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 מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע
 

 80/2020מכרז פומבי מס' 
  שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב למכרז מסגרת 

 
 :מסמכי המכרז

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א' : . 1

 הצעת משתתף למכרז     :  1טופס 
 

  מכרזהצעה לתב ערבות בנקאית לנוסח כ :     2טופס 
 

 אישור עו"ד : 3טופס 
 

  2.2פירוט משתתף בדבר ניסיון קודם בהתאם לסעיף  :    4טופס 
 

 תצהיר העדר הרשעות : 5טופס 
 

 2.3אישור רו"ח בהתאם לסעיף   :    6טופס 
 

 טופס ביקורת מסמכים : 7טופס 
 

 פורמט משלוח שאלות הבהרה : 8טופס 
 

     
  התקשרותחוזה  ב' : מסמך  . 2

 נוסח כתב ערבות לביצוע ולבדק. - נספח א'

 נוסח הזמנת עבודה.  - 1נספח א' 

 .הקבלן ביטוחיאישור על קיום  - ' ב נספח

 .פטור מאחריות לנזקים - הקבלן הצהרת -  1 'ב נספח

 .תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום -  2 'ב נספח

 תעודת סיום. - נספח ג'        

 הוראות בטיחות. - פח ד'     נס

 הוראות תשלום. - נספח ה'      

 מבחן בטיחות. - נספח ו'       

 .מפרט טכני מיוחד  - נספח ז'      

 הצעת הקבלן. - נספח ט'

 אומדן - נספח י'

 מבוטל. - נספח יא'    

 פרוטוקול מסירה. - נספח יב'     

 הצהרה על חיסול תביעות. - נספח יג'    

 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי /חירום. - יד'   נספח

 תנאי תשלום - נספח  ט"ו
 

 
כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך  .3

 ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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 מסמך א'
 

 "מעבמי נעם תאגיד מים וביוב אזורי 
 80/2020מכרז פומבי מס' 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
 

 מהות המכרז .1

, לביצוע 1993-ו' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 17כמשמעותו בסעיף מכרז זה הינו מכרז מסגרת  1.1
 כמפורט במסמכי המכרז.עבודות 

הצעות לביצוע עבודות  ה"( מזמינה בזהחברה)להלן: " בע"מ מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ 1.2
וזאת, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז )לעיל  שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ל

 "(. העבודותולהלן : "
בכוונת החברה לצאת לביצוע עבודות של שיקום, שדרוג ופיתוח קווי מים וביוב במסגרת תוכנית 

 , מגדל העמק ועפולה. לינוף הגלשיקום רחבה של תשתיות המים והביוב בערים 

חודשים(, החל ממועד החתימה על חוזה  12תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת ) 1.3
ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת או 

ים אנלתבסה"כ, והכל בהתאם להוראות ו שנים שבעחלק ממנה ועד לתקופה מקסימאלית בת 
 המפורטים במסמכי המכרז. 

 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו  1.4
 והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף כנספח ז'  1.5
 .הטכני/המפרט המיוחד"( טרמפלמסמך ב' )להלן: "ה

בהתאם למען הסר ספק, מובהר בזאת למשתתפים )כמו גם לקבלן הזוכה( כי המזמין רשאי,  1.6
, להעביר עבודה ו/או עבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ולקבלן הזוכה לא לשיקול דעתו הבלעדי

 תהא כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבל החלטה שלא להעביר עבודה  יכ כמו כן, ידוע למשתתפים 1.7
במסגרת פרק הפרויקטים ו/או פרק התחזוקה לקבלן הזוכה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
ובשים לב להיקף העבודה המבוצעת כבר ע"י הקבלן הזוכה וטיב עבודתו בעבודות שכבר נמסרו לו 

 או דרישה ו/או תביעה בעניין זה./וה לביצוע. לקבלן הזוכה לא תהא כל תלונ
 

 תנאי סף  להשתתפות במכרז  . 2

 , המפורטים להלן:בכל התנאים המצטבריםרשאי להשתתף במכרז מציע העומד, במועד הגשת הצעות, 
 

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  2.1
 .לפחות 2-, ב260 ניבלק בסיווג ,1969-התשכ"ט

בביצוע עבודות שיקום ו/או פיתוח ו/או  ו/או כקבלן משנה בעל ניסיון קודם מוכח כקבלן ראשי 2.2
שדרוג של רשת מים עירונית ורשת ביוב עירונית, עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב, אשר 

מים  ידתאגומית ו/או לעבודות מסוג זה לרשות מק 2019 -ו 2018, 2017 מן השנים אחת בכל ביצע
 תושבים לפחות. 40,000, שאחד מהם לפחות מונה או כקבלן משנהו/ וביוב, כקבלן ראשי

ובע מעבודות שיקום הנ 2019 -ו 2018, 2017אחת משלוש השנים  בכל המחזור הכספי של המציע 2.3
 מע"מ( בשנה. מיליון ₪ )לפני 10ו/או פיתוח ו/או שדרוג רשתות מים וביוב עירוניות הנו לפחות 

 ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. ועתלהצהמציע צירף  2.4
 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, 

למעט אם צוין אחרת,   ,ת, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבדכולל, בין השאר, הערבות הבנקאי
 .המכרזבמפורש, במסמכי 
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 מסמכי המכרז .3

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

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

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.  - מסמך ב' ב.
 

 מכיי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסאשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכ כל מסמך אחר ג.
  כרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז.המ

 

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

 
 ת במכרז המכרז ודמי השתתפועיון וקבלת מסמכי  .4

 
  של התאגיד.האינטרנט אך ורק באתר  ,20.05.2020 החל מתאריך:עיין במסמכי המכרז ל תןני

 
  (:בחתימתו על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים .5

 ה בנאיות,לעבודות הנדס חוק רישום קבלניםבדבר רישומו לפי תקף מרשם הקבלנים אישור  5.1
 .לפחות 2-ב 260 יקבלנ ווגיסב 1969-טתשכ"

 

מסמך כולל שיפרט את ניסיונו של המציע בביצוע בעבודות בהתאם להיקפים ולדרישות הסף שבסעיף  5.2
, וכן מסמכים, אישורים, 4טופס כהמצ"ב בנוסח  אישור רשות מקומית/תאגיד מים וביוב, וכן .22

 זה.בודות מסוג המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בע
 

 .5טופס כהמצ"ב לעיל בנוסח  .32רו"ח המציע כי המציע עומד בתנאי סף ור איש 35.
 

מפקיד מורשה, רואה חשבון, או  ,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישורים בתוקף לפי  5.4
 יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

 

 .במקור הכנסה י מסעל ניכואישור  5.5
 

 למסמכי המכרז. 2טופס , בנוסח המצורף ככמפורט בתנאי המכרזלהצעה ערבות  .65
 

 מורשה.עוסק לכך שהמציע רשום כ ממנהל המכס והבלובתוקף אישור שנתי  5.7
 

 למסמכי המכרז. 3טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ .85
 

ה בעבירות לפי חוק עובדים רשער ההעדעל , 1976-, תשל"וחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי  5.9
וחוק שכר מינימום,  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .6טופס , בנוסח המצורף כ1987-התשמ"ז
 

 .7טופס טופס ביקורת מסמכים, לפי הנוסח המצורף כ .105
 .8טופס פורמט משלוח אלות הבהרה כ

 

 כרז.י המבמסמכ כנדרש שור ביטוחים חתוםיא 5.11
 

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול סיור הקבלנים  5.12
 וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע.

 
 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
  מסגרת מכרז . 6

קבלנים ארבעה עד זה תבחר החברה מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז את הצעתם של כרז רת מסגבמ 6.1
 , אשר יציעו את הצעת המחיר הזולה ביותר. "(מסגרת קבלןלהלן: "שכל אחד מהם ייקרא )

 המסגרת, תבוצע הזמנה של שירותים באופן הבא: קבלנילאחר בחירת  6.2

 "(.הפנייה הפרטניתלגבי פרויקט ספציפי )להלן: " גרתמסה מחיר מקבלניות עלקבלת הצהחברה תפנה  .א

כאמור, שתהא זהה למחיר הצעתו במכרז או במענה לפנייה  ת מחירהצעחייב להגיש  מסגרתכל קבלן  .ב
 נמוכה ממנה.
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לא הגיש קבלן מסגרת מענה לפנייה הפרטנית, יראו בו כמי שהגיש מענה הכולל את אחוז ההנחה שהוצע  .ג
 גרת מכרז זה.סבמ

ת ההצעה הנמוכה מתוך ההצעות של קבלני המסגרת כאמור, אולם היא תהא רשאית על ר אתבחרה החב .ד

פי שיקול דעתה המלא, שלא לעשות כן, עקב שיקולים של איכות ביצוע עבודות קודמות במסגרת מכרז זה 
 .ו/או כל שיקול אחר ו/או עקב שיקול של עומס יתר על קבלן מסגרת אחד

 
ו/או קבלת ודות לקבלני המסגרת. החברה רשאית ,לצאת למכרז העב את כל להעבירה אינה מתחייבת, רהחב 6.3

לגבי עבודה ספציפית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל מחויבות ו/או התחייבות ו/או מתן הצעות 
פיצוי מכל סוג  הסבר כל שהוא לזוכים במכרז זה, ולקבלני המסגרת לא תהיה עילה לתביעה ו/או לקבלת

 וא.שה
 

ען הסר כל ספק, המזמינה אינה מתחייבת להתקשר עם הזוכה / הזוכים בפרויקטים קיימים ו/או נוספים מל 6.4
ואו בהיקפים כלשהם והמציעים מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, 

 לרבות בדבר ציפיות, הסתמכות או אובדן רווח כלשהו.
 

ודות נשוא המכרז וההסכם בהתאם להוראות כל דין, לרבות, בהתאם את העבלבצע  ויידרש ני המסגרתלקב 6.5
להנחיות, כללים, אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי המים והביוב )הן משפטיות והן 

 99ות לפי סעיף רפורסם סל השירותים לשי 2005הנדסיות(. למען הנוחות מבקשת החברה להבהיר כי בשנת 
שמי של אמות מידה על פיו, ובכל מקרה, עם פרסומם הר , בין היתר,ביוב, וכי יש לפעולים וגידי מחוק תאל

 הנדסיות יידרש המציע הזוכה לפעול על פיהן ו/או על פי כל נוסח מעודכן שלהן.
 

 משתתףקבלת מסמכי המכרז ומסירת פרטי  . א7
 

תחת לשונית פרסומים  מוד:עאגיד בבאתר התיש להוריד את חוברת מסמכי המכרז להגשה  7.1
 < מכרזים.---ומכרזים 

 
רגיל ולמלא את הצעתו בכתב יד  A4 על המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף 7.2

 .קריא וברור או בהדפסה
 

שם מלא, מכרז למסור את פרטיו )של המשתתף בריותו ות באחשובות להבהרקבלת תלצורך  7.3
 igor@mey-noam.co.il ( לכתובת דוא"לל, דואר ומספר פקסימיליהתובת דוא"כ

, תר האינטרנט של התאגידעלו לאים שיובאופן שוטף בעדכונבאחריות המציעים להתעדכן  7.4
 המכרז. ההודעות המפורסמות באתר מהוות חלק ממסמכי

בהשתתפות במכרז, ובכלל כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ו 7.5
 .שתתףזאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המ

 

 צעההההגשת  ב.7

 כן את יתרו ותנאי המכרז,להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות על המציע  7.1
כרזים הממוקמת במשרדי החברה, במעטפה סגורה, בתיבת הממסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי 

חידוש  ום,שיקלמכרז מסגרת על המעטפה יצוין: " 0021:בשעה  11.6.2020מיום יאוחר  החברה לא
 ". 80/2020מכרז פומבי מס'  -ב וביות מים תוח רשופי

 

 , אינו עונה על דרישות המכרז. רת שלא כאמור לעילואר או בכל דרך אחמשלוח ההצעה בד
 

מאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה והמועד עמד הגשת ההצעה, שובר הבאחריות המציע לקבל, במ
 בהם הוגשה.

לא ניתן להשתתף , המצבכמו כן בשל  ות.הצעת ההגשבעת  פותפכקפיד על חבישת מסיכה ויש לה
, למעט מקום בו יוחלט אחרת ץ לכל המציעיםה יופהפתיחפרוטוקול  .מעטפותיחת הפתבישיבת 

 .דמסר הודעה מטעם התאגייואז ת
 

 למסמך ב' במסמכי המכרז. נספח ט', "הצעת הקבלן"על גבי טופס הקבלן המציע ימלא הצעתו  6.2

במחירון  ,"(מחירון)להלן:" ההמחירון המצורף כנספח י' למכרז  ונרז הים למכמחיריס הבסי 6.3
נחה , את שיעור ההעל גבי נספח ט'עיף/פרק עבודה. על המציע לציין ות ביחס לכל סמפורטות העלוי

   , ללא מע"מ.מכרזהשמוענק על ידו ביחס לעלות הכוללת של באחוזים, 
 

 .( אחוז0)שיעור ההנחה יכול להיות אפס 
 

כפי  כי ההנחה שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידהר בזה מובה 6.4
רון יש התייחסות במחיבהם שמופיעים במחירון. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות 

 לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל עבודת קומפלט.
 

 , אלא הנחה בלבד.  במחירוןלויות הנקובות עלוספת ציע תרשאי לה מובהר בזאת, כי המציע אינו
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 מסמכי המכרז. סף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראותהחברה תהא רשאית לפסול על ה 6.5
 

כל ולחתום חתימה מלאה ב על כל דף ממסמכי המכרז וחותמת תיבותלחתום בראשי על המציע  6.6
על המציע ז. פים למכררוה המצהחוז על טפסי מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות
 לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 

 מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו. םל הפרטים הטעונילמלא את כעל הקבלן 
 

והבין בדק  ,כי ראה לתנאי המכרז, המאשרת 1טופס יחתום על הצעת משתתף המצורפת כ המציע 6.7
 ותעבודה ם והאמצעים הדרושים לצורך ביצועשוריהכי ,ותהידיעלו את  את פרטי המכרז וכי יש

 נשוא המכרז.
 

משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל  תוגש על ידי ישותהצעת המשתתף  6.8
תתף במכרז בלבד, אלא אם כן ות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשהערב

 רת.צוין מפורשות אח
 
 

  :ציעמה טוחייב  96.

שיזכה תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן  6.9.1
 "הביטוחים  ו/או"הוראות הביטוח" " ו/או דרישות הביטוח)להלן: " במכרז

 "(.הנדרשים
   

חוזה בהתאם לתנאים המפורטים בביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 6.9.2
 ב'בנספח " וביטוח על ידי הקבלן" 41סעיף  "וביטוחחריות א" ה' פרקההתקשרות, 

 ."(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "לחוזה 
   

 הביטוחהוראות הביטוח ודרישות מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  6.9.3
 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי 

 לעיל ולהלן. כמפורטשים רדחים הנהביטו את כל התחייבות לערוך עבורו
   

בידי  ולהפקידות הביטוח הוראות הביטוח ודריש את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 6.9.4
אישור לתחילתן, את נספח ב'  לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי החברה

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

טוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת יבריכת הישור עמצאת אבנוסף לה 6.9.5
 .הנדרשות הביטוח ליסותופמ החברה בכתב ימציא לה העתקים

   

דרישות הביטוח יש ח ו/או הביטו הוראותכל הסתייגות לגבי מובהר בזאת במפורש כי  6.9.6
לא  להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה

. מובהר, כי שינויים ביחס דרישות הביטוחהוראות הביטוח ולות ליוהסתייגקבלנה תת
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. נספח ב'(ביטוחים )לאישור קיום ה

   

, חתום כדין אישור ביטוחי הקבלןנספח ב' , כי אי המצאת למען הסר ספק מובהר בזה 6.9.7
פטור  - ןלרת הקבהצה 1 ח ב'ספנ לרבות, )בנוסחו המקורי( על ידי מבטחי המציע

למנוע ממנו  תתהא רשאיהחברה הקבלן )בנוסחו המקורי(, כדין על ידי  מה, חתומנזקים
  .כנדרש את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום

   

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 6.9.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.9.8
החברה רשאית לעיל, תהא  6.9.7כאמור בסעיף , (פח ב'סנבלן )וחי הקנספח אישור ביט

 מכרז.ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן בלראות בקבלן כמי שהפר את החוזה 
   

ידי המבטחים רישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין ד 6.9.9
ואין  מבטחיודק עם , המהווים אישור המציע כי באלא בחתימה וחותמת של המציע

 ם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.הל
 

 צעהת ההערבו .7

, אוטונומית, של בנק תמותני בלתימקורית כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית  7.1
אלף  םתימא) ₪ 000200,לתנאי המכרז לטובת החברה, בסך של  2טופס כ בנוסח המצורף ישראלי,

  ."(הערבות")להלן:  ₪( 
 
 

בעה החברה, על פי קהמכרז. הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי  7.2
תהיה החברה  קאית בהתאם לאמור לעיל, שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנ

 רשאית לפסול את אותה הצעה.
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ערבות ההארכת תוקף את לדרוש אית ברה רשחה (כולל) 29.10.2020עד ליום היה יהערבות תוקף  7.3
 . הערבות את תוקף להאריך חייב במקרה כזה יהיה חודשים נוספים והמציע)ארבעה(  4 למשך

 

משתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על ת הערבות לפירעון כל אימת שההחברה תהא רשאית להגיש א 7.4
 פי תנאי המכרז.

 

זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין  א ם אשר לרו למציעית יוחזהערבויות הבנקאיו 7.5
 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60-הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ

 
 תוקף ההצעה .8

)ארבעה( חודשים נוספים עפ"י  4-תוקף ההצעה יוארך ב )כולל( 29.10.2020 עד ליוםבתוקף ההצעה תהיה  
 דרישת החברה. 

 
 מבוטל. .9

 

 םיינות ושיהבהרו .10

, וזאת 31.5.2020 המשתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב למהנדס החברה, עד ליום 10.1

 8ספח ט בנוסח המצורף כנבלבד, בהתאם לפורמ igor@mey-noam.co.ilובאמצעות הדוא"ל 

 ובהתאם להוראות המפורטות בנספח זה.

תעננה, הכל א המצ"ב לה בפורמט ה שלא תוגשנלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי שאלות הבהר 10.2

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  ימים לפני 7עד דעתה הבלעדי, תענה החברה, על פי שיקול  10.3

.  31.5.2020ולא יאוחר מיום יה בכתב עד הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרד לשאלות

 להגשת ההצעות.  עדארכת מוה עילה לההחברה לא יהוואי קבלת תשובות מצד 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  - כרזמועד האחרון להגשת הצעות למעד ה - החברה רשאית 10.4

 משתתפים. המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות ה

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס  10.5

בפקס' ו/או בדואר רשום ו/או באמצעות דוא"ל לכל מי ב לחו בכתהמכרז, ישהחברה במסמכי 

עת מועד י המכרז, עפ"י מספר הפקס' ו/או המען ו/או כתובת הדוא"ל שציין בשרכש את מסמכ

   לת הסיסמא.קב

ם אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה, ה 10.6

והם יצורפו על ידי המציע להצעתו, נאי המכרז והצעת המציע, מתן כחלק דבר וענייייחשבו לכל 

 , ככל הנדרש.ם וממולאיםחתומיכשהם 

 
 בחינת ההצעות .11

בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות ל בהצעה שהיא בלתי סבירה החברה רשאית לא להתחשב כל 11.1

ים עלולים רבלתי סבי. מחירים ההצעה כדבעי לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת

 לגרום לפסילת ההצעה.

או תוספת שייעשו במסמכי  מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת 11.2

וספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תהמכרז או כל הסת

 .ילת ההצעהים לגרום לפסאו בכל דרך אחרת, עלול
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 הזוכה.  המתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעאינה חברה ה 11.3

 ו/אוות נוספות החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהר 11.4

לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו השלמות 

לא המציא הקבלן פרטים ו/או   מסגרת שיקוליה, כאמור.בוהצעתו, המקצועי  כלי, ניסיונוהכל

 שאית לפסול את הצעתו., ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רמסמכים כאמור

וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה  ובחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותית לרשא החברה 11.5

 המוצע ואת ניסיונו.

את צוות העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי לוודא שאלה  גפים להצימן המשתת ת לדרושרשאי החברה 11.6

 .רישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז וכתנאי לזכייה בותואמים את ד

, במכרזיון )"תיקו"( בין מספר הצעות שתהיינה הזולות ביותר היה וייווצר שוומובהר בזאת, כי  11.7

הליך תחרותי נוסף בין כל ההצעות  קיומו שלהורות על ם את הזכות לשומרת לעצמה וועדת המכרזי

לתקנות חובת המכרזים,  'ה17לל לא, בהתאם להוראות סעיף הזולות ביותר או בין חלקן או בכ

להורות על קיומו של הליך יעים הרלבנטיים, ע"פ תנאים שיפורסמו ו/או בין המצ 1993-תשנ"ג

 פים במכרז.   תאות למשתליתר ההוראחרת בהתאם  הגרלה בין המציעים ו/או כל הוראה

וגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד והליכים מציע, ו/או מציע שבעל שליטה בו , אשר הורשע, או ה 11.8

חס לעבירות של שוחד ו/או מרמה ו/או רת התיק הפלילי, והכל ביהסתיימו בזיכוי או בסגי אלה לא

הא רשאי להגיש הצעה ייבה, לא איכות הסבו עבירות של זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/א

ימים לפחות לפני המועד  14 לחברהבכתב  במסגרת מכרז זה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת

 האישר והחברהקרה/ים, ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז, להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המ

 את בקשתו.

 הה במכרז. בהחלטתעלהגיש הצשר למציע ותקבע, אם לאבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, ת החברה 11.9

א מכרז ו השלכה עניינית למתן השירותים מוש, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לחברהשקול הת

המיוחסות, לשלבי למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות  זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר,

לפנות  תהא רשאית החברה ת לעניין.רלוונטיו וכתההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שתא לו להער

עבירות והאירועים וההליכים המצוינים לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי ה

או לברר פרטים נוספים בקשר אליה  ת את פרטי הבקשה,ם, כדי לוודא לאמבבקשה, וכל הקשור בה

 עד להגשתלפני המו ימים 5-וחר מלפונה לא יא הודיע את עמדתת החברה או בקשר למבקש.

ביו תנאי סעיף זה לא פנה במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לג ההצעות במכרז.

או לא מסר כאמור מסר פרטים מטעים  ור, או כי מי שהגיש בקשהבבקשה ולא מסר פרטים כאמ

עה, ואם כבר לדחות את ההצ תרשאי חברההא התפרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, 

. קשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתםתטל את ההנתקבלה לב

דע המבוקש לקבל הכרעה בעניין, בין בשל אי קבלת המי ר בזאת כי ככל שהחברה לא תוכלובהמ

 בעניין לאחר הגשת ההצעות ו/או בכל מועד החברהכי אז תכריע  במועד, ובין אם מכל סיבה אחרת,

וכל להגיש הצעה, אך בלא שיהיה בכך כדי י שהמציעיין, כך נסיבות העבהתאם לנ מאוחר יותר,

 .עקב התנאי האמור ושור מראש לאי פסילתלהוות אי

זכות בע כזוכה הטיל על החברה חובה להעניק למי שנקאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי ל 11.10

 להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו.
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ירת ההצעות את אמינותו וכושרו של קוליה בבחבחשבון שירשאית לקחת ועדת המכרזים תהא  11.11

ניסיונה של החברה ושל רשויות מקומיות אחרות עם המציע המציע לבצע את החוזה המוצע ואת 

 בעבר.

ם להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי לוודא שהוא דרוש מהמשתתפיהחברה רשאית ל 11.12

 יה בו.תנאי לזכיבמכרז, וכודם להחלטה תואם את דרישות המפרטים, ק

ז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכר 11.13

מוחלט של המזמין, לרבות במקרה דעתו הבלעדי וה כל בהתאם לשיקוללא לבצעו כולו או מקצתו, ה

 ת. שהמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודו

שתתפים, אשר נסמכו על קבלן משנה במסגרת הצעתם, פרטים לדרוש מהמהא רשאית החברה ת 11.14

הצעות נוספים ו/או הבהרות  נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ה ו/או מסמכים

בלן המשנה ו/או ניסוינו ו/או חוסנו ו/או כל שיקול אחר אשר יכול להיות רלוונטי תייחס לקבה

ת שיקוליה כאמור וכן לדרוש מהמציע החלפת חון במסגרוכן אף לבבכללותה ות לבחינת ההצעה

 קבל החלטתה. זהות קבלן המשנה בטרם תת

 
 

 ודעה על תוצאות המכרזה .12

ך. עד למועד חתימת החוזה ימים מיום שיידרש לכ 7וזה תוך הזוכה/זוכים במכרז יחתום על הח 12.1
ב הערבות בנוסח כת וע החוזה,להבטחת ביצ יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות

 לנוסח החוזה המצ"ב.נספח א' המצורף כ
 

האמור לעיל, בכל עת שהקבלן יידרש ע"י החברה, לפי שיקול דעתה לגרוע מן בנוסף לכך, ומבלי  12.2
, להבטחת מילוי התחייבויותיו ₪ 500,000-א, הבלעדי והמוחלט, לבצע פרויקטים בהיקף מעל להמל

ים ממועד דרישתה בכתב, ערבות בנקאית ימ 7 בתוך ברה,הזוכה לח ימציא הקבלןעל פי החוזה, 
מסך  10%הפרויקטים הנ"ל, בשיעור של  ודת מדד, ביחס לכל אחד מןמקורית בלתי מותנית, צמ

לחוזה. כל ערבות ביחס  נספח א'ך של אותו פרויקט, כולל מע"מ, בנוסח המצורף כהשווי המוער
ו פרויקט, כפי שתיקבע על ידי ביצוע אותום תקופת בתוקף עד לתלפרויקט כאמור לעיל תהא 

 תחליף את ערבות הביצוע, אלא תתווסף לה. החברה, בתוספת חודשיים. ערבות זו לא
 

שעליו להמציא בהתאם  הזוכה את כל המסמכים והאישורים עד למועד החתימה על החוזה ימציא 12.3
כי המכרז, על פי מסמהנדרשים  ום הביטוחיםהמכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור על קי ילתנא

ן(, חתום כדין על ידי חברת הביטוח בנוסח הנדרש בנספח ב' למסמכי המכרז )אישור ביטוחי הקבל
 )נוסח מקורי(.

 

מבחן הבטיחות, נספח ו' למסמכי המכרז, כאשר  ימציא הזוכה אתל החוזה עד למועד החתימה ע 12.4
רוע מכל התחייבויותיו של זה כדי לגור בסעיף רה. אין באמהוא מלא על ידו לשביעות רצון החב

 כי מכרז זה והוראות כל דין.הקבלן בנושא הבטיחות, בהתאם להוראות מסמ
 

את  פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על 12.5
אחר ת לוזא הודעהידי החברה בהזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על 

ת בהתאם להודעה משתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוויתנה לשנ
 דין.חברה על פי כל גרוע מזכויות הותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי ל

 

  :באיםהבנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים  12.6

חות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או החברה הוכשיש בידי כ 12.6.1
 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. הציע שוחד, 

 

הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או ברה כי תברר לחה 12.6.2
יע על כדי להשפ ה, היה בה, לדעת החברשהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר

 קביעתו כזוכה במכרז.
 

ה וכן ירשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבי כאמור לעיל,וטלה הזכייה במכרז ב 12.7
והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה  מכרז למי שייקבע על ידהלמסור את ביצוע ה

 בגין כך.  
 

 שמירת זכויות .13
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ות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד מה את הזכשומרת לעצהחברה  13.1
, והכל כמו כן החברה רשאית לבצע עבודות שיקום ו/או פיתוח שלא באמצעות מכרז זה ם.מהמציעי

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 ממנה, הכל ודה או חלקלקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העברשאית החברה  13.2
וי ו/או תוספת לכל פיצוי ו/או שיפ הזוכה לא יהיה זכאי, ול דעתה הבלעדי של החברהלפי שיקו

 .בשל כך מחיר
 
 

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

 

נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין האומדן של  כל נימוק שאית, ללאהחברה ר 43.1
 על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המכרז,

 

 .אעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיאין החברה מתחייבת לקבל את ההצ 13.5
 

שהוא,  בכל מועד סיבה שהיא, מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל 13.6
 ה בשל כך. בות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברלר

 

בעבר עבודות שלא  ו עבורהאם ביצע , בין השאר, החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים 13.7
 . שביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתהל

 

בלן הזוכה, תשקול החברה, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו לבחירת הקשיקוליה  במסגרת 13.8
 לרבות בכל הקשור לניסיונו של הקבלן,, 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל 22בתקנה 

כן את עמידתו של הקבלן בתנאים ושותו, מצבו הכלכלי, מיומנותו, כח האדם והציוד העומד לר
 לעדי של החברה.ל דעתה הבל פי שיקוכי המכרז, עהנדרשים במסמ

 

 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.   13.9
והגשת  שתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנתמה

בהשאלה לשם הכנת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע 
ד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם ם לחברה עיו להחזירתה בלבד ועלהצעתו והגש

ן המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או ים לא יגיש. איגיש את ההצעה ובין א
 או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.לצלמם 

 
  הסתייגות .14

כל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל קה ובין ברך של מחיספה, בין בדאין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הו
 רז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוףשינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכ

או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, ולחילופין החברה תהא  יכתב לוואובין במ המסמכים
 ל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.  הכ  -גות או הסתיי מאותו שינוירשאית להתעלם 

 
 מחירים  .15

 ו',ים וכ, היטלמסיםלרבות  והרווח, החומרים ואת כל  ההוצאות ,ל את כל העבודהוכלתע ההצעה של המצי
 . ההצעה לא תכלול מע"מ.במסמכי המכרז אחרת צוין במפורש  כן אלא אם, מסמכי המכרזכמפורט ב

 

, מדד המחירים לצרכן )כללי( הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ו על בסיסחירים יהיהמויין כי צי
 ועדכונם ותשלומם יעשה בהתאם לאמור בפרק ח' של החוזה.

 
 הוצאות .16

ות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על המשתתף הוצאכל ה 
 בה שהיא. ו לו מכל סיולא יוחזר

 
                    

 בכבוד רב,
 

 

 מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע
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 מציע: ______________ פרמס
 )ימולא ע"י החברה( 

 1טופס 
 

 לכבוד
 מ"רי בעמים וביוב אזומי נעם תאגיד 

 

 ג.א.נ.,
 

 80/2020הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים ובין שאינם 80/2020י מכרז מס' ת כל מסמכה זהירה אובחנו בחינ אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון
 ם בזה כדלקמן:חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבימצורפים אך מהווים 

 

אים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו מים לתננו מסכיא .1
"(, והעתידים כולם יחד "מסמכי המכרזצעה" או מסמכי הה" -ם ביחד כתב )הנקראיבהם מעת לעת ב

 ע העבודות נשוא המכרז.להוות את החוזה לביצו
 

ה המכרז, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבוד ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכיה .2
צועה ידועים עבודה וביעלויות ה המשפיעים עלותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים 
"(. כן אנו העבודותבודות נשוא המכרז )להלן: "ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע הע

ת של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי ות או דרישות המבוססות על טענמצהירים כי לא נציג כל תביעו
 נות אלו. המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טע

 

הדרישות אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל כי  בזה היריםנו מצא .3
מה שוא המכרז באופן מקצועי וברוהיכולת לביצוע העבודות  נ ןשבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיו

פק יכות, ההסה מבחינת האגבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבוד
ובהתאם ללוח הזמנים  אדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרזוכוח ה
 .ששיידר

 

י המכרז כרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכהננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המ .4
שאים להעביר כל י איננו רמצהירים כל חוק. אנו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כ

ורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום ג
 במסגרת מכרז זה.

 

ננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך ה, לליות האמור לעילמבלי לגרוע מכ .5
כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו, י המכרז, ראות מסמכ, בהתאם להוכמפורט בהצעתנו למכרז

 . סיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרשוהננו מקבלים על עצמנו ל
 

  :טוחיםיב .6

בהתאם לתנאים המפורטים לבצע את הביטוחים הנדרשים , תזכה שהצעתנו ככל, מתחייבים אנו 6.1
)להלן: לחוזה  ב'בנספח " וביטוחי הקבלן" 41" סעיף ביטוחאחריות ו"פרק ה' , ההתקשרות זהחוב
לתחילתן ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי  "(לןטוחי הקבאישור בי"

 )נוסח מקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.אישור ביטוחי הקבלן את נספח ב' 
 

ר, אנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בכתב להמציא וחים כאמוריכת הביטצאת אישור עבנוסף להמ 6.2
 ת הביטוח הנדרשות.לכם  העתקים מפוליסו

 

מהות העבודות  הביטוח הנכללות במכרז ואתידיעת מבטחינו את הוראות ל באנוההנני מצהירים כי  6.3
. ם על ידכםים הנדרשית כל הביטוחלפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו א

ין ביטוחים כמפורט במסמכי במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעני
 המכרז.

 

 תהיו רשאים  אנו מסכימים כי  -פעל כאמור לעיל לא נ םאמבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,  6.4
 .וזההפר את החינו כמי שכלפ לפעולו למנוע מאיתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/א

  

ו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנה .7
מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות שהי של הצעתנו. אנו בול על ידכם בדרך כללהוות קי

ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים  ידוע לנו לביניכם. חייב בינינובהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מ
 מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות

 ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. אחר הגשתלרבות ל
 

מחייבת אותנו לתקופה של ת בתוקף וקון ועומדשינוי או תיצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ה .8
)ארבעה(  4צעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הה 4

 קרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. ברה.  במדרישת החחודשים, עפ"י 
 



- 12 - 

 

 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

אים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה התנ יהיו, בלהבחרה ונתקכי הצעתנו ניד עם קבלת אשורכם בכתב מ .9
 המחייב אותנו.

יד בידיכם , הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקו תתקבלם הצעתנא
 ר המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזהערבות בנקאית לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי המכרז, את אשו

 נוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כןהמסמכים ה( ואת כל )עותק מקור
 לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .

 

תקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת אם הצעתנו תתחייבים כי מ אנו .10
חלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר כי צו הת ודעים לכךוכן הננו מ עבודה שיינתן על ידכם,

 ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. ומצהירים כי אנו נהיה 
 

במסמכי  2לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח שצורף כטופס  רבות בנקאית ערוכהמצורפת בזאת ע .11
 המכרז(. 

 

חייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך אם נפר התע לנו כי י ידוירים כנו מצהא .12
ית כפיצוי ות הבנקאכום הערבמהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את ס כלשהי

רת ו/או בשל הפקבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו 
 ניהול המכרז. או במהלך/חוזה ו

 

נו מתחייבים לא לגלות ולמנוע איאום עם מציעים אחרים ואנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או ת .13
 ז.לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכר את גלוי פרטי הצעתנו

     

חרים המשפיעים על הוצאות גורמים האהם, וכל העל כל פרטי אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז .14
כך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם ל

 .ז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרזכרהמנשוא  העבודות
 

כל את ביחס להמכרז, וזסמכי ב' במ למסמך נספח ט', הטבלה שב"הצעת הקבלן"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
 הסעיפים הכלולים בטבלה הרלבנטית.  

ידוע ביחס למחירים כפי שמופיעים במחירון.   הפחתהכאמור לעיל יהיו בגדר  האחוזים אשר הוצעו על ידי 
 תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל. החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא נו, כיל

 

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

הזוכה, תשקול  מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן בנוסף, אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו .17
כן את ו, 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל 22בתקנה , את אמות המידה שנקבעו החברה, בין היתר

 יקול דעתה הבלעדי של החברה.ז על פי שסמכי המכרהנדרשים במ עמידתו של הקבלן בתנאים
 

התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה,  דר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכיאנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בג .18
 י אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.כאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכוכי אנו ז

  
    

 בכבוד רב,
 
 

       _____________________ _____________________ 
                                                                 תאריך                                                             הקבלן                       

 חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן( )
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 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

                                       דפוס(תיות )באו קבלןשם ה

                                       תימה שמות מורשי הח

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

          כתובת

          כתובת דואר אלקטרוני

          מס' טלפון

          מס' פקס

           וסק מורשהמספר ע

          מס' רישום ברשם הקבלנים

 

 

 

 

 אישור חתימה

 

' מזהה _______________ עו"ד של _________________________        מס___________אני הח"מ __

"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה הקבלן_____________________________ )להלן: "

__________, אשר חתמו על הצעה זו,  בצירוף _____________ -_ ו______________________________

 את הקבלן לכל דבר ועניין.חותמת הקבלן, מחייבות 

 
 

___________________  ________________________ 
 חתימת עו"ד               תאריך  

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון( 
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          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 2טופס 
 

 ה ת הצע ערבו  -רז לתנאי המכ  7אם לסעיף נוסח ערבות בנקאית בהת
 

 לכבוד
 מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע

 
 ג.א.נ.,

 .                                               הנדון: ערבות בנקאית מספר : הנדון
 

 

"( אנו המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ )להלן: "
אלף ש"ח(, זאת בקשר עם  תייםמא)במילים:  ₪ 200,000לסך ם עד כל סכו קופיכם לסילכל רבים בזהע

ולהבטחת ביצוע כל , 80/2020, מכרז מס' שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביובלמסגרת ותם במכרז השתתפ
 התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו. 

 
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14סכומים עד לסך הנ"ל תוך סכום או  לם לכם כליבים לשמתחיאנו 

שהו, או לדרוש את באופן כללשהו או שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כ
נה כלשהי יכם טענת הגהסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפ

 מוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.שיכולה לע
 

"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן נו את תשלומו של הסכום הנאתם תהיו רשאים לדרוש מאת
 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.סת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם מתייח

 
 טול.ניתנת לבילויה ולא זרת ובלתי תערבות זו הינה בלתי חו

 
 ועד בכלל. ____________ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה. ____________אחרי יע אלינו דרישה שתג
 ה ומבוטלת.ערבותנו זו בטל___________לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ה לעניין כתב ערבות זה.חשב כדרישמברק לא תרוני ו/או בדרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקט

 
 

 בכבוד רב,    
 

 בנק _________
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          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 
 _____________ציע: _מספר מ

 )ימולא ע"י החברה(                      
 

 טופס 3
 
 

 לכבוד
 ם תאגיד מיםם וביוב אזורימי נע

 
 ג.א.נ.,

 
 מכרז( המשתתף ב )שם                                              -אישור עו"ד הנדון:  

 
 

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

 שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(: .1
 

  

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

  

 מוגבלים( :כלליים וההשותפים השמות  -פות שמות בעלי המניות של הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינו שות .3
 

  

 הקבלן:שמות המנהלים של  .4
 

  

 הקבלן:מחייבת את  שמות האנשים אשר חתימתם .5
 

  

 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן: .6
 

  

, שעליה חתמו מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע, אשר פורסם על ידי 80/2020ה למכרז מס' הצע הגשת .7
ודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען, הינן במסגרת ביצוע העבבלן, וכן חתימה של הקמורשי ה

 כל דין.ועל פי  קבלן, בהתאם למסמכי ההאגד של הקבלן, להסכמים שהקבלן הינו צד להם,סמכויות ה
 
 
 

     ___________________________                  ______________________ 

 __, עו"ד________________                תאריך   

 מ.ר. __________________  
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 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 _____________מספר מציע: _
 )ימולא ע"י החברה(                      

 טופס 4
 

 
         לכבוד

 מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע

 

 .22בהתאם לתנאי סף  המציעקודם של סיון ינפירוט בדבר 

 עבורם ביצע לפחות תושבים 40,000כאשר אחד מהם מונה )מים וביוב  ידתאגיו/או מקומית ה תיורשוט הרופי
של רשת מים עירונית ורשת ביוב  עבודות שיקום ו/או פיתוח ו/או שדרוג, ו/או כקבלן משנה כקבלן ראשי, המציע

 : 9201-ו 8201, 7201מן השנים  אחת בכלנית, עירו

 
 מס' טלפון 
 איש הקשר

שם איש הקשר 
של הלקוח 

 ידוותפק

 מתן תקופת
 ותיםהשיר
 _____מ:___
 _____עד:___

תיאור כללי של 
  תים שניתנוהשירו

וכן יש לציין האם 
כקבלן ראשי או 

 כקבלן משנה

מספר 
 התושבים

 

הרשות  שם
 המקומית/

תאגיד מים 
 וביוב

 

      
 

1. 

      
 

2. 

      
 

3. 

      
 

4. 

      
 

5. 

      
 

6. 

      
 

7. 

      
 

8. 

      
 

9. 

 
 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 _____________________________________   שם המציע:

 _____________________________________    תפקיד המציע:

 
 

 אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל
 

ם __________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביו"ד _________אני הח"מ, עו
מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' לפני ה/ו /__, הופיע_______

סברתי להם את משמעותה ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שה
 ל חתימתם.המשפטית ש

זו  להצעההתאם ת המציע במחייבת א כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם
 .לפי כל דין ולמסמכי המכרז

 
_______________ _____________________  ___________ _____________ 

 מס' רישיון                      חתימה                שם עורך הדין                             כתובת                  
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 טופס 5

 

 ר תצהי
 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים ותקאעס וקלח' ב 2 ףיסע לפי

 2/2011 הפנים משרד ל"מנכ חוזר ולפי

 עלי כי שהוזהרתי לאחר. _________________ ז.ת' _________________ מרח________________  מ"הח אני
 :כלהלן מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת תא לומר

 
 ואני, בחברה________________ כ מכהן אני"(, החברה: "להלן___________ )________ נציג אני .1

 .להלן המפורט את, החברה מטעם להצהיר ךסממו
 

 עסקאות לחוק( א)ב2 בסעיף כהגדרתו) יהלא זיקה ובעל החברה, במכרז הצעות להגשת האחרון למועד עד .2
 ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא"(( בורייםיצ םפיגו עסקאות חוק: "לןלה) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים
 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) יםזר עובדים חוק לפי עבירות משתי

 "(. מינימום שכר חוק: "להלן) 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או"( זרים עובדים חוק: "להלן)
 

 עסקאות לחוק( א)ב2 בסעיף כהגדרתו) אליה זיקה ובעל החברה, במכרז הצעות שתלהג אחרוןה למועד עד .3
 שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו( ציבוריים גופים

 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה אולם, מינימום
 

 בין וזאת, חוץ מומחי למעט, זרים עובדים, זה רזכמ ואשנ העבודות ביצוע רךלצו, החברה ידי על יועסקו לא .4
 עמו אחר גורם כל או משנה קבלן, אדם כוח קבלן באמצעות ובין החברה ידי על אם ןבי, בעקיפין ובין במישרין
 .אתקשר

 

 כםההס בתנאי עמידה אי תהווה זה תצהיר במסגרת להתחייבות בניגוד זרים עובדים העסקת יכ, לי ידוע .5
 . ההתקשרות הסכם של יסודית הפרה ותהווה, זכרהמ/ותההתקשר

 

 :זה בתצהיר .6

, עזה וחבל שומרון, ביהודה האוטונומיה תושבי שהם זרים עובדים למעט, זרים עובדים: יםרז עובדים 6.1
 יישום לחוק' ו פרק חל ושעליהם, בישראל לעבוד התעסוקה משירות תקף סוקהעת היתר שברשותם

-ה"תשנ(, חקיקה תיקוני( )שונות והוראות כלכליים הסדרים) יריחו רזווא הזע רצועת רבדב ההסכם
1994. 

 :אלה כל לגביו שנתקיימו חוץ תושב: חוץ מומחה 26.

 לאותו שירות לתת כדי ,אדם כוח מתווך או אדם כוח קבלן שאינו ישראל תושב ידי על הוזמן 6.2.1
 .יתייחוד יותמומח החוץ לתושב יש שבו בתחום ישראל תושב

 .כדין בישראל שוהה 6.2.2

 .הייחודית תוחיומומ בתחום עסק הוא בישראל שהייתו תקופת בכל 6.2.3

 כרשה מפעמיים נופלת איננה אשר חודשית הכנסה לו תשולם מומחיותו בתחום עיסוקו בעד 6.2.4
 .לסטטיסטיקה הלשכה באתר כמפורסם, שכיר למשרת במשק הממוצע

 
 

        _________________________ 
 חתימה                 

 
 ד"עו אישור

 
' שברח במשרדי___________, __________ ד"עו, בפני הופיע________ ________ ביום כי בזה מאשר הנני

. ז.ת י"ע עצמו זיהה אשר_____ _____________________ מר_____________________ 
 לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי רתיושהזה אחרלו, אישית לי המוכר_________________/

 .עליה וחתם ל"הנ הצהרתו נכונות אישר, ןכ יעשה לא אם בחוק הקבועים
 

 ___________________ חותמת   ____________________ ד"עו
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 6טופס 

 אישור רו"ח 

 2.3ף בסעי קבועאי הסף הנאישור רו"ח בדבר עמידת המציע בת
 

 
 תאריך:_______________

         לכבוד
 מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע

 
  אישורהנדון : 

 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 . ___________בון של חברתכם משנת__הננו משמשים כרואי החש

 

(  1_( )_____ וליום _____ופין ליום_לחיל _ )אויום _____חברתכם ל הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של

 רדנו.בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי מש

 

המחזור הכספי של חברתכם _____ __בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום____

, 1820, 7201השנים אחת מן  לבכ תוביוב עירוניומים  ותפיתוח ו/או שדרוג של רשת שיקום ו/אומעבודות ע הנוב

 )לפני מע"מ(.___ ______הינו גבוה מ/שווה ל ____ 2019

 
 ,בכבוד רב

 
__________________ 

 רואי חשבון
 

 : הערות

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. 

 לנדרש במסמכי המכרז.יש לציין תאריכים בהתאם 
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          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 7טופס 
 

 טופס ביקורת מסמכים 
 

 ן(הקבלה ע"י )להשלמ 
 

 שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב למכרז מסגרת  העבודה םש

 80/2020 מס' מכרז

 

 חתימת הקבלן פרוט  שם המסמך מס'

 אישור תקף מרשם הקבלנים 1

בדבר רישום לפי חוק רישום קבלנים, 
סע'  בסיווג הקבלני כמפורט ב 1969-תשכ"ט

 לעיל.   2.1
 

 

   .תסי חשבונוניהול פנקאישור בתוקף על  2

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור 3

ערבות בנקאית להצעה כמפורט בתנאי  4
   .  2טופס מכרז, בנוסח ה

   אישור על רישום כעוסק מורשה  5

   . 3טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 6

הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות, בנוסח  7
  . 4טופס המצורף כ

 

 מכיש במסודות, כנדרהמלצות על ביצוע עב 8
  המכרז. 

 

תצהיר על העדר הרשעות, בנוסח המצורף  9
  . 5טופס כ

 

   . 6טופס ע, בנוסח המצורף כמידדף  10

   קבלה על רכישת מסמכי המכרז 11

12 
ו ם ו/אדכוניכל ההבהרות, ההודעות, הע

השינויים שנשלחו למציעים, לרבות סיכום 
 ן.מפגש המציעים, חתומים על ידי הקבל

 

 

הצעתי על גבי "הצעת הקבלן",  את  לאתיימ 13
  למסמך ב', ביחס לכל הסעיפים. נספח ט'

 

 חתימה על מסמכים והשלמתם 14
ממסמכי המכרז,   כל אחדחתמתי על 

לוי והשלמתי את כל הטעון השלמה ו/או מי
 המכרז.  מסמכיב

 

 
המסמכים הנ"ל או לא  ןיזה מלא צורפו אידוע לי כי החברה רשאית לפסול את הצעתי, וזאת בין היתר במידה ו

 י המכרז.הושלמו איזה מן הפרטים הדרושים, בהתאם להוראות מסמכ
רוע מכל דרישה די לגבו כ כמו כן, ידוע לי כי טופס זה נועד אך ורק לצרכי יעילות ועל מנת להקל על המציעים, ואין

פי מסמכי המכרז או לפי כל ברה לבת החהעומדת לטוו/או הוראה אחרת לפי מסמכי המכרז, ו/או כדי לפגוע בכל זכות 
 דין.

 
 ם המציע ___________________ש   תאריך    _____________________

 
 חתימה  _____________________   חותמת  _____________________
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 : דף מידע 8טופס 

 פורמט משלוח שאלות הבהרה 

 מן:מכי המכרז, כדלקלמס 14עיף ה בהתאם לסלהלן הוראות בנוגע למשלוח שאלות הבהר

ד רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב למהנדס רק משתתפים אשר נכחו במפגש המציעים ונרשמו בתאגי .א

 לחלק זה. 14התאם להוראות הנזכרות בסעיף החברה ב

 בלבד. WORDלחו בהתאם לפורמט המצ"ב, בקובץ ה יישהבהר שאלות .ב

כנספח  ולצרפעל המציע פרד ממסמכי המכרז. תי נק בללחרה יהווה מסמך ההבהרות כשהוא מלא ע"י החב .ג

 .חותמת המציעשל המציע בתוספת  ע"י מורשי החתימה םא חתווכשה

  .רה לכל דבר וענייןת החביבו אככל שבתשובות הבהרה יערכו תיקונים/שינויים במסמכי המכרז הם יחי .ד

תה הבלעדי של ול דעלשיק זאת בהתאם שאלות אשר ישלחו שלא באופן המפורט בנספח זה לא תעננה, .ה

 .החברה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לשאלות  ם לפניימי 7עד החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה  .ו

 הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב.

 .ת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעותקבלאי   .ז

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  - להגשת הצעות למכרז אחרוןמועד העד ה - החברה רשאית .ח

 בתשובה לשאלות המשתתפים. ביוזמתה או 

 

סעיף/עמוד לגבי  מס"ד

 מתייחסת השאלה

 תשובת החברה השאלה
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 מסמך ב' 
 

 חוזה 
 
 

 0202 _ בשנת, ביום __________ לחודש _________נוף הגלילשנערך ונחתם ב
 

 ןבי
 

 מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע
 
 

 "(החברה)להלן "
 : מצד אחד

 

 לבין
 

______________________ 

_______________________ 
 "(הקבלן)להלן "

 מצד שני :
 

, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב למכרז מסגרת לביצוע עבודות  -פומבי מכרז רסמה והחברה פ והואיל 
 מכרז:בוהקבלן הינו הזוכה  80/2020מס' פומבי  כרזמ

 

החברה, והקבלן מעוניין לבצע את פי החלטת -ודות, בהתאם לצורך עלוברצון החברה להזמין מהקבלן עב והואיל 
 וזה זה להלן : ים בחמפורטהעבודות כאמור, בהתאם לתנאים  ה

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן :
 

 כללי  פרק א'   .1

 וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.א בוהמ דין
 

 הגדרות ופרשנות .2

בטור רטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות  המפורטים למונחים המפו בחוזה זה יהיו 2.1
 שר הדברים אחרת :יב הקן מחיהשמאלי דלהלן, אלא אם כ

 

 המשמעות                 המונחים               
 

שיקום, ללביצוע עבודות מכרז מסגרת תפרסם על ידי החברה רז שההמכ          ז""המכר
 .80/2020, בישובי התאגיד, מכרז פומבי מס' רשת מים וביוב חידוש ופיתוח 

 

 רז.ל המכיים שהתנאים הכלל "תנאי המכרז"          
 

 .תאגיד מים וביוב אזורי םמי נע "חברה"         
 

ן כל שטח שיכלל בתחום רשיון החברה ככל כו יתמהרשות המקותחום שיפוט  "הישוב"
 שיורחב תחום רשיון החברה.

