתם מהשטיפה תיעשה 

 הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.  תהנקודו

לא   של  זרימה  מהירות  תיוצר  שבמערכת  לכך  תספיק  קטע  לכל  שתוכנס  המים  ספיקת 

 מ'/שניה.  1.0פחות מאשר 

עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של השטיפה תימשך  

ביצו  לפני  השעה.  מחצית  מאשר  פחות  לא  אך  השטיפה,המפקח,  הק  ע  למפקח  ביגיש  לן 

לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות סילוק המים. רק לאחר אישור המפקח  

 יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 

בעז יבוצע  הקווים  הכלור  חיטוי  ששארית  כדי  מספיק  בריכוז  היפוכלוריד  טבליות  רת 

 שהייה.שעות של   24מ"ג/ליטר בתום  10החופשי בסוף הקו תהיה לפחות 

 לול את מערכת הצינורות הפנימיים החיצוניים.כודה זו תעב

 

 אופני מדידה ותשלום  103.31

 כללי  57.17.1

כל המפורט במפרט המיוחד בתנאים המיוחדים ובתנאים הכלליים ככלול במחירי  

 עבורו בנפרד. היחידה השונים, לא ישולם  

ל עבודות    בלתשומת  וביצוע  מיוחד  ציוד  הכנות,  עבור  בנפרד  ישולם  לא  הקבלן, 

המדידה תהיה בכל מקרה מדידת נטו  בלילה לצורך חיבור מערכת חדשה לקיימת.  

מרחבי  בהתא עבור  תוספות  כל  ללא  דהיינו  שבתכניות  התיאורטיות  למידות  ם 

כד', פרט  והובלות  , הפסדים בגללעבודה וכד', הפסדי הדוק ופחת, שקיעות בקרקע

לקבלן    במפורש אחרת.  צויןאם   שיגרמו  עבור הקשיים  בנפרד  ישולם  לא  כן  כמו 

והמת השוחות  בניית  ו/או  הקווים  הנחת  של  העבודה  ביצוע  עקב  בזמן  קנים 

הקרבה של העבודה לקווי ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, מים או כל מערכת תשתית  

 אחרת קיימת או חציות. 
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 גבלים ודה בשטחים מועב 57.17.2

מוגבלים, תתבצע בסמוך ומתחת למערכות קיימות, כולל עבודות    שטחיםדה בועב

ות  במידה  תמיכהיידיים  מיוחדת    דרש,  במערכת  שלמות  ודיפונים  על  והגנה 

השטח  החפ והשבת  לתוואי  שבסמוך  הקיימות  התשתיות  על  והגנה  תמיכה  ירה, 

ביצוע  להדרושים  אדם והחומרים  הח  וציוד, כה  למצבו הקודם, כולל כל העבודה,

 מושלם של העבודה. 

במחיר   או  לשוחות  החפירה  במחיר  כלול  ויהיה  לתשלום  יימדד  לא  הנ"ל  כל 

ותמיכות   דיפונים  ביצוע  במחיר  או  לצנרת,  בכתב  החפירה  כמפורט  לחפירה, 

 הכמויות. 

 חפירת תעלות לצינורות ותאי בקרה וקליטה  57.17.3

בסעיף  מחיר    57.00.07  מס'  כמפורט  יהיה  הכללי  חלפת  הו  החפירהבמפרט 

המפקח שיורה  במקום  בשכבות,    החוזר,  והמילוי  הקרקע,  מבוקר  הידוק  כולל 

על כך,  בנוסף  .  לצינורות התיעול ולתאי הבקרה והקליטהכלול במחירי היחידה  

גם   לעומק  חפירה  לאתר,  מחוץ  אל  הפסולת  וסילוק  חישוף  כוללת  העבודה 

שימו תוך  מוגבלים  החפירהבמקומות  להגנת  באמצעים  לדיפוןש  ותמיכות    , 

 במערכת מיוחדת. 

 שיקוע אבני בקלש בהתאם להנחיות מפרט זה כלולות במחיר היחידה הנ"ל. 

 חיר היחידה הנ"ל.  ביצוע תושבת ועטיפת סומסום/חול לצינור כלולה במ

 עבודות ביבש 57.17.4

לקבלן    לא תשולם  57.01.5  מס'  עבור נקיטת אמצעים לעבודה ביבש כמצוין בסעיף

 בו ככלולים במחירי היחידה השונים.  ש יחיהללו  כל תוספת מחיר ו

 תנועה קיימים ותיקונם יאיובמדרכות בעבודה בכבישים,  57.17.5

מסע מ  הפתיחת  מדרכה  ו אספלטאו  מרוצפו  תפתיח,  בנפרד    תמדרכות  תשולם 

בקרה.   שוחות  ו/או  צנרת  להנחת  ותיקונו  מהחפירה  הכביש  השבת  שיקום  תוך 

ניסור האספלט הקיים בכל    גם אתול  כלהעבודה ת.  שולם בנפרדהמצב לקדמותו י

 ור מכני ברוחב שיאשר המפקח משני צידי התעלה. ס עובי שהוא במ

 סילוק עודפי אדמה ופסולת 57.17.6

בסעיף לאמור  הכללי  0100.17  מס'  בניגוד  ופסולת  ,  במפרט  אדמה  עודפי  סילוק 

ולא  ימאתר החפירה   היחידה השונים  במחירי  ככלול  עבור יחשב    בנפרד.   וישולם 

ע  תשולם  לא לגבולות  בתוספת  מחוץ  לסלקו  ויידרש  במידה  החומר,  סילוק  ור 

 הרשות, לאתר מורשה ע"י המשרד לאיכה"ס.  

 עבודות הכנה ופירוק 57.17.7

ניקוז   קווי  פירוק  אחר,  P.V.Cו/או    מבטוןוב  וביעבודות  חומר  כל    ויימדד  ו/או 

ע ללא התחשבות בקוטר.  לפי מטר אורך קו  ביטול וסתימת שוחות  לתשלום  בור 

. עבור פירוק  לתשלום כקומפלט  ומתקנים על פי התוכניות יימדד  קפירווות  קיימ

 וסילוק צנרת מים יימדד לתשלום לפי מטר אורך ללא התחשבות בקוטר. 
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ורות קיימים כולל המחיר חפירה לגילוי הצינור, חיתוך הצינורות  פירוק קווי צינ

של   י  6.0÷12.0באורכים  אשר  או  מ',  מורשה  לאתר  הובלתם  אחר אפשרו    לאתר 

 שיאושר ע"י המפקח. המחיר הינו למטר אורך. 

עבור פירוק מערכות כיבוי אש קיימות, יימדד לפי קומפלט, כולל חיתוך עד לפני  

טה, כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, כולל תיקוני אספלט  המדרכה, סתימה ע"י פל 

 ו/או מרצפות. 

בציו השימוש  את  יכלול  כליםהמחיר  מתחומרים    ,ד,  אדם  ע  ולביצאים  וכוח 

 .במפרט כמצוין להכו מושלם של העבודה כולל פינוי הפסולת, 

פירוק שוחת מגוף קיימת הכולל פרוק השוחה והמכסה תוך החזרת מצב השטח  

כול או  לקדמותו  המזמין  למחסן  המגוף  העברת  מרצפות,  ו/או  אספלט  תיקוני  ל 

 לאתר מאושר, יימדד קומפלט.

