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 307/303ביצוע עבודות סלילה כביש, תאורה, מים, ביוב ופיתוח בכביש  – 05/2020מכרז פומבי מס'  

 באזור תעשייה בעיר טייבה 

 

  :כללי .1

ת כביש, תאורה, סלילעבודות לביצוע מזמינה בזה הצעות מחיר ( "העירייה")להלן:  עיריית טייבה

בהתאם להוראת מסמכי וזאת בעיר טייבה  באזור התעשייה 307/303מים, ביוב ופיתוח בכביש 

(. "העבודות"המכרז )להלן: 

:תנאים להשתתפות במכרז .2

 

 רשאים להשתתף במכרז זה : 

קבוצה בעלי סיווג שהינם אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל,  .2.1

(, לפי תקנות רישום 1)סוג   ענף ראשי: כבישים, תשתית ופיתוח - 200ענף  -4ג'

 1988 –קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

. 260ענף  2, וסיווג ב210ענף  1בענף ראשי: בנייה, וסיווג  -100ענף  -1וסיווג ג'

בסכום של , עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח ( פרויקטים, לפחות, בתחום 3ביצעו שלושה ) .2.2

מכרז  ( השנים שקדמו למועד עריכתו של3לפחות, אשר הושלמו במהלך שלוש ) 15,000,000

זה. יובהר כי העירייה תהא רשאית לבקש הבהרות ו/או מסמכים נוספים לעניין תנאי זה אף 

לאחר פתיחת ההצעות. 

להלן.   4.3הגשת ערבות מכרז כאמור בסעיף  .2.3

 

, מטעם זה בלבד ולפי העירייהרשאית  איזה מהתנאים להשתתפות במכרז,א מילא מציע אחר ל

ול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפס

 .מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו להו/או יבהיר איזה 

 

: עיקרי ההתקשרות .3

, החל ממועד צו התחלת עבודה שינתן ע"י עשרה חודשיםתקופת ביצוע העבודות היא  .3.1

להשלים את הביצוע של כל העבודות  ומודגש כי עד למועד זה יהיה על הקבלן העירייה

. ולהמציא את כל האישורים הנדרשים להשלמת העבודות, עפ"י כל דין ו/או ההסכם

לפי נוהל שחרור מתחייבת העירייה לשלם למפעיל , ה לביצוע עבודות המים והביוב תמורה .3.2

 ימים מיום אישור החשבון. 90כספים מאת תאגיד מי עירון, וזאת תוך 

בד(."התמורה" )להלן: למשך כל תקופת העבודה "גב אל גב"כללי של  לאמור תשלום .3.3
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 התשלומים יעשו עפ"י חשבוניות מס ו/או דרישות תשלום שיועברו לידי העירייה. .3.4

להבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, ימציא הזוכה לעירייה, עד וכתנאי  .3.5

) מיליון, חמש  ₪ 1,560,000לחתימתו של ההסכם, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

(. ערבות הביצוע תהיה בנוסח הערבות, "ערבות הביצוע"ש"ח( )להלן:  ושישים אלף מאות

ותוארך, לפי דרישת העירייה, עד להשלמת מלוא  30.03.2021נספח א' להסכם, תוקף ערבות 

התחייבויותיו של הקבלן לפי מסמכי המכרז. 

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן פרטים המובאים בסעיף זה ה

יתה י. ההמכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 , תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזיחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי יהת



  מסמכי ההצעה: .4

 

 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את 

עותק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת רישום בפנקס הקבלנים של  .4.1

דלעיל.  2.1המציע, כמפורט בסעיף 

דלעיל, בנוסח המצורף  2.2תיאור עבודות קודמות, אשר בוצעו ע"י המציע, כנדרש בסעיף  .4.2

להזמנה להציע הצעות זו. יש לצרף המלצות. 

הזמנה רעון עם דרישה ראשונה, בנוסח המצורף לירבות בנקאית לטובת העירייה, בת פע .4.3

להיות המכרז . על ערבות ("ערבות המכרז")להלן:    ₪ 780,000בסכום של , להציע הצעות זו

יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון  " בערבותהמדד היסודי". 15.06.2020 עד יום בתוקף 

ממועד ההגשה.

 

 מובהר כי:  

נוספים יום  60 למשך המכרז תוקף ערבות תהא רשאית לדרוש הארכת העירייה .4.3.1

כאמור להאריך את תוקף הערבות.  והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה

.  הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות-אי

כל אימת שהמשתתף לא לפירעון  המכרז תהא רשאית להגיש את ערבות העירייה .4.3.2

המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה  מסמכייעמוד בהתחייבויותיו על פי 

לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. 

במועד משלוח ההודעה בכתב תוחזר לו  המכרז שתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותמ .4.3.3

שתיתן העירייה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי 

בדל דעתה של העירייה. שיקו
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משתתף שהצעתו זכתה, יסב את ערבות המכרז לערבות הביצוע.  .4.3.4

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום כ .4.4

, דהיינו:1976חובות מס(, התשל"ו 

הוא מנהל את  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי .4.4.1

נקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך פ

הוא נוהג וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976מוסף, התשל"ז 

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס 

לפי חוק מע"מ.

, בנוסח המצורף בדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום והעסקת עותצהיר על  .4.4.2

למסמכי המכרז.  

אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  .4.5

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר יצורף להצעה  ,ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה  .4.6

אישור עורך פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן  

גבי מסמכי -וכי החתימות עלואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד דין או ר

המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין )בשולי טופס ההצעה והצהרת המציע(. 

צירף א יובהר כי ללא ערבות מכרז תפסל ההצעה באופן אוטומטי. כמו כן יובהר כדלקמן: ל

, מטעם זה בלבד ולפי העירייהרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע 

יוסיף שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי 

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה ו/או 

 בה. 



 :ההצעהאופן הגשת  .5

ו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, המציע יגיש את הצעת .5.1

דלעיל.  4תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים  

בד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול ממנו בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בל

דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה 

לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי 

שנמסר למציעים.

, ישים את בכל מסמכי המכרז חתימה מלאה חתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, המציע י .5.2

במשרדי המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך 

באמצעות הדואר  ולאבלבד  ית טייבה )לשכת מנכ"ל(. ההצעות תוגשנה במסירה אישיתעירי

או בכל דרך אחרת. 
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.17:00שעה  2020.03.11המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו יום  .5.3

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )ששים(  60תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .5.4

)ששים( יום נוספים והמציע  60העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

  הבשע 2020.03.11 ביוםשתתקיים המכרז מעטפות גישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מ .5.5

.בבניין עיריית טייבה 17:00

לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית 

לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר 

לראות את את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ו

הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור. 

 

 הכרוכות בהכנת המכרז: הוצאות .6

, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .6.1

תחולנה על  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 . המציע

העבודה  , ניתן לרכוש במשרדי עירייה, בשעותבשני עותקים ותנאיואת מסמכי המכרז  .6.2

 , שלא יוחזרו בכל מקרה.₪ 2,500הרגילות, תמורת תשלום סך של 

 

 

:הבהרות ושינויים .7

כל אחד מהמצעים להפנות לעירייה, שאלות  יהיה רשאי   10:00שעה  08.03.2020 עד יום .7.1

הבהרה בכתב. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי 

נפרד ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.2

תחייבנה את העירייה.  –בכתב 

מכרז, להכניס שינויים הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאית, בכל עת,  העירייה .7.3

השינויים והתיקונים  .לשאלות המשתתפים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה

כל רוכשי מסמכי המכרז  בכתב, לידיעת, יובאו ,כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

, יחתמו ע"י ידי רוכשי מסמכי המכרז-ם שנמסרו עלבדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטי

 . ידו להצעתו-המציע ויצורפו על
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 :שמירת זכויות .8

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  לעירייה,ל הזכויות במסמכי המכרז שמורות כ .8.1

כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

.במכרזו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל תהא זכאית לאכוף על  העירייה .8.2



 :בחינת ההצעות .9

סיונו, יהעירייה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, נ .9.1

ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים המציע, של  הפיננסיתכישוריו, יכולתו 

כל מהמציעים לבקש ולקבל העירייה רשאית א בעבר. לצורך כך, תההמציע אחרים עם 

והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל  אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר

. שיידרש

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .9.2

רייה מונע , באופן שלדעת העילדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות 

נדרש. הערכת ההצעה כ

בנפרד, והעירייה /פרק/ מרכיב בעבודה תיבדקנה תוך התייחסות לכל חלקהמציעים הצעות  .9.3

אחד או יותר, מציע להעבודות למסור את לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ותהיה רשאית 

ידה וכן תהיה העירייה רשאית לבצע באמצעות -וכפי שייקבע על לפי שיקול דעתה

מובהר כי .  המשתתפים במכרז רק חלק מן העבודות ואילו את יתרתה לבצע בכוחות עצמה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע להגיש הצעה שלמה לכל הפריטים ואין המציע 

 רשאי לבחור פריטים ספציפיים בלבד. 

כל הצעה בכלל והיא רשאית ינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או א העירייה .9.4

לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 

פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם מהמציעים רשאית לדרוש  העירייה .9.5

לאחר פתיחת ההצעות. 

 

 :הודעה על זכייה וההתקשרות .10

תודיע על כך העירייה לזוכה.   ,ם קביעת הזוכה במכרזע .10.1

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים )שבעה(  7וך ת .10.2

לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע  ,שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

בדואישור על עריכת ביטוחים.
בל

יון 
לע
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שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 8.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .10.3

, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר מציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות אם לא ה

ולחלט את הערבות, במכרז,  תו של הזוכה, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייבו מהצעתו

אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע 

תהא כן מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 

מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד הזמין את העבודה מכל לרשאית העירייה במקרה זה 

כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -רופה אחרים להם זכאית העירייה עלאו ת

קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה הזוכה לא שבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה מ .10.4

, תהא העירייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה

כפיצויים מוסכמים וקבועים אות  ש"ח( )_שלושת אלפים חמש מ ₪ 3500זכאית לסך של 

ועד למועד קיום התחייבויותיו  לעיל 8.2בסעיף הנקוב  מראש בגין כל יום איחור מתום המועד

 .מועד המצאת כל האישוריםשל הזוכה או 

ותחזיר להם את  תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם העירייה .10.5

ערבות המכרז.

 



בכבוד רב,

       

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור             

 ראש עיריית טייבה                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בד 
בל

יון 
לע



8 

 

 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 להזמנה להציע הצעות 4.2לפי סעיף          

 

 (1/3) תיאור עבודות קודמות

 

 

 15,000,000בסכום של , עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח ( פרויקטים, לפחות, בתחום 3תיאור שלושה )

 2.2 'בסהכל כמפורט מכרז זה,  ( השנים שקדמו למועד עריכתו של3לפחות, אשר הושלמו במהלך שלוש )

 להזמנה להציע הצעות 

 
 
 הפרויקט :  .1

 _______________________________________________________________ 

 מיקום הפרויקט )כתובת, גוש, חלקה( : 

_______________________________________ 

 
 ועד השלמת העבודות: ____________מ 

 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    מנהל הפרויקט

 
 

  
 ? _________הקבלן האם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין 

  
 אם כן, נא פרט מהות הקשר 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( הקבלן לבצע את הפרויקט האופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 __________________________תקופת הביצוע עפ"י החוזה :  .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

 הפרויקט: _______________________________ביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

בד 
בל

יון 
לע
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 עלות כוללת של הפרויקט: ____________________________ .6

 

 הפרויקט:קבלני משנה עיקריים בביצוע  .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

בד
בל

יון 
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 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 להזמנה להציע הצעות 4.2לפי סעיף          

 

 (2/3) תיאור עבודות קודמות

 

 000000,51,בסכום של , עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח ( פרויקטים, לפחות, , בתחום 3תיאור שלושה )

 2.2 'בסהכל כמפורט  ,מכרז זה ( השנים שקדמו למועד עריכתו של3לפחות, אשר הושלמו במהלך שלוש )

 להזמנה להציע הצעות 

 
 
 הפרויקט :  .1

 _______________________________________________________________ 

 מיקום הפרויקט )כתובת, גוש, חלקה( : 

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    מנהל הפרויקט

 
 

  
 ? _________הקבלן האם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין 

  
 אם כן, נא פרט מהות הקשר 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( הקבלן לבצע את הפרויקט האופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 תקופת הביצוע עפ"י החוזה : __________________________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

 _______________________________הפרויקט: ביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

בד 
בל

יון 
לע



11 

 

 עלות כוללת של הפרויקט: ____________________________ .6

 

 קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרויקט: .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

בד
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 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 להזמנה להציע הצעות 4.2לפי סעיף          

 

 (3/3)  תיאור עבודות קודמות

 

 

 000000,51,בסכום של  , עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח ( פרויקטים, לפחות, , בתחום 3תיאור שלושה )

 2.2 'בסהכל כמפורט  ,מכרז זה ( השנים שקדמו למועד עריכתו של3לפחות, אשר הושלמו במהלך שלוש )

 להזמנה להציע הצעות 

 

 

 הפרויקט :  .1

 _______________________________________________________________ 

 מיקום הפרויקט )כתובת, גוש, חלקה( : 

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    מנהל הפרויקט

 
 

  
 ? _________הקבלן האם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין 

  
 אם כן, נא פרט מהות הקשר 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( הקבלן לבצע את הפרויקט האופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 תקופת הביצוע עפ"י החוזה : __________________________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

בד הפרויקט: _______________________________ביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5
בל

יון 
לע
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 עלות כוללת של הפרויקט: ____________________________ .6

 

 קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרויקט: .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

בד
בל
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 נוסח ערבות בנקאית  

 להזמנה להציע הצעות 4.3סעיף  

 לכבוד

 עיריית טייבה 

 

 למכרז  ערבות בנקאית הנדון:

 

"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  -)להלן  ________________________ פי בקשת-על

בתוספת הפרשי הצמדה, חדשים(, שקלים אלף  ושמוניםשבע מאות ובמילים : ) ₪ 000780, סכום עד לסך של

 שפורסם על ידכם.  2020/05מס' פומבי שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז כהגדרתו של מונח זה להלן, 

 

 במכתבנו זה: 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר   -" מדד"

 כללי.  