 

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו, אם יועסקו,  ""הקבלן
 אים בשמו ומטעמו.כל הבברה ולאחר קבלת אישור הח

 

רחבי החברה ודה בע העבקח על ביצובכתב על ידי החברה לפ מי שימונה "המפקח"               
 במסגרת חוזה זה.

 

ותקנות התקנים )תו  1953-י"גפי חוק התקנים, תש כמשמעותו של תקן על "התקן"            
 1982-תקן וסימן השגחה( התשמ"ב

 

ותקנות התקנים )תו  1953-כמשמעותו של תו תקן על פי חוק התקנים תשי"ג            "תו תקן"       
 .1982-שמ"בה( התוסימן השגחתקן 

           

ורפים, לרבות , בין שצורפו ובין שאינם מצפירושו החוזה, על כל נספחיו "החוזה"               
עתיד וזה ברף לחהמפרטים, התוכניות, וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא שיצו

 לרבות פרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.
 

העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות, כל  רושהיפ         "העבודה"
בויות שעל הקבלן לבצע, בהתאם לחוזה ונספחיו בקשר עם הפעולות וההתחיי
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בין אם היא מפורשת  העיר ברחבימים וביוב, לפי העניין,  שיקום וחידוש רשת
 קבלן בהתאםובין אם לאו, לרבות  כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על ה

בות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של ה ולרלחוז
 החוזה.

 

תחום שיפוט ישובי התאגיד ושטחים נוספים בתחום רשויות נוספות ככל  ודה"   העב "אתר
חצרות מוסדות חינוך, גינות ציבוריות, , חברהיון השיתווסף בתחום רש

ם תבוצע מעליהם או דרכם, מתחתשטחים פרטיים, שטחי ציבור אשר בהם, 
לרשות אחרים שיועמדו  העבודה וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין

 רך ביצוע העבודה על פי החוזה.הקבלן לצו
 

 יעות רצונם של המפקח והחברה.ה לשבוזה זביצועה של כל עבודה על פי ח "ביצוע העבודה"    
 

, מגופים, חומרי עזר, יזריםת, אב, צנרחומרי בניהציוד מיכני, חשמלאי ואחר,  "החומרים והציוד"
 ם הדרושים לביצוע העבודה.חלקי חילוף, צבעים ו/או כל החומרים האחרי

 

שרו על ידי ויאו הקבלןהתוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי החברה ו/או על ידי  "התוכניות"     
חוזה החברה, לרבות כל שינוי בתוכנות שאושר בכתב על ידי המפקח לענין 

ית ומחירון אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח לענין חוזה תוכנ כן כלזה, ו
כן תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו על ן, ולזמ זה מזמן

 ידי המפקח.
 

צרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית רים להמחי מדד           "המדד"
 מו.שיבוא במקולסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר 

 

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.     "המדד הבסיסי" 
 

 המדד האחרון הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה לקבלן.      קובע"  "המדד ה
 

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם      "כוח עליון "            
וכרזה מלחמה ובין אם לאו( ואסון ין שהיב )בל מדינת אוכוחות מזויינים ש

ם, שביתות, השבתות וסגר וס מילואיזאת כי גיטבע. למען הסר ספק מובהר ב
 אינם נחשבים ככוח עליון.

 

 ים את החוזה כחקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.ת רואפרשנוחוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך  2.2
 

ה של סתירה, ספק, אי א יפורש במקרתיד לאו בעם ואשר יובחוזה זה, על נספחיו השונים הקיימי 2.3
לא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו א

 .משנה סעיפיותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים וללכ
 

 נספחים  .3

מחוזה נפרד בלתי הווים חלק המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא, מ 3.1
 זה :

 

 נוסח כתב ערבות לביצוע ולבדק. - נספח א'

 ה.וסח הזמנת עבודנ  - 1נספח א' 

 .הקבלן ביטוחיאישור על קיום  - ' ב נספח

 .יםלנזק חריותפטור מא - הקבלן הצהרת -  1 'ב נספח

 .תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום -  2 'ב נספח

 ודת סיום.תע - נספח ג'        

 הוראות בטיחות. -   ד'   נספח 

 הוראות תשלום. - נספח ה'      

 מבחן בטיחות. - נספח ו'       

 .מפרט טכני מיוחד  - נספח ז'      

 הצעת הקבלן. - נספח ט'

 מחירון - נספח י'

 נספח התחייבות לשמירה על הסביבה - '    פח יאנס

 פרוטוקול מסירה. - נספח יב'     

 יסול תביעות.על ח הצהרה -   יג'  נספח 
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 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי /חירום. - נספח יד'  
 תנאי תשלום - פח  ט"וסנ

 
 .מכרז"מכי הכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מס

 

זה, פרד מחוזה למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נ 3.2
ביקש ומתחייב ת כל ההסברים אשר אלה שלא צרפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל ארבות ל

 את העבודה על פי כל האמור בהם. לבצע
חשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות אי התן או אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבל

 ות או דרישות בענין זה.תביע לו כלולא יהיו  כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא,
 

 הצהרות הקבלן .4

נם מהדגמים  האחרונים המיוצרים ל האביזרים שיסופקו על ידו היהקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כ 4.1
יתאם ויעמוד בדרישות התקן הישראלי התקף במועד ה זה ת חוזוכי כל אביזר שיסופק על ידו במסגר

 התקנת האביזר.
 

יזרים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו תו תקן ו/או תו השגחה וכי האבכל י ומתחייב כ הקבלן מצהיר 
 י לבדיקת התאמת האביזרים על ידי הגורמים המוסמכים וקבלת אישורם לכך.הוא אחרא

 

בהזמנות העבודה ויבחן את התנאים, הנתונים והנסיבות ורטו י שיפכי יבקר באתרי העבודה כפ 4.2
בות התשתיות, והכל קודם לתחילת העבודה. נה לרים ממו/או הנובעהקשורים בביצוע העבודה 
ה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי החברה, היינלא תהקבלן מצהיר ומתחייב כי 

 הו.ן כלששמקורן באי ידיעה של תנאי או נתו
 

שות נאים והדריהקבלן מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם הת 4.3
ים ם וחידוש רשת מש לעבודות שיקוזה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרו בחוזהש

דים במוע וביוב, לרבות אספקה של אביזרים וחומרים על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם,
 נקבעו למסירתם ועל פי כל דין.ש

וע העבודה ברשת המים לביצ הדרושנים במספר הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומ 
 ם ובתנאים שנקבעו בחוזה זה.ביוב, לפי העניין ברחבי ישובי התאגיד, במועדיוה

 

ם המקצועיים ישורין, הכהקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הנסיו 4.4
זה  חוזה וראותב בהתאם להוהטכניים וכח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה ברחבי הישו

ויותיו על פיו לא יהא תחיבוע הוכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצ
 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

 

אינה מתחייבת למסור לו הזמנות עבודה בהיקף כלשהו וכי חברה נו שההקבלן מצהיר כי ידוע ל 4.5
 בלת הזמנות ו/או דרישות מעת לעת בהתאם לצורך.נת בקב מותברחבי הישוהזמנה לביצוע העבודה 

 

ית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא יהא לו כי החברה תהא רשא הקבלן מצהיר  כי ידוע 4.6
כאמור.  כמו כן תהא החברה רשאית לבטל הזמנה  שינויבגין זכאי לתוספת תשלום כלשהיא 
ירת ההזמנה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או עד מסם ממוימי 7תוך  שנימסרה לקבלן, כולה או חלקה,

 ן. בעניתביעה כספית ו/או אחרת 
 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ומתקנים או חומרים שלגביהם קיימים  4.7
תקנים הישראלי, יתאימו בתכונותייהם לתקנים האמורים לרשת המים והביוב, כון השל מ תקנים

 בחוזה זה או בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו.אחרת פורש אם נקבע במאלא 
 

האחרות, מכל מין  ע לו כי זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויותמתחייב כי ידוהקבלן מצהיר ו 4.8
כלשהוא אלא לצורך ביצועו של  יכות לחברה וכי הוא לא יעשה בהם שימושים שיבמפרטוסוג שהוא, 

 .חוזה זה
 

המפורטים המציא לחברה בטרם חתימתו על חוזה ההתקשרות את מסמכי הביטוח ל תחייבהקבלן מ 4.9
 לן:לה

 

 .ביטוחהעל ידי חברת כדין , חתום ב' נספח( כמפורט בימקורנוסח ) הקבלן אישור קיום ביטוחי 4.9.1

 (.1נספח ב' )פטור מאחריות לנזקים החתומה כדין על ידי הקבלן,  הקבלןצהרת ה 4.9.2

 .(2נספח ב' )ות בחום, חתום כדין על ידי הקבלן, עבודצוע ימיוחדים לבנספח תנאים  4.9.3
 

 

 ראות מילואיםסתירות במסמכים והו .5

 לוליםהכ על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע 5.1
 בהם.
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, שמעותתאמה, דו מל עת אחרת, סתירה, אי הכובין ב 5.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן  5.2
 לן מסופקשהיה הקב א באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו אווצוכי

בלן בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הק
י הצורך, שיתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפ הלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקחפרש כמ
וזה אין בה הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש הח אי מתן ו. שיש לנהוג לפי פירושדבר הב

 הקבלן והיא לא תגרע מאחריות בחוזה זה. משום הסכמה לפירושו של
ב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע  העבודה ומת לסב תשהקבלן חייב לבדוק ולה
י פירוש מסויים לחוזה, לא יהיה  בכך, או בסתירה הג לפן, ונ, לא עשה כולקבל הוראות כאמור

לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו  קח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר,המפ ע מןכאמור, כדי למנו
. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענין זה, ולא ל דיןוף לכהמקצועית של המפקח ובכפ

ירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של פבשל כך שנהג לפי ענות או ט או דרישות יהיו לו כל תביעות
 .המפקח, כאמור

 

המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תוכניות, לפי  5.3
 עבודה.צוע הך לביהצור

 

ר באמואין  ולםאקבלן, מחייבות את ה  5.3-ו 5.2הוראות המפקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטנים  5.4
 בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.

 

אות את המפרטים והתוכניות כמשלימים זה את זה והתיאור הכלול בכל אחד כי יש לר מובהר בזה 5.5
 לתיאורים הכלולים באחרים, לפי הענין.מצית או כתמהם בא כהשלמה ו/

 

 ויות עדיפ העבודה סדרסתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע  .6

א באלה בין האמור בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצ 6.1
ה העבודיצוע לבאו בין נספח לנספח, בענין הנוגע  בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו

              במסמך לפי סדר העדיפיות הבא : תכריע ההוראה הכלולה
 

  ניים.פרטים הטכמה א.  
  כתב.על ידה מראש וב ואושרו לחברההתוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש  ב.   

 החוזה.  ג.   
 תקנים ישראליים. .  ד

               

בדרישותיו מן במסמך הקודם,  חריו מחמירהבא אמסמך הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם 
 ודם.ך הקהמסמ שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על

 

עיל, חייב המסמכים הנזכרים ל ר לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב ביןלאמו בנוסף 6.2
 בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.     פנות אל המפקח והמפקח יתן הוראותהקבלן ל

 

 וצאוכי מור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונהף לאבנוס 6.3
בלן חים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקספין הנבאלה ב

 ינהג על פי הוראותיו.
 

 צוע ולוח זמניםיפרק ב' הזמנת עבודה, ב

 הזמנת עבודה .7

, לפי העניין, שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב לזה הינו חוזה חוזה ם כי מוסכם בין הצדדי 7.1
 סף שיכלל בתחום רשיון החברה ככל שיורחב רשיון החברה.ושטח נובכל  אגידישובי התב

שיקול דעתה להלן, בהתאם לבחוזה זה כמפורט בודת מפעם לפעם הזמנות עהחברה תמסור לקבלן 
הוראות ו הוראות מסמכי המכרז ודה וצו עבודה תחולנהנת עבל הזמ. על כהמוחלט והבלעדי בעניין

לבין הקבלן על פי המפורט בהזמנה  החברהירה בין שי רותתיצור התקשהחוזה, באופן שכל הזמנה 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות  ."החברהבחוזה זה בה מצוין " וכל הוראה ובמסמכי המכרז

 במסמכי ההזמנה.קבוע פות לההזמנה להוראות מסמכי המכרז תהא עדי
 

הזמנה  . החברהחירת ליה, לפי בההזמנה תמסר לקבלן במסירה אישית או בדואר רשום או בפקסימי 7.2
מסירתה לו. הזמנה שתשלח  שתמסר לקבלן במסירה אישית תחשב כנמסרת ומחייבת את הקבלן עם

ר הדוא מבית שעות לאחר שנשלחה בדואר 48בדואר רשום תחשב כנמסרת וכמחייבת את הקבלן 
 בישראל לפי כתובת הקבלן שבמבוא לחוזה זה.

את הקבלן מיד  , תחשב כנמסרה וכמחייבתוניאלקטראו בדואר  הזמנה שתשלח בפקסימיליה, לקבלן
 .העברתהעם 

 

 השלמת העבודה. ותאריך עבודהה , אתרהשםהיתר, את  לת עבודה יכללו, ביןהזמנת עבודה וצו התח 7.3
 .1' נספח אתהא על פי נוסח  , הזמנת עבודהטמפור יצורף הסברלהזמנת העבודה 
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  בדיקות מוקדמות .8

לת כל הזמנת העבודה, את אתר העבודה וסביבתו, את עם קבבדוק, מיד הקבלן מאשר כי י 8.1
את דרכי הגישה, מיקומם של  ות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה,כמויותיהם וטיבם של העבוד

ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם  דה,העבו תנאי מערכות תשתית והחיבורים אליהן ו
יום  7ו כל תביעה ו/או טענה בענין אלא אם הגיש, תוך היה לולא ת אין השפעה על התחייבויותיו, וכי

לחברה, במקרים של עבודות יזומות, ביתר המקרים, יותיו בכתב ת הסתייגוההזמנה, א ממועד קבלת
 . תתבצע העבודה ללא כל דיחוי

 

יד בכל תחום השיפוט של ישובי התאגבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע באתרים קה 8.2
 סוג שהוא, תאי ביקורת, בהם קיימים צנרת מכללתחום החברה ,  ר יתווספוים אשנוספ ומקומות

מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן  כבלי חשמל וטלפון וכן מערכות חשמל,שוחות, ריצוף, עמודי 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יתקין  חלקם.  רות המבנים וברצפות כולם או, בקיהקרקעמתחת 

   .1498ותקשורת כאמור בדרישות התקן הישראלי  חשמלכבלי תחת לן מתקנים מהקבל
 

לחוזה,  'יקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בפרק וכנע על יסוד בדיהקבלן מצהיר כי ש 8.3
כל תביעה הנובעת  לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר הוגנתמורה מניחים את דעתו ומהווים ת

 הקבלן. העבודה על ידי תנאי נה שלה בלתי נכומאי לימוד או מהערכ
 

  דרכי ביצוע תכנון ולוח זמנים .9

ימים ממועד  10לא יאוחר מאשר תוך בעבודות יזומות המפקח, להגיש לאישור הקבלן מתחייב  9.1
בר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר תב בדוט בכמסירת כל הזמנת עבודה פר

הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישתו,  לביצוע העבודה.  זמניםולוח את העבודה לפיהם יש בדעתו לבצע 
ורים, לרבות עידכונים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוחות הזמנים האמ מזמן לזמן, הסברים

 קריאות יתבצעו העבודות ללא כל דיחוי עפ"י אישור המפקח.עפ"י ופות בעבודות דח  ופירוטים.
 

והוא יחייב  יוכן לוח זמנים על ידי המפקח, 9.1סעיף קטן ב האמוראה כלשהי מלא קיים הקבלן הור 9.2
 קבלן.ת ההכנה, כאמור, יחולו על האת הקבלן. הוצאו

 

מסיבה  ם וביןהזמניללוח המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם  9.3
הוראת על , וחרבא החלפתו אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על

הוחלף לוח הזמנים יחייב לוח  שונה, תוקן, או , בשינויים המחוייבים. 9.2המפקח יחול סעיף קטן 
 הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח.

 

שאושר על ידי מי  ו/או למפקח, בין לחברהלפי הוראות סעיף זה חומר , או המצאת כל מסמך, תכנית 9.4
 עליו לפי החוזה ולפי כל דין. ות כלשהי המוטלתקבלן מאחריאת ה פוטרתושר, אינה מהם ובין שלא א

 

 ע העבודההתחלת ביצו .10

 התחלת המזמינה בכתב שתיקרא צו מפקח/הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי מלווה
צב קוע ובי הביצמשלבאחד  ה. הקבלן יחל בביצוע בהתאם ללוח הזמנים וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכלעבוד

כר בחוזה, אלא אם כן שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנז הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה
הביצוע  פתבתקו כלולהתקופת ההתארגנות לעבודה   הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכך.קיבל מאת המפקח 

של תקופת צוע בת הביכה של תקופולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או האר
 התארגנות לעבודה.

 

  הקבלן.העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות  .11

לעיל להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק  10במועד שנקבע בסעיף  11.1
הנזכר. לאחר מכן  , להתחלת ביצועה של העבודה המשכתה בהתאם ללוח הזמניםהדרושממנו 

הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה   לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה.מזמן קבלן דו לרשות היועמ
 אם ללוח הזמנים.בהת

 

שלוחה /משרד זה זהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להחזיק ולהפעיל במשך כל תקופת חו 11.2
ה העבודמנהל אוייש ע"י מקומית בשטח ביצוע העבודות, לרבות מחסן כלי עבודה וחומרים. המשרד י

 ו/או מי מטעמם באופן שוטף.
 

  ועד השלמת העבודהמ .12

שבכל הזמנת עבודה, ולמסור  ישובי התאגיד,ב ,העבודות, לפי הענייןים את הקבלן מתחייב להשל 12.1
 פרק הזמן שהוגדר  בכל הזמנה ו/או קריאה לביצוע.תוך ימוש אותם מושלמים ומוכנים לש

 

עבודה וכוללים את הזמן הדרוש לקבלת תחלת בצו הקבוע ם מהמועד ההמועדים המפורטים לעיל הינ
  העבודה.  כל האישורים הדרושים לביצוע
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  ן,להל 13 לסעיף למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם 12.2
 וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.

 

    בודההארכת מועד השלמת הע .13

ת בעבודות יזומות, שאינן פוגעוכי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, פקח ר המובס 13.1
לעבודה, או מחמת כח  מחמת שינויים או תוספותל מטרד באיזור, באספקת המים הסדירה ואין כ

מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח ליתן, לפי שיקול נאים או ת עליון,
העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול  על ידי הקבלן, ארכה להשלמת  ות כןש לעשו, אם נתבקדעת

 .דעתו
 

יום ומעלה, בין לבדה ובין במצטבר, מעבר למועד השלמת העבודה, שנקבע כאמור  30 מתן הארכה של 13.2
 , טעון אישורו בכתב של המפקח ולא יהא תקף בלא אישור זה.13.1קטן סעיף ב

        

 עבודההפסקת ה .14

, מאת המפקח להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב קבלןעל ה 14.1
ניתנה לו על ידי המפקח הוראה  תנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אםבהתאם ל

 י שהקבלן יעבוד עדיין באתר.ובתנאכך,  בכתב על
 

להבטחת  ן באמצעיםהקבל ינקוט, 14.1 קטןהופסק ביצוע עבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף  14.2
 .והחברהלשביעות רצונו של המפקח  ך,העבודה ולהגנתה ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצור

 

המפקח, כאמור  תהוראולפי  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה 14.3
ת כנ"ל הוצאושלום י לדרוש  תלא יהא רשא , ובלבד שהקבלןהחברה, תחולנה על 14.1בסעיף קטן 
מפקח, לאחר בע על ידי הההוצאות ייק שיעור  וראות המפקח.ה יום מיום קבלת 30לאחר תום 

 הזדמנות להשמיע טענותיו. שתינתן לקבלן
 

ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות ולנה ן, תחנגרמה הפסקת העבודה, באשמת הקבל 14.4
 המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

 

 והקבלן החל עבודה כולה או חלקה, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלתודה, ע העבהופסק ביצו 14.5
לפי מדידות סופיות  ,בפועל העבודה שביצע ודות  למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבורבביצוע עב

 חירים שבהצעת המחירים של הקבלן. המ שביצועו הופסק ולפי אותו חלק מהעבודה לגבי תעשנהש
 חסי בהוצאותיק מן העבודה יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר, וכן לחלק לח רק ביצע הקבלן

 נגרמו, לקבלן הכל לפי קביעת המפקח. התארגנות מיוחדת שנגרמו, אם
 

תשלום כלשהו אלא ל כאמור לעיל באשמת קבלן לא יהיה הקבלן זכאיודה, ע העבנגרמה הפסקת ביצו           
 ן.' להליפרק בכפוף לאמור ב

 

בכתב כאמור  עה הוד יום מיום שבו ניתנה לקבלן  90 ישולם לקבלן תוך  541.לום כאמור בס"ק שת 14.6
 לעיל.

 

או טענות /ות ותביע תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל 14.7
אות י הוציעות לכיסו, כולל תביעות לפיצוים כתוצאה מהפסקת העבודה ותבהחברהכלשהן כלפי 

 ה ממנה.שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצא יוחדותמ
 

 פיקוח וניהול יומן  - פרק ג' 

  פיקוח  .15

לבדוק ולפקח על טיב חסנים, ם ובמבאתרייהא מוסמך לבקר במפעל, ו/או מטעם החברה פקח מה 15.1
שתמשים בהם, איכות ים שמהחומרוק את טיב העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבד

העבודה. כן רשאי הוא לבדוק  ן בביצועלבקאכה הנעשית על ידי ההציוד שמשתמשים בו וטיב המל
   הוא.ותיו הורא ואת החברהאם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 

דעה ניתנה הו  כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חומרים. 
 ר יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים.אמוכ

 

העבודה ולכל מקום  כל בא כח מורשה על ידו, להכנס בכל עת לאתרעזור למפקח, ולהקבלן יאפשר וי 15.2
מוצרים, חומרים,  מקום שממנו מובאים יצוע החוזה וכן לכלהי לבה כלשאחר שבו נעשית עבוד

 בודה.לביצוע הע מכונות וציוד כלשהם
 

מעקב אחר עי אמצאו למפקח על ביצוע העבודה אלא  לחברהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  15.3
של מוכר אחר מאשר יחס בין קונה ו ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס

נת אחריות החברה לגבי כל  צד שלישי אחר, והן מבחי ורות הן במידה והמדובר הוא באחריותסח
 תיו לתוצאות הביצוע.ן ביצוע התחייבויולאופ הקבלן
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 ,ציוד אינו מתאים למסמכי המכרזדעתו המוחלט, כי אביזר ו/או היה והמפקח יקבע, לפי שיקול  15.4
האביזרים ואזי יהא  לסרב לקבל את רשאית ברהחהתהא  ,במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש

לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור  ו, עדשולמ למו לו, אםעל הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששו
הכספים לקבלן ועד  ולמו פעם, מחושבת מהמועד בו שהמכסימלית שנהוגה מפעם לחשב ריבית 

במתקנים  ד שסופקו, אם סופקו,הציו ו/או למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת האביזרים
לדרוש את החלפת האביזרים ה החבר החליטה י. בלעדה  ו/או אביזר מתאים והכל לפי שיקול דעתה

 מיום שנדרש לכך. םימי 7האביזרים תוך  ו/או ציוד יחליף הקבלן את 
 

דה העבו ו טיבקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים איהפ 15.5
 ם, חידושקושילבהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן 

 .יישובי התאגיד, ברשת מים וביוב וח ופית
 

שנתגלו בביקורות ת חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורו 15.6
ה הסכומים ששולמו על ידה בפועל בגוב וזרותבגין הביקורות הח החברהישא הקבלן בהוצאות 

 למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 

לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום כלשהו מעבר למוסכם בלן מהק שמוסמך לדרוהמפקח אינו  15.7
פת תשלום לן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בענין. כל שינוי הכרוך בתוסבחוזה זה, והקב

 לקבלן. החברה ב ביןיסוכם מראש ובכת
 

 ניהול ביומן .16

וירשום את  שלמהדת  הן תעוד למועד מתהקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם ביצוע העבודה וזאת ע 16.1
  הפרטים הבאים:

 

 ועסקים על ידו בביצוע העבודה.מספרם של העובדים לסוגיהם, המ א.   

 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. ב.   

 צוע העבודה.י בביד מכנהשימוש בציו ג.    

 תנאי מזג האויר השוררים באתר העבודה. ד.    

 ה.דהעבו עות בביצועתקלות והפר ה.   

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. ו.    

 המפקח.הוראות שניתנו ע"י  ז.    

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. ח.   

בן כדי לשקף את המצב העובדתי  קח ישת המפכל דבר אחר שידרש על ידי המפקח ושלדע ט.   
 במהלך ביצוע העבודה.

 

וחו המוסמך ועל ידי המפקח.  העתק חתום כו בא ן ו/אל ידי הקבלהיומן יחתם כל שבוע, ע 16.2
 מהרישומים בו יימסר למפקח.

 

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את  16.3
 אישר אותם המפקח בכתב. אם כןאלא  החברה,

  

בלן, משום צידוק כלשהו די הקעל י ו/או הערה מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות 16.4
החברה שהי ו/או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, יבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלאו ס

 או הוראות החוזה.
    

              והמפקח ההחבר ביצוע העבודה לשביעות רצון .17

וימלא לצורך זה קח המפו החברהת של הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלט
 מפורטות בחוזה. ן שאינןאחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובי

 
 התחייבויות כלליות   -פרק   ד'  

  פרוק אביזרים וציוד ופינויים .18

הצנרת  ,העבודה אביזרים וצנרת למתקנים ישנים אותם מיועדים האביזרים מאתר יפרק הקבלן 18.1
להחליף וכן כל אביזר ישן אחר שפירוקו ידרש וזאת בהתאם להוראות  ול ידקו עשיסופ והציוד

 המפקח.
 

ואביזרים הישנים יעשה בזהירות ותוך המנעות עד כמה שניתן מגרימת נזק  , הצנרת וק המתקניםרפ 18.2
 ם.פורקיים המלמתקנ
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נה י אחסירוקם לאתרהקבלן יפרק ויפנה ויוביל עפ"י מחירון במכרז את האביזרים הישנים לאחר פ 18.3
 הכל כפי שיורה לו המפקח.מורשים לרבות צנרת אסבסט צמנט, או פסולת, ו/

 

     אחריות וביצוע תשלומים .19

צב דה במהעבו תראממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את  19.1
 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים.

 

 העבודה. ביצוער עם כרוכים בקשהקבלן ישא וישלם את האגרות והתשלומים ה 19.2
                     

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .20

דברים האחרים , והעל חשבונו הוא את כל החומרים, הציוד, המתקניםייב לספק הקבלן מתח 20.1
 בקצב הדרוש. עבודהשל ה הדרושים לביצועה היעיל

 

ודה ל העבעיל שלביצועה היהקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים  20.2
ו של אלא לאחר אישורבביצוע העבודה  או מתקן כלשהובקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד 

וד או ל הציורו שהמפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לענין מסויים, על בדיקתו ואיש
 המתקן.

 

אמות אי הת, החריגות מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים, 20.3
עבודה, אף אם וע הלביצ שהשתמש בהם תגלו בחומרים ובמוצריםיולאלה ש ההסכםוהסטיות מתנאי 

נים או תקבבדיקות התקנים הישראליים מפרטי מכון התקנים,  החומרים או המוצרים האלה עמדו
 על ידי המפקח. רים, ואושרוז

 

קבל מן היצרן או ל קבלןייב הדה, חביצוע העבומקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים ל 20.4
 מה.הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאי

 

 חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה    .21

ביצוע העבודה,  העבודה למטרתלאתר קבלן בסעיף זה "חומרים" פירושו : חומרים שהובאו על ידי ה 21.1
יקה, אביזרים, מוצרים, קטרונר, אלקרה ומיכשולרבות ציוד מיכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד ב

 מרים.אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגחלקי חילוף בין  
 

 כל אימת שנפסלו חומרים וציוד, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד או המתקנים הארעיים 21.2
 העבודה, ועם פסילתם או מתן ים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתרנחוצ אינם

. נקבע בהוראה החברהים, הציוד והמבנים הארעיים מלהיות בבעלות החומרדלים ור, חהוראה כאמ
או המתקנים הארעיים, ו/הציוד, החומרים או המבנים , מתקניםה מועד לסילוקפי סעיף קטן זה ל

 ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.  ם בהקדם האפשריהוציאבלן לחייב הק
 

ימים, לסלקם,  7הודעה מוקדמת בכתב של  מתן לאחר ,החברהאית נמנע הקבלן מלעשות כן, רש
 ם בסכוהחברה תזכה את חשבון הקבלן  שיקול דעתה.  לפיר אח בהם כל שימוש למכרם ולעשות 

          .זהענין בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה ב המכירה, 
 

יים עם הארים והמתקניהקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנ 21.3
  .והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה

     

 יב החומרים והמלאכהט .22

 מספיקותובכמויות  הקבלן ישתמש בחומרים וציוד ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור 22.1
  .במפרטים, בתוכניות, במחירוןה החוז מסמכיובשאר 

 

אלי והם יתאימו הישר תקניםטעם מכון החומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מ 22.2
ם מצויים בתקן יותר מסוג ו המוצר, אשל החומר א נותיהם לתקנים האמורים, ולסוג המובחרבתכו

 אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר.
 

חלה על  חובה זו .בעל תו תקן ןיצוע העבודה אלא בחומרים של יצרמש בבא ישתהקבלן מתחייב של 22.3
 יש צורך בסימן תו תקן, מוצרים שאין להם יצרן בעל תו תקן קיים ים שלגביהםחומרים ומוצר

 השגחה.
 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי  החברהסוימים על ידי וצרים מסופקו מ 22.4
 ה.טיבה של העבוד

 

ול המפקח רשאי , לפי שיק  לפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח.חה 22.5
מכלליות האמור בכל מקרה מבלי לגרוע  המוצר.  להסכים להחלפת החומר אושלא  לעדי,דעתו הב

 תן אישור המפקח להחלפה, כאמור, אלא בתנאים הבאים :לעיל הרי לא ינ
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שווה ערך לחומר  ות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח,ו לפחש הינהחומר ו/או המוצר החד   א.
 או המוצר המקוריים.

 

ל תוספת מחיר בגין החומר או המוצר החדשים גם אם טיבם עולה על החומר או ולם כלא תש   ב.
 וצר המקוריים.המ

 

ח.  המפק דמי בדיקת דגימות המעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.  פרוגרמה לבדיקות על ידי 22.6
 ן :בלהקהוצאות דלהלן כלולות בסעיף זה כדמי בדיקה ודגימותיהן יחולו בכל מקרה על ה

 

 מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה. ותיקבד דמי .א
 

 ותיו הוא, כגון לנוחיות העבודה, לחסכון וכיוצ"ב.מין הקבלן למטרדמי בדיקות שהז .ב
 

 לתי מתאימים לדרישות החוזה ולתנאיו.צאו בשיימ דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, .ג
 

 .שהוא ות מכל סוגהוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיק .ד
 

ין בעצמו את המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמ 22.7
י ן לגבו יגרע מאחריותו של הקבלביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות ז

ת החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה.  השתמש המנהל בזכות האמורה, ישלם א טיב
 ות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הקבלן לחברה.הבדיקעבור ההוצאות 

 

הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתרים ברחבי הישוב,  כדי  ת כמפורט לעיל, עלנוסף לבדיקת דגימו 22.8
 ת החוזה והוראות המפקח.דרישול פי לוודא שהביצוע יעשה ע

 

 לן :נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם כדלה 22.9

גבי על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן ל וראותמתן ה .א
תם עומדי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיו

 טלת על הקבלן., מו פרטיםבדרישות והמ
 

מת להשל ארכה כלשהיעיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לתביעה  .ב
 בודה ולא ישמשו עילה כלשהי מטעמו.הע

 

 בדיקות ובקרת איכות .23

למפרטים, לתקנים  במפעל  היצור להתאמתם והצנרת יצור האביזרים  קרת איכות עלהקבלן יבצע ב 23.1
רז. בקרת האיכות תבוצע על ידי מהנדס או הנדסאי רשום ותכלול י המכבמסמכהמפורטות  ולדרישות

 ורכיביהם לרבות התקנתם באתרים.צנרת הורים האביז יצוראת כל השלבים ב
 

 והוצאותיו. והכל על חשבונו תקןקנים בדבר תו הקבלן מתחייב להמציא אישור מכון הת 23.2
 

הקבלן לגבי  תיו כדי לגרוע מאחריותהוראולפי  אין במתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע בדיקות 23.3
ולהיותם עומדים בדרישות  זה לטיב וכחה ה וחובת ההטיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוז

במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו  הבדיקותוהמפרטים מוטלת על הקבלן. עיכוב  התקנים
 י מטעמו.כלשה תביעהישמשו עילה ל לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא

 

 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים: 23.4

 שלב ושלב משלבי העבודה.כל ו של סיומ ב למפקח עלהקבלן מתחייב להודיע בכת .א

או  של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסההקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו  .ב
 מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

 

עד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק ה שנוהעבודהושלם חלק מ .ג
ר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור ויעזואפשר ה והקבלן יהאמור מוכן לבדיק

 תרתו.ו הסו/א מהעבודה לפני כיסויו
 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך  .ד
ר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח.  לא מילא אחר הוראות המפקח, ולאח דיקתוב

 י המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו, רשאטן זהלפי סעיף ק
 ח.המפקשל 

 

ד' דלעיל, תחולנה על הקבלן, אלא אם  23.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  .ה
ג' והבדיקות הוכיחו  23.4-ב' ו 23.4התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים  לן אתם הקבקיי

 של המפקח. רצונויעות בוצעה לשב שהמלאכה
 

 הגנה על חלקי העבודה    .24
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בתהליכי  ים והמוצריםצעים הדרושים לשם הגנה על החומרהקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמ 24.1
רם על ידי גשמים, רוח, שמש, השפעות להיג העלולמפני נזק  העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה

 אחרות וכדומה. אקלימיות
 

ים, לעבודה או לחלקי עבודה, על ידי הגורמים המפורטים בסעיף צרמו, לרם לחומריםכל נזק אשר נג 24.2
נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו,  ן שנקט הקבלן באמצעי הגנהבי 24.1קטן 

 .מפקחשל ה לשביעות רצונו
 

ולים נזקים העל הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות 24.3
 מאוחרים יותר. ם על ידי עבודות המתבצעות בשלביםלהיגר

 

 הבכל ימות השנ עבודה .25

 רט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו שלהעבודות יבוצעו בכל עת ובכל שעה משעות היממה ככל שנדרש פ
וזה ה בחם הותנגם א  לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא האישורים הדרושים על פי דין.  .דבר

לקביעת המפקח וזאת ודה בשבת ובמועדי ישראל היא תתבצע במקרים דחופים ו/או במקרי חרום בהתאם בע
 עפ"י קריאה מסודרת.

 

 השגחה מטעם הקבלן צוות הניהול .26

בוהה ונסיון גת החוזה מנהל עבודה, בעל רמה מקצועית תקופ אורך הקבלן מתחייב להעסיק לכל 26.1
לעבודה נשוא חוזה זה אשר יהא איש הקשר מטעמו תן מהווב ות בהיקפןמוכח בביצוע עבודות דומ

 "(.נציג הקבלןה זה )להלן : "הנוגע לביצועו של חוז בכל
 

כאילו ניתנו  ייחשבו קבלן,ציג הלנ החברהכל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי  26.2
 לקבלן עצמו.

 

חוזה זה  התחייבויותיו לפימקבלן את ה כדי לשחרר מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת מנהל עבודה 26.3
של הקבלן לביצועו  רוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדיתועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לג
         נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

 

 רחקת עובדיםה .27

וע בביצ ידיו המועסק על הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם
 החברהה ו המתכנן, אף אם הסכימק על  ידי קבלן משנה אהעבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועס

  כשר למלא תפקידו,נו מוו שאיאם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, א בעבר להעסקת מי מהם,
ור הקבלן להעסיקו, זלא יחאמור פי דרישה כתפקידיו, אדם שהורחק ל או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע

 ע העבודה.בעקיפין, באתר העבודה או בביצו בין במישרין ובין
 

  שמירה, גידור, אמצעי זהירות ואחסנהבטיחות,  .28

אדם  זהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי צעי הל  אמהקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכ 28.1
שלטי אזהרה, רה, גידור, אורות, ן שמיויתקיודה ויספק באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העב

ותו של הציבור, בכל יושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוח פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות
דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות  יהיהאו ש המפקחמקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 

 ת מוסמכת כלשהי.ד רשואה מצעל פי הור או 1970בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
 

או בשטח האחסנה  ל ביזרים והציוד במפעיאחסן הקבלן את הא ,באתר העבודה לביצוע העבודותעד  28.2
העבודה קודם  באתר רבותיוד לשלו וכל ההוצאות הכרוכות באחסנה ובשמירה על האביזרים והצ

 לן.ת הקבשבהצעו במחירים לקבלה הסופית יחולו על הקבלן, ישולמו על ידי הקבלן ויכלל
 

י שיגרה ופעילות שוטפת הקבלן מאשר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בשטחים בהם מתנהלים חי 28.3
ן הקבל בית. בצע את העבודות תוך התחשבות מירבמשך כל שעות היום והלילה והוא מתחייב ל

ים ורכב הולכי רגל מתחייב שלא להניח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע לתנועה חופשית של
ברים מיוחדים ומע קפיםלא לחסום כניסות לבתים ו/או לעסקים.  ככל שידרש, יבנה  הקבלן מעוש

ה עמודנהן ת וגשרונים מעל תעלות פתוחות כדי לאפשר מעבר בטוח. ככל שתדרש פתיחת תעלות, הרי
 פתוחות זמן קצר ככל האפשר.

 

 ות הנדרשים להבטחת רכושהזהירמצעי נקטו בכל אהקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו י 28.4
ביבתו בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובס

לרבות פנסים  -זהרה ורי א, תמרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורותחומר
רות וזאת י זהיאמצע מניות ושארמהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות ז

שיהיה צורך בכך ו/או  מקוםבכל להבטחת בטחונם ולנוחיותם של הציבור ושל העובדים באתר, 
יהיה עליו סמכת ות מושיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רש

 ר העבודה.ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באת
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המפקח וכנדרש שיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות ן יכהקבל 28.5
 מביצוע העבודה.

 

חייב הקבלן לנקוט ן, מתכל דיבמקרה של עבודה, תיקון שוחות בקרה, קיימים, מבלי לגרוע מהוראות  28.6
 בכל אמצעי הזהירות וההגנה.

 

מלא הקבלן אחר הוראות כל דין, בודה, יות בעהבטיחבות לענין בכל הכרוך בביצוע העבודה, לר 28.7
קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות.  הקבלן יטפל ויעשה כל  לרבות הוראות בדבר מתן הודעות,

ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים במתן מים ורוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלוהד
פי דרישת המפקח, יציג לו הקבלן ן.  לכל דיכות על פי הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמ

ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל ילת י תחאת הרשיונות והאישורים כאמור לפנ
 להוראותיה של אותה רשות. ו/או דין  רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל

 זכויות, פטנטים וכדומה  .29

שיתעוררו  ,הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב יעה, דרישה,כל תבן על ויפצה אות מהחברההקבלן ימנע כל נזק 
ים,  סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך ה בזכויות פטנטים, מדגמכתוצאה מפגיע

 בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן. במתקני העבודה, במכונות או בודה וע העכדי ביצ
 

 ות עתיק .30

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן  1978-ותן בחוק העתיקות, תשל"חעכמשמ עתיקות 30.1
יתגלו באתר מהווים לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר 

ם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא ינה הי המדנכס
 צורך.ל

 

הקבלן  ילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייבג חרלא מיד 30.2
 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה .31

או נטילת עפר או  קבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון : לצרכי חציבהודה בע העבאם יהא צורך לביצו
יהא הקבלן אחראי  -זכות דומה   או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל, שימושר או ו זכות מעבחול, א

 לום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותש
 

 , מניעת הפרעות לתנועה, תאום והכוונהיותיהם של אנשיםובזכויבור פגיעה בנוחות הצ .32

דבר שיחייב אותו   ופעיללס מאוכ ה שאתר העבודהבעובדתחשב העבודה בה הקבלן מתחייב לבצע את 32.1
לכל תשלום נוסף או פיצוי בגין כך.  או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי לבצע את העבודה בפיצול

העבודה, כולה או חלקה, יבוצע באישור   ביצוע ם לצורךקת מיו הפסבנוסף כל הפסקת חשמל א
 .הבודהע ועיצת לפני בשעו 72, החברהמראש של 

 

חות הציבור, ולא תהא כל בנוהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך  32.2
וש ו ברכביל אדרך, ש כל אדם בכביש, הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של

 .האמור לעיל ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את
 

 בישים קיימיםכ ל פניתנועה ע 32.3

גלגלים פניאומטיים נקיים וכאשר  כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי
 יהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.יובטח כי החומר המועמס על

 

 מעבר מתן חופש 32.4

 ועדו לכך. הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה בדרכים ואלה יוחנו במקומות שי
ם לשימוש יהיו פתוחיייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה וכן השטחים הציבוריים ן מתחהקבל

חברה ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח וכי הוא לא יאכסן עליהם ה
 ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.ו/או מרים חו

 

 תאום ואישור משטרת ישראל 32.5

ע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאד של כלי רכב והולכי רגל.  תבצה יודי חלק מהעבידוע לקבלן כ
עבודה.  להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע ה על הקבלן

ל פי דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לא או ע/פקח ובהתאם להחלטת המ
 ך.גין כלום בל תוספת תשיהיה זכאי לכ

 

 שילוט, תמרור זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנועה 32.6
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ירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, יציב, שם הבטחת בטיחות מהקבלן מתחייב כי ל
וט, סימון ותימרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב )בודד, , שילג'רסי-על חשבונו, מחסומי ניו

 או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב.  פקו" וג "סעצמאי( מס משולש בעל ספק כח
ת החוק, ומם באתר העבודה יעשה בהתאם להוראוסוגי השלטים והתמרורים, מספרם ומיק

התאם לסכימת תימרור רה ובהתחבולהוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל, מע"צ ומשרד 
לדאוג רור והתימ ח את סכימתשתאושר על ידי המפקח.  הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפק

 ת באתר.בודוע העלהמצאות כל הציוד, התימרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצו
 

 שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה 32.7

לשילוט ה, יוצבו, על חשבונו, בנוסף העבודבאתר הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה 
 ן :כמפורט להל, אמצעי סימון ושילוט 32.6האמור בסעיף 

 

 רחוצים ונקיים. INTENSITY HIGHהתמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג  .א
 

 צבו נצנצים על גבי חרוטים )קונוסים( שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים בפני תנועה.וי .ב
 

 .כביש תאורתתופעל  .ג
 

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

 ידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה.צוידים יכלים הכבה כל .ה
 

 ני, יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.טאטא המכו.    המ
 

 הכוונת תנועה 32.8

וע העבודות, מכווני תנועה, לרבות שוטרים במספר שידרש ן ביצכל זמהקבלן מתחייב להציב במשך 
במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה   זהרה.גלי אם שילוט ודעל ידי המפקח באתר, ע

אג הקבלן לשכירת שוטרים בהתאם.  הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על , ידבודהושיטור בזמן הע
 הקבלן בלבד.

 

 יליםלמוב תיקון נזקים .33

 ים והביוב,הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המ 33.1
)להלן:  צ"בכיו למובילים אחרים גז או לתשתיות או  נורות להעברתישמל, לטלפון, לצל, לחלתעו

כרחי עשה האו הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מ  "מובילים"( תוך כדי ביצוע  העבודה, בין שהנזק
פקח מה של עות רצונו לביצוע העבודה,  יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשבי וצפוי מראש 

 מוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.הושל כל אדם או רשות 
 

רום נזק למובילים, לגוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה ם ביצאם לש 33.2
תמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני העברה, על לא יש, אם כאמור לעיל

 מתאימים.הגנה תכניתו להבטחת אמצעי  , ועלעבירוחפץ שיש להפרטי ה
 

 מניעת הפרעות לתנועה .34

נתונות שלא לצורך  די ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודהאי שתוך כהקבלן אחר
ועה הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל ל התנקשה עלתנועה שת

ויינקטו כל האמצעים, לרבות  בחירתם של הדרכים, של כלי  שות המוסמכתך מהרוש לכהרשיון הדרתחילה 
כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל  רכב של זמני ההובלה,ה

 רכים.לד נזק רהאפש

 ו לכך. ייועדמות שיוחנו במקוכמו כן ימנע הקבלן החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה 

רה ביים, יהיו פתוחים לשימוש החבורהצי הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה וכן השטחים
עליהם חומרים או ציוד ולא  יאחסןא לא ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הו

 פסולת כלשהי. ישפוך עליהם

העלויות לרבות והכוונת התנועה, כולל שיטור, במידת הצורך,  עהנולת יעת הפרעותכי כל נושא מניובהר, 
 לעדית. לן ויהיו באחריותו הביחולו על הקב

מתכנן הסדרי התנועה, ע"י  תנועהמידה ותידרש הכנת תכניות להסדרי עוד יודגש, למען הסר כל ספק כי ב
והמחיר  עלות שכזוכל שיא בברה לא תהחו על הקבלןלכך ההוצאות והתשלומים שיידרשו  יחולו מלוא

ת שוטרים וכן עלויות בגין עגלות חץ ו/או כל יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה לרבות עלויוהמוצע 
 .דרה אחרת נדרשתהס

 

 איכות הסביבה רה עלך שמיועבודה תו הגנה על עצים וצמחיה .35

דרוש הדבר לצרכי  א אםיבתו אלבבסהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ו
כמו כן, הקבלן  .קבלן בתשלוםל נזק, יישא ה.  בכל מקרה שהעבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן
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ש בהם בכדי ליצור מפגע סבבתי ון/או אשר יקים  יבצע את עבודתו תוך שמירה על איכות הסביבה ומניעת נז
 בנספח יא'.התחייבות, כמפורט כתב  נספח ם הקבלן עלתברואתי ו/או חשש שכזה. לעניין זה יחתו

 

 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה .36

ההשגחה עליהם,  את מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה,לן הקב 36.1
 .רם, וכן כל דבר אחר הכרוך בכךה עבותחבוראת אמצעי ה

 

בודה תוך המועד ע ביצועלשם  הדרושים, במספר הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחר 36.2
או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן  שום, רשיוןהקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברי

 ור.להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמ
 

יירשם בהם הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח  אדם ש 36.3
 ו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכך ימי עבודתו.מקצועשמו, 

 

-התעסוקה, תשי"ט  תבהתאם להוראות חוק שירוהקבלן עובדים אך ורק לביצוע העבודה, יקבל  36.4
קו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, שיועסבדים . הקבלן ישלם שכר עבודה לעו1959

ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור  הגדולמספר מייצג את הבהתאם לקבוע על ידי האיגוד ה
 ר.עבודה דומה באותו  איזו

 

ל ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות  ביטוח סוציאלי עהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק  36.5
י אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ע לגבשייקבבשיעור 

 ר עבודה דומה באותו אזור.בוף, ענע תו במדינה באו
 

למלא אחר חוק הביטוח  ןוכ ח סוציאלי של עובדיו, הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטו 36.6
 .1968-הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט

 

נאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, טיח תב להבהקבלן מתחיי 36.7
אות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, ת ברילשמירטיח תנאים וכן להב

 .1954 -תשי"ד
 

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות  ומקומות אכילה נאותים  36.8
 .  עבודהאתר הב

 

 מעביד -העדר יחסי עובד  .37

ובלתי תלוי ולא כעובד, צמאי בלן עב הקבלן כקלקבלן יחש החברהבכל הקשור למערכת היחסים בין  37.1
ק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, , המועסאדם אחר לבינו או לבין כל  החברהוכי אין בין 

דדים המפורשת, יקבע אחרת יפצה נת בצלכוו ובניגוד אם על אף האמור לעיל יחסי עובד מעביד. 
וכן בהוצאות משפט  ובשכ"ט  ר, אמוכ ה מתביעה, בו היא תחויב כתוצא בכל סכום החברההקבלן את 

 עוה"ד.
 

חייבויותיו על פי חוזה בדים שיבצעו מטעם הקבלן את  התים מצהירים ומאשרים בזה כי העודהצד 37.2
הוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של נים לו נתוזה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהי

, לרבות בתשלום הניכויים על  פי קתםהעסב ים הכרוכיםבכל ההוצאות והתשלומ הקבלן, והוא ישא 
 כל דין הכרוכים בהעסקתם.

