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 מועצה אזורית עמק יזרעאל 
 

 במסגרת משרד התשתיות הלאומיות 
 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 
 7/2022' מכרז פומבי מס
 

   תוכן עניינים 
 

         : מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1
 

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

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

 התקשרות.   הסכם/חוזה מסמך ב':   .2
 

 )ערבות ביצוע(.  נוסח ערבות בנקאית - '    נספח א
 . תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן -    נספח ב'
 יטוחים. אישור על קיום ב -  1נספח ב'
 הצהרת הקבלן.  -    2נספח ב'
 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.    -        3נספח ב'
 תעודת השלמה.  -      נספח ג'
 הוראות בטיחות.  -      נספח ד'
 הוראות תשלום.   -     נספח ה'

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

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

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

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

 תביעות  העדר  הצהרה על  - יא' נספח 
 

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

הוראות, מסמכים, טפסים, הנחיות,  כמו כן,  .נפרד ממכרז זה בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו
מעודכנים מעת   כפי שהם  נשוא המכרז,  רשות המים הרלוונטיים להתקשרות  של  וכו'  נהלים 
 לעת למועד הרלוונטי, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו.  

 
ש סתירהבמקרה  הת  ל  אי  ו/או  בהירות  אי  חלק    מהאו/או  המהווים  מהמסמכים  איזה  בין 

המכרז   המכרז  ממסמכי  במסמכי  כלשהן  הוראות  בין  מבין    החברה קבע  ת  –ו/או  איזה 
קביעת   כי  ומובהר  גוברות  טובת    החברההמסמכים/ההוראות  העדפת  תוך  תיעשה  כאמור 

הקבלן  החברה את  המציעים/  את  תחייב  כאמור  ומבלי    וקביעתה  עוררין  זכות  ללא 
 . הו/או מי מטעמ החברהתהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי  ןולמציעים/לקבל ש
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 סמך א' מ
 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל  

 במסגרת משרד התשתיות הלאומיות 
 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 

 7/2022מכרז פומבי מס' 
 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 
 
 

 ות המכרז מה .1

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

 "(.העבודות" או  העבודההמכרז )להלן: "
 

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

 החברה. 
 

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

 

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

 
  החברה   תרשאיהמינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם  תבוצענה במסגרת    העבודות 1.5

נהלי   כי  ולקבוע  המיםלדרוש  הרלוונטי,    רשות  ביחס או המשרד הממשלתי  לרבות 
יחייבו נהלי רשות המים את הקבלן,  מקרה כאמור יחייבו את הצדדים וב ,לתשלומים

יהיה על הקבלן לחתום על כל מסמך שחתימתו עליו תהיה נחוצה לצורך האמור לעיל  
או המשרד הממשלתי כאמור, וכל    רשות המיםהקבלן יהיה חייב לפעול על פי נהלי  

  בקשר   החברה מבלי שתהינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי  זאת  
 . לכך ומבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום בקשר עם האמור לעיל

 

 תנאי סף  להשתתפות במכרז   .2

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

 

הנדסה   .א לעבודות  קבלנים  רישום  ל"חוק  )בהתאם  הקבלנים  בפנקס  הרשומים  קבלנים 
בניה    ראשיף  לפחות והמורשים לענ  1-געל תקנותיו(, בסיווג כספי    "1969-תשכ"טבנאיות  

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

קודם .ב מקצועי  ניסיון  בעלי  ראשיים  עבודות  בביצוע    ומוכח  חיובי   קבלנים  כקבלנים 
משנה(,   מקבלני  ה  )להבדיל  לאחר  החל  המועד    1.1.2018שביצוען  לפני  הסתיימו  והן 

 :  במצטבר כמפורט להלן האחרון להגשת הצעה למכרז, 
  1,000,000    -לא פחות מ  בהיקף של  יםי ביוב גרביטציונוקו  שלעבודות    2לפחות    וביצע (1)

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

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

 . ל עבודה בנפרד₪ לפני מע"מ לכ 1,000,000
רישות הנ"ל  ות בדהעומד  הקבלן יצרף מסמכים בהם יפרט את העבודות שבוצעו על ידו

 .  5לרבות טופס    עומדות בדרישות לעיל הללווכן את המסמכים המעידים כי העבודות  
 את מסמכי המכרז. בעצמם  מציעים אשר רכשו  .ג
 י המכרז.מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכ .ד
   מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים. .ה
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 כללי: 
תתקבל הצעותלא  ה  נה  יותר.  או  משפטים  גופים  שני  ידי  על  במשותף  החברה  שהוגשו 

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

הוא מבקש  המטעמ כי  יעלה  להשתמש בהצעתו בקיום   לא תדון בהצעת מציע אשר ממנה 
 מקצתן, או כולן המתקיימות בגוף משפטי אחר.  דרישות סף מקדמיות, חלקן,
כל ישות משפטית אחרת כלשהי שאיננה המציע, לרבות ולא   -"גוף משפטי אחר" לעניין זה 

הק  משפטי  גוף  גם  שנוצר למעט  קשר  )לרבות  המציע,  עם  כלשהו  משפטי  בקשר  שור 
חברות מיזוג  הליך  אם  במסגרת  חברת  בין  קשר  אחיות,    –,  חברות  של  קשר  בת,  לחברת 

ניה חברת  אחזקה,  עקיף(  חברות  או  ישיר  משפטי"  "שרשור  בקשרי  הקשורה  חברה  ול, 
 .  וכיוצ"ב

לדרישות המכרז. לא    תף במכרז להציע הצעה אחת בלבד בהתאם תלהסרת ספק, על כל מש
או חלופות  מספר  תכלולנה  אשר  הצעות,  תידונה  ולא  חלופיות. הנחה  הצעות    תתקבלנה 

 .תיפסל  – הנחה הצעה שתכלול מספר חלופות או מספר הצעות
 

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

לפסול את    החברה  תרשאי  -וא עומד בתנאים דלעיל  יצרף להצעתו אישורים המעידים כי ה
 הצעתו. 

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

כרז, להשלים מידע  לאחר הגשת ההצעות למבכל שלב  הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים,  
דקלרטיביים,   אישורים  ו/או  המלצות  ו/או  הקשלרבות  חסר  לניס בכל  של  ור  ויכולתו  יונו 

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

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

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

 . ת ו/או תביעות כלפי המזמיןכל טענות ו/או דרישו כאמור למציע לא תהינה
אודות ניסיונו של המציע  לרבות  כמו כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף  

לא חייב, לערוך בדיקות    הסכם והמזמין יהיה רשאי, אךהלביצוע התחייבויותיו על פי מכרז/
ניסיונו של המציעלרבות  משלו   . תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל  ן וכן לזמנו לראיו   בדבר 

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

 

 מסמכי המכרז  .3

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

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

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   - ב'מסמך  ב.
 

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

 

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

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

יר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק את כל  מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצה
ן כי קיבל על עצמו את כל ההתחייבויות שהוטלו  המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז וכ 

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

נפ יובא להן  לא  המכרז,  תנאי  פרשנות  לצורך  כן,  כמו  בפרשנות מסמכי המכרז.  כלשהי    קות 
מכרז הוכנו  בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי ה

 . ככלי עזר כלשהו בפרשנותם חברהעל ידי ה
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 רכישת מסמכי המכרז  .4

אשר לא   ,(כולל מע"מ)      ₪  1000תמורת תשלום של  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
דרך   08:00-15:00ה' בין השעות  -ם א'בימי  19/7/2022יוחזרו בכל מקרה, החל מיום:  

 . או דרך אתר המועצה  04-6520123קופת המועצה בטל' 
מציע   השתתפות  מסירת  אי  במועד  איחור  עקב  לרבות  שהיא,  כל  מסיבה                   במכרז 

      ההצעה, ו/או  ביטולו של המכרז על ידי החברה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.
 במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם. לעייןניתן             

 
 

הצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו  על המציע לצרף ל מבלי לגרוע מיתר דרישות המכרז,   .5

 (:בחתימתו להגישם חתומים

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

   .א' לעיל 2כמפורט בסעיף  קבלני בסיווג
 

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

 השומה ולמע"מ כחוק. 
 

 הכנסה במקור. אישור על ניכוי מס  5.3
 

 . המכרזכנדרש במסמכי להצעה ערבות  5.4
 

 מורשה. עוסק  מציע רשום כלכך שה  ממנהל המכס והבלובתוקף אישור שנתי  5.5
בדבר  ן  אישור עורך דין או רואה חשבו יצורפו להצעה בנוסף גם    –היה והמציע תאגיד  
מסמכי      כישל מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך    שם התאגיד, ושמות  

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

 

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

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

 המכרז.
   

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

 

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

 .6טופס , בנוסח המצורף כ8719-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991
 

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

היו, פרוטוקול  כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שי 5.11
 די המציע.סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על י

 
 

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

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

 ההצעההגשת מועד ואופן  .6

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

יזרעאל   עמק  אזורית  שבמועצה  יאוחר    העמק    :3013  שעה  2022/08/03  מיוםלא 
" לה)להלן:  האחרון  הצעותהמועד  ""(  גשת  יצוין:  המעטפה    07/2022  מכרז על 

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

 .  לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעהאחרת שלא כאמור לעיל,  
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ת הצעתו,  באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגש
 השעה והמועד בהם הוגשה. 

דעת  הלעצמ   ת שומר  חברה ה שיקול  לפי  הזכות,  להארי  האת  המועד הבלעדי,  את  ך 
לכל   שתשלח  בהודעה  נוספות,  לתקופות  למכרז  ההצעות  להגשת    מבקשי האחרון 

 . מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת ההצעות
 

 כלומר בשעה שת ההצעות  שעה לאחר המועד האחרון להגחצי  תיבת המכרזים תפתח  
14:00 

 
הגשת ופתיחת  יש להקפיד על עטית מסיכה בהתאם להוראות משרד הבריאות בעת  

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

 . המציעים
 

הנחה"  הנוהמכרז   6.2 בהתאם .  "מכרז  יפעל  המציע  הכספית  ההצעה  הגשת  לצורך 
ב"הצעת במקום המתאים לכך  ציע ימלא הצעתו  הקבלן המ.  להנחיות הניתנות להלן

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

 

ט',  "הצעת הקבלן" ב'ל  נספח  עותקי, תצורף  מסמך  גבי    -  םבשני  )על  נוסח מקורי 
 חוברת המכרז(, והעתק צילומי.  

 

הכמויות 6.3 לכל     המזמין  אומדן  מחירי  יםמפורט,  (3טופס  )מהווה  ,  בכתב  ביחס 
לציין   המציע  על  עבודה.  לכך  סעיף/פרק  המתאים  ט'בשבמקום  שיעור  נספח  את   ,
ידו   על  שמוענק  באחוזים,  מחההנחה  לכל  ביחס  החלה  ואחידה  כללית  ירי כהנחה 

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

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

בקשר עם   המי מטעמ  ו/או  החברהטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי    תהינה כל
בו יתברר כי    במסמכי המכרז  המחירים המפורטים הללו המחירים  לרבות במקרה 

 .המזמיןלאור האמור לעיל ולהלן לא יוגש אומדן מטעם ממחיר השוק.  נמוכות

למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה  ( אחוז.    0ות אפס )שיעור ההנחה יכול להי
בנפרד פרויקט/עבודה  כל  המכרז.  לגבי  של  הכוללת  לעלות  ביחס  אלא  מובהר,  ,  עוד 

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

 ב במספרים לבין שיעור ההנחה הנקוב במילים יחייב את המציע שיעורההנחה הנקו
 ההנחה הגבוה יותר. 

 
 

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

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

 

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

 
מחירי   כי  בזאת  ההסכם, מובהר  פי  על  לכך  הנסיבות  בהתקיים  או,  הכמויות  כתב 

את  , יכללו  )כאמור בהסכם(  , לאחר ההנחה)כהגדרת מונח זה בהסכם(  לבמחירון דק 
ת על פי כל מסמכי המכרז/הסכם באופן מושלם לשביעות  כל הדרוש לביצוע העבודו

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

 בהתאם לאמור בהסכם(.  –בהתאם לאמור לעיל )וביחס למחירון דקל 
 

זאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית מבחינתו, וכי אי התקיימות איזו  מודגש ב
מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא 

הצ של  לשינוי  עילה  מקרה  בשום  ובהוראות  יהוו  בתנאים  אחר  שינוי  לכל  ו/או  עתו 
 הכלולים במסמכי המכרז. 

 

6



היחיד מחירי  כי  הכלולים  מובהר,  הכמויותות  כל בכתב  לאורך  בתוקף  יישארו   ,
ידי   על  שתידרש  כמות  לכל  ובנוגע  העבודות,  לביצוע  ההתקשרות    החברה תקופת 

העבודות. בהתק  לביצוע  יחייבו את הצדדים,  דקל אשר  הנסיבות  מחירי מחירון  יים 
דה חירי מחירון דקל המעודכן ביום הזמנת העבולכך לפי הוראות ההסכם, יהיו לפי מ

 הספציפית לאחר הנחה כאמור בהסכם.  
 

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

 

ולחתום חתימה   על כל דף ממסמכי המכרז  וחותמת  לחתום בראשי תיבותעל המציע   6.6
ב החוזה  כל  מלאה  טפסי  על  לרבות  המכרז,  מסמכי  בכל  לכך  המיועד  מקום 
 ז.  על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.  ם למכרהמצורפי

 מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו.  םלמלא את כל הפרטים הטעוניהמציע על 
 

כהמציע   6.7 המצורפת  משתתף  הצעת  על  המאשרת  1ס  טופיחתום  המכרז,  כי   לתנאי 
המכרזוהבין  בדק    ,ראה פרטי  הידיעות  ,את  את  לו  יש  והאמצעים הכישו  , כי  רים 

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

 

הנד 6.8 המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  רשים  הצעת 
על שם המשתתף   במכרז, כולל הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו

 ז בלבד. במכר
 

 :םביטוחי   6.9

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

 

בדרישות  י הזוכה    הקבלן 6.9.2 לעמוד  המפורטים  טוח  יבהידרש  לתנאים  בהתאם 
ידי הקבלן"  42בסעיף   על  "ביטוח  ב'  בהתאם  וחוזה התקשרות",  " למסמך 

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

 

הוראות הביטוח ודרישות  בטחיו את  מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מ 6.9.3
מסמכי    הביטוח לפי  העבודות  מהות  כי    רומצהיבמלואן    המכרזואת  בזאת 

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

 

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

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

 

כי  הזוכה  בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן   6.9.5
העתקים  לה  ימציא  בכתב  החברה  לדרישת    וח יטהב  פוליסות מ  בכפוף 

 . הנדרשות
 

כי   6.9.6 במפורש  בזאת  לגבי  מובהר  ו/או  כל הסתייגות  ת  דרישוהוראות הביטוח 
לכך.   שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה  במסגרת  להעלות  יש  הביטוח 

דרישות  הוראות הביטוח וללאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ל 
כי  הביטוח מובהר,  מ.  תתעלם  להוראות  ס  ביחשנערכו  שינויים  החברה 
 שפורסם במסמכי המכרז.והנוסח המחייב הוא הנוסח הביטוח 

 

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

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

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

 

  ה של במקרמובהר בזה, כי    לעיל,  6.9.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.9.8
המצאת   )אי  הקבלן  ביטוחי  אישור  בסעיף  ,  (1ב'  נספח  נספח    6.9.7כאמור 
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ו/או לבטל  ה רשאית  החבר לעיל, תהא   לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה 
 . וכן לחלט את ערבותו הבנקאית את זכייתו של הקבלן במכרז 

 

  יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  6.9.9
המציעהמבטחים   של  וחותמת  בחתימה  כי  אלא  המציע  אישור  המהווים   ,

להם   ואין  מבטחיו  עם  והכיסויים  בדק  התנאים  הנוסח,  לגבי  הסתייגות 
 .הביטוחיים הנדרשים

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

ועל   להצעתו,  רלבנטי  נתון  תח  החברהלכל  אחר לא  זהול  בעניין  כלשהי  לרבות   יות 
הגור וכל  הגישה  העבודה,  ותנאי  למקום  ביחס  למעט(  על  )מבלי  המשפיעים  מים 

 עלויות העבודה וביצועה. 
 

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

יד  על  וכי  ונבדקו  מטעמ   לחברהו,  מי  כלפי   הו/או  חבות  ו/או  אחריות  כל  תהיה  לא 
 . גין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלוהמציע ב

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

 . כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה
 

 תערבויו .7

עמידה    להבטחת 7.1 להוכחת  ביחס  רק(  לא  )אך  לרבות  והמזמין  הוראות המכרז  קיום 
להבטחתב וכן  הזוכה  ובחירת  הסף  על    תנאי  וחתימה  המציע  התחייבויות  קיום 

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

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

 המציע במכרז. 
 

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

 . ה ערבות בנקאית כמפורט לעיל תיפסל על הסף ולא תובא לדיוןלא תצורף ל
 

עד ליום  היה  יהערבות  תוקף  (.  ש"ח  אלף ₪ )מאתיים    000200,סכום הערבות הינו   7.3
רשאית    11.202229. תוקף  את  לדרוש  החברה  למשךההארכת  )ארבעה(    4  ערבות 

מיד עם    הערבות את תוקף להאריך   יהיה חייב במקרה כזה  חודשים נוספים והמציע
ו/או .  לכך  החברהקבלת דרישת   יאריך ערבותו בהתאם, תחולט ערבותו  מציע שלא 
 ולמציע לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה. תפסל הצעתו

 

לה  7.4 רשאית  תהא  לפירעון  החברה  הערבות  את  יעמוד  גיש  לא  שהמשתתף  אימת  כל 
בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי    המכרז.  ומסמכי  אי בהתחייבויותיו על פי תנ

ככל והמציע יסרב לדרישת החברה לפי הוראות המכרז לרבות המצאת מסמכים וכל 
הזמ  פרק  בתוך  החברה  דרישת  את  יקיים  לא  ו/או  החברה  דרישת  לפי  ן  אסמכתא 
ני חוסר  או  בתכסיסנות  נהג  המציע  כי  יתגלה  ו/או  החברה  ידי  על  ייקבע  קיון אשר 

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

כמי    – המציע  באותו  לראות  רשאית  החברה  את תהא  ולחלט  מהצעתו  בו  שחזר 
הבנקאית   מ הערבות  לגרוע  מבלי  זאת  המציע  אותו  לו  של  אחר  ו/או  נוסף  סעד  כל 

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

 

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

 הזוכה במכרז. 
 

 תוקף ההצעה .8

תוקף    )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה.  4לתקופה של  ההצעה תהיה בתוקף   
ב  יוארך  נוספים עפ"י דרישת החברה.    4-ההצעה  זה תהא החברה  רה  במק)ארבעה( חודשים 
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במיד תוקף הערבות בהתאם.  לדרוש מהמציע את הארכת  ימצא המציע אחר  רשאית  ולא  ה 
תעמוד   ולחברה  מהצעתו  בו  שחזר  כמי  יראה  מציע  אותו  כי  מוסכם  כאמור  החברה  דרישת 
הזכות לדרוש את חילוט ערבותו הבנקאית ולא תהינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות  

 כלפי החברה. 
 
 מפגש מציעים וסיור קבלנים  .9

יתקיים   קבלנים  וסיור  מציעים  העמק     10:00בשעה    19.7.2022ביום  מפגש  יובלי  במשרדי 
 .במועצה האזורית עמק יזרעאל

 

להשתתפות  סף  תנאי  ומהווה  חובה,  היא  הקבלנים  וסיור  המציעים  במפגש  ההשתתפות 
לא תדון ועדת    ו,אמצעות נציגבעצמו או ב  במכרז. מציע אשר לא ישתתף במפגש המציעים,

 .  והיא תפסל על הסף רזים בהצעתוהמכ
 

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

ולה להיפסל  על  –  יגו לא נשארו עד תום המפגש. הצעת מציע אשר הוא או נצ חברהעל ידי ה
ה דעת  שיקול  כשהוא  חברה)לפי  להצעתם  המפגש  פרוטוקול  את  לצרף  יהיה  המציעים  על   .)

 חתום על ידם. 
 

   הבהרות ושינויים .10

משתתפים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה,   10.1
יאוחר   לא  באמצעות    14.00בשעה    24.7.22מיום  עד  כתובת  למייל    וזאת 

לציין את שם המכרז ומספרו בתאור המייל את השאלות     kerenmk@eyz.org.ilל
באחריות המציע לוודא    .רהה יש להעביר על גבי לוגו של החברה המבקשת את ההב

 . ולקבל אישור בכתב על קבלת הדוא"ל
 

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

 תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  
 

רשאית 10.3 ה  -  החברה  למכרזעד  הצעות  להגשת  האחרון  שינויי  -  מועד  ם להכניס 
ו/או   מך הבהרותהמכרז מס  לרוכשי מסמכיו/או לשלוח  ותיקונים   נוסף  ו/או מידע 

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

דרי,  ביוזמתהבין  הבלעדי,    הדעת פי  על  המוסמכות בין  הרשויות  בתשובה    ובין   שת 
 תפים. לשאלות המשת

 

מפגש   10.4 במסגרת  שיימסר  המידע  בכתב,  לחברה  שהופנו  לשאלות  והבהרות  תשובות 
, במידת  המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו

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

 .   מסמכי המכרז
 

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

 צעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש.  יצורפו על ידי המציע לה
 

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

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

סתירה   של  במקרה  האמור  ההבהרות.  יגבר  עצמם,  ובין  ההבהרות  מסמכי  בין 
 . בהבהרה המאוחרת יותר

 
   אופן קביעת הזוכה במכרז- בחינת ההצעות .11

א 11.1 תנאיה  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  בשל  החברה  ו 
 חברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.  חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה
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או    שיעור הנחה מוצע אי הגשת   11.2 כל שינוי  ו/או  ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי 
תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או  

במכתב   ובין  המסמכים  בגוף  לגרום תוספת  עלולים  אחרת,  דרך  בכל  או  לוואי 
 צעה. לפסילת הה

כמו כן, החברה תהא רשאית לפסול הצעת מציע ו/או להתנות את המשך השתתפותו   
החברה( דעת  שיקול  לפי  )הכל  למציע  שינוי  כל  בגין   בתנאים/הנחיות  ביחס  שחל 

לא  לרבות   ואשר  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  שהתרחש  להלן,  כמפורט 
 :החברהושר מראש ובכתב על ידי  א
 באיזה מתנאי הסף של המכרז. עומדמציע אינו  בעקבותיו השינוי  .א

הסדר   .ב ו/או  הליכים  הקפאת  ו/או  נכסים  כינוס  ו/או  פירוק  הליכי  של  קיומם 
נושים כלפי המציע, בין על ידי צדדים שלישיים ובין על ידי המציע עצמו, ולרבות  

מני אחר, או כל הליך שעניינו בחדלות פירעון  מינוי מפרק זמני או בעל תפקיד ז
 קשיי פירעון של המציע. או 

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

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

 . לחברהמידע שקרי או מידע מטעה הגשת  .ה
 

  ה את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצע  בלת לקה מתחייבחברה אינה 11.3
 הזוכה.  

 

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

המל ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז,  ההצעות  הגשת  ו/או  אחר  אישורים  לצות 
לצורך הוכחת דקלרטיביים, לרבות   וזאת  ויכולתו של המציע,  לניסיונו  בכל הקשור 

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

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

רשאית   תהא  והחברה  כן,  הצעתו לעשות  את  הערבות    ו/או  לפסול  את  לחלט 
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות   י שיקול דעת החברההבנקאית, לפ 

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

כן  שומרכמו  א  חברהה  הלעצמ   ת,  נוסף  מידע  לדרוש  הזכות  של  את  ניסיונו  ודות 
בדבר ניסיונו של   ה, לערוך בדיקות משל ת, אך לא חייבתרשאי   תהא  חברההמציע וה

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

 

בח  החברה 11.5 במסגרת  לבחון  אמינותרשאית  את  ההצעות  המשתתף    וינת  של  וכושרו 
 ואת ניסיונו.מכרז הת נשוא דוהעבו לבצע את

 

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

 
 תהליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה/ זוכים יתבצע כדלקמן: 11.7

 בדיקת תנאי סף: –לב ראשון בש

ע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב  המציע בתנאי הסף. מצי  תחילה תיבדק עמידתו של
 בדיקת קריטריון האיכות. 

 בדיקת איכות המציע   –בשלב שני 

איכות  של  קריטריונים  פי  על  הסף  בתנאי  עמדו  אשר  המציעים  ייבחנו  זה  בשלב 
" מהווה Q". מקדם האיכות "Qהמקדם " המפורטים בטבלה להלן אשר יוגדרו על ידי  

 ושווה לסך הניקוד המצטבר ע"פ הטבלה שלהלן.    הזוכה ממשקל ההצעה 40%
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 הניקוד המקסימאלי  תיאור קריטריון

 איכות
ביום הגשת ההצעהמ   9001הינו  בעל תעודת איזו    ציע אשר 

ISO   מחברה מוכרת ומאושרת 
 נקודות  4

)סימון "כוכבית"(. יש  קבלנים מוכרים לעבודות ממשלת איכות יות 
 ודות נק 5 לצרף אישור מתאים.  

 מצבת עובדים

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

 מים   

 
 נקודות   2

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

החברתי  מאת משרד העבודה והביטחון בתוקף תעודה 
 עבודה באתר  ת/כמנהל  ה/וסמךכמי שה

 נקודות  3

וכן  לרשימת העובדים בחברת המציע   102יש לצרף טופס 
 ות /הכשרה של העובדים לרבות רישיון, הסמכה ותעודות 

 .הרלוונטיים לקריטריונים הנ"ל

 סה"כ מקס': 
 נקודות 5 

ניסיון 
מקצועי מוכח  

*1 

שביצועה ב ו, בתחום הבי ראשיכקבלן  עבודה שביצע המציע 
מיליון ₪  )לא כולל   9 בהיקף  העולה על  1.1.2016החל לאחר 

 .  מע"מ(
 נקודות  5

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

ניסיון 
מקצועי מוכח  

**2 

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

כקבלן אשר בהן המציע ביצע,    האחרון להגשת הצעות למכרז
קווים    ,ראשי עבודה,  אותה  במסגרת  אחד  וכמכלול 

לביוב  ק"מ, תחנת שאיבה     3  לפחות  שלבאורך    םגרביטציוניי
 ק"מ   2 ות פח ל סניקה באורך של יוקוו לפחות  1

 נקודות  2
 

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

 . ק"מ 4
 נקודות  3

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

 לרבות אישור רואה חשבון של המציע  כנ"ל המציע יצרף אסמכתאות בהתאם לת ניקודלצורך קב* *
 נקודות.  5מובהר כי הניקוד המקס' שניתן לקבל בסעיף זה אינו מצטבר אלא יעמוד על מקס': 

ניסיון 
מקצועי מוכח  

3*** 

שבון עבודות אשר החוזה בגינן נחתם לאחר יום  תילקחנה בח
)קר   1.1.2016 הוגש חשבון סופי( עד למועד    –י  והן הסתיימו 

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

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

 נקודות  2

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

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

רשימת  
 ממליצים 

רשי יצרף  שהמציע  הכוללת  ממליצים  ומסםמת  תפקיד   , ' 
לממליצי עצמאית  יפנה  המזמין  בהתאם   שצוינום  טלפון. 

כי  יוני  לקריטר מובהר  המזמין.  שייקבע  אחידים  בדיקה 
יהיו   שלא  ככל  הממליצים  את  להשיג  מתחייב  אינו  המציע 

 ניסיונות.   2זמינים טלפונית מכל סיבה שהיא לאחר 

 כל ממליץ  
שהמלצתו תעמוד  

ריטריונים שקבע המזמין בק
יזכה את המציע בשתי  

 נקודות.  8נקודות, סה"כ עד 

נת  בחי
 הפריטים

לפי   יםהמוצע
של   2חלק 

המפרט 
 המיוחד

כך   הצעת  לצורך  את  המזמין  המציע    הפריטיםיבחן  של 
הטכני   מהמפרט  חלק  הטכני    2)חלק  המהווה  המפרט  של 

ידו, שקללוי  המיוחד( על  שיקבעו  קריטריונים  פי  על  את    , 
ביחס   )ככל שהוצעו(ים שהוצעו על ידי המציע  שיפור ה  היקף

המיוחד   לדרישותבהשוואה  המוצעים    םפריטיל   המפרט 
 .(המהוות דרישות מינימום)
 

באופן  יעשה  המציעים    דירוג
הטובה   -השוואתי   מההצעה 

ביותר להצעה הטובה פחות כך 
תקבל  ביותר  הטובה  שההצעה 

הטובה   8 הבאה  ההצעה  נק', 
תק ההצעה    4בל  פחות  נק' 

תקבל   פחות  הטובה   2הבאה 
 נק' 0נק', יתר ההצעות יקבלו 

 נק'  40מקסימום    סה"כ 
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Qלעיל הטבלה  לפי  המציע  שיקבל  המצטבר  הניקוד  בחינה  =  ועדת  ידי  על  ייקבע  האמור  הניקוד   .
יובלי   בחברת  תעשיה  ושפכי  מים  תחום  מנהלת  העמק,  יובלי  מנכ"ל  הינם:  חבריה  אשר  מיוחדת 

המועצה /העמק של  המכרזים  וועד  רכזת  לבחינת  יועברו  והמלצותיה  וממצאיה  המועצה  ת  וגזבר 
    המכרזים.

  
 שלב שלישי 

 
על ידי  תסומן    לאחר ניקוד האיכות כמפורט לעיל , יבחן בשלב השלישי שיעור ההנחה. הצעת המחיר

 . ממשקל ההצעה הזוכה 60%" ומהווה Pהמקדם "
 

ההצעה הכוללת את אחוז ההנחה הגבוה ביותר  –נתן באופן יחסי  הניקוד להצעת המחיר של המציע יי
המקסימ בניקוד  בניקו  60)   אליתזכה  יזכו  הסף  בתנאי  העומדות  ההצעות  יתר  יחסי,  נקודות(.  ד 
   בהתאם לנוסחה הבאה:

   
 

 סך ההצעה הכוללת את אחוז ההנחה הגבוה ביותר 

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

         חיר הנבחנתסך הצעת המ                            

 
 :  ( Pחישוב ניקוד הצעת המחיר )=א ל דוגמ

ניתנו   כי  .  8%,  12%,  18%הצעות מחיר העומדות בתנאי הסף הכוללות שיעורי הנחה כלהלן:    3נניח 
 תאמה.  בה 53.5, 55.9, 60ניקוד הצעת המחיר יהיה: 

 : 12%יישום הנוסחה ביחס להצעה הכוללת שיעור הנחה בסך 
 

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

 לאחר הנקודה העשרונית בלבד.
 
 

 שקלול התוצאות   –שלב רביעי 
 

 שקלול התוצאות יתבצע על לפי הנוסחא להלן: 
 

 Q +Pכללי של כל מציע = סך הציון ה
 
 

 הוראות כלליות לעניין קביעת הזוכה/תוצאות המכרז: 
 

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

או את ביותר    ות/ נמוכההכספית ה  ות/אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעהמובהר כי   .ב
 י. או הצעה כלשה ההצעה/ות בעלת/ות הציון המשוקלל הגבוה ביותר 

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

 חלט של המזמין. בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמו

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

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי המזמין.

הא המזמין רשאי לבטל זכיה במכרז גם במקרה בו  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, י  .ה
בקש המציע  של  כלשהי  הצהרה  כי  לא  התברר  שהמציע  ו/או  נכונה  אינה  המכרז  עם  ר 
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ה המזמין  לדעת  אשר  כלשהו  פרט  למזמין  כזוכה  גילה  קבועתו  על  להשפיע  כדי  בו  יה 
כל דין,    במכרז. בנסיבות אלו, מבלי לגרוע מכל זכויות המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או

 בנוסף יהא המזמין זכאי לחילוט הערבות של אותו המציע. 

ה .ו ותהיינה  בעלות  צעות  במידה  לזכייה  זהההמועמדות  משוקלל  המזמין    –  ציון  יהיה 
:  רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי לפעול לפי אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות להלן

שיקבע המזמין  עריכת הגרלה כללים  בחי לפי  קיום  או  המכרזים   –נה מחודשת  ,  וועדת 
רמ את:  בחשבון  שיביא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  של תכריע,  המקצועי  והידע  תו 

קו ניסיון  המציע,  של  מוכח  חיובי  ניסיון  יכולותיו  המציע,  המציע,  עם  המזמין  של  דם 
של   הטכנית  איכותו  דומים,  פרויקטים  היקף  הביצוע,  כושר  הפריטים  הארגוניות, 

 נימוקי הוועדה יירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים. וכו'.    המוצעים

 ודעה על תוצאות המכרז ה .12

 . במיילזוכה במכרז תימסר הודעה  ל 12.1
 

הערבות  שהומצאה    .במיילמשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב,   12.2
במכרז הצעתו  עם  ידו  הזוכה    על  לבין  החברה  בין  חוזה  חתימת  לאחר  לו  תוחזר 

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -לא יאוחר מבמכרז ו
 

במכרז   12.3 הזוכה  חוזהבין  ייחתם  החברה  נפרד  לבין  בלתי  כחלק  מצורף  שהעתקו   ,
 ממסמכי המכרז.   

 

על החוזה תוך   12.4 יחתום  ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת    7הזוכה במכרז 
צעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה לה

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

שעליו   12.5 והאישורים  המסמכים  כל  את  הזוכה  ימציא  החוזה  על  החתימה  למועד  עד 
על קיום הביטוחים    ילהמציא בהתאם לתנא המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור 

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

 

המכרז 12.6 מסמכי  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  והמשתתף  למועדי    היה  בהתאם 
לרבות   )לפי המוקדם(  זה  מרכז  למועדים הקבועים במסמכי  ו/או בהתאם  הדרישה 

ו/או חתימה על ההסכם   ערבותו  כל  הארכת תוקף  ו/או  ביצוע  ו/או המצאת ערבות 
הביטוח( עם  בקשר  )לרבות  להמציאו  שנדרש  אחר  רשאית    מסמך  החברה  תהא   ,

לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  
 . ומסמכי המכרז  החברה על פי כל דין

 

ב 12.7 הזכייה  את  לבטל  רשאית  החברה  תהא  לעיל,  לאמור  במקרים בנוסף  גם  מכרז 
 באים:  ה
 

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

 הזכייה במכרז.  
 

תברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה,  ה 12.7.2
חברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה  או שהמשתתף לא גילה ל 

 כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 

רשאית החברה להגיש  לעיל,    12.7ו/או    12.6בסעיפים  כאמור  וטלה הזכייה במכרז  ב 12.8
לקבלן הבא בתור  ה וכן למסור את ביצוע המכרז  י את הערבות הבנקאית שבידה לגבי

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

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

 .הוראות מכרז זה לכל  העל ההסכם כפופ החברהחתימת  12.9
 

 זכויות  שמירת .13

קי  לפר  ו/או  יםהחברה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציע 13.1
 .  הבלעדי לפי שיקול דעתהביצוע שונים  
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החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף  13.2
 לא לאחד מהמציעים. 

 

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

 .ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך
 

הכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך אמדן בלבד, ואין בהן  13.4
 כדי לחייב את החברה.  

 

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

 

לבין   13.6 בינה  פער משמעותי  שישנו  לפסול הצעה  נוסף,  נימוק  כל  ללא  החברה רשאית, 
 .האומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

 

שהיא 13.7 כל  הצעה  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  החברה   החברה   .אין 
ומתן עם הזוכה במכרז לאחר -הבלעדי, לנהל משא  ה, על פי שיקול דעתא רשאיתהת

 .זכייתו וקודם לחתימת ההסכם
 

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

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

 

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

 .  עתהד
 

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

נותו, כח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו בכל הקשור לניסיונו של הקבלן, מיומ 
פי שיקול ם הנדרשים במסמכי המכרז, על  כן את עמידתו של הקבלן בתנאיוהכלכלי,  

 דעתה הבלעדי של החברה. 
 

 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.    13.11
המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך 

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

למכר ההצעות  להגשת  אהאחרון  יגיש.  לא  אם  ובין  ההצעה  את  יגיש  אם  בין  ן  י ז, 
העבירם לאחר  המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או ל

 או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 
 

  הסתייגות .14

בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי  בין בדרך של הוספה,    אין להכניס כל שינוי,
במסמכי המכרז,  על ידי מציע  שייעשו    ו/או השמטה  או תוספת ו/שינוי  מקרה של  כל  בהמכרז.  

  יבין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לווא מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם,  
 . :החברה  ת רשאיאו בכל דרך אחרת, 

 לפסול את הצעת המציע למכרז; (1) 
 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן; (2) 
 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;  (3) 
ההסתייגויות (4)  את  לתקן  מהמציע  בכדי  לדרוש  אין  כאמור  שבתיקון  ובלבד   ,

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

)  החברה ( לעיל, והמציע יסרב  4)  -(  2לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק 
רשאי להחלטתו,  ו/או    החברה   ת להסכים  ההצעה  את  הערבות  לפסול  את  לחלט 

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

 . החברהלמציע לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי 
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 מחירים   .15

החומרים    , את כל העבודהן דקל לאחר הנחה כוללים  ומחירו  3בטופס    הכמויות   כתב  מחירי 
ההוצאות  כל   וכמסים  לרבות   והרווח,  ואת  היטלים  לרבות   כמפורט  ו',,  המכרז,    במסמכי 

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

 
 הוצאות .16

במ  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כרז,  כל 
הנדרשות   הוצאת הערבויות  זכאילרבות  יהיה  לא  והמציע  בלבד  המציע  על  להחזר    תחולנה 

רז ו/או נמנע מלחתום על ההסכם ו/או מלהוציא צו  כלשהו בגינם גם אם המזמין ביטל המכ
 .  תחילת עבודה

 
 תקצוב רשות המים  . 17
 

ת נשוא מכרז זה על  מובהר למציעים כי המועצה מסתמכת בכל הקשור למימון ביצוע עבודו 
כפ העבודות  ביצוע  לכך  אי  לביצוען.  המים  רשות  מאת  מענק  לקבלת  קבלת  כספי מלוא  וף 

אי את  תעכב  המועצה  כי  למציעים  ומובהר  הזוכה/שהמענק  צו ור  החוזה/הוצאת  חתימת 
עד   עבודה  בעניין    תחילת  סופי  אישור  מלוא  לקבלת  ספק, המענק.  קבלת  להסרת 

תהינה   לא  טענות  למציעים/לזוכה  ו/א/וכל  דרישות  ו/א  ואו  המועצה  כלפי  מי   ותביעות 
עיכובים עם  בקשר  לה  מטעמה  כדי  בהם  יהיה  ולא  ל כנ"ל  זכות  לקבלן  תוספת קנות 

לכך  ם כלשה  תשלום/תמורה בנוסףבקשר  את  .  לבטל  המועצה  מזכות  לגרוע  מבלי   ,
החוזה  /בה שהיא, שמורה למועצה הזכות לבטל את המכרז/הזכייהיהמכרז/הזכייה מכל ס

המענק   קבלת  אי  בשל  חלקו    -גם  או  טע   -כולו  כל  תהינה  לא  ו/או ולמציעים/לזוכה  נות 
 . לפי המועצה ו/או מי מטעמה בקשר לכךדרישות ו/או תביעות כ

 
 כללי  .18

 
ידוע למציע כי הצעתו עשויה לעמוד לעיונם של צד ג' לרבות משתתפים אחרים במכרז לאחר 

המצי הצעת  המכרז.  הליכי  זאת סיום  עם  מקצועי.  ו/או  מסחרי  סוד  ככוללת  תיחשב  לא  ע 
ע  עיון  למנוע  המעוניין  טענה  מציע  בשל  מהצעתו  מסוימים  בחלקים  מהמשתתפים  מי  ידי  ל 
ציין זאת בדף נפרד. כל חלק שיצוין כאמור על ידי המציע ייראה  לסוד מסחרי ו/או מקצועי י 

והמציע  ככל  במכרז  המשתתפים  יתר  של  בהצעותיהם  גם  אף    ככזה  על  בהן.  לעיין  יבקש 
בחלק או  בהצעה  עיון  בדבר  הסופית  החלטה  מקרה  בכל  בחלקים    האמור  לרבות  ממנה 

נתונה לשיקולה של וועדת המכרזים    –לגביהם טען מציע כי מהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי  
בלבד אשר תהא סופית ומחייבת והמציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

 ין זה. בעני 
 

 
 בכבוד רב,                

 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל                

15



 מספר מציע: ______________ 
 )ימולא ע"י החברה(  

 
 

 1טופס 
 
 

 
 לכבוד

 מועצה אזורית עמק יזרעאל  
 

 ג.א.נ.,
 
 
 
 

 7/2022 הצעת משתתף למכרז מס'הנדון: 
 
בין המצורפים    7/2022את כל מסמכי מכרז מס'    אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה

חלק מהווים  אך  מצורפים  שאינם  בז  ובין  ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  ממסמכי  נפרד  ה  בלתי 
 כדלקמן: 

 

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

 עבודות נשוא המכרז. והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע ה
 

ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום  ה .2
עבודה  העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות ה 

העבוד לביצוע  הצעתנו  את  ביססנו  לכך  ובהתאם  לנו,  ומוכרים  ידועים  המכרז  וביצועה  נשוא  ות 
ת של  ו"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענ העבודות)להלן: "

 אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.  
 

ישות  הירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדר נו מצא .3
והיכולת לביצוע העבודות  נשוא המכרז באופן מקצועי    ןשבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיו 

מבחינת   העבודה  לביצוע  הכלים המתאימים  הציוד,  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן  גבוהה,  וברמה 
ההס  במסמכי  האיכות,  כמפורט  הכל  המכרז,  נשוא  העבודות  לביצוע  הדרושים  האדם  וכוח  פק 

 . שהתאם ללוח הזמנים שיידרהמכרז וב
 

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי   .4
כ מצהירים  אנו  חוק.  כל  הוראות  על  קפדנית  שמירה  תוך  ואמינות,  במהימנות  איננו  המכרז  י 

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

 

לעיל,   .5 האמור  מכלליות  לגרוע  במסמכי  המבלי  המפורטות  העבודות  את  לבצע  מתחייבים  ננו 
י המכרז, כולל, בין השאר,  חוזה  המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכ

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

 

ולהפקיד   .6 המכרז  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  תזכה,  שהצעתנו  ככל  מתחייבים,  אנו 
העב ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  לא  עריכת  בידיכם  לאישור  בנוסף  לתחילתן,  וכתנאי  ודות 

ב'  )הביטוחים   לקבלת  (  1נספח  ג ובכפוף  בכתב,  בנוסף  דרישה  הנדרשות  פוליסות הביטוח  ם את 
ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת  ל  באנוהומבלי לגרוע, הננו מצהירים כי  

ייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים  מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התח
כ הצעתנו  תיבחר  בו  במקרה  ידכם.  על  לעניין  הנדרשים  דרישותיכם  במלוא  נעמוד  הזוכה  הצעה 

 .  וחוזה ההתקשרות, על נספחיהם ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז
  

לחייב ה .7 כדי  לכם  בהגשתה  או  זו  בהצעתנו  באמור  שאין  לידיעתנו  הובא  כי  בזאת  מצהירים    ננו 
יו זכאים,  אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תה

לביניכם. ידוע לנו ואנו    אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו
מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו  
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המכרז לבטל את  ההצעות    חוזה/רשאים  לרבות לאחר הגשת  מועד שהוא,    עד מו ואף לאחר  בכל 
 מתן צו התחלת עבודה. 

 

צעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  ה .8
רך לפרק זמן  )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוא   4לתקופה של  
ים לדרוש מאתנו את  )ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת החברה.  במקרה זה תהיו רשא  4נוסף של  

בהתאם.   הערבות  תוקף  אנו  הארכת  כי  מוסכם  כאמור  החברה  דרישת  אחר  נמלא  ולא  במידה 
ולא   הבנקאית  ערבותנו  חילוט  את  לדרוש  הזכות  תעמוד  ולחברה  מהצעתו  בו  שחזר  כמי  נראה 

 ל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה.תהינה לנו כ
 

יהיו התנאים המפורטים בה, על כל  ,  הצעתנו נבחרה ונתקבלה  יד עם קבלת אשורכם בכתב כימ .9
 נספחיה, חוזה המחייב אותנו.

 

ם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד  א
לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנדרש    בידיכם ערבות בנקאית 

)עותק מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז  במסמכי החוזה  
 דרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז . ועל פי 

 

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

ומצהי ביותר  קצרה  בהתאם  בהתראה  העבודות  בבצוע  להתחיל  ערוכים  נהיה  אנו  כי  רים 
 ובמהירות המרבית.  

 

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

 

כלשהי   בדרך  בנו  נחזור  אם  או  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר  אם  כי  לנו  ידוע  כי 
זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית   ביתר  לפגוע  זכאים, מבלי  מהצעתנו, אתם תהיו 

ומו קבוע  הפרת  כפיצוי  בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה  הנזקים,  על  מראש  ערך 
 בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.התחייבויותינו ו/או 

 

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

     

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

 . י המכרזאת הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכ
 

בתוואי  צנרת בהרחבה ו  בקרתי באתר העבודה המיועד להנחתכי  אני החתום מטה מאשר בזאת         
הנני מצהיר בזאת, כי כל תוואי קרקע בלתי צפוי מראש, בו אתקל    .הצינור המיועד לסילוק הביוב

יד  רלוונטי צוע, יועבר לאלתר למזמין בכתב, תוך ציון כל מידע  יבמהלך הב אולם    יעתילפי מיטב 
 . הםידוע לי כי לא יהיה בכך כדי להקנות לי זכות לתשלום/תמורה נוספת כלש

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

שנוי   המחייבים  מראש  צפויה  בלתי  אחרת  סיבה  כל  ו/או  מראש  צפויים  בלתי  קרקע  מתנאי 
 באופן הבצוע שלה. בעבודה או

 

 רז. במסמכי המכלמסמך ב'  נספח ט', "הצעת הקבלן"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
הוצע   אשר  ההנחה  ידי  שיעור  בגדר    נועל  יהיו  לעיל  כפי    הפחתהכאמור  למחירים  ביחס 

 כתב הכמויות.שמופיעים ב
 עיל. ידוע לנו, כי החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור ל

 

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

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

פי  ו ,  1993-גהמכרזים, התשנ" כן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על 
 ה הבלעדי של החברה.שיקול דעת
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שבשמו   .18 התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים,  אנו 
ן או  מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י די

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
  

 
 בכבוד רב, 

 
 

        _____________________ _____________________ 
                                                                  הקבלן                                                                                תאריך     

 חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן(  )

 
 
 
 
 

                                        שם הקבלן )באותיות דפוס( 

                                        שמות מורשי החתימה  

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

          כתובת 

          כתובת דואר אלקטרוני 

          ון מס' טלפ 

          מס' פקס 

            ח.פ /מספר עוסק מורשה 

          הקבלנים מס' רישום ברשם  

 

 אישור חתימה 

 

         _________________________ של  עו"ד   ____________________________ הח"מ  אני 

" )להלן:   _____________________________ מזהה  חתימ הקבלןמס'  כי  בזה  מאשר  ה"ה  "(  ות 

ו חתמו  -_______________________________  אשר  על    _______________________, 

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

 
 

 ___________________  _______________________ 
 חתימת עו"ד              תאריך   

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון(  
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 2טופס 
 

 לתנאי המכרז  7דרישות ביחס לערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 אוטונומית.  הערבות תהיה בנקאית 
 ₪(.  אלף מאתיים ₪ )  200,000סכום הערבות : 

 .  29.11.2022תוקף הערבות: עד  
 הערבות תהיה מוחלטת ולא תכלול אפשרות של הבנק לבטלה בתקופה הנ"ל.  

 צה אזורית עמק יזרעאל. הערבות תהיה לטובת מוע
 

מס'   מכרז  אך    07/2022עניין:  בנוסף,  ניתן  המרכז.  מספר  את  לציין  מדובר  )יש  כי  לציין  חובה,  לא 
 במכרז להקמת מערכת ביוב בסוואעד חמירה(. 

 
הערבות תכלול התחייבות של הבנק לשלם את דמי הערבות למזמין על פי דרישתו בכתב, תוך תקופה  

ומניין    –מתאריך קבלת הדרישה ]יש לנקוב בטופס הערבות את מניין הימים  ימים    15שלא תעלה על  
מים[, וזאת מבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק ו/או להוכיח, בכל אופן שהוא, את  י 15הימים לא יעלה על 
 שצוין בדרישה ו/או לפנות תחילה אל המציע.  זכותו לקבלת הסכום

 
ה או להעברה. ניתן לציין בערבות כי רק דרישה שתגיע  ניתן לציין בערבות כי היא אינה ניתנת להסב 
ניתן לממשה באמצעים אחרים כגון פקס וכד'. ניתן לציין    בפועל לסניף הבנק הרלוונטי תחייב וכי לא
בערבות כי    אין לצייןחייבת להיות מסמך דרישה מקורי.    בערבות כי הדרישה לחילוטה שתגיע לבנק

 ישה כי המכרז הופר על ידי המציע או לפרט את ההפרה. לצורך מימושה יש לציין במכתב הדר
 

 . המציע במכרז יל הוא תנאי מהותי ויסודי לעצם השתתפותצירוף ערבות כנ"ל להצעה על פי תנאים לע
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 3טופס  
 
 

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

 

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

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

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

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

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

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

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

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

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

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

 72,000.00   300.00   240.00 .רטמ רטמ   
      
      
      

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

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
504,150.00 מהעברה      

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

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

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

 75,900.00   660.00   115.00 'מ 57.5 רטמ   
      

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

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

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

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

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

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

  2,400.00   240.00    10.00 .'מ 52.1 רטמ   
      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

003/...   SWAED KABLANIM :קובץ 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/06/2022
דף מס':     003

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

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

      
      

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

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

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

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

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

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

 18,400.00 4,600.00     4.00 טלפמוק 'חי   
      

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

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

215,600.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
6354986-40 :סקפלט ןירצק 701 .ד.ת   125047415:פ.ח   מ"עב םיטקייורפו הסדנה בל -רא

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

23



26/06/2022
דף מס':     004

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
215,600.00 מהעברה      

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

152,000.00 8,000.00    19.00 טלפמוק 'חי   
      

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

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

154,000.00 11,000.00    14.00 טלפמוק 'חי   
      

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

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

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

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

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

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

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

      
      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
912,600.00 מהעברה      

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

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

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

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

400,000.00 400,000.00     1.00 'פמוק הנחתה  
      

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

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

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

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

              1,336,915.00 בויב תרנצ 10.75 קרפ תת   
   

              1,323,800.00 בויב ינקתמ 20.75 קרפ תת   
   

              1,332,600.00 תונוש תודובע 30.75 קרפ תת   
   

              1,500,000.00 הביאש תנחת תמקה 40.75 קרפ תת   
   

 5,493,315.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
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26/06/2022
דף מס':     008

  
קרפ ךס  

 5,493,315.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ  
 

  
לכה ךס  
 5,493,315.00  יללכ כ"הס  

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

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

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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 תנאים כללייםה -7/2022' ם למכרז מסריכתב כמויות ומחי
 
 
 

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

צוע העבודות לשביעות רצון הממזמין במלואן  הדרוש לביאת כל  הצעת הקבלן המשתתף כוללת  
כל   בובמועדן לרבות  וכן בההוצאות הכרוכות    , תכניותב  ים,הנזכרים במפרט  יםהתנא  מילוי כך 

 . זהבמכרז בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים 

בכל    החברה תכיר  הבנת    טענה לא  מאי  בהבנת  הנובעת  טעות  כלשהו  או  מאי במכרז  תנאי    או 
         התחשבות בו.

 
ל ידי  מחיר העבודה ייחשב עמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני,   .2

 את ערך:   להקבלן ככול
 

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

  

 זה.  זהעבודות נשוא מכרהשלם של ן כל העבודה הדרושה לשם ביצוע ב.
 

 , וכד'.  השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות ג.
 

אמצ ד. הזהירוכל  לרבות  עי  המכרז,  למסמכי  בהתאם  העבודה  ביצוע  לצורך  הדרושים  ת 
 . וכד'  מחסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוט

 

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

 

 .  והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' המסים ה.
 

  עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו. ו.
 

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

 

 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג.  ח.
 

 פים ממנו.  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועוד  ט.
 

 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.   י.
 

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

   אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון. יב.
 

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

מושלמ יד. מכלולי הרכבההתקנה  המידע הרלוונטיות    ת,  עדכון מערכות  דיווח,  עזר,  ואביזרי 
 עפ"י הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים.  

 

זכל   .טו ובכלל  והעקיפות,  הישירות  הקבלן,  של  הכלליות  הוצאותיוההוצאות    המוקדמות   ה 
  ו או מסמכיהמכרז ו/הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי    ןוהמקריות וכ 
, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין  מחייבים אותן

 . שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד
 

 בדיקות  .4

המוצעים  או יחידה וציוד    לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט  ת רשאיחברה  ה
מבלי   .לרבות הובלה את הוצאות הבדיקה למכון התקנים על חשבונו  . הקבלן ישלם  הקבלן על ידי

למפרט   בהתאם  הבדיקות  עלות  את  היחידה  במחירי  להתחשב  הקבלן  על  מהאמור  לגרוע 
   התכני. הבדיקות המצורף למפרט  
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 ספרות טכנית  .5

 פרות טכנית מלאה ותיעוד.  כל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ס 
 
 אחריות  .6

במפרט   שיוגדר  כפי  לתקופה  אחריות  יכללו  מכלול  ו/או  מוצרים  ו/או  לציוד  היחידה  מחירי 
יות של הקבלן למוצרים ו/או  ובמסמכי המכרז.  אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחר

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

מחירי יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר   
 למחירי היחידה המוגדרים במחירון. 

 
 
 

 
 חתימת הקבלן: _______________ 

 __________ תאריך: __________ 
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 מספר מציע: ______________ 

 )ימולא ע"י החברה(                      

 

 
 

 טופס 4 
 
 

 לכבוד
 מועצה אזורית עמק יזרעאל  

 
 ג.א.נ.,

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

 
 
 

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

 שם השותפויות(: שהוא רשום ברשם החברות/רשמו המלא של הקבלן )כפי   .1
 

  

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

  

שותפות   .3 של תאגיד שהינו  )ובמקרה  הקבלן  של  המניות  בעלי  השותפים הכלליים    -שמות  שמות 
 ם( : והמוגבלי

 

  

 הקבלן: שמות המנהלים של  .4
 

  

 הקבלן: שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .5
 

  

 ל מנת לחייב את הקבלן: ות הנדרש עהרכב החתימ .6
 

  

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

 של הקבלן.  ותאגדתהינן במסגרת סמכויות הקבלן בהתאם למסמכי הה
 
 
 

       ___________________________                    ______________________ 

 __________________, עו"ד                 תאריך    

 מ.ר. __________________  
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 _____________ מספר מציע: _
 )ימולא ע"י החברה(                      

 

 

 טופס 5
 

 (7/2022)מכרז  היקפי עבודותעל  הצהרת משתתף ואישור רו"ח
 

         לכבוד
 יזרעאל   קמועצה אזורית עמ

 

 עומד בתנאי הסף של המכרז.  הריני להצהיר כי הנני
 ג:2תי בתנאי הסף לפי סעיף עבודות אשר אני מבקש לכלול לצורך בדיקת עמידפירוט של 

 
 

 מועדי ביצועה

היקף כספי  

בפועל )לא כולל  

 מע"מ(  

סוג העבודה 

 ת"ש( יטציוני/סניקה/)גב
 עבור מי בוצעה

    

    

    

    

    

    

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

 ______________________ חתימת המשתתף________ 
 תאריך: _______________

 
 אישור רואה חשבון 

 
"________________לבקשת   )להלן:  הצהרת  המשתתף ___  את  ביקרנו  שלו  החשבון  וכרואי   )"

בדבר   עבודות    היקפי המשתתף  בסעיף  פ כמביצוע  המכרז  2ורט  למסמכי  ההצהרה  ג.  לעיל.  כמדווח 
 נו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריות

 
ביקורת   לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ראיות  ערכנו  של  בדיקה  כללה  הביקורת  התומכות  מקובלים. 

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

 
ביקורתנו הצהר על  לעיל  לדעתנו בהתבסס  ות מכל הבחינות המהותיות  אופן נאמשקפת בת המציעה 

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

 בכבוד רב,       _ תאריך:___________
 רואי חשבון           
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 6ס טופ

 

 תצהיר 
 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 
 2/2011ים ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנ 

 
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי  

 היר כלהלן: כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצ
 

1 . " )להלן:   ___________________ נציג  כ________________החברהאני  מכהן  אני  ואני    "(,  בחברה, 
 החברה, את המפורט להלן.  מוסמך להצהיר מטעם

 

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

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

 

בסעיף   . 3 )כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  זה,  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לחוק 2עד  ב)א( 
י חוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפ

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

 

כרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת  לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מ  . 4
ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם    בין במישרין

 אחר עמו אתקשר. 
 

סקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ידוע לי, כי הע . 5
 כרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. ההתקשרות/המ

 

 בתצהיר זה: . 6

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

זור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא
 . 1994-תשנ"ה

 

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

 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 
 

 שוהה בישראל כדין.     6.2.2
 

 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.    6.2.3
 

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

 
 

        _________________ ________ 
 חתימה                            

 
 אישור עו"ד

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

__ מר/גב'  עצמו/ה  _____________________________________  זיהה/תה  אשר   _________
____________ ת.ז.  א ___ע"י  לי  מוסמך/כ_____/המוכר/ת  ואשר  בשם  ישית,  זה  תצהיר  לתת  ת 
וכי    _________________ האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/יה  לאחר  "המציע"(.  )להלן: 

שה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תע
 וחתם/מה עליה בפני. 

 
 ת ___________________ חותמ   עו"ד ____________________ 
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 מסמך ב' 

 

 התקשרות  הסכם/חוזה
 
 

 2022שנערך ונחתם ב_________ ביום _____ לחודש __________  
 
 בין
 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל  
 "(החברה )להלן "

 ; מצד אחד
 

 לבין
 

 __________________, ח.פ. _____________ 

 מרח' __________________ 
 "( הקבלן)להלן "

 ; מצד שני
 

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

 
 והקבלן הינו הזוכה במכרז;  והואיל

 
 פורט במכרז.וברצון החברה להזמין מהקבלן עבודות כמ   והואיל

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן : 

 
 כללי   -פרק א'  

 רות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. בוא וההצהדין המ   .1
 

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

 
 הגדרות ופרשנות .   2

המשמעות  המפורטים    ורטים בטור הימני דלהלן הפירוש אובחוזה זה יהיו למונחים המפ      2.1
 בטור השמאלי דלהלן: 

 

 המשמעות                            המונחים                

 ו/או  חוזה""ה 
מצורפים,  חוז   "המכרז""ההסכם" ו/או  שאינם  ובין  שצורפו  בין  נספחיו,  על  זה  ה 

מכל    מסמך,  וכל  התוכניות,  המפרטים,  וסוג  לרבות  מין 
ו/או   נוספים  פרטים  לרבות  בעתיד  לחוזה  שיצורף  שהוא 

משנו תוכניות  או  נוספות  וכן  תוכניות  מסמכי  -ת  מכרז   כל 
מס'   הצעת   7/2022פומבי  לרבות  ומסמכיו,  נספחיו  כל  על 

המפהקבלן הכמויות  ,  כתב  וכל  והמחיריםרט,  התוכניות,   ,
לרבו בעתיד,  להסכם  שיצורף  שהוא  וסוג  מין  מכל  ת  מסמך 
 . מפרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות עדכון

 

 .מועצה אזורית עמק יזרעאל   "החברה"                         
  

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

החוזהבביצו  בשבילו הוראות  פי  על  להוראות  ע  ובכפוף   ,
 החוזה. 

 

                 מהנדס החברה או מי שהוסמך לכך. "המהנדס"
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 דות. בכתב על ידי החברה לפקח על העבו מי שימונה "המפקח"                
 

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

 

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

           
 

נשוא המכרז, אשר תימסרנה לביצועו של הקבלן,    "העבודות"    או"העבודה"  העבודות 
אם    כל בין  לאו,  אם  ובין  מפורשת  אם  בין  עבודה,  של  חלק 
וכל עבודה  מקו ולרבות  ובין אם לאו  בצו התחלת עבודה  רה 

אחרת, כפי שתוארו בכל מסמכי המכרז לרבות כל מפרט, כל 
כמויות, כתב  רשות    תכנית,  נהלי  )לרבות  נספחים  הבהרות, 

  כל ( ולחברההמים או כל משרד ממשלתי אחר שיעמיד מימון  
  האמצעים  וכל  ביטוח,  שכירות,  חומרים,  ציוד,  ות/ דהעבו
,  ן/וסיומה  ות/ העבודה  לביצוע   והדרושים  לספק  הקבלן  שעל
החומרים, המתקנים    ,הציוד  והפעלת  הבדיקות  כל  את  כולל

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

עיות שיש לבצען בקשר ו/או בכרוך לעבודות נשוא  עבודת אר
כולל    –או חלקיות  הסכם זה ונספחיו ו/או עבודות נוספות ו/

 . ביצוען, בדיקתן, השלמתן ומסירתן
 

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

 ל פי החוזה.ת הקבלן לצורך ביצוע העבודות ע שיועמדו לרשו
 

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

 

שים לחלק מהעבודה או שמשמתמשים בהם כל הדברים הנע "החומרים והציוד"    
לרבות   בניה,  לביצועה,  חומרי  ואחר,  חשמלאי  מכני,  ציוד 

חצנ חלקי  עזר,  חומרי  מגופים,  אביזרים,  צבעים  רת,  ילוף, 
לרבות    ו/או  כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה

למטרות   העבודה  לאתר  הקבלן  ידי  על  שהובאו  חומרים 
והשלמת העבודה  בין    , הביצוע  מוצרים,  אביזרים,  לרבות 

וכן מתקנים העתידים להיות   ובין בלתי מוגמרים,  מוגמרים 
 . העבודהחלק מן 

 

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

 

הנחה  הסכום   " התמורה" לאחר  המכרז  למחירי  בהתאם  לקבלן  שיגיע 
כל תוספת שתיווסף    לרבות  כי המכרזבהתאם להוראות מסמ

ולהוציא כל   המכרז/ לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה
הנקוהפחתה   מהסכום  להוראות   בהתאם  בשתופחת 

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

 

עבודהתוכניות "התוכניות"                   תכניות  תרשימים,  שרטוטים,    ופרטים  , 
סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה, ו/או התוכניות  

על ידי החברה, לרבות    שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו
כל שינוי בתוכניות שאושר בכתב על ידי החברה לענין חוזה  

כל תו וכן  על זה,  וכתב כמויות אחרים שיאושרו בכתב  כנית 
תוכנ  וכן  לזמן,  מזמן  זה  חוזה  לענין  המפקח  וכתבי  ידי  ות 

 כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו על ידי המפקח. 
 

הלשכה                         "המדד" ידי  על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד 
שיבוא   אחר  רשמי  מדד  כל  או  לסטטיסטיקה  המרכזית 

 במקומו. 
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לישת אויב,  רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פ "כוח עליון "                 
שהוכרזה  )בין  אויב  מדינת  של  מזויינים  כוחות  עם  קרבות 

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

 וסגר אינם נחשבים ככוח עליון.  בקורונה
 

יד לא יפורש במקרה של סתירה, חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעת     2.2
העול  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות  דו  או  וודאות,  אי  ממנו,                 ספק,  ה 

ול לסעיפים  החוזה  ולחלוקת  שוליים  לכותרות  לכותרות,  הזדקקות  כל  סעיפי                 וללא 
 משנה. 

 
 

 נספחים .      3

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

 

 . (ערבות ביצוע) נוסח ערבות בנקאית '          פח אסנ

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן.           נספח ב'

 אישור על קיום ביטוחים.           1 נספח ב'

 הצהרת הקבלן.           2 נספח ב'

 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.           3 ח ב'נספ

 תעודת השלמה.             נספח ג'

 הוראות בטיחות.            נספח ד'

 הוראות תשלום.            נספח ה'

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

המפרט המיוחד להנחת קווי ביוב ומים ותחנות שאיבה הנכלל במסמכי    נספח ז'
בה הכללי  המפרט   + ביוב  מכרז/חוזה  תשתיות  לפיתוח  המנהל  וצאת 

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

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

 הצעת הקבלן.   נספח ט'

   .ירהמס  פרוטוקול     י'  נספח

   .תביעותהיעדר הצהרה על  יא' נספח 
 

יכונו   זה,  חוזה  לרבות  לעיל,  המפורטים  המסמכים  "כל  הקיצור  ולשם  מסמכי                          להלן 
 ".מסמכי החוזה" או "המכרז

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

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

 

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

 דרישות בענין זה. 
 
 הצהרות הקבלן .    4

 : כי , כדלקמן החברהבזאת כלפי  הקבלן מצהיר, מאשר וכן )לפי העניין( מתחייב

הקבלן מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים     4.1
ולבצע את לקיימם  ביכולתו  יש  וכי  ובנספחיו  זה  שבחוזה  לביצוע    והדרישות  הדרוש  כל 

המפורטים והתנאים  הדרישות  פי  על  וחומרים  אביזרים  של  אספקה  לרבות   העבודות, 
 בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין. 

          

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

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

והטכנייםהמומחיות,   המקצועיים  הכישורים  האמצעים,  הנסיון,  העבוד  הציוד,  ה  וכח 
העבודות   ביצוע  לצורך  הדרושים  מקצועית  המיומן  והן  ברמה  לעובדים  )הן  ובטיחותית 

זהגבוהה   ח(לעוברי האור  חוזה  להוראות  ובמועדן  בהתאם  ומילוי    במלואן  תוך הקפדה 
אחר   מילוי  תוך  בעבודה  הבטיחות  ודיני  והבניה  התכנון  דיני  לרבות  דין  כל  הוראות 

המוסמכות   הרשויות  והנחיות  וכפי  הוראות  זה,  הסכם  חתימת  בעת  בתוקף  אשר 
תיו  עו לו בביצוע התחייבויוכי העובדים מטעמו שיסיי ,    שתעודכנה ו/או תשוננה מעת לעת

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

חוזה זה ובביצוע התחיבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים  
והוא לא קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד כל  הקבלן מצהיר ומחייב בי    ם.כלשה

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

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

          
חומרים      4.4 או  ומתקנים  ביותר  המשובח  מהמין  בחומרים  להשתמש  מתחייב  הקבלן 

לתקנים  בתכונותייהם  יתאימו  הישראלי,  התקנים  מכון  של  תקנים  קיימים  שלגביהם 
בקשר עם העבודות כאמור בחוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או    האמורים 

 קביעה מפורשת זו.  בניספחיו שאז ילכו לפי
 

הזכויות     4.5 וכל  היוצרים  זכויות  הבעלות,  זכויות  כי  לו  ידוע  כי  ומתחייב  מצהיר    הקבלן 
במפרטים   שהוא,  וסוג  מין  מכל  לאובתוכניות  האחרות,  הוא  וכי  לחברה  יעשה   שייכות 

 כלשהוא אלא לצורך ביצועו של חוזה זה.  בהם שימוש
 

ממ 4.6 יאוחר  חוזהלא  חתימת  ל ציא  מי  זה  ועד  את חברההקבלן  והוצאותיו,  חשבונו  על   ,
 המסמכים והאישורים כדלקמן:

 

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

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

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

,  ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודהחברה  כל מסמך אחר שדרשה ה  4.6.4 
 . ישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפרט הטכנילרבות הא 

זה,   בחוזה ו/או דרישה שהיא כנגד האמור    הקבלן מתחייב שלא להציג כל תביעה, טענה 4.7
לרבות האמור בנספחיו, ולרבות אם תהיה ו/או אם תתגלה סתירה ו/או אי התאמה ו/או  

אחד לבין  זה  הסכם  הוראות  בין  ובדרישות  בתיאורים  שונה  בין    פירוש  או  מנספחיו, 
 . הוראות נספח אחד להוראות משנהו

לרשות    להעמיד ,  החברהגדיר  תכפי ש  ת חרוםבכל ע  החברההקבלן מחויב לעמוד לרשות   4.8
 . את כלי העבודה, הציוד וכוח האדם לטיפול וסיוע באירועי חרום החברה

כי   .4.9 מצהיר  הרשאהקבלן  כל  בעל  ורישיו ההינו  היתר  אישור,  דין  הדרושים  ן  ,  כל  פי  על 
פי   על  התחייבויותיו  מילוי  כל    החוזה, לצורך  בעל  יישאר  והוא  ובמועדן,  במלואן 

 החוזה. רושים כאמור, משך כל תקופת  רשאות, האישורים, ההיתרים ורישיונות הדהה
והנחיות  הקבלן   4.10 הוראות  אחר  בקפידה  לביצוע    החברה ימלא  הקשור  בכל  והמפקח 

 .הסכם וכל הנובע מכךהעל פי העבודות ויתר התחייבויותיו 
ות או וען של העבוד לבטל את ביצ  תרשאי  שהחברה תהאידוע לקבלן והוא מסכים לכך,   4.11

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

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

כנגד   תביעה  ו/או  דרישה  מטעמ  החברה טענה,  מי  העבודות    הו/או  ביצוע  ביטול  בגין 
כאמור, והוא לא יהא זכאי בשל כך לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי  

כל חובה לתשלום כאמור )למעט תשלום בגין חלקי העבודות    החברהלא תחול על  נזק, ו
 בפועל, לפני ביטול ביצוען כאמור(.  שבוצעו על ידי הקבלן
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אם וככל שהכמויות שתבוצענה בפועל במסגרת העבודות תהיינה שונות מהרשום בכתב  4.12
עבודה  הכמויות לאותה  כהספציפי  תהא  לא  לקבלן  שהיא,  סיבה  מכל  תביעה  ,  טענה,  ל 

היחידה   ומחירי  כאמור,  הכמויות  השינוי  בגין  דרישה  למחירי יהיו  ו/או  ת הצע  בהתאם 
במכרזהק העבודות,  אשר  ,  בלן  לביצוע  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך  בתוקף  יישארו 

כאשר התשלום יתבצע ביחס    לביצוע העבודות  החברה ובנוגע לכל כמות שתידרש על ידי  
 לשביעות רצון החברה בהתאם להוראות מסמכי המכרז.   לכמות שבוצעה בפועל בלבד

התחילקבלןידוע   4.13 ו/או  הצהרה  הפרת  כי  ו/או  ,  מההצהרות  כלשהי  ההתחייבויות  יבות 
בסעיף   אשר   4המפורטות  ההסכם,  של  יסודית  הפרה  תהווה  חלקה,  או  כולה  לעיל,  זה 

 .כל דיןעדים הנקובים בהסכם זה ו/או על פי צ, בין היתר, בהחברהתזכה את 
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .5

א 5.1  מסמך  של  הנכון  בפירושו  מסופק  הקבלן  המפקח  היה  שמסר  או  ממנו,  חלק  כל  של  ו 
  קבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח הודעה ל

  לפיו. אי מתן  שיתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג 
  הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של

 בחוזה זה.   והקבלן והיא לא תגרע מאחריות
 

הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע   
כאמור הוראות  ולקבל  מ  .העבודה  פירוש  לפי  ונהג  כן,  עשה  יהיה  לא  לא  לחוזה,  סויים 

לפי    רוש אחר,בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פי
שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפוף לכל דין. הקבלן מתחייב לנהוג  
כך  כל תביעות או דרישות או טענות בשל  לו  יהיו  ולא  זה,  לענין  פי הוראות המפקח  על 

 ירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור. פ ג לפי שנה
 

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

 בקשר לכך.
 

ו/או כי בכל מקרה של אי בהירות  )לרבות, להסיר    מובהר  דו משמעות במסמכי המכרז 
המסמכים השונים המהווים    ספק, הסכם זה( ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות

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

הוראות    רההחב לרבות  המכרז  מסמכי  הוראות  העניין.  בנסיבות 
בהן   הנזכרות  זכויות  תפ  -מסמכים/הנחיות/טפסים  על  להוסיף  כבאות  תמיד  ורשנה 

 ולא לגרוע מהן.    החברה
 

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

כניות  ות הנוגעות או נובעות מהתאו נובעים מכך לרבות הורא ות  לביצוע העבודהנוגעים  
הן  או העבודות,  לביצוע  הצורך  לפי  ושינויים  החוזה,  את  המהווים  מבחינת   המסמכים 

 ". ואיםהוראות מיל" תקראנה  הוראות על פי סעיף זה  .הביצוע והן מבחינת התכנון
 

או  הוראות      5.3 שניתנו  החברה  קטנים  ב המפקח  לסעיפים  את   5.2-ו   5.1התאם  מחייבות 
  אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.  ולםא לן,  הקב

 כל יתר הוראות חוזה זה תחולנה על הוראות המילואים. 
 

כמשלימים זה את זה והתיאור הכלול    מובהר בזה כי יש לראות את המפרטים והתוכניות 5.4
 רים, לפי הענין. בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באח

 
  סדר עדיפויות -סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה  .  6 

כי     6.1 בזה,  המפרטים  מובהר  הכללי,  המפרט  לרבות  המכרז,  מסמכי  את  לראות  יש 
כתבי הכמ זה, המיוחדים,  לחוזה  לקבלן בקשר  יימסר  וכל מסמך אשר  והתוכניות,  ויות 

זה את  זה  הכלוכמשלימים  והתיאור  מהם  ,  אחד  בכל  כתמצית ל  או  כהשלמה  בא 
 לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.  

 

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין  
  או בין נספח לנספח, בענין הנוגע    לבין האמור באחד מנספחיו  האמור בהוראות חוזה זה

           :במסמך לפי סדר העדיפיות הבא לולהתכריע ההוראה הכ  לביצוע העבודה
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 תכניות; .א

 מפרט טכני מיוחד;  .ב

 כתב כמויות;  .ג

 אופני מדידה מיוחדים; .ד

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

 ;(2009מהדורה רביעית )

 המפרט הכללי )לרבות אופני מדידה(;  .ו

 תנאי החוזה; .ז

 תקנים ישראלים;  .ח

 

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

 

 כתב הכמויות  א.  

 .  המיוחד  המפרט הטכני ב.

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

 חוזה.  ה .   ד

הוצאת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב,  מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי ב  -ה.       כרך א'

 ( 2009ת )מהדורה רביעי

 המפרט הכללי.  .ו

 תקנים ישראליים. .  ז
 

מחמיר אחריו  הבא  מסמך  אם  אלא  אחריו,  הבאים  על  עדיף  מן    הקודם  בדרישותיו 
 המסמך הקודם.  דם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על במסמך הקו

 
המסמכים הנזכרים   ה, אי התאמה וכיוצ"ב ביןבנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתיר   6.2

הוראות יתן  והמפקח  המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  שיש   לעיל,  העדיפויות  סדר  בדבר 
 לנהוג על פיו.     

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

ם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו,  וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמ  שונה
 יפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. בשאלת העד 

 
 , ביצוע ולוח זמניםהכנה לביצוע -פרק ב' 

 והכנות לביצוע בדיקות מוקדמות .7

לפ    7.1  כי,  מצהיר  הצעתו,  הקבלן  הגשת  וסביבותיובדק  ני  העבודה  מקום  טיב   ,את    את 
של העבודו וטיבם  כמויותיהם  והחומרים הדרושיםהקרקע, את  העבודה ת  את   ,לביצוע 

והאפשרויות האחרות העלולות    ניםהסיכו דרכי הגישה, וכן כי השיג את כל הידיעות לגבי 
 הפרטים הדרושים לביצוע  מצהיר כי בדק לשביעות רצונו את כל והוא    ,להשפיע על הצעתו

 . העבודה וכי אלה נהירים וידועים לו
 

על   7.2  שוכנע  כי  בדיקותיו המוקדמות  הקבלן מצהיר  ההנחה  המכרז לאחר  מחירי    כייסוד 
ידו   על  לכל ,  לחוזה'  ט  בנספחהמוצעת  הוגנת  תמורה  ומהווים  דעתו  את  מניחים 

תוכר לא  החוזה.  לפי  מאי  התחייבויותיו  הנובעת  תביעה  בלתי    כל  מהערכה  או  לימוד 
 . נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן

 
שנעשו מטעמה לצורך   ך, להמציא לקבלן דו"חות וסקריםהחברה רשאית, אם רצונה בכ 7.3 

העבודה, אולם אלה יהיו למידע כללי בלבד, ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו  
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א משוחררת מכל חבות ו/או אחריות  לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בחוזה זה.  החברה תה
וכל פעולה שתיעשה  לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור לעיל,  

 על ידי הקבלן תהא על אחריותו המלאה והמוחלטת בלבד. 
 

ולהנחת דעתו של המפקח, את ההכנות   7.4  לפני התחלת העבודות יעשה הקבלן על חשבונו, 
 רז.הנדרשות על פי מסמכי המכ 

 
 דרכי ביצועלוח זמנים ו .8

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

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

תחייב להגיש למפקח, לפני חתימת החוזה, לוח זמנים לביצוע כל אחת מן  הקבלן מ 8.2
מ זה,  חוזה  נשוא  החוזה העבודות  הוראות  לפי  במועד,  וסיומן  התקדמותן  הלך 

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

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

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

פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע של העבודות לפי לוח הזמנים האמור, 
 תו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו.  לרבות השיטות אשר לפיהן יש בדע

 
בין שאישר 8.5 ע"י הקבלן למפקח,  ובין    המצאת החומר האמור  אותו המפקח במפורש 

משחר אינה  אותו,  אישר  עפ"י שלא  עליו  המוטלת  כלשהי  מאחריות  הקבלן  את  רת 
 החוזה.  

צנרת קיימים  ו  ייתכן   הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע באתרים בהם 8.6
וכן   וטלפון  עמודי חשמל, כבלי חשמל  ריצוף,  ביקורת, שוחות,  מכל סוג שהוא, תאי 

וגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, בקירות המבנים וברצפות  מערכות מס 
כל האישורים כולם או חלקם.   כל עבודה קבלת  ביצוע  לפני  לוודא  באחריות הקבלן 

והרש הגופים  מכל  הנדרשים  ההיתרים  העלויות ו/או  בכל  ויישא  הרלוונטיות  ויות 
 הכרוכות בכך.

רה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב  החבמבלי לגרוע מזכויות החברה לפי החוזה,   8.7
העבודות   ביצוע  המשך  את  להקפיא  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  העבודה  שלבי  של 

לבצע לתקופה שתיקבע על ידי החברה ו/או לעצור את ביצוע העבודות לחלוטין ושלא  
כל עבודה נוספת אשר טרם בוצעה בפועל במועד הודעת החברה על עצירת העבודות  

בכתב של החברה אודות הקפאה או חידוש או עצירת העבודות תחייב   כאמור. הודעה
יתווספו    –את ביצוע העבודות והודיע על חידושן  את הקבלן. בחרה החברה להקפיא  
התארגנות לתקופת ביצוע העבודות על פי  ימי    10ימי ההקפאה כפי שהיו בפועל ועוד  

שלם החברה לקבלן  במקרה של הקפאה או עצירת העבודות כאמור לעיל ת  ההסכם. 
הע בעד  לו  המגיעים  הסכומים  תהא את  ולא  שלב  לאותו  עד  במלואן  שבוצעו  בודות 

בלבד,   בפועל  נוספות  עבודות  ביצוע  בעבור  אלא  כלשהם  נוספים  בתשלומים  חייבת 
ת וכל הוכחה כפי שתידרש על ידי המפקח ותאושר על ידו. הקפיאה בהתאם לחשבוניו

וחידשן ביצוע העבודות  יחולו שינויים כלשהם במחירי    החברה את  לעיל לא  כאמור 
לכך בקשר  כלשהן  תוספות  לקבלן  תשולמנה  ולא  מימוש  ההסכם  של  מקרה  בכל   .

ו ו/או דרישות  כל טענות  זה לא תהינה לקבלן  לפי סעיף  או תביעות /זכויות החברה 
 כלפי החברה בקשר להקפאת או חידוש או אי חידוש או עצירת העבודות כאמור. 

 
 ואישוריםנות רשיו .9

הרשיונות   9.1  לכל  הקבלן  ידאג  העבודה  ביצוע  תחילת  ו/או לפני  ההיתרים  ו/או 
העבודה לביצוע  דרושיםהאישורים  שאלה  ככל  הדרוש ,  בכל  לטפל  מתחייב  הקבלן   .

האישורים הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות להשגת הרשיונות ו 
  .ו/או אישורים  ונותוהערבויות הדרושות לצורך קבלת רשי

  

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

ח התקשורת,  משרד  ישראל, חשמל,  משטרת  מע"צ,  הכבלים,  חברות  "בזק",  ב' 
כבאות,   המקומית,  שירותי  אזוריות  הרשות  כל  רשויות  על  מחלקותיהן, ומקומיות 
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ה רשויות  העתיקות,  רשות  הטבעי,  ,  ניקוזמקורות,  הגז  נתיבי  עריםחברת  , איגוד 
 וכל רשות נוספת אחרת.   רכבת ישראל

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

 לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך. 
 

העבודה, הקבעל   9.3  התחלת  לפי  בדבר,  הנוגעות  מהרשויות  לקבל  החובה  מוטלת  לן 
מתקנים  של  ולמפלס  למיקום  בקשר  הדרושה  האינפורמציה  כל  ואת  מעבר  אישורי 

וכו'( ולדאוג להזמנת    גזלפון, דלק, ביוב,  ים )מים, חשמל, טי קרקע  -וקווי תשתית תת  
במשך   במקום  נוכח  שיהיה  המוסמכת,  הרשות  מטעם  העבודה  מפקח  ביצוע  זמן  כל 

 בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו. 
 

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

 
תת   9.5  עבודה סמוך למתקן  של  חפיר  -בכל מקרה  הקבלן  יבצע  בחצייתו  או  ות קרקעי 

ר מכל צד גישוש בידיים לגילוי המתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מט
)במידת הצורך ובאישור המפקח( ויתמוך את המתקן  של המתקן, ידפן את החפירה 

 המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן.  קרקעי בהתאם להוראות -התת 
 

אינה משחררת את הק  9.6  לכל נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת  בלן מאחריות 
 קרקעי.  -קב פגיעה במתקן התת הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו ע

 

עבור העבודה בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ותשלום אגרות למיניהם,    
 לום נפרד.לא ישולם לקבלן תש

 
 וניהול יומן פיקוח  - פרק ג'

  פיקוח  .   10

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

ה ידי  על  הנעשית  המלאכה  וטיב  בו  בביצועקשמשתמשים  הוא    העבודה.    בלן  רשאי  כן 
   הוראותיו הוא. ואת  החברהלבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות  

 

חומרים. י   כן או  עבודה  של  אישורם  אי  על  הודעה  לקבלן  למסור  זכאי  המפקח                             הא 
חומרים באותם  או השימוש  עבודה  אותה  יפסיק הקבלן את  הודעה כאמור  ולא  ניתנה   ,

 .לא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או המפקח בקשר לכך  תהיה
 

העבודה    מורשה על ידו, להכנס בכל עת לאתר  ור למפקח, ולכל בא כחהקבלן יאפשר ויעז   10.2
  מקום שממנו מובאים  ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל

 לביצוע העבודה.  מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם
 

שניתנה     10.3 הפיקוח  בזכות  לראות  אלא  לחברהאין  העבודה  ביצוע  על  למפקח  אמצעי    או 
בה כדי להטיל על החברה או מי  מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין  

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

 
וד אינו מתאים למסמכי  היה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או צי    10.4

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

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

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

 
"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב  קוח הנהפ   10.5

העבודה בהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן  
 ה. על פי מסמכי מכרז/חוזה ז
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בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שנתגלו     10.6
בהוצאות  בב הקבלן  ישא  הסכומים   החברה יקורות  בגובה  החוזרות  הביקורות  בגין 

 ששולמו על ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות. 
 

הכר   10.7 שינויים  לבצע  מהקבלן  לדרוש  מוסמך  אינו  כלשהו  המפקח  תשלום  בתוספת  וכים 
ו/או תבי כל טענה  יהיה מנוע מלהעלות  זה, והקבלן  כל מעבר למוסכם בחוזה  בענין.  עה 

 לקבלן.  החברהשינוי הכרוך בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין 
 

  ניהול ביומן .   11

, רשוםי, ובו  "(היומן":  יומן עבודה )להלןבמקום העבודה  לנהל  להחזיק ו מתחייב    הקבלן 11.1
   :הבאים  הפרטים  אתמדי יום ביומו, 

 

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

 . כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו 11.1.2
 

 .כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות 11.1.3
 

 . כני המובא למקום העבודות והמוצא ממנוהציוד המ 11.1.4
 

 . השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות 11.1.5
 

 . תקלות והפרעות בביצוע העבודות 11.1.6
 

 . השוררים במקום ביצוע העבודות  רהאוויתנאי מזג  11.1.7
 

 . התקדמות בביצוע העבודות במשך היום 11.1.8
 

 . על ידי המפקחהוראות שניתנו לקבלן על ידי החברה או   11.1.9
 

 . העבודות הערות החברה או המפקח או הסתייגויותיהם בדבר מהלך ביצוע 11.1.10
 

יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  או המהנדס  בר אחר שלדעת המפקח  כל ד 11.1.11
 . העבודות ביצוע מהלךב

 

על מו  מדי יום ביויחתם  י ו  ,פי שידרוש המפקחאו יותר, כהעתקים  בשלושה  היומן יהיה   11.2
 , והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח.הקבלן ידי

 

להוסיף ביומן   יו רשאיםמן העבודה והוא או נציגיו יה למפקח תהא גישה חופשית אל יו 11.3
  ליומן העבודה כנ"ל   שיוכנסו שומיםיאו הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הר   הערות

לעקוב  אי חוזה זה, והקבלן מתחייב  לתנ יחשבו כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאםי
 יהם.הוראותאחר  למלאאחרי היומן באופן יומיומי, ו 

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

תוך   הקבלן,  הודיע  לא  ביומן.  יירשם  הקבלן  של  האמור ק  פרהסתייגותו  על  הזמן   ,
 הסתייגות כאמור, רואים אותו כמסכים לנכונות הפרטים הרשומים ביומן 

 

כל  רשום  יהקבלן   11.4 לאביומן את  רישומים אלה  אולם  לביצוע העבודות   הערותיו בקשר 
מובהר להסרת ספק כי חתימת המפקח לבדה אינה מהווה אישור של   .חברהיחייבו את ה 

 הערות הקבלן. 
 

ל 11.5 ידי הקבלן משום גרוע ממבלי  על  ו/או הערה  ברישום הסתייגות  אין  לעיל,  כל האמור 
מילוי הוראות  -צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 . , והערות הקבלן לא יחייבו את החברה באופן כלשהוההמפקח או הוראות החוז
 

החשב 11.6 לעריכת  עיקרי  בסיס  ישמש  הסופיהיומן  המפקח  ון  ידי  על  לאישורו   .בכפוף 
, ישמשו הוכחה לכאורה כאמור לעיל  רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם 

עילה לדרישת כל לנכונותם על כל העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם,  
על כספיות  ההסכםפי  -תשלום  תביעות  העבודה.  ביומן  כספיות  תביעות  לרשום  אין   .