כולל סתימת  ביוב או מים  ב  הריסת שוחת  תאם להוראות המפרט תוך  ההשוחה 

 החזרת מצב השטח לקדמותו כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות יימדד קומפלט. 

 רישום ביומן 57.17.8

עבודות  ה בגין  מצויןתשלום  ביומןב"  בהם  רישום  תוך  הפיקוח  באישור  "  יצוע 

ב ובמותנה  המפקח  העבודה.  רישומםאישור  ה  ביומן  לדאוג  על  הרישום  קבלן  כי 

  בגין סעיפים אלו  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום.  י הביצוענלפיהיה    ביומן העבודה

ו  בוצעבמידה  ביומן    לא  אפילו    בטרםרישום  בוצעהו   במידההביצוע    העבודה 

 בפועל. 

 קת מים  אספ קווי 57.17.9

 קווי אספקת מים   של הנחה .1

הנחת    המחיר למ"  הצינורותעבור  ו   איהיה  קוטרו  הצינור  לסוג  לכל  מסווג 

כ המחיר  החפירה.  לקווים,  הק אספולל:  עומק  חציבה  או  חפירה  הובלה,   ,

בד  במפרט,    המצויןבעובי    סומסום/חול הנחה והתקנה של הצינורות, עטיפת  

ונדרש,   במידה  החוזרגיאוטכני  במקום    המילוי  המצע  שכבת  המהודק, 

האטמים,   המחברים,  האוגניםהתותביםשנדרש,  קוטר,  ,  מעברי   ,

אלקט מחברי  הריתוך,  אביזרי  הסימון,  ןרופיוז'יהסתעפויות,  סרט  בדיקת  , 

 . ותקינהוכל העבודות האחרות הדרושות להנחה נאותה   , חיטויהלחץ

  אספקת מים  במערכת אביזרים .2

ואופן    תכולת  הקווים    המדידההמחירים  לאורך  אביזרים  עבור  והתשלום 

וכיו" הידרנטים  מגופים,  בסעיפים  היהי  בכגון:    -ו  5700.11  מס'  כמפורט 

הב   5700.15 האביזרים  כינמשרדי  במפרט  מערכת  מחיר  הספקה    יכלולאשר 

עפר עבודות  עזר,  אביזרי  החומרים,  האביזרים,  כל  של  צביעה,  והרכבה   ,

הגנה   והרכבת  עטיפות  המפרט    האביזריםוכו'  לפי  באביזר  הקשורים 

לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים,    יהיהלצורכי מדידה    הסיווג  והתוכניות.

 . הקרקעמק מפני ובודה ובעאך ללא התחשבות בתנאי הע
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 שוחות מגופים  .3

מס'   בסעיף  כמפורט  לתשלום  תימדדנה  הכללי,    5700.26השוחות  במפרט 

א גם  יכלול  המחיר  בנוסף  שוחה.  קוטר  לפי  תקרה  מסווג  והתקנת  ספקת 

ובסוג   בקוטר  ומכסה  לנאמר  טרומית  בניגוד  ובמפרטים.  בתוכניות  הנדרש 

המחיר   5700.26בסעיף   הכללי  המפרט  אחי  של  ובכל    דיהיה  העומקים  בכל 

 תנאי העבודה. 

ו חפירה  כולל  אביזרים  תא  שמחיר  או  \מודגש  מכניים  בכלים  חציבה  או 

מילוי חוזר    במקומות שיש,  בידיים, פתיחת כביש אספלט בניסור או מדרכה 

ל עד  בשכבות  הכבישמהודק  מבנה  \מבנה  ושיחזור  הפרט  לפי  מדרכה 

 מדרכה במקרה של פתיחת כביש.\הכביש

 ה דמפרטי מדי .4

מפרטי המדידה ימדדו לתשלום לפי יחידה קומפט, ויכללו הספקה )פרט למד  

המים שיסופק ע"י התאגיד(, הובלה והתקנה של מד המים, מז"ח, מגופים,  

"גמלש הקמת  קשתות,  אבנים,  מלכודת  אויר,  הפרט  סתומי  לפי  הכל   ,"

 בתכנית הפרטים. 

 ברזי שריפה  .5

ויכלול: יחידה  לפי  לתשלום  ה  יימדד  שריפה  והספקה,  ברז  של  והתקנה  בלה 

"3ø,    ,מים גנבות  נגד  סגירה  פקק  שבירה,  )" מתקן  מהיציאה  (  4øצינורות 

, אוגנים. עבודות  4/"3טר "מעלות, מעבר קו  4ø( 90" (מהצינור הראשי, קשתות  

בסרטחפירה   ציפוי  חיתוך,  ריתוך,  ציפוי  ,  וכיסוי,  השריפה,  ברז  הרכבת 

 החלקים שמעל הקרקע.  באדום את החלקים שמתחת לקרקע וצביעה

 ביצוע "למד" אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה .6

קשתות   משתי  הבנוי  "למד"  המפ  045או    090ביצוע  להחלטות  קח  בהתאם 

 לתאום קווי טלפון, ביוב, חשמל וכו'.

 . יח'(  2המחיר כולל: הספקה והובלה של קשתות מוכנות )

 ישולם עבור מחצית ה"למד".   ,אחת בלבד דרש קשתיולצורך התאום ת   היה

 המחיר לפי יחידה קומפלט. 

 פירוק שוחת מים/ביוב קיימת .7

על בסומסום/חול  מילוי  קיימת,  שוחה  המפרט,    פירוק  הוראות  החזרת  פי 

 מצב השטח לקדמותו, כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות.

 קומפלט. לפי יחידה המחיר  

 הקווים וחיטוי שטיפה .8

ומסירת תעודות מתאימות למפקח המעידות על    הקווים וי  שטיפה וחיט   עבור

לא ישולם בנפרד    , כמפורט,התוצאותאופן ביצוע השטיפה והחיטוי ותקינות  

 נורות. ית הצוהמחיר יהיה כלול במחירי הנח
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 קווי ביוב 57.17.10

 ביובקווי   של הנחה .1

בעומק   התחשבות  תוך  וסוגם  קוטרם  לפי  תשלום  לצורכי  יסווגו  צינורות 

( ציר    חיונ( בה  עלבפו החפירה  הצינור. מדידת אורך הצינורות תעשה לאורך 

 הצינורות המונחים בשטח בין הקירות הפנימיים של שתי שוחות קרובות. 

  I.L  -( עד ל אחר ביצוע מילוי חוזרל )  .G.L  רקעמפני הק  דיימדעומק הצינור  

הצינור) קרקעית  הצינור  רום  בקצוות  מדידות  שתי  בין  הממוצע  ויהיה   ,)

 א סמוך.תד לתא אחן בקטע בי 

הצינורות,   של  והתקנה  הנחה  הובלה,  אספקה,  כולל  הצינורות  מחיר 

החפירה,   את  המחיר  כולל  כן  וכו'.  המרווח  גומיות  האטמים,  המחברים, 

גיאוטכני,  עטיפ בבד  ועטיפה  הובלה  אספקה  הצינור,  סביב  סומסום/חול  ת 

פ הנדרשת,  לצפיפות  מבוקר  הידוק  בשכבות,  מילוי  סימון,  יקוח  סרט 

ה באתר של שרות השדה וכל שאר העבודות הדרושות לצורך הנחת  כהדרוה

 הצנרת. 