 

 וד התקשרותסודיות וייח 37.3

הקבלן יסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל  37.3.1
ע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי ל מידיו וכמרכיב

 ביצוע של חוזה זה. לצורךאלא  להשתמש בו כלשהו ולא
 

ה, בהתאם להוראות החוזה או הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחבר 37.3.2
 צד שלישי כלשהו.בקשר אליו, ביחד עם 

 

ק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע חוזה זה שמועסל מי הוראות סעיף זה יחולו אף על כ 37.3.3
 על ידי הקבלן עצמו.   עשתה ילו נועניין כא ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר

 
 אחריות  וביטוח  -פרק ה'  

   דה אחריות לאתר העבו .38

לתום תקופת החוזה, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר  דמיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן וע
לאתר ודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המירבית, כל נזק שיגרם והעב עבודהה

 בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.בודה ה ולעהעבוד
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  רכושגוף או לנזיקין ל .39

צוע י  בינוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך כדב 39.1
 ו לגופו אועבודה או בקשר עמה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמה

ב תהא רשאית לעכ החברההאמצעים למניעתם.   אדם כלשהוא, והוא ינקוט בכל שו שללרכו
ן בגובה הסכומים  אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, תשלומים לקבל

 .החברהשבו  תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ר ייוד  אשע
 

, בגין נזק או אובדן להם אחראי םאו תשל חויב לשלם,שתסכום על כל  הברהחה את שפהקבלן י 39.2
  .40.1 ל פי סעיף קטןעהקבלן 
לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע החברה נדרשה 

, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתשא םה אותן הקבלן על כל סכום שתשלשפ, יעבודהה
 ור., כאמדרישהבהן בקשר ל

שא לתביעה כנגד הקבלן תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו  נו החברה
. החברהצון עות רלשבי ושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלטבגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תי

 המשפטי.לקבלן העתק של התביעה ולא תתנגד להצטרפותו להליך  בירתע החברה 
 

חה במילוי מקצועית של הקבלן ו/או הזנ בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה החברהה את שפיבלן קה 39.3
בי גם לגבלן תחול קו/או עקב שימוש  בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של ה חובתו המקצועית

 מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה. כל
 

 נזיקין לעובדים ולשלוחים .40

או לכל אדם אחר  דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובד ם כלב לשלבלן מתחייקה 40.1
או בקשר  תוך כדי ביצוע  העבודה  הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם מצא בשרותו של הנ

לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם,  שנגרםנזק  אליה, לרבות
תהא רשאית לעכב  תשלומים  החברהלן והן של קבלני המשנה. ל הקבהן ש ים עצמאייםספקים ועובד

לן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלקבלן בגובה 
 .החברהי ומוחלט לשביעות רצון ן סופבאופ ייושבו תביעות אלה

 

שבסעיף  תחייבותו הם יומאי קוצאה נה לשלם כתבגין כל תשלום שתחוייב החברההקבלן ישפה את  40.2
 הליך המשפטי.ותאפשר לקבלן להצטרף ללקבלן על הגשת התביעה יע תוד החברה .41.1קטן 

 

עמו במסגרת ביצוע  מי מטו/או לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן  חוייבה החברה
השונות שתשא ת יושפטההוצאות המ, לרבות בגין םהקבלן על כל סכום שתשל הה אותפצהעבודה, י

בה הסכומים אשר יהיו ולן בגתהא רשאית לעכב תשלומים לקב החברההן בקשר לדרישה, כאמור. ב
באופן סופי ת או תביעונושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה 

 .החברהומוחלט לשביעות רצון  
 

  ביטוח על ידי הקבלן .41

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב -של הקבלן עלתחייבויותיו הוותו מאחריגרוע בלי למ 41.1
לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן: לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא קבלן ה
ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם משני "( ותהעבוד"

, בהתאם לתנאים המפורטים להלן כל זמן ביצוען של העבודות את הביטוחיםלמשך "ל( והמועדים הנ
למסמכי  ב'נספח ב"( וכן התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלןזה )להלן: "בסעיף ביטוח המפורטים 

"( אצל חברת אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " ממסמכים אלוחלק בלתי נפרד  המהווה הוהחוזהמכרז 
 (:"ביטוחי הקבלן" -שכולם יחד יקראו להלן) בישראללפעול  כדין מורשיתהוח ביט

 

  ים עבודות קבלניותהסיכונ יטוח כלב 41.1.1

עלות חר בבעבודות והציוד וכל רכוש אההמבטח במלוא ערכן את , פרק א' העבודות א.
 .עבודות בקשר עם חוזה זההקבלן בביצוען של ההקבלן המשמש את ו/או באחריות 

ל פי דין,  בקשר ע, המבטח את אחריותו של הקבלן י צד שלישיכלפ ריותחאפרק ב'  .ב
 .בודות בקשר עם חוזה זהעם ביצוע הע

או ש( ו/על פי פקודת הנזיקין )נוסח חד הקבלן חבות בגין חבות מעבידים פרק ג' ג.
 המועסקים העובדים כל כלפי, 1980"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם עפ
 זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  עמוטמ או/ו ידו על

 .ועובדיהם משנה יקבלנ, קבלנים לרבות
 

 .ביטוח אחריות מקצועית 41.1.2

בגין רשלנות מקצועית  ישהאו דרעה ו/הקבלן על פי דין בשל תבי אחריותו שלהמבטח את 
ופנית גגיעה כל פ יטוח, בגיןשהוגשה במשך תקופת הב ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

 ו/או עובדיו בקשר עם של הקבלן ו/או מנהליואו מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם ו/או נזק
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מת ת קייחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיולה הקבלן מתחייב. חוזה זה נשוא העבודות
סת מוסכם בזה כי פולי. ות על פי ההסכם שבנדוןביצוע העבוד בה שבדין כלפיו בגיןחו

על פי  .חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6ין היתר תקופת גילוי של ב תכלולהביטוח 
פוליסת הביטוח מ החברה העתקיםמתחייב הקבלן להציג בפני ברה בכתב, חהדרישת 

 .כאמור בסעיף זה

 נדסייוד הכב וציטוח כלי רב 41.1.3

  או/קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו וה 41.1.3.1
לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי  ימושואו בש/תו והשגחב

כן בביטוח מקיף ו/או ביטוח ב השימוש בכלי רכב וגין פגיעה גופנית עקבדין 
קב השימוש בכלי ע כלשהואחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי 

קופת בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לת יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולה
 .חהביטו

כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר  ומכ 41.1.3.2
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד על פי דין אחריות הקבלן לוח ביט

לתובע,  ₪ 1,000,000א יפחת מסך של ות שלאחרי הנדסי בגבולו/או ציוד מכני 
ם חריגיכל ה אלו יבוטלולמקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים 

 עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות. הנוגעים לנזקים ישירים או

כל בדבר ויתור על תנאי מפורש  לייכל זה 41.1.2ים המפורטים בסעיף טוחבבי 41.1.3.3
ובלבד שהאמור  מנהליה ו/או עובדיה ו/או חברה ה תחלוף )שיבוב( כלפיזכות 

רם לנזק ם שגבת אדיחול לטו אל)שיבוב( בדבר הוויתור על הזכות התחלוף 
את  לכלול וורחביוביטוחי האחריות, כאמור בהתאמה,  מתוך כוונת זדון

, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות החברה
 .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחח הביטוצולבת לפיו ייחשב 

טורים, גזות, טרקם, מלמנופירכב" כולל מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "ל 41.1.3.4
 ל סוג.גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכמחפרונים, מחפרים, 

 

זמן הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 41.2
 באהעבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהויצוע ב

לן צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבל בודהעה למקום
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלאחראי 

 

משנה  קבלנים וקבלניבגין ו/או כלפי קבלן של ה יכסו בין היתר גם את אחריותו י הקבלןטוחבי 41.3
ו/או עובדיה  החברה ו/או מנהליהת את לשפו טוחי הקבלןובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו בי
לן: גין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ב

 (.נספח ב'נספח אישור ביטוחי הקבלן )טים בהמפור"( ויכללו את פרקי הביטוח יחידי המבוטח"
 

במשך שר עם העבודות נשוא חוזה זה, קבשים הנדרטוחים להחזיק בתוקף את כל הבי מתחייבהקבלן  41.4
י אחריות מקצועית וחבות המוצר על ביטוח , אתזאת . עםזה בתוקף חוזהכל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר נעשתה על  דיןה על פישנות בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתייהקבלן להחזיק 
 ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

 

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  41.1.1סעיף פי  לעלן הנערך ביטוח הקב 41.5
או מנהל ו/או מפקח העבודות שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/)

 .זדוןבאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בד שה, ובלמטעמה
 

לסעיף "אחריות  כפופה האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלןיסת י פולסכם בזה כומ 41.6
 הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.ת" על פיו יראו את צולב

 

 וורחביכאמור כות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות הנער חריותפוליסות ביטוחי הא 41.7
בגין אחריות ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  המנהליו/או  חברהלשפות את ה
הכול  –ו/או קבלני משנה מטעמו  למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם ות מוטלת שעלולה להי

 (.'נספח בלן )י הקבכמפורט באישור ביטוח
 

קבלן, ועל השבו פהחברה כוש כי ר ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ 41.8
לעיל בפרק  )א( 41.1.1ם לסעיף אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתא

פק מוסכם ומוצהר כי כל ס ן הסרלמע , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.א' ביטוח העבודות(
עבודות יחשב גם צוע הרת ביהקבלן במסגרכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל 

 כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.
 

הקבלן ימציא  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,הסכם זה, מועד חתימת ב 41.9
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על ידי חברת הביטוח כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  ('נספח ב)בלן חי הקאת אישור ביטו חברהל
מצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי י הבזה כמוסכם   (.מקוריה ונוסחב)

 ם.יסודי לקיום ההסכ
 

מועד חתימת מנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ב 41.10
צהרה לפטור מאחריות ההסכם זה, מכתב  י לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשואוכתנאם זה הסכ

, כשהוא 2 'בכנספח צורף להסכם זה ומסומן מהצהרה",  - מאחריות פטורסח "ם לנוהחברה בהתא
 .די הקבלןם כדין על יחתו

 

עד חתימת וממחר נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוב 41.11
צוע ם לביאים מיוחדיחוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנ

ן על ידי תום כדיכשהוא ח 2 'בפח סכנבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן ע
 .הקבלן

 

וא חוזה זה ות נשהעבודמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו  41.12
משנה בלן הידי קלדאוג כי באו חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן 
סכומים הנדרשים ם ולתנאיתהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם ל

 (.נספח ב'באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
 

באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  הנושאהוא  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן 41.13
נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ודות ן העבמטעמה בגי ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות

אי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או אחר יהיהידי קבלן משנה, והוא 
ובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, כל א בגין מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

נה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו י המשמקבלנעל ידי מי עקב העבודות שבוצעו 
 או.אם לבין מהפוליסות דלעיל ו

 

סעיף בהקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן 41.14
ה או מנהליהחברה ו/פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל  41.1

נאי הביטוח כדי לממש את זכויותיהם על פי תדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה עובאו ו/
ח ו מפקהחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/אלתביעה של  וצטרפותבעת הצורך, לרבות ה

 .ם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידודות מטעמההעב
 

בגין מי ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח זה זה חוב ע מהאמורבלי לגרובנוסף מ 41.15
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח לעיל  41.1לסעיף תאם מהביטוחים הנערכים בה

ציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. כי נ לדאוגולהודיע לה על קרות האירוע ו
ברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו ציג חאות נעל פי הור מובהר כי על הקבלן לפעול

 .כל מידע שידרוש
 

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד ב 41.16
בכל ההוצאות מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  ביטוחה המקרת לאחר קרו

עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת מתחייבת לה והחברהתו לקדמוהשבת המצב שתידרשנה ל
בכל ההוצאות מעבר , וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא הביטוח בגין הנזק

חייבת  תהאלא  החברהוכי )לרבות ההשתתפות העצמית(  טוחרת הבדי חבלסכום האמור שיועבר על י
 .כאמורי ההוצאות לקבלן כל תשלום לכיסו

 

 פרק א'על פי ביטוח נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הב 41.17
ה תהורהיא  לא אם, אישירות לחברהפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

קבלן יקן הניין זה. תפוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעמוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח. 
מנהל העבודה ו/או ה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון בעצמו נזק המכוס

 רההחב  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מהחברה, או שטרם קיבל מטעם החברה המפקח
 לשם קימום לידי הקבלן עד לסכום הדרושישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח 

 .הנזקן או האבד
 

 41.1בסעיף המפורטות  ליסותבקרות אירוע המחיל איזו מהפובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  41.18
החברה ו/או מי  או/ובטח עם המ לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל

או מי ה ו/החבר תיווע מזכובכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרמטעמם 
 ה.לנהל המשא ומתן בעצממטעמה 

 

על הקבלן מוטלת החובה ם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכמ 41.19
מנהל ו/או ו/או  חברהרת הביטוח ו/או העם חבאי מטלפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמ

 .מפקח העבודות מטעמם
 

החברה ו/או מנהליה ו/או ופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות באת יסווראות הפולפר הקבלן את הה 41.20
לחברה ו/או , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ו מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהעובדיה ו/א

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל  ל ו/או מפקח העבודות מטעמה,ו מנהה ו/אמנהליה ו/או עובדי
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 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםאחרות, כלפית או כספיואו טענות, תביעות  ו/
 

בדבר עלות תיקון נזקים  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהן ן הקבלן לביל מחלוקת ביכ 41.21
ת הנזקים מטעם חברת אדות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק העבו במהלךמבוטחים שאירעו 

 הביטוח.
 

האמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או רוע מלי לגן ומבכמו כ 41.22
למי מהם עקב אי דיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם עוב

 מנהליו ו/או העובדיםו/או  הקבלןהפוליסות על ידי מי מתנאי מתנאי ובע מהפרת חי הנביטו כיסוי
 או קבלני משנה מטעמו.ו ו/על ידהמועסקים 

 

החברה ידי -נערך עלהלכל בטוח  מיםקודניים ושורא הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי 41.23
בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבות ביעה או ת/וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו

ביטוח " תטענולרבות כל  1981-"א התשמ וזה הביטוחלחוק ח 59כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 יה.כלפי מבטחהחברה וכלפי  "כפל

 

( יכללו תנאי מפורש על פיו נספח ב'רכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )קבלן הנעביטוחי ה 41.24
ביצוע העבודות במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל או/טלם ואי לבאינו רש המבטח

תישלח לחברה ולקבלן, הודעה בכתב,  , אלא אם כן (טוח"ת הבי"תקופזה )להלן: נשוא חוזה 
לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )ום, באמצעות דואר רש

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח שכאלו לגבי   עהוי לרלשינלצמצום ו/או 
ממועד הימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  לחהשנאם לא מה העבודות מטע

 .ההודעה משלוח
 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או  לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  41.25
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה  41.24בסעיף ור , כאממבוטל

 מור.יום לפני מועד צמצום או ביטול הביטוח כא 30 חדש, ביטוחשור עריכת אי
 

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או  א תהיה לו כל טענההקבלן מצהיר, כי ל 41.26
ות מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי העבודמפקח עובדיה ו/או מנהל ו/או 

 1נקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף מית הת העצלא ההשתתפולשיפוי עבורו אלמ
ות הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/נספח ב'ר עריכת ביטוחי הקבלן )אישות( ל)ביטוח העבודו

בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או  בהתאם לנדרשו ר ו/אהנ"ל ו/או ביטוח חס
שהאמור לעיל  ות מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. ובלבדהעבודמפקח מנהל ו/או עובדיה ו/או 

 .אדם שגרם לנזק בזדון ות, לא יחול לטובתבדבר פטור מאחרי
 

ל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר על כ יגרע(האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא מוסכם בזה כי  41.27
פקח העבודות מטעמה. או מ/נהל ודיה ו/או מפטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עוב

מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות ( 41.27)האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כי
 נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

 

ריות זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאח בחוזהאמור ה 
 מנהליה ו/או עובדיה. ו/או החברהכלפי 

 

ן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבל 41.28
תם למוסכם ו/או כדי לצמצם התאמ בדבר לשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישורכ

 ן. מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל די
 

ד את הקבלן לחזור ולהפקי( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7-וחר מלא יא 41.29
 בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב, לעיל 41.9בסעיף כאמור ביטוח אישור עריכת ה

מחויב  נוהיבמועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד פקיד את אישור ביטוחי הקבלן, ר ולהלחזו
 וח על פי החוזה.ביטערוך ל

 

חתום כדין )נוסח מקורי( כאמור בסעיפים  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה 41.30
 ,לעיל 41.11-ו    41.10ם יפיבסע רכאמווהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,41.29-ו 41.24 41.9

ברה וזה, החאם לחר בהתצהרות כאמוים ובהעדר קיום אישור ו/או הומקד תנאי מתלהמהווים 
וזאת בנוסף לכל סעד  וזה זה,א חנשועבודות הביצוע תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן זכאית 

 .השמור לחברה עפ"י החוזה או הדין
 

( ו/או בבדיקתו ו/או אי נספח ב'ביטוח העבודות )ישור צאת אמוסכם בזה במפורש כי אין בהמ 41.31
קפם או הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היטוחי של ביבר התאמתם בדיקתו, כדי להוות אישור בד

על החברה ו/או על מי  ו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהיהיעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריות
 מהבאים מטעמה.

 

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן את אישור הבטוח י המצכי א מען הסר ספק מובהרל 41.32



- 38 - 

 

 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל  ת,לרבו ה זה,פי חוז-על בהתחייבויות הקבלן
ממנו ביצוע  ומנעין מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יעל הקבלן, והקבל

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין  לאתר דו ציוש ו/ארכועבודות ו/או הכנסת 
ן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלקבלן ידי הם הנ"ל על בעריכת הביטוחי

 בהתאם לחוזה זה.
 

באישור עריכת ביטוחי  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה 41.33
השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('ספח בנ) הקבלן

  .בקשר עם חוזה זה יםוטחהמב םאו החומרי/ו
 

גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או  41.34
ית המוטלת על נימאלשה מיהאמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דריהמתחייבים מן 

יות ו/או האחר בולותטוח ו/או גהקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את סכומי הבי
ת כל טענה ו/או דרישה ו/או העלוע מלתנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנו

טעמה בכל הקשור דות מהעבו תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח
 אמור.נימאליים כלסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המי

 

ידי הקבלן  או עלשיומצהבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  41.35
ימם להתא על מנתעל ידי החברה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה התחייבויות הקבלןל
 

 םביחס לאישורי הבטוח וזכותמי מטעמה ו/או חברה הת של כות הביקורקבלן מצהיר ומתחייב כי זה 41.36
, אינה מטילה על ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ר ביטוחי הקבלןישון אלבדוק ולהורות על תיקו

כאמור, טיבם, לביטוחים  בכל הקשורחריות שהיא וכל אחובה כל  החברה ו/או על מי מטעמה
שהיא המוטלת על  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  ןהקבל של ביטוחי היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 .ל דיןונשוא כ הקבלן נשוא חוזה זה
 

ם הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלוא 41.37
 ,להמציאלא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו ועדם,ובמ

ה, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן אישורים על תשלומי הפרמי ,כתבה בברהחלבקשת 
 זה ו/או התחייבותו על פי החוזה.  יינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזהתה

 

כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות דגש, ק, יולמען הסר כל ספ 41.38
 י ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.בסכומידו, נערכות על הביטוח ה

 

ו/או אי קיום בתום  הפרהכי בביטוחי הקבלן מור, נקבע לי לפגוע בכלליות האנוסף לאמור לעיל ומבב 41.39
לא תפגע בזכויות  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ויספולמ לב של תנאי מתנאי איזו

 ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.דיה עוב ומנהליה ו/אהחברה ו/או 
 

, במלואם או בחלקםלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה לא קיים הקב לא ביצע ו/או 41.40
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את יבתא חיאך ל תהא החברה רשאית,

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה חלקם לואם או במבהביטוחים 
 האו התחייב מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14ן על כוונתה לעשות כן הודיעה לקבל

לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה  הראשונה. העל פי דרישתלחברה  ר מידבתשלומו כאמור יוחז
 .לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרתשאית תהא רה, החברה  על פי סעיף ז

 

מתחייב הקבלן  עיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזהסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסבנו 41.41
יטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, וק לבי והחלמלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומ

וע בכלליות האמור לעיל באופן פגל בליך מבעיקר אהנ"ל, ו תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת נשוא חוזה זה, ת שליחיו שיועסקו בביצוע העבודוושכל עובדיו 

 החוקים הנ"ל. שעל פיויות משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכבו
 

 דרישות כל רא אחלמל הקבלן וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייבבנ 41.42
וכל הצווים, התקנות )הפלת"ד(  פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכיםוהוראות 

יל, באופן שכל ור לעת האמאך מבלי לפגוע בכלליו הנ"ל, ובעיקר, יםוכדומה, שהותקנו לפי החוק
או זמני, יהיו י ן מקרועסקו באופזה, לרבות אלה שי א חוזהנשו עבודותהעובדים שיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוק לנהוג ברכב מנועי מורשיםזה,  חוזהתקופת  בכל עת ובמשך כל
 אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

 

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב ום בחוזה זה, כל מקמור בבנוסף ומבלי לגרוע מהא 41.43
ת אחרת בדבר אמצעי ראות מכבי האש ו/או כל רשוכל הון את בעבודה וכ והתקנות בדבר בטיחות

 .תם יש לקיים באתר העבודותזהירות ומניעת נזקים או
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מנהל ו/או מפקח ו/או בדיה החברה ו/או מנהליה ו/או עושל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 41.44
רישוי ו/או עדר עקב הלא תיפגע  ו/או פיצויהביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי העבודות מטעמה על פי 

העדר הרישוי ו/או קרה בו למעט במ, אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 .האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק

 

ברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ות החדריש הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל 41.45
ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל צוען בי ביעבודות בשלו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על ה

 כנגד נזקי טבע. הגנהצעי הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמ
 

 ביצועלאתר הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו  41.46
 העבודות.

 

מסירתן,  לאחר ו/או ע עבודותיובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצו 41.47
דות במקרקעין בהם מתבצעות העבום ו/או החברות בעלי הזכות לקיים במלואן את כל דרישות הגופי

בין מי מהם לבין חתמו ים שננשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמ
 כנ"ל.החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות 

 

ערכים ל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנכ סרן הלמע 41.48
גד זה )ביטוח על ידי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנ 41על פי סעיף 

החברה  ל פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא עלבטח עהמ
 עמה.מי מטו על ו/א

 
ת החוזה בדבר אחריותו כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראו 41.49

 הדין.ל פי ר בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או עהבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמו
 

הא ברה תבזה כי הח בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם 41.50
ביטוח( מהתמורה  על פי תנאי סעיף זה )סעיף תזכאי הינוכל סכום לו ו/או לעכב לקזז אית רש
 הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה.דת לזכות מוהע

 

זה )ביטוח על ידי הקבלן( ,  41מוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף סכם ויל מומבלי לפגוע באמור לע 41.51
 של חוזה זה.ודית רה יס, מהווה הפכולן או חלקן

 

  שינויים   -פרק  ו'  
  שינויים  .42

לנכון בעבודה, כולה או  הבלעדי, על כל שינוי שימצא ל עת, לפי שיקול דעתוהמפקח רשאי להורות בכ 42.1
צוע עבודות נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה או ביטול כל או ביבודה חלקה, לרבות תוספות לע

( הכל כפי שימצא :"השינויים"גה,  גודלה, מימדיה )להלןוה, סדהעבו באיכות נויחלק של העבודה, שי
 לנכון.

תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. הקבלן  42.1על שינוי העבודה לפי סעיף קטן המפקח הוראת  42.2
 ודה אלא אם  קיבל קודם לכן  "פקודת שינויים".ם בעבינויילא יעשה ש

 כדלקמן : פקודת שינויים  וצע לפיינוי שברך השקבע עבחוזה, יי כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות 42.3

הם בוצע שינוי וללא שינוי מחירי היחידה בשל בהצעת המחירים לפי מחירי היחידה הנקובים ב .א
 יות.הכמו  הקטנה של הכמות ביחס לכתב הגדלה או

 

יר ון מחבחשב יובא -השינוי  לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של .ב
אחד  שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל הענין, ידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפייח

שאפשר להתבסס עליהם  במחירון, בהעדר מחירי יחידה דומים החסרים. ממחירי היחידה
ללא  30%, בהפחתה של ל פי מחירון דקלע ייקבע ערכו של השינוי, חסרידה הי היחמחיר לקביעת

יקבע המפקח את ערכו של  ,רכו של השינוי על פי מחירון דקלאת עקבוע לא ניתן ל .כל תוספת
 השינוי.

 

מובהר ומוסכם בזה כי . 42.3 וזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף קטןהח שכר 42.4
לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן  פחתת שכר החוזה, כאמור,או ה העלאתלבד מ

 ים.קודת שינויפ

עלאת חייב את השהשינוי מ בל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעהיק 42.5
רו ר. עבהאפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמו בהקדםשכר החוזה  יודיע למפקח בכתב 

 איםמור, רובכתב כא )חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למפקח 15
 החוזה.  לאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע עכ תואו

לפי סעיף זה מחמת אי  ו של שינוי כלשהואין הקבלן רשאי לעכב ביצועלמניעת ספק מובהר בזאת כי  42.6
 יום  מיום מתן פקודת שינויים. 30השינויים תוך  ערךע את ח יקבהמפק  קביעת ערכו של השינוי. 
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העבודה ואינה מזכה  מפורש הארכה להשלמתב קובעתאינה נויים אשר מובהר בזאת כי פקודת שי 42.7
 לעיל בלבד.   13דה. שינוי מועד  השלמת העבודה יהיה לפי סעיף  את הקבלן בארכה להשלמת העבו

לא קיים הוראה  פי סעיף זה בשל כך שהקבלןיים לשינו מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת 42.8
גרוע מכל במתן פקודת השינויים כדי ל י איןו, הרל עצמו לפימהוראות החוזה או התחייבות שנטל ע

 כל  דין. זכות של החברה לפי החוזה או לפי
 
 סיום העבודה, תיקונים ותעודת סיום   -פרק  ז'  

 "תעודת סיום"  .43

ים את כל עבודות הבדיקה לשביעות רצונן המלאה של המפקח סיו ות,העבוד השלים הקבלן את 43.1
 ום.ן תעודת סי, יתן המפקח לקבלוהחברה

את רצונו א המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה צמ 43.2
צעם תוך התקופה שקבע ימסור לקבלן רשימה של התיקונים הדרושים לדעתו והקבלן מתחייב לב

 מפקח.ה

ה לפי למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של  עבוד 43.3
 רך בתיקונםתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה  בשל הצוא תינה, ולהחוז

 וביצועם.

 לקבלןהמפקח  לאחר ביצוע כל התיקונים, אם יהיו, שידרשו על ידי המפקח או בודק מוסמך, ימסור 43.4
 עבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו וימסור לקבלן תעודת סיום.כי ה

החזיק בעבודה, ל, או כל אדם אחר מטעמה, החברהדי לגרוע מזכותה של כף זה ר בסעיבאמואין  43.5
אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת סיום. חלקה, ולהשתמש בה גם  כולה או

לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על  רע מחובת הקבלןבר גוין הדעשתה כן החברה, א
 ידי המפקח.

רשאית לבצע את  החברהתהיה , קונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקחתיאת ה ע הקבלןביצלא  43.6
תגבה הוצאות אלו,  החברהך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. נים בעצמה, או בכל דרהתיקו

מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך  להוצאות משרדיות תמורהמהן כ 20%בתוספת 
 אחרת.

לפי כל תנאי  העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיולגבי סיום מתן תעודת  43.7
 אי החוזה.מתנ

קבע המפקח כי הושלמה העבודה, שעל הקבלן היה להשלימה במועד מסוים, חייב הקבלן למסור  43.8
ת או לעכב את מסירת העבודה, מחמת דרישות, טענו  את העבודה, כאמור, והקבלן אינו רשאי לחברה
 .החברהש לו כלפי הן שית כלשתביעו

 החומרים השייכים לו. ת הציוד ואת עודפיאניתנה תעודת סיום, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה  43.9
 

 אחריות, תיקונים ושירות .44

 36ידו וזאת לתקופה של   נו עלשיסופקו ו/או יותק והצנרתים אביזרהקבלן יהיה אחראי לטיבם של ה 44.1
 "(.האחריות תקופותדה )להלן : "בוהע כלודת סיום לחודשים מיום הוצאת תע

או בעבודות  התגלו תוך תקופת האחריות בעבודהנזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם ש 44.2
בהתאם לחוזה, או שלא  אדה שלהעבו שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע

ם או מביצוע גומירים פימוש בחומשמה או תוצאהחברה בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של 
ובלבד  רצונו המפקח ולשביעות רישתלקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי ד

ותו ליקוי, נזק, סת לאמתייחה שדרישה כאמור תימסר לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת האחריות 
בכל תיקון ריות ת האחה תוך תקופקלקול הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגל פגם או

תוצאה מעבודה לקויה או שימוש ואשר נגרם, לדעת המפקח, כ 33מור בסעיף שבוצע במובילים, כא
 גומים.בחומרים פ

לעיל לרבות בגין החלפת  44.2-ו 44.1ים סעיפ כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי 44.3
 חלקים יחולו על הקבלן.

בודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בעולים ויים והקלקהיה והפגמים, הליק 44.4
 .ם לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי שיקול הקבלןבתשלומים פיצויי

ואשר מטבע הדברים  הת הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזטרת אנה פומסירת תעודת הסיום אי 44.5
 רה.האמו תעודהעד מסירת הנמשכות גם לאחר מו

 תהא סופית ומכרעת.ת יוחרהכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת הא 44.6
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 פגמים וחקירת סיבותיהם .45

חקור את הסיבות לפגם, ושיתקנו לן שימהקב נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש 45.1
לו לפי החוזה, יחולו הוצאות  חראיין הקבלן אהיה פגם כזה שא  בשיטה שתאושר על ידי המפקח.

. היה הפגם כזה החברהמיד, כפי שתורה לו  והקבלן מתחייב לבצעם החברה החקירה והתיקון על
א הקבלן חייב לתקן מיד על כן יהבלן והחוזה יחולו הוצאות החקירה על הק ישהקבלן אחראי לו לפ

הקבלן חייב בתשלום יהיה קון, ו ניתן לתיהוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינ  חשבונו
 או תהיה בידי המפקח.ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם ל . לחברהיצויים פ

אי ם לתנבהתא אלאחר מתן תעודת הסיום הנובע מביצוע של השנ 1נתגלה פגם מהותי בעבודה תוך  45.2
קון, לתי ניתן הפגם אינו חשבונו, ואם החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על

 לאו תהיה על המפקח. אם הפגם ניתן לתיקון אם היהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים. ההחלט

 תשלומים וערבויות  -פרק  ח'  

 כללי  -תשלומים לקבלן   .46

תנאי  נספחלחוזה ) נספח ט"ו'ב בהתאם לאמורת המפקח חשבונות אמצעוברה בהקבלן יגיש לח 46.1
בחלקם או  ,או לא לאשרם החשבונות ובסמכותם לאשרםת א דקויב והמהנדסהמפקח  (.התשלום
 .במלואם

 

 מבוטל. 46.2

 
 "ב.המצ )נספח ט"ו'( נספח תנאי התשלוםהוראות בהתאם להצדדים יפעלו   46.3

 

, בהתאם לנתוני חשבונית מס כדיןהחברה הקבלן ימציא לחברה ידי  ון עללאחר אישור החשב 46.4
 .נית מס כדיןחר קבלת חשבורק לאאך ו מורה תשולםהחשבון המאושר, הת

 

, ואין ביחס לאותו חודש/עבודה ותיו של הקבלן מהמזמיןחשבון ימצה את כל דרישותיו ותביעכל  46.5
והוא יהיה  ,ה ביטוי מפורט בחשבוןא מצאשה שללקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרי

 מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.
 

מכל תשלום או כל סכום המגיע באותה עת מהקבלן למזמין עפ"י הוראות ות לנכי המזמין רשא 46.6
מזכות המזמין  , וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו, ומבלי לגרועהחוזה

 לו מהקבלן בכל דרך אחרת. המגיעסכום לגבות כל 
 

ברה לערוך את החשבון לפי ית הח, רשאע בחוזה זהלא הגיש הקבלן חשבון כלשהו תוך המועד הקבו 46.7
בלן, תה, וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקיטב ידיעתה ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשומ

 . ט"ווזאת מבלי לגרוע מהאמור בנספח  ויחייב את הקבלן
 

, מים והביובהעבודות, לחידוש ושיקום רשת המוסכם בין הצדדים כי המחירים שבטבלת מחירי  46.8
עד למדד מהמדד הבסיסי המחירים לצרכן בהתאם לשינוי במדד  לשנה-יעודכנו אחת ל ,'ח ינספ

, מהמועד שנקבע להגשת ההצעות במכרז, העדכון, כאמורחודשים  12 העדכון הראשון יעשה .הקובע
 על הזמנות עבודה שנמסרו לקבלן קודם למועד העדכון, כאמור.יחול לא 

 

לעיל הרי יהיו מחירים אלו  46.8ירי הפריטים בהתאם לסעיף עו מחמשנקבהצדדים כי מוסכם בין  46.9
 .יחול בהם שינוי כלשהוסופיים ולא 

 

 .ה' נספח התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום  46.10
 

 .מחיר סופי ותכולת מחירים .47

מים המפורטים התשלוה את או בכל מקראם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי המכרז, יר 47.1
וההתחייבויות שעל ות, הפעולות עבודכל ה לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע 46בסעיף 

 את כל האמור להלן: הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין היתר
 

התאמתם וביצוע עבודות תיקון תשתית, מדרכה כביש וכו', אביזרים צנרת, נת והתק אספקה .א
ל פי התכניות והתקן, התקנה בהתאם לדרישות המפרט, התכניות, ין וערש על פי דלשטח כנד

 איכות, ופיקוח שנקבע עליון. קרת, בוהחברההתקן 
 

מכניים,  מצעיםזה א כל העבודה, התקנה והרכבה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל .ב
ע לביצודרושים ם הוניהשעבודות לוואי וחומרי עזר ומחברים ומתאמים לכל חלקי המוצרים 

 העבודה על פי החוזה.
 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. .ג
 

צאות הכרוכות בהזמנת בדיקה מחברת חשמל או מבודק מוסמך לרבות ההוצאות ההוכל  .ד
ונים שידרשו על ידם ואשר בוצעו על ידו שלא בהתאם ו תיקם ו/אהכרוכות בביצוע שינויי

 למסמכי החוזה.
 



- 42 - 

 

 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

הוצאות  עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבותכלי  מכני, מוש בציודאספקה ושי .ה
 לוקם בסיום העבודה.באתר העבודה פירוקם וסיהרכבתם, החזקתם 

 

וד האחר לאתר העבודה, ם הצימוצריהובלת כל המוצרים והחומרים שסופקו על ידי הקבלן, ה .ו
קתם וכן ופרי עמסתםובכלל זה ההחזרתם, וכן הובלתם לצורך ביצוע תיקונים, כפי שידרש 

 הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.
 

וכן שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו, אחזקתם והגנה  םאחסנת חומרים וציוד ושמירת .ז
 עליהם.

 

 לשם כך. וכל מכשירי המדידה הדרושיםימון של הסמדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו  .ח
 

 פי התוכניות.ודה לל העבת לביצוע ככל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשו .ט
 

 רים לפי החוזה.כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אח .י
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. .יא
 

הטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מיסים, טוח וות בידמי הביטוח למינהם, מיסים לקרנ .יב
 הוא.אגרות והיטלים מכל מין וסוג ש

 

 וק מתקנים ישנים.ליק וספירו .יג
 

 כל פעולות התיקונים בתקופת האחריות. .יד
 

 שר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.קים של הקבלן בקכל ההוצאות והנז .טו
 

 רווחי הקבלן. .טז
 

נאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל ות מתתחייבכל יתר ההוצאות המ יז. 
ירות והן העקיפות, ובכלל זה כל ן הישהם, ההנובעים מ פרטיהם, או הקשורות עמם, או

ערבויות בין שההוצאות האמורות כולן ידועות ן והמימוהתקורה של הקבלן, לרבות הוצאות ה
 עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 

ו/או המפקח לעכב, לחלט, לקזז,  החברהמכל סמכות או כוח של לגרוע ף זה כדי בסעי באמוראין  47.2
 פי הוראות החוזה ועל פי כל דין. ים כלשהם עלסכומ הוסיףהפחית או לל

 

 תשלום מע"מ .48

תשלום יעשה כנגד  מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וכל לן יתווסףשישולם לקבלכל תשלום 
 .כדין חשבונית מס

 

 ערבויות .49

 ערבות ,הזות החחתיממועד  דו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברה, עיתיולהבטחת מילוי התחייבו 49.1
אלף ₪(, בנוסח מאה : ₪ )במילים 100,000סך של בלתי מותנית צמודת מדד במקורית בנקאית 

 ים. חודשיבתוקף עד לתום תקופת החוזה, בתוספת הערבות  תהא   לחוזה. נספח א'המצורף כ
 

עתה פי שיקול דבנוסף לכך, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל עת שהקבלן יידרש ע"י החברה, ל
חייבויותיו על להבטחת מילוי הת ₪ 500,000הבלעדי והמוחלט, לבצע פרויקטים בהיקף מעל מלא, ה
לתי רית בימים ממועד דרישתה בכתב, ערבות בנקאית מקו 7החוזה, ימציא הקבלן לחברה, בתוך  פי
של וי המוערך מסך השו 10%ותנית, צמודת מדד, ביחס לכל אחד מן הפרויקטים הנ"ל, בשיעור של מ

קט כאמור לעיל לחוזה. כל ערבות ביחס לפרוי נספח א'ויקט, כולל מע"מ, בנוסח המצורף כתו פראו
 ם.ודשיילתום תקופת ביצוע אותו פרויקט, כפי שתיקבע על ידי החברה, בתוספת חתהא בתוקף עד 

 

ת ההוצאום לותשכל ערבות שתימסר על ידי הקבלן לחברה, כאמור לעיל, תהא, בין השאר, להבטחת 
 :קים כמפורט להלןזוהנ

 

 מילוי תנאי כלשהו יר עם כל הפרה או אלחברה עקב או בקש םלהיגרל נזק או הפסד העלול כ 49.1.1
 , לרבות בתקופת הבדק/האחריות.מתנאי החוזה

 

עם  בקשר ומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהםוהתשלצאות כל ההו 49.1.2
לביצוע  והקשורה בדרך כל שהיא ' שהחברה תתבע בהד גיעת צר עם כל תבחוזה זה, או בקש

  .הקבלןל חדל שהעבודות או למעשה או למ
 

החברה אשר  מהן,או כל חלק  ,העבודותשל כל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק  49.1.3
 .לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשת

 

 מקצתו, בפעם אחת או ולו אובות כם הערבות את סכובכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לג 49.2
כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד  מהערבות סכום השתמשה החברה בזכותה לגבות. במספר פעמים

הוראה בלתי חוזרת לחברה  אתזתנת בהמקורי. לא עשה הקבלן כן, ני את סכום הערבות לסכום
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 אחרת כלשהי המסיב ו/או ם לחוזה זהלקבלן בהתא ו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים לגבות
דין סכום זה יהא כדין הערבות . קדון בידהיסכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ

 .כנזכר לעיל
 
 

 על הקבלן בלבד. יחולוהנ"ל כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות  49.3
 

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  49.4
הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, בין אם בשל תוקף ך את הקבלן יארי

ת הערבות הבנקאית, רכת החוזה על ידי החברה, או בשל כל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך אהא
 , מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.לחלטהזמין יוכל המ

 

ד(, החוזה )הן ביחס לכל העבודות, והן ביחס לכל "פרויקט" כאמור לעיל בנפרקיום יות להערבו  49.5
יא לחברה הצהרה על ישוחררו לקבלן רק לאחר תשלום יתרת החוזה לקבלן, לאחר שהקבלן ימצ

, בנוסח המצורף כנספח ה', וכן לאחר שהקבלן המציא לחברה את כל המסמכים עותיול תביחיסול כ
 ים בחוזה, לרבות במפרט הטכני. הקבוענאים ם את כל התוקיי

 

הקבלן ימסור לחברה  , כתנאי לשחרור הערבות לקיום החוזה,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 49.6
 ערבות פת האחריות על פי חוזה זה, שתהאלתקו יותיוערבות בדק/ערבות טיב להבטחת כל התחייבו

היקף העבודות )כולל מע"מ( שבוצעו  מסך 5%ל בשיעור שד בלתי מותנית צמודת מדמקורית בנקאית 
הערבות  "(.ערבות הבדקלחוזה )להלן: " נספח א'מצורף כעל ידי הקבלן במסגרת החוזה, בנוסח ה

ו מהן, עפ"י הוראות חוזה זה ובכל ו איזת ו/אתהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק בקשר לעבודו
 מקרה לא תפחת משנה. 

 

קט" שיידרש הקבלן לבצע על ידי החברה, כאמור לעיל, רויכל "פגם ביחס ל בנוסף לאמור לעיל, 
ת לקיום החוזה ביחס לאותו פרויקט, ימסור הקבלן ערבות בדק/טיב כאמור וכתנאי לשחרור הערבו

 , כולל מע"מ, שבוצע על ידי הקבלן.רויקטקף הפמסך הי 5%יל, בשיעור של לע
 

 .ויביםם המחדק בשינוייהוראות סעיף זה יחולו על ערבות הב 49.7
 

לעבודות, הנובעות ממעשה ו/או הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר  49.8
בידה באותה  שיהיוויות ריך את תוקפן של איזו מן הערבמחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית להא

 . ת אלהו/או דרישועת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות 
 

 הפרות ופיצויים -פרק ט'  .50

לעיל הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה  12.1 המועדים המפורטים בסעיףמוסכם בין הצדדים כי  50.1
יסודית של החוזה המזכה את הפרה חשב כזה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה י

. סכום "ממע כולל איחור ום שללכל י₪  1,000החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 
 ע במועד תשלומו בפועל.זה יהא צמוד למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהא ידו

 

, 28, 22, 19, 17 ,12, 4, 3.2לעיל מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  50.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  50.2
המזכה  החוזהת של הפרה יסודיהינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל  אחד מהם תחשב כ 38-41

כשהם צמודים למדד מ מע" כוללשקל  75,000ראש בסך מבפיצויים מוסכמים וקבועים  החברהאת 
 .בפועל מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום

 

לעיל  50.2-ו 50.1תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  הברהח 50.3
 מכל תשלום המגיע לקבלן לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.תם זכול אומהערבות 

 

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו  50.2-ו 50.1עיפים מהאמור בס מבלי לגרוע 50.4
פי חוזה זה ועל ו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על ויזכ החוזהכהפרה יסודית של 

 פי כל דין :
 

או או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  הקבלן, כולם ני ול זמהוטל עיק .א
 יום  ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך  חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו

 

חלקם, כונס נכסים זמני  אולן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם ד הקבשה נגהוג .ב
בוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, במקרה של הקבלן שהוא או קזמני מפרק ו קבוע או א

ק או שהוצא נגדו נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירותאגיד 
לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו  הגיע הקבלןצו פירוק או ש

לפקודת החברות )נוסח חדש(,  233ען הסדר איתם על פי סעיף למ או רהפש ורכה אולמען יקבל א
 .1983-התשמ"ג

 

מת חוזה זה יאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני חת .ג
 לחתום על  חוזה זה. החברהי להשפיע על החלטת בה כדשהיה עובדה 

 

 וע החוזה.יצלק מבבלן הסתהק כי החברההוכח להנחת דעתה של  .ד
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הציע  שוחד, מענק, או  כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או החברההוכח להנחת דעתה של  .ה
 לשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.טובת הנאה כ

 

זה  זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי חוזה החברהוזה זה הפרה יסודית תהא בלן חפר הקה 50.5
חזרה זכאית לבטל את החוזה, לקבל  החברהלעיל תהא  בלי לגרוע מכלליות האמורין ומכל ד ועל פי

המקסימלית  חשבשולמו, לקבלן  כשהם נושאים ריבית בגובה ריבית את הסכומים ששולמו, אם 
, לחברהעם, מחושבות ממועד התשלום לקבלן, ועד למועד השבת הסכומים בפועל עם לפה, מפהנהוג

של  הקבלן מאתר העבודה, ובמקרה של ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע  ק ידוסילו וש אתלדר
ולחלט  להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה העבודה

 קאית.את הערבות הבנ
 

 (."ביטול "הודעת :לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן החברהלבטל את החוזה תיתן  החברההחליטה  50.6
 

פינוי אתר  הקבלן לא יעכב את  ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה.בלת עם ק 50.7
זכות הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל   ה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו.העבוד
 לטענתו הואגביית אותם סכומים, שללנקוט בהליכים שימצא לנכון ו וזאת מבלי לגרוע מזכות עכבון
 להם. זכאי

 

דו, עד למועד וצעה על יהעבודה שב עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי 50.8
ל פי בלן עע מהקסכום אחר המגי הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל

 הוראות חוזה זה.
 

ן אחר ת קבלאמצעות העבודה בלתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים א החברההחליטה  50.9
הוצאות האמורות, בתוספת לות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף תהיינה הוצא

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה. 20%
 

הערך  בהודעה את  ע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין יודי בודה,את אתר הע החברהתפסה  50.10
עבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד אתר ה תפיסתמועד שבוצע עד להמשוער של חלק העבודה 

 ותה שעה.והמתקנים שהיו באתר העבודה א
 

יא את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים , רשאי המפקח בכל עת שה החברהתפסה  50.11
אם הקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים  הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ורוש מלד

 , על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודההחברהימים רשאית  15ישה זו תוך ן לדרהקבל לא ציית
אית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחר

רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן העבודה, או למכרם  החברה ל תהאלעי
 .כום שיגיע לחברה מאת הקבלןכל ס כיסויש בתמורה לולהשתמ

                

לאמור בסעיף  ן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוףא הקבללא יה -נתפס אתר העבודה  50.12
 להלן. 50.14קטן 

 

, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד עבודהאתר האת  החברהתפסה  50.13
וכן לתשלום עבור  50.11סעיף קטן  יהמפקח לפ ערכו על ידי י שהו, כפ אתר העבודהלסיום תפיסת 
, או לתשלום דמי שימוש החברההעבודה ושנמכרו על ידי  ריוד והמתקנים שנתפסו באתהחומרים, הצ

 ר,  הכל לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות,כאמו נתפסוש ציוד ובמתקניםב
על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך  עקב הפרת החוזה לחברהגרמו או י/ם שנגרמו והנזקים והפיצויי

 החברה.העבודה, כפי שיוערכו על ידי להשלים את ביצוע 
 

 ולא לגרוע מהן.דין  פי כללפי החוזה ול החברההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  50.14
 

 שונות   -פרק י'  

 זכויות יוצרים .51

, אשר תהא לחברהתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה ות שתוכניבכל הות האחרות זכויות היוצרים וכל הזכוי
 לחברהעם סיום העבודה ימסור הקבלן   תה הבלעדי.בכולן או בחלקן, לפי שיקול דערשאית להשתמש בהן, 

 נליים כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל.אורגיטוט האת כל גליונות השר
 

 שימוש במים וחשמל   .52

העבודה ולשימוש עובדיו.  במידה וניתן הדבר, לביצוע דרושים ים הת המאעל חשבונו הקבלן יספק  52.1
תנאי שיתקין שעוני ן להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מים של החברה וזאת ביורשה הקבל

קבלן יעשה, על חשבונו הוא, את כל הסידורים הדרושים להעברת ח.  ההמפק מדידה וכל זאת באישור
משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים, פעלת ון: הוש בהם, כגהמים למקום השימ

ת הקשורות באספקת המים ובהובלתם, הנקובים יכללו במחירי היחידה וצאול ההמכוניות וכו'. כ
 ד.בנפר הנקובים במחירון ולא ישולמו
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 אספקת חשמל 52.2

ו ם ו/ארטורילת דיזל גנהקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפע
רים כגון: קבלת העבודה ויעשה את כל הסידוהתחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר 

 חברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח.אישורים מ
לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים במחירון ולא אמור מל, ככל ההוצאות הקשורות באספקת חש

 ישולמו בנפרד.
 

 ()רג'י ודה יומיתתשלומי עב 52.3

ית )עבודות המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומ 52.3.1
 דה יומית בלא שניתנה לורג'י(.  הוראות המפקח  תנתנה בכתב ואין הקבלן רשאי לבצע עבו

 בה כאמור.  ה כתוהורא
בלן של הקיות כלשהי שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחר

דה והוראות ו לכל עניין אחר הקשור בעבופי חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה אל
 על עבודות אלה.החוזה יחולו גם 

 

הקבלן ימלא אחר כל ה כי הר בזלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוב 52.3.2
ו ו ו/אועסק על ידדרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המ

ת. הכל יומידה המו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבומטע
לפי שיקול דעתו של המפקח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו וכל 

 עות מהחלפה כזו, תחולנה עליו.הנוב צאות,ההו
 

, מראש י המפקחעל ידומית העבודה הי בהעדר ערכים מתאימים במחירון, ייקבעו מחירי 52.3.3
ת לעניין. המחירונים הנזכרים .  בהתבסס על כל המחירים והעלויות הנוגעים ישירוובכתב

ד ת ציו, הבאם כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח, הוצאותבסעיף קטן זה כוללי
 ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחר.

 

בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה  ה, יהייומיתים בעבודה סיווג הפועלים, המועסק 52.3.4
המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן עליהם לביצוע.  הקבלן מסכים כי 

 בוצו בעבודה. לכל אדם ואת שי
 

רון של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן במחי ורטותהכמויות המפ 52.3.5
חייבויותיו לפי החוזה. כמויות העבודה וי התבמיל לבצע למעשהככמויות שעל הקבלן 

 .פועללתשלום ייקבעו לפי ביצוע ב
 

 מדידת כמויות העבודה למדידה 52.4

שהוסכם  ויים,ת שינהוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכו עבודות על פי פקוד 52.4.1
 במפורש כי תימדדנה.

 

, כי תיערך עבודהלבי הבכל שלב משהמפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או  52.4.2
 יות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.מדידה של כמו

 

נה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך בודה תקבעכמויות הע 52.4.3
ויאושרו על ידי המפקח.  בהתאם לשיטה המפורטת קבלן ידי החישובי כמויות שיוגשו על 

בספר המדידות או ברשימות שמנה ת תירכל המדידו במפרט הכללי, הכל לפי העניין.
 בלן.מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והק

 

אם לא צויין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות כשהיא  52.4.4
במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה בועה מת וקגמורה, מושל
 זר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.י והעהלוואכל עבודות כולל את ערך 

 

ת כן ועל המועד יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשולפני ביצוע מדידות על ידי המפקח,  52.4.5
וח ממלא מקום לצורך זה ו לשלקוב אהרצוי לו.  הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנ

פרטים את ה למפקחו ולהמציא ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונ
 הדרושים בקשר לכך.   

 

 הסבת החוזה .53

ו חלקו, או כל ו/אביר את החוזה, כולו לשעבד ו/או להמחות ו/או להעהקבלן אינו רשאי להסב ו/או  53.1
שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב את  ובין תמורהטובת הנאה על פיו לאחר, בין ב

 לקן.כולן או ח זכויותיו על פי חוזה זה
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לקים, תחשב מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בח 25%עברת ה 53.2
  לעיל. 53.1כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

מראש  החברהאלא בהסכמת בלן משנה תה לקו מקצמובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה א 53.3
אין ההסכמה האמורה מטילה  זה, לעיל בסעיףאת הסכמתה בהתאם לאמור  החברה. נתנה ובכתב

החוזה ולפי כל אחריותו והתחייבויותיו לפי ואין היא פוטרת את הקבלן מ החברהחבות כלשהיא על 
 ודה, באי כוחם ועובדיהם. י העבמבצע דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של

 

שיעור העבודה, אין  ם לפימשתל ובין ששכרםהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 
 כאמור, לאחר. עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות,לבה כש

 

, נאיותדסה במבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנ 53.4
ת תאם להוראו, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בה1969-תשכ"ט

 זה. חוק
 הנקובים במכרז. אשר אינם עומדים בתנאי הסףקבלני משנה על ידי החברה בנוסף לא יאושרו 

 
אליו יוב, החברה תהא רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה, על פי הסכם זה, לתאגיד מים וב 53.5

 תצטרף החברה.
 