יהיו בהתאם  ןאישורים לתשלומו זה.  ,  הסכם  בזהלהוראות  ההוכחה    ,מוסכם  חובת  כי 
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חלה    -התקנים והמפרטים  ההסכם,  וכי הם עומדים בדרישות    ,לטיב החומרים והעבודה
 על הקבלן 

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

המפקח, ידי  על  שידרשו  ע"י    אחרים,  שידרשו  הפרטים  כל  את  לזמן  מזמן  ירשום  בהם 
 המפקח.  

 
               והמפקח החברהביצוע העבודה לשביעות רצון  .   12

ש המוחלטת  רצונם  לשביעות  לחוזה,  בהתאם  העבודה  את  יבצע  ול  הקבלן    המפקח החברה 
שא  ובין  בחוזה  מפורטות  שהן  בין  המפקח,  של  הוראותיו  כל  אחרי  זה  לצורך                      ינן וימלא 

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

כבדיקת   יחשב  זה  שימוש  בהם.  להשתמש  אפשר  המפקח  ע"י    ןניסיודעת  סופית  כקבלה  ולא 
המ לדעת  יפריע  והשימוש  במקרה  ההסכם  תקופת  של  הארכה  יקבל  הקבלן  פקח  המפקח. 

 . להמשך העבודה
 

 התחייבויות כלליות  - 'דפרק 

      אחריות וביצוע תשלומים .13

תר העבודה  אממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את     13.1
   ור עליו כמנהג בעלים.במצב תקין, לשמ 

 
 העבודה.   הקבלן ישא וישלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם ביצוע   13.2
                    

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .   14

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

  
יצועה היעיל של הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לב   14.2

בביצוע העבודה אלא    תקן כלשהוהעבודה בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מ
לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לענין מסויים, על 

 ואישורו של הציוד או המתקן. בדיקתו  
 

והליק     14.3 המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן  במפורש,  החריגותמוסכם  אי  ,  ויים, 
מתנאי   והסטיות  ש  ההסכםהתאמות  ובמוצריםיולאלה  בחומרים  בהם  תגלו   שהשתמש 

עמדו האלה  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  התקנים    לביצוע  בבדיקות 
 על ידי המפקח.  ון התקנים, או תקנים זרים, ואושרוהישראליים מפרטי מכ 

 
קבל  ל  לן, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבמקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר   14.4

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

 14.5 ( החומרים  את  לקבלן  לספק  הזכות  את  שומרת  החברה  לעיל,  האמור  או  למרות  כולם 
והמחירים,   הכמויות  ברשימת  הנקובים  היסוד  במחירי  לנחוץ,  שתמצא  כפי  מקצתם(, 

מחירים אלה את חשבונו של הקבלן, ולנכות מחיר החומרים מהכספים המגיעים  ולחייב ב
מסירתם עם  מיד  מחירי    לקבלן,  ברשימת  אלה  לחומרים  מחירים  בהעדר  לקבלן.  

ה למחירי  בהתאם  המחיר  ייקבע  ידי  היחידות,  על  אספקתם  בעת  החומרים  של  שוק 
 החברה לקבלן.   

 
ע  , ישתמש הקבלן בחומרים אלה אך ורק לביצוהשתמשה החברה בזכות כאמור בס"ק זה 14.6 

העבודות. הקבלן לא יהא רשאי להוציאם או חלק מהם מאתר העבודות, אלא אם קיבל  
או מקצתם, לא   לכך מראש אישור מהמפקח, והוא מתחייב שהחומרים האמורים, כולם
 יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות מאת המפקח. 

 
 מתקנים באתר העבודה   ציוד ו חומרים, .   15

ביצוע    לאתר העבודה למטרתע"י הקבלן  בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו     15.1
ומיכ בקרה  ציוד  וציוד חשמלי,  מכונות  מיכני,  ציוד  לרבות  שור, אלקטרוניקה, העבודה, 

 אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים.  אביזרים, מוצרים, חלקי חילוף בין 
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וכן  ,  ריםחומ  מקצתם,  או  או כולם  העבודה  לאתר  שהובאו  ארעיים,  ומתקנים  מבנים 
בשעת הבאתם מיד  שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו  

 . החבראו הקמתם, כאמור, לבעלות ה
 

או      15.2 הציוד  שהחומרים,  בכתב,  המפקח  הורה  או  וציוד,  חומרים  שנפסלו  אימת  כל 
מאתר המתקנים   להוציאם  הקבלן  חייב  העבודה,  לביצוע  עוד  נחוצים  אינם   הארעיים 

והמבנים   הציוד  החומרים,  חדלים  כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  העבודה, 
בבעלות   מלהיות  בהורהחברההארעיים  נקבע  לסילוק .  מועד  זה  קטן  סעיף  לפי    אה 

חייב הקבלן להוציאם  או המתקנים הארעיים,  ו/הציוד, החומרים או המבנים  ,  מתקניםה
האפשרי ב רשאית    הקדם  כן,  מלעשות  הקבלן  נמנע  כאמור.  שנקבע  מהמועד  יאוחר  ולא 

בהם כל   ימים, לסלקם, למכרם ולעשות    7הודעה מוקדמת בכתב של    , לאחר מתןהחברה
בניכוי    המכירה,    ם  בסכוהחברה תזכה את חשבון הקבלן    שיקול דעתה.    אחר לפי   שימוש

           .לה בענין זה  כל ההוצאות שנגרמו
      

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

 . בכפוף לאמור בחוזה זה רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה
                                       

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

 . העבודה ממקוםשנפסלו כאמור הקבלן לסלק את הציוד או את החומרים 
 
העבוד 15.5  ממבתום  חלק  כל  ו/או  הציוד  ה  עודפי  כל  את  העבודה  מאתר  הקבלן  יסלק  נה 

 והחומרים ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו.  
 

 יב החומרים והמלאכה ט .   16

ומוצרי   16.1 וציוד  בחומרים  ישתמש  לאמורהקבלן  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין    ם 
   ת.ת, בכתב הכמויובמפרטים, בתוכניוובשאר מסמכי החוזה  ובכמויות מספיקות. 

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

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

    
בעל תו תקן חובה    ןרוע העבודה אלא בחומרים של יצהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצ    16.3

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

 
מסו    16.4 מוצרים  ידי  סופקו  על  של    החברהימים  מאחריותו  גורעת  כשלעצמה  זו  עובדה  אין 

 הקבלן לגבי טיבה של העבודה.
  

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

 

   ב משלבי העבודה.הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושל 17.1
 
כלשהו מהעבודה, שנו 17.2 כיסויו או הסתרתו של חלק  עד להיות  הקבלן מתחייב למנוע את 

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

ויע זור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר 
 החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו. 

 
יחשוף,  הקבל 17.4 המפקח, ן  הוראות  לפי  מהעבודה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח 

אחר   מילא  לא  המפקח.   של  רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזרו  מכן  ולאחר  בדיקתו  לצורך 
ז  קטן  סעיף  לפי  המפקח,  את הוראות  יחזיר  והקבלן  כאמור  לעשות  המפקח  רשאי  ה, 

 המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. 
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על הקבלן, אלא    17.4וכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  צאות הכר ההו 17.5 דלעיל, תחולנה 
הקטנים   לפי הסעיפים  קיים הקבלן את התחייבותו  הוכיחו    17.3-ו   17.2אם  והבדיקות 

 נו של המפקח. שהמלאכה בוצעה לשביעות רצו
 

 הגנה על חלקי העבודה     .   18

יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הד    18.1 והמוצריםהקבלן   רושים לשם הגנה על החומרים 
העבודה וחלקי  העבודה  ועל  העבודה  גשמים,   בתהליכי  ידי  על  להיגרם  העלול  נזק  מפני 

 אחרות וכדומה.  רוח, שמש, השפעות אקלימיות
 

נ   18.2 אשר  נזק  הגורמים  כל  ידי  על  עבודה,  לחלקי  או  לעבודה  למוצרים,  לחומרים,  גרם 
נאותים ובין שלא, יתוקן על    הקבלן באמצעי הגנהשנקט    בין  18.1המפורטים בסעיף קטן  

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

ל     18.3 להיגרם  העלול  נזק  כל  מפני  העבודה  של  גמור  חלק  כל  על  יגן  נזקים  הקבלן  לרבות  ו, 
 מאוחרים יותר.  העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים

 
 לים ומלאכה פסולהמרים פסוסילוק חו .19

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

,  בהוראהשתצוין  על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן   19.1.1
למטרתם מתאימים  החומרים  אין  המפקח  שלדעת  מקרה  שהם  בכל  ו/או   ,

 דות באתר. מפריעים לביצוע תקין של העבו
  

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

 

של   19.1.3 מחדש  והקמתו  הריסתו  סילוקו,  ידי   חלקאותו  על  על  שהוקם    מהעבודה 
לתנאי   שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד

 . החוזה
 

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

 שנפסלו.  למלאכהלחומרים ו
 

סעיף   19.3 לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  ימלא  החברהזהלא  תהא  לבצעה   ,  על  רשאית 
הכרוכות בביצוע ההוראה והחברה תהא   הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות  חשבונו של
וכן   מכל סכום שיגיע  לנכותןרשאית   זמן שהוא ומכל סיבה שהיא  לקבלן מהחברה בכל 

 . בלן בכל דרך אחרתלגבותן מהק תהא רשאית
 

זכ 19.4 יהא  באחרת,  החלפתה  או  לחוזה  בהתאם  נעשתה  שלא  עבודה  תיקון  אי  במקום 
בערך   המפקח להרשות שהעבודה הפגומה תישאר, ולקבוע לפי הערכתו הוא את ההפרש

שיגיע   מהסכום  ההפרש  סכום  את  לגבות  זכאית  תהא  והחברה  החומרים,  או  העבודה 
מ החוזה,  עפ"י  מהחברה  עודף  לקבלן  כל  לתבוע  החברה  של  בזכותה  יפגע  שהדבר  בלי 

 לא יספיקו לכיסוי ההפרש האמור.  הסכום בכל דרך אחרת, אם הכספים שיגיעו לקבלן
 

 הפסקת ההתקשרות על ידי החברה  .20

, להפסיק בכל עת את ההתקשרות בחוזה זה,  הבלעדי  רשאית, לפי שיקול דעתהתהא  החברה  
של   לקבלן  וב  7בהודעה  מראש  נ יום  כל  יכתב.  לקבלן  תהיינה  לא  כאמור,  הודעה,  לקבלן  תנה 

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

 
 יום בימי חולהעבודה בשעות  .21

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

  
 הפסק או  הדברים, ללא על עבודה שצריכה להיעשות מטבע  החל   21.1אין הוראת סעיף   21.2

רכוש או   ובלתי נמנעת להצלת נפש או  כל עבודה שהיא הכרחיתעל במשמרות רצופות, או 
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של  -העבודות    לביטחון במקרה  על   ואולם  למפקח  מיד  להודיע  הקבלן  על  כזו  עבודה 
כמפורט  שבעבודה  א,  הנסיבות  אישור ולקבל  מראש  ת  מעשה  וו  לאחר  או  אם בכתב, 

להשיג את האישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא   יתה אפשרותיכאשר לא ה ו
 . מראש ולא ניתן היה לצפות אותה מראש תה צפויהיהי

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

 בסעיף זה. 

 
 הוע העבודקצב  ביצ .22

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

 
השלמת   איטי מכדי להבטיח את בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות  אם 22.2

בזמן הקבו ב יודיע  -  עהעבודות  מיד  ינקוט  והקבלן  בכתב  לקבלן  ההמפקח  אמצעים  כל 
בכדי הזמ  הדרושים  תוך  העבודות  השלמת  להשלמת ן  להבטיח  עליהם  ןשנקבע   ויודיע 
 . למפקח בכתב

 
ו/או אם הפסיק הקבלן את    ימים  5תוך    22.2תו לפי סעיף  לא מילא הקבלן אחר התחייבו 22.3

ימי עבודה, בין אם ברציפות    3ה העולה על  העבודות ו/או אם נעדר מהאתר במשך תקופ
ברציפות   שלא  אם  במתן    -ובין  זה  הסכם  לבטל  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  החברה 

 הודעה לקבלן, וההסכם יהיה בטל מרגע מסירת הודעתה כאמור. 
 

להפקיע ביצוע העבודות  לעיל, החברה תהא רשאית    22.3לחילופין או בנוסף לאמור בסע'   22.4
קבלן אחר או בכל דרך אחרת,   או מקצתן על ידי  ולבצע את העבודות כולן  מידי הקבלן

החברה תהיה רשאית לגבות או       . בכל ההוצאות הכרוכות בכך ע"ח הקבלן, והקבלן ישא
והוצאות    שיחשבו כהוצאות משרדיות  17%פת של  ההוצאות האמורות בתוס  את  לנכות

וכן   זמן שהוא,  בכל גב ל רשאית  תהיהניהול, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  ותן מהקבלן 
מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים    דרך אחרת. לצורך סעיף זה תהיה לחברה זכות

 .   העבודה והחומרים הנמצאים במקום 
 

ו/א 22.5 זכויות  כל  תעמודנה  לא  העברת לקבלן  בגין  החברה  כנגד  תביעות  ו/או  טענות  ו 
 ל. העבודות לאחר ו/או בגין ביטול ההסכם, כאמור לעי 

 
צורך 22.6 יהיה  החברה  לדעת  ביצוע  ,אם  קצב  את  להחיש  שהוא,  זמן  מכפי  בכל    העבודות 

והקבלן  שנקבע הקבלן  אל  בכתב  החברה  תפנה  הביצוע   תחילה,  את  להחיש  מתחייב 
 למלא אחר כל הוראות החברה לצורך זה, וכן מתחייב הקבלןהחברה,    מבוקש על ידי כ

 . דהושיטות העבו בנוגע לשעות העבודה, ימי
 

סעיף  י תיולא מילא הקבלן אחר התחייבו 22.7 לפי  הוראות סעיף  22.6ו    22.4-ו  22.3 תחולנה 
שהקבלן  העבודה   ובלבד  בביצוע  הכרוכות  בהוצאות  אלא  ישא  שנקבע   לא  הקצב  לפי 

 . תחילה
 

  שהקבלן יאלץ  החברה תהיה ניכרת עד כדי כך ובאופן  יה והחשת העבודה כנדרש על ידיה 22.8
מתקנים ו/או חומרים, כי  ,  אדם כך אמצעים ניכרים בכוחאו להשקיע ב/להקדיש לכך ו

יהיה תוספת  אז  לקבל  זכאי  יחידה  למחיר   הקבלן  המתבקשת )כל  אחרת  תמורה  או 
 . תבקש להחישהביחס לאותה העבודה שהקבלן נ (בנסיבות אלה

הדרישה   אם  בלעדי  באופן  יקבעו  המהנדס  או  ההמפקח  כזו י ה עבודהלהחשת  יתה 
   .בתוספת אשר יזכה, כאמור לעיל, את הקבלן  החשה באופן ניכרהדורשת 

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

 . להחישה נתבקש
 

החברה ו/או    המפקח או אי נקיטת צעדים על ידי  תן הודעה על ידילמען הסר ספק אי מ 22.10
נדרש העבודות תוך המועד ה תחייבותו לבצע אתהמפקח אינה משחררת את הקבלן מה

 על פי חוזה זה. 
 

 צוות הניהול  ,השגחה מטעם הקבלן .  23 

מקצועית      23.1 רמה  בעל  עבודה,  מנהל  החוזה  תקופת  אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
מהותן לעבודה נשוא חוזה זה אשר וב  בוהה ונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפןג
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מינוי מנהל עבודה מוסמך טעון    . הנוגע לביצועו של חוזה זה  שר מטעמו בכל יהא איש הק
אישורו המוקדם של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת  

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

 
נציג הקבלן ימצא באופן קבוע באתר העבודות, יפקח על ביצוע העבודות ויקבל הוראות   23.2

 מאת המפקח. 
 

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

וכן מסמך שיחתום עליו    באורים שניתנו לקבלן עצמו. כל מעשה שיעשה מנהל העבודהו
ראיה   וישמשו  המסמך  על  חתם  או  המעשה  עת  עשה  הקבלן  כאילו  הקבלן  את  יחייבו 

 יוכל לערער על כך.   חותכת נגד הקבלן מבלי שהקבלן
 

  חייבויותיו לפי מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת נציג הקבלן כדי לשחרר את הקבלן מהת 23.3
  חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית

         של הקבלן לביצועו נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
 

יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או איתורית ומכשיר קשר ישמש כאיש קשר לן  נציג הקב 23.4
 תן יהיה להשיגו בכל עת.   מול החברה על מנת שני

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

 
 רחקת עובדים ה .   24

של   העבודה  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  מטעם  דרישה  כל  ימלא  המועסק הקבלן  אדם             כל 
ידיו בביצוע העבודה, לרבות ידי קבלן  קבלן משנה ומתכנן ואדם    נציג הקבלן,  על  על  המועסק 

אם לדעת המפקח התנהג    בעבר להעסקת מי מהם,  החברה המתכנן, אף אם הסכימה    או  משנה
  ביצוע או שהוא נוהג מעשה רשלנות ב    אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו,  אותו

ובין  .  תפקידיו במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  לא  כאמור  דרישה  לפי  שהורחק  אדם 
העבודה.בעקי בביצוע  או  העבודה  באתר  ו/או     פין,  דרישה  תהא  לא  מטעמו  למי  ו/או  לקבלן 

 תביעה ו/או טענה כלפי החברה או המפקח בגין הרחקה כאמור. 
 

 ירות אמצעי זהושאר שמירה, גידור בטיחות,  . 25

  חיי הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל  אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש ו     25.1
אדם באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות,  
לביטחונו   זהירות  ושאר אמצעי  זמניות  גדרות  בטיחות,  פיגומים, מעקות  שלטי אזהרה, 

  הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה ותו של  י ולנוח
או על פי הוראה    1970-סח חדש( תש"לקודת הבטיחות בעבודה )נודרוש על פי דין ועל פי פ

יציין הקבלן גי הוא פועל "  מצד רשות מוסמכת כלשהי.  במועצה אזורית עמק בכל שלט 
 יזרעאל" 

 
האמצעים על מנת למנוע כניסה לאתר העבודות של כל אדם הקבלן מתחייב לאחוז בכל    25.2 

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

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

לאת  בדרך  העבודה,  באתר  אדם  וחיי  רכוש  ביצוע  להבטחת  בעת  ובסביבתו  העבודה  ר 
ה, גידור, אורות,  העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמיר

אזהרה   בטיחות  -תמרורי  מעקות  תעלות,  דיפון  פיגומים,  מהבהבים,  פנסים  ,  לרבות 
וזאת להבטחת בטחונם ולנוחיותם של הציבור ושל  זהירות  גדרות זמניות ושאר אמצעי 

שיהיה  העובדי או  המפקח  ידי  על  שיידרש  ו/או  בכך  צורך  שיהיה  מקום  בכל  באתר,  ם 
פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את ערימות העפר  דרוש על פי דין או על  

 נשארו באתר העבודה.ולסלק את כל המכשולים והמפגעים ש 
 

ובסמ    25.4 העבודה  באתר  וזמניות  עוקפות  דרכים  ויתחזק  יכשיר  הוראות                     הקבלן  לפי  לו,  וך 
 המפקח וכנדרש מביצוע העבודה. 

  
ין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות  וע העבודה, לרבות לענבכל הכרוך בביצ    25.6

ואגרות.    מיסים  ותשלום  רשיונות  קבלת  הודעות,  מתן  בדבר  הוראות  לרבות  דין,  כל 
נש  לרבות  הדרוש,  כל  ויעשה  יטפל  ערבויות,  הקבלן  ובמתן  בתשלומים  חשבונו  על  יאה 
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הרשויות המוסמכות על פי כל לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מ
כאמ והאישורים  הרשיונות  את  הקבלן  לו  יציג  המפקח,  דרישת  לפי  תחילת  דין.  לפני  ור 

התאמת על  מוסמכת  רשות  כל  מאת  בכתב  אישור  כל  לו  ימציא  וכן  העבודה,   ביצוע 
 העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות. 

 
 זכויות, פטנטים וכדומה  .   26

בלבד ולקבלן לא תהיינה כל    חברההבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לויות  כל זכ
לאתר   שהובאו  והכלים  החומרים  הציוד,  לרבות  ומתקניה  חלקיה  כל  על  בעבודה  זכויות 

 ות לתשלומים כמפורט בחוזה זה. העבודה, למעט זכוי 
 

נזק   כל  ימנע  דרישה,  מהחברההקבלן  תביעה,  כל  על  אותן  היטל  ל ה  ויפצה  הוצאה,  נזק,  יך, 
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או    ,וכיוצ"ב

בחומרים    ונות או  זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכ 
 או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן. 

 
 עתיקות  .27

בחוק   27.1 כמשמעותן  תשל"ח  עתיקות  בכ  1978-העתיקות,  שיהיה  או  עתיקות  בדבר  דין  ל 
או ארכיאולוגי   גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  וכן חפצים אחרים  גתות  לזמן,  מזמן  בתוקף 

וט באמצעי זהירות מתאימים למניעת  נכסי המדינה הם והקבלן ינק   -אשר יתגלו במכון  
 הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצורך. 

 

ה  27.2 גילוי  לאחר  ממקוממיד  הזזתו  ולפני  כן  חפץ  התגלית.   על  למפקח  הקבלן  יודיע  ו, 
 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

 
 תשלום תמורת זכויות הנאה  .   28

ב העבודה  לביצוע  צורך  יהא  לצרכי חציבהאם   : כגון  כלשהו  שימוש  או  הנאה  זכות  או    קבלת 
ש או  מעבר  זכות  או  חול,  או  עפר  כנטילת  או  ופסולת,  אשפה  לשפיכת  זכות  או  זכות    לימוש, 

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

 
 הפרעות לתנועה, תאום והכוונהיעת  , מנפגיעה בנוחות הציבור  ובזכויותיהם של אנשים . 29

דבר    ופעיללס  מאוכ   הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה   29.1
לא והוא  מאוחרות,  בשעות  או  בפיצול  העבודה  את  לבצע  אותו  זכאי  שיחייב  לכל    יהא 

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

 
פגיעה שלא לצורך     29.2 חות הציבור, בנו הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה 

 כל אדם בכביש,   כות השימוש, המעבר וההחזקה שלולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בז
 בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח אתדרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט  

 האמור לעיל. 
 

 תנועה על פני כבישים קיימים   29.3

פניאומטיים   גלגלים  בעלי  רכב  כלי  ורק באמצעות  אך  בכבישי אספלט תבוצע  תנועה  כל 
 ח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. נקיים וכאשר יובט

 
 מתן חופש מעבר  29.4 

כל  החניית  ימנע  לאתר  הקבלן  המגיעים  רכב,  במקומות  י  יוחנו  ואלה  בדרכים  העבודה 
השטחים   וכן  העבודה  באתר  העוברות  הדרכים  כי  מתחייב  הקבלן  לכך.   שיועדו 

אח קבלנים  ו/או  החברה  לשימוש  פתוחים  יהיו  ובהתאם הציבוריים  הצורך  לפי  רים, 
ליהם פסולת  להוראות המפקח וכי הוא לא יאכסן עליהם חומרים ו/או ציוד ולא ישפוך ע

 כלשהי. 
 

 תאום ואישור משטרת ישראל 29.5

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

ו המפקח  להחלטת  בהתאם  העבודה.   ביצוע  ומועדי  תנאי  את  עמה  פי  /ולתאם  על  או 
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דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  
 ום בגין כך. תשל

 

 שילוט, תמרור זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנועה  29.6

לשם   כי  מתחייב  שבתחום  הקבלן  הדרך  ועוברי  הרכב  כלי  של  מירבית  בטיחות  הבטחת 
ג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר  -העבודה, יציב, על חשבונו, מחסומי ניו

עצמאי כח  ספק  בעל  משולש  )בודד,  מהבהב  אור  ערך  מחזיר  שווה  או  "ספקו"  מסוג   )
באתר העבודה יעשה ובמצב תחזוקה טוב.  סוגי השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם  

ומשרד  מע"צ  ישראל,  משטרת  של  הרשיון  ולתנאי  להוראות  החוק,  להוראות  בהתאם 
להגיש  ה מתחייב  הקבלן  המפקח.   ידי  על  שתאושר  תימרור  לכימת  ובהתאם  תחבורה 

סכי את  המפקח  והשילוט  לאישור  התימרור  הציוד,  כל  להמצאות  ולדאוג  התימרור  מת 
 באתר.  האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות

 
 האם תתבצע עבודת לילה   –שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה  29.7 

כי   מתחייב  עהקבלן  ביצוע  של  חשבונו,  במקרה  על  יוצבו,  העבודה,  באתר  לילה  בודות 
 , אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן :29.6בנוסף לשילוט האמור בסעיף 

 

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

ר העבודה החסומים  יוצבו נצנצים על גבי חרוטים )קונוסים( שיסמנו את תחומי את ב. 
 בפני תנועה. 

 תופעל תאורת כביש.  ג.     

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

ויכוונ  ה.  שישאירו  מיוחדים  בפנסים  יצויידו  הכבדים  הכלים  למשטח  כל  מטה  כלפי  ו 
 העבודה. 

 ו.    המטאטא המכני, יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.
 
 הכוונת תנועה  29.8 

שוטרים   לרבות  תנועה,  מכווני  העבודות,  ביצוע  זמן  כל  במשך  להציב  מתחייב  הקבלן 
יידרש  והקבלן  במידה  ודגלי אזהרה.   שילוט  עם  המפקח באתר,  ידי  על  במספר שידרש 

שוטרים   להציב לשכירת  הקבלן  ידאג  העבודה,  בזמן  ושיטור  הכוונה  לצורך  שוטרים 
 השוטרים תחולנה על הקבלן בלבד.בהתאם.  הוצאות שכירת 

 
 טיפול בפניות הציבור .30

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

הנג הנוחות  אי  את  למינימום  לצמצם  בשטח.   במטרה  העבודה  מביצוע  כתוצאה  לציבור  רמת 
לציבור   יאפשרו  פרטים אשר  בשכונה  יפרסם  בכל הקשור  נציג הקבלן  אליו  ולהתקשר  לזהותו 

רה על כל תלונה אשר הגיעה אליו  לבעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודה.  נציג הקבלן ידווח לחב
אש הפעולות  ומהות  העבודה,  מקום  בקרבת  העובדים  ו/או  לטיפול  מהדיירים  ידו  על  ננקטו  ר 

 בתלונות אלו ופתרונן. 
 

 ניקוי מקום העבודה .32

 את עודפי החומרים והאשפה.   ומסביבתו ממקום העבודות  מדי יוםהקבלן יסלק  32.1 
 
ינק 32.2  העבודה  גמר  עם  מקוםמיד  את  חשבונו  על  הקבלן  את ה  ממנו  ויסלק  כל    העבודות 

שהוא, וימסור את מקום העבודות כשהוא   גוהחומרים המיותרים, מכל סו   מתקני העזר
   .רצונו של המפקח נקי ומתאים למטרתו לשביעות

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

אחר לסתום  ונוזלים  השונים,  העבודות  מחלקי  אחרים  לכלוך  ועקבות  סימנים  וכן  ים 
 ורך העבודות, והכל לשביעות רצונו של המפקח.  בורות שנחפרו, אם נחפרו, לצ
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סעיף  ביצעלא   32.4  להוראות  בהתאם  עליו  המוטל  את  תוך    הקבלן  שקיבל    7זה  מיום  ימים 
את על חשבון הקבלן ולנכות  לעשות ז דרישה על כך מאת המפקח, תהיה החברה רשאית
 . את כל הוצאותיה מהסכומים העשויים להגיע לקבלן

 
יפנה 32.5  בכל את הפסולת לאתר    הקבלן  וישא  ע"י הרשויות המוסמכות  פינוי שהוקצה לכך 

 הוצאה הקשורה לפינוי כאמור.
 

 תיקון נזקים למובילים  .   33

רך, למדרכה, לשביל, לרשת המים  הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לד   33.1
למובילים    יות או  לתשת   גז או  נורות להעברתיוהביוב, לביוב, לתעול, לחשמל, לטלפון, לצ 

"  אחרים )להלן:  שהנזק מוביליםכיוצ"ב  בין  העבודה,  ביצוע   כדי  תוך  הקלקול      "(  או 
בונו  נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,  יתוקן על חש 

מוסמכים ההמפקח ושל כל אדם או רשות    הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של  
על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות    ם כאמור.הטיפול במובילי  לפקח על

 תכניות עדכניות של כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודה. 
 

רום נזק  לגחפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה    אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר    33.2
הגנה באמצעי  ישתמשו  לא  אם  לעיל,  כאמור  בכתב   למובילים,  הקבלן  יודיע  מיוחדים, 

פרטי   על  לפני העברה,  תכניתו להבטחת אמצעי  למפקח,  ועל  שיש להעבירו,  הגנה  החפץ 
 מתאימים. 

 
 הגנה על עצים וצמחיה  .   34

או   עצים  יעקור  ולא  יפגע  לא  ובסהקבלן  העבודה  באתר  טבעית  אםב צמחיה  אלא  דרוש    יבתו 
 ש לעשות כן. הדבר לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומרא

 
 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה  . 35

העבודה,    35.1 לביצוע  הדרוש  האדם  כח  את  הוא,  חשבונו  על  לספק,  מתחייב    את  הקבלן 
 ל דבר אחר הכרוך בכך. השגחה עליהם, את אמצעי התחבורה עבורם, וכן כ ה

 
לשם   35.2 ואחרים, במספר הדרוש  עובדים מקצועיים  להעסיק  בודה  ע   ביצוע  הקבלן מתחייב 

או היתר לפי כל   תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיון
 דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמור. 

 
ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח  אדם הק   35.3 בלן מתחייב שבביצוע העבודה 

 , מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכך ימי עבודתו.שיירשם בהם שמו
 
 

התעסוקה,    תלביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירו 35.4
לעו    .1959-תשי"ט עבודה  שכר  ישלם  העבודה, הקבלן  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  בדים 

את המספר הגדול ביותר של ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג  
 . , והכל בכפוף להוראות הדיןעובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו  איזור

 
ם לקרנות  ביטוח  ל ידו בביצוע העבודה מיסיעהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק     35.5

המס את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  עובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  פר  סוציאלי 
באותו   במדינה  עובדים  של  ביותר  ע  הגדול  איזורבוענף,  באותו  דומה  עבודה  והכל  ר   ,

 . בכפוף להוראות הדין
 

מלא אחר חוק  ל  ןוכ   הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו,     35.6
 . 1968-הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט

 
בטיח   35.7 תנאי  להבטיח  מתחייב  הדהקבלן  הזהירות  אמצעי  כל  ולנקוט  למניעת  ות  רושים 

בחוק   כנדרש  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  תנאים  להבטיח  וכן  עבודה,  תאונות 
 . 1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 
מתחייב 35.8 ומקומות    הקבלן  נוחיות   סידורי  העבודה  בביצוע  המועסקים  לעובדים  לסדר 

 אכילה נאותים באתר העבודה.  
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הקבלן מתחייב להמציא לחברה אישורים בדבר תנאי העסקתם של עובדיו, ככל שיידרש  35.9
 לעשות כן על ידי החברה.  

 

 , וסודיותמעביד -העדר יחסי עובד  .   36

לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי    החברהחסים בין  בכל הקשור למערכת הי    36.1
אדם אחר, המועסק על    או לבין כל  לבין הקבלן    ה ברהחאין בין  .  מובהר, כי  ולא כעובד

ובניגוד    אם על אף האמור לעיל  ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד.  
המפורשת,  הלכוונת   אחרת  יצדדים  הקב  -יקבע  היא    בכל סכום  החברה לן את  יפצה  בו 

ת משפט  ובשכ"ט   אמור, וכן בהוצאוכ,  ו/או דרישה ו/או טענה  תחויב כתוצאה מתביעה
 חובתו זו של הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות.   עוה"ד.

 
הצדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את  התחייבויותיו על      36.2

חוז פיקוחו  פי  להוראותיו,  נתונים  יהיו  הם  וכי  בלבד  הקבלן  של  עובדיו  הינם  זה  ה 
ה  של  המלאים  ישא והשגחתו  והוא  הכרוכים    קבלן,  והתשלומים  ההוצאות  בכל 

 העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכים בהעסקתם. ב
 
 סודיות וייחוד התקשרות .37

לשמור   37.1 בזה  ומתחייב  מסכים  כל  הקבלן  על  זה,  חוזה  של  לתוכנו  הנוגע  מידע  כל  בסוד 
ביצוע עקב  לידיעתו  יגיע  אשר  מידע  וכל  שלישי  מרכיביו  לצד  לגלותו  ולא  זה  חוזה  של  ו 

 כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. 
 

יגיש תביעה כנגד החברה, בהתאם להוראות החוזה   37.2 הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא 
 אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. או בקשר 

 
ן ו/או מטעמו בביצוע חוזה זה  הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבל 37.3

 בר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.    ופעולתו תחייב את הקבלן לכל ד
 

 הסבת חוזה  .38

ו/או   38.1 ו/או להמחות  ו/או לשעבד  כולו  הקבלן אינו רשאי להסב  ו  ו/אלהעביר את החוזה, 
ה, ו/או לשעבד ו/או  חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמור 

 על פי חוזה זה כולן או חלקן. ו/או התחייבויותיו להמחות ו/או להסב את זכויותיו  
 

נעשתה   25%עברת  ה 38.2 אם  ובין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין  בקבלן,  מהשליטה 
 לעיל.   38.1לקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  בח

 
העבודה 38.3 את  למסור  אין  כי  בזה  במובהר  אלא  משנה  לקבלן  מקצתה  או  כולה  הסכמת , 

ובכתב.  החברה לביצוע   מראש  אישור  ו/או  רישיון  דין  פי  על  שנדרש  ככל  לכך,  בנוסף 
בכפוף   הינה  כאמור,  משנה,  קבלן  להעסקת  החברה  הסכמת  הוצגו העבודות,  כי  לכך 

 האישורים הנדרשים ולפני תחילת ביצוע העבודות. 
 

לא  החברהנתנה   בהתאם  הסכמתה  זה,את  בסעיף  לעיל  האמורה   מור  ההסכמה  אין 
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו    החברהמטילה חבות כלשהיא על  

אי מעשה של מבצעי  לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או  
העבוד זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת  ועובדיהם.  כוחם  באי  ה  העבודה, 

כש בה  אין  העבודה,  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם  ביצוע  לובין  מסירת  משום  עצמה 
   האספקה או העבודות, כאמור, לאחר.

 
קבל  38.4 רישום  חוק  חל  עליה  עבודה  כל  לגבי  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  לעבודות  מבלי  נים 

תשכ"ט בנאיות,  משנה1969-הנדסה  לקבלן  ביצועה  את  למסור  לא  הקבלן  מתחייב   ,  
   בהתאם להוראות חוק זה.רשום  שאיננו

 
למועצה אזורית  החברה תהא רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה, על פי הסכם זה,   38.5

 , אליו תצטרף החברה. עמק יזרעאל 
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 אחריות  וביטוח  -פרק ה'  

 אחריות ושיפוי בנזיקין .39

 

תעודת 39.1 מתן  ועד  מבניהם(  )המוקדם  היתר  ו/או  עבודה  התחלת  צו  מתן  השלמה,   מיום 
לעב  לרבות  העבודות,  ואתר  העבודות  לשמירת  אחראי  הקבלן  קודם יהיה  שבוצעו  ודות 

בכל  עליהם.  ולהשגחה  ידי הקבלן,  על  ביצוע העבודות  ו/או התחלת  זה  לחתימת הסכם 
ות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן  מקרה של נזק לעבוד

בהקדם חשבונו  על  הנזק  את  תהיינה    לתקן  השלמתן  שעם  כך  לידי  ולהביא  האפשרי 
רצון   ולשביעות  לשימוש  וראוי  תקין  במצב  פרטיהן    חברהה העבודות  בכל  והמתאימות 

 להוראות החוזה. 
 

כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני    ( לעיל, תחולנה גם על 39.1קטן )-הוראות סעיף 39.2
יצוע עבודות תיקון ובדק על ידם המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ב 

 בתקופת הבדק. 
 

יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית ה 39.3 לקבל    חברהבכל מקרה שהקבלן 
קים שלא תוקנו במועד מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נז

וקנו  החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא ית   חברהועבור נזקים שה  חברהשקבעה ה
וקביעותה    חברהבסכום או בסכומים שיקבעו על ידי ה ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל  

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 

כלפי ה 39.4 ו  חברה הקבלן אחראי  אבדן  ו/או  ו/או תקלה  נזק  נזקים  /לכל  לרבות  או קלקול 
נזק ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות  כדי  ו/או הקשורים תוך  הנובעים  הנובעים  ים 

ה לדרישות  התאמתו  חוסר  ו/או  בציוד  פגם  ו/או  התאמתו    חברהמליקוי  חוסר  ו/או 
ה של  לרכוש  ו/או  לגוף  יגרמו  אשר  הציוד,  מן  הנדרשים  לעובדי  ו/או    חברהלתקנים 

שלוחיה  חברהה ב   ו/או  במקום  הנמצאים  אנשים  צדיו/או  ו/או  העבודות    שלישי   צוע 
העבודות  כלשהו עם  בקשר  ו/או  הקבלן  בגין  למניעתם.  האמצעים  בכל  ינקוט  והוא   ,

לעיל   כאמור  נזק  כל  בגין  בהם  התלויים  את  ו/או  יורשיהם  את  ו/או  לפצותם  מתחייב 
 שיגרם להם. 

 
ו 39.5 ו/או נזק מכל סוג, לגוף  ו/או  או לרכוש שיגרמו  /הקבלן אחראי לכל אבדן  לעובדיו,  לו 

ולכל מי   ועובדיהם, לשלוחי הקבלן  ו/או מטעמו  לקבלני משנה של הקבלן  שפועל בשמו 
העב  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  את תוך  ו/או  לפצותם  מתחייב  והוא  ודה, 

 התלויים בהם ו/או יורשיהם.
 

לצ 39.6 ו/או  למכונות  קלקול  או  נזק  אבדן,  לכל  אחראי  סוג  הקבלן  מכל  למתקנים  ו/או  יוד 
ו/או עובדיה    החברותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את ה

 ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,  39.7
היפר   כל  או השמטה במסגרת בגין  טעות  ו/או מחדל  חובה מקצועית שמקורה במעשה 

 תחול על הקבלן.    -יו ו/או מי מטעמו  תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובד
 

פוטר את ה 39.8 לכל   חברההקבלן  מי מטעמה מאחריות  כל  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  ו/או 
פי הסכם זה -לן עלנזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקב

 ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 
             

ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות    חברהיב לשפות ו/או לפצות את המתחי  הקבלן 39.9
על   מוטלת  לגביו  שהאחריות  מקרה  בגין  לשלם  שתחויב  סכום  כל  ו/או  עליה  שתוטל 

תודיע    חברה. המשפטיות ואחרות בקשר לכךאות  הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצ
מפניה,    חברההצורך להגן על הידת  ובמ  לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן

 .   על חשבונו של הקבלן
 

מכל    חברהה 39.10 ו/או  זה  להם מכוח הסכם  זכאי  רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן 
מה נתבעים  אשר  סכומים  אחרת  ש  חברהסיבה  צד  ידי  או  על  מעשה  בגין  כלשהו  לישי 
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נזקים שנגרמו   לעיל, ו/או בגין  מחמת    חברה למחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור 
 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. 

 
    ביטוח על ידי הקבלן .40

א אחראי על  ולנזקים להם ה   ועל פי חוזה זה ומאחריות  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן 40.1
מתח  דין  כל  חשבונהקבלן    ייבפי  על  העבודות,  תחילת  לפני  העבודות  וה   ולבטח  את  א, 

ם המפורטים בטופס האישור על קיום  ת האחריות והתנאישלא יפחתו מגבולובביטוחים  
המצ"ב ב'"  ביטוחים,  "טופס  "  כנספח  )להלן:  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה    ,

 (. האישור על קיום ביטוחים" ו/או "אישור ביטוח העבודות"
 

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב   40.2
את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחיו, חברת    רהבח להמציא ל

של  הסופית  המסירה  עד  ו/או  העבודות  תקופת  כל  במשך  בישראל,  מורשית  ביטוח 
בודות ו/או עבודות תחזוקה ובדק )המאוחר  העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר הע

. המצאת טופס     חברהמצד ה  מבין המועדים( , וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי
מהותי   תנאי  מהווה   , הקבלן  מבטחי  מטעם  ותקין  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור 

 בהסכם. 
 

במישרין או  הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש    -ביטוח כלי רכב 40.3
כל  מפני  אורך תקופת ההתקשרות  לכל  השירותים  ו/או מתן  העבודות  לביצוע  בעקיפין 

בגבולות אחריות  חב גוף  נזקי  מפני  ביטוח אחריות  לרבות  דין  פי  על  לבטחה  ות שחובה 
גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, בלתי מוגבלים   , ביטוח מפני נזקי  )ביטוח חובה( 

בגי חבות  מפני  מוביטוח  יפחת  שלא  אחריות  גבול  בסכום  לרכוש  נזק  .    600,000  -ן   ₪
רכ "כלי  המונח  כי  מוסכם  ספק  מחפרים, למען  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים,  כולל  ב" 

 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 
 

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך  40.4
  2,000,000-ח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מעבורו גם ביטו

 ₪ למקרה. 
 

"אחר 40.5 מוצר"ביטוח  ממועד    –  יות   החל  מוצר  אחריות   ביטוח  ויקיים  יערוך  הקבלן 
מסירת העבודות )או חלקן( למזמין, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על  

ביטוח חבות המוצר יורחב לשפות את המזמין בגין   פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. 
ש המוצרים  ו/או  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  מתחייב  ו/או  הקבלן  מטעמו.  ומי  הקבלן  ל 

בודות )או חלקן( למזמין  יום לפני מועד מסירת הע  14להמציא לידי המזמין, לא יאוחר  
מאלה   יפחתו  שלא  ובתנאים   בהיקף  המוצר"  "אחריות   ביטוח  על  המפורטים  אישור 

בטופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא למזמין  את טופס האישור 
יום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח  על ק 

שנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת מבלי צורך   5ישראל למשך  לעסוק בביטוח ב
המ מצד  כלשהי  דרישה  בקשר בקבלת  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת  זמין. 

 קבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.  לביטוח חבות המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי ה
 

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית  בכל תקופה    –  ביטוח "אחריות מקצועית" 40.6
ביטוח אחריות    בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. 

חתימת  עם  העבודות.  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  בגין  המזמין  את  לשפות  יורחב  מקצועית 
ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים למזמין על ביטוח "אחריות  

וח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור מקצועית" בביט 
מת הקבלן   . ביטוחים  קיום  קיום  על  על  האישור  טופס  את  למזמין   להמציא  חייב 

שוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק  ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רי
ת מבלי צורך בקבלת  שנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזא   5בביטוח בישראל למשך  

לבי  בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת  המזמין.  מצד  כלשהי  טוח  דרישה 
 אחריות מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.  

 

   –ות קבלניות יכונים" עבוד ביטוח "כל הס 40.7
 הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן:
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 צד שלישי      –פרק ב'  40.7.1

לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר  אחריות לנזקים לרכוש המזמין אשר הקבלן פועל בו,  
בוטחים  של המזמין למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' לעיל מעל לסכומים המ 

תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, אולם גבול האחריות הכולל  
המב ב'  של  פרק  פי  על  האחריות  גבול  על  יעלה  לא  כאמור  נזקים  בגין  צד   –טחת 
 שלישי. 

ע  כלפי  להם  אחריותו  שיגרמו  נזקים  בגין  ומטעמו.  בשמו  הפועל  וכל  הקבלן  ובדי 
 במהלך ו/או בקשר עם העבודות.

 

הסכומים כס 40.8 על  יעלו  לא  הקבלניות  העבודות  בפוליסת  העצמית  ההשתתפות  ומי 
 המפורטים להלן: 

 
 רכוש      –פרק א' 

 מערך הפרויקט.  5%עד 
עצמיות כמקובל לגבי סיכונים  למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות  

 אלה. 
 

 צד ג'     –פרק ב' 
ויברציה   50,000 רעד  בגין  הרחבות  למעט  לגביהן ההשתתפות    ₪  קרקעיים  תת  וכבלים 

 ₪.  200,000צמית המרבית לא תעלה על הע

 
 ₪ לאירוע.  20,000חבות מעבידים    –פרק ג' 

 
, בגין מקרה ביטוח  סכום השתתפות עצמית בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר

  100,000אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך  
.₪ 

 

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.  40.9
 

הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק    40.10
שנה, עובדיהם וכל מי שבא שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המ

משנה קבלני  ו/או  הקבלן  של  הביטוח  פוליסות  ידי  על  מכוסה  שאינו  מטעמו.     מטעמם 
הקבלן אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  

 הקבועה בפוליסות.  העצמית  
 

זכויותיו ו/או    הפר הקבלן ו/או הקבלן מטעמו את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את 40.11
ולא   ובלעדי  מלא  באופן  למזמין  שיגרמו  לנזקים  אחראי  הקבלן  יהא  המזמין  זכויות 

מנוע  ת יהא  והוא  המזמין  כלפי  אחרות,  או  כספיות  טענות,  ו/או  תביעות  לו  היינה 
 כאמור, כלפי המזמין.מלהעלות כל טענה, 

 

כלשו  40.12 פוליסות הביטוח  הוראות  כל  ולקיים את  לפגוע  הקבלן מתחייב לשמור  ומבלי  נן, 
 וח. בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביט

 

בביטוח יי  הקבלן 40.13 החל  העצמית  בסכום ההשתתפות  מקרה,  בכל  בכל   איישוכן    ים  שא, 
לעבודש  נזק   להן  יגרם  בקשר  ו/או  העבודות  במסגרת  שיגרם  ו/או  ו/או  ות  מעשה  עקב 

של   קבלנהקבלןמחדל  שבא,  מי  וכל  עובדיהם  המשנה,  ידי    י  על  מכוסה  שאינו  מטעמם 
הקבלן יהיה אחראי בגין    .מטעמו  וקבלני משנה  ו/או הקבלן    פוליסות הביטוח של הקבלן

נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה  
 בפוליסות.  

 

הא  י   חברהו/או זכויות ה  וזכויותיאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את    הפר הקבלן 40.14
ובלעדי ולא תהיי  חברההקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ל ו/או    ונה ל באופן מלא  תביעות 
כלפי אחרות,  או  כספיות  כאמור, יא  ווה   חברהה   טענות,  טענה,  כל  מלהעלות  מנוע  הא 

 .   חברהה  כלפי
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כלשונן,הקבלן   40.15 הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  לפגוע    מתחייב  ומבלי 
 בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 

עובדי   40.16 לרבות  בעבודות  המועסקים  עובדים  על  הלאומי  לביטוח  לדווח  אחראי  הקבלן 
 קבלני מישנה.

 

הקבלן 40.17 מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  יאוחר   בנוסף  לא  החברה,  לידי  להמציא 
ת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב ממועד חתימ

לפטור מאחריות הח "פטור מאחריות  הצהרה  לנוסח  הצהרה", המצורף   -ברה בהתאם 
 " כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. 2כנספח "ב' לחוזה זה ומסומן 

 

הקבלן 40.18 מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  החברה,  בנוסף  לידי  יאוחר   להמציא  לא 
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח  

כנספח אים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן  תנ
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. "3 "ב'

 
 שינויים    -פרק  ו'  

   שינויים  .   43

לנכוןתש  להורות בכל עת  תרשאיהחברה     43.1 על כל שינוי    ה, לפי שיקול דעתמצאו  הבלעדי, 
ות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות,  או חלקה, לרבות תוספלנכון בעבודה, כולה    מצאתש

גה,   ו באיכות העבודה, ס  צמצום העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי
צו תחילת  , גם לאחר הוצאת  מצא לנכוןתכפי ש"( הכל  השינויים"  גודלה, מימדיה )להלן:

בתוכניות להכניסן  וכ עבודה    יגרום זה שדבר מבלי בודה,עה   מהלך כדי תוך שינויים 
כאמור במסמכי    –או לפי מחירון דקל, לפי העניין  )לאחר הנחה(   היחידה במחירי  לשינוי
  שווי החוזה. מ  50%בלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על  הכל וו  המכרז,

 החברה ידי על  בפועל  שיידרש כפי היקף, בכל  העבודות את לבצע מתחייב קבלן  ה
הצעתו או בהתאם למחירי מחירון דקל, בהתקיים הנסיבות לכך כאמור   למחירי ובהתאם

ובכל מקרה   כשהם מופחתים לפי שיעור ההנחה המחייב את הקבלן    –במסמכי המכרז, 
 לפי מסמכי המכרז.

 
ותינתן  ,  43.1על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  החברה    הוראת    43.2 תיקרא "פקודת שינויים" 

ובחתימת  בכתב לכן     .רההחב,  קודם  קיבל  אם   אלא  בעבודה  שינויים  יעשה  לא  הקבלן 
 "פקודת שינויים".

 
פקודת שינויים    כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי  43.3

    כדלקמן : 
 

ב 43.3.1 הנקובים  היחידה  מחירי  כמויות,  לפי  ההנחה  כתב  הקבלן  הצעתב לאחר  של  ו 
 למכרז.

 

של 43.3.2 ערכו  לקביעת  הדרושים  היחידה  מחירי  המחיר  בהצעת  נקבעו    -השינוי    לא 
לפי  המחיר  בהצעת  הנקוב  דומה  יחידה  מחיר  בחשבון  שאפשר    הענין,  יובא 

בהעדר מחירי     החסרים.  יחידה להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי ה
לקביעת עליהם  להתבסס  שאפשר  דומים  החסר  יחידה  היחידה  ע  ייקב,  מחירי 

השינויער של  מחירון  ע  כו  פי  הזמנת  ל  למועד  העדכני  ותשתיות  לבניה  דקל 
לרבות ללא תוספת    –העבודה הרלוונטית על ידי המזמין אך ללא תוספות כלשהן  

בגין   מרחק,  בגין  ראשי,  קבלן  מעבר  רווח  אחרת  תוספת  כל  ו/או  לילה  עבודות 
וספת כלשהן כאמור  למחיר הנקוב בסעיף עצמו )מחירון דקל העדכני הנ"ל ללא ת

ייחשב כמשלים את המחירון הרצ"ב למסמכי מכרז זה  מחירון דקל"  –להלן    )"
ביחס   במחירון.  כלולים  אינם  המפקח,  לדעת  אשר  בסעיפים,  ורק  אך  וזאת 

קבלן שיעור ההנחה שהוצע על ידו במסגרת הצעתו אך  למחירון דקל יחייב את ה
של   הנחה  משיעור  פחות  ששי  -  15%לא  ככל  ידי  כלומר  על  שהוצע  ההנחה  עור 

יב  שיעור ההנחה שיחי   -  15%או היה קטן מ    15%הקבלן במסגרת הצעתו עמד על  
ממחירי מחירון דקל. ככל    15%את הקבלן ביחס למחירי מחירון דקל יעמוד על  

הה על  ששיעור  עלה  הצעתו  במסגרת  הקבלן  ידי  על  שהוצע  שיעור    -  15%נחה 
ירי מחירון דקל יעמוד על שיעור ההנחה  ההנחה שיחייב את הקבלן גם ביחס למח
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מובהר   המחירון.  למחירי  ביחס  בפועל  הקבלן  ידי  על  בו  שהוצע  במקרה  רק  כי 
  –המפקח קבע בכתב כי עבודה מסוימת שהוזמנה מהקבלן אינה כלולה במחירון  

דקל   במחירון  הרלוונטי  הסעיף  כנ"ל    –יחול  הנחה  הסעיף    -לאחר  כאשר 
על   ייקבע  האמור  את  הרלוונטי  תחייבנה  המפקח  של  קביעותיו  המפקח.  ידי 

   .ת עוררין.הקבלן ללא זכו
 

יקבע המפקח את ערכו    ,דלעיללא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי על פי מחירון   
 יה סופית ובלתי מעורערת.קביעת המפקח לעיל תה של השינוי.

 

יופחת בהתאם לערך השינוי 43.3.3 יועלה או  לפי סעי  שכר החוזה  .   43.3  ף קטןשנקבע 
לא יהיו    מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור,

 לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים. 
 

שהשינוי    לא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעהקיבל הקבלן פקודת שינויים ש   43.3.4
יודיע למפקח בכתב   האפשרי על כוונתו    םקדבהמחייב את העלאת שכר החוזה 

כאמור.   החוזה  שכר  העלאת  מתן    15עברו    לבקש  מיום  ימים  עשר(  )חמישה 
למפקח פנה  שהקבלן  מבלי  השינויים  כאילו    פקודת  אותו  רואים  כאמור,  בכתב 

 החוזה.   ל לא ישפיע עהסכים לכך שהשינוי  
 

לפי    י כלשהולמניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינו   43.3.5
השינויים תוך    סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך

 יום  מיום מתן פקודת שינויים. 30
 

במפ   43.3.6 קובעת  אינה  אשר  שינויים  פקודת  כי  בזאת  להשלמת מובהר  הארכה    ורש 
 העבודה ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.

 

לא    דת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן י אם ניתנה פקומובהר ומוסכם כ    43.3.7
קיים הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן  

 י החוזה או לפי כל  דין. פקודת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפ 
 

 ותעודת סיום  , בדק, תעודת השלמהתיקוניםסיום העבודה,    -פרק  ז'  

    תעודת השלמת עבודה .44

   יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב.   נשוא חוזה זה, העבודותכל הושלמו  44.1 
 

ו/המפק אתח,  יבדקו  המהנדס  העבודות   או  ו/או  מיום    20תוך  העבודה  קבלת  ימים 
"  ההודעה העבודה)להלן:  ימצאו  "(בחינת  ואם  מתאימ,  העבודה  החוזה    האת  לתנאי 

ימים מיום גמר בדיקתה, בכפוף    7, בתוך  תעודת השלמה  לקבלן  ןתינת ם,  לשביעות רצונו
 לאמור להלן. 

 
המהנדס  המפקח    ומצא 44.2  החוזה  או  לתנאי  מתאימה  אינה  העבודה  כי  העבודה  בבחינת 

ר את  משביעה  ימסרםצונואינה  השלמה    ו ,  עבודות  ו/או  התיקונים  של  רשימה  לקבלן 
לדעת"התיקונים"  :)להלן   הדרושים  שקבע  ,ם(  התקופה  תוך  לבצעם  חייב  .  ווהקבלן 

 לעיל.  44.1יחול על העבודה האמור בסעיף   -נסתיים ביצוע התיקונים 
 

הב  44.3  בתקופת  נכללת  התיקונים  ביצוע  תקופת  כי  בזה  מובהר  ספק  הסר  של  למען  יצוע 
העבודה   של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  החוזה,  לפי  העבודה 

 ך בתיקונים וביצועם.בשל הצור
 

, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני  ם, על פי שיקול דעתיםרשאי ו/או המהנדס  המפקח   44.4 
ות רצונם  ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביע

שמסר ברשימה  המפורטים  התיקונים  את  והמהנדס  המפקח  המפקח  ו של  ו/או    לו 
 . שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או המהנדסתקופה , בתוך ההמהנדס

 

כמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי    
 וש. אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימ

 
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק   44.5 

ניתנה  בע ולא  התיקונים  בה   בוצעו  טרם  אם  גם  בה  ולהשתמש  חלקה,  או  כולה  בודה, 
תוך  תעודת   התיקונים  את  לבצע  הקבלן  מחובת  גורע  הדבר  אין  כן  עשתה  השלמה. 

 . כאמור החברההתקופה שנקבעה לכך על ידי 
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  תהיה ו/או המהנדס  לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח   44.6 

רה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון  החב
בתוספת   אלו,  הוצאות  תגבה  החברה  משרדיות,    17%הקבלן.  להוצאות  כתמורה  מהן 

בחישוב החיוב    משכר החוזה או בכל דרך אחרת.ו/או קיזוז  י  מימון ותקורה על ידי ניכו
ד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למד

מדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום  הדוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין  היה י
שניתנה הוראה  או  התחייבות  כל  בביצוע  הכרוכה  ידי    ההוצאה  על  לעיל  כאמור  לקבלן 

 החברה 
 

הקבלן מהתחייבויותיו לפי    מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את 44.7 
 כל תנאי מתנאי החוזה. 

 
שעל  או המהנדס  המפקח    וקבע 44.8  או הושלם חלק מסוים מהעבודה  כי הושלמה העבודה, 

למס  הקבלן  חייב  מסוים,  במועד  להשלימו  היה  להקבלן  אותו    חברהור  או  העבודה  את 
לע רשאי  אינו  והקבלן  העניין,  לפי  הכל  כאמור,  מהעבודה,  מסוים  מסירת  חלק  את  כב 

 ש לו.העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שי
 

ניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים   44.9 
רעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה עבור עודפי החומרים ייעשה הא

 מפקח. בהם כפי שיורה ה
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן   44.10 
של   והבלעדי  המוחלט  המלא,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  זה  סעיף  לפי  השלמה  תעודת 

 החברה.   
 

בכל עת שהחברה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן,    
 בהתאם להוראותיה של החברה כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה. יפעל הקבלן 

 
או   44.11  השלמה  תעודת  בגדר  אינם  לעיל  כאמור  שלא  אחר  אישור  או  מאושר  סופי  חשבון 

 .תעודת סיום, ולא יבואו במקומם
 

כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על   44.12 
ולא  י לחוזה,  ובהתאם  כראוי  בוצעו  כי העבודות  ראיה  מקרה  בשום  יהוו  לא  די החברה 

החוזה,  ימנעו מהמזמי  להוראות  או שלא בהתאם  כראוי  בוצעו  לא  כי העבודות  לטעון  ן 
 מסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן. וזאת אף אם לא נכללו ב

 
 ותעודת סיום שירות ,אחריות, תיקונים .45

   נו על שיסופקו ו/או יותק  והצנרתבלן יהיה אחראי לטיבם של האביזרים קהלצורך החוזה  45.1
של   לתקופה  תעודת    12ידו  הוצאת  מיום  יהיה  עבודה  לכל  השלמהחודשים  הקבלן   ;

שים ממועד מתן תעודת השלמה לכל העבודה  חוד  12אחראי לטיב העבודה לתקופה של  
בסע'   כמשמעותם  התיקונים,  כל  ביצוע  ממועד  המאוחרלע  44.2ו/או  לפי  )להלן:    יל, 

האחריות" הבדק"  "תקופת  "תקופת  במסמכי    (.או  וצויין  ככל  לעיל,  האמור  למרות 
לפריט/אביזר/מתקן/עבודה   ביחס  כי  על  וכד'  המכרז  העולה  ספציפית  אחריות    12ישנה 

ס תעמוד    –דשים  חו באופן  הנקוב  הזמן  משך  על  האחריות  לאותו  תקופת  ביחס  פציפי 
כאלפריט/אביזר/מתקן/עב  הנקוב  המאורך  הזמן  משך  על  וכד'  המונח  ודה  והגדרת  מור 

 או "תקופת הבדק" תחשב כמתוקנת בהתאמה.   "תקופת האחריות" 
 

 י הקבלן. עבור אחריות זו לא ישולם בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על יד
 

או  באביזרים ו/נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות   45.2
או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה    בעבודה
ה  או תוצאהחברה  בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של    שלא

יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש משימוש בחומרים פגומ ים או מביצוע לקוי, 
דרישת  לפי  הכל  החברה  המפקח    מיד  החברה      רצונו  שביעות לואו  או  המפקח  הוא  של 

שבוצע   תיקון  בכל  האחריות  תקופת  תוך  נתגלה  או  שנתהווה  קלקול  או  נזק  לגבי  הדין 
בסעיף   כאמור  מע  33במובילים,  כתוצאה  המפקח,  לדעת  נגרם,  או  ואשר  לקויה  בודה 
 שימוש בחומרים פגומים.
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לפ   45.3 הקבלן  התחייבויות  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  סעיפים  כל  ו   45.1י  לעיל    45.2-לעיל 
 לרבות בגין החלפת חלקים יחולו על הקבלן. 

 
היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה     45.4

בתשל  חייב  בהחלפת  הקבלן  או  המפקח  ידי  על  שייקבע  בסכום  לחברה  פיצויים  ומים 
 העבודה על פי שיקול הקבלן.

 
האכה 45.5 תקופת  תיקוני  במסגרת  נופלת  לתיקונים  הדרישה  כי  המפקח  תהא    חריות  רעת 

 סופית ומכרעת. 
 

אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות,   45.6
מקורם בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של  אם  

 צות את המזמין בגין ליקויים אלה.  העבודות(, או לפ
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא בנוסף לכל   45.7
אחריות צד ג' אחר כלשהו    אחריות אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או 

 לפי תעודות האחריות.  
 

תקופ  45.8 חת  ובתום  לפי  העבודות  לכל  זההאחריות  על  וזה  לחברה  הקבלן  שהודיע  לאחר   ,
)להלן העבודותהשלמת   תעודה  לקבלן  החברה  תמסור  החוזה,  סיום"  :נשוא  (  "תעודת 

ת  ועבוד  י כל סיום החוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכ  בדבר
   .המלאה של החברה והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה הבדק

 

בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר  ה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי החברהודתע 
ידי  על  כהלכה  בוצעו  בוצעו  פוע הקבלן  החוזהל  תקופ  . י  לאחר  תינתן  זו  ת  ותעודה 

 האחריות. 
 

  הנובעת מהחוזה תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבותמסירת   45.9 
הדברים   מטבע  מסירתם  ג   חלהאשר  מועד  האמורה לאחר  ליקויים  התעודה  לרבות   ,

 בעבודות אשר נתגלו לאחר מכן.
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .46

שיחקור   46.1 מהקבלן  לדרוש  המפקח  רשאי  ביצועה,  בזמן  בעבודה  פגם  לפגם,  נתגלה  הסיבות  את 
ידי המפקח. על  לפי      ושיתקנו בשיטה שתאושר  לו  החוזה,  היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי 

ע והתיקון  החקירה  הוצאות  לו    החברה  ליחולו  שתורה  כפי  מיד,  לבצעם  מתחייב  והקבלן 
החוזה יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן    יהיה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפ  .  החברה
הק חשבונויהא  על  מיד  לתקן  חייב  בו.    בלן  הכרוך  וכל  הפגם  את  ניתן    הוא,  אינו  הפגם  אם 

ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו    .  לחברהקבלן חייב בתשלום פיצויים  לתיקון, יהיה ה
 תהיה בידי המפקח. 

 
י  בהתאם לתנא  אהנובע מביצוע שלתקופות האחריות,  תוך  ו/או במוצרים בנתגלה פגם בעבודה   46.2

חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן    החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על
אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על    הפיצויים. ההחלט יקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום  לת

 המפקח. 
 

 תשלומים וערבויות  -פרק  ח'  

 וחשבון חלקי   כללי  -תשלומים לקבלן    .47
בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לקבלן יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל,     מוסכם 47.1 

הקבלן   טהצעת  זה.  'נספח  חוזה  והוראות  זה  לקבלן  התמורה לחוזה  בתנאים    תשולם 
   המפורטים להלן. 

תשלום     וכל  חובה  תשלום  כל  האגרות,  ההיטלים,  המיסים,  התעריפים,  התשלומים,  כל 
לביצוע הנחוצים  שהוא  דמי    אחר  וכן  הצורך(  במידת  הנאה  זכות  )לרבות  זה  חוזה 

יחולו על הקבלן וישולמו    –עיף זה לעיל  הרישיונות אותם מחויב הקבלן להשיג כאמור בס
מהתשלומים   לנכות  החברה  מזכאות  לגרוע  כדי  באמור  אין  ובמועדם.  במלואם  ידו  על 

כל תשלום חובה    המגיעים לקבלן תשלומים שעל החברה לנכותם לפי כל דין. מובהר כי
לן לא ו/או תעריף נוסף אשר יוטל על פי דין בקשר עם העבודה ישולם על ידי הקבלן והקב

נוספת.   תמורה  לכל  בגינו  זכאי  לרבות  יהא  חשבונות  לתשלום  ביחס  המים  רשות  נהלי 

58



לו   שתהיה  מבלי  הקבלן  את  יחייבו  לתשלום  סכום  ומינימום  עכבון  עם  טענה  כבקשר  ל 
   תביעה כלפי המזמין.ו/או דרישה ו/או 

 
יב הקבלן להגיש  בחודש שאחריו(, מתחי  10-ולא יאוחר מה  1-בסופו של כל חודש )החל מ 47.2 

 לחברה חשבון שיפורטו בו: 
 

כל העבודות אשר בוצעו על ידו באותו חודש, לרבות עבודות שבוצעו עפ"י פקודת   47.2.1 
 שינויים.  

 

הכמויות 47.2.2  לכל  מפורט  כמויות  לא    חישוב  שלגביו  סעיף  כל  בחשבון.  המפורטות 
ה את  לאשר  לא  החברה  ו/או  המפקח  רשאי  כמויות  חישוב  כמויות  הוגש 

 המופיעות באותו סעיף.  
 

החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד, ועל המחירים בהתאם להצעת הקבלן,   47.3 
 בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן.   

 
הדר 47.4  במסמכים  ילווה  ביצוע,  החשבון  אישורי  כמויות,  חישובי  עבודה,  יומני  כגון:  ושים, 

)  תוכניות  ם בנוהל הגשת חשבונות ,אם לנהלי רשות המי( לכל אבן דרך בהתM.Aעדות 
 תשריטים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.  

 
הקבלן,   47.5  ידי  על  חתום  הקבלן,  של  לוגו  עם  נייר  גבי  על  יוגש  מדיה  החשבון  ובאמצעות 

 מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות.  
 

שבון,  ושל החברה.  המפקח והחברה יבדקו את החהחשבון יועבר לאישורם של המפקח   47.6 
ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס    30תוך  

 החשבון.  
 

ע    חלקו  או  כולו  אושר החשבון  ידלא  המפקל  יוחזר החשבוןי  החברה,  או  וזה   ח  לקבלן 
 .החברה רצון יתקנו לשביעות 

 
ו באותו חשבון, שבגינן מגיעים  חברה בוצעו עבודות שלא פורטהיה ולדעת המפקח או ה 47.7 

מהחשבון   להפחית  הם  רשאים  כן,  לחשבון.   להוסיפם  הם  רשאים  תשלומים,  לקבלן 
 עבודות שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. 

 
באחריות הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המפקח, לפחות שבועיים   47.8 

 התשלום המתוכנן.לפני מועד 
 

אישור חשבונות ביניים ותשלומים לא ישמש כל הוכחה לאישור תשלום שלא לפי החוזה,   47.9 
א לעניין  כאישור  או  הביניים  בחשבונות  שנכללו  העבודות  חלקי  לקבל  כהסכמה  חר  או 

 כלשהו, אלא אך ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים. 
 

פקח לפי  ע"י המפקח יהא כפוף לבדיקה חוזרת של המאישור חשבונות ביניים של הקבלן   47.10 
שיקול דעתו. המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש בכל עת כל חשבון חלקי ולתקן לפי ראות  

מהקבל לדרוש  המזמין  בזכות  לפגוע  בלי  זאת  כל  יתר  עיניו.  תשלום  לאלתר  להחזיר  ן 
 ששולם בטעות.  

 
ב בחשבונית לא יתווספו הפרשים כלשהם כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקו 47.11 

 או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל.  ו/או ריבית ו/
 

פי החוזה, יתו  47.12  וסף מס ערך מוסף על פי  לכל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על 
 דין בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.  

 
כ מהתשלומי 47.13  יופחת  הנ"ל,  לפי  ם  לקבלן  כל סכום אחר ששולם  ביניים שבוצע,  ל תשלום 

 החוזה, וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה ו/או לפי הדין.  
 

הקבל 47.14  על  שיחול  ההכנסה  ו מס  הקבלן,  ידי  על  ישולם  התמורה  בגין  אזורית  ן  והמועצה 
לן אישור תאם לחוק, אלא אם ימציא הקבנכה ממנו מס הכנסה במקור בהעמק יזרעאל ת 

 בדבר פטור ממס הכנסה. 
 

אישור תשלומים וכן ביצוע של תשלומים לקבלן, אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב   47.15 
החומר לאיכות  או  שנעשית  כלשהם העבודה  מחירים  של  לנכונותם  או  המוצרים  או  ים 
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לפג כדי  מהם  באיזה  ואין  התשלומים,  מבוססים  כלפי  עליהם  החברה  של  טענה  בכל  וע 
 הקבלן, בקשר לחוזה.  

 
 . נספח ה'התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום   47.16 

 
יבו 47.17  החלקי  החשבון  פי  על  בתוך  תשלום התמורה  זה,  בהסכם  לכל האמור  בכפוף    90צע 

 . המפקח )תשעים( ימים מתום החודש בו אושר החשבון החלקי על ידי
 

 תביעותהיעדר חשבון סופי והצהרה על  .48

יגיש לחברה 48.1  מ  , באמצעות המפקח  ,הקבלן  כל העבודות חשבוןבתוך חודשיים  סופי    גמר 
הוראות סעיף זה, בשינויים המחוייבים, "(, לפי  החשבון הסופי"  -של כל העבודות )להלן 

ואת  כל  את   יפרטובו   בוצעו  אשר  אשר  כל  העבודות  לבהחומרים  בהם   יצועהשתמש 
ויכלול את כל סעיפי  ידי העבודות תוך ציון המחירים   החברה, על    העבודה שאושרו על 

 .  החוזה חשבונו של הקבלן ובהתאם לתנאי
 

יחייב את החבר ולא  יתקבל  לא  סופי  כלל אתחשבון  כן  כל הפרטים שחייב   ה אלא אם 
ידי על  חתומה  הצהרה  לו  וצורפה  בו  לכלול  כלה  כי ,הקבלן  הקבלן  את  כולל   חשבון 

עוד כל תביעות שהן כלפי החברה מלבד   העבודות שנעשו על ידו בקשר לחוזה זה ושאין לו 
מתוך   החשבון החלק  של  הסופי  על    הסכום  הצהרה  טופס  עפ"י  שולם,  היעדר שטרם 

 .יא'נספח עות, המצ"ב לחוזה זה כ תבי
 

לכלל העבודות נשוא חוזה זה,   בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי )הן ביחס 48.2 
, בנפרד( את כל המסמכים הקשורים בו, ובין היתר את  והן ביחס לכל "פרוייקט" שיבצע

 המסמכים כדלקמן: 
 

נהל לפיתוח תשתיות  י המ  אומיותמשרד התשתיות הלהגשת חשבון סופי בהתאם לדרישות ה  .א
 . ביוב

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב .ב
 

, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים,  וייםינש/ניתוח מחירים לעבודות חריגות .ג
 עותקים.  3-ב

 

 ומתכנן . מודד  י, ומודפס על גבי נייר חתום ע" DWGתוכניות עדות בקובץ ממוחשב  .ד
 

 . זהחוזה לפי הוראות  טיב/ערבות בדק .ה
 

כנספח  ה .ו בנוסח המצורף  תביעות הקבלן  כל  על העדר  ויתור  וכתב  בנוסח אחר    יא'צהרה  או 
 . החברהידי  על בעאשר יק

 

אישור מהמפקח שהקבלן פינה את אתר העבודות מכל מיני שיירים, חומרי בנין, ציוד, צריף,  .ז
 בית שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר העבודות. 

 

 תעודת השלמה.  .ח
 

כים ו/או הנתונים המפורטים במסמכי המכרז האחרים, לרבות במפרטים הטכניים  המסמל  כ .ט
 המיוחדים. 

 

 . החברה יאשר יידרש ע"כל מסמך  .י
 

)שברשימת  48.3  היחידה  מחירי  של  המכפלות  יסוד  על  סופית  יקבע  שבוצעו  העבודות  ערך 
שנמדדו,   בכמויות  שבהכמויות(  בהנחה  והצעת בהתחשב  למכרז  הקבלן  של    בכפיפותו 

להוראות החוזה, ואולם, מוסכם כי התמורה המגיעה לקבלן עפ"י החוזה עבור העבודות  
ר כל פרטי החומרים, האביזרים והעבודה, שהם בגדר פרט לוואי הכרוכים ניתנת גם עבו

נאות ושלם של הע בודה, אף אם לא נכללו פרטים אלה במפרטים, בתוכניות,  עם ביצוע 
 מכי החוזה האחרים.ברשימת הכמויות והמחירים או במס

 

הקבלן    המפקח יקבע אם פרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבע כך, יבצעו   
 ללא תשלום נוסף כלשהו. 

 

  60החשבון הסופי ייבדק ויאושר על ידי המפקח והחברה )כפי שהוגש, או בתיקונים(, תוך   48.4 
 ימים )ששים ימים( ממועד הגשתו למפקח. 
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 הסופי מהווה הוראת תשלום ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו.   אין החשבון  48.5 
 

כ 48.6  מובהר  ספק,  הסר  לעי למען  התנאים  כל  מילוי  תנאי  י  הינה  המסמכים  כל  והמצאת  ל 
כמו כן, הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום לזכאות הקבלן לקבל את יתרת החשבון הסופי.  

מ  קיבל  כן  אם  אלא  הסופי,  בגין החשבון  העבודות  כלשהו  על  השלמה  תעודת  המזמין  ן 
  44מה, כאמור בסע'  כולן, ו/או השלים את כל התיקונים שנדרשו במסגרת תעודת ההשל

 לעיל, לפי המאוחר.  
 

, ואין לקבלן הזכות  חברההחשבון הסופי ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן מה 48.7 
ורט בחשבון הסופי והוא יהיה  בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפחברה  לבוא ל

 מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת. 
 

בי  לנכות מכל החברה רשאית   48.8  כל סכום המגיע באותה עת  תשלום  ניים או תשלום סופי 
עפ"י הוראות החוזה, וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין  לחברה  מהקבלן  

 ל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.לגבות כ החברה  אם לאו, ומבלי לגרוע מזכות 
 

ע בחוזה זה, רשאי המפקח לערוך  לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבו 48.9 
יטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון זה  את החשבון הסופי לפי מ

 ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן.
 

איש 48.10  )"לאחר  תעודה  המפקח  יוציא  הסופי  החשבון  אישורור  יפרט  תעודת  בה   )"
ויורה לו,  שיש  שונות  עבו  הסתייגויות  כל  ביצוע  לבטחון  לשלמם  שאין  סכומים  דה,  על 

האישור  תעודת  פי  על  וכו'.   ואבדן  נזק  בכל  ונשיאה  אחריות  הוצאה,  כל  תשלום 
לו או שיגיעו  הכספים  לקבלן  ישולמו  ללוח התשלום,  כספים    ובהתאמה  ימנעו מתשלום 

 לקבלן או ישולמו כספים לחברה, הכל לפי העניין. 
 

בהן  שחרור הקבלן מהתחאין באמור משום   48.11  ואין  תנאי מתנאי החוזה,  כל  לפי  ייבויותיו 
משום ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאי לעכב  

 הוא זכאי לכך לפי הוראות החוזה או הדין. ו/או לא לשלם כל סכום שהוא, אם 
 

ע בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן, בתוך  תשלום יתרת התמורה על פי החשבון הסופי יבוצ 48.12 
 . עים( ימים מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי המפקח והחברה)תש 90

 

המפ  48.13  ע"י  הקבלן  של  הסופי  לחשבון  אישור  שכל  במפורש  בזה  כפוף  מוסכם  יהיה  קח 
 לבדיקה חוזרת ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח. 

 
 ם מחיר סופי ותכולת מחירי .   49

את    49.1 מקרה  בכל  יראו  המכרז,  ממסמכי  במסמך  אחרת  במפורש  נקבע  לא  התמורה  אם 
הצעתו, על  בהתבסס  זה,  חוזה  לפי  לקבלן  עבור    תככולל  המגיעה  המלא  התשלום  את 

 ת וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין היתר כל העבודות, הפעולו  ביצוע
 : את כל האמור להלן

 

הצי א. העבודה,  לרבוכל  והחומרים,  עבודות  וד  מכניים,  מוצרים  זה  ובכלל  הפחת,  ת 
 לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה. 

 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין.   ב.
 

 ות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.  אמצעי זהיר ג.
 

ם זמניות, אמצעי  י עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכיאספקה ושימוש בציוד מכני, כל ד.
הוצאות   לרבות  אחר  ציוד  וכל  תנועה  והפרדת  מיגון  אמצעי  ותמרור,  שילוט 

 הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.  
 

שנסתיימו,   ה. עבודות  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת 
 אחזקתם והגנה עליהם.  

 

 מדידה וסימון, הכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.   ו.
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ז.
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   ח.
 

וההו ט. ו/או  התשלומים  במיבדקות  דוגמאות  ו/או  דגימות  בבדיקת  הכרוכים  צאות 
והתש המפקח,  ידי  על  מאושרים  בהעמסות  במכונים  הכרוכים  וההוצאות  לומים 
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לשם בדיקות  ובניסויים באתר העבודות, לרבות החומרים והמוצרים אשר ידרשו  
 כלשהן, ולרבות הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם. 

 

ההוצאו י. התוכניות,  כל  לפי  העבודות  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא  וסוג  מין  מכל  ת 
ים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על  לרבות ההוצאות, הרווחים והנזק

 פי חוזה זה.  
   

כדי      249. זה  בסעיף  באמור  של  לגרוע  אין  כוח  או  סמכות  לעכב,   החברהמכל  המפקח  ו/או 
 ומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין. לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכ

 
 תשלום מע"מ .50

תשלום    ם ביצוע התשלום, וכלסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביולכל תשלום שישולם לקבלן יתוו
 יעשה כנגד חשבונית מס כדין.

 
 תייקרויותה .51

   זה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתאם לחוזה 51.1 
 

בנספחיו   51.2  ו/או  בהסכם  אחר  מקום  בכל  האמור  כי    -למרות  מפורשות  בזאת  מובהר 
ל תשולם  ה התמורה  ידי  על  ללא    "חברה"קבלן  בהסכם,  המפורטים  ובשיעורים  באופן 

 התייקרויות, ללא עדכון מחירים לתחילת העבודות וללא כל תוספות. 
 

ן מחירים ו/או כל תוספת גם אם מועד  למען הסר ספק, לא תהיינה התייקרויות ו/או עדכו  51.3 
ידי   על  יידחה  העבודות  ביצוע  העבודה  תחילת  סיב   מזמין  שהיא,  מכל  שיקול  ה  פי  ועל 

   דעתה הבלעדי.
 

ואופן   51.4  השיעורים  המועדים,  וכן  התמורה  כי  הצדדים,  ידי  על  בזאת  ומוצהר  מוסכם 
מבל  לשינוי.   ניתנים  ואינם  ומוחלטים  סופיים  הינם  לעיל,  התשלומים  מהאמור  לגרוע  י 

החומרים,   מחירי  התייקרויות  את  מראש  חזה  לא  כי  מלטעון  מנוע  יהיה  שכר הקבלן 
 העבודה ויתר הדברים הדרושים כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה. 

 
 

לא תגיע לקבלן כל תוספת, לרבות תוספת הפרשי הצמדה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל,   51.5 
עבודות  ,למדד הזמנים  א בגין  בלוח  נקבעו  אשר  למועדים  ומעבר  בפיגור  בוצעו  שר 

  כמו כן,  .ים אחרים הנקובים בחוזה זהמועדאו בעל פי החוזה והמפרט הטכני  המאושר  
 . י החוזהעל פ תוספת פיגורים בגין חשבונות אשר הוגשו בפיגור ושלא   לא תגיע לקבלן

 
 וערבות לתקופת האחריות/הבדק)לעיל ולהלן גם "ערבות ביצוע"(  ערבות לקיום החוזה .52

התחייבו 52.1  מילוי  החוזהית יולהבטחת  פי  על  מקצתן  ו  או  ימכולן  עציא  ,  לחברה,   דהקבלן 
החוזהמועד   במקורית  בנקאית    ערבות  ,חתימת  מדד  צמודת  מותנית  של  בלתי    5%סך 

)כולל מע"מ(,  לפי כתב הכמויות לאחר הנחת המציע  הכולל של העבודות  מהיקף העבודות  
כבנ המצורף  אוסח  תהא      לחוזה.   ' נספח  החוזה,  הערבות   תקופת  לתום  עד  בתוקף 

 בתוספת חודשיים.  
 

להבטחת  ערבכל   השאר,  בין  תהא,  לעיל,  כאמור  לחברה,  הקבלן  ידי  על  שתימסר  ות 
 : תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן

 

 יו אלחברה עקב או בקשר עם כל הפרה א   םלהיגרל נזק או הפסד העלול  כ 52.1.1
כלשהו  תנאי  החוזה  מילוי  הבדק/האחריות מתנאי  בתקופת  לרבות  וכן    , 
 .לפי ההסכם ה להם לדעת כאיתשהחברה ז לתשלום פיצויים 

 

להתחייב   52.1.2 או  לשלם  או  להוציא  עלולה  שהחברה  והתשלומים  ההוצאות  כל 
  עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה   בקשר בהם

   .הקבלןל  לביצוע העבודות או למעשה או למחדל ש כל שהיא והקשורה בדרך
 

השלמות, 52.1.3 תיקונים,  הוצאות,  ובדק    כל  חלק    , העבודותשל  שיפוצים  כל  או 
 .לעמוד בהן  עמדה או שהיא נדרשתהחברה מהן, אשר 

 
הביניים   52.1.4 בחשבונות  מטעויות  הנובעים  והסכומים  ההפרשים  כל  להחזרת 

 . ובחשבון הסופי
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מקצתו, בפעם    בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או 52.2 
כלשהו, חייב    מהערבות סכום   השתמשה החברה בזכותה לגבות.  םפעמי  במספר  אחת או

 אתהמקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בז   הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום
לקבלן בהתאם   נכות מתוך התשלומים המגיעיםו/או ל  הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבות

מסיבה ו/או  זה  כלשהי  לחוזה  ש  אחרת  לסכום  השווה  ולהחז סכום  מהערבות  יקו  גבתה 
 .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. קדון בידהיכפ

ע"י     לקניינ   החברהסכום הערבות שנגבה  לקבלן    הייהפך  הגמור והמוחלט מבלי שתהיה 
 .בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך החברהלפי זכות כלשהי לבוא כ

 

 על הקבלן בלבד. תחולנה ת הנ"ל  יוכל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבו  52.3 
 

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  52.4 
 

)ולא יאוחר מאשר   יום לפני פקיעת    30הקבלן יאריך את תוקפה של הערבות, מעת לעת 
הער ועוד  תוקף  העבודה  ביצוע  לגמר  עד  וזאת  המזמין(  בידי  אשר  כן    90בות  כמו  יום. 

שיידרש לעשות כן על ידי החברה, בין  ערבות הבנקאית בכל עת  הקבלן יאריך את תוקף ה 
אם בשל הארכת החוזה על ידי החברה, או בשל כל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך  

יסודי  את הערבות הבנקאית, זהיהווה הדבר הפרה  יוכל המזמין לחלטה,  ו  ת של הסכם 
 פ"י כל דין. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או ע

 
אם במועד כלשהו יתברר, כי ההיקף ל העבודה עלה על הסכום שהיה ידוע בעת חתימת 
ההסכם, מתחייב הקבלן להמציא לחברה, לפי דרישתה הראשונה, ערבות בנקאית נוספת  

מכלל ההיקף המשוער    5%להגדיל את סכום ערבות הביצוע(, כך שתעמוד על    כאמור )או 
 ות בגין ההגדלה המשוערת. רבל –כולל מע"מ של העבודה 

 

לאחר   52.5  רק  לקבלן  ישוחררו  שלה,  מחולטת  בלתי  יתרה  כל  או  החוזה  לקיום  הערבות 
על   הצהרה  לחברה  ימציא  שהקבלן  לאחר  לקבלן,  החוזה  יתרת  תבי תשלום  ,  עותהיעדר 

וקיים  יא'בנוסח המצורף כנספח   וכן לאחר שהקבלן המציא לחברה את כל המסמכים   ,
 ם הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני.  את כל התנאי

 

החוזה 52.6  לקיום  הערבות  לשחרור  כתנאי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  )ערבות    מבלי 
להבטחת  הביצוע( טיב  בדק/ערבות  ערבות  לחברה  ימסור  הקבלן  התחייבויותיו  ,  כל 

  בלתי מותנית צמודת מקורית  בנקאית    ערבות  לתקופת האחריות על פי חוזה זה, שתהא
של  מדד   ידי הקבלן במסגרת   5%בשיעור  על  שבוצעו  )כולל מע"מ(  היקף העבודות  מסך 

הערבות תהא בתוקף      "(.ערבות הבדקלחוזה )להלן: "  'נספח אהחוזה, בנוסח המצורף כ 
 בקשר לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י הוראות חוזה זה. למשך כל תקופת הבדק 

 

 דק בשינויים המחוייבים. הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הב 52.7 
 

הנובעות   52.8  לעבודות,  בקשר  החברה  כלפי  דרישות  ו/או  טענות  הועלו  ו/או  תביעה  הוגשה 
איז  של  תוקפן  את  להאריך  רשאית  החברה  תהא  הקבלן,  של  מחדל  ו/או  מן  ממעשה  ו 

ההליכים  של  המלא  וסילוקם  לסיומם  עד  וזאת  עת,  באותה  בידה  שיהיו  הערבויות 
 ת ו/או דרישות אלה.  הקשורים בתביעו

 
  החברה אין בהוצאת הערבות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות   52.9 

פי   על  ו/או  דין  כל  פי  על  בגין הפרת התחייבויותיו  הכנגד הקבלן  פי  הסכם,    . הסכםה על 
הערבויות. בהמצאת  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  הבנקאיות    הקבלן  הערבויות  בכל 

 קבלן. שם המבקש בערבות יהא זהה לשם הת לעיל, הנזכרו
 

 הפרות ופיצויים  -פרק ט'    .53

נספחיו,  מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים     53.1 הינם  בחוזה זה, כולל, בין השאר, 
עיקרי ממנה    יםתנאים  חלק  כל  או  העבודה  מסירת  במועד  ואיחור  זה  בחוזה  ויסודיים 

המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש   יחשב כהפרה יסודית של החוזה
 שקל לכל יום של איחור.  1,500בסך של 

 
על 53.2 יעלה  האמור  האיחור  של    אם  הקבלן ימים  30תקופה  שעל  הפיצויים  סכום  יוגדל   ,  

 . נ"לתקופה ה איחור מעבר לשל לכל יום ש"ח  4,000לסך של   ה לשלם לחבר
 

אלה 53.3 ועד מהמדד  למדד    יםצמוד   יויה  סכומים  זה  חוזה  חתימת  במועד  הידוע  הבסיסי 
 בפועל.  םלמדד שיהא ידוע במועד תשלומ
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זה  אין 53.4 והחברה תהיהמשום   באמור בסעיף  לפיגורים הנ"ל    רשאית  הסכמה של החברה 
זה במידה ויגרמו לה   מהסכומים הנקובים בסעיף  סכומים גבוהים יותר לתבוע מהקבלן  

 .נזקים בסכומים גבוהים יותר
 

,  36,  35,  25,  23,  15-18  מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  ולהלן  מבלי לגרוע מהאמור לעיל   53.5
יסודית    45,  39-42 ויסודיים והפרת כל  אחד מהם תחשב כהפרה  הינם תנאים עיקריים 

החוז  את  של  המזכה  וקבועים    החברהה  מוסכמים  בסך  מבפיצויים  שקל   100,000ראש 
יהא ידוע בעת  דוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שכשהם צמודים למדד מהמדד הי

    התשלום בפועל.