 שוחות בקרה לביוב  .2

כמפורט    והיתכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור שוחות הבקרה י

ובסעיף  5700.26בסעיף   הכללי  מחיר    57.5.2  במפרט  לעיל.  המיוחד  במפרט 

טרומית מצעים,  יכלול    שוחה  הנחה,  הכלחפירה,  למפורט    מילוי,  בהתאם 

וחוליות   המעבר  תקרת  הבסיס,  שוחת  את  יכלול  כן,  כמו  החפירה.  בסעיף 

  33HDדוגמת דגם "כרמל"    125Bמין    מכסה   ההגבהה לפי הגובה המתוכנן,

ב.ב. + סמל הרשות  דוגמת  ס"מ, מדרגות    60  בקוטר   עם סגר  ירידה רחבות 

"וולפמן"   מפלב"מ  תוצרת  ירידה  סולם  משטח316או  מ,  מנוחה,  טחי  שי 

עיבוד מפלים פנימיים בתוך השוחה עד  ביניים, תקרת מעבר בהתאם לנדרש,  

השוחה בתחתית  בבטון  מתעל  עיבוד  השוחה,  קוטר  חצי    ה אספק  ,לגובה 

החוליותוהרכ בין  אטמים  לעיל  בת  אספקכמפורט  אבי  ת ,  זרים  והרכבת 

או "איטוביב"  דוגמת  השוחה  לקיר  הצינורות  וחיבור  למעבר  שווה    תקניים 

לשוחות  תאיכו מבטון  המוכנות  הנחת התחתיות  המחיר את  יכלול  כן  כמו   .

לכך הנלוות  והעבודות  מהודק  משטח  הכנת  כולל  שימוש  הטרומיות,  וכן   ,

 . במנוף להורדת השוחה אל החפירה למיקומה הסופיבמידת הצורך 

עיבוד   כולל  הפרטים,  בתוכנית  פרט  לפי  תתבצע  קיים  קו  על  שוחה  בניית 

 וכנדרש לעיל.  ןהשוחה בבטו תחתית  

ומדידה   בנפרד  חיזוק תשתית כביש בתערובת בחנ"מ כמתואר לעיל תשולם 

 תהיה עפ"י נפח התערובת לפי תעודות משלוח. 

 פנימיים לשוחות ביובמפלים חיצוניים ו .3

ל בלבד  תוספת  יכלול  ו/או  המחיר  חיצוני  מפל  התקנת  עבור  השוחה  מחיר 

שלום יהיה לפי יחידה ולפי  תהנדרשים. הפנימי, כולל כל העבודה והחומרים  

מס'   לסעיף  בניגוד  אך  והקוטר  המפל  התחשבות    5700.26טיפוס  ללא  יהיה 

 בעומק. 
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 חיבורים ביתיים  .4

  ישולם לפילעיל    57.03.7, כמפורט בסעיף  ם לביובעל התקנת חיבורים ביתיי

החיבור   לסימון  זווית  ברזל  יתד  להתקנת  תמורה  יהיה  והתשלום  יחידה 

משוחה סמוכה באורך של    PVC  -, צינור ביוב מPVC  קשלט פח ופקלמגרש,  

פנימי, עיבודים, הכול    10עד   ידי ביצוע מפל חיצוני או  מ', חיבור לשוחה על 

לעיל בסעיף  בקוטר  כמצוין  חיצוני  מפל  ביצוע  חיבורי  160.  עבור  ם  מ"מ 

 ביתיים יהיה כלול במחיר סעיף זה. 

 חיבור לשוחה קיימת  .5

התקנת   כולל  וסתימוהמחיר  אספקה,    תפתח  הקיימת,  בשוחה  פתחים 

לצורכי   המדידה  השוחות.  לחיבור  לצינורות  חוזר  ומילוי  הנחה  חפירה, 

ו/או  זמנית  הטיה  לרבות  יח',  לפי  תימדד  צנרת    תשלום  של  זמנית  סתימה 

, אם אלה יידרשו לצרכי הבטחת הזרימה התקינה  קיימת ו/או שאיבת נוזלים

 דרש. יה במידה ויבקו הקיים, ועבור עבודות ליל

יהיו   והללו  בנפרד,  ישולם  לא  זו  בעבודה  הכרוכים  והחומרים  הקשיים  על 

 כלולים במחיר הכולל של סעיף זה. 

 בניית תא בקרה על קו קיים  .6

מנית או שאיבת  ינו תוספת בלבד למחיר שוחה רגילה עבור הטיית זהמחיר ה 

ת  יוסתימה זמננוזלים לצורך עבודה ביבש ושבירת קו קיים ו/או עבור פתיחה  

בקו קיים ו/או עבור אמצעי אחר נדרש להבטחת הפעילות התקינה של הקו  

 הקיים, כולל עבודת לילה במידת הצורך. 

 כפל תשלומים  .7

כפל   יהיו  שלא  הנוגע  מודגש  בכל  לקבלן  ביטול    תלהתחברויובתשלומים  או 

התשלום יהיה פעם אחד בלבד לתא ללא קשר    .בתא בקרה קיים  ביובחיבורי  

הכניסות  למספ מתבטלותאר  או  שמתווספות  יציאות  של    .ו  במקרה  לכן 

הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם התחברות אחד בלבד ע"פ  

 ר הגדול ביותר.הקוט

מעבר לתוספת בגין תא על קו    ,על קו ביוב קיים  חדש  ה של תא בקרה במקר

 ת לתא. יוהתחברו   עבורלא ישולם   קיים, ביוב

 אחר הביצוע צילום הצנרת ל .8

קלטת   גבי  על  תיעוד  וידאו,  במצלמת  הצנרת  של  והצילום  השטיפה  עבור 

ישולם   הנדרשים  והביצוע  ההכנה  כל שלבי  כולל  מפורט,  דו"ח  בליווי  וידאו 

 וג לסוג הצנרת.טר אורך צנרת מסו לפי מ

בהתאם   בקטעים,  הצנרת  צילום  ביצוע  עבור  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  לא 

 לנדרש בשלבי הביצוע. 

 שולם כל תוספת, בגין צילום חוזר. תמו כן, לא כ
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 עטיפת בטון  .9

 המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזוין יימדד לפי מ"ק  וע"פ המפורט לעיל. 

 בדיקת אטימות  57.17.11

 אטימות, כמפורט במפרט מיוחד זה.   ביוב תעבור בדיקתכל צנרת ה

 מחיר בדיקת האטימות כלול במחיר היחידה של הצינורות והתאים.