 קיזוז .54

וב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ן קצ, ביבוחה זה כל רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוז החברה
דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של כל אחר או על פי  מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה

 כאמור, תשלח לקבלן. ודעה על ביצוע הקיזוז,רת. הרך אחלגבות את החוב האמור בכל ד החברה
 

   החברהביצוע על ידי  .55

מלבצעה, נמנע והוא  הוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זהה בשיאנ ותבות, לרבכל התחיי 55.1
ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה  החברהאו ו/פקח מאת הות אשר קיבל מוהורא

  לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים. איתרש רההחבזה, תהיה 
 

נגרמו לה  בהוצאות אשר 55.1 ף קטןכאמור בסעיתהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים  החברה 55.2
ותקורה.  שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון  20% בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת

הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון ידי  דד עלבחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למ
שר היה ידוע ביום התשלום אחרון מדד האהין אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לב

 .החברהתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שני
 

לפני מתן התראה של  55.1ן יף קטלא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסע החברה 55.3
 ימים לקבלן. 15

 

לגבות את  הסכומים  החברהאו מזכות חוזה פי ה ת הקבלן עלאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויו 55.4
 רך אחרת.דהאמורים מן הקבלן בכל 

 

  שימוש בזכויות, סטיות וארכות -שימוש או אי .56

אין  -כללבאו ו/במקרה מסוים חוזה פי ה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על החברההימנעות  56.1
אין ללמוד מהתנהגות זו לל, ואו בכאותו מקרה בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות ב

 על זכויות לפי חוזה זה.  ויתור כלשהו
 

קדים ולא תו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה החברה מצד הסכמה  56.2
 ר.ום אחה למקילמדו ממנה גזרה שוו

 

 יפגעועמה לא מט או החברהכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי  56.3
צד הקבלן, מ םויקולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי  החברהזכויותיה של ב

 על זכות מזכויותיה. החברהולא יחשבו כויתור מצד 
 

 שינוי החוזה  .57

א יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהא זה ל חוזה כל שינוי מהוראות
 אלא אם נעשה בדרך האמורה. שינויענה להעלות כל טמנוע מל

 

 תקופת החוזה  .58

 החתימהממועד  חודשים 12, ויהא בתוקף לתקופה של ההסכםמת חתיחוזה זה יכנס לתוקף עם  58.1
 "(.שרותההתק ו/או תקופת )להלן: "תקופת החוזה כאמור

 



- 47 - 

 

 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

פעם הקבלן, כל החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה  עם  58.2
 4-ריך ההסכם בנים )סה"כ ניתן להאש 5וספת או חלק ממנה וזאת עד לתקופה מקסימלית של שנה נב

באם  ימים, 30(.  החברה תיתן לקבלן הודעה מוקדמת, בכתב, של ות בנות שנה אחת לכל היותרהארכ
 היא מעוניינת להאריך ההסכם לתקופה של שנה נוספת.

 

בהתאם לדרישת החברה כאמור.  סרוב הקבלן ם, כל פעזה, בריך את החוהקבלן מתחייב בזאת להא  
 פרה של ההסכם, מטעם הקבלן ויזכה את החברה בכל הסעדים בהסכם.להאריך את ההסכם, יהווה ה

 

, יראה הדבר כאילו סירב הקבלן להארכת האמורהזמן באם לא תתקבל תשובה בכתב, בתוך  
 חברה.כך מהחרת לו דרישה  אהתקשרות ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/א

 

הודעה כל עת, בידי סיום ברשאית להביא חוזה זה ל החברהלעיל תהא  58.1על אף האמור בס"ק  58.3
כאמור,  ות,התקשריום לקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ה 30מראש של 

 פסקה,ד למועד ההלמעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות עבודה שבוצעו על ידו בפועל ע
 מפורטים בחוזה זה.הר, על פי התנאים כאמו

 

 מיצוי ההתקשרות .59

לא  החברהוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי חים כי תנאי מוסכם בין הצדד
התחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם ופרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  טחות,כל הבתהיה קשורה ב

 חתימתו.ו, אם נעשו, קודם לר נעשה ואשים בחוזה זנכלל
 

 סמכות שיפוט .60

 בלבד. נוף הגלילבלבתי המשפט המוסכמים  עניין הנובעים מחוזה זה תהאסמכות השיפוט לגבי כל דבר ו
 

 הודעות .61

תישלח לפי הכתובות ששום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה כתב רנה במהודעות הצדדים תהיי
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  48בתוך  לנמעןגיעה שב כאילו ההנ"ל תיח

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 ______________                            _______________ 
 החברה                                                                   ן הקבל                            

 עו"דאישור 
  

 של _____________________________ עו"ד ____________________________הח"מ אני
ל חוזה זה עחתמו בפני  ______________ ( מאשר בזה כי ביום"הקבלן" )להלן: _____________________

כל כי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וובשם הקבלן, ___________ וה"ה ______________ ___ה ה"
וכי  ,חוזה זהלהתקשרות הקבלן על פי  ןההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דיעל פי מסמכי ושים ם הדרהאישורי

 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.
                                                                                                             _________________ 

 עו"ד                                                                                                                           
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   נספח א'

 נוסח ערבות ביצוע ובדק 

 
         ודלכב

 )להלן: "החברה"( בע"מ וביוב אזורימים תאגיד  םמי נע
 
 

 .                                      ר   מספ תת אוטונומיערבות בנקאיהנדון: 
 
 
 

"( אנו המבקשיםהה ____________ )להלן: "________________ מס' מזעל פי בקשת ____________
_________₪ )במילים: _____________ ₪(, בתוספת הפרשי לסך  ום עדכל סכ קערבים בזה כלפיכם לסילו
"(, בקשר עם חוזה הפרשי הצמדהכמפורט להלן )להלן: "למדד הנ"ל הצמדת הסך הצמדה למדד הנובעים מ

, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי 80/2020מכרז מסגרת מס' , ם וביובתוח רשת מיחידוש ופי לשיקום,
 קשרות במסגרתו. ה ההתוחוז מסמכי המכרז

 

ימים מיום קבלת  14 ה תוךהצמד וספת הפרשיאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בת
הליך כלשהו או ליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתבכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל ע דרישתכם הראשונה

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  תביעהשים בבאופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבק
 כלשהו כלפיכם. לחיובבקשר ד למבקשים כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמו

 

ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"
 ל הסך הכולל הנ"ל.עלה עלא י חלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכםמתייחסת ל

 

 במכתבנו זה:

 ה ולמחקר כלכלי.מרכזית לסטטיסטיקשכה הדי הלתפרסם על ימשמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המ -" מדד"
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

ד "( כי המדהמדד החדשתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "ברר מאם ית
ת ____ נקודולעומת המדד בגין חודש _____________ שפורסם ביום __________ היינו ______ ש עלההחד
הקרן המצוין  "( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכוםהמדד היסודילן: ")לה

 ום הקרן המקורי.בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכ
 

 י תלויה ולא ניתנת לביטול.ובלת חוזרתערבות זו הינה בלתי 
 
 

 לל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכ

 אלינו אחרי _____________ לא תענה. שתגיעדרישה 

 לה ומבוטלת.לאחר יום ____________ ערבותנו זו בט
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. טרוניי אלקדרישה בפקסימיליה ו/או באמצע
 
 
 

 בכבוד רב,      
 

 ____________ בנק
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 1נספח א' 
 נוסח הזמנת עבודה

 
 
 לכבוד

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

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

 
 א.נ. ,

 
 לשיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב  עבודות מכרז מסגרת הנדון : 

 0/20208מבי מכרז פו

ברחבי החברה  ב וביו וח רשת מיםשיקום, חידוש ופיתל( ביצוע עבודות "החברה"הרינו להזמין בזאת )להלן:  . 1
 (."הפרויקט"על פי העתק ההזמנה המצ"ב  )להלן : 

 
 

 שונות
יחידה          ירמח

בש"ח )ללא 
 מע"מ(

 כמות
 תאור הפריט /

 מספר העבודה

     

     

     

     

 סה"כ  

 17%מע"מ   

 סה"כ כולל  
 מע"מ

 
 
 מ כדין."עפת מבתוס                              .סה"כ היקף העבודה 2
 
 .על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנדון.3
 
 . ___       :               טלפון           ___           תפקיד                                    רה .איש הקשר בחב4
 
 :                            ..המפקח על ביצוע העבודות הינו5
 
 
 
 

__________________ _________________ 
 בע"מ תאגיד מים וביוב אזורי םמי נע
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          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 נספח ב' 
 

 ר ביטוחי הקבלן   שואי
 

 תאריך __________
 לכבוד
 "(החברה)להלן : "  םתאגיד מים וביוב אזורימי נע

 ,.ג.נ.א
 

 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

ה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  דע המפורט ב, בהתאם למיבתוקף פוליסת ביטוח יטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה ר בישוא
ין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  סתירה ב במקרה שלאת כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוליסת האמור בפו יגבר
 * אישורמבקש השם: 

מי נעם תאגיד מים וביוב  
  וומי מטעמ אזורי בע"מ

וגופים  שלובים  
 "( חברה)"המזמין"/"ה

 המבוטחשם: 
 
 
 

 ו/או המזמין

מען הנכס 
המבוטח / 

כתובת ביצוע  
 *העבודות

 * מעמד מבקש האישור

   פ.ז./ח..ת ח.פ./ז.ת.

מעלה יצחק, נוף רחוב : מען
 הגליל 

 : מען
 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

וקה לפי גבולות  לח
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/   האחריות ולבג
/   ביטוח סכום
 העבודה שווי

  נוספים כיסויים
  וביטול בתוקף

 חריגים
י כיסו ציין קודל יש
 התאם לנספח ד'ב

 מטבע סכום

הסיכונים  כל 
 עבודות קבלניות 

 וגמה דל הרחבות
 בהתאם  לפרט ניתן)

 (: הפוליסה לפרקי

לפי מלוא     
שווי 

 החוזה 

ויתור תחלוף  309 
 מבקש,    

 נזק צמה,  312
 טבע, 313
 גניבה, 314
 רעש,  316
המבקש  318

 מבוטח,   
 "ראשוניות",328

 

  כלול     יצה ופר גניבה
  כלול     עובדים  עליו רכוש
  כלול     סמוך רכוש
  כלול     ברהבהע רכוש
  כלול     הריסות פינוי

; ולענין צד ג' כנ"ל  כלול      צמ"ה  
 צמה, גם:

 ולבת, אח' צ 302
 קבלני, 307
 מל"ל,  315
 , בגין המבקש מבוטח נוסף 321

 המבקש צד ', 322
צד  רכוש המבקש 329

 , ג

 אח' צולבת,  302  2,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,  304
 יריה,  305
 קבלני,  307
ויתור תחלוף  309

נזק  312,    למבקש
 צמה, 

 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
  ,בגין המבקשמבוטח נוסף  321
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות", 328
רכוש המבקש צד  329
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 כיסויים
 , ג

 סייג ביטול 334
 : חבות

המוצר ו/או          
 מקצועית

אחריות 
 מעבידים

    15,000,000  304 ,305, 307, 309,  
312, 315, 318, 319,   
321, 328 , 

כנ"ל לצד ג' בשינויים   1,000,000     חבות המוצר
 ם, וכןהמתבקשי

  ח',12גילוי  332

 
 

מתוך  שור, יש לציין את קוד השירותהאימבקש המבוטח לן )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם ביפירוט השירותים 
 :*(ג' בנספח  הרשימה המפורטת

 ופיתוח רשת מים וביוב חידוש שיקום,
 

 ביטול/שינוי הפוליסה*  
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 ו הביטול. בדבר השינוי א האישור למבקשהודעה 
 

 

 ת האישור ימחת
 

 המבטח:

 ם בתוקףניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינבאישור ביטוח כללי * 
 
 

במפורש  הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונווסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 .נוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותבאישור זה, ובלבד שאין בשי

 
 ב,בכבוד ר

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  ()חתימת המבטח 
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          ________________                           ___________________________________ 
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 1-נספח ב'

 הרה על מתן פטור מאחריות לנזקים צה

 __________תאריך :          
 לכבוד
 "(החברה)להלן: " בע"מ תאגיד מים וביוב אזורי םמי נע

  

 

 א.ג.נ.,
 הצהרה -הנדון:  פטור מאחריות לנזקים 

 .2080/20ס' קשרות מחוזה הת

 ."העבודות" ו/או "החוזה"( : להלן)  ביישובי התאגיד שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ודות עבלביצוע 

או הנדסי ו/או ציוד חפירה, בבעלותנו /הננו מצהירים בזאת כי אנו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו .א
או רכוש אחר המשמשים אותנו תקנים ו/או מ/יוד והגבלה כל צו לרבות וללא ו/או באחריותנו ו/או בשימושנ

 "(.יודצהבביצוע העבודות שבנדון )להלן: "

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: .ב

, מכל חבות או מפקח העבודות מטעמהו עובדיה ו/או מנהל ו/החברה ו/או מנהליה ו/אהננו פוטרים את  .1
בודות על ידנו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או לאתר הע מובא ל אשרהאמור לעי בגין אובדן או נזק לציוד

 תנו בביצוע העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.עבורנו לשם פעילו

מכל פקח העבודות מטעמהעובדיה ו/או מנהל ו/או מהחברה ו/או מנהליה ו/או הננו פוטרים את  .2
ומוותרים על זכותנו לשיבוב  ורט לעילד המפהציו ה לרבות שלאחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניב

במקרה שכזה  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או עובדיה ו/או החברה ו/או מנהליה)תחלוף( כלפי 
 למעט כנגד חברות שמירה.כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ו

ל חבות מכמטעמה ודות ח העבל ו/או מפקהחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנההננו פוטרים את  .3
ל קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב השימוש בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או של מי מטעמנו ו/או ש

י מטעמי או עבורי או לשם פעילותנו ובא לאתר העבודות על ידנו ו/או על ידי מבציוד האמור לעיל המ
 בזדון.באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק 

ו, בניגוד רישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנטענה ו/או דה עלות היה .4
ו/או  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהלשפות את לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים 

ת הוצאות בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבו מטעמהמנהל ו/או מפקח העבודות 
 ת.שפטיומ

הנדסי ו/או רכב ו/או מכאני חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד נערוך ונבזה כי  ים ומתחייביםמצהיר הננו .5
יצוע העבודות על פי בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ב נוהמשמש אות

 .וע העבודות שבנדוןהחוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצ

ר נחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמוי נערוך וזה כרים בהננו מצהי .6
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם נספח ב'באישור עריכת הביטוח )

 ום __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין.בינינו בי
 

 
 

 ולראיה באנו על החתום.

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (הקבלן)חותמת   (הקבלןת תימ)ח 

 

 

 

 

 2-נספח ב'
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 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 הרת הקבלן עבודות בחוםצה

 __________תאריך :          
 לכבוד

 "(החברהן: ")להל מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע
  

 
 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרת עבודות בחום

 .80/2020חוזה התקשרות מס' 

 .ו "החוזה"("העבודות" ו/א : )להלן ביישובי התאגיד פיתוח רשת מים וביוב קום, חידוש ויש דותעבולביצוע 

קיום הנוהל כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה ב ,אנו מאשרים בזאת
 שלהלן:

ות כה, עבודשה ורחמה קבריתוך, הלפירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות  "עבודות בחום"המונח  .1
השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל  באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח,

 או להבות.ו/גיצים  עבודה הכרוכה בפליטת

( שמתפקידו לוודא כי לא "האחראי" - אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ת בחום"ככל שאבצע "עבודו .2
 .לנוהל זההתאם שלא בדות בחום, תבוצענה עבו

ועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיובטרם תחילת ביצ .3
ים ות בחום, כאשר חפצממקום ביצוע העבודלפחות מטר  10ם דליקים מכל סוג, ברדיוס של חומרי

 ב.רזנט רטועטה באו מ מיכת אסבסטדליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון ש

(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ת אינם ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצו .5
 שריפה.לכלל תחים מתפ

קות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא ד 30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 תלקחות חוזרת.כי לא נותרו כל מקורות לה

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי כל דין ועל פי  תהתניה מינימאליכי נוהל זה מהווה  ,מובהר
 בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.כמוגדר  רכנויוח שעפוליסת ביט

 מי יקפידו על ביצוע נוהל זה.כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעהננו מתחייבים לוודא וערב לכך 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (הקבלן)חותמת   (הקבלןחתימת ) 
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 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 
 

 נספח ג'
 

 וםתעודת סי
 
 

 לכבוד
 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת סיום.הנדון :  
 
 

 .בע"מ תאגיד מים וביוב אזורי םמי נע
 

"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי חוזה, הריני מאשר החוזה" -רה לביניכם )להלן לחוזה שבין החב 44על פי סעיף 
, _________________, בכל הנוגע לביצוע העבודה המפורטת בהזמנהה מס' __בהזמנפורט העבודה, כמבזה כי 

 , בוצעו אף הם לשביעות רצוני המלאה.בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם
 
 
 

 הערות:  _____________________________________________________________
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                               __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                           
 

___________________________ 
 

 ברהחתימת הח              
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          ________________                           ___________________________________ 
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 'ח דנספ
 

   תהוראות בטיחו
 

 תנאים מוקדמים :

על כל פרטיהן  1988 ות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"חהקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנ .   1
וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב  וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות

ם של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים, את מקומ מראש לברר נדרשים כדילפנות לכל הרשויות והגופים ה
ורמים הנ"ל צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל הג כבלי חשמל, צריכת דלק,

הנחיותיהם.  כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות לביצוע העבודה ולפעול על פי 
 ות.הבטיחאת תקנות  ויקיימו

 

בשמו ו/או מטעמו, יכירו את תקנות בלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא הק .   2
רשויות המקומיות ואת אמצעי לי הבטיחות של החברה, את חוקי העזר של ההבטיחות של המדינה ואת נוה

 הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם.
 

עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים בחברה  מעת בקרבום משי לקייהיה אחרא הקבלן .  3
 פידו על הוראות גיהות.ויק

 

ע העבודה וכי הוא למד את הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצ .   4
ת באתר י הבטיחול תנאמור עשים כדי לשהדרוהנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים 

 ועל פי כל דין. 1945 -האזרחיות ובפקודות הנזיקין  1981כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות 
 

 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי החברה. .   5
 

 ים :וכל ציוד

יו במצב דה יההעבו ו בהם בזמןהקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמש .   1
אוויר וכיוצא בזה.  כלי הרמה וכל ציוד תקין ותואמים הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי 

 גו לפי דרישה.לוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצאחר החייבים בבדיקה י
 

ולפי  1139ת"י  ם לפיתאימיבפיגומים מהקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש  .  2
 .1847ת"י 

 

וסעים או מתקן עים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנעובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתניי .   3
 מתאים.

 

 נות תקפים, כנדרש על ידי החוק.על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיו הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל .   4
 

 בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.מגן אישי יוד יו צדיספק לעוב הקבלן .   5
 

רה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש ום העבודה ציוד לעזהקבלן יספק למק . 6
 ונה.שירות דרוש, במקרה של תא

 
 מהלך העבודה :

 והרכוש.לשהם יים כצדדים שלישהקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים,  .   1
 

 ם לחוק.הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתא .   2
 

אם קיבלו לכך הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא     .3
בוי לי כיה, בכתחלת העבודאישור בכתב מנציג מוסמך של החברה.  במקרה זה יצטייד הקבלן, לפני ה

 מים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.מתאי
 

שת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי ובדיו לא יחברו לרהקבלן וצוות ע . 4
רה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק.  כמו כן לא חשמלאי מוסמך של החב

 מאת מהנדס חשמל רשום. שור בכתבלא אישמל לון ברשת החיעשה תיק
 

 דה בלבד.כל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבוהקבלן לא יבצע עבודות ריתוך ו .   5
 

 ר לצורך ביצוע העבודות.הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אח .   6
 

של פסולת וגרוטאות לסילוק  וידאגבודה ון באתר העהקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקי . 7
 במהלך  העבודה ובסיומה.

 

שה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של סום את דרכי הגיהקבלן לא יח . 8
 הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.החברה.  בכל מקרה יבטיח 
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 עדים המתבקשים בהתאם לנסיבות :הקבלן את הצ גט נציבודה, ינקובמקרה של תאונת ע .  9

 וידאג להעברתו לבית חולים. א.   יגיש עזרה ראשונה לנפגע
 

 ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העבודה.
 

ם, ללא ה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה. את המכונות והכלים ישאיר במקומקרבמ ג.  
 המשטרה. ד בואוי, עשינ

 
 מניעת תאונה :

בנושא בטיחות ף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות הסתייגות המפקח או נציג החברה, יהיה רשאי להוסי .  1
דים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צע

 .לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים
 

ת לקויים, או רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחונציג החברה ו פקח אהמ .  2
ב הקבלן משתמש בהם, אינם תקינים, במקרה זה יתחייכי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן 

 בקבלתקבלן תזכה את ה לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספת, הפסקת עבודה כאמור, לא
כנות חיי אדם או שלמות הרכוש לשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמספיצוי כ

 .של החברה או של צד שלישי כלשהו
 

דים של הקבלן, שלא יפעל לפי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העוב נציג החברה או המפקח יהיה רשאי .   3
 קובל.דר המאו לפי הס הוראות הבטיחות

 
 בטיחותתקנות 

פי הדין, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות  בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על
 ת להלן:המפורטו

 

 .1981 - פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(  -

 .1955 - תקנות בדבר עבודות בניה  -

 .פיגומים הוצאה אחרונה - 1139ת"י   -

 .ם הוצאה אחרונהסולמות מטלטלי - 1847ת"י  -

 .מעקות הוצאה אחרונה - 1143ת"י   -
 

 הקבלןהצהרת 

ח לעיל ועל הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספ
 ן בביצוע העבודות. הפי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפי

 
 

                                                                                     ____________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                          
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 נספח ה'
 

 
 לכבוד                                                                        לכבוד                            

 __  _____ סניף __________ בנק                         תאגיד מים וביוב אזורי םמי נע
 ____________________ חובר                                                                                
 

 ,.נ.א.ג
 

 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק  הנדון:
 

)להלן: לשיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב עבודות  חוזה בדבר______נחתם בנינו הואיל וביום______
, והואיל ואנו מעוניינים כי תשלום שכר מהחברהקבלנה, אם תתקבלנה ת עבודה, שתת(, לפי הזמנו"החוזה"

פי החוזה ועל  נו, ככל שמגיעים לנו, ואשר יועברו אלינו באמצעותכם, והכל עלמגיעים למים ההסכו זה ו/או כלהחו
 ו מפורטים להלן, יכוי חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיפי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו יעשה באמצעות ז

 
 לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 

, עלפי מהחברהמין וסוג שהוא, להם אנו  זכאים,  שלומים, מכלהתל י כת כאשים בזאנו החתומים מטה, מבק .1
                            זיכוי חשבונו המפורט להלן:יעשו באמצעות רנה לנו, הזמנות העבודה שתמס החוזה ועל פי

                                                                                                                  
 בון:____________________מס' חשבון:_______________________________ סוג חש

 שם הבנק:________________________________סימול הבנק:___________________

 כתובת הבנק:_____________________________ מס הסניף:_____________________
 
 חידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.הבעלים הי ננוכי ה מצהירים נוהנ .2
 
ל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידיכם ביום זיכוי י כל סכום כאמור לעי.   הננו מסכימים כ3

 אילו דבר הפקדתו אור בחתימת ידנו.החשבון, וכ
ישמש כראיה כי  נ"ל,שבוננו הוא בחכל שהפקדת סכום הננו מסכימים, כי כל אישור שיהיה בידיכם על ה

 באישור.הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב 
 
א גם בכל דרך .  ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אל4

 זוז.ך הקיעל דרו/או  אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן
 
 
 בכבוד רב,                                                                                                             

                                                                                            ________________________ 
 חתימת הקבלן                                                                                                         

                                                         
 

 אישור
 

      .הקבלן( לן:)לה ________פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו___ אשר כיהנני ל
        

                                                                                                                            
 כבוד רב,ב                                                                                                                                      

                                                                                     
_______________________ 

 בנקה                                                                                                                                         
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  נספח ו'

 מבחן בטיחות 
 

 ניהול הבטיחות .1

 .(למכרזות )צרף אישור כשירות ממונה בטיח המציע מעסיק 1.1

 ת חיצוני צרף את ההסכם)במידה וממונה הבטיחו ימים בחודש 8היקף המשרה יהיה לפחות  .א
 .(למכרז איתו

 

 נהלים .2

 .(זלמכרנהלים אלה יחות )צרף בנושאי בט מבוקרים נהלים למציע יהיו 2.1
 

 חראי למלא אחריהם.ועל ידי כל מנהל שאחתומים על ידי מנכ"ל החברה יהיו הנהלים  2.2
 

 למציע יהיו נהלים לפחות בנושאים הבאים : 2.3

 .נוהל עבודה בחללים מוקפים .א

 .בובורות ביו עבודה בשחות 1.א

 .נוהל עבודה בגובה .ב

 .נוהל "עבודה בלילה" .ג
 .נוהל "ציוד מגן אישי" .ד
 .יחיד"ל עבודת וה"נ .ה

 .אחסון וטיפול בחומ"סנוע נוהל שי .ו

 .נוהל עבודה במתח חי .ז

 .נוהל נעילה ותיוג .ח

  .עבודה עם שפכים .ט

 .עבודה בלהבה גלויה / עבודה חמה .י

 .חפירות ותעלות .יא

 .נוהל עבודה במנהרה / צנרת דחיקה .יב
 

 יש לצרפם.אם קיימים נהלים נוספים  2.4
 

 גורמי סיכון  תאיתור ובקר .3

 : (למכרזרף את הנוהל ן )צגורמי סיכו תקרתור ובל אינוה למציע יהיה 3.1

 על ידי מנהלי החברה בדרגים השונים.ות שגרת מבדקי בטיחבנוהל תהיה התייחסות ל .א

 .יםמעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות המבדקבנוהל תהיה התייחסות ל .ב

חת לפחות אמבדק בטיחות תקופתי על ידי איש בטיחות מקצועי בנוהל תהיה התייחסות ל .ג
 ע.לשבו

 ים השונים.מעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות המבדקת ליחסובנוהל תהיה התי .ד
 

 פתיותת תקובדיקו .4

 : (למכרז)צרף את הנוהל  נוהל בדיקות תקופתיות למציע יהיה 4.1

 .לביצוע הבדיקות התקופתיות קבמעהשיטת בנוהל תהיה התייחסות ל .א
 

 ם:בתחומים הבאילרבות בדיקות בנוהל תהיה התייחסות ל 4.2

 .מהיזרי הררמה ואבמתקני ה .א

 .מטפים .ב

 .ערכות ע"ר .ג

 .ממסרי פחת .ד

 .כלי עבודה חשמליים .ה

 יר.קולטי אוו .ו

 ציוד צמ"ה. .ז

 ציוד מגן אישי לעבודה בגובה. .ח
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 תאונות עבודה .5

 .(למכרזל וכמעט תאונות )צרף את הנוהנוהל דווח ותחקיר תאונות  למציע יהיה 5.1
 

 :בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרים הבאים  5.2

 תאונה.ווח על השיטת הדי .א

 .פעולות מתקנות בעקבות כך וביצועהתאונות  שיטת חקירת .ב

 .לאחר כל תאונה בחברה בדיםהדרכת העו .ג

 .ימים לאגף הפיקוח על העבודה 2תאונות ההיעדרות מעל דווח  .ד
 

 םקבלנים ואורחי .6

 .(למכרזעבודה מול קבלני משנה ושלוחים )צרף את הנוהל למציע יהיה נוהל  6.1
 

 ים הבאים :רלפחות לעיקסות תייחתהיה הבנוהל  6.2

 .ן המשנהכיצד מבצעים הערכת סיכונים לעבודה אותה בא לבצע קבל .א

  .מהי שיטת הדרכת הבטיחות לקבלני משנה הבאים לבצע עבודה .ב

 .אים לבצע עבודהמהי שיטת הפיקוח על קבלני משנה הב .ג

 לאזורי העבודות.מהי שיטת הפיקוח על אורחים המגיעים  .ד
 

 הדרכה .7

 .(למכרזלעובדיו ולשלוחיו )צרף את הנוהל  ההדרכה והסמכהל נו יהיהיע למצ 7.1
 

 ם :לפחות לעיקרים הבאי בנוהל תהיה התייחסות 7.2

 .נוהגי עבודה לוודא שעובדים על פי ההדרכה? מהי השיטה לבצע מבדק .א

 של עובדיו.תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים  למציע תהיה .ב

 ע.כל העובדים יחתמו על קבלת תמצית המיד .ג

 .ל העובדים עברו את ההדרכותכודא כי גנון לומהו המנ .ד

 .מוסמך ריך בטיחותעל ידי מד תעשההדרכת עובדי האחזקה  .ה
 

 .(למכרז)צרף את הנוהל ולשלוחים תוכנית הדרכה לעובדים למציע תהיה  7.3
 

 )צרף דוגמא למכרז(. ן הדרכהומי המציע ינהל 7.4
 

 :  בנושאים הבאיםלפחות  והסמכות הדרכותהמציע יקיים  7.5

  .בגובה לעבודההסמכה  .א

  לאיתות ועינוב מנופים.הסמכה  .ב

  .על באתרסיכונים בעבודות מנוף חיצוני הפו .ג

  .החלקות ומעידות .ד

  .ציוד מגן אישי .ה
 .עבודת יחיד .ו
  .גורמי סיכון להתחשמלות .ז

  .נעילה ותיוג .ח

  .ם מוקפיםליחל .ט

  .עבודה בתוך שוחות ובורות ביוב .י

 .גורמי סיכון ביולוגים .יא
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 כלליים  תנאים

 נחת קווי אספקת מיםה 57.0

 אור העבודה ית 57.01

 אביזריהםאספקת מים ווקווי  ביוב דות הנדסה אזרחית הקשורות בהחלפת קוויפרק זה מתייחס לביצוע עבו
 , מגדל העמק ועפולהנוף הגליל שללאורך ובתחום 
 העבודה כוללת:

 מערכת אספקת מים
רים התקנת אבזרים, חיבוינורות חפירות, פיזור צינורות, קת הצלרבות אספ 16עד " 3/4" מים בקטריםצנרת 

לקווים קיימים, חיבורים לחיבורי בתים קיימים, התקנת חיבורי בתים חדשים, ביצוע חציות, ניתוק קווים 
  תקנת ברזי כיבוי אש, מגופים, שוחות מגופים, פרוק וסילוק צנרת ואבזרי צנרת וכד'.קיימים, ה

 וכו' PE  ,PEX-100לדה, צנרת פוליאתילן מסוג + נרת פצ -כוללות  העבודות
 כת ביובמער

 מ"מ לרבות אספקת הצנרת, חפירות חיבורי בתים וכו'. 100-710קווי ביוב בקטרים 
ו/או לבצע רק חלק מהקווים המתוכננים ו/או לבצע קווים באזורים אחרים כולו, לבטל את המכרז רשאי המזמין 

טתו של המזמין בנדון טתו הבלבדיים. לקבלן לא תהיה כל עילה לערער על החלוהחל שיקול דעתו הכל לפיב ביישו
 ו/או לתבוע פיצוי כלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה עקב כך. 

רות לקבלן, כדי להקטין את ההפרעות והמטרדים לתושבים, לבצע חלק המזמין שומר לעצמו את הזכות להו
ת עבודה חריגות ו/או בשעות הלילה. אם העבודות אכן בשעו כרז/חוזה זהבמסגרת מ מהעבודות הכלולות

תבוצענה בשעות הלילה על הקבלן יהיה לספק ולהתקין על חשבונו מערכת תאורה מתאימה שתאפשר את ביצוע 
י גנרטור מתאים וזרקורים בעלי עצמת אור חזקה(. הקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה לפהעבודות, )כולל 

ו בסעיפים המתאימים גות ו/או בשעות הלילה, בהתאם למחירי היחידה שיפורטת חריהמפקח, בשעוהוראות 
ון ו/או . לקבלן לא תהיה עילה כלשהיא לערער על החלטתו של המזמין בנד, לפי הוראות כל דיןבכתב הכמויות

 לתבוע פיצוי כלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה עקב כך. 
ותיעול(  במפרט הכללי )קווי מים, ביוב 57 בוצענה בהתאם לפרקזה, תמכרז/חוזה  נשואמים  עבודות הנחת קווי

 וכן עפ"י המתואר להלן במפרט מיוחד זה. 
 היקף המפרט  57.02

ואינו מבטל  להלן: "המפרט הכללי"( )מסמך ב' ניהבכל האמור להלן בא להשלים את המפרט הכללי לעבודות 
 סח המפרט המיוחד. י מנומשמע-ופן חדו נובע באאותו, אלא אם צוין הדבר במפורש א

ר להלן המונח המפרט הכללי, הכוונה למפרט הכללי לעבודות בנין, אלא אם כן וזכאמוסכם בזה כי בכל מקרה בו י
 משמעי מנוסח המפרט המיוחד. -א או שהדבר נובע באופן חדצוין במפורש כי הכוונה למפרט אחר כל שהו

בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד  ו/או כניותורת בתודה המתואאין זה מן ההכרח כי כל עב
 ה. ז

 עדיפות בין מסמכים  57.03

 כללי

 פרט הכללי ובא במקומו. במ מוקדמות"" 00 בפרק 007האמור להלן מבטל את האמור בסעיף 
 לצרכי ביצוע  מסמכים והוראות דיפותע

ייב הקבלן להסב את תשומת , חרזהמכ/י החוזהבין מסמכ בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות
 העבודה ולקבל את הוראותיו כיצד לנהוג. לב המפקח לכך לפני ביצוע 

 אם לא יקבע המפקח אחרת, ייחשב סדר העדיפות כלהלן, בסדר יורד: 
 ותכניות (1)

 2 -מסמך ז'  - מפרט מיוחד (2)

 מסמך ח' - כתב כמויות (3)

 3 -מך ז' מס - חדיםאופני מדידה מיו (4)

 רט כללי )כולל אופני מדידה(מפ (5)

 מסמך ב' -ות ההתקשר תנאי החוזה (6)

 תקנים ישראליים (7)

ינוי, תיקון וכיו"ב אשר לא הפנה הקבלן את תשומת לב המפקח כאמור לעיל, יחויב הקבלן לבצע על חשבונו כל ש
 יידרשו, אם יידרשו, כתוצאה מכך. 

 לום לצרכי תש מסמכים והוראותעדיפות 
אורים יחוזה, משלימים את התפרטי העבודה, כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי ה ים שלאוריהת

 התמציתיים שבכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. 
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משמעות בין האמור בסעיף שבכתב הכמויות ובין האמור במפרט ו/או ביתר יתה סתירה או אי התאמה או דו יה
 בסדר יורד:  להלן,ר העדיפות כייחשב סד מסמכי החוזה,

 מסמך ח' - כתב כמויות (1)

 3 -מסמך ז'  - מדידה מיוחדיםאופני  (2)

 2 -מסמך ז'  - מפרט מיוחד (3)

 כניותות (4)

 מפרט כללי )כולל אופני מדידה( (5)

 מסמך ב' -התקשרות  נאי חוזהת (6)

 תקנים ישראליים (7)

יים באחד מסעיפי כתב הכמויות אין בו כדי תמציתאורים היבת שהו הכלולציון דרישה מסוימת ביחס לפרט כל
תה דרישה לגבי אותו פרט בשאר סעיפי כתב הכמויות בהם ציון זה חסר, ובלבד שהדרישה הנ"ל נקבעה לגרוע מאו

 ו נובעת או משתמעת ממנו. באחד ממסמכי החוזה א
 עדיפות בין פרקי המפרט הכללי  .1

האמור בפרקים השונים של המפרט הכללי באשר לאותה בין  ו דו משמעותי התאמה אבכל מקרה של סתירה או א
 ודה, בין אם לצרכי ביצוע ובין אם לצרכי תשלום, ייחשב כעדיף האמור בפרק הדן בנשוא העבודה המסוימת. עב

 (3210רט הכללי לחוזה הממשלתי )מדף הקשר בין המפ .2

בנה ע"י הקבלן, יהיה האמור צוע מי החוזה לביתנא 3210 במקומות במפרט הכללי, בהם מופיעה הפניה למדף
. בכל האחרים המכרז/קף, אלא אם הדבר אינו רלבנטי או עומד בניגוד למסמכי החוזהת 3210 ין במדףיבאותו ענ

, לבין יתר מסמכי המכרז, יפנה 3210וזה לביצוע מבנה ע"י קבלן, מדף מקרה של סתירה בין האמור לתנאי הח
פויות אחרת, יגבר האמור ביתר מסמכי המכרז, לפי סדר העדי המפקחקח. לא קבע ראות מהמפהקבלן לקבל הו

כדי לגרוע או לפגוע באופן כלשהו בזכויות  3210כאמור לעיל.  בכל מקרה יובהר, כי אין באמור בחוזה לפי מדף 
סמכי המכרז הוראות מ מזמין על פי מסמכי המכרז, ולפיכך, ככל שישנה פגיעה ו/או גריעה כאמור, ביחס ליתרה

 ה'(, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין.-ים א')מסמכ
 מוקדמות  - 00 פרקתחולת  57.04

 מוקדמות" יהיו תקפים לצורך מכרז/חוזה זה למעט: " 00 כל הסעיפים מתוך פרק
 להלן.  2 57.25 סעיף האמור באשר במקומו יבוא חומרים(, ) 001 סעיף

 להלן.  1 57.22 ף האמור בסעי קומו יבואמדידות וסימון(, אשר במ) 003 סעיף

 הקשר עם קבלנים אחרים(. ) 005 סעיף

 (. ימחיר פאושל) 006 עיףס

 לעיל.  57.03 עדיפות בין מסמכים(, אשר במקומו יבוא האמור בסעיף) 007סעיף 

 כניות ות 57.05

לבד", "למכרז ב כניות עקרוניות, המסומנות בחותמתוכניות הינן תומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי התתשו
לקבלן להגיש את הצעתו. לקראת ביצוע יר את סוגי העבודות והיקפן והן מספיקות כדי לאפשר להבה הבאות

בין אם אלו  ביצוע"ל"כניות עבודה מפורטות חתומות ומאושרות ומסרנה לקבלן תיהעבודה וגם במהלכה, ת
והמתכנן. כמו מפקח אישורם של התועברנה לתכניות שתוכנה ע"י המתכנן ובין אם תכניות שתוכנה ע"י הקבלן ו

מסרנה לקבלן תכניות עבודה נוספות להחלפת קווי מים יע העבודה, תכן, ייתכן כי לפני ו/או תוך כדי ביצו
 . וזה ההתקשרות, מסמך ב', בדבר שינויים, בכפוף להוראות חברחובות שלא נכללו במסגרת המכרז

כניות נוספות להחלפת קווי ווספנה תוכי תתות ובעובדה יים בתכנילמרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינו
ידי הקבלן בהצעתו ומחירי -א נכללו במסגרת המכרז, כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו עלמים ברחובות של

 יחידה אלה יחשבו כסופיים. 
ה, סתירה עות, החסרעם קבלת התכניות ומסמכי המכרז/חוזה יבדוק אותם הקבלן ויודיע מיד למפקח על כל ט

  המכרז/חוזה. מסמכי שאר כניות לבין עצמן ו/או בין התכניות ובין ומה בין התהתא-יוא
אם כתוצאה  המפקח יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן למפקח כאמור, בין

בדו בלן לידא, ישא הקהזנחה גר מכך שלא הרגיש בטעות, החסרה, סתירה ו/או אי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך
 ראות מראש ובין אם לא. בכל האחריות לתוצאות מכך, בין אם תוצאות אלה נ

  (AS MADE) כניות עדותות 57.06
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ובהדפסת  תקליטוריםעל גבי  DWGמסרנה למזמין כקבצי יכניות עדות תהיינה ממוחשבות במלואן ותות
רגינלים יהיו חתומים ע"י מודד . האום של העתקיםסטי( 6) הליונות נייר שקוף )אורגינל(, ושישיכניות על גבי גות

ביצוע" של הקבלן, וע"י המפקח באתר, שיאשרו בכתב ידם וחתימתם את אמיתות ע"י "מהנדס ה ,מוסמך
כניות העדות תהוונה את בסיס והעבודה, שם הקבלן ושם המודד. ת כניות. על גבי תוכנית יירשם שם ותיאורוהת

ובל וקדם, מכניות הוכנו כנדרש, הם תנאי וואישורו כי התמפקח בדיקתו של הי תשלום. הכמויות לצרכ חישוב
 יעבור לבדיקת ואישור החשבון של הקבלן ע"י המפקח. 

מטעם הקבלן ועל חשבונו, דד מוסמך, העדות תתבססנה על מדידה ממוחשבת שתבוצע על ידי מו כניותות
 שבת. ערכת ממוחשברשותו כל הציוד והתוכנות הדרושים לעבודה במ

כניות העדות כל המידע של ול העבודה. בתכניות העדות הממוחשבות יהיו מפות התכנון הקיימות שוע לתהרק -
 פות התכנון. הרקע יודפס בגוון אפור בהעדר כל הערה אחרת. תוכנית העדות תהיה בקנ"מ של מ

 ך טכני.שווה ערו ( אAUTOCAD) 14-בתוכנת אוטוקד ערוכהתוכנית העדות הממוחשבת תהיה  -

פי סוג צינור ולפי קוטר, שכבות טקסט תהיה מחולקת לשכבות, שכבות לנושא קווי הצינורות ל מדידהה -
 לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות, ושכבות לטקסט עבור שוחות.

 (.Symbolsם הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים )כל האובייקטי -

  ונים הבאים:ול את הנתתוכנית העדות תכל -

 כת אספקת מיםמער .1

ע תתווה במדויק את מצב קווי המים והמתקנים מערכת צנרת המים ומתקניה שלאחר הביצו 1.1
 . תוקואורדינאטו'( מ 1 = יחידה 1בתוכנית בדיעבד בגודל אמיתי )

 ת שישנם עצמים קיימים בשטח, קווי המים ושוחות המגופים ייקשרו גם אליהם. במקומו

 :, יש לצייןתאי הבקרהאו /פים והמגו גשריל המדידה ש בנתוני 1.2

 תא בקרהגשר האביזרים/שם/מספר  -

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח -

בקנ"מ גדול יותר של כל בנוסף, יוכן שרטוט  .כל האבזרים, המגופים והשסתומים המותקנים -
 הצינורות  והאבזרים שהותקנו

 לפי קוטרם לא בנויי הכנות לחיבורי מים למגרשים -

 י המדידה של קווי המים, יש לציין:בנתונ 1.3

נקודה( מוחלט שם הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי את אורך קווי  -
גוף, בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, הסתעפות וכד', תוך כגון: בין שוחות מגופים, בין הידרנט למ

 ר.ודרג הצינו ינור, סוגציון חומר הצינור, קוטר הצ

חריץ,  -פות, מיצר ריתוך, מגופים הסתע -התייחסות לאבזרים השונים שיותקנו על הקווים  -
וג; ברז קוטר, ס -קוטר, סוג; שסתום אוויר חריץ,  -קוטר, סוג; פורק לחץ ו/או מקטין לחץ 

 וטר, סוג; וכד'. קקוטר, סוג; מד מים  -כיבוי אש )הידרנט( 

עולים על  ו/או במרחקים שאינם  כל נקודה מוגדרתמים בשל קווי ה( I.L) ינורציר הצ רום -
  מ'. 25

 מערכת ביוב .2

 תוכניות בדיעבד תכלולנה את הנתונים הבאים: 

ווי הביוב והמתקנים בתוכניות קק את מצב ערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוימ .א
  ורדינטות.קואומ'(  1יחידה= 1בדיעבד בגודל אמיתי )

 ו גם אליהם.יקשריעצמים קיימים בשטח, קווי הביוב ושוחות הבקרה ישנם מקומות שב
 : נתוני המדידה של שוחות הביוב, יש לצייןב .ב

 ם/מספר השוחהש -

 ום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרהר -

 מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח וםר -



- 65 - 

 

 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 רהלשוחת בק ום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסהר -

 תית הצינור ביציאה משוחת בקרהלס תחום מפר -

מפל, ורום מפלס תחתית צינור ה, רום מפלס תחתית צינור בחיבור לחלון שוחות מפל חיצוניב -
 המפל, בכניסה לשוחת בקרה

 נור של חיבור מגרש בדופן שוחת בקרהום מפלס תחתית ציר -

 בקצה ההכנה מגרש חיבורלהכנה ד, או של ום מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיר -

 וטר ועומק השוחהק -

 וג וגובה המפלס -

 125B ,400D -וטר, דגם  וסוג מכסה ק -

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה -וג השוחה ס -

 וקה, קונוס או רגילטרומית או יצ -וג תקרה ס -

 איטוביב או רגיל  -וג מחברי שוחה ס -

 א. ן/לכ    טימוש באטמי איטופלסש -

 : ה של קווי ביוב, יש לצייןהמדידבנתוני  .ג

כנה לחיבור בעתיד, או הכנה הן מרכזי שוחות בקרה סמוכות. במקרה של ורך קטע קו ביוב ביא -
   שוחה לקצה ההכנה.הלחיבור מגרש, אורך בין מרכז 

רות ה של צינושוי הצינור. במקרעוטר קטע קו ביוב "באינטשים" או סנטימטרים, והחומר ממנו ק -
סוג הציפוי הפנימי, והעטיפה ל צינורות פלדה עובי דופן, שבמקרה  ג ודרג הצינור;י. סופי.וי.ס

 חיצונית. ה

 יפוע בין שוחות סמוכות, או שיפוע בין שוחה לקצה הכנה. ש -

 יקום שינוי בסוג הצינור. מיפות בטון ואורכם, שרוולים קוטרם ואורכם, או יתור של עטא -

עבודה, העבד כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה השונים של ת בדיהכנת תוכניוכוללת של עלות הה
ודד מוסמך מולא ישולם עבורה בנפרד. אם "המזמין" יחליט לבצע את התוכניות בדיעבד באמצעות 

 הלן. לוכה מחשבון הקבלן הסכום המצוין באופני המדידה והתשלום שיבחר על ידו, ינ
 תחום העבודות  57.07

תבוצע עם דפנות מן בתכניות, ברוחב המינימלי האפשרי. חפירת התעלות המסו תתבצע בתחוםדת הקבלן עבו
 יקבע את תחום העבודה וכן יקבע לאורך תוואי הקווים, בכל קטעאו מי מטעמו אנכיות ככל האפשר. המפקח 

את השטח בו מן המפקח ובכל רחוב, את רוחב הרצועה בה מותר יהיה לקבלן להשתמש לצורך העבודות כמו כן יס
אסר אחסנת ושפיכת חומר חפור ו/או יכל מקרה תיהיה הקבלן לרכז חומריו וכליו ולהקים את מחסניו. ברשאי 

 הנחת חומר כלשהוא מחוץ לתחום העבודה. 

יו ובהקמת מבנים מכל סוג שהוא אל מחוץ לתחום שנקבע עבורו. כל חריגה הקבלן לא יורשה לחרוג בפעולות
תוקן על ים או לעבודות סמוכות המבוצעות ע"י קבלנים אחרים תסמוכ נזק למתקניםה וגרימת מתחום העבוד

 חשבונו הבלעדי של הקבלן. 

ור נזקים שיגרמו כתוצאה חתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה אישור להסכמתו לניכוי כספי פיצויים עב
  מעבודתו, מכל סכום שיגיע לו מהמזמין עבור ביצוע העבודה.

מפקח אחריות כלשהי, ואין כאמור לעיל ע"י המפקח כדי להטיל על המזמין ו/או ה בודותמון תחום העאין בסי
 בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן לבדוק את כל התנאים בקשר לעבודות.

 פת ביצוע ולוח זמנים תקו 57.08

ראת התחלת לת הווע ימים מקבש, תוך שבהקבלן יתחיל בביצוע העבודה, על פי לוח זמנים מאושר מרא .1
ומסודרת, לשביעות  הנקייכשהיא מושלמת, על כל מרכיביה, העבודה מהמפקח וימסור את העבודה למפקח, 

 . וזאת בהתאם להנחיות של המזמיןרצונו של המפקח, 

יקות, "ל כולל את כל הפעולות שעל הקבלן לבצע, לרבות השגת אישורים ורישיונות, ביצוע בדהלו"ז הנ
 חרת המוטלת עליו לפי מסמכי המכרז.ולה אונים וכל פעתיק

ולפני תחילת ביצוע העבודות, ימסור המפקח  כאמור מסעיף קודם א' ת "צו התחלת עבודה"מיד לאחר קבל .2
וע העבודות. הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודה במקום שיורה המפקח לקבלן רשימת סדר עדיפויות לביצ

 קח. י שיקבע המפבשלבים כפולבצע את העבודה 

ומחייב לביצוע  וסדר העדיפויות לוח זמנים מפורטהקבלן יגיש למפקח תוך שבוע מקבלת צו התחלת העבודה 
יוכן עפ"י שיטת "גנט" או כל שיטה העבודה המתאים לסדר העדיפויות הנ"ל. לוח הזמנים המוצע ע"י הקבלן 
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הליכים והשלבים של כל התוא יקיף את הביצוע והאחרת שתאושר ע"י המפקח ויאפשר מעקב אחרי שלבי 
צול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע, לרבות הספקת חומרים, ני

. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, הביצוע. לוח הזמנים יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה
 ורן בנפרד. ישולם עב העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא

 המפקח. הזמנים יעודכן ע"י הקבלן מדי שבוע ו/או לפי דרישת לוח 

המפקח יהיה רשאי לשנות לפי שיקול דעתו את סדר העדיפויות תוך כדי ביצוע העבודות והקבלן לא יקבל כל 
 לה להארכתכמו כן, הדבר לא יהווה עיאו פיצוי עבור הכנסת שינוי המתחייב מכך בלוח הזמנים.  תשלום

 בודות. וע העהלו"ז לביצ

 פיצול תקופת הביצוע ופיצול העבודה 57.09

" שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן ע"י מנהל הפרויקט מטעמו לעכב ביצוע חלק או חלקים מהעבודה "המזמין
וע ו/או בשל כל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של "המזמין" ו/או של מנהל במקרה של הפרעות לביצ

השלמת כל שאר  תחייב לחזור ולהשלים חלקים אלה של העבודה, גם לאחרוכה יו. הקבלן הזויקט מטעמהפר
ימי לוח לאחר קבלתם הסופית של כל שאר העבודות שתבוצענה במסגרת  360-העבודות, אולם לא יאוחר מ

הורות ת הזכות לחוזה זה ע"י הקבלן הזוכה. "המזמין", באמצעות מנהל הפרויקט מטעמו, שומר לעצמו א/מכרז
הוראה להפסיק עבודות אחרות ו/או  לק או חלקים אלה של העבודה במהלך תקופת הביצוע תוךצוע חעל בי

ן" ומנהל הפרויקט להורות לתגבר את צוותי העבודה של הקבלן. הכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של "המזמי
ול דעתו י שיקמהעבודה עפ"או חלקים מטעמו, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של "המזמין" לדרוש להשלים חלק 

 צול כאמור של תקופת הביצוע.הבלעדי לאחר השלמת כל שאר העבודות, תוך פי

בפיצול תקופת "המזמין" לא ישלם לקבלן כל תוספת עבור התארגנות מחדש או עבור כל הוצאה אחרת הכרוכה 
בודה, ול העצוע או בפיצתקופת הביהביצוע ו/או בפיצול העבודה. התשלום עבור העבודות שתבוצענה בפיצול 

ן, ולא תשולם כל תוספת למחירי היחידה בגין פיצול העבודה ישולם אך ורק עפ"י מחירי היחידה שבהצעת הקבל
 או פיצול תקופת הביצוע. 