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי 

(, המדד היסודי"" - להלן_____ נק' )שהינו __ האחרון ממועד ההגשהשל המדד החדש עלה לעומת המדד 

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק 

 במדד היסודי.

 

 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את 

 

פיה -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

פיה, תביעה משפטית -בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 ה תשלום מאת המבקשים.נגד המבקשים, ולדרוש תחיל

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. *15.06.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 רב,   בכבוד

 

בד להזמנה להציע הצעות, לפחות.  4.3עד המועד הנקוב בסעיף  – יושלם* 
בל

יון 
לע
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 נוסח תצהיר

 להזמנה להציע הצעות)ב( 4.4סעיף 

 

 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

שהוא הגוף המבקש  "(המציע" –__________ )להלן ________זה בשם _____הנני נותן תצהיר  .1

 - )להלן 05/2020מס' ( בעקבות פרסום מכרז העירייה"עיריית טייבה )להלן: "להתקשר עם 

 .המציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם "(המכרז"

ב לחוק עסקאות 2כהגדרתם בסעיף " רהעבי"-ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 

העסקת עובדים זרים תשלום שכר מינימום ו"(, תחת הכותרת "חוקה" - )להלן 1976 -כדין(, התשל"ו 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני  –כדין 

 מבין/ה אותם.

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

ור העסקה שלא עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איס -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו 2( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02לאחר יום 

זרים )איסור עבירה עפ"י חוק עובדים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

        ____________________ 

 מת המצהירחתי                 

 דין-אישור עורך

 

 דירשמ רשא. _________, ר.מ ד"עו, _______________, בפני פיעוה, ________ ביום כי, לאשר ניירה

 עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי מוכרה, ' ____________גב/מר____________,  ברחוב

 דלעיל תצהירו נכונות אישר, כן יעשה לא אם קוחב הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר

 .בפני ועלי וחתם

 

        ____________________   

בד מת עורך הדיןחתי                                                             
בל

יון 
לע



16 

 

           כבודל

 ("העירייה"ת טייבה להלן: עיריי

 

 א.נ., ג.

 

 והצהרת המשתתף הצעה

באזור  307/303ביצוע עבודות סלילה כביש, תאורה, מים, ביוב ופיתוח בכביש  – 05/2020מכרז פומבי מס'  

 תעשייה בעיר טייבה 

 

 הצהרה והתחייבות  

 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את  .1

 ו/או העלולים להשפיע עליה. בביצוע העבודה כל הגורמים הקשורים 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים  .2

כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה  לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג

 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .3

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  לבצע את העבודה שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו 

איננה מתחייבת להיקף העבודות אשר יוזמנו מאיתנו והיא  ע לנו ואנו מסכימים לכך שהעירייהידו  .4

רשאית לשנות את היקפן, לתוספת או הפחתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הגבלה שהיא 

 וללא שינוי בתמורה. 

הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .5

   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןהעבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .6

יום ם( )ששי 60ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .7

ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, )ששים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו 60ההצעה למשך 

  דין.  כלפי -עלפי המכרז ו/או -והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 

חוזרת, -משום הצעה בלתיכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .8

מחייב ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 בינינו לביניכם. 

 

מציא את כל נ ,הודעתכםימים ממועד )שבעה(  7תוך בהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .9

לרבות ההסכם, חתום כדין,  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו המסמכים והאישורים שעלי

בדערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים. 
בל

יון 
לע
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במסמכי מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .10

, תהא העירייה זכאית העבודות בהתאם להצעתנו נמלא אחר התחייבותנו לביצועו/או לא המכרז 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש שלושת אלפים חמשת מאות  ש"ח( )ובמילים:  3,500₪לסך של 

ין, ועד למועד המצאת כל י, לפי הענבמסמכי המכרזבגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים 

האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. 

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .11

פי דין או הסכם -כל מניעה עלאין ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 

 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 

 

 חתימה:______________________  _______ _________תאריך _

 

 

 

  במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת

 את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו. 

 

 

 אישור עורך דין

 

 ונחתמוכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו מאשר כי ההצעה  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ

 המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד__________________, ו ____ידי ה"ה ____________-על

 מיותר(. ת ה*)מחק א _______________

 

 

 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________

 

 

 

בד 
בל

יון 
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 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים: 

 

 

 לשימוש בודק התיק בלבד     מציע ידי ה-ולמילוי הפרטים על X-ב לסימון

 

 אין  / יש    ______ מסמכי המכרז )לרבות עדכונים למכרז, ככל שיש(

 

 אין  / יש         ההצע______ 

 

   ברשם הקבלנים______ העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום 

 אין / יש     בהזמנה להציע הצעות( 4.1)סעיף   

 

 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ תיאור ניסיון קודם )סעיף 

 

 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ המלצות )סעיף 

 

 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.3______ ערבות בנקאית )ס' 

 

 אין  / יש   )א( בהזמנה להציע הצעות(4.4ספרים )ס' ור על ניהול איש______ 

 

 אין / יש     )ב( בהזמנה להציע הצעות(4.4______ תצהיר )ס' 

 

 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.5______ תעודת עוסק מורשה )ס' 

 

 אין  / יש  בהזמנה להציע הצעות( 4.6נתונים בדבר התאגיד )ס' תאגיד: ______ ל

 

 

 

 שם המשתתף: ___________

 

 כתובת: ____________ טל: ____________

 

 איש קשר: _______________

 

 חתימה וחותמת: ______________ תאריך: ___________

בד       
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בעיר  באזור התעשייה 307/303סלילת כביש, תאורה, מים, ביוב ופיתוח בכביש לביצוע  חוזה

 טייבה

 2020בשנת  ב_________ ביום _____________שנערך ונחתם 

   

 

 ת טייבה עיריי בין:   

  40400טייבה  1ת.ד.     

 "(העירייה)להלן: "    

     

 מצד אחד;            

 

 ______________________________ לבין:   

    ______________________________ 

  "(הקבלן)להלן: "    

 מצד שני;            

 

 

ילת כביש, תאורה, מים, ביוב ופיתוח בכביש לסל עבודות ביצוענת ביהעירייה מעוני :הואיל

כמפורט בחוזה  _______לתב"ר מס'__ בהתאם באזור התעשייה בעיר טייבה  307/3030

 "(;העבודות" או "העבודה: "להלן)זה 

 

 ; העבודותלביצוע   05/2020מס' פומבי והעירייה פרסמה מכרז   והואיל:

 

וכתב  לאחר בדיקה מעמיקה הציע לבצע את העבודות בהתאם למפרטים והקבלן מצהיר כי והואיל:

מסמכי המכרז הנ"ל ולפי המחיר הכלולים במסמכי המכרז הנ"ל ובהתאם ליתר  הכמויות 

 כמפורט בהצעתו; 

 

ה ראש העיריי_______, המליצה בפני __וועדת המכרזים של העירייה, בהחלטתה מיום _ והואיל:

על הצעתו של הקבלן והמליצה להתקשר עימו בחוזה לביצוע העבודות הנ"ל, כך שהעירייה 

בכפוף לתנאים המפורטים בחוזה זה הכל  הסכימה להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודה,

 להלן; 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:     

 

 כללי  -פרק א' 

 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו שהמסמכים  .2

בד  :  לשם הקיצור "החוזה"יחד כולם 
בל

יון 
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כל מסמכי המכרז )לרבות ההזמנה להציע הצעות והצעת / הצהרת הקבלן וכל המסמכים,  

אשר צורפו להצעתו של הקבלן(. 

 נוסח ערבות בנקאית  -נספח א'  

 קבלן האישור על קיום ביטוחי  -נספח ב'  

 מפרט –נספח ג'  

 כתב כמויות  -נספח ד'  

 הגדרות ופרשנות  .3

 

הפירוש או המשמעות המפורטים בטור  להלן בטור הימני בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים 

 השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת: 

 

 המשמעות    המונחים  

 

 ת טייבה.עיריי   העירייה"" 

 

כל  כל העבודות שעל הקבלן לבצע לצורך חוזה זה, ובכלל זה "העבודות"

בנספחים להסכם זה, וכפי שתוזמנה העבודות המפורטות 

מהקבלן, מעת לעת, עפ"י הזמנות עבודה וכמפורט בחוזה זה 

 להלן. 

       

חיו, מורשיו המוסמכים, והקבלן, עובדיו, של לרבות נציגי הקבלן""

 . ותבביצוע העבודמטעמו הפועל בשמו או  ולרבות כל קבלן משנה

 

לצורך מתן הוראות לקבלן העירייה כנציגה מי שייקבע על ידי  המנהל""

לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי בהתאם לחוזה זה ו

כל עוד לא יימסר לקבלן בכתב אחרת חוזה זה.  העירייה לצורך

 יהיה המנהל מר חאלד ג'באלי.

 

, אשר בו מבוצעות העבודות על ידי העירייה בכתב מי שימונה "איש הקשר" או "המפקח"

  חלק ממנה. לפקח על ביצוע העבודה או כל

 

לרבות כל תוספת שתתווסף בכתב הכמויות, הסכומים הנקובים  "התמורה"

לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולרבות כל הפחתה 

 שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.  

בד 
בל
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אין ולא היתה שליטה בהם, לקבלן פעולה, אירוע או נסיבות אשר עליון""כח 

מראש, ואשר אין מקורם ברשלנותו ו/או  לצפותוכן לא יכול היה 

 במחדלו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש כי "אינתיפאדה" ו/או סגר  

ו/או מחסור בחומרי בנין ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת 

שיונות להעסקתם של פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות יר

ו/או  ו/או תנאי אקלים מיוחדים ו/או תלות באספקת ציוד

 .יהוו אירוע כח עליון לאחומרים מחו"ל, 

 

 הצהרות הקבלן .4

 

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  

  

הינו  כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילו הוא בעל כל האישורים הדרושים לביצוע העבודות 4.1

רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג הנדרש לביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכי אלה יישארו 

שך כל תקופת ההסכם. בתוקף במ

   

הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים  4.2

ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך 

התקופה שנקבעה לכך בחוזה.  

 

ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו  מניעה להתקשרותו בחוזה זה לקבלןאין  4.3

לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

 

, חוזה זה ונספחיו, וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהיריםלרבות הוא קרא את המכרז ונספחיו  4.4

 . ומוסכמים עליוברורים 

   

 

התחייבויות הקבלן  .5

 

מובהר כי הכמויות שבכתב הכמויות הן בגדר אומדנה בלבד והקבלן יבצע את כל העבודה  5.1

הנדרשת וכן כי העירייה רשאית לשנות את היקף העבודה, לתוספת או הפחתה, ללא כל הגבלה.



 הקבלן יספק את כל כח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור.  5.2

 

קצב התקדמות העבודות ויקיים כל הוראה של על לשבועיים אחת לפחות  הקבלן ידווח למנהל 5.3

המנהל בעניין העבודות ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת. 

בד 
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ניסיון בביצוע העבודות יהיו בעלי בהתאם להסכם זה  עבודותההעובדים אשר יעסקו בביצוע כל  5.4

 ובעלי כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין, ככל שנדרשים. 

    

 

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח  .6

 

המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה  והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונ 

 אחרי כל הוראותיהם, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

 

 

 עבודהניהול יומן  .7

 

, שבוצעו מדי יום ביומווירשום בו את פרטי העבודות "( היומןעבודה )להלן: "הקבלן ינהל יומן  7.1

כל פרט חריג במהלך העבודה או בתנאיה מספר הפועלים שעסקו בביצוע העבודות באותו יום, 

  ביומן זה. וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום

 

רת תהווה תנאי להעב, בעירייה, כשהם חתומים על ידי איש הקשר לעירייהמסירת היומנים  7.2

   התמורה לקבלן בתום ביצוע העבודות.

 

 

 הסבת החוזה וקבלני משנה  .8

 

החוזה, או כל חלק ממנו, ביצוע  לאחר את ו/או להעביר או למסורו/הקבלן אינו רשאי להסב  8.1

וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת העירייה, מראש 

ובכתב. אולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי 

חר.  שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לא



מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת העירייה  8.2

קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק. להפעלת מראש ובכתב 

 

קבלן משנה אשר יוצע על העסקת ת לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, ליהעירייה תהא רשא 8.3

סיון יהנ, ציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולתכי בכל מקרה י ידי הקבלן, ואולם מובהר

  כשם שנדרש ממנו עצמו. לביצוע העבודותוהרישיונות המתאימים 

 

נתנה העירייה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה  8.4

זה חבות כלשהי על העירייה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החו

ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, 

בדשלוחיהם ועובדיהם. 
בל
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ביצוע בבכוונתו להעסיק היה משנה אשר יפרטי כל קבלן הקבלן יציג בפני המנהל והמפקח  8.5

עבודות. המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה ה

 -ו 8.1על פי שיקול דעתם המוחלט. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהאמור בסעיפים שהיא, 

 להסכם זה.  16

 תפקיד וסמכויות המפקח  .9

 

המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב  9.1

ידי הקבלן  החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, טיב המלאכה הנעשית על

בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל 

הוא.  ואת הוראותיו



 כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה, תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.  9.2

 

 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .10

 

ראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הו 10.1

אחרת בהם,  יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז כמפורט להלן: 



א. תוכניות.

ב. כתב כמויות.

ג. נוסח  המכרז והחוזה.