בנסיבות   זה,  בחוזה  אחר  סעיף  כל  של  הפרה  של  מהיותה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 
יסודית של ההסכם, אש כל  העניין, הפרה  ולפי  לפי החוזה  ר תזכה את החברה בסעדים 

 דין. 
 

אם לא ימלא הקבלן אחר התחייביותיו  דדים כי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצ 53.6 
לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אם במעשה ואם במחדל, רשאית החברה לבצע את העבודה  

הכרוכות בכך תחולנה על  האמורה על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות  
 הקבלן.  

 
רשאית   53.7  תהיה  סכומי  החברה  את  הא לחלט  והפיצויים  מן    ע'בס מוריםההוצאות  זה 

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן  הערבות הבנקאית ו/או לנכות סכומים אלה  
רשאית בובמהקבלן    םלגבות תהא  אין  הניכויים  או  הפיצויים  תשלום  אחרת.  דרך   כל 

התחייבות    צמו משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מכלכשלע
 .כל דיןחוזה ולפי האחרת לפי 

 
לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים   53.2-ו  53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  53.8 

המוקנים לה יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות  
 ל פי חוזה זה ועל פי כל דין :ע

 

עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה ל א. נכסי   הוטל  לגבי  פועל 
הפעולה   או  והעיקול  חלקם  או  כולם  הוסרו   הקבלן,  או  הופסקו  לא    האמורה 

 יום  ממועד ביצועם.  30לחלוטין תוך 
הקבל ב. לנכסי  מונה  או  רגל  פשיטת  התראת  הקבלן  נגד  כולם  הוגשה  חלקם,    און, 

כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת  
רגל, במקרה של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או  

גדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה  שהוגשה כנ
  קם, או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה אואו לסידור עם נושיו, כולם או חל 

סעיף   פי  על  איתם  הסדר  למען  או  ה  233פשרה  חדש(, לפקודת  )נוסח    חברות 
 .1983-התשמ"ג

גילה לחברה לפני   ג. כי לא  אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או 
החלטת  יחת על  להשפיע  כדי  בה  שהיה  עובדה  זה  חוזה  על     החברהמת  לחתום 
של   ד..וזה זהח דעתה  להנחת  ,  כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה  החברההוכח 

ש או  ביצועו,  את  הפסיק  בביצאו  המפקח  לדעת  מתקדם  בקצב  אינו  העבודות  וע 
 . המבטיח את סיומן במועד הקבוע

של   .ד דעתה  להנחת  הציע     החברההוכח  או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  הקבלן  כי 
בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה   שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי 

 או ביצועו. 
מקצתו,ההקבלן   .ה או  כולו  החוזה,  את  משנה  סב  קבלן  מעסיק  או  בביצוע   לאחר, 

 .העבודה בלי הסכמת החברה 
ואינו   .ו ביצועה  או שהוא מפסיק את מהלך  בביצוע העבודה  כשאין הקבלן מתחיל 

 ל או להמשיך בביצוע העבודה. להתחיימים להוראה בכתב מהמפקח   7מציית תוך 
 . הכשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוז  .ז
אין הקבלן   .ח כלשהי  ממלא התחייבות  איננו  כאשר  פי  מהותית  על  מהתחייבויותיו 

ואיננו מתקן את ההפרה במועד שנקבע לכך על ידי החברה, לפי   חוזה זה בהתאם
 בהודעה בכתב שניתנה לקבלן בעניין זה.  השיקול דעתה הבלעדי של החבר

 
סעד ותרופה המוקנים לה על   ת לכלזכאי   החברההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא   53.9

זכאית לבטל    החברה פי חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא  
נושאים ריבית    את החוזה, לקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן  כשהם

המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבות ממועד התשלום לקבלן,    חשבבגובה ריבית  
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בפועל  ו הסכומים  השבת  למועד  מאתר לחברהעד  הקבלן  של  ידו  סילוק  את  לדרוש   ,
העבודה, ובמקרה של ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את ביצועה  

מהקב לתבוע  אחר,  קבלן  הערבות  באמצעות  את  ולחלט  החוזה  הפרת  על  פיצויים  לן 
 .הבנקאית

 
תיתן  החברההחליטה   53.10 החוזה  את  )להלן  החברה  לבטל  בכתב   כך  על  הודעה    : לקבלן 

 "הודעת ביטול"(. 
 

הקבלן לא יעכב את    עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה. 53.11
הקבלן מוותר בזאת מראש    ו טענה כלשהי שיש לו.פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/ א

 ובמפורש על כל זכות עכבון. 
 

לקבל את שוויקה באתר העבעם קבלת החז 53.12 זכאי  יהא הקבלן  על    ודה  העבודה שבוצעה 
סכום אחר    ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל

חוזה הוראות  פי  על  מהקבלן  באתר   החברההחליטה    זה.  המגיע  החזקה  את  לתפוס 
וצאות השלמת העבודה על  העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה ה 

בנוסף   ישא,  והוא  הקבלן,  בתוספת  לחשבון  האמורות,  כתמורה    17%הוצאות  מהן 
 להוצאות משרדיות מימון ותקורה. 

 
  בהודעה את   פקח לקבלן בכתב, ויציין  את אתר העבודה, יודיע על כך המ  החברהתפסה   53.13 

הע אתר  תפיסת  למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  המשוער  פירוט  הערך  ואת  בודה, 
 ודה אותה שעה.החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העב 

 
את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל   החברהתפסה   53.14 

ן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים  הציוד והמתקנים  עת שהיא לדרוש מהקבל
לדרי הקבלן  ציית  לא  ואם  מהם,  חלק  כל  תוך  או  זו  רשאית    15שה  על  החברהימים   ,

חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל  
אית להשתמש רש  החברהנזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא  

בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן  העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי  
 . כום שיגיע לחברה מאת הקבלןכל ס

 
העבודה  נ 53.15  אתר  בכפוף    -תפס  אלא  לחוזה,  בקשר  כלשהו  לסכום  זכאי  הקבלן  יהא  לא 

 להלן.  53.16לאמור בסעיף קטן 
 

כאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו  את אתר העבודה, ז  החברהתפסה   53.16 
  53.13סעיף קטן    יהמפקח לפ   רכו על ידי  על ידו עד לסיום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוע

ידי    רוכן לתשלום עבור החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באת ושנמכרו על  העבודה 
כל לפי השווי והערך  שנתפסו כאמור, ה  ציוד ובמתקניםב, או לתשלום דמי שימוש  החברה

עקב   הברלחהנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו    שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות,
על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על    הפרת החוזה

 החברה. ידי 
 

 ן ולא לגרוע מהן. לפי החוזה ולפי כל די  החברההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  53.17 

 
 שונות  -פרק י'  

  זכויות יוצרים .   54

,  לחברהקבלן תהיינה  ת בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרו
עם סיום העבודה     אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הקבלן   השרט  לחברהימסור  גליונות  כל  הביצוע  את  פי  על  מעודכנים  כשהם  האורגינליים  וט 
 בפועל. 

 
 ית וכמויותשימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומ .55

 אספקת המים  55.1

עובדיו.  במידה              ולשימוש  על חשבונו את המים הדרושים לביצוא העבודה  יספק  הקבלן 
ם של החברה וזאת וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מי

 בתנאי שיתקין שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח.   
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חשבונו    על  יעשה,  הדהקבלן  הסידורים  כל  את  למקום  הוא,  המים  להעברת  רושים 
רזרביים,  מיכלים  מיכלים,  צינורות,  הנחת  משאבות,  הפעלת   : כגון  בהם,  השימוש 

 מכוניות וכו'.   

ובה  המים  באספקת  הקשורות  ההוצאות  היחידה  כל  במחירי  יכללו  הנקובים  ובלתם, 
 הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד. 

 
מי רשת אשר יתועד ע"י המפקח ישלם הקבלן לחברה תשלום קבוע  ל מקרה שימוש בעל כ          

 המים. אבדן₪ מבלי הוכחת כמויות  1000.00על סך של  
 

 אספקת חשמל  55.2

הדרו החשמל  את  חשבונו  על  יספק  דיזל  הקבלן  הפעלת  ידי  על  העבודות  לביצוע  ש 
בשכנות לאתר   הנמצאים  לקווי חשמל  ו/או התחברות  כל  גנרטורים  ויעשה את  העבודה 

 הסידורים כגון :  קבלת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח. 

כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל, כאמור לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים 
 ויות ולא ישולמו בנפרד.בכתב כמ

 
 תשלומי עבודה יומית )רג'י(  55.3

לב 55.3.1 לקבלן  להורות  רשאי  בהמפקח  התוספות  ו/או  השינויים  מן  חלק  עבודה  צע 
רג'י(.  הוראות המפקח  תנתנה בכתב )עבודות  על    יומית  ביומן העבודה  ותכתב 

אה כתובה  אין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הורידי המפקח.  
לגרוע   כדי  בכך  אין  אולם  המפקח,  ידי  על  תיקבע  העבודה  שיטת  כאמור.  

הקבלן לפי חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל    מאחריות כלשהי של
 ה יחולו גם על עבודות אלה. עניין אחר הקשור בעבודה והוראות החוז

 

ובהר בזה כי הקבלן ימלא  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מ 55.3.2
אדם   כל  של  העבודה  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  מטעם  דרישה  כל  אחר 

ציוד  המועסק   פסילת  בדבר  או  היומית,  העבודה  בביצוע  מטעמו  ו/או  ידו  על 
היומית.    העבודה  בביצוע  הקבלן  מלשמש  המפקח.   של  דעתו  שיקול  לפי  הכל 

ההוצאות, הנובעות מהחלפה    יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו וכל
 כזו, תחולנה עליו. 

 
 

יי  55.3.3 כמויות,  בכתב  מתאימים  ערכים  ידי  בהעדר  על  היומית  העבודה  מחירי  קבעו 
בהתב לעניין.   המפקח.  ישירות  הנוגעים  והעלויות  המחירים  כל  על  סס 

המחירונים הנזכרים בסעיף קטן זה כוללים כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות  
ה הוצאה  רווח,  וכל  ממנו  והסעתם  העבודה  לאתר  ופועלים  ציוד  הבאת  וצאות, 
 אחר.

 

יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה  המועסקים בעבודה יומית,  סיווג הפועלים,    55.3.4
שיקול   לפי  שיקבע,  הוא  המפקח  כי  מסכים  הקבלן  לביצוע.   עליהם  שהוטלה 

 דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.  
 

ואין   55.4 בלבד  אומדן  אלא  אינן  העבודה,  הזמנת  של  הכמויות  בכתב  המפורטות  הכמויות 
ככ כמויות  לראותן  החוזה.   לפי  התחייבויותיו  במילוי  למעשה  לבצע  הקבלן  שעל  מויות 

 לפי ביצוע בפועל.  העבודה לתשלום ייקבעו
 
 מדידת כמויות העבודה למדידה 55.5 

ל העבודה למדידה וכן עבודות על פי פקודת שינויים,  הוראות סעיף זה תחולנה ע 55.5.1
 שהוסכם במפורש כי תימדדנה.

 

הלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי  רשאי לדרוש במהמפקח   55.5.2
 תיערך מדידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן. 

 

י המפקח והקבלן ו/או  כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על יד 55.5.3
ם  על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.  בהתא

לשיטה המפורטת במפרט הכללי, הכל לפי העניין.  כל המדידות תירשמנה בספר  
 מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. המדידות או ברשימות
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הכללי, 55.5.4 במפרט  אחרת  צויין  לא  לפרטי    אם  בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד 
ללא כל תוספת    התוכניות כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין,

שאינן   והעזר  הלוואי  עבודות  כל  ערך  את  כולל  ומחירה  כיוצ"ב  או  פחת  עבור 
 בסעיפים נפרדים. נזכרות 

 

נתו לעשות כן ועל  לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוו 55.5.4
ממלא   לשלוח  או  הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  הקבלן  לו.   הרצוי  המועד 

חשבונו    מקום על  המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא  או  למפקח  ולעזור  זה  לצורך 
 ושים בקשר לכך.  ולהמציא למפקח את הפרטים הדר

 
 קיזוז . 56

וב, בין קצוב ובין שאינו  ח זה כל    רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה  החברה
דין. הוראות סעיף  כל  או על פי    קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הודעה על ביצוע    החברה זה אינן גורעות מזכותה של  
 כאמור, תשלח לקבלן. הקיזוז,

 
   החברהביצוע על ידי  . 57

והוא    כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה   57.1
ואשר נמנע מלציית להן על    החברהאו  ו/פקח  מ והוראות אשר קיבל מאת ה,  מלבצענמנע  

, רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים  החברהאף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה  
 . חרים לפי החוזה או הדיןוזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות א 

 
  בהוצאות אשר  57.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן    החברה     57.2

בתוספת   הוראות,  או  התחייבויות  אותן  כל  בביצוע  לה  כהוצאות    17%נגרמו  שייחשבו 
מימון   ניכוי   ותקורה  כלליות,  ידי  אחרת  קיזוז/על  דרך  בכל  או  החוזה  בחישוב משכר   .

המדד החי שבין  ביחס  הכפלתן  ידי  על  למדד  ההוצאות  יוצמדו  כאמור  הקיזוז  או  וב 
מדד האחרון אשר היה ידוע  הביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין  האחרון אשר היה ידוע  

ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור  
 . החברהלעיל על ידי 

 

תתח  החברה     57.3 קטן  לא  בסעיף  האמורות  ההוראות  או  ההתחייבות  בביצוע  לפני                       57.1יל 
 ימים לקבלן.   7של מתן התראה 

 
לגבות    החברה אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות     57.4

 רך אחרת.דאת  הסכומים האמורים מן הקבלן בכל 
 

  ודותסיכול המשך ביצוע העב .58

שהוא   58.1  זמן  בכל  יתגלה  או כי  אם  כולה  העבודה  בביצוע  להמשיך  אפשרות   מקצתה אין 
עמפאת   סיבהאו  ליון,  כוח  הקבלן   כל  יפנה  עליה,  שליטה  ולחברה  לקבלן  שאין  אחרת 

, לתת לקבלן אישור  והמוחלט  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לחברה והחברה תהיה
, והקבלן ימלא אחר  האו מקצת  הך בביצוע העבודה כול אפשרות להמשי אין   אכן   בכתב כי 
 ודה כאמור, ובכל הנוגע לסילוק ציודהחברה בכל הנוגע לאי המשך ביצוע העב הוראות 

 .וחומרים הנמצאים במקום
 

  יהיה   58.1 של אי אפשרות המשך ביצוע העבודה לפי סעיף הסכום שישולם לקבלן במקרה 58.2 
לת עד  בפועל  שבוצעה  העבודה  האמורערך  האישור  מתן  למחירים  ,  אריך  בהתאם 

 לעיל.  43סעיף ור בוכאמ ובפקודות השינוייםבהצעת הקבלן למכרז, עורים יולש
 

בסעיף   58.3  כאמור  הסכום  הוא    58.2תשלום  וסילוק    יהווהלעיל  תביעות מלא  כל  של    סופי 
החברה,  הקבלן שנג   כולל  כלפי  מיוחדות  הוצאות  עבור  ותביעות  לפיצויים  רמו  תביעות 
נגד החברה מכל מין    ותכל תביעה תביע  (על  והוא מוותר)  תהיינהקבלן לא יהיה  לו ,כאמור
 . לביצוע העבודותשהם בנוגע  וסוג

 
והקבלן   58.4  עבודה,  מתקני  ו/או  ציוד  לסלק  לקבלן  החברה  סילקהורתה  או  כולם   ם,לא 

י סעיף  להוראות החברה לפבהתאם  שלא ביצע פעולה אחרת    העבודה או  מקצתם ממקום
בכל דרך  חשבון הקבלן, בעצמה או  רשאית החברה לבצע את הפעולות האמורות על,  58.1

  שייחשבו)שבעה עשר אחוזים(  17%והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת   ,אחרת
 . כהוצאה משרדית
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 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -שימוש או אי  .59

או  ו/ויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים  מלעשות שימוש בזכ   החברה הימנעות       59.1
אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין  אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על    -כללב

 התנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. ללמוד מ 
 

מצד     59.2 תהיה    החברה  הסכמה  לא  מסוים  במקרה  זה  חוזה  מתנאי  לסטות  המפקח  ו/או 
 ם ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. קדית

 
או מטעמה לא   החברהנו על פיו על ידי  כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שנית    59.3

של   בזכויותיה  אי    החברה יפגעו  או  הפרה  אם  בקשר  הגנה  או  צידוק  לקבל  ישמשו  ולא 
 . על זכות מזכויותיה  החברהצד הקבלן, ולא יחשבו כויתור מצד מ יוםק

 
 שינוי  החוזה     . 60

מת שני הצדדים  כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתי
 בדרך האמורה. והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה 

 
 החוזה  סיום . 61

לן לא  יום לקבלן ולקב  20רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של  תהא    החברה
כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה    תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,

למבגין   עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  עבודה  התנאים  הזמנות  פי  על  כאמור,  ההפסקה,  ועד 
   מפורטים בחוזה זה.ה

 
 מיצוי ההתקשרות    . 62

והמותנה ביניהם במלואו,  וזה זה משקפים נכונה את המוסכם  חמוסכם בין הצדדים כי תנאי  
התחייבויות,  ום  לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמי  החברהוכי  

 בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

 סמכות שיפוט . 63

ים  כי המשפט המוסמלבתאך ורק  סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא  
 בלבד.    בחיפה 

 
 הודעות   . 64

פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה.  רשום לבמכתב  במסירה אישית או  הודעות הצדדים תהיינה  
הודעה   הנ"ל  שכל  הכתובות  לפי  רשום  תישלח  בתוך  במכתב  לנמען  הגיעה  כאילו    72תיחשב 

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

__ ______________                            _____________ 
 החברה                                                                  ן בלהק                               

 אישור עו"ד

 
(  "הקבלן"  )להלן:  ______________  של  _____________  עו"ד  ________________  אני הח"מ

  ________________________   ל חוזה זה ה"העחתמו בפני    ____________  שר בזה כי ביוםמא
לן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות  כי אצל הקב  בשם הקבלן,

להתקשרות והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת    ןשל הקבלן ועל פי כל די
 .לןאת הקב

                                                                                                              _________________ 
 "ד עו                                                                                                                            
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 ' אנספח 
 

 
         לכבוד:

 )להלן: "החברה"(  מועצה אזורית עמק יזרעאל  
 
 

 מספר                          .  בנקאית ערבות הנדון: 
 
 

)להלן:    ____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
לסילוהמבקשים" כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  ________  ק"(  לסך  עד  סכום  )במילים:    כל   ₪

כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת   )₪ להלן    _________ 
" הצמדה )להלן:  מס'  הפרשי  מכרז  עם  בקשר  לישוב    ביצוע  -_________ "(,  ביוב  מערכת  הקמת 

חמר ההתקשרות    הסוואיד  וחוזה  המכרז  מסמכי  פי  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  להבטחת   ,
 במסגרתו.  

 
ימים    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  

את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  קבלת  מיום 
ם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה  דרישתכ

רך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר  משפטית או בכל ד
 פיכם. לחיוב כלשהו כל

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  
הכולל   הסך  על  יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  בתנאי  בלבד,  הנ"ל  מהסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  אחת 

 . הנ"ל
 

 במכתבנו זה:
 
ל  –"  מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  המחירים  מדד  סטטיסטיקה  משמעו 

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

" )להלן:  זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  המדד  אם 
ין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו  "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגהחדש

" )להלן:  נקודות  היסודי__________  המדד  "המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו   )
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 ביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת ל

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. 

 _______ לא תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ______
 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב 

   
 בכבוד רב, 

 
 בנק _________ 
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 נספח ב  
 

 קבלן  אישור ביטוחי ה
 תאריך הנפקת האישור: ___  ביטוח עבודות קבלניות   -ם  יאישור קיום ביטוח

רט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפו
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  נאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין הת

 מיטיב עם מבקש האישור. 

/  מען הנכס המבוטח המבוטח מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות

 מעמד מבקש האישור 

ו/או המועצה האיזורית   בע"מ יובלי העמק
רעאל ו/או כל יישוב מיישובי  עמק יז

מועצה ו/או תאגידים עירוניים  ו/או ה
 חברות בנות ועובדים של הנ"ל 

 שם הקבלן:
  ______________

משנה    ו/או קבלני 
   ועובדיהם

 

העבודות:   ☒
הקמת מערכת ביוב  ל
ו/או  הוואיד חמרסב

 שירותים נלווים

  כתובת העבודות: ☒
 ה סוואיד חמר

 מזמינת העבודות   ☒

 לת  המנה   החברה☐

 בעלי הנכס ☐

 אחר _________ ☐
 ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ  

   מען  , עפולה  90000מען: ת.ד 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
דורת  ומה

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

 

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה 

תוקף וביטול נוספים בכיסויים 
 חריגים 

מט  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 בע 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות 

 ביט  
2016 

 ויתור על תחלוף    309 ₪ ________   
 בגין נזקי טבע  313
 גניבה פריצה ושוד 314
 כיסוי רעידת אדמה 316
 מבקש האישור מבוטח נוסף  318
 ראשוניות  328
מבקש  –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 האישור 

 ₪  750,000     רכוש עליו עובדים 
 ₪  750,000     רכוש סמוך 

  750,000     פינוי הריסות 
נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי,  

 לקויים  עבודה לקויה, חומרים
  סכום ביטוח מלא     

 ₪ 
נזק ישיר כתוצאה מתכנון  

 ם לקוי,עבודה לקויה וחמרים לקוי
     

750,000 
 
 ₪ 

  כלול      ח'  12תקופת תחזוקה 
 אחריות צולבת. 302 ₪  4,000,000   ביט   צד ג'

 ויתור על תחלוף    309
 משימוש בצמ"ה 312
 תביעות המל"ל  315
 ח נוסףמבקש האישור מבוט  318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'    322
 ראשוניות  328

 אחריות בגין נזק לכבלים, צינורות 
 ומתקנים תת קרקעים 

 נזקים עקיפים כתוצאה מכך  

במלוא גבול      
 האחריות. 

לגבי נזקים עקיפים  
400,000 ₪ 

 

אחריות בגין עד, ויברציה, הסרת  
 תמיכות 

מגבול    25%עד     
האחריות הכולל  

 סה בפולי

 

 ביט   אחריות מעבידים 
2016 

  20,000,000  ₪ 
 

 ויתור על תיחלוף  309
 דםהיה ויחשב כמעבימבוטח נוסף  319
 ראשוניות  328

 אובדן מסמכים 301 ₪  1,000,000     ** אחריות מקצועית
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף    309
 מרמה ואי יושר עובדים  325
 וב/שיהוי עקב מקרה ביטוח עיכ  327
 ראשוניות  328
 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 **חבות המוצר
 

יש להציג במסירת  *** 
 העובודת או חלקן למועצה 

 אחריות צולבת   302 ₪  2,000,000    
 הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור 
 ראשוניות  328
 חודשים(  12תקופת גילוי ) 332

 ג':  ד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קו :רוט השירותיםפי

 קבלן עבודות אזרחיות לרבות תשתית  069
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 תאריך הנפקת האישור: ___  ביטוח עבודות קבלניות   -ם  יאישור קיום ביטוח

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
ום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  י 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
  

 ניתן לקבל פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר.** 
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 " 2נספח "ב' 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 __________ תאריך :          

 לכבוד 
וחברת יובלי   מועצה אזורית עמק יזרעאל  

 ("החברה")להלן : מק בע"מ הע
 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות  

 7/2022מס' מכרז פומבי  : ז מס' על פי חוזה/מכר

סוואיד   : לביצוע עבודות לישוב  ביוב  מערת  ו/או      חמרההקמת  "העבודות"  )להלן 
 עבור החברה. "החוזה"(, 

נדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה  הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שב
ו/או בשי ו/או באחריותנו  ו/או  מכל סוג, בבעלותנו  ו/או מתקנים  ציוד  כל  וללא הגבלה  מושנו לרבות 
 ת שבנדון )להלן: "הציוד"(. רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודו

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל    הננו פוטרים .1
בדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו  חבות בגין או
 לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ו/או עבורנו 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל  הננו פוטרים את החברה   .2
פריצה  נזקי  לגבי  לשיבוב    אחריות  זכותנו  על  ומוותרים  לעיל  האמור  הציוד  של  גניבה  ו/או 

במקרה    הליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה)תחלוף( כלפי החברה ו/או מנ
 ולמעט כנגד חברות שמירה.   נזק בזדוןשכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם ל

מכל    מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או   .3
חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב  

מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו    השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי
 באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ידנו, בניגוד  ות  היה .4 עלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על 
מטעמה   מי  ו/או  החברה  את  לשפות  מתחייבים  הננו  כלשהו,  שלישי  צד  לרבות  לעיל,  לאמור 

ו ו/או הוצאה  /לרבות מנהליה  ו/או מפקח העבודות מטעמה בכל תשלום  ו/או מנהל  עובדיה  או 
 בות הוצאות משפטיות. שמי מהם יישא בה לר

ו/או  נ ערוך ונבזה כי    מצהירים ומתחייבים  הננו .5 חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי 
חוזה, במשך כל  בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח ל   נו רכב המשמש אות ציוד חפירה ו/או  

 . בודות שבנדוןתקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הע

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .6
חריות על  לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו א  1  נספח ב'  באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין. 

 

 על החתום באנו  ולראיה

 

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת 
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 "  3נספח "ב' 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום.

 
 __________ תאריך :          

 לכבוד 
 לי העמק בע"מ ו/או יובמועצה אזורית עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,
 

   תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון :  

ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל  י כ ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן: 

רכה,   .1 קשה  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו:  בחום"  "עבודות  המונח 
ב דיסק,  עבודות  חיתוך  השחזה,  קידוח,  עבודות  ואיטום(,  זיפות  חיתוך,  )כגון  מבער  אמצעות 

 או להבות. ו/ם וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים הבערת חומרי

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא    -  ןלנמנה אחראי מטעמנו )לה  , ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

ביצ .3 תחילת  ויוודא  ו בטרם  העבודות  לביצוע  המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום,  העבודות  ע 
ממקום ביצוע העבודות בחום,  לפחות  מטר    10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של    הרחקת

כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט 
 או מעטה ברזנט רטוב. 

)לה .4 אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  ימנה  אש"  -  ןל האחראי  כיבוי  "צופה  באמצעי  המצויד   ,)
 ביבת מקום ביצוע העבודות בחום. וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסמתאימים  

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם   .5
 מתפתחים לכלל שריפה. 

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא    30"צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות    על .6
 כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.  מוודא

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין   תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 סיפו על האמור לעיל. ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יו

 יקפידו על ביצוע נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו 

 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת 
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 נספח ג' 
 

 תעודת השלמה 
 
 

 לכבוד 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת השלמה הנדון :  
 
 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל. 
 

פ סעעל  )להלן    44יף  י  לביניכם  החברה  שבין  חוזה,  "החוזה"  :לחוזה  לפי  כמפקח  ובתוקף סמכותי   )
,    ההקמת מערכת ביוב לישוב סוואיד חמר  -07/2022  מס'    הריני מאשר בזה כי העבודה נשוא מכרז

 והושלמה בהתאם לחוזה.  בוצעה
 
 
 

 __________ הערות:  ___________________________________________________
 

 __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                           
 

                                                                                                                 __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                            
 

 ___________________________ 
 

 חתימת החברה               
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 נספח ד' 
 

 הוראות בטיחות 
 

 תנאים מוקדמים : 

על כל    1988-הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח .    1
לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות.   פרטיהן וידועים  

לפנ מתחייב  של  הקבלן  מקומם  את  מראש  לברר  כדי  הנדרשים  והגופים  הרשויות  לכל  ות 
כ   : כגון  קרקעיים  וכדומה  מתקנים תת  גז  צנרת  מים,  צנרת  דלק,  צריכת  חשמל,  כבלי  בלים, 

ם הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.   ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמי
 ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות. כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו 

 
הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את   .    2

ה נוהלי  ואת  המדינה  של  הבטיחות  הרשויות  תקנות  של  העזר  חוקי  את  החברה,  של  בטיחות 
 ושינהגו בהתאם. המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע  

 
הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים   .  3

 בחברה ויקפידו על הוראות גיהות. 
 
תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את   .    4

וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על  הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו  
  -ת  וובפקודות הנזיקין האזרחי  1981גהות  תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות וה 

 ועל פי כל דין.  1945
 

 קום, שייצג אותו כלפי החברה. .   הקבלן ימנה מנהל עבודה במ5
 

 ציוד וכלים :

ו  .    1 ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודההקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות    הכלים, שהוא 
וכיוצא   אוויר  קולטי  הרמה,  כלי  מנופים,  כולל  הבטיחות  הוראות  ותואמים  תקין  במצב  יהיו 

ל ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו  בזה.  כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו ע
 לפי דרישה. 

 

תאימים לפי ת"י  כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מ  הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים .    2
 . 1847ולפי ת"י   1139

 

עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או   .    3
 מתקן מתאים.

 

על ידי   הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש .    4
 החוק. 

 

 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.  .    5
 

שרים  הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפ . 6
 להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה. 

 
 מהלך העבודה :

 ם שלישיים כלשהם והרכוש.ת כל הדרוש להגנת העובדים, צדדיהקבלן יספק, על חשבונו, א  .    1
 

 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.  .    2
 

ו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם  הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסק      .3
במק החברה.   של  מוסמך  מנציג  בכתב  אישור  לכך  התחלת  קיבלו  לפני  הקבלן,  יצטייד  זה  רה 

 העבודה.  העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר
 

חיב  .    4 לנקודות  אלא  כלשהו,  חשמלי  ציוד  החשמל  לרשת  יחברו  לא  עובדיו  וצוות  ור  הקבלן 
שאושרו על ידי חשמלאי מוסמך של החברה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות  

יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל  בהת אם לחוק.  כמו כן לא 
 רשום.
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 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד.  .    5
 

 א ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות. הקבלן ל .    6
 

בזה .    7 מתחייב  על  הקבלן  ישמור  עובדיו  של    שצוות  לסילוק  וידאג  העבודה  באתר  וניקיון  סדר 
 פסולת וגרוטאות במהלך  העבודה ובסיומה. 

 

ב  .    8 היתר  לכך  קיבל  אם  אלא  העבודה,  לאתר  הגישה  דרכי  את  יחסום  לא  מנציג  הקבלן  כתב 
לכיבוי    מוסמך של החברה.  בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד

 אש.
 

 במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות : .    9
 

 א.   יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.
 

 לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העבודה. ב.   יודיע, ללא דיחוי,  
 

ל דיחוי,  ללא  יודיע,  קטלנית,  תאונה  של  במקרה  ישאיר  ג.    והכלים  המכונות  את  משטרה.  
 וי, עד בוא המשטרה. במקומם, ללא שינ 

 
 מניעת תאונה : 

הסתייגות   .     1 הערות  הקבלן,  של  העבודה  ביומן  להוסיף,  רשאי  יהיה  החברה,  נציג  או  המפקח 
ב צעדים מתאימים מצד הקבלן,  בנושא  ונקיטת  של אמצעי הבטיחות  שיפורים  ולתבוע  טיחות 

 ב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים. במקרה זה יתחיי
 
שתנאי   .    2 משוכנע  הוא  אם  הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאי  החברה  נציג  או  המפקח 

ים שהקבלן משתמש בהם, אינם  הבטיחות לקויים, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזר
המצ לתיקון  דיחוי,  ללא  לפעול,  הקבלן  יתחייב  זה  במקרה  נוספת,  תקינים,  תמורה  ללא  ב 

במקרה שהקבלן  הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין,  
לישי  או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של החברה או של צד ש

 כלשהו. 
 
ים של הקבלן,  נציג החברה או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובד .    3

 שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל. 
 

 תקנות בטיחות 

הוראות   אחר  למלא  הקבלן  על  הדין,  פי  על  הקבלן  של  מחובותיו  לגרוע  ומבלי  לעיל,  לאמור  בנוסף 
 רטות להלן: הבטיחות המפו

 

 . 1981 - פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(  -

 . 1955  - תקנות בדבר עבודות בניה  -

 . מים הוצאה אחרונהפיגו - 1139ת"י   -

 . סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה - 1847ת"י  -

 .מעקות הוצאה אחרונה - 1143ת"י   -
 

 הצהרת הקבלן 

הו כל  לי  וברורות  ידועות  כי  בזה  מצהיר  העבודה,  הנני  בהזמנת  בחוזה,  המפורטות  הבטיחות  ראות 
 ן בביצוע העבודות.  המן ולנהוג לפי בנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיי

 
  
 
 

                                                                                      __________ ____________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                                           
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 נספח ה' 
 
 

 לכבוד  לכבוד                                                                                            
   ______ _____   בנק                                                             רעאל  מועצה אזורית עמק יז

 ________ ____________ רחוב                                                                             
 

 א.ג.נ.,
 

 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק   הנדון:
 

 ;("החוזה"להלן: ) 07/2022למכרז מס'  בהתאם ננו חוזהינחתם ב _________וביום___    הואיל
 

מעו  ואילוה כואנו  לנו,  ניינים  שמגיעים  ככל  לנו,  המגיעים  הסכומים  כל  ו/או  החוזה  שכר  תשלום  י 
ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו פי החוזה  יועברו אלינו באמצעותכם, והכל על    ,ואשר 

   ;שבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלןיעשה באמצעות זיכוי ח
 

 ן:לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמ
 
בז .1 מבקשים  מטה,  החתומים  אנו        אאנו  להם  שהוא,  וסוג  מין  מכל  התשלומים,  כל  כי    ת 

עלמהחברהזכאים,   לנו,    ,  שתמסרנה  העבודה  הזמנות  פי  ועל  החוזה  זיכוי  פי  באמצעות  יעשו 
 נו המפורט להלן: חשבונ 

                                    
 _______________  סוג חשבון: _________ ______________________  מס' חשבון:

 _____________   סימול הבנק: ________________________________  שם הבנק:

 __ _____________ מס הסניף: _____________________________   כתובת הבנק:
 
 הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.  .    2
 
על  ו מהננ  .3 ועניין כתשלום  לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר  כל סכום כאמור  כי  סכימים 

 ר בחתימת ידנו. שידיכם ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו או
 
ישמש    היה בידיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל,הננו מסכימים, כי כל אישור שי .4

 וננו ביום הנקוב באישור. כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשב
 
ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית   .5

על דרך  ו/או    ומןאלא גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במז
 הקיזוז. 

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                

           
                                                                                     _ _______________________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                            
                                                          

 אישור
 

נכו כי פרטי החשבון הנ"ל  וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו___הנני לאשר  )להלן:   ________נים 
       הקבלן(.
                                                                                                                                    

 בכבוד רב,                                                                                                                                       
 הבנק                                                                                                                                            
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ביצוע  וב ולבי תחנת שאיבה  הקמת

 קווי הולכת שפכים בסואעד חמירה 
 

 עבודות הנדסה אזרחית
 עבודות הנדסת חשמל 

 מכני-הספקה והתקנת ציוד אלקטרו
 

 07/22מכרז מס' 
 מסמכי המכרז/החוזה

 

 הצוות 

 סה בע"מ מתכנן ראשי: אלנאשף הנד 

 

 

 2022 יולי
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 1חלק 
 מוקדמות

 

 ולת המפרט הכללי כת 00.01

לפ  העבודות  כל בהתאם  הרלוונטיים רקתבוצענה  הכללי  ש  ים  משרדי, -הביןבמפרט 

 הוראות המפקח.  ימפרט מיוחד זה, כתב הכמויות, התכניות  ועפ" ב למתואר ובהתאם

 יקבע,  הכללי  רט והמפ  המיוחד   המפרט   בין   מנוגדות  הוראות   או /ו  סתירה  של   מקרה   בכל

 רטוהמפ   הכללי   המפרט  את  היטב  ולמד  עיין  כאילו  הקבלן   את   רואים.  המיוחד  המפרט

 לא   והקבלן   העבודה  של  היחידות  במחירי  כלול  ל" הנ  במפרטים  המפורט  כל.  המיוחד

 .המפרטים להוראות בהתאם העבודה ביצוע בעד נוסף  תשלום  כל יקבל

 

 היקף המפרט  00.02

כה המיוחד  המפרט  את  לקרוא  וליש  הכללי"  ל"מפרט  הבינמשרדי",  -שלמה  "מפרט 

כי זה מן ההכרח  וכן אין  ולכתב הכמויות  ו/או    לתכניות  עבודה המתוארת בתכניות  כל 

 סף במפרט מיוחד זה .בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנו

 

 התכניות, מפרטים וכתב כמויות, עדיפות מסמכים התאמת  00.03

ומסמ התכניות  קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  הנתונים  על  המידות,  כל  את  המכרז  כי 

או   התאמה  אי  שתמצא  מקרה  בכל  בהם,  המובאים  בתכניות,  והאינפורמציה  סתירה 

א למתכנן  מיד  כך  על  להודיע  עליו  הכמויות,  בכתב  או  הטכני  במפרט  ו  בשרטוטים, 

 למפקח, אשר יחליט לפי איזה תכנית תבוצע העבודה. 

כ לא תתקבל  סופית,  בנדון תהיה  המפקח  טענה  החלטת  על סמך  ל תביעה מצד הקבלן 

 שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל. 

מהנאמר   לגרוע  סדר מבלי  יחשב  זה,  המסמכים    בסעיף  בין  ביצוע  העדיפויות  לצרכי 

 כדלהלן )הקודם עדיף על זה שאחריו(: 

 תכניות  -

 כתב כמויות  -

 מפרט מיוחד  -

 המפרט הכללי  -

 ולצרכי תשלום כדלהלן: 

 כתב כמויות  -

 מפרט מיוחד  -

 פרט כללי מ -

 תכניות  -

 תנאי חוזה  -

 

 

לצורך   בלבד  עקרוניות  תכניות  הן  זו  למכרז  ההצעה  התכניות המצורפות  והגשת  הכרת 
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תכניות אשר תשא יוצאו  הביצוע  לפני  עשויים  למכרז.  ובהן  "לביצוע",  נה את החותמת 

לחול שינויים והשלמות מסיבות כלשהן ביחס לתוכניות שצורפו למכרז. הקבלן לא יבצע 

 התכניות המסומנות "לביצוע".  "יבודה, אלא עפאת הע

 

 אור העבודהית 00.04

גרבי  ( כבידה  ביוב  מערכת  ומערכת סהקמת  שאיבה  תחנת  בישוב טציוני(   שפכים  ילוק 

 .הסועאד חמירה נדרש לתת מענה לגידול האוכלוסיי 

הכוללות   האזרחית  ההנדסה  עבודות  לכל  מתייחסת  זה  במכרז  המפורטת  העבודה 

, חיפוי באבןה, עבודות בטונים, עבודות בנייה, עבודות איטום, עבודות  עבודות עפר וסליל

לרבות ביצוע הולכת ביוב הן    פיתוח וגידור, תשתיותשקטה,  ות ה עבודעבודות מסגרות,  

, צנרת כניסה ויציאה וכן אספקת פרטי צנרת וציוד מכני וחשמלי,  בכבידה  והן בסניקה  

 השאיבה.   תוהרכבתם והרצת הציוד הדרוש להפעלת תחנ

 

 קבלת השטח ע"י הקבלן  00.05

ובדק באופן יסודי    טהפרויקרואים את הקבלן כמי שביקר, לפני הגשת הצעתו, באתר   .א

צנרת   מבנים,  גדרות,  קיימים,  כבישים  והובלה,  גישה  דרכי  בדק  המקום,  תנאי  את 

מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו' ועל יסוד כל זה, ביסס 

 עתו. את הצ

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טעות באבחנה 

 מצדו.

את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע ונוכחות מי תהום ממקור ים  רוא .ב

 כלשהו בקרקע. 

וייעוץ לביסוס   ויידרש דוח בדיקות קרקע  יוכנו ע"י הקבלן בהנחיית המזמין במידה 

 ה ולא ישולם תוספת לכך ונכללו במחיר ההצע

ת וכו', גם  לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, רטיבו 

 שכבות הקרקע התחתונות. כל אם התבטא השוני ב

  

 התארגנות ותחום עבודה 00.06

כפי שיוגדר בשטח   בתכניות, או  יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים  לא  הקבלן 

 ע"י המפקח. 

עצמו שטח התארגנות אחד או יותר, יחד עם זאת מובהר בזאת לקבלן כי  הקבלן יבחר ל 

ובאו תחילה לאשור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר מיקום שטחי ההתארגנות י 

 דו או ממדיהם.לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על י

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר 

 שור המפקח על חשבונו של הקבלן. באי
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 דרכי גישה  00.07

ע הדרכים  וניקיון  תקינות  על  לשמור  הקבלן  וממנו,  על  העבודה  אתר  אל  נע  הוא  ליהן 

מי והכבישים, הכל בהתאם ולסלק  על הדרכים  שיהיה  וכו'  ופסולת  בוץ  או  לכלוך  כל  ד 

 להוראות המפקח. 

דרכ כולל  העבודות,  ביצוע  במשך  הדרכים  את  יתחזק  ויאפשר הקבלן  שהתקין,  גישה  י 

דרכים לפחות  למשתמשים אחרים לנוע בהן בכל עת. עם גמר העבודות הקבלן יתקן את ה

 לרמת האחזקה שבה הדרכים היו נתונות לדעת המפקח עם תחילת העבודות. 

 כל המפורט בסעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד. 

עם בתאום  והמזמין  המפקח  הישוב  וה  נציגי  הדרכים  את  יורשה יקצו  עליהם  שבילים 

 לנוע רכב הקבלן לצרכי ביצוע העבודות. 

כי גישה בנוסף לאלה שהוקצו לו  לן יתקין לעצמו דרלצרכי עבודתו הקב  שויידרבמידה  

המפקח ע"י  שיאושרו  הישוב    בתוואים  שטחים  וועד  ו/או  אחרות  בדרכים  לתנועה   .

 י הקרקעות. חקלאיים יש לקבל אישורי מעבר מהמפקח ו/או המזמין ו/או מבעל 

 

 תאומים כלליים  00.08

מק חברת  )משטרה,  השונות  הרשויות  עם  העבודות  את  לתאם  הקבלן  נת"י,  ורות,  על 

, חברת חשמל, רשות העתיקות, רשות שמורות הטבע וכד'(, כמפורט להלן. כמו  סלקום

 כן מודגש בזאת כי: 

ים  האתר אשר בו תבוצענה העבודות לפי החוזה, פירושו אותם חלקי הדרכים, הכביש .א

הפרטיות,   האדמות  והנחלים,  הנהרות  הדרכים,  שולי  השבילים,  הציבוריים, 

ן וכו' שיידרשו לפי דעתו של המהנדס לביצוע העבודות בהתאם  אדמותיו של המזמי

כני  לפני  לקבל  על הקבלן  כי האתר  לחוזה.  סתו לאתר, אישור בכתב מאת המזמין 

לו התנגד  גורם שיש  כל  ואין  עבודה  ביצוע  לצורך  עיכוב  פנוי  כל  לכך.  כל שהיא  ות 

 ל חשבונו.שיחול בעבודות עקב אי קבלת האישור הנ"ל יהיה באחריות הקבלן וע

הר .ב בהוצאות  הקשורות  וערבויות  אגרות  כולל  ההוצאות  בזמן  יכל  הפינוי  שיונות, 

שיונות יהיו על חשבון הקבלן והם  יהביצוע והוצאות נלוות הנדרשות עקב תנאי הר

 סעיפים השונים שבכתב הכמויות. כלולות בחישוב עלות ה 

 תאום עם הרשויות 00.09

האתר/תו כי  לכך,  מופנית  הקבלן  לב  בבעלות    יא ותשומת  שטחים  בתחום  עובר  הקו 

פרטית או ציבורית. על הקבלן לתאם עם הרשות המקומית את המעבר בשטחים הנ"ל  

  ולהתחיל בביצוע העבודה רק לאחר שקיבל בכתב אישור מהרשות המוניציפלית בתחומה 

 הוא עובר. 

אי הקו עובר לאורך, וחוצה מפעם לפעם, כבלי חשמל על קרקעי ותת קרקעי  והאתר/תו 

נ"ל אישור מראש וכן כבלי טלפון כנ"ל וכן קווי מים וניקוז. על הקבלן לקבל מהרשויות ה 

 כנדרש וכל פעולות התאום ואישור הביצוע יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
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 כללי  .א

מופני הקבלן  לב  את  תשומת  השונות  הרשויות  עם  לתאם  באחריותו  כי  לכך,  ת 

ום מראש עם רשות כלשהי, עוד  ביצוע העבודה. כל עיכוב אשר יגרם עקב אי תא 

בכל  ישא  והקבלן  הקבלן  באחריות  יהיה  עבודתו,  את  הקבלן  החל  נזק    בטרם 

 שיגרם עקב כך. 

הרשוי כי  יודגש  עבודתו.  את  לתאם  הקבלן  על  עמן  העיקריות  הרשויות  ות  להלן 

המפורטות להלן, הינן עיקרי הרשויות המיודעות ואין בכך כדי לפטור את הקבלן  

 עם כל גורם נוסף שיידרש. בצורך בתאום 

 היתר בניה  .ב

כדין   מאושר  בניה  היתר  המזמין  מאת  יקבל  אשר  עד  בעבודתו  יחל  לא  הקבלן 

 . במידה ונדרש-ועדה המקומית לתכנון ובניהומה

 מועצה אזורית עמק יזרעאל  .ג

מועצה    הקבלן  נציגי  עם  יזרעאל,יתאם  אזורית עמק  שיפוט  מקומית    ם שבתחום 

המש ונציגי  העבודה,  העבו מתבצעת  ביצוע  אישור  לקבלת  דרכי  קים  ומיקום  דה 

 גישה בשטחי משקי האזור. 

 ומשטרת ישראל  נת"י .ד

עם   התכנון  תאום  אף  הכבישים  נת"יעל  חצית  אישורי  לקבלת  הקבלן  ידאג   ,

 צ על חשבון הקבלן. התשלום למע"  בהתאם לצורך.

 משטרת ישראל  .ה

עם משטרת  במסגרת תאום חציות הכבישים יתאם הקבלן את ביצוע העבודה גם  

 במידה וידרשו שוטרים, הם יוזמנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  ישראל.

 חברת חשמל  . ו

ויזמין פקוח לפחות   וקווי    3הקבלן יתאם  ליד עמודי החשמל  ימים לפני העבודה 

תת העבו -חשמל  רק  קרקעיים.  תבוצע  החשמל  וקווי  החשמל  עמודי  באזור  דה 

תהיינה   לא  לקבלן  החשמל.  חברת  של  מפקח  כניסת  בנוכחות  עקב  תביעות  כל 

הסיוע   כל  את  החשמל  לחברת  לתת  מתחייב  הקבלן  באתר.  לעבוד  חשמל  חברת 

שרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור  האפ

מנת   על  החשמל  התיאום  עמודי  עלויות  החשמל.  חברת  עבודת  את  לאפשר 

 הנ"ל יחולו על הקבלן.   והפיקוח

 " פרטנר" /קום" / "פלאפון" חברת "בזק" / "סל .ז

העבודה   השונות.  החברות  מהנדסי  עם  בתאום  חשבונו  על  פקוח  יזמין  הקבלן 

בנוכחות   רק  וקווי התקשורת תעשה  שוחות התקשורת  עמודי התקשורת,  באזור 

 השונות.  מפקח של החברות 

 התשלום למפקחים על חשבון הקבלן. 

 חברת מקורות .ח

 בודה בקרבת מתקנים של החברה. הקבלן יזמן פקוח מחברת מקורות בעת ע
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חצית קווי צינורות של חברת מקורות תתבצע ע"פ הנחיות החברה ובנוכחות פקח  

 מטעמה. 

 התשלום עבור הפיקוח על חשבון הקבלן. 

 HOT .ט

על פי הנחיות החברות. במידה  כי ה  HOTחברת  הקבלן יתאם עם   חצייה תתבצע 

 ויידרש מפקח, הוא יוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 ים אחרים רמגו .י

הנחיות   ע"פ  אחר  גורם  כל  או  צה"ל  העתיקות,  אגף  הטבע,  שמורות  רשות 

הפיקוח   עבור  התשלום  הביצוע.  במהלך  חשבויהיה  שיתקבלו  של על  הבלעדי    נו 

 הקבלן. 

 םקרקעיי-מתקנים עיליים ותת 00.10

קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: צנרת מים, ביוב, -הקבלן יבדוק מקום המתקנים התת

, טלפון וכד'. מיקום הקווים המסומנים בתכניות הוא משוער ויש לגלותם חשמל, תאורה

 דות בקרבתם.בשטח לפני ביצוע עבו

התת והכבלים  הצינורות  לגילוי  מיוחדים -החפירות  במכשירים  השימוש  או  קרקעיים 

לשלמות  לצו הקבלן  אחראי  מקרה  בכל  חשבונו.  ועל  הקבלן  באחריות  יהיו  גילויים  רך 

ומנ כל  המתקנים הנ"ל  יפגעו שירותים כלשהם,  כדי העבודה  נזקים מהם. אם תוך  יעת 

 לן. נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקב

טיפול   לגבי  המוסמכות  הרשויות  ולהוראות  להנחיות  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

התת  פעם -בשירותים  מדי  לידיעתו  שיובאו  וכפי  בתכניות  כמסומן  והעיליים  קרקעיים 

 ע"י המפקח. 

חציית   של  הקבל במקרה  יתקין  בכוון  כביש  שינוי  המסמנים  ושלטים  אזהרה  שלטי  ן 

 התנועה ויעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה.

טל או  חשמל  וכבלי  מתקנים  או  ותעלות  צינורות  קווי  חציית  של  ישמור  במקרה  פון, 

ידאג  פגיעה  של  ובמקרה  פעולתם,  כושר  ועל  וכו'  הכבלים  הקווים,  שלמות  על  הקבלן 

 יקונם המיידי.לת

יקבע המפקח   בכל מקרה של חציית קוים מצטלבים או עבודה בקרבת קוים מקבילים 

 את המרחקים בין הקווים הקיימים ובין הקו אשר אותו מניחים לפי התכניות. 

התעלה על יד עמודי חשמל, טלפון, ינקוט הקבלן בכל האמצעים  במקומות בהם תיחפר  

קבלן ידאג לקבלת רשות מאת הרשות המוסמכת הדרושים להבטחת שלמות העמודים. ה

 חרים ויפעל בהתאם להוראותיה.לביצוע עבודות ליד חוטי מתח גבוה, חשמל, טלפון וא 

 קרקעיים. -תשתית תת הקבלן יביא בחשבון כי בגין עבודות ידיים ליד מערכות וקווי  

 לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בעבודות המפורטות בסעיף זה. 
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 סידורי התנקזות זמניים ודה והאתר, הגנה על העב 00.11

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה ועל עבודותיו מפני  

שמש וכו', במשך כל נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, שטפונות, רוח,  

 תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. 

דר לפי  על חשבונו,  ינקוט הקבלן  האמצעיבמיוחד  בכל  רצונו,  ולשביעות  ם  ישת המפקח 

הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות  

ת תעלות זמניות  להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימ

 לפני מסירת העבודה. 

ל ביבש  ושמירתו  האתר  של  זמנית  להתנקזות  העזר  עבודות  לתשלום  כל  תימדדנה  א 

 ותהיינה על חשבון הקבלן. 

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן  

 לשביעות רצונו של המפקח.אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ו 

מסירתו לידי  הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע המבנה ועד ל

 המזמין. 

 קרקעיים-מים תת 00.12

תת  מים  באתר  קיימים  אם  גם  עבודה  כוללים  היחידות  מקור  -מחירי  מכל  קרקעיים 

קיום מפלס  שהוא. רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, ובדק באופן יסודי את  

התת המים  נוכחות  או  כמוגדר -וזרימת  הצעתו  את  לבסס  הקבלן  על  קרקעיים. 

"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לביצוע  מהממצאים הנ

רצופה, התקנת מצעי חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד וכו'.    העבודה ביבש, כולל שאיבה

 קרקעיים לא תובאנה בחשבון.-תנאי העבודה במים תתשום תביעות נוספות הנובעות מ

 השגחה מטעם הקבלן  00.13

מ  .א יהיה  הקבלן  של  כוחו  ותבא  בעל  ורשום  מוסמך  של  הנדס  מקצועי  שנים    10ק 

זה,   בחוזה  הנדרש  מהסוג  עבודות  בביצוע  המפקח  לדעת  מספיק  וניסיון  לפחות 

נדס מטעם  וימצא בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המה

מתן   ללא  מינוי  כל  לפסול  רשאי  והוא  המפקח,  של  מראש  אשור  טעון  הקבלן 

 וקים. הסברים או נימ

וקבוצת   .ב של מודד מוסמך  במשך כל תקופת הביצוע יספק הקבלן שירותי מדידה 

ע"י   שיידרש  עת  ובכל  עבודותיו  לצורך  דיסטומט,  כולל  מלא,  ציוד  עם  מדידה 

המפק לרשות  יעמדו  המודדים  לצורך  המפקח.  שתידרש  מדידה  סוג  כל  למדידת  ח 

 ביצוע העבודה וזאת ללא כל תשלום נוסף. 

 

 קבלןמסופקים ע"י הציוד וחומרים  00.14

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש  .א

 רק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המפקח. 

לציא המפקח  אשור  אי  או  כלשהוא  המפקח ייוד  אחריות  מהם  תשתמע  לא  שורו 

 אחראי הבלעדי לביצוע העבודה. ה  ביחס לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן הינו
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לאטימה   .ב גומי  עוגנים,  ברגים,  אלקטרודות,  כגון  העזר  חומרי  יסופקו  מקרה  בכל 

חשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא  יעל ידי הקבלן ותמורתם ת  מהודוכ

 מרי עזר. ויהיה תשלום נפרד עבור ח 

לא .ג להגיש  ועליו  הקבלן  בהצעת  כלולה  החומרים  המפיהספקת  ששור  את  מות  קח 

אין  העבודות.  לביצוע  החומרים  להשיג  מתכוון  הוא  מהם  הספקים  ו/או  היצרנים 

מקור  יא והעבודה   החומרים שור  החומרים  לטיב  מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת 

 המבוצעת על ידו. 

יעשו  ימהספקת הקבלן    חומריםהדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת    כל ההובלות .ד

ת  ותמורתם  הקבלן  כיע"י  בכתב    כלולה חשב  הנקובות  השונות  לעבודות  במחירים 

 .והקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלום בנפרד בגינם הכמויות

התחייבות   .ה מהווה  העבודות  לביצוע  הקבלן  הצעת  החומרים    מצדו הגשת  כל  כי 

פקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות  שהתחייב לס

 במועד המתאים. 

ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או  ריים שיסופקו  האביזרים העיק .ו

אישור  שוו לפי  )ש"ע(  ערך  ושווי  )ש"א(  איכות  "יובלי  י  של  בתפעול  ומנהל  המפקח 

המתכנן. העמק"   ע"י  יאושרו  הספקים/יצרנים  הוראות    .  מיתר  לגרוע  מבלי 

זה,   בעניין  א המכרז/חוזה  מחייבת  אחר  יצרן  התפעול    שורי תוצרת  יובלי  מנהל  של 

 .  העמק

על הקבלן לקבל אישור לרשימת הספקים בזמן המכרז, ובנוסף לאשר את החומרים   .ז

 המגיעים לשטח בטרם הרכבתם.

לשימ  .ח ומיועדים  זו,  עבודה  במסגרת  יסופקו  אשר  והחומרים  הציוד  מי  כל  ברשת  וש 

 .5452שתייה, יהיו נושאי ת"י  

 

 שם האביזרים  ספק/יצרן

 פלדה  צינורות ע וש"א "צינורות " או ש" / "אברות"

 צינורות פוליאתילן   "פלעד" או ש"ע וש"א/"פלסים"

 אביזרים לצנרת פוליאתילן  "פלסאון" או ש"ע וש"א 

 P.V.Cצינורות  "פלסים"/"פלעד" או ש"ע וש"א

 תאי בקרה טרומיים ומכסים  טיין" או ש"ע וש"א "וולפמן"/"אקרש

 TRSמגופי טריז  או ש"ע וש"א   "רפאל"

 זקף ריתוך, מעברי קוטר  אוגן, מחבר אוגן, מצמד, או ש"ע וש"א   "קראוס"

 , מז"ח שסתומי אויר, שסתום אל חוזר או ש"ע וש"א  "א.ר.י."

 נים וואביזרים מגול או ש"ע וש"א  אורדן

 קשתות מוכנות  או ש"ע וש"א   "אברות"

 1"  - 2בקטרים "  ברזים , "שגיב" או ש"ע וש"א"דורות"

85



 שריפה  זיבר "כוכב" או ש"ע וש"א 

 (,FLYGHTפליגט)(,MONO) מונו

או SYDEX(,סאידקס)SEEPEX)סיפקס  )

 ( NETZSCHנאטצ')

 משאבות בורגיות לביוב 

 סגרים  "זאט" או  ש"ע וש"א 

 

ו"יובלי העמק" יפסלו, ועל הקבלן יהיה    אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המפקח .ט

 במפרט.  לפרקם על חשבונו ולהביא לאתר אביזרים מאושרים כנדרש

 

 אחריות הקבלן לשימוש בציוד ובחומרים  00.15

כל העבודות, החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם שימוש במהלך העבודה לצורך   .א

, שאיבת מים ושפכים ביצועה, כגון: קווי מים ודרכים זמניות, תמיכות, דיפונים וכד'

ועלות מאומה  עבורם  ישולם  לא  הקבלן.  של  ובאחריותו  חשבונו  על  יהיו  ם  כיו"ב 

 כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 

בכל האחריות אם ישתמש בחומרים אשר אינם מתאימים לדרישות    איישהקבלן   .ב

 מפרט זה. 

לו, שסופקו  החומרים  את  לבדוק  הזכות  לקבלן  ניתנת  ייצורם    לפיכך,  בתהליך 

טיב   על  גם  הקבלן  אחריות  תהיה  לידיו  הקבלן  שקיבלם  מרגע  במפעל.  ובדיקתם 

 רים שקבל כאילו שרכש אותם בעצמו. החומ

האלקטרו .ג הציוד  כל  להתאמת  הבלעדי  האחראי  יהיה  והפעלתו  -הקבלן  מכני, 

 בצורה תקינה במשך תקופת האחריות. 

ד קבלת הודעה על תקלה, ותהיה  שעות ממוע  48יבוצע תוך    -כל תיקון אשר יידרש  

 על חשבון הקבלן במשך תקופת האחריות. 

 מעבדה 00.16

מ עם  יתקשר  ביצוהמזמין  לשם  מוכר  באוסד  בשדה  נדרשות  טיב  בדיקות  של  יע  שורו 

 המהנדס. 

 תפקידי המעבדה יהיו: 

 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים  .א

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים .ב

 בדיקות לטיב המלאכה  .ג

 באתר, לפי דרישת המפקח בדיקות שונות  .ד

 סיכום וריכוז יומן הבדיקות  .ה

 המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח. 
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ב היתר  יבוצעו  צנרת ין  בדוד  בדיקות  ריתוכים,  בטונים,  וטיב  עפר  והידוק  טיב  בדיקות 

 ובדיקות לחץ הידרוסטטי כמפורט להלן, בהתאם לדרישות היצרנים או המפקח. 

במעבד   הקבלן  הבדיקות  הוצאות  את  המעבדה יממן  מטעם  שיבואו  בודקים  לרבות  ה 

ובכל עבודה אחרת  ליטול דגימות באתר. הקבלן יסיע בעבודות עפר, בנטילת המ דגמים 

 שתידרש לשם נטילת המדגמים על חשבונו. 

בדיקות   עקב  לעבודה  להיגרם  העלולים  העיכובים  כל  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

 ים בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון.המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצוי

 ניקיון השטח בגמר העבודה  00.17

עת   בכל  העבודה,  מאתר  יסלק  והפסולת  ששיידרהקבלן  החומרים  עודפי  כל  את   ,

 כדלקמן: 

 עודפי חפירה, ועודפי חומרים של הקבלן.  (1

 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח.  (2

והתארגנותו   זר הנוצר בשטח עקב עבודות הקבלן  פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר  (3

 בשטח.

 המפקח.  כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר, ונפסל ע"י (4

 מבנים ומתקנים ארעיים שהוקמו במהלך העבודה. (5

 כל חומר זר ופסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.  (6

 לאתרבודה  העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר הע

ל הרשות  מאושר  זה,  למקום  המובילות  הדרכים  יסולקו,  אליו  המקום  פסולת.  סילוק 

כל אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו    -במקום ובדרכים הנ"ל    להשתמש

 המתאימים ואישור מהמפקח. תהרישיונו הגורמים הנוגעים בדבר, ועליו וקבל את כל  עם

אתר העבודה. חומרים עודפים, כולל עודפי חפירה וחומר  לא תורשה שפיכת חומר בצדי  

, לפי הוראות המפקח, לכל מרחק ממקום  שהוא יסולקו ע"י הקבלן חצוב, מכל מקום  

לשבי )כולל הפיזור(  ועד למקום השימוש או הפיזור  רצון המפקח כמפורט העבודה  עות 

והמחיר    -נוסף     ללא תשלום  -משרדי  -של המפרט הבין   00.05.01.02  -ו  01017בסעיפים  

 יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה כמפורט בסעיפי כתב הכמויות. 

לגרוע מהאמור לעיל, כל עודפי החפירה והחציבה, עפר פסול    ר ספק ומבלי על מנת להסי

 הינם רכוש המזמין. 

 

 שלט באתר  00.18

  העבודות   ביצוע  לתקופת  יתקין  הקבלן,  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  ימים  10  בתוך

  המפקח,  המתכנן,  המזמין  וכתובות  שמות   את ,  הפרויקט  שם   את   הנושא  מידע  שלט

 . והקבלן

 . מגולוונים מצינורות עמודים על ,'מ X  6.00' מ 4.00 יהיו השלט  מידות

 .המפקחו  המזמין י" ע יקבעו המדויק ותוכנו צבעיו מיקומו,  ,צורתו, מבנהו, השלט  נוסח
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  ולא   השונים  יחידהה   במחירי   ללויכ  המידע  שלט   והתקנת   אספקת   עבור  ההוצאות   כל

 . בנפרד עבורם ישולם

 ומספר  כתובתו,  האחראי  העבודה  מנהל  שם  יצוין  ובו  שלט  הקבלן   י "ע  ייקבע  בנוסף לכך

 .שלו הטלפון

 הקבלן יהיה אחראי ליציבות השלט, ויבצע תיקונים בשלט, במידה וידרשו. 

 

 שמירה  00.19

ח וגניבה  נזק  בפני  ולציוד  המתקנים  שמירת  על  גמר אחריות  למועד  עד  הקבלן  על  לה 

 ההפעלה ומסירה סופית למזמין. 

 

 גידור 00.20

וונת מפח צורני מגולוון,  זמין יגודר באמצעות גדר מגולשטח אתר הבניה המאושר ע"י המ

 מ' לפחות עם שער תואם.  2.0בגובה 

 משרד למפקח מטעם המהנדס 00.21

ובגובה   3.0×4.0על הקבלן לספק או להציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות   מ' 

ם מ', עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטימים בפני מי  2.20

 . חדר שירותים אשר יכיל: אסלה, כיור וברז מים. המבנה יכיל ורוח

 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע.

 במבנה המיועד לפיקוח יספק הקבלן למשך זמן הביצוע:  

 ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות.   80×160משרדיים בגודל    שולחנות 2 -

 כסאות.  5 -

       מתלה לתכניות. 1 -

 ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח.   1 -

 . H /BTU 11000מזגן לספיקת קירור של  -

 הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה, לניקיונו היום יומי ולתאורתו בחשמל. 

סנת כלים וחומרים אשר עלולים להינזק מהשפעת  כן יקים הקבלן מחסן מקורה לאח  .

 מזג האוויר.  

ו כל מטרה דס או בא כוחו לשם קבלת דוגמאות א כל המחסנים יהיו פתוחים בפני המהנ

 אחרת.  

המבנים  זה  כל  בסעיף  הקבלן  יהיו   האמורים  חשבו  רכוש  על  ל.  נועל  העבודה  גמר  אחר 

 . באישור המפקח הקבלן לפרק את המשרד והמחסן ולהחזיר המצב לקדמותו

 

 בטיחות וגהות 00.22

של העובדים ושל   על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור כדין על תנאי הבטיחות

 אחרות. צד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק
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והכוונת   שמירה  תאורה,  ותמרור,  שילוט  בטיחות,  גדרות  היתר  בין  יהיו  האמצעים 

למש תשלום  הקבלן,  נציגי  ע"י  ביצוע  תנועה  בשכר,  שוטרים  הצבת  עבור  ישראל  טרת 

לדרישות בהתאם  וכו',  מהבהבים  פנסים  זמניים,  בדבר   מעקפים  הנוגעות  הרשויות 

 וכפוף לאשור המפקח. 

לעיל  כמפורט  הנדרשים  האמצעים  כל  שננקטו  מבלי  פתוחות  תעלות  להשאיר  אין 

 ובהתאם להוראות לבטיחות וגהות של משרד העבודה. 

 

 נזיקין לצד ג'  00.23

 צורך הגדרת אחריות הקבלן לנזקים שהוא עלול לגרום יוגדרו השטחים הבאים: ל

המערכת ושטחים נוספים   י התחנה:למבנ הגדר ההיקפית מסביב  כל השטח המוכל בתוך  

 . מעת לעת מחוץ לגדר כפי שיקבע ע"י המפקח

בגידולי שדה פגיעה  )כגון עקירת עצים או  ניתן לתיקון  ובלתי  נמנע  ישיר בלתי  נזק  ( כל 

 ישולמו ישירות לניזוק ע"י הקבלן על סמך הערכת שמאי מוסמך מטעם המזמין. 

ב קודם )פגיעה בצנרת, פגיעה בשטח חרוש, פרוק  קון או להחזרה למצנזקים הניתנים לתי

ישולם  ולא  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  הנפגע  בקטע  העבודה  גמר  עם  מיד  יתוקנו  גדרות( 

 עבורם בנפרד.

לתחו  מחוץ  שיגרם  נזק  ועל  כל  ידו  על  יתוקן  הקבלן  אחריות  על  יהיה  הנ"ל  הרצועה  ם 

 דה השונים. חשבונו ומחירו יהיה כלול במחירי היחי

של המפרט הכללי    2.28  -ו  2.27תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בנוסף לאמור בסעיף  

)פרק ג'(, מובהר ומפורש בזאת, כי הנזקים שהקבלן מחויב יהיה לשאת בהם, יכללו כל  

 גרום, לרבות נזקים שנגרמו לצורכי העבודה. נזק שי

ביצ לאופן  חלופיים  פתרונות  להציע  רשאי  יהיה  את הקבלן  למנוע  היכולים  העבודה  וע 

לת לחילופין  או  המזמין  הנזק,  רצון  לשביעות  חשבונו  ועל  בעצמו  שנגרם  הנזק  את  קן 

שגרם  הנזק  עבור  פיצוי  לניזוק  הקבלן  ישלם  הנ"ל  מהדרכים  באחד  נקט  ומשלא 

 אמצעות הביטוח. ב

ע"י  תיקונם  ו/או  למניעתם,  שיידרש  אמצעים  ו/או  נזקים,  עבור  התשלום  תנאי,    בכל 

 הקבלן לא יהיה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

 

 ביטוח  00.24

על .א הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  יהיה  -מבלי  הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  חוזה  פי 

על מ-אחראי  הקבלן  דין,  כל  לכל  פי  לפרויקט  קבלניות  עבודות  ביטוח  לעשות  תחייב 

 וזה. הפחות ע"פ נוסח אישור קיום הביטוחים המצ"ב לח 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח  שיקבעו אין בהם משום אישור   .ב

של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע  

לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד ביטוח וסכומים  

 שלישי כלשהו . 

לבי .ג העבו הסכומים  של  המועצה  טוח  רכוש  ולביטוח  הפרויקט(  )שווי  החוזה  נשוא  דות 

 יכללו מע"מ. 
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וקבלני   .ד עובדיו,  מנהליו,  לרבות  מטעמו,  הפועלים  כל  כי  לכך  לגרום  מתחייב  הקבלן 

( ידו  על  שיועסקו  הם  המשנה  אף  יהיו  בעקיפין  או  במישרין  זה(  חוזה  זאת  שיתיר  ככל 

 גבלותיו, ויפעלו על פי תנאי הפוליסות. מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו ומ

)ככל שיתיר זאת חוזה   .ה ידו  הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלני המשנה שיועסקו על 

בדן לקבלן ולצד שלישי  זה( יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או או

המשנה    כלשהו לרבות המועצה ו/או המועצה. אין בעריכת ביטוחים כל שהם ע"י קבלני

 כדי לפטור את הקבלן מאחריות למעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה. 

כספים שיתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לעבודות המתבצעות או לרכוש המועצה ו/או   .ו

וישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק, אלא אם תסכים המועצה, ישועבדו לטובת המועצה,  

 המועצה אחרת בכתב. 

שיערוך .ז הנוספים  הביטוחים  הח  בכל  לנשוא  קשורים  אשר  סעיף  הקבלן,  יתווסף  וזה, 

 בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי המועצה, וכל הבאים מטעמן. 

המוקדם מבניהם, ימציא   במועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת העבודות בפועל, לפי .ח

ח בעלת  ידי חברת ביטו-הקבלן למועצה את האישור על ביטוח קבלנים כשהוא חתום על

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו וכשהוא אינו מסויג.  

)ארבעה עשר( ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בביטוח קבלנים, ימציא הקבלן    14 .ט

את שוב  תחת    למועצה  שלו  בסיפא  מבטחיו  ידי  על  חתום  כשהוא  ביטוח  על  האישור 

 זה מוארך לתקופה, כדלקמן:".   הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור

הקבלן   .י ימציא  סיומה,  עם  או  הביטוח  תקופת  במהלך  מבטח  יחליף  והקבלן  במידה 

זה  תהליך  החדש.  המבטח  ידי  על  חתום  כשהוא  המקורי  האישור  העתק  את  למועצה 

 ור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא החוזה.יחז

ביטוח( הינו תנאי מ .יא )סעיף  זה  תלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן  האמור בסעיף 

ויערוך את הביטוח הנדרש לפי ה  חוזה. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין 

 על פי חוזה זה . 

 דית של החוזה.  הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה יסו .יב

ן  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בהמצאת אישור על ביטוח כאמור לעיל, אין משום מת . יג

הבי  חברת  אם  בין  דין,  פי  על  ו/או  זה  חוזה  פי  על  מאחריותו  לקבלן  כלשהו  טוח  פטור 

כאמור   לידי המועצה  ביטוח  והמצאת  לאו,  ובין אם  נזקים כאמור  על  לפצות  התחייבה 

 טיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. לעיל אין בה כדי לה

המועצה .יד כי  הצדדים  בין  ומוסכם  בי  מוצהר  על  האישור  את  לבדוק  רשאית  טוח  תהיה 

 קבלנים אך לא תהיה חייבת לעשות כך. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן   .טו

התחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא  את הביטוח על מנת להתאימו ל

 כך על המועצה אחריות כלשהי.    תהווה אישור לתקינות הביטוח ולא תחול עקב
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע העבודות נשוא החוזה  .טז

כנדרש,   ביטוח  נייעקב אי המצאת או אי הסדרת  זק שיגרם שא הקבלן בכל הוצאה או 

 עקב כך.  

לגבול   .יז מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  . יח

 בפוליסות. 

    לב בחבות המוצר כל עוד קיימת הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית שמשו  .יט
 לו החבות על פי החוקים.                      

מצהיר   .כ להקבלן  תהיה  לא  ו/או  כי  המועצה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  ו 

והוא   הנ"ל,  עפ"י הביטוחים  לשיפוי  זכאי  נזק שהוא  בגין  ו/או הבאים מטעמן  המועצה 

אמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול  פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כ

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון. 

הוראות  .כא את  הקבלן  המפ  הפר  באופן  המועצה  הפוליסות  זכויות  ו/או  זכויותיו  את  קיע 

ו/או המועצה והבאים מטעמן, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי,  

כספיות  טענות,  ו/או  תביעות  לו  תהיינה  המועצה     ולא  ו/או  המועצה  כלפי  אחרות,  או 

פי המועצה ו/או המועצה  והבאים מטעמן, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כל

 והבאים מטעמן. 

המועצה   .כב תהיה  בחלקו,  או  במלואו  לעיל  המפורט  לפי  בהתחייבותו  הקבלן  עמד  לא 

ב מהם  חלק  או  הביטוחים  את  לערוך  שתוכל(,  )וככל  חייבת  לא  אך  של  זכאית,  מקומו 

ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של   הקבלן ועל חשבונו 

של  המועצ גם במקרה  של הקבלן תחול  ביטוח במקומו  לערוך  הזכות  סעד אחר.  לכל  ה 

 פת החוזה. ביטול הביטוח במהלך תקו

ומאשר  .כג מסכים  הוא  הביטוח,  מחברת  המועצה  דרישת  פי  על  כי  בזאת  מצהיר  הקבלן 

על  ל במקום  המועצה  שם  על  בחירתה,  לפי  פוליסות  או  פוליסה  להעביר  הביטוח  חברת 

וח זכויות  כל  או שמו.  שהפוליסה  מיום  המועצה  על  יחולו  הפוליסות  או  הפוליסה  ובות 

המועצה.   שם  על  הועברו  או  הפוליסות  בפוליסה  הקבלן  זכויות  כל  ההעברה  מיום 

זה שניתן ע חדל  הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור  ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן  ל 

או שהקבלן   הוראות החוזה  פי  על  נשוא החוזה  או  מביצוע העבודות  פירעון  לחדל  הפך 

ברת שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שח

 הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה. 
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ג'   .כד צד  מנועי,    רכב:  –רכוש    –ביטוח  רכב  ביטוח  פקודת  להוראות  חובה בהתאם  ביטוח 

ים לביטוח נזקי צד ג' רכוש וכיסוי רכוש , וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסוי1970-תש"ל

קבלן למילוי מחויבויותיו  לכל כלי הרכב והציוד המכני וההנדסי המשמשים את ה  -מלא  

או למנוף  ביטוחית  כולל הרחבה  לביצוע העבודה  מתקני הרמה מקוריים    עפ"י ההסכם 

ו ברכב  הורח\המותקנים  הבטוח  הקבלן.  של  עבודתו  לצורך  כתוספת  בו  שהותקנו  ב או 

לכלול אחריות כלפי צד ג' עקב נזקי רכוש שנגרמו עקב שימוש בכלי רכב ו/או מנוף ו/או  

כולל מנופים,  מתקני הכל כי המונח "רכב"  גריסה או דחיסה, מוסכם  וכן מתקני  י רכב 

טר  אחריות  מלגזות,  וכן  סוג.  מכל  ממונעים  נעים  כלים  וכן  גוררים  מחפרים,  קטורים, 

 תאונת דרכים על פי חוקי הפלת"ד. לנזקי גוף שנגרמו שלא עקב  

 עבודה בשעות חריגות  00.25

לוח   קיום  הוראות  את  למלא  כדי  אם  נוסף,  תשלום  כל  לתבוע  רשאי  יהיה  לא  הקבלן 

הרשויות המוסמכות וכד', יהיה עליו    מועדי הביצוע לחוזה זה או במידה ויידרש לכך ע"י

עליו   יהיה  או  ליום  פועלים  של  אחת  במשמרת  מאשר  ביותר  או  לעבוד  בלילה  לעבוד 

 בסופי שבוע. 

 למפרט הכללי.  2.50תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות. 

 משנה  קבלני 00.26

 .המתאים  הכספי בסיווג 500  סימול עם יהיה  לעבודה  המורשה  הראשי  הקבלן

  מופנית   הקבלן  לב  תשומת,  לוויםנ ה  במסמכים  זה  ןלעניי  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי

  מסירת   איסור  בנושא,  והשיכון  הבינוי   במשרד  הקבלנים  רשם  ידי  על  שפורסמו  לתקנות 

 .הקבלנים בפנקס רשומים  שאינם משנה לקבלני  עבודה

  והתנהגות   מהימנות  ערעור  לתקנות  בהתאם  כי,  הקבלנים  ציבור   תלידיע  בזאת  מובא"

  משנה   קבלני  ורק  אך  להעסיק  הקבלנים  על  ,1988-ט"תשמ,  במקצוע  למקובל  בניגוד

 ". העבודה  לביצוע המתאימים ובסיווג בענף, כחוק הקבלנים  בפנקס הרשומים

 : התקנות לשון   להלן

 . לאחר  ןהרישיו את  מסב או  מעביר  אינו קבלן (: 8)  2 תקנה

 .וברישיונ  לרעה  שימוש עושה   אינו קבלן (: 9)  2 תקנה

  בשלמותן   עצמו  על   שקבל  עבודות  מוסר  או  מעביר,  מסב  אינו   קבלן (: 11)  2 קנהת

  לא  זה  ןלעניי;  הקבלנים   בפנקס  רשום  אינו  אשר   לקבלן,  בחלקן  או 

  ובין   העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין,  עובדים  בהעסקת  יראו 

  יצועב  מסירת  משום,  כשלעצמה  העבודה  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם 

 . לאחר  עבודה 

 

 בכתב   אישור  ללא  משנה  לקבלן  חלקה  או  ההעבוד  את  להעביר  איסור  שחל  בזאת  מובהר

  המשנה   קבלני  של  ןהרישיו  ונתוני  שמות  את  המתכנן  לאישור  יעביר  הקבלן.  מהמזמין

  צורך   ללא  עיניו  ראות  לפי  משנה  קבלן  לפסול  רשאי  המתכנן.  לעבוד  מתכנן  הוא  אתם

 . הראשי  לקבלן   הסבר/   נימוק במתן
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 אך   מועסקים   להיות  רשאים  החשמל  בעבודות   כי,  יודגש  -  חשמל   לעבודות   משנה  קבלן

  לעבודות   קבלנים  רישום  חוק"ל  בהתאם)  הקבלנים  בפנקס  הרשומים   משנה  קבלני  ורק

  סימול ,  חשמלאות  ראשי  לענף  המורשים (,  תקנותיו  על  1969  -  ט"תשכ  בנאיות  הנדסה

 .להצעתם המתאים כספי בסיווג 160

  מקצועי   אדם  כוח  םשותשבר  לפחות  שנים  10  של  מוכח  ניסיון  בעלי  יהיו  חשמל  קבלני

  ומערכות   נמוך  מתח  חשמל  מתקני,  נמוך  מתח  חשמל  לוחות  של   עצמי  לביצוע  ניסיון  ובעל

 .ביותר מורכבות ועשן אש גילוי

 וותק  בעלי  וחשמלאים  טכנאים,  נתיםמתכ,  ממהנדסים  יורכב  לחשמל  המשנה  קבלן  צוות

  בעל   חשמל  הנדסאי  ייד   על  יבוצע  העבודה   שניהול  להבטיח   ושביכולתו  לפחות  שנים  5  של

 .לחשמל   קבלנית בחברה, לפחות שנים 5 של  בתחום ניסיון

 

 שינויים  00.27

כל שינוי אשר ברצון   ידו.  על  יאושר בכתב  כוחו,  ע"י המזמין או בא  כל שינוי המבוקש 

 .המאושרוגש לאשור המהנדס יחד עם תכנית ההתאמות הדרושות בתכנון המציע לבצע י

 צד הקבלן. נו משמש בסיס לתביעות כספיות מאישור המזמין לביצוע השינוי אי

 

 הוראות תפעול 00.28

לציוד   תפעול  הוראות  של  כרוכה  חוברת  החוזה,  לפי  חובותיו  במסגרת  יספק,  הקבלן 

 רט הכללי. של המפ 311.1.7שהותקן בתחנה, כמפורט בסעיף 

מספר  כתובת,  הציוד,  ספק  של  רישום  את  פרק  כל  יכלול  הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף 

 ם של איש השירות וכן הוראות בטיחות להפעלה ואחזקה של הציוד. טלפון וש

 הרצת התחנה  00.29

ידי   על  הציוד  של  רטובה  הרצה  תערוך  והחשמלי,  המכני  הציוד  כל  של  התקנה  בתום 

תמשך   ההרצה  של   ימים.  30הקבלן.  המקצועיים  נציגיו  יהיו  ההרצה  זמן  כל  במשך 

יו  בציוד,  יטפלו  נוכחים באתר,  הציוד  וספקי  צוות  הקבלן  וינחו את  ודאו העדר תקלות 

 התחזוקה של המזמין. 

 ההרצה תתואם עם המפקח ותבוצע רק בנוכחותו. 

 עבודה זאת כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בגינה כל תוספת. 

מ שכל  לאחר  במשך  רק  תקלות  ללא  תקינה,  בצורה  תפעלנה  התחנה  ימים   14ערכות 

 תימסרנה לידי המזמין.  ותם, התחנאחרונים ברציפות וכנדרש על פי המפרטי

  14ימים האחרונים להרצה תאריך את תקופת ההרצה עד לקבלת    14  -הופעת תקלות ב

 ימי עבודה ללא תקלות וללא כל תשלום נוסף. 

 תנאים מיוחדים  00.30

 ים מוגבלים עבודה בשטח .א

וצרים.   מוגבלים  בשטחים  עבודה  היחידה  במחירי  כלל  כאילו  הקבלן  את  רואים 

ת כל  תוכר  לעבודה  לא  ו/או  מוגבלים  בשטחים  עבודה  על  הקבלן  מצד  ביעה 

 בשלבים.
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 מזג אוויר .ב

רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בתקופת החורף. לא תוכר כל  

להארכתתביעה   תביעה  או  הזמנים    כספית  בטלה  לוח  הצפות,  על  הקבלן  מצד 

 כתוצאה מחוסר יכולת לבצע עקב בעיות מזג אוויר. 

 קרקעיות קיימות -ליות ותת ערכות עיפגיעה במ .ג

תת מערכות  בקרבת  עבודה  היחידה  במחירי  כלל  כאילו  הקבלן  את  -רואים 

  קרקעיות ועיליות, כגון קווי מים, דלק, ביוב, בזק וכו'. לא תוכר כל תביעה מצד

הקבלן על הצורך בעבודות ידיים ו/או האטה בעבודה עקב מערכות אלה, גם אם  

 ית. לא סומנה על גבי התוכנ

 עבודות נוספות  .ד

המפקח וחתימת  המזמין  באישור  יבוצעו  נוספות,  ובכפוף  עבודות  בהתאם   ,

 .מסמכי המכרז וההסכםלהוראות 

 התמורה .ה

לעיל,   שפורטו  והקשיים  הפעולות  כל  עבור  ,  00.03-00.031ם  בסעיפיהתמורה 

ולא    בכתב הכמויות שימלא המציע  תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים

כ בגיןתשולם  בגין    ל תוספת  הוצאות הקבלן  כל  יכללו במחירי היחידה  כן  הנ"ל. 

ההוצאות   וכל  ישראל,  ומשטרת  התעבורה  על  המפקח  עם  רשויות,  עם  תיאומים 

הכוונת התנועה לצורך הביצוע כגון:  הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות  

בנ הנ"ל,  כל  וכדומה.  להכוונה  פועלים  פנסים,  חביות,  לעבודות  מחסומים,  וסף 

נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם  

ובמפ ביטוח,  הכללי  התארגנות,  עבודות  השאר  בין  והכוללים  הכלליים  רטים 

 הוצאות מעבדה וכדומה.

סוג   הגיאוגרפי,  ומיקומו  ריחוקו  השטח,  תנאי  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

ירי היחידה את עלות כל הקשיים העשויים לייקר  הקרקע ומליחותה ולכלול במח

תיכלל   זאת  עלות  בו תתבצע העבודה.  באתר  עבודתו  אותם  את  היחידה  במחירי 

 מציע הקבלן בכתב הכמויות. 

 

 

 חותמת וחתימת הקבלן    תאריך 

 
 עבודות עפר    

 

  : הערות

ה, הכל לפי  בסוף כל יום עבודה ידאג הקבלן לגדר באופן בטיחותי ולהאיר את אתר העבוד  .1

לעיל   האמור  עבור  העבודה,  משרד  ישולםהנחיות  במחירי    בנפרד  לא  כלול  יהיה  ומחירו 

 היחידה  השונים.

בכד .2 בהם  ואין  בלבד  הקבלן  לידיעת  הינן  בזאת  המצורפות  הביסוס  את  הנחיות  לחייב  י 

 המזמין,  המתכנן, המפקח וכיו"ב. 
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ת חוות דעת מחודשת בהתאם  עם תחילת העבודה יזמין הקבלן את יועץ הקרקע לשם קבל

כל ההוצאות לצרכי להמצאת חוות געת לעיל, לרבות     ן(.למצב בשטח )בתאום עם המתכנ

 חפירות ו/או קידוחי ניסיון יחולו על הקבלן ולא תשולמנה בנפרד. 

 

 ות עפר למבניםעבוד 01.01

והנסיבות:  .א הצורך  לפי  ידיים  בעבודות  ו/או  מכניים  בכלים  תעשה  החפירה/חציבה 

נקודות    למידות, לקבלן  ימסרו  בתכניות.  כמצוין  הנדרשים  ולשיפועים  מפרטים 

הש גבולות  להבטיח  לסימון  הקבלן  על  המתוכננים.  המבנים  ימוקמו  פיהן  על  טח 

 וסמך. נקודות אלו ולמקם המבנים בעזרת מודד מ 

אישור   .ב טעונה  הכלים  בחירת  לנ"ל.  בהתאם  יהיה  הקבלן  ישתמש  בו  החפירה  ציוד 

 המפקח. 

למילו .ג טעוןהעפר  באתר   י  המפקח  מבורות    בכתב.  אישור  שהופקה  מתאימה  אדמה 

. בכל מקרה, לא יכיל החומר למילוי: אבנים,  או מהחפירה שבוצעה באתר  השאלה

 גושי חומר מגובשים, פסולת ופסולת אורגנית. 

עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר למקום שיאושר ע"י המפקח על  .ד

 הובלה.   חשבון הקבלן ולכל מרחק

המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות. עוביין  .ה

דרישות סף לחומר למילוי חוזר תהיינה כדלהלן: אחוז    ס"מ.  20ההידוק יהיה    לפני

  25%  –  #4, נפה  100%-50%  –  19, נפה  100%  –מ"מ    37.5ל( עובר נפה  החומר )במשק

על   –ומדד הפלסטיות   30%יעלה על   ל הנזילות לא. גבו25%-5% – #200,  נפה 50% -

8% . 

לפי   .ו א'  סוג  במצע  יבוצע  למבנים  מס'  המצע  הכללי  51פרק  המצע  במפרט  מעל   .

תבוצע בטון  למבני  בהנחיותשכבת    נהומתחת  כמפורט  בטון    הפרדה  לעבודות 

 ואיטום להלן. 

 הידוק עפר  .ז

שמנה, - או  בחרסית  האופטימלית  לרטיבות  ייובש  או  יורטב  עליה    העפר  העולה 

ס"מ ויהודק ע"י    20, יפוזר בשכבות אופקיות בעובי מירבי של  4%בשיעור של עד  

ל   מכה /טון  30.00סבל"ד במשקל    2000מכבש "רגלי כבש"   ממוד    91%  -לפחות 

 .כפולים מעברי מכבש  בשמונה.ו ולפחות טא.א.ש.

עלי - העולה  או  האופטימלית  לרטיבות  ייובש  או  יורטב  החומר  גרנולרי  ה  בעפר 

ודק ע"י  ס"מ ויה  22, יפוזר בשכבות אופקיות בעובי מירבי של  2%בשיעור של עד  

חלק   תוף  בעל  במשקל    2000מכבש  ל  6.0סבל"ד  לפחות  ממוד.    97%  -טון 

 .ו.טא.א.ש.

יהודק - מעורבות  אבן  קרקעות  למילוי  בעפר  לערב  אין  המתכנן.  הנחיית  פי  על  ו 

ס"מ. האבן    15  -ר לאבן מעבובגודל  מנפח העפר הכללי    10%בשיעור העולה על  

ההידוק יבוצע באופן מבוקר, תוך עמידה בדרישות    תעורב בעפר בצורה אחידה.

בדיקות    51מפרט מס'   וביצוע  במעבדה  אפיון העפר  כולל  הבין משרדי,  במפרט 

 ת רטיבות וצפיפות העפר.לקביע
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  20  -הידוק שתית יבוצע על פי דרישות ההידוק כאן. תהודק שכבת שתית בעובי כ -

הידוק. לפני  הצורך  לפי  תיובש  או  ותורטב  תפורר  תחרש,  אשר  רמת    ס"מ, 

 ההידוק כנדרש לגבי העפר במילוי. 

המילוי   - את  יאמת  אשר  מפורט  דוח  יתן  אשר  קרקע  יועץ  להעסיק  הקבלן  על 

הנדרש, לרבות קידוחי ניסיון באם נדרש, המילוי החוזר של היועץ קרקע  החוזר  

יועץ הקרקע וקידוחי הניסיון אשר נדרשים וכל  יועבר לאישור המתכנן, העסקת  

תשולם תוספת עבור    עבודה נוספת נדרשת נכללת במחיר היחידה של המכרז ולא

 סעיף זה. 

 

 עבודות ביבש  .ח

מה   מבלי הכללי  57.0.06-ו  57.0.05בסעיפים    אמורלגרוע  המפרט  הקבלן  ,  של  על 

ביבש בכל    בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה  לנקוטלהקפיד  

  הסידורים כיסוי הסופי ולעשות את כל  ביצוע ה, ועד למהחפירה שלבי הביצוע החל  

למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי  

 וכד'.   תהום

לשביעות רצונו הגמורה    יהיוהאמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש    כל

מו גורם  כל  ושל  המפקח  אליהם  של  השטחים  על  זכויות  בעל  המים.    ינוקזוסמך 

 זה.  סעיףהקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי  

קרקעיים, יתוקנו על  -תכל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שיגרמו עקב הרחקת מים ת

 חשבון הקבלן ובאחריותו. 

תת במים  העבודות  לביצוע  בסע קרקעיים  -התמורה  שוניכלולה  בכתב  יפים  ם 

 .  נפרד ב הכמויות ולא תשולם

  

 כריתת והעברת עצים  01.02

משרדי לעבודות עפר. כל  -במפרט הבין  01013כריתת עצים תבוצע בהתאם לנאמר בסעיף  

ש ובצורה ברורה ויצוין לקבלן. כריתת העצים תחל רק עץ העומד לפני עקירה יסומן מרא

 לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. 

ס"מ ייחשב לצמחיה ויפונה במהלך    15  -הקרקע, קטן ממפני    1.0גובה  כל עץ שקוטרו ב 

 החישוף ופריצת התוואי. לא תעשה אבחנה בין עץ רגיל לעץ מיוחד. 

עצים מתוואי דרך ושתילתם במקום שייקבע ע" י בעל החלקה תבוצע בזהירות  העברת 

של שרות    תוך שימוש בכלים מתאימים או בעבודת ידיים ועל פי הנחיות מדריך מוסמך 

 השדה במשרד החקלאות האזורי. 

 

 בקרת איכות  01.03

עבודות העפר ובעיקר המילוי המהודק יבוצעו עם פיקוח צמוד ובקרת איכות של מעבדה 

במילוי  להתחיל  אין  התקנים.  מכון  כגון  תקינות    מאושרת  שאושרה  לאחר  אלא  שכבה 

שמתחתיה. האופטי  השכבה  המים  כמות  את  העפר,  תכונות  את  תקבע  מלית  המעבדה 

 בעפר המיועד למילוי ואת רמת ההידוק הנדרשת. 
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 זהירות בעבודה  01.04

למבנים   נזק  לגרום  או  לפגוע  לא  מנת  על  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן  על 

פגיעה למנוע  בכדי  קיימים.  דיפון    ולמתקנים  עבודות  הקבלן  יבצע  ובמבנים,  במתקנים 

 רם תחילת העבודה. מכל סוג שהוא.  סוג הדיפון המוצע יאושר ע"י המפקח ט 

בעבור נקיטת כל אמצעי הזהירות אשר צוינו במפרט ו/או נדרשו ע"י משרד העבודה ו/או  

בנפ ישולם  לא  המפקח  ע"י  ו/או  בעבודה  בטיחות  לצורך  ו/או  השונות  הרשויות  רד ע"י 

 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.     

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר 01.05

 כללי  .א

ביצו .1 ויפיק מפה מצבית    ע עבודותטרם  יערוך הקבלן מדידת מצב קיים  העפר 

אישורו   לאחר  ורק  למפקח  תימסר  המפה  הכמויות.  לחישוב  בסיס  שתשמש 

ל הגעה  לאחר  העפר.  בעבודות  להתחיל  רשאי  הקבלן  הקרקע  יהיה  רומי 

הנדרשים תיערך מדידה נוספת שתהיה קודמת לתחילת יתר העבודות במבנה.  

א המדידות  העפר  בהיעדר  כמויות  לעיל  הנזכרות  בן  נפרדת  מדידה  אף  ו 

את תעבורנה  לא  מקרה  ובכל  בלבד  המפקח  ע"י  הכמויות    75%  תיקבענה  מן 

מעורערת ובלתי  סופית  תהיה  המפקח  קביעת  הכמויות.  בכתב  ולא    הנקובות 

 תתקבלנה כל טענות או דרישות תשלום מצד הקבלן.

,  לכל סוגי הקרקע כולל סלעאופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים   .2

, תוך שימוש בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים  לרבות סלע קשה ורציף  

בשטחים    עפר  עבודות  ביצוע  וכן  המזמין,  נציג  ע"י  יידרש  שהדבר  במקומות 

 ומוגבלים.  קשים 

 , כגון: וביצוע העבודה  כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה .3

סימוןנ היקוי,  מדידות,  העבודה  ,  תום  לאחר  והסרתם  זמניים  מבנים  קמת 

הזהירות   כל אמצעי  נקיטת  ידרשו,  עוקפות אם  ודרכים  זמניות  דרכים  ביצוע 

ילוט,  סימון, תאורה,  והתקנות של כל הדרוש למניעת תאונות כגון: גידור, ש 

 דיפון וכיו"ב. 

למניעת   הנדרש  כל  ע   תהיקווביצוע  מים  או  גשמים  מי  של  יליים  וזרימה 

 יבה, ושמירת השטח במצב יבש כל זמן  העבודה.  אחרים, כולל: ניקוז, שא

 . ששיידרנטילת מדגמים וביצוע בדיקות קרקע, וטיב הידוק המילוי ככל 

ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם  בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע   .4

 את כל המפורט להלן: 

כחו  לשמש  המתאים  החומר  וסיווג  צורך,  מיון  יש  באם  והכשרתו  מילוי  מר 

מילוי,  לשמש באתר,  כחומר  גריסה  עד  בערמות  החומר    סידור  לרבות  באתר 

 דרש לשם מילוי ומילוי חוזר.ישי

ופסולת אל מחוץ לאתר  סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש   .א

תשלום  לרבות  המפקח,  ע"י  שיאושר  למקום  לאחסנת    אגרות  העבודה 

 . ששיידרר לכל מרחק העפר, סילוק העפ
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נטילת עפר מערום או מהחפירה וביצוע מילוי או מילוי חוזר כנדרש במפרט,   .ב

 כולל הרטבה והידוק. 

למב .ג שנגרם  הנזק  בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שנגרם  נזק  כל  נה,  תיקון 

קרקעית, בין שהיה ידוע עליה  מראש ובין  -מתקן ו/או מערכת על או תת

רם גרימת הנזק, בתאום עם הרשויות ו/או  שלא, והחזרתם למצב שהיה ט

 בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח. 

למבנים תהיה מ"ק בהתאם   .ד לחפירה  המידה  של    לממדיויחידת  החיצוניים 

חיצונ  בידוד  נדרש  כאשר  יחושבו  המבנה.  המבנה   קירות  של    הממדיםי 

בתוספ  ת  150ת  כנ"ל  יהיה  החישוב  צד.  מכל  עבודה  מרחב  אורטי  יס"מ 

 פנות החפירה תהיינה אנכיות. כאשר ד

במחיר היחידה כלולה החפירה וביצוע המילוי החוזר סביב למבנה מונח   .ה

כלולים במחיר היחידה גם דיפון, חיזוקים, הרחבת  , וכן  ומהודק בשכבות

 למניעת מפולת, ניקוז המים וכיו"ב.  החפירה

 חישוף 01.06

במ"ר  ה התשלום  לצורך  יימדד  האמור  -חישוף  כל  את  לרבות    ויכלול  הכללי,   במפרט 

החי שטח  בכל  וגדמים  עצים  לאתר עקירת  הפסולת  כל  סילוק  לרבות  פירוט  ללא  שוף 

מרחק. בכל  השטח    מאושר  חישוף  עבור  לקבלן  במדידה    –שולם  רומים  את  רואים 

 ס"מ מאלה ש הנמדדו.  20-לעיל כמונמכים ב 1שנערכה עפ"י סעיף א' פיסקה  ראשונה

 

 עבודות ביבש       01.07

תהום והחזקת העבודה במצב יבש כל זמן העבודה לא ישולם בנפרד, וכל  יבת מי עבור שא

ייחשבו ככלולים   בציוד הדרוש  ושימוש  כך, ואספקת  לצורך  העבודות הנלוות הדרושות 

 . בכתב הכמויות 02.010ירה, למעט האמור בסעיף  במחירי היחידה  של החפ

 

 מצעים למבנים בחצר התחנה 01.08

מ של  והידוק  הרטבה  כנדאספקה,  כולל  בעובי  א'  סוג  יבוצע  צע  ההידוק  בתכנית,  רש 

של    15של  בעובי  בשכבות   לצפיפות  א.א.ש.  100%ס"מ  נפח המצע טמודיפייד  ישולם  .ו. 

 צעים כלול במחיר היחידה. כפי שימדד בתכניות בלבד. הידוק שתית מתחת למ

 

 כריתת עצים והעברת עצים  01.09

יחיד לפי  עצים תהייה  כריתת  עבור  לכריתה  המדידה לתשלום  לקבלן  עצים שאושרו  ות 

באתר.  העבודה כוללת כריתת ועקירת העץ וסילוקו אל אתר סילוק    ועקירה ע"י המפקח

 או העברתו ושתילתו במקום אחר בחלקה עפ"י הוראת בעל החלקה. 

 ס"מ.  15 -מ' מפני הקרקע גדול מ 1.0יחשב כל עץ שקוטרו בגובה כעץ י 

 תשלום.מ' לא תימדד ל 1.5 -ת עצים נמוכים מ תשלומי אגרות יחולו על המזמין. כרית
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  עבודות בטון יצוק באתר 
 

 כללי  02.01

פרק לפי  תבוצענה  הבטון  של   02  עבודות  אחרונה  הוצאה  באתר"  יצוק  בטון  "עבודות 

כללי לעבודות בנין", עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן.  טחון ב"מפרט  י משרד הב

 יכון. קירות תומכים יבוצעו לפי מפרט משרד הש

על הקבלן לשכור שירותיו של מהנדס אזרחי קונסטרוקטור אשר יעביר למתכנן המוביל  

והחתכים  ההעמדה  תוכנית  הטכני,  המפרט  עפ"י  לתחנה  קונסטרוקציה  תוכנית  ולזמין 

 ם, לא תשלום תוספת עבור העסקת מתכנן קונסטרוקציה. הכול שלם ומושל

 

 סוגי בטון  02.02

. בריכות לשפכים  למצעים אלא אם כן נאמר אחרת  15  -למבנים וב  30  -סוגי בטון יהיו ב

 . תערובת הבטון תאושר על ידי המהנדס. 40 -ותאי שאיבה יוצקו מבטון ב

 "ר.מ\גרם  400למבנים אוגרי מים יוספו לבטון סיבי ניילון במשקל  

, בשל חום הידרציה גבוה. במידה ויחליט הקבלן    CEMIחל איסור שימוש בצמנט מסוג   •

 SR-N   CEM III/B  –ן ( לבחור בצמנט בעל חום הידרציה נמוך כדוגמת  ) מתכנן הקבל

תוצרת " נשר" או ש"ע , עליו לציין זאת במודגש וכן לתת הנחיות מפורטות למועדי פרוק   

 המוצעת לביצוע העבודה . הטפסנות ובדיקות התערובת 

 . 9ה בהתאמה לחלקי המבנה בדרגת חשיפ  40-או/ו ב 30-תערובת הבטון תהיה בטון ב  •

 . 6"-שקיעת חרוט תקנית לא תפחת מ •

 מ"מ   19גודל אגרגט המרבי בבטון היה  •

אוויר   • ,כולאי  אטימות  משפר  כגון  לתערובת  תוספים  יפרט  הקבלן(  מתכנן   ( הקבלן 

 ,סיביים וכיו"ב.  

 ור לשימוש בעפר פחם חל איס  •

 ובים.תנאי בקרה נחותים יורשו רק בבטון רזה, שאר סוגי הבטון יוכנו בתנאי בקרה ט

ברכבים   לאתר  ויובל  בטון  לייצור  מאושר  במפעל  יוכן  מתאימים  ותנאים  הבטון 

 ומאושרים לשם כך. הבטון לעמודי וגג המבנה יוצק באמצעות משאבות בטון.

 

 עיגון חלקי מתכת בבטון  02.03

י היציקה יותקנו בתבניות במקומם המדויק כל חלקי המתכת שיש להתקינם בבטון  לפנ

בסיסי מעקות, לולבי פלדה, סולמות, עוגנים, קטעי צינורות וכו'.   כגון: מסגרות למכסים,

במקומם   היטב  ייקבעו  אלה  כל חלקים  ובשעתה.  היציקה  לפני  תזוזתם  למנוע  כדי 

גע עם בטון ינוקו היטב מכל שמן, שומן,  השטחים של חלקי המתכת העתידים לבוא במ

 כל לכלוך אחר. צבע, לכלוך, חלודה מתקלפת, מלט או בטון שנדבקו אליהם ומ

 הבטון ימולא וירוטט היטב נגד כל השטחים של החלקים המושקעים בו. 
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 ליציקה  כנותה 02.04

מיד לפני הנחת הבטון יהיו פני השטחים, שעליהם או נגדם יונח הבטון, חופשיים ממים  

היטב   להרטיב  יש  עפר.  רגבי  או  אבנים  בנין,  שברי  בוץ,  חפירות  הפני  את  עומדים, 

 חות לא תשאב מהבטון הטרי. ח הבטון, כך שהלמצעים שנגדם יונ הו

 

 שימת הבטון 02.05

במקרה של יציקת בטון כנגד אדמה יישפך הבטון בזהירות כדי שלא יפגע בשלמות דופן  

רגבי לנפילת  או  למפולות  יגרום  ולא  אמנם    החפירה  אם  הבטון.  תערובת  לתוך  אדמה 

רגבי האדמה   יוציא את  יציקת הבטון,  את  יפסיק הקבלן  כך,  לתוך החלל  יקרה  שנפלו 

המהנדס,  רצון  לשביעות  אדמה  מרגבי  המקום  את  וינקה  בבטון  חלקי  באופן  הממולא 

 לא ישולם בנפרד.ר הנ"ל  עבו

ביבש, אל יציקות הבטון תעשנה  וכל  כן ברשותו  אסור להניח בטון במים,  אישור א אם 

בטו  להניח  אין  המהנדס.  אשור  טעונה  תהיה  הבטון  הנחת  ושיטת  בכתב  המהנדס  ן  של 

 במים זורמים ואין לתת למים זורמים לפעול על הבטון בטרם התקשה. 

 

מ  ,כאשר היציקה נעשית בתבניות גובה הנפילה החופשי של הבטון לא יותר    2.0  -יהיה 

יותר, יש להשתמש בשוקת יציקה או צינור העשוי גומי,  מ'. במקרה של יציקה מגובה רב  

מ'. עובי    2.0ת או הצינור לא יעלה על  כך שגובה הנפילה החופשי של הבטון מקצה השוק

פני השכבה יהיו אופקיים  ס"מ ו  60כל שכבה יצוקה בקירות וקורות גבוהות לא יעלה על  

ת מתחתיה עדיין רכה. יש בקירוב. כל שכבה נוספת של בטון תונח כל עוד השכבה הקודמ

 להקפיד שלא יתהוו חללים או בועות אויר בתוך הבטון. 

בשיטה   יעבוד  מכזו שתבטיח שבשום מהקבלן  יותר  היצוק  יושהה הבטון  לא   45  -קום 

 דקות עד ליציקת בטון חדש נגדו. בזמן יציקת הקירות יש להקפיד על הדברים הבאים:

של (1 בקיר  יציקה  בהפסקת  צורך  של  מקרה  בתכניותבכל  כמפורט  עם    ,א  לתאם  יש 

 המהנדס את מפלסי הפסקות היציקה. 

התפר  (2 בין  ברציפות  יוצקו  שנקבעו  הבטונים  או  בתבניות  המסומנים  ע"י  ים  מראש 

 המהנדס ובשום אופן לא תורשה כל הפסקה ביציקות אלו.

 

 טמפרטורה של הבטון בעת יציקתו 02.06

מ  נמוכה  בטמפרטורה  בטון  לצקת  צלסיוס.  4  -אין  התערובת   מעלות  של  הטמפרטורה 

מדי של מעלות צלסיוס, וזאת כדי למנוע התקשרות מהירה  32בעת היציקה לא תעלה על 

 הבטון כתוצאה מיצירת חום רב מדי בעת התקשרות הצמנט.

שהקבלן   הבטון  של  הטמפרטורה  להורדת  האמצעים  תהיה    שיידרכל  תמורתם  להם, 

בכתב ה הנקובים  לבטונים  היחידה  במחירי  לכל   ,כמויותכלולה  זכאי  יהיה  לא  והקבלן 

 תוספת תשלום בגינם )כולל יציקות בלילה(. 
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  תטפסנו/תבניות 02.07

  דמה :קה

הקבלן ) מתכנן הקבלן ( יגדיר את שיטת ביצוע הטפסות לרבות תוכנית טפסנות למבנה  

 בכדי לקבל פני בטון חלקים. 

   תחל איסור על שימוש בחוט שזור לקשירה טפסנו

 יצוין במפורש רק לאחר אישור הפיקוח .   תמועדי פרוק טפסנו

 

 תבניות הקירות וצדי קורות  02.07.1

ה  לצידם  והחיצוני  התבניות  מצופים  פנימי  יהיו  והקורות  הקירות  של 

התבניות   חלק.  בטון  שטח  לקבל  כדי  עץ  בלוחות  או  פלדה  בפח  בדיקטים, 

ואין המהנדס  אשור  את  שיקבל  מיוחד  תבניות  בשמן  הקמתן  לפני    יימרחו 

להשתמש למטרה זו בסולר או בכל חומר אחר שיפגע ביישום צפויים או חומרי  

 בטון.איטום על פני משטחי ה

ואחיד,   חלק  שטח  יהוו  סדקים    ללאהלוחות  ללא  לזה  זה  ויהודקו  מדרגות 

לשני   אחד  מתאימים  אינם  שמקצועותיהם  בלוחות  ישתמשו  לא  וחריצים. 

סדקים   ביניהם.  סדקים  להיווצרות  מצומצם  והגורמים  במספר  שיתהוו 

 ייסתמו ע"י סרגלי עץ עד לאטימות מלאה של כל שטח הדפנות. 

יסודרו שיתאפשר  התבניות  תבניות    באופן  של  לתמוטה  לגרום  מבלי  פירוקן 

 שלמות וחלקות. ו יישארהחלקים השכנים, ושפאות הבטון  

מיוחד   פתח  יוכן  או  של התבניות  ביותר  הלוח התחתון  ישוחרר  היציקה  לפני 

 הוצאת הלכלוך שהצטבר בתחתית.  לשם

שירת  אסור בהחלט להשתמש בתבניות לקירות וקורות בחוטי קשירה, אלא לק

מים, עם  במגע  באים  ושאינם  גלויים  יישארו  שלא  מבנים  אדמה.    דפנות  או 

חלולים   ריחוק  מוטות  ישמשו  הדפנות,  בין  המדויק  המרווח  קבלת  לשם 

מתיח  ברגי  להברגת  באומים  בקצוות  בצד  המצוידים  דומה.  סידור  או  ה 

"מ  ס  3החיצוני של הבורג יולבש בין המוט לבין התבנית, חרוט )קונוס( בקוטר  

הנשאר    4ובאורך   והשקע  התבניות  פירוק  בשעת  יוצא  זה  חרוט  לערך.  ס"מ 

 או ש"ע.  300ימולא בסטרקצ'וריית  

אשור   טעון  יהיה  הדפנות,  בין  הרווח  והבטחת  התבניות  לקשירת  אמצעי  כל 

בהם  המהנדס   שישתמשו  קשירה  אמצעי  כל  היחידות.  במחירי  וכלול  מראש 

מים   עם  במגע  הבאים  לבטונים  שבצד  בתבניות  להבטיח  צריכים  אדיהם,  או 

כמות שומרי המרחק    ס"מ או יותר   4הפונה למים או לאדמה יהיה מרחק של  

תפחת   ל    10לא  פני  מ"ר  1יח'  לבין  שהוא  ברזל  כל  בין  לתוכניות,   בהתאם   ,

חרושתי עשויים    ברזל יורחק מהקירות במידות הדרושות ע"י מרווחהבטון. ה

. התבניות יוחזקו במצב רטוב כל  יב יצוקבטון יצוק מתאים לעומסים בכל רכ

 זמן היציקה ואחריה עד להסרתן.

וכיו"ב   ,אבנים טבעיים  חל איסור על שימוש באריחי ריצוף אבנים משתלבות 

בשימ  איסור  יחול  כן  כמו   , מרחק  מחומריים  כשמורי  מרחק  שומרי  על  וש 

 פלסטיים.  
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הפנימיו ובדפנות  גובהו  לכל  אחת  בבת  יוקמו  פתחים  תבניות הקיר  יושארו  ת 

ה שיסודרו  על  יזמניים  יעלה  לא  אופקי,  בכוון  בניהם  והמרחק  מ'.    2קפית 

יהיה כזה שתמנע הפלת הבטון מגובה העולה של   בכוון אנכי  מרחק הפתחים 

 שני מטר. 

 פירוק תבניות 02.07.2

או  הת הבטון  למבנה  נזק  גרימת  אי  לתקופה שתבטיח  במקומן  יישארו  בניות 

 לצורתו מפירוק מוקדם מדי. 

יהיה    אל זאת  עם  יחד  המהנדס.  של  מפורש  אשור  בלי  תבניות  שום  יפורקו 

להקים   יידרש  והוא  עת,  בטרם  תבניות  יפורקו  אם  היחידי  האחראי  הקבלן 

 ה זו. מחדש ועל חשבונו על חלק מבנה אשר יעורער מסיב 

גמר   בין  המינימלית  הזמן  תקופת  וזעזועים.  תנודות  ללא  ייעשה  הפירוק 

ה  התחלת  לבין  אולם  היציקה  בנין,  לעבודות  הכללי  במפרט  נתונות  פירוק 

 תמיכותיהן פרק זמן נוסף. המהנדס יוכל להורות להשאיר את התבניות ו

עד   של  יצוקים בתקופה  על אלמנטים  יום לאחר    28מידת ההעמסה המותרת 

 היציקה תעשה בתאום עם המהנדס. 

 

 גמר פני בטונים 02.08

 קורות וצדיגמר קירות  02.08.1

יק התבניות  פירוק  הקשיאחרי  חוטי  את  הקבלן  עד  צץ  מהבטון  הבולטים  רה 

של   של    30לעומק  )קונוסים(  החרוטים  את  יוציא  הבטון,  מפני  לפחות  מ"מ 

במלט  הנוצרים  החללים  את  וימלא  הריחוק,  פ-מוטות  מתכווץ.  בלתי  ני  צמנט 

הקירות צריכים להיות חלקים ואחידים ללא מדרגות. יש להסיר את הצילועים  

טון כתוצאה מסדקים בין דפנות התבניות, ולעשות את כל  )גראטים( שנשארו בב

מילוי חורי החרוטים, על מנת לשוות   וכן  02.02.10התיקונים הדרושים לפי סעיף 

 לשטחי הבטון פנים חלקות ומראה אחיד.

בטונים מחוץ    שטחי  בבליטות  הרצפות  פני  כגון  תבניות,  כנגד  יצוקים  שאינם 

 לדה. למבנים יוחלקו החלקה מוחלטת בכף פ

 יישור הרצפה ופני תקרה וגגות 02.08.2

בקרש   והדוק  גרוד  ידי  על  היציקה  בעת  ייושרו  והגגות  התקרות  הרצפות,  פני 

הש על  שמירה  תוך  הרצפה  י ישר,  פני  יוחלקו  היציקה  בגמר  הנדרשים.  פועים 

 או במלאג' עד לסגירה מוחלטת של סדקי התיישבות.  ליקופטר""בה

רות  גד תבניות, כגון פנים עליונים של קושטחי בטונים נוספים שאינם יצוקים כנ

 יוחלקו החלקה  בכף פלדה. 
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 אשפרת הבטון 02.09

במצב רטוב החל מרגע התקשות    באופן רציף  , יוחזקוכל חלקי המבנה העשויים מבטון

ימים   10במשך    שעות לאחר גמר היציקה,  2-6  -מי התערובת כ  המצוין בהעלמות  הבטון

הקבלן חייב לדאוג להספקת מים רצופה בלחץ    לאחר יציקתם, או לפי הוראות המהנדס.

לכ  יפעיל  מספיק  או  מתאים  מיכל  יתקין  בכך,  צורך  יהיה  ואם  האשפרה  תקופת  ל 

 משאבה.

לאח הראשונים  הימים  בשלושת  תבוצע  המבנים  וגג  רצפת  היציקה  אשפרת  גמר  ר 

או  תנועה  כל  לא תורשה  זו  רצוף. בתקופה  באופן  רטוב  במצב  ע"י החזקתם  וההחלקה 

ת תבניות או פיגומים מעל לרצפה. לאחר שלושת הימים תכוסה הרצפה בשכבת חול  הקמ

ימים נוספים. כל התבניות,   7יוחזק באופן מתמיד במצב רטוב במשך ס"מ. החול  5בעובי 

אך ורק מעל שכבת החול הנ"ל. הוצאת החול תבוצע רק לאחר גמר הפיגומים וכד' יוקמו  

 פירוק התבניות.יציקת כל הבטון בשאר חלקי המבנה ו 

 

 תיקון בטון פגום  02.10

 כללי  02.10.1

ש בכדי  הבטונים  בפני  הליקויים  כל  את  לתקן  חייב  פנים  י הקבלן  יווצרו 

פועלים מאומנים ע"י  יבוצע  פני הבטונים    המתאימים לדרישות המפרט. תיקון 

נוצקו   אשר  הבטונים  בפני  הפגמים  תיקוני  את  להשלים  יש  המהנדס.  בנוכחות 

תוך   תבניות,  ניתן  שע   24נגד  כאשר  למקרים  פרט  התבניות,  הסרת  לאחר  ות 

 אשור לנהוג אחרת. 

פגום   או  מפורר  ובטון  חצץ  כיסי  המכיל  בטון  שהיא,  סיבה  מכל  שניזוק  בטון 

הד לקווים  עד  ולהשלימו  לחצבו  שיש  אחר  ויוחלף  -רושיםבאופן  יורחק  יוסר, 

מתכווץ,בבטון   בלתי  שקע  פולימרי  למלא  יש  כן,  כמו  להלן.  שיפורט  ים  כפי 

בבטון. במקומות שגבנונים או בליטות    עמוקים מדי החורגים מגבולות הסיבולת 

פתאומיות יוצאים מפני הבטונים, יש להורידם ע"י סיתות ושחיקה עד שהפנים  

 יובאו לגבולות המותרים. 

 

 וע התיקונים ביצ 02.10.2

יהיו   הבטונים  לתיקוני  המשמשים  הביצוע  ואופני  הסדורים  החומרים,  כל 

המ אשור  היצרן  הנדסטעונים  הוראות  פי  על  צריכים  ויבוצעו  המילויים  כל   .

להיות עשויים תוך הידוק ללא חללים פנימיים, דבוקים היטב לדפנות החורים  

אופן השימוש    בשותו. יי וחופשיים מסדקי התכווצות לאחר הבשלת המילוי והת

יהיו   המתוקנים  השטחים  פני  המהנדס.  ובאשור  היצרן  הוראות  לפי  בתוספים 

 ומיושרים עם שטחי הבטון שמסביבם, ובעלי אותו מרקם וצבע.   חלקים

כמפורט   אשפרה  יקבלו  בתיקונים,  מותז  מלט  ושל  יצוק  בטון  של  השטחים 

 .02.09בסעיף המתאים של "המפרט לעבודות בנין" וסעיף 
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הקבלן יבצע את התיקונים בחומרים פולימריים    ,על ידי המפקח  שויידרבמידה  

ה  ובעלי  מתכווצים  כסטקצ'וריית  בלתי  מעולה  רפ"    300ידבקות  "סיקה  או  או 

סעיף   לפי  בבטון  התיקונים  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל  וסעיפי    02.10ש"ע. 

 המשנה שלו, יהיו על חשבון הקבלן. 

אינו  זה  בסעיף  עם    כל האמור  מבנים  לדרוש הריסת  של המהנדס  בזכותו  פוגע 

של   המתאימים  בסעיפים  כמפורט  נחות  או  פגום  לעבודות  בטון  כללי  ה"מפרט 

 בנין".

 

 גומחות וחורים 02.11

בהתאם  הדרושים  והחורים  המגרעות  כל  את  וכן  הפתחים  כל  את  בבטון  יעצב  הקבלן 

א ויהיה  וכד',  מתכת  חלקי  עיגון,  ברגי  הכנסת  בשביל  ולמיקום לתכניות  למידות  חראי 

להרכבה.  המיועדים  לחלקים  התאמתם  לשם  האלה  והחורים  הגירועים  כל  של  הנכון 

 הקבלן יתקן על חשבונו כל שגיאה או אי התאמה בעיצוב חורים וגירועים כנ"ל. 

לפני   המהנדס  ע"י  הוזמנו  ולא  בתבניות  סומנו  שלא  בבטון  וחורים  מגרעות  אותן  רק 

לאחר  ,היציקה יוזמנו  שהי  ואשר  מבלי  הבטון,  מקום  ייציקת  להשאיר  אפשרות  תה 

קומפר ע"י  וייחצבו  ייקדחו  התבניות,  בתוך  למידות  עבורם  אחרים  באמצעים  או  סור 

והמינימליות שיידרשו. מוטות בר ייחתכו בהמדויקות  אמצעות  זל הזיון בשטח החורים 

ה חשבון  על  תמולא  יתרה  חציבה  כל  המהנדס.  הוראות  לפי  רק  אצטילן,  קבלן.  מבער 

 תערובת הבטון למילוי כנ"ל תקבע ע"י המהנדס במקום. 

בחומר פולימרי  וות והמקצועות של הפתחים  לאחר גמר הקדיחה והחציבה, ייושרו הקצ 

ויוחלקו בכף פלדה עד לקבלת פינות ושטחים חלקים בהחלט וישרים בכל   בלתי מתכווץ

ייק הכוונים עד להתלכדות עם השטח הסמוך לפתחים.   מקרה  הפתחים  בכל  גודל  בעו 

העוגנים  לחיזוק  ונוחה  מספיקה  עטיפה  שתתקבל  כך  המהנדס  ע"י  ועומקם  והחורים 

 ך המבנים. בתו

תמורה עבור קידוח חורים ועיבודם, כולל חיתוך אוטוגני של מוטות זיון, אם יידרש, הכל  

אם  רק  מראש,  מוסכם  כולל  סכום  או  יומית  עבודה  לפי  לקבלן  תשולם  מעלה,  כאמור 

חורים,   הוזמנו עשיית  שעבור  במפורש  נקבע  הבטון.  יציקת  גמר  לאחר  המהנדס  ע"י 

כד' בבטון, הנראים בתכניות או שהמהנדס הורה על עשייתם פתחים, גירועים, חריצים ו

ת ותמורתם  בנפרד  ישולם  לא  היציקה,  לבטונים  לפני  היחידות  במחירי  כלולה  היה 

 הנקובים בכתב הכמויות. 

 תפרים בבטון  02.12

יבצע   מצד  הקבלן  הבטון  יציקת  ע"י  יווצרו  התפרים  בתכניות.  המסומן  לפי  בבטון  תפרים 

 ארתו עד להתקשרות ויציקת הבטון מצידו השני של התפר.אחד של התפר בתבניות, הש 

ו  ואופקי,  ישר  בשטח  היציקה  את  לגמור  הספיק    4-3  -יש  בטרם  היציקה,  אחרי  שעות 

רשת פלדה ולשטפו בזרם מים חזק  הבטון להתקשות לגמרי, יש לגרד את פני הבטון במב

ת אבני האגרגט כדי להרחיק את משקע מי הצמנט ולהוציא את החומר הדק עד כדי הופע

 הגס על פני השטח. 

סיתות   ע"י  לעיל  כמתואר  ולחספסו  לנקותו  יש  להתקשות,  הספיק  שהבטון  במקרה 

 באיזמיל ובמברשת פלדה, עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח. 
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 1צמנט בעובי של  -המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט  לפני

ל הצמנט  יחס  אשר  המים  ס"מ  מנת  גס.  אגרגט  ללא  הנוצק,  בבטון  כמו  יהיה  בו  חול 

היא כמו בבטון.   גם  זה תהיה  על שכבת למצנט במלט  לצקת מיד  יש  את הבטון החדש 

 יה. י המלט בעודנה טר

 

 סיבולות 02.13

 לקי בטון יהיו כדלקמן:הסטיות המותרות בח

 המבנה: יקוו סטייה מתנוחת  .א

 מ"מ  10   מטר  5במרחק עד 

 מ"מ  20   מטר   15במרחק עד 

 סטייה מגודלם ותנוחתם של פתחים:  .ב

 מ"מ  5    ברצפה ובגג  

 ביים של חלקי מבנים:וסטייה מע .ג

     -0 +, 2      סטייה מעובי הקיר  

 ס"מ 

     -0 +, 2      סטייה מעובי היסוד  

 ס"מ 

 ס"מ  -0.5 +,  0.5   טייה ממפלס פני היסוד העליונים  ס

     -0 +, 1      סטייה מעובי הרצפה  

 ס"מ 

 -0.5%  , +0.5%  ברצפה ובגג    פוע הדרושיסטייה מקומית מהש 

 סיבולות בכיסוי מוטות הזיון: .ד

 מ"מ  3   ס"מ   2.5כיסוי עד 

 מ"מ  5   ס"מ   5  - 2.5כיסוי 

 זיון: סטייה ממרחקים שבין מרכזי מוטות ה .ה

 מ"מ.  20  -הסטייה המותרת 

כנד הזיון  וכמות  המוטות  מספר  על  שמירה  תוך  רק  תורשינה  לפי הסטיות  רש 

 התכניות. 

 
  – כלונסאות 02.14

 ייצוב בבנטונייט יבוצעו בהתאם להנחיות הבאות:  כלונסאות ללא

את   02.14.1 לבצע  המסוגל  חזק  ציוד  עם  בלבד.  מאושר  קבלן  ע"י  יבוצעו  הכלונסאות 

בקטרים בביצוע    העבודה  מנוסה  להיות  הקבלן  על  המתוכננים.  ובעומקים 

וד מתאים לכך שיאושר ע"י מהנדס  כלונסאות בלי שימוש בבנטונייט ומצויד בצי

 הביסוס. 

קרקעיים ומצויד  -על הקבלן להיות מנוסה בקידוחים בקרקע חולית ובמים תת

 בציוד המתאים לכך. 

למנו 02.14.2 כדי  סגורים  במקדחים  זו  לעבודה  יצטייד  מהמקדח.  הקבלן  חול  נפילת  ע 

 קוטר המקדח יהיה זהה לקוטר המפורט בתוכנית. 
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הקידוח   02.14.3 של  העליונות  באופבשכבות  לחפור  צורך  להיות  ולסלק  עשוי  מקומי  ן 

 מכשולים כגון אבנים, שורשים וכו' מהקידוח. 

שתחתיתו תחדור    ,מ'  1-2יש להכניס צינור מגן בחלק העליון של הקידוח באורך   02.14.4

בקידוח עד גמר היציקה. במקרה של נזילת    ר יישאור המגן  לשכבה הטבעית. צינ 

בנטונייט( ללא  )בקידוח  הקידוח  אל  לתוך    ,מים  המגן  צינור  את  להעמיק  יש 

 החרסית הטבעית עד לאיטומו של הקידוח.

מטעמו 02.14.5 )והמהנדס  הכלונסאות,  -הקבלן  עומק  את  יוודא  באתר,  צמוד(  מפקח 

ומרכזיותם בתחילת ה )בעזרת פלסים(  ובגמר המטר הראשון.  אנכיותם  קדיחה 

מ   הקידוח המבוצע יותר  יסטה  המרכז המבוצע   1%  -לא  יסטה  לא  כן    מהאנך, 

 קוטר הכלונס מהמרכז המתוכנן.  3%  -מעל ל

חתך   02.14.6 אחר  מעקב  לערוך  המבנה.  של  בקצוות  הקידוחים  את  תחילה  לבצע  יש 

מלוי   לתוך  או  טבעית  שכבה  לתוך  חודרים  הקידוחים  שכל  ולוודא  הקרקע 

. יש להקפיד על החדירה לשכבה הטבעית או הנדרשת. גם אם יהיה צורך  כנדרש

 תוכנן ומעל המפורט לעיל באשור המהנדס. להעמיק את הכלונסאות מעל המ

הקידוח   02.14.7 השלמת  תאפשר  לא  אחרת  הפרעה  כל  או  חולית  לשכבה  חדירה  אם 

ולמהנדס   המתכנן  למהנדס  מיד  להודיע  יש  סביר,  ובקצב  המתוכנן  לעומק 

 קבל הנחיות משלימות. הביסוס ול

יעלה על המרחק החופשי   02.14.8 כלונסאות סמוכים לא  בין תחתית שני  הפרש הגובה 

 יהם.בינ

 יש לנקות היטב את תחתית הקידוח ע"י מקדח שטוח.  02.14.9

לפחות   02.14.10 למהנדס  להודיע  לקדיחת    48יש  העבודות  תחילת  לפני  שעות 

 הכלונסאות. 

הכ 02.14.11 בעל  באתר,  צמוד  הנדסי  בפיקוח  יעשה  הקידוחים  מקצועית  ביצוע  שרה 

המפורט   הוראות  קיום  יוודאו  העבודה,  מהלך  בכל  נוכח  יהיה  אשר  נאותה, 

 כל כלונס וידווח למהנדס הביסוס על ממצאים בזמן ביצוע. ויאשר יציקת 

 קבלת דוחות בכתב על עומקים מבוצעים הינה תנאי לאישור היסודות. 

ך הקדיחה, סוג  יש לנהל יומן עבודה עבור כל קידוח בנפרד ולציין בו את תארי

הקרקע   שכבות  סוגי  רישום  הקידוח,  וגמר  תחילת  מפלסי  הקודחת,  המכונה 

-קידוח בצרוף עובי השכבה ומפלסי תחילה וסוף מפלס מים תתאליהן חדר ה

הבטון   כמות  חישוב  קיים,  אם  ובהקרקעיים,  בפועל  לכמות  שנצרכה  שוואה 

 אם היו ואשור המהנדס לגבי כשרות הקידוח. -התיאורטית הנדרשת. תקלות

לפני   נוספת  ופעם  הקדיחה  תום  עם  מיד  הקידוח  עומק  ירשום  באתר  המפקח 

 היציקה, כדי לוודא היעדר מפולות.

יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקידוח והניקוי, אם יש   02.14.12

הבטון בהספקת  הקידוח    עיכוב  את  להפסיק  יש  שלם  כלונס  ליציקת  הדרוש 

 את גמר הקידוח עד סמוך למועד היציקה.מטר מעל התחתית ולעכב   1.0לפחות 

אין להשאיר קידוח פתוח למשך הלילה מחשש למפולות, אלא באישור מהנדס   02.14.13

 מ' באורך הכלונס.  1.0הביסוס. במקרה כזה, תידרש העמקה נוספת בשיעור של 
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ותקנו שומרי מרווח )"ספייסרים"( מתאימים. קשירת כלוב הזיון  בכלוב הזיון י 02.14.14

ו הכלוב  הרמת  כאורך  תאפשר  יהיה  הזיון  אורך  עיוותים.  ללא  הצבתו 

פחות   ב  0.5הכלונסאות  קטן  יהיה  הזיון  כלוב  קוטר  מקוטר    10  -מ'.  ס"מ 

 הקידוחים. 

על   יש להקפיד  הקידוח.  בדפנות  פגיעה  ללא  מנוף  בעזרת  הזיון תעשה  התקנת 

 מרכזיות כלוב הזיון בקידוח. 

ב  02.14.15 לפחות  של  באיכות  יהיה  דולומיטי  40  -הבטון  גבוהה  )אגרגט  עבידות  עם   )

 " צינור  6)שקיעת קונוס בשיעור של  ליציקה באמצעות משפך עם  (, המתאימה 

 מרכזי או משאבה. 

יציקת הכלונסאות תהיה רצופה ותעשה תוך זמן קצר אחרי גמר הקידוח, ובכל   02.14.16

יום באותו  צינור    מקרה,  עם  במשפך  שימוש  תוך  הכלונס  קידוח  הושלם  שבו 

צינור קשיחמרכזי קשיח או בעזרת משאבה   להגיע אל    .עם  צינור היציקה  על 

 מ'. 1.0תחתית הקידוח פחות  

להפסיק   02.14.17 אין  הקידוח.  מגמר  זמן קצר  בתוך  יציקת הכלונסאות תעשה כאמור 

או   מעפר  נקי  בטון  הכלונס  בראש  שיופיע  לפני  היציקה  וללא  את  פסולת 

 סגרגציה. כלונס שחלה בו הפסקה ביציקה, יפסל. 

איכ 02.14.18 לגבי  ספק  של  הימצאות  במקרה  בדיקת  להידרש  עשויה  הכלונסאות,  ות 

חללים בכלונס באמצעות תהודה, הכל בהתאם להחלטת המהנדס בתאום עם  

ע"י   לתקנם  אפשרות  תיבדק  פגומים  כלונסאות  של  במקרה  הביסוס.  מהנדס 

 תאם להנחיות שיוצאו בנפרד. הזרקת דיס צמנט בה

 
 כלונסאות 02.15

 במפרט הבין משרדי.  23כלונסאות יבוצעו עפ"י הנחיות מפרט מס'  

 

 מבחן לאטימות התא  02.16

 אופן ביצוע המבחן 02.16.1

בכתב  אחרי   אישר  יציקת  שהמפקח  השאיבהשהושלמה  בכל    תא  עמד  והבטון 

בגיל   הטיב  הצנרת,  ,  ימים    60ובגיל    ימים  28בדיקות  שהורכבה  לפני  וולאחר 

 בדק במבחן אטימות. התא יישטף ויי , ביצוע ציפוי מגן ואיטום

בסתי יסתום  ה הקבלן  של  הפתחים  את  זמניות  מוחלטת    תאמות  לאטימות 

ה  אותו  וימלא  לבדיקה.  הנדרש  לרום  עד  במשך  י   תאבמים  במים  מלא  עמוד 

יבוצע לפחות במשך    תאשלושה ימים כדי לאפשר ספיגת המים בבטון. מילוי ה 

. אם  בכמות של כשליש מהנפח המרבי במיםמולא  י  תא בכל יום ה  -ם  שלושה ימי

יפות, יתוקנו מקומות הדליפה אף אם יהיה צורך לרוקן את  בתקופה זו יתגלו דל

 מחדש אחרי ביצוע התיקונים.   ומהמים ולמלא תאה

כאלה,   יהיו  אם  התיקונים,  ביצוע  אחרי  או  ימים,  שלושה  של  התקופה  בתום 

 ל פני המים ויירשם ע"י המהנדס.יימדד המפלס המדויק ש

מים, אם הפסדי המים  אחרי תקופה נוספת של שבעה ימים יימדד שוב מפלס ה

המהנדס,   קביעת  לפי  ההתאיידות  הפסדי  על  יעלו  לא  המדידות  שתי  חשב  יבין 
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 לחדירת מים.   םכאטו תאה

המים   פני  ירידת  יבדוק    בתא אם  ההתאיידות,  הפסדי  מעל  הפסדים  תראה 

פנ כל המקומות שנתגלתה    התא י המשטח החיצוני של  המהנדס את  ויסמן את 

, יתקן את  מהתאו חלחול. הקבלן ירוקן את המים  בהם רטיבות, סימני נזילה א

הפגומים   המקומות  ימים  י  והתאכל  עשרה  של  נוסף  אטימות  במבחן  עמוד 

אושר ע"י המהנדס עד אשר המקומות  יחשב גמור ולא  ילא    התאכמתואר לעיל.  

 ו אטומים בהחלט לשביעות רצונו של המהנדס.שתוקנו יהי

הקבלן   ע"י  תוקנו  לא  הדליפה  מקומות  של  אם  הודעתו  מיום  שבועיים  תוך 

את   לבצע  רשאי  המהנדס  יהיה  הובררו,  לא  הנזילות  סיבות  אם  אף  המהנדס, 

ינוכו   זה  לגורם  המגיעים  והכספים  ההוצאות  וכל  אחר  גורם  בעזרת  התיקונים 

לקבלן, המגיעים  הקבלן    מהכספים  לאטימות    ריישאאולם  היחידי  האחראי 

 להלן.  02.17.3 המבנה, כאמור בסעיף

ישולם  עבו לא  חוזרים,  מבחנים  עבור  וכן  הפגומים  במקומות  הבטון  תיקוני  ר 

 לקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו בלבד. 

מבחני   את  בהצלחה  עברה  שהבריכה  בכתב  ואישר  קיבל  שהמהנדס  אחרי  רק 

 .בחיפוי מגן על פני משטחי התאמות, יורשה הקבלן להתחיל האטי

 המים לביצוע המבחן  02.16.2

ה  הקבלן  מילוי  אגירתם,  להעברת מים,  הסידורים הדרושים  כל  ,  תאיעשה את 

המים  וריקונ  עלות  הצורך.  במידת  שאיבה  לרבות  המבחן,  בתום  המים  ניקוז   ,

 עבור שתי בדיקות אטימות יהיו על חשבון המזמין.

 דרשנה בדיקות נוספות, עלות המים תהיה על חשבון הקבלן. במידה ותי

 התאאחריות הקבלן לאטימות  02.16.3

של   מוחלטת  תעודת    התאאטימות  לקבלת  ההכרחיים  התנאים  אחד  היא 

, ויתקן על חשבונו  התאהשלמה. הקבלן יהיה אחראי אחריות גמורה לאטימות  

ש ולאחר  במקרה  האטימות.  מבחן  בעת  יתגלו  אשר  הליקויים  כל  לושה  את 

,  תאהמוחלטת של ה   ומבחנים וביצוע כל התיקונים, לא ישיג הקבלן את אטימות

נגד  ייח להפעיל  רשאי  יהיה  והמזמין  הקבלן,  מצד  החוזה  כהפרת  הדבר  שב 

הקבלן את כל סעיפי החוזה המתאימים על מנת לכסות את הנזקים שייגרמו לו  

 על ידי כך. 

 

 אופני מדידה ותשלום  02.17

 ללי כ 02.17.1

של    0200.00, סעיף  02ור עבודות בטון תיעשה לפי פרק  המדידה לתשלום עב

 וספות בסעיפים להלן. "המפרט לעבודות בנין", עם הת

בסעיפים   הכמויות  בכתב  הנקובים  המחירים  יכללו  שם,  לאמור  בנוסף 

להורדת   ההוצאות  כל  בבטון,  המתכת  חלקי  עיגון  את  השונים, 

פני   גמר  וחורים,  גירועים  ועיצוב  עשייה  ועיצוב  הטמפרטורה,  בטונים 

 תפרים, כולל בניות. עבור עבודות אלה לא ישולם בנפרד. 

יכלל  כן  מים  כמו  וכל  תהום  מי  שאיבת  עבור  ההוצאות  את  היחידה  מחירי  ו 
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יימדדו לצרכי תשלום אותן   כנדרש. לא  ביבש  לצקת את הבטונים  אחרים ע"מ 

מויות  כמויות הבטון אשר נוצקו שלא בהתאם לתכניות ולדרישות המהנדס, או כ

 הבטון שנוצקו במקום בטונים פסולים או למילוי חפירות מיותרות. 

 טון רזהב 02.17.2

מדד במטרים מרובעים בציון  יבת בטון רזה המשמשת כמצע למשטחי בטון ת שכ

נוצרו   אשר  והחללים  החורים  השקעים,  שבמילוי  הנוסף  הבטון  השכבה.  עובי 

הנקו היחידה  במחירי  ככלול  ייחשב  החפירה,  פני  יישור  הכמויות  בעת  בכתב  ב 

 למצע מבטון רזה. 

 תפרים בבטון  02.17.3

כ .1 התפר,  בעיצוב  הכרוכות  ההוצאות  יהיו  כל  פינות,  וקיטום  התבניות  ולל 

 כלולות במחירי היחידה לבטונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

מדידת האטם תעשה לפי אורכו כפי שהותקן, מדוד בצידו, ובלי כל תוספת   .2

 עבור חיפויים או חיבורים.

 ות מדגמים דמי בדיק 02.17.4

במעבדות מדגמים  בדיקת  בעד  לאטימות    ,התשלומים  הבטון  בדיקת  זה  ובכלל 

דרש בין שעמדו ובין שלא עמדו בדרישות המפרט והתקנים המוזכרים בו,  ית  אם

 יחולו על הקבלן. 

הקבלן יספק לפי הוראות המהנדס את המדגמים ויעבירם למעבדה לשם ביצוע  

נוהבדיקות דגימה  לקחת  נדרש  הקבלן  עבור  ,  לבטון  יסתפק    60ספת  ולא  ימים 

מים, שליחתם למעבדה, כולל  . כל ההוצאות הכרוכות בנטילת מדגימים  28בגיל  

 את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לכך, יהיו על חשבון הקבלן.

 תשלום עבור כלונסים 02.17.5

התשלום עבור הכלונסים יכלול את התמורה המלאה עבור התארגנות והכשרת  

כולל חתוך והכנת הזיון אך כולל התקנתו  פני השטח,   ויציקת הבטון לא  קדוח 

כנדרש, הכלונס  הק  בתוך  של  העליון  בחלק  המגן  צינור  במידה    ,דוחיהכנסת 

 ושליפתו בגמר היציקה.ויידרש,  

כש לגבי  בדיקות  שידרשו  הכלונסיבמידה  כל    ,רות  להחזר  זכאי  הקבלן  יהיה 

 כל תנאי המפרט.הוצאותיו אך ורק אם יתברר שהכלונס עומד ב

הקדיחה   וביצוע  באתר  תהום  מי  קיום  של  האפשרות  את  גם  יכלול  המחיר 

 והיציקה באמצעות בנטונייט כנדרש על כל הכרוך בכך. 

j 
 בודות בניהע
 

 כללי  03.01

פרק   לפי  יבוצעו  הבניה  של    -  04עבודות  אחרונה  הוצאה  בניה",  לעבודות  כללי  "מפרט 

 ן" עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן.טחון ב"מפרט כללי לעבודות בני ימשרד הב

 

 עבודות בניה 03.02

 ס"מ.  20חורים בעובי  4י בטון חלולים  קירות חוץ ופנים יבנו מבלוק 
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 עבודות איטום
 

 כללי  04.01

"מפרט כללי לעבודות אטום" הוצאה אחרונה    -  05עבודות האיטום בבטון יבוצעו לפי פרק  

הב משרד  עם ישל  בנין",  לעבודות  כללי  ב"מפרט  בסעיפים    טחון  וההשלמות  התוספות 

 להלן. 

 העבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה הן: 

 חלקי הבטון הבאים במגע עם האדמה ועם מי ביוב. איטום פני   (1

הכנה ואיטום של תפרים בין רצפת חדר החשמל לבין קורות המסד ובין רצפת חדר   (2

 החשמל והיסודות עבור הדיזל גנרטור, מיכל הדלק ולוחות החשמל. 

 אחריות לאיטום המבנים לא תפחת משבע שנים.תקופת ה  (3

 בתכניות. פרטי התפרים ואיטום פני קירות מפורטים  

 

 אופן מדידה ותשלום: 04.02

 ".   107סיקה טופסיל  איטום משטחי בטון באמצעות " (1

המחיר יהיה ליחידת שטח פני הבטון הנאטם כולל הספקת החומרים ויישומם בשתי  

במשקל   ל  2.0שכבות  שכבה  לכל  והמהנדסק"ג/מ"ר  היצרן  הוראות  פני   פי  על 

ב שכבות  שתי  ויישום  שפכים,  עם  במגע  הבאים  לכל    1.0משקל  משטחים  ק"ג/מ"ר 

 שכבה בכל מקום אחר. 

הח  (2 הספקת  כולל  התפר  של  אורך  ליחידת  יהיה  המחיר  תפרים:  מרים  ואיטום 

 ויישומם לפי הוראות היצרן והמהנדס. 

 
 עבודות מסגרות ופוליאסטר משוריין 06

 

 י כלל 06.01

"נגרות אומן ומסגרות פלדה" הוצאה אחרונה של    -  06עבודות המסגרות יבוצעו לפי פרק  

 טחון ב"מפרט לעבודות בנין", עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן. ישרד הבמ

חלקי המסגרות שיש להתקינם כוללים: מעקות, סולמות, מכסים מפח מרוג או סורגים,  

 פילים להגנת פינות בטון עפ"י המפורט בתכניות. גדר, שער, פשפש, דלתות, חלונות ופרו

או    316למעט החלקים שנדרש לבצעם מפלב"מ    כל חלקי המתכת המפורטים לעיל יגולוונו

 מפוליאסטר משוריין. 

 

 החומרים 06.02

ויתאימו   פגמים,  ללא  מעולה,  מאיכות  חדשים,  יהיו  בייצור  ישמשו  אשר  החומרים  כל 

 לה נועדו. לדרישות המפורטות בתכניות ולמטרה אשר 

. הקבלן  פלדה המיועדת לגלוון חייבת להיות חופשית מסיליקון ומתאימה לגלוון באבץ חם

יהיה אחראי וישא בכל נזק שייגרם אם יתברר בעת הגלוון שהפלדה אינה מתאימה לגלוון  

 כנ"ל. 
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הקבלן   את  ישחרר  לא  כזה  אשור  אולם  המהנדס  אשור  טעונים  יהיו  החומרים  כל 

 רים ולהתאמתם לסוגי העבודות כנדרש בתכניות ובמפרט. מאחריותו לטיב החומ

 

 יצור חלקי מסגרות  06.03

 כללי  06.03.1

ע"י  ה מסגרות,  חלקי  בייצור  ההנדסה המקובלים  כללי  מיטב  לפי  תבוצע  עבודה 

וכד',   פרופילים  פחים,  השונים,  החלקים  נאותה.  מקצועית  רמה  בעלי  עובדים 

דחו בהם חורים במידת הצורך.  ייושרו וייחתכו בדייקנות למידות הנדרשות וייק

 . החלקים יחוברו ביניהם בריתוך או בברגים, כמסומן בתכניות

 עיבוד החומרים 06.03.2

חיתוך הפלדה יבוצע במשור, בכלי חיתוך מכני או במבער אצטילן המונחה באופן  

וחלקים.   נקיים  יהיו  החיתוך  ששטחי  בתנאי  רק  יורשה  במבער  החיתוך  מכני. 

ם ובעלי מקצועות חדים, בלי חריצים וחלקים כמו  ששטחי החיתוך יישארו ישרי

התחתון של שפת החיתוך יוסרו ע"י  שטחים משובבים. הסיגים הנשארים בצידה  

הקשה קלה או ע"י שיוף או ליטוש, בתנאי שלא ישתמשו לצורך זה בשופינים או  

באבני שיר גסים מדי העלולים להשאיר חריצים במתכת. כל הצילועים )גראטים(  

 אחרי חיתוך או קדוח חורים, יוסרו לפני הרכבת החלקים.  הנשארים

שרים, אלא אם כיפופם דרוש לפי התכנית. יישור  הפרופילים, הפחים וכד' יהיו י

החומרים או כיפופם יבוצע באמצעים כאלה אשר לא יגרמו נזק לחומר או יגרעו  

חם או  קר  במצב  כשהיא  הפלדה  את  לכופף  או  ליישר  יש  אין-מחוזקו.    אדום, 

 לעבדה במצב של חום בינוני )כחול(. 

 היישור ייעשה לפני הסימון או כל עיבוד אחר. 

 רי ריתוך חיבו 06.04

 האלקטרודות 06.04.1

האלקטרודות לריתוך יהיו טעונות אישור המהנדס. האלקטרודות יוחזקו סגורות  

במיכלי האריזה המקוריים עד לשימוש בהן. אלקטרודות במיכלים שנפתחו יוגנו  

ובמיד רטיבות,  ובמשך  נגד  בטמפרטורה  מתאימים  בתנורים  ייובשו  שנרטבו,  ה 

היצרן. א בהוראות  שנקבעו  כפי  שניזוקו  זמן  או  נפגמה  עטיפתן  לקטרודות אשר 

 מוש. יבאופן אחר, ייפסלו לש 

 ביצוע הריתוכים 06.04.2

הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת. במקומות הריתוך יש לנקות  

קשקש חלודה,  לכלוך,  מכל  המתכת  וטיפות  את  סייגים  להסיר  יש  וכן  וצבע,  ת 

 מתכת שנשארו מחיתוך במבער אצטילן. 

ו המתכת  הריתוך.   חלקי  בשעת  לחלוטין  יבשים  להיות  צריכים  האלקטרודות 

הריתוכים יבוצעו באופן שיבטיח חדירה מלאה בשורש התפר, היתוך מוחלט בין  

לא   ושהתפר  היסוד  מתכת  לבין  האלקטרודות  מ  לייפוחומר  החלקים  בחוזקו 

המרותכים. אסור להחיש את התקררות הריתוכים ע"י טבילה או שטיפה במים  

אל  באוכד',  בהדרגה  להתקרר  הריתוכים  על  הסביבה.  ו א  של  לטמפרטורה  ויר 

גז,   בועות  כגון  מפגמים  וחופשים  נאה  מראה  בעלי  יהיו  הגמורים  הריתוכים 
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 מובלעות סיגים, קעקועים, חוסר חדירה. 

או בליטות  יורשו  או    לא  שיוף  ע"י  יתוקנו  כאלה  ופגמים  בתפר  יתרים  שקעים 

הד התפר  צורת  לקבלת  בריתוך  יהיו  מילוי  ומידותיו  הגמור  התפר  צורת  רושה. 

 בהתאם למסומן בתכניות. 

חלקי מתכת המיועדים לגלוון אין לרתך בריתוך נקודות אלא בריתוך רצוף, כמו  

העבר לפני  והתפיחות  הריתוך  קשקשי  את  להוריד  יש  לתהליך  כן,  המוצר  ת 

 הגלוון. 

דוגמאות   נטילת  ע"י  הריתוכים  טיב  את  לבחון  רשאי  יהיה  מהם  המהנדס 

ת והבדיקה  במקרה  מוסמכת.  במעבדה  או  במקום  תוצאות  יובדיקתם  תן 

הדוגמאות   בנטילת  הקשורות  ההוצאות  וכל  לבדיקה  ההוצאות  יהיו  שליליות, 

 קון המקומות בהם נלקחו, על חשבון הקבלן.יות

גמים בריתוכים ייעשה רק ברשות המהנדס ולפי הוראותיו. המהנדס יוכל  תיקון פ 

שת ריתוך  כל  סילוק  לפסול  ע"י  אם  שיידרש,  תיקון  כל  אישורו.  קבלת  ללא  וקן 

לפי   הכל  מחדש,  וריתוכו  התפר  כל  חיתוך  ע"י  או  מחדש  וריתוכו  הפגום  החלק 

 דרישת המהנדס, יהיה על חשבון הקבלן. 

 

 הרכבה 06.05

רכבו בשלמותם בבית המלאכה אלא אם סומן אחרת בתכניות, או אם פריטי המסגרות יו

קי המסגרות למקום התקנתם ולהרכיבם במקום. במקרים המהנדס ירשה להביא את חל

וכו',   השקה  לריתוכי  מדרים  לברגים,  החורים  את  המלאכה  בבית  הקבלן  יכין  אלה 

 הדרושים לחבורים באתר. 

את יחידות המסגרות המיוצרות באתם לאתר,  בבית המלאכה, לפני ההקבלן יציג למהנדס  

המהנדס   אשור  קבלת  לאחר  ורק  ידיו  יהיה  הקב  ש ייגעל  הקבלן  במקומם.  להתקנתם  לן 

בתכניות.   ולנדרש  יורכבו  בהם  המבנים  לחלקי  יתאימו  המסגרות  שחלקי  לכך  אחראי 

בת  צורך  יהיה  כנ"ל  התאמה  מאי  וכתוצאה  במבני  י במקרה  או  המסגרות  בחלקי  קונים 

 ן, יתקנם הקבלן על חשבונו, לפי הוראות המהנדס. הבטו

גיר  ייעשו  עיגון חלקי מתכת בבטון וכן עיצוב  וחורים לשם עיגון חלקי מתכת בבטון  ועים 

 "עבודות בטון".   02לפי בהתאם לאמור בפרק  

 

 גלוון  06.06

שטחי מתכת אשר נדרש לגלוונם ינוקו היטב ויגולוונו ע"י טבילה באמבט אבץ חם בהתאם 

גרם למ"ר, הגלוון יבוצע רק אחרי ייצור וריתוך    90. משקל הציפוי יהיה  918ת"י  לדרישות  

ה לפלטות  פריטי  הסולמות  צינורות  לריתוך  פרט  מגולוונים.  שטחים  לרתך  אין  מסגרות. 

בהתאם  אבץ  עשיר  בצבע  הריתוך  שטחי  ייצבעו  זה  במקרה  בבטון.  המעוגנות  הבסיס 

 להוראות המהנדס. 

112



לגלוון   ניתן  שלא  הפריט  במידה  את  ליצר  הקבלן  יוכל  בשלמותו,  הנדרש  הפריט  את 

רם לאחר מכן באמצעות הברגה. הקבלן יגיש למהנדס  בחלקים, לגלוון כל חלק לחוד ולחב

את הצעתו לפרטי החבור בברגים ומיקומו, ויחל בייצור רק לאחר קבלת אשור המהנדס.  

גלוון בחלקים, הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר מעל למחיר שנקב בכתב הכמויות   בגלל 

 חבור בברגים וכו', כנאמר לעיל. 

כבים עלולים להיווצר עיוותים במתכת אחר הגלוון.  בחשבון שבמוצרים המור  ח ייקהקבלן  

ית למוצר י הקבלן  אחראי  יהיה  והוא  כאלו  תופעות  למנוע  כדי  המגולוון  המפעל  עם  יעץ 

 המוגמר ולמידותיו הסופיות כמצוין בתכניות המפורטות לעיל. 

 

 מונורייל להוצאת/הכנסת המשאבות 06.07

   מערכת קורת מונורייל

השאיבה תא  גג  על  תותקן  מערכת  המערכת  לספק  זה  מכרז  במסגרת  נדרש  הקבלן   .

של   שימושי  לעומס  השינוע  מתקן  את  וכן  עצמה,  הקורה  את  כלומר,  ק"ג    750מושלמת, 

ו בשטח  העבודה  משרד  נציגי  בדיקת  לרבות  העבודה,  משרד  בדרישות  מסירת  שיעמוד 

  אישור ההפעלה. המחיר יהיה לכל המערכת כיחידה אחת ויכלול את כל ההכנות הדרושות 

הקורה   הספקת  המבנה,  בגג  עיגון  פחי  והתקנת  הספקה  כולל  הקורה,  להתקנת  במבנה 

 והתקנתה, הספקת מתקן ההרמה והשינוע. 

תהיהההרמה    גלגלת הנסיעה  וקרונית.  הפעלה  ידית  עם  חשמלית  ע"י    ת מונע   תהיה 

שרשרת מ'.    14.5ו  . גובה הרמה נדרש נט בהפעלה ידנית בהנעה על ידי שרשרתשרשראות  

פס המסילה יותקן במיקום כמסומן בתכנית. יש לוודא שבכל צורה  מ'.    4.2לגובה    הפעלה

בין תמיכות    500  -של העמסה, שקיעת מסילת העגורן לא תעלה על החלק ה של המרחק 

 המסילה.

כמ ייצבעו  המערכת  חלקי  לשרשרת  כל  פרט  זה,  במפרט  מגולוונפורט  תהיה  ,  תאשר 

 . שרשרת ההרמה תכלול סל איסוף

הי  כוללמחיר  בשטח  הקמתו  מרכיביו,  כל  על  המבנה  הספקת  יכלול  בודק   חידה  בדיקת 

 קבלת אישור משרד העבודה לתקינותו.  מוסמך,

 

 מדידה ותשלום לעבודות מסגרות 06.08

שלמות, ביחידות  לתשלום  יימדדו  מסגרות  בכתב   עבודות  כמתואר  אורך  מטר  לפי  או 

 הכמויות. 

חומרי   לרבות  החומרים  כל  הספקת  יכלול:  ייצור  המחיר  המלאכה,  לבית  העברה  העזר, 

הפריטים, גלוון )במידה ויידרש(, הרכבה, הובלה לאתר העבודות, החסנה, קביעה במבנה,  

 הכל בהתאם לתכניות ולדרישות המהנדס. 

שת צביעה, יכלול המחיר גם ניקוי השטח, צביעה  אם נאמר בפירוש בכתב הכמויות שנדר

 ותיקוני צבע.בבית המלאכה, צביעה סופית, בדיקת הצבע 

מושלמת   היחידה  כל  ערך  את  המחיר  יכלול  שלמות,  יחידות  לפי  נעשית  המדידה  כאשר 

 ומותקנת במקומה כפי שהיא מתוארת בתכנית. 

113



 
 מכני  -עבודות הספקה והרכבה של ציוד אלקטרו

 

 כללי  07.01

בפרק    פרק האמור  את  להשלים  בא  ופרק    57  -ו  07זה  הבינמשרדי  המפרט  של   311של 

 המפרט הכללי. 

 

 הספקת פרטי ציוד ע"י המזמין 07.02

על   לקבלן,  יספק  ויחליט המזמין לספק בעצמו את הציוד או חלק ממנו, המזמין  במידה 

 חשבונו, באתר התחנה את הציוד הנ"ל. 

עליהם עד לסיום העבודות וחתימת המזמין  לאחר קבלת פרטי הציוד יהיה הקבלן אחראי  

 על תעודת סיום התחנה. 

כרכוש של המזמין בכל שלבי אחסון, ביצוע העבודות ואישורן,    כל החומרים הנ"ל ייחשבו 

 הכל בהתאם לתנאי החוזה. 

או    איישהקבלן   מנזק  כתוצאה  שיגרמו  העבודות  בביצוע  לאיחורים  האחריות  במלוא 

 מאובדן של הציוד שנמסר לו.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי על הקבלן לבטח את הציוד, אשר קיבל מהמזמין, כנדרש  

 , מהרגע שאישר קבלתו.  במפרט

 אספקת חומרים וציוד ע"י הקבלן 07.03

 הקבלן יספק חומרים וציוד לביצוע העבודה, עפ"י המפרטים, התכניות וכתב הכמויות.

תוך   למהנדס  ימסור  תחיל  14הקבלן  צו  קבלת  פרטי  ימים מתאריך  של  תאור  העבודה  ת 

ה שרטוטי  הציוד,  של  שרטוטים  ידו,  על  המוצעים  והאביזרים  מפרטי  הציוד  רכבה, 

הפריטים וכן העתקים והצעותיהם המפורטות של יצרני/ספקי הציוד, כשהם חתומים על 

 .הזמנת הציוד תבוצע רק לאחר אישור המהנדסידי היצרנים. 

רים כדוגמה במסמכי החוזה, יהיה עליו לספק  במידה והקבלן יציע פרטי ציוד ש"ע למתוא

ת של אותם פרטי הציוד המוצעים על ידו,  שנים אחרונו  5התקנות לפחות במהלך    5רשימת  

הציוד   פועל  בהם  במקומות  אחזקה  אנשי  של  טלפון  ומספרי  מלקוחות  המלצה  מכתבי 

 הנ"ל. 

 ת ואביזריה.על הקבלן לספק על חשבונו את כל הצבעים הדרושים לצביעת הציוד, הצנר

ציוד  כגון:  העבודות,  לביצוע  הדרוש  הציוד  כל  את  חשבונו  על  לספק  הקבלן  חפירה,    על 

ציוד   ריתוך,  מכונות  הרמה,  מתקני  יד,  מכשירי  כמו  והרמה  פריקה  הובלה,  העמסה, 

 לבדיקת לחץ, וכן כל ציוד אחר הדרוש לביצוע מעולה של העבודות. 

המזמין ע"י  ציוד  אספקת  של  הקבמקרה  על  העזר  ,  וחומרי  החומרים  כל  את  לספק  בלן 

ע"י   מסופקים  אינם  ואשר  העבודות  לביצוע  בדרך הדרושים  יסופקו  עיגון  ברגי  המזמין. 

הציוד   עם  יסופקו  לא  אשר  ודיסקיות  אומים  ברגים,  הציוד.  עם  יחד  המזמין  ע"י  כלל 

בכ הציוד,  ולתכניות  למפרטים  תתאמנה  אשר  ובמידות  בגודל  הקבלן  ידי  על  פוף  יסופקו 

  לאישור המפקח. על הקבלן לקחת בחישוב הצעתו רזרבה מסוימת עבור ברגים ופרטי עיגון 

מחיר   תוספת  תינתן  לא  ומפרטיו.  היצרן  דרישות  עפ"י  לצורך ההרכבה  שיידרש להשלים 

 בגין ברגים ופרטי עיגון שיסופקו ע"י הקבלן והם יהיו כלולים במחירי היחידה השונים.
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של ז'  בפרק  לאמור  הכללי    בנוסף  ותיקונים"    -המפרט  אחריות  יעביר    -"בדק  הקבלן 

ש וערבות  אחריות  תעודות  לכך למזמין  וידאג  הציוד  של  ספקים  או  מיצרנים  יקבל 

 שתעודות אחריות אלו תוסבנה ע"ש המזמין. 

 מכני תחל מיום חתימת המזמין על תעודת סיום התחנה. -אחריות לפרטי ציוד אלקטרו

במ האמור  מכל  לגרוע  תהיה  מבלי  השונים  הציוד  לפרטי  האחריות  תקופת  הכללי,  פרט 

 כמפורט להלן: 

 שנים על המנוע, המאיץ ובית המאיץ. 2 -משאבות טבולות  .א

 שנים לפחות.  2 -שערים וסגרים מכניים  .ב

 שנים.  2  -מגוב מכני  .ג

 שנים.  2  -דחסן  .ד

 שנים לפחות.  2 -מערכות מדידת ספיקה, לחץ ומפלס   .ה

 

 שלויצרן הציוד והוראות הרכבה  07.04

לפני ביצוע עבודות ההרכבה, ילמד הקבלן את הוראות ההרכבה הכלולות במסמכי יצרני  

קבלת  ה לצורך  למפקח  לפנות  עליו  מההוראות  לסטות  יש  הקבלן  ולדעת  במידה  ציוד. 

תגובת יצרן הציוד ואישורו לכך. בכל מקרה הקבלן הינו האחראי לביצוע מקצועי ומושלם  

 של הרכבת פריטי הציוד השונים. 

הציוד אשר יסופק להרכבה עבר בדרך כלל הרכבה מוקדמת אצל היצרן לפני פירוקו לצורך  

לוח והרכבה באתר. בעת ההרכבה יותאמו החלקים השונים של הציוד ויכוונו בהתאם  מש

וימצאו   במידה  המפקח.  של  רצון  לשביעות  תהיה  המכלול  שפעולת  כך  היצרן,  להוראות 

יודיע   שונים,  ציוד  בפריטי  לתיקונם.  פגמים  הוראותיו  ויקבל  למפקח   כך  על  הקבלן 

 לקבלן על תיקון הליקויים.  המפקח יקבע במקרים אלה את התשלום המגיע

 הקבלן ירכיב ויריץ את הציוד המסופק ע"י המזמין )אם יהיה כזה(.  

יצרני   ידי  על  שימסרו  המפורטות  התכניות  לפי  מקצועית  בצורה  תבוצע  הציוד  הרכבת 

ובפיקוחם.   הציוד  הציוד  והרצה של  כוללת הפעלה  כי הרכבת הציוד  לעיל  מודגש כאמור 

 ה ע"י ספק הציוד. ימים אשר תלוו  30במשך 

 

 תכנית פעולת מערכת השאיבה 07.05

 תחנת השאיבה תופעל באופן עצמאי, בהתאם לגובה מפלסי השפכים בבור הרטוב. 

 מספר משאבות יכנסו ויצאו מעבודה לפי מפלסים כמפורט בתוכניות. 

 כוללת נפח איגום חירום.התחנה 

של   מפעולה  יציאה  מוגדרת  חמורה  )תקלה  חמורה"  "תקלה  של  המשאבות  במקרה  כל 

באותה תחנה או הפסקת חשמל ואי כניסת הגנרטור לעבודה(, והשפכים יעלו מעל מפלס  

 ההתראה וימלאו את נפח החרום, תתקבל התראה במרכז הבקרה. 
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 יחידות השאיבה  07.06

  80  מעבר חופשי של  עם  שפכים  של  לשאיבה  מתאימים  ריםמחומ  תהיה  שתסופק  המשאבה

 . לפחות מ”מ

מפלדת    היחידה  להצבת  המיועד  בסיס,  אחד  בגוף  ומנוע  משאיבה  תכלול  שאיבה  יחידת  כל

  וכבל,  הרמה  שרשרת  אוגן  עם  סניקה  קשת,  הבטון  ברצפת  לעגן  ניתן  אותו   כרום מוקשה

 .אורגינלי הזנה

  במהירות   מנוע  עםאו ש"ע  "  גרונדפוס"תוצרת  בורגית כדוגמת מ  משאבה  תהיה  המשאבה

)מצ"ב   מטר   70  לעומד   מק”ש  15  עבודהה  בנק’  ותספק   ש”ע  או  Kw10  בהספק   ד "סל  1470

 . מפרט המשאבה(

  לכל  יתאים, ומים  וחדירת  יתר   התחממות  נגד   אבטחה   עםפאזי    תלת  יהיה   המשאבה   מנוע 

 .המשאבה של העבודה תחום

  מעוגן   בסיס  כולל  להתקנה   הנ”ל   מרכיבים ה   כל  את  יכלול   היחידה  לאספקת   מחיר

 . פלב”ם  עשויים  למשאבות ומובילים שאקלים. הרמה שרשרות בקרקעית

 .הזמנתה  לפני המוצעת המשאבה ודגם לסוג בכתב המתכנן   אישור את לקבל הקבלן על

  מבחינת   המשאבות  להצבת   להכנות   המלא  המפרט   את   המשאבות  מיצרן   לקבל   הקבלן   על

  לעיגון   הנדרשים  המתכת  חלקי  כל   את  ולספק  הבסיסים  אל  יםוהחיבור  הבטון  בסיסי

 . בבטון

 .המשאבות התקנת לצורך פירוק  או/ו  בחציבה צורך בגין ספתלתו דרישה  כל תתקבל לא

 המשאבה   של   מושלמת  והתקנה  הנ”ל  המרכיבים  כל  את  יכלול  המשאבה  להתקנת  המחיר

 . להפעלה מוכנה שתהיה

  באורך   חשמל  כבלמ', ויסופקו עם    15מזערי של  המשאבות יצוידו בשרשרת הרמה באורך  

 . מ' 15

ש אינטגרלי  חלק  יהיה  החשמלי  ובאורך  הכבל  בשפכים  לעבודה  ויתאים  המשאבה  ל 

 מתאים עד לקופסת החיבורים.

לכל משאבה יבוצע מבחן הידראולי מלא במפעל היצרן, בנוכחות נציג המזמין ורק לאחר  

 . אישור תוצאות המבחן, תסופק המשאבה לאתר

מחיר המשאבה יכלול את הספקת המשאבה עם מנוע, כמפורט לעיל, כבל חשמלי, שרשרת 

מוביל,    הרמה, צינור  סניקה,  חדירת    ממסררגל  של  במקרה  המשאבה  להפסקת  מיוחד 

 לחות לאגן השמן וכן ביצוע מבחן הידראולי כמפורט לעיל.

התאמתן  יועברו  המשאבות  דגמי לפי  יבדקו  המשאבות  לאישור,  לפרמטרים   למתכנן 

 המפורטים במפרט הטכני ובכתב הכמויות והתאמתן לאופי תחנת השאיבה. 

 (. Homa) הומה או( Grundfos)  גרונדפוס(, Flygt) פליגטיהיו מתוצרת   המשאבות

 

 סגר קיר 07.07

עגול   פתח  עבור  קיר  סגרי  בתוכנית  מסומנים  במקומות  וירכיב  יספק  בהתאם הקבלן 

 לקטרים המפורטים בתוכניות.

ור הסגר יאטום את הכניסה לתחנה ויבטיח אטימות מוחלטת ללא כל נזילה או  במצב סג

 . חץ המים על הצד הקדמי ו/או האחורי של הסגרטפטוף, כאשר ל 
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 הסגר יותקן בעומק כמסומן בתכניות.

 . DIN 19794הסגר יתאים לתקן 

 . 316כל חלקי הסגר יהיו מפלב"מ 

האחורי(   הצד  )על  הפוך  בלחץ  לעבודה  יתאים  כמפורט  הסגר  הקדמי,  הצד  על  לחץ  ו/או 

 בכתב הכמויות. 

 , מותקן על מעמד מיוחד על גג תא השאיבה.הסגר יהיה מופעל ביד בעזרת גלגל הפעלה

וצינור כיסוי עליון. הארכת הציר תבוצע    RISINGהסגר יהיה עם ציר מלא מסוג מתרומם  

 א ריתוכים. העוברים בין המקשר לציר, ולל  316באמצעות מקשרים וברגים מפלב"מ  

מגומי  דלת הסגר תהיה מחוזקת בפרופילים מרותכים לכל אורכם. על הדלת יותקן  אטם  

NEOPRENE    מסוג הידראולי  מבנה  עם   MUSIC NOTE(  J-TYPE)בעל  אטימה  המאפשר 

עלית הלחץ. האטם יחובר לדלת באמצעות פרופילים, אשר יהדקו לדלת ע"י ברגי פלב"מ  

נוחה של   בפירוק הסגר.  דלת הסגר  על מנת לאפשר החלפה  צורך  האטם או חלקיו ללא 

 ימנעו תזוזה רוחבית שלה בתוך מסגרת הסגר.  , אשרHDPE -תמוקם על מובילי החלקה מ 

 . FLUSH INVERTתחתית הסגר תהיה מסוג  

הסגר יותקן ויפולס על גבי קיר בטון חלק באמצעות ברגי פלב"מ ואמפולות כימיות ולאחר  

ה בין  מרווח  יבוטן  מסוג  מכן  מתכווץ  בלתי  בחומר  הבטון  לקיר   NON SHRINKמסגרת 

GROUT או חומר מילוי גמיש מסוג  WF-PRO-3  .תוצרת סיקה 

כל הדרוש להפעלה  , ביצוע תמיכות לקיר, וכן  מחיר הסגר יכלול אספקה והרכבה של הסגר

 תקינה של הסגר. 

 

 תעלה  יסגר 07.08

 י התכניות וכתב הכמויות.ת השאיבה סגרי תעלה במידות לפוהקבלן יספק וירכיב בתחנ

 בגובה דלת הסגר.הסגרים יבטיחו אטימה מוחלטת ללא דליפות מים כאשר פני המים 

 . 316הסגר יכלול מסגרת, דלת, ציר וגלגל ההפעלה. כל חלקי הסגר יהיו מפלב"מ  

 המסגרת תתאים לאפשרות פתיחה מלאה של התעלה בגובה הדלת. 

 . DIN 19794הסגר יתאים לדרישות התקן 

מגומי  ד אטם  יותקן   הדלת  על  רחבה.  לכל  בפרופילים  מחוזקת  תהיה  הסגר  לת 

NEOPRENE  מב )בעל  מסוג  הידראולי  עם   J-TYPE  )MUSIC NOTEנה  אטימה  המאפשר 

עלית הלחץ. האטם יחובר לדלת באמצעות פרופילים, אשר יהדקו לדלת ע"י ברגי פלב"מ  

צור ללא  חלקיו  או  האטם  של  נוחה  החלפה  לאפשר  מנת  הסגר  על  דלת  הסגר.  בפירוק  ך 

ה בתוך מסגרת הסגר.  , אשר ימנעו תזוזה רוחבית שלHDPE  -תמוקם על מובילי החלקה מ 

 האטימה תבוצע בדופן התעלה בתוך חתך הזרימה ולא בחריץ המסגרת. 

ויחובר   נוספים  בחיזוקים  צורך  ללא  מספיק  חוזק  בעל  יהיה  המסגרת  של  העליון  החלק 

 וק והסרה נוחה של הדלת.  בברגים על מנת לאפשר פיר

 ון.  ויכוסה בצינור כיסוי עלי  RISINGציר הסגר יהיה מסוג מתרומם 

ס"מ    90. גובה גלגל ההפעלה יהיה  N100הכוח המרבי הנדרש להפעלת הסגר לא יעלה על  

 מעל פני תעלת הבטון. 

117



והאטימה בתחתית תבוצע ע"י לחיצה של אטם   FLUSH INVERTתחתית הסגר תהיה מסוג 

 רן מלבני כנגד תחתית הסגר.נאופ

החריץ בחומר בלתי מתכווץ  הסגר יותקן ויפולס בתוך חריץ תעלת בטון ולאחר מכן ימולא  

 .NON SHRINK GROUTמסוג 

בסגרי תעלה עם כן חיצוני להרכבה מעל התקרה, תעבור מסגרת הסדר דרך חריץ בתקרת 

 יץ בתקרה. לכיסוי החר   316התחנה, יש לספק ולהתקין מכסה מתפרק מפלב"מ 

שאיבה  בתחנת  מהסגרים  חלק  למעט  הסגר,  על  מותקנת  הפעלה  ידית  עם  יהיו    הסדרים 

 צלמון תחתון, אשר יהיו עם כן הפעלה מעל התקרה, כמפורט בתוכניות. 

המתפרק   המכסה  את  וכן  הסגר  חלקי  כל  את  יכללו  הכמויות,  בכתב  הסגרים  מחיר 

 כמפורט לעיל, הובלה והתקנה.

 פקה והרכבה של הסגר  וכל הדרוש להפעלה תקינה של הסגר. מחיר הסגר יכלול אס

 

 יה בתוך תחנת שאיבה ואביזר צנרת 07.09

 הקבלן יספק ויתקין צנרת מהסוגים הבאים: 

"  .א בקוטר  מצינורות  תהיה  הרטוב  הבור  שטיפת   316Lמפלב"מ    3ø ÷ "2øצנרת 

 ללא תפר.  40סקדואל 

תהיה טבולות  למשאבות  סניקה  תפר  10/10אל  וסקדי  316Lמפלב"מ    צנרת   עם 

 .DIN2576או  ANSI B 36.19. צנרת פלב"מ תהיה  לפי תקן בהתאם לכתב הכמויות

ולפי    SLIP ONמסוג    316חיבורי הצינורות יהיו בריתוך או באמצעות אוגנים מפלב"מ  

 . 316הברגים יהיו מפלב"מ . PN16 DINתקן 

 . 316מפלב"מ במעבר דרך תקרת בטון תהיינה פלב"מ פלטות עיגון המרותכות לצינור 

" .ב גלויה בקטרים  סניקה  "  3øצנרת  דופן  עובי  פלדה,  מצינורות   -ו  5/32ומעלה תהיה 

, כמפורט בכתבי הכמויות, עם ציפוי פנימי במלט רב אלומינה וצבועים מבחוץ 3/16"

 לעיל.   11כמפורט בפרק 

 (.GRADE Bדרגה ב' ) 530הצינורות יתאימו לדרישות תקן ישראל 

 אטמ'.  16ה תתאים ללחץ עבודה צנרת הסניקה ואביזרי

 PN 16, לפי תקן  SLIP ONחיבור הצינורות יהיו בריתוך או באמצעות אוגנים מסוג  

DIN    קראוס מסוג  אוגן  במחברי  וכן  הכמויות  בכתב  לצינור    2001כמפורט  מעוגנים 

מת וברגי  אוזניים  כך יע"י  סומן  לא  אם  )גם  המחברים  יצרן  להוראות  בהתאם  חה 

 ם יהיו מפלדה מגולוונת בחום. בתכניות(. הברגי

 נים מחויצים.  חיבורים בין צנרת פלדה וצנרת פלב"מ יבוצעו באמצעות אוג

סקד  חרושתיות  תהיינה  וכו'  רב   40ואל  יקשתות, הסתעפויות  במלט  פנים  ציפוי  עם 

אלומינה וצבועים מבחוץ. לא יורשה ביצוע קשתות, הסתעפויות ומעברים ע"י חיתוך 

 א באישור מיוחד של המהנדס.סגמנטים לריתוך, אל

 מפלדה. פלטות עיגון המרותכות לצינור במעבר דרך קיר בטון תהיינה 

מבטון   תמיכה  ו/או  בחום  מגולוונת  מפלדה  תמיכה  רגלי  ע"י  יתמכו  הצינורות 

 במקומות המסומנים בתוכנית.
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" בקוטר  הפלדה  סקדיאל    2צינורות  יהיו  מבחוץ    40ומטה  אפוקסי  בצבע  וצבועים 

ת"י    ומבפנים לדרישות  יתאימו  הצינורות  יהיו  593)בטבילה(.  הצינורות  חיבור   .