 תאום עם קבלנים אחרים  57.10

או ע העבודה מקביל לביצוע עבודת הקבלן עפ"י מכרז/חוזה זה, יועסקו ברחובות בהם מתוכננת לביצויתכן וב
 ם נוספים ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים. קבלניבסביבתם 

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

 בלן ף הצעת הקהיק 57.11

במפרטים ובכתב הכמויות שבמכרז/חוזה כניות, תותכלול את כל העבודות המתוארות ומפורטות בקבלן הצעת ה
צעה אשר לא תענה על ההמזמין יהא רשאי לפסול זה. על הקבלן למלא במלואם את כל סעיפי כתב הכמויות. 

 בדק ותפסל על הסף. יתנאי זה לא ת
וך ו הבלעדי, להוסיף, במסגרת חוזה זה, סמוך לביצוע ותל דעתו, לפי שיקודי בא כוחהרשות בידי המזמין ו/או בי

כדי הביצוע, עבודות נוספות והקבלן מתחייב לבצען בהתאם למחירי היחידה שיופיעו בסעיפים המתאימים בכתב 
ל הזכות לבטכמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות לשנות את היקף הכמויות בכל סעיף בנפרד, את  הכמויות.

, ישמש עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלןיף מסוים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שהדבר או סעכליל פרק 
 . הכל בכפוף להוראות חוזה ההתקשרות ביחס לשינויים

 הקבלן בדיקת התנאים והקרקע ע"י  57.12

, הום, התשתיתמפלס מי תרואים את הקבלן כאילו ביקר באתר העבודה, בדק את התנאים, סוג הקרקע, רום 
קרקעיים והעיליים, המבנים, -רותים התתישישים, המדרכות, המשטחים, האספלט, הריצוף, מערכות ההכב

 . הבתים והמתקנים הקיימים באופן יסודי וביסס את הצעתו על בסיס בדיקתו הנ"ל
זג הוא, תנאי מתנאי כל שהמזמין לא יכיר בכל תביעות, כולל הארכת משך ביצוע העבודה, הנובעות מאי הכרת 

 ניות ובשאר מסמכי המכרז/חוזה. כוויר, כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בתוהא
 מניעת הפרעות  57.13

דה הסדירים באזור העבודה ויבטיח בצרכי החיים והעבו מרביתהקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות 
השטחים הפרטיים  ילים,הדרכים, השבפשית לכל תנועה חופשית ורצופה בכל הדרכים באזור וגישה חו

העבודה, במשך כל זמן ביצוע העבודה ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים ואי ווהציבוריים והמבנים שלאורך ת
ות מספר מספיק של פנסים בפינות ולאורך התעלות למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. בלילה יש לתל

 המגודרות. 
ריע ל פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפניח עבודות או להלא לבצע עכן מתחייב הקבלן ש-כמו

לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, הפרעות לחיים 
 ם מגרשים פרטיים ולשפוך עפר על פני השטח וכד'. התקינים בתחו

רי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם במחי אלו תכללנה לוי תנאיםכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במי
 נפרד. עבורן ב

כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן להארכת משך ביצוע העבודה בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל -כמו
 למניעת הפרעות. האמצעים 
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 תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים  57.14

אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים  מטרה רים והן לכלציוד וחומכל תנועה, הן לצרכי העברת 
 לי גומי. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. בגלג

 יםומת לבו של הקבלן לעובדה כי על המשאיות והציוד שלו יהיה לעבור דרך רחובות וכבישכמו כן מופנית תש
 ימנע מטרדים מתושבי המקום. ביבה. על הקבלן להתאים את תנועותיו והובלותיו כך שים בסובישובהעמק מגדל ב

מויות ולא ישולם כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאים אלו תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכ
 עבורן בנפרד. 

 הסדרי תנועה  -עבודה בכבישים  57.15

טרת על הקבלן הגבלות ותנאים כפי שיידרש ע"י המזמין ומשחולו ום כבישים יאורך ובתחעבודה לביצוע בעת 
 מפורט להלן.  ואשר חלקם ישראל

ן שתאפשרנה המשך באופכל דרכי הגישה לאתר העבודה, במידה ותידרשנה, בכל קטע, תיסללנה ע"י הקבלן  .א
כל שלביה, ה על ביצוע העבודכל תקופת תנועה חופשית, רצופה, שוטפת ובטוחה של כל סוגי כלי הרכב, במשך 

 בכל שעות היממה.  

בקווי התנועה הסדירים של חברת אגד, או חברת תחבורה ציבורית אחרת שהיא  ידרש שינוייבמקומות ש .ב
ודתו מראש עם החברה, ולקבל את אישורה והסכמתה לנושא כיון באזור, על הקבלן לתאם את עביבעלת הז

 ם אחר. התקנה זמנית של התחנות במקו

ע"י צינור,  ו/או חציית הכבישלאורך כביש, בתחום כביש,  ו/או ביוב הנחת קו המים נדרשתמקומות בהם ב .ג
לב הקבלן תבוצע בשני שלבים כאשר בכל ש העבודה תעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח. חצייה

שטח  העבודה. כל הלך ביצועיכשיר מסלול עוקף זמני כדי לאפשר תנועה חופשית, שוטפת ובטוחה בכביש במ
ישארו עד השלמת ביצוע תיקוני הכביש באספלט. ימסלולים עוקפים  יחתם ויסומן כמפורט להלן.יהעבודה 

 השטח למצבו הקודם.  בסיום העבודה הקבלן יפרק את כל המסלולים העוקפים הזמניים ויחזיר את

טים זוהרים ן וסרעות שחור לבחביות צבויתחם ויסומן ע"י תמרורים, שלטים, מחסומים, יכל שטח העבודה  .ד
ע"י מע"צ, מהדורה אחרונה.  להצבת תמרורים שהוצאוכל סידורי האזהרה הדרושים לפי המדריך 

י התיחום והסימון שהקבלן פנסים מהבהבים אדומים. כל אמצע המחסומים והחביות יוארו בלילה ע"י
 ישתמש בהם חייבים באישור מוקדם של המפקח. 

ע"י  כוונת התנועה, יחולו כל ההוצאות והתשלומים שיידרשוים להוטר או שוטרש הזמנת שבמידה ותידר
לרבות  משטרת ישראל על הקבלן, לא ישולם עבורן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה

 . שו עזרים לטובת הסדרת התנועה כגון עגלות חץ ו/או כל פרט אחרבמקרה ובו ידר

 ידרשינורות וכד'. במידת הצורך הקבלן יר, חומרים, צות עפהכביש ערימ רמו בתחוםבשום מקרה לא יוע .ה
לאחסנה זמנית למקום שיורה המפקח.  להעביר את החומר החפור וחומרים שישמשו אותו לביצוע העבודה

 ך חניית כלי רכב, ציוד מכני כבד ו/או כלי עבודה אחרים. לא תורשה בתחום הדר

תי פוסקים של הקבלן בכל שעות היממה ובמשך כל רה בלפיקוח ושמי יהיו תחת כל שטח העבודה והמתקנים .ו
 ביצוע העבודה.  תקופת

שימוש באמצעי אי  הקבלן בחתימתו, על מכרז/חוזה זה, מצהיר בזאת כי ידוע לו שחסימת כבישים ו/או .ז
עד כל לפצותו ב הרה, התראה ושילוט מתאימים מהווה עוון פלילי וכי הקבלן משחרר את המזמין ומתחייבאז

המזמין בקשר לנזקים שייגרמו ע"י עבודות  ת ופעולות העלולות להיות מוגשות ע"י צד שלישי כנגדתביעומיני 
ממצב הקווים בגבולות  הנחת הקווים, אחזקתם ו/או אי כשירותם או ע"י כל סיבה שהיא אחרת שנובעת

  ב עבודתו.הכביש. הקבלן יהיה האחראי הבלבדי עבור כל הנזקים שיגרמו עק

מעבודתו למיסעת הכביש  תוצאהראי הבלבדי ויתקן על חשבונו את כל הנזקים שיגרמו כה האחהקבלן יהי .ח
יקוז, קרקעיים והעיליים הקיימים, לתעלות הנ-על כל שכבותיה, לשוליים, למערכות השירותים התת

 . למצבם קודם לשביעות רצון המפקח לקירות ו/או מבני הכביש האחרים ויחזירם

ל דעתו המוחלט, רשאי שהי עבודה או תיקון שיורה לו לבצע המפקח, לפי שיקואיזו בלן לא יבצעבמידה והק .ט
 והעבודות.  במלוא הוצאות התיקונים המפקח לבצע עבודה זו באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן

ומים אות והתשלההוצ מלוא, יחולו הכנת תכניות להסדרי תנועה ע"י מתכנן הסדרי התנועהמידה ותידרש ב .י
לרבות עלויות  חיר הכולל של העבודההקבלן, לא ישולם עבורן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במו על שיידרש

 . שוטרים וכן עלויות בגין עגלות חץ ו/או כל הסדרה אחרת נדרשת

 

גד ההוראות שפורטו לעיל, עמידה בדרישות שידרשו ע"י הרשות המקומית, משטרת ישראל, א כל הדרוש לקיום
אה של הקבלן ועל חשבונו, יהיו באחריותו המל ת אחרת(, וכל רשות מוסמכת אחרת,יבורירת תחבורה צ)או חב

 בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. עבורן לא ישולם 
ת ום ההוראולעבודה ו/או למועד השלמתה עקב קי םלהיגרן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים על הקבל

 ב הנ"ל לא תובאנה בחשבון. קדה ע. תביעות לפיצוי כלשהוא ו/או הארכת זמן ביצוע העבורישותועמידה בד
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 בא כוחו של הקבלן   57.16

דרש, בכל י, אם הדבר יהלילהמשך שעות הקבלן ימנה בא כוח מטעמו, שימצא באתר במשך כל שעות היום, וב
כוחו של הקבלן יקרא בחוזה זה:  ל. באבא הכוח הנ"ב מי הוא תקופת ביצוע העבודה. הקבלן יודיע למפקח בכת

שיון כדין ממשרד העבודה, ובעל ניסיון קודם יל העבודה יהיה מנהל עבודה מוסמך, בעל ר"מנהל העבודה". מנה
 ל הקשור לאופי, סוג העבודה והיקפה. מוכח בביצוע עבודות דומות, בכ

ו, שיהיה בעל הכשרה של מהנדס מטעמ מנהל פרויקטע עבודות בנוסף למנהל העבודה, ימנה הקבלן לצורך ביצו
סיון מוכח יהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי מוכח של חמש שנים לפחות, בעל נמוסמך, רשום בפנקס המ

א חוזה זה )להלן: "מהנדס הביצוע"(. מהנדס הביצוע יימצא באתר בביצוע עבודות מן הסוג של עבודות נשו
חתום ע, וישמש כנציגו הבכיר של הקבלן. "מהנדס הביצוע" יהביצוך כל תקופת בודה, במשהעבודה, כל שעות הע

, ועל ביצוע על מכתב התחייבות למזמין שהעבודה תבוצע בהשגחתו ותחת פיקוחו והוא האחראי על הביקורת
 . אם לדרישות המפרט והתוכניותהעבודה בהת

 זהירות  אמצעי 57.17

לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים בור ועובדים והציהעבודה, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות ה
ודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת הצינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד מניעת תאונות עבל
לן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת פירה וציוד מכני וכו'. הקבח
לחוקי התכנון קנות וההוראות של משרד העבודה ואלו הנדרשות בהתאם כל התיד על קיום בודה ויקפיצוע העב
 הבנייה.  ו

ים, דיפונים בחלק מהקטעים כדי לאפשר את ביצוע העבודה, הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות ועוקפות, פיגומ
תאונות בור מהזהיר את הצרה, כדי לשלטי אזהרה כנדרש, לרבות שמיוותמיכות, מעקות, גדרות זמניות, אורות 

 רות, תעלות, ערמות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. פירות, בוחהעלולות להיגרם בשל הימצאותם של 
ר רשימה של כל אמצעי הזהירות, הדיפון, עביר הקבלן למפקח לאישוילפני תחילת העבודה בכל קטע וקטע, 

לילות הקבלן יתלה ו/או יציב הם. בנדסי מלא שלל תכנון ההשתמש, כוללהתמיכות והשלטים בהם בכוונתו 
תעלות המגודרות. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הפינות ולאורך פנסים, במספר מספיק, ב

החפירות, לישר את הערמות ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר תעלות וההקבלן למלא את כל הבורות, 
 . עבודההוע ובסביבתו כתוצאה מבצ

ה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט, ביצוע העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה ובני תקופתבמשך כל 
להקטין את רוחב  עובדה שהקבלן נדרש לבצע את החפירה עם דפנות אנכיות ככל האפשר כדיהובעיקר לאור 

טות, כולל התמוטני מפולות והחפירה מפעליון, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת ההתעלה בחלק 
לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע תמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה ודיפונים 
אמצעי הדיפון והתימוך טעון חתימתו של יועץ הוראות התקן הישראלי לחפירה ליסודות. תכנון כל והטבעי, 

אדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של חקת הן לדאוג להר. על הקבלשר יועסק ע"י הקבלן ועל חשבונואקרקע 
תה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח הספקת ' משפמ 2.0פחות ל

עת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי גנה מרביים לעובדיו, בהאמצעי 
 ן וכד'. עי מגתמיכות, כובתא הגנה, בשימוש 

אנשים, לבעלי חיים ולרכוש עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש קבלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגרם לה
עכב ליו. לעומת זאת המזמין שומר לעצמו את הזכות המזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אלו

שחרר יתובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל או ה ח בין התובעשא לוויכותשלום אותם הסכומים אשר יהוו נו
ר סמכא ברק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר המזמין 
כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת רצון המזמין.  תלשביעו

מתאימה והמזמין  באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת בטוחנפגע יקט כלשהו שאוביליים פיצו
של שא באחריות כלשהיא בגין נושא זה. אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הינה הפרה יסודית ילא 

 נאי החוזה, והמזמין יהיה רשאי מיד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן. ת
עלול הל כל אדם אחר את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או ש לפטורעיף זה כדי בהוראת ס יןא

 להיפגע  כתוצאה מעבודתו של הקבלן.   
ומלא של אמצעי הזהירות כמפורט במסמך זה, פני תחילת העבודה ובכל מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ל
ת דעת ואישור, ויבצע את כל ת חווהעבודה לקבלשל משרד  זמין הקבלן על חשבונו את מפקח הבטיחותי

 נחיותיו. ה
ם אחד או יותר מן התנאים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחיל את ביצוע העבודה ויש לפנות למזמין אם לא התקיי

 בנושא.
מרים החוואם לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, רואים את העלות הכוללת של העבודות, הציוד, כל מקרה, וגם ב

להלן, ככלולים במחירי היחידה  57.17עי זהירות כמפורט לעיל בסעיף זה ובסעיף מס' ת אמצייבים מנקיטהמתח
 כמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.ההשונים שבכתב 

 בטיחות וגהות בעבודה  57.18

ה מו ממונה בטיחות, המוסמך ע"י הרשויות הרלוונטיות, לצוות עובדיו. תפקידו של ממונהקבלן ימנה מטע .1
ן באתר העבודה בטיחות ולטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבל כנאמןיהיה לשמש  הבטיחות

 ובסביבתו )להלן: "ממונה הבטיחות"(.
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נים בחוקים, ובתקנות הבטיחות הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוג .2
קודת הבטיחות בעבודה ; פ1954ל העבודה הפיקוח ע בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק  ארגון

 עגורנים; תקנות  ציוד מגן אישי; עבודה במקום מוקף; עבודה ברעש ועוד.; תקנות הבנייה; תקנות  ה1970

ל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן במהלך כ .3
שיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות יים ולתיקון ליקוות אחראי הבטיחות. בנוסף יהיה ממונה הבטיח

 עובדי הקבלן.

לן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, ו/או כפי  הקב .4
יוד אבזרי בטיחות, כלי בטיחות, צ -חוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן שנדרש  עפ"י כל 

הדרוש ו/או שיומלץ ע"י ממונה  עליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר נוסףוד, נעובדים, ביגמגן ל
 הבטיחות של הקבלן לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.

בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור כל הציוד שבשימושו,  הקבלן ידאג לבדיקה ע"י .5
מפלסים,  טרקטורים, דחפורים, מחפרים, מעמיסים )שופלדוזרים(,כני, רה וחציבה מציוד חפי כולל:

מפזרים, מכבשים, מדחסים, מיכלים, מתקני הרמה, ציוד ואבזריו, עגורנים, משאיות, סולמות, פיגומים, 
וסף חר ו/או נ, דיפון חפירות, הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד אתמיכות
 עבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.אתר השיהיה ב

ן ימציא ויחזיק באתר העבודה במצב המתאים לשימוש מיידי, ציוד של עזרה ראשונה, כולל רכב הקבל .6
ן רפואי או לבית חולים בשעת חרום. לפחות אחד מעובדיו של הקבלן, בכל שישמש לפינוי נפגעים למתק

 אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. ן דודר הכשרה במגעובד שעב משמרת, יהיה

אזהרה עפ"י כל -ישלט ויגדר את כל השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן הקבלן יסמן, .7
, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אבזרי בטיחות אחרים דין, כגון: מחסומים, זוהרונים

 הבטיחות של הקבלן. ממונהיומלץ ע"י  ידרש ו/אוכפי שי

מוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים, מלגזות או כל ציוד נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הס .8
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת  אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל.

גורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ים לעכגון: מאותתם נלווה, הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אד
 י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.רק ע"

מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר העבודה, הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, ו/או  .9
מו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר ון. כוקבוצות סיכי סוגיהם כולל סימונם והפרדתם עפ"

 בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט. העבודה

י האש, לרבות מטפים שיהיו באתר הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכב .10
 בי האש.את מכלת רישיון משנתית וקבהעבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ו

הדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה  הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, ידאג ל .11
ן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם ( לעיל וטיפול בו. כמו כ9ובשימוש  בציוד  כיבוי  אש כאמור בס"ק )

 בציוד מגן אישי.שתמש ת עליהם  להבה  המוטלקיבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את  החו

ו כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יתואם עם הרשויות הרלוונטיות מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, א .12
 ובאישור ממונה הבטיחות של הקבלן. 

 ין בהתאם לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, מתקני שירותים, מתקני מי שתייההקבלן יקצה ויכ .13
ם ו/או על פי הסכם י שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגהות לעובדים, כפתקנים נוספיורחצה ומ

 ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.

ו/או לטפל ברשת  רסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוקקבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפ .14
מוסמך, לרבות עבודות הארקה, עבודות   שמלאיטיפולו של חי שמחייב החשמל ו/או בכל אבזר חשמל

ור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות הקשורות לחיב
 חוק החשמל.

מספר ימים מראש, עם המזמין ו/או מי שהוסמך על ידו, גישה לאתר לצורך ביצוע על הקבלן לתאם,  .15
 ה.העבוד

בטיחות  שלו או מכל אדם חותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת ממונה הע בטייסלק כל מפגהקבלן  .16
 המוסמך לכך מטעם המזמין.
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אונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי הקבלן ידווח, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, על כל אירוע מסוכן, ת .17
. ממונה הבטיחות של הקבלן וכו' צירת העבודההמשך או עלמפקח, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, 

 ח חקירת תאונה.יעביר מיידית למזמין דו"

על ימי עבודה,  3-הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, ידווח למשרד העבודה באופן מיידי, ולא  יאוחר מ .18
 כל התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למזמין.

ר א את תקינות כלי העבודה, האבזרים והציוד הנלווה אשיווד בטיחות שלו,ת ממונה ההקבלן, באמצעו .19
 משמשים את עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

ם, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  תעסוקתית תחול על אחראיות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדי .20
 הקבלן בלבד.

תיאום ר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא יבוצעו ללא ג אויאו בתנאי מזות הלילה עבודות בשע .21
מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח, כאשר במהלך ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו השוטפת של ממונה 

 הבטיחות של הקבלן.

חות נושאי בטיהקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו ב .22
 ים באתר העבודה.ם לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימקשוריוגהות ה

הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד 
כל זה, ו/או ים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה לחוק

ת באתר העבודה עפ"י הנדרש על פי הוזכר לעיל, ו/או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהו שלא  נוהל אחר
שאי להורות על הפסקת דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יהיה ר

פסקה ע"י לא הובהם העבודה ת במקרים כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגהות, וזא
 הקבלן.

שי בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך, הקבלן יהיה "מבצע הבניה" וקבלן רא
 העבודות. והוא יהיה אחראי באופן מלא לכל תחום הבטיחות באתר 

לפעם   מפעם ו/או שתינתןבחוזה זה מובהר בזאת כי  שום  דרישה  בתחום  הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור 
אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן  מאחריותו לקבלן על ידי המזמין, ו/או המפקח, לא תטיל 

באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו הבלעדית על פי החוזה  ו/או  על פי כל דין לבטיחות עובדיו 
 על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

 ים לקום והחזרת השטח למצבו הקודם שעתידים קיימים וריות למבנאח 57.19

קרקעיות או בהקמה. הקבלן -קרקעיות ועל-ות מבנים ומתקנים קיימים ומערכות תשתית תתבשטח עשויים להי
ם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור על יבדוק ויוודא את מיקומם, בין שה

 מים הנוגעים בדבר. מהגורשור לחפירה ן לקבל אישלמותם. על הקבל
לסימון כל התשתיות התת קרקעיות והמבנים  מוסמכים וכן האחריותאיסוף מידע ותאום עם הגורמים ה

נים, המתקנים ומערכות התשתית הנ"ל, כולל דיפון וכל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המב הקיימים
 פוצה על כך בנפרד ע"י המזמין. לא י ן בלבד והואם על הקבלהחפירות שתבוצענה ע"י הקבלן, חלי

-בלבדית לבדוק ולוודא את מקומם של כל הבניינים, המבנים והקווים העיליים והתתעל הקבלן האחריות ה
מנע מכל פגיעה יבין שאינם מסומנים, לשמור על שלמות יסודותיהם ולהכניות ווקרקעיים בין שהם מסומנים בת

ו כל נזק יומיים במקום. על הקבלן לתקן בהקדם על חשבונ-היום החייםך התקין של פרעה למהלבהם, וכן מכל ה
ינים, למבנים ומתקנים קיימים ולרכוש התושבים בתחום מגרשים פרטיים. כל ההוצאות ישיגרם ליסודות, לבנ

ישולם  מויות ולאכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכהכרו
 כובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה. רד. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עין בנפעבור

ו/או תת קרקעיים או הצטלבות  בכל מקרה של עבודה ליד מתקן, יסוד, בית, מבנה ו/או מערכות צנרת עיליים
מיוחד ויתמוך אותם וידאג  דיפוןאת החפירה בוך וידפן לגילויים, יתמ םבידייאיתם יבצע הקבלן חפירת גישוש 

 תקינה בהתאם להוראות המפקח באתר והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר. לשלמותם ולהמשך פעולתם ה
למצב שבו היה לפני תחילת העבודה, עליו לתקן, לשקם,  על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד

מדרגות, המדרכות, אבני שפה, כבישים, דרכים, וא, המכל סוג שה ת והקירותלהקים ולבנות מחדש את הגדרו
בכבלים  הטלוויזי, משטחים, קווי מים בכל הקטרים, קווי ביוב וניקוז, קווי חשמל, תאורה, טלפון, שבילים

ם או קלקל בגלל תנאי העבודה ולהרחיק כל פסולת. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחירוכדומה שפרק, הרס 
 השונים.  יחידהול במחירי היהיה כל

סעיף זה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב  כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י
ות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי כן, לא תוכרנה כל תביע-הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו

 דרישות סעיף זה.
ת הפועלים בשטח. כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון, בע ורמיםעות לשאר הגלגרום הפרהקבלן מתחייב שלא 

הגשת הצעתו, את כל ההוצאות הנוספות שתגרמנה לו וההפרעות והעיכובים העלולים לנבוע בגין תאום הפעולות 
 זה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי אחר בשל כך. לפי סעיף 

 משרד שדה  57.20
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מינימליות  מושו הבלעדי של המפקח מבנה או צריף, במידות כלליותה לשיבאתר העבוד פק ולהציבעל הקבלן לס
ני מ', עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ויהיו אטומים בפ 2.20 מ' ובגובה 3.0x4.0 של

 מים ורוח. 
 המבנה יצויד ע"י הקבלן בריהוט הבא: 

 במנעולים ומפתחות וידותמגירות המצ ס"מ עם  160x80 ולחן משרדי בגודלש 1 -
 כסאות 5 -
 כניותומתלה לת 1 -
 מזגן חלון -
 ארון פלדה בעל שתי דלתות מצויד במנעול ומפתח 1 -
 פריטי ציוד נוספים כפי שידרשו ע"י המפקח -
 המשרד והארון ימסרו לידי המפקחמפתחות  -

ובות בהם תבוצע העבודה, ם לרחעבודה, בהתא. במהלך ההמבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע
המבנה ולהעתיקו ולהקים אותו מחדש במקום אחר. הקבלן יהיה אחראי לשמירת המפקח יורה לקבלן לפרק את 

 או במנורות "לוקס" או גז.  יומי ולתאורתו בחשמל-קיונו היוםיהמבנה, לנ
כוש הקבלן ועליו לפרקו שאר רד. המבנה ייבורו בנפרכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם ע

 תה ובאישורו של המפקח. ולסלקו מאתר העבודה עם השלמ
 מים וחשמל  57.21

ר תבוצע על ידי הקבלן, כדי להסיר כל ספק מודגש בזה שאספקת מים וחשמל לביצוע העבודה ולכל עבודות העז
ם להספקת מים דרושיל המתקנים הלספק את כעל אחריותו ועל חשבונו. על הקבלן לעשות את כל הסידורים ו

 וחשמל סדירה לעבודה. 
אות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תיחשבנה ככלולות במחירי עבור מילוי הור

 ת. היחידה השונים שבכתב הכמויו
 מדידה וסימון  57.22

על בסיס  קבלן,בודה יסמן התחילת הע במפרט הכללי. לפני 570016 תשומת לב הקבלן מופנית לנאמר בסעיף
ים הדרושים לביצוע הקווים המתוכננים. תשומת לב הקבלן כניות, את הסימונוהסימונים והאיתורים שבת

ימסר לקבלן כל יה, עבודות חידוש מדידה וכי לא מופנית לעובדה כי לא תבוצענה ע"י המזמין, לפני תחילת העבוד
ו כבסיס לתכנון ולהזמין אצלו, על חשבונו, ששימשאת המדידות דד שביצע סימון בשטח. הקבלן רשאי לפנות למו

ת המדידה והסימון הדרושות לביצוע העבודה. באותם מקומות שיורה המפקח, ימדוד הקבלן מחדש את עבודו
חתכים כנדרש על ידי המפקח, בין אם יהיו אלו עבור קווים בתוואים המסומנים ויכין תכניות אתר חדשות ו

ת חדשות שתוכנה ע"י כניווים חדשים וברחובות שלא נכללו במסגרת המכרז. תבתוואם יהיו אלו ות ובין אכניובת
קבלן דרש חיבור אל קוים קיימים על היהקבלן לפי הוראות המפקח תהיינה ממוחשבות במלואן. בכל מקום שי

 שר אתח יבדוק ויאיות. המפקכנווים הקיימים ולסמנם על גבי התולחפור, לגלות, לאתר ולמדוד מחדש את כל הק
 מאת המפקח, יחל הקבלן בביצוע העבודה.  נכונות המדידות והסימון. רק לאחר קבלת אישור בכתב
צוע( ממוחשבות כשהן כוללות את כניות עדות )לאחר ביובסיום העבודה ימדוד הקבלן )ע"י מודד מוסמך( ויכין ת

  לעיל. 57.066 ש בסעיףכל העבודות שבוצעו על ידו על כל פרטיהן, לפי הנדר
ת יעסיק הקבלן בקביעות, במשך כל תקופת ביצוע כניוורך ביצוע כל עבודות המדידה, הסימון ועדכון התלצו

הנ"ל ימצאו בקביעות כל הציוד, העבודה, מודד מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק העבודה. בידי המודד 
מדידה. על המודד יהיה דות ההדרוש לעבו וכח העזר המכשירים והתוכנות הדרושות לעבודה במערכת ממוחשבת

 סיבה שהיא וזאת עד להשלמת העבודות ומסירתן למזמין. לחדש כל סימון אשר נעלם מכל 

ם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן כל עבודות המדידה והסימון טעונות אישור בכתב מאת המפקח, אול
 מאחריותו לנכונותן. 

בצע על חשבונו כל תיקון במדידה ובסימון, אם היה ללטת ועליו ין היא מוחאחריות הקבלן למדידה ולסימו
 כניות. ומשגיאה )של כל צד שהוא( ואם כתוצאה משינוי בת כתוצאה

רטוטים כנדרש וכן עבור כל המדידות הנוספות לא ישולם בנפרד עבור עבודות המדידות והסימון כולל הכנת ש
דה, ומסירת דיסקטים ואורגינלים העבו תקופת ביצועבמשך כל  דרשנה, וכן עבור העסקת מודד מוסמךישת

ורן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. ביצוע עבודות המדידות למפקח, וההוצאות עב
יכוב ביצוע העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה לפי לוח הזמנים שיקבע, או והסימון והשרטוט לא יהיה עילה לע

 בודות. יך גמר העלדחיית תאר

תוך שבוע מיום קבלת ההוראה לכך מאת הקבלן את המדידות והסימונים הנדרשים בכל שלב שהוא  ביצעלא 
מוסמך, רשאי המפקח  המפקח ו/או מיום סיום העבודה ו/או אם המודד שיועסק על ידי הקבלן לא יהא מודד

וצאות הכרוכות כל ההאת הקבלן ב יו ולחייבלבצע את המדידה והסימון והשרטוט ע"י מודד מוסמך שיבחר על יד
זמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי, או לגרוע מאחריותו הבלעדית של , מבלי שיהא בכך כדי להטיל על המבכך

  .הקבלן לעבודות המדידה והסימון, כאמור בסעיף זה

 חומרים ומוצרים  57.23

 טיב החומרים והבדיקות  .1
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 מקור חומרים 

ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ח הן קדם של המפקישורו המוהקבלן חייב לקבל את א
ס לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב ביח

תו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר אם אין אותם החומרים המובאים מאו
סוג שהוא אלא  . לא ירכוש הקבלן חומרים מכלספק מיד חומרים במקומםבלן י, והקלמפרט ם מתאימיםהחומרי

 באישור מוקדם מאת המפקח.

 התאמה לתקנים 

לדרישות התקנים כפי שנדרשו מסמכי  יתאימומבלי לגרוע מהאמור במסמכי החוזה, יהיו כל החומרים חדשים ו
 החוזה. 

לסוג המובחר של החומר אלא אם צוין במסמכי  ומרים, יתאימו החשל חומריםאם מצויים בתקן יותר מסוג אחד 
 וג אחר. החוזה ס

חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים או מפרטי מכון מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם 
ת למפרטים האמורים אלא אם כן נדרשת במסמכי החוזה התאמה לתקן זר או דרישות מיוחדו לתקנים או

  נוספות.

 ל הקבלן. התאמת החומרים לתקנים ולדרישות מסמכי החוזה חלה ע חה שלחובת ההוכ

 תו תקן 

 חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן ישראלי כלשהו ישאו תו תקן. 

ו קיימות לגביהם דרישות מיוחדות במסמכי החוזה ייבדקו במעבדה חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן זר א
 ון המפקח. ות רצבונו, לשביעלן ועל חשמוסמכת באמצעות הקב

נדרש לגביו תו תקן לא קיימת בארץ תוצרת מסוימת עם תו תקן או למרות האמור לעיל, אם מחומר מסוים אשר 
מרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שחומרים קיימת רק תוצרת אחת כזאת, יהיה הקבלן רשאי להציע חו

 ות רצון המפקח. לשביעעל חשבונו, ת הקבלן ואלה ייבדקו במעבדה מוסמכת באמצעו

בכל מקרה, המזמין יהיה  ם ובדרישות שבמסמכי החוזה חלה על הקבלן.חובת ההוכחה לעמידת החומרים בתקני
לדרישות המפרט ו/או הדין, ולקבלן לא תהא כל טענה  רשאי לסרב לחומרים שלפי שיקול דעתו אינם מתאימים

 ך.ו/או תביעה כלפי המזמין בשל כ

 ודה והעב טיב החומריםבדיקת 

המפקח לכך, באמצעות מעבדה מוסמכת, את כל בדיקות  הקבלן יבצע, ביוזמתו הוא ומבלי להמתין להוראת
לדרישות המפרט והתקנים ים והעבודה המעבדה והשדה )לרבות נטילת הדגמים( הדרושות להוכחת עמידת החומר

 מפקח. זאת השידרוש  כפיפרט ו/או במ המחייבים. תדירות הבדיקות תהיה עפ"י הנדרש

 פקח וע"י המעבדה במקרים בהם נדרשות בדיקות מעבדה(. הקבלן ישתמש בחומרים רק לאחר אישורם ע"י המ

 עוד מועד וזאת כדי למנוע עיכוב בעבודה. הקבלן ידאג לכך כי נטילת המדגמים והעברתם אל המעבדה תעשה מב

 התאמה לדרישות  (א)

לה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה כדי להבטיח ות לאו מכל הבחינבלן יתאימהחומרים שיסופקו ע"י הק
מצא המפקח כי החומר המסופק אינו מתאים מבחינת הטיב  העבודה לפי לוח הזמנים המאושר.התקדמות 

ל הפסקת העבודה ועל סילוק החומר מהאתר והחלפתו בחומר המתאים למדגמים שאושרו, יורה לקבלן ע
 ה מיד וללא ערר. לבצע חייב הקבלן אה כאמור,לדרישות. ניתנה הור

 טיפול בחומרים ואחסונם  (ב)

צע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה ואת יתר הפעולות הכרוכות בטיפול בחומר באופן הקבלן יב
 כל חשיפה מזיקה. שימנע כל פגיעה בהם ו

ר לא יגרום פן אשמצד שני באוי רצויה והחומרים יאוחסנו באופן אשר ימנע מצד אחד פגיעה בהם וחשיפה בלת
 תו. להפרעה לתנועה באתר ובשטחים הגובלים או

 דוגמאות  (ג)

 הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או
 בהזמנתם. 
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בין וואה בינן ושמשנה להשהדוגמאות המאושרות תישמרנה במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע ות
וקבלתה ע"י  תוחזרנה לקבלן לאחר גמר העבודה העבודות שתבוצענה. הדוגמאות  חומרים שיסופקו ו/או ה

 המזמין.

 מדידה לתשלום  (ד)

להלן, לא ישולם לקבלן  23.2יקות אשר יפורט בסעיף משנה עבור ביצוע כל האמור בסעיף זה, למעט נושא הבד
 ירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. ת במחשבנה ככלולוות בכך תחבנפרד וכל הוצאותיו הכרוכ

 דמי בדיקות  .2

י בדיקת דגימות, שתוצאותיהן תענינה על הדרישות המפורטות במפרטים ובתקנים הישראליים המתאימים, דמ
  אחוז וחצי( מסך כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה. - 1.5%) עור שליקבעו בשהחלות על הקבלן, נ

על חשבון גם הן ה הבדיקות הנ"ל ותהיינ א תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הלן להמפורטות ל ההוצאות .3
 הקבלן: 

 תשלומים לשרות שדה של יצרני הצינורות  ויצרני המגופים.  -

 מרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה. דמי בדיקות מוקדמות של חו -

 . וכו'(ודה, חסכון נוחות בעבדמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו ) -

 מתאימים לדרישות החוזה.  דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי -

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.   -

בדה שתבצע את הבדיקות. כמו כן, המזמין שומר לעצמו את הזכות ולהזמין את המזמין יאשר מראש את המע א(
רש בסעיפי מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנד יגרע וש בזכות זומיבלי שהשצוען מיב

 החוזה. 

להזמין בעצמו את הקבלן בחתימתו על מכרז/חוזה זה מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי  ב(
 הקבלן. את חשבון ולחייב בהם  בגין ביצועןלשלם יקות מצב ג', כמפורט לעיל לפי שיקול דעתו המוחלט, הבד

  דפי חומרים ופסולת וק עוסיל 57.24

 עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו, לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:  הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל

 עודפי חפירה ועודפי חומרים של הקבלן. 

לפי החלטת טים ו/או כל חומר חפור שאינו מתאים ו/או אינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי המפורט במפר
 מפקח.ה

 כל עפר וחומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח. 

, לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר המצוי או שנוצר באתר העבודה, בין אם עקב עבודת הקבלן או התארגנותו פסולת
 שם ובין אם לא. 

ל ורה לסלקם אשהמפקח י כל חומר זר, צנרת, אבזרים, שוחות מגופים שפורקו, מגופים פגומים, או פסולת אחרת
 ץ לאתר.מחו

ממועד סיום  שעות 24 ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה תוך כל העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן
והפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות העבודה בכל קטע ו/או רחוב. המקום אליו יסולקו העודפים 

ריותו ועל חשבונו, עם כל הגורמים על אחידי הקבלן, -תואמו עללהשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה י
ין זה ישיונות המתאימים ואישור בכתב מראש מהמפקח ומבעל השטח. לענייו לקבל את כל הרהנוגעים בדבר ועל

וש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורש בכתב כי חלקים מסוימים ממנה רואים את העודפים והפסולת כרכ
 העבודה ו/או בקרבתו. באתר מוש המזמין וחסנו לשי)או כולה( יא

ידרש מאתר העבודה, כולל ישתואר לעיל, לפי הוראת המפקח, לכל מרחק שסילוק העודפים והפסולת, כפי 
שבכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה, בין אם הדבר נדרש הפיזור, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה 

 ורו בנפרד. לם עבמקרה לא ישולא ובשום במפורש באותם סעיפים ובין אם 

 זרים( אבונורות, יהספקת חומרים ע"י הקבלן )צ 57.25

סוגי החומרים  שבוע ממועד קבלת צו התחלת העבודה יעביר הקבלן לאישור המפקח את פירוט כל תוך (1)
נורות, ציבמסגרת מכרז/חוזה זה; הכלולות  ( שבכוונתו להשתמש בהם לביצוע העבודות)יצרנים ודגמים

מהפריטים הנ"ל,  המפקח בכתב, לכל אחד ישורא קבלת . רק לאחרים שוניםאביזרורת, שוחות בזרים לצנא
יוכל הקבלן להזמינם ולספקם לאתר. המפקח יהיה הפוסק המוסמך היחיד להחליט ולקבוע אם המוצרים, 

א חומרים של כניות, ובכתב הכמויות.וצעים ע"י הקבלן, מתאימים ועונים על הדרישות במפרטים, בתהמו
לן ועל חשבונו והוא לבדו ישא בכל קח ויובאו לאתר ע"י הקבלן, יסולקו מן השטח ע"י הקבי המפיאושרו ע"

 גרמו עקב כך ללא קבלת כל תמורה או פיצוי. יההוצאות שי
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קטלוגי וכד',  מפורש חומר שעל הקבלן לספק, לפי ציון שם יצרן, דגם, מס'בכל המקומות בהם הוגדר ב (2)
שר תחליפים שווי ערך. המפקח יבדוק את הצעת הקבלן ויא המפקחציע לאישור ן רשאי להיהיה הקבל

, הוא בעל איכות שווה לזו של המוצר הנדרש, או טובה ממנו ףתחליפים אלו רק אם ישוכנע בעליל שהתחלי
את . לא הוצע על ידי הקבלן תחליף, או לא אישר המפקח ול דעתו המלא והבלעדי של המפקחוהכל לפי שיק

 ת המוצר שנדרש מלכתחילה. אהקבלן לספק ה על שהוצע, יהי התחליף

יותר מהמוצר המקורי,  גם כאשר עלות התחליף שהוצע, ע"י הקבלן ואושר ע"י המפקח, יקר בשום מקרה, 
 ן זכאי לכל תוספת מחיר. שהיה עליו לספק, לא יהיה הקבל

הנחת הצנרת לו ל נים הדרושיםיוד ולמתקהיצרן, באמצעות שרות השדה שלו, ידריך את הקבלן באשר לצ (3)
ובניית השוחות. כמו כן ייתן רשימה מפורטת של כל הפריטים וחיבורה לשוחות ולאבזרי הצנרת השונים, 

עדו להבטיח פעילות תקינה של הקו כפי וכל אבזרי הצנרת המתחברים לצינורות ולשוחות המוצעים שנו
 שהוגדר במפרטים. 

 עדכני. ראלי ת תו תקן ישייבים לשאכל החומרים שיספק הקבלן ח (4)

יות ספק מורשה של היצרן. כתב הרשאה והסמכה של הספק ממנו הקבלן ירכוש את החומרים חייב לה (5)
 הספק יצורף ע"י הקבלן לרשימת החומרים שיעביר לאישור. 

 ות. לפח ISO 9000 ספק, ממנו הקבלן ירכוש את החומרים )על שניהם(, חלה החובה לשאת תקןעל היצרן וה (6)

כולל, בין השאר עובדים ק, ממנו ירכוש הקבלן את החומרים, יעמוד שרות שדה הו הספת היצרן ו/אלרשו (7)
גי לרבות הרכבת והתקנת כל סו מיומנים להנחיה של הקבלן בעבודות הנחת הצינורות ובניית השוחות,

י יהיה רשא האבזרים והמחברים הנדרשים כמצוין במסמכי מכרז/חוזה זה. המזמין באמצעות המפקח
 ר עם שרות השדה, ללא חובת דיווח לקבלן. ר ישיבקש להיות

ויהיו חייבים בחובת  ו שרות השדה יהיו מצוידים בציוד לביצוע בדיקות כמפורט במפרטים,הקבלן ו/א
 קח. דיווח על תוצאות הבדיקות למפ

ו לא יפחת המלאי של חייב להיות מחסן ומלאי מובטח, בכל תקופת החוזה. חומרים המפורטים לעיל לספק (8)
 זה וזהח מהחומרים נשוא מכרז 50%של  שיעורמ

שנים לפחות ממועד מסירת  10 נורות, לשוחות ולאבזרים, לתקופה שלירים לתת אחריות לצעל יצרני החומ (9)
 .העבודה למזמין

רוש בדיקה ואישור על חשבון הקבלן ממעבדה מוסמכת )מכון התקנים, הטכניון מכון המזמין רשאי לד (10)
פריט או יחידת דעתו הבלבדי( של כל  אחרת לפי קביעת המזמין ושיקולעבדה ראל, ו/או מולוגי לישטכנ

חומר שהקבלן עומד לספק. נדרשה בדיקה כאמור, לא יובא החומר לאתר העבודות עד להמצאת תוצאות 
שימוש  היה החומר באתר העבודות ונדרש בדיקה כאמור, יופסק השימוש בחומר זה, או לא יוחל הבדיקה.

ור מוקדם של המפקח, ת הבדיקה. נדרשה בדיקה כאמור, יהיה הספק רשאי באישתוצאועד להמצאת  בו
יתבטל הצורך  להמציא תעודה מקורית מיצרן החומר, ואם הנתונים בתעודה יענו על דרישות המזמין

 דיקה. בב

 הספק. האמור"י היצרן/המזמין יהיה רשאי בכל עת לדרוש ולקבל אסמכתא על קיום הדרישות בסעיף זה ע (11)
 הסעדים לפי הדין ו/או מסמכי המכרז. ף זה מהווה תנאי יסודי, והפרתו תקנה למזמין את כל בסעי

המוצרים, והמזמין  בחתימתו של הקבלן על הסכם זה ממחה הקבלן את זכויותיו ביחס לאחריות היצרן על (12)
יהיה באמור  ן ולאובהר, כי אילקבלן. י יהיה רשאי לפנות ליצרן ישירות במקרים של תקלות, בנוסף לפנייה

המלאה של הקבלן על כלל העבודות והמוצרים אשר סופקו על ידו לעיל כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו 
 במסגרת המכרז, והקבלן לא יהא רשאי להעלות טענה כאמור.

 שיונות ואישורים יר 57.26

לביצוע העבודה ם היתריוה, התנאים שיונותיהרלפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן למזמין ולמפקח את כל 
יות, מכל הרשויות המוסמכות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי והאישורים לביצוע העבודה לפי התכנ

שיונות והאישורים ימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר כניות והקבלןודרישתו, מספר מספיק של העתקי ת
לם על חשבונו לרשויות את כל ההוצאות יב לשהקבלן מתחי לתנאיהם. הנ"ל על חשבונו ולעבוד בהתאם

שיונות, האינפורמציה והאישורים כאמור לעיל. כל העלויות המתחייבות יושות לצורך קבלת הרוהערבויות הדר
שיון וכו' יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות ישיונות כולל אגרות ריוהרמהפעולות להוצאת האישורים 

או הרישיונות הדרושים השגת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/לם עבורן בנפרד. א ישוה השונים ולירי היחידבמח
 ז.לביצוע העבודות הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תהווה עילה לעיכוב ו/או שינויים בלו"

אות, משרד הברי ,ועפולה מקמגדל הענוף הגליל, ת וחב' מי נעם, עיריכוונת המילה "רשויות" בסעיף זה הינה; 
ויזיה בכבלים(, משטרת ישראל, רשות העתיקות, וכל וחברת מקורות, חברת החשמל, חברת בזק, חברת תבל )טל

 שיון או אישור לצורך ביצוע העבודות. יידרש ממנה רירשות אחרת ש

 יקוח על העבודה פ 57.27
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דגימות  לקיחתב החומרים ובדיקות טילמפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל 
 משכות, ועל הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות נ
הקבלן יהיה לציית להוראות המפקח, אך כל כניות והמפרטים ועל והמפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש הת

 שהי המוטלת עליו על פי חוזה זה. ות כלהקבלן מאחריפוטרת את הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה אינה 
קן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות תוך הזמן שיקבע המפקח על הקבלן יהיה לת

ישור המפקח שהעבודה בוצעה בהתאם לתכניות ולמפרטים, וכי האתר והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר א
ב המפקח. עבודות תיקונים כנ"ל לא תשמשנה עילה לעיכו רצון תו, לשביעותתאים למטרנוקה ונמסר כשהוא מ

 בלוח הזמנים ו/או לדחיית תאריך גמר העבודות. 
 קיון הקווים ישמירה על נ 57.28

ת של פתחי הצינורות. בכל ערב, לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן הקבלן יכין פקקים המותאמים לסגירה זמני
די למנוע חדירת אדמה, לכלוך או בעלי חיים לתוך אלה כעלה בפקקים מונחים בתאת פתחי הצינורות  ה

 נורות. כמו כן, יש לסתום את פתחי הצינורות בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע. הצי
ירת ין וכדומה. לפני מסימדי פעם את החפירות, הצינורות והשוחות מכל לכלוך, פסולת בנ על הקבלן לנקות

 אה של המפקח. ינקה הקבלן את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו המלטוף וה הסופית ישהעבוד
שולם קיון הקווים והשוחות ושטיפה וניקוי בגמר העבודה, לפני מסירת העבודה הסופית, לא ייעבור שמירה על נ

 בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של העבודה שבכתב הכמויות.
 נה בלני משק 57.29

כון, בנושא איסור מסירת יוהש לתקנות שפורסמו, על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי ופניתלב הקבלן מ תשומת
 עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים. 

כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, 
י משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג קבלנ אך ורקעסיק קבלנים להעל ה 1988 תשמ"ט

 המתאימים לביצוע העבודה. 
 להלן לשון התקנות: 

 . "שיון לאחריקבלן אינו מעביר או מסב את הר"...   (8) 2 תקנה

 . שיונויקבלן אינו עושה שימוש לרעה בר (9) 2 תקנה

עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר אינו ל על עבודות שקיבאו מוסר  קבלן אינו מסב, מעביר (11) 2תקנה 
בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם  -ין זה לא יראו בהעסקת עובדים יהקבלנים; לענ רשום בפנקס

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר". משתלם לפי שעור העבודה
המזמין, ולא יחליף קבלן משנה, אלא ב של ר מראש ובכתאלא באישובכל מקרה, הקבלן לא יעסיק קבלן משנה, 

  אמור, הכל לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט של המזמין. באישור המזמין כ
 תוואי ותחום העבודה 57.30

יות. "המזמין" יציין לקבלן את גבולות השטח בו רשאי הקבלן לרכז כנועבודת הקבלן תתבצע, בתחום המסומן בת
 אסר אחסנת ושפיכת חומר חפור ופגיעה במתקנים שלאורךקרה תסניו. בכל מקים את מחחומרים וכלים ולה

ובצידי התוואי בעת ביצוע העבודות. כל ההוצאות הנוספות שתגרמנה לקבלן, מהמתואר לעיל, תהיינה על חשבונו 
 ם לו כל פיצוי ע"י "המזמין". ולא ישול

משא ומתן כדי לקבל את  איתם עבודה ולנהללתוואי ה הקבלן רשאי לפנות אל בעלי החלקות והנכסים הסמוכים
נורות בתחומי חלקותיהם. כל ההוצאות שתגרמנה לקבלן בגין המשא יומרים וצאישורם לאחסנת חומר חפור, ח

 בור השגת רשותם יהיו על חשבון הקבלן לבדו. והמתן והתשלומים שידרשו ע"י בעלי החלקות ע
כספי פיצויים כנ"ל עבור נזקים שיגרמו יכוי להסכמתו לנ ווה אישורחתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מה

 תו, מכל סכום שיגיע לו מ"המזמין" עבור ביצוע עבודה זו. כתוצאה מעבוד
 שילוט לפרויקט  57.31

ן כל אחד וולמשך כל תקופת ביצוע העבודה, שני שלטים מפח מגול באתר העבודות, -על חשבונו  -הקבלן יציב 
סח שיועבר בהתאם להנחיות המזמין ולפי נומ"מ. השלטים יצבעו  3 עוביוב מ' x 2.0מ'  3.0ל במידות מינימליות ש

 ס"מ כדלקמן:  10 כתב באותיות בגודל מינימלי שליועליהם י לקבלן מהמזמין
 ובתו, מספר טלפון וה"לוגו" שלו. כת -חב' מי נעם  -שם המזמין  -

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות -

 ספר טלפוןכתובת ומ שם הקבלן, -

 מתכנן, כתובת ומספר טלפוןשם ה -

 טלפון שם המפקח, כתובת ומספר -

הגודל הסופי של השלט, צורתו, נוסח הכיתוב על השלט, גודל אותיות הכיתוב וצורתן יועברו על ידי הקבלן 
לת לת צו התחבק ימים מיום 14 ר המפקח לפני ייצור השלט. השלטים יותקנו באתר על ידי הקבלן תוךלאישו

שיעוגנו בקרקע באמצעות גושי  3" בקוטרנים וונורות מגולים יקבעו במקומם על גבי עמודים מצהשלטיהעבודה. 
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העבודה, להעתיק את בטון, במקומות שיורה המפקח. במידה והמפקח יורה בכתב על הקבלן יהיה, במהלך 
 השלטים ולהתקינם מחדש במקומות שיורה המפקח. 