ד. המפרט הטכני.

ה. כל מסמך אחר שיצורף על ידי העירייה למסמכי המכרז.  

  

אחת מהוראות החוזה  ת וכיוצא באלה בין הוראגילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות  10.2

להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או 

שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב 

המנהל היא הקובעת.במקרה כזה הוראת בדבר.  הוראות בכתבלו למנהל והמנהל ייתן 

 

הוראות, לרבות  ותתוך כדי ביצוע העבוד מזמן לזמן להמציא לקבלן םהמנהל או המפקח רשאי 10.3

תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות 

 . 37כספית יחולו הוראות סעיף 

 

 העדר יחסי עובד מעביד  .11

בד 
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קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין העירייה לבינו או לבין כל אדם  מובהר בזה כי הקבלן משמש 

המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל,  אחר

ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי העירייה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק 

ו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את העירייה בגין כל הוצאה על ידו או הפועל מטעמ

 ייגרמו לה בשל כך. או הפסד אשר או נזק 

 

 בדיקות מוקדמות  .12

 

איזור ביצוע בדק את  רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי חוזה זה 

שים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה העבודות והחומרים הדרו וטיב את כמויותהעבודות בפועל, 

י ביצוע העבודות ערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתרמ םמיקולביצוע העבודות, 

 את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיווכן 

  בחוזה זה. 

 

ביצוע  .13

 

וראות הסכם זה, המפרט וכתב הכמויות ובהתאם מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לההקבלן  

הקבלן כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים עוד מצהיר  נהל ו/או המפקח.להוראות המ

לחוזה וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה 

 כלשהי ביישומם.  

 

 אישורים  .14

 

שיונות וההיתרים יאת כל הרות לפני תחילת ביצוע העבוד ולהמציא למפקחהקבלן מתחייב לקבל  14.1

ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת  ותעל פי דין לביצוע העבוד הדרושים

להלן.  20, לרבות אישור על קיום ביטוחים, כמפורט בסעיף העבודה

 

הורות על ביצוע חלק  או ללתכולת העבודות העירייה רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות  14.2

מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 

תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.  לעיל 14.1דרישות הרשויות המוסמכות האמורות בס"ק  14.3

 לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה. הקבלן למען הסר ספק, 

  

 צוות הניהול  -השגחה מטעם הקבלן  .15

  

הקבלן מתחייב כי בכל צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין  15.1

בד(, בעל "העבודה"מנהל  להלן:) 1988 -לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 
בל

יון 
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ותן לעבודה נשוא חוזה רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמה

.זה



הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה  15.2

 זה. 

 

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי העירייה בכתב  15.3

 הקבלן.למנהל העבודה או מי מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו ויחייבו את 

 

 הרחקת עובדים  .16

 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם  

אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף /או ל ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה והמועסק ע

אם הסכימה העירייה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם 

שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 . ותהעבודה או בביצוע העבוד

 

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה  .17

 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר  17.1

ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ובאמצעי הזהירות הדרושים לביטחונו ולנוחותו של הציבור, בכל 

מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי  הוראה 

ת כלשהי. מצד רשות מוסמכ

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יקיים הקבלן שמירה במקום העבודה ויגדר את אתר ביצוע  17.2

 העבודות, במשך כל תקופת הביצוע ועד להשלמתן המלאה ולקבלת העבודות ע"י העירייה. 

 

 נזק לגוף או לרכוש  .18

 

וא, שייגרמו תוך לכל נזק או אבדן מכל סוג שה בלעדית בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי 18.1

או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק  ןאו בקשר עמ ותכדי ביצוע העבוד

ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים 

 למניעתם.  

 

בית ב לתביעה העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא 18.2

בדמשפט ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות 
בל
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אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום 

 ה. הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על יד

 

גין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי ב הקבלן ישפה את העירייה על כל סכום שתחויב לשלם 18.3

. נדרשה העירייה לשלם סכום כלשהו בפסק לעירייהכולל הוצאות כלליות שיגרמו  18.1סעיף קטן 

דין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר 

למה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא בהן יאליו, ישפה אותה הקבלן על כל סכום שש

. העירייה תהא רשאית לעכב 20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של בקשר לדרישה האמורה

תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור, 

 עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה. 

 

ה הקבלן ישפה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנח 18.4

במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן 

או שבוצעו ע"י מי מקבלני  תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר

 . המשנה שלו

 

ו, העירייה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונ 18.5

בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העירייה 

להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של 

 חברות הביטוח של הצדדים. 

 

 נזקים לעובדים ולשלוחים  .19

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  

בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודות 

הבדק, לרבות נזק שנגרם לעובד העירייה, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני 

 הם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. משנה ועובדי

העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן  

בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

 העירייה. 

 

 ביטוח על ידי הקבלן  .20

 

הקבלן יבטח, לפני תחילת העבודה, על חשבונו מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן ע"פ חוזה זה,  20.1

 הוא, לטובתו ולטובת העירייה יחדיו: 

לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שהובא לאתר  ותאת העבוד 20.1.1

בדהעבודה לצורך העבודה, לרבות החומרים שנרכשו וסופקו על ידי העירייה, בין 
בל
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שהובאו למקום העבודה ובין שלא, במלוא ערכם, מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אבדן 

 למשך תקופת ביצוע העבודה. 

במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות  מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם 20.1.2

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, עובדי הקבלן, קבלני 

משנה ועובדיהם, העירייה, עובדיה, הפועלים מטעמה וכל אדם אחר הנמצא 

 בשרותה. 

להיות  הביטוחים אשר אותם יקיים הקבלן במשך כל תקופת החוזה וכל עוד עלולה 20.1.3

חתימתו של חוזה זה ובמשך מיום  -כלפיו אחריות שבדין בקשר לחוזה, ובכלל זה 

 במשך כל תקופת הבדק הקבועה בחוזה, הינם: כל תקופת החוזה וכן 

ביטוח ציוד ומתקנים המשמשים את הקבלן לביצוע העבודות, במלוא  20.1.3.1

 ערכם על בסיס ערך כינון. 

לרבות חומרים, ציוד רי העבודות, ביטוח העבודות המתבצעות באת 20.1.3.2

 .  בעלות כינונם ומתקנים המהווים חלק מן העבודות

בגבול אחריות שלא  ביטוח נזקים לרכוש שעליו עובדים ולרכוש סמוך 20.1.3.3

 .  מערך החוזה 1%יפחת מ 

ביטוח עלויות נוספות הנגרמות עקב נזק או אירוע מבוטח, בגבול אחריות  20.1.3.4

 מערך החוזה. 10%שלא יפחת מ 

טוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/או הנובע מביצוע בי 20.1.3.5

ש"ח )ארבעה   4,500,000. העבודה בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של

ש"ח )שמונה מליון  8,000,000סך של ( לתובע, למקרה ווחצי מליון ש"ח

 לתקופה. ש"ח( 

ועסקים ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המ 20.1.3.6

פני מ על ידי הקבלן, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודות נשוא המכרז

שלא יפחתו מסך של כל תאונה או נזק שייגרם להם, בגבולות האחריות 

  לאירוע ולתקופת ביטוח. $ 5,000,000.-לתובע ומסך של  $ 1,500,000.-

 

ולמעט  ל מי מטעמהכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה וכית הביטוח יובפוליס 20.1.4

 .  כלפי מי שגרם לנזק בזדון

בד פוליסות הביטוח יכללו סעיף אחריות צולבת.   20.1.5
בל
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יכלל סעיף המחייב את חברת יבכל הפוליסות תיכלל העירייה כמבוטח נוסף ו 20.1.6

-או אי יום מראש ובכתב, לפני מועד ביטול הביטוח 60 לעירייה הביטוח להודיע 

 .  יסהחידושו או שינוי לרעה של תנאי הפול

עבור כל הפוליסות, ולתשלום  הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח 20.1.7

 .  ככל שתידרשנה ההשתתפויות העצמיות

 

המהווה דרישה מנמלית, הקבלן מתחייב  לחוזה 'בנספח פוליסות הביטוח תהיינה על פי המפורט ב 20.2

להתאים את הביטוחים ע"פ שיקול דעתו ורשאי להטיב את הכיסויים הביטוחים, ע"פ שיקוליו, 

חברת הביטוח על ת חתימבכפוף לתנאי לכניסת חוזה זה לתוקף ולביצוע העבודות סעיף זה הנו 

  הנ"ל וללא הסתייגויות.  'בנספח 

 

לפני תחילת העבודות את פוליסות הביטוח או העתק נאמן למקור  הקבלן מתחייב להמציא למנהל 20.3

וכן את הקבלות על תשלום דמי הביטוח מיד עם ביצוע כל הן, את אישור קיום הביטוחים, של

 תשלום. 

 

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש  20.4

את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של לעשותה על ידי העירייה כדי לממש 

 העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידה. 

 

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה או שלא  20.5

 קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, תחולנה ההוראות הבאות: 

עשר( ימים, להתקשר )חמישה  15 העירייה רשאית, לאחר שנתנה לקבלן התראה של 20.5.1

דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי הצמדה, את בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם 

 לפי חוזי הביטוח. 

בצירוף  על הקבלןבכך יחולו כל הוצאותיה , 20.5.1עשתה העירייה כאמור בסעיף  20.5.2

רשאית, לפי שיקול דעתה, לנכות כל היא  תהיה ו 20%הוצאות תקורה בשיעור של 

סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי 

. חיוב חוזה אחר או לפי דין, ורשאית היא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת

זה ייחשב כחוב פסוק של הקבלן לעירייה וזו תהיה רשאית לגבות אותו בכל אמצעי 

  תמצא לנכון, לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית. ש

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי  20.5.3

 . להטיל על העירייה חבות כלשהי

בד 
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הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח העבודות וכן יישא בכל נזק  20.6

ו/או מחדל של הקבלן שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של שיגרם לעבודה עקב מעשה 

 הקבלן. 

 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה על פי  20.7

הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי יהא הפוליסות, 

 שיגרם לו עקב זאת.  העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר



לעיל וכל סכום שייתבע ע"י  19 -ו 18סעיפים ם של הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוח 20.8

 העירייה בגין סעיפים אלה  ייחשב כחוב פסוק.

 

 פיקוח על ידי העירייה  .21

 

או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי  לעירייהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  

מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו 

 כלפי העירייה למילוי תנאי החוזה. 

 

 גישת המפקח לאתר העבודה  .22

 י ביצוע העבודות תרהקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לא 

עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, מבוצעת ולכל מקום אחר שבו 

 חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 

הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על  

 את על חשבון הקבלן.  העבודות על פי חוזה זה וז

 

 שיונות ותשלום אגרות ימתן הוראות, קבלת ר .23

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין,  

 שיונות ותשלום מסים ואגרות. ילרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת ר

 

 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים  .24

 

24.1  שלא יפריע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפגע הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא

לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 

השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את 

האמור לעיל. 

בשימוש השוטף באתר ל זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות תוך פגיעה מינימלית בכל 24.2

העבודות וכל הפרעה כאמור, תתואם מראש עם המנהל, תקבל את אישורו ותבוצע בהתאם 

בדלהנחיותיו. 
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היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון  24.3

 ם פיצויים. ההפרעה, לרבות תשלו

 

 תיקון נזקים למובילים  .25

 

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב,  

לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי ביצוע 

הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה 

העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או 

 כאמור. תשתיות רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב

 

 הגנה על עצים וצמחיה  .26

 

העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי  יהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתר 

העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 

העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה והעירייה תחליט על העתקתם, יחולו על 

 הקבלן. 

 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן  .27

 

 ו ודה, את ההשגחה עליהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העב 

 וכל דבר אחר הכרוך בכך. לצרכי הובלתם ואמצעי התחבורה 

 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה  .28

 

תוך  ותהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבוד 28.1

שיון או היתר לפי כל דין, יהמועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר

 חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום או היתר, כאמור. 

 

יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה,  ותלביצוע העבוד 28.2

מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ובשום  1959 -התשי"ט

 ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 

 

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה  28.3

 המפקח.   ןנאותים באתר העבודה, לשביעות רצו

 

בדים באתר העבודות, ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה הקבלן לא יהיה רשאי להלין עו 28.4

בד של חוזה זה. 
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 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .29

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים, והדברים האחרים  29.1

 הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

קנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמת 29.2

הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של 

המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד 

 או המתקן. 

יוד המפורטות בכתב הכמויות ממקורות חלקים מכמויות הצהזכות לספק  מובהר כי לעירייה 29.3

תשולם התמורה בגין  לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יסופק ציוד כאמור,אחרים באופן עצמי, 

 העבודה בלבד, כפי שייקבע ע"י המנהל. 

 ציוד, חומרים ומתקנים באתר העבודה  .30

 

לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות 30.1

העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר 

החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 

 חשבונו. 

לטיבם של חומרים וציוד אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח  30.2

כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או 

חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול 

דעתו הבלעדי. 

 

 טיב החומרים והמלאכה  .31

 

דשים, מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים ח 31.1

בכתב הכמויות, בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז ובכמויות מספיקות.

כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יהיה בהתאם לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיים ו/או  31.2

לפני ביצוע כל  לדרישות מכון התקנים הישראלי. כל הוצאות הבדיקות הנדרשות חלות על הקבלן.

עבודה ימסור הקבלן למפקח דוגמאות של החומר, אשר בהם מתכוון הקבלן לעשות שימוש. 

הקבלן יעשה את כל הסידורים ויאפשר למהנדס לערוך ביקורות לחומרים ולעבודה בגמר כל שלב 

ושלב. 