 יצוע בהצנרת לאחר צילום  57.17.12

וידאו   קלטת  גבי  על  תיעוד  וידאו,  במצלמת  הצנרת  של  והצילום  השטיפה  עבור 

ישולם   הנדרשים  והביצוע  ההכנה  שלבי  כל  כולל  מפורט,  דו"ח  מטר  בליווי  לפי 

 ת מסווג לסוג הצנרת.אורך צנר

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע צילום הצנרת בקטעים, בהתאם לנדרש  

 לא תשולם כל תוספת בגין צילום חוזר.   ,צוע. כמו כןבשלבי הבי

 

   כללי:

 –וכד'    ביצוע, איכות, טיב, חשבונותלרבות    –הוראות ודרישות לקיום על ידי הקבלן לצורך בדיקות המזמין  
  על פי הוראות מנהל הפרויקט על חשבון ובאחריות הקבלן. על הקבלן לקיים ולהמציא 

 
   יצוע  תכנון מול ב -אישור מתכנן  1
   4דה עבור טופס שור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע ואישורי לוועיא 2
   אישור פיקוח מנהל פרוייקט ורשות   3
   אישור יועץ אינסטלציה   4
   ועץ חשמל תכנון מול ביצוע  אישור י  5
   אישור יועץ קרקע   6
   אישור יועץ נגישות   7
   ור לוועדה  אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע ואיש 8

   אינסטליה ומערכות   AS MADEתוכיות  9

   חשמל ותקשורת   AS MADEיות תוכ 10

   לעבודות פיתוח    AS MADEתוכניות  11
   ון  אישור מעבדה בדיקות בט  12
   אישור מעבדה להידוק קרקע  13
.אישור מעבדה אינסטלציה צילום קו ,ריתוכים , הכלרה ,בדיקת לחץ , אישורי   14

  צנרת
   עבדה לאיטום קירות וגגות  מאישור  15
   אישור לאטימות קרקע עבור משטחי ייבוש בוצה   16
   אישור מעבדה מערכת גילוי עשן סופי   17
   כת חשמל לרבות לוחות  אישור מעבדה למער 18
   קרקמיקה חיפוי אבן  -בדיקת שליפה אישור מעבדה ל 19
   סוניי / אולטרה סוני   -כלוסאות  20
   וסמך למערכת חשמל או/ו חח"י  מאישור בודק  21
   אישור תווי תקן לציוד ולחומרים   22
 (  תעודת אחריות למערכות )גילוי אש , מזגנים , ציוד המסופק ע"י הקבלן 23

  
 מתקן הפעלה )לרבות תקצירים בעברית ( הוראות אחזקה למתרנים  / תיק  24

  
   אישור קבלת הדרכה ע"י המפעיל   25
   תקים  עה  3ק מסירה תי 26
   ערבות בדק   27
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   טופס העדר תביעות   28
   פירוט נספח רשימת תיוג חשבון סופי   –חשבון סופי  29
   4טופס איכלוס / טופס  30
 ביוב יות עדות בנוהל הרשות הממשלתית למים ותוכנ 31

 
 הערות למפרט בדיקות:

 
ייצגת את המזמין ולקזז  מע"י מעבדה ש*המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את הבדיקות הנ"ל 

 את הבדיקה מחשבון הקבלן 
מהחשבון   1.5%** במידה והמזמין החליט לבצע את כל הבדיקות על חשבונו יקוזז מערך החוזה 

 י הסופ
כנגד אחת/ או יותר מהבדיקות הנדרשות ע"י הקבלן   *** החליט המזמין לבצע בדיקה נגדית

הנדרשת יקוזז לקבלן עלות הבדיקות ותוספת של  ת"י/ באיכותוהבדיקות אינן עומדות בדרישות ה
 בשל טרחת המזמין ויכן יבוצע התיקון הנדרש ויבוצע בדיקה נוספת לאישור סופי.   10%
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 2 חלק

 יםהמוצע  הפריטים מת רשי
 ( מטעם המזמין  על ידי הקבלן )כפוף לאישור המהנדס  יםהמוצעהפריטים רשימת 

 גש עם ההצעה( )תמולא ע"י הספק/היצרן ותו

 

 כללי  07.1

 –)להלן  להספקה והרכבה לפי מכרז זה  ים  המיועד  הפריטיםהיצרן/הספק של    בסיוע  , לרבותהקבלן 

  ניים והמתייחסים לאותם פריטי הציוד המוצעים על ידו ימלא להלן את כל הפרטים הטכ  "(הציוד "

 . ויגיש את מסמך זה ביחד עם הצעתו

כוללת    להלן  כמפורט  הציוד  וההצעת  של  רהצהתחייבות  כי  המציה  יאושר  ע  האמור  ככל שהציוד 

 בודות במועדן. העהוא יסופק על ידו בהתאם ללו"ז הנדרש לצורך סיום 

ביחס כתנאי מינימום.  –ד חייב לעמוד בתנאי המפרט המיוחמפורט להלן המובהר כי הציוד המוצע           

ט ביחס לפרמוד בתנאיו  במפרט כדי לע יש לעיין      -  ברשימה להלןפרטים המסומנים בסוגריים  ל

 .  כאמור לעיל תנאי מינימום המהווהאמור כאשר המפורט במפרט המיוחד 

ה לפסול  הזכות  כוללת  צלמזמין  אינה  אשר  לרשיתייחסות  העה  או  מפורטת  הרצ"ב  הציוד  שמה 

 את דרישות המפרט המיוחד.   םתוא וצע במסגרתה אינהמו

כזוכה במכרז. זכיית    אם יקבע את הקבלן  םגת את המזמין  רשימת הציוד המוצע להלן אינה מחייב

לדרוש   המזמין  מזכות  תגרע  ולא  המוצע  לציוד  המזמין  של  אישור  מהווה  אינה  כאמור  הקבלן 

צ להציע  העמהקבלן  אחר  המיו ויוד  המפרט  בדרישות  מטעם    –חד  מד  המהנדס  דעת  שיקול  לפי 

מטעם  המזמין המהנדס  להחלטת  כפוף  האמור  הציוד  מטעם    שתדרי  .המזמין  ואישור  המהנדס 

ין כאמור תחייב את הקבלן ואי מילואה יהווה הפרת התחייבויות הקבלן ותזכה את המזמין  המזמ

 רבות הקבלן. ט עובכל סעד העומד לרשותו לרבות חיל

 זמין ביחס לכל האמור לעיל תחייב את הקבלן. קביעת המהנדס מטעם המ

א בחשבון בעת  של מסמכי המכרז יוב  בחלק זה  מציעידי ההמוצע על  הציוד  מובהר לקבלן כי טיב  

המציע ניקוד  הצעתו  קביעת  איכות  בחינת  במכרז  בשלב  הזוכה  קביעת  את    .לצורך  יבחן  המזמין 

לצורך ק  ההצעה בדרישות המפרט המיוחד  לפי מידת עמידתכאמור    ביעת הניקודהציוד המוצע 

הציוד   לחשיבות  שיביחס  הכוללת  ציוד  הצעת  כאשר  לתנפור  הרלוונטי  המינימום  ביחס  אי 

     .תילקח בחשבון לצרכי הטבת הניקוד המיוחד שבמפרט 

הקבלן    את  יחייבו  הבאים,  בסעיפים  שיירשמו  כפי  הטכניים,  אינם  הפרטים  את  אולם  מחייבים 

. הציוד המוצע אינו תואם את דרישות המפרט המיוחדדס מטעם המזמין  המהנהמזמין ככל ולדעת  

את הקבלן מכל יתר    תמשחרר  האינ  הנדרשים הרשימה להלןהכללת פרטים  אי  מובהר במפורש כי  

 ההתחייבויות החלות עליו לפי תנאי המפרט, וכל יתר כללי המקצוע המקובלים. 