ה שלטים, והעתקתם למקום אחר במהלך ביצוע העבודה במידקנת הר ייצור והתבנפרד עבולא ישולם לקבלן 
דרש ע"י המפקח, והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה. בגמר העבודה השלטים יפורקו ויסולקו מן יוי

 הקבלן ועל חשבונו, הכל לפי הוראות המפקח.  האתר, ע"י
 קבלת העבודה עם השלמתה  57.32

ע מושלם של יקוח העליון בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצויג הפלמפקח ולנצ ר למזמין,מסיהעבודה ת
 העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה וידרשו. 

לבצע בדיקה סופית של כל הקווים שיבוצעו ע"י הקבלן, כולל  לפני קבלת העבודה על הקבלן ביחד עם המפקח
העבודה. אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון  סיום "ח מפורט עלהמפקח דו השוחות, שבסיומה יוציא

תנאי בל יעבור למסירת . , על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקחהמפקח
 המפורטים להלן לידי המפקח והמזמין: כל המסמכים ירתעבודה היא הכנת ומס

 סמך.  דד מוומות ע"י מויצוע(, חתמסירת תכניות עדות )לאחר ב -
 נורות פלדה(.  ימפקח )צתוצאות בדיקות רדיוגרפיות, מאושרות ע"י ה -
 אישור שרות שדה של יצרני הצינורות, ואבזרי צנרת לפי העניין.   -
 ע"י המפקח.   םחתו בדיקות לחץ, פרוטוקול -
 רשה. אישור המפקח על ביצוע חיטוי הקווים ושטיפתם על ידי גוף מו -
 ע"י המפקח. של פנים הצנרת המבוצעת ע"י גורם מאושר, החתום CD-וידאו ו"ח צילום וד -
אישור מעבדה מאושרת עבור כל בדיקות הבטון, המצעים, האספלט וכל בדיקה נוספת שנדרשו במהלך  -

 התאם ליומני העבודה.  העבודה ב
 זמין. דו"ח מאזן חומרים, במקרה ואספקת החומרים מבוצעת ע"י המ -
 וני ליקויים.  ת העבודה, כולל עותק של פרוטוקול הקבלה ואישור תיקלקבל אישור המפקח -
 מסירת כתב אחריות לתקופת הבדק.   -
 מסירת דו"ח העדר תביעות ע"י הקבלן.   -
 העבודה.   אישור המזמין לקבלת -

 .  השלמהה לה תעודת , וניתניןלא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן בטרם נתקבלה העבודה בידי המזמ

ן ועל חשבונו ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים כל העבודות המתוארות בסעיף זה יבוצעו ע"י הקבל
 ולא ישולם עבורם בנפרד.  

תהווה אסמכתא לגמר ביצוע ותעודת השלמה קוח העליון על מסירת העבודה חתימת המזמין, המפקח ונציג הפי
 . תגלו לאחר מכן(ים שיט ביחס לפגמ)למע קבלןהעבודה ע"י ה

 2 - זמסמך 
 המפרט המיוחד 

 בודות עפר ע 57.1

 כ ל ל י  57.1.1

ת תעלות עבור במכרז/חוזה זה; חפיר 57הסעיפים הבאים מתייחסים לכל עבודות העפר הכלולות במסגרת פרק 
 הנחת הצינורות והרחבת החפירה לבניית השוחות. 

 ל סוגי קרקע באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיארה בכוזה זה, חפיו לצורך חהמונח "חפירה" פירוש
 לרבות עבודת ידיים. 

ים שונים, חלק מתוואי הקווים המתוכננים לביצוע במסגרת חוזה זה מתוכננים להנחה ליד ולאורך גדרות מסוג
לוויזיה בכבלים ל, וטתקשורת וחשמי טלפון, ליד עמודים, לאורך קווי מים, קווי ביוב, קווי סניקה, קווי ניקוז, קוו

ם עם מערכות בהקמה על ידי המזמין ו/או ע"י אחרים. על הקבלן לבדו קיימים ו/או בהקמה, בתוואים משותפי
קיימים או בהקמה, עד השלמת עבודתו. הקבלן ינקוט מוטלת האחריות לשלמותם של כל הקווים והמערכות ה

חת הצינורות, בניית השוחות והמילוי החוזר ה, הנבודות החפירן ביצוע עבכל אמצעי הזהירות הדרושים, בזמ
חיבורים לקווים הקיימים, כדי לשמור על שלמות ויציבות הקווים הקיימים, כולל ביצוע חפירת התעלות וביצוע ה

 ידה ויידרש הדבר, והתקנת תמיכות ודיפונים של דפנות החפירה. בעבודת ידיים, במ
ון המתוכננים חוצים קווי מים, ניקוז, ביוב, חשמל, טלפווים ה שתוואי הקנית לעובדתשומת לב הקבלן מופ

תאורה, טלוויזיה בכבלים, תקשורת תת קרקעיים קיימים וכו' שיתכן ויהיה צריך לפרקם, להעתיקם לתוואי חדש 
 ח אותם מחדש ברום אחר כדי לאפשר את ביצוע עבודות הנחת הקווים המתוכננים. או להני
של כל המבנים ם קיימים או בהקמה.  הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם מתקנייות מבנים ועשויים להבשטח 

קרקעיים בין שהם מסומנים -והמתקנים ויסודותיהם, העמודים של המערכות העיליות ומערכות השירותים התת
 עבודה אישורי תחילת התוכניות ובין שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. על הקבלן לקבל לפנב

הגורמים המוסמכים וכן האחריות וכל הוצאה  רה מכל הגורמים הנוגעים בדבר. איסוף מידע ותאום עםלחפי
רות שתבוצענה ע"י הקבלן, צד אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, כולל דיפון ותמיכה של החפי

 מזמין. ע"י הל כך בנפרד א יפוצה עאחד או שני צידי החפירה, חלים על הקבלן בלבד והוא ל
קרקעיים -בנה ו/או עמודים עיליים ו/או מערכות שירותים תתבכל מקרה של עבודה ליד מתקן, יסוד, בית, מ

הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילויים, יתמוך  קרקעיים, או הצטלבות איתם יבצע-ובכלל זה כבלי תקשורת תת
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ם ולהמשך פעולתם התקינה בהתאם שלמותותם וידאג לויתמוך א וידפן את דפנות החפירה בדיפון מיוחד
 ס שיועסק ע"י הקבלן ולהוראות המפקח באתר. להנחיות מהנדס הביסו

ן של החיים היום יומיים במקום. על הקבלן להימנע מכל פגיעה במבנים ובמתקנים וכן מכל הפרעה למהלך התקי
אשר יגרם על ידיו למבנים נזק  ל חשבונו כלבהקדם וע מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן

ות הכרוכות במילוי הדרישות שפורטו לעיל תחשבנה ככלולות במחיר החוזה ולא ומתקנים קיימים. כל ההוצא
ל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים בעבודות ו/או בטלות שנגרמו עקב ישולם עבורן בנפרד. כמו כן, לא תוכרנה כ

 יל. שפורטו לעמילוי הדרישות 
ע ע"י מהנדס קרקע וביסוס מוסמך שבדק בלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, סקר ו/או חקירות קרקאת הקרואים 

הצעתו בהתאם. לא יינתן כל באופן יסודי את סוג הקרקע ורום מפלס מי תהום בעונות השנה השונות, וביסס את 
 תשלום בגין חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע. 

עבודת הקבלן, עפ"י סעיף זה, כולל תיקוני נזקים שיגרמו כתוצאה מ רישותת במילוי הדות הכרוכוכל ההוצא
תחשבנה ככלולות במחיר החוזה ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין 

 כובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה.עי
 

 נורות יחפירה של תעלות להנחת צ 57.1.2
   לליכ .א
כללי. פרטי ומידות השל המפרט  01-ו 5701ת להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים תעלו חפירה שלה

 החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם לפרט המצורף.
 הנחת הצינורות  כמפורט ולשביעות רצון המפקח.   חתית התעלה תהודק היטב לפנית
ורגנים, בעל גודל אנקי מאבנים או מחומרים  ג טוףנקי או מסו ול דיונותחול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חה

הטוף יענה על דרישות . ריכים ולא שביריםפהטוף יהיה שטוף ורחוץ ויכיל גרגירים לא . מ"מ 3כסימלי של גרגיר מ
 הטוף יהיה ממחצבה מאושרת עם תעודות 200ומר עובר נפה ח 5%תאימים ויכיל לכל היתר תקני ישראל המ

  .מתאימות
 א בחול דיונות מהודק או בטוף כנ"ל.  תמול פירת יתרח
 במפרט הכללי. 01009-01004תימוך וניקוז על פי סעיפים , דיפון 01025-01020יהיה לפי סעיפים יצוע חפירה ב
 שטח כדלקמן:  המצעים ותיקון לחפירות במקומות השונים יהיה עפ"י סוג ואופי  מילוי החוזר, עטיפות,ה
 יותוראות כללה .ב

י מחומרים המתוארים בסעיף )א( לעיל, לפי ס"מ מילו 20כך שמעליו תהיה שכבה בעובי מינימלי של יונח הצינור 
 פירוט השכבות הבא:

יש להשתדל שיונח בתעלה כשהחלק הרחב יותר "בגליל" והוא קיבל צורת "אליפסה", אם הצינור סופק  -
 אנכי.

ס"מ  15 -לא פחות מ ומשני צדדיו חול בעובי ס"מ 10 -א פחות מל ף בעוביהצינור יונח ע"ג מצע חול או טו -
 מכל צד.

 ס"מ מהודק. 20 -לא פחות מ מעל הצינור תבוצע שכבת מצע חול או טוף בעובי -
שיכלול אבנים  אסורעד פני הקרקע או תחתית שכבות הכביש, המילוי החוזר מעל עטיפת החול או טוף ו

 .3בגודל העולה על "

 ן.כמפורט להל שך השכבותהמ -
את הצינור במים לכל אורכו. מילוי הקו במים נועד  לאחר הנחת הקו וכיסוי הקו בשכבות, כמפורט, יש למלא -

 ק. לשמש כבדיקת לחץ וכן לצורך "מתן" חוזק לצינור והגנה בפני ההידו
 לאחר הנחת הקו והידוק המילוי כנדרש ניתן יהיה לבצע הידוק של שכבות הכביש. -

 מילוי החוזרה 57.1.3

  כללי 3.157.1.
האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות, התעלות והחפירות וליישר מיד עם סיום כל יום עבודה, בכל חלק של 
מפרט הכללי, על הקבלן לנקות את תחתית החפירה ב 57016-ו 57014 את פני הקרקע. בנוסף לנדרש לפי סעיפים

להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית עליו לאחר מכן,  נית וכו'.מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורג
שביעות רצון המפקח במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר ע"י המפקח. ולהדקה ל

 ל מקומי שיענה על הדרישות המפורטות להלן, מהודק. חפירת יתר תמולא בחו
 שטחים פתוחים 57.1.3.2

 .3ל העולה על "בגודאבנים  יכיל ולאחול יהיה ממיטב הקרקע המקומית יפת הוחזר מעל עטהמ למילוי החומר

גנים אור מחומרים, ולא אבקתי כגון: קירטון או חוואר, נקי חרסיתי לא, הינו חומר מקומי נברר מתאים חומר
 ואשפה. 

ושאל לוי מאו מי מובא סר במילויאת הח ישליםמתאים"  חומרבאפשרות הקבלן למצוא באתר העבודה " אין אם
שור המפקח. המזמין לא יספק לקבלן בור שאילה למילוי מובא. באי 010242-010241על חשבון הקבלן על פי סעיף 

ולהדק את החומר  לפזרהמפקח וכן להוביל  יע" הקבלן ועל חשבונו לאתר בור שאילה מתאים שיאושר באחריות
 המובא כנדרש.

ן או מפני עטיפות הבטו שוחות( או סביב רהצינוקודקוד מעל  מס" 50ים" )המתא חומרהמפני " המוחזר המילוי
בנפח.  15%עד  מס" 3גודל אבן מכסימלי של  עםועד פני השטח הפתוח יהיה כמפורט בפרט  -במקום שקיימות 

ני ובציוד מכבידיים  בשכבותבמפרט הכללי, תוך הרטבה והידוק  57013-ו 01024צעו על פי סעיפים  העבודות יבו
 מלית מודיפייד א.א.ש.ו. לצפיפות מקסי 98%לדרגת הידוק  0104ימלית לפי סעיף אופט וברטיבות
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 )קיימים( כביש או מדרכה מאספלט או מאבן משתלבת 57.1.3.3

אין להרוס או לפתוח כבישים, שבילים או  בינמשרדי"ה"של המפרט  57032 ובסעיף 51 בנוסף לאמור בפרק
 ן. מאת המפקח גם אם הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלבכתב מראש ורשות ללא קבלת מדרכות קיימים 

כל הכבישים, השבילים והמדרכות הקיימים שלאורכם יונחו הקווים יפתחו ברוחב מינימלי אפשרי. האספלט 
 לפני תחילת ביצוע העבודות באמצעות מכשיר לחיתוך אספלט "דיסק" ואבני שפה תפורקנההקיים יחתך 

הריצוף הקיים יפורק או מדרכות המרוצפים באבנים משתלבות ו/או במרצפות, ילים בידיים. בשבבזהירות 
 ים. ובזהירות וישמר על ידי הקבלן, על אחריותו, עד סיום עבודת הנחת הקו

פי , השבילים והמדרכות הקיימים עקב עבודת הקבלן יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, הכל לכל נזק שיגרם לכבישים
 המזמין והמפקח באתר.  וראותבמפרטים וה המפורט

בילים והמדרכות הקיימים יעשה על ידי הידוק המילוי החוזר לפי דרישות לעיל, תיקון הכבישים, המשטחים, הש
לט של הכביש או המשטח. במקרה של תיקון שביל או מדרכה לפחות מתחת לרום תחתית האספ מ' 1.0עד 

לט של השביל או מדרכה. מעל גבי המילוי המהודק האספ לרום תחתית מתחתמ'  0.40קיימים יעשה המילוי עד 
של המפרט "הבינמשרדי",  51032שיענה על הדרישות המפורטות בפרק משנה מס'  מילוי מצע סוג א'ע יבוצ

 98%ס"מ לאחר הידוק, בתוספת מים, עד צפיפות של  20בות בעובי אשר לא יעלה על מהודק בהידוק מלא בשכ
לפחות במדרכות  מ' 0.40-מ' לפחות בכבישים ובמיסעות ו 1.0מצע יהיה כבת ה. עובי שASTM 1556/7 לפי

 ובשבילים.

תונח; באותם מקומות שהכביש, המשטח, השביל או המדרכה הקיימים, מצופים באספלט על המצע המהודק 
מקרה (, או ב½" -אספלט דק ס"מ  3-ו 1" -ס"מ אספלט גס  5ס"מ ) 8במקרה של כביש שכבת אספלט בעובי של  

שכבת האספלט תונח תוך שבוע מיום פתיחת הכביש,  ס"מ. 5בעובי  ½" -של שביל או מדרכה שכבת אספלט דק 
 והמצע בוצעו והודקו כנדרש. המשטח, השביל או מדרכה, אך ורק לאחר אישור המפקח כי המילוי החוזר

ש את האבנים ן מחדהקבלן יתקי או מרצפותמדרכות שהיו מרוצפים באבנים משתלבות ו/בשבילים או ב
 הקודם.  והמרצפות שפרק ויחזיר את הריצוף למצבו

חויב לבצע את כל התיקונים שידרשו עד יהקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שיוצרו בכביש, בשביל או במדרכה, ו
  חדשים מיום קבלת העבודה הגמורה על ידי המזמין והמפקח. 12 ום תקופת אחריותו שהיאת

בכבישים, שבילים  כות לבצע תיקוני אספלט, אבנים משתלבות ו/או מרצפותאת הזשומר לעצמו המזמין 
ימים ומדרכות בעצמו או ע"י קבלן כבישים במסגרת מכרז אחר, הכל לפי שיקול דעתו ולבטל את הסעיפים המתא

 בכתב הכמויות מבלי שהדבר ישמש עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן. 

צפות יהיה בצע את תיקוני האספלטים, האבנים המשתלבות ו/או המרעמו יהכבישים מט ן או קבלןבמידה והמזמי
 על הקבלן למלא את החפירה, במצע סוג א' מהודק, מיד לאחר הנחת הצינורות  עד לגובה פני האספלט או הריצוף

 ם. יצוף הקייהקיים. הקבלן יהיה אחראי שהמילוי החוזר בכל מקום יהיה בגובה שכבת האספלט או הר

  באבן משתלבת או במשטחי ריצוף ביתי מרוצפים ביליםבש  .457.1.3

 יבצע -עובר הקו בשטחים מרוצפים באבנים משתלבות או אבנים טבעיות או מרצפות ביתיות  שבהם במקומות
 ניםאבועליה מרצפות מאבנים טבעיות או  מס" 5שכבת חול דיונות נקי בעובי  לת המצע הנ"הקבלן מעל לשכבו

דרישת המפקח ישלים  יעפ" .לקיימותו מרצפות ביתיות בסוג, בטיב ובגוון הזהים א מס" 6ות בעובי משתלב
בע, בגוון משתלבות או מרצפות חדשות בסוג, בצורה, בצ באבניםהקבלן אבנים משתלבות או מרצפות שנפגעו 

 הקבלן ישתמש באבנים המשתלבות שפירק.ובטיב זהה לקיים. 
 ים שיגרמו לכביש ולמדרכה במשך שנה מיום ביצועה.קלקולקיעות וכל האי לכל השאחר יהיה הקבלן
 , מדרגות, קירות, מעקות וכו'   בטון בשטחי  1.3.557.

, דרכי אספלטת, כניסות לחניות, משטחי ידרש הקבלן לחצות מדרגות, דשא, קירות, מעקויוים והק הנחת בזמן
 מצע ושטחי גינון.  

ובאיכות  בסוגעליו להחזיר את המצב לקדמותו בטיב, יהיה נחת הקווים שבמסגרת הלקחת בחשבון  הקבלן על
 מקורית ולשביעות רצונו של המפקח.  ה

 .  צוין אחרת יהיה התיקון והחזרת המצב לקדמותו על חשבון הקבלן ובאחריותו אם אלא
   או גרנוליט בטון במשטחי  57.1.3.6

 . משור דיסקבלבד ב ניסור יהגרנוליט תבוצע ע" פתיחת
 המהודקגרנוליט, על שכבות המצע חוצה משטח או שביל שהיו מצופים בבטון או  מיםשקו ה ומותמק באותם

 מפרטשל ה" 40073 הבטון או הגרנוליט תבוצענה בהתאם לנדרש בסעיף עבודותגרנוליט.  אויוצק משטח בטון 
ם לפני שנפתח לקיי בצבע ובעוביה בצורה, הקבלן יהיה זה יע" שיבוצעהבינמשרדי". משטח הבטון או הגרנוליט 

 ממ" 8עם רשת זיון בקוטר  מס" 8, אך בשום מקרה לא פחות מעובי  , ו/או בהתאם להוראות המפקחהקבלן יע"
 . מס" 20כל  

 בגינה או בחצר פרטית  57.1.3.7

הקרקע  מתחת לפניס"מ  30ס"מ. מעל שכבה זו ועד  15, מסביב ומעל הצינור תבוצע עטיפת חול בעובי של מתחת
 30. השכבה העליונה בעובי של 2עד גודל " וי חוזר מאדמה מקומית מהודקת ותורשה הימצאות אבניםע מיליבוצ

ינת ניקיון, החזרת צמחים או ס"מ תהיה אדמה מקומית נקייה ללא אבנים כלל. השטח יוחזר למצבו הקודם מבח
 דשא מאותם סוגים שהיו לפני ביצוע העבודות וכו'.

  גבליםבמקומות מו חפירה .1.457
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קרקעיים -רותים תתיים, בסמוך או מתחת למערכות שלעיל, בסמוך למבנ 57.1.1בנוסף למתואר בסעיף מס' 
יזיה; לעמודי טלפון, חשמל וון וחשמל וכבלי טלוהכוללים: קווי מים, קווי ביוב, קווי סניקה, קווי ניקוז, קווי טלפ

ניים בלתי אפשרי, בלתי אהשימוש בכלים מכיהיה מקומות בהם ם וכד', בותאורה; גדרות, קירות, יסודות בתי
ידרש ו/או יתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. באותם מקומות שהדבר מעשי או בל

יתמוך וידפן את החפירות בצד אחד שלהן או בשני צידיהן. הנחיות למקומות בהם  לפי הוראת המפקח הקבלן
ע"י הקבלן ועל חשבונו.   בעו לפני תחילת העבודה ע"י יועץ קרקע מוסמך שיועסקהן יקדיפון וסוגיו תמיכה וידרש

המתוכננים  יםובמידת הצורך, לפי הוראות המפקח, יפרק הקבלן קווים ושוחות קיימים הנמצאים בתוואי הקו
חפירה לגבי עיל ל 57.1.2 ת בסעיףויתקין אותם מחדש לאחר סיום הנחת הקווים החדשים. כל הדרישות המפורטו

 יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. 
פן והקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות במשך כל תקופת ביצוע העבודה, לדתשומת לב 

ולהמשך פעולה רצופה ותקינה של כל המערכות והמתקנים הקיימים שבסמוך להם או ולתמוך ולדאוג לשלמות 
ולהתקין תמיכות  יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודת ידיים,מפקח ה התעלות. החפרניהם תמתחתי

 ודיפון של החפירות אם לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות והמתקנים. 
  עבודות ביבש 57.1.5

  כללי א.
ם בכל האמצעי פיד לנקוטשל המפרט הכללי על הקבלן להק 57006-ו 57005מבלי לגרוע מהנאמר בסעיפים 

ע החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, התקנת ושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוהדר
כיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים האבזרים, בניית השוחות השונות, התקנת הכנות לחיבורים בעתיד, ועד ל

מי תהום, זרמים כלשהם וכד' אל רות, נוימפיצוץ צכים, מים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, שפ
 הקווים. 

 יים מים עיל ב.
 מקצתם:   למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן, כולם או 

 קוז והגנה. חפירת תעלות ני -
 זרבי. הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אדם מיומן להפעלתו, לרבות ציוד שאיבה ר -
 ם אחר. שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאילשהם סילוק מים כ -
 הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש.  -
 העבודה.  נורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלביימניעת קו צ -

גורם פקח ושל כל ורה של המכל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו הגמ
 מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו המים. 

 קבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה. ה
  מי תהום ג.

רה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן להנמיך את מפלס במקומות בהם תחתית החפי
 ודה ביבש. תתאפשר עבהמים כדי ש

  המפרט הכללי. של 57006 מי תהום תהיה כמפורט בסעיף רחקתה
הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות ובכל מקרה חייבת 

ב לפעול ע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח. המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן חיישיטת הביצו
שהיא. הקבלן לא יהיה זכאי יטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כללפת שהתאם( על החב

 לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה. 
ים הנמצאים על גבול מי תהום בעונה שלפי דעתו לא ומועד ביצוע של חלק מן הקו המפקח רשאי להכתיב לקבלן

 ום. מי תההנמכת מפלס ך שאיבה לתצרי
 איבה רזרביים. הקבלן יספק ויחזיק באתר העבודה משאבה וציוד ש

. רותים סמוכותיבזמן השאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקים ליסודות מבנים סמוכים או מערכות צנרת ו/או ש
 וים שיונחו במי תהום, המופיע בכתב הכמויות הינו משוער בלבד. ואורך הק

 : באישור מראש של המפקח, תוך נקיטת הצעדים הבאיםוצע, יטה שהיא תבמים בכל שהרחקת ה
  אחריות הקבלן לסילוק המים (1)

שלא יגרמו נזקים על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהזרימם למקום שיאושר על ידי המפקח בצורה 
סמוכים או כל  תקניםולא יציפו מי אחרים( לרכוש ולעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות )גם כאלה המבוצעות ביד

 שטחים אחרים. 
 שהיא, שיגרמו עקב הרחקת מי התהום, יתוקנו על חשבון הקבלן ובאחריותו. כל הנזקים, מכל סיבה 

 צוב תחתית תעלות יי (2)
מצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה יציבה בתוך מי תהום, יחפור במקומות אשר בהם נ

תחתית התעלה מצע מתחת למפלסים הסופיים של תחתית התעלה וישפוך על מ ס" 40 עד 20 ק שלקבלן בעומה
בלת במפרט הכללי, אשר ישוקע בתוך הבוץ ויהודק במכבש מכני עד לק 510322 סוג ב' שיענה על דרישות סעיף

 מבלי אפשרות של שקיעה.  הצינורשטח יציב, עליו יונח 
מנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה יש להום, ימפלס מי התהרה מתחת לבמקומות בהם תחתית החפי

ולבצע את כל הבדיקות כדי  הצינוריצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את יוך. מיד עם חפירת התעלה ולזמן אר
 בהקדם האפשרי.  לאפשר ביצוע הכיסוי

  יציבות שוחות (3) 
רק לאחר  -רמים על ידי מי תהום י הנגכוחות העילויבה לגבי מגופים תהיה יצ העל הקבלן לקחת בחשבון ששוח

 ת מי תהום ע"י הקבלן תהיה רצופה ותמשך עד לאחר השלמת בניית השוחה. השלמת בנייתה. שאיב
 קווי אספקת מים 57.2
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  יללכ

-ו 5703 במפרט הכללי )קווי מים, ביוב ותיעול( ובעיקר בפרקי המשנה 51וצע כמפורט בפרק הנחת הצינורות תב
צוע המפורטות במפרט מיוחד זה. של המפרט הכללי. נוסף לכך יש להקפיד על הנחיות בי 1903 ובפרק משנה 5704

 .תייםזרים חרושיאין להתחיל בהנחת הקווים לפני שהמפקח אישר את החפירה לשביעות רצונו. אב

 ,16" עד 3/4רים "וריים בקטשל קווי אספקת מים ציב והנחההכלולות במסגרת פרק זה כוללות הספקה  העבודות
 כמפורט להלן.רזי כיבוי אש וכד' חיבורי בתים, התקנת ב התקנתלרבות התקנת אביזרים, 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את הצינורות, כולם או מקצתם, לקבלן. 

 לן. ורות מבין כל הצינורות שווי הערך, ייקבע סופית ע"י המזמין וקביעתו תחייב את הקבסוג הצינ

עקרוני בכתב של המפקח  ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם לשטח. לאחר אישור מראש ורות יאושרוהצינ
במעבדה  לסוג הצינורות שבכוונת הקבלן לספק לשטח, תבוצע סדרת בדיקות למדגם מהצינורות שיסופקו לשטח

 מוסמכת, שתאושר מראש ע"י המפקח. 

כמצוין לעיל, ומטרתן לבדוק ולוודא  צינורהמתאים לכל קן ישראל תבוצענה בדיקות המצוינות והמפורטות בת
רו ע"י המפקח ושבכוונת הקבלן לספק לשטח, אכן יוצרו בהתאם לתקן והם עומדים בכל שהצינורות שאוש

 דרישות התקן המתאים. 

את הצינורות לשטח אך ורק לאחר מסירת תעודות ומסמכים למפקח, שמעידים על הבדיקות הקבלן יספק 
 . ורות ואישור תקינות תוצאות הבדיקות בכתב ע"י המפקחלצינ שביצע הקבלןהמוקדמות 

   הצינורות 57.2.1

 +PE-100מסוג  - PEצינורות 

 פירוט הצינור (1)

 499בקוטר בצבע שחור, נושא תו תקן ישראלי  "עפלסים" או שוומתוצרת " +PE-100נורות פוליאתילן יצ
הצינורות יסופקו  12.5דרג  מ"מ 90 225, 110, 160רים ובקט 16ג דר, מ"מ 63מ"מ,  40מ"מ,  32בקטרים 

בלבד או קבלן מורשה על  "פלסים"הצינורות ירותכו לצד התעלה ע"י אנשי "י הקבלן. לשטח בגלילים ע
 רציף. נור יכך שלאורך התעלה יהיה צ ידם,

 ,499 ת"יו שוו"ע א", סיםפלתוצרת מפעל " "PE-100" נור:יעל הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של הצ
 קוטר הצינור , הדרג ועובי הדופן המתאים. 

העבודה על הקבלן לערוך מבחן עמידות לחץ לקו לפי המפורט להלן. הקבלן יערוך את מבחן הלחץ  עם סיום
 יקבל את הנחיותיהם לביצוע הבדיקה. ו "פלסים"בנוכחות אנשי 

 דרישות מיוחדות  (2)

 בונו:על חשולות הבאות צע את הפעעל הקבלן ויצרן הצינורות לב

 איכות של המפעל. ר בקרתלשלוח אישור של תו תקן של הצינור וכן אישו -

 .ואישור של מכון התקניםלשלוח קטע צינור שהובא לשטח לבדיקה  -

 של יצרן הצינורות. בפיקוח שוטףויה יבוצע ריתוך הצנרת, הנחתה וכיס -

 שנים לצנרת. 10-אחריות ל ספק תעודתל -

דוק מבנה הכביש כאשר היס"מ,  50סוי הצינור יהיה בגובה מינימלי של ו, כיוראות שנשלחלפי הה -
 .יבוצע רק לאחר מילוי הצינור במים

  שדה פיקוח (3)

הנחיתם לביצוע  ומתן היצרןר אנשי שירות השדה של ורק לאחר ביקו אךהקבלן,  יצנרת הפלדה תעשה ע" הנחת
 . פקחהמבנוכחות  ןתינתחות חוד לתיקון ראשי הצנרת, ההניובי
הנחת הצנרת ותיקון  ביצוע טיבל מנת לבדוק ולאשר את המפקח לשטח ע י"עסיום העבודה יוזמן שרות השדה  עם

 הראשים. 
. אישור זה, בתוספת תוצאות הבדיקות יהווה אישור בוצעה כהלכה שהעבודהיתן אישור בכתב לכך יהשדה  שרות

 . העבודהלביצוע טיב 
 י דרישת המפקח. על פ הקבלן חה ע"יעש להנ" השדה פיקוח

 הקבלן.  חע" העבודהעל פי שיקולו פעמים נוספות במהלך  השדהת , המזמין רשאי להזמין את שרובנוסף

   אביזרים 57.2.2
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 צנרת פלדה  .א

  ,הקבלן, גם אם הצינורות )מעברי קשתות, מיצרים, וכד', יסופקו בכל מקרה ע"י כל האבזרים: הסתעפויות
קווי המים החדשים  קנה עלקו ע"י המזמין ויהיו בין אם אלו אבזרים שנועדו להתיסופ י כיבוי האשופים וברזהמג

 .בלבד חרושתייםוים החדשים לקווי המים הקיימים, ושנועדו לאפשר את חיבור הק ובין אם אלו אבזרים
ים דה זהנורות פלימצבביהח"ר  בלבד וייוצרו כל האבזרים שיותקנו על קווי המים יהיו כאמור לעיל חרושתיים

יצרן ממנו ירכשו הצינורות. כל האבזרים שנועדו להתקנה על  נורות עליהם ותקנו(, וירכשו ע"י הקבלן מאותוילצ
 או הצביעה דופן, הציפוי הפנימי והעטיפה החיצוניתבכל מבחינת הסוג והטיב, עובי הזהים ו הינורות פלדה ייצ

או יפה החיצונית יעשו ע"י יצרן הצינורות והעט יפוי הפנימילעיל. הצ 57.2.2 לדרישות המפורטות בסעיף
 בביהח"ר.  האביזרים

קווי המים הקיימים,  או שיורה המפקח, המיועדים להתקנה על/ו כניותואבזרים מהסוגים המפורטים בת
קווים  בהם מתוכנן חיבור קווי מים חדשים לקווי המים הקיימים ובמקומות בהם מתוכנן ניתוקבמקומות 

ודרג זהים לאלו של הצינורות   בקוטר חרושתיים בלבדיהיו  המים העירונית, כת אספקתממער ועדו לביטולשנ
 יותקנו.  עליהם

מעברי )קשתות, מיצרים, הסתעפויות אוגנים, ברגים, חומרי איטום, רקורדים,  נורות פלדה:יכל האבזרים לצ
"T )" כל  הפנים והעטיפה החיצונית.יפוי כולל צ בלבדחרושתיים ויהיו ועל חשבונו וכד' יסופקו ע"י הקבלן

נורות עליהם יותקנו(, וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו יות פלדה )זהים לצנוריהאבזרים ייוצרו מצ
מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית )או נורות. כל האבזרים יענו בכל יהצ

 ת בביהח"ר. נורויוי הפנימי והעטיפה החיצונית יעשו ע"י יצרן הצהציפ ורטות לעיל.רישות המפהצביעה( לד

 צנרת פוליאתילן .ב

ופקו אף הם ע"י הקבלן ויס דרג זהה לדרג הצינור ועל פי קוטר הצינוריהיו מ הפוליאתילןנורות יכל האביזרים לצ
חינת הסוג והטיב, נו מבהאביזרים יעלעיל. כל על פי שמות היצרנים, הסוגים והתקנים המפורטים ועל חשבונו 

 ע יהיה עפ"י הנחיות היצרן. המבנה והדרג לדרישות הנ"ל והביצו

. שימוש מול פניםאו בשיטת פנים  חיבורים, הסתעפויות וכו', יבוצעו באמצעות מחברי ריתוך אלקטרופיוז'ין
באביזרים ימוש אם ייעשה ש .של המפקחבמחברי נירוסטה בקטרים גדולים יבוצע רק לאחר אישור מיוחד בכתב 

 .1316AISחלד -ועשויים פלדת אלA 131316 -, הם יהיו מסוג מעולה עשויים פלדת אל חלד

 כל הרוכבים יותקנו בריתוך בלבד. 

, הקבלן יספק אביזרים בצירוף תעודת יצרן בה רכישתם ואספקתם האבזרים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני
  יצוין סוג הפלדה.

   ופיםהמג 7.2.35
מחברי הברגה או תוצרת  עם" דורותת "דוגמ ממפלב" אלכסונייםיהיו מגופים  1.5בקטרים עד " ופיםמג -

 המפקח.  י, שתאושר ע"ערךאחרת, שוות 
, קצר TRS דגם" רפאלופי מיצקת ברזל טריז כדוגמת מגופי "מג יהיו 2"-16הראשיים בקוטר " המגופים -

ו מתוצרת אחרת שוות ערך שתאושר על ידי טמ' אא 24בדיקה  ' ולחץאטמ 16המתאימים ללחץ עבודה 
של המפרט, ומתאימים  57047הישראלי. כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף  לתקןימים המפקח והמתא

מצופה בפנים אמאייל וציפוי חיצוני של  1999נובמבר  תיקון, 1997ר , עדכון נובמב61 ילתקן ישראלי ת"
 נור. אפוקסי קלוי בת

   אש )הידרנטים(יבוי ברזי כ  .2.457
 ברזי כיבוי אש יהיו: 

המפקח, מחובר  וגן או שווה ערך שיאושר ע"ימא 3ם יהיה דוגמת תוצרת "פומס" דג 3" וטרברז בודד בק (1)
 .3"אליו ירותך אוגן בקוטר , 3/"4" צהו ירותך מיצר ריתוךבק 4" פלדה בקוטר רמצינולזקף 

אוגן, או שווה ערך שיאושר ע"י המפקח, מ 10 דגם וצרת "פומס"ה דוגמת תיהי 3x2 - "4" ברז כפול (2)
  .6" בקצהו ירותך  אוגן בקוטר ,6" נור פלדה בקוטריקף מצמחובר לז

במפרט הכללי ולהוראות המפקח.  570813 ברזי הכיבוי יבוצעו בהתאם לפרט המצורף לתכניות, סעיף
י וברז הכיבוי יצבעו בשתי העיל . הזקף בקטעלעיל 57.2.2.1 הצינורות לברזי הכיבוי יהיו בהתאם לסעיף

 י שכבות צבע צהוב אחיד. שכבות צבע יסוד ועליו שת
דגם מ"מ( ועם מצמד שגום קבוע מ 17x17 ברזי הכיבוי יהיו עם כיפת מגן בעלת פין פתיחה )במידות

 שטורץ". "
צרת מת תומכניות דוג ני פגיעותבמקומות שיורה המפקח ברזי הכיבוי יותקנו עם מתקן הגנה )שבירה( מפ

 או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.  (,6" בקוטר) 216-ו( 4" בקוטר) 214 פומס" דגם"
   קרקעי-התקנת אביזרים שונים בגשר אביזרים עילי או תת 57.2.5

קוטר במגופים  התוכניות ובאישור המפקח באתר ובמקומות שיסומנו לקבלן בשטח יתקין הקבלן מגוף או ל פיע
ו הקיים בנקודת אתכלול: גילוי הקו החדש  אביזרים עילי על קוים קיימים או מתוכננים. העבודה גשרב 16"-2"

שר האביזרים במרחק שעד גקודת החיבור, חיבור לקו, אספקה, חפירה והנחת קווים עיליים ותת קרקעיים עד לנ



- 82 - 

 

 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

שים להתקנת המגוף בגשר הדרו העבודהורים ות, האביז' מהקו הקיים, התקנת המגוף וכל החומרים, הקשתמ 6.0
 אביזרים. 

 קרקעיים יבוצעו על פי התוכניות, מיקומם המדויק ייקבע ע"י המפקח בשטח.-עיליים ותת ל גשרי האביזריםכ
ם שלא יפריעו, כגון: בשולי המדרכה בצמוד לגדר, בצמוד ומאחורי קירות, מקומות מתאימיבהגשרים ימוקמו 

מוקמו בהתאם קרקעיים י-', ועפ"י הנחיות המפקח. שוחות מגופים תתת וכוישה"( בקירונ)"ך שגם בשצ"פ, בתו
 להנחיות של המפקח או מי מטעמו.

ס"מ מעל פני קרקע סופיים  20מתחת לכל גשר אבזרים, שיבוצע בשטח פתוח, תפוזר שכבת חצץ בעובי של 
 הגשר. מכל צד שלס"מ  50)שגובהם יימדד בשטח ויאושר ע"י המפקח( ובולטת 

מגוף הח להתאמת מיקומו. גובה תחתית יזרים יבוצע אך ורק לאחר קבלת אישורו בכתב של המפקשר אבל גכ
 בטון. ומעלה ייוצב ע"י גושי עיגון מ 3"מ. כל גשר ראשי מקוטר "ס 60מפני הקרקע יהיה 

  מד מים ראשי וחיבורים ביתיים 57.2.6
כניות. החיבורים ועו לפי הפרטים שבתיבוצ יים הקיימיםורים הביתחיבורים מקווי המים החדשים אל החיב

 השלמת קו המים החדש ואישור המפקח.  יבוצעו רק לאחר
עבודות בתחום חצרות  כדי לבצע את עבודות החיבור אל החיבורים הביתיים הקיימים יהיה על הקבלן לבצע

ח באתר ובעל המפק אישורקבלת  וכן לאחר לאחר אישור המזמין מראש ובכתב,פרטיות. העבודה תעשה אך ורק 
דרש לפרק י. אם, לצורך ביצוע העבודה, י, לשביעות רצון המזמיןדהבתחומו מתוכננת לביצוע העבו בכתב הנכס

מתחתם, פתיחת ושבירת ריצופים ומשטחים קיימים  גדרות וקירות קיימים, לפתוח בהם פתחים ו/או לחפור
סגור יעבודה יתקן הקבלן את כל מה שפירק, יום הים בלבד. בסעבודת ידיתעשה העבודה ע"י הקבלן בזהירות וב

תקן את הריצוף והמשטחים שפתח ופירק ולהשיב את כל השטח למצבו הקודם יפתחים שפתח ומחדש את ה
 לעיל.  57.1.3מס' נכס. עבודת תיקון שבילים ומשטחים תעשה כמפורט בסעיף לשביעות רצון המפקח באתר ובעל ה

והנחה של קו כניות, חפירה והסתעפות מקו אספקה בקוטר המסומן בת ביצוע חדש כולל: אשי במקוםמד מים ר
ל ס"מ מע 60נור אנכי שיבלוט עד לגובה של ימים, הספקה והתקנת קשתות, רקורדים ואביזרים אחרים וכן קטע צ

וחיבורם אל  ים שוניםוקטעי צנרת בקטרניתוק החיבור הקיים התקנת אביזרים ומד מים ראשי הקרקע בקצהו, 
כניות והוראות והפרטית, הכל כמוראה בת ר החדש מצד אחד וחיבור אל קו קיים השייך לרשת המיםהחיבו

 המפקח באתר. 
חדש בקוטר המסומן, חפירה והנחה של קו  כולל ביצוע הסתעפות מקו אספקה הכנה לחיבור בית יחיד או כפול

הברגה בקצהו, מיקום מדויק יקבע  ופקק ט מעל לקרקענכי שיבלומים, הספקה והתקנה של קשתות, קטע צינור א
 ע"י המפקח באתר. 

 כניות. ונורות, פרטי המגופים והאביזרים יהיו כמסומן וכמצוין בתיקוטרי הצ
   חיבור לקווים קיימים 57.2.7

של ים אליהם המתוכננ כניות האתר סומנו תוואים משוערים של קווי המים הקיימים ומקומות החיבורועל גבי ת
יבורים, של קווי מים מתוכננים, לקווי מים כניות הן חלקיות ובלתי מחייבות. לפני ביצוע חו. התחדשיםהקווים ה

ור המתוכננים ובמקומות בהם קיימים יש לחפור בעבודת ידיים ולגלות את הקווים הקיימים, במקומות החיב
נורות הקיימים ואת ם הציויק את מיקוולסמן במדקווים חדשים מתוכננים לחצות קווי מים קיימים, למדוד 

ה הממוחשבת, שתבוצע ע"י מודד מוסמך, תועברנה למפקח לבדיקה ורק הרום שלהם. שרטוטי תכניות המדיד
קיימים או חציה בין קווים חדשים לקווים  בור לקוויםלאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת החי

משוערים. מיקום מדויק יקבע, לאחר גילוי הקו ת הם מערכת הקיימתוכננים לקיימים. כל מקומות החיבור המ
  הקיים.

בהספקת מים לצרכנים  תמקסימאליקיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות  םלקוויסדר העבודה בחיבור 
ם הקיימת. ניתוק קווים קיימים מן המערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת המחוברים למערכת המי

 בכתב מאת המפקח. ישור לאחר קבלת אהחדשים ו יםוהקו
חר קבלת אישור מראש ובכתב של המזמין והמפקח, ולאחר שנמסרה כל הפסקה באספקת מים תבוצע רק לא

שעות מראש, וזאת באמצעות  24ר לצרכנים לפחות הודעה על כך לצרכנים, לפי הוראות המזמין. ההודעה תימס
 הבניינים שברחוב הרלבנטי.גבי  ת מודעות עלים, והדבקהנחת הודעות בתיבות הדואר של הצרכנ

 שעות.  4-ההספקה לתקופה של יותר מ בכל מקרה לא תורשה הפסקת
ים וביצוע ות הקולפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט את סדר הנח

תופסק בהם  גדרת הקטעיםוה כל קטעההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון משך הזמן הנדרש לביצוע 
 הספקת המים ומשך זמן ההפסקה הצפוי. 

 פצה את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם למזמין אם הקבלן לא פעל כאמור.הקבלן י
העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש כי אישור זה יהיה אישור מוקדם בלבד רק לאחר קבלת אישור המפקח לתוכנית 

ם המחלקה , בכל הנוגע להפסקות הספקת המים התקינה לצרכנים, עבקשר יעמוד הקבלןע העבודה וכי תוך ביצו
שעות מראש על כל הפסקה. רק לאחר קבלת  24 ויודיע לה לפחותחב' "מי נעם" ועיריית מגדל העמק הטכנית של 

מסוימת,  בנוסף לאישור המפקח, לביצוע הפסקה בכתב חברת "מי נעם"שור המחלקה לאספקת מים של אי
 . הפסקהתבוצע אותה 

י הקו הקיים, ניתוק זרימת המים בקו, חיתוך ו/או פירוק הקו הקיימים יכלול חפירה לגילו םלקוויביצוע החיבור 
ל כל אביזרי החיבור הדרושים הכל כמפורט הקיים, חיבור הקו החדש לקו הקיים כולל אספקה והתקנה ש

ניתוק הקווים הקיימים שנועדו  דהתאגיפקת מים של מחלקה לאסבתכניות ולפי הוראות המפקח באתר ונציג ה
תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות, המילוי החוזר וחידוש זרימת המים. תשומת לב הקבלן לביטול מן המערכת, 

צמנט ועליו לבד מוטלת האחריות לדאוג -אסבסט תמצינורוים הקיימים בנויים מופנית לעובדה שחלק מן הקוו
אליהם. בכל  ירוקם, חיתוכם, ניתוקם וביצוע חיבור הקווים החדשיםתם, פלידם, חציי בעת עבודהלשלמותם 
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צמנט, יותקן גוש עיגון, כמתואר -אסבסט תמצינורוהמקומות שמתוכנן חיבור של קו חדש מפלדה לקו קיים 
א מוצע מפרטים הוכניות ובוכניות ולפי הוראות המפקח באתר. אופן החיבור לקווים הקיימים, המפורט בתובת

ור אופן ביצוע חלופי כאמור יהיה נתון לשיקול אישאי להציע לפני תחילת העבודה אופן ביצוע חלופי. לן רשוהקב
 דעתו המלא, המוחלט והבלעדי של המזמין. 

יה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"ל, תעשינה ההפסקות בהתאם להוראות יסטבמידה וצרכי ההספקה יחייבו 
 ם".חברת "מי נעת מים של המחלקה לאספק

ורט לעיל, יהיה כלול במחירי היחידה השונים של חיר כל העבודות הכרוכות בהפסקות זרימה, שחלק מהן פמ
 העבודה ולא ישולם בנפרד. 

   הכנות לחיבורים בעתיד 57.2.8
ו קו ויותקנכניות ו/או במקומות שיורה המפקח, שידרשו הכנות לחיבורים בעתיד יסופוהמסומנים בתבמקומות 
ומעלה אוגן ואוגן אטום  2ם בקטרים "פקקי הברגה, ובקצות קווי 1 1/2" ת קווים בקטרים עדבקצו ע"י הקבלן

במפרט  57002 בסעיף כניות. תשומת לב הקבלן מופנית באופן מיוחד לנאמרובקוטר ההכנה, הכל כמסומן בת
רשימי מיקום פקח תלן ויגיש למיכין הקב הכללי, בכל הקשור להכנת תכניות לאחר ביצוע. בנוסף לנאמר שם,

 תהקואורדינאטולל רומי קצות הצינורות. המדידה תקשר למערכת מדויקים של ההכנות לחיבורים בעתיד, כו
 דד מוסמך. ולנקודות קבועות בשטח. התרשימים יוכנו וייחתמו ע"י מו

 גושי עיגון 57.2.9
של המפרט הכללי  57058בסעיף נדרש ובהתאם ל 80 דרטי מס'פי פרט סטנ 150-נורות יהיו מבטון ביגושי עיגון לצ

צמנט, -נורות אסבסטינורות פלדה לקו מים קיים מצינן חיבור של קו מים חדש מצויותקנו במקומות שמתוכ
 ת שיורה המפקח. במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומו

 חיטוי הקו ושטיפתו  57.2.10
חדרו אליהם, על הקבלן לשטוף ולנקות את כל ולת שך וחומרי פסות  מלכלובסיום העבודה, כדי לנקות את הצינור

ם שיבוצעו על ידו. השטיפה והניקוי יתבצעו במים נקיים בעזרת ספוגים פלסטיים. העבודה תתבצע קווי המי
 מ.י.א.מ.(. )ת המובאות במפרט של המרכז הישראלי לאבזרי מים בהתאם להוראות ולהנחיו

ורינציה של קווי המים. העבודה תכלול את חיטוי כל ל בכלפה יש להתחיקוי והשטיעם התחלת עבודות הני
במפרט הכללי והדרישות  57037 נורות וכו', בהתאם לסעיףימערכת והאבזרים הדרושים כגון מגופים, צה

. דחומר החיטוי יהיה טבליות של היפוכלורי (מרכז הישראלי לאבזרי מים )מ.י.א.מ.המובאות במפרט של ה
, החיטוי והבדיקה. שה ומוסמכת ע"י משרד הבריאות לביצוע עבודות השטיפההמור ע ע"י מעבדהבודה תתבצהע

 .ניתוק וביטול קווי מים קיימים3
 ונו.כל העבודות המפורטות בסעיף זה יבוצעו באחראיות הקבלן ועל חשב

  ניתוק וביטול קווי מים קיימים  57.2.11
קבלן מן המערכת העירונית קווי מים נתק הורה המפקח ימקומות שיכניות ו/או בובמקומות המסומנים בת

לביטול. לפני תחילת ביצוע ניתוק קווי המים יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית בה יפרט  קיימים המיועדים
וים הקיימים. רק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים וקבלת אישור וול הקהקבלן את סדר הניתוקים וביט

יתוק מהמערכת יצוע ניתוק צרכנים מקווי המים המיועדים לביטול ובנלן בבזו יחל הקב ח לתוכניתבכתב מהמפק
תוך שמירת רציפות באספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת אספקת  של הקווים שנועדו לביטול וכל זאת

 העירונית הקיימת.  המים

נור המיועד יה הצעל קצתקין הקבלן י  2" עד נורות פלדה בקוטריהניתוק יכלול גילוי הקו הקיים וחיתוכו, בצ
נור אוגן בקוטר הקו ויחבר יומעלה, ירתך הקבלן לקצה הצ 2"-בקטרים מנורות פלדה ילביטול פקק הברגה. בצ

נור במקום הניתוק ויתקין אבזרי יחתוך ו/או יפרק את הצנורות אסבסט צמנט הקבלן ייוור. בציאליו אוגן ע
גון. העבודה כולה תתבצע כמסומן בתכניות וכמתואר וש עיעליו יוצק גלקצה קו  חיבור תקניים מתאימים וסגר

 פרטים ולפי הוראות המפקח באתר. במ

 הקבלן לבדו אחראי לשלמות ולתקינות הקווים הקיימים במשך כל זמן ביצוע עבודתו. 

 בדיקות לחץ 7.2.125
 כל הבדיקות המפורטות בסעיף זה הן על חשבון הקבלן. 