 

קח, הקבלן יזמין ביקורת של מכון התקנים ו/או מעבדה מוסמכת אחרת, אשר תאושר ע"י המפ 31.3

 לפי דרישת המפקח ועל חשבונו של הקבלן. 

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על  31.4

בדידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור 
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אישור לטיבם של חומרים שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה 

 המובאים מאותו מקור. 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן  - סופקו מוצרים מסוימים על ידי העירייה 31.5

לגבי טיבה של העבודה. 

 

  ותהתחלת ביצוע העבוד .32

 

שייקבע על ידי העירייה בהוראה בכתב שתיקרא "צו מועד עבודות בההקבלן יתחיל בביצוע  32.1

, וימשיך באופן שוטף ורצוף, במהלך כל "(צו התחלת עבודה" –)לעיל ולהלן  עבודה"התחלת 

 תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו. 

לאחר התאריך הנקוב בצו תחילת העבודה ימים  14תוך עבודות בהלא התחיל הקבלן בביצוע  32.2

ן כתאריך תחילת העבודה, רשאית העירייה לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבל

 בשל כך.  לעירייהולתבוע מהקבלן פיצוי על כל נזק שיגרם 

 

 עדיפות בביצוע לפי הוראות המפקח  .33

 

המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה,  33.1

או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא, והקבלן מתחייב לבצע 

 העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. את 

מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום  33.2

 העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. 

 

  ותהעבוד יניקוי אתר .34

 

הקבלן ישמור כל אתר בו תבוצע עבודה נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל  34.1

 ביצוע העבודות. 

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ  34.2

 לאתר העבודה.  

 

ו, כל מכשול או מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונ 34.3

 סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.  

פינוי פסולת ע"י הקבלן יהיה רק לאתר מורשה כחוק להלן "האתר" הקבלן יציג למפקח את  34.4

 אישור האתר

 

 אי ביצוע העבודה כסדרה  .35

 

וזאת אף  באופן ו/או בתדירות שנקבעו, ו/או כל חלק ממנה אם הקבלן לא יבצע את העבודה 35.1

פיצוי מוסכם  קבלן לעירייהישלם הר קבלת הודעה מן העירייה לבצע את העבודה כנדרש, לאח
בד
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יום של איחור בביצוע העבודה בגין כל  ש"ח( 3500שלושת אלפים חמש מאות ש"ח )בסך של 

  כנדרש ו/או בהשלמתה, על פי קביעת המפקח. 

המינימאלי שניתן לצפותו מראש הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי  35.2

  . בגין אי ביצוע העבודה כראוי

מכל סכום שיגיע לקבלן,  35.1העירייה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף  35.3

בכל זמן שהוא, לפי החוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך 

ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו אחרת. תשלום הפיצויים או ביצוע 

 להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 

העירייה, נוסף על האמור , רשאית 35.1במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור בסעיף  35.4

נות שאושרו על ידי הוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חשבוובכל  35.3בסעיף קטן 

 המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות כנדרש. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית. 

שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של העירייה לכל סעד או תרופה על פי החוזה  35.5

 בגין אי ביצוע העבודה כאמור. ו/או על פי כל דין 

 

  בתקופת הבדק תיקונים .36

 

על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך  36.1

תקופת הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע 

העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של 

תקופת הבדק לגבי כל אחת וש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי. העירייה או תוצאה משימ

( חודשים מתום השלמת הביצוע של אותן עבודות בהתאם 12מהעבודות תהיה בת שנים עשר )

לחוזה זה על ידי הקבלן.   

או לבצעם מחדש מיד, הכול לפי ן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור הקבלן יהא חייב לתק 36.2

 ות רצונו. דרישת המפקח ולשביע

 

 שינויים  .37

 

ה, לאיכותה, סוגה, גודלה יעל שינוי ביחס הנוגע לאופי בכל עתלקבלן  רשאי להורותיהיה המנהל  37.1

 או לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנה, וכן להורות על פיצול העבודה בין מספר קבלנים

   )להלן: "פקודת שינויים"(, לרבות לאחר הוצאת צו התחלת עבודה.

ערכם על ידי מהנדס העירייה, שווים/ כ"פקודת שינויים" ייקבע  פקח עבודה/מוצרשר המיא 37.2

שניתנה  /תוספתבהתחשב בערכם של עבודה/מוצר דומים כמפורט בכתב הכמויות ובהנחה

 לגביהם על ידי הקבלן.  

מניעת ספק מובהר כי ל שינויים.המיום מתן פקודת יום  30המפקח יקבע את ערך השינויים תוך  37.3

 קבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. אין ה

הוראה מהוראות הקבלן  מובהר כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה ובשל כך לא קיים 37.4

החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת לתמורה ו/או להארכת 

בד מועד להשלמת העבודות. 
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 תקופת החוזה  .38

 

מצו התחלת עבודה שיוצא ע"י החל  חודשים( 5) חמישה חודשים סכם זה נערך לתקופה שלה

תקופת ההסכם יהיה על הקבלן להשלים עד תום ( ומודגש כי "ההסכםתקופת "להלן: המפקח )

 את הביצוע של כל העבודות המפורטות במפרט )נספח ג' להסכם(.

 

 כללי  -שכר החוזה  .39

 

תמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה הקבלן זכאי לתמורה, אשר תועבר ב 39.1

 ות.משרד הפנים לצורך ביצוע העבודמנהל המים ומנהלת הביוב לרבות לעירייה מאת 

 למשך כל תקופת העבודה )להלן: "התמורה"(. "גב אל גב"לאמור תשלום כללי של  39.2

 

 תכולת מחירים  .40

 

בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות הפעולות  40.1

 וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: 

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  40.1.1

 לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה. 

 תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'.  40.1.2

ר אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידו 40.1.3

 אתר העבודה. 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות  40.1.4

הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי העירייה, המוצרים והציוד  40.1.5

ריקתם וכן הסעת עובדים האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופ

 לאתר וממנו. 

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם  40.1.6

 והגנה עליהם עד למסירתם. 

מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים  40.1.7

 לשם כך. 

 העבודה לפי התוכניות.  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל 40.1.8

  לאתר מאושר. ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו 40.1.9

דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס,  40.1.10

 בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שלטים.  40.1.11

בד הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  40.1.12
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 . לעירייההוצאות הכרוכות במסירת עבודה  40.1.13

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.  40.1.14

 תשלום עבור בדיקות מעבדה מוסמכת.  40.1.15

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק  40.1.16

 ותיקונים בתקופתו. 

 רווחי קבלן.  40.1.17

ת המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל יתר ההוצאו 40.1.18

כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל 

זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד. 

   

 .מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה, מכל סוג ומין למען הסר ספק 40.2

 

 תנאי תשלום  .41

 

בתום כל שלב בביצוע העבודות )בהתאם לשיקול דעתו של המפקח( יגיש הקבלן חשבון בגין  41.1

העבודה שבוצעה באותו שלב. 

וישולם לאישורו  והמנהל, וככל שאושר יועבר לגזבר העירייה בדק על ידי המפקחיהחשבון י 41.2

    , כנגד חשבונית מס כדין.החשבון על ידי הגזבר מתום החודש בו אושריום  60לקבלן תוך 

או באמצעות  התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלן 41.3

. המחאה שתימסר לידי הקבלן

 

ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים  41.4

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו

   

 ערבות לקיום החוזה  .42

 

במועד חתימת חוזה זה,  לעירייהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן  42.1

אלף  חמש מאות ושישים, מיליון) ובמילים:  ₪ 1,560,000בסך ערבות בנקאית בלתי מותנית 

₪)  .

להסכם זה ותוקפה יהיה ליום  'אנספח בנוסח המחירים לצרכן,  בות תהיה צמודה למדדהער 42.2

, לפי דרישת העירייה, עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הקבלן לפי ותוארך  2021.30.03

 המכרז.

בד הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.   42.3
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דלעיל ו/או לא האריך את  42.1לא עדכן הקבלן את סכום הערבות בהתאם לאמור בסעיף  42.4

תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא המציא ערבות בדק בהתאם להוראות הסכם זה, 

 יהווה הדבר, כלעצמו, עילה לחילוט הערבות. 

כל ההוצאות  ולכיסוי של הלפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטח מבלי 42.5

והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או 

שיפוצים וההשלמות, ההתיקונים,  ,כל ההוצאות, וכן להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה

או למי  לעירייהזק והפסד העלול להיגרם כל נכן במהלך העבודה שהעירייה תעמוד בהן, ו

 מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. 

בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם  42.6

והתשלומים  אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

את הערבות  ימים 7ך הקבלן חייב להשלים תו כאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה

 הקבוע לעיל. סכום כך שתהא ב

חולטה הערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי  42.7

דלעיל.  42.2 -ו 42.1העירייה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיפים 

 

 

 קיזוז  .43

 

העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו  

או על פי כל דין. או על פי כל חוזה אחר שבין הצדדים קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה 

 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. 

 

 וע על ידי העירייה ביצ .44

 

כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע  44.1

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או העירייה ואשר נמנע מלציית להן 

 על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה העירייה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים. 

 

העירייה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה  44.2

כהוצאות כלליות. שייחשבו  20%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

לפני מתן לעיל  44.1לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות האמורות בסעיף  העירייה 44.3

 לקבלן. ימים  10של מראש התראה 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות העירייה לגבות את  44.4

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 
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 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות  .45

 הימנעות העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל 45.1

אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד 

 מהתנגדות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 

הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא  45.2

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

ור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה או מטעמה לא יפגעו כל וית 45.3

בזכויותיה של העירייה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד 

 הקבלן, ולא ייחשבו כוויתור מצד העירייה על זכות מזכויותיה. 

 

 שינוי החוזה  .46



אין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.  46.1

 החוזה כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.  46.2

 

 הודעות  .47

כל הודעה שתישלח לפי  .הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט להלן 

 ממסירתה למשרד הדואר. שעות  72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 הקבלן:____________________     עיריית טייבה  העירייה:  

  1ת.ד.    

  __________________              40400טייבה    

 

 סמכות מקומית  .48

בתי המשפט המוסמכים מבחינה מקומית לדון בסכסוכים הקשורים הצדדים מסכימים ביניהם כי  

 רק אלו שבנתניה ו/או כפ"ס. בחוזה זה הינם 

 

 

 ביול  .49

 הוצאות ביול הסכם זה, אם יחולו, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.  
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 :2020 היום ________בחודש _________בשנתולראיה באו הצדדים על החתום   

 

 

  ___________________  ___________________ 

 הקבלן         העירייה    

 

       

 דין-ר עורךאישו

 

אני הח"מ ___________________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ וכן 

"( אשר חתמו על חוזה זה בצירוף חותמת התאגיד" מנהלי____________ )להלן:______________ 

   כל דבר ועניין.עם עיריית טייבה, ל התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרות

 

________________ 

  עו"ד 
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 ' לחוזה אנספח       / ביצוע נוסח ערבות בנקאית לחוזה

 

 

     _______________ 

 תאריך        

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 ערבות בנקאית לחוזה : הנדון    

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

דשים(, בתוספת הפרשי שקלים ח מיליון, חמש מאות ושישים אלף)במילים:  ₪ 1,560,000, עד לסך של

"(, שתדרשו מאת הפרשי הצמדההנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "הצמדה למדד 

בכביש סלילת כביש, תאורה, מים, ביוב ופיתוח לביצוע עבודות  05/2020להסכם מס' המבקשים בקשר 

 בעיר טייבה.  307/303

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

יה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יה

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית 

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

 ה ולמחקר כללי.  משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק -" מדד"

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

הפרשי ( יהיו "המדד היסודי"להלן: )האחרון ממועד חתימת ההסכםהמדד החדש עלה לעומת המדד 

 ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   30.03.2021 שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 בכבוד רב,         

 

בד _________________________
בל

יון 
לע



40 
 

 אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן -נספח ב' לחוזה

 

______________ 

 תאריך  

 לכבוד 

 "(העירייה" להלן: ת טייבה )עיריי

 

 א.ג.נ. 

 אישור על קיום ביטוחים של ______________ )"הקבלן"(  הנדון:

בעיר  באזור התעשייה 307/303כביש, תאורה, מים, ביוב, ופיתוח בכביש סלילת ביצוע עבודות בגין 

 )"העבודות"( טייבה 

 )"המכרז"(        05/2020מס' על פי מכרז  

 

חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"
בלניות, עבודות ק  פוליסות ביטוח( "הקבלן")להלן:                             ח.פ.  _____________________

במלואם ואנו מתחייבים  והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים   חבות מעבידיםוצד שלישי 
 ותיום מתאריך חידושם, את עותקי הפוליס 15בזאת להמציא לכם, מיד עם הפקתם ולא יאוחר מאשר תוך 

והמתייחסת  לקבלןו ניהנאמנים למקור וכן עותקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת המוצאת על יד
 .2012"(. הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט העבודותהחוזה )להלן: "נשוא  עבודותל
 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הקבלן, העירייה, קבלני המשנה וכל  הבאים מכוחם של אלו מפני 
 אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 
 ביטוח כדלקמן:הביטוח כולל פרקי 

 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח עבודות קבלניות :  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על  
 טעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן.עבודות אשר תבוצענה על ידי המזמין או מי מ

 
 ש"ח..____________ - שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1
 נזק ראשון.

 

הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק מסכום  10%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2
 ראשון.

 

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין או לכל צד  .1.3
 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%שלישי שהוא, עד לסך של 

בד 
בל

יון 
לע
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חים אחרים יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של  מהנדסים ומומ .1.4
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 ראשון.
 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.5

 

חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף  12הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.6
 חודש נוספים 12תקופת תחזוקה " רגילה " של 

 

ולמעט  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה  .1.7
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

  4,500,000.-הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של ביטוח אחריות חוקית כלפי 
 חודשים(. 12לתקופה )  ₪  8,000,000.-ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

ין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד יצויבפוליסה  .2.1
 שלישי.