את המזמין גם אם קבע כי הקבלן זכה במכרז. זה אינה מחייבת  2חלק ידי הקבלן בהצעת הציוד על 

לחומרים,   באשרלרבות  של המפרט  את הדרישות    הציוד המוצע אינו תואם במדויק  ובכל מקרה ב

לייצור,   ציוד  למבנה,  העומד בדרישות המפרט    -אחר  עומדת למזמין הזכות להורות לקבלן לספק 

 . קבלן הזוכהתחייב את ה והוראת המזמין המיוחד
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 חידות השאיבה )משאבות טבולות(י 07.03

 

 המשאבה 

          א. שם היצרן   

          ב. דגם וסוג   

          )טבולה(   -ג.  סוג 

 ד. אופייני המשאבה: 

 

 הספק )כ"ס(  יעילות )%(  עומד )מ'(  ספיקה )מק"ש(  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

        (  כדור עגול במ"מר חופשי )מעבה. 

 מ"מ    ו. קוטר פתח הסניקה   

       )ברזל יציקה(   -ז. חומרי הייצור של המשאבה 

       חד עם מנוע )ק"ג(  שקל המשאבה י ח. מ

 

 המנוע 

          א. שם היצרן  

       )טבול, יחידה אחת עם המשאבה(    -ב. סוג 

         ג. הספק המנוע )כו"ס(  

         וב )סל"ד(  הירות סיב ד. מ

 

 יות אחר

         שנים לפחות(   2) -אחריות 

 

 מגוב מכני 07.05

 

 ______ _____________________________ תוצרת ________________ א.

 דגם _____________________________________________________  ב.

 ________ ס"מ  רוחב תעלת זרימה  ג.

 _________________________________ _______ ת חומר מבנה רש ד.

 ________________________________________   מידות רשת   ה.

 _______ כ"ס   הספק מנוע  ו.

 ח ____________________________________________ מבנה לוח פיקו  ז.
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 סגר קיר   .0607

 

          א. שם היצרן  

           ב. דגם 

        (  316)פלב"מ  - חלקי הסגרחומר כל  ג.

 

 אחריות 

          שנים לפחות(   2) -אחריות 

 

 סגר תעלה   707.0

 

          א. שם היצרן  

           ב. דגם 

        (  316)פלב"מ  -כל חלקי הסגר חומר   ג.

         )גומי נאופרן(  -ד. אטמים  

 

 יות אחר

          שנים לפחות(   2) -אחריות 

 

 

 

 תא  הרטוב  מעל הלהתקנה  לייזרמפלס מד   87.00

 

          שם היצרן   א.

 

 הגשש

 

          דגם הגשש   א.

           קוטר   ב.

           -יזור האלומה  זווית פ ג.

        )בתליה(    -צורת התקנה  ד.

          -ם מדידה תחו ה.

        (    IP 68) -דרגת אטימות  ו.

          -דרגת דיוק  ז.

                    -חומר המבנה   .ח

 

 יחידת בקרה 

 

         דגם יחידת בקרה   א.
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           -מתח הפעלה   ב.

            -התצוגה  סוג ג.

 

 אחריות 

        שנים לפחות(     2) -חריות א

 

 מגנטי אלקטרומד זרימה  .0907

 

           שם היצרן   א.

            דגם  ב.

             -ה  מתח הפעל ג.

           (   IP 67) -דרגת אטימות  ד

              -דרגת דיוק  ה.

    ברת( ת וספיקה מצט)אינטגרלית:  ספיקה רגעי -התצוגה   ו.

           -צורה סוג ת ז.

      +(    C  70)עד  -טמפרטורת הסביבה והנוזל  ח.

 

 אחריות 

         שנים לפחות(     2) -אחריות 

 

 אלקטרוני להתקנה על קו הסניקה המשותף משדר לחץ   .1007

 

          שם היצרן   א.

  

         )מתאים לביוב גלמי(    -סוג  ב.

            גם   ד ג.

   

              - מתח הזנה ד

         (    IP  - 67) -דרגת אטימות  ה.

      + (     C  70)עד  -טמפרטורת הסביבה והנוזל  ו.

            -נה  חומר המב  ז.

             -חומר דיאפרגמה  ח.

 

 אחריות 

        שנים  לפחות(     2) -אחריות 
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 ע דיזל מנו 7.11

 

    תאור מס"ד

    וצרת/דגם ת 1

    ות הצילנדריםכמ 2

    נפח הצילנדרים  3

    סיבובים לדקה  4

    יחס הדחיסה  5

    הספק המנוע בעבודה רצופה בעומס מלא  6

דל 7 מלא  ק  תצורכת    100%בעומס 

 )גרם/קוט"ש( 

   

    )גרם/קוט"ש(  50%תצרוכת דלק בעומס   8

    ש( )גרם/קוט"30%  תצרוכת דלק בעומס 9

    )ליטר(בול מערכת הקירור קי 10

    וסת מהירות אלקטרוני תוצרת  11

    משקל ערכת הד"ג על מערכותיו )ק"ג( 12

 משתיקי קול עירוניים תוצרת  13

 

 

   

 גנרטור 27.1

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    )קו"א( PRIMEהספק הגנרטור בפעולה  2

    ר )אמפר( זרם גנרטו 3

מ  4 בעטמפרטורת  בפעולה  קירור  מלא  י  ומס 

 C040בטמפרטורת סביבה 

   

 כושר עבודה בעומס יתר )%(   5

 למשך ____ שעות 

   

 כושר עמידה בעומס יתר )אמפר(  6

 ות ____ שני למשך
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 מעוררת 7.13

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    סוג מעוררת  2

 תר )%( כושר עמידה בעומס י 3

 ___ שניות למשך _

   

    בעומס יתר הנ"ל )שניות(  משך זמן עמידה 4

 

 וסת מתח 7.14

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    ויסות המתח )אחוז(  2

    חוז( ס קבוע )איציבות המתח בעומ 3

    יציבות המתח בין העמסה לריקם )אחוז(  4

העומס   5 לשינוי  הגנרטור  תגובת  זמן  שינויי 

 )שניות( 

   

 

 או אחרת M.GP.מערכת  7.15

 

    תאור דמס"

    איזו מערכת תותקן עתה  1

    תוצרת/דגם  2

 

 ערכת דיזל גנרטורמערכת בקר  7.16

 

    תאור מס"ד

    גנרטוררכת דיזל  מערכת בקר ע 1

 

 מצברים 7.17

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    סוג המצברים 2

    ת( קיבול )אמפר/שעו 3

    נקוב )וולט( מתח  4
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 דלק מיכל  7.18

 

    תאור מס"ד

    נפח )ליטר(  1

    מאצרה מתאימה  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          _________________ 

 + חותמת   ןתימת הקבלח          
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 3 חלק

 ם כלליים הסברי – כמויות כתב
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 כללי  05.01

 

העב  א. לכל  בכפיפות  תימדדנה  הכלולהור ודות  ולתנאים  משרדי, אות  הבין  במפרט  ים 

 הסעיפים להלן. ובסעיפים להלן. בכל מקרה של סתירה יקבעו 

 

 ת, גיליון הסיכום וטופס ההצעה.תב הכמויומגיש ההצעה יחתום על שמו על כל דף של כ ב.