של בלחץ עבודה  וי הקו יש לערוך מבחן לחץ. יש למלא את הצינור במיםי כיסהצנרת ולפנ בודת הנחתעם  גמר ע
 אטמ' 12 16 בלחץ פנימי. ביום הבדיקה יש לבדוק בדיקה הידראולית שעות לפני הבדיקה 24 למשך הקו

כי  מתוך הנחהבדיקת הלחץ, מטרתה לבדוק את המחברים  שעתיים לפחותקודה הנמוכה ביותר בקו( למשך בנ)
נורות. ישרת את בדיקת הלחץ של הצו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן ימציא תעודה מאת עברורוינהצ

של המפרט  57038מס'  בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח ונציג יצרן הצינורות, בהתאם לסעיף
 נורות וכדלקמן: יהבינמשרדי, להוראות יצרן הצ

רים חיבור למקור לחץ מתאים. כל הציוד, האביזרים והמכשיע"י  ץ מיוחדת אומשאבת לח הלחץ הדרוש יושג ע"י
 המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח. 

קי הברגה ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופק
 פרטי העיגון לאישור. ח את להגיש למפק ץ לקו. ישפתח בעת הכנסת לחימבלי לה אטמ' 12הבדיקה של 

נור. בדרך כלל כתוצאה יור בו נערך מבחן הלחץ, יש לבדוק את מידת הלחץ בצנימלבד תצפית בעין על קטע הצ
נור יורד, ניתן להתגבר על תופעה זו ע"י תוספת מים יחץ בצנור גמיש, הוא מתרחב מעט ואז הלימהיות הצ
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נור יש להחזיקו ינת למנוע אפשרות של התרחבות הצועל מ חות שעתייםלפן יהיה למערכת. משך עריכת המבח
 ם מלא במים כנ"ל ורק אח"כ לבצע את בדיקת הלחץ. קוד

פרות, ניתן לקבוע כי המערכת כשרה אטמוס 12-לאחר התצפית בעין על הצנרת ואם הלחץ מתייצב ולא יורד מ
 לשימוש. 

ורים והבדיקה ההידראולית, לרבות החיב צוע האיטום,רושים לביעל הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הד
 ירת קצות הצינורות וכן משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. אוגנים ואטמים לסג

אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 ם. ביזריכולל כל הא ת בשלמותהבדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכ

 ויקבל את הנחיותיהם לביצוע הבדיקה. צינורות יצרן ההקבלן יערוך את מבחן הלחץ בנוכחות אנשי 

מיידית ועל חשבונו את  להחליףקבלן במקרה של פיצוץ בצינור בעת הבדיקה ו/או במהלך מסירת הקו, יהיה על ה
 בדרך אחרת. ן או י אבזר תיקומקומי ע" קטע הצינור הפגום. לא יאושר לקבלן לבצע תיקון

ושים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים והבדיקה ההידראולית, על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדר
 ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.  נורות, משאבותילרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצ

קינות התוצאות. פירוק וסילוק חץ ותע בדיקות הלאופן ביצוהקבלן ימסור למפקח דו"ח מסודר בכתב המעיד על 
 .המיועדים לביטול צנרת, חומרים ואבזרים

ומרים במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יפרק הקבלן ויוציא מן הקרקע חלקי צנרת, ח
שוחות אש,  ברזי כיבוי ורי בתים,ואבזרים שנועדו לביטול כגון: קווי מים קיימים שנועדו לביטול, מגופים, חיב

לביטול וכד'. הקבלן יעביר את החומר המפורק למחסני  מגופים קיימות המותקנות על קווי המים שנועדו
אש ע"י המפקח. החפירות לאחר פירוק ו/או יסלקם, לפי הוראות המפקח, למקום סילוק שיאושר מר המועצה

 ן. הצנרת והאבזרים תמולאנה במילוי חוזר ע"י הקבל

 גיד. התאישות ואישורי המפקח ו/או המחלקה לאספקת מים של ם לדרה תעשה בהתאהעבוד

ו/או למקום סילוק, הכל לפי הוראות המפקח,  התאגידעבור פירוק וסילוק החומרים הנ"ל והובלתם למחסני 
העבודה. ימת החפירות והשוחות לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים של ועבור סת

לקבלן בנפרד, לפי מ"א, במסגרת  ישולם , לצורך ביצוע העבודות הנ"ל,ן כביש או מדרכהתיקו ידרשימידה וב
 מחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 סימון מעל צינורות הפוליאתילן 57.2.13
 פרת ברוחבול שתונח מעל הצינור יונח סרט סימון. הסרט יהיה מפוליאתילן, לא ממוחזר ונטול עומעל שכבת הח

 לזיהוי הקו.  316וסטה חוטי מתכת ניר 2 מ"מ ובתוכו יהיו שזורים 0.12 י שלובעוב"מ ס 15 של

וט גם קצה הסרט יונח לכל אורך הצינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופים עילי, יבל
 ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה מתאימה לרגל הגשר.  10-סרט סימון כ

. טכנולוגיות בע"מ, או ש.ב חברת ע"י "  Boddingtons"  חברת תוצרת   Wavelay  - 050וג  "מס יהיה  רטהס
 שווה ערך. 

 . ים""זהירות קו מ -הסרט יהיה מיועד לזיהוי צנרת מים, צבעו כחול ועליו יהיה כתובת 

וב ע עיכר כדי למנושפם ככל האמודגש כי בגלל מלאי קטן במחסני היבואן, מומלץ להזמין את סרטי הסימון מוקד
 בביצוע העבודות. 

 רקותהחלפת הא -עבודות חשמל  57.03

 תנאים מוקדמים 57.03.1
ות של מדינת הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן כנהוג בהתקשרוי א.

  .3210( והמוכר כמדף 2005אפריל תשס"ה ישראל  )נוסח חדש 
ניים ת, למפרט הכללי הבין משרדי, ראשי פרקים, מפרטים טכוקדמונה בהתאם למדות תבוצעכל העבו ב.

מיוחדים, תקנים ישראלים, תקנים מקצועיים אחרים ותנאים אחרים. על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו 
 והמפרט הכללי הבין משרדי. את המוקדמות

, קירות, כבישים אופיםהבניינים,  לשמור על העבודה תבוצע בתוך שטח עירוני שהדרישות המנחות הן ג.
 המפקח לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש. ומדרכות. כמו כן, יש לקבל אישור מ

משרדי, המפרטים המיוחדים, ראשי  יש לראות את המוקדמות, התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין ד. 
 ת זה.שלימים זה אוכניות כמפרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות והת

ות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכניות, הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות משלימ ה.
 ימת הכמויות.במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי רש
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וכניות, רה בתטעות או סתירה שתמצא על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן, בכל מק ו.
על כך מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע 

עה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל שום תבי
 מהסטיות הנידונות.

יו של המהנדס ישא הקבלן בכל האחריות עבור חלטותימלא אחר ה מהנדס ולאאם הקבלן לא יפנה מיד ל ז.
 פשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.הוצאות א

ם חשיבות בביצוע העבודה הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש לה ח.
פרע את כל דע למטענה שלא י שהוא תוך הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה

 הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.
שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, כאלטרנטיבה למוצר מסוים המונח " ט.

ם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות הנקוב בשמו המסחרי ו/או ש
של אופיו של המוצר, "שווה ערך" טעונים אישורו הבלעדי רתו וב, סוגו, צוהנקוב. טיהאחרות למוצר 

 המהנדס.
מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות והתוכניות, חומרים  י.

ח וצבע תיקוני טיה, הרכבה, עיגונים, חיבורים, כיתורים, חציבה בביטונים להעברת הצינורות בקירות, ועבוד
ביצוע העבודה ואשר אינם רשומים בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר הדרושים למים, מושל

ווח וכו' במפרט, אספקה והובלה, כל סוגי המיסים ביטוח  ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הר
 פקח.שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בהשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המ

יש בהם המחירים שרשם ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים ש בסוף חתימת הקבלן יא.
בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לסיים ולמסור את העבודות חשיבות בעבודה ומסכים 

 לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי לשביעות רצונו של המפקח.
 כללי 57.03.2

ליות חלופיות, לשכונת רמת בלפור הכוללת מערכת הארקות כלמתייחס לביצוע עבודות חשמל להלן המפרט  .א
ת, מתכתית לצנרת במגדל העמק והמבוצעות ע"י מי נע, חברת מים וביוב כתוצאה מהחלפת צנרת מים עירוני

 פלסטית.

 :העבודות יבוצעו לפי

 חרון.חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו הא .1

 הארקות.ו  העדכניים המתייחסים לעבודות חשמלאלים התקנים הישר .2

 ות והוראות ח"ח לישראל.תקנ .3

 תקנות והוראות חברת בזק. .4

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. .5

 .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  .6

 :פעתם לעילפי סדר הועדיפות בין מסמכים ל

 :העבודות הכלולות במפרט זה רשימת .ב

 ומשניים במקביל לצנרת מים.קווי הארקה ראשיים  .1

 חיבורים בין קווי הארקה. .2

 ונים.חיבור חלופי לכניסת צנרת מים  לכל בנין וכן גישורים ש .3

. במפרט הטכניות  ו/או אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או התוכני .ג
 רט במסמכים המצ"ב.     הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פועל 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור לקבלן רק חלק  .ד
 העבודות המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר סעיפי המכרז.מ

 עייםקרק-ורים תתרקות וחיבהא 57.03.3

ם מתכתית בצנרת פלסטית או צנרת מתכתית מערך הארקות חדש וחילופי, מבוצע עקב החלפת צנרת מי .א
 מצופה בחומר פלסטי, אשר מהווה בידוד חשמל.

הארקה ראשי, אשר יונחו בחפירה שתבוצע על ידי אחרים בצורה ההארקה החדשה מבוססת על מוליך  .ב
ס"מ מצנרת מים חדשה או כל  30של תקן בפרט  מרחק וך שמירה עלים חדשה תאופקית במקביל לצנרת מ

קרקעי בשיטת קאדוולד ללא חיתוך -קרקעית אחרת. בצמתים ובהסתעפויות, יבוצע חבור תת-תמערכת ת
 באחד התנאים הבאים.מוליך ראשי. ההסתעפות  תבוצע 
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וך מוליך א חיתקאדוולד לל קעי בשיטתקר-הסתעפות בצמתים לצורך המשך הארקה תבוצע ע"י חיבור תת .1ב
 תוכניות.ראשי וללא ירידה בחתך מוליך כפי שמפורט ב

הסתעפות לצורך חבור נקודת קצה כדוגמת הידרנט או מונה מים ואו כל מתקן אחר שיש להאריק אותם.  .2ב
ירידה קרקעי בשיטת קאדוולד ללא חיתוך מוליך  הארקה ראשי, אך עם -ות תבוצע ע"י חבור תתההסתעפ

 תאם לתוכניות.עף בהך מוליך מסתבחת

א בתחילת קו הארקה ובסופו יבוצעו אלקטרודות הארקה, אשר בנקודות קצה של מוליך הארקה ראשי ז" .ג
 יחובר אליהם מוליך הארקה באמצעות מהדק אלקטרודה תקני.

קוטר בצינור ב ן להניח מוליך הארקה חשוף או מבודד בתוך יציקת בטון באופן ישיר. יש להשחיל אותואי .ד

29 ול.  יש להניח בזמן יציקה.השרו את 

 ר מכן, לאחר התייבשות הבטון.השחלת המוליך תבוצע לאח

 קרקעיים-בורים תתח 57.03.4
הנ"ל יבוצע באמצעות תבנית ייעודית בהתאם קרקעיים יבוצעו בשיטת קאדוולד. החיבור -חיבורים התת א. 

 ה בתבנית חדשה.החליפבורים. יש לח 40-תר מלחתכי המוליכים. אין להשתמש בתבנית ליו
 ומר בעירה המכיל תערובת מתכתית, לאחר הכנסת המוליכים לתבנית.החבור יבוצע בתבנית ע"י שרפת ח ב. 
או ש"ע מאושר ע"י המתכנן, כולל הצגת HARGER או FURSEWELD שיטת החבור תהיה תוצרת חברת  ג.  

 דוגמת חיבור לאישור.
 רקת קצהנקודות הא 57.03.5

ת מוליך הארקה חשוף ושזור ה כמו הארקת מונה מים ראשי או הידרנט יבוצע באמצעודת קצחיבור נקו .א
 .5-ו 4ממ"ר, כפי שהובהר בסעיפים  50ממ"ר, אשר מסתעף ממוליך הארקה ראשי בחתך  35בחתך 

 המוליך יושחל בשרוול שהוכן עבורו ביציקת בטון. 
מ"מ אשר יחוזק לצינור מים  23בקוטר  רירוןתוך צינור מהמוליך ב מעל פני הקרקע, יש להשחיל את ב.

 )בנדים( או ע"י סרט מתכתי.באמצעות שלות 
יה ע"י נעל כבל את המוליך יש לחבר לצינור מתכתי באמצעות שילה כבדה בגודל כנדרש. התחברות לשילה תה ג.

 ט.ם לפריסקיות בהתאום ושתי ד( אשר יחובר ע"י לחיצה. הנעל יחובר לשילה ע"י בורג ואDINתקנית )
 שנה מצינור מתכתי לפני התקנת השילה הכבדה לצינור המים.יש להוריד צבע ושכבת גילוון וחלודה במידה וי ד.
 שרשורי משוריין. את קטע המוליך מצינור המרירון לשילה יש להשחיל בצינור ה.

 חפירות 57.03.6
ום הסופי של הקרקע או מר"מ ס 90בעומק  ארקה יונחיבוצעו ע"י הקבלן הראשי כאשר מוליך הההחפירות 

 קרקעי.-"מ מכל מערכות תתס 30ובמרחק הכביש או המדרכה 
נחתם. יש לאחר ה ובשכבה נוספת מוליכי הארקה ס"מ חול ים נקי לפני הנחת  10החפירה תרופד בשכבה של 

ש ונה יהמילוי הראשמעל שכבת להדק את החול ולהניח שכבה רצופה של בלוקים מלאים בהתאם לפרט בתוכנית. 
כנדרש ולסתום את החפירה בעפר ולהדק עד להגשת שי" "מוליך הארקה ראלהניח סרט סימון פלסטי עם סימון 

 מוד לפחות. 97%צפיפות 
. על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת הנחת מוליך ההארקהעל הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי לפני 

 תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל ותרכבמעמנע מפגיעה חריות להיקרקעית קיימת. הא-תת
 .קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו רכותתקלה במע

 ות אלקטרודותבריכות/שוחות מעבר/ שוח 57.03.7
טר הבריכות ל. קוה ומכסה עגובעת עליונהבריכות תהיינה עגולות עשויות צינור בטון טרומי עם טבעת תחתונה, ט

טון עם מכסה  40בכביש או באזור נסיעת כלי רכב, תהיינה למשקל  ועומקן כמצוין בתוכנית. הבריכות להתקנה
 טון עם מכסה בטון טרומי.  12.5ל מתכתי. הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשק

התחתון של השוחה, כולל החלק חצוב הקבלן תח אותו יכניסת צנרת או מוליכי הארקה לשוחות תהיה דרך פ
 סתימת החציבה ע"י בטון.

 ס"מ בה כתוב סוג הבריכה )חשמל, הארקה(. 11לן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל הקב
 ציודחומרים ו 57.03.8

 ח"ח.ון התקנים וים ע"י מכא.   כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושר
ו להשתמש בהם לאישור המהנדס או המפקח. כל אביזר ב.   על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעת

 או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 תאומים אישורים ובדיקות .957.03

 והניתוק. ור החיב ות ואת זמניצוע העבודהקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנים לבי א.
ה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד את כל עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיק ב.

 בודקים.ליקוי שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י ה
אינן יג המזמין וח ו/או נצבדיקת ח"ח והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפק ג.

. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם
 הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין.

 תנאים מקומיים 57.03.10
 וע במקום.קבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה ואפשרויות הביצא.   על ה

כשולים וקשיים בהתקנה וכו' תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למקבלן הצעתו של ה
 ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.
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ל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום ולמנוע בכל האמצעים העומדים ב.   על הקבלן לדאוג משך כ
וצאות וש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההו ברכגיעה באדם אתקלה או פלרשותו כל 

במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, עבודתו וציודו בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, 
 ו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו מהעבודה.שליחי

 תאחריו 1157.03.
ודה ע"י המפקח. במשך תקופת חודשים מתאריך קבלת העב 12אחראי למתקן שהקים למשך יהיה הקבלן  א.

 האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד שהתקין מיד ועל חשבונו.
 ה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש.בכל מקר ב.
 יקון שבוצע.או ת על כל אביזרלמשך שנה תקופת האחריות תחל מחדש  ג.

 מערכת ביוב 57.04

 הצינורות 57.04.1
לאתר העבודה. כל  אישורו המוקדם של המפקח לפני רכישתם ואספקתםינורות ו/או השוחות יקבלו את הצ

כל  -אישורו המוקדם של המפקח והקבלן יידרש לסלקו מן השטח כחומר לא מתאים   מוצר שיסופק לשטח ללא
 קבלן בלבד. של ה ה על חשבונוך בכך יהיהכרו

 כמצוין להלן: הצינורות יהיו מסוג המפורט בתוכניות ו
 פי.וי.סי. לקווי הביוב תצינורו .א

ביוב גולמי, סוג עבה, המיוצרים לפי  המתאים לעבודה עם( (PVC - Uח ת יהיו מפוליוויניל כלורי קשיונוריהצ
נורות יהיו יהצ .SN=8 קשיחות טבעת דרגת 1.5.1.2 רותנוייון הצמ 1999 עדכון מרץ 1 חלק 884 י"תקן ישראלי ת

 .רמט 6.0 באורך של
 2 חלק 884 ת"י נורות תתבצע בהתאם להוראות להנחה והתקנה ובדיקות המפורטות בתקן ישראלייהנחת הצ
  .1998 מנובמבר

 
 נורות פלדה  יצ .ב

נורות יהצזה חדה. פא'  דרגה 530"י רים לפי תהמיוצ 5/32בעובי דופן של " 16" - 3נורות הפלדה יהיו בקוטר "יצ
נורות יהיו עם ציפוי פנימי של קלקוט )צמנט אלומינה( ועם ימפרט הכללי. הצשל ה 570401יתאימו לדרישות סעיף 

מ"מ, מחוזקת ברשת פלדה מגולוונת, המיוצרים  19 בי מינימלי שלעטיפה חיצונית של "טריו" ובטון דחוס בעו
   .266.4כ ט מת"י מפמ"רטות במפרבהתאם לדרישות המפו

 נורות.  יהחרושת המייצר את הצ הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יבוצעו בבית
 עשו כמפורט להלן.  נורות הפלדה, תיקוני הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית ובדיקות הריתוכים ייריתוך צ

 מלאה(. ך בהצמדה הריתוך יהיה ריתוך פנים בלבד )פזה חדשה תקנית "חדה" עם ריתו

  נורות פלדה יציפוי פנים של צ -קוט )צמנט אלומינה( ון קלתיק .ג

נורות הפלדה והאבזרים יעשה בהתאם להמלצות, הנחיות יתיקון ציפוי פנים של קלקוט )צמנט אלומינה( בצ
 נורות שיאושרו מראש ע"י המפקח.  יצוהדרכת יצרן ה

   הנחת הצינורות 57.04.2
הנחיות  ולפי 5707-ו 5703, 5704פרקים -רט הכללי ובעיקר בתתל המפש 57ט בפרק ירה כמפורנורות יונחו בחפיהצ

 נורות. בנוסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן.  ייצרני הצ
יצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד מוסמך של הקבלן יהיה נוכח על הקבלן מוטלת האחריות לב

 נורות.  ית הצהחפירה והנחך כל זמן באתר במש
נורות בין שתי שוחות סמוכות בבת אחת. תחתית התעלה יוקר קו צפרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויב

 ה על מצע חול דיונות מהודק ויעטפו בחול.  פי.וי.סי. יונחו בתעל-נורות מיתיושר ותהודק היטב. הצ
יעות רצונו. הקווים יונחו במעלה ה לשבהחפירה בוצעקח יאשר שנורות לפני שהמפיאין להתחיל בהנחת הצ

 מקום הנמוך אל הגבוה. השיפוע, כלומר, מה
ורכיים ולפי וים ישרים, בשיפועים וברומים המסומנים בתכניות ובחתכים האונורות ואבזריהם יונחו בקיכל הצ

נור יעת הצך בלבד. קבימודד מוסמנור במאזנת ע"י ינור וציהוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"י מדידת כל צ
נור( ובעזרת הוספת חומר ינור )ולא ע"י הרמת הצילצ במקומו המדוייק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת

מו הנכון, יבדק בדיקה חוזרת באמצעות נור במקוינור. לאחר שיונח הצימתחתיו שיהודק היטב לפני הנחת הצ
מהודק" מצידיו, כנדרש לעיל, לכל נבחר ל או "חומר הידוק חו מאזנת, ע"י מודד מוסמך בלבד, ויקבע מיד ע"י

 נורות אלא לאחר בדיקות הקו ואישורן ע"י המפקח.  יילוי חוזר במחברי צאורכו. אין לבצע מ

 אינברט(.   - IL) נורותיהתחתית הפנימית של הצ נורות שבשרטוטים מתייחסים אלימספרי גובה הצ

 נורות:  יהסטיות המותרות בהנחת צ

   תהגדרו .1

דדה לאחר ביצוע בכל מקום הפרש בין תוצאה מתוכננת )מחושבת( לתוצאת מדידה שנמ - ה יס ט י 
 ומקום.  
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נן באחוזים, נור באחוזים, מהשיפוע המתוכיהשינוי המירבי המותר של שיפוע הצ - יה באחוזיםיסט
תית לרום תחנור המתוכנן, יכתוצאה מהפרש הגובה שיתהווה בין רום תחתית הצ

  . ר ההנחהד לאחימדיר כפי שנויהצ

אינברט( כפי שיבוצע, -IL) נורי"מ, כלומר ההפרש בין רום תחתית צמ 1ה המותרת בגובה לא תעלה על יהסטי .2
 מ"מ ביחס לנתון תכנון כלשהו.   ± 1לא יעלה על 

בית טייה המירמ' והס 2.50 נורי)כלומר אם אורך הצ 0.1%פוע באחוזים לא תעלה על יטייה המותרת בשהס
 ( 0.08%, כלומר מ' 2.5מ"מ על  2 חישוב הסטייה בשיפוע תהיה כדלהלן:מ"מ,  2תהיה 

 ס"מ.   2סימום קהסטייה האופקית המותרת למיקום הצינור בכל נקודה, תהיה מ .3

   נורותיבות לצעטיפות ותוש 57.04.3

על ידי  יקבעוו בקטעים שיהכמויות אכניות וברשימת ותושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בת
 200-היציקות תהיינה מבטון ב .96 זוין לפי פרט סטנדרטי מס'המפקח. תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מ

 .466-ו 188המתאים לתקן הישראלי מס' 

לפחות. ס"מ  3סוי על מוטות הזיון ישבמפרט הכללי והכ 02ת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק הכנת הבטון, יציק
גד דפן החפירה לא תורשה אלא עטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח בצדדים ויציקה כנאו ה יקת התושבותיצ

 באישור מפורט מהמפקח.  

 גושי עיגון מבטון 57.04.4

וברשימת הכמויות, או בקטעים שייקבעו על ידי המהנדס, לפי פרט כניות ויותקנו בקטעים המפורטים בת
תאם בה 200-כניות. הבטון יהיה בון מזוין תהיה בהתאם לתו בטוגון מבטון ארת גושי עצו .80סטנדרטי מס' 
 .במפרט הכללי 5702 מס' סעיף ובצוע גוש העיגון לפי 466-ו 188לתקני ישראל 

פח בצדדים אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית  יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או
  בלתי מופרת.

 בדיקות 57.04.5

 הידראולית לאטימות   בדיקה א.

 שיאשר בחתימתו את אופן ביצוע בדיקות ותוצאות האטימות.   חהמפקבמהלך הבדיקה יהיה נוכח 

ביצוע הבדיקות בקטעי קווי הביוב ובשוחות השונים,  הקבלן ינהל ויכין דו"ח מפרוט בו יפורטו תאריכים ושעות
 תחשב הבדיקה כעונה על הדרישות. בכתב,ישור המפקח רק לאחר אאופן ביצוע הבדיקה והתוצאות. 

 ת בקווים גרביטציוניים ובשוחות:להלן הנחיות אטימו

 המפקח של הפרויקט יבדוק ויאשר בדיקת אטימות הקווים והשוחות.

 ה במעלה הקו ובהמשך לנייד את המים במורד מקטע לקטע.מומלץ להתחיל הבדיק

. )המטרה ששוחות תיבדקנה עד גובה ראש שוחה עד גובה ראשחות במים יש למלא קטע של צנרת ושו .1
 שוחה(.

, תמולא עד גובה ראש שוחה, .T.L, אז השוחה הנמוכה שביניהן מבחינת .T.Lידה ולא כל השוחות באותו במ .2
 ס"מ מעל תפר חיבור החוליה העליונה. 20נה תהיה מלאה עד לפחות כאשר השוחה האחרו

חה ס"מ מעל תפר חיבור החוליה העליונה, כאשר לפחות שו 20עד וחות מלאות ינה כל השבכל קטע נבדק, תהי
 אחת מהשוחות מלאה עד ראש השוחה.

עליונה ולא להסתפק ס"מ מעל המדרגה ה 10במידה ויש מדרגות בשוחות, התנאי המגביל הוא שיש למלא עד 
 ס"מ מעל תפר חיבור חולייה עליונה. 20-ב

ס"מ מעל  20מייה )אטם לחיבור הצינור(, ו/או עד ל לגוס"מ מע 20ד לא במים עבשוחות "חופית" יש למ
 בהה, במידה ובוצעה הגבהה לשוחה.להג

 ס ראש השוחה.שעות משלימים החסר עד למפל 24שעות לספיגה של המים בבטון. לאחר  24יש להמתין  .3
וי בגובה ן שינ. במידה ואידקות 30ן שעות והשלמת המילוי החסר, וימתי 24המפקח יבדוק את מפלס המים לאחר 

 הדקות, הקטע יאושר כאטום. 30המים במהלך 
דקות יש ירידה במפלס, יש למלא שוב )ממלאים את החסר עד לגובה ראש השוחה( ולהמתין  30אם אחרי  .4

 דקות. 30שוב 
 אם הירידה במפלס חוזרת על עצמה סימן שיש תקלה.  .5

 שר כאטום.הקטע יאו -אם אין שינוי במפלס  
ות המפקח. לאחר ביצוע התיקונים קומות הדליפות שהתגלו בזמן הבדיקה ולתקנם לפי הוראכל מ יש לאתר את

 יש לחזור על בדיקה כנ"ל עד לקבלת תוצאות משביעות רצון.
 :הערות
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 מהפקק שסותם את מוצא המים במורד. מומלץ לא להסתפק בבדיקה ויזואלית אין נזילהשיש להקפיד לוודא  •
 יבש לאחר שנוגב עם סמרטוט יבש. הפקק שהמתעל אחריבד לוודא בל

זרימת מים מהמעלה אל הקטע הנבדק ולראות שפני המים בשוחה הנבדקת התייצבו על  יש להקפיד שהופסקו •
 מהזרימה ומהמילוי שבוצע.גובה קבוע וללא תנודת גליות כתוצאה 

וע, במפלס לס קבות המים במפד להתייצבבקטע נבדק שנמצא לא אטום, מומלץ להשאיר הפקק ולהמתין ע •
 זה יש לאתר את גורם הנזילה ולתקנו.

ים יידרש לצמצם את הקטע שנמצא לא אטום לקטעים קצרים יותר, על מנת לבודד ולאתר את אזור לפעמ
 הנזילה.

   יםוהקובדיקה לישרות  ב.

 בטחוןסמוכות לשם תי שוחות נורות ייבדקו ע"י קרן אור, כדור עץ או כל דרך מאושרת אחרת בין כל שיהצ
 ים נקיים ופתוחים לכל אורכם. ושהקו

   וכיםבדיקות רית ג.

מכל הריתוכים יורה לקבלן לבצע  10% -באותם קטעים, בצינורות פלדה, שהמפקח יראה זאת לנחוץ ולא פחות מ
היקף אחידותו בי רנטגן של הריתוכים, כדי לבדוק את טיב הריתוך, שלמות קצה הבטון וגודל המרווח וצילומ

שים" לבדיקה ולחצות אותם לשניים כך כן רשאי המפקח להורות לקבלן להוציא דגימות של "רא . כמונוריהצ
גתית שכבות של הריתוך שניתן יהיה לראות את קצות הבטון, מרווח ההכנסה וכמות המילוי, ו/או להסיר הדר

לבדיקות  וגרמהלמפורט בפר ינה בכפוףבאמצעות מכשיר "ארקאייר", עד לשורש הריתוך כל הבדיקות תהי
 שבון הקבלן.  ובתיאום ובפיקוח שרות שדה של היצרן ועל ח

 
   בדיקה סופית ד.

ה. אם אחת הבדיקות נורות כולל שוחות הבקרילפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצ
 של המפקח.   רצונוים לשביעות נים הדרושקויהנ"ל לא תשביע את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל הת

   קיוןישמירה על הנ 57.04.6
נור. בכל ערב, לאחר גמר העבודה, יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצהקבלן  י

וך נור המונח בתעלה בפקקים אלה בכדי למנוע חדירת אדמה לכלוך או בעלי חיים לתיחי הציסתום הקבלן את פת
יותר ממושך או בגמר כל  נור בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמןיקבלן את פתחי הצתום ה. כמו כן יסנוריהצ

בכמות גדולה נורות ושוחות הבקרה ויבצע שטיפה כללית יקטע. לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצ
   וים הראשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.ושל מים לכל הק

למנוע כניסת החומר הנשטף הקבלן לסגור את החבור לשוחת הביוב הקיימת על מנת  יקפידוים ויפת הקבעת שט
 אל המערכת הקיימת.  

מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה. לפני נורות והשוחות יעל הקבלן לנקות מדי פעם את אתר העבודה החפירות, הצ
 רצונו המלאה של המפקח.  יעות והשוחות לשבנורות יהצמסירת העבודה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את 

העבודה, הקווים, שטיפה וניקוי לפני מסירת העבודה הסופית, לא ישולם בנפרד  קיון אתריעבור שמירה על נ
 עבודה שבכתב הכמויות.  והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של ה

   שוחות בקרה על קווי ביוב 57.04.7
  כללי 57.04.7.1

  ל ל י כ .א
 ל מרכיביהן. כעל  -נה על קווי הביוב תהיינה שוחות בקרה טרומיות שתבניוחות בקרה ש
וחות שצמוד אליהן מתוכנן לבנייה מפל חיצוני, שוחות המתוכננות לבנייה על קווי ביוב גרביטציוניים ש

ת ו/או במקומוות פלדה, יבור של צינורח(, שוחות אליהן מתוכנן 10%המתוכננים בשיפוע הגדול מעשרה אחוזים )
 .30-בטון מזוין סוג בוחות בקרה יצוקות באתר משרה המפקח, תהיינה אך ורק שיו

  וחות בקרה טרומיותש ב.
ים הכל כמסומן בתוכניות ו/או לפי שוחות שתבנינה על מאסף הביוב הגרביטציוני ועל כל קווי הביוב המשני

 57082 לדרישות סעיף מס' בהתאםחות תבנינה ביהן. השוהוראות המפקח באתר, תהיינה טרומיות על כל מרכי
 ב"מפרט הכללי". 

ראש ע"י המפקח, לפני מעל כל מרכיביהן כולל המחברים והאטמים( תהיינה מתוצרת יצרן שיאושר שוחות )ה
"י הקבלן, ולא יאושרו מראש ע"י המפקח, עדה.  שוחות על כל מרכיביהן שיסופקו רכישתן ולפני תחילת העבו

 לא קבלת כל תמורה. הוא לבדו ישא בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך לוחשבונו ועל  ח ע"י הקבלןקו מן השטיסול
ק ס"מ ויספ 25גמר החפירה לשוחות, לפני הצבת תחתית השוחה הטרומית, הקבלן יחפור לעומק נוסף של ב

". בינמשרדיהט ל "המפרש 57015 "מ, בהתאם לדרישות סעיף מס'ס 20הודק מחומר גרנולרי, בעובי מויתקין מצע 
מצע המהודק תוצק שכבת בטון ההשוחה. על גבי ס"מ, לכל צד, של הקירות החיצוניים של  20צע יבלוט המ

ן יהיה לפלס את התחתית ולדאוג בטון בעודו לח, כך שניתהס"מ. תחתית השוחה תותקן על  5רזה/מפלס בעובי 
 לכך שהקירות יהיו אנכיים. 

ביהח"ר(, חוליות ברות חוליה תחתונה שתוצקנה יחד ה וקי)רצפ -חתית ית/בסיס תל מרכיבי השוחה: חוליכ
 ישראלים וכנדרש במפרטים. הרות ותקרה יהיו טרומיים, העונים על הדרישות המפורטות בתקנים קי
  .658לפי תקן ישראלי ת"י תחתית והחוליות תהיינה ה
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ותקן ע"י הקבלן אטם יופק ין עצמן יסורומיות לבין תחתית השוחה לחוליה שתותקן מעליה ובין החוליות הטב
המשווק ע"י  F-200סטיק" -ע"מ", או "פרובהמשווק ע"י "ולפמן תעשיות גמיש ואטום, דוגמת "איטופלסט" 

אחרת שתאושר מראש ע"י המפקח. התקנת האטם תעשה  תוצרתמ"אקרשטיין תעשיות בע"מ", או שווה איכות 
  יצרן.והתקנה של הות שימוש שוחה, בהתאם להוראהלכל רוחב קיר 

ורים שנועדו לשמש חת החרושת, ממנו ירכשו השוחות, קירות של חוליית בסיס )תחתית( השוחה יקדחו, בביב
במיקום וברום המסומן בתוכניות, כולל  לחיבור כל צינורות הכניסה, וצינור היציאה. החורים יקדחו בקוטר,

 ם בעתיד.דיחת החורים שנועדו להתקנת הכנות לחיבוריק

אמצעות ביחוברו אל קירות השוחה  ה והיציאה כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבורים בעתידהכניסל צינורות כ
רים שנקדחו בקירות. יותקנו בחושמחברי שוחה גמישים ואטומים, שנועדו לחיבור צינורות אל קירות השוחה, 

"מ", או ות בע"ולפמן תעשישווק ע"י איטוביב" המ"המחברים שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן יהיו דוגמת 
ות בע"מ", או שווה איכות מתוצרת אחרת שתאושר מראש ע"י אקרשטיין תעשי"המשווק ע"י  F-105"פורשדה" 

צינור המן שנועד לשמש למילוי המרווח בין חד עם המחבר יסופק ויותקן שרוול ספוגי טבול בביטויהמפקח. 
 למחבר.

. העיבודים יוצקו א300דרשים בפרט סטנדרטי רה הנבמידות ובצו 20-טון בתחתית השוחה יותקנו עיבודים מבב
 קודקוד צינור הגבוה ביותר המתחבר לשאלה, כמתואר וכנדרש בפרט הסטנדרטי.עד גובה 

גמישים והאטומים ה, חוליות )קירות( ותקרה, יישום האטמים בודות הרכבת השוחה; חוליית בסיס )תחתית(ע
מישים ואטומים ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת גרי שוחה ת מחבוחות באמצעוינורות לשבין החוליות, וחיבור הצ

 רכוש הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן. יובפיקוח שרות שדה של בית החרושת ממנו 

טיפוס מדרגה רחבה )ליבת מהשוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה. השלבים יהיו חוליות שישמשו לבניית ב
אשון, העליון, יותקן במרחק שלב הירידה הר .2לק ח 631צרים לפי תקן ישראלי ת"י המיו סוי פלסטי(,לדה עם כיפ

 "מ. ס 33שוחה. המרחק האנכי בין השלבים יהיה ה"מ מפני מכסה ס 40שלא יעלה על 

ות, שכבבהודק זר של החפירה סביב השוחות יבוצע ממצע סוג ב' או מחומר מקומי מובחר ללא אבנים, מילוי חומ
 הכל לפי הוראות המפקח. ל "המפרט הבינמשרדי",ש 57017 ת המפורטות בסעיף מס'דרישובהתאם ל

 וחות בקרה יצוקות באתר ש ג.

תוכננות לבניה על קווי ביוב גרביטציוניים וחות המששוחות בקרה שצמוד אליהן מתוכנן לבנייה מפל חיצוני, 
של צינורות פלדה, במקומות המסומנים  חיבוריהן מתוכנן שוחות אל חוזים,אהמתוכננים בשיפוע הגדול מעשרה 

לפי , 30-היינה שוחות בקרה עגולות, יצוקות באתר מבטון מזוין בתו במקומות שיורה המפקח, בתוכניות, ו/א
 פרקו 57082 ל "המפרט הכללי", סעיף מס'ש 302 . העבודה תעשה לפי פרק א300 טנדרטי מס'סהדרישות בפרט 

תוכניות, בכתב דרש אחרת בני המדידה והתשלום הכלולים בהם, אלא אם אופנ ללי", לרבות"המפרט הכל ש 02
ל "המפרט הבינמשרדי" כל השטחים ש 57082 הכמויות ו/או במפרט מיוחד זה. בניגוד לנאמר בסעיף מס'

לנאמר  ח. בניגודיוחדות לבטון חלק ויהיו חלקים ללא צורך בטיממיים של השוחות יוצקו בתבניות פלדה הפני
 . 30-קירות ותקרה מסוג ב מפרט הכללי" יהיה בטון השוחות; הרצפה,הל "ש 57020 ף מס'בסעי

דים יוצקו עד גובה )וזאת בניגוד למצויין בפרט הסטנדרטי(. העיבו 20-בשוחות יותקנו עיבודים מבטון הבתחתית 
 .הסטנדרטי קודקוד הצינור הגבוה ביותר המתחבר לשוחה, כמתואר וכנדרש בפרט

 הוכן באתר. שימוש בבטון ורק בטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח ולא יורשה השה אך בטון יהיה
קין מצע מהודק ס"מ ויספק וית 25פני יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפת השוחות, הקבלן יחפור לעומק נוסף של ל

טון בהבת נמשרדי". שכהמפרט הביל "ש 57015 "מ, בהתאם לדרישות סעיף מס'ס 20רנולרי, בעובי גמחומר 
 ס"מ, תוצק על גבי המצע המהודק.  5הרזה, בעובי 

בטון לאחר פרוק הטפסות, בני בטון חלק יבדקו ע"י המפקח, בהקדם האפשרי, לאחר פירוק הטפסות. אם יתגלו פ
 02096ף מס' תוקנו פגמים אלו בהתאם לדרישות סעיי -קיני חצץ, חורים או סדקים או כל פגם אחר  פגמים כגון
ר לעיל יבנו השטחים הפנימיים של מפקח ואך ורק לאחר אישורו. כאמוהנמשרדי" ולהוראות ט הבישל "המפר

ינו אימצא כי פנים השוחה בטון חלק. בנוסף לנאמר לעיל, לגבי תיקון בטון פגום, אם בכל זאת להשוחות בטפסות 
בוצע בשתי שכבות טיח יהיצוע טיח. מהקבלן ב חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח, יהיה המפקח רשאי לדרוש

 עם שכבת הרבצה. 
תעודת משלוח בה בל פלדת זיון שתסופק תלווה כ. 739ברזל מצולע לפי תקן ישראלי ת"י לדת זיון תהיה מפ

 עודת בדיקה של מעבדה מוסמכת. תטר, אורך המוטות, המשקל וכן יצוינו: היצרן, הספק, הסוג, הקו
 בטון. ה"מ בין פלדת הזיון לבין פני ס 4.0ל מלי שח מרחק מיניכים להבטיל אמצעי הקשירה צריכ

חוברו אל קירות יפי.וי.סי., כולל אלו שנועדו לשמש כהכנות לחיבורים בעתיד, -ת הכניסה והיציאה מוצינור
 פי.וי.סי., שירכשו ע"י הקבלן מהיצרן-מברים מיוחדים תקניים לשוחת בטון, העשויים השוחות באמצעות מח

ור היציאה יחובר באמצעות אמצעות "מחבר שוחה נקבי" וצינבנורות כניסה יחוברו .  צישו הצינורותממנו ירכ
 "מחבר לשוחה זכרי". 

ס"מ מקוטר  10-ב"מ ובקוטר הגדול מ 10 ות פלדה יעוגנו בקירות השוחה באמצעות אוגני עגון בעובי צינור
 י הקבלן. יותקנו ע"הצינור, שירותכו אל הצינורות. האוגנים יסופקו ו

מפקח. השלבים יהיו התוצרת שתאושר ע"י ירידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו שלבי ירידה מצורך ל
. השלבים בשוחות יקבעו 2חלק  631פי ת"י למטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטי(, המיוצרים 

פטיש ואיזמל(. מוש בלא יורשה שיה מכנית )יבוצעו על ידי מקדחשבמקומם לפני יציקת הבטון או בחורים 
ס"מ  40. שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על "מס 33שלבים יהיה ההמרחק האנכי בין 

 .  א300ס' מבניגוד למתואר בפרט סטנדרטי פני מכסה השוחה. כל האמור לעיל לגבי השלבים הוא מ
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יצוקות באתר מפלים הת הבקרה לשוחוקבלן בצמוד ח יתקין המקום אשר תורה התוכנית ו/או יורה המפקב
 . א300ס' מכל לפי הנדרש בפרט סטנדרטי ה, (IIו טיפוס א/וI חיצוניים )טיפוס 

שכבות, בומר מקומי מובחר ללא אבנים, מהודק ילוי חוזר של החפירה סביב השוחות יבוצע ממצע סוג ב' או מחמ
 .מפרט הכללי"הל "ש 01757 בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף מס'

 מכסים  .04.7.257
 400D, מין 4ת הבקרה, שתבנינה על קווי הביוב, יענו על דרישות קבוצה המכסים )סגרים( שיותקנו בתקרות שוחו
", תוצרת "ולפמן 33-ש(. המכסים יהיו דוגמת דגם "כרמל)חד 489לפחות, המיוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 

 המפקח.ע"י  אחרת שיאושרת מתוצרת תעשיות בע"מ", או שווה איכו
אספלט המכסים )סגרים( יורכבו מטבעת יצקת עם מילוי בתקרות שוחות שתותקנה בתחום שטחים שיצופו ב

ם משתלבות, ו/או במקומות שיורה בטון )ב.ב.(. בתקרות שוחות שתותקנה בתחום שטחים שירוצפו באבני
 המפקח, המכסים )סגרים( יהיו מיצקת. 

רת שתיקבע על ידי ביוב ו/או כתובת אח -ב יוטבעו ע"י היצרן "מי נעם" ת ביונו מעל שוחוים( שיותקבמכסים )סגר
 המזמין.

ות המכסים מסגרות/תושבה, שבילים ו/או מדרכות מתוכננים, יבשוחות הנמצאות בשטחי כבישים ומשטחי חני
ה הגבה תוך צווארוןתותקנה ב )סגרים( שתהיינה חרושתיות מיצקת מעוגנות במפעל בתוך טבעת בטון מזוין,

 יוצק באתרבקוטר פנימי זהה לזה של המכסה. הצווארון  . הצווארון יהיה30-שיוצק באתר מבטון מזוין סוג ב
, גם לגבי שוחות, כמפורט בפרט סטנדרטי מס' פרטי ביצוע הצווארוןיצונית. חפנימית ו -טפסות פלדה באמצעות 

300. 
 מפקח. דם מהי אישור מוקינתן בתנאהשימוש בצווארון הגבהה חרושתי י

הנדרש בתוכניות ו/או לפי הוראות המפקח, לרום לפי ן ההגבהה, באמצעות צווארו יותאמו יםהמכס יושיפוע מירו
שתבנינה בשטח המגרשים ו/או בשטחים פתוחים יהיה  בשוחותו/או פיתוח מתוכננים. אספלט ושיפוע פני קרקע, 

בכל מקרה יקבע רום המכסה באתר,  וארון. וצ ה בליבתקרת השוח ע, ויותקן"מ מעל לפני הקרקס 20 רום המכסה
 קח.ע"י המפ

 קוטר מכסי השוחות )הסגרים( יהיה כדלקמן:
 ס"מ. 50מכסה בקוטר   - מ' 1.25בשוחות בעומק עד  -
 ס"מ. 60מכסה בקוטר   - מ' 1.26על בשוחות בעומק מ -

  ים בעתיד()הכנה לחיבור -כניסות צדדיות לשוחות  57.04.8
 ה צדדית "רגילה"כניס 57.04.8.1

ו/או בשוחות שיורה המפקח תקבענה כניסות צדדיות שתשמשנה כהכנות  בשוחות במקומות המצוינים בתוכניות
לחיבור קווי ביוב פרטיים מבתים וממגרשים. אם לא יצויין  לחיבור בעתיד של קווי ביוב ציבוריים ו/או כהכנות

שישמש כהכנה לחיבור קו ביוב פרטי מבית או מגרש,  דדית,ל הכניסה הצהצינור ש אחרת בתכניות רום תחתית
ס"מ מעל רום תחתית צינור היציאה מהשוחה. עבודת הקבלן תכלול את כל עבודות  20חיבור לשוחה, יהיה ב

ם, השיקום והבניה מחדש והחזרה למצב הקודם של כל אבני השפה, הקירות, הגדרות, הכבישיהחפירה, הפירוק, 
שנועד לחיבור בעתיד של בתים פירק ו/או הרס במהלך ביצוע העבודה. קו ביוב פרטי  שפתח,ם והמשטחים השבילי

כניסה צדדית מ' בתוך המגרש ו/או לפי הוראות המפקח. כל  1.0ו/או מגרשים יונח מהשוחה ועד מרחק של 
ר ר בקייקדח בביהח"ב" בחור שתכלול: עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים; הספקה והתקנה של מחבר "איטובי

ן, או אוגן עיגון בקיר שוחה יצוקה באתר; וקטע צינור מסוג, שוחה טרומית; או עיגון מחבר פי.וי.סי. לשוחת בטו
מ'. אם  1.0-מפקח ובכל מקרה באורך של לא פחות מבקוטר, ברום ובאורך שיסומן בתוכניות ו/או שיקבע ע"י ה

את (. 6מ"מ )" 160ב פרטי מבית או מגרש יהיה ו ביובעתיד של ק נה לחיבורלא יצוין אחרת בתוכניות קוטר ההכ
פי.וי.סי. של ההכנות לכניסות הצדדיות יש לאטום ע"י פקק פי.וי.סי. תקני, כדי שלא יחדרו -צינורות מקצות ה

 מי תהום לתוך השוחות. בקצות צינורות פלדה יותקן פקק מטיט צמנט.  דרכם מי גשם או
 קיר" טיפוס "מעברסה צדדית כני 57.04.8.2

פקח תותקנה כניסות צדדיות לחיבור בעתיד של קווי ביוב בשוחות במקומות המצוינים בתוכניות, ו/או שיורה המ
מפורט בתוכניות. אם לא יצוין אחרת פרטיים מבתים ו/או ממגרשים מטיפוס "מעבר קיר" )קיר תומך( כ

מ מעל רום תחתית צינור היציאה ס" 20שוחה, יהיה בחיבור ל בתוכניות רום תחתית הצינור של הכניסה הצדדית,
ויונח מהשוחה, שתהיה יצוקה  6עד לחיבור בעתיד של בתים ו/או מגרשים יהיה בקוטר "מהשוחה. קו ביוב שנו
 מגרש ו/או לפי הוראות המפקח. מ' בתוך ה 1.0באתר, ועד מרחק של 

קיר השוחה, של צינור פלדה גון בשל אוגן עי קה והתקנהכל כניסה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה, אספ
עם ציפוי פנימי של קלקוט וציפוי חיצוני של בטון דחוס באורך הדרוש, היוצא אופקית  3/16עובי דופן " 6בקוטר "

משם יעלה הצינור  °90ותך לאוגן העיגון המעוגן בקיר השוחה( עד קשת של מר 2%מהשוחה בשיפוע של לפחות 
המפקח, עד  ו/או בתוך שגם שייחצב בקיר הקיים, הכל לפי הוראות הקיר ותקן על גביהתומך, מ לאורך הקיר

משם יונח קטע צינור  6שבקצה העליון שלה יותקנו אוגן ואוגן עיוור בקוטר " 6/"6הסתעפות "טע" בקוטר "
יענו על  עפות וכד'ורך המסומן בתוכניות שבקצהו תותקן סתימה זמנית מטיט צמנט. כל האבזרים; קשת, הסתבא
 המפורטות בסעיף לעיל.  רישותהד

, ו/או במקומות שיורה המפקח פרט "מעבר קיר" ישמש גם לביצוע קווי ביוב במקומות המסומנים בתוכניות
 תומכים. ציבוריים, במקומות בהם התוואי חוצה קירות 

בנים טון ו/או באם אותו בבלאחר סיום התקנת מעבר הקיר, הקבלן יתקן את החור שחצב בקיר התומך ויסתו
עבודות החפירה, הפירוק, השיקום והבניה מחדש  ויחזיר אותו למצבו הקודם. עבודת הקבלן תכלול את כל

ים שפתח, פירק ו/או הרס במהלך והחזרה למצב הקודם של כל הגינות, אבני השפה, הקירות, הגדרות והמשטח
 ביצוע העבודה. 

   חיבור למערכת ביוב קיימת 57.04.9
 ל י  כ ל  .א
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וגידור מתאימים עפ"י הוראות משרד ות לשוחות בקרה קיימות על הקבלן לסמן בסרטי אזהרה התחברלפני 
להימצאות גזים העבודה את אזור השוחה הקיימת וכן עליו לבדוק תחילה את הביבים ואת השוחות מחשש 

 הלן:  טים לת אלו המפורהיתר גם ארעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים, אשר יכללו בין 
ת הקבלן מאחריותו המלאה והבלבדית לבטיחותם של עובדיו או אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור א

 עות על ידי הקבלן.  של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצ
הביוב הקיים,  של קוינה ורציפה פעולה תק תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לדאוג ולאפשר המשך

במידת הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים כדי לאפשר  במשך כל שלבי העבודה. העבודה תכלול,
 עבודה ביבש.  

ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור  הכלליבמפרט  570827תואר בסעיף כניות ולמוהעבודות תבוצענה בהתאם לת
ם והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה.  בשוירות ל אמצעי הזהך נקיטת כ, תוהתאגיד מהנדס

מקרה לא בא המתואר במפרט הזה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם 
 העבודות המבוצעות ע"י הקבלן.   העלול להפגע עקב

 
   חיבור לשוחה קיימת ב.