 
לעיל ובכל הוראה אחרת, מצוין במפורש בפוליסה כי העירייה,  2.1לפגוע באמור בסעיף  מבלי  .2.2

 כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי פגיעה באיכות הסביבה ו/או זיהום סביבתי ו/או הרעלה.  .2.3
 

 קים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן.הפוליסה מכסה, בין היתר, נז .2.4

כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' המכוסה ע"י  .2.5
 פוליסת צד ג'.

 

 .כנגד מזמין העבודה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.6

 

 יבוטל חריג לרעד או הסרה או החלשה של תמיכה. .2.7

 

, ולמעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה .2.8
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

 
בד 
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ים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובד
לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של  ₪ 20,000,000לתובע ולסך של  ₪  4,0000,000בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .3.1
 

עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם הביטוח חל על כל  .3.2
 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 

כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' המכוסה ע"י  .3.3
 פוליסת צד ג'.

 

, ולמעט  העירייההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .3.4
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:  .4
 

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .4.1
 

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי  . 4.2
 כך שהוא כולל גם את העירייה, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה.רכב, הורחב 

 
 המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הוא העירייה. .4.3

 
במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .4.4

על  לעירייה נודיעם כן אלא א ע"פ הודעת המבוטח וגם או העירייה, ובאופן אוטומטי, בהתאם
יום לפני כניסת הביטול )שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נוכוונת

 .או אי החידוש לתוקף
 

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .4.5
עה, במכתב בדואר רשום, על היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הוד

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 
 

בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  . 4.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,  –למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו  –בפוליסה 

ות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסוד
מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, 
חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, 

עלי חיים, אופניים או רכוש של העירייה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, ב
 תושביה, יישוביה או בעלי העסקים שבתחום שיפוטה שבו פועל הקבלן. 

 
כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  . 4.7

וף ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גSUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי 

 מי שגרם לנזק בזדון.
 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  . 4.8
בדהמקרה העירייה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם 
בל

יון 
לע
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היה ידוע לעירייה, שלעניין זה מוגדר כראש העירייה או גזבר העירייה או הממונה על 
 הביטוחים בעירייה והודעה על כך נמסרה למבטחים תוך זמן סביר מעת שנודע לה על כך.

 
כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  . 4.9

שהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל מגבילה בדרך כל
 וכלפי העירייה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לעירייה הינ

"ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי 
בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה  שמבטחי העירייה האחרים יחויבו להשתתף

 הנערכת לפי החוזה.
 

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .4.10
 

הקבלן התחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי החוזה ולשלם במועד את כל  . 4.11
 תתפויות עצמיות במידה ותדרשנה.הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן הש

 
המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .4.12

לקיום ההתקשרות בין הקבלן לעירייה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים העירייה לא 
 היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 
 
 
 
 

 כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. הפוליסות . 4.13
 
 
 

 :ולראייה באנו על החתום
 
 
 
 

_______________ _________ _______________ _______________ 
 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 

04/03/2020 זרכמ
דף מס':     001 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.001
02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ      

                2,898.00 .תינכת יפל ע"וש וא ר"מ   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.1.002

                  615.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.003
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

                   25.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.004
וא ןייטשרקא תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס      

                   25.00 .ע"ש ר"מ   
      
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.1.005
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

                    6.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.006
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

                1,212.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.007
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

                   19.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.008

                1,175.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     40.1.009
דוסי ללוכ(  .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

                   37.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
1.04 קרפ 1.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12976   .../002 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     002 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
תיארפ ןבאמ םיבכרומ )דבוכ( םיכמות תוריק     40.2.001
יפל תימוקמ טקל ןבאמ .ןוטב בגו דחא דצמ      
שאר דוביע ,דוסי :ללוכ .02-ב ןוטבה גוס .טרפ      
בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ םע ןוטבמ ריק      
,םיזקנ ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה      
,ןנכתמה תשירד יפל םינבאה תרישק ,םירפת      

                  615.00 בע לכ ,לוחיכ ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.2.002
,'מ 0.7 דעו 10.2 -מ הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת תוברל      

                  185.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ריקה שאר ק"מ   
      
יבוע ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.2.003
.'מ 1 לעמ בחורו מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ      

                   87.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויז ללוכ ריחמה ק"מ   
םיכמות תוריק 2.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

04 קרפ 04 כ"הס          
קובץ: 12976   .../003 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     003 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.1.001
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

                  209.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 1.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס          
קובץ: 12976   .../004 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     004 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.001
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                  308.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.002

                  247.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.003

                    3.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.004
תומכ רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

                  332.00 .ק"מ 001 לעמ ק"מ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.1.005

                  216.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.006
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

                  308.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל ר"מ   
1.15 קרפ 1.15 כ"הס          

      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.2.001

                3,076.00 .הרגא םולשת ללוכ ק"מ   
      

                3,815.00 . דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.002
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.003

                7,383.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
2.15 קרפ 2.15 כ"הס          

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.001
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

                3,076.00 .ק"מ 000,01 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
      
      
      
      
      

3.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../005 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     005 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.002
,רחא הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ      

                1,108.00 . )קודיהו ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.003
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

                2,461.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
3.15 קרפ 3.15 כ"הס          

      
6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.001

                   94.00 .'מ 0.2 דע קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.002

                  505.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.003

                  142.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      
001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.004

                   94.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  3 גרד מ"ס רטמ   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.005
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

                   19.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.006
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

                    3.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.007
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

                   19.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
      
      
      

6.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../006 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     006 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.008
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

                   19.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
6.15 קרפ 6.15 כ"הס          

      
9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.001

                   13.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.002

                   13.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.003
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

                  862.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.004
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

                    6.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.005
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

                   37.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

                1,230.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.006
9.15 קרפ 9.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15 קרפ 15 כ"הס          
קובץ: 12976   .../007 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     007 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 5.73 צ"את     52.1.001

                4,492.00 .01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.1.002

                4,492.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.003

                4,492.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
1.25 קרפ 1.25 כ"הס          

      
2.25 ק ר פ  2.25 ק ר פ  ת ת       
      

                4,492.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.2.001
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.2.002

                8,983.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
2.25 קרפ 2.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

25 קרפ 25 כ"הס          
קובץ: 12976   .../008 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     008 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  9.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכבו רטוק לכב םימל םירזיבא את קוריפ     57.9.001
וא\ו ףוגמה קוריפ תוברל ויקלח לכ לע קמוע      
י"ע ושרדייש םיקלח תרבעה ,רחא רזיבא      
רשואמ קחרמ לכלו םוקמ לכל דיגאת\תושרה      
מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ יולימ ,קוחכ      
דע תולעת יולימל יטרדנטס טרפל םאתהב      
יולימ , הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמ ינפל רטמל      

                    4.00 הכרדמה וא שיבכה הנבמל דע MSLC ב 'חי   
תונוש 9.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ יווק 75 כ"הס          
יחרזמ קלח 303 שיבכ כ"הס        

קובץ: 12976   .../009 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     009 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.001
02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ      

                2,461.00 .תינכת יפל ע"וש וא ר"מ   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.1.002

                  492.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.003
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

                   25.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.004
וא ןייטשרקא תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס      

                   25.00 .ע"ש ר"מ   
      
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.1.005
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

                    6.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.006
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

                  678.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.007
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

                   49.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.008

                  862.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     40.1.009
דוסי ללוכ(  .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

                   37.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
1.04 קרפ 1.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12976   .../010 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     010 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
תיארפ ןבאמ םיבכרומ )דבוכ( םיכמות תוריק     40.2.001
יפל תימוקמ טקל ןבאמ .ןוטב בגו דחא דצמ      
שאר דוביע ,דוסי :ללוכ .02-ב ןוטבה גוס .טרפ      
בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ םע ןוטבמ ריק      
,םיזקנ ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה      
,ןנכתמה תשירד יפל םינבאה תרישק ,םירפת      

                2,461.00 בע לכ ,לוחיכ ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.2.002
,'מ 0.7 דעו 10.2 -מ הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת תוברל      

                  431.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ריקה שאר ק"מ   
      
יבוע ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.2.003
.'מ 1 לעמ בחורו מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ      

                  172.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויז ללוכ ריחמה ק"מ   
םיכמות תוריק 2.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

04 קרפ 04 כ"הס          
קובץ: 12976   .../011 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     011 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.1.001
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

                  185.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 1.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס          
קובץ: 12976   .../012 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     012 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.001
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                  308.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.002

                  216.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.003

                    3.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.004
תומכ רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

                  185.00 .ק"מ 001 לעמ ק"מ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.1.005

                  185.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.006
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

                  247.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל ר"מ   
1.15 קרפ 1.15 כ"הס          

      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.2.001

                2,769.00 .הרגא םולשת ללוכ ק"מ   
      

                8,245.00 . עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.002
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.003

                5,045.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
2.15 קרפ 2.15 כ"הס          

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.001
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

                2,092.00 .ק"מ 000,01 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
      
      
      
      
      

3.15.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../013 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     013 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.002
,רחא הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ      

                7,691.00 . )קודיהו ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.003
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

                1,354.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
3.15 קרפ 3.15 כ"הס          

      
6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.001

                   46.00 .'מ 0.2 דע קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.002

                  247.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.003

                   70.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      
001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.004

                   19.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  3 גרד מ"ס רטמ   
      
םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.6.005

                    1.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע םינוש  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.006
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

                    9.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.007
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

                    2.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.008
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

                    9.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      

6.15.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../014 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     014 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.009
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

                    9.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
6.15 קרפ 6.15 כ"הס          

      
9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.001

                   13.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.002

                   13.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.003
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

                  383.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.004
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

                   13.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.005
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

                   32.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

                  191.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.006
9.15 קרפ 9.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15 קרפ 15 כ"הס          
קובץ: 12976   .../015 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     015 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 5.73 צ"את     52.1.001

                1,970.00 .01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.1.002

                1,970.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.003

                1,970.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
1.25 קרפ 1.25 כ"הס          

      
2.25 ק ר פ  2.25 ק ר פ  ת ת       
      

                1,970.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.2.001
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.2.002

                3,938.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
2.25 קרפ 2.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

25 קרפ 25 כ"הס          
קובץ: 12976   .../016 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
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יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     016 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  9.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכבו רטוק לכב םימל םירזיבא את קוריפ     57.9.001
וא\ו ףוגמה קוריפ תוברל ויקלח לכ לע קמוע      
י"ע ושרדייש םיקלח תרבעה ,רחא רזיבא      
רשואמ קחרמ לכלו םוקמ לכל דיגאת\תושרה      
מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ יולימ ,קוחכ      
דע תולעת יולימל יטרדנטס טרפל םאתהב      
יולימ , הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמ ינפל רטמל      

                    3.00 הכרדמה וא שיבכה הנבמל דע MSLC ב 'חי   
תונוש 9.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ יווק 75 כ"הס          
יחרזמ קלח 703 שיבכ כ"הס        

קובץ: 12976   .../017 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     017 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יברעמ קלח 903 שיבכ 30 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.001
02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ      

                1,293.00 .תינכת יפל ע"וש וא ר"מ   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.1.002

                  259.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.003
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

                   19.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.004
וא ןייטשרקא תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס      

                   19.00 .ע"ש ר"מ   
      
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.1.005
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

                    6.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.006
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

                  401.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.007
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

                   19.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.008

                  524.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     40.1.009
דוסי ללוכ(  .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

                   62.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
1.04 קרפ 1.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

04 קרפ 04 כ"הס          
קובץ: 12976   .../018 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     018 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יברעמ קלח 903 שיבכ 30 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.001
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                  308.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.002

                  124.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.003

                    1.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.004
תומכ רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

                  130.00 .ק"מ 001 לעמ ק"מ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.1.005

                  155.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.006
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

                  155.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל ר"מ   
1.15 קרפ 1.15 כ"הס          

      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.2.001

                1,016.00 .הרגא םולשת ללוכ ק"מ   
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.002

                1,477.00 . ק"מ 000,01 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.003

                3,261.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
2.15 קרפ 2.15 כ"הס          

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.001
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

                1,293.00 .ק"מ 000,01 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
      
      
      
      

3.15.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../019 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     019 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יברעמ קלח 903 שיבכ 30 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.002
,רחא הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ      

                   32.00 . )קודיהו ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.003
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

                1,046.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
3.15 קרפ 3.15 כ"הס          

      
6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.001

                   32.00 .'מ 0.2 דע קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.002

                  492.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.003

                   92.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.004
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

                    6.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.005
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

                    1.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.006
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

                    6.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.007
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

                    6.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
6.15 קרפ 6.15 כ"הס          

      
קובץ: 12976   .../020 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     020 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יברעמ קלח 903 שיבכ 30 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.001

                   13.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.002

                   13.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.003
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

                   94.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.004
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

                   32.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

                   37.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.005
9.15 קרפ 9.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15 קרפ 15 כ"הס          
קובץ: 12976   .../021 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     021 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יברעמ קלח 903 שיבכ 30 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 5.73 צ"את     52.1.001

                1,970.00 .01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.1.002

                1,970.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.003

                1,970.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
1.25 קרפ 1.25 כ"הס          

      
2.25 ק ר פ  2.25 ק ר פ  ת ת       
      

                1,970.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.2.001
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.2.002

                1,970.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
2.25 קרפ 2.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

25 קרפ 25 כ"הס          
קובץ: 12976   .../022 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     022 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