 בהברגה. 

 

 מכניים )מנומטרים( מדי לחץ 07.10

 הקבלן יספק וירכיב מדי לחץ מכניים על צינורות סניקה של כל משאבה. 

 המנומטרים יהיו מיועדים לביוב גולמי ויכללו דיאפרגמה מכנית. 

של   הסניקה  לצינורות  יחוברו  אלהמנומטרים  ושסתום  משאבה  )בין  משאבה  חוזר( -כל 

 בצינורות נפרדים במקומות המסומנים בתכניות. 

חיבורי הצינורות שבין המכשירים לבין צינורות הסניקה יהיו ע"י מחברי "רקורד". כל   כל

הזוויות תעשנה ע"י הסתעפות צלב עם פקקים לניקוי או ע"י קשתות עם מחברי "רקורד"  

 משני צדי הכיפוף. 

תחתי  המנומ  חיבור  בעלי  יהיו  לחץ  ו טרים  בפעימות  עמידה  להבטחת  בגליצרין  ממולאים 

דרכיים עם מעבר מלא עשויים  -תחת למנומטרים יותקנו ברזים כדוריים תלתוזעזועים. מ

"   316מפלב"ם   הברגה  דגם    NPT  1/2עם  "הבונים"  תוצרת  -B61-6666-RT-05כדוגמת 

NPT-T . 

מפלב"מ   עשוי  יהיה  המכשיר  ל316גוף  בקוטר  .  יהיה  השנתית  מחוג    100וח  בעל  מ"מ, 

 ק"ג/סמ"ר.  1+16-ק"ג/סמ"ר בתחום   -מעלות וסימון ב   270מרכזי ותחום תנועה של 

המנומרים יהיו עם דיאפרגמה מכנית. בית הדיאפרגמה יהיה חלק אינטגרלי מהמכלול ולא  

 ניתן להפרדה מגוף המנומטר בשטח.

ויצויד בחיבור  . בית הדיNPT  1/2החיבור יהיה בהברגה " אפרגמה יהיה בעל צורה קונית 

 בית הדיאפרגמה. שטיפה שיאפשר שחרור חלקיקים מוצקים מתוך 

אספקה   ספחים,  דרכי,  תלת  ברז  צנרת,  לרבות  יחידות  לפי  קומפלט  תהיה  המדידה 

 והרכבה, הכל מושלם.

 

 מגופים 07.11

ות ובכתב הקבלן יספק וירכיב מגופים בצנרת של תחנות השאיבה בהתאם למסומן בתכני 

 הכמויות. 

גולמי בעלי מעבר מלא עם אטימה רכה יהיו מתאימים לביוב  כדוגמת מדגם   מגופי טריז 

TRS  צר( מאוגנים לפי תקנים(DIN  PN16   .תוצרת רפאל או ש"ע מאושר 

 לצרף אישור תו תקן של מכון התקנים.  . יש61המגופים יהיו בעלי תקן ישראלי 

 אטמ'  לפחות. 16 -לחץ עבודה 

הנוזל    -ריז  ט עם  הגרעין  של  ישיר  מגע  יהיה  שלא  כך  וחוץ,  פנים  מושלם  באופן  מגופר 

 בשום נקודה על פניו.   הזורם

 . DUCTILE CAST IRON GGG-50יציקה ספירואידלית   -גוף ומכסה המגוף 

 . 316פלב"מ  -ציר המגוף 

צף   ציר  למניע   -אום  "צפה"  בשיטה  המחובר  אום  באמצעות  הטריז  אל  הציר  ת  חיבור 

 כוחות סגירה שאינם אנכיים הפוגעים בגומי הטריז וגורמים לשחיקתו. 
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 מיקרון.   300בעובי  Rilsan (nylon 11)ציפוי פנים וחוץ 

ברגי אלן מנירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות מילוי    -ברגי מכסה הגוף  

 .Wax -השקע ב 

הכל    , ויכלול אספקה והרכבה  עזר, כולל ברגים, אטמים וחומרי  מחיר המגוף יהיה קומפלט

 מושלם. 

 

 שסתומים אל חוזרים  07.12

בצנרת של תחנות השאיבה בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הקבלן יספק וירכיב מגופים  

 הכמויות. 

אל לפי תקנים  -שסתומים  גולמי מאוגנים  לביוב  עליון מתאימים  פתח  מסוג  יהיו  חוזרים 

DIN PN16 . 

יחה מלאה של המדף, מעבר חופשי של ביוב ללא  מבנה השסתומים יהיה כזה שיאפשר פת

 (.FULL FLOWהפרעה )

 לפחות.אטמ'  16 -לחץ עבודה 

 יציקה אפורה. -גוף השסתום 

 מדף ברונזה מגופר, אטימה של גופור לתושבת ברונזה.  

 . 316חלקים פנימיים מברונזה ופלב"מ 

חוזר  -את אל תושבת מתחלפת מברונזה, כך שאפשר יהיה להחליף את התושבת ללא הוצ

 מהקו. 

 מיקרון.  250פנולי בעובי   -ציפוי פנים 

 אפוקסי.  -ציפוי חיצוני  

 תום יצויד בציר בולט משני הצדדים ומשקולת. השס

ויכלול   קומפלט  יהיה  השסתום  עזר,  מחיר  וחומרי  אטמים  ברגים,  גבול,  אספקה  מפסק 

 הכל מושלם.  ,והרכבה

 

 שסתומי אוויר 07.13

 ר בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות. הקבלן יספק וירכיב שסתומי אווי 

מתאימי אוויר  שסתומי  מסוג  יהיו  אוויר  למסומן שסתומי  בהתאם  גולמי  לביוב    ם 

 בתכניות.

 אטמ' .  16 -לחץ עבודה 

 . 316פלב"מ  -חלקים פנימיים ומצוף 

 מיקרון.   250ציפוי פנים פינולי  בעובי  

 . מיקרון  150ציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי  

 הכל מושלם.   -מחיר השסתום יהיה קומפלט ויכלול אספקה והרכבה 

 

 מד זרימה אלקטרומגנטי  07.14

כולל שנאי    V24על הקבלן להתקין מד זרימה אלקטרומגנטי בקוטר הנדרש למתח הזנה  

 והתקנות בלוח כפי שיפורט להלן. 
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ודות  מד הזרימה יסופק עם אוגנים נגדיים מתאימים ועם ציפוי פנימי מטפלון עם אלקטר 

 . 316עשויות פלב"מ 

 הרכב חומר גוף: יציקת ברזל.

 ציפוי פנימי: גומי. 

 אטמוספרות. 16לחץ עבודה: 

המתאים להתקנה חיצונית בכל מזג אויר ויותקן    65IPהמכשיר יהיה בעל דרגת אטימות  

 גלוי על צינור לפי פרט בתוכנית.

כבלים באורך מתאים  המכשיר שיסופק יכלול מתמר, יחידה אלקטרונית, יחידת תצוגה,  

 ותיבה אטומה להתקנה חיצונית על עמוד. 

 .המודד יסופק עם טבעות הארקה

את   שיורה  אלקטרוני  ומסכם  במק"ש  הרגעית  הספיקה  את  שיורה  צג  כולל  המים  מד 

 הספיקה המצטברת במ"ק כולל כרטיס לשידור פלט ספיקה וכמות לבקר מתוכנת.  

 מהספיקה הנמדדת.   0.5%±המכשיר ימדוד זרימת שפכים בדרגת דיוק 

 מק"ש.  150הספיקה הנומינלית המתוכננת: 

 . MAGFLOרת  סימנס דגם המכשיר יהיה דוגמת תוצ

 האלקטרוניקה במד תכלול את כל הגנות הנדרשות כנגד ברקים ושינויי מתח אספקה.

 המחיר יכלול: 

בעת  אספקת מד זרימה, המתמר, הצג, המסכם, ההגנות, התיבה האטומה, כבל מסוכך וט 

 למניעת הפרעות וכן כל כבלי החשמל והפיקוד הדרושים. 

 ם, כיול והכנסה לפעולה תקינה. התקנת המכשור וחיבור האלמנטי

 חודשים.  24אחריות לפעולה תקינה למשך 

על הקבלן לתאם עם שרות השדה של ספק מד הזרימה שיהיה נוכח בזמן ההתקנה וייתן  

הח  ודרך  ההתקנה  צורת  לגבי  ההנחיות  כל  הכבלים,  את  אישור  כולל  חשמלי  למתח  יבור 

 יש שרות השדה של הספק.כיול והפעלה. לא תורשה התקנה ללא אישור בכתב מא 

 אין לבצע ריתוכים וחיתוכים בצנרת לאחר שהותקן מד המים מחשש לגרימת נזק לאביזר.

 

 עמדת כיבוי אש  07.15

עמדת הכיבוי    הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים בתכניות עמדות כיבוי אש. מחיר

 יהיה קומפלט ויכלול את כל האמור להלן: 

 ץ". עם מצמד "שטור 2øהידרנט בקוטר " .א

 .במהדורתו האחרונה 448ההידרנט יהיה לפי תקן ישראלי 

" .ב בקוטר  גמיש  צינור  עם  בקוטר    25באורך    3/4øגלגלון  נחיר  ומזנק  מ"מ,    4-6מ' 

 מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת.

 מותקן על צינור אספקת מים לפני הגלגלון.  1øירה בקוטר " ברז כדורי עם פתיחה מה .ג

 מ' כל אחד עם מצמדי "שטורץ".  15ך ובאור 2øשני זרנוקים בקוטר "  .ד

 .2øמזנק רב שימושי בקוטר "  .ה

 ס"מ.  30x120x80מפיברגלס במידות  כבוי אש ארגז .ו
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 מערכת מדידה גלויה  07.16

ר להתקנה על ידי משרד מאוש  2øמערכת מדידה גלויה כולל מכשיר מונע זרימה חוזרת "

רגלי  ,  3/4øברז גן ",  2øמסנן קו ",  2øברזים כדוריים "   1ø, 2הבריאות, מד מים רב זרמי "

 תמיכה וכל האביזרים הדרושים: קשתות, הסתעפות, מעברי קוטר וכו', לפי פרט בתוכנית. 

 המחיר בכתב הכמויות יכלול אספקה והתקנה של המערכת קומפלט.

 

 מערכות אוורור 07.17

של   7.19.1 בספיקה  סניקה  מפוח  יותקן  הרטוב  הבור  תקרת  ולחץ  מ"ק/שע  4,300על  ה 

השמיים,   כיפת  תחת  להתקנה  מנוע  כולל  ישירה,  הנעה  עם    900כ"ס,    1.5מתאים 

מ יהיה  פוליפרופילן מולחם, מאיץ צבוע באפוקסי.    PVC-סבל"ד. מבנה המפוח  או 

וי זעזועים  בולמי  על  יותקן  למאיץ,  המפוח  אוויר  כניסת  סביב  חיצונית  רשת  כלול 

וניים וגשם, כולל מסגרת להרכבה  כולל מנוע חשמלי מתאים לעבודה בתנאים חיצ 

 על יסוד על גג התחנה.

מפוחים ציריים על הקיר. המפוחים יהיו להוצאת אוויר. כל    2בחדר החשמל יורכבו   7.19.2

סבל"ד. כל מפוח    920פסקל עם מנוע    60  -מ"ק/ש' ל  5,000מפוח יהיה לספיקה של  

 יסופק עם רשת הגנה ותריס אל חוזר נגד גשם. 

 

 pHמערכת מדידת  07.18

חברת    p-33מדגם    pHבקר   "מודארה"ב    GLIמתוצרת  ע"י  שו"עוטקמשווק  או  כולל    ," 

, פיצוי טמפ' אוטומטי.  pH 0-14תחום מדידה    0.1%דיוק    pH0.1תצוגה דיגיטלית, יציבות  

  220Vוקו הזנה     4-20MA  כולל הגנות ברקים על קו  .4-20MA, יציאה  V220מתח הפעלה  

יסופק   הבקר  המכשיר.  ספק  ע"י  משורין  שיסופק  פוליאסטר  ארון  דלת    IP65בתוך  עם 

 ומנעול. 

למדידת   כולל    GLIתוצרת חברת    LCPדגם    pHאלקטרודה  דיפרנציאלית  בשיטה  עובדת 

 לן.מ', גשר מלח, כולל קופסת חיבורים ומוט פוליפרופי 10כבל באורך 

 אחריות הספק למשך שנתיים עבודה מהפעלתו כולל הגעה לשטח ולפי הזמנת המזמין.

 

 ם אוטומטי לשפכיםדוג 07.19

וטק"  מוד"או שו"ע משווק ע"י    ISCOתוצרת    C   3700דוגם אוטומטי נייד לשפכים דגם

 מפוליפרופילן.  ML500בקבוקונים בנפח  24לדגימה מורכבת כולל סלסלה עם 

י יניקה   V220ק  ל מטען/ספוכל הדוגם    שתי סוללות נטענות, מסופקות ע"י היצרן, צינור 

 . 3/8"  מנירוסטה  קצה מסנןמטר עם  8באורך 

 . לפעולה ע"פ זמן/ספיקה ומתאים להתקנה חיצונית הדוגם יתאים

 אחריות הספק למשך שנתיים עבודה מהפעלתו כולל הגעה לשטח ולפי הזמנת המזמין.
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 מדידה ותשלום 07.20

לפי הפרוט  עבור הרכבת הציוד ה .א יחידה  ישולם ע"פ מחירי  ע"י המזמין  מסופק 

 . שבכתב הכמויות ובמפרט המיוחד

שבכתב  עב .ב הפרוט  לפי  יחידה  מחירי  ע"פ  ישולם  הציוד  והרכבת  הספקה  ור 

 הכמויות ובמפרט המיוחד. 

 

 הרצה ומסירת תחנות השאיבה למזמין  07.21

קבלן ובאחריותו  לאחר גמר כל העבודות והפעלת כל תחנת השאיבה באופן סדיר, יבצע ה

במשך   תחנה  כל  של  סדי  5הרצה  עבודה  לאחר  ורק  המזמין,  נציגי  עבודה  וללא  ימי  רה 

 תקלות, תתבצע מסירת תחנת השאיבה למזמין. 

קצרה  בהתראה  זמינים  המשנה  וקבלני  הקבלן  של  המקצועיים  נציגיו  יהיו  זו  בתקופה 

 לטיפול בכל תקלה. 

 האביזרים והקווים והתאמתם למפרט. במהלך קבלת העבודה יבדקו כל פרטי הציוד, 

 הטכני, כדלקמן: במעמד קבלת כל תחנה, ימסור הקבלן למזמין את החומר 

 של כל העבודות שבוצעו במסגרת חוזה זה. As Madeתכניות  .א

 שלושה העתקים של ספרי הציוד והאביזרים אשר יכללו:  .ב

 מפרטים, קטלוגים ותוכניות של כל פרטי הציוד והאביזרים. (1

 פעלה של תחנת השאיבה. הוראות ה (2

 הוראות הפעלה של פריטי הציוד.  (3

הו (4 כולל  הציוד,  של  אחזקה  הציוד  הוראות  פריטי  של  והרכבה  פרוק  ראות 

הנדרשים   השונים  הטיפולים  תדירות  וכן  ותיקונים  אחזקה  לצורך  לגורמים 

 לציוד לפי פרוט לטיפולים שוטפים, טיפולים תקופתיים טיפולים שנתיים. 

קוריות של יצרני הציוד והאביזרים למשך שנה מיום מסירת  תעודות אחריות מ (5

 התחנה למזמין. 

ימסור הק ורק לאחר  תחילה  וקבלת הערותיו  בלן העתק אחד לבדיקת המזמין 

 תיקון הערות המזמין, ימסור הקבלן שלושה העתקים מעודכנים למזמין. 

ול  האחרים  הסעיפים  במחיר  תיכלל  למזמין,  ומסירתה  התחנה  כל  הרצת  א עלות 

 ישולם עבורן בנפרד. 

 

 עבודות חשמל

 . תנאים מוקדמים: 1

העבו  א. את  לבצע  מתחייב  כנהוג  הקבלן  הקבלן  ע"י  מבנה  לביצוע  החוזה  פי  על  דות 

   .3210 בהתקשרויות של מדינת ישראל  )נוסח חדש( והמוכר כמדף 

 

פרקים,   ב. ראשי  משרדי,  הבין  הכללי  למפרט  למוקדמות,  בהתאם  תבוצענה  העבודות    כל 

ותנאים אחרים.   ישראלים, תקנים מקצועיים אחרים  תקנים  מיוחדים,  טכניים  מפרטים 

 לן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי.על הקב
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בתוך    ג.   יבוצעו  סואעד  העבודות  בכפר  העמק  יובלי  של  מתוכננת  לשפכים  שאיבה  תחנת 

כולל   לשמור  חמירה.  הן  המנחות  החשמל  שהדרישות  חדר  מבנה  הכביש,  ,  והגנרטורעל 

מים אישור  צנרת  לקבל  יש  כן,  כמו  ל  וכו'.  שעות  מהמפקח  ולפי  מכני  בציוד  שימוש 

 מתואמות מראש.  

 

המפרטים    ד. משרדי,  הבין  הטכני  המפרט  הכלליים,  התנאים  המוקדמות,  את  לראות  יש 

וכניות כמשלימים  המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות והת

 זה את זה. 

 

צע בהתאם למתואר בתוכניות,  הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לב  ה.

רשימת   בסעיפי  רשומות  אינן  אשר  ובתקנות  בתקנים  הטכניים,  במפרטים  במוקדמות, 

 הכמויות. 

 

מצא טעות או  על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן, בכל מקרה שת    ו.

הנדס אשר סתירה בתוכניות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למ

ולא   סופית  תהייה  בנידון  המהנדס  של  החלטתו  העבודה.  תבוצע  מהן  איזה  לפי  יחליט 

 תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות. 

 

דס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל  אם הקבלן לא יפנה מיד למהנ   ז.

 אם נראה מראש ובין אם לא.  האחריות עבור הוצאות אפשריות בין

 

להם     ח. שיש  המפרטים  וכל  הטכני  המפרט  עם  יחד  והפרטים  התוכניות  את  ילמד  הקבלן 

איזה   במחיר  שינוי  או  תוספת  לדרוש  יוכל  לא  הקבלן  הנידונה  העבודה  בביצוע  חשיבות 

 שהוא תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.

 

" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, כאלטרנטיבה  ךערהמונח "שווה    ט.

שווה   להיות  חייב  שהמוצר  פירושו  היצרן  שם  ו/או  המסחרי  בשמו  הנקוב  מסוים  למוצר 

הטיב   מבחינת  האחרווהאיכות  ערך  הנקובוהדרישות  למוצר  של    ,  ת  ואופיו  צורתו  סוגו, 

במונח  המוצר,   ערך"  ואין  פו "שווה  להביע  להצעת  בכדי  כלל  כלכלית  או  מסחרית  נקציה 

אשר   אחרים  המהנדסמוצרים  של  הבלעדי  אישורו  הינה    טעונים  והחלטתו  המתכנן 

 . הסופית והקובעת 

 

א  י. וכוללים  שלמים  מחירים  הם  הכמויות  ברשימת  הסעיפים  המוקדמות  מחירי  תנאי  ת 

חציב כיתורים,  חיבורים,  עיגונים,  הרכבה,  ועבודה,  חומרים  בביטונים  והתוכניות,  ה 

להעברת הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד,  

כל   והובלה,  אספקה  במפרט,  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע  הדרושים  עזר  חומרי 

טוח  ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' שתידרשנה למילוי  סוגי המיסים בי

 .והמזמין  ת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח תנאי החוזה בהשלמ

124



 

חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם    יא.

ם לתנאים המוכתבים ולפי  חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתא

לס  לפועל,  להוציא  מתחייב  הוא  וכי  הכמויות  בכתב  שרשם  את המחירים  ולמסור  יים 

 העבודות לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 . כללי: 2

 

חשמל   עבודות  לביצוע  מתייחס  להלן  המפרט  דיזל  בקרהו  פיקוד,  א.  ואבטחה    גנרטור  -,  

מס'   עבור אלקטרונית   לביוב  תח"ש  ושיקום  הכוללת    4  שדרוג  זרקא,  אל  ג'סר    3בישוב 

בהספק  )  ! רטובה  התקנה   ( טבולות  מסוג  שאיבה  לפי     46kwיחידות  יפעלו  אשר   , כ"א 

משטר מפלסים תורנית א  , תורנית ב ובלתי תורנית           ) רזרבית ( , הבור מנוטר ע"י  

יהור אוויר ,  מתמר מפלס מסוג אולטרא סוני ובגיבוי מצופים .  ובנוסף מערכת חיטוי וט 

 מגוב מכני , תא כניסה עם סגר חשמלי .  

 באים: העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים ה

 

 ותקנותיו . לפי עדכונו האחרון.   1954  -חוק החשמל תשי"ד   . 1

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל, והארקות  . 2

61439    (439-1  IEC  חלק למ  -1(  ובקרה  מיתוג  ללוחות לוחות  דרישות  נמוך,  תח 

 ה . מתועשים.. עבודות חשמל באזורים נפיצים ותקנות הבטיחות בעבוד 

 .  HOTתקנות והוראות חח"י לישראל , תקנות בזק , תקנות   . 3

 בהיעדר תקן ישראלי.  – IEC  ,DINהרלוונטיים  התקנים האירופאיים . 4

 התקנים הישראלים המתייחסים למערכת תקשורת ובטיחות.  . 5

 .  IEC60947וד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים דרישות לצי . 6

 שימת הכמויות המצ"ב.התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ור . 7

פרק   . 8 הממשלה  משרדי  בהוצאת  משרדי  הבין  הכללי  הטכני  עדכונו    08המפרט  לפי 

 האחרון. 

 
 .  עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל

 

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה: .ב

 כללית:  

כ"א,  KW 46   יחידות שאיבה טבולות ) בהתקנה רטובה (  בהספק     3התחנה תכלול   . 1
שת ווסתי  אשר  ע"י  רזרבית   והשלישית  תורניות   לפי  ו/או  במקביל  יפעלו  יחידות  י 

הראשי  המתכנן  ע"י  שייקבעו  תפעוליים  מפלסים  על  לשמירה  אלקטרוניים  מהירות 
 ולמניעת התנעות מרובות בפרקי זמן קצרים !  

 , אביזרי פיקוד בקרה מאור ושקעי שרות.םאינסטלציה חשמלית וכבלים להזנת מנועי . 2

 . ותקשורת כללי במבנה חדר חשמל    , פיקוד ובקרה חולכחדש  מל לוח חש . 3
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 לוח חשמל או לוחות מעבר לספקי חוץ , מגוב מכני , מנטרל ריחות  .   . 4

 . תחנת השאיבהבקר ממוחשב לבקרת פעולת המשאבות ב . 5

 ד ובקרה.  אביזרי פיקו . 6

 יסודות למבנים השונים.  הארקת השלמות במערכת . 7

והב . 8 התיאומים  ההכנות  כל  החיבורביצוע  לביצוע  החשמל  חברת  עם  ים דיקות 
 והניתוקים בהתאם להנחיות המזמין ובלו"ז שייקבע מראש. 

 מערכת גילוי אש בחדרים השונים וכיבוי אש בלוחות חשמל והדיזל גנרטור.  . 9

 ת כניסה גלאי קרן  ומיקרוסוויצ'ים !  מערך טמ"ס , פריצה ובקר. 10

רה למרכז בקרה קיים במשרדי  על תקלות וחיבו חוטית להתראה-תקשורת אלמערכות . 11

 .HMI SCADAהמזמין כולל הצגת והטמעת התחנה בתכנת ניהול 

תת. 12 תת-תשתיות  ותקשורת  הזנה  וקווי  השונים  המבנים  בין  קרקעיים -קרקעיות 
 חדשים.  

התיאו. 13  , ההכנות  כל  לביצוע ביצוע  החשמל/בזק/הוט   חברת  עם  והבדיקות  מים 

 החיבורים המתוכננים . 

 קה בחירום.גנרטור לאספ-דיזל. 14
 

התוכניות   ג ו/או  הכמויות  ברשימת  ביטויה  את  תמצא  כולה  שהעבודה  ההכרח  מן  זה  אין   .

פורט   לא  אם  גם  פרטיו  כל  על  המתקן  כל  את  להשלים  הקבלן  על  הטכני.  במפרט  ו/או 

      במסמכים המצ"ב.  

של  ד מוכח  ניסיון  בעל  לקבלן  רק  תימסר  העבודה  חשמל    5.  מתקני  בביצוע  לפחות  שנים 

וביוב מים  למכוני  ובקרה לתח"ש לשפכים  ובקרה  פיקוד  יצרף אישורים  ומתקני  . הקבלן 

 רלוונטים לכך. 

   

 . הוראות טכניות לביצוע המתקן:3

חשמלא כבלי  באמצעות  תעשייתי  אופי  בעל  יהיה  החשמל  מתקן   .  N2XY    אוN2XCY   עם

של   בטמפ'  רצופה  לעבודה  מסוג    90מעטה  צלזיוס  סב   XLPEמעלות  של  ובתנאי   35יבה 

יש   בהן  גולמיים   שפכים  עם  מגע  ובמקומות   , צלזיוס  וכימיקלים  מעלות  לגזים  חשיפה 

לתנאי   מותאם  החיצוני  הבידוד  יהיה  כניסה  תעלות  או  מכנים  מגובים  מבני  כדוגמת 

וכן כבלי תקשורת ,    תרמי או סילקוני עמיד בפני כימיקלים וכו'  ההתקנה כדוגמת בידוד

הכולל הארקת השריון לפס   NYBYמעטפת משוריינת דוגמת    מסוככים ומשוריינים עם

נירוסטה    ההארקות בתעלות  מונחים  וגלאים(  )מצלמות  אלקטרוני  ומיגון     316,מכשור 

נירוסטה   פרופילים  או  כבלים  סולמות  או  ובהתקנות   בתוך  316היקפיות  המבנים 

גלוי ע"י השחלת הכבלים בצנחיצוניות רת מרירון אשר . ירידה על הקירות תבוצע באופן 

בכל  כאמור.  מרירון  בצינור  הכבל  יונח  קירות  בין  במעבר  מנירוסטה.  שלות  ע"י  תחוזק 

 יציאה של כבל מתעלת רשת או סולם כבלים יש להשחילו דרך סופית אנטיגרון.   

וזאת ע"פ החלטת המזמין    316ייעשה שימוש בתעלות וסולמות מנירוסטה  בכלל המתקנים  ב.  

 וכמפורט בתכניות הביצוע אלא אם צוין אחרת . והמתכנן . וכמתואר  

מפלב"ם        מחורצות  בתעלות  מונחים  כבלים  ע"י  יבוצעו  חיצוניים  למתקנים  הזנות  ג. 

 .   מקורית של היצרן, או השחלה בצנרת תת קרקעית -E5 316נירוסטה 
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 ד.  מודגש בזאת כי עבודות הקבלן כוללות ביצוע כל החיצובים והמעברים בתוך  

 הבניין עבור תעלות הכבלים והפרופילים וכן תיקוני טיח וצבע ללא כל תוספת       

 למחירי היחידה.      

 ה. כל האביזרים והציוד המסופקים ע"י הקבלן יהיו מותאמים לעבודה באזור  

בוה ותוקפנית דוגמת מכוני שאיבה לשפכים גולמיים . כל הציוד אלא אם צוין  ג  תקוריזיוויו     

 לפחות.     IP67 טום ברמת אטימות אחרת יהיה א 

   IP67ו. קופסאות מעבר והסתעפות תהיינה גלויות, מלבניות עם מכסה מתוברג  

 או ש"ע. בנוסף יש למרוח את אזור המגע בין מכסה   PALAZULLIתוצרת     

קופסאות באזור חשיפה מוגברת   .R.T.Vלקופסה בחומר אטום דביק דוגמת  הקופסה    

 . IK10 םת רטובים יהיו מאלומיניולגזים דוגמת בורו

 כל התעלות, סולמות, פרופילים מתכתיים וכן קונסטרוקציה מתכתית או חלק  ז. 

תקני  כולל כל אביזרי ההסתעפות , פינות ,     ה E5-316  מתכתי אחר יהיו מנירוסטה    

 .  הטייה ושינוי מפלס , מחברים מתאמים וכו' אלא אם צוין אחרת

 שנים לפחות לכל החלקים המתכתיים מפני   5ריות של  הקבלן יספק אח    

. יש להשתמש באביזרים מתלים , פינות , הסתעפויות וקונזולות אורגינליות של  קורוזיה.   

או חיתוכים או חרורים בתעלות  ספק התעלות  והסולמות בלבד. אין להשתמש בריתוכים  

תעלות והסולמות כולל  או בסולמות אלא בכפוף להוראת היצרן ולהנחיותיו. מחיר ה

מתלים, קונזולות  ,סופיות, פניות ,אביזרי הטיה , הצטלבויות וכו' אורגינליות של יצרן  

 התעלה. 

גלו מגולוונים  יהיו  ופרופילים מתכתיים  סולמות  ,התעלות,  בהן  בטבילת  ח.  במקומות  חם  ון 

ה כל  ביצוע  לאחר  יבוצע  הגלוון  קר.  גלוון  מקרה  בכל  יאושר  לא   , בלבד  חרורים, אבץ 

 הכפופים, וההלחמות.  

כל אביזרי הפיקוד יהיו אורגינליים, אטומים, להתקנה חיצונית בהתאם לתכנון והאפיון  ט.   

יות גם אם של המתכנן. מודגש בזאת שלא יאושרו אביזרי פיקוד השונים מהמפורט בתוכנ 

 הוכח שהם שווה ערך: 

על שסתום אל.  1.ט מגביל  בנוי      :N.R.Vחוזר  -מפסק  הכוללים מפסק  יהיה  משני חלקים 

מתכתי   מגע    65IPגבול  נפרדת,  זרוע  על  גלגל  A6  ,/24V230מותקן  ע"י  יופעל  המפסק   .

המסופק ע"י ספק ציוד    חוזר -הפעלה עם מגרעת שיותקן על הציר הבולט של שסתום האל

 ל חוזר . הא

אולטרא  .  2ט. מפלס  רט   סוני:-מד  בבור  גשש  תכלול  סוני  אולטרא  מפלס  מד  וב  מערכת 

מגעים + כבל ביניהם + יחידת תכנות.    3+יחידת מגבר/מתמר עם תצוגה ו'  X10מטיפוס  

תוצרת   תהיה  תכנית    ULTRA 4דגם    PULSARהיחידה  לפי  ומחובר  מותקן  ש"ע.  או 

הציודים   כל  ,ברגים  הפרטים הכולל אספקת  ,כבלים  , סטנד  הנדרשים להשלמת העבודה 

   קומפ' . 316לפי פרט והכל עשוי נירוסטה 

מ' כולל    12מצופי הפיקוד יהיו בעלי מבנה אגס עם כבל אורגינלי באורך       מצופי פיקוד:.  3.ט

למתח   פנימי  מחליף  תוצרת    230Vמגע  ביוב  בבור  להתקנה  מיועד  יהיה  זה  מצוף   .

FLYGT    דגםENM-10ותקן ומחובר לפי תכנית הפרטים הכולל אספקת כל הציודים . מ
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, סטנד ,כבלי נירוסטה, משקולת בטון , חבקים  ,ברגים לפי    הנדרשים להשלמת העבודה 

 קומפ' .   316פרט  והכל עשוי נירוסטה 

 מתמר לחץ:  .4ט.

,   IP67 UV   LCDמתמר הלחץ יהיה יצוק מנירוסטה עם תצוגה נומירית אינטגרלית       

מותאם לעבודה במי שפכים הכולל דיאפרגמה שטוחה ייעודית מאוגנת   לשפכים גולמיים  

   GTX, סימנס או  ROUSMOUNT תוצרת  מוליכים  4 , 1לת מעבר פתוח וחופשי של "בע

  . או ש"ע  BD SENSORSשל 

 כבלים:    .י

 .N.2.X( מטיפוס FRויהיו כבים מאליו )  547כל הכבלים יתאימו לתקן ישראל  

מעלות צלזיוס ובתנאי סביבה    90לעבודה רצופה בטמפ' של    XLPEעם מעטה חיצוני מסוג      

שמש    35של   לקרני  חשופה  בסביבה  לגזים    UVמעלות  חשיפה  יש  בהן  ובמקומות 

וכימיקלים יהיה הבידוד החיצוני מותאם לתנאי ההתקנה כדוגמת בידוד תרמי או סילקוני  

 לעמידה בפני כימיקלים וכו'  N2XCYאו 

 .N.2X.B.Yבלים למנועים המופעלים ע"י ווסתי מהירות יהיו מטיפוס משוריין כ

 לן הארקת שריון הכבל בקצותיו. הכבלים יהיו שלמים לכל  באחריות הקב

 אורכם. אין להשתמש בקופסאות חבורים או מופות מכל סוג שהן. כבל שיפגע  

 במהלך העבודה יוחלף לאלתר.

 בלבד.  DINשתמש בנעלי כבלי בעלי תקן לכל כבלי הכח וההארקה יש לה -   

בס  -    יש להשתמש  לשנאים  נמוך  כבלי מתח  ואטומות מסוג  בחיבור  מתכווצות  כבל  ופיות 

תוצרת   בסופיות     RAYCHAMכפפה  להשתמש  לקבלן  להורות  רשאי  ש"ע. המתכנן  או 

 אלו בכל מקום שיידרש על ידיו ללא כל דרישה לתוספת מחיר מצד הקבלן. 

ים לכח, פיקוד ומכשור ישולטו בשני הקצוות וכן בשוחות המעבר וכן בתוואי על  כל הכבל  -   

חרוט אשר יחוזק לכבל ע"י חבקים    'מטר בשילוט סנדוויץ  3תעלות כבלים כל    סולמות או 

 פלסטיים או שלות מגולוונות הכל לפי הוראות המתכנן. 

תקנה פנימית הכבלים יהיו  כבלי המכשור יהיו מסובבים, מסוככים כל זוג בנפרד. עבור ה  -   

תת   2X2X20AWGזוג    2 ו/או  חיצונית  התקנה  עבור  הכבל-.  יהיו  קרקעית  ים 

2X2X16AWG    יסופקו עם מעטהNYBY    ומעטה נוסף נגד עכברים דוגמת אלו של סילבן

 סחר או ש"ע. 

 חיבור אביזרים:  .יא

ת ע"י  האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר מחובר לקופסה מתכתית מגולוונ

יכנסו לאביזרים דרך כניסות כבל בעלות אטימות גבוהה   , הכבלים  עם  כניסות אנטיגרון 

יוגן   גבוהה דגם אנטיגרון. הכבל  גמישות  ובעלת  לחיצה  ודיסקיות  הברגה וטבעת אטימה 

קרקעית או מתעלת פח עד לאביזר ע"י צינור שרשורי משוריין מתכתי   -ביציאה מצנרת תת

או ש"ע הכולל שרוולית מתכווצת בחום המכילה דבק אפוקסי    G.Pעם שדרה קשה דוגמת  

עוטפת את הכבל ואת האנטגרון יחדין לאחר בדיקה    רה המבטיחה אטימה של התקן החדי

. הקצה   אביזר  בפרט    והפעלת  כמפורט  תהיה  ההתקנה  טבולות  משאבות  של  במקרה 
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מנירוסטה   עגינה  וו  עם  הכבלים  לעגינת  קפיצי  שרוול  הכולל  בפרט    316ההתקנה  כנדרש 

 ההתקנה .   

 :   חיבור לוחות מכונות ) ספקי חוץ (.  .יב

המסופק       כדוגמת  לוחות   , ציוד   ו/או  מכונות  עבור    ) ציודים  ספקי   ( חוץ   גורם  ע"י  ים 

בדרישות התקן הישראלי   ,יעמדו  וכו'  ריחות  ומנטרלי   , , מפוחים    61439מגובים מכניים 

חשמ לעבודות  המיוחד  למפרט  דרישות  ויותאמו  ולפי  ופרקיו  סעיפיו  כל  על  ותקשורת  ל 

הכולל הטמעת דרישות הסכימה  וכיבוי האש  המתכנן והמזמין לצד עמידה בתקנות גילוי  

 כחלק אינטגרלי ממחיר הלוח ללא כל תוספת  .    החד קוויות  הטיפוסית

בדרישות   .1 יעמדו  הלוח  מרכיבי  של  והחיצונית  הפנימית  התכולה  זיוודי  כלל  של  אישור 

המתקן  ה ציוד  מרכיבי  שאר  של  והתקשורת  החשמל  לוחות  למרכיבי  זהים  ויהיו  מפרט 

 המתכנן . שאושרו ע"י

מבנה הלוח וסוגו , מידותיו וכל פרטיו יאושרו אך ורק ע"י מתכנן החשמל ובכפוף להנחיות   .2

שלו ולדרישות המפרט המיוחד ולא תתקבל כל טענה של        ") לוח מכונה חלק אינטגרלי  

 גם אם המכונה מגיעה מיצרן שנמצא מעבר לגבולות המדינה!! " (  ממנה 

שמנהל  .3 המתוכנת  הבקר  בלתי    סוג  וכחלק  יחד  מסופק  ואשר  המכונה  פעולת  את  ומבקר 

מחברים   , ספקים   , הרחבה  כרטיסי  כדוגמת  הנלווים  הבקרה  זיוודי  וכל  מהלוח  נפרד 

וכדוגמת בכתב  בלבד  המתכנן  שאישר  מהסוג  יהיו  וכו'  בכלל    ומתאמים  שאושר  הציוד 

 המתקנים מטעמי אחידות וסטנדרטיזציה. 

הקב .4 ע"י  המסופקים  הציודים  חללים  כל  של  ובתקנות  בדרישות  יעמדו   ) חוץ  מיקור   ( לן 

אווירה    , גולמיים   לשפכים  שאיבה  תחנות  כדוגמת  מאוד  גבוהה  קרוזיביות  דרגת  בעלי 

י יועץ הבטיחות וכחלק בלתי  ימית  ובנוסף יעמדו בתקנות אווירה נפיצה במידה ונדרש ע"

 נפרד ממסגרת העבודה .  

, מתנע ,ווסת וכו' יצופו עם לקה ייעודית לתוחלת  כל הכרטיסים האלקטרוניים של הבקר   .5

 חיים מותאמת לתנאי ההתקנה הקשה ובנוסף פסי הצבירה יצופו בבדיל .  

 הלוח של המכונה יכלול בין היתר :  .6

העב  6.1 עבור  יבשים  למגעים  מהדקים  משטר סרגל  של  ותקלות  פעולות  לכלל  חיווים  רת 

 ים וכו' ( . פעולת המכונה . ) כל המפסקים , מגענים , ממסר 

ו    4מתג מנוהל מסוג    6.2 פורטים אופטיים לפחות עבור חיבור כל תכולת    2פורטים נחושת  

הלוח הפנימית כדוגמת מסך נגיעה , בקר, מתמרי אנרגיה וכו עם מערך התקשורת הכללי  

 .   CAT7 #50mע"י סיב אופטי או לחילופין  SCADAקנים של שאר המת

ו  6.3 המשאבות  מפסקי  לכל  הפלה  מעל  סליל  שהספקם  שירות    5המנועים  ולמפסקי  כ"ס 

מעל   לבקרת    63Aשגודלם  יחוברו  . אשר  הזינה  במעלה  בנוסף למפסק  ולמפסק הראשי 

 גילוי וכיבוי האש ובנוסף לממסרי יציאות של הבקר המקומי .  

 עי עזר לכלל המפסקים , מגענים וממסרים לדיווח על חיווי פעולה / תקלה . התקנת מג  6.4

הכניסות  6.5 מסוג    כל  שלא  יציאות  בעל  בקר  יאושר  לא   ! בלבד  ממסר  מסוג  והיציאות 

REALY   ביציאה ובכניסה מלוח המכונה .  לד יחווטו למהדקי 

 התקני כניסה יציאה מסוג אנטיגרון לכלל כבלי הזינה והפיקוד .   6.6
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ממנו  מע  6.7 נפרד  בלתי  וכחלק  בלוח  שיותקן  מבדל   שנאי  לאחר  ורק  אך  יוזנו  הפיקוד  גלי 

פסק  שהספקו   אל  בין  בחירה  בורר המאפשר  פרט  .ע"י  הציודים המופעלים  לכלל  יתאים 

 לבין שנאי מבדל לפי פרט פיקוד שהוכן ע"י המתכנן .   

 ממסר חוסר ואי סדר פאזות ותקלות מתח לניטור תלת פאזי  .    6.8

 .    CLASS B+Cני מתח יתר מסוג מגי  6.9

ציודים בשטח כדוגמת מצופים    עם הגנות נתיכים לכלל הזנות  לפחות  8Aספק כח חיצוני    6.10

 , ברזים וכו' .  

ידני    6.11 הפעלה  בורר  מפסק  לפרט  בנוסף  מנוע  לכל  פעולה/תקלה  לחיווי  סימון  מנורות 

 אוטמטי .  /

רך דיגטלי ו/או ווסת מהירות  כ"ס ללא מתנע    7.5לא תאושר התנעת מנוע שהספקו מעל    6.12

 כנדרש. 

 מי וממנו למערך התקשורת הכללי . כל הווסתים / מתנעים יחוברו בתקשורת למתג המקו  6.13

ויאפשר   6.14 המקומי  בבקר  שמתנהל  המידע  כל  העברת  עבור  רגיסטרים  טבלת  יכין  היצרן 

 וכתיבה וקריאה לערכי התפעול השונים  .    SCADAחיבור מלא עם מערך ה 

ר מכונה יחד עם תכניות לאחר ביצוע והוראות תפעול ואחזקה בשלושה עותקים   יוגש ספ  6.15

 . 

יגי .7 ,סטנדים הספק  תעלות   , להשתמש  בכוונתו  בהן  הציודים  כלל  של  העמדה  תכנית  ש 

המתכנן   שאישר  הציודים  לרשימת  ובכפוף  מתכת   וחלקי  סולמות   , ציודים  להתקנת 

בי טרם  לאישור  ובאומדן  המיוחד  במפרט  מתכנן  ומופיעה  להנחיות  ובכפוף  המתקן  צוע 

 החשמל . 

אטומים .8 אוריגינליים,  יהיו  הפיקוד  אביזרי  אטימות   כל  רמת  חיצונית  להתקנה   ,IP67  

פיקוד   אביזרי  יאושרו  שלא  בזאת  מודגש  המתכנן.  של  והאפיון  לתכנון  בהתאם  לפחות 

 השונים מהמפורט בתוכניות גם אם הוכח שהם שווה ערך .

יידרש ע"י המתכנן הינו חלק אינטגרלי ממחיר המכונה ולא יגבה    כל הנדרש לעיל ואשר  .9

 עבורו כל מחיר נוסף  . 

 

  קופסאות  הסתעפות :.  . יג

מעלות צלזיוס, עם סגירה    850כל קופסאות ההסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו הייעודית ל      

במידות   בלבד  ברגים  "עדא  10X10ע"י  דוגמת  הדופן  -ס"מ  על  יותקנו  אשר  פלסט" 

התחתון  הח מהצד  הכבלים  וכניסת  מתאמים  חבקים  עם  המחורצת  התעלה  של  יצונית 

כניסו ע"י  להשתמש תמיד  ואין   . הקופסה  בחזית  המעגל  למס'  ברור  סימון  אנטיגרון,  ת 

 במחברי נעץ אלא מהדקים עם ברגים בלבד .  

 : EMCתאימות  ס. 

יהיו  בנוי     וניות  כל הציוד שיסופק ע"י הקבלן אם בלוחות החשמל ואם בהתקנות חיצ    

 ( אלקטרומגנטית  תקני  EMCלתאימות  ולפי   )IEC   י    .  הרלוונטים אישור הקבלן  ציג 

 מתאים לכל ציוד מוצע על ידו. 
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מודגש בזאת כי יש לבצע הפרדה מוחלטת בתוואי התעלות והתשתיות בין כבלי מתח גבוה,   .1

 כבלי מתח נמוך וכבלי בקרה.

יציאות כבלים מחדר .2  / כניסות  חומר או  כל פתחי  ע"י  ויוגנו  ומלוחות חשמל יאטמו  י חשמל 

 אות ויועץ הבטיחות. ציפוי מעקב אש, לפי הנחיית שרותי הכב 

 
 בקר ממוחשב לבקרת פעולת המכון .יד

 SIEMNS S7-CPU1516 ,  פעולת המשאבות בתחנת השאיבה  תבוקר ע"י בקר מתוכנת

לפחות     Modicon M582020 -   ePacControllerאו מסוג     MPעם כרטיסים מסדרת  

המתכנן  או כדוגמת הסטנדרט המותקן במתקני המזמין השונים. אישור סופי ייקבע ע"י  

 והמזמין בלבד ! בעת הגשת תכניות לוחות חשמל ובקרה למתן אישור .  

של  קוויות  החד  לסכימות  בכפוף  יהיה  הבקרה  תא  מערך  של  וביצוע  תכנון   , החיווט  כל 

בצמוד לכל ההנחיות המחייבות והדרישות הכלולות  ו  3252-30מסמכי המכרז תכנית מס'   

ס"מ    50מ' ובעומק    2.1מ' ובגובה של    1.2פחות  בה .  תא הבקרה נדרש להיות ברוחב של ל

 לפחות  כמפורט בסכימות !  

 

סייבר   להגנת  הרשות  ובהנחיות  בדרישות  יעמוד  הקבלן  ע"י  המוצע  הבקרה  מערך  כל 

לפ  , זדוניים  גורמים  ע"י  פריצה  ביצוע  ואיומי  בעת  והמעודכנת  האחרונה  המהדורה  י 

בר ובטחון מים(. והכל כלול במחירי  המתקן של רשות המים ) להלן מהדורת אבטחת סיי

 היחדה כמפורט בכתבי הכמויות  . הקבלן נדרש להגיש מסמכים המעידים על כך .  

 

יטליות  הדיג ע"י הקבלן. כל היציאות והכניסות    בקרההבקר יסופק, יותקן ויחווט בלוח ה

מהדקי    עם נורית חיווי לד , והכניסות האנלוגיות יחווטו עם   לבקר יחווטו במהדקי מסילה

כדוגמת   וביציאה.    URTK/Sזרם  בכניסה  הגנות  כולל  עצמאי  כוח  ספק  יכלול  ,    הבקר 

לפי דרישה מקומית או ממערכת     אורגינלי של הבקר. מערכת הבקרה תפעיל את המערכת

שקעי תקשורת לפחות. סוג השקעים יתואם עם המתכנן לקרת   4התקשורת . הבקר יכלול  

 ורת כמפורט בסכימה החד רווית .  ביצוע. הכולל הפרדת טבעות תקש

 

חברת הבקרה שתיקבע ו/או תאושר ע"י  כתיבת התוכנה כולל הפעלתו בשטח תבוצע ע"י  

 המזמין והמתכנן . 

סכום זה ישולם  ,  לל מע"מלא כו  38,000₪עבור עבודה זו יחויב הקבלן בתשלום סכום של  

 .  לקבלן בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות

 

 טרוניים :ווסתי מהירות אלק .טו

 

ווסת המהירות המיועד לשנות מהירות סביב המנוע ע"י שינוי תדר ומתח ושמירה על 

יחס אופטימלי ביניהם. היחידה תצויד במשנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות ברשת.       

ו ה יסופק  אטימות  ווסת  בדרגת  חיצוני  קיר  על  באזור   IP55יותקן  לעבודה  ויותאם 
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,  כולל הגנת כרטיסים אלקטרוניים   וקורוזיביות תוקפנית  העם לחות גבו  ביובמתקני  

הרמוניות  למניעת  בכניסה  טורי  במשנק  תצויד  היחידה  לקה.  ציפוי  ע"י  נחושת  ופסי 

 ברשת. היחידה תכלול: 

 . 0-10Vח ו מתא4-20mA כניסת ויסות: זרם 

 כניסת התנגדות מפוטנציומטר.

 יוון. מגעי הפעלה: הפעל אוטומטי, הפעל ידני, היפוך כ

עבור התדר של -  4-20mAויציאה אנלוגית  READYמגעי אינדיקציה: פעולה, תקלה,  

 הווסת. 

 כיוון התנעה/הדממה וקצב עליית/הורדת מהירות. 

 בקרת והגבלת זרם/מומנט / מתח/תדר. 

 שורות לפחות .   3רחבה   LCDתצוגת 

 רישום תקלות. 

 מעלות לפחות.  50טמפרטורת סביבה  

יתר, חוסר מתח, זרם נמוך, בידוד מנוע, חוסר פזה וטמפרטורת הגנות: זרם יתר, מתח 

 ווסת, זליגה לאדמה. 

 היחידה תכלול מגען מקצר אינטגרלי לסוף התנעה.

בסכימות  היחידה תחובר בתקשורת למתג המנוהל לפי טבעת האבטחה המפורטת 

ויבוצע שיקוף מלא לכל נתוני היחידה אל מול הבקר ומסך ה    30הבקרה תכנית מס' 

HMI   . 

 או ש"ע  Siemens/ABB/Schneider Electricהיחידה תהיה תוצרת 

 

 חפירות: .טז

 

בעומק   יהיו  הצנרת   עבור  או    110החפירות  הכביש  או  הקרקע  של  הסופי  מרום  ס"מ 

החפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות  המדרכה לצורך זה אין להבדיל בין  

 יבה בכל סוגי העפר והסלע. בו  מוזכרות חפירה, פרוש חפירה ו/או חצ

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר    10החפירה תרופד בשכבה של  

לפרט   בהתאם  מלאים  בלוקים  של  רצופה  שכבה  ולהניח  החול  את  להדק  יש  הנחתם. 

"כבלי    בתוכנית. סימון  עם  פלסטי  סימון  סרט  להניח  יש  הראשונה  המילוי  שכבת  מעל 

כנדרש מ.נ."  ולחשמל  צפיפות    כסות,  להגשת  עד  ולהדק  בעפר  החפירה  מוד   97%את 

ו במידה  אספלט  תיקון  ולבצע  פני  י לפחות,  לגובה  יתאימו  הסופיים  האספלט  פני  ידרש. 

 הכביש. 

לפני   לתוואי  המפקח  אישור  לקבל   הקבלן  תוואים  על  לוודא  הקבלן  על  החפירה.  ביצוע 

תת צנרת  של  להימ-ומהלכים  האחריות  קיימת.  קרקעיות  קרקעית  תת  במע'  מפגיעה  נע 

מעבודות   כתוצאה  שתגרם  קיימות  במע'  תקלה  כל  בלבד.  ועליו  הקבלן  על  חלה  קיימות 

 הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 
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 צנרת תת קרקעית וכבלים: .יז

קרק התת  הצנרת  מטיפוס  א.   חלקה  פלסטית  תהיה  משיכה    PVCעית  חוט  ותכלול  קשיח 

 מ"מ. 8מניילון 

י  הצנרות  אישור  ב.  לקבל  הקבלן  על  זה.  ליד  זה  הראשונה  החול  שכבת  גבי  על  בחפירה  ונחו 

ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה. אין לכסות חפירה לפני קבלת אישור   לחפירה 

 המפקח לכך. 

 

 צנרת חשמל: 
 
שרשורי דופן כפולה רב שכבתית מ"מ לחשמל תהיה מטיפוס   80או   50רת בקוטר צנ -ג.  

 . ם כדוגמת מגנו

 .SN16מ"מ, דרג  P.V.C 110צנרת בקוטר מ  -    

 SN16מ"מ, דרג  P.V.C 160צנרת בקוטר מ  -    

 . SN16מ"מ, דרג  P.V.C   200צנרת בקוטר מ  -    
 . קוטר לפי תכנית. מגנוםולה מטיפוס ד. צנרת לתאורת חוץ תהיה שרשורית, דופן כפ 

 
 צנרת תקשורת:  .ה
 

 מ"מ תהיה מטיפוס חלק כפיף מפוליאתילן י.ק.ע   75או  50צנרת בקוטר    -      
 מאושרת ע"י בזק. 13.5          

 דגם מריפון או ש"ע. P.V.C -מ"מ תהיה מ 110צנרת בקוטר   -

 

)מופה( תקנית אורגינלית בהתאם לסוג  קטעי חיבור הצנרת )מופות( יבוצע ע"י ציהור  -   ו

וגמא לאישור המתכנן והמפקח לפני  הצינור ומיוצר ע"י אותו יצרן צינור. יש להמציא ד 

 תחילת ביצוע העבודה.    

  

 בריכות/שוחות מעבר: .יח

עליונה ומכסה עגול.    עם טבעתללא תחתית  הבריכות תהיינה עגולות עשויות בטון טרומי   .א

ועומקן כמצו כלי  בכביש    ין בתוכנית. הבריכות להתקנהקוטר הבריכות  נסיעת  או באזור 

 מכסה מתכתי. טון עם  40רכב, תהיינה למשקל 

למשקל   .ב תהיינה  גינון  או  מדרכות  בשטחי  טרומי   12.5הבריכות  בטון  מכסה  עם  וטבעת    טון 

 מתכתית. 

של .ג בחלק התחתון  הקבלן  יחצוב  אותו  פתח  דרך  תהיה  לשוחות  צנרת  כולל    כניסת  השוחה, 

 ת החציבה ע"י בטון. סתימ

 ס"מ . 20מ תחתית השוחה תהיה פתוחה ותמולא בשכבת חצץ מדורג בעובי שלא יפחת  .ד

בגודל   .ה אותיות  עם  פליז  הטבעת  ע"י  הבריכות  את  ישלט  סוג    12.5הקבלן  כתוב  בה  ס"מ 

 הבריכה )חשמל, תקשורת וכו'(
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 :  עמודי תאורה .יט

בטבילה .א חם  באבץ  מגולוונים  מפלדה,  יהיו  התאורה  ישראלי.  עמודי  תקן  תו  בעלי   ,

בגובה   ריבועי  חתך  בעלי   ריבועיים  יהיו  במיד  6העמודים  עמוד    20/20ות  מטר  כל  ס"מ, 

יכלול תא ציוד עם פנל נסגר ע"י בורג אלן מצופה קדמיום. כל עמוד יכלול פלטה תחתונה  

 מרותכת עם משולשי חיזוק . 

 העמודים יכללו זרועות קונית לפי פרט בתוכניות פרטים.  .ב

יהיה עשוי בטון ביס .ג ויכלול  לפחות    30  -וד הבטון של העמוד  יסוד    י ברגי  4יצוק בחפירה 

אומים עליונים    4אומים עליונים + דסקיות קפיציות +    4אומים תחתונים + דסקיות +  

 . אומים לכל עמוד(. החלק הנותר של בורג יכוסה בזפת קרה למניעת חלודה  12)סה"כ 

 סימון ושילוט:  .כ

פי תאורה, עמודי תאורה, שוחות חשמל ותקשורת, לוחות חשמל,  מפסקי  כל האביזרים, גו .א

גווני. גוון השילוט יהיה כתב שחור עם רקע לבן  -ילוט סנדוויץ' חרוט דובטחון ישולטו בש 

כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם רקע אדום. השילוט יקבע למקומו ע"י ברגיי פח או  

 ט תוגש למתכנן לפני ביצוע.מסמרות פלסטיות מתאימות. רשימת שילו

בולט .ב אותיות  עם  מפח  שילוט  ע"י  יסומנו  התאורה  עמודי  אות  כל  גודל  אשר   11ות  ס"מ 

 יחובר לעמוד באמצעות ברגיי פח או ניטים. 

הארקה כל הכבלים ישולטו כאמור בסעיף כבלים.  כל נקודות ההארקה יסומנו בשילוט "  .ג

לנתק התתלא  התוואים  כל  ע-".   יסומנו  על  קרקעיים  מותקן  מתכת  מיציקת  שילוט  "י 

הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא    מבנים או מוטבע באספלט או במשטח הבטון. כל השילוט

 ישולם עליו בנפרד. 

 

 חומרים וציוד: .ד

. כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון  1

 התקנים וח"ח. 

מאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהנדס או  .   על הקבלן להגיש דוג 2

 שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.   המפקח. כל אביזר או חומר

או   ABBאו    "SCHNEIDERאו ""  EATON"  .   ציוד ולוחות המתח הנמוך יהיו מתוצרת  3

 לפי    10KAק בקצר של  תים יהיו בעלי כושר ניתו". מאמ שווה איכות מאושר ע"י המתכנן

IEC898.)יות  . ובכפוף לנדרש בסכמות החד קוו  לפחות )אם לא צוין אחרת 

 

 אומים אישורים ובדיקות:ית   .כא

 

ואת זמני החיבור   לוח הזמנים לביצוע העבודות  א.   הקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את 

 והניתוק. 

מהנדס בודק למתקן שהקים  ב.   עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ו

 מתקן ע"י הבודקים. ויתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בבדיקות עד לקבלתו הסופית של ה
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ו/או   ו/או מפקח  ע"י המתכנן  ג.   בדיקות ח"ח והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה 

העבודה   ידם.  על  שידרשו  התיקונים  כל  מביצוע  הקבלן  את  פותרות  ואינן  המזמין  נציג 

 מורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין. תחשב כג

החשמל, המהנדס הבודק והתאומים עמם כלולים במחיר העבודה ולא    ד.   הבדיקה של חברת

 ישולם עבורם בנפרד.  

 

 תנאים מקומיים:    .כב

העבודה   בביצוע  הקשורים  התנאים  כל  את  הצעתו  הגשת  לפני  לבדוק  הקבלן  על  א.   

כל ואפשרויות   את  מכיר  לכך שהקבלן  אישור  של הקבלן תשמש  הביצוע במקום. הצעתו 

למכ בנוגע  תביעה  התנאים  מכל  העבודה  נותן  את  ופוטר  וכו'  בהתקנה  וקשיים  שולים 

 העלולה להתעורר בקשר לכך.

בכל   ולמנוע  במקום  תאונות  נגד  לשמירה  העבודה  תקופת  כל  משך  לדאוג  הקבלן  על  ב.   

לרשותו העומדים  מעבודתו.    האמצעים  כתוצאה  ברכוש  או  באדם  פגיעה  או  תקלה  כל 

ההו ובכל  האחריות  בכל  ישא  מפעולותיו,  הקבלן  לפיצויים  תביעה  שתוגש  במקרה  צאות 

מחדליו, עבודתו וציודו בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני  

 משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו מהעבודה.

 

 מדידה וכמויות:   .כג

עבור הפחת. שאריות או חומר  .א כל תוספת  ים שנפסלו.  העבודה תימדד עם השלמתה ללא 

מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים,  

 ישולם עבורם בנפרד.  שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא

כל שינוי במחירי    הציוד ו/או החומרים ללאהמזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מ .ב

 היחידה של יתר הסעיפים.  

יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים  ה מחירי העבודות   .ג חריגות 

 מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. 

 

 הארקות      .כד

 

כולל פס השוואת כל המתקן מערכת הארקה ב השלמות בעבודת הקבלן כוללת ביצוע   . 1

 ס"מ אשר יחובר למערכות הבאות: 50x5וטנציאלים מתאים מנחושת בחתך פ

 קה וסניקה.(א. צנרת מים ) יני 

 ב. אלקטרודות הארקה )נוספות בהתאם לאישור המהנדס(.

 ג. חלקי מתכת וקונסטרוקציה.    

 ד. יציאות מגולוונת ממערכת הארקת יסודות.

   מפורט בתקן וכמפורט   להלן.ה. עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד כ 

 . הארקת יסודות 2

 'ר )למעט הקטעים 'ממ 100טוח טבעת הארקת היסוד, תהיה פס ברזל ש א.
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המסומנים בהם החתך שונה(, מרותכת לעליות מהכלונסאות או מהיסודות העוברים, 

 מטר לחישוקי קורת היסוד וכללת יציאות חוץ כמוראה בתכנית.  4מרותכת כל  

 נים מרותכים לטבעת הארקת וו מגול  40X4וץ תהיינה פסים  יציאות הח ב.

 בגובה פני הקרקע. הפס יוצמד לקורת היסוד, היסוד, ויוצאים אל מחוץ למבנה 

 כולל שילוט. 1/4ע"י פיליפס " 

 כל ברזלי האורך העולים מהכלונס ירותכו אל טבעת חובקת עשויה פס  ג.

הארקת  ס ע"י פס כנ"ל אל טבעתמ"מ. מטבעת זו תבוצע עליה בראש הכלונ 40X4ברזל, 

 היסוד כמפורט בסעיף א'. 

 עובר, ירתך הקבלן את אחד מברזלי האורך  בכל רשת תחתונה של כל יסוד ד.

יעלה פס   אל כל ברזלי הרוחב, וכן את אחד מברזלי הרוחב אל כל ברזלי האורך. מרשת זו 

 מ"מ אל טבעת הארקת היסוד ההיקפית כמפורט בסעיף א'.  40X4ברזל 

 

 לוחות חשמל:      .כה

הראשי   .א והבקרה  הפיקוד  החשמל  השאיבה  לוח  מ בתחנות  לרצפה  להעמדה  תעליבנה  ת  על 

 ELSTEELאו     RITALדוגמת   61439מגולוון/ צבוע. הלוחות ייוצרו לפי ת"י    מפח  השירות

של מולר או ש"ע מאושר, רמת מידור    X-ENERGY של ארדן או     TABULAשל שניידר  או  

2 B  ם מחיצות הפרדה בין התאים . הלוח יורכב ע"י מפעל לוחות אשר הוסמך לכך ע"י יצרן  ע

תו   הלוח ללוח  ונושא  תקן  הצהרת  לחילופין  או  מבוצעת  עבודה  לאותה  מרכיב  כיצרן  תקן 

  . בגובה    המיוצר  יבנה מתאים מודולריים  כנדרש, עם דלתות מלאות    210הלוח  ורוחב  ס"מ 

אטימות   רמת  הלוח  ל  IP55המאפשרות  בתנור.  אלקטרוסטטית  באבקה  יצבע  הלוח  פחות. 

עשוי הרוחב  לכל  מגולוונות  פנימיות  פלטות  מגול יכלול  דקופירט  פח  הציוד  וונ ות  להתקנת  ת 

התחתון  בחלק  המהדקים  העליון,  בחלק  יהיו  הצבירה  פסי  בלבד.  הברגה  יכלול    ע"י  הלוח 

 וח. ס"מ לפחות מגולוון הכלול במחיר הל  10בגובה  Uסוקל מברזל 

פוליאסטר משוריין   .ב יבנה מארון  תוצרת  IP65 ארון המעבר למשאבות  כפול   מבנה 

הארון  FGI ענבר   עשוי .  לסטנד  מוחזק  לחילופין  או  המבנה  קיר  על  ויחוזק  יוצב 

 בצמוד למשאבות .  316פרופילי נירוסטה  

וכו' יגיעו עם כבלים רציפים לכל אורכם    USכל הכבלים של המשאבות ,המצופים ,   .ג

זר הקצה ועד לארון המעבר ללא כל חיבור או הארכה אלא רציפים ומקוריים מאבי

 של יצרון הציודים . 

 ות כלליות לבניית לוחות:הורא .ד

הלוחות יתוכננו בהתאם לדרישות מתכנן החשמל והבקרה , כאשר כל לוח יכלול תא כח   .1

 ומתנעים , ווסתים בנפרד בנוסף לתא הבקרה. 

המתנעים/ווסתים יבוצע דרך מהדקים נפרדים בכל תא,  כל החיווט בין תא הבקרה ותאי   .2

 המתנעים.  כאשר כבלים רב גידיים יגשרו בין תא הבקרה ותא 

  IP65לוחות פנימיים יבנו כאמור מפח. לוחות חיצוניים יבנו מארונות פוליאסטר משוריין   .3

 לפחות ויותקנו מעל סוקל מקורי המונח מעל משטח בטון .
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קבלים   .4 יכללו תא  הלוחות  ראשי  כל  ללוח  בנק קבלים מרכזי  יתוכנן  לכך  ובנוסף  נפרדים 

 מתח נמוך הכולל בקר להפעלת מספר דרגות. 

פסקים ראשיים ומפסקי חלוקה ינוטרו ע"י מערך בקרת אנרגיה עצמאי ונפרד מבקרי ה  מ .5

SATEC    ה למערך  יחובר  למסכים   SCADAאומנם  בנוסף  ונומירית  גרפית  להצגה 

 .  המקומיים בלוחות המתח נמוך 

יכלול   .6 ראשיים  תוצרת    2לוחות  מודדים  משנה  PM175ETHדגם    SATECרבי  לוחות   .

. כל רבי המודדים יחוברו ביניהם בכבל PM135EHדגם    SATECת  יכללו רב מודד תוצר

( עד מרכז הבקרה ויוצגו בתוך מרכז הבקרה  Modbus/TCPאו    Modbus/RTUתקשורת )

 תקשורת שתונח בתח"ש. אם באמצעות הבקר המקומי או על גבי תשתית ה

רט של  תכנון מפו  CLASS C  -ו    CLASS Bכל הלוחות יכללו מגיני ברק ומגיני מתח יתר   .7

 ההגנות כולל תאום עכבות . 

 הנחיות כלליות לביצוע לוחות: .8

לייצור    61439לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן בעל הסמכה ממכון התקנים לעמידה בתקן   .9

 . 250Aלוחות לזרם מעל 

המעב .10 סוקל  לוחות  עם  חיצונית  להתקנה  משוריין  פוליאסטר  מארונות  יבנו  והחיבורים  ר 

 רט בתוכנית פרטים.  לפי פ  IP65אורגינלי, אטום  

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג נפרד לכל מוליך.   .11

 פסי הצבירה יצופו בבדיל או בכסף למניעת קורוזיה.  

בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו      במהדקים. עד  העומס יחולק שווה     .12

מסילה,   25 מהדקי  ולשות  ממ   35מ    ממ"ר  כבל  נעלי  ע"י  להתחברות  בורג  עם  ומעלה  "ר 

 מקוריות ! 

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז.    10מוליכים שחתכם   .13

של   לפ  250מפסקים  יחוברו  ומעלה  גמישים  אמפר  מבודדים  פסים  באמצעות  צבירה  סי 

 . IECומהדקים מתאימים. צבעי כבלי הפיקוד יהיו לפי תקן  

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו לפנלים ולדלתות ע"י   .14

עם   האביזרים במדבקה  כל  יש לסמן את  לשילוט  בנוסף  בדבק(.  )לא  או מסמרים  ברגים 

 בתוכנית. ציון מס' המופיע 

)גגונים( עם כניסות כבל מוכנות   .15 הלוחות יסגרו בחלק התחתון ובחלק העליון ע"י מכסים 

יהיו  מרא אלו  מכסים  נפרדת.  כניסה  תהיה  כבל  לכל  אש.  חסין  פלסטי  מחומר  בנוי  ש 

 או ש"ע.  CABSTOPתוצרת "לגרנד" דגם 

זרם   .16 בלוח   3x63Aבלוחות  אוטומטי.  אש  גילוי  להתקנת  הכנה  תבוצע  לזרם ומעלה  ות 

3x100A   ומעלה תבוצע הכנה להתקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית בגזFM200 . 

מרכיבי הלוחות לרבות צביעה יתאימו לאווירה קורוזורית קשה דוגמת   מודגש בזאת כי כל  .17

 אלו של מכוני טפול בשפכים. הקבלן ויצרן הלוח מאשרים נתון זה בהצעתם.

  TYPE TESTEDללוחות מפרט טכני מיוחד  -לוחות חשמל מתח נמוך  .18
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תוצרת + מPRISMAויהיו לוחות מודולריים כדוגמת    61439-1הלוחות יבנו לפי תקן ת"י   .19

או   אלקטריק  או    X-ENERGYשניידר  מולר  בהתאם RITTALשל  הלוחות,  בונה   .

לאישור   והתוכניות  הציוד  רשימת  עם  ישלח  הציוד שבדעתו להשתמש  ובחירת  להחלטתו 

הכו  מושלם  תכנון  המתקן  המתכנן,  של  וסלקטיביות  עורפית  הגנה  קצר  זרמי  פירוט  לל 

 ולוחות החשמל. 

נתוני .20 על  מבוסס  יהיה  גודל  התכנון  לגבי  המכרז  בתוכניות  המופיעים  לאלה  זהים  ם 

 המפסקים, הזנות ויציאות. 

( בין יחידות ההגנה ויכילן  COORDINATIONבונה הלוחות יהיה אחראי על התאימות )   .21

 בהתאם לתכנון. 

הלו .22 חשמל  בונה  לוחות  ליצור  כמפעל  והוסמך  התקנים  מכון  ע"י  מאושר  יצרן  יהיה  חות 

 בהתאם לזרם הלוח ) גודל מפסק ראשי(. ו  22מתח נמוך כנדרש בת"י  

של    .23 סביבה  לטמפרטורת  יתוכנן  ציוד    C?40הלוח  של  ההעמסה  ליכולת  התייחסות  תוך 

הציוד הפעלה   בביצועי  מינימאלית  להפחתה  בדרישה  ובהתחשב  של המיתוג  בעומס מלא 

הבו במקדם  בהתחשב  בתקן  -הלוח,  כמופיע  תגרום  1טבלה    IEC 61439-1זמניות  לא   ,

בתקן    לעליית המוגדרים  לערכים  מעבר  הלחות  2טבלה    IEC 61439-1הטמפרטורה   .

 . 80%המכסימלית בטמפרטורה הנ"ל היא 

יעמוד בדרישות תקן   .24 בו.    IEC 61439-1הלוח  כל הבדיקות המפורטות  בונה    ויעבור את 

ויציג אישור על תקיפות ההסמכה. אב    ISO 9001הלוח יהיה מוסמך למערכת איכות לפי  

 לבדיקת דגם.  IEC 61439-1ח ייבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן  טיפוס הלו

זרמי   .25 ממעבר  כתוצאה  הנובעים  בכוחות  הלוח  לעמידות  הבדיקות  ובמיוחד  הבדיקות  כל 

צעו על ידי מעבדה מוסמכת בלתי תלויה כאשר הן  קצר, גבולות עליית טמפרטורה וכו' יבו

 מבוצעות עם ציוד מורכב ובתנאי אמת.

 ע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את התעודות הבאות: בונה הלוח יבצ .26

 תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים, .27

 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה,  .28

 לי הלוחות, תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלו  .29

 אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.  .30

 של היצרן. חישובים לכל תצורה שאיננה קיימת בסטנדרט .31

בהתאם   .32 תבוצע  החלוקה(  ופסי  הכיסויים  ההתקנה,  מגשי  את  )הכוללת  ההרכבה  שיטת 

ובטיחות   זחילה  מרחקי  הבדדה,  מרחקי  את  ותבטיח  מודולארי  ובאופן  הלוח  לנתוני 

 המפעיל. 

ל .33 ולמומנט  בכדי  החיבורים  לביצוע  המלצות  ייתן  היצרן  החיבורים,  איכות  את  הבטיח 

 הסגירה הדרוש. 

 י צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט.חיבורי פס  .34

138



בי .35 ציפוי  עם  יהיו  החיבור  החיזוק    class 8.8כרומאטי  -אביזרי  לאחר  מגע.  דסקיות  ועם 

 עט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. למומנט הנדרש, כל החיבורים, למ

ל .36 עד  החיבור  מהדקי  קפיציות 10   -כל  בלשוניות  יצוידו  איכות    ממ"ר  את  להבטיח  בכדי 

 החיבור ועמידותו ברעידות ושינויי טמפרטורה.

של   .37 ברמה  לפחות  ויהיו  מהלוח  הנדרשת  ההגנה  לרמת  יתאימו  הכבלים  . IP3Xכניסות 

 שמור על האטימות הנדרשת. היצרן יספק את המידע הדרוש כדי ל

צבע   .38 ובתוספת  אפוקסי  שרף  של  כפול  בציפוי  יצופו  והפחים  הפלדה  לוחות  פולימרי  כל 

 IECפוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  -אפוקסי 

 שעות.  400. כמו כן הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של ערפילי מלח לפחות  60068-2-11

צוידו בידיות אינטגראליות עם/בלי מנעול. במידת הצורך ניתן יהיה להוסיף  כל הדלתות י .39

  ערכה של מנעולי תליה. 

אשר  .40 חרוטות  או  מודפסות  תוויות  ידי  על  ברור  באופן  יסומן  בלוח  המורכב  הציוד  כל 

 ימוקמו ליד כל יחידת ציוד בחזית הפנל. 

תוכנ  .41 את  יכלול  אשר  קשיח  כיס  יוצמד  הלוח  מדלתות  אחת  הדלת  מאחורי  הלוח.  יות 

 תסומן בהתאמה. 

 ביקורת קבלה:  .42

בנוכחות .43 בדיקות השגרה תבוצע  חלק מהצעת   ביקורת קבלה הכוללת את  ותהיה  הלקוח 

 היצרן. הוצאות הבדיקה יחולו על בונה הלוח. 

 הוראות התקנה:  .44

התקנה,   .45 העמודות,  שינוע  הובלה,  לגבי  וההמלצות  ההנחיות  כל  את  יספק  הלוח  בונה 

 יקורת הקבלה. הפעלה, תחזוקה וב 

 שירות:  .46

ת חלקי  בונה הלוח יהיה ערוך לתת שירות מיידי ללקוח, הן מבחינת כוח אדם והן מבחינ  .47

 חילוף. 

 נתונים חשמליים:  .48

 380/415VAC :(Ue)מתח נקוב .49

  220V AC, 24V DC  מתח פיקוד:  .50

 עמידות הבידוד למתח: .51

 1000V :(Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים  .52

 מתח יתר:עמידות הבידוד ל    .53

 על מרכיבי ההפרדה הראשיים.  12KVמתח אימפולס:   .54

 IVקטגורית מתח יתר:   .55

 רמת הזיהום:   .56

 5זיהום: רמת  .57

 תדר נקוב:  .58
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 Hz 50תדר נקוב:  .59

 שיטת ההארקה:   .60

. יחידת הכניסה תצויד בהגנת זרם זליגה עם סף מתכוונן  TN-CSמערכת ההארקה מסוג   .61

הזליגה במורד הזרם. הגנות הזליגה שעל  והשהיית זמן בכדי להבטיח דירוג עם הגנות זרם  

יה  הזליגה  הגנות  מיידית.  הגנה  פונקציית  גם  יכללו  להשפעות  היציאות  חסינות  יו 

 הרמוניות, מתחי יתר ואפקטים קיבוליים.

 חלוקת אפסים אל מחוץ ללוח:  .62

חתך האפסים ומוליכי הפזות יהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי הפזות על מנת   .63

 ת ההשפעות האלקטרומגנטיות.  להגביל א

 ציוד בלוחות החשמל   .64

 כללי    

ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע  ש  Icuבונה הלוח יתאים את כושר הניתוק   .65 ל 

 בתכניות.

 הציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלה.  .66

מג  .67 פחת,  ממסרי  מא"זים,  מנתקים,  מפסקים,  בלוח,  המותקן  יסופקו  הציוד  וכו'  ענים 

 מתוצרת יצרן אחד. 

 בנוסף יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן:  .68

 אמפר  800ם אוטומטים מעל  מפסקי זר .69

 נשלפים.  AIR CIRCUIT BREAKER" מפסקי אוויר "   -המפסקים הנ"ל יהיו מסוג  .70

 שלויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי   IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן   .71

72.  Icu = 42KA 

מפסקים מאושרים לשימוש יהיו מאחת מהתוצרת הבאות בתנאי שיעמדו בתנאי מינימום   .73

 פורטים להלן : המ

74. MASTERPACT  תוצרת שניידר אלקטריק = 

75. E-MAX = ABB   

 המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות:   .76

 נתונים חשמליים ומכניים     .77

   440 ( V )מתח נומינלי   .78

  50/60 ( Hz )תדר  .79

   690 ( Ue )מתח עבודה  .80

   1000 ( Ui )מתח בידוד  .81

  Icu 100% =Icsכושר ניתוק   .82

 c 55מפ" סביבה של זרם נומינלי בט .83

  A 1600 - 25000C/Oמס' פעולות מכניות עם תחזוקה עד  .84

  A 4000 - 20000 C/Oמס' פעולות מכניות עם תחזוקה עד  .85
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  A 1600 -12500 C/Oמס' פעולות מכניות ללא תחזוקה עד   .86

  A 4000 - 10000 C/Oמס' פעולות מכניות ללא תחזוקה עד   .87

 בגוף עגלת השליפה כחלק אינטגרלי   שליפת המפסק ע"י ידית הניתנת לאחסון  .88

 מחובר , בדיקה , מנותק  -מצבים בעת שליפת המפסק  3 .89

 מעבר בין מצבים ע"י לחצן בטיחות       -       .90

 כיסוי עליון לתאי כיבוי      -       .91

 תריסי הגנה למגעים פנימיים       -       .92

 מפסק זרם 

 פתיחה וסגירה על ידי לחצני הפעלה בחזית המפסק   .93

 ( יעשה ע"י ידית דריכה אינטגרלית במפסק   Stored Energyגנון דריכה קפיץ ) מנ .94

 חיווי מצב מגעים ומצב דריכת קפיץ   .95

 תאי כיבוי במפסק עם פילטר להפחתת זיהום אוויר   .96

 ת לבדיקה ויזואלית לשחיקת מגעיםהמפסק יכלול אפשרו .97

מדויקות ללא תופעת  (לצורך הגנות ומדידות    Iron + Air CTsהמפסק יכלול שני משנ"ז )  .98

 רוויה בזרמי קצר

 כיסוי לחצני הפעלה + הכנה מנעול תליה   .99

 אביזרי פיקוד    

 מגעי עזר מחליפים + מגע תקלה חשמלית   4 .100

 ן לחיבור מנוע הפעלה עם סליל סגירה ופתיחה ומגע מוכ .101

 סליל הפעלה  .102

 סליל הפסקה  .103

 יחידת הגנות   .104

כדוגמת   .105 תהיה  ההגנות  הפונקציות    LSIאו    Micrologic 5.0Aיחידת  את  ותכלול 

 הבאות:  

 כיוון תרמי + השהיה , מגנטי + השהיה , ומגנטי מיידי   .106

   12.5%לצורך חיווי " התראה " עבור עומס יתר  LEDנורית  .107

 עבור עומס יתר , זרם קצר , קצר לאדמה , כללי לצורך חיווי " תקלה "    LEDנוריות  .108

 ישר לערך שכוון  ביחס   3Pלצורך חיווי " רמת העמסה " ב   LEDנוריות  .109

   LEDסוללת גיבוי לנוריות  .110

 (  Digital LCD, כל ערכי כוון המפסק )סוג התצוגה  3P + N , MAXתצוגה מד זרם   .111

   True RMSהמדידות  .112

 ת הגנה אפשרות לחיבור פלג לצורך בדיקת יחיד .113

 סלקטיבית בין המפסקים   TOTAL( על מנת לקיים  ZSIחיגור סלקטיבי אזורי ) .114

 אמפר   1250טים עד/כולל מפסקי זרם אוטומ .115
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   MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER  -המפסקים הנ"ל יהיו מסוג  .116

ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי   IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן   .117

 של:

עד  Icu = 25KAאמפר    100עד   .118 עד  Icu = 36KAאמפר    250,   = Icuאמפר    630, 

45KA   אמפר   1250ועדIcu = 50KA   

 ים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות: המפסק .119

 נתונים חשמליים ומכניים :   .120

   440 ( V )מתח נומינלי   .121

  50/60 ( Hz )תדר  .122

   690 ( Ue )מתח עבודה  .123

   1000 ( Ui )מתח בידוד  .124

ניתוק   .125 עד    Icu 100% =Icsכושר  ובמפסקים    630במפסקים    1250עד    800אמפר 

   Icu 75% =Icsאמפר  

 אמפר   250יחידת הגנה למפסקים עד  .126

עד   .127 במפסקים  קבוע  ומגנטי  מתכוונן  תרמי  מסוג  תהיה  ומגנטי    160היחידה  אמפר 

 אמפר. 250מתכונן במפסקים עד 

 אמפר  630עד  400יחידת הגנה למפסקים  .128

כיול   .129 עם  אלקטרונית  נורת  In  2-10ומגנטי    In* 0.4-1תרמי  יחידה  ובנוסף   ,*LED  

 המכויל.  מהערך התרמי 105% -ומהבהבת ב 90%המצינת עומס  

סלקטיבית .130 הגנה  עם  -יחידת  אלקטרוני  דגם  הכמויות(,  לכתב  )בהתאם  אופציה 

השהיה בתחום המגנטי לטובת סלקטיביות, נורת חיווי על עומס כנ"ל ובנוסף נוריות סימון  

 יבת התקלה עומס יתר , קצר , זליגה.  המציינת את ס 

 אמפר   1250עד  800יחידת הגנה למפסקים  .131

 1.5-10שניות. כיול מגנטי    0.5-24והשהיה    In* 0.4-1כיול תרמי  יחידה אלקטרונית עם   .132

In ובנוסף נורת ,*LED   .המציינת עומס יתר כלומר הזרם הגיע לערך על העקומה התרמית 

התאם לכתב הכמויות(, יחידה אלקטרונית כנ"ל  אופציה )ב  -יחידת הגנה סלקטיבית   .133

יות וכן אפשרות להוספת עקומה  שנ   0.4עד    0.1הכוללת בנוסף השהיה בתחום המגנטי בין  

I2t . 

 מתנעים תרמו מגנטיים    .134

תוצרת שניידר אלקטריק. הם יהיו בעלי יתרות    GV2המתנעים הנ"ל יהיו כדוגמת    .135

ית מותאמת למנועים שבמציאות. במתנעים  זרם תרמיות ניתנות לכיוון והגנה דיפרנציאל 

 ילה במצב מופסק. וולט וכן סידור לנע  400יותקנו סלילי חוסר מתח דו פאזיים  

 מפסקים/מנתקים בעומס     .136
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תקן   .137 לדרישות  יתאימו  הבדדה    IEC60947-3המפסקים   / ניתוק  דרישות  על  ויענו 

(SWITCH /DISCONNECTORאופיין עפ"י  יקבע  המפסק  של  עבודה  זרם   )  AC22A 

 לכל הפחות. 

 מפסקים בעומס המופעלים ע"י סליל הפסקה יהיו מסוג מאמ"תים ללא הגנות.  .138

 INTERPACTבעומס שאינם נדרשים להתקנת סליל הפסקה יהיו כדוגמת    מפסקים .139

 תוצרת שניידר אלקטריק. 

יצרן הלוח יבדוק תאימות בין המאמ"ת המזין למנתק בעומס עפ"י זרם קצר המופיע   .140

 תאם לטבלאות היצרן. בתוכניות ובה

 מגענים ומתנעים    .141

 איכות. /או שווה ערך ABBהמגענים יהיו מתוצרת שניידר אלקטריק או  .142

היצרן   .143 טבלאות  לפי  בנפרד  מנוע  כל  עבור  יבחרו  מגען  מפסק,  ההתנעה  מעגל  רכיבי 

ולזרם   IEC-947-4( בהתאם לתקן    Type 2 coordinationלפחות )  2לדרגת תיאום מסוג  

 צוין בתוכניות.קצר מחושב המ

 המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני.  .144

 .NO+NCמגעי עזר  2יהיו לכל מגען  .145

 .AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה   .146

והגנה  .147 לכיוון  הניתנת  תרמית  הגנה  יכלול  ויידרש  במידה  זרם  יתרת  ממסר 

 דיפרנציאלית. 

לקבלים   .148 תקן   -מגענים  לפי  היצרן  של  התאמה  טבלאות  עפ"י  יבחרו  המגענים 

IEC60947   

גודל הקבל הממותג. המגען   .149 נגדי ולפי  יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם 

 הנחתה 

 , כך שלא יידרש שימוש במשנקי קו. 60In -המגבילים את הזרם בעת סגירה ל   .150

 . 400V -ולות ב פע  3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של   .151

המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי    -מגענים להפעלת גופי תאורה   .152

 ת כמו

 הגופים וסוג הנורה.  .153

 ממסרי זרם פחת לאדמה     .154

 בלבד.  Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות  .155

תאורת   .156 ומעגלי  מחשבים  המזינים  העומדים   PLבמעגלים  פחת  ממסרי  יותקנו 

הנוצרו )רכיבי  בהפרעות  זה  מסוג  מצרכנים  דגם    DCת  כדוגמת  מתוצרת    SIאקראיים(, 

 שניידר אלקטריק.

ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י    IEC  60364,    61008פ"י  הממסרים יבדקו ע .157

 . 1038או  832
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יודא עפ"י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם   .158 יצרן הלוח 

בתוכניו המופיע  מחושב  קצר קצר  לזרם  מלאה  תאימות  לקבל  אפשרות  ואין  במידה  ת. 

 מחושב יותקן ממסר פחת משולב. 

 מא"זים  .159

 אוטומטיים זעירים ( ) מפסקים .160

אך   .161 בתוכניות  הקצר מחושב המופיע  לזרם  ניתוק מותאם  כשר  בעלי  יהיו  המא"זים 

 עפ"י התוכניות.  B , Cאופיינים  IEC  - 60947עפ"י  10KA-לא פחות מ

ני .162 תנים לגישור, הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה עפ"י הנדרש בכתב  המא"זים יהיו 

 הכמויות. 

 מ"מ  22מנורות סימון קוטר  .163

אלף שעות עבודה, עומדות   100מנורות הסימון יהיו בעלות לד אינטגרלי המיועדות ל   .164

ואינם מושפעות מהפרעות אלקטרו מגנטיות הגורמות להבהוב    KV  2בפני מתח יתר של  

 רת שניידר אלקטריק.  : תוצ XB5AVכדוגמת

 ממסרי זליגה וטורואיד חיצוני   .165

 כללי   .166

להגנ  .167 המיועד  בטיחותי  ממסר  מתאר  ועל  המפרט  התחשמלות  בפני  אדם  חיי  על  ה 

  Vigirexרכוש בפני שרפות כדוגמת ממסרי זליגה מסדרת 

 הממסרים יתאימו לכל היישומים וסוגי התקנה כגון:  .168

 ווני  התקנה בלוחות ראשיים משניים ללא בידוד גל .169

  Panel-או ל DINהתקנה לפס  .170

 צג דיגיטלי למדידת זרם הזליגה : רגעי , תקלה והתראה   .171

  4.5sובנוסף כיול השהיה עד  30Aול זליגה רחב עד  תחום כי  .172

 ( MODBUSיציאת תקשורת ) אפשרות ל   .173

מערכת בקרת זליגה לכל המעגלים הקיימים בלוח הכולל : ערך רגעי, התראות לכל  .174

 מעגל.  