לחיבור אל שוחות קיימות, הבנויות על קווי ביוב  כנניםחוזה זה מתוגרת מכרז/קווי ביוב הכלולים במס
כניות האתר שעליהן סומנו קווי הביוב הקיימים והשוחות הבנויות עליהם הן חלקיות וביטציוניים קיימים. תגר

 ות.  ובלתי מחייב

 ביוב חיבור קווי הן מתוכנןקיימות אלי .I.Lלפני תחילת העבודה, על הקבלן למדוד מחדש רום תחתית שוחות 
לת אישורו בכתב יורשה לקבלן להתחיל בחפירת חדשים. תוצאות המדידות תועברנה למפקח ורק לאחר קב

 נורות.  יהתעלות להנחת הצ
של המפרט  570827שוחות הקיימות תעשנה לפי המתואר בסעיף עבודות חיבור קווי הביוב החדשים אל קירות ה

 המפקח.  י הוראות כניות ו/או לפו, התהכללי
והבטיחות בהתאם להוראות משרד העבודה. תבוצענה בהתאם למתואר במפרטים ולכל כללי הזהירות  בודותהע

ות עובדיו וכלפי כל אדם אור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן, לבטיחיבשום מקרה לא בא הת
 פגע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן.  יהעלול לה

ה הרוסה ופגומה וכניות, יפרק הקבלן את השוחה הקיימת, במקרים שהשוחין בתמפקח וכמצויהנחיית ה עפ"י
לחלוטין, ויבנה במקומה שוחה חדשה באינברט הקיים ויחבר אותה לצנרת הקיימת לכיוון הבית ולצנרת 

 וכננת שבכביש.המת
ודה שר עבעל מנת לאפ חה הקיימתהעבודה תכלול את כל החומרים והעבודות הדרושים להטיית הזרימה מהשו

 ביבש, וכן את חיבורה מחדש לשוחה.  
 וחה על קו קיים  בניית ש ג.

ים, במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה מתוכנן חיבור של קווי ביוב חדשים, אל קווי ביוב קיימ
 באמצעות שוחות בקרה חדשות שתבנינה על קווי הביוב הקיימים.  

( (.I.Lם נור הקיייידיים לגילוי הקו הקיים, למדוד את רום הצבודת ירה, כולל עחפירה זה על הקבלן לחפור
ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח. המפקח יבדוק את נתוני המדידות ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת 

שוחה  ול: בנייתה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב ממנה לשוחת הביוב הסמוכה, במעלה הזרם. העבודה תכלהשוח
 למת ותיקון העיבודים בקרקעית השוחה.  נור הקיים והשיהביוב הקיים כמפורט לעיל, שבירת הצ על קוחדשה 

   חיבור עם מפל פנימי 57.04.10
ס"מ )חיבור לשוחה חדשה  50נור הכניסה והיציאה עולה על יצכאשר הפרש הגבהים בין  חיבור לשוחה קיימתב

צדדיות לחיבור עם מפל פנימי בתוך השוחה, לפי הפרט יסות ( יבוצעו כנפל חיצוניבמקרה כזה, יבוצע ע"י מ
לפחות או כמסומן בתוכניות ויכלול כניסת  6כניות, ו/או לפי הוראות המפקח באתר. החיבור יבוצע בקוטר "ושבת

ית בוד הקרקענור אנכי מיצקת, קשת ועייאנכית עם פתח ביקורת, קטע צ Tור, גוש העיגון, הסתעפות ניקטע הצ
 . העבודה באישור המפקח בלבדמ'.  1.0ל ל האנכי יעוגן לקיר השוחה בחבקים, מעוגנים בבטון כל המפכנדרש. כ
 לאחר ביצוע ביובקווי  צילום 57.04.11

סוג  בביצוערב  ןניסיוהצילום הפנימי של קווי הביוב יהיה מיומן ובעל  הקבלן בעבודת י"עהמשנה שיועסק  קבלן
ם פנימי של קווי עבודות צילו ביצעהחודשים האחרונים  12יח כי במהלך להוכ ידרשיהמשנה ות. קבלן זה של עבוד

לום המשנה שיועסק על ידו בעבודות הצי קבלן. במכרזביוב בהיקף של לפחות פעמיים מאורך הקווים הכלולים 
 ", המהנדס והמפקח. מזמיןשל ה" בכתבהפנימי של קווי הביוב חייב באישור מוקדם 

ום הפנימי של קווי הביוב, לקבלן לא לבצע את הציל להורותזכות, משיקוליו הוא, את ה לעצמו שומר "מזמיןה"
 . ודותעבישירות את ביצוע העבודות בחברה המתמחה בביצוע סוג זה של  יזמין" מזמין"הובמקום זאת 

ום, לציל והכנתם וחותוהשנורות ילנקוט באופן זה, כל עבודות הניקוי והשטיפה של הצ יחליט" מזמין"וה במידה
 חשבונו.  ועלעל ידי הקבלן לעיל, ובמפרטים, תבוצענה  57.04.6כנדרש בסעיף 

 לשםבי המכסה, , הקבלן יסמן בצבע על השוחות את מספריהן, בפנים על הקיר ובחוץ על גהצילוםתחילת  לפני
וחה בעת וי השזיה ויאפשר לך התיעודזיהוי. הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה לזהותו בעת הצילום ובמה

 יה חוזרת בקלטת. יצפ
, הצילומיםהמומחה שיבצע את  ייה חוזרת ופענוח הקלטת המתועדת ע"יו/או בעת צפ לוםהציובעת ביצוע  במידה

, אטמים )גומיות( הבולטים תבצינורולכלוך, חול, פסולת בניה, פגמים ופחיסות יתגלו מפגעים הכוללים בין היתר: 
בצורה עקומה ופגמים  פלדה, קווים שהונחו תבצינורו האלומינהם בציפוי רב שברי נורות,יך הצחברים לתומן המ

לאה של , הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים שידרשו לשביעות רצונו המלתקנםאחרים שלדעת המפקח יש 
 תרוצינו לגילויפירה כבישים, חיכללו: ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת  התיקוניםהמפקח. 

חדשים תקינים, פירוק  תבצינורואו הפחוסים והחלפתם נורות הפגומים ו/ישהתגלו בהם מפגעים, פירוק הצ
ל מחברים שאטמים בולטים מהם פנימה מחדש ש והתקנהוהנחה מחדש של קווים שהונחו בצורה עקומה, פירוק 
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החפירה והשבת השטח למצבו  זר שלם, מילוי חוצוע הצילובעת בי שיתגלונורות ומפגעים אחרים יאל תוך הצ
חברה  באמצעותלבצע את עבודות הצילום הפנימי של קווי הביוב  יחליט" המזמין"אם  גםהקודם. בכל מקרה, 

, לשביעות רצונו המלאה של שיתגלועל חשבונו את כל המפגעים אחרת, הקבלן יהיה האחראי הבלבדי לתקן 
 המפקח. 

ו, יצולם והשוחות בהם ימצא לכלוך ו/או תיקון המפגעים שיתגל קוויםמחדש של ה הושטיפקוי השלמת ני לאחר
 הקטע שינוקה ו/או שיתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו כפי שנדרש.  מחדש

 
 3 - זמסמך 

 
 דה מיוחדים ותכולת מחיריהם אופני מדי

 
 3 - זמסמך 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחיריהם 

  ל י כ ל 700.05

 ל ל י  כ .0.15700

ים הכלולים ב"מפרט הכללי", ובסעיפים להלן. במסמך זה מדדנה בכפיפות להוראות ולתנאיכל העבודות ת
צאים את ביטויים המלא באופני המדידה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מו

 עיפים להלן. עו הסל סתירה יקבכל מקרה שהמוגדרים במפרטים הנ"ל, או הנוגדים אותם. ב
חירים בכל התנאים והדרישות המפורטים במכרז/חוזה זה על כל רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המ

וצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל הה
מצד הקבלן לא ישמשו עילה  ות בואו אי התחשבכלשהו ו/ במסמכים הנ"ל על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי

 ו/או לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות או לתשלום נוסף כלשהו.  להארכת משך ביצוע העבודה
 אמצעי זהירות  5700.0.2

ירות והבטיחות המתחייבים מחוקי מדינת ישראל ובפרט אלו של משרד הבריאות עבור נקיטת כל אמצעי הזה
שלהם  המפקח ו/או רשויות מוסמכות אחרות ואשר רשימה חלקיתע"י  אלו שידרשו בודה ו/אוומשרד הע

 מפורטת במפרט המיוחד, לא ישולם בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. 
  ודות עפרעב 5700.1

 כ ל ל י  1.15700.

ה לא וזה זסגרת מכרז/חדרשנה במייה מכל סוג וגודל שהוא במידה ותיעבודות ההכנה, הפירוק והסרת הצמח
 רי היחידה השונים שבכתב הכמויות. מדדנה בנפרד לתשלום ומחירן יחשב ככלול במחיית

 נורות יחפירת תעלות לצ 5700.1.2

מדד לתשלום בנפרד ינורות ולשוחות לא תיי החפירה לצשל המפרט הכלל 5700.03מס'  בהתאם לנאמר בסעיף
 להלן.  5700.2.1מס'  מפורט בסעיףנורות , כאלא תיכלל במחיר ההנחה של הצי

ם המוסמכים וכן כל האחריות לקיום שלמותם של כל המבנים, המתקנים עבור איסוף מידע ותיאום עם הגורמי
לילה, חפירה במקומות מוגבלים, חפירה בידיים, פתיחת רותים הקיימים, עבודה בשעות חריגות ובשעות היוהש

עיל, ל 2-במסמך ז 57.1.3 ם שחלקם תואר בסעיףיוחדיה באמצעים מכות, נקיטכבישים, שבילים, משטחים ומדר
דרש, יקרקעיים ומתקנים קיימים כולל עבודות ידיים במידה ות-רותים תתיבסמוך ומתחת למערכות שעבודה 

ידרש עקב תנאי השטח ו/או הוראות ירה מצד אחד או משני צידיה, במקומות שהדבר תמיכת ו/או דיפון החפי
דש בגמר העבודה, במידת הצורך פירוק קווים ושוחות קיימים והתקנתם מחרות, והגנת הצינוח, תמיכת המפק

' הכנת תכניות להסדרי תנועה בכבישים וכווהשבת השטח למצבו הקודם, כולל כל העבודה והחומר הדרושים, 
 יחשב ככלול רד והמחירלא ישולם לקבלן בנפועבודות לצורך הסדרי התנועה,  ו/או שוטרים כולל אספקת ציוד

 רי היחידה השונים שבכתב הכמויות. במחי
מקומי ועבור מצע החצץ במקרה של מי תהום לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי עבור עטיפת חול 

 היחידה השונים שבכתב בכמויות.

 עבודה ביבש  700.1.35

 מים עיליים  א.

כל זמן ביצוע העבודה כמפורט  במשך ל מקור שהואעיליים מכעבור שמירת העבודות ביבש ומניעת חדירת מים 
 לעיל, לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה.  57.1.5מס'  בסעיף 2-במסמך ז

 מי תהום  ב.
ום בכל שיטה שתיבחר לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר ייחשב ככלול במחירי היחידה של עבור הרחקת מי התה

 החפירה.
 ישים, שבילים ומדרכות קיימים ון כבתיק 700.1.45
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בישים, שבילים ומדרכות קיימים, כולל חיתוך האספלט באמצעות "דיסק" ופרוק אבני התשלום עבור פתיחת כ
 ישים, שבילים, מדרכות ו/או משטחים קיימים יהיה כמפורט בסעיףשפה וריצוף והתקנתן מחדש ותיקון כב

 לי.שבמפרט הכל 5700.20
נור, עומקו, רוחב יקוטר הצ אולם בניגוד לנאמר במפרט הכללי לא תהיה הבדלה לפי אורך ה תהיה במטרהמדיד

 .ידרשיהפתיחה ורוחב התיקון ש
קבלן לא ישולם בנפרד. המדידה תכלול תיקון ידרש כתוצאה מעבודת היעבור הרחבת התיקון במקומות שהדבר 

 בשכבות מצע ותיקון בשכבת אספלט. 
 ר ממצע סוג א' כמפורט:החוז ם את המילויר יכלול גהמחי

 ס"מ 40ג א' מהודק בגובה מילוי חוזר מצע סו - במדרכה
 ס"מ 100מילוי חוזר מצע סוג מהודק בגובה  - בכביש

ו/או מרצפות, שמירה על שלמות האבנים, ריצוף מחדש באבנים  עבור פירוק ריצוף קיים מאבנים משתלבות
ישולם והשלמת האבנים החסרות, לת חפירת התעלות י תחיי הקבלן לפנרקו על ידהמשתלבות הקיימות, שפו

עבור  .וכל רוחב פתיחה ורוחב תיקון שיידרש ן לפי מטר אורך, כאשר המחיר יכלול גם תיקון בשכבת מצעלקבל
 ידרש כתוצאה מעבודות הקבלן לא ישולם בנפרד. יקומות שהדבר הרחבת התיקון במ

ומקים ובכל תנאי העבודה. אם תשברנה חלק מהאבנים כל העהצינורות, בכל קטרי  המחיר יהיה אחיד עבור
שתלבות ו/או המרצפות במהלך העבודות, ולא ניתן יהיה להשתמש בהן לריצוף מחדש, תסופקנה אבנים המ

 הות בכל לקיימות ע"י הקבלן ועל חשבונו. חדשות ו/או המרצפות ז
ה לפי מטר אורך ותכלול את כל ר תהייט יצוק באתשטח גרנולמדידה לתשלום של תיקון במשטח בטון או מ

של המפרט הכללי, כולל שכבת מצע. עבור הרחבת התיקון  4000.07 ם כמפורט בסעיףהחומר והעבודה הדרושי
ידרש כתוצאה מעבודות הקבלן לא ישולם בנפרד. המחיר יהיה ישהדבר במקומות שתבנינה שוחות ו/או במקומות 

 בכל תנאי העבודה. קים ות, בכל העומי הצינורואחיד עבור כל קטר
עקיפה זמניות. בנוסף לכך יכלול התשלום את אחריות הקבלן לתיקון כל  לא ישולם בנפרד עבור התקנת דרכי

מיום מסירת העבודה הגמורה  יםודשח 12 משטח שפתח עדהשקיעות שייגרמו בכביש, בשביל, במדרכה ו/או ב
 למזמין. 

 ים קווי אספקת מ 5700.2
 אספקת מים  קווי הנחה של .2.15700

עבודה, המפרט הכללי. התשלום יהיה אחיד בכל העומקים ובכל תנאי ל הש 5700.07דידה תהיה לפי סעיף מס' מ
 מסווג לפי סוג וקוטר הצינור. 

, העפר, חפירה ומילוי חוזר כולל עטיפת חול, הספקת הצינורות והאבזרים והובלתם לאתרהמחיר כולל: עבודות 
נורות והתקנת האבזרים, פיזור הצינורות, התקנת דיפונים ותמיכות, הנחת הצי סונם,צינורות ואחשמירת ה

ע"י משרד  עטיפת חול מקומי, חיבורם וריתוכם, בדיקת לחץ, ניקוי וחיטוי הקו ע"י מי שהוסמך והוכשר לכך
של ושלם ים לביצוע מודה הדרושהבריאות ושטיפתו כולל הספקת חומר החיטוי, וכן כל החומרים, הציוד והעב

 המפקח.קווי המים עפ"י התוכניות והמפרט ולשביעות רצון 

 לעיל. 5700.1.4התשלום עבור שכבת המצעים והאספלטיים כמפורט בסעיף 

ושים לבדיקות לחץ, לניקוי, חיטוי ולשטיפת הקווים יסופקו ע"י למען הסר ספק מודגש בזה כי כל המים הדר
 הקבלן ועל חשבונו.

חיצונית של כל סוגי  פרד עבור הספקה והתקנה ותיקוני ציפוי פנימי ועטיפהלם בנת כי לא ישומודגש בזא
ם אלו האבזרים החרושתיים והמחברים מכל סוג שהוא, ריתוך והברגה, שידרשו לצורך ביצוע העבודה, בין א

רט ו במפהמכרז ותוארבתוכניות אבזרים ומחברים שנועדו להתקנה על קווים חדשים ו/או קיימים, בין אם סומנו 
הספקתם והתקנתם לפי הוראות המפקח, והם ייחשבו  שידרמיוחד זה ובין אם יוספו בתוכניות הביצוע ו/או ת

 ככלולים במחירי ההנחה של קווי המים ו/או החלפת המגופים.

 מגופים  2.25700.

כולל  המחירהאביזרים, ומחיר גשר יהיה כלול בתכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור התקנת המגוף 
ורקורד  ל האבזרים והמחברים הדרושים כגון: ניפליםאת הובלת המגוף לאתר העבודה, הספקת והתקנת כ

 חצי דרסר עבור מגופי טריז.  שנועדו לחיבורי בתים, ומחבר לאוגן 2במגופים אלכסוניים בקוטר "
 לא ישולם בנפרד עבור המגופים.

 טים( אש )הידרנברזי כיבוי  5700.2.3

במפרט  5700.11 ש יהיו כמפורט בסעיףרים ואופן המדידה והתשלום עבור התקנת ברזי כיבוי אהמחי תכולת
 הכללי. 

נור זקף עילי, יהספקה והתקנה של צ המחיר יכלול הספקה של ברז הכיבוי על כל מרכיביו והובלה לאתר העבודה,
התקנת ברז הכיבוי המפורטים שים לנוספים הנדרהמחברים המיצר ריתוך, אוגנים נגדיים וכל שאר האבזרים ו

 המדידה לתשלום תהיה מסווגת לפי סוג וקוטר ברז הכיבוי.   המצורף.ובפרט סטנדרטי  כניותובמפרט המיוחד, בת

ן את ברז הכיבוי על גבי מתקן הגנה בפני שבירה ישולם עבור הספקת מפקח להתקיה ע"י ידרשיבמקומות ש
 וי. הכיב ת למחיר ברזירה כתוספוהתקנת מתקן השב
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 הכנות לחיבורים בעתיד  5700.2.4

 ים בעתיד תימדדנה לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, המחיר יהיה אחיד בכל העומקים ובכל תנאיהכנות לחיבור
 העבודה. 

כו לקו כניות, חיבורו וריתוונור פלדה בקוטר ובאורך כמסומן בתיות העפר הדרושות, התקנת צהמחיר כולל: עבוד
פקה והתקנה של פקק הברגה או הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית במקום החיבור, אס יקוניפקת המים, תאס

ע מושלם של ההכנות נור המסתעף, וכן כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצויאוגן ואוגן עיוור בקצה הצ
 לחיבורים בעתיד עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח. 

 ים יבורים ביתיח 700.2.55
 .והקוטרווג לפי סוג החיבור מדידה לתשלום של חיבורים לבתים תהיה לפי יחידה, מסה

המחיר יכלול נור האנכי.  ימעלות אליה יחובר קטע הצ 90וית וימדד לתשלום החל מהקשת בזיחיבור ביתי 
המדידה  מערכתחיר חיבור ליכלול המ נור האנכי וכל אביזרי הצנרת הדרושים, כמו כןיאספקה והנחת של קטע הצ

חר חיבור לקו החדש וסילוקו למקום שיורה המפקח, הכל הקיימת, ניתוק ופירוק הקטע האנכי הקיים לא
 כמתואר בתכניות ולשביעות רצונו של המפקח. 

ברות התשלום יכלול את החפירות הדרושות בכלים מכניים או בידיים לגילוי הקו הקיים והתחעבור החיבור הנ"ל 
 האביזרים והעבודות הדרושים לביצוע החיבור הביתי. רקה, , חידושי האאליו

 להלן. 5700.2.7יצוין כאן כי במקרים האלו לא ישולם לקבלן תשלום עבור סעיף חיבור לקווים קיימים שבסעיף 
 

 אספקת והתקנת אביזרים שונים בגשר אביזרים  5700.2.6

והתקנה של אביזרי צנרת כגון מגופים,  אספקהמחיר יכלול קומפלט. ההמדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יחידה 
יות, קשתות, וכניות ובפרטים, זוונורות בקטרים שונים כמפורט בתיויר, דרסרים, קטעי צותום אהידרנטים, שס

וכו'. עבור כל שאר האביזרים הדרושים לביצוע המערכת ושלא צוינו במפורש לתשלום  מסעפים, מיצרים, אוגנים
יכלול אספקת כל רד ומחירם יהיה כלול במחיר הקומפלט. כמו כן המחיר ם בנפות, לא ישולכתב הכמויב

כלול  החומרים, הובלה, התקנה, בדיקת לחץ וצביעה כמפורט. גושי תמיכה מבטון לא ישולמו בנפרד ומחירם יהיה
 במחירי העבודה השונים. 

 חיבור לקווים קיימים  5700.2.7

 וטר. מפרט הכללי מסווג לפי קשל ה 5700.24כמפורט בסעיף  תהיה ווים קיימיםחיבור לק מדידה לתשלום עבור

סיון יהמחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות לגילוי הקו הקיים ומקום החיבור המתוכנן, כולל חפירות נ
מתו רוקו והתאידרש, המדידות, הפסקת הזרימה בקו הקיים, ניתוק וחיתוך הקו הקיים פייבכל היקף ש וגישוש

ל כל החומרים ואבזרי החיבור הדרושים, ר החדש, חיבור הקו החדש לקו הקיים, הספקה והתקנה שנויהצלחיבור 
, טיפול בהפסקת זרימת המים קיימים םהן אלו שנועדו להתקנה על קווי פלדה והן אלו שנועדו להתקנה על קווי

כולל איתור מגופים שים, צינורות החדנדרש אל הוחידושה, שמירה על שלמות פסי הארקה קיימים וחיבורם כ
דה ופתיחתם בסופה, המילוי החוזר וכל החומרים והציוד הדרושים וכל קיימים, סגירתם לפני תחילת העבו

לעיל והנדרש לביצוע מושלם של החיבור ולשביעות רצונו של  2-במסמך ז 57.2.9 המפורט בתכניות והנאמר בסעיף
 המפקח. 

מה דרש להפסקת הזרייו עיכובים בעבודה כתוצאה מהזמן שיויגרמובדה שיתכן מופנית לעתשומת לב הקבלן 
בקווי המים הקיימים, אליהם מתוכנן חיבור של קווי מים חדשים ו/או קווי מים קיימים שנועדו לניתוק וביטול. 

קבלן כל א ישולם לע עבודות הפסקת זרימת מים בקווים קיימים לא יהווה עילה לעיכוב ביצוע העבודות ולביצו
 ור עיכובים בעבודה ו/או זמן בטלה. וי עבפיצ

הזה יבוצע אך ורק במקרים בהם הקבלן יחבר קווים חדשים  ףב הקבלן לעניין שתשלום עבור סעיכמו כן תשומת ל
 כל חיבור לצרכן משני בקו ראשי.לישנים בלבד ולא יתווסף ל

 ניתוק וביטול קווים קיימים  5700.2.8

 בכתב הכמויות.והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים של העבודה נפרד לא ישולם ב קווי מים עבור ניתוק

 מחברי חיוץ 5700.2.9

 של המפרט הכללי.  5700.13 המדידה לתשלום תהיה לפי סעיף
 וק צנרת, חומרים ואבזרים המיועדים לביטול פירוק וסיל 5700.2.10

בתכניות ו/או נדרש במפרטים ובין אם יורה  סומנוטול בין אם ועדים לביעבור פירוק צנרת, חומרים ואבזרים המי
ו/או למקום שיורה המפקח, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול  תאגידהתר, וסילוקם למחסני המפקח בא

 עבודה שבכתב הכמויות. במחירי היחידה השונים של ה
 מערכת הארקה 5700.3

חומרים שנפסלו. מחירי העבודה ת או הפחת. שאריוספת עבור העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תו א.
יות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' המפורטים ברשימת הכמו

 ישולם עבורם בנפרד. ולא
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של יתר שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא כל שינוי במחירי היחידה המזמין  .ב
 עיפים. הס

לן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקב מחירי .ג
 תשלום חריגה.

 
 מערכת ביוב 5700.4

 נורות  יאספקת צ 5700.4.1
 נורות.  ייכלל במחיר הנחת הצינורות לא ישולם בנפרד ומחיר האספקה יעבור אספקת צ

   ת קוויםהנח 5700.4.2
נורות, יפיזור, הנחה והתקנה של הצ רות כולל: חפירה ו/או חציבה לקווים, אספקה, הובלה,נויהצמחיר הנחת 

איתור בור שאילה לוי עטיפת החול, המילוי החוזר המהודק לכל עומק החפירה כמפורט לעיל החלפת חומר המי
וכו'. כן כולל  מרווחם, גומיות הים והאטמיוהבאת מילוי מושאל או מילוי מובא כנדרש, המחברמתאים מאושר 

 הדרושות לצורך הנחת הצנרת.  המחיר את הבדיקות וכל שאר העבודות 
ורות שונים וכד', עבור כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצייה של כבישים, מדרכות, כבלי חשמל וטלפון, צינ

מקורי וכל צבו הזרת השטח למוקפות, החכגון: עבודה, חומרים, מבני עזר ומתקנים והסרתם, סידור דרכים ע
 והקבלן יכלול הוצאות אלה במחירי היחידה להנחת קווים. שאר ההוצאות והדרישות, לא ישולם בנפרד, 

נור וסוגו ובהתאם לעומק ימסווג לפי קוטר הצ המדידה לצורכי תשלום של קווים גרביטציוניים תעשה עפ"י מ"א
 כוי הקוטר הפנימי של השוחה.  ימונח בננור יד לפי מ"א צשלום יימדנור. אורך הקו לתיהחפירה בה יונח הצ

חפירת ידיים, דיפונים לסוגיהם, תמיכות ו/או נקיטה באמצעים  שבידיים, במקומות בהם תידרבור חפירה ע
ציבות בנינים, יבמפרטים, קיום תקנות והוראות משרד העבודה, לשמירה על  יוחדים שידרשו לפי המתוארמ

משו למעבר גדר וקירות תומכים מכל סוג שהוא, חציבת חורים שיש קירותוהריסה של  יבה, פרוקמבנים, חצ
צינורות ותיקונם בקירות מכל סוג שהוא, תיקון נזקים שיגרמו לקירות כתוצאה מעבודת הקבלן, מערכות 

בה של לל זה שאיתת קרקעיים ועיליים סתימה, פרוק והריסה של בורות רקב ובורות ספיגה קיימים ובכ םשירותי
מפקח, או משטרת ישראל הע"י "המזמין", שהצטברו בהם, ו/או נקיטה באמצעים ועבודות שידרשו  ומים שפכים

 ה של החפירה.מחירי היחידבבמהלך העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ומחיר העבודה יחשב ככלול 
 לעיל. 5700.1.4התשלום עבור המצעים והאספלטיים כמפורט בסעיף 

 ת  בדיקו .4.35700
קיון יוים, בדיקה סופית ושמירה על הנוק ידראולית לאטימות הצינורות והשוחות, בדיקות ישירותיקה העבור בד

   .5700.05 מס' רט בסעיףנורות הביוב השונים, כמפוילא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר הנחת צ
 מצע ועטיפת חול   5700.4.4

 נורות להלן.  ייהיה כלול במחיר הנחת צ המחירולם בנפרד וות, לא ישנוריעבור מצע ועטיפת חול לצ
 ילוי מובא ומילוי מושאל  מ 5700.4.5

רו יחשב ככלול מלוי מובא ומילוי מושאל לא ישולם בנפרד ומחיאיתור בור שאילה מתאים מאושר ואספקת עבור 
 במחירי הנחת הצנרת. 

 חיבור למערכת ביוב קיימת   5700.4.6
נור יות בסוג הציה מחיר כולל לפי יחידה מסווג לפי קוטר, ללא התחשבמת יהר לשוחה קייעבור חיבוהתשלום 

ובעומק החיבור. המחיר יכלול את פירוק המתעל )בנצ'יק( הקיים ובניית מתעל חדש עפ"י כיווני הזרימה 
 המתוכננים וכן את כל החומר והעבודה הדרושים כמפורט לעיל.  

שוחה על עבור בניית שוחה, ובנוסף תשולם תוספת עבור בניית  לעיל שולם כמפורטקו קיים יעבור בניית שוחה על 
קו קיים. המחיר יכלול את כל החומר והעבודה הדרושים כמפורט לעיל. ללא התחשבות בתנאי השטח והעבודה 

לוי ידיים לגיור כל קטרי הקו הקיים שעליו תיבנה השוחה החדשה. לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בוכן עב
 עבודה ביבש.  קיטת כל אמצעי הזהירות שיידרשו לשמירת שלמותו ולשםים ונהקו הקי

יה מחדש בסיום העבודה של כל אבני יעבור  עבודות העפר הדרושות, עבודת הפתיחה, הפירוק, ההריסה והבנ
דשות ל אבנים חהשפה במימדים כלשהם או האספלטים, והאבנים המשתלבות מכל גודל שהוא )כולל אספקה ש

ם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר דרשנה( הקירות, הגדרות והמשטחים לא ישוליבמידה ות קיימתזהות ל
 הכולל של העבודה. 

דה כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל עבור סתימה זמנית בקו קיים ופתיחתה, ושאיבה זמנית במשך העבו
חירי היחידה השונים של ול במיר יחשב ככלנפרד והמחהבדיקות ונקיטת כל אמצעי הזהירות לא ישולם ב

 העבודה.  
 טון  עטיפת ב 5700.4.7

 נור.  יעבור עטיפת בטון מזוין ישולם בנפרד מסווג לפי מטר אורך וקוטר צ
   צילום פנימי של קווי ביוב 5700.4.8

 .צילוםלם לפי מ"א רושים ישועבור צילום פנימי של קווי ביוב בכל קוטר ובכל עומק כולל כל החומר והעבודה הד
ם שיתגלו בקווי הביוב שבוצעו ע"י הקבלן וצילום מחדש של עבור ניקוי מחדש של הקווים והשוחות, תיקון מפגעי

המפקח. לא ישולם בנפרד והמחיר ייחשב  הקטע לאחר השלמת התיקונים עד לקבלת צילום תקין מאושר ע"י
 ככלול במחיר הכולל של העבודה.

ל עבודות, הפנימי של הקווים בחברה המתמחה בסוג זה ש הצילוםע ביצו להזמין את טחליי" מיןהמז"ו במידה
עבודות הבדיקה, השטיפה והניקוי של קווי הביוב והשוחות והכנתם  כיתשומת לב הקבלן מופנית לעובדה 

שוחות, הקווים והוניקוי מחדש של  ושטיפההקבלן,   ישיתגלו בקווי הביוב שיבוצעו ע" מפגעים, תיקון לצילום
של העבודה. העלויות הנוספות שתגרמנה  והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל חשבונוהקבלן ועל  יעו ע"יבוצ

 הקבלן. מחשבון" יןהמזמ" יצילום מחדש של קווי ביוב בהם ימצאו מפגעים תנוכנה ע" עבור" מזמיןל"
 שוחות בקרה  5700.4.9



- 97 - 

 

 המכרז סמכיבמ האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

      

 שוחות בקרה טרומיות  א.

בנוסף של ה"מפרט הכללי" ו 5700.26י יחידה ולפי סעיף מס' יו לפות הבקרה יהעבור שוח התשלום והמדידה
המחיר כולל: הספקה, הובלה והתקנה של מחברי קיר "איטוביב" בחיבור צנרת פי.וי.סי. או אוגן עיגון עבור 

ברזל  כסה מיצקתות פלדה בקירות השוחות, ככל שיידרשו עבור כל החיבורים לשוחה, וכן "איטופלסט" ומצינור
 הנדרש, כמפורט.יתוב עם הכ

 שוחות בקרה יצוקות באתר  ב.

והמדידה עבור שוחות בקרה יצוקות באתר יהיו לפי יחידה, סווג לפי קוטר השוחה ועומקה כולל:  התשלום
ברזל הזיון, תבניות לבטון חלק, שלבי ירידה, מכסה מיצקת ברזל עם הכיתוב הנדרש  תוספת החפירה, היציקה,

 חד וכל הנדרש.המיו לעיל במפרט כל המפורטו

 מפלים חיצוניים   5700.4.10

עבור מפל חיצוני יהיה לפי יחידה כתוספת למחיר השוחה וכולל את כל החומר והעבודה הדרושים התשלום 
והוראות המפקח, כולל תוספת החפירה הדרושה, הבטון, ברזל הזיון, המילוי  להשלמת המפל לפי התכניות

 פי קוטר ועומק המפל, אך ללא תלות בטיפוס המפל.  ווג לכל הדרוש מסעיבודים והחוזר, ה

 גושי עיגון   700.4.115

ה וקוטר הקו תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק ללא תלות בעומק החפיר
ון וכל העיג התקנת פלטות, הספקת והנעגן. המחיר יכלול גם את הרחבת החפירה לצורך יציקת הבטון והתבניות

 הדרוש לביצוע העבודה.  

 פלדת זיון  בטונים ו 5700.4.12

לדת עבור תיקון בטון או טיח פגום, עבור שימוש בתבניות פלדה מיוחדות לבטון חלק וכן עבור אספקת ושימוש בפ
 הזיון, לא ישולם בנפרד וכל ההוצאות לכך תחולנה על הקבלן לבדו.  

 מפל פנימי  חיבור עם  5700.4.13

שולם בנפרד לפי יחידה, ללא תלות בעומק המפל, , יביצוע מפל פנימי בחיבור קו מתוכנן לשוחה קיימת עבור
 לעיל.  4.1.17כמפורט בסעיף מס' 

 איטום תאי בקרה   5700.4.14

 לא ישולם קיטת כל האמצעים, החומרים והבדיקות החוזרות עד להשגת אטימות מלאה בשוחות הבקרה,עבור נ
 יה כלול במחיר השוחה.  יר יהבנפרד והמח

 חות ) הכנות לחיבור בעתיד(כניסה צדדית לשו 5700.4.15

 כניסה צדדית "רגילה" 

מ' וכל החומר  1.0טע צינור באורך של עבור ביצוע הכנה לחיבור בעתיד של קו ביוב ציבורי, כולל התקנת ק
יחידה מסווג לפי קוטר ההכנה. המחיר מחיר ישולם לפי  לעיל, 57.04.08.1והעבודה הדרושים, כמפורט בסעיף מס' 

 העומקים ובכל תנאי העבודה. יהיה אחיד בכל 

 כניסה צדדית טיפוס "מעבר קיר" 

מסווג לפי הקוטר, כולל הספקת והתקנת כל החומר לעיל,  57.04.8.2המחיר יכלול את כל האמור בסעיף מס' 
עבר הקיר, מדוד לאחר ביצוע, ללא וש למא צינור הדריה לפי מ"והעבודה הדרושים. מדידה לתשלום תה

חה שאליה מתוכנן לחיבור מעבר הקיר או בסוג הקיר התומך. המחיר כולל: קבלה, הובלת התחשבות בעומק השו
, הסתעפות "טע", זוג אוגנים °90אוגן עיגון, אבזרים חרושתיים: קשת והתקנת הצינורות, הספקת והתקנת 

  ידרש לביצוע העבודה בהתאם לנדרש בתכניות ובמפרטים.סף שיור וחומר נובקצה הצינוסתימה זמנית 

 לחיבור ביתי  הכנהכניסה צדדית לשוחות  5700.4.16

כולל: חפירה, הנחה, פתיחה ותיקון  57.04.08.2ישולם לפי יחידה כמפורט בסעיף מס'  עבור הכנה לחיבור ביתי
עיגון הצינור לשוחה, "מחבר השוחה, בודי הדרושים, עיוהעבודה  הכביש והמדרכות כולל אבני השפה, החומר

גדרות, קירות וכיו"ב והחזרת המצב לקדמותו. המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יחידה ללא מעבר איטוביב", 
 השוחה או במפל חיצוני הצמוד לה, וללא תלות בעומק.  בתחתיתהתחשבות אם ההנחה היא לחיבור 

 לעיל. 5700.4.2ט בסעיף  מס' כמפורשולם בנפרד ד למגרש יעבור קטעי הצינורות ע
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  נספח ט'
 

 80/2020תף המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה הצעת המשת
 
 
 
 

____.  ידוע לנו, כי _____הינו   %___כרז, דות נשוא המלכלל העבושיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס 
ניתן ביחס למחיר הכולל של כל העבודות נשוא המכרז ולכל אחד מן הסעיפים, שיעור ההנחה הנ"ל 

 , ללא מע"מ. במחירוןכמפורט 

 

 

 

 
 

                                                                                                     ___________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                  
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 נספח י' 
 

 תנאים כלליים  - 80/2020' ם למכרז מסרייות ומחיכתב כמו
 
 

 
מחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה צעת הלו התחשב בהרז זה כאירואים את הקבלן המשתתף במכ .1

 .על כל מסמכיו
 

 ,תכניותב ים,הנזכרים במפרט את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאיםהצעת הקבלן המשתתף כוללת 
 .זהבמכרז המסמכים הכלולים בכתב הכמויות ובכל 

 

        התחשבות בו. איאו מ במכרזכלשהו תנאי בנת או טעות בההנובעת מאי הבנת  טענהלא תכיר בכל  החברה
 
הקבלן מחיר העבודה ייחשב על ידי ור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני, מבלי לגרוע מכלליות האמ .2

 את ערך: לככול
 

 הקשורים בה, והפחת שלהם. סוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה אוכל החומרים, המוצרים ל א.
  

 זה. העבודות נשוא מכרז לם שלהשן ם ביצועהדרושה לשכל העבודה  ב.
 

 , וכד'. כשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניותהשימוש בכלי עבודה, במ ג.
 

מחסומי תנועה, המכרז, לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי  ד.
 .וכד' הכוונת  תנועה ושילוט

 

 וכן הובלת עובדיםהחזרתם  ,שמירתםאחסונם,  יקתם,פר, העמסתם ם העבודה,הובלת כל הנ"ל למקו ד.
 בודה וממנו.לאתר הע

 

 . והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' המסים ה.
 

  עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו. ו.
 

ושים ום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הדרתיא ז.
  ודות.ך ביצוע העבלצור

 

 ג.כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וח ח.
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  ט.
 

 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.  י.
 

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

 ן. וטלפומים, חשמל  קת וצריכתאספ יב.
 

 דרשות עפ"י מסמכי המכרז. דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנ יג.
 

עפ"י הנחיות התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות המידע הרלוונטיות  יד.
 החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים. 

 

 ןוהמקריות וכ המוקדמות זה הוצאותיו ובכללוהעקיפות,  , הישירותההוצאות הכלליות של הקבלןכל  .טו
, ובכלל זה מחייבים אותן המכרז ו/או מסמכיושיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי הוצאות אחרות 

המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות 
 .בעתידדענה להם לצדדים, ובין שהן תיוו

 
 תבדיקו .3

המוצעים על ידי או יחידה וציוד  על כל פריט לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי תרשאיחברה ה
 את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. על חשבונו . הקבלן ישלם הקבלן

 
 פרות טכניתס .4

 ותיעוד.  כנית מלאהכל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות ט 
 
 ריותאח .5
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כללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט ובמסמכי מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול י
ים ו/או לעבודות עפ"י דין ו/או המכרז. אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצר

 עפ"י אחריות יצרן.
 
 עדכונים טכנולוגיים .6

ף מעבר למחירי ם יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסמוצריציוד ו/או לי יחידה למחיר 
 היחידה המוגדרים במחירון.

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________

 תאריך: ____________________
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 נספח יא'
 ההתחייבות לשמירה על הסביב כתב

 
 ________ יךתאר         לכבוד

   תאגיד מי נעם בע"מ
 

 ,.א.ג.נ
 וכתב התחייבות על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה אישורהנדון: 

 
ות הגנת הסביבה ושמירת הבטיחות בעבודה )הרצ"ב(, אני הח"מ מאשר כי הובא לידיעתי ועיוני טופס מדיני .1

 .(ת""המדיניו אשר התאגיד קיבל על עצמו )להלן:

ליישם את המדיניות שקיבלה על עצמה, , כי במהלך ביצוע העבודות, אפעל לסייע ביד התאגיד הצהירהנני ל .2
  :ובכלל זה אפקח ואוודא כי

שיידרש למניעת זיהום אוויר על פי תקן משרד כל כלי העבודה המכאניים יעברו בדיקה וטיפול )ככל  2.1
 .ים אלו לידי התאגידטיפולרי בדיקות ועביר אישוהתחבורה והמשרד להגנת הסביבה(. יש לה

אורגני אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעודי כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר  2.2
 .המטפל בפסולת מסוג זה

בניין, נייר, מתכות למיניהן, פלסטיק, זכוכית וכדומה(, תתועד  כל פסולת הניתנת למיחזור )פסולת 2.3
 .דייםמיחזור ייעונו לאתרי ביומן העבודה ויופ

 .מנה מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבהכל פסולת אחרת שאינה ניתנת למיחזור תפונה לאתר הט 2.4

ניין שתופנה שאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר, ייחשבו כפסולת ב 2.5
 .לאתר ייעודי

צוע רך ביהוא שלא לצוכל גורם שלא נעשה שימוש במים המסופקים באתר או במים המסופקים מ 2.6
 .אלי המתאים לצורך ביצוע העבודההעבודה, באופן חסכוני, תוך שמירה על זרם מינימ

ו/או למפגע ו/או  דיניותמוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המ .3
, צוע העבודהלת ביקודם לתחי, עם המזמיןלהיוועץ עם המפקח מטמוטלתץ עלי החובה , לחשש למפגע שכזה

 .ביצועה בקשר עם שינוי תכנית העבודה ו/או אופן
במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף, אני מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה על חוקי  .4

ד לפי התאגיובכל מקרה של הפרה כאמור אהיה אחראי כ ביבה ומסמכי המכרז הרואים בי כאחראי בלעדהס
יב להחתים את קבלן המשנה על כתב וצעה על ידי, על כל המשתמע מכך. כמו כן, הנני מתחיודה בכאילו העב

 התחייבות זה.
 ,בכבוד רב    

          _______________ 
  חותמת המציעחתימה+                 

 
 
 



105 

 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי רלאש הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

105 

 
 נספח יב' 

 פרוטוקול מסירה

 ח התיקונים הנדרשים מהקבלן(")דו
 

     
      

 חוזה מיום  החברהשם   שם העבודה
 
 

 לעבודה שבנדון בהשתתפות :  _________נערך סיור מסירה מס'  ____________________ בתאריך

   החברה : נציג א.

  נציג הפיקוח :  ב.

  נציג הקבלן :  .ג

 
 להלן: םם המפורטילאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוי

 _____________________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________________ .ג
 

 הערות:

 _____________________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________________ .ב

 
 __________________ על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך

 
 __________________________ בשעה _____סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך ____

 
 
 

  
 _______________                             _________________    ________________  

 חברהתימת הח                        חתימת המפקח                                ןחתימת הקבל      
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 יג'נספח 
 

 הצהרה על חיסול תביעות

 
 
 

         לכבוד:
 ן: "החברה"()להל בע"מ אזורי מים וביובתאגיד  םמי נע

 
 א.נ.,

 
 80/2020מכרז  הצהרה על חיסול תביעות: הנדון

 
 

"(, החברה" )להלן: בע"מ תאגיד מים וביוב אזורי םמי נעמאתנו על ידי  נוהוזמ הואיל וביום ___________
 במסגרת המכרז שבנדון, , שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב לעבודות 

 
החשבון  ה )להלן: "בגין העבודה האמוראת החשבון האחרון ___ הגשנו לכם ________________ל וביום _והואי

 "(.הסופי
 
 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן
 
 

 החברה,כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים ) הרינו מצהירים ומאשרים בזאת,

ולא תהיינה  אין לנוופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופי, ועניין  ל דברבון סופי לכ, הינו חש(הנדסהמפקח/המ

ניין לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל ע

או כל במישרין בע מהם וההקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנו

ה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו קיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישבע

 בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

 
ים ים וליקוילעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותיקון פגמ אין באמור

 חוזה.כמפורט ב

 
 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 

_________________ 
 הקבלן
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 נספח יד' 

 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום
 

תנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בחוזה זה, גם בעת משבר מים הקבלן מתחייב, להמשיך ולספק את השירותים הני
 חרום, ע"י המדינה. רזת מצבעת הכבאו  ומית, הרשות המקבהתאם להגדרת מקומי, 

וכרז כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של עובדי הקבלן וכן ה התאגידלקבלן ידוע כי 
 רכב המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת חוזה זה.לריתוק משקי של הציוד וכלי ה

 

ת העובדים, מספרי תעודות הזהות והאם פטורים הם משירושמות החוזה, את  ועד חתימתעל הקבלן להעביר, במ
מילואים, כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי.  כמו כן, יעביר הקבלן רשימת הציוד ואת מספרי הרישוי 

 ציוד, העומד לרשות העובדים, לביצוע עבודות התחזוקה.של ה
ם, אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדים הקיימים, עם עובדיוזה, שמות החתימת הח כמו כן, יעביר הקבלן, במועד

 רוט מספרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם משירות מילואים.פ
 )אפוד מגן ושחפץ(. -הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער 

 

המאפשרים גרירת ירה, ידו בווי גרזה, יצוי כלי הרכב, המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת חוזה
ה / מגפונים, אשר ישמשו את החברה, להודיע לתושבים זבמערכות כרימיכלי מים, המצויים ברשות התאגיד ו

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

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

בהתאם לסדרי העדיפות, שייקבעו ו משבר מים מקומי, יבצעו עובדי הקבלן את העבודות, רום איוכרז מצב חבמידה ו
 ע"י התאגיד.

 

יקונים דחופים במערכת המים וכן לשם הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צוותי עובדים, נוסף לקיימים, לשם ביצוע ת
מים דרך מערכת אספקת המים  לספק כי לא ניתן ה ויוחלט,סיוע בפריסת תחנות לחלוקת מים לתושבים, במיד

 לתוכנית פריסה של העירייה".העירונית.  זאת, בכפוף 
 

של התאגיד, בפריסת במידה ויחליט התאגיד, על הקמת תחנות לחלוקת מים, יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה 
ידים או נייחים, ם, נילת מיכלי מיסיוע בהובהתחנות, כולל הצבת מחסומים וגידור התחנה, הצבת שלטים בתחנה, 

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

 

, כמפורט בטבלה 152יקון רשתות המים, בהתאם לדרישות נוהל מל"ח מס' הקבלן יחזיק מלאי צנרת ואביזרים, לת
, במועד יט על התקשרות עם ספק / ספקים, לאחזקת המלאי, יצרףן יחלבמידה והקבללחוזה.   המצורפת כנספח

שעות מרגע  6חתימת החוזה, התחייבות מאת הספק / הספקים, לספק את האביזרים הנדרשים בשעת חרום ותוך 
מצאות שור על היהזמנה.  במידה ויחליט הקבלן להחזיק המלאי במחסניו, יצרף, במעמד חתימת החוזה, איקבלת ה

מלאי, בהתאם לרשימה, ע"י המפקח מטעם ם והצנרת במחסני החברה ואחת לרבעון, תתבצע בדיקת הביזריכל הא
 העירייה.

 

רגיל, לבחינת מוכנות התאגיד לשעת חרום.  אחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית, שיקבע ע"י התאגיד, יערך ת
שיידרש ובהתאם למפורט לעיל, בפריסת ככל  ובדי התאגידו לצוות עעובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים ויסייע

 ם, הובלת מיכלי מים, הובלת מחסומים, שילוט וכל הנדרש לפריסת תחנות.תחנות חלוקת מי
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 ו'טנספח 
 

  ום למכרזנספח תנאי תשל
 

 משרדידש ישירות ליום כל חוימים מס 10תוך על ידי הקבלן יוגשו  בגין עבודות נשוא המכרזהחשבונות  .1
בדק ויאושר לתשלום, כל איחור בהגשה יביא לקנס התאגיד, רק חשבון שיהיה חתום ע"י חותמת התאגיד יי

 בגין כל חודש פיגור.כולל מע"מ ₪  1,000של 

 

וכן כל המסמכים  מנות העבודה/ העתקי יומן/ הצעות מחיר וצילומים לאחר ביצועלחשבונות יצורפו כל הז .2
 .שלהלן 9ים בסעיף הנקוב

 

 14ו/או לקזז ו/או להעיר את החשבונות תוך  גשת החשבונות התאגיד מתחייב לבדוק ולאשר ו/או לתקןרגע המ .3
 ימי עסקים.

 
ואם ע לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון  והוא יקבע את התשלום המגיהחשבונות ייערכו על ידי המהנדס  .4

 לן.בכתב לקב יהיו קיזוזים ו/או שינויים הם יועברו
 קבלת מכתב השינויים/ההשגותם מיום ימי 7בכתב למהנדס תוך על ידו ינה השגות, הן יופנו תהין לקבלאם 

כאן או לכאן תהיה של המהנדס, וזה יתייחס שוב בכתב, למען הסר ספק, התייחסותו השנייה של המהנדס ל
  סופית ומוחלטת.

 

ייכלל במסגרת השוטף של חודש  דבריםוק את פני הף כדי לבדכל חשבון שיוגשו לגביו השגות ויידרש זמן נוס .5
 לאחר מכן.

 
ינפיק חשבונית  והקבלן בדרך אחרת שתקבע על ידי התאגיד במייל ו/או לקבלן המאושרים יועברו החשבונות  .6

 יש לתשלום להנהלת החשבונות, חשבון שלא תופק לו חשבונית מס לא ישולם.מס נפרדת לכל חשבון ויג
 

 ד לסעיפי הביוב ו/או המים.בנפר מויות יערכו, כתבי הכבפרויקטים .7
 

 תחילת ביצוע העבודות. ומות דרושה חתימה של מהנדס על כתב הכמויות לפניבפרויקטים ובעבודות יז .8
 

 כדלקמן:כל חשבון יכלול פירוט בנוסף לאמור לעיל,  .9
 

  ויים.י פקודת שינבוצעו עפ"עבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותו חשבון, לרבות עבודות ש  א.
בון. כל סעיף שלגביו לא הוגש חישוב כמויות רשאי חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחש ב.

 המפקח ו/או המהנדס לא לאשר את הכמויות המופיעות באותו סעיף. 
 בנפרד. פרויקטשבונות יוגשו עם פירוט לכל הח

 .רים בהתאם להצעת הקבלןהמחי מחירון, ועלכני, על ההחשבון יהיה מבוסס על המפרט הטג.     
יר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על גבי תוכנה החשבון יוגש על גבי ני ד. 

 לעריכת חשבונות. 
 

ובכפוף בכפוף לאישורו כאמור לעיל,  ימים ממועד אישורו 90אושר כאמור, ישולם לקבלן בתוך כל חשבון שי .10
בכפוף להמצאת חשבונית מס  וכן ות בו הושלמו על ידי הקבלן )עפ"י תעודת השלמה(הכלולך שהעבודות לכ

 ימים מיום השלמת כל העבודות. 120. חשבון סופי )אחרון( ישולם בתום כדין כאמור לעיל
 

הפרשי  יבית ו/אולמען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ר .11
 ם הגשת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל. ה מיוהצמד

 
ל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי החוזה, יתווסף מס ערך מוסף על פי דין בשיעור שיהיה לכ .12

 התשלום בפועל.  בתוקף במועד ביצוע
 

וכל סכום שיש וזה, קבלן לפי החר ששולם למהתשלומים הנ"ל, יופחת כל תשלום ביניים שבוצע, כל סכום אח .13
 ו/או לפי הדין.  לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה

 
עשית אישור תשלומים, וכן ביצוע של תשלומים לקבלן, אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה שנ .14

ואין  התשלומים,או לאיכות החומרים או המוצרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים 
  זה.כדי לפגוע בכל טענה של החברה כלפי הקבלן, בקשר לחומהם  באיזה

   
 