 

ל ג. צרכה,  די  ברורה  אינה  כוונתם  ההצעה  מגיש  דעת  שלפי  הגשת סעיפים,  לפני  ברר 

 ת החוזה תחייב דעתו של המהנדס. הגשת ההצעה וחתימ אחרההצעה. ל 

 

זמין תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום, יראה "המזמין"  אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המ ד.

 ה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.ירי היחיד את מח

 

  ו', פרטים, בניית מחסנים וכעבור הכנת דרכי גישה זמניות, בניית משרד זמני בהתאם למ ה.

 מחירם ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים. לא ישולם בנפרד ו

 

וספק ו. ציוד  יצרן  כגון  ידיו,  על  שיועסק  משנה  קבלן  כל  כי  לכך  ידאג  ההצעה  ים  מגיש 

המתאימים    אחרים, הסעיפים  ואת  המפרטים  את  ויקראו  התכניות  כל  את  יראו 

 שבתנאים המיוחדים של העבודה.  

 

ין רשאי, על פי שיקול דעתו וללא שינוי  סוגים שונים. המזמ ת מ כתב הכמויות כולל צנר .ז

ה הצינורות מהסוג  מחירי  סעיפי  ואז  מסוים  יבוצעו מסוג  כל הקווים  כי  לקבוע  יחידה, 

 וסעיפי הצינור מהסוג השני יגדלו לכמות הכוללת הנדרשת. 0-לחד, ירדו הא

 

 התחשבות עם תנאי החוזה  05.02

 

במכררואי המשתתף  הקבלן  את  זם  בהז  התחשב  כאילו  התנאים  ה,  בכל  המחירים  צעת 

 ה על כל מסמכיו.  המפורטים במכרז/חוזה ז 

י התנאים הנזכרים  כות במילוהמחירים שידרשו להלן, ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרו

 במפרט, בתוכניות בכתב הכמויות ובכל יתר המסמכים הכלולים בחוזה זה. 

 

 ירי היחידה מח 05.03

 

העבו הנחה(  דה  מחירי  ייח)לאחר  להלן  את המתוארים  ככוללים  הקבלן  ידי  על  שבו 

 מפרט המיוחד ובנוסף: הסעיפים כמפורט ב

 

עזר הנזכרים בעבודה   הם וחומריכל החומרים, אלא אם צוין אחרת, מים, מוצרים לסוגי  א.

 זו, או הקשורים בה והפחת שלהם.
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החו ב. של  השלם  לביצועו  הדרושה  העבודה  בכל  הנ"ל,  חזה  הסוללות,  ו/או  ניית  פירה 

 רומי התחתית והשיפועים לפי התכניות. חציבה ל

 

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'.  ג.

 

כל ד. למק   הובלת  הובלת  הנ"ל  וכל  ושמירתם,  אחסנתם  ובדיקתם,  העברתם  העבודה,  ום 

 עובדים לאתר העבודה. 

 

 למיניהם.  המסים והאגרות ה.

 

 יצוע הפרוייקט. ה והסימון לצורך בעבודות מדיד ו.

 

 ובדיקות צפיפות בשטח אשר ידרשו לבקרת טיב ביצוע עבודות העפר. בדיקות מעבדה   ז.

 

 זר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכו'. עבודות העכל העבודות הזמניות ו ח.

 

והעקיפו ט. הישירות  הקבלן,  של  הכלליות  זההוצאות  ובכלל  המוקד ת,  ההוצאות  מות  ה 

וכן שה   והמקוריות  סוג  מאיזה  האחרות,  ההוצאות  מחייבים   כל  החוזה  תנאי  אשר  וא, 

 אותן. 

 

מה י. המתחייבות  ישירות  והבלתי  הישירות  העלויות  להכל  האגרות  פעולות  כל  וצאת 

 שיונות השונים. יוהר

 

 רווחי הקבלן  .יא

תוכני .יב את  יצבע  הזוכה  הקבלן  השאיבה,  תחנת  השאעבור  תחנת  תוכנית ת  עפ"י    יבה 

הציוד, האביזרים הנדרשים   פרטים של התחנה לרבות כל היועצים,התנוחה ותוכנית ה

 ו'.ץ קרקע וכלביצוע שלם ומושלם לרבות מתכנן קונסטרוקציה, מתכנן חשמל, יוע

ונכלל   ומשולם  שלם  הכול  והפרטים  התנוחה  תוכנית  עפ"י  הנדרש  הציוד  כל  אספקת 

תחנ הקמת  של  בבפרק  השאיבה  כלת  הכמויות,  הנדרשות    כתב  יבוצעו העבודות  אשר 

תקציב מסגרת  עפ"י  שקיים יהיו  למה  מעבר  תוספת  תאושר  ולא  הכמויות  בכתב  ית 

השאי תחנת  של  הפרק  תת  של  הכמויות  בבכתב  הכול  התנוחה בה  לתוכנית  התאם 

 והחתכים.

 

 הוצאות כלליות לעבודה נוספת 05.04

 

ל כל סוגי  וקדמות והכלליות שת כל ההוצאות המשב כמקיף אסכום כתב הכמויות דלהלן ייח

כמפורטים בו, וכמו כן, ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור עבודות נוספות כלשהן,  העבודה  

 אשר המפקח רשאי להזמינן. 
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 כמויות  כתב לע הסבר
 

 

 הערות כלליות 

 

וספקים   .1 ציוד  יצרן  כגון:  כל קבלן משנה,  כי  לכך,  ידאג  יראמגיש ההצעה  כל אחרים,  את  ו 
הסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבודה.  ם ואת  ויקראו את המפרטי  התכניות

 צעו. בזמן בדיקת המכרזים, לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיו

ל .2 וברשימת  יש  במפרטים  שנזכרו  התנאים  כל  עם  בהתחשב  הכללית   ההנחה  את  קבוע 
מדי בשיטת  ובמיוחד  העבודה.הכמויות  ברשימת  דת  מתוארים    הסעיפים  בצורה הכמויות 

 מקוצרת. על הקבלן להתבסס על התכניות והדרישות במפרטים. 

מחסנים וכו', לא  ם, בניית  עבור הכנת דרכי גישה זמניים, בניית משרד זמני בהתאם למפרטי .3
 ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

תבקש  נים שנויצרף את כל הנתו  המצורפים למכרז  רטים הדפיםבעל ההצעה ימלא את כל הפ  .4
 להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 

אלט .5 או  שינויים,  להציע  ההצעה  מגיש  וכוונת  הפרטים  רנטיבות,  במידה  כל  את  לברר  עליו 
 הטכניים לפני הגשת ההצעה. 

הס .6 אחר  בדייקנות  למלא  יש  המכרז,  טפסי  המופ במילוי  השיעיפים  ואת  בו  נויים  יעים 
 אושרו כשינויים אפשריים, יש להגיש במכתב לוואי להצעה. ידה ויהמוצעים, במ 

 

"כמפורט",   .7 המילה:  הכמויות,  בכתב  בסעיף  מצוינת  בו  מקום  היבכל  כמפורט  הכוונה  א 
 בתכניות ו/או במפרטים ו/או אופני המדידה והתשלום. 