יברעמ קלח 903 שיבכ 30 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  9.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכבו רטוק לכב םימל םירזיבא את קוריפ     57.9.001
וא\ו ףוגמה קוריפ תוברל ויקלח לכ לע קמוע      
י"ע ושרדייש םיקלח תרבעה ,רחא רזיבא      
רשואמ קחרמ לכלו םוקמ לכל דיגאת\תושרה      
מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ יולימ ,קוחכ      
דע תולעת יולימל יטרדנטס טרפל םאתהב      
יולימ , הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמ ינפל רטמל      

                    2.00 הכרדמה וא שיבכה הנבמל דע MSLC ב 'חי   
תונוש 9.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ יווק 75 כ"הס          
יברעמ קלח 903 שיבכ כ"הס        

קובץ: 12976   .../023 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     023 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

בויב יווק תחנה 40 הנבמ
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ח ר ה  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרזחהו ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.1.010
קוריפ תללוכ הדובעה .ותומדקל בצמה      
תובכש יתשב רוזיפו עצמ תקפסא ,טלפסא      
.דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס 02 לש      
לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש      
קוליס ללוכ דרפנב תוקדוהמ ןהמ תחא      

                  800.00 .תלוספ רטמ   
      
ינכמ  רוסמ י"ע טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.1.020
תללוכ הדובעה .ותומדקל בצמה תרזחהו      
יולימ ,רמוח תקפסא ,טלפסא קוריפו רוסינ      
םיעצמ תובכש 2 -ב רוזיפ ,רונצה לעמ לוח      
תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס 15 יבועב      
מ"ס 5 יבועב דחא טלפסא תבכש,דרפנב      

                   50.00 .תלוספ קוליסו תוקדוהמ רטמ   
      
הדובעה .םיגוסה לכב ףוציר תחנהו קוריפ     51.1.030
,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח רוזיפו הקפסא תללוכ      
תקפסאו מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש      
קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב תופצרמ      

                   40.00 . בושיל ץוחמ תלוספ קוליסו ר"מ   
      
-8 01 יבועב רתאב קוצי 02 -ב ןוטב חטשמ     51.1.040
לזרב תשר תוברל ,תוכרדמו םיליבשל מ"ס      
02/02  לכ םיקחרמב מ"מ 8 רטוקב עלוצמ      
,עצממ תיתשת תרדסהו הקפסה , מ"ס      
ינפ תקלחה ,תוינבת ,הקודיה ,ריחמב ללוכש      
,"רטפוקילה"ה י"ע טלמ תפסות םע ןוטבה      
תעינמל "גנירויק"ב סוסירו הקפסה תוברל      

                  120.00 .שרדנכ םיקשימ עוצבו ןוטבה ינפ תוקדסה רטמ   
      
םיגוסה לכמ היח רדגו םיחמצו םיחיש תריקע     51.1.050
,התירכ לולכת הדובעה .תודובע עוציב ךרוצל      
ץוחמ תלוספ יוניפו םזגה תקחרהו הריקע      

                    8.00 . בושיל 'חי   
      
דומעה ללוכ ,םירורמת לש ריהז קוריפ     51.1.060
םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל םתנכהו      
וא בושיה םוחתב חקפמה וילע הרויש      
תלוספ יוניפ רחאל תלוספה קוליסו ,םתבכרה      

                    3.00 .רשואמ 'חי   
      

                   32.00 'פמוק . ונוקיתו ןוטב/ןבא ריק תיצח 51.1.070
      
      

1.15.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../024 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     024 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

בויב יווק תחנה 40 הנבמ
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'א גוס עצמ קודיהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     51.1.080
קר עצובי הז ףיעס : הרעה . והשלכ יבוע לכב      
דיגאתה סדנהמ תאמ בתכב הארוה יפל      

                1,900.00 . הדובעה ןמויב םשרייו ק"מ   
טלפסאו הנכה תודובע 1.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 כ"הס          
קובץ: 12976   .../025 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     025 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

בויב יווק תחנה 40 הנבמ
בויב יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויב יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.010
תוברל ,"NS-8" "בויבל הבע" חישק יס.יו.יפ      
ןוטב תביצח ,םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה      
עצמ ,רחא גוסמ חטשמ לכו טלפסא וא      
יוסיכ ,רוניצל ביבסמו לעמ לוח תפיטעו      
לכ ןכו הרופח המדא יפדוע קוליס ,קדוהמ      
רטוקב .םיטרפמו תוינכותל םאתהב רתיה      

                   20.00 . 'מ 52.1 דע קמועב ,מ"מ 061 רטמ   
      
בויב יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.020
תוברל ,"NS-8" "בויבל הבע" חישק יס.יו.יפ      
ןוטב תביצח ,םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה      
עצמ ,רחא גוסמ חטשמ לכו טלפסא וא      
יוסיכ ,רוניצל ביבסמו לעמ לוח תפיטעו      
לכ ןכו הרופח המדא יפדוע קוליס ,קדוהמ      
רטוקב .םיטרפמו תוינכותל םאתהב רתיה      

                  360.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1 -מ קמועב מ"מ 061 רטמ   
      
בויב יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.030
תוברל ,"NS-8" "בויבל הבע" חישק יס.יו.יפ      
ןוטב תביצח ,םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה      
עצמ ,רחא גוסמ חטשמ לכו טלפסא וא      
יוסיכ ,רוניצל ביבסמו לעמ לוח תפיטעו      
לכ ןכו הרופח המדא יפדוע קוליס ,קדוהמ      
רטוקב .םיטרפמו תוינכותל םאתהב רתיה      

                  280.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1 -מ קמועב מ"מ 002 רטמ   
      
בויב יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.040
תוברל ,"NS-8" "בויבל הבע" חישק יס.יו.יפ      
ןוטב תביצח ,םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה      
עצמ ,רחא גוסמ חטשמ לכו טלפסא וא      
יוסיכ ,רוניצל ביבסמו לעמ לוח תפיטעו      
לכ ןכו הרופח המדא יפדוע קוליס ,קדוהמ      
רטוקב .םיטרפמו תוינכותל םאתהב רתיה      

                  630.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1 -מ קמועב מ"מ 002 רטמ   
      
בויב יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.050
תוברל ,"NS-8" "בויבל הבע" חישק יס.יו.יפ      
ןוטב תביצח ,םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה      
עצמ ,רחא גוסמ חטשמ לכו טלפסא וא      
יוסיכ ,רוניצל ביבסמו לעמ לוח תפיטעו      
לכ ןכו הרופח המדא יפדוע קוליס ,קדוהמ      
רטוקב .םיטרפמו תוינכותל םאתהב רתיה      

                   80.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2 -מ קמועב מ"מ 002 רטמ   
      

2.75.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../026 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
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יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     026 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

בויב יווק תחנה 40 הנבמ
בויב יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בויב יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.060
תוברל ,"NS-8" "בויבל הבע" חישק יס.יו.יפ      
ןוטב תביצח ,םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה      
עצמ ,רחא גוסמ חטשמ לכו טלפסא וא      
יוסיכ ,רוניצל ביבסמו לעמ לוח תפיטעו      
לכ ןכו הרופח המדא יפדוע קוליס ,קדוהמ      
רטוקב .םיטרפמו תוינכותל םאתהב רתיה      

                   20.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2 -מ קמועב מ"מ 002 רטמ   
      
בויב יווק תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.070
וא RDS 1.71 וא 01 גרד EP-001 תורונצמ      
וא/ו הריפח ללוכ 994 י"ת ,רשואמ ע"ש      
'מ 62.1 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב הביצח      
יולימו לוח תפיטע ,דופיר ללוכ 'מ 7.15 דעו      

                   30.00 . רזוח רטמ   
      
בויב יווק תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.080
וא RDS 1.71 וא 01 גרד EP-001 תורונצמ      
וא/ו הריפח ללוכ 994 י"ת יפל ,רשואמ ע"ש      
'מ 62.1 -מ קמועב מ"מ 522 רטוקב הביצח      
יולימו לוח תפיטע ,דופיר ללוכ 'מ 57.1 דעו      

                  190.00 . רזוח רטמ   
      
בויב יווק תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.090
וא RDS 1.71 וא 01 גרד EP-001 תורונצמ      
וא/ו הריפח ללוכ 994 י"ת יפל ,רשואמ ע"ש      
'מ 67.1 -מ קמועב מ"מ 522 רטוקב הביצח      
יולימו לוח תפיטע ,דופיר ללוכ 'מ 52.2 דעו      

                  350.00 . רזוח רטמ   
      
בויב יווק תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.2.100
וא RDS 1.71 וא 01 גרד EP-001 תורונצמ      
וא/ו הריפח ללוכ 994 י"ת יפל ,רשואמ ע"ש      
'מ 62.2 -מ קמועב מ"מ 522 רטוקב הביצח      
יולימו לוח תפיטע ,דופיר ללוכ 'מ 57.2 דעו      

                   20.00 . רזוח רטמ   
      
הדובעה .בויב רוביח עוציבל שרגמל הסינכ     57.2.110
היח רדג וא/ו ןוטב ריקל תחתמ הרידח תללוכ      

                   74.00 .ותמדקל בצמה תרזחהו רצחה תחיתפ ,'וכו 'חי   
      

                  100.00 .תורוניצ ביבס ןוטב תפיטע רטמ  57.2.120
      
      
      
      
      

2.75.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../027 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     027 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

בויב יווק תחנה 40 הנבמ
בויב יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
-8" רטוקב בויב וק רוביח רובע ריחמ תפסות     57.2.130
רוחה תותיס תוברל תמייק הרקב תחושל 6"      
רודיס ,רוניצל ביבסמ המיתס ,החושה ןפודב      

                    3.00 'פמוק .תומלשב "בוטר"ב הדובעה  
      
תוימורט תוחוש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.200
הקפסא תוברל ,מ"ס 001 רטוקב בויבל      
םע הקיצי לזרבמ הסכמו הרקת לש הנקתהו      
ינוניב סמועל ,"בויב" דועיו הייריעה למס      
רתיה לכ ןכו מ"ס 06 רטוקב )ןוט 5.21(      
היהת הנוילעה הילוחה .םיטרפמל םאתהב      
גיצנ תשירדל םאתהב ,הדבכ הרקת גוסמ      

                    2.00 . 'מ 52.1 דע קמועב  . דיגאתה 'חי   
      
תוימורט תוחוש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.210
הקפסא תוברל ,מ"ס 001 רטוקב בויבל      
םע הקיצי לזרבמ הסכמו הרקת לש הנקתהו      
ינוניב סמועל ,"בויב" דועיו הייריעה למס      
רתיה לכ ןכו מ"ס 06 רטוקב )ןוט 5.21(      
היהת הנוילעה הילוחה .םיטרפמל םאתהב      
גיצנ תשירדל םאתהב ,הדבכ הרקת גוסמ      

                   18.00 . 'מ 57.1 דעו 'מ 62.1 -מ קמועב  . דיגאתה 'חי   
      
תוימורט תוחוש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.220
הקפסא תוברל ,מ"ס 001 רטוקב בויבל      
םע הקיצי לזרבמ הסכמו הרקת לש הנקתהו      
ינוניב סמועל , "בויב" דועיו הייריעה למס      
רתיה לכ ןכו מ"ס 06 רטוקב )ןוט 15.2(      
היהת הנוילעה הילוחה .םיטרפמל םאתהב      
גיצנ תשירדל םאתהב ,הדבכ הרקת גוסמ      

                   45.00 . 'מ 52.2 דעו 'מ 67.1 -מ קמועב  . דיגאתה 'חי   
      
תוימורט תוחוש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.230
הקפסא תוברל ,מ"ס 001 רטוקב בויבל      
םע הקיצי לזרבמ הסכמו הרקת לש הנקתהו      
ינוניב סמועל ,"בויב" דועיו הייריעה למס      
רתיה לכ ןכו מ"ס 06 רטוקב )ןוט 5.21(      
היהת הנוילעה הילוחה .םיטרפמל םאתהב      
גיצנ תשירדל םאתהב ,הדבכ הרקת גוסמ      

                   10.00 . 'מ 57.2 דעו 'מ 62.2 -מ קמועב  . דיגאתה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

2.75.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../028 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     028 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

בויב יווק תחנה 40 הנבמ
בויב יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוימורט תוחוש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.240
הקפסא תוברל ,מ"ס 521 רטוקב בויבל      
םע הקיצי לזרבמ הסכמו הרקת לש הנקתהו      
ינוניב סמועל ,"בויב" דועיו הייריעה למס      
רתיה לכ ןכו מ"ס 06 רטוקב )ןוט 5.21(      
היהת הנוילעה הילוחה .םיטרפמל םאתהב      
גיצנ תשירדל םאתהב ,הדבכ הרקת גוסמ      

                    1.00 . 'מ 52.3 דעו 'מ 67.2 -מ קמועב . דיגאתה 'חי   
      
תוימורט תוחוש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.250
הקפסא תוברל ,מ"ס 521 רטוקב בויבל      
םע הקיצי לזרבמ הסכמו הרקת לש הנקתהו      
ינוניב סמועל ,"בויב" דועיו הייריעה למס      
רתיה לכ ןכו מ"ס 06 רטוקב )ןוט 5.21(      
היהת הנוילעה הילוחה .םיטרפמל םאתהב      
גיצנ תשירדל םאתהב ,הדבכ הרקת גוסמ      

                    1.00 . 'מ 57.3 דעו 'מ 62.3 -מ קמועב . דיגאתה 'חי   
      
ינוציח לפמ רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.2.260
061 רטוק, ןוטב תפיטע ללוכ ,PORD גוסמ      

                    7.00 . קמוע לכב מ"מ 'חי   
      
ינוציח לפמ רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.2.270
רטוקב ,ןוטב תפיטע ללוכ ,PORD גוסמ      