 תקנה בסביבה עבודה עם הרמוניות ונחשולי מתח  מיועד לה .175

זליג .176 המייצרים  לצרכנים  תתאים  הניתוק  עקומת  כגון אופיין  הפעלה  בעת  רגעית  ה 

 מנועים קבלים

 ב.  התאמה לתקנים ומשמעותם  .177

178.  -  IEC60947-2 annex M  הגדרת אביזר "מנתק" בלוחות מתח נמוך 

179. IEC60755 -  הגדרת ממסר כProtection devices   חיי אדם ורכוש  על 

180. nuisance tripping " "   הממסר מוגן בפני הפרעות ברשת הנובעים מתופעות מעבר

ופגיעות    בזרם הנובעים ממיתוגים  מתח(  )נחשולי  יתר  כן ממתח  וכמו  )הרמוניות(  ובתדר 

 ברק 

144



181.  -IEC60664-1  ממסר והטרואיד בדרגת מתחcategory IV    המאפשר התקנתם בלוח

 ראשי  

   Class II frond face: דרגת בטיחות למשתמש  IEC60664-1תקן   .182

183. IEC61000-4  חסינות אלקטרומגנטי :EMC withstand  מסר וטורואיד למ 

   IEC60755 and IEC947-2כנדרש בתקן   Type Aהממסר והטרואיד יהיו מסוג  .184

185. Inverse time tripping curve  -   זליגה המייצרים  לצרכנים  תותאם  ניתוק  עקומת 

 רגעית בהפעלה 

 RMSדת זרם זליגה ייעשה על פי חישוב מדי .186

   I n  1  - 0.8רמת הדיוק הממסר חייב להיות מ   .187

-לי לכל הרכבים כגון : ממסר , טרואיד ומפסק כשהממסר מכויל ל  זמני תגובה כל  .188

30mA   הנתונים חייבים להיות מותאמים לתקןB1 table IEC60947-2   

  B1 table IEC60947-2הנתונים חייבים להיות מותאמים לתקן  .189

190. 10  I n 5  I n 2  I n I n I fault 

191. 0,04 0,04 0,15 0,3  

  RHU & RHUsרים עם צג דיגיטלי )כדוגמת  בצמוד למפסקים ראשיים יותקנו ממס .192

) 

השנאי  .193 של  הכוכב  נקודות  בין  המחוברים  הארקה  כבלי  על  יותקנו  הטרואידים 

עד   של  לערך  לכיול  ניתנות  דרגות  בשתי  התראה  יעביר  הממסר  מהזרם   5%לאדמה. 

המכשיר  של  המדידה  מיכולת  גבוה  הנ"ל  הערך  אם  הצורך  במידת  השנאי.  של  הנומינלי 

 ש במשנה זרם מתאם נוסף.  יעשה שימו

   72x72mmהממסר אהיה מסוג התקנה לפנל   .194

 ( הכוללת :digit 3הממסר אהיה עם תצוגה דיגיטלית )  .195

 ערכי כיול זליגה והשהיה   .196

 או מקסימום  ערכי זליגה רגעי באמפרים או אחוזים  .197

 ערכי התראה ותקלה   .198

 תחומי כיול: להתראה + השהיה, לתקלה + השהיה  .199

 ותקלה להתראה   LEDנוריות  .200

 בלבד (  RHUיציאת תקשורת ) בדגם .201

 מקומי או מרחוק   resetלאחר תקלה יש לבצע תפעול מחדש  .202

 בדיקת תקינות חיווט הטרואיד לממסר   .203

 הגנות בפני נחשולי מתח וברקים   .204

בל .205 הגנות  בפני התקנת  הגנה  תאפשר  נמוך  במתח  ומשניים  ראשיים  חשמל  וחות 

נחשול  וכן  עקיפים  או  ישירים  ברקים  וכ"ו.  פגיעות  ח"ח  של  ממיתוגים  הנובעים  מתח  י 

 בחירת סוג ההגנה וכמויות תעשה על פי המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות.  
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הדגמים   .206 לא  והם  במידה  להתקין  שבדעתו  הדגמים  את  לאשר  הלוח  יצרן  על 

מפורטים בכתב הכמויות ובתוכניות, יצרן הלוח יקיים בהקפדה את הוראות התקנה של  ה

 תו לספק. היצרן הציוד שבדע 

 נתונים טכניים כלליים: .207

 עמידה בתקנים.  .208

הבין   .209 התקן  בדרישות  לאלקטרוטכניקה    -עומד  תקן    IEC-61643-1לאומית  וכן 

   2283ת"י  -הישראלי 

 :  class -עומד בשלושה טיפוסים של בדיקות  .210

   µs 10/350 -נבדק בגל class 1  - 1בדיקה מטיפוס  .211

 µs 8/20 -נבדק בגל class 2  - 2בדיקה מטיפוס  .212

   µs 8/20 -נבדק בגל  class 3- 3בדיקה מטיפוס  .213

 הערה : לא יאושרו בדיקות או גלים אחרים שאינם ע"פ התקנים המופעים לעיל  .214

 שיטת הארקה.   .215

או   TN-CS  -לרשת המוארקת בשיטת    ההגנה תהיה מותאמת על פי הוראות היצרן .216

TN-C  

 מס הקטבים הנדרשים:   .217

218. Class 1 - 2 -רשת חד פאזיתx1P 4 -ת תלת פאזית , רשx1P  )כל קוטב בנפרד( 

219. Class 2  -  פאזית חד  פאזית    1P+N  -רשת  תלת  רשת   ,-  3P+N    את הכולל  )התקן 

 הקטבים במבנה אחד(  

 :CLASS -נתונים טכניים להגנות מטיפוס   .220

221. CLASS 1 - TEST 

222. Operation frequency -50/60 Hz 

223. Operation temperature - -20°C …+70°C 

224. Protection level ->4kV 

225. Response time - <100 µs 

226. Chock current in wave10/350 µs - 60kA Iimp  . 

 ההגנה תהיה מסוג קבוע ולא נשלף  .227

 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר  PRF1ההגנה כדוגמת דגם  .228

229. CLASS 2 - TEST  

230. Frequency -50-60 Hz 

231. Operation temperature: - -20°C …+60°C   

232. Response time - < 25 µs 

233. Chock current in wave 8/20 µs  

 ( :   Imax- cock currentלהלן רמות זרם הלם )  .234
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235. :Imax 65KA 

 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר STHכדוגמת  .236

237. Imax 40KA  : 

 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר STHכדוגמת  .238

239. Imax 10KA   

תו   STDכדוגמת .240  ) בלבד  משנית  הגנה  ערך  )לצורך  שווה  או  אלקטריק  שניידר  צרת 

 מאושר.  

 מנועים:  .241

תהליכי  .242 ציוד  יחידת  כל  או  משאבות  להנעת  אסינכרוניים  מנועים  מגדיר  זה  מפרט 

 אחר.

 ההינע התהליכי.  באחריות המציע לבצע התאמה של המנועים לדרישות .243

פועלם   .244 הם  בו  לאזור  יותאמו  אזורים    -המנועים  חיצונית,  להתקנה  מנועים 

 בסביבת גזים וכד'.  EXם, אזור קורוזיביי

עבור יצרנים אירופאיים או    IEC60034המנועים יותאמו לתקנים המקומיים ולתקן    .245

MG1 NEMA  .עבור יצרנים אמריקאים 

במפ  .246 חלקיהם  כל  על  יורכבו  המנועים  לפי  כל  בדיקה  תעודת  עם  ויסופקו  היצרן  על 

 הסטנדרטיים. 

 .400/230VACמתח עבודה סטנדרטי של המנועים יהיה   .247

כאשר עלית הטמפ' המותרת מעל לטמפ'   Fדרגת הבידוד של הליפופים תהיה דרגה   .248

 .B( תהיה לפי דרגת 45סביבה ) ?

 IEC-SIקן  כמוגדר בת   IE3 (premium efficiency)המנוע יהיה בעל יעילות גבוהה   .249

 .  7, טבלה  30חלק  60034

 המנוע דומם.  וואט אשר יופעל בכל זמן בו    50המנוע יכלול גוף חימום בהספק  .250

לחיבורי   IP65קופסת החיבורים של המנוע תהייה אטומה   .251 בגודל המתאים  ותהייה 

 הכבלים עם כניסות אנטיגרונים.  

   -הגנת חום במנועים  .252

טרמיסטורים שיותקנו בסליל המנוע. סה"כ    כ"ס תבוצע ההגנה ע"י  199במנועים עד   .253

 טרמיסטורים, אחד בכל פאזה.   3יותקנו 

ס תבוצע ההגנה ע"י טרמיסטורים שיותקנו בסליל המנוע. סה"כ  כ"  299במנועים עד   .254

 בכל פאזה שיחוברו בטור.  2טרמיסטורים,   6יותקנו 

סלילי  שיותקנו ב  RTD (PT100)רגשי     6כ"ס תבוצע ההגנה ע"י    400במנועים מעל   .255

 המנוע.  

 במנועים המופעלים ע"י ווסת מהירות יש לוודא:   .256

 ות.  קירור נאות בעבודה במהירויות נמוכ .257
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 בידוד מיסבים.   .258

 אישור היצרן לעבודה מול ווסת מהירות.  .259

ב   .260 הגדול  נומינלי  לעומס  יתוכננו  רגילה    15%-המנועים  בעבודה  הצפוי  מהעומס 

(Service Factor=1.15.) 

 

 סלולרית למרכז הבקרה -חוטית-למערכת תקשורת א     . כו

 

ז בקרה  מערכת התקשורת מיועדת להעביר מידע והתראות על פעילות התחנה למרכ

למנויים. המערכת תכלול את   SMSקיים במשרדי המזמין   , לרבות שליחת הודעות 

 המרכיבים הבאים: 

 תחנת שאיבה: .א

סלולרית   תקשורת  בקר  יותקן  השאיבה  ע"י ICEX בתחנת  מאושר  ש"ע  המזמין     או 

בתחנה   האינפורמציה  כל  ממנו  ויקבל  התחנה  בקר  אל  טורית  בתקשורת  ויחובר 

רגיסטרי יקושר למרכז באמצעות  . הבקר  וגם דרך המתג המנוהל  ם ותקשורת טורית 

כולל  מטען  ספק  סלולרי,  ומשדר  מקלט  יכלול  הבקר  המזמין.  אצל  הקיים  הבקרה 

בגובה   תורן  גיבוי,  מ  3סוללות  אנטנות,  עם  כולל  מטר  משוריין  מפוליאסטר   2ארז 

עם מחשב    RS485מתאמי  תקשורת   כן    PCלתקשורת  כמו  בקר מתוכנת.  תכלול  או 

 העבודה התקנה וחיווט מושלמים של הבקר בלוח . 

תוצרת   כאמור  יהיה  התקשורת  דוגמת   ICEXבקר  סימנס  או  שניידר  או  טופקו  של 

י של המזמין ע"י יחידת קישור הקיים אצל המזמין  או לחילופין חיבור לתווך התקשורת

   אל חוטית לפס הרחב הקיים בתשתיות המזמין והעברת המידע לחדר הבקרה

 המערכת תכלול:     

 מקלט/משדר סלולרי. -          

 ספק/מטען כולל סוללות גיבוי.  -          

 מטר עם אנטנות.  3תורן בגובה מינימלי של  -          

 בין הבקר המתוכנת בתחנה לבקר התקשורת הסלולרי. מתאם תקשורת  -          

 באופן מושלם קומפלט. התקנה וחיווט כל הנ"ל בתוך לוח החשמל  -       

 הגדרת הבקר במרכז הבקרה של התאגיד כולל קליטת היחידה, ביצוע   -       

 מסכים, גרפים, חיווטים, הצגת התראות, מצב התחנה וכל הפרמטרים             

 וכל תווכי התקשורת .  הנדרשים כולל הצגת מסכים מלאים, הכל דרך רשת האינטרנט         

 כים, הגרפים, טבלאות, נתונים וכו' תיקבע ע"י המתכנן והמזמין כמות המס -     

 בתיאום ע"י ספק היחידה.        

ישירות מהיחידה אל טלפונים סלולריים  של המפעילים להתראה    SMSמודם שליחת הודעת   -

 ל תקלות בנוסף לאלו שישלחו ממרכז הבקרה. ע

 :  תצוגת רב מודד דיגיטלי
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נתוני   את  תציג  הבקרה  שלוש  מערכת  עבור  פרמטרים  למדידת  דיגיטלי  מודד  רב  יחידת 
פאזות עם יחידת תצוגה אשר תאפשר הצגה בו זמנית של מדידת כל פרמטר עבור שלוש  

 הפאזות. 

ללו  מובנה  תקשורת  מתאם  דרך  תתחבר  בין  היחידה  תקשורת  הקרובה.  התקשורת  לאת 
 יחידת.  

  , הבקרה  ממערכת  ישירות  והן  ידניות  הן  קריאות  גלובליייתאפשרו  יהיו    ם הנתונים 
 ותתאפשר התייחסות כל אחד מהבקרים לנתונים אלו. 

 להלן הפרמטרים הנדרשים לקריאה : 
 ( Vמתח ממוצע בין פאזות ) -

 (  Aזרם ממוצע כולל ) -

 (  KWהספק אקטיבי ) -

 +(1עד  -1) COS Pמופע זווית   -

 R S T   (V )מתח לכל אחת מהפאזות       -

 R S T   (A )זרם לכל אחת מהפאזות       -

 R S T (KW )הספק לכל אחת מהפאזות     -

 (  KVAהספק  )  -

 (  KVARהספק ראקטיבי )   -

 (  HZתדר ) -

 ( מדידת מקסימום וכן בפרקי זמן של ½ שעה. KW  ( ,)KVAהספק שיא ביקוש )  -

דקות וכן ניתן יהיה לבצע עם  10נ"ל ירשמו בגרפים כפונקציה של זמן כל כל הנתונים ה
 ית נדרשת. נתונים אלו כל פעולה מתמט 

 
 אל פסק 

 
 לתא הבקר הראשי .  UPSתסופק מערכת אל פסק         

   רציף להפעלת   VAC 230עוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח יי        

 בעת הפסקת חשמל. ראות הבקר הראשי ויחידת שידור ההת        

 דקות .   30כ  זמן גיבוי         

 מעלות צלזיוס. 10-+ ,  50תווך טמפרטורה בפעולה :         

 . מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול המיועדים         

 חודשים לכל היותר.  4המצברים שיסופקו יהיו טריים בני         

                                                    כך שהמעבר בין מקורות  ON-LINEנולוגית ~יסופקו מכשירים בטכ        

 ( אזעקות שווא וכד'. RESETא יגרום להפסקת פעולת הצרכנים, איפוס )ל הזנה ה

 הזנה ממתח רשת או מגנראטור.

 .V230 AC+-15%מתח כניסה 

הכולל כרטיס תקשורת  מאושראו ש"ע   GNTסדרת   היחידה תהיה כדוגמת גמטרוניקס

 ות  .  וחיבורה לסוויץ' המקומי ולמערכת שידור ההתראות וחיווים לתקלות והפרע 

 הציוד יוגן מפני התופעות הבאות :
 

 הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.  -
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 פגיעת ברק ועליה במתח הרשת. -

 כולל חום יתר. -תקלה פנימית  -

 טעינת יתר של המצברים.   -

 וטומטי. ניתוק עומס א -

 קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.  -

 
 התראות וחיוויי תקלה: 

 
 חיוויים באופן מקומי ומרוחק  מערכת גיבוי המתח תפיק   -

 . התקן התקשורת דרך                   

 חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.  -

 דקות לפני נפילה.  -  10 התראה על התרוקנות המצברים כ -

 
 
 
 קשורת )סוויטץ'(:  מתג ת  

באתר התחנה יותקן ויסופק מתג תעשייתי למטרת חיבור כל מערכות הזיווד והבקרה   .א

 בתחנה ושילובם ברשת תקשורת מקומית בתחנה. 

ו .ב כנדרש  כניסות  מספר  בעל  ומנוהל  תעשייתי  מטיפוס  יהיה  נוספות    2  -המתג  כניסות 

 שמורות לפחות .  

  -5יכולת עבודה בסביבה קשה בתום טמפ'    ובעל  DINהמתג יהיה מיועד להתקנה על פס   .ג

 .95%מעלות ורמת לחות  70עד 

 . TX 10/100/1000 ובתקשורת ENTERNET  TCP/IP הפורטים יהיו מנוהלים  .ד

 .  230/24V המתג כולל ספק כח   24VDC מתח עבודה  .ה

המתג יהיה  מחברות מוכרות ומתוצרת אמריקאית או אירופאית או יפנית בלבד דוגמת   .ו

 .CISCO ו שניידר או א פיניקס

 

 :(  AS MADEתיק מתקן  )  .    17

 

פסים ועותק דיגיטלי של תיק מתקן מלא הקבלן יערוך וימסור ללקוח שני עותקים מוד
 לפחות:  אשר יכלול

 עבור המתקן ולוחות החשמל.    As Made"לאחר ביצוע" ( )תכניות  •

 DWGט  מפת מדידה של המתקן עם סימונים של תוואים תת קרקעיים בפורמ •

מפרטים טכניים מלאים לציוד, דפי קטלוג של כל הציוד והמכשור המסופק, כולל כל פרטי   •

 שהוכנו ע"י הקבלן.  הביצוע

 ומסך המגע .   HMIעותק דיגיטלי ומודפס של כלל מערך תוכנת הניהול  •

 עותק דיגיטלי ומודפס לתכנת הבקר .    •

 ספר הדרכה בעברית לתפעול המתקן.   •
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 .  ות ראשוני ואופן הטיפול הנדרשדפי הסבר לאיתור תקל  •

 וכו' .  , רשימת ספקים , טלפונים   רשימת חלקי חילוף והגדרת כמות מלאי •

 .   תיק בטיחות •

 לכל התעלות ,גשרים מעברים וכו'.  אישור קונסטרוקטור לאחר תום ביצוע •

של הלוחות כולל דוח של    ועל תקינות הביצוע   As Madeניות  כ אישור מהנדס חשמל על ת •

 . תרמו גרפי ללוחות בהעמסה מלאה  צילום

   טים וכו' .עותק דיגיטלי ומודפס מכל החומר הנ"ל הכולל כל התכניות , המפר •

 
  :מערכת גילוי וכיבוי אש       .18

 כללי:   .א
מבני  שטח    מטיפוס אופטי אנלוגי ממוענת בכלמערכת גילוי אש ועשן באמצעות גלאי עשן  

בחדר חשמל ראשי כפי  תמוקם    אנלוגית ממוענת  . רכזת גילוי אש מטיפוס רכזת  התחנה   
 . הבטיחות  יועץ  ע"י  לדריש  שיקבע  תתאם  ועשן  אש  ת"י  גילוי  מכון  1220ות  ולדרישות   ,

בעלת    התקנים. תהיה  המציעה  לעמוד .    ISO 9002החברה  יידרש  המוצע  הציוד  כל 
ירות בתקנות להתקנה באווירה קוריוזיות במיוחד הכולל הצהרה בכתב של היצרן על כש

  הציודים שלו להתקנה בתחנות שאיבה לשפכים גולמיים  .
 :המערכת תכלול את המרכיבים הבאים 1א.

 גלאי עשן.  .1

 לחצני אזעקת אש, פנימיים וחיצוניים.  .2

 צופרי אזעקת אש.  .3

 נורות סימון גילוי אש.  .4

 כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל. .5

 מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית חדשה.  .6

 .  פנל התראות ראשי  .7

 צנרת וחיווט קומפלט של המערכת. .8

 תיאור המתקן: .ב

ב .1 יסומנו  לחצנים(  צופרים,  )גלאים,  האביזרים  מס כל  הכוללים  חרוטים  סנדוויץ'  שלטי 
 הגלאי ומספר המעגל עליו הוא מחובר עפ"י המספור בצג הרכזת.

סיום   .2 עם  היום  במהלך  וגם  היום  בסוף  יום  כל  עבודתו.  בעת  ניקיון  על  ישמור  הקבלן 
  רדה במתקן מסוים ינקה הקבלן את האזור באמצעות שואב אבק באופן שלא יישאהעבו

      ו עבודות. זכר לעובדה שבמקום בוצע

 
 רוט טכני של הרכזת:יפ    8ג.

 מערכת גילוי אש ממוענת:   08.1

 כללי  

 (. ADDRESSABLE ANALOGמערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען )
  30-ערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על ידי לא פחות ממערכות גילוי וכיבוי האש יהיו מ

 חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים.
אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה -רכת תבקר גלאים מטיפוס פוטוהמע

שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה 
 מעלות.  360אש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של האינטגרלית של הגלאים תימצא בר

ערוצי אשר יכללו ממשק -י ורבערוצ-המערכת תבקר מעגלי מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חד
 לגלאים קונבנציונליים, מפסקים, אמצעי התראה, הפעלה ולוחות סינופטיים.  

 ( ובמרחב כתובות זהה. SLCהמעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים )
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תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים  -וצעת תישא תו המערכת המ 

 . EN-54או   ULכדוגמת 
, מערכת כריזת חירום כתובתיםתאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים  המערכת

 ודואר אלקטרוני.  SMSאינטגראלית, הודעות 

 לוח הפיקוד והבקרה.  

נומריים, -פיקסלים ותווים אלפא  260X64( גרפית של  LCDהתצוגה תכיל צג גביש נוזלי )
, 1220נו על דרישות ת.י  נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יע

864UL, .EN-54 
 כתובות של התקני מבוא ומוצא.  1016מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד  

(.  SLCבקרה )לולאות  8מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש עד 
התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא   127כל לולאה תאפשר בקרה עד  

 מוצא.

-או חיווט ב CLASS A – STYLE 7-מערכת תאפשר עבודה בטופולוגיה חופשית, חיווט בה

CLASS B . 
כתובות תיעשה ע"י שימוש ברכזות נוספות, המחוברות   1016 -הרחבת קיבול המערכת מעבר ל

(  Peer-to-Peerהמאופיינת בתקשורת מהירה. הרכזות מחוברות ברשת "שוויונית" ) ברשת
רד כל רכזת שתציג ותגיב לאירועים ברכזות אחרות המוגדרות  כך שניתן לתכנת בנפ

 מערכות.  32כשותף. ניתן לחבר ברשת עד 
לוח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן האוטומטי ושינוי  

רגישות הגלאים במשטר יום/ לילה בהתאם לשעות העבודה במשך היממה, בהתאם לחגים  
 שבת(./ולימי השבוע )שישי 

שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה, תקלה, ביצוע  
פעולות כגון: השב, השתקת צופרים, ביצוע תכנות ועוד. המערכת תאפשר חיבור למחשב 

 תקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית. שבו מו
י של נקודות האזעקה  התוכנה כוללת תצוגה גרפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפ 

ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת  
 אזעקה, תכנות המערכת, שליטה מרחוק וניהול אירועים. 

ת אירועי מערכת כגון אזעקה, תקלה וכו'. הדוחות כוללים  ניתן יהיה להפיק במערכת דו"חו
ים, הכינויים ופרטים נוספים. אירועים אלה את נתוני האירוע, זמן האירוע, סוג ההתקנ 

 ניתנים להצגה במסך המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה.

 (LOOP SLCלולאות הבקרה )
רוצי, הכולל יחידת עיבוד עצמאית.  ע-לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו

( והתצורה של  סוג ומספר כרטיסי הקו, יקבע על פי מספר ההתקנים )מסוג כתובתי
כיוונית אל  -המערכת. כרטיסי הקו מבצעים את פעולות הבקרה והתקשורת הדו 

 ההתקנים. 

מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את הלולאה במצב קצר  SLCמעגל הקו האנלוגי 
 חזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי. וי

נשי תחזוקה להבחין בין מצבי העבודה  לבקרה המאפשרות לא LEDמעגל הקו יכלול נוריות 
 השונים. 

כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג חוטים  
 יחיד. 

יו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות  כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אל

((Broadcastשניות, כולל ביצוע אימות   3 -. הכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מ

 (Fire Alarm Verificationאזעקה )

 (C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ).
מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה, ספק הכוח, מטען המצברים וכל   

המקושר לרכזת ובכלל זה צגים, ממשקים וכו'. תקלה ניתוק או הוצאה של אחד  הציוד
 ותדווח מידית. המרכיבים הנ"ל תאובחן  
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מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה, בין  
 לולאות, בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת. 

המרכזית תכלול שעון זמן אמתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון לא מחיק  מערכת העיבוד  
 יווחים עפ"י שיוכם לתאריך. ממנו ניתן יהיה לדלות ד

( לאירועי אזעקה ותקלה בנפרד. כל זיכרון אירועים  HISTORYמערכת העיבוד תכלול זיכרון )
ים לתצוגה באמצעות אירועים אחרונים במערכת. נתונים אלה יהיו ניתנ  250יכיל לפחות 

 או להדפסה באמצעות מדפסת.  LCD -מקשי המערכת ותצוגת ה

( להצגת הפרמטרים האנלוגיים של  MONITORוגה גרפי/אנלוגי )המערכת תכלול תפריט תצ 
 ההתקנים, לרבות נתוני קריאה עכשוויים, ספי יחוס, ספי אזעקה ופרטי ההתקן. 

 ארון  
ה מאליו" דקורטיבי וניתן יהיה להתקנה על הקיר  לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלסטי "כב

 המפקח.   או בתוך הקיר, בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או
 הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים. 

בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתראות החזותיות. שימוש במקשים יוגבל  
 באמצעות קודי גישה ברמות שונות. 

 סידור נעילה כולל מנעול מפתח. לארון יהיה 
פשרות להגדלה  גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך א

 . 50%עתידית של לפחות  
 פלט –קווי קלט  

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה  
ה אחרת. קיום תקלה כזו יתבטא בצורת עצמית מתמדת למקרה של נתק, קצר, או תקל 

כת השונים: גלאים, קולית וחזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המער
 קוים, טעינה וכו'.

 רמות גישה 
רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו   4למערכת יהיו 

כנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם  או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י ט
 אז הניתוק יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים. 

 זורים לוגיים א
אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו    499המערכת תאפשר הגדרה של עד 

  מראש באמצעות התוכנה, לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות
 שונות. 

 לוח הבקרה 

ווים  פיקסלים ות 260X64( גרפית של LCDהתצוגה ולוח המקשים מכילים צג גביש נוזלי )
נומריים, נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יענו על  -אלפא

רכזת הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת   864UL, .EN-54, 1220דרישות ת.י 

שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת הצורך של IN – BUILTתכנה 
ת הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה  האזורים ופונקציות ההפעלה השונו

 או תכנה כלשהם. 

למניעת התראות שווא וכמו כן   ALARM VERIFICATIONמרכזיית הגילוי תכלול מערכת 

 ך זיהוי מהיר במידה ומתפתחת שריפה. לצור (PRE-ALARM)התראה -תכלול קדם

ל המערכת ומרכיביה  מרכזיית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה ש

 .השונים

מבלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות   TESTניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב 
 מכרטיסים אחרים.  

-RS)גידי ) –בעזרת קו תקשורת דו  לוחות התראה משניים 16ניתן יהיה לחבר למרכזיה עד 

אל לוח הבקרה   אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים 485
 הראשי.  
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מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי,  
ירת דלתות,  הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסג 

 הפעלת ושליטה על מפוחים וכו'.
ליים אשר יאפשרו את הגדלת  המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונ

הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום. ספקים אלו יאפשרו הספקת  
אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים, תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש  

 קווי הזנה עבים ויקרים. ב

התקני  ל  24Vהספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא 
ההפעלה בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית  

 באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות הסטנדרטיות.
ר ע"י יחידת העיבוד המרכזית של מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוק

שים לכלל  הרכזת. הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות להספקת הזרמים הנדר
המערכת. המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך, 

 ללא הפרעה בפעולת המערכת.

רכת למחשב , אשר יאפשרו את חיבור המעRS-232מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  
 ולהדפסת אירועים וצג גרפי. 

ם ושליטה באמצעות רשתות  אשר תאפשר דיווחי TCP/IPמרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  
 אינטראנט / אינטרנט. 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים: 
 פעולת המערכת במצב תקין. 

 הצגת אירועי אזעקה. 
 פירוט סוג ו/או סיבת התקלה )אבחון אוטומטי ע"י מעבדי המערכת(.הצגת אירועי תקלה תוך 

טרולים ובדיקות. יוצג האירוע  י, סטטוסים, תקלות, נםפקוחיהצגת כמות אירועי האזעקה, 
 הראשון והאירוע האחרון שהתרחשו. כל הנ"ל יופיע על גבי התצוגה הראשית בחלון אחד.

מערכת המחוברים אליה ישירות או המחוברים  ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני ה
 לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה. 

אזעקה ניפרד לכל גלאי. כמו כן ניתן יהיה להגדיר  -ת יום, רגישות לילה וסף קדםקביעת רגישו
 מועדי חגים אשר בהם המערכת תעבוד במשטר רגישות לילה לאורך כל היממה. 

 בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים. תכנות שעות יום/לילה לכל יום
 פ"י התקן ובערכים המתחייבים מכך.קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה ע

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-אבחנה בין קדם 

 (.Compensation Driftעדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים )

 (. Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה )

 שניות כולל אימות אזעקה.  3 -תגובה מהירה לאזעקה 
וע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת או לחילופן,  תכנות המערכת ניתן לביצ 

 .RS-232 -באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה 
ודד/ ברמת האזור/ ברמת הקבוצה/ מוצאי  המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הב 

 המעגל הראשי ברכזת. 

( ואינה עושה שימוש בהתקנים מכניים כגון  Soft Programmingכתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה )
 מפסקים או מנופים מכניים. 

 Free -ו CLASS-A ,CLASS-B –חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה 

Topology. 
ני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המבוא/מוצא, ספק כוח כתובתי ומבודדה  כל התק

 מחשב. -רי מיקרוהלולאות יהיו מבוק 

(  Automatic Filed Programming Featureהמערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי )
 המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות. 

( תוך תצוגה ושליטה  Peer-to-Peerרכזות ברשת שוויונית ) 32המערכת תאפשר חיבור של עד 
 ת המשנה המחוברים אליהם.  על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחו
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בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה ובנוסף ניתן  

 ".walk testר "יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת, או על ידי מפסק מגנטי עבו
 התקנים 
 גלאי עשן אנלוגי ירוק  

 י ירוק המיועד לפעול עם הרכזת.גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובת 
 הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה.

לים החזרות אור מחלקיקי  אדומים המג אינפרהמקלט -הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר
 העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך )נפיצה(. 

ימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך  מחשב פנ-הגלאי יבוקר ע"י מיקרו
 ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת. 

באופן אוטומטי עם   (DRIFT COMPANSATION)גלאי העשן יבצע תיקוני סטייה 
היווצרות משקעי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים.  

 התרעת תקלת ניקוי לגלאי. בנקודה זו תתקבל 
הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוספת אישור מת"י להתקנה ועמידה  

 . 1220של המערכת בדרישות ת"י  
 נתונים חשמליים  

 ן. מאופנ 24Vdcעבודה -מתח

 אמפר ממותג. -מיקרו  290זרם עבודה  

 ממותג. ללא נורית סימון.   -לערך  2.6mAזרם עבודה באזעקה 

 600Cעד  100C- -תחום טמפרטורה לעבודה מ  

 ניתנת לכיוון מלוח הבקרה.   feet / 2% - 0.8 -רגישות 

 50mAזרם מיתוג מקסימאלי לעומס חיצוני
 צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות  

דת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת אש, נורית סימון בעלת  יחי
 והה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי. עוצמת אור גב

 התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה. 

  DC V24וזוג למקור מתח   SLCזוג להזנת הקו האנלוגי   –גידים  4הצופר יוזן באמצעות  
 זן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי. לצורכי הפעלת הצופר, מתח זה יו

 ופעולה תקינה.  במצב עבודה רגיל, מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת
 הצופר יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 

 גלאי גז  

 הנפלט בחדרי מצברים. H2גלאי המימן יהיה רגיש לפליטת מימן 
 ות של גז הבישול. גלאי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפ 

 הגלאי יכלול ממסרים לחיבור למערכת גילוי האש. 

 .LEL 0-100%אפשרות גילוי של 
 לאי למימן יהיה מוגן התפוצצות.ג

 . IP-65גלאי הגז יהיו בעלי דרגת אטימות מינימלית של   

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.

ו/או ש"ע אשר נבדקו ומתאימים לדרישות התקן    SENSITRONגלאי הגז יהיו תוצרת חברת  
 . 1220הישראלי 

 ים גלאי קרן יפעל על פי העקרונות הבא 

 גלאי אקטיבי מטיפוס קרן אשר כולל משדר ומקלט. המשדר קרן מסוג אינפרא רד. 
הגלאי יכיל מנוע סרבו אשר יתכוונן וייתקן אוטומטית ובאופן רציף את הקרן בין המשדר 

 למקלט. 
 פעל על עקרון חסימת הקרן בין המשדר למקלט אשר תגרם ע"י העשן.הגלאי י
 ה למעט אם נקבע אחרת בתכנון המפורט.ס"מ מהתקר 50 -על הקיר כ  -התקנה  

 מעלות צלסיוס.  55+ -ו  -15טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת: בין  
 . 1220יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י 
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 וי )לוח הבקרה(.הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגיל
הפעלת גלאי בהתאם לתכנון תגרום, מידית או לאחר השהייה )עם אפשרות ויסות זמן  

 ההשהיה(, לפעולות הבאות: 
 צפירה עולה ויורדת בלוח הבקרה הראשי והמשני ובכל יתר הצופרים שבמערכת. 

 סימון האזור בלוח הבקרה הראשי ובלוח המשני. 
 בגלאי.  סימון הגלאי שפעל ע"י נורית סימון

 הפעלת נוריות הסימון המקבילות לגלאי שפעל )אם ישנו(. 
פסקת מערכות המזוג אויר, הפסקת מערכת החשמל, חיוג  הפעלת כל פעולות החירום, כגון: ה 

אוטומטי, אזעקת אש באמצעות מערכת רמקולים, "פיקוד הכבאים" למעליות, מדפי עשן,  
וחים להוצאת עשן, במידה ויהיו כאלה, כיבוי אוטומטי אזורי ועוד )אופציה(, הפעלת מפ 

 הפסקת חשמל בלוח ראשי במידה ונדרש, שחרור דלתות מגנטיות. 
בכל מקרה בו תופסק ידנית אחת מפעולות החירום לצורכי מתן שרות אחזקה, תדלק נורית  

 סימון, שתיכבה עם החזרת המצב לקדמותו. 
 \או חלקן אם נקבע אחרת.  הפעלת לחצן יד תגרום מיד לכל הפעולות כפי שצוינו לעיל,

 גלאי כבל  
נושאי זרם    המופרדים ע"י    גלאי הכבל יהיה מסוג טמפרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל 

 . FM /ULבידוד רגיש לחום. גלאי הכבל יהיה מאושר 
כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים, ארון חיבורים, נגד סוף קו או כל אלמנט   

 ממערכת גילוי האש.   אחר המהווה חלק
 אש.  ניתן להשתמש בקטעים של תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת 

  טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה:
טמפ'  
סביבה  
 מרבית 

טמפ' הפעלה  
 גלאי כבל 

°C37.8 °C 68.3 
°C 65.6 °C 87.8 
°C 93.3 °C 137.8 

 
 מ'.  120אזור של גלאי כבל לא יעלה על   האורך המרבי המותר לכל 

ש להשתמש בכבל נושא י –בכל מקום בו נדרשת תמיכה של גלאי הכבל כשהוא באוויר 
 המסופק עם גלאי הכבל. 

 התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אביזרי התקנה מקוריים שלו. 

הנמדדת    ADDRESSABLEתובת אש, ע"י יחידת כ-מעגלי גילוי  LOOP-גלאי הכבל יחובר ל
 בנפרד מגלאי הכבל. 

 ה(.הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקר
 יחידת מבוא ממוענת 

יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון: גלאי גז, גלאי כבל, 

F.S. מגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס ,COLLECTIVE ל-LOOP  הגדיר  וכך יתאפשר ל

 וחיבורם למעגל הגילוי הממוען.  ADDRESSכתובת זיהוי 

 יחידת הפעלה ממוענת 
אש  -לת מוצא מבוקר, ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוייחידת כתובת הכול 

 והפסקות חירום להזנות חשמל.
 ח כתובתי אנלוגי ו ספק כ 

מתח סוללות והגנה מזרמי  מגובה סוללות, כולל בעת נפילת מתח רשת,  V 24מאפשר הפצת 
 יתר ע"י הגנה אלקטרונית. 

 נוריות סימון גלאים  
דות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי. הנורית  מנורות הסימון יהיו מיוע

 תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית. 
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או       מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח,  
מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור  

 כניסת הכבל. 
 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. 

 נורית הסימון תהיה מאושרת ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.
 לחצנים לאזעקת אש/הפעלת כיבוי 

 מ' מהרצפה.  1.6גילוי אש יותקנו בגובה של לחצני  
 כזית הגילוי למקרה של נתק או קצר.לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מר 
הפעלת אזורי גילוי/כבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח   

 הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי. 
 "ממוען".  הלחצן יהיה מסוג 
אשר יש צורך   לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכסה שקוף 

בשוגג, ויסומן בהתאם  שברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתול
 לייעודו בשפה העברית. 

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.  
 שות רק ע"י האדם שהוסמך לכך. החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיע 

 הלחצן יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 

 

 בוי אש: מערכת כי

 

גז   .3 ע"י  תבוצע  חשמל,  בלוחות  אש  כיבוי  ובמשקל   FM200מערכת  תקניים  במיכלים 
המתאים לנפח הלוח עפ"י המצוין בכתב הכמויות ועם ברז שחרור, מד לחץ, צנרת פיזור,  

 ד פיקוח. נחירים וציו

ע"י   .4 המערכת  סיגנל    2הפעלת  באמצעות  אוטומטי  באופן  בהצלבה  מחוברים  גלאים 
  ש או ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל. ממערכת גלוי א

 מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים:  .5

 . 7%כמות הגז שתיפלט בעת הפעלת המערכת לא תעלה על ריכוז נפחי של   .1

 בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכיבוי לבין פתיחת המגוף.  תהיה השהיה  .2

 ל המערכת יופעל גם צופר האזעקה. מיד עם מתן האות להפעלה אוטומטית ש  .3

ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך שמשך פליטת הגז לאזור    .4
 שניות.  10המוגן לא יעלה על  

תפר .6 ללא  פלדה  צנרת  תהיה  יש    הצנרת  עליון  אדום  ובצבע  יסוד  בצבע  צבועה  סקידיול 
 ירי הפיזור. לנקות את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נח

 . ULויישאו אישור   NFPA 12Aכל רכיבי המערכת יתאימו לתקן   .7

מחיר מערכת כיבוי אש כולל הספקת המיכל, הצנרת נחירי הפיזור, ברזים ציוד המדידה   .8
וחבור מ  וכל העבודות  והפיקוח, העתקנה  וחשמלי, כבלי החבור, החיזוקים, המתלים  כני 

 וי והפעלתה.וחומרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הכיב 

 אש: וכיבוי ירותי אחזקה למערכת גילויש .ג

 

 כללי:  .1
שירותי   לתת  ואפשרותו  נכונותו  על  התחייבות  כתב  הקבלן  ימסור  זה  מכרז  הגשת  עם 

צענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות  אחזקה למערכות. העבודה ו/או העבודות תבו
לאמ בנוסף  זה.  במכרז  המפורטת  המערכת  של  ואחזקה  זה  הרכבה  לפרק  במוקדמות  ור 

 רואים את עבודות האחזקה ככוללות:

 של היצרן והתקן הקובע.  בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה  .3

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.  .4

 גינליים הנדרשים ע"י היצרן. ילאי חלפים אוראחזקת מ  .5

157



 מערכת.  ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות ב   .6

ובכל  מ .ד ההודעה  קבלת  עם  מידית  הקבלן  ע"י  יבוצע  במערכות  תקלות  תוך  תיקון  מקרה 
 שעות.  24פרק זמן שלא יעלה על 

 

 בדיקת ניסיון הפעלה:  .ה

 

בה .1 בדיקה  הקבלן  יבצע  המערכת  השלמת  ונציגי  עם  הפקח  המתכנן,  המהנדס  שתתפות 
 היזם, הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה. 

ה  .2 כל  באחריות  ותיקון  התקנים הישראלי  מכון  של  בדיקה מלאה  קבלן העברת המערכת 
 הליקויים שיתגלו. מחיר הבדיקה כלול במחיר המערכת ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

 אחריות הקבלן:   . ו

 
לטיב העבודה לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעת רצון  הקבלן יהיה אחראי 

ה הסופי של המערכת באתר. הקבלן יהיה  חודשים מתאריך קבלת  36המזמין למשך 
 אחראי לציוד, להובלתו ואחסונו. 

 מחירי תקופות האחריות יכללו:  .ז

 כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה בהתאם למפרט הטכני.   .1

 דמי השימוש בכלי העבודה והציוד מדידה לרבות ציוד הקבלן.          .2

 הוצאות נסיעה לאתר וממנו.  .3

 אות כלליות הן ישירות והן עקיפות של הקבלן. הוצ .4

 הוצאות הקשורות בניהול הרישום של עבודות האחזקה.  .5

 רווח הקבלן.  .6
 

 הצעת הקבלן למערכות כיבוי אש תכלול את המרכיבים הבאים:  .ח

 ת. תכנון המערכ .1

 שרטוט הרשתות עד הגלאים או הלחצנים.  .2

 ם בהצעה. פרוט הציוד המוצע כולל קטלוג עם סימון האביזרים הנכללי .3

מכן   .4 לאחר  ושירות  אחריות  מתן  והרצתן,  המערכות  התקנת  למערכת,  הציוד  אספקת 
 חודשים לפחות. 36לתקופה של 

הציוד   .5 כל  את  תכלול  הרשימה  יחידה.  מחירי  עם  מפורטת  כמויות  והאביזרים  רשימת 
הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם. לרבות מגבירים, מפצלים, מסנפים, וכל העבודות  

 ת להשלמת המערכות.הדרושו

 מסירת תיעוד טכני מלא לנציג המזמין ולמהנדס היועץ עם מסירת המתקן.  .6
 

 אישורים ובדיקות: .ט

 

באתר ולמד    הקבלן יגיש תכנית ביצוע לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה ולאחר שסייר .1
 את המבנה.

תקן   .2 לדרישות  יתאים  שהמתקן  לכך  אחראי  ויהיה  ידאג  ,   11,  1,  3חלק    1220הקבלן 
 והוראות מכון התקנים. 

שהקים   .3 המתקנים  כל  של  לבדיקה  התקנים  מכון  את  הקבלן  יזמין  העבודה  השלמת  עם 
סופ אישור  לקבלת  עד  שיתגלה  ליקוי  כל    ויתקן  החשמל  בלוח  הכיבוי  מערכת  י  לרבות 

 שלמכון התקנים. לא תשולם תוספת עבור בדיקות חוזרות.
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.  2000למתקן שבצע, משורטטות באוטוקד    עם השלמת העבודה יספק הקבלן תכניות עדות .4
עותקים וכן את הקובץ דיגיטלי ע"ג מדיה אופטית     3  –הקבלן ימסור את תכניות העדות ב  

(CD/DVD  .) 

י מכון התקנים והן  ע"י המתכנן ולאחר  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע" .5
 שנמסרו תכניות העדות.  

 

  . דיזל  גנרטור19

 כללי:  .1

להעבודה   מנועאמתייחסת  בעזרת  חשמל  מחולל  של  והפעלה  התקנה    י ספקה, 

בחדר    ן , מותק     KVA PRIME 180 ק  של  "דיזל" )דיזל גנרטור( אוטומטי בהספ

 נפרד צמוד לחדרי חשמל.  

 

2.   : העבודה   היקף 

 בודה תכלול את החלקים הבאים: הע

של    .2.1 בהספק  אוטומטי  גנרטור  דיזל  יחידת  עבודה     KVA    180אספקת 

(  בהתאם למפרט  STANDBYת )ומצב כוננ  PRIME  ,KVA  200ה  רצופ

לבני  הכנסתו  להלן   שיפורטו  היחידה  ולנתוני  יסוד  יהטכני  על  הרכבתו  ן 

הדרו והחשמליים  המכנים  האביזרים  כל  התקנת  כולל  שים  בטון,  

 להפעלתו התקינה. 

הפיקוד   .2.2 הכוח,  מערכת  אל  גנרטור  לוח  של  וחיבור  הרכבה  אספקה, 

 והמכנית. והבקרה החשמלית

נפרד,     .2.3 כחלק  או  מיכל  כולל  דלק  אספקת  מערכת  של  והתקנה  אספקה 

  110%ליטר ועוקה בנויה בטון עבורו בנפח    2000ל מיכל חיצוני בנפח  כול

ע"י הקבלן למתן אי תוגש  ,  מהמיכל אשר  , מצעים  שור המתכנן הראשי 

יכל  . המנוע יחובר ישירות אל מ זיון ברזלים  ,ביטון וקונסטרוקציה וכו'  

החיצוני    המיכל    2000הדלק  מילוי  המאפשרים  עקיפה  ברזי  עם  ליטר 

לאספקת  היומי בנוסף  מהיחידה(  אינטגרלי  כחלק  וקיים    2)במידה 

ה  מהמיכל  הסולר  לסניקת  וידנית  חשמלית  סולר  אל  משאבות  חיצוני 

דיזל    ליחידת  ישירות  או  הפנימי  כל  המיכל  את  להאריק  הקבלן  על   .

 ממ"ר. 35Cuמבודד צינורות הדלק במוליך 

אספקה, התקנה חיבור של כבלי הכוח וכבלי הפיקוד והבקרה בין היחידה   .2.4

 ולוח החשמל שלה. 

אספקה, התקנה וחיבור צנרת הפליטה ודוד ההשתקה  מהמנוע אל מחוץ    .2.5

ח מתכתית  למבנה.   הגנה  ברשת  יצוידו  ובמפלט  במנוע  חמים  לקים 

 למניעת מגע מקרי     
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מצבר .2.6 מערכת  והתקנת  היצרן. אספקה  מפרט  לפי  טיפול  ללא  יבשים   ים 

כולל    צדדיו,  מכל  אפוקסי  בצבע  צבוע  מעץ  מדף  על  יותקנו  המצברים 

כיסוי מעץ  מתאים. כמו כן יש לחבר את המצברים עם מכשירי המדידה  

ה לפחות  הדרושים.  יאפשרו  אחרי    10מצברים  אחת  רצופות  התנעות 

 השנייה ללא טעינה. 

כ  .2.7 מהרדיאטור  חם  אוויר  החם  תעלת  האוויר  להוצאת  גמיש  חלק  ולל 

   לחדר .   מחוץ

ר  .2.8 עם  תקינה  בצורה  ומסירת המתקן  האנרגיה,  יבדיקת   משרד  של  שיון 

המסמכים   ויתר  מעודכנות  תכניות  החשמל,  חברת  התקנים,  מכון 

   הדרושים

בדיקות בהשתתפות נציגי  המזמין    2גנרטור יבוצעו    –למסירת הדיזל    לצורך זה.

רא בדיקה  ההערות  והמתכנן:  שאחרי  בעומס  בדיקה  כולל  הספק  במפעל  שונה 

לאתר.   היחידה  את  להוביל  הקבלן  יורשה  בכתב  אישור  ולאחר  והתיקונים 

ניסויי כולל  ם בעומס  הבדיקה השנייה תבוצע באתר עם הפעלת התחנה במלואה 

 ובדיקת הגנות.  

 מפרט טכני ונתוני היחידה:  .3

מסוג טבולות   שאיבהידות יח 2 הדיזל גנרטור מיועד לספק חשמל להפעלת   

  92קו"ט  ובהספק כולל של     46של    בהספק בהתקנה רטובה !  מומנט קבוע  

, במקרה של הפסקות באספקת החשמל  עם ווסתי מהירות אלקטרוניים   קו"ט,

בורית. באחריות ספק היחידה המצאת אישור מיצרן הדיזל גנרטור  מהרשת הצי

  46מנועים  בהספק  2של בעבודה רצופה  המאשר שהיחידה תוכל לעמוד בהתנעה ו

קו"ט כ"א של משאבות טבולות בהתקנה רטובה  מומנט קבוע! ע"י ווסתי מהירות  

 . 10%של  מירבי    מתח   ובמפל   אלקטרוניים

 לקמן:. נתוני היחידה יהיו כד4

 . הפעלה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח הרשת,    4.1

 ם התחדש המתח. בא טית והפסקה אוטומ        

 הרץ.  50וולט ,  400/230פאזי -. מתח תלת4.2

 200 (, PRIMEלכל הפחות בעבודה רצופה ) KVA 180. הספק הגנרטור 4.3

KVA    

 (.STANDBYבמצב  כוננות )       

 הגנרטור יהיה גנרטור סינכרוני בעל מבנה "ללא מברשות" מצויד בווסת מתח  . 4.4

 יסות המתח  וני מהיר תגובה מטיפוס סליל עזר נפרד לואוטומטי אלקטרו        

        (P.M.G ווסת מהירות אלקטרוני דוגמת  )BERBER COLMAN     או

 לחילופין     

   סל"ד הדיזל  1500רטור והדיזל  .  מהירות הגנמשאבת הזרקה אלקטרונית       

 תאים לטווח  יהיה בעל קירור מים טרופי מצויד ברדיאטור מטיב מעולה מ       

 ית  י כולל ווסת טרמוסטטי לבקרת על  מעלות    50עד +   10-טמפרטורה שבין        

 טמפרטורת המים        
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 ת מבנה הקושר  הדיזל גנרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מקורית של היצרן בעל  . 5

 נקודות.  4 –בקשיחות את גוף הגנרטור והמיועדת לחיזוק לבסיס ב 

גינליים להצבה ישירה לרצפה. כל  יבשלמות עם בולמי זעזועים אור  היחידה עצמה תסופק

החלקים הנעים והמסתובבים ימוגנו למניעת פגיעה. כל הרכיבים הנמצאים תחת מתח 

 חשמלי יכוסו למניעת התחשמלות. 

 נרטור יסופק עם מפסק זרם ראשי אוטומטי בעל הגנה טרמית ומגנטית בגודל  הג . 6

או   של וקסלר GENCON IIוח הבקרה יהיה מתאים לאבטחת הגנרטור. ל

DEAP    

SEA    מחשב מיועד להפעלה אוטומטית או ידנית של  -מבוסס מיקרושל שמרלינג 

 הדיזל גנרטור ויבצע את הפעולות הבאות:  

 . התנעה אוטומטית של הדיזל גנרטור עם נפילת מתח ההזנה של חברת  6.1             

 רמטרים החשמליים והמכניים של הדיזל  החשמל, המתנה להתייצבות של הפ

 גנרטור והעברת העומס אל הגנרטור. 

. תוך כדי פעולת הדיזל גנרטור מדידת ותצוגת כל הפרמטרים החשמליים של הגנרטור  6.2

 ספרתית:  LCDבתצוגה 

קוו"א  מתח ◼ של אחת משלושת הפאזות,  , מקדם   קוו"אר  ,    קוו"אט  ,    וזרם 

 רמוניים.הספק, תדירות, וכמות עיוותים ה

 מתח, תדר, ועיוותים הרמוניים של פאזה נוספת של ח"ח.  ◼

. הגנה על המערכת בפני תקלות חשמליות או מכניות ברמה של הדממת מערכת או 6.3

 התראה: 

 מהירות יתר של המנוע  ◼

 שעתיים.  \וממסר השהיה שעה   ס בגנרטורחוסר עומ ◼

 חום יתר של המנוע  ◼

 מפלס מים נמוך במצנן.  ◼

 מנוע ירידת לחץ שמן ב ◼

 ירידת לחץ דלק במערכת הזרקה. ◼

 מתח יתר או מתח נמוך של המצבר ◼

 תדירות גבוהה או נמוכה של הגנרטור  ◼

 זרם יתר בגנרטור  ◼

 הספק חוזר לגנרטור  ◼

 חוסר עירור לגנרטור  ◼

 יים גבוה מדי אחוז עיוותים הרמונ  ◼

 תקלות במתח ח"ח  ◼

יום ושעה לכל כרון המערכת עם ציון יתצוגה של מצבי העבודה ורישום התקלות בז 6.4

 תקלה. 
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רור ואח"כ י.  לאחר הורדת העומס מהגנרטור הוא יופעל למשך זמן הדרוש לצורך ק 6.5

 ידומם ויחזור להמתין לדרישה הבאה.  

עברת נתונים ושליטה מלאה על המערכת .  הבקר יצויד ביציאת תקשורת לצורך ה6.6

 מרחוק, באמצעות זוג חוטים בלבד.

 הכולל סליל עזר      PMG מטיפוס אלקטרוני סטטי  הגנרטור יצויד בווסת מתח .7

    בנפילות ועליות תדר. הווסת ישמור  והגנות    RFהכולל מסנן להפרעות לוויסות המתח       

       בעומס הכולל תכולת הרמוניות זרם גבוהות וגם  2%על יציבות מתח בגבולות        

    5%שר כיוון ושינוי מתח בגבולות או ווסתי מהירות   ויאפ UPSמערכת   כדוגמת      

  סת ו בעומס. כן יאפשר הו  50%בשינוי  של   10%התגובה הדינמית של הווסת תהיה      

 שמל ע"י כניסת מתח חיצונית  יסות מתח הגנרטור מרחוק לצורך סנכרון עם חברת חו ו     

 .  GENCON IIשתחובר ללוח הבקרה      

 עם נקודות כוכב נגישה,   WYE, חיבור  Fדרגת בידוד  המחולל יהיה מסוג אטום,    .8

 לעבודה בחירום.  Fלעבודה רצופה ו  Bיר. דרגת עלית טמפ' ואו ר  מקור      

מהירות , רגש סיבובים, ווסת  הכולל בקר  במשאבת הזרקה אלקטרוניתהגנרטור יצויד  . 9

 לא יאושר מנוע עם ווסת אלקטרוני רגיל.  דלק אלקטרוני 

בכל המצבים בהתאם לנתונים   1%לווסת את מהירות המנוע בגבולות  המערכת תדאג 

 הבאים: 

 בתדר היציאה.  4%עד   3%בעומס יגרום לשינוי   50%א. שינוי של 

 בתדר היציאה.  7%בעומס יגרום לשינוי של עד  100%ב. שינוי של 

    וא VOLVO ,  קמינס ,  פעימות מתוצרת קטרפילר 4מנוע הדיזל יהיה מקורר מים,  .  10

 להתנעה ע"י מצברים. לא יאושר מנוע עם הגדשת טורבו כפולה.  פרקינס בלבד              

 היחידה תסופק עם מערכת מצברים וכבלי גישור.              

לחץ שמן והתקני הבטחה להפסקת הדיזל במקרה של עליית  הדיזל יצויד במד חום,  מד  

יה מתוצרת אירופית או אמריקאית ועומד  מנוע הדיזל יה   טמפ', לחץ שמן, ומהירות יתר.

למניעת זיהום אוויר. לא יאושר מנוע דיזל שאין לו אישור    4בדרישות התקן האירופי יורו  

 התקנה במדינות האיחוד האירופאי או בארה"ב. 

 וע יצויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חימום, ווסת חימום, ברזים  המנ .  11

         ום  יורכב על היחידה ויחובר למנוע, לצינורות וצינורות גמישים. גוף החימ 

    בגוף חימום למניעת  המקרןהגמישים ולברזים בכניסה וביציאה. כ"כ יצויד 

 קין כוללת חיבור גופי  הקפאת המים במקרן ובצנרת המגיעה אליו. עבודת המת 

 החימום לרשת החשמל. 

 א מן ההכרח הוא כי כל  הקבלן יראה את המפרט כהשלמת לתוכניות ועל כן ל .  12

 העבודה הדרושה תהיה מתוארת גם במפרט זה.

 הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב כל דרכי העמסה,   .  13

המכני   הציוד  כל  של  והפריקה  להובלתו  והחש  ההובלה  האחריות  את  מקבל  והוא  מלי 

תקינה של כל הציוד    התקינה, מהנמל בארץ, של כל הציוד אשר יובא מחו"ל וכן להובלה

 אשר יקנה או ירכוש בארץ או יסופק ממחסנים הנמצאים בארץ.  
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   עבודות צבע    14

ם  הקבלן יצבע את מערכות הצינורות המיועדות למים, דלק, פיקוד חשמלי וכו'. בגווני

שכבות צבע יסודי אנטי   2שונים לפי הוראות המפקח, הצביעה )אחרי ההרכבה( תעשה ע"י  

ני שכבות צבע סופי. הקבלן יתקן את כל הנזקים שיתגלו לו בציוד כתוצאה רוזיבי וש וק

 מהובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח 

 מערכת הדלק  .15

( החיבורים למיכלים 40יו שחורים, ללא תפר )סקדיול  כל הצינורות למערכת הדלק יה
ה בהתאם לדרוש. הצינורות ינוקו היטב ולמגופים יעשו על ידי אוגנים או על ידי הברג

באוויר דחוס, הן עם סיום העבודה והן עם העברת דלק ראשונה בהם. בכניסת דלק למנוע  
 בתחתית. יש להתקין מסנן קדם מפריד דלק מים עם אפשרות לריקון מים 

 מערכת הפליטה       . 16

 קצותיו .   . מערכת הפליטה תכלול מחבר גמיש פלב"ם מצויד באוגנים בשני16.1

ין.  י. דודי השתקה יהיו מטיפוס עירוני מחוברים בטור להוצאת המפלט אל מחוץ לבנ 16.2

 DB60דודי ההשתקה יחושבו כך שעוצמת הרעש המרבית מצינור הפליטה לא תעלה על  

מטר. קוטר צינור המפלט יחושב כך שלמרות דודי ההשתקה לא תהיה נפילה  3במרחק 

 בהספק היחידה. 

 גן את צינור המפלט לכל אורכו בהגנה מפני נגיעת אדם וכוויות. . יש למ16.3

 

   ליטר חיצוני 2000מיכל דלק   .כז

מ"ק ,    2  מיכל דלק בנפח לכך ) בתוך עוקה מבטון (  הקבלן יספק ויתקן במקום המיועד

 עשוי מפח פלדה לפי פרט סטנדרטי. 

פתחים למילוי,   מיכל הדלק יכלול פתח כניסה סגור עם ברגים ואטם , מד גובה דלק,

בתוך עוקה לאוורור וליניקה וכן גם סידור מתאים להארקה. המיכל יותקן מעל הקרקע 

, הידוק קרקע והכשרת השטח כולל  30-מבטון אותה יבנה ויספק הקבלן עשויה בטון ב 

פתח   ברזל , איטום וכ'  והכל בהתאם להנחיות המתכנן הראשי . יוני עים והידוק , זמצ

ספקה והתקנה של מיכל  אל מכסה עם סידורי נעילה במנעול . מחיר הכניסה יהיה בע

הדלק יכלול קטעי צינורות, קשתות מתאימות , מחברים וחיבורים לצנרת היניקה, המילוי  

מפתחות מתאימים,  3הדרושה והיציקה. מנעול עם   והאוורור, הצביעה כמפורט, חפירה 

ביעת המיכל תבוצע באתר לפי  הכל מסופק ומותקן בשלמות בהתאם לפרט סטנדרטי.  צ

 הוראות המפורטות להלן: 

 ניקוי הצינורות, המבנים והמיכלים:. א

לפני תחילת עבודות הצביעה, יש לנקות היטב את הצינורות , המיכל והמבנה מכל לכלוך ,  

ים וחלודה. הניקוי יבוצע בעזרת ממיסים אורגניים כגון: נפט, טולואין ובנזין. הסרת שמנ

 אחת מהשיטות הבאות, כמצוין במפרט הייעודי. חלודה תעשה ב

 . AS2.5ניקוי חול לדרגה שבדית  .1א.

. אין לצבוע  ST2ניקוי בעזרת מברשות פלדה, מגרדות ומשחזות לדרגה שבדית  . 2א.

מבנה פלדה לפני שהוסרו ממנו כל סייגי הריתוך הדבוקים למתכת.  צינורות, מיכל או 

 ש לצבוע את צבע היסוד.שעות אחרי ניקוי החול י 3מקסימום  

 צביעה בצבע יסוד:. ב
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. עובי השכבה AB-13הצביעה תעשה לפי הפרוט הבא: שכבה של צבע יסוד כרומט  אבץ 

 ים או בהתזה בציוד איירלס.שעות. הצבע יצבע בהברשה בגליל 24מיקרון. זמן יבוש  70

 . צביעה בצבע עליון )סינטטי(:1ב.

  -ת יצרן הצבעים וטיב הצבע. הצביעה בצבע עליון  הקבלן יקבל את אישור המהנדס לבחיר

 בשתי שכבות.  

 מיקרון.  30סופרלק וסופרמט גוון לבן בעובי   -שכבה ראשונה 

 ן. מיקו  30סופרלק מבריק או "איתן" מבריק בעובי  -שכבה שני 

את הצבע יש לצבוע מקסימום שבוע ימים אחרי צביעת צבע היסוד זמן יבוש בין השכבה 

שעות. הצבע העליון ניתן לצביעה   48שעות מקסימום   24ה יהיה מינימום הראשונה לשני

בהברשה בגלילים, בריסוס רגיל או באיירלס. גוון הצבע העליון יהיה לפי הרישום במפרט  

 הייעודי.  

 

 

 ם:יישום הצבעי .א

יש לבצע את העבודה לפי הוראות יצרן הצבעים. עבודות הצביעה תעשה בתנאי יובש. אין  

. שיטות   85% -והלחות היחסית גבוה מ  Cמעלות  5 -פ' הסביבה היא למטה מלצבוע כשטמ

היישום והדילול וכן ההוראות על זמן הייבוש ותנאי מזג האוויר ניתנות ע"י יצרן הצבעים  

 ומחייבות את הקבלן. 

 :מדידה ומחירים  .ה

 כללי: . 1

ת, הרצה, הדרכת מחיר היחידה המסופקת כולל גם הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה ניסיוני 

המשתמש. אספקת חוברות הדרכה הכוללות רשימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי 

 רות של היחידה. יחברת הש

 בדיקות, ניסיון והפעלה:. 2

בדיקת המערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן   עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין 

ך מלא לאנשי ההחזקה ללא  . הבדיקה תכלול גם תדרוונציגי מל"ח המפקח ונציגי המזמין 

 תוספת תשלום. 

חומרים   .4 או  שאריות  פחת,  עבור  תוספת  כל  ללא  השלמתה  עם  תימדד  העבודה 

  שנפסלו. מחירי העבודות המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי 

בנפרד.   עבורו  ישולם  ולא  וכו'  כבל  כניסות   , מהדקים   , ברגים  שלות,  כגון  העזר 

יצוע חורים, שרוולים , חציבות בקירות ותקרות בטון למעבר  העבודה כוללת גם ב

או   שרוולים  וביטון  וכיסוי  דלק  צנרת  מים,  צנרת  מפלט,  צינור  כבלים,  תעלות 

 חציבות אלו לאחר סיום העבודה. 

 

 קה חזא שירותי . ו

עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו לתת שירותי  

התקין. העבודה ו/או העבודות שתבוצענה ע"י צוות עובדים מיומן ובקי  חזקה ליחידה שא

 חזקה של היחידה המפורטת במכרז זה.א בעבודות ההרכבה וה
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 אחריות . ז

ולה התקינה של היחידה לשביעות רצון  הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפע

המתקין יהיה  חודש מתאריך קבלתה הסופית של היחידה באתר.  24המזמין למשך 

אחראי לציוד, להובלתו ואחסונו. בתקופת האחריות יחולו על הקבלן כל העלויות  

 תן:  יהכרוכות בשרותי האחריות שי

 זקה בהתאם למפרט הטכני. . כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אח1

 . השימוש בכלי עבודה. 2

 . הוצאות נסיעה לאתר וממנו. 3

 הן ישירות והן עקיפות של הקבלן ועובדיו. . הוצאות כלליות  4

 . הוצאות הקשורות לניהול הרישום של עבודות האחזקה.5

 . רווח.6

גמים . הצעת הקבלן תכלול את פרוט הציוד המוצע, קטלוג עם סימון האביזרים והדח

 המוצעים ורשימת אתרים ולקוחות אצלם הותקן ציוד והסוג המוצע. 

 ציוד מוצע. ט

נתוני היחידה בהתאם לריכוז להלן. רק הנתונים הרשומים להלן יחייבו  הקבלן ימלא את 

 פק.את המזמין בלי התחשבות בקטלוגים של היצרן או הס

 

  מערכות מיגון ואבטחה אלקטרונים: .20

 הערות  : 

ב יובלי  מערכת  מול  יתואם  שפכים  תחנת  של  והטמ"ס  הפריצה  ומערך  הכניסה  קרת 

יובל של  בלווי איש הבקרה  להנחיות  העמק   ,ויבוצע בהתאם  הנחיות  לקבל  יש  י העמק 

 והוראות המנהל והמתכנן .  

בתחנת   • מותקנת  אשר  וטמ"ס  פריצה  גילוי  ממערכת  מורכבת  ואבטחה  המיגון  מערכות 

 השאיבה. 

עצמאי ללא תלות באתר אחר ומחוברת למרכז בקרה ראשי קיים  המערכת תתפקד באופן   •

 אות. של המזמין לצורך העברת אינפורמציה והתר

 
 .מערכת פריצה  .20.1

 
מערכת גילוי ופריצה מבוססת על מערכת בקרה וניהול תחנה רכיבי הגלאי יחובר לבקר 

 התחנה.
חשמל הראשי מלוח   UPSהמחובר למערכת  12VDC רכיבי הגילוי יוזנו מספקי כח 

 בתחנה. 
רכיבי הגילוי יעבירו התראות למרכז בקרה באמצעות מגעים יבשים בכרטיס כניסות 

 בבקר ראשי, הפעלת הסירנה תבוצע ע"י מגע יבש בכרטיס יציאות בקר. 
 פירוט רכיבי הגילוי 20.1.1

 מפסקי גבול מגנטיים  .1

 גלאי נפח להתקנה פנימית  .2

 .גלאי קרן מפוזרים באתר להתקנה חיצוניים .3

 
 מפסק מגנט מיקרוסוויטץ':  20.1.2
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מגנטיים   - מפסקים    HEAVY DUTY  HIGH SECURITYמאפייני 

 או בהתקנה גלויה וצורת התקנתם:שקועים 

 
הדלת   - על  יותקן  עצמו  והמגנט  הדלת,  משקוף  על  תהיה  המפסק  התקנת 

( מתכת  דלתות  על  להתקנה  המותאם  מסוג  יהיה  המפסק   HIGHעצמה. 

SECURITYל שקועים  או  יהיו  (  המגנטים  עץ,  או  אלומיניום  דלתות 

  :מתוצרת

SENTROL      אוADEMCO להצעת המחיר.  בלבד. דפי אפיונם יצורפו 
 

)יעבור למצב אזעקה( כאשר תיגרם תזוזת הדלת )התרחקות   - יופעל  המפסק 

 ס"מ ויותר מצד מנעול הדלת.  1הדלת מהמשקוף עקב פתיחתה, 

 
האתר ובחלקו העליון של משקוף  המפסק והמגנט יותקנו מצדו הפנימי של   -

 הדלת ומצד המנעול.  

 
מתנוד - אזעקה(  למצב  יעבור  )לא  יופעל  לא  היא  המפסק  כאשר  הדלת  ות 

 נעולה. 

 
גישה   - תתאפשר  שלא  כך  החשמליים,  לחבורים  מכסה  עם  יהיה  המפסק 

 לחיבורי המפסק ללא פירוק המכסה, ובעל צינור שרשורי מתכתי אינטגראלי. 

 
 מפר )תקלה( במקרה של ניסיון פגיעה בו. המפסק יכלול מפסק ט  -

 
 מעלות צלזיוס.  0-60המפסק יעבוד בטמפ' סביבה של  -

 
 יופעל במתחים והזרמים הבאים:  המפסק -

 W 0.25-100 VDC 7א. מעגל סגור  
 , עד מתח זה לא תגרם פריצה. VDC  20מעגל פתוח  ב.

 
 מפסק(. מחזורי עבודה )פתיחת וסגירת ה 1,000,000אורך חיים של המפסק    -

 
 ANTI MASKגלאי נפח פסיביים   20.1.3

 
או   - וילון  רגיל,  פסיבי,  א.א  מסוג  יהיה  הנפח  או    360גלאי   ANTIמעלות/ 

MASK    או המתכנן  עם  ותואם  מדויק  מיקום  פנימיים.  בחללים  להתקנה 

 המפקח או המזמין. 

 
   ANTI MASKמעלות לגלאי רגיל, או    120זווית הזיהוי של הגלאי הפסיבי:   -

 מעלות.   360מעלות לגלאי וילון או לגלאי תקרתי  5או 
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תו   - יהיה  הגלאיםU.L.Cאו     VDEאו    U.Lלגלאים  איכות    .  בעלי  יהיו 

כדוגמת   ביותר  מטובה  פחות  באיכות  בגלאים  שימוש  יורשה  לא  גבוהה, 

NAPCO , ROKONET,OPTEX TAKEX . 

 
 של רכזת ההתרעות. VDC 12גלאי הנפח יוזן ממקור מתח   -

 
 VDC 3גלאי לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפעו משינוי רגישות ה  -

פתיחתו לו הרגעית תפעיל התרעה  הגלאי יהיה מוגן במפסק מלכוד )טמפר( ו -

 שעות.  24במערכת. חיבור הטמפר יהיה במצב 

 שעות. 24יחובר במצב  MASK -ה ANTI MASKבגלאי                  
 

מטר    20  -פיין הגילוי שלו יהיה יותר מהגלאי יהיה בעל מספר אונות גילוי. או  -

מ' קוטר גלוי    8  -מטר לפחות לגלאי וילון, ו  15  -אורך הטווח לגלאי הרגיל, ו 

 מ'.  2.8לגלאי תקרתי בגובה התקנה של 

 
לגלאי יהיה כושר גילוי בכל נקודה שהיא בשטח הגילוי הנדרש כולל מתחת   -

 לגלאי עצמו. 

יופעל בכל עת בה אדם יעבור בה - ליכה, יזחל או ירוץ, באזור הגילוי,  הגלאי 

סביבה   ובטמפ'  אונות  שתי  בחציית  גודלו,  או  בלבושו  תלות    0-36  -מללא 

 מעלות צלזיוס. 

 
)פירו    DUAL ELEMENT  DETECTORאלמנט הגילוי של כל גלאי יהיה   -

 חשמלי כפול( 

 
עקב - הגילוי  רמת  תרד  ולא  שווא  אזעקות  תגרמנה  לא  הנפח  רעשים    בגלאי 

החיצונית  אלקטרומגנ הסביבה  בטמפרטורת  שינויים  או  וחשמליים  טיים 

 השוררת באתר בכל ימות השנה. 

 
(. נורית זאת תדלק כאשר הגלאי נמצא  LEDתהיה נורית חיווי )  בגלאי הנפח -

תהיה   הגלאי.  ובדיקת  כוונון  בזמן  להקל  זה  חיווי  מטרת  אזעקה.  במצב 

ע וקלה  פשוטה  בצורה  זה  חיווי  והחזרת  לביטול  חוט  אפשרות  או  מפסק  "י 

 קצר.

 
 ממסר אזעקה של הגלאי יהיה משוך בזמן רגיעה וישוחרר עקב    -

 .FAIL SECUREנפילת מתח ו/או מצב אזעקה בגלאי                    
 

 באזעקה.  .N.Oברגיעה ויעבור למצב  .N.Cמצב חיבור החיווט לגלאי יהיה  -

 
 פולסים  3עד   1לגלאי יהיה מונה פולסים.  -
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 להעביר דף אופיין הגלאים ביחד עם הצעת המחיר.  הקבלן מתבקש  -

 
 )רעש לבן(.הגלאי יכיל עדשת פילטר כנגד השפעת סנוור ישיר  -

 
התקן   - לגלאי  יצורף  ייחודי  מצב  או  בזווית  התקנה  שתידרש  מקום  בכל 

 . המאפשר התקנה זו )כלול במחיר הגלאי, כן כלולה במחיר יחידת כתובת(

 
 נחיות היצרן. גובה התקנת הגלאי יהיה עפ"י ה  -

 
 עדשות הניתנות לכוונון, יכוונו לגובה הנדרש לגילוי באזור בגלוי הנדרש.   -

 ירת קו יותקנו בתוך הגלאי. נגדי שמ  -

שעות בחיווי    24, אשר יחובר במצב  ANTI MASKהגלאי יהיה בעל תכונת   -

נפרד מגילוי רגיל, ויתריע כאשר מנסים לכסות את הגלאי בצורה כלשהי בכל  

 ס"מ מהגלאי.    50 ובכל שיטות הכיסוי עד טווח של   שעות היממה

 
  ארון ציוד אזורי .20.2

 
מסוג   - יהיה  ובפרט  מתהארון  בסכימות  כנדרש  מגולוון  מפח  עשוי  כתי 

מ"מ וצבוע בשתי שכבות צבע מקשר ובשתי שכבות צבע    3המצורף , עובי דופן  

יה מסוג  לצביעה ימית. והוא יה  109A סופי על בסיס פוליאסטר, לפי מפרט  

,    תכספת בעל דפנות כפולות ומורכבות בצורה אנטי וונדאלי למניעת פריצות 

  ולתקשורת למרכז הבקרה. , פריצה  הציוד התומך למצלמות  בארון יותקן כל  

עם רתקים   פנימיות  ושלושה דלתות  יופרדו בשלושה מחיצות אופקיות  אשר 

ורתק כפול    תלייה  דלת קדמית : מתכתית על צירים עם מנעול.לכל מערכת  

עבורו    . וונדאלי  ומעשה  פריצות  מותאמת  למניעת  קבועה  אחורית  דופן 

במיד ל בעמידה  המתכנן    80/210/60ות  התקנה  ע"י  שיאושר  פרט  לפי   . ס"מ 

 בלבד  .  

 
כל פרטי מערכת החשמל ישולטו בעברית אודות תפקידם והמעגל החשמלי   -

פוליאס ייעשה באמצעות מדבקות  טר שהודפסו  אותו הם משרתים. השילוט 

החיווט בתוך הארון יעבור בתעלות נפרדות עבור ז"י, ז"ח    . במדפסת ייעודית

 ובקרה. 

 
 י הארון יותאמו לציוד המותקן בו ולתנאים התרמיים שציוד זה יוצר. ממד -

 
בעל  הארון   - להגדרות  יהיה  על טמפרטורה מתאימה  מידה שתבטיח שמירה 

בו המותקן  אוי  הציוד  תחלופת  התקני  בו  פתחי  ויותקנו  מאווררים.  כגון  ר 

אוורור יכוסו בסבכה דקורטיבית )במידת הצורך יותקנו מאווררים להוצאת  

 יר חם(. אוו

 סטנדרטי   AC V230בארון יותקן שקע יציאת מתח  -
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 , כולל   לשימוש טכנאי. שקע זה יהיה מוגן באמצעות ממסר פחת ומאמ"ת                 
 תכליתי לתאורות חרום. -עם ממיר דו LED 1X18Wגוף תאורה                   

 
ותקנים  תתאפשר שליפת כל אחד מהמכשירים המהציוד יותקן בארון כך ש -

תחזוקה(. )לצורך  חיווט  או  אחרים  מכשירים  לפרק  מקום    מבלי  לשמור  יש 

 ( עבור ציוד עתידי.30%שמור )

 
 אל פסק  . 20.3
 

 . אזורייםלמוקד הראשי ולארונות ה UPSתסופק מערכת אל פסק  20.3.1
   רציף להפעלת  VAC 230יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח    20.3.2

 הפסקת חשמל. מכשור חשמלי בעת  
 שעה.  -זמן גיבוי למוקד הראשי   20.3.3
 חצי שעה.  -זמן גיבוי לארון אזורי   20.3.4
 מעלות צלזיוס.  10- -+  50תווך טמפרטורה בפעולה :  20.3.5
 ם יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול המיועדים לשימוש בחדר  מצברי החירו     20.3.6
 מאויש.            
 חודשים לכל היותר.  4שיסופקו יהיו טריים בני המצברים     20.3.7

                          כך שהמעבר בין מקורות  ON-LINEיסופקו מכשירים בטכנולוגית ~    20.3.8
 ( אזעקות שווא וכד'. RESETים, איפוס )א יגרום להפסקת פעולת הצרכנל ההזנה 
 הזנה ממתח רשת או מגנראטור.  20.3.9

 . V230 AC+-15%מתח כניסה   20.3.10 
 הציוד יוגן מפני התופעות הבאות :. 20.4
 

 הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.  -

 פגיעת ברק ועליה במתח הרשת. -

 כולל חום יתר. -תקלה פנימית  -

 טעינת יתר של המצברים.   -

 ניתוק עומס אוטומטי.  -

 קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.  -

 
הכולל כרטיס תקשורת  או ש"ע מאושר  GNTדרת ס  היחידה תהיה כדוגמת גמטרוניקס

 וחיבורה לסוויץ' המקומי ולמערכת שידור ההתראות וחיווים לתקלות והפרעות  .  

 התראות וחיוויי תקלה: .20.4.1
 

 חיוויים באופן מקומי ומרוחק מערכת הגיבוי המתח תפיק   -

 דרך הרשת.                  

 ההזנה. חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי  -

 התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת  -

 הגיבוי.                  

 דקות לפני נפילה. -10התראה על התרוקנות המצברים כ  -

 לים כב .  20.5
 כבל תקשורת  20.5.1

 
 להתקנה פנימית במתקנים סגורים: כבלים נטולי הלוגנים ומעכבי  ים הכבל .א
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 ( מסוככים  HALOGEN FREE FLAME RETARDANTבעירה )           
 מאוזנים, כל   AWG 23זוגות עם מוליכים  4בסיכוך כפול המכילים            
 . IBMתקן  , לפיכיסוי נומינלי 50%זוג מסוכך וסיכוך רשת כללי של לפחות             

 
 לאמור בסעיף הקודם, למעט חתך  קרקעית יתאימו -תת  התקנה חיצונית .ב

 ; בתוספת מעטה שחור עשוי פי.וי.סי   AWG 20( 3אשר יהיה הגידים              
NYBY  473בעובי דופן מתאים. חומר המעטה יעמוד בדרישות ת"י 

 
 :  PATCH CORDSכבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב ) .ג

  HALOGEN FREEכבלים גמישים נטולי הלוגנים ומעכבי בערה )          
FLAME RETARDANT זוגות מאוזנים.  4ם מסוככים המכילי 
 . בנוסף יתחייב  AWG 26(3המוליכים יהיו בקוטר מינימאלי של            
 הספק לספק מגשרים תואמים לשקעי הציוד האקטיבי שיותקן             
 T,PZים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת  באתר. הכבל         

 
 

 גידי:-כבל תקשורת רב 20.5.2
 
   עובי   ,מ"מ 1-1.25ידוד החוטים לפחות עובי ממוצע של ב      
 מ"מ.  1-0.9ממוצע של המעטה לפחות      

 C-10עד   70Cמיד בתחום טמפ' של ע ים,בידוד החוטים יהיה בצבעים שונ            
 קרקעית    -, להתקנה תתPVCיהיה מסוג כבל רב גידי גמיש, במעטה הכבל              
 ת. להתקנה חיצוני UVמוגן            

 המוליכים יהיו שזורים, מנחושת אלקטרוליטית מורפית              
                   מ"מ )בהתאמה לעומס 0.254 7במשה  AWG(22(3ומבודלת, לפחות              
 מוליכים בכבל.  2לפחות , (המתוכנן            

 
 
 מערך תקשורת ייבנה מהמרכיבים הבאים:  20.6  

)סוויץ' .א בכל התחנות  מתגים תעשייתיים  יותקנו  , אשר  כנדרש  יציאות  עם מספר  מנוהל   )

 ובמוקד הראשי. 

 . G3 , HSUPA לפס רחב בטכנולוגיית דור   GPRSאו   GSMמודם סלולרי  .ב

 איכות ויחידת הגברת קליטה )אנטינה( כיוונית.  מערך קליטה ושידור הכולל תורן לשיפור  .ג

כניות זדוניות לרשת תקשורת דוגמת  יחידת הגנה לפריצה ולמניעת  כניסות לא מורשות ותו .ד

FORTINET. 

 לתקשורת בין תחנות ומוקד צפייה.  APNבנית והגדרת רשת תקשורת אירגונית )ענאן(  .ה

הנדס .ו / מתקן  בתחנה  פנימית  והגדרות רשת תקשורת  הביטחון  בנית  כל מערכות  י המחברת 

כללית   תקשורת  רשת  דרך  מורשות  לכניסות  הרשאות  כולל  בתחנה,  בין  וההתראות 

 התחנות ושידור התראות למוקד ולאנשים מורשים. 

אופטימלית   .ז בצורה  וידאו  תכני  ושידור  עיבוד  בתחנה   תוכנת   ההקלטה  ממערכת  ותמונות 

 הפרעות ונחיתות ברשת סלולרית. ולהתגברות על  HDלהקלטה במוקד צפייה באיכות 

 מתג תקשורת )סוויטץ'(:  20.6.2

ויס .ז יותקן  צפייה  ובמוקד  הביטחון  בכל תחנה  כל מערכות  חיבור  למטרת  ופק מתג תעשייתי 

 בתחנה ושילובם ברשת תקשורת מקומית בתחנה. 
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ו .ח כנדרש  כניסות  מספר  בעל  ומנוהל  תעשייתי  מטיפוס  יהיה  נוספות    2  -המתג  כניסות 

 . שמורות

  -5ובעל יכולת עבודה בסביבה קשה בתום טמפ'    DINהמתג יהיה מיועד להתקנה על פס   .ט

 .95%ת לחות מעלות ורמ 70עד 

מנוהלים   .י יהיו   TX 10/100/1000 ובתקשורת  ENTERNET TCP/IP הפורטים 

POE . 

 .  230/24V המתג כולל ספק כח   24VDC מתח עבודה  .יא

אמריקאי .יב ומתוצרת  מוכרות  מחברות  יהיה   בלבד המתג  יפנית  או  אירופאית  או  ת 

 .CISCO או שניידר או  HP דוגמת 

 

 מודם סלולרי:   20.6.3

יסופ .א מוקד בתחנה  ובין  התחנה  בין  תקשורת  יאפשר  אשר  סלולרי  מודם  ויותקן  ק 

 ראשי.

רחב   .ב פס  סלולרית  לתקשורת  יתאים  דור     GPRS   ,GSMהמודם    G3בטכנולוגיית 

HSUPA . 

  2לאפשרות שידור וקליטה באמצעות      SIMכרטיסי    2ר  במודם הנ"ל תהיינה הכנה עבו .ג

 חברות סלולריות שונות.

מעלות    70עד    5יתי לעמידה בסביבה קשה בטווח טמפרטורות  המודם יהיה מטיפוס תעשי .ד

 . DINומיועד להתקנה על פס   95%וברמת לחות 

 המודם יהיה בעל הכנה לחיבור יחידת מגבר אות )אנטינה(. .ה

או     HPרה מוכרת  אמריקאית או אירופאית או יפנית דוגמת  המודם יהיה מתוצרת חב .ו

CISCO  אוAIRLINK  אוDIGI . 

 תהיה מוגנת נגד קצר או פגיעת ברקים או מתחי יתר. כניסת אנטינה  .ז

או   .ח ברשת  הפרעות  הכוללת  רועשת,  חשמלית  בסביבה  לעבודה  מיועד  יהיה  המודם 

 עים רכים.שדות מגנטים והרמוניות כמו מנועים ווסתי מהירות ומתנ

לכרטיס   .ט תקשורת  התחברות  וניתוב  זיהוי  יכולת  בעל  יהיה  )ספק   SIMהמודם 

איכו בעל  המידע תקשורת(   בהעברת  השפעה  ללא  יותר  טובה  ושידור  קליטה  ת 

 והתכנים לשרת הראשי במשרדי התאגיד. 

ה  .י כמו    SIM  -כרטיסי  עצמאי  תקשורת  מערך  עם  וותיקות  תקשורת  חברות  משתי  יהיו 

 לא יאושר ספק תקשורת ווירטואלי. ם, אורנג'. פלאפון, סלקו

 יחידת הגברת אות:  20.6.4

 למנטים הבאים:יחידת הגברת אות מורכבת מהא

 תורן לשיפור קליטה: 20.6.4.1

בקוטר   .א מגולוון  פלדה  מצינור  עשוי  ובגובה    2התורן  דופן    6אינץ'   ועובי  מ"מ    4מטר 

 ושלם לכל אורכו. 
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קודה הכי גבוהה על בניין  תחנה או בריכה. מותקן על  התורן יקבע לגג תחנה או בנין בנ  .ב

מ"מ, ההתקנה   20ס"מ ועובי דופן    50בסיס מפלנץ' )פלטת פלדה עגולה( עגול בקוטר  

מחברים  באמצעות  גג  לדופן  מוצמדת  או  מבנה  בגג  קידוחים  ללא  הגג  על  תיעשה 

 אומגה מתאומים.

בקוט .ג פלדה  כבל  ע"י  מתיחה  באמצעות  לבניין  יעוגן  לפחות.    8ר  התורן  מגולוון  מ"מ 

 המתיחה תהיה לשלוש פינות לפחות.

ממ"ר מבודד מתחתית התורן עד יציאת    10לתורן תבוצע הארקה נגד בקרים ע"י מוליך   .ד

להנחיית  בהתאם  עצמאית  לאלקטרודה  או  מבנה  יסודות  הארקת  ממערכת  חוץ 

 המתכנן. 

 

 יחידת הגברת אות פסיבי )אנטינה(:  20.6.4.2

הנ"  .א התורן  בתדרים  לראש  ועומדת  כיוונית  אנטנה  מטיפוס  אנטנה  תותקן   9DBI ל 

 . G3 ומתאימה לאפנון תדרים לתקשורת דור 

 עד  1800MHZ בתחום תדרים  RFהאנטנה תכלול כבל קואקסיאלי המתאים לשידורי  .ב

2100MHZ  ועומד בתקןSMA. 

דוגמת   .ג וברקים  יתר  הגנת מתחי  יחידת  כולל מחיר  האנטנה   CN-UB-280DC מחיר 

 PHOENIX CONTACT  תוצרת 

 לאומיים לתקשורת סלולרית. -האנטנה תעמוד בכל התקנים הישראליים והבין .ד

האנטנה הנ"ל תהייה בכפוף לאישורים והנחיות משרד התקשורת וכל הגורמים   הצבת .ה

 הרלוונטיים הנוגעים לדבר. 

 יחידת הגנה לרשת אירגונית:  20.6.4.3

קן יחידת הגנה לרשת אירגונית מכניסות במוקד ראשי או במשרד התאגיד תסופק ותו

 לא מורשות או מתוכניות זדוניות. 

 . FORTINET 6OS UTM יחידת ההגנה תהיה דוגמת 

מחיר יחידת ההגנה כולל תכנונה, הגדרתה כולל הגדרת מדיניות אבטחה והרשאת  

 כניסות בהתאם לדרישות וצרכי התאגיד. 