 

את .8 לבדוק  הבלעדי  האחראי  הוא  התו  הקבלן  במיהתאמת  לשטח.  אי כניות  ותמצא  דה  
 ו להודיע על כך מיד למהנדס המתכנן.ה, עליהתאמ

 

בלבד.   .9 תכנון  לצורך  הן  הכמויות  ובכתבי  בתוכניות  המידות  הקבלן  כל  את לבקר  באחריות 
או אי התאמה עליו  , את כמויות החומרים הנדרשים לביצוע העבודה ועל כל טעות  המידות

 וע העבודה., לפני ביצלהודיע למתכנן החברה
 

 ע ע"י מדידה בשרטוט. באחריות המבצע לעשות מדידה בשטח.ך ביצולקבוע מידות לצור אין .10
 

פן המדידה  מפרט ובאוהצעת הקבלן תכלול את כל התנאים המפורטים בהסכם, בתכניות, ב .11
 לתשלום.  

כלשהו,  הצעת הקבלן תחשב ככוללת את כל ערך ההוצאות הכרוכות בעבודה.  אי הבנת תנאי   .12
לאו   בו  התחשבות  החברה,אי  ע"י  תוכר  בכתב   כסיבה  א  הנקוב  המחיר  לשינוי  מספקת 

 הכמויות    ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג  שהוא.  

 

הכמויו .13 בכתב  המפורטות  נתונותהכמויות  בלבד.    ת,  שינוי  באומדנה  כל  ידרוש  לא  הקבלן 
  הכמויות הרשומות או קטנות מבמחיר היחידה באם הכמויות המציאותיות תהיינה גדולות,  

 בכתב הכמויות. 
 

היחידה:מ .14 יחשבו    חירי  הכמויות  כתב  של  השונים  בסעיפים  המוצגים  היחידה  מחירי 
 ככוללים את ערך : 

 והפחת שלהם. ים בעבודהכל החומרים וחומרי העזר שנכלל 14.1
 

                    כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם לרבות עבודות העזר במידה   14.2
 ם נפרדים.  ינן נמדדות בפריטיועבודות אלו א
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

השימוש בציוד מכאני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו',   14.3
 הרכבתם ופירוקם.  

 

 העבודה, כולל העמסתם, פריקתם וכו'. יזרים אל מקום  מרים והאבהובלת החו 14.4
 

ו 14.5 והמכונות  הכלים  האביזרים,  החומרים,  עד  אחסנת  העבודשמירתם  קבלת  ה ליום 
 זמין.  ומסירת המתקן למ

 

יידר 14.6 אשר  תשלום  וכל  ביטוח  עבודה,  והיתרי  מיסים  אגרות,  עבור  ע"י    שתשלום 
 נו. ישולם ע"י הקבלן ועל חשבו  -הרשות הממונה 

 

בכל מקרה שצוין שם היצרן, שמו המסחרי של החומר, או המוצר, על  :  מוצר שווה ערך  מחיר .15
וצר שווה ערך יתכן אספקת מהכמויות.    ומר המצוין בכתבמוצר או החהקבלן לספק את ה

להינתן  חייב  האישור  באתר.  במפקח  או  המתכנן,  המהנדס  ע"י  אושר  והמוצר  במידה  רק 
 מראש ובכתב!

 

רג' .16 המפקח.  רג'י    עבודותי:  עבודות  ע"י  העבודה  ביומן  בכתב  לאישור  בהתאם  רק  יבוצעו 
 התשלום יהיה לפי שעות נטו ויכלול: 

 

כל הוצאות הקבלן, הובלות ביטוחים, מיסים,  ציוד מכאני כולל    יר שעת עבודה שלמח  ציוד: .17
 הסעות שכר המפעיל, תנאים סוציאליים, הנהלת עבודה ורווח הקבלן.  

 

על מכל הסוגים מאלה הנמצאים באתר העבודה כולל שכר  של פו  שעת עבודהמחיר    פועלים: .18
 ם ורווח הקבלן.  ודה, שימוש בכלי, הנהלת עב עבודה, תנאים סוציאליים, אש"ל, נסיעות

 

ריתוך: .19 כנ"ל    צוות  ותנאים  שכר  ועוזרים,  רתכים  כולל  ריתוך,  צוות  של  עבודה  שעת  מחיר 
 י עזר. לפועלים ובנוסף מכשירי ריתוך, ציוד וכל

 חידה לעבודות רג'י המופיעים בעבודה כלשהי ישמשו גם ליתר העבודות. ירי הי מח .20
 

א ישולם עבורן.  דו למטרת תשלום ולרטות מטה לא ימדבודות המפוהע  עבודות שלא ימדדו: .21
 עבודות אלו יהיו כלולות בשכר החוזה מבלי שיפורטו: 

 

 תיאום עם גורמים שונים.  21.1

 ילות הקיימת בשטח. ות לפע רעות ותקלנקיטת אמצעי זהירות למניעת הפ 21.2

 מחסנים וכו'.  -מבני עזר  21.3

 סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.  21.4

חומר 21.5 מסילוק  וחלקי  ופורים  שנפסלו  חומרים  בנה  אספקת  אחרים  קו, 
במקומם וכן מתן שמירה על ציוד וחומרים שסופקו עד גמר העבודה ומסירת  

 העבודה למזמין. 

 מחסני המזמין. בלתם לישנה והו ניתוק ופרוק צנרת ואביזרי צנרת 21.6

 : שילוט לפרוייקט .22

יציב על חשבונו 22.1   , עשוי עץ  ,רשלט מוא  ,למשך תקופת ביצוע העבודה,הקבלן 
 מטר.  X 2.0מ'  1.5  -כ                      בגודל של

 על גבי השלט יופיעו:  22.2

 שם היזם  .א

 מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות   .ב

 פרטי הקבלן  .ג

 שמו של מנהל העבודה  .ד

 ם המתכנניי פרט .ה

 פרטי הפיקוח  .ו
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 פרטי הניהול  .ז
 

יקבעו .23 ומיקומו המדויק  . לא  ע"י המפקח  הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב 
 זה ורואים אותו ככלול במחיר היחידה שונים. ן בנפרד עבור שלט ישולם לקבל

 

אחרים   .24 חומרים  או  הכמויות,  בכתב  הנקובים  החומרים  את  לקבלן  לספק  המזמין  ברשות 
 לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, או בא כוחו, ללא תוספת מחיר לקבלן. וי ערך,שו

 

שונים מהמצוין  חומרים ואביזרים    היח' עבור אספקתפת למחירי  לא תשולם לקבלן כל תוס .25
 במפרט הטכני, בגין תוספת משקל, אורך שונה, עטיפה שונה וכו'. 

 

 AS MADEתכניות לאחר ביצוע  .26
יבצע תכנית ביצ  הקבלן  תנוחתם    ממוחשבתוע  לאחר  וישרטט את   מודד מוסמך  באמצעות 

הביקורת  תאי  הביוב,  צינורות  קווי  של  המכש  המדויקת  בהתאם וכל   הכל  למפרט    ולים. 
וללא +    הטכני  דיסקט  יספק  הקבלן  נוסף.  מוסמך.  2תשלום  מודד  ע"י  חתומים    פלוטים 

מדי לבצע  הזכות  את  לעצמו  שומר  ע"המזמין  ביצוע  לאחר  מטדה  מודד  זה  י  במקרה  עמו, 
 עבור ביצוע המדידה.   ₪ 3,000ינוכה סך של  

 
מופיעות   .27 הכמויות  י לכל  התשלום  בהתאם  אומדנא,  בפהיה  שתבוצע  בהתאם  לכמות  ועל 

 בשטח. למדידה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:..................  
 