                    1.00 . קמוע לכב מ"מ 002 'חי   
      
ינוציח לפמ רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.2.280

                    5.00 .קמוע לכב 6?" רטוקב ,הדלפ תורוניצמ 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החוש ריחמל תפסות     57.2.290
רטוקב לזרב תקצי הסכמו הדבכ הרקת רובע      
סמוע םוקמב )ןוט 04( דבכ סמוע ,מ"ס 06      
דועיו ,הייריעה למס םע )ןוט 52( ינוניב      

                   75.00 ."בויב" 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ החוש ריחמל תפסות     57.2.300
רטוקב לזרב תקצי הסכמו הדבכ הרקת רובע      
סמוע םוקמב )ןוט 04( דבכ סמוע ,מ"ס 06      
דועיו ,הייריעה למס םע )ןוט 52( ינוניב      

                    2.00 ."בויב" 'חי   
      
רובע רטוק לכב ןוטבמ החוש ריחמל תפסות     57.2.310

                    3.00 'מ 52.2 דע קמועב םייק וק לע הנקתה 'חי   
      
      
      
      

2.75.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../029 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     029 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

בויב יווק תחנה 40 הנבמ
בויב יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרגסמ רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.2.320
רטוקב דבכ הסכמו לזרב תקיצימ תעבורמ      
ביטב ע"ש וא ןמפלוו תרצות ,מ"ס 06      

                    5.00 'פמוק . ןימזמה תושירד יפל בותיכה םע ,רשואמ  
      
רטוק לכב לוטיבל תמייק בויב תחוש לוטיב     57.2.330
קוליסו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,קמוע לכבו      

                    6.00 . רתאב חקפמה וילא הרויש םוקמל תלוספה 'חי   
בויב יווק תחנהו הקפסא 2.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויב יווק 75 כ"הס          
בויב יווק תחנה כ"הס        

קובץ: 12976   .../030 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     030 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ח ר ה  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרזחהו ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.1.010
קוריפ תללוכ הדובעה .ותומדקל בצמה      
תובכש יתשב רוזיפו עצמ תקפסא ,טלפסא      
.דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס 02 לש      
לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש      
קוליס ללוכ דרפנב תוקדוהמ ןהמ תחא      

                  300.00 .תלוספ רטמ   
      
ינכמ  רוסמ י"ע טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.1.020
תללוכ הדובעה .ותומדקל בצמה תרזחהו      
יולימ ,רמוח תקפסא ,טלפסא קוריפו רוסינ      
םיעצמ תובכש 2 -ב רוזיפ ,רונצה לעמ לוח      
תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס 15 יבועב      
מ"ס 5 יבועב דחא טלפסא תבכש,דרפנב      

                  200.00 .תלוספ קוליסו תוקדוהמ ר"מ   
      
הדובעה .םיגוסה לכב ףוציר תחנהו קוריפ     51.1.030
,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח רוזיפו הקפסא תללוכ      
תקפסאו מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש      
קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב תופצרמ      

                  100.00 . בושיל ץוחמ תלוספ קוליסו ר"מ   
      
-8 01 יבועב רתאב קוצי 02 -ב ןוטב חטשמ     51.1.040
לזרב תשר תוברל ,תוכרדמו םיליבשל מ"ס      
02/02  לכ םיקחרמב מ"מ 8 רטוקב עלוצמ      
,עצממ תיתשת תרדסהו הקפסה , מ"ס      
ינפ תקלחה ,תוינבת ,הקודיה ,ריחמב ללוכש      
,"רטפוקילה"ה י"ע טלמ תפסות םע ןוטבה      
תעינמל "גנירויק"ב סוסירו הקפסה תוברל      

                   80.00 .שרדנכ םיקשימ עוצבו ןוטבה ינפ תוקדסה רטמ   
      
םיהבגה לכב םימלש םיצע תריקעו תתירכ     51.1.050
ץוחמ חטשהמ יוניפו רוב יולימ ,םוזיג ,תוברל      
ץעל סחייתמ הז ףיעס : הרעה . בושיל      

                   12.00 . הלעמו מ"ס 51 -מ רטוקב 'חי   
      
םיגוסה לכמ היח רדגו םיחמצו םיחיש תריקע     51.1.060
,התירכ לולכת הדובעה .תודובע עוציב ךרוצל      
ץוחמ תלוספ יוניפו םזגה תקחרהו הריקע      

                   20.00 . בושיל 'חי   
      
      
      
      
      

1.15.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../031 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
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יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     031 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'א גוס עצמ קודיהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     51.1.070
יפל עצובי הז ףיעס : הרעה . והשלכ יבועב      
לש השרומ גיצנ תאמ דבלב בתכב הארוה      

                  750.00 . דבלב ןוריע ימ דיגאת ק"מ   
טלפסאו הנכה תודובע 1.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 כ"הס          
קובץ: 12976   .../032 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     032 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
יעטק תחנה וא/ו תפלחהל םיפיעסה יריחמ      
:םיללוכ הדלפמ תורונצ      
      
ינסחממ םתלבוה ,תורוניצה תקפסא .1      
.2 .רוזיפו הקירפ ,הדובעה רתאל קפסה      
טלפסא וא ןוטב תביצח ,הביצח וא/ו הריפח      
,תורוניצה ךותיר .3 . רחא גוסמ חטשמ לכו      
רמוח וא םייטסלפ םיטרס י"ע הפיטע ןוקית      
םיפוטע הבש הפיטע התואב רחא      
לכבו ,םיכותירה ,תורוניצה ישאר:תורוניצה      
.איהש הביס לכמ הפיטעה העגפנ וב םוקמ      
תת םיווקל תחתמתורונצ תלחשה .4      
,למשח ,זוקינ,םימ יווק :ןוגכ םימייק םייעקרק      
,תויווזה לכ תיישעו .'וכו  בויב ,ןופלט ,כ"לט      
הלבוה ,הקפסא .5 ."םידמל"-ו תורוגיפה      
)לוח דופיר( וביבסמו רוניצל לעמ לוח תחנהו      
.7 .םישורדה םירזיבאה לכ תבכרה .6  .      
רוניצ קורפ .8 .וחנוהש םיווקה יוטיחו הפיטש      
רתאהמ וקוליסו עקרקהמ ותאצוה ,ןשי םייק      
ריחמ ,ףסונב .חקפמה תויחנהל ם אתהב      
תושורדה תודובעה לכ ללוכ תורוניצה תחנה      
רוביחל םידעוימה םינשיה תורונצה יוליגל      
. השדחה תשרל      
      
-------------- הדלפ תרנצ      
      
הפלחה וא/ו החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.1.010
,23/5" .ד.ע 01?" רטוקב הדלפ תורוניצ לש      
בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש      
קמועב חנומ )סוחד( ןיירושמ ןוטב תפיטע +      

                  350.00 .'מ 05.1 דע רטמ   
      
הפלחה וא/ו החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.1.020
,23/5" .ד.ע 8?" רטוקב הדלפ תורוניצ לש      
בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש      
קמועב חנומ )סוחד( ןיירושמ ןוטב תפיטע +      

                1,480.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
      
      
      
      
      

1.75.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../033 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
בל

יון 
לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     033 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הפלחה וא/ו החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.1.030
,23/5" .ד.ע 6?" רטוקב הדלפ תורוניצ לש      
בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש      
קמועב חנומ )סוחד( ןיירושמ ןוטב תפיטע +      

                  120.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
הפלחה וא/ו החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.1.040
,23/5" .ד.ע 4?" רטוקב הדלפ תורוניצ לש      
בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש      
קמועב חנומ )סוחד( ןיירושמ ןוטב תפיטע +      

                  380.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.050
ינפ לעמ( 04 לוידקס 2?" םינבלוגמ תורונצ      
C.P.A תינוציח הפיטע םע ,)חטשה      
תורצח ,םישיבכ תייצחב תיתבכש-תלת      
יחטשמ ,תויטרפ וא תוירוביצ תוניג ,םיתב      
,ןוטב :ןוגכ ,גוס לכמ םיפצורמ םיחטשמ ,אשד      
רואתב ליעל רומאה לכ ללוכ( 'וכו ףוציר      

                  300.00 .)םימ תרנצ תפלחה/תחנהל תודובעה רטמ   
      
------------ ינמז רוניצ      
      
רטוקב ןליטאילופמ ינמז םימ רוניצ תחנה     57.1.060
תיישעו עקרקה ינפ לע )6?"( מ"מ 061      
םירזיבאהו רוניצה .םינכרצל םיינמז םירוביח      
הדובעה .ןלבקה ידי לע וקפוסי םישורדה      
חטשל םירזיבאהו רוניצה תלבוה :לולכת      
רוקמל תורבחתה תיישע ,ןלבקה תוירחאב      
רוזיפ ,רתאב חקפמה י"ע עבקייש יפכ םימ      
תבכרה ,םיעטקב וא יאוותה ךרוא לכל רוניצה      
רוביחל דע שימג רוניצ עטק תחנה ,םירזיבא      
םינכרצה לכל םימ תמרזה ,)םימה דמ( ןכרצה      
תודובע תועצבתמ םהב םיעטקב רשא      
תודובעה לכ תיישעו םימה יווק תפלחה      
הניקת םימ תקפסא ךשמהל תושורדה      
םימה יווק תפלחה םויס םע ,םינכרצל הרידסו      
תא קרפל ןלבקה לע תודובעה לכ תמלשהו      
וא חטשהמ םתונפלו םירזיבאהו תורוניצה      

                  500.00 .אבה עטקב םהב שמתשהל רטמ   
      
      
      
      
      

1.75.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../034 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בד
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לע



מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     034 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפל היזיולט תמלצמב םימ תרנצ םוליצ     57.1.070
עוציב .א : תורעה               .טרפמה תושירד      
.רתאב חקפמהמ בתכב הארוה יפל םוליצה      
תליחת םרטב ןלבקה לעש ,הזב שגדומ .ב      
לע ןימזמה רושיא לבקל ,םיווקה םוליצ      

                1,950.00 . םוליצה תעצבמה הרבחה רטמ   
      
רטוק לכמ םייק םימ וק םע שדח םימ וק רובח      
תורונצ תקפסה :ללוכ ,אוהש גוס לכמו      
םימ תמירז תקספה,םישורדה םירזיבאהו      
ןוקית ,תמייק תרנצ יוליגו הריפח ,םזוקינו      
רתי לכ תיישעו ךותיר ,רוניצ עטק קוריפו      
.תושורדה תודובעה      
      
ףוגמ וא םימ וק םע 01?" שדח םימ וק ל"נכ     57.1.080

                    1.00 .רטוק לכב םייק 'חי   
      
ףוגמ וא םימ וק םע 8?" שדח םימ וק ל"נכ     57.1.090

                    4.00 .רטוק לכב םייק 'חי   
      
ףוגמ וא םימ וק םע 6?" שדח םימ וק ל"נכ     57.1.100

                    1.00 .רטוק לכב םייק 'חי   
      
םייק ףוגמ וא וק םע 4?" שדח םימ וק ל"נכ     57.1.110

                    2.00 .רטוק לכב 'חי   
      
וא םימ וקל 2?" דע רטוקב שדח םימ וק ל"נכ     57.1.120

                    8.00 .רטוק לכב םייק ףוגמ 'חי   
      
:תורעה      
      
ןלבקה לע םיאשדבו םינגב,תורצחב .1      
ונובשח לע םדוקה ובצמל חטשה תא ריזחהל      
.ךכ לע ףסונ םולשת אללו      
      
.'מ 05.1 קמועל דע וחנוי םימה יווק .2      
      
,םימוא ,םיגרב :ןוגכ ,רזע ירמוח לכ .3      
וקפסי 'וכו ןמש עבצ,ןתשפ,םימטא ,תופיטע      
.ונובשח לעו ןלבקה ידי לע      
      
םילכב ללכ ךרדב השעת הלעתה תריפח .4      
לכב וא ,םילבגומ תומוקמב םלוא, םיינכמ      
הריפחה השעית ,סדנהמה הרויש םוקמ      
אל םיידי תודובע רובעב .םיידי תדובעב      
.דרפינב םלושי      
      

1.75.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../035 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     035 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןובשח לע השעת רקובמה קודיהה תקידב .5      
הקידב לע הלעי אלש רפסמב םלוא ,ןלבקה      
תומכהמ עצוממב רטמ 001 לכב תחא      
.הלעתה ךרואל תללוכה      
      
תא קודבל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה .6      
הקידב תרזעב ןלבקה י"ע ושענש םיכותירה      
ררבתיו הדימב ,ןלבקה ןובשח לע תיפרגוידר      
תקידב לטות ןלבקה לע ןיקת וניא ךותירהש      
, ןוכנל אצמי ןימזמהש םיכותרה תומכ לכ      
.ןלבקה ןובשח לע ויהי תוקידבה לכ תולעו      
לכ שורדל ןימזמה לש ותוכזב עורגל ילבמ      
. ןלבקה ח"ע ויהי םינוקיתה לכש      
      
םיפוגמ      
    --------------------------------------------------  
      
רטוקב יליע ףוגמ תכרעמ תיישעו הקפסא     57.1.150
וא שיבכה ינפמ מ"ס 06 דע הבוגב ,01?"      
הדובע ץחלל ףוגמה תקפסא ללוכ ,הכרדמה      
תרצות ץוחו םינפ ליימא יופיצ םע 'מטא 61      
רטוקב ריווא םותסש ,ביטב ע"ש וא "לאפר"      
6-4 תבכרהו תרנצ ,ביגש ףוגמו םיאתמה      

                    3.00 . םלשומ טרפ תלבקל דע לכה ,תותשק 'חי   
      
רטוקב יליע ףוגמ תכרעמ תיישעו הקפסא     57.1.160
וא שיבכה ינפמ מ"ס 06 דע הבוגב ,8?"      
הדובע ץחלל ףוגמה תקפסא ללוכ ,הכרדמה      
תרצות ץוחו םינפ ליימא יופיצ םע 'מטא 61      
רטוקב ריווא םותסש ,ביטב ע"ש וא "לאפר"      
6-4 תבכרהו תרנצ ,ביגש ףוגמו םיאתמה      