 משטר עבודת מערך תקשורת: .20.7

מיועד לחיבור בין אתרים משניים ומרוחקים למוקד  ראשי להעברת   מערך התקשורת  .א

 יטתם ואחסונם בשרת במשרדי התאגיד. התראות ממערכות אבטחה בתחנה כולל קל

מערך התקשורת בעל יכולת לשידור התראות מהתחנה למוקד בתאגיד ולכל מוקד נוסף   .ב

ך לשידור התראות אשר יקבע על ידי התאגיד כמו מוקד "עיר ללא אלימות" ובנוסף לכ

או במייל למחשבים ניידים או טאבלטים או סמרטפונים של אנשים    SMSבהודעות  

 קיד בתאגיד. בעלי תפ

או    .ג צפייה  ממוקד  לתחנות  ישיר  בשידור  לצפייה  מבוקרת  כניסה  לאפשר  מיועד  המערך 

 מכל מקום אחר בעל הרשאה לכניסה מאושר על ידי התאגיד. 
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נתו .ד כניסות  מערך התקשורת מיועד לשדר  גם לשינוי פרמטרים או  נים תכנים מהתחנות 

 מורשות לאתר ע"י אנשי התאגיד.  

ד לשדר התראות על תקלות במערכות האבטחה שאינן פריצות מערך התקשורת מיוע .ה

 או מעשה חבלה כדוגמת :

 נתק בהזנת חשמל.  .1

 (. SIMנתק באחד מאפיקי תקשורת ) .2

 נתק בתקשורת  ברשת מקומית בתחנה.  .3

 מצברים. חוסר בטעינת  .4

 . N.V.R  -התראה על הפסקת או הפרעות בהקלטה ב  .5

 התראה על תקלה או נתק באחת המצלמות.  .6

 ברכזת פריצה או באחד מאביזריה.  על תקלה או נתקהתראה  .7

 התראה על תקלה או נתק ברכזת בקרת כניסות או באחד מאביזריה.  .8

 התראה על תקלה או נתק או הפעלת מערכת גילוי אש או כיבוי אש. .9

 

 . הוראות כלליות למערכת תקשורת:820.

 

המקורית. כל   כל הציוד והחומרים המסופקים לאתר יהיו חדשים ובאריזתםא . 20.8

 האביזרים יהיו מסומנים בשם יצרן דגם מוצר.

כל הציוד יותקן בקופסאות אטומות וארונות אטומים, עם כניסות כבלים  ב. 20.8

 . IP66 מטיפוס  אנטיגרון לאבטחת ורמת אטימות 

שנים לפחות   3שנים , כל הציוד יהיה עם ניסיון של  3כל הציוד יהיה עם אחריות 20.8

 לאתרי התאגיד.באתרים זהים  

הקבלן יציג עם מתן הצעתו את פרטי הציוד המוצע על ידו, הניסיון הקודם עם ציוד  

 זה כולל המלצות ממקומות בהם הותקן ציוד זה. 

יסיון מוכח בשטח דוגמת הפרויקט הנדון והכולל  מודגש בזאת כי , כל ציוד שאין לו נ 

שנים באופן   3בדות לפחות יחידות קצה כל אחד, העו 20פרויקטים הכוללים  3לפחות 

מלא ומושלם עם המלצות מוכחות מהמזמינים השונים , לא יאושר ויפסל על הסף  

 ללא כל יכולת ערעור של הקבלן. 

ההיתרים הנדרשים להפעלת המערכת עפ"י חוק  באחריות הקבלן השגת כל הרישיונות ו20.9    

 להפעלה מושלמת. 
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 ס(: ”במעגל סגור )טמ מצלמות מערכת •

 

ונפרדת ס”הטמ מערכת .א עצמאית  שידור   תהיה  כולל  מקומית  הקלטה  מרחוק,  לצפייה 

תהיה מתוצרת יצרני    ס”הטממערכת  .  והקלטת במערכת )שרת( הממוקמת במרכז הבקרה

כדוגמה   ידועים  או    ש"ע.או   SAMSUNG או  BOSCHציוד  תוצרת ארה"ב  יהיה  הציוד 

 אירופה או יפן.  

י בחירת המזמין הכולל עמידה בתנאי הסייבר לפי  עפ"   NVRמערכת ההקלטה תהיה מסוג .ב

 המלצת הרשות ורשיונות בהתאם  .

 פורמט וידיאו סיגנל והצגת נפרדת נתונים תקשורת לנקודת בחיבור תבצעי השידור .ג

 ס”הטמ ממערכת התראות  בעלת ממשק מלא למערכת שו''ב. מערכת תהיה.  265Hדחיסה 

 . 20mA~4אנלוגית  תקשורת יאתיצמ  אנלוגית תקשורת ג”ע באתר לבקר יועברו

וונדאלי או  -בזיווד אנטי איכותיות להתקנה בתנאי חוץ    צבעוניות   ( IP)   תדיגיטליו  מצלמות .ד

    .קשיח בזיווד

 דיגיטליות.  ושחזור הקלטה מערכות .ה

 .במתקן  הספק עם סיור לאחר המפורט התכנון בעת ייקבעו אתרב המצלמות מיקום .ו

 החשמל אשר תוזן מלוח   UPS)אל פסק )   תיסופק ממערכ ,ס"הטמ למערכת הזנה מתח .ז

 הראשי  באתר. 

 חיצונית התקנה מסוג ההתקנה .להתקנה באתר התחנה מיועדות הנדרשות המצלמות .ח

 ציוד ,ומגופים משאבות ,דלקמיכל   ,שערים ,במתקן )גדרות פתוח  שטח לכיסוי ומיועדת

 חיצוני(. 

החפץ   או/ו הדמות של משמעי וחד  ברור זיהוי תאפשר שתותקן המצלמ כל כי נדרש .ט

 והתקנה אספקה  להבטיח ועליו הספק על חלה התמונה טיב על  כוללת  האחריות .הנצפה

)  תנאי  בכל שתפעל מצלמה כל  של ביותר  הטובה הסביבה לילה(/יוםהתאורה   ותנאי 

 .המפקח של רצונו לשביעות  ,לאתר םיהאופייני

לתנאי   אמתמות תהיה מצלמה התקנת  .באתר הקיימת בתאורה תפעלנה המצלמות .י

 לכיסוי  בדיקה  המפקח בנוכחות יבצע  הספק  .מיועדת היא  אליה הכיסוי בגזרת הסביבה

 . מצלמה לכל עשה סוג וכן מצלמה כל של הצפייה גזרות

 
    מערכת של השונים לרכיבים יםמתייחס הכמויות בכתב המחיריםי"א      

 ם, האביזרים,  המצלמות אספקה והתקנה  והובלה לאתר כולל כל החומרי            
  במערכות שילוב בידוד שנאי קו, מגברי הכבלים, חיווט הציוד והכלים,             
 לדרישות  בהתאם ס"הטמ מערכת להפעלת הדרוש יתר וכל הרצה ,אחרות           
 .המלאה רצונו ולשביעות התאגיד          

 וקבלת המתקן   י"ב   מתן אחריות ושירות למערכת במשך שנתיים מסיום העבודה  
 על ידי המזמין.    
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 :המערכת רכיבי
   מצלמות:

)  .א חיצוניות  לתנאי  מותאמות  להתקנה  קבועות  צבע  זיווד  )ׂ  OUTDOORמצלמות  כולל 

תאורה או על קירות חיצוניים. המצלמות  מתאים אשר יותקנו באתרי התאגיד על עמודי  

 ות המזמין. בהתאם לדריש IPהנ"ל יהיו מטיפוס אנלוגיות או מצלמות 

פנימיות   .ב צבע  )תחנות(. המצלמות    DOMEמצלמות  מבנים  בתוך  כיפה( להתקנה  )מצלמות 

 בהתאם לדרישות המזמין. IPהנ"ל יהיו מטיפוס מצלמות  

להתקנ .ג צינור(  )מצלמת  זעירות  צבע  באלמנטים  מצלמות  מוסתרים  באתרים  סמויה  ה 

 תאם לדרישות המזמין.בה IPיעודים להם. המצלמות הנ"ל יהיו מטיפוס אנלוגיות או  

 . NVRאו  HVRמערכת צפייה והקלטה  .1

 מודם סלולרי לשידור אותות וידיו.  .2

 ארון ציוד.  .3

 התחברות לשרת ראשי המרכז הבקרה.  .4

   IP דיגיטליותמצלמות   
תקן   בעל מוקשח פלסטי או מתכתי Antivandalבמארז  (BOX)מצלמות מסוג גוף 

עם עדשות מובנות  במארז  DOMEוג ומים( או מצלמות מס  אבק מוגן)IP65 אטימות 
Antivandal תקן אטימות  בעל מוקשח פלסטי או מתכתי IP67(אבק מוגן .)ומים 

 למצלמות: עיקריים יםטכני  נתונים

 ת לדוגמה סידרה איכותיו צבעוניות( IP) תדיגיטאליו  מצלמות •

NBN-832   תוצרתBOSCH  אוQNV 7080R   תוצרת SAMSUNG. 

 גה פיקסל(. מ  4) 1280x960המצלמות לפחות של  תרזולוציה מינימלי •

 .H265,MPG-4,MJPEGתמיכה בפרוטוקולים דחיסה   •

 . FPS 25תמהירות צפייה מינימאלי •

 (.simultaneous stream 2ערוצים נפרדים  ) 2-תמיכה בהזרמת וידיאו לפחות ב  •

 inch , CMOS-1/3 : סוג אלמנט •

 DC drive: יציאה לצמצם אוטומטי •

 50db<   יחס אות לרעש •

 f/1.2; 2,850ºK; SNR > 20 Dbרגישות :    
1. Color (1x/33ms)                 0.10 lux 

2.  Color SENS (15x/500ms) 0.005 lux 

3. Mono (1x/33ms)              0.05 lux 

4.  Mono SENS (15x/500ms) 0.0013 lux 

120 dB Wide Dynamic Range (WDR) 

Anti-Bloom Technology 
 ומיקרופון מובנה.יציאת אודיו  •

 Auto Back Focus (ABF)פוקוס אחורי אוטומטי :  •

 VAC 24או  PoE (IEEE 802.3af class 2) מתח עבודה :   •
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 (. VMDאנליטיקה מובנת במצלמה כולל חיישני מעקב ) •

 ללא תלות במצב צפייה.  FOLL IMAGE  -הקלטה ב SDטיס זיכרון הקלטה ע"ג כר •

 מגעים יבשים להעברת התראות.  •

 .SD CARDיכה בזיכרון פנימי תמ •

 , TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),  UPnP , DNSפרוטוקולי נתמכים :   •

DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP v2c/v3,QoS,HTTP,HTTPS, LDAP 

(client), SSH, SSL, SMTP,FTP, and 

802.1x (EAP) 

 100Mbsכרטיס רשת:   •

 sec 1/77,000~1מהירות תריס:  •

Progressive scan      
 

 עדשות:
 זכוכית אופטית מלוטשת.  חומר העדשה: עדשות קבועות   

המונעים סנוור הנובע ממקור   NDופילטרים  IRהעדשות יסופקו עם פילטרים  פילטרים:
, נורות להט, פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה   פלורוסנט אור כמו נורית 

 והצורך 
 8    מ"מ,   6  מ"מ ( 3.6 – 4.5מ"מ, ) 4שות תהיינה באורך מוקד קבוע העד  אורך מוקד:

    1/4"  -ו  1/2מ"מ או תואמות בעבור מצלמות "  25 מ"מ, 12מ"מ, 
 שניה   1.5 -לתגובה מהירה מ    צמצם אוטומטי אלקטרוני מהירות צמצם: אוטומטי  צמצם

 בשטח הנצפה השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור השפעת אור:
 יחס פתיחה:     

1.8 F  מ".  4-12לפחות לעדשות 
 בהתאם לסוג המצלמה 1/4" או  1/3או " 1/2מיועדות למצלמות "  התאמה למצלמות:

 הערה:
ועדות למצלמות מגה פיקסל בנוסף למוגדר עבור מצלמות מגה פיקסל יותאמו עדשות המי

 מעלה.
 

 )אורך מוקד משתנה(  Varifocalעדשות 
 זכוכית אופטית מלוטשת. פילטרים:   שה:חומר העד

המונעים סנוור הנובע ממקור אור כמו   NDופילטרים  IRהעדשות יסופקו עם פילטרים 
 ום המצלמה והצורךנורית פלורוסנט, נורות להט, פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיק

 אוטומטי   צמצם:
                   שניה 51. -צמצם אוטומטי אלקטרוני לתגובה מהירה מ   מהירות צמצם:

 השפעת אור:
 השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור בשטח הנצפה 

 מ".  12-4לפחות לעדשות  F 1.8  יחס פתיחה:
  1/4" או  1/3או " 1/2מיועדות למצלמות "  התאמה למצלמות:

 העדשות תהיינה באורך מוקד משתנה:   אורך מוקד:

 .  1/3מות "מ"מ מותאם למצל 2.8/  6 •

 . 1/3מ"מ מותאם למצלמות " 3.5/  8 •

 . 1/3מ"מ מותאם למצלמות "  5/  50 •

 
נדרש הקבלן להגיש עדשות תואמות לאורך    1/4" ואו 1/2)בעבור מצלמות "

 (.כמצויןמוקד 
 Focus  -וה   Zoom -לאחר ההתקנה ניתן יהיה לקבע את ה   -העדשה כיוון           
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 מבנה:  למצלמות חיצוניות   UTDOORO –זיווד מצלמות אנטי ונדאלי   •

בעובי   • אנודייזד  אלומיניום  עשוי  מוקשח  לפחות  2זיווד  פלסטיים    או   מ"מ  מחומרים 

קשיחים   בעובי  מתועשים  פוליאתילן  עשוי  חלון  יש  6ובעל  אשר  לפחות   על  מ"מ  מור 

  המצלמה והעדשה כנגד שבירה, חבטות, ניסיון שינוי כיוון, התזת מים וכו'. החלון הקדמי 

 ימנע שריטות ויבטיח שדה ראיה בהתאם לנדרש. 

 יאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך הזיווד מותאם לגודל המצלמה וגודל:
 כניסת כבלים: 

 השפעות מזג אויר.   כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני  •

 חיבור הכבלים יעשה רק דרך צינור שרשורי משוריין, גמיש ואטום  •

ה למצלמה תהיה עילית לכיוונן התקנה ותחזוקה ותתאפשר רק לאחר פתיחת  הגישגישה:
 , כולל נעילה. ברגים ייעודיים

 מחמם ומאוורר מבוקרים ע"י תרמוסטט מותאם לתנאי השטח  אביזרים כלולים:
Sun Shroud (  ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של  סנוור להגנה מפני

 הזיווד(.
 ת. מטריצה וירטואלי

 ממוחשבת וירטואלית.  וידאו מיתוג מערכת ניהול ושליטה תכלות מטריצת
או   SONYאו  BOSCH או  SAMSUNGכדוגמת מוכר יצרן מתוצרת תהיה המטריצה

NEC  ע"ש או. 
 כת ההקלטה ובלבד שתכיל את כל הפונקציות הנדרשות:ניתן להתבסס על מטריצה במער

אותות וידאו    24יצה  אשר תאפשר ניתוב של  מטר ניתוב אותות   וירטואליתסוג המטריצה    .1

 בשולחן. מוניטורים  3מסכי פלזמה,   3:סכיםמ  6אל  מהמצלמות  

 . המטריצה תאפשר שליטה על מצלמות  .2

 
 הגדרות כלליות:

 "תופעות וללא וחדה ברורה תמונה שתתקבל באופן במלואה מסונכרנת תהיה המערכת

 .המסכים גבי על התמונה "גלגול
 :הבאות הפעולות ביצוע תאפשר המטריצה

 המצלמות חלוקת ,מצלמות של מחזורית  תצוגה   .מסך לכל  מצלמה כל של ניתוב  .א

   .בקבוצות מיתוג וביצוע לקבוצות והמסכים

 אירועים לפי הצגה :כגון מותהמצל הצגת אופן של מראש מוגדרות תכניות קביעת .ב

 בהתאם סכיםהמ  ג"ע מצלמות הצגת  לאופן שונים תסריטים קביעת.וכדומה בקבוצות

 .ההתרעות איסוף ממערכת ההתראה המתקבלת לסוג

 למצבי  קביעה כולל  לקבוצות בחלוקה מצלמות של סריקה קצב קביעת .ג

 .מסך בכל בתמונה  צפייה ומשך             

 .וכינויה מצלמה מספר ,שעה ,תאריך של  המסך על הצגה אפשרות .ד

 .הקלטה למערכת מראש מוגדרות מצלמות ניתוב .ה

 .מראש מוגדרות  והתניות אירועים לפי להקלטה תמצלמו מיתוג .ו

 .המערכת מחלקי חלק בכל הוידיאו אות אובדן על התראה ומתן גילוי .ז

 .התראה לכניסות מצלמות בניתוב עדיפות קביעת .ח
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תופעות של  במלוא  מסנכרנתהמערכת תהיה   .ט וחדה ללא  ה באופן שתתקבל תמונה ברורה 

חשו במיוחד  המסכים.  גבי  על  התמונה  בהצגה  "גלגול"  הדבר  מספר    ת סימולטאניב  של 

מסכים קבוצת  על  מצלמות  היחידות    קבוצות  המחוברות  מצלמות  של  בסנכרון  וכן 

 המבוזרות. 

 מקסימום  ms 100 -זמן תגובה .י

 עמדות  בין עדיפויות ולקבוע– לההפע עמדות מספר למטריצה לחבר יהיה ניתן

 .השליטה

 אינטגרציה 
ערכות בקרת ושליטה ומערכות האזעקה,  המטריצה תפעל באינטגרציה מלאה מול מ 

מערכת בקרת כניסות  או כל מערכת אחרת במתקן כך שהתרעה המתקבלת באחת  
 המערכות תעלה על המסכים את המצלמות הרלוונטיות עפ"י תרחישים שנקבעו מראש.

 ( NVRדיגיטלית ) וידיאו הקלטת מערכת
, SONY  -ידוע  כמומערכת ההקלטה תהייה תוצרת ארה"ב, אירופה או יפן מיצרן 

BOSCH  אוSAMSUNG  אוNEC . 
 .IPמצלמות  16או   8  -מערכת ההקלטה תאפשר הקלטה רצופה מ

 
 

 :הבאות הפעולות ביצוע תאפשר המערכת

 .אמת בזמן בוידיאו צפייה .א

 + שידור אירועים והתראות.  אודיו רוץע + וידאו הקלט .ב

 . המוקלט המידע אחסנת .ג

 .וידאו ניהולשיחזור ו  ביצוע .ד

 .מתאימה בהרשאה במערכת פרמטרים רותהגד .ה

 Frames/sec 25 במקביל באיכות  צפייה  והקלטה ל"הנ הפעולות כל את לבצע יהיה ניתן
תכלול  לפחות.    הקלטה   שיאפשר קשיח דיסק המערכת  למשך הכנ מכל שמירת  יסות 

 לכל החומר שבועיים בנוסף, הקבלן יידרש לספק מערכת גיבוי אוטומטית שתאפשר גיבוי

 .לפחות הקשיח למשך שבועיים  הדיסק ג"עהנמצא 

או   קשיח דיסק ג"ע ויהיה המפעיל התערבות ללא אוטומטי באופן כאמור יבוצע הגיבוי
 .המפקח לאישור  שתוצע אחרת מדיה

לשמור ולשדר  אפשרות תהיה למערכת CD כונן כגון אחר אמצעי או USB כמו התקן  
 (ההקלטה באיכות תהא הנתונים אגירת) תלפחו דקות 30 כ של אירועים למרכז הבקרה

 (.  ל"הנ האמצעים את  יכלולהמערכת  מחיר )   
של  מידי ואיתור חיפוש שיאפשר באופן הדיסק גבי על תישמרנה המוקלטות התמונות
 .חיפוש של שונים פרמטרים פי על ,הנדרש המוקלט עקט  או לטתהמוק  התמונה
 ותאפשראמת איכות   בזמן המצלמות תבתפוקו וצפייה דיגיטלית הקלטה תאפשר מערכת

 גבוהה  ברמה תהיה התמונה High - resolution, אנשים של ברור זיהוי

 .בשחזור והן בצפייה הן ,ועצמים
 וללא  ההקלטה ביצוע שךהמ כדי תוך המוקלטות בתמונות צפייה תאפשר המערכת .1

(triplex)  ההקלטה.  לתהליך הפרעה 
 במסך מלא או מסך בחלוקות בצפייה יתמוך ,להפעלה ונוח פשוט יהיה המשתמש ממשק
 בחירה.  לפי

 נבחרים.  קבצים להורדת חיצוני חמרה אמצעי לחיבור אפשרות נדרשת
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 :מפרט מיוחד . 21
 

 ים :  שמירה על מתקנים קיימים ועבודה במתקן חי וקי 
 

 על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית על מנת לא לפגוע במתקנים, מבנים, מערכות •

 ציוד, צנרת ומערכות אינסטלציה במידה והם קיימים בשטח העבודה או בסמוך לו. 

הגורמים   • כל  אצל   , מראש  לברר  הקבלן  המזמין,    הרלוונטיםעל  את    ול   ץומחו  אצל 

 ל וכו', העלולים להיפגע במהלך ביצוע העבודות. של המתקנים והמערכות לעי מיקומם

על    להפסיק את העבודה ולהודיע לממונה  בכל מקרה של תקלות במתקנים וכו', על הקבלן •

 כך כדי לקבל ממנו הוראות לטפול הנדרש והמשך העבודה.

 כל נזק שייגרם ע"י הקבלן יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.  •

כי העבודה מבוצעת • בזאת  פעולת    מובהר  רציפות  על  ויש לשמור  ופעיל  וקיים  חי  במתקן 

,מחיר הקבלן כולל כל העבודות ההרמה ,  התח"ש הקיימת תוך פעולות השיקום והשדרוג  

 הניתוק והחיבור הזמניות ולא ישולם עבורן בנפרד.  

  המזמין. ידרש ע"י  ימחירי הקבלן מתייחסים לביצוע כל העבודות בכל שעות היממה כפי ש •

לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות.    לא תשולם

ו  הקיבמידה  יעבוד  לילה,ידרש  כגון  חריגות  עבודה  בשעות  שישי,  בלן  וחגים    ימי  שבתות 

לדרישת   בהתאם  מחיר.   המזמין וזאת  תוספת  כל  פעילותה    ללא  על  לשמור  בכדי  וזאת 

 התקינה והכשירה והרציפה של התחנה הקיים .  

יגיש   • הקבלן  ומראש.  בכתב  הממונה  אישור  טעונה  הקבלן  ע"י  המשנה  קבלני  העסקת 

המשנה קבלני  ימים   ,רשימת  שבוע  תוך  הממונה  לאישור  בפרויקט,  להעסיק  שבכוונתו 

 העבודה. תחילת  מקבלת ההודעה על 

מנופים/עגורנים, וכו'( , חלקיהם והמשא  ,הרמה כלשהוא )במות הרמההשימוש באמצעי   •

 כלול במחיר היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד .הם , אשר עלי

והתקנה   • ,אספקת  שאיבה  של  זמניות  עבודות  ( ביצוע  דיזל  או  חשמלית   ( המשאבה  של 

העתקת ציודים  , שינוי תוואי כבלים , ניתוקי כבלי זינה וחיבור מחדש , אספקת מקטעי  

 רד .   כבלים זמניים הינם כלולים במחיר היחידה ולא ישולם עבורם בנפ

 
   אחריות :  . 22

 כמפורט בהסכם

 בוצע בהתאם למפרט זה יהנני מאשר שהמתקן 

 

 ___ שם הקבלן:______

 תאריך:___________ 

 חתימת הקבלן:_________ 
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 עבודות טיח
 

 כללי  09.01

פרק   לפי  יבוצעו  הטיח  משרד    -  09עבודות  של  אחרונה  הוצאה  טיח",  לעבודות  כללי  "מפרט 

 דות בניין" עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן. הביטחון ב"מפרט כללי לעבו 

 

 טיח   09.02

ת"י   בדרישות  יעמוד  ת"י    2  -ו  1חלקים    1920הטיח  בדרישות  יעמדו    1731והציפויים 

 . לציפויים גמישים

בעובי   צמנטית  חוץ    5הרבצה  "טיח  כP-2מ"מ, שכבת  בעובי  "שליכט"    15  -"  ושכבת  מ"מ 

 מ"מ.  1-2בעובי  

 גרם למ"ר.  150-200 -" בכמות כBשתית שכבת יסוד/פריימר "מחזק ת

רבות פריימר "בלנקור". מרקם "וניצאנו" שליכט צבעוני אקרילי בגוון שיורה נציג היזם, ל

 וגוון לפי דוגמה מאושרת ע"י המתכנן לפני הביצוע.

 כל החומרים תוצרת תרמוקיר או ש"ע מאושר ע"י המתכנן.

 

 טיח פנים   09.03

יעשה בשתי שכבות עם    הטיח  ני הגג יהיה "טיח לבד".ובפ   ובגג המבניםבקירות  טיח הפנים  

 סרגל בשני כיוונים. 

 

 עבודות ריצוף
 

 כללי  10.01

פרק  עב לפי  יבוצעו  הריצוף  של    -  10ודות  אחרונה  הוצאה  ריצוף",  לעבודות  כללי  "מפרט 

 משרד הביטחון ב"מפרט כללי לעבודות בניין". 

 

 עבודות צביעה
 

 כללי  11.01

"מפרט כללי לעבודות צביעה" הוצאה אחרונה של    –  11עבודות הצביעה תבוצענה לפי פרק  

 התוספות וההשלמות בסעיפים הנ"ל. משרד הביטחון ב"מפרט כללי לעבודות בניין" עם

 

 צביעת משטחי בטון חיצוניים 11.02

 גמיש של חברת "טמבור" או שווה טיב.-הצביעה במערכת רב

 ות המפקח. של "טמבור" והנחי 1יישום על פי דרישות מפרט מצ"ב בנספח מס' 

 מ"מ.  1יישום על פי הנדרש במפרט "לסדקים צונמיים" וחיבור עד 

 

 צביעת שטחי טיח 
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ש"ע,    צביעת או  טמבור  של  בסופרקריל  תעשה  השאיבה  במכון  מבטון  וקירות  פנים  טיח 

 לאחר אשפרה וניקוי בשתי שכבות.

 . 15% - 20% -כ שכבה ראשונה מדוללת במים 

 . 10% - 15% -כ שכבה שניה מדוללת במים, 

 מ"ר לליטר.  5 כוח כיסוי  

 התזה ללא אויר )אירלס(. יישום  

 "י האדריכל. יבחר עפ"י לוח גוונים ע גוון 

 

 גמיש של חברת "טמבור" או שווה טיב. -הצביעה במערכת רב

 של "טמבור" והנחיות המפקח.   1יישום ע"פ דרישות מפרט מצ"ב בנספח מס' 

 מ"מ.  1ם" וחיבור עד  יישום ע"פ הנדרש במפרט ל"סדקים צונמיי

 

 צביעת שטחי מתכת  11.03

 כללי  11.03.1

במגע באים  ואינם  מגולוונים  בשכבה    שטחי מתכת שאינם  וייצבעו  ינוקו  מים,  עם 

היסוד   וצביעת  הניקוי  להלן.  עליון כמתואם  צבע  ושתי שכבות  יסוד  צבע  של  אחת 

ייעשו הצבע  ותיקוני  הסופית  הצביעה  לאתר.  ההובלה  לפני  המלאכה  בבית    ייעשו 

 באתר לאחר הקביעה במבנה.

 בד. בכל מקרה, אין לצבוע שטחים מעוגנים או מכוסים בבטון, אלא לנקותם בל

 

 שלבי העבודה  11.03.2

 )תקן שבדי( SA 2 2/1ניקוי חול  הכנת המשטח 

 מיקרון תוצרת טמבור או ש"ע.  40בעובי יבש  EA9-EPOXYצבע יסוד  צבע יסוד 

 ברק של טמבור או ש"ע. שתי שכבות של תמה גלס או גלזורית צבע עליון 

 מיקרון יבש.  40÷50כל שכבה בעובי  

 יכל. יבחר עפ"י לוח גוונים ע"י האדר גוון 

 

 צביעת שטחי מתכת הבאים במגע עם מים  11.04

בצבע   יצבעו  מים,  עם  במגע  והבאים  אחרת,  בשיטה  מוגנים  אינם  אשר  המתכת  חלקי  כל 

 אפוקסי. 

י המפקח. הצביעה תעשה בהתאם  הצביעה תעשה בבית מלאכה, אלא אם כן אושר אחרת ע"

 להוראות היצרן ובכל מקרה:

ניקוי חול של פני המשטחים הנצב .א )תקן שבדי(    SA  2  2/1עים ברמה של   יש לבצע 

 לפחות. 

 מקרון  120בעובי   88שכבה ראשונה צבע אפוקסי קסיר  .ב

 מיקרון.  120בעובי  88שכבה שניה צבע אפוקסי קסיר  .ג

 מיקרון.  120ובי בע  88שכבה שלישית צבע אפוקסי קסיר  .ד
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 צביעת צנרת פלדה  11.05

 כללי  11.07.3

מב ו/או  מבפנים  מוגנים  לא  אשר  פלדה,  צנרת  חלקי  יצבעו כל  אחרת  בשיטה    חוץ 

מבחוץ ו/או  בריסוס    מבפנים  מלאכה  בבית  תעשה  הצביעה  אפוקסי.  בצבע 

תעשה   הצביעה  המהנדס.  ע"י  אחרת  אושר  אם  אלא  בהתאם  אלקטרוסטטי, 

 . וכמפורט להלן להוראות היצרן

של   גוונים  לוח  לפי  יהיו  העליונה  בשכבה  גלויה  צנרת  של  הצביעה    RALגווני 

 אשר יאושרו ע"י המהנדס: כמפורט, או בגוונים 

 ירוק בהיר.   -צנרת לחץ שפכים לרבות אוגנים ומחברים  •

 חום.  -מגופים, שסתומים, מכשירי מדידה על צנרת השפכים לרבות אוגנים  •

 כחול עמוק.  -צנרת מים  •

 אדום.  -בוי אש צנרת כי •

 שחור.  -צנרת דלק  •

 צינורות פלדה להולכת שפכים או קולחים  11.07.4

 צביעה חיצונית  11.07.4.1

ח להלןצביעה  כמפורט  תבוצע  גלויה  פלדה  צנרת  של  ולאחר    יצונית 

 קבלת אישור מהמפקח. 

  ניקוי המשטחים מלכלוך, חלודה ושמנים   -הכנת משטחים לצביעה   .1

 לפי התקן  השוודי. Sa 2.5לאחר מכן ע"י ניקוי חול     ע"י ממיסים

של טמבור )או ש"ע( בעובי    EA-9צבע יסוד אפוקסי     -שכבה אחת   .2

 יקרון. מ  40-50 יבש של

  30-35צבע  טמגלס  עליון של טמבור )או ש"ע( בעובי    -שתי שכבות   .3

 כמפורט לעיל.  RALלפי לוח גוונים של מיקרון כל שכבה  

הצביעה   התחנה,  בשטח  צביעה  ביצוע  המפקח  ואישר  תבוצע  במידה 

 כדלקמן : 

אבק,   .1 לכלוך,  חלודה,  הסרת  יסודי,  מכני  ניקוי  ע"י  השטח  הכנת 

 ו'.כתוך ושמן, חול, שרידי רי

יסוד אפוקסי ראסט  -שכבה אחת   .2 ש"ע(  -צבע  )או  של טמבור  בלוק 

 מיקרון. 80-100בעובי יבש של 

בעובי    -שכבה אחת   .3 ש"ע(  )או  של טמבור  עליון    30-40צבע טמגלס 

 כמפורט לעיל.   RALונים של לפי לוח גו מיקרון

 צינורות פלב"מ להולכת שפכים 11.07.5

 צביעה חיצונית  11.07.5.1

צנרת   של  חיצונית  תבוצע  צביעה  הרטוב  לבור  מחוץ  מותקנת  פלב"מ 

 כמפורט להלן :
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ניקוי המשטחים מלכלוך, חלודה ושמנים    -הכנת משטחים לצביעה   .1

יסודי   חספוס  או  קלה  חול  שטיפת  ע"י  מכן  ולאחר  ממיסים  ע"י 

 . 100÷120נייר לטש מס'  באמצעות 

אחת   .2 בעובי    -שכבה  ש"ע(  )או  טמבור  של  אפוגל  אפוקסי  יסוד  צבע 

 מיקרון.  40-50יבש של 

)או ש"ע( בעובי    -שתי שכבות   .3 עליון של טמבור    30-35צבע  טמגלס 

 כמפורט לעיל.  RALמיקרון כל שכבה לפי לוח גוונים של 

 

   אופני מדידה ותשלום 11.08

 היה לפי מ"ר.  התשלום לצביעת משטחי בטון י 

 צביעה וגלבון של חלקי מתכת וצנרת כלולה במחיר אספקה והתקנה של אותם פריטים.

 פוי באבןחי 14

 

 כללי  14.01

מס'   פרק  לפי  יבוצעו  של    14העבודות  אחרונה  הוצאה  אבן",  לעבודות  הכללי  ב"מפרט 

 משרדי ב"מפרט כללי לעבודות בניין". -המפרט הבין

 

 מדידות וסימון
 

 כללי  29.01

להיעש  חייבות  זה  מכרז/חוזה  במסגרת  הקבלן  שיבצע  והמדידה  הסימון  עבודות  ות  כל 

בשדה  המדידה  עבודות  ודיוק  לטיב  בחתימתו,  שיהיה האחראי,  מוסמך  מודד  באמצעות 

 ולתאורן השרטוטי. 

כלולה   והיא  בנפרד,  תשולם  לא  במפרט,  וכנדרש  המפקח,  שידרוש  ככל  המדידות  עלות 

 ות יתר סעיפי כתב הכמויות. בעל

 

 מדידת תוואי בקטעים אשר יבוצע בהם שינוי ו/או חסרה מדידה מפורטת 29.02

 דרישות למדידה  .א

 בכל מקום שצוין במפרט יימדד יש לקרוא גם ישורטט.  .1

ברוחב    .2 רצועה  בקנ"מ    20תימדד  לפחות,  מכסימלית  1:500מ'  נקודות  צפיפות   ,

15x15  .'מ 

ולות עיבוד, שטחי בור, ואדיות ותעלות, סוללות  יסומנו הגידולים החקלאיים, גב .3

 כדומה.עפר, קירות אבן ובטון, מסלעות, מדרגים מחצבות ו

קרקעיות ברצועה  -המודד יאסוף מידע מהגורמים המתאימים על המערכות התת .4

 ויסמנם. 

 מ' )לפחות( בקו השבר.  10רציפות טופוגרפית כל  -ימדדו כל קווי אי .5
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וואדי, חציית כבישים וכו'(, תבוצע הרחבת המדידה  באתרים מיוחדים )כגון מעבר   .6

של  1:250)או    1:100לקנ"מ   מכסימלית  בצפיפות   )10x10    שם סימון  כולל  מ', 

 הכביש ומספרו לפי מע"צ. 

רום   .7 ימדדו וירשם  וכו'(  )ביוב, מים, חשמל, תקשורת  כל תאי הביקורת לסוגיהם 

TL, GL IL,   .יסומן כוון זרימה וקוטרים , 

מ', ויהיו ב"ז מעוגן לקרקע    250ע המדידה יהיו במרחק שלא יעלה על  תחנות מצול .8

 ומבוטן.

 מ'.  150-200ג עצמים קשיחים כל ע"   BMויסומן   דיימד .9

ע"פ .10 התקנות   .B.Mאלטימטריה  לפי  איזון  מהלך  קממשלתי.  ל .     4BM  -שירה 

 ממשלתי לאורך התוואי. 

צי  .11 באמצעות  והפלנימטרית  האלטימטרית  המערכת  את  לקשור    GPSוד  יש 

 (. 8)אינטרפולציה( והמצולע )סעיף   4BM –טריגים ו   4תדרי(, לפחות  -גיאודטי )דו

המו .12 העל  ונקודות  המדידה  מצולע  תחנות  את  למזמין  להציג      BM  -דד 

 בגמר העבודה, ולשרטטן במפות. 

שתיהן על רשת ישראל    -יש לאחד את המדידה המקורית ואת המדידה החדשה   .13

 ה ופלנימטריה. (, אלטימטרי ITMהחדשה )

כל העצמים ימדדו בשלמותם: מבנים, משטחים, גדרות, עצים, עמודים לסוגיהם   .14

, ארונות ביקורת, מעבירי מים, קווי ומפרטי צינורות וקוטריהם, כבלים,  וחיבורם

עד למרחק    לתכנון  דרכים לסוגיהם וכדומה. כמו כן ימדדו עצמים בעלי חשיבות  

 מ'  מציר המדידה.  100

ים יהיה בהיטל מלמעלה, כשנקודה ברורה מציינת את מרכז הגזע,  סימון העצ -

 של העץ  בשטח. וקוטר העץ במפה מציין קוטר מקורב 

הקרקע.   - עם  המגע  בקו  ימדדו  מגדלים,  מרפסות,  סככות,   : כגון  המבנים  כל 

המבנים,   בכל  לסככה/מרפסת.  מבנה  בין  גרפית  הפרדה  בשרטוט  תהיה 

 ל הגג או קומה ראשונה בקו מרוסק דק.מרפסות והסככות ימדד ויסומן היט

צע מהודקים  ימדדו כל השטחים כולל משטחי אספלט, בטון, ריצוף וחומרי מ -

 לרבות דרכי עפר לא סלולות.

ויציאות   - הכניסות  העיליים,  החלקים  כל  יימדדו  וכו'  עמדות  במקלטים, 

 החירום.

 ימדדו כל המדרכות לרבות מדרכות אספלט, בטון, ריצוף וכו'.  -

יצוקה  אבני   - חגורה  או  טרומית  שפה  מאבן  שהם  בין  יימדדו   שפה 

 גלויה. 

 רכם וצירם. קירות תמך ומסלעות יימדדו לכל או -

או   - הקרקע  על  מונחים  הם  אם  בין  באתר  הנמצאים  המתקנים  כל  יימדדו 

 מעוגנים בה ויצוין שם המתקן.

 הצמחייה הנמצאת באתר המדידה תימדד כדלקמן:  -

  ציין את מרכז הגזע. עצים בודדים כשהסימון במפה מ •
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  שיחים בודדים.  •

 כל עץ יימדד בנפרד.   -עצים   10קבוצות עצים ע ד  •

ויער יימדדו בגבולות החורשה שהקו המציין את הגבולות  מטעים, חו • רשות 

ציון  סוג/סוגי עצים   כולל  גזעי העצים הקיצוניים בחורשה,  הינו קו חוץ 

וכו  חורשה  מטע,  בתוך  עובר  והתוואי  במידה  העצים  בחורשה.  יסומנו   '

 השורות הסמוכות(.  2בתחום התוואי )

אחר שאינו    גינון  י, ורדים וקבוצות שיחים או שילוב של שיחים, צמחי כיסו •

יימדדו גבולות השטח המכוסה בצמחיה תרבותית ויסומנו בקו    -מדשאה  

 הנבדל גרפית מחורשות, יער או מדשאה )כולל ציון במילה/מילים(.

 ו בהבדלה מסוגי צמחיה אחרת. מדשאות יימדדו ויצוינ  •

ר  שטחים שיש בהם צמחיית בר יצוין סוג הצמחייה המכסה, כגון צמחיית ב •

סבוך   חורש  דליל,  חורש  עונתית,  וצמחיה  נמוכים  שיחים  שילוב  עונתית, 

 וכו'. 

וברורה   - מובלטת  בצורה  יסומנו  עצמים ארכיאולוגיים,  נמצאים  בהם  שטחים 

 )אתרי עתיקות(. 

 מורות הטבע. יסומנו אתרים של ש -

 יסומנו גבולות של ביצות שלא ניתן למדוד.  -

יס  - למדוד  ניתן  שלא  סבוכה  צמחיה  של  השלמת  באזור  הצמחייה.  גבול  ומן 

 מדידה באתר תעשה לאחר ניקוי השטח ע"י אחרים. 

 יסומן קו מים קיים ביום המדידה )מפלס בריכות וכו'(.  -

 הגשת העבודה  .ב

ממוחשב   .1 נתונים  קובץ   X Y Zעבוד  יצורף  בפורמט  .  לנ"ל  כולל       ASCIIמגנטי   ,

 בפורמט המתואם עם המתכנן.   DIS  -ו    REGקבצי 

לצרף   חישוב  יש  או  צלעון  ותאום  איזון  מהלך  חישוב   בהתאם         GPSדו"ח 

 לתקנות המרכז למיפוי ישראל.

בתוכנת  .2 מימד  תלת  בפורמט     AUTOCAD 2005שרטוט  חלוקת        DWGלפחות,   ,

 .  PAPER SPACE –ליונות ב יג

הצבעים   .3 בשרטוט  נפרדת  בשכבה  תופיע  זהה  עצמים  קבוצת  .  BY LAYERכל 

צבע    סגנון, קרקעי )בהתאם להנחיות המתכנן,  -ורה בין עילי לתתתהיה הפרדה בר 

 ופונט(.

 .  מ' 5.00, 1.00, 0.50,  0.25קווי גובה בשכבות נפרדות כל  .4

 מ'. ±  0.03 רמת הדיוק .5

ט בדיגטציה, כל נקודות הפוליגון המופיעות במפת  רקע גושים וחלקות עדכני יקל .6

 למיפוי.  הגוש ישרטטו אנליטית לפי ערכיהם הרשומים במרכז

)עד   .7 עובר במקביל  או חלקה10  במקרה שתוואי הצינור המתוכנן  גוש  לגבול         ,מ'( 

 על המודד לחשב קטע קו זה אנליטית ובהתאם לשרטטו.  

 ה ויועלה בשכבה נפרדת.רקע ת.ב.ע. )אם קיימת( יקלט בדיגטצי  .8
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של     .9 משבצת  למפת  בהתאם  ובעלויות  ישובים  בין  גבולות  בשרטוט  להעלות     יש 

 .מ.י.ר

בקנ"מ   .10 ממוחשב  סביבה  גיליונות          1:10,000תרשים  מפתח  כולל  נפרדת,  בשכבה 

 וקואורדינטות ארציות. 

 ירשמו ע"ג המפה מספרי נקודות הביסוס לאלטימטריה ולפלנימטריה.   .11

חץ  יגבכל   .12 המתכנן:  עם  בתאום  יופיע  גהליון  מפתח  כותרות,  ליונות,  יצפון, 

 מודד וחתימתו.  קואורדינטות ארציות, פרטי ה

 חתום ע"י המודד. 1למתכנן קובץ מגנטי +  העתק  ריימסבסיום העבודה  .13

 בחלוקה מלאה לשכבות על פי נושאים.פרוט השכבות יהיה  .14

 הפרויקטמדידות וסימון לצורך ביצוע  29.03

+    הקבלן .א עדכניות  לביצוע  תכניות  מהמפקח  אחת    CDיקבל  גובה  ונקודת 

 שבעזרתה יוכל לאזן גבהים. 

מדידה .ב בכתב,    כל  המפקח  אישור  טעונים  יהיו  ומפות  בתכניות  ורישומן  וסימון 

 אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

הנקודו .ג וכל  הנ"ל  הקבע  ונקודות  הסימונים  לשלמות  אחראי  שסימן  הקבלן  ת 

בשטח. עליו לחדשן במקרה של נזק או אבדן ולשמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד  

 עבודה וקבלתה על ידי המפקח.למסירת ה

הקבלן יסמן את תוואי הקווים על חשבונו, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו   .ד

אותם. אף  ויאזן  הנ"ל  ולפינות  לצירים  המקבילים  הבטחה  קווי  הקבלן  יסמן   כן 

קו   מטרת  המפקח.  ע"י  יקבע  הפינות  מקו  ו/או  מהציר  ההבטחה  קו  של  מרחקו 

חי שיחזור,  לאפשר  נכונות ההבטחה  על  ביקורת  יאפשר  וכן  בסימון  שינוי  ו/או  דוש 

 העבודות שיבצע הקבלן. 

לא   .ה מידותיהן  אשר  עץ,  או  ברזל  יתדות  באמצעות  לסמן  יש  הסימון  נקודות  את 

ס"מ. כל   50  -היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כס"מ.    75/5/2.5  -תהיינה קטנות מ

 היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. 

פקח יערוך מדידת בקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית  המ .ו

ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה   שנערכה על 

 בהתאם למידות ולרומים המתוכננים. 

הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון מאזנת,    על .ז

 מטר ועמודי סימון )ג'ילונים(. 30 אמה, סרט מדידה באורך

 מכשירים אלה יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר. 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת אף אם קיבל   .ח

ישור המפקח או המהנדס והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת  א

ו סימון  מדידה,  אם  מתוך  המפקח.  של  רצונו  ולשביעות  תשלום  ללא  כנ"ל,  מיקום 

התכנית,   לפי  שלא  עבודות  תבוצענה  כנ"ל  אי התאמה  או  סטייה  משגיאה,  כתוצאה 

וכל עבודות התיקון יהיו על  יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו,  

 חשבון הקבלן. 
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 תכניות "בדיעבד" 29.04

 כללי  .א

( ממוחשבות, המראות את העבודות AS MADEבד" )על הקבלן להכין  תוכניות "בדיע

 שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות מקוריות.  

התכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( 

פירוט מדויק של כל העבודות שבוצעו לרבות כל בפרטים וכל מידע שיידרש   ותכלולנה 

רצונ ולשביעות  המהנדס  התכניות ע"י  את  לפסול  רשאי  יהיה  המהנדס  המלאה.  ו 

 שהוגשו, כולן או מקצתן, ולדרוש תיקונן ו/או עריכתן מחדש להנחת דעתו. 

וכבלים תת צנרת  לצור-מדידת  החפירה  כיסוי  לפני  מדויק קרקעיים תבוצע  סימון  ך 

 של התוואי וההסתעפויות. 

לעדכן הקבלן  על  לביצוע.  תכניות  יהיה  העדות  לתכניות  פי  התכנון  את    בסיס  על 

 הביצוע  לרבות שימוש באותן השכבות כמו במקור. 

או המתכנן כל שאלה מקצועית שאין \המודד, מכין תכנית העדות, יתאם עם המזמין ו

 לגביה התייחסות במפרט זה .

 כי מסירת תכניות "לאחר ביצוע" היא תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי.  מודגש 

את התכניות בדיעבד ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות    המזמין יהיה רשאי להזמין  

להמצאת   עד  הסופי  החשבון  ותשלום  אישור  לדחות  וכן  כך,  בשל  לו  שתיגרמנה 

 ובדיקת תכניות בדיעבד. 

תכניות הכנת  עלות  כי  בזאת,  בכתב    מובהר  מיוחד  ביטוי  מקבלת  ביצוע  לאחר 

ו ועל חשבונו. במקרה הכמויות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע עבודה זו על יד 

זה לא ישולם לקבלן הסכום שננקב על ידו בכתב הכמויות והקבלן יחויב בעלות הכנת 

 . AS MADE תכניות

 דרישות למדידה לתכניות "בדיעבד" .ב

 . ד, יש לקרוא גם ישורטטמדיבכל מקום שצוין במפרט י  .1

קואורדינטות   .2 לרשת  מוחלט,  ITMקשר  למיפוי    וגובה  המרכז  לנתוני  בהתאם 

 אל. ישר

 קירות ומפלסי פנים וחוץ.  -ימדדו כל המבנים ופרטיהם   .3

שסתומים  מדדו כל האביזרים שעל קו הצינורות: מגופים, מדי מים, מדי לחץ,  י .4

 (. BLOCK  -כי גודלם ולא חוזרים, שסתומי אוויר, יציאות ומפרטים )לפ -אל

ל  , גב הצינור ופני הקרקע במרחקים שלא יעלו עXYZיש למדוד  בקווי צינורות   .5

מדד כל שינוי בשיפוע הצינור, זוויות אופקיות בצינור ויושם דגש  ימ', בנוסף י  25

 על הנקודות הגבוהות והנמוכות בצינור. 

 ורות. אם קיימים, של קו הצינ יש למדוד את פרטי העיגון )בטון(, .6

ולא   .7 האמיתי  גודלן  לפי  לסוגיהן  הבקרה  שוחות  כל  כולל    ,BLOCK  -כימדדו 

 .  IL, TL, GLנתוני 

 קרקעיים ועיליים. -ימדדו )מיקום ורומים( כבלי חשמל, תקשורת תת .8
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הצינורות, .9 כל  התכנון    ימדדו  במהלך  שנחשפו  אחרים  ומפגעים  הכבלים 

 והעבודות, יצוין קוטר וכיוון.

ומשטחי .10 דרכים  העבודות,ימדדו  במהלך  שנוספו  מצעים,  ם,  אספלט    לסוגיהם: 

 בטון. ו

שינוי  דיימד .11 במהל/ כל  שנעשה  בשטח  )מדרגים,תוספת  העבודות    מסלעות,  ך 

 . תעלות וכו'( קירות,

 עמודים וכדומה , שנוספו במהלך העבודה. שערים, ימדדו הגדרות, .12

 הגשת העבודה  .ג

 . X Y Zעבוד נתונים ממוחשב  .1

2. ( בתוכנת  -(  1:100,  1:500תנוחה  מימד  לפחות,     AUTOCAD2007שרטוט תלת 

 ., חלוקת  גיליונות בהתאם לתכניות לביצועDWGבפורמט 

הצבעים   .3 בשרטוט  נפרדת  בשכבה  תופיע  זהה  עצמים  קבוצת  .  BY LAYERכל 

צבע    סגנוןקרקעי )בהתאם להנחיות המתכנן,  -תהיה הפרדה ברורה בין עילי לתת

 ופונט(.

 תואם לביצוע. צינורות  של העדכון שרטוט חתך האורך  .4

ב .5 ישורטטו  לסוגיהן  הצינורות  מתמשך  3  -כל  ציר  קו  (  POLYLINE)  קווים. 

ת צינור לסופו. שני קווי הצד, בהתאם לקוטר הצינור, יפסקו בכל נקודת  מתחיל

 האביזר וקוטר.  ר. ירשם תיאוהדרישות למדידהשל   4מגע עם אביזר כבסעיף 

 , כולל סימון סוגו. לשרטטואם הונח כבל תקשורת בצמוד לצינור יש  .6

שנוספו   .7 העצמים  כל  של  מפלסים  ורומי  האמיתי  גודלם  את  ישקף  השרטוט 

באם בשטח פנימית  וחלוקה  קירות  עובי  יכלול  מבטון  מגופים  תא  כדוגמא   ,  

 קיימת. 

  7  העתקים חתומים ע"י המודד  3בסיום העבודה יימסר למתכנן קובץ מגנטי +   .8

 דה למזמין. ימים לפחות לפני מועד מסירת העבו

 

 מדידה לתשלום  29.05

 מדידת תוואי בקטעים אשר יבוצע בהם שינוי ו/או חסרה מדידה מפורטת .א

התוואי. מדי .1 ציר  על  מדוד  מדידה  במ"א  תימדד  צינורות  קווי  של  תוואי    דת 

והסברים,   הבהרות  לשם  במשרדו,  המתכנן  עם  פגישות  כולל  היחידה  מחיר 

סיורים בשטח כנדרש, כולל    איתור תוואי בשיתוף עם המתכנן והמזמין, כולל

והכנת   המדידה  ביצוע  המדידה,  בזמן  המתכנן  באישור  התוואי  עדכון 

הכל  שרטוטי וכו',  בעלויות  תב"ע,  וחלקות,  גושים  קואורדינטות,  סימון  ם, 

 לעיל.   29.02כנדרש כמפרט בסעיף 

 למדידה מורחבת של אתרים יהיה המחיר ליחידה.  .2
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חריגות   .3 עדכוני  -עבודות  ו/או  עפ"י  שנויים  ישולמו  בלבד,  מפקח  באישור  ם, 

לל עבודה  ליום  סעיפים  הכמויות  בכתב  יש  כך  לצורך  יומי.  עבודת  תעריף  א 

 משרד וליום עבודה כולל עבודת משרד.

 לא תשולם כל תוספת מחיר עבור: .4

משרד             ▪ מושב  ממקום  שהוא(  מרחק  )בכל  מרוחקים  מדידה  אתרי 

 המודדים. 

ו/או השלמות שידרשו ע"י המזמין לשם קבלת    עבור תיקונים ו/או עדכונים  ▪

 מפה מושלמת לפי מפרט זה. 

 החזר הוצאות, נסיעות וכו'.  ▪

הרריים,   ▪ פתוחים,  )שטחים  המדידה  קשיי  לפי  שטחים  סיווג  יבוצע  לא 

 בנויים, חרושים, גידולים, מטעים, חורשות, צמחייה וכו'(.

 הפרויקטמדידות וסימון לצורך ביצוע  .ב

ו הסימון  עבודות  לאלה כל  )פרט  הפרויקט  ביצוע  לצורך  הקבלן  שיבצע  המדידה 

בסעיפים   על  29.04  -ו  29.02המתוארים  יהיו  של (  היחידה  במחירי  וכלולים  חשבונו 

 הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

 

 פיתוח השטח 
 

 משטחים ודרכים  40.01

 השלמת מילוי משטח חצר התחנה:  .א

לריצוף א נברר מאושר בכל שטח התחנה המיועד  יבוצע מילוי בעפר מקומי  ו לסלילה 

 . 01ע"י המתכנן ומהודק כנדרש בפרק 

 צר מצופים במצע סוג א':דרכים ומשטחי ח .ב

המילוי,  שכבת  מעל  תונח  לציפוי,  בתכניות  המסומנים  והמשטחים  הדרכים  כל  על 

רך כאמור בסעיף א' לעיל, שכבת מצע סוג א' )לפי מע"צ ת"א( או חומר גרנולרי שווה ע

צפיפות    15בעובי   לדרגת  מהודקת   א.א.ש.  98%ס"מ   נוספת טמודיפייד  ושכבה  .ו. 

 .ו.טממוד. א.א.ש. 100% -ס"מ מהודקת ל 15עליונה בעובי 

 כל שטחי האספלט בשטח התחנה יבוצעו בשכבות  כדלהלן:  

 ק"ג/מ"ר .  1.5עור של יהתזת ביטומן בש  .1

 מ"מ.  12, אגרגט מכסימלי  5%ס"מ , תכולת ביטומן    5שכבת בטון אספלט בעובי  .2

 

 גדר היקפית  40.02

 רשת הגדר  40.02.1

מ' קטע    2.00)בפריסה( מהם    מ'  2.48גדר עשויה רשת חוטי פלדה קשה בגובה   .1

 מעלות. הגדר מגולוונת.  45מ' קרן עילית מוטה בזווית של  0.48אנכי, ישר ועוד 

  4.5מ"מ עשויה חוט משוך של פלדה בקוטר    150/50הרשת במבנה משבצות של   .2

 מ.מ"

 מ"מ.  5לאורך רשת הגדר יש קורת הקשחה העשויה שלושה חוטי רוחב בקוטר   .3
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לעובי  החוטים מחוברים בריתוך   .4 מבוקר אוטומטי, חשמל התנגדותי, מותאם 

 החוטים.

( תקן לגידור מס'  4)חלק    4466הרשת מיוצרת ומרותכת לפי תקן ישראלי מס'   .5

 .  918ותקן לגלוון מס'   4273

 
 חומרים לביצוע  40.02.2

ויעמדו בדרישות המפורטות  כל החומ יהיו חדשים, מסוג מעולה  רים לביצוע הגדר 

 בסעיפים להלן. 

 

 סימון תוואי 40.02.3

ידי הקבלן   על  ומיקום העמודים באתר העבודה חייב להיעשות  סימון תוואי הגדר 

סימון   גידור,  עבודות  ביצוע  לפני  מהמפקח  שיקבל  להנחיות  בהתאם  במדויק, 

 התוואי יאושר על ידי המפקח.

הקבלן  תשו על  קיימות,  לגדרות  חיבור  שבנקודות  לעובדה  מופנית  הקבלן  לב  מת 

 ויק של החיבור. לקבל מהמפקח את מיקומו המד

קטע( חייב להימדד במדויק.  -המרחק המצוין בין כל זוג עמודי עגינה )אורך של תת

מרכזי   בין  המרחק  שונים.  למרווחים  יחולק  עגינה  עמודי  זוג  כל  בין  המרחק 

מטר ומותרת סטייה כלפי מטה ממרחק זה, רק בין שני עמודים    3.0ה  העמודים יהי

 בלבד בקטע. 

ותומכות   העמודים  סטייה  -בתתכל  מותרת  ישר.  בקו  להיות  חייבים  אחד  קטע 

 ס"מ.  ± 5בתוואי האופקי של עד 

 

 הכשרת התוואי  40.02.4

לפני תחילת ביצוע הגדר, יכין קבלן הגדר תוואי מיושר באופן שלא תהיינה בליטות,  

גדולים בשק שינויי קרקע  או  הגדר, הקרקע תהיה    5  -עים  ביצוע  כך שלאחר  ס"מ 

על   עולה  שאינו  הפירוט  ס   5במרחק  לפי  הגדר,  בתחתית  הנמצא  המתכת  מפס  "מ 

 הבא:

יהיה   .1 המיושר  התוואי  כאשר    2.0רוחב  בצידה    1.0מ'  ישארו  מהתוואי  מ' 

 מ' מצידה החיצוני.   1.0 -הפנימי של הגדר ו

ולא יעלו על    ,מ' לפחות  9התוואי יהיו אחידים בקטעים של  השיפועים לאורך   .2

 המפקח. אופקי(. בתאום עם  5 -אנכי ל  1) 1:5 -כ

ו/או למלא בעפר מקומי לקבלת תוואי   .3 יהיה על הקבלן לחפור  במידת הצורך 

 מיושר בשיפועים כמפורט לעיל. 

ידי   .4 על  שיאושר  מתאים  מכני  ציוד  באמצעות  תיעשה  לגדר  התוואי  הכנת 

  5  -ס"מ שיהודקו ב   30. בקטעי מילוי ייעשה המילוי בשכבות שעוביין  המפקח

 לכל שכבה.  טון  4מעברי מכבש רוטט שמשקלו 
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 חפירת יסודות 40.02.5

הבורות לתומכות, יבוצעו בכל סוגי הקרקע, בין עם בקרקע רכה או קרקע סלעית  

תביעה   תתקבל  ללא  וכו'(.  גלעין  אוגר/קידוח  )קידוח  הקידוח  אמצעי  בכל  קשה, 

פית של הקבלן בגין קידוח בסוגי קרקע שונים. מחיר היחידה כולל קידוח בכל  כס

 סוג שהוא של קרקע/סלע. 

 

הגדר יציבות  על  אחראי  יהיה  לעמודי    .הקבלן  הבטון  שיסוד  להבטיח  עליו  לפיכך 

שבו   במצב  מופרת.  ובלתי  יציבה  בקרקע  במלואו  יצוק  ולתמיכות  והשער  הגדר 

ב הקרקע  שבו  באזור  עובד  את  הקבלן  להעמיק  עליו  מופרת  או  יציבה  לתי 

 מופרת.  החפירה/קידוח ולהבטיח שהבטון ביסוד יצוק בקרקע יציבה ובלתי

מהבורות   ויסלק  הביצוע,  תקופת  כל  במשך  הבורות  לשלמות  אחראי  יהיה  הקבלן 

הגשמים או לכלוך אחר. במקרה של סתימת בור, ייחפר או ייקדח הבור  -את כל מי

 מחדש.

 ר הבור יורטב עד ליציקת היסוד. באזור חולי, אזו

 
 קידוחים או חפירה עבור יסודות לעמודי גדר 40.02.6

יסוד .1 לקדוח  הקבלן  לעומק  על  גדר  לעמודי  של    0.6ות  ובקוטר  מטר    0.30מטר 

מטר ובקוטר    0.60, ולקדוח שוחות לעמודים תומכים בעומק  20  -ולמלא בבטון ב 

נקיות  0.30של   אנכיים,  דפנות  בעלות  יהיו  השוחות  עפר,    מטר.  או  לכלוך  מכל 

מי   הצטברות  למנוע  מנת  על  מתאימים  באמצעים  חשבונו  על  ינקוט  הקבלן 

 ך השוחות. עודף העפר יסולק מהשטח. גשמים בתו

ס"מ או לחילופין בלוק    150ס"מ ובגובה    80לשערים יש לצקת יסוד בטון בקוטר   

בנפח   באורך    1.0בטון  ביסוד  יעוגן  )העמוד  ועיג  80מ"ק.  לפחות(  בטון  ס"מ  ון 

 לנעילת הבריחים.  30x30x30במידות  

2. " בקוטר  מראש  המוכנים  בקדחים  בטון  קיר  ע"ג  עיגון    0.3עומק  וב  4עיגון  מ' 

הקיר(.   בסוג  )מותנה  מאושרים  עיגון  וברגי  זה  בפלטקות  מסוג  כרוך  עיגון 

 באישור בכתב של המפקח. 

על   .3 העולה  בעומק  יסודות  לחפור  לקבלן  להורות  רשאי  כ  60המפקח  אשר  ס"מ 

נדרש   הקרקע  סוג  עקב  המפקח  שלדעת  או  תלולים,  בשיפועים  מבוצעת  הגדר 

מ'.    0.6ס"מ ובגובה העולה על    30, ולצקת יסוד בקוטר  ס"מ  60  -עיגון של יותר מ

 פעולה זו תהיה כרוכה בתשלום לקבלן.

 
 יסודות לעמודי הגדר ולתומכותיהם 40.02.7

יאוש התעלה  או  שהבור  לאחר  אלא  יסודות  ביציקת  יוחל  המפקח.  לא  ידי  על  ר 

 .1/2עם אגרגט בגודל מירבי של " 20  -הבטון יהיה מסוג ב 

יהודק לכל עומקו יש להחזיק את היסודות   הבטון  באמצעות מרטטים מתאימים. 

 במצב רטוב למשך יממה לאחר יציקתם. לא יורשה שימוש בבטון דבש. 

  0.6 -עמוקים מבאזורים בעלי שיפוע חזק, יבוצעו, כאמור, יסודות בודדים לעמודים  

 במפרט זה(.  1.05מ' )ראה גם סעיף מס'  
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 גלוון לאחר גמר הייצור   40.02.8

לאחר גמר תהליך הייצור בטבילה כיחידה אחת    יגולוונוהפשפש  רשת הגדר, השער ו

גלוון   תהליך  אותו  יעברו  ובפשפש  בשער  בגדר,  היעדים  לכל  )עמודים  וחוץ  פנים 

  -מיקרון ל  60ם לגדר. עובי הגלוון בין  שני-ובנפרד(, שיטת גלוון זו מבטיחה קיים רב

 מיקרון. מאפיינים: מרקם שטח מחוספס עד קוצני. 72

 

 גדרעמוד  40.02.9

מלבניים   רכה,  פלדה  מפרופילי  יהיו  ותומכותיהם  הגדר  בעובי    80/40עמודי  מ"מ 

בעובי    2דופן   פלסטיק(  )או  אלומיניום  בכיפת  העליון  בחלקם  אטומים    2.00מ"מ 

 כמוראה בשרטוט המצ"ב.   מ"מ. עמודי השער והפשפש

 

 עמוד תמך 40.02.10

ואחרון   .1 ראשון  עמוד  ולכל  בגדר  חמישי  עמוד  לכל 

 אחד בציר הגדר.יוצמד עמוד תמך 

 לכל עמוד פינה שני עמודי תמך בצירי הגדר.  .2

מלבני   .3 פרופיל  עשויים  התמך  מ"מ    60/40עמודי 

 מ"מ.   2.00בעובי דופן 

עמודי התמך מחוברים לעמודי הגדר בבורג בקוטר   .4

 חלד. -עשוי פלדת אלה  3/8"

 מ'.  1.2המרחק בין ציר עמוד הגדר לעמוד התמך  .5

 
 עמוד פינה 40.02.11

שויים פרופיל  עמודי הפינה בגדר ע .1

דופן    60/60מרובע   בעובי  ,  מ"מ  2.00מ"מ 

סוג  ו אותו  העשויות  קרניים  שתי  מעליו 

 פרופיל. 

בדיסקית  יהיו  הקרניים   .2 אטומות 

חשמלי    2.00בעובי   ריתוך  וירותכו  מ"מ 

 )לפני הגלוון(. מלא מסביב 

בפינה   .3 הקרניים  שבין  המרווח 

נסגר בריתוך רשת דוגמת רשת הגדר )לפני  

 הגלוון(. 

אורך  נית .4 בעלי  עמודים  לחבר  ן 

 שונה באמצעות ברגי פלב"ם. 

 
 עמוד קפיצה 40.02.12

מפרופיל   .1 עשויים  הקפיצה  עמודי 

ומעליו    2.00מ"מ בעובי דופן    80/40מלבני  

 שתי קרניים בכיוון אחד. 

הקרנ .2 בין  הוא  המרווח  יים 

 המרווח בגובה הקפיצה. 
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אטומות כמו עמודי  יהיו  הקרניים   .3

 הגדר בכיפת אלומיניום. 

ס"מ, במרווח    15מעל    בכל קפיצה .4

בין הקרניים מרותכת רשת כמו רשת הגדר  

 לסגירת המרווח )לפני הגלוון(.

אורך   .5 בעלי  עמודים  לחבר  ניתן 

 שונה באמצעות ברגי פלב"ם. 

 
 אביזרי חיבור 40.02.13

מ"מ.    3חלד בקוטר  -תופסנים עשויים פלדת אל  6  -עמוד גדר ב  הרשת מוצמדת לכל 

ובצ בחפיפה  נעשה  המודולים  בין  מהחיבור  רחוק  ולא  הגדר  לעמוד  ס"מ    15  -מוד 

ב שימוש  תוך  הגדר  אל   12  -מעמוד  פלדלת  העשויים  מגע  בעובי  -מהדקי    1.5חלד 

 מצ"ב(. -מ"מ. )ראה שרטוט גדר דגם "שדרות" של רשתות יהודה  

 
 ריתוכים 40.02.14

בעובי   יהיה  פרופילי הפלדה השונים  בין  בין    4הריתוך  היקף המגע  בכל  מ"מ מלא 

 הפרופילים. 

גלוון  כל הרית וכים יבוצעו בבית המלאכה לפני שליחת הפרופילים והרשת לביצוע 

 חם.

 לא יותר ביצוע ריתוכים בגדר, בשער ובפשפש בשדה. 

 

 שער ופשפש 40.02.15

ד פי  על  ויגולוונו  ייווצרו  והפשפשים  דגם  השערים  של  ובמתכונת  המפרט  רישות 

 "שדרות", לשערים, רשת ופרופילי הפלדה המתאימים לדגם "שדרות". 

ביש   מוטה  קרן  עם  והפשפשים  אם    450  -לייצר את השערים  בראש המבנה, אלא 

 אושר בכתב על ידי המפקח, שהדבר אינו ישים בתנאי האתר.

 .RHS 120x4יל מ', העמודים יבוצעו מפרופ  5.00עמודי שער ברוחב של עד  

  .RHS 150x4מ', יבוצעו מפרופיל  6.0ברוחב עמודי שער 

 ב"צלב".  2x40x60 -מ"מ במסגרת ו 2x40x80 יהיו פרופילי השער

 

 תיקון פגמים בגלוון  40.02.16

או  מראש ובכתב  על ידי המפקח  תאושר  תוצע על ידי הקבלן ושיטת תיקון הגילוון  

המפקח   ידי  על  המפקח  החלטתו  ותקבע  את  של  באישור  הקבלן.  תחייב  יהיה  לא 

ו/או    כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהיו/או בהחלטת המפקח  השיטה כאמור  

מ' אורך    50מודגש שמותר תיקון אחד של הגדר בכל  .  כדי לגרוע מאחריות הקבלן

 גדר. מעבר לכמות זו, המפקח רשאי לפסול את הגדר ולהורות לקבלן להחליפה. 
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 ת ואביזרים עבודות צנר
 

 כללי  57.02

 הבין משרדי. של המפרט   57פרק זה בא להשלים את האמור במפרט הכללי ובפרק 

 

 סוגי צינורות 57.03

ביוביהצ .א לקווי  לפרקים    יוניגרביטצ  נורות  בהתאם  ו 5703יהיו  במפרט   5707-, 

 הבינמשרדי. 

 ככלל, הצנרת תונח בחפירה פתוחה. 

 כדלקמן:  פקו ע"י הקבלן יהיושיסויוני  נורות לביוב גרביטציהצ

עד   • של  יונחו  4.75בעומק  לביוב   P.V.Cצינורות    מ',  מצמ  8SN  "עבה"  פעמון  עם  ד 

מס'   ישראלי  לתקן  ת"י    884המתאימים  לפי  באתר  פי  ,  2חלק    1083שיותקנו  ועל 

 .רות השדה של היצרןיהנחיות ש

יונחו    4.76  -בעומק הגדול מ • דרג     PVCצינורות  מ',  מצמד פעמון   עם  12.5"מרים" 

מס'   ישראלי  לתקן  ת"י    532המתאימים  לפי  באתר  פי  ,  2חלק    1083שיותקנו  ועל 

 .רות השדה של היצרןיהנחיות ש

 .5392( המתאימים לתקן ישראלי SDR-17)10 דרג +PE100צינורות  •

 נורות יסופקו עם מחברים ואטמים המתאימים לעבודה בשפכים ביתיים.יהצ •

הצינורות לקירות שוחה • או שווה    חיבור  דוגמת "איטוביב"  יהיה באמצעות אטמים 

 שיסופקו ע"י הקבלן.   איכות

 כדלקמן:  לביוב שיסופקו ע"י הקבלן יהיולקו הסניקה נורות יהצ .ב

 . 5392( המתאימים לתקן ישראלי SDR-13.6)  12.5דרג   +PE100צינורות 

ו הולכה  ג.  הצנרת ואביזריה למפרטי צנרת חשופים בתחנת שאיבה ומפרטי צנרת ע"ג ק

ללא עטיפה חיצונית עם ציפוי מלט רב   530בסניקה תהיה צנרת פלדה שחורה עפ"י ת"י  

ים"(. עובי דופן הצנרת בקטרים החל -או ציפוי מלט עשיר גופרית )מלט "מי   אלומינה

עובי  5/32"  –, ליתר הקטרים  3/16יהיה "  6"-מ יהיו חרושתיים בלבד בעלי  . אביזרים 

 .40SCHדופן תואם 

 עפר להנחת צנרת תת קרקעית  עבודות 57.04

 לליכ  57.03.01

עבודות עפר כוללות הכנת משטח עבודה ודרכי גישה לאורך התוואי, חפירה ו/או  

חציבה ומילוי תעלות להנחת צינורות בכל סוגי הקרקע, הידוק המילוי, ריפוד חול  

ו  מצעים  הצינורות,  על  בהיקף  לחוזה.  בהתאם  הנדרשות  אחרות  עפר  עבודות 

הוא יצטרך לחפור    הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם

זכאי לשום   והוא לא  ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים  ולחצוב 

לגלות   הקבלן  על  הכמויות.  בכתב  הכלולים  לסעיפים  מעבר  חפירה  עבור  תוספת 

הגלו  המכשולים  לרבות  את  תשלום,  תוספת  ללא  התוואי  לאורך  והנסתרים  יים 

 מכשולים.התאומים הדרושים לצורך זה ומעבר או פירוק ה
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 ניקוי השטח  57.03.02

ינוקו מכל צמחיה שיחים, עצים   שטחי העבודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות 

   )כולל עקירתם( ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה.

   נת התעלותהכ  57.03.03

התעלות להנחת הצינורות תיחפרנה/תיחצבנה בהתאם לרומים המצוינים בתכנית  

ס"מ. התחתית תהיה ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה    15ובתוספת של  

לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים, אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים  

 אחרים העלולים לפגוע בצינור או בעטיפתו. 

, לפי פרק  301.2ת התעלות לצינורות תעשה לפי האמור במפרט הכללי סעיף  חפיר

 די ולפי חתך טיפוסי בתכניות.במפרט הבין משר 01 -ו  5701

יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של העבודה   החומר החפור מהתעלה 

  ושלא ייפול לתוך התעלה, במידה ואינו דרוש או אינו מתאים למילוי חוזר יסולק

 לאתר מאושר. 

על הקבלן לקחת בחשבון שכל הריתוכים, ההרכבות של צינורות ואביזרים חייבות  

ללא יוצא מן הכלל בתוך התעלה, ולכן, תורחב ותועמק התעלה בהתאם  להתבצע  

וכל   שלביהן  בכל  ההרכבות  של  ותקין  נוח  ביצוע  לאפשר  כדי  המפקח,  להוראות 

 התיקונים בצינורות ובצפוי. 

יחפור הקבלן את קירות  בכל מקרה שתהי צפויה סכנת התמוטטות או מפולת  ה 

וד חיזוקים  יתקין  או  מתאים  בשיפוע  לתקנות  התעלה  בהתאם  הכל  יפונם, 

 הנדרשות ע"י משרד העבודה.

או   אפשרי  בלתי  מכניים  חפירה  כלי  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  במקומות 

ה שהיא תבוצע  שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיב 

 חפירת התעלה בעבודת ידיים.

קבלן את תחתית  כאשר דרוש הדבר בהתאם לתכנית או להוראות המפקח ירפד ה

 התעלה בחול או חומר רך מתאים אחר. 

ייושר   יהודק היטב,  נקי מאבנים,  יהיה  ריפוד  החול או החומר המאושר שישמש 

 שור המפקח. יויקבל מראש את א 

 

ע עובר במקביל או בסמוך לכבישים ומדרכות סלולות  כאשר תוואי הקווים לביצו

מ  כלים  באמצעות  ויעשה  )במידה  התעלות  כסוי  מכניים  יעשה  כלים  ע"י  כניים( 

 מתאימים בעלי צמיגי גומי ולא שרשראות. 

מברשות   ניקוי  ע"י  עודפים  מכל  הכבישים  את  לנקות  יש  הכסוי  עבודת  בגמר 

 ומטאטאים. 

 כיסוי קווי הצינורות 57.03.04

הסופי    כל במצבו  שהונח  לאחר  האפשרי,  בהקדם  יכוסה  צינורות  קו  של  קטע 

ו החבורים  כל  בו  שבוצעו  מקטע  ולאחר  יותר  יישאר  לא  מקרה  בכל  התיקונים 

 צינור אחד בלתי מכוסה. 

 ס"מ בתוך התעלה.  15הצינור יונח על מצע חול בעובי של 
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 כיסוי קו הצינורות יבוצע בשלשה שלבים.  

 מתחתית הצינור.   0.7xDתעלה ויכוסה הצינור עד תמולא ה בשלב ראשון

 ודו. ס"מ מעל קודק  20יכוסה הצינור עד לפחות   בשלב שני

ושני            ראשון  בשלב  המילוי  נקי   -חומר  דיונות  חומר    חול  או  רחוץ  מחצבה  חול  או 

 מחצבה דק העומד בדרישות כדלהלן: 

 ; 100% –מ"מ  19אחוז החומר עובר נפה   -

 לכל היותר;   15% –  #200ר נפה אחוז החומר עוב -

 ; 30% -גבול נזילות לא יהיה גבוה מ  -

 ; 8%יגדל מעל   מדד הפלסטיות לא  -

 ס"מ.  20מילוי זה יונח בידיים בשכבות שעוביין אינו עולה על 

סימון, לפי  יונח סרט בגמר השלב השני ולפני תחילת השלב השלישי יונח סרט  

 להלן.  57.07סעיף 

ס"מ מעל קודקוד הצינור ועד פני התעלה    20  -מתמולא התעלה    בשלב שלישי

 .2" -בחומר מקומי מובחר שלא יכיל אבנים בגודל מעבר ל

 עבודות עפר לשוחות 57.03.05

החפירה/חציבה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות  

 למידות, למפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתוכניות.

שתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים טעונה אישור  ציוד החפירה בו י

 המפקח. 

 ורחקו מאתר, למקום שיאושר ע"י המפקח. עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת י

בשכבות   וייעשה  המפקח  אישור  לאחר  רק  יבוצע  המבנה  בצידי  החוזר  המילוי 

 ס"מ.  20שעוביין לאחר ההידוק יהיה  

 מכשולים לאורך התוואי 57.03.06

מכשולים  הק מהמצאות  כתוצאה  המתחייבות  העבודות  כל  לביצוע  אחראי  בלן 

י לשנות תוואי כדי להתגבר על מכשול כלשהו.  לאורך התוואי. המתכנן בלבד רשא

בקטעים בהם יונח הצינור לאורך גדרות בקרבה המחייבת פרוק הגדר, תחול עלות  

תי אם  מהגדר  חלק  החלפת  לרבות  הקבלן  על  מחדש  וההרכבה  עקב  הפרוק  נזק 

ולא   הצינור  הנחת  של  היחידה  במחיר  כלולים  וההרכבה  הפרוק  מחירי  פרוקה. 

ל תוספת  כל  המכשולים,  תשולם  על  להתגבר  שתידרש  עבודה  לכל  או  זו  מטרה 

 לרבות העמקת החפירה, כפי שיידרש. 

 חציית מבנים, מתקנים, דרכים וכבישים ע"י תעלה לצנרת ▪

עיל צנרת  אבן  גדרות קירות  וחציית מבנים  עיליים  תית  וטלפון  ת"ק כבלי חשמל 

מרתו שמירה  תוך  בזהירות  יבוצעו  שבתוואי,  אחרים  ומכשולים  על  ת"ק  בית 

  –המבנה ובהתאם לאישורי החפירה הרלוונטיים. רוחב פתיחת כבישים ומדרכות  

 של המפרט הכללי. 301.2.6לפי סעיף   

ל על מנת  בהתאם לנדרש יתמוך הקבלן בכל מבנה כאמור בעמוד טלפון או חשמ 

 למנוע קריסתם בזמן ביצוע העבודות. לאחר החצייה יתוקן ויוחזר הכל לקדמותו. 
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 PVCרות פוליאתילן/הנחת צינו 103.05

 כללי  103.06.1

לפרק   והשלמה  תוספת  הם  להלן  בסעיפים  ה"הבין    57ההוראות  המפרט  של 

הוראות   עפ"י  תתבצענה  הצינורות  קווי  הנחת  של  הביצוע  עבודות  כל  משרדי", 

 כללו במפרט זה ובין אם לא נכללו.  היצרן בין אם נ

 יש לדאוג שהקו יהיה עם מינימום חיבורים.

יס  העבודה,  סיום  לעם  היצרן  של  אחריות  תעודת  למזמין  הקבלן  שנים    10  -פק 

 לפחות. 

רציף( או במוטות באורך   )צינור  פוליאתילן תבוצע בתוף  צינורות  מ'.    12הספקת 

יבו חיבורם  במוטות,  הצינורות  אספקת  בליטות  במקרה  להסיר  ויש  בריתוך  צע 

 בפנים הצינורות לאחר ריתוכם.

אך  תאושר  בתוף,  פוליאתילן  צנרת  קווים    אספקת  הסניקה.  קו  עבור  ורק 

 גרביטציוניים יבוצעו באמצעות מוטות בלבד. 

 מ'.   3.0לא יעלה על  PVCנורות יאורך צ

מ באורכים  הקטרים  בכל  צינורות  הקבלן  יספק  מ'    2.5עד    0.5  -בנוסף 

וכן  ח שוחות הבקרה  בין  מידות המרחקים  בקצותיהם להתאמת  רוטים/חתוכים 

 להתאמת אורך חבורי המבנים.

מידת הצורך, יבצע הקבלן התאמת אורך נוספת באמצעות חיתוך וחריטת קצה  ב

להוראות   בהתאם  יבוצע  הצינור  חיתוך  המחבר.  עבור  הנדרש  לאורך  הצינור 

 היצרן. 

קצוות למניעת כניסת אבק, חול ולכלוך לתוך  הצינורות יהיו אטומים בכובעים ב

 הצינור. 

ת, אופן ייצורם ומקורם, אורך  הקבלן יציין את כל הפרטים בקשר לטיב הצינורו

 כל צינור ומשקלו למטר אורך, וכו'. 

 הובלה 103.06.2

שלמות   על  לשמור  יש  למקום  ממקום  והעברתם  פריקתם  הצינורות  טעינת  בעת 

בק במיוחד  העגולה  צורתם  ועל  גם  הצינורות  תוקדש  מיוחדת  לב  תשומת  צוות, 

 לשמירה על שלמות הציפוי החיצוני והפנימי. 

 ות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הצינורות. אין לטעון את הצינור

 הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען.  

 פריקה 103.06.3

וזהירה של הצינור,    פריקת הצינורות תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית

אסור לתפוס את הצינור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור, או  

 לעוות אותו.  

 אסור בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים. 

יתנגש   שלא  באופן  באוויר  תלוי  בהיותו  הצינור  על  גמורה  שליטה  להבטיח  יש 

 עצמים אחרים.במכוניות, מבנים, עצים, או  
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פריקת צינורות ארוזים באגדים תעשה בעזרת כלי הרמה מכני או מנוף המורכב  

המשאי  הצינורות  על  את  לפרוק  יש  האגדים,  להורדת  מכני  כלי  שאין  במידה  ת. 

ידנית. אין לפרוק צינורות ע"י שפיכה. במשאיות ללא סולמות צדדיים יש להכין  

כד וזאת  החישוקים,  גזירת  לפני  מעל  לולאות,  וגלישתם  הצינורות  גלגול  למנוע  י 

ה לאורך  או  בערמות  בודדים  צינורות  פריקת  על הקרקע.  תעשה  המשאית  תעלה 

 בזהירות רבה תוך הימנעות מהשלכתם ופגיעה בקצותיהם.

אסור   האביזרים.  מהשלכת  מוחלטת  הימנעות  תוך  תעשה  האביזרים  פריקת 

רה או גלגול. אסור להתהלך  בהחלט  להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרי

 על צינורות המונחים בשדה. 

 פיזור 103.06.4

ימים    3חפירת התעלה, ולא יותר מאשר    פיזור הצינורות ייעשה בדרך כלל לאחר

 לפני ההנחה, כדי למנוע פגיעות מכניות הנובעות מקרינת השמש.

קרוב   ייעשה  הפיזור  מראש.  לכך  המיועד  בצד  התעלה  לאורך  יפוזרו  הצינורות 

 עלה אך בצורה כזו שתבטיח את הצינורות מגלישה לתעלה. לשפת הת

ך תקין של העבודה, למעבר כלי רכב  יש לדאוג שהצינורות שפוזרו לא יפריעו למהל 

שהצינורות   לכך  הקבלן  ידאג  דרכים,  הקו  תוואי  חוצה  בהם  במקומות  וכו', 

על   יונחו  הצינורות  אלה.  בדרכים  המעבר  את  יפריעו  או  יחסמו  לא  המפוזרים 

יה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נוחים  ימה נק אד

 אחרים. 

עת מחיריו ייקח הקבלן בחשבון שעלולים להיות קטעים בהם לא  כמו כן בעת קבי

אלא   משאיות  ע"י  התעלה  לאורך  עזר  וחומרי  הצינורות  את  לפזר  יהיה  ניתן 

 מנקודת פריקה. להובילם למקום הנחת הצינור ע"י ציוד מכני הנדסי 

את   הקבלן  יאחסן  הקווים  לאורך  הצינורות  את  לפזר  אפשרות  תהיה  לא  כאשר 

 רמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח או המהנדס. הצינורות בע

בהעברת הצינורות ממקום האחסון הזמני לאתר העבודה, יש לנהוג על פי הכללים  

גו אטמי  הקודמים.  ובפרקים  זה  בפרק  בכמות  שצוינו  העבודה  באתר  יוחזקו  מי 

נורות.  הדרושה ליום עבודה אחד. האטמים יוחזקו בשק ואין לאחסנתם בתוך הצי

 יש לשמרם מקרני שמש ומלכלוך. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חומר  

ל צינור.  זר אחר לתוכם. לפני הנחתו והרכבתו יש לנקות היטב את הקצוות של כ 

 הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה שיתגלה לכלוך או גופים זרים בקו. 

 אחסון 103.06.5

טח ישר על קרקע או רצפה. מומלץ שהשכבה התחתונה לא  האחסון יעשה על מש

להתעוות   עלולים  נכונה  לא  בצורה  המאוחסנים  צינורות  עץ.  קורות  על  תונח 

דב בקצוות,  במיוחד  להיפגם  עלולה  העגולה  וצורתם  על  ולהתעקם  שיקשה  ר 

העלולים   חומרים  בקרבת  ולא  מוצל  במקום  ייעשה  האחסון  והתקנתם.  חיבורם 

 מר, כגון: חומרים ממיסים. לפגוע בטיב החו 

 

על   העולה  בגובה  בערמות  לאחסן  אין  משבועיים(  )יותר  ממושכת    1.5בתקופה 

198



 מטר.

  במקרה של אחסון צינורות בערמות, יונחו השכבות אחת על גבי השניה, כאשר כל

מעליה   השכבה  של  והפעמונים  אחד,  לכיוון  מופנים  אחת  שכבה  של  הפעמונים 

 ונים יבלטו מהערמה ולא יפגעו אחד בשני. מופנים לכיוון נגדי. הפעמ

 הורדה לתעלה  103.06.6

לפני הורדת הצינור לתעלה יש להקפיד, שקרקעית התעלה תהיה מיושרת בעזרת  

מות הצינור לפני הורדתו  כדי להבטיח תנוחת הצינור לכל אורכו. יש לוודא את של 

ייבדקו   החיבורים  ומקומות  הצינור  קצה  ייפסל.  פגם  עם  צינור  כל  לתעלה. 

יוחד. הורדת הצינור לתעלה תעשה בעבודות ידיים מתוך התעלה. הצינור יונח  במ

 ע"ג ריפוד חול מהודק לפי פרט מצורף. 

 הנחה  103.06.7

מודים לתחתית  הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול מוכן )בהתאם למפרט( ויהיו צ

 התעלה לכל אורכם.  

יהיו ישרים   הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך

לחלוטין )הן במישור האנכי והן במישור האופקי(. הכוון ישמר בעזרת חוט מתוח  

ידי   על  ישמרו  הרומים  הצינור.  קרקעית  לרום  מעל  קבוע  ובגובה  מקביל  בכוון 

 זנת. בקורת מתמדת במא

ביניים   נקודות  ובמספר  קטע  כל  קצות  בשני  במאזנת  יבדקו  הסופיים  הרומים 

מהרו המותרות  הן   הסטיות  המתוכנן  ו  0.5ם  בקצוות  בנקודות    1.0  -ס"מ  ס"מ 

 הביניים. 

 בדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו. יישרות הקו במישור האופקי ת

 הקו בפנס. בדק במבט עין באמצעות הארת יישרות הקו במישור האנכי ת 

כל   בתום  כלשהי,  אחרת  או מסיבה  כלים  ולצורך מעבר  זאת המפקח  ידרוש  אם 

יכסה   עבודה  ולא  יום  יום,  באותו  והונחו  שנחפרו  הקווים  קטעי  כל  את  הקבלן 

תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות. לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה  

 כלול במחיר הנחת הצינורות.

  אתילן לשוחות בקרה יבוצע באמצעות אטם גומי כדוגמת דגם חיבור צינורות פולי

F-905 "PRESS SEALטיין או ש"ע. " מסופק ע"י חברת אקרש 

הסביבה,  טמפרטורות  הפרשי  השפעת  תחת  הצינור  התארכות/התכווצות  עקב 

יש להכין קטע צינור מיועד להנחה בין שתי השוחות באורך כזה שיכנס אל תוך 

רזרבי(. אין להדק חזק את טפסי מחברי השוחות, על    ס"מ )אורך  15  -כהשוחות  

 ת היום והלילה.מנת לאפשר תזוזת הצינור עקב שינוי אורכו בשעו

חיתוך סופי של קצה הצינור במישור הדופן הפנימי של השוחה, הידוק סופי של 

לבצע   יש  השוחה  תחתית  של  פנימי  ועיבוד  השוחות  מחברי  כיסוי  טפסי  לאחר 

 .לכל אורכו בין השוחות הצינור

 

 פיקוח שרות שדה  103.06.8

ופיקוח   הצינורות  יצרן  להנחיות  בהתאם  הצינורות  את  להניח  הקבלן  שרות  על 

 שדה של היצרן. 
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 יציקת גושי הבטון 103.06.9

יצק   (1 המהנדס,  זאת  ידרוש  בהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות 

 הקבלן גושי בטון תחת או סביב לצינורות או לאביזרים.