 

 המציע:.....................חתימת   
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 מועצה אזורית עמק יזרעאל 

 

 
 חמרה  שוב סוואיד הקמת מערכת ביוב בי

 
 

 נספח ח' 
 רשימת תכניות   

 
 
 

 מס' גיליון שם התוכנית  מספר סידורי 

 1מתוך   1גיליון  מפתח גליונות 0

 7מתוך   1גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  1

 7מתוך   2גיליון  מצב קיים ומתוכנן  – קו ביוב 2

 7מתוך   3גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  3

 7מתוך   4יון גיל יים ומתוכנןמצב ק   –וב קו בי 4

 7מתוך   5גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –ו ביוב ק 5

 7מתוך   6גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  6

 7מתוך   7 גיליון נןמצב קיים ומתוכ  –קו ביוב  7

 1מתוך   1גיליון  פרטים מערכת ביוב  8

 6מתוך   1גיליון  חתך לאורך  9

 6וך  מת 2יליון ג חתך לאורך  10

 6  מתוך 3גיליון  ורך חתך לא 11

 6מתוך   4גיליון  חתך לאורך  12

 6מתוך   5גיליון  חתך לאורך  13

 6מתוך   6גיליון  חתך לאורך  14

פר 15  + חתכים   + לתחנת תנוחה    טים 

 שאיבה 

 1מתוך   1גיליון 
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 יבים אותנו המכרז מחיוכל מסמכי   המכרז במסמכי האמור כל  את הבנו   כי  לאשר הרינו 

 
 

          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 נספח ט' 

 

 הצעת המשתתף  
 

עור ההנחה  חירון דקל יחול שי . ביחס למחירי מ 3טופס  פי    על.    בסיס החוזה הוא כתב הכמויות  1
   . המחייב בהתאם למסמכי המכרז/ההסכם

 
 המחירים בכתב הכמויות הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ.  .    2
 
 הקבלן להלן. למילוי על ידי    -ביחס למחירי כתב הכמויות )באחוזים(  כולל ר ההנחה השיעו .    3
 
 ה שנתנה על ידינו.  יחושב על פי ההנח כי התשלום בפועלידוע לנו   הרינו מצהירים כי .    4
 
הבלעדי   .     5 המלא,  דעתה  שיקול  לפי  לבצע והמוחלטהחברה,  הקבלן  מן  לדרוש  רשאית  תהא   ,    

המוג כ"אועבודות  הקבלןדרות  שבהצעת  המחירים  לפי  הכמויות,  בכתב  הנחה  פציה"  .  ()לאחר 
הנ"ל    , לבצע את העבודותהבלעדי והמוחלט  שיקול דעתהתהא רשאית, לפי    החברהלחילופין,   

ולקבלן לא    קבלניםבאמצעות   אחרים, בין אם בדרך של פרסום מכרז או בדרך אחרת כלשהי, 
 ר לכך. כלשהי בקשאו תביעה ו/או דרישה /ו תהא טענה 

 
הבס למחירים  הפחתה  הינם  ידינו  על  המוצעים  הכמויות.  המחירים  שבכתב  היחידות  של  יסיים 

ההצעה  יחשב  ת  –רה שלא יצוין שיעור הנחה  במק  " במפורש.0ה "נחה, תצוין הספרקרה ואין הבמ
   כהצעה שאינה כוללת שיעור הנחה.

 
 

 הצעת הקבלן
 
 

עומד   ידנו  על  המוצע  ההנחה  ______שיעור  ובמילים: _____ על   %
 _______________________אחוזים. 

 
  ב במילים יחייב את יעור ההנחה הנקוספר לבין ש במקרה של אי התאמה בין שיעור ההנחה הנקוב במ

 הקבלן שיעור ההנחה הגבוה יותר. 
 
 
 
 
 

                                                                                                      ___________________ 
 

 חתימה וחותמת המשתתף                                                                                                      
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 נספח י

 פרוטוקול מסירה 

 ח התיקונים הנדרשים מהקבלן( ")דו
 

     
      

 שם העבודה   ה שם החבר  חוזה מיום 
 

    
 :  בהשתתפות  לעבודה שבנדון _________נערך סיור מסירה מס'   ____________________ בתאריך

    ה :החבר נציג א.

  קוח :  נציג הפי ב.

  נציג הקבלן :   .ב

 
רצוננו פרט לליקוים המפורטים  כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות    לאחר הסיור מצאנו 

 להלן: 

 ___________________________________________________ __________________  .א

 _______________ _________________________ _____________________________  .ב

 ___________________________________________________ _________________ _ .ג
 

 הערות: 

 ______________________ _______________________________________________  .א

 __ ___________________________________________________________________  .ב

 
 __________________  ךויים הנ"ל עד תארילן לתקן את הליקעל הקב

 
 ________________ __________ בשעה  _____סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך ___

 
 
 

  
_______________                         _________________         ________________ 

 חברה חתימת ה                        ח    חתימת המפק                            ןחתימת הקבל
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          ______ __________                           ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 
 אי"נספח 
 

 תאריך : __________ 
 

 הצהרת העדר תביעות 
 

            7/2022 :חוזה מס'     
                                  

 )להלן: "הפרויקט"(                        
 

 קמן:אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כדל
 
שבנדו  מאחר .1 בהתוהפרויקט  והושלם  בוצע  המלאה,  ן  רצוננו  ולשביעת  התכניות  למפרט  אם 

 רצ"ב החשבון הסופי בגין ביצוע הפרויקט שבנדון.  

 

הגורמ  .2 כל  ידי  על  זה אושר  ידי  ים הרלוונחשבון  ועל  ידכם  על  זה  ובכלל  הנוגעים בדבר  טיים 

 מע"מ(. פני )ל_ ₪ ___________סכום סופי של ב (,פיקוח עליון) המתכנן 

 

, הינו סכום סופי ומוסכם בגין ביצוע הפרויקט וכי לא תהיינה לנו  לעיל  2נקוב בסעיף הסכום ה  .3

ובין בנוגע  ט בין בנוכל דרישות, טענות ותביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויק גע לעבר 

 לעתיד. 

 

נעמוד  אנ .4 התחייבויותיו  הבכל  מכוח    חילהמתה ת,  האחריו  תקופתבמשך  שבנדון    חוזהנו 

 ________._______בתאריך 

 

בזאת כי בתום תקופת הבדק תיערך מסירה נוספת לצורך קבלת "אישור גמר המבנה,  מובהר   .5

 במסמכי המכרז כרך א' .  2.75ע"פ סעיף 

 
 
 
 
 

 __________________ :      שם הקבלן       _____________    נדס:הגזבר/ מהשם 
 

 ___ : _______________  ה וחותמתתימח   __        ____________ חתימה וחותמת  : 
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