ל (2 בהתאם  יוצקו  בטון  הגושים  למ"ק  הצמנט  כמות  כאשר  בתכניות  מסומן 

 ק"ג.   200מוכן תהיה  

טבעית   אדמה  נגד  יוצקים  הבטון  שווהאת  למצב  שמהודקת  אדמה  של  -או  ערך 

ותחתית   שיורחבו  אדמה  קירות  ישמשו  הבטון,  לגושי  כתבנית  טבעית.  אדמה 

 התעלה שתועמק במידות הדרושות לקליטת הבטון. 

ניתן להשתמש ב לוחות עץ, פחים וכדו'. יש להוציא את התבניות  ליצירת תבנית, 

 התבנית. רק לאחר התקשות הבטון. הבטון חייב למלא כראוי את  

.  לאחר היציקה  ולדאוג שלא יישארו נקבים וחללים של אויר  את הבטוןיש לצופף  

ניר   זפת,  נקיים משמנים,  אבזרי המתכת הבאים במגע עם הבטון חייבים להיות 

 טול וכדומה. 

לבטון. הדבר ייעשה ע"י חיוץ    PVCמ  זרים  ימגע ישיר בין צינורות ואב   יש למנוע

 רת.בקרטון או בעטיפה פלסטית אח

 

 תאי בקרה לביוב 103.07

 שוחות בקרה לביוב  103.08.1

שהוא   סוג  מכל  לשוחות  ומכסים  תקרות  שוחות,  יציקת  על  מוחלט  איסור  חל 

 באתר.

ב  המפורטות  הדרישות  על  העונים  טרומיים,  יהיו  השוחה  מרכיבי  תקנים  כל 

בעל  י הישראל ישראלי  יצרן  ע"י  מיוצרות  במפרטים. השוחות תהיינה  וכנדרש  ים 

לפחות  ינ של  בדרישות    5סיון  העומד  טרומיות,  שוחות  בייצור    9001:2000שנים 

ISO  בתוקף לאלמנטים ומערכות בטון טרום ובעל    1923  -ו   5988תקן    י תוו, נושא

הביצוע. טיב  על  ופיקוח  להדרכה  שדה  שירות  לפני    מערך  מראש  יאושר  היצרן 

 תחילת העבודה ע"י המפקח. 

י  סעיף    ובנ יהשוחות  לדרישות  וכמסומן    במפרט  57082בהתאם  הבינמשרדי, 

יישום   ותיקרה,  חוליות,  תחתית,  השוחה,  להתקנת  העבודות  כל  בתוכניות. 

לפי   ייעשו  השוחה  מחברי  באמצעות  הצינורות  וחיבור  החוליות  בין  האטמים 

וב בהדרכה  שירות הנחיות,  את    פיקוח  הקבלן  ירכוש  ממנו  היצרן  של  השדה 

 השוחות הטרומיות על כל מרכיביהן. 

  5988עגולות מחוליות טרומיות לפי ת"י בטון לביוב תהיינה שוחות שוחות הבקרה  

 . 658-ו

החוליה התחתונה בתא הבקרה תכלול רצפה ודופן המיוצרים ביציקה מונוליטית  

ס"מ ומצע מילוי    5ע"ג מצע בטון רזה בעובי  אחת )בגובה מקסימלי קיים( ותונח  

ס"מ ושכבת בטון    30ובי  לעיל( מהודק בהרטבה , בע  57.03.04)כמוגדר בסעיף קטן  

 ס"מ לפחות. 5רזה או בטון יבש מהודק בהרטבה בעובי של  

 תינתן עדיפות לחוליות הגבהה גבוהות ככל האפשר. 
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 . רצפת תאי הביקורת תעבור עיבוד סניטרי, ע"פ התכניות

)חוזק הבטון לאחר   ק"ג/סמ"ר(. פני    100יום יהיה    28העיבוד ייעשה מבטון רזה 

 .B.G. Bond 5%בטיח צמנט זכוכית +  הבטון הרזה יטויחו

מקוטרו של הצינור הגדול ביותר המתחבר    2/3עומק המתעל )בנצ'יק( יהיה לפחות  

 לפחות בכיוון את המתעל.   20%לתא, והשיפועים הצידיים יהיו  

"איטוביב"  יות  הצינור  דוגמת  מיוחדים  מחברים  ע"י  השוחה  לקיר  או  חוברו 

"PRESS SEAL F-905",    שרוול המרווחכולל  למילוי  הכוספוגי  בהתאם    ל, 

המפקח הטרומית  לאישור  השוחה  תחתית  בין  ה .  לבין  לבין  החוליות  בין  חוליה, 

ק  דוגמת איטופלסט המשוו  תקרה יותקן אטםבין העצמן ובין החוליה העליונה ל

. התקנת האטם תיעשה בהתאם  על ידי חברת "וולפמן" או שווה ערך ושווה איכות

 קנה של היצרן. להוראות השימוש וההת

 במי תהום בסיס שוחת הבקרה יונח ע"ג מצע.בשוחות שיבוצעו 

של    מהודקת  בשכבה  חצץ  יהיה  לשוחה  שנדרש    40המצע  ככל  או  לפחות  ס"מ 

 ס"מ לפחות.  8בשכבה של להשגת יציבות מלאה, ובטון רזה מפולס 

 .  316מפלב"מ יסופקו עם סולם ירידה   מ' 4.26שוחות בעומק מעל 

בקרה  מ  שוחות  הגדול  ביניים    4.76  -בעומק  מעבר/משטח  תקרת  עם  יסופקו  מ' 

או   "וולפמן"  דוגמת  בטיחות מפלב"מ  ומעקה  ותחתון  עליון  סולם  מזויין,  מבטון 

 . 5988שווה איכות, הכל ע"פ ת"י 

אשר   המפקחוהת   יורובמקום  או  מפלים    ,כנית  הבקרה  שוחות  על  הקבלן  יתקין 

 . חיצוניים

שיותקנומפלים  ה "  החיצוניים  כדוגמת  חרושתיים  "DROPיהיו  או   "Multi-

Drop ,כולל כל המסומן בתוכניות. " של "וולפמן" או שווה איכות 

ם  לפי התוכניות ולפי דרישות המפקח. הקבלן יקבל תשלו  ומידות וגובה המפל יהי 

 . נוסף עבור כל מפל חיצוני שיהיה בשוחה

פנימיים השוחה  אשר    , מפלים   בתוך  פיעובדו  עפ"י  סטנדרטייםיבוצעו    . רטים 

סגסוגת   אל חלד  יהודקו לדופן התא באמצעות רכיבי פלדה  חלקי הצנרת  במפל 

316SAE  . 

הבקרה שוחות  מכסי  פתוח  רום  כ  בשטח  או  20-30-יבלוט  השטח  פני  מעל    ס"מ 

לרו פי  יותאם  על  המתוכנן  הכביש/הריצוף  הוראות  תם  לפי  או  הפיתוח  כניות 

התהמפקח.   כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  תיעשה  על  הבקרה  בשוחות  החוליות  קנת 

בשלבים, בתחילה לפי קרקע קיימת ולאחר ביצוע עבודות הפיתוח, בהתאם לרום  

 קרקע מתוכננת. 

יתו  בתוואי הסלילה  ולא  פתוח  יונחו בשטח  בקרה אשר  עמודי  לשוחות  שני  וספו 

 סימון, משני צדי השוחה בהתאם לפרט. 

יבוצע מחו סביב השוחה  של החפירה  חוזר  כמצויןמילוי  בסעיף קטן    מר מתאים 

לדרישות המפורטות בסעיף    לעיל,  57.03.04 של    57017מהודק בשכבות, בהתאם 

   המפרט הבינמשרדי.
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צעים יש לחפור  סביב כל תא הנמצא בשטחי סלילה, לאחר ביצוע מילוי והידוק מ

 ס"מ וברוחב זהה ולמלה בתערובת בחנ"מ מהירה התקשות.  50תעלה בעומק של 

ל הקבלן  ובמרחק  על  רב  במשקל  שוחות  להורדת  מנופים  עבודת  בחשבון  קחת 

 המתאים להנחת התא. לא תשולם כל תוספת בגין עבודה זו.

 מכסים 103.08.2

יהיו ולתיעול  לביוב  הבקרה  לתאי  המכסים  ,  ס"מ 60בקוטר    400Dממין    כל 

"כרמל    מטיפוס פלדה    "HD-33דוגמת  יציקת  סגר  ת"י  עם  אטם    489לפי  עם 

ת.מ.ר וכן כיתוב אשר יאושר על ידי המועצה. גודל אותיות    סיליקון וסמל תאגיד

יהיה   לפחות  20הכיתוב  שוחות  .  מ"מ  ברגים.  או  נעילות  ללא  יהיו  כלל המכסים 

  -125B-60"  55דוגמת "כרמל    אשר יותקנו במדרכה יהיו עם מכסה מרובע מטיפוס

55M. 

 שלבי/סולמות ירידה  103.08.3

דריכה שלבי  יתקין  בצו  (מדרגות)   הקבלן  ת" רחבות  לפי  סולם,  .  2חלק    631י  רת 

יהיה   רוחב המדרגה  של  תהיינה   25המדרך  המדרך  צדי  ומשני  מינימום  ס"מ 

בליטות למניעת החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות  

מ. המדרגות תהיינה בנויות מליבת ברזל וציפוי פלסטי בצבע זוהר במרחק  ס" 13.5

 יה.  י ס"מ אחת מהשנ 33של 

יותקן במרחק שלא יעלה על  ש ס"מ מפני מכסה    40לב הירידה הראשון, העליון, 

 . שבפרויקטהסופי  הרוםהתא על פי  

ממוקמים   לא  בה  אשר  השוחה  בדופן  יותקנו  הירידה  ששלבי  לכך  לב  לשים  יש 

 ורים, על מנת להבטיח מרחקים מתאימים בין שלבי הירידה.חיב

בב מ  עומקשוחות  לעיל  יותקנ לא  מ'    4.26  -הגדול  כמפורט  ירידה  שלבי  אלא  ו 

   .316מפלב"מ סולמות ירידה יותקנו 

 שוחות  בטיח  103.08.4

אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח    שוחת הבקרה לביוב,ימצא כי פנים  יאם  

לדרוש   רשאי  המפקח  עם  יהיה  שכבות  בשתי  יבוצע  הטיח  טיח.  ביצוע  מהקבלן 

 שכבת הרבצה. 

 

 עמודי סימון 103.09

 י צינור הסניקה לפי התכניות ובמקומות אשר יקבע המפקח. עמודי סימון לאורך תווא

ימוקם במרחק   קוטר    1.00העמוד  פלדה חדש  יהיה מצינור  מציר אחד הצינורות. העמוד 

"3ø  " מ' מעל פני הקרקע  ויצבע בצבעי אדום לבן. 1.50מלא בטון בגובה  5/32עובי דופן 

 כמו כן יותקן על העמוד שלט עם כיתוב לפי פרט. 

יהיה לכל העמוד כיחידה אחת ויכלול אספקה, מלוי בטון, צביעה, התקנה כולל    התשלום

 יציקת בטון לביסוס העמוד, שילוט, הכל מוכן כיחידה אחת ע"פ התוכנית. 
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 סרטי זיהוי ואזהרה  103.10

הביוב    מעלשתונח    סויהכישכבת    מעל סימוןצנרת  סרט  של  יונח  בעומק  לפחות    0.5,  מ' 

 . מ' מקדקוד הצינור 0.3 -מפני הקרקע ולא פחות מ

מ"מ. גודל האותיות לא יקטן    0.12ס"מ ובעובי של    15הסרט יהיה עשוי פוליאתילן ברוחב  

שזורים    5  -מ ובו  פלסטיים,  לקווים  המיועד  מהסוג  יהיה  הסימון  סרט  וטים  ח   2ס"מ. 

 . 12613ENמנירוסטה, לזיהוי הקו. סרטי הסימון יתאימו לתקן האירופאי  

 בין שוחות ביוב או בין שוחה לחיבור ביתי.  ינור הציונח לכל אורך  הסרט

"  הסרט מסוג  ש.ב.   יע"  שמיובא  Oddingtonsחברת    תוצרת  Wavelay-050יהיה  חברת 

 . איכותאו שווה  מטכנולוגיות בע"

מיועד    הסרט צבעו  ביובצנרת    הוילזייהיה  כתובת    סגול,  יהיה  מים  זהירות"  -ועליו  קו   !

 . "יובלי העמק"  – האסורים לשתיי 

הכול בהתאם להנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה )מש"ל(, עדכון  

 .2012אוקטובר  

 

 קידוח אופקי  103.11

והשיפועי .1 הקווים  המיקום,  לפי  בדיוק  ייעשו  הצינור  והכנסת  המצוינים הקידוח  ם 

 בתכנית. 

וחו .2 פנים  ציפוי  ללא  פלדה  צינורות  יהיו  האופקי  בקידוח  שיוחדרו  המגן  ץ, צינורות 

 .3/8" -ע.ד. לא יפחת מ, 24øבקוטר "

בזמן   .3 עליו  הפועלים  הכוחות  בלחץ  לעמוד  כדי  מספיק  חוזק  בעל  יהיה  המגן  צינור 

 מו. ההתקנה, וכן בלחץ האדמה והכוחות החיצוניים, לאחר שהותקן במקו

ויביאה  .4 הקרקע,  לתנאי  בהתאם  המגן,  צינור  של  ההחדרה  שיטת  את  ייבחר  הקבלן 

לא יוחל בביצוע העבודה, אלא לאחר האישור. במידה שהקבלן   לאישורו של המהנדס.

יבחר לבצע קידוח )ביוזמתו או בגלל אילוצים אחרים( בקוטר גדול מן הדרוש על מנת 

 בנפרד ועלות הביצוע כולה תחול על הקבלן. להקל על ביצוע הקידוח, לא ישולם על כך 

 שור המהנדס. השחלת הקו תבוצע לאחר גמר החדרת הצינור המגן וקבלת אי .5

כדי להגן על הצינורות בפני נזקים שעלולים להיגרם להם או לציפויים, בעת ההשחלה  .6

עד   של  אופקיים  במרווחים  פלסטיים  )סנדלים(  סמך  נעלי  הקבלן  נעלי    2.0יתקין  מ'. 

 ס"מ.   3  -או ש"ע. גובה נעלי הסמך לא יפחת מ DIMEX RACIיהיו מסוג  הסמך 

ו/ הכמויות  בכתב  צוין  לא  לאישור באם  הקבלן  יביא  האטם  טיפוס  בתכניות  או 

 המהנדס את הטיפוס בו יש בכוונתו להשתמש.

טל'   .7 טריידינג,  אל.בי.אל  ע"י  המשווקים  אלו  דוגמת  יהיו  והאטמים  הסמך  -03נעלי 

 ה ערך מאושר., או שוו 5448029

 

 צביעת צינורות פלדה גלויים  103.12

 לעיל.  11 צביעת צינורות גלויים ובתוך התאים תבוצע כמפורט בפרק
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 התקנת אביזרים  103.13

 כללי  103.17.1

לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם. בהרכבת האביזרים  

לבין  האביזרים  בין  ההתאמה  מים.  פלס  לפי  המדויק  איזונם  על  להקפיד    יש 

 הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. 

שתגרום דרך  בכל  או  בכוח  ברגים  מתיחות  ע"י  התאמה  תורשה  למאמצים    לא 

 פנימיים באביזרים או באוגנים.

 אוגנים 103.17.2

מטיפוס   מפלדה  יהיו  לתקן    SLIP ONהאוגנים  אוגן  16PNומתאימים  כל  על   .

ודה, חומר,  תהיה הטבעה אשר תכלול פרטים הבאים: שם היצרן, קוטר, לחץ עב

אנכי   ציר  לגבי  סימטריים  יהיו  שחוריהם  כך  יבוצע  האוגנים  ריתוך  תקן.  מספר 

 הצינור.  העובר בציר 

 אוגנים עיוורים יהיו עם ציפוי מגן עמיד לשפכים. 

 ברגים 103.17.3

ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני   ברגים לחיבור אוגנים 

בב ורק  אך  להשתמש  יש  בורג.  לכל  לכל  אומים  הברגים  אורך  נכון,  בקוטר  רגים 

ה קצה  יבלוט  סגירתם  שלאחר  להבטיח  כדי  ומספיק  אחיד  יהיה  בורג,  מגוף 

מתיחת הברגים תהיה  כריכות.      4-, אך לא מעבר לבשיעור של תבריג אחד לפחות

 אוגנים יהיו מפלדה מגולוונת.  ילחיבור הדרגתית ואחידה. הברגים המתאימים 

 אטמים 103.17.4

הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש באטם    האטמים יסופקו ע"י

. לאטימה בין אוגנים ישמש אטם  קלינגריט עם גרפיט  200סוג    KLINGERתוצרת  

אחד בלבד בעובי מתאים. האטמים יהיו מטיפוס טבעתי כלומר היקפם החיצוני  

 יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור. 

כבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת  בעת ההר

 בלבד.

 מחברים מכניים  103.17.5

תוצרת קראוס או    2000כגון מחברי אוגן, מצמדים וכו' יהיו דגם    מחברים מכניים

ולכלוך.   צבע  מכל  הצינור  קצות  את  לנקות  יש  המחברים  הרכבת  לפני  שו"ע. 

שית. את הגומיות יש לשמור  הרכבת טבעת המחבר על הצינור צריכה להיות חופ

זניים  עד להרכבה במקום מוגן מקרני שמש. כל מחבר יש לעגן לצינור באמצעות או

 וברגי מתיחה ע"פ הנחיות יצרן המחברים. 
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 מגופים 103.17.6

לפני הרכבת המגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו מבפנים במטלית  

של האטימה  ושטחי  לגמרי  המגוף  ייסגר  זה  אחרי  הם.    נקיה.  אף  ינוקו  האגנים 

ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של האגנים במכסאות אשר יוסרו   אחרי 

האחרון.רק   מסוג    ברגע  טריז  מגופי  המגופים  יהיו  אחרת,  נאמר  לא    TRSעם 

 .  316SAEתוצרת "רפאל מגופים" ציר מפלב"מ סגסוגת 

 

 בדיקות רדיאוגרפיה לריתוכים 103.18

ולפי דרישות המפקח באתר  API 1104תתבצע לפי תקן  דה לצינורות פל בדיקת רדיאוגרפיה 

 מכמות הריתוכים(. 10%  -על חשבון הקבלן )כ

 בדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של הצינורות והאביזרים. ה

ע"י המפקח. מחיר   ומוכרת שתאושר תחילה  ע"י הקבלן במעבדה רשמית  יוזמנו  בדיקות 

ו הרדיוגרפיות  שדה הבדיקות  בדיקות  מעלות  חלק  יהיו  בכך  הכרוכות  ההוצאות  כל 

 ומעבדה ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 

 פלדה פות צינורותבדיקות עטי 103.19

 הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של ספק הצינורות לביקורת עטיפות הקווים.

של   מלא  למילוי  עד  הדרוש  את  ייתן  הקבלן  תקינות,  אינן  הבדיקות  ותוצאות  במידה 

 קח ובהתאם לדרישות יצרן הצינורות. המפ

 

 בדיקת אטימות קווי ביוב גרביטציוניים  103.20

שוחה ולפני שיבוצע מילוי והידוק עפר סביב השוחה, הקבלן  לאחר שתסתיים התקנת ה .א

 יבצע בדיקת אטימות מוחלטת של השוחה. 

פני מכסה השוחה  עד  במים  וקו  שוחה  הכולל  מילוי קטע  ע"י  תעשה  בדיקת אטימות 

במצב זה האטימות תהיה מוחלטת אם לאחר הוספת המים לאחר שנספגו ע"י  הנמוכה. 

רטיבו שום  לא תתגלה  חוליות השוחה הבטונים,  בין  בחיבורים  נזילה  ו/או  חיצונית  ת 

 שעות. 24אחרי תצפית של 

 המפקח יאשר את הבדיקה ויתעד אותה ביומן העבודה. 

 פירה סביב השוחה. לאחר בדיקת האטימות ע"י המפקח יינתן אישור לכיסוי הח

השוחה  את  הקבלן  ירוקן  שהוא,  מקום  מכל  משוחה  שהיא  כל  נזילה  ותתגלה  במידה 

 ן אותה עד להבאת השוחה לאטימה באופן מוחלט. ויתק

חיצוני:  איטום  לבצע  הקבלן  על  יהיה  יצוקים(  )בתאים  האטימות  בדיקת  לאחר 

על הקירות ארג האיטום יכלול מריחת פריימר על קירות השוחות, שכבת אספלט חם  

ג"ר/מ"ר, שכבת אספלט חם, ארג זכוכית, כנ"ל אך בכוון הפוך,   150זכוכית בצפיפות  

בעובי    -ספלט חם  א )קלקר(  מוקצף  פוליסטירן  לוחות  והדבקת  עליונה  ס"מ.   3שכבה 

ס"מ מכל צד. עבודה זו    50האיטום יבוצע על כל קירות התא. בפינות תבוצע חפיפה של  

 כלולה במחיר השוחה. 
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 הקווים שיונחו יעברו בדיקת אטימות לפני כיסוי התעלות.  כל .ב

ובה פני המכסה של התא ותיערך לגביו בדיקת כל קטע בין שני תאים ימולא במים עד ג 

 אטימות. 

 הבדיקה כולה תבוצע ע"י הקבלן. 

המים  מפלס  יסומן  במים,  תמולא  שהשוחה  לאחר  כדלקמן:  באופן  תבוצע  הבדיקה 

 בשוחה. 

ות יתברר שקיימת נזילה הנראית לעין לפי קביעת המפקח, ליד אחד שע  2במידה ותוך  

השוחה, יידרש הקבלן להוציא את המים מן הקו  המחברים בקו או בחיבור בין הקו ו

את  לפרק  הקבלן  יאלץ  המחברים,  מאחד  היא  והנזילה  במידה  הנזילה.  את  ולתקן 

 השוחה והקו עד לאותו מחבר ולהחליפו. 

דיקה נוספת. רק לאחר שיתברר שאין כל ירידה משמעותית לאחר התיקונים תיערך ב 

תצפית לאחר  וזאת  שבמורד,  בשוחה  המים  אישור   24שתימשך    במפלס  יינתן  שעות 

 המפקח להמשך כסוי הקו וההנחה. 

בדיקת  אירועי  כל  של  העבודה  ביומן  מדויק  לרישום  האחריות  מוטלת  הקבלן  על 

 האטימות בכל קטע וקטע. 

כין הקבלן מבעוד מועד פקקי איטום בקוטר מתאים הניתנים לשם בדיקת האטימות י

ים זמני לצורך מילוי הקו וביצוע עבודות  להתקנה והעומדים בלחץ מבלי שישלפו. קו מ

האיטום יונח על חשבון ובאחריות הקבלן. יש לציין כי על מנת להבטיח יעילות מרבית 

פיקו  לדרוש  הקבלן  על  יהיה  הבדיקה  והצלחת  האיטום  יצרן  בבדיקת  של  מרבי  ח 

 הצינורות על הנחתם. 

 

 בדיקה לישרות הקווים  103.21

ס או החזרת קרני השמש באמצעות ראי(, כדור עץ הצינורות יבדקו על ידי קרן אור, )מפנ

או כל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי שוחות סמוכות להבטיח שהקווים ישרים, נקיים  

 ופתוחים לכל אורכם. 

 

 קווי לחץ( בדיקת לחץ בקווי מים וסניקה ) 103.22

פרק משנה   הבין משרדי,  המפרט  לדרישות  לחץ תבוצע בהתאם  וכמפורט  57038בדיקת   ,

 להלן. 

 טעים הנבדקים יאושרו ע"י המהנדס. הק

 .אטמ' 12 -, ולא יפחת מלחץ בדיקת צנרת יקבע ע"י המפקח

בדיקת הלחץ תתבצע בכל קטע של קו המוכן ולפני כיסוי המחברים. בדיקת הלחץ מטרתה  

ת המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן  לבדוק א

 בדיקת הלחץ של הצינורות. ימציא תעודה מאשרת את 

ופקקי הברגה ולעגנם   את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים 

הנדס  בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש להגיש למ 

 את פרטי העיגון לאישור. 
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ידי הקבלן על  יסופקו  לבדיקות אלה  יש . אם תעשה הבדיק ועל חשבונו   המים  ה קטעים, 

כל   כולל  בשלמותה  המערכת  עבור  כנ"ל,  נוספת  בדיקה  עוד  העבודה  בגמר  לעשות 

 האביזרים. 

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים  

ומשאבות  וה הצינורות  קצוות  לסגירת  ואטמים  אוגנים  לרבות  ההידראולית,  בדיקה 

 ומדידתו. ומנומטרים ליצירת הלחץ 

שעות    24  -הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו לגובה של לחץ העבודה ויוחזק בגובה זה ל

יועלה   המהנדס  ובאישור  מכן  לאחר  אחידים(.  זה  זמן  במשך  האטמוספרה  תנאי  )כאשר 

 ו למשך שעתיים ללחץ הבדיקה. לחץ הק 

ייפו לא  והלחץ  לעיל  הנראות  דליפות  כל  יתגלו  לא  אם  כאטום  ייחשב  בתקופת  הקו  ל 

הבדיקה. כנגד קטעים אטומים בקצותיהם באוגנים עיוורים כאשר המגופים פורקו מהם. 

 המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.

ע"י מכון בדיקה מוכר. על מד ה יורכב מתקן רושם בדיקת הלחץ תעשה במד מכויל  לחץ 

 שבו יעשה רישום מכני כגרף של לחץ המים  מול שעות היממה.

 

 ר של פנים הצינורותצילום במעגל סגו 103.23

 כללי  103.29.1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי  

או  יובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום ויד

 אורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. ל

 עלה. מ"מ ומ  225הבדיקה תבוצע לכל קווי הביוב ולקווי מים בקוטר 

וידאו במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל  -הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 

 , כולל קווי הביוב המופנים אל החלקות/מגרשים. אורכה

תוך   ולצלם את  להביט  היא  הצנרת    רהצינומטרת הבדיקה  לתעד את מצב  ובכך 

 לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.  

למלא   באה  אינה  הצנרת  צילום  שמטרתה  פעולת  אחרת  בדיקה  כל  של  מקומה 

לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של  

 המפקח שניתנו במהלך הביצוע.  

מ משנה  קבלן  הקבלן  יעסיק  הצילום  ציוד  לביצוע  בעל  לביצוע    ןוניסיויומן, 

איש המפרט.  ובדרישות  לעיל  המפורטות  הדרישות  בכל  שיעמוד  ור  העבודה, 

הינ  המפקח  ע"י  המשנה  קבלן  יספק    והעסקת  הקבלן  להעסקתו.  מוקדם  תנאי 

 לקבלן המשנה תכניות ביצוע. 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת  

 "תכנית בדיעבד".  ה דה לאחר הביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך  העבו
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 ביצוע העבודה 103.29.2

 שטיפה .א

מכל    הנקיייצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה  לפני ב 

במהלך   לפגוע  גם  והעלולים  במפרט  כנדרש  אחרים  וחומרים  בנייה  חומרי 

לחץ  שטיפת  באמצעות  יבוצע  הניקוי  הצילום.    מכשורבאמצעות    פעולת 

 ל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.  ומתאים לכך, הכ 

 עיתוי העבודה .ב

העפר   ▪ שכבות  והידוק  כיסוי  הצנרת,  הנחת  לאחר  ייעשה  הצילום  ביצוע 

 בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.  

 . רבאתהפיקוח והצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו,  ▪

לא   ▪ הצילום,  ביצוע  מועד  על  באתר  ולמפקח  למתכנן  להודיע  הקבלן  על 

 י ביצוע העבודה.  פחות מאשר שבעה ימים לפנ 

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המתכנן ו/או המפקח.   ▪

ביצוע הצילום בקטעים קצרים ובמועדים שונים )בהתאם לשלבי העבודה   ▪

 פקח( לא יזכה את הקבלן בתוספת מחיר.  המתוכננים או עפ"י קביעת המ

 מהלך הביצוע  .ג

במעגל סגור בקטעי אורך    הטלוויזי הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת  

מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל  

 . D.V.Dתקליטור ותוקלט על גבי  הטלוויזי גבי מסך 

 תיעוד .ד

לשם רישום תמידי וכן    D.V.Dתקליטור  י  הצילום על כל שלביו יתועד על גב

הע בצורת  הסרט  גוף  על  מיקרופון,  בעזרת  קולי,  תיעוד  המבצע  בעזרת  רות 

 לגבי מיקום מפגעים וכד'.  

זיהוי.   לשם  ובחוץ  בפנים  השוחה  מספר  לסימון  לדאוג  הצילום  מבצע  על 

במהלך   צילום הסימון  כזו שתאפשר  בצורה  ייעשה  של השוחה  פנימי  סימון 

 .  והווידאויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת   התיעוד

 

 תיקון מפגעים 103.29.3

לך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת,  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במה

או   מפגעים  דעת    לכלוךיתגלו  ולחוות  שהוא  סוג  המפקחמכל  ו/או  יש    המתכנן 

 . המלאה םלתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונ

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  

הקו   קטעי  של  חוזר  צילום  יבוצע  המפגעים  תיקון  תהליך  לאחר  המתוקנים. 

 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".  

הן תיקון הליקויים והנזקים והן ביצוע הצילום החוזר יהיו על חשבונו של הקבלן  

)ג בנפרד  עבורם  ישולם  עבור  ולא  לתשלום  הכמויות  בכתב  סעיף  קיים  אם  ם 

 הצילום(.  
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 הצגת ממצאים  103.29.4

בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת  קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה  

קלטת   יכלול  הצילום  תיעוד  של המתכנן.  רצונו  לשביעות  שנערך  הצילום,  תיעוד 

 . ממצאיםאו ודו"ח מפורט לגבי יויד

 DVDתקליטור  .א

כלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו  יברשות המזמין,    רשיישא  תקליטור 

 כלול סימון זיהוי שוחות.  יו

 קלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.  פס הקול של ה 

 דו"ח צילום .ב

יוגש דו"ח מפורט אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.    D .V.Dתקליטור  במצורף ל

תכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה  דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת  

 כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

מצ .1 )סכמה(מרשם  בהתאם  רהצינושל    בי  הקו  וקטעי  בקרה  שוחות   ,

סימן   וכל  הביצוע  בתוכניות  כדי    רותיאולסימוניהם  השטח  פני  על  אחר 

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.  

טבלה .2 בצורת  הצילום  של  שוטף  ויד  דו"ח  נקודת  הקו,  או,  ישתכלול: 

וציון  רתיאו הערות  הקו    המפגע,  לאורך  רץ"  ב"מרחק  המפגע  מיקום 

 ה סמוכה.  משוח

 וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.   ממצאיםסיכום  .3

 מסקנות והמלצות.   .4

 אחריות הקבלן  103.29.5

צילום   לערוך  זכות  לעצמו  המזמין  שומר  מפגעים"  "תיקון  בסעיף  לאמור  בנוסף 

  ר לצינוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו  חו

עפר,   מעבודות  הקשורות  כתוצאה  אחרות  עבודות  כל  או  הצנרת  תשתית  הכנת 

אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו    רהצינובביצוע הנחת  

ע  יתוקנו  המפגעים  הקבלן.  על  תחול  תיקון,  הדורשים  לפי  נזקים  הקבלן  ידי  ל 

דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון  

של  הק הכלליים  לתנאים  כפוף  זאת  כל  תוקן.  אשר  הקטע  של  חוזר  צילום  בלן, 

 . החוזה

 

 שטיפה וחיטוי קווי מי שתייה 103.30

וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורו ת בכך לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים 

  -ולפני הפעלת המערכת, תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת מי שתייה  

 ואביזרים. צינורות 

מן   והוצאתם  הגבוהות של המערכת  הנקודות  ידי הזרמת מים לתוך  על  השטיפה תיעשה 

 הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(. 

תיוצר   שבמערכת  לכך  תספיק  קטע  לכל  שתוכנס  המים  לא  ספיקת  של  זרימה  מהירות 

 מ'/שניה.  1.0פחות מאשר 
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טין לשביעות רצונו המלאה של השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלו

למפקח   הקבלן  יגיש  השטיפה,  ביצוע  לפני  השעה.  מחצית  מאשר  פחות  לא  אך  המפקח, 

המפקח  לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות סילוק המים. רק לאחר אישור  

 יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 

כ מספיק  בריכוז  היפוכלוריד  טבליות  בעזרת  יבוצע  הקווים  הכלור  חיטוי  ששארית  די 

 שעות של שהייה.  24מ"ג/ליטר בתום  10החופשי בסוף הקו תהיה לפחות 

 עבודה זו תכלול את מערכת הצינורות הפנימיים החיצוניים.

 

 אופני מדידה ותשלום  103.31

 כללי  57.17.1

נאים המיוחדים ובתנאים הכלליים ככלול במחירי  כל המפורט במפרט המיוחד בת

 היחידה השונים, לא ישולם עבורו בנפרד. 

עבודות   וביצוע  מיוחד  ציוד  הכנות,  עבור  בנפרד  ישולם  לא  הקבלן,  לב  לתשומת 

המדידה תהיה בכל מקרה מדידת נטו  מערכת חדשה לקיימת.    בלילה לצורך חיבור 

דהיינו שבתכניות  התיאורטיות  למידות  מרחבי    בהתאם  עבור  תוספות  כל  ללא 

עבודה וכד', הפסדי הדוק ופחת, שקיעות בקרקע, הפסדים בגלל הובלות וכד', פרט  

לקבלן    במפורש אחרת.  צויןאם   שיגרמו  עבור הקשיים  בנפרד  ישולם  לא  כן  כמו 

עקב   והמתקנים  השוחות  בניית  ו/או  הקווים  הנחת  של  העבודה  ביצוע  בזמן 

, ניקוז, חשמל, טלפון, מים או כל מערכת תשתית  הקרבה של העבודה לקווי ביוב

 אחרת קיימת או חציות. 

 עבודה בשטחים מוגבלים  57.17.2

מוגבלים, תתבצע בסמוך ומתחת למערכות קיימות, כולל עבודות    שטחיםעבודה ב

במידה   תמיכהיות ידיים  מיוחדת    דרש,  במערכת  שלמות  ודיפונים  על  והגנה 

הקיימות  התשתיות  על  והגנה  תמיכה  השטח    החפירה,  והשבת  לתוואי  שבסמוך 

אדם והחומרים הדרושים לביצוע  הח  וציוד, כה  למצבו הקודם, כולל כל העבודה,

 מושלם של העבודה. 

לשוחות החפירה  במחיר  כלול  ויהיה  לתשלום  יימדד  לא  הנ"ל  במחיר    כל  או 

בכתב   כמפורט  לחפירה,  ותמיכות  דיפונים  ביצוע  במחיר  או  לצנרת,  החפירה 

 הכמויות. 

 תעלות לצינורות ותאי בקרה וקליטה חפירת  57.17.3

בסעיף  החפירה  57.00.07  מס'  כמפורט  מחיר  יהיה  הכללי  והחלפת    במפרט 

המפקח שיורה  במקום  בשכבות,    החוזר,  והמילוי  הקרקע,  מבוקר  הידוק  כולל 

בנוסף על כך,  .  לצינורות התיעול ולתאי הבקרה והקליטהחירי היחידה  כלול במ

הפ וסילוק  חישוף  כוללת  גם  העבודה  לעומק  חפירה  לאתר,  מחוץ  אל  סולת 

ותמיכות   לדיפון  החפירה,  להגנת  באמצעים  שימוש  תוך  מוגבלים  במקומות 

 במערכת מיוחדת. 

 ידה הנ"ל. שיקוע אבני בקלש בהתאם להנחיות מפרט זה כלולות במחיר היח

 ביצוע תושבת ועטיפת סומסום/חול לצינור כלולה במחיר היחידה הנ"ל.  
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 עבודות ביבש 57.17.4

לא תשולם לקבלן    57.01.5  מס'  נקיטת אמצעים לעבודה ביבש כמצוין בסעיףעבור  

 יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים.  יכל תוספת מחיר והללו  

 תיקונםתנועה קיימים ו יאיובמדרכות בעבודה בכבישים,  57.17.5

מסע מ  הפתיחת  מדרכה  ו אספלטאו  מרוצפות  תפתיח,  בנפרד    מדרכות  תשולם 

ו/  צנרת  להנחת  בקרה.  מהחפירה  שוחות  ותיקונו  או  הכביש  השבת  שיקום  תוך 

ניסור האספלט הקיים בכל  גם את  כלול  העבודה ת.  המצב לקדמותו ישולם בנפרד

 . ור מכני ברוחב שיאשר המפקח משני צידי התעלהס עובי שהוא במ

 סילוק עודפי אדמה ופסולת 57.17.6

בסעיף לאמור  הכללי  0100.17  מס'  בניגוד  ופס,  במפרט  אדמה  עודפי  ולת  סילוק 

עבור ימאתר החפירה   ישולם  ולא  היחידה השונים  במחירי  ככלול    בנפרד.   ויחשב 

לגבולות    לא מחוץ  לסלקו  ויידרש  במידה  החומר,  סילוק  עבור  תוספת  תשולם 

 איכה"ס.  הרשות, לאתר מורשה ע"י המשרד ל

 עבודות הכנה ופירוק 57.17.7

ניקוז   קווי  פירוק  אח  P.V.Cו/או    מבטוןוביוב  עבודות  חומר  כל    ויימדד  ר,ו/או 

ביטול וסתימת שוחות   ללא התחשבות בקוטר. עבור  לפי מטר אורך קו  לתשלום 

. עבור פירוק  לתשלום כקומפלט  ופירוק מתקנים על פי התוכניות יימדדוקיימות  

 ד לתשלום לפי מטר אורך ללא התחשבות בקוטר. וסילוק צנרת מים יימד

הצינור, חיתוך הצינורות    פירוק קווי צינורות קיימים כולל המחיר חפירה לגילוי

של   אחר    6.0÷12.0באורכים  לאתר  או  מורשה  לאתר  הובלתם  יאפשרו  אשר  מ', 

 שיאושר ע"י המפקח. המחיר הינו למטר אורך. 

מדד לפי קומפלט, כולל חיתוך עד לפני  עבור פירוק מערכות כיבוי אש קיימות, יי 

תיקוני אספלט    המדרכה, סתימה ע"י פלטה, כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, כולל 

 ו/או מרצפות. 

כלים בציוד,  השימוש  את  יכלול  מתאים  חומרים    ,המחיר  אדם  לביצוע  וכוח 

 .במפרט כמצוין להכו מושלם של העבודה כולל פינוי הפסולת, 

הכולל פרוק השוחה והמכסה תוך החזרת מצב השטח    פירוק שוחת מגוף קיימת

ה  העברת  מרצפות,  ו/או  אספלט  תיקוני  כולל  או  לקדמותו  המזמין  למחסן  מגוף 

 לאתר מאושר, יימדד קומפלט.

כולל סתימת השוחה בהתאם להוראות המפרט תוך   ביוב או מים  הריסת שוחת 

 מדד קומפלט. החזרת מצב השטח לקדמותו כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות יי

 רישום ביומן 57.17.8

עבודות  ה בגין  מצויןתשלום  ביומן"  בהם  רישום  תוך  הפיקוח  באישור    "ביצוע 

ב ובמותנה  המפקח  העבודה.  רישומםאישור  לדאוג    ביומן  הקבלן  הרישום  על  כי 

  בגין סעיפים אלו  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום.  לפני הביצועביומן העבודה יהיה  

ו  בוצעבמידה  ביומ  לא  אפילו    בטרםן  רישום  בוצעהו   במידההביצוע    העבודה 

 בפועל. 
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 אספקת מים   קווי 57.17.9

 קווי אספקת מים   של הנחה .1

הנחת    רהמחי למ"  הצינורותעבור  ו   איהיה  קוטרו  הצינור  לסוג  לכל  מסווג 

כולל:   המחיר  החפירה.  לקווים,  אספקהעומק  חציבה  או  חפירה  הובלה,   ,

בד  במפרט,    המצויןובי  בע  סומסום/חול הנחה והתקנה של הצינורות, עטיפת  

ונדרש,   במידה  במקום  גיאוטכני  המצע  שכבת  המהודק,  החוזר  המילוי 

המח האטמים,  שנדרש,  האוגניםהתותביםברים,  קוטר,  ,  מעברי   ,

הסימון,   סרט  אלקטרופיוז'ין,  מחברי  הריתוך,  אביזרי  בדיקת  הסתעפויות, 

 . ותקינהוכל העבודות האחרות הדרושות להנחה נאותה   , חיטויהלחץ

  אספקת מים  במערכת אביזרים .2

ואופן    תכולת  הקווים    המדידההמחירים  לאורך  אביזרים  עבור  והתשלום 

וכיו"כ הידרנטים  מגופים,  בסעיפים  יהיה  בגון:    -ו  5700.11  מס'  כמפורט 

האביזרים    5700.15 מערכת  מחיר  כאשר  הבינמשרדי  הספקה    יכלולבמפרט 

עז אביזרי  החומרים,  האביזרים,  כל  של  עפרוהרכבה  עבודות  צביעה,  ר,   ,

הגנה   והרכבת  עטיפות  המפרט    האביזריםוכו'  לפי  באביזר  הקשורים 

לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים,    יהיהלצורכי מדידה    הסיווג  והתוכניות.

 . הקרקעאך ללא התחשבות בתנאי העבודה ובעומק מפני 

 

 שוחות מגופים  .3

מס'   בסעיף  כמפורט  לתשלום  תימדדנה  הכללי,    5700.26השוחות  במפרט 

תקרה   והתקנת  אספקת  גם  יכלול  המחיר  בנוסף  שוחה.  קוטר  לפי  מסווג 

בקוט ומכסה  לנאמר  טרומית  בניגוד  ובמפרטים.  בתוכניות  הנדרש  ובסוג  ר 

ובכל    5700.26בסעיף   העומקים  בכל  אחיד  יהיה  המחיר  הכללי  המפרט  של 

 תנאי העבודה. 

ו חפירה  כולל  אביזרים  תא  שמחיר  חציבה  \מודגש  או  או  מכניים  בכלים 

מילוי חוזר    בידיים, פתיחת כביש אספלט בניסור או מדרכה במקומות שיש,

בשכ הכבישמהודק  למבנה  עד  מבנה  \בות  ושיחזור  הפרט  לפי  מדרכה 

 מדרכה במקרה של פתיחת כביש.\הכביש

 מפרטי מדידה  .4

מפרטי המדידה ימדדו לתשלום לפי יחידה קומפט, ויכללו הספקה )פרט למד  

פק ע"י התאגיד(, הובלה והתקנה של מד המים, מז"ח, מגופים,  המים שיסו

ה קשתות,  אבנים,  מלכודת  אויר,  הפרט  שסתומי  לפי  הכל  "גמל",  קמת 

 בתכנית הפרטים. 

 ברזי שריפה  .5

ויכלול:   יחידה  לפי  לתשלום  שריפה  יימדד  ברז  של  והתקנה  הובלה  הספקה, 

"3ø,    ,מים גנבות  נגד  סגירה  פקק  שבירה,  )" מתקן  מהיציאה  (  4øצינורות 
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, אוגנים. עבודות  4/"3מעלות, מעבר קוטר "  4ø( 90" (מהצינור הראשי, קשתות  

וכי  בסרטחפירה  ציפוי  חיתוך,  ריתוך,  ציפוי  ,  סוי,  השריפה,  ברז  הרכבת 

 החלקים שמתחת לקרקע וצביעה באדום את החלקים שמעל הקרקע. 

 ביצוע "למד" אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה .6

קשתות  ב משתי  הבנוי  "למד"  המפקח    045או    090יצוע  להחלטות  בהתאם 

 ו'.לתאום קווי טלפון, ביוב, חשמל וכ

 . יח'(  2המחיר כולל: הספקה והובלה של קשתות מוכנות )

 ישולם עבור מחצית ה"למד".   ,דרש קשת אחת בלבדיולצורך התאום ת   היה

 המחיר לפי יחידה קומפלט. 

 פירוק שוחת מים/ביוב קיימת .7

החזרת   המפרט,  הוראות  פי  על  בסומסום/חול  מילוי  קיימת,  שוחה  פירוק 

 י אספלט ו/או מרצפות.מצב השטח לקדמותו, כולל תיקונ 

 קומפלט. לפי יחידה המחיר  

 הקווים וחיטוי שטיפה .8

ומסירת תעודות מתאימות למפקח המעידות על    הקווים שטיפה וחיטוי    עבור

לא ישולם בנפרד    , כמפורט,צאותהתואופן ביצוע השטיפה והחיטוי ותקינות  

 נורות. יוהמחיר יהיה כלול במחירי הנחת הצ

 

 קווי ביוב 57.17.10

 ביובי קוו  של הנחה .1

בעומק   התחשבות  תוך  וסוגם  קוטרם  לפי  תשלום  לצורכי  יסווגו  צינורות 

( ציר  בפועלהחפירה  הצינור. מדידת אורך הצינורות תעשה לאורך  יונח  ( בה 

 ת הפנימיים של שתי שוחות קרובות. הצינורות המונחים בשטח בין הקירו

  I.L  -עד ל (  אחר ביצוע מילוי חוזרל )  .G.L  מפני הקרקע  דיימדעומק הצינור  

הצינור) קרקעית  הצינור  רום  בקצוות  מדידות  שתי  בין  הממוצע  ויהיה   ,)

 תא אחד לתא סמוך.בקטע בין 

הצינורות,   של  והתקנה  הנחה  הובלה,  אספקה,  כולל  הצינורות  מחיר 

החפירה,  המחברים,   את  המחיר  כולל  כן  וכו'.  המרווח  גומיות  האטמים, 

ה אספקה  הצינור,  סביב  סומסום/חול  גיאוטכני,  עטיפת  בבד  ועטיפה  ובלה 

פיקוח   הנדרשת,  לצפיפות  מבוקר  הידוק  בשכבות,  מילוי  סימון,  סרט 

וההדרכה באתר של שרות השדה וכל שאר העבודות הדרושות לצורך הנחת  

 הצנרת. 

 יוב שוחות בקרה לב .2

כמפורט    ותכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור שוחות הבקרה יהי

הכ   5700.26בסעיף   ובסעיףבמפרט  מחיר    57.5.2  ללי  לעיל.  המיוחד  במפרט 

טרומית למפורט  יכלול    שוחה  בהתאם  הכל  מילוי,  מצעים,  הנחה,  חפירה, 
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וחוליות   המעבר  תקרת  הבסיס,  שוחת  את  יכלול  כן,  כמו  החפירה.  בסעיף 

  33HDדוגמת דגם "כרמל"    125Bמין    מכסה   ההגבהה לפי הגובה המתוכנן,

ב.ב. + סמל הרשות  דוגמת    60  ר בקוט  עם סגר  ירידה רחבות  ס"מ, מדרגות 

"וולפמן"   מפלב"מ  תוצרת  ירידה  סולם  משטחי  316או  מנוחה,  משטחי   ,

עיבוד מפלים פנימיים בתוך השוחה עד  ביניים, תקרת מעבר בהתאם לנדרש,  

השוחהלגובה   בתחתית  בבטון  מתעל  עיבוד  השוחה,  קוטר    ה אספק  ,חצי 

החוליות בין  אטמים  לעיל  והרכבת  אביזרים    ת אספק  ,כמפורט  והרכבת 

שווה   או  "איטוביב"  דוגמת  השוחה  לקיר  הצינורות  וחיבור  למעבר  תקניים 

לשוחות  איכות מבטון  המוכנות  הנחת התחתיות  המחיר את  יכלול  כן  כמו   .

הכ כולל  לכךהטרומיות,  הנלוות  והעבודות  מהודק  משטח  שימוש  נת  וכן   ,

 . ומה הסופיבמידת הצורך במנוף להורדת השוחה אל החפירה למיק

עיבוד   כולל  הפרטים,  בתוכנית  פרט  לפי  תתבצע  קיים  קו  על  שוחה  בניית 

 תחתית השוחה בבטון וכנדרש לעיל. 

ומדידה  בנפרד    חיזוק תשתית כביש בתערובת בחנ"מ כמתואר לעיל תשולם 

 תהיה עפ"י נפח התערובת לפי תעודות משלוח. 

 מפלים חיצוניים ופנימיים לשוחות ביוב .3

ת  יכלול  ו/או  המחיר  חיצוני  מפל  התקנת  עבור  השוחה  למחיר  בלבד  וספת 

פנימי, כולל כל העבודה והחומרים הנדרשים. התשלום יהיה לפי יחידה ולפי  

מס'   לסעיף  בניגוד  אך  והקוטר  המפל  התחשבות    יהיה  5700.26טיפוס  ללא 

 בעומק. 

 חיבורים ביתיים  .4

ישולם לפי  ל  לעי  57.03.7, כמפורט בסעיף  על התקנת חיבורים ביתיים לביוב

החיבור   לסימון  זווית  ברזל  יתד  להתקנת  תמורה  יהיה  והתשלום  יחידה 

משוחה סמוכה באורך של    PVC  -, צינור ביוב מPVCלמגרש, שלט פח ופקק  

ידי ב  10עד   פנימי, עיבודים, הכול  מ', חיבור לשוחה על  יצוע מפל חיצוני או 

בקוטר   חיצוני  מפל  ביצוע  לעיל.  בסעיף  חיבורים  מ"מ    160כמצוין  עבור 

 ביתיים יהיה כלול במחיר סעיף זה. 

 חיבור לשוחה קיימת  .5

אספקה,   הקיימת,  בשוחה  פתחים  וסתימות  פתח  התקנת  כולל  המחיר 

השוחות. לחיבור  לצינורות  חוזר  ומילוי  הנחה  לצורכי    חפירה,  המדידה 

צנרת   של  זמנית  סתימה  ו/או  זמנית  הטיה  לרבות  יח',  לפי  תימדד  תשלום 

איבת נוזלים, אם אלה יידרשו לצרכי הבטחת הזרימה התקינה  קיימת ו/או ש

 בקו הקיים, ועבור עבודות לילה במידה ויידרש. 

יהיו   והללו  בנפרד,  ישולם  לא  זו  בעבודה  הכרוכים  והחומרים  הקשיים  על 

 במחיר הכולל של סעיף זה.  כלולים

 בניית תא בקרה על קו קיים  .6
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בור הטיית זמנית או שאיבת  המחיר הינו תוספת בלבד למחיר שוחה רגילה ע

נוזלים לצורך עבודה ביבש ושבירת קו קיים ו/או עבור פתיחה וסתימה זמנית  

בקו קיים ו/או עבור אמצעי אחר נדרש להבטחת הפעילות התקינה של הקו  

 ל עבודת לילה במידת הצורך. הקיים, כול

 כפל תשלומים  .7

הנוגע   בכל  לקבלן  בתשלומים  כפל  יהיו  שלא  ביטול    תולהתחברוי מודגש  או 

התשלום יהיה פעם אחד בלבד לתא ללא קשר    .בתא בקרה קיים  ביובחיבורי  

מתבטלות או  שמתווספות  יציאות  או  הכניסות  של    .למספר  במקרה  לכן 

ותו תא ישולם התחברות אחד בלבד ע"פ  הוספת חיבורים וביטול חיבורים בא

 ר הגדול ביותר.הקוט

מעבר לתוספת בגין תא על קו    ,על קו ביוב קיים  חדש  במקרה של תא בקרה 

 ת לתא. יוהתחברו   עבורלא ישולם   קיים, ביוב

 צילום הצנרת לאחר הביצוע  .8

קלטת   גבי  על  תיעוד  וידאו,  במצלמת  הצנרת  של  והצילום  השטיפה  עבור 

ד  בליווי  ישולם  וידאו  הנדרשים  והביצוע  ההכנה  כל שלבי  כולל  מפורט,  ו"ח 

 לפי מטר אורך צנרת מסווג לסוג הצנרת.

בהתאם    לא בקטעים,  הצנרת  צילום  ביצוע  עבור  תוספת  כל  לקבלן  תשולם 

 לנדרש בשלבי הביצוע. 

 כמו כן, לא תשולם כל תוספת, בגין צילום חוזר. 

 עטיפת בטון  .9

 ין יימדד לפי מ"ק  וע"פ המפורט לעיל. המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזו

 בדיקת אטימות  57.17.11

 מפרט מיוחד זה.  כל צנרת הביוב תעבור בדיקת אטימות, כמפורט ב

 מחיר בדיקת האטימות כלול במחיר היחידה של הצינורות והתאים.

 צילום הצנרת לאחר ביצוע  57.17.12

וידאו   קלטת  גבי  על  תיעוד  וידאו,  במצלמת  הצנרת  של  והצילום  השטיפה  עבור 

מטר  בל לפי  ישולם  הנדרשים  והביצוע  ההכנה  שלבי  כל  כולל  מפורט,  דו"ח  יווי 

 ת.אורך צנרת מסווג לסוג הצנר 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע צילום הצנרת בקטעים, בהתאם לנדרש  

 בשלבי הביצוע. כמו כן, לא תשולם כל תוספת בגין צילום חוזר. 

 

   כללי:

 –ביצוע, איכות, טיב, חשבונות וכד'  לרבות    –בלן לצורך בדיקות המזמין  הוראות ודרישות לקיום על ידי הק
 פי הוראות מנהל הפרויקט על חשבון ובאחריות הקבלן.    עלעל הקבלן לקיים ולהמציא 

 
   תכנון מול ביצוע   -אישור מתכנן  1
   4אישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע ואישורי לוועדה עבור טופס  2
   מנהל פרוייקט ורשות   אישור פיקוח 3
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   אישור יועץ אינסטלציה   4
   אישור יועץ חשמל תכנון מול ביצוע   5
   ור יועץ קרקע  איש 6
   אישור יועץ נגישות   7
   אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע ואישור לוועדה   8

   אינסטליה ומערכות   AS MADEתוכיות  9

   חשמל ותקשורת   AS MADEתוכיות  10

   לעבודות פיתוח    AS MADEתוכניות  11
   אישור מעבדה בדיקות בטון   12
   אישור מעבדה להידוק קרקע  13
.אישור מעבדה אינסטלציה צילום קו ,ריתוכים , הכלרה ,בדיקת לחץ , אישורי   14

 צנרת 
   אישור מעבדה לאיטום קירות וגגות   15
   אישור לאטימות קרקע עבור משטחי ייבוש בוצה   16
   אישור מעבדה מערכת גילוי עשן סופי   17
   אישור מעבדה למערכת חשמל לרבות לוחות   18
   קרקמיקה חיפוי אבן  -עבדה לבדיקת שליפה אישור מ 19
   סוניי / אולטרה סוני   -כלוסאות  20
   אישור בודק מוסמך למערכת חשמל או/ו חח"י   21
   אישור תווי תקן לציוד ולחומרים   22
 אחריות למערכות )גילוי אש , מזגנים , ציוד המסופק ע"י הקבלן (  תעודת 23

  
 יק מתקן הפעלה )לרבות תקצירים בעברית ( הוראות אחזקה למתרנים  / ת 24

  
   אישור קבלת הדרכה ע"י המפעיל   25
   העתקים    3תיק מסירה  26
   ערבות בדק   27
   טופס העדר תביעות   28
   רשימת תיוג חשבון סופי  פירוט נספח  –חשבון סופי  29
   4טופס איכלוס / טופס  30
 ם וביוב תוכניות עדות בנוהל הרשות הממשלתית למי 31

 
 הערות למפרט בדיקות:

 
*המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את הבדיקות הנ"ל ע"י מעבדה שמייצגת את המזמין ולקזז  

 את הבדיקה מחשבון הקבלן 
מהחשבון   1.5%את כל הבדיקות על חשבונו יקוזז מערך החוזה ** במידה והמזמין החליט לבצע 

 הסופי 
דית כנגד אחת/ או יותר מהבדיקות הנדרשות ע"י הקבלן  *** החליט המזמין לבצע בדיקה נג

והבדיקות אינן עומדות בדרישות הת"י/ באיכות הנדרשת יקוזז לקבלן עלות הבדיקות ותוספת של 
 תיקון הנדרש ויבוצע בדיקה נוספת לאישור סופי.  בשל טרחת המזמין ויכן יבוצע ה 10%
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 2 חלק

 יםהמוצע  הפריטים רשימת 
 ( מטעם המזמין  על ידי הקבלן )כפוף לאישור המהנדס  יםהמוצעם הפריטירשימת 

 )תמולא ע"י הספק/היצרן ותוגש עם ההצעה( 

 

 כללי  07.1

 –)להלן  בה לפי מכרז זה  להספקה והרכים  המיועד  הפריטיםהיצרן/הספק של    בסיוע  , לרבותהקבלן 

  וד המוצעים על ידו ימלא להלן את כל הפרטים הטכניים והמתייחסים לאותם פריטי הצי  "(הציוד "

 . ויגיש את מסמך זה ביחד עם הצעתו

כוללת    להלן  כמפורט  הציוד  והצעת  של  הצהרהתחייבות  יאושר  ה  האמור  ככל שהציוד  כי  המציע 

 צורך סיום העבודות במועדן. הוא יסופק על ידו בהתאם ללו"ז הנדרש ל

ביחס כתנאי מינימום.  –רט המיוחד חייב לעמוד בתנאי המפהמפורט להלן מובהר כי הציוד המוצע           

ביחס לפרט יש לעיין במפרט כדי לעמוד בתנאיו      -  ברשימה להלןפרטים המסומנים בסוגריים  ל

 .  ור לעילכאמ תנאי מינימום המהווהאמור כאשר המפורט במפרט המיוחד 

ה לפסול  הזכות  כוללת  צלמזמין  אינה  אשר  או  העה  הרצ"ב  לרשימה  מפורטת  הציוד  שתייחסות 

 את דרישות המפרט המיוחד.   םתוא ומוצע במסגרתה אינה

אם יקבע את הקבלן כזוכה במכרז. זכיית    םרשימת הציוד המוצע להלן אינה מחייבת את המזמין ג

המז של  אישור  מהווה  אינה  כאמור  לדרוש  הקבלן  המזמין  מזכות  תגרע  ולא  המוצע  לציוד  מין 

הע אחר  ציוד  להציע  המיומהקבלן  המפרט  בדרישות  מטעם    –וחד  מד  המהנדס  דעת  שיקול  לפי 

המזמין  המזמין מטעם  המהנדס  להחלטת  כפוף  האמור  הציוד  מטעם  דרישת    .ואישור  המהנדס 

ת הקבלן ותזכה את המזמין  המזמין כאמור תחייב את הקבלן ואי מילואה יהווה הפרת התחייבויו

 ט ערבות הקבלן. ובכל סעד העומד לרשותו לרבות חיל

 מזמין ביחס לכל האמור לעיל תחייב את הקבלן. קביעת המהנדס מטעם ה

בחלק זה של מסמכי המכרז יובא בחשבון בעת    ידי המציעהמוצע על  הציוד  מובהר לקבלן כי טיב  

המציע ניקוד  הצעתו  קביעת  איכות  בחינת  במכרזל  בשלב  הזוכה  קביעת  את    .צורך  יבחן  המזמין 

לצורך קביעת הניקוד כאמור    ת ההצעה בדרישות המפרט המיוחדלפי מידת עמידהציוד המוצע 

הציוד   לחשיבות  המינימום  ביחס  לתנאי  ביחס  שיפור  הכוללת  ציוד  הצעת  כאשר  הרלוונטי 

     .תילקח בחשבון לצרכי הטבת הניקוד שבמפרט המיוחד 

הטכנ  הקבלן  הפרטים  את  יחייבו  הבאים,  בסעיפים  שיירשמו  כפי  את  יים,  מחייבים  אינם  אולם 

. הציוד המוצע אינו תואם את דרישות המפרט המיוחדנדס מטעם המזמין  המההמזמין ככל ולדעת  

את הקבלן מכל יתר    תמשחרר  האינ  הנדרשים הרשימה להלןאי הכללת פרטים  מובהר במפורש כי  

 י תנאי המפרט, וכל יתר כללי המקצוע המקובלים. ההתחייבויות החלות עליו לפ

את המזמין גם אם קבע כי הקבלן זכה במכרז.  זה אינה מחייבת 2הצעת הציוד על ידי הקבלן בחלק 

באשר לחומרים, לרבות  הציוד המוצע אינו תואם במדויק את הדרישות של המפרט    ובכל מקרה ב

לייצור,   ציוד  עומדת למזמין הזכות להורות לקבללמבנה,  העומד בדרישות המפרט    -אחר  ן לספק 

 . והוראת המזמין תחייב את הקבלן הזוכה המיוחד
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 יחידות השאיבה )משאבות טבולות( 07.03

 

 המשאבה 

          א. שם היצרן   

          ב. דגם וסוג   

          )טבולה(   -ג.  סוג 

 ד. אופייני המשאבה: 

 

 ספק )כ"ס( ה יעילות )%(  עומד )מ'(  ספיקה )מק"ש(  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

        (  מעבר חופשי )כדור עגול במ"מה. 

 מ"מ    ו. קוטר פתח הסניקה   

       )ברזל יציקה(   -ז. חומרי הייצור של המשאבה 

       ח. משקל המשאבה יחד עם מנוע )ק"ג(  

 

 המנוע 

          א. שם היצרן  

       אחת עם המשאבה(    )טבול, יחידה -ב. סוג 

         ג. הספק המנוע )כו"ס(  

         ד. מהירות סיבוב )סל"ד(  

 

 חריות א

         שנים לפחות(   2) -אחריות 

 

 מגוב מכני 07.05

 

 תוצרת ___________________________________________________  א.

 __________ דגם ___________________________________________  ב.

 ________ ס"מ  רוחב תעלת זרימה  ג.

 ____________ ____________________________  חומר מבנה רשת  ד.

 ________________________________________   מידות רשת   ה.

 _______ כ"ס   הספק מנוע  ו.

 מבנה לוח פיקוח ____________________________________________  ז.
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 ר קיר סג  .0607

 

          א. שם היצרן  

           ב. דגם 

        (  316)פלב"מ  -חומר כל חלקי הסגר  ג.

 

 אחריות 

          שנים לפחות(   2) -אחריות 

 

 סגר תעלה   707.0

 

          א. שם היצרן  

           ב. דגם 

        (  316)פלב"מ  -חומר כל חלקי הסגר   ג.

         רן( )גומי נאופ -ד. אטמים  

 

 אחריות 

          שנים לפחות(   2) -אחריות 

 

 

 תא  הרטוב  המעל להתקנה  לייזרמד מפלס   807.0

 

          שם היצרן   א.

 

 הגשש

          דגם הגשש   א.

           קוטר   ב.

           -זווית פיזור האלומה   ג.

        )בתליה(    -צורת התקנה  ד.

          -תחום מדידה  ה.

        (    IP 68) -דרגת אטימות  ו.

          -דרגת דיוק  ז.

                    -חומר המבנה   ח.

 

 יחידת בקרה 

 

         דגם יחידת בקרה   א.

           -מתח הפעלה   ב.

            -סוג התצוגה  ג.
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 אחריות 

        שנים לפחות(     2) -אחריות 

 

 נטי מגאלקטרומד זרימה  .0907

 

           שם היצרן   א.

            דגם  ב.

             -מתח הפעלה   ג.

           (   IP 67) -דרגת אטימות  ד

              -דרגת דיוק  ה.

    )אינטגרלית:  ספיקה רגעית וספיקה מצטברת(  -התצוגה   ו.

           -סוג תצורה  ז.

         +( C  70)עד  -טמפרטורת הסביבה והנוזל  ח.

 

 אחריות 

         שנים לפחות(     2) -אחריות 

 

 סניקה המשותף משדר לחץ אלקטרוני להתקנה על קו ה .1007

 

          שם היצרן   א.

  

         )מתאים לביוב גלמי(    -סוג  ב.

            דגם    ג.

   

              -מתח הזנה  ד

         (    IP  - 67) -דרגת אטימות  ה.

      + (     C  70)עד  -מפרטורת הסביבה והנוזל ט ו.

            -חומר המבנה   ז.

             -חומר דיאפרגמה  ח.

 

 אחריות 

        שנים  לפחות(     2) -אחריות 
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 מנוע דיזל  7.11

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    כמות הצילנדרים 2

    נפח הצילנדרים  3

    סיבובים לדקה  4

    יחס הדחיסה  5

    הספק המנוע בעבודה רצופה בעומס מלא  6

מלא   7 בעומס  דלק    100%תצורכת 

 קוט"ש( /)גרם

   

    )גרם/קוט"ש(  50%תצרוכת דלק בעומס   8

    )גרם/קוט"ש( 30%תצרוכת דלק בעומס   9

    קיבול מערכת הקירור )ליטר( 10

    וסת מהירות אלקטרוני תוצרת  11

    הד"ג על מערכותיו )ק"ג( משקל ערכת 12

 משתיקי קול עירוניים תוצרת  13

 

 

   

 גנרטור 7.12

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    )קו"א( PRIMEהספק הגנרטור בפעולה  2

    זרם גנרטור )אמפר(  3

מלא   4 בעומס  בפעולה  קירור  מי  טמפרטורת 

 C040בטמפרטורת סביבה 

   

 %(  כושר עבודה בעומס יתר )  5

 למשך ____ שעות 

   

 כושר עמידה בעומס יתר )אמפר(  6

 למשך ____ שניות 
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 מעוררת 7.13

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    סוג מעוררת  2

 כושר עמידה בעומס יתר )%(  3

 למשך ____ שניות 

   

    משך זמן עמידה בעומס יתר הנ"ל )שניות(  4

 

 וסת מתח 7.14

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    ויסות המתח )אחוז(  2

    יציבות המתח בעומס קבוע )אחוז(  3

    ח בין העמסה לריקם )אחוז( יציבות המת 4

העומס   5 לשינוי  הגנרטור  תגובת  זמן  שינויי 

 )שניות( 

   

 

 או אחרת P.M.Gמערכת  7.15

 

    תאור מס"ד

    איזו מערכת תותקן עתה  1

    תוצרת/דגם  2

 

 מערכת בקר ערכת דיזל גנרטור .167

 

    תאור מס"ד

    מערכת בקר ערכת דיזל גנרטור 1

 

 יםמצבר 7.17

 

    תאור מס"ד

    תוצרת/דגם  1

    סוג המצברים 2

    קיבול )אמפר/שעות(  3

    מתח נקוב )וולט(  4
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 מיכל דלק  7.18

 

    תאור מס"ד

    נפח )ליטר(  1

    מאצרה מתאימה  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          _________________ 

 + חותמת   חתימת הקבלן          
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 3 חלק

 הסברים כלליים  – כמויות כתב
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 כללי  05.01

 

משרדי,  א. הבין  במפרט  הכלולים  ולתנאים  להוראות  בכפיפות  תימדדנה  העבודות  כל 

 ם להלן. ובסעיפים להלן. בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפי

 

 מגיש ההצעה יחתום על שמו על כל דף של כתב הכמויות, גיליון הסיכום וטופס ההצעה. ב.

 

הגשת  ג. לפני  לברר  צרכה,  די  ברורה  אינה  כוונתם  ההצעה  מגיש  דעת  שלפי  סעיפים, 

 ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס. 

 

תגלינה טעויות בכפל או בסיכום, יראה "המזמין"  אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המזמין ת ד.

 אם.את מחירי היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהת 

 

עבור הכנת דרכי גישה זמניות, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית מחסנים וכו',   ה.

 לא ישולם בנפרד ומחירם ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים. 

 

כי  ו. לכך  ידאג  ההצעה  וספקים    מגיש  ציוד  יצרן  כגון  ידיו,  על  שיועסק  משנה  קבלן  כל 

את   ויקראו  התכניות  כל  את  יראו  המתאימים  אחרים,  הסעיפים  ואת  המפרטים 

 שבתנאים המיוחדים של העבודה.  

 

כתב הכמויות כולל צנרת מסוגים שונים. המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו וללא שינוי   ז.

כל הקו  כי  לקבוע  היחידה,  הצינורות מהסוג  מחירי  סעיפי  ואז  מסוים  יבוצעו מסוג  וים 

 גדלו לכמות הכוללת הנדרשת.וסעיפי הצינור מהסוג השני י  0-האחד, ירדו ל

 

 התחשבות עם תנאי החוזה  05.02

 

התנאים   בכל  המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו  זה,  במכרז  המשתתף  הקבלן  את  רואים 

 המפורטים במכרז/חוזה זה על כל מסמכיו.  

ים שידרשו להלן, ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים  המחיר 

 ות בכתב הכמויות ובכל יתר המסמכים הכלולים בחוזה זה. במפרט, בתוכני

 

 מחירי היחידה  05.03

 

העבודה   הנחה(  מחירי  את )לאחר  ככוללים  הקבלן  ידי  על  ייחשבו  להלן  המתוארים 

 ד ובנוסף: הסעיפים כמפורט במפרט המיוח

 

ה כל החומרים, אלא אם צוין אחרת, מים, מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנזכרים בעבוד א.

 זו, או הקשורים בה והפחת שלהם.
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ו/או   ב. חפירה  הסוללות,  בניית  הנ"ל,  החוזה  של  השלם  לביצועו  הדרושה  העבודה  כל 

 חציבה לרומי התחתית והשיפועים לפי התכניות. 

 

 דה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'. השימוש בכלי עבו ג.

 

העברתם   ד. העבודה,  למקום  הנ"ל  כל  הובלת  הובלת  וכל  ושמירתם,  אחסנתם  ובדיקתם, 

 עובדים לאתר העבודה. 

 

 המסים והאגרות למיניהם.  ה.

 

 עבודות מדידה והסימון לצורך ביצוע הפרוייקט.  ו.

 

 ר ידרשו לבקרת טיב ביצוע עבודות העפר. בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אש ז.

 

 י גישה, ניקוז מי גשם וכו'. כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכ ח.

 

המוקדמות   ט. ההוצאות  זה  ובכלל  והעקיפות,  הישירות  הקבלן,  של  הכלליות  ההוצאות 

מחי  החוזה  תנאי  אשר  שהוא,  סוג  מאיזה  האחרות,  ההוצאות  כל  וכן  יבים   והמקוריות 

 אותן. 

 

האגרות   י. כל  להוצאת  מהפעולות  המתחייבות  ישירות  והבלתי  הישירות  העלויות  כל 

 שיונות השונים. יוהר

 

 רווחי הקבלן  .יא

תוכנית   .יב עפ"י  השאיבה  תחנת  תוכנית  את  יצבע  הזוכה  הקבלן  השאיבה,  תחנת  עבור 

ים התנוחה ותוכנית הפרטים של התחנה לרבות כל היועצים, הציוד, האביזרים הנדרש

 לביצוע שלם ומושלם לרבות מתכנן קונסטרוקציה, מתכנן חשמל, יועץ קרקע וכו'.

הציוד כל  ונכלל    אספקת  ומשולם  שלם  הכול  והפרטים  התנוחה  תוכנית  עפ"י  הנדרש 

יבוצעו  אשר  הנדרשות  העבודות  כל  הכמויות,  בכתב  השאיבה  תחנת  הקמת  של  בפרק 

תא ולא  הכמויות  בכתב  תקציבית  מסגרת  עפ"י  שקיים יהיו  למה  מעבר  תוספת  ושר 

התנוח לתוכנית  בהתאם  הכול  השאיבה  תחנת  של  הפרק  תת  של  הכמויות  ה בכתב 

 והחתכים.

 

 הוצאות כלליות לעבודה נוספת 05.04

 

סכום כתב הכמויות דלהלן ייחשב כמקיף את כל ההוצאות המוקדמות והכלליות של כל סוגי  

ת והכלליות עבור עבודות נוספות כלשהן,  העבודה כמפורטים בו, וכמו כן, ההוצאות המוקדמו

 אשר המפקח רשאי להזמינן. 
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 כמויות  כתב על הסבר

 
 

 ת כלליות הערו

 

כל  .1 את  יראו  וספקים אחרים,  ציוד  יצרן  כגון:  כל קבלן משנה,  כי  לכך,  ידאג  מגיש ההצעה 
התכניות ויקראו את המפרטים ואת הסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבודה.  

 ן בדיקת המכרזים, לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו. בזמ

הכללי .2 ההנחה  את  לקבוע  וברשימת  יש  במפרטים  שנזכרו  התנאים  כל  עם  בהתחשב  ת  
בצורה  מתוארים  הכמויות  ברשימת  הסעיפים  העבודה.  מדידת  בשיטת  ובמיוחד  הכמויות 

 טים. מקוצרת. על הקבלן להתבסס על התכניות והדרישות במפר

עבור הכנת דרכי גישה זמניים, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית מחסנים וכו', לא   .3
 לם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.ישו

בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים הדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש   .4
 לפסילת ההצעה.   להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום

 

הפר .5 כל  את  לברר  עליו  אלטרנטיבות,  או  שינויים,  להציע  ההצעה  מגיש  וכוונת  טים  במידה 
 הטכניים לפני הגשת ההצעה. 

השינויים   .6 ואת  בו  המופיעים  הסעיפים  אחר  בדייקנות  למלא  יש  המכרז,  טפסי  במילוי 
 עה. המוצעים, במידה ויאושרו כשינויים אפשריים, יש להגיש במכתב לוואי להצ

 

כמפורט   .7 היא  הכוונה  "כמפורט",  המילה:  הכמויות,  בכתב  בסעיף  מצוינת  בו  מקום  בכל 
 או במפרטים ו/או אופני המדידה והתשלום. בתכניות ו/

 

אי  .8 ותמצא  במידה   לשטח.  התוכניות  התאמת  את  לבדוק  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 
 התאמה, עליו להודיע על כך מיד למהנדס המתכנן.

 

בתו .9 המידות  בלבד.  כל  תכנון  לצורך  הן  הכמויות  ובכתבי  הקבלן  כניות  את באחריות  לבקר 
או אי התאמה עליו  הנדרשים לביצוע העבודה ועל כל טעות    המידות, את כמויות החומרים

 להודיע למתכנן החברה, לפני ביצוע העבודה.
 

 טח.אין לקבוע מידות לצורך ביצוע ע"י מדידה בשרטוט. באחריות המבצע לעשות מדידה בש .10
 

הצעת הקבלן תכלול את כל התנאים המפורטים בהסכם, בתכניות, במפרט ובאופן המדידה   .11
 לתשלום.  

הצעת הקבלן תחשב ככוללת את כל ערך ההוצאות הכרוכות בעבודה.  אי הבנת תנאי כלשהו,   .12
בכתב  הנקוב  המחיר  לשינוי  מספקת  כסיבה  החברה,  ע"י  תוכר  לא  בו  התחשבות  אי  או 

 ילה לתשלום נוסף מכל סוג  שהוא.  הכמויות    ו/או ע

 

בלבד.   .13 באומדנה  נתונות  הכמויות,  בכתב  המפורטות  שינוי  הקבל הכמויות  כל  ידרוש  לא  ן 
במחיר היחידה באם הכמויות המציאותיות תהיינה גדולות, או קטנות מהכמויות הרשומות  

 בכתב הכמויות. 
 

היחידה: .14 כת  מחירי  של  השונים  בסעיפים  המוצגים  היחידה  יחשבו  מחירי  הכמויות  ב 
 ככוללים את ערך : 

 כל החומרים וחומרי העזר שנכללים בעבודה והפחת שלהם. 14.1
 

                    בודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם לרבות עבודות העזר במידה  כל הע 14.2
 ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים.  

 

ונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו',  השימוש בציוד מכאני, כלי עבודה, מכשירים, מכ 14.3
 הרכבתם ופירוקם.  
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 ה, כולל העמסתם, פריקתם וכו'. הובלת החומרים והאביזרים אל מקום העבוד  14.4
 

העבודה  14.5 קבלת  ליום  עד  ושמירתם  והמכונות  הכלים  האביזרים,  החומרים,  אחסנת 
 ומסירת המתקן למזמין.  

 

וכ 14.6 ביטוח  עבודה,  והיתרי  מיסים  אגרות,  עבור  יידרתשלום  אשר  תשלום  ע"י    של 
 ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו.  -הרשות הממונה 

 

מקרה שצוין שם היצרן, שמו המסחרי של החומר, או המוצר, על    בכלמחיר מוצר שווה ערך:   .15
אספקת מוצר שווה ערך יתכן הקבלן לספק את המוצר או החומר המצוין בכתב הכמויות.  

המתכ המהנדס  ע"י  אושר  והמוצר  במידה  להינתן רק  חייב  האישור  באתר.  במפקח  או  נן, 
 מראש ובכתב!

 

רג'י:   .16 בהתעבודות  רק  יבוצעו  רג'י  המפקח.  עבודות  ע"י  העבודה  ביומן  בכתב  לאישור  אם 
 התשלום יהיה לפי שעות נטו ויכלול: 

 

מחיר שעת עבודה של ציוד מכאני כולל כל הוצאות הקבלן, הובלות ביטוחים, מיסים,    ציוד: .17
 יל, תנאים סוציאליים, הנהלת עבודה ורווח הקבלן.  הסעות שכר המפע 

 

מאלה הנמצאים באתר העבודה כולל שכר    מחיר שעת עבודה של פועל מכל הסוגים  פועלים: .18
 עבודה, תנאים סוציאליים, אש"ל, נסיעות, הנהלת עבודה, שימוש בכלים ורווח הקבלן.  

 

ריתוך: .19 ו  צוות  רתכים  כולל  ריתוך,  צוות  של  עבודה  שעת  כנ"ל  מחיר  ותנאים  שכר  עוזרים, 
 לפועלים ובנוסף מכשירי ריתוך, ציוד וכלי עזר. 

 רג'י המופיעים בעבודה כלשהי ישמשו גם ליתר העבודות. מחירי היחידה לעבודות  .20
 

העבודות המפורטות מטה לא ימדדו למטרת תשלום ולא ישולם עבורן.    עבודות שלא ימדדו: .21
 שיפורטו: עבודות אלו יהיו כלולות בשכר החוזה מבלי 

 

 תיאום עם גורמים שונים.  21.1

 שטח. נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת ב 21.2

 מחסנים וכו'.  -מבני עזר  21.3

 סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.  21.4

אחרים   21.5 חומרים  אספקת  ופורקו,  שנפסלו  מבנה  וחלקי  חומרים  סילוק 
מר העבודה ומסירת  במקומם וכן מתן שמירה על ציוד וחומרים שסופקו עד ג 

 העבודה למזמין. 

 ניתוק ופרוק צנרת ואביזרי צנרת ישנה והובלתם למחסני המזמין.  21.6

 : שילוט לפרוייקט .22

יציב על חשבונו 22.1   , עשוי עץ  ,שלט מואר  ,למשך תקופת ביצוע העבודה,הקבלן 
 מטר.  X 2.0מ'  1.5  -כ                      בגודל של

 על גבי השלט יופיעו:  22.2

 שם היזם  .א

 הפרוייקט והעבודות המבוצעות   מהות  .ב

 פרטי הקבלן  .ג

 שמו של מנהל העבודה  .ד

 פרטי המתכננים  .ה

 פרטי הפיקוח  .ו

 הניהול פרטי  .ז
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ע"י המפקח. לא   .23 יקבעו  ומיקומו המדויק  הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב 
 ישולם לקבלן בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו ככלול במחיר היחידה שונים. 

 

המזמין .24 אחרים    ברשות  חומרים  או  הכמויות,  בכתב  הנקובים  החומרים  את  לקבלן  לספק 
 עדי של המזמין, או בא כוחו, ללא תוספת מחיר לקבלן.שווי ערך, לפי שיקול דעתו הבל

 

לא תשולם לקבלן כל תוספת למחירי היח' עבור אספקת חומרים ואביזרים שונים מהמצוין   .25
 עטיפה שונה וכו'.   במפרט הטכני, בגין תוספת משקל, אורך שונה,

 

 AS MADEתכניות לאחר ביצוע  .26
ביצוע   תכנית לאחר  יבצע  תנוחתם  באמצעות    ממוחשבתהקבלן  וישרטט את   מודד מוסמך 

למפרט   בהתאם  הכל  המכשולים.  וכל   הביקורת  תאי  הביוב,  צינורות  קווי  של  המדויקת 
  + דיסקט  יספק  הקבלן  נוסף.  תשלום  וללא  מו  2הטכני  ע"י  חתומים  מוסמך.פלוטים    דד 

זה   במקרה  מטעמו,  מודד  ע"י  ביצוע  לאחר  מדידה  לבצע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 
 עבור ביצוע המדידה.   ₪ 3,000סך של   ינוכה

 
מופיעות   .27 הכמויות  בהתאם  לכל  בפועל  שתבוצע  לכמות  בהתאם  יהיה  התשלום  אומדנא, 

 למדידה בשטח. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:..................  
 
 

 חתימת המציע:..................... 
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 מועצה אזורית עמק יזרעאל 

 

 
 חמרה הקמת מערכת ביוב בישוב סוואיד 

 
 

 נספח ח' 
 רשימת תכניות   

 
 
 

 מס' גיליון שם התוכנית  מספר סידורי 

 1מתוך   1ליון גי מפתח גליונות 0

 7מתוך   1גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  1

 7מתוך   2גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  2

 7מתוך   3גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  3

 7מתוך   4גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  4

 7מתוך   5גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  5

 7מתוך   6גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  6

 7מתוך   7גיליון  מצב קיים ומתוכנן  –קו ביוב  7

 1מתוך   1גיליון  מערכת ביוב פרטים  8

 6מתוך   1גיליון  חתך לאורך  9

 6מתוך   2גיליון  חתך לאורך  10

 6מתוך   3גיליון  חתך לאורך  11

 6מתוך   4גיליון  חתך לאורך  12

 6מתוך   5גיליון  חתך לאורך  13

 6מתוך   6גיליון  חתך לאורך  14

לתחנת   15 פרטים   + חתכים   + תנוחה 

 שאיבה 

 1ך  מתו 1גיליון 

 
 
 
 
 
 
 

230



 
 נספח ט' 

 

 הצעת המשתתף  
 

. ביחס למחירי מחירון דקל יחול שיעור ההנחה  3על פי טופס  .    בסיס החוזה הוא כתב הכמויות  1
   . המחייב בהתאם למסמכי המכרז/ההסכם

 
 חירים בכתב הכמויות הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ. המ .    2
 
 למילוי על ידי הקבלן להלן.   -למחירי כתב הכמויות   ביחס)באחוזים(  שיעור ההנחה הכולל  .    3
 
 הרינו מצהירים כי ידוע לנו כי התשלום בפועל יחושב על פי ההנחה שנתנה על ידינו.   .    4
 
המלא, .     5 דעתה  שיקול  לפי  לבצע והמוחלטהבלעדי    החברה,  הקבלן  מן  לדרוש  רשאית  תהא   ,    

הכמויות, בכתב  כ"אופציה"  המוגדרות  הקבלן  עבודות  שבהצעת  המחירים  הנחה(  לפי  .  )לאחר 
תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבצע את העבודות הנ"ל    החברהלחילופין,   

ולקבלן לא  אחרים, בין אם בדרך של פרסום מכרז    קבלניםבאמצעות   או בדרך אחרת כלשהי, 
 או תביעה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך. /ו תהא טענה 

 
המו הכמויות.  המחירים  שבכתב  היחידות  של  הבסיסיים  למחירים  הפחתה  הינם  ידינו  על  צעים 

ההצעה  יחשב  ת  –במקרה שלא יצוין שיעור הנחה    " במפורש.0במקרה ואין הנחה, תצוין הספרה "
   ת שיעור הנחה.כהצעה שאינה כולל

 
 

 הצעת הקבלן
 
 

 ___________ על  עומד  ידנו  על  המוצע  ההנחה  ובמילים: שיעור   %
 ____________________אחוזים. ___ 
 

במקרה של אי התאמה בין שיעור ההנחה הנקוב במספר לבין שיעור ההנחה הנקוב במילים יחייב את  
 הקבלן שיעור ההנחה הגבוה יותר. 

 
 
 
 
 

                                                                                                      ______ _____________ 
 

 חתימה וחותמת המשתתף                                                                                                     
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 נספח י

 מסירה פרוטוקול 

 ח התיקונים הנדרשים מהקבלן( ")דו
 

     
      

 שם העבודה   שם החברה   חוזה מיום 
 

    
 לעבודה שבנדון בהשתתפות :   _________נערך סיור מסירה מס'   ____________________ בתאריך

    החברה : נציג א.

  נציג הפיקוח :   ב.

  נציג הקבלן :   .ב

 
בוצ כי העבודה  רצוננו פרט לליקוים המפורטים לאחר הסיור מצאנו    עה בשלמותה והושלמה לשביעות 

 להלן: 

 _________________________________________ __________ __________________  .א

 ___________________________________________________ __________________  .ב

 ______________ _______________________________________________________  .ג
 

 הערות: 

 ___ ________________________________________________ __________________  .א

 ___________________________________________________ __________________  .ב

 
 __________________  על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך

 
 ________________ __________ בשעה  _____בתאריך ___ סיור למסירה סופית של העבודה יערך

 
 
 

  
_______________             _______ ________________                    __________ 

 חברה חתימת ה                        חתימת המפקח                                ןחתימת הקבל
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 אי"נספח 
 

 _ תאריך : _________ 
 

 הצהרת העדר תביעות 
 

            7/2022 :חוזה מס'     
                                  
 )להלן: "הפרויקט"(                        

 
 אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 
המלאה,   .1 רצוננו  ולשביעת  התכניות  למפרט  בהתאם  והושלם  בוצע  שבנדון  והפרויקט  מאחר 

 פי בגין ביצוע הפרויקט שבנדון.  רצ"ב החשבון הסו

 

וב .2 הנוגעים בדבר  הגורמים הרלוונטיים  כל  ידי  על  זה אושר  ידי  חשבון  ועל  ידכם  על  זה  כלל 

 )לפני מע"מ(. ____________ ₪ סכום סופי של ב (,פיקוח עליון) המתכנן 

 

נה לנו  לעיל, הינו סכום סופי ומוסכם בגין ביצוע הפרויקט וכי לא תהיי  2הסכום הנקוב בסעיף  .3

ובין בנוגע   כל דרישות, טענות ותביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט בין בנוגע לעבר 

 עתיד. ל

 

נעמוד  אנ .4 התחייבויותיו  הבכל  מכוח  מתחילה  ה האחריות,    תקופתבמשך  שבנדון    חוזהנו 

 _______________.בתאריך 

 

אישור גמר המבנה,  מובהר בזאת כי בתום תקופת הבדק תיערך מסירה נוספת לצורך קבלת " .5

 במסמכי המכרז כרך א' .  2.75ע"פ סעיף 

 
 
 
 
 

 __________________ :      שם הקבלן       _____________    שם הגזבר/ מהנדס:
 

 : __________________  ה וחותמתתימחתימה וחותמת  : ______________          ח
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