                   12.00 . םלשומ טרפ תלבקל דע לכה ,תותשק 'חי   
      

                    2.00 6?" רטוקב ףוגמ רובע ל"נכ 'חי  57.1.170
      

                    3.00 4?" רטוקב ףוגמ רובע ל"נכ 'חי  57.1.180
      
)רוניצ ןוקיר( זוקינ תדוקנ      
    -----------------------------  
      
יליע למג טרפמל 8?" רטוקב עורז תפסות     57.1.190
8?" רטוקב ףוגמה תקפסא ללוכ ,רטוק לכב      
םירזיבא ,תרנצ ,'מטא 61 הדובע ץחלל      
טרפ תלבקל דע לכה ,תותשק 3-2 תבכרהו      

                    3.00 . םלשומ 'חי   
      
      

1.75.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../036 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     036 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יליע למג טרפמל 6?" רטוקב עורז תפסות     57.1.200
6?" רטוקב ףוגמה תקפסא ללוכ ,רטוק לכב      
םירזיבא ,תרנצ ,'מטא 61 הדובע ץחלל      
טרפ תלבקל דע לכה ,תותשק 3-2 תבכרהו      

                    2.00 . םלשומ 'חי   
      
יליע למג טרפמל 4?" רטוקב עורז תפסות     57.1.210
4?" רטוקב ףוגמה תקפסא ללוכ ,רטוק לכב      
םירזיבא ,תרנצ ,'מטא 61 הדובע ץחלל      
טרפ תלבקל דע לכה ,תותשק 3-2 תבכרהו      

                    3.00 . םלשומ 'חי   
      
תנקתה רובע ל"נה םיפיעסל ריחמ תפסות     57.1.220
יבג לע )טנרדיה( 3?" רטוקב הפירש זרב      

                   11.00 . תיליע םיפוגמ תכרעמ 'חי   
      
----------------- )תוחוש( םיאת      
      
םיפוגמל ןוטב יאת תבכרהו ,הלבוה ,הקפסא      
יוסכו הנקתה ,הריפח :ללוכ תוימורט תוילוחמ      
תבכרה :ללוכ 'מ 05.1 לש קמועל דע יפוס      
תקפסא,םנוטיבו תורקתהו םיסכמה תנקתהו      
תיישע )מ"ס 01( תיתחתב ץצח תחנהו      
קוליסו קדוהמ יולימ , הריפח ,ןוטב תרוגח      
םיסכמ .984 י"ת יפל תוילוחה,םירמוח יפדוע      
ינוניב סמועל הסכמ ןיממ )ןימזמה למס םע(      
"ןושמש" )ןוט 5.21 סמועל( לזרב תקצימ      
םע היהי הסכמה .ביטב ע"ש וא ןקלוו תרצות      
"םימ" דועי      
      

                    1.00 05 הסכמ םע 08 רטוקב את 'חי  57.1.250
      

                    2.00 05 הסכמ םע 06 רטוקב את 'חי  57.1.260
      
לזרב תקצי הסכמו הרקת רובע ריחמ תפסות     57.1.270
וא "וינבו רכמטילט" תרצות )ןוט 04 סמועל(      

                    3.00 .מ"ס 06-03 רטוקב ,ביטב ע"ש 'חי   
      
הקפסא רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.1.280
לזרב תקיצימ תעבורמ תרגסמ הבכרהו      
תרצות ,מ"ס 06-04 רטוקב דבכ הסכמו      
יפל בותיכה םע ,רשואמ ביטב ע"ש וא ןמפלוו      

                    3.00 'פמוק . ןימזמה תושירד  
      
      
      
      

1.75.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../037 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     037 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ישאר רונצב חתפ תיישע :ללוכ זוקינ תדוקנ      
2" ףוגמ ,לפינ תבכרה ,לפינ וא הפומ ךותיר      
תקידבו,ךותירל ביבס הפיטעה ןוקית ,קקפו      
.הלעפה תוניקת      
      
ללוכ דרפנ אתב 2" זוקינ תדוקנ תנקתה     57.1.290

                    2.00 )אתה ללוכ אל( םירזיבא תקפסא 'חי   
      
ללוכ דרפנ אתב 3" זוקינ תדוקנ תנקתה     57.1.300

                    1.00 )אתה ללוכ אל( םירזיבא תקפסא 'חי   
      
לופכ ןוילע יובכ זרב תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.1.310
    "?3X2, חתפ תיישע ,הריפח :תללוכ הדובעה  
תיתשורח תופעטסה תנקתה ,ישאר רונצב      
רונצו םינגוא 4" הדלפ תשק ,"עט" הנכומ      
,זרבה תבכרה ,'מ 4 דע לש ךרואב 4" הדלפ      
הפיטעה ןוקית ,ץרוטש דמצמו ןגמ עבוכ      
ףוליק ,עקרקה ךותב רשא רונצה לש וקלחב      
עקרקה ינפ לע טלובה ףוקזה לעמ הפיטעה      
לבוקמה ןווגב ןמש עבצ תובכש 2 -ב ותעיבצו      

                   25.00 .רמוח יפדוע תקחרהו יפוס יוסכ ,בושיב 'חי   
      
הריבש ןקתמ תנקתהו הקפסא רובע תפסות     57.1.320

                   25.00 . 4?" רטוקב 'חי   
      
.4" טנרדיה ףקז לע 2" ריוא תדוקנ תיישע     57.1.330
םירזיבאה לכו ריוא םותסש תקפסא :ללוכ      
,4" ףוקזה ןפודב חתפ תיישע ,םישורדה      
ףוגמ ,תויווז ,םילפנ תבכרה ,הפומ ךותיר      
עבצו םח תפז י"ע ןוקית ,2" ריוא םותסשו      
תעיבצ ,םיכותירה ושענ וב םוקמה תא ןמש      
ןמש עבצ תובכש 2 י"ע ל"נה םירזיבאה לכ      

                    4.00 . )בושיב לבוקמה יפל ןווגב( 'חי   
      
תקפסא ללוכ - םיתב ירובח וא תונכה תיישע      
יולגו הריפח :ללוכ םישורדה םירזיבאה לכ      
,ישאר רונצב חתפ תיישע ,רובחה םוקימ      
:ןוגכ םישורדה םירזיבאה לכ תבכרהו ךותיר      
,'וכו ,תויוז ,םירבעמ ,םיפוגמ ,םילפינ ,תופומ      
לכו םירטקה לכב תוגרבהו םיכותיר תיישע      
,הקראה יספ תבכרהו תקפסא ,תורונצה יגוס      
ןכרצה וק רובחו ישאר וקמ האיצי תיישע ללוכ      
דע תושורדה תודובעה רתי לכ תיישעו      
יפוס יוסכ ,שרדנכ םלשומ רובח תלבקל      
רובחל הנכה תיישע .םירמוח יפדוע תקחרהו      
.ןכרצה וקל תורבחתה אלל תיב      
      

1.75.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../038 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     038 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   72.00 4" דדוב תיב רובחל הנכה 'חי  57.1.350
      
,רובחל הנכה ללוכ ,תיב רובח תיישע ל"נכ      
ןכרצה וקל תורבחתהו הדידמ תכרעמ תיישע      
.םירזיבאה לכ תקפסה ללוכ רצחה ךותב      
SSALC-5 םימ דמ תנקתהו תקפסא ללוכ{      
}מ"רקל היצפוא םע      
      

                    3.00 2?" דדוב תיב רובח 'חי  57.1.360
      

                   33.00 4?" דדוב תיב רובח 'חי  57.1.370
      
ךותמ רטוק לכב הדידמ תכרעמ תקתעה     57.1.380
םייק רוניצל רוביחו שרגמה לובגל דע שרגמה      

                   12.00 . )דרפנב דדמיי רוניצה( 'חי   
      
: תיב ירובחו תונכה ףיעסל תורעה      
      
    --------------------------------------  
      
ריחמב םיתב ירובח וא תונכה תיישעב .א      
וחנוהש תורונצ יעטק ךרוא ןובשחב חקליי      
:ןמקלדכ רובחה רובע      
      
'מ 0.2 ךרואב רונצ דדוב רובח וא הנכהל .1      
'מ 0.4 ךרואב רונצ לופכ רובח וא הנכהל .2      
תחנה" יפיעסב וללכיי וחנויש רונצה ראש      
א"מ יפל "תורונצ      
      
ריחממ 01% לש תפסות םלושת ןלבקל .ב      
,םילושכמ תייצחב ךרוצ היהיו הדימב הדיחיה      
תביצח וא ,גוס לכמ רדג ןוקיתו קוריפ :ןוגכ      
.רובחה עוצב ךרוצל ריק וא רדג      
      
----------- רוויע ןגוא      
      
רוויע ןגוא םע ותריגסו ןגוא תמחלהו הקפסא     57.1.400

                    1.00 DTSB-8 ויהי םינגואה . 01?" רטוקב 'חי   
      
רוויע ןגוא םע ותריגסו ןגוא תמחלהו הקפסא     57.1.410

                    4.00 DTSB-8 ויהי םינגואה . 8?" רטוקב 'חי   
      
רוויע ןגוא םע ותריגסו ןגוא תמחלהו הקפסא     57.1.420

                    3.00 DTSB-8 ויהי םינגואה . 6?" רטוקב 'חי   
      
רוויע ןגוא םע ותריגסו ןגוא תמחלהו הקפסא     57.1.430

                    3.00 DTSB-8 ויהי םינגואה . 4?" רטוקב 'חי   
1.75.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 12976   .../039 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     039 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

םימ יווק תחנה 50 הנבמ
םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תללוכ הדובעה ,םייק ףוגמ אתו ףוגמ קוריפ     57.1.500
לכ קוליסו ןימזמה ינסחמל ףוגמה קוליס      
גיצנ וילע הרויש םוקמל םיפדועהו תלוספה      

                    8.00 'פמוק . תושרה  
      
הדובעה ,םייק םימ וק לע שא יוביכ זרב קורפ     57.1.510
ירוביחו םיכותיר ,םיכותיחה לכ תא תללוכ      
,הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה      

                    8.00 'פמוק . ןשיה זרבה קורפו םימ תריגס ללוכ  
      

                    7.00 . קקפ םע ,3-"4/3?" יח וק תריגסו קותינ 'חי  57.1.520
םימ תרנצ תחנהו הקפסא 1.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םימ יווק 75 כ"הס          
םימ יווק תחנה כ"הס        

קובץ: 12976   .../040 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     040 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

הרואתו למשח 60 הנבמ
. תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
. ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.006
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                2,700.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.1.013
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

                  150.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.028
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      
את דועי טוליש ללוכ ןוט 8 סמועל ינוניב      

                   25.00 .תרוקיבה 'חי   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     08.1.035
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

                2,500.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.059
021/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

                   88.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.1.077
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                2,800.00 .םידומעל הרידח רטמ   
ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס          

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.065
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.8      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10830215      

                   88.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ.רשואמ 'חי   
      

2.80.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../041 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     041 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

הרואתו למשח 60 הנבמ
. תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תדדובמ תרשרש רובע דומעל ריחמ תפסות     08.2.333
הסכמ רוביחל ,ןוליינ הפוצמ הדלפ לבכ וא      

                   88.00 .דומעל םירזיבא את 'חי   
      
רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז     08.2.374
021 הבוגב ,מ"ס 021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב      
רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,00013251      

                   88.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל תפסות     08.2.688
רפסמ תעבטה / תטירח םע עובצו ןוולוגמ      

                   88.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוא ףטש לעב ןנגוסמ תובוחר תרואת ףוג     08.3.545
םוינימולא ליפורפמ םישיבכ תראהל הובג      
תיכוכזמ חיוסיכ םע רטסאילופ תקבא יופיצב      
תוליצנ לעב דל לדומ, הפוקש תמסוחמ      
00061 םגד- ההובג עבצ תריסמו ההובג      
ע"ש וא שעג תרבח לש סונו יסקמ      
םע .טוו 061 הרונמ קפסהל 4044675-טקמ      
סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ      

                   88.00 .טלפמוק 'חי   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.580
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                2,700.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.3.630
םע תינכתב טרופמכ ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ      
תינבל שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש      
םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה      
דוסי תוברל טלפמוק תינכתב טרופמכ 'וכו      
הייזכרמה תודימ יפל החמוגו ןייוזמ ןוטבמ      
לכה שורדה לכו תינוציח תלדו הסכמ םע      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      

3.80.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../042 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     042 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

הרואתו למשח 60 הנבמ
. תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.3.632
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב      

                   10.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש, הסכמ,  
      
רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.3.649
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

                    2.00 'פמוק .תודע  
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.3.656
ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
,A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ םע      
    3KAPOC תרצות IXEGOS יקדהמ םע  
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      

                   88.00 .טלפמוק סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס          

      
ת ר ב ח -ן ו ט ב  ת ח מ ו ג  ת נ כ ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב -ל מ ש ח ה       
      
לש 01208IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.4.025
08 בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר"      
012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
, הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס      

                    2.00 סוסיב ,ןויז 'חי   
קזב-למשחה תרבח-ןוטב תחמוג תנכה 4.80 כ"הס          

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.5.040
טוח  תוברל חישק  C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל  מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
טרפמה יפל לכה תרנצל לעמ מ"ס 03לש      
טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

                2,000.00 .עוצב טרפ יפל ןכ ומכ 410.80 - ףיעס 80 רטמ   
      
      
      

5.80.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 12976   .../043 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     043 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

הרואתו למשח 60 הנבמ
. תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)י"ת יפל מ"מ 011 4" חישק רוניצ .858(  "4     08.5.155
    C.V.P ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס  
לכה )םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופהכישמ      
לש דחוימ טרפמ יפל  לכה  הנכומ  הריפחב      

                3,000.00 טרפו. 2701 קרפ קזב רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ     08.5.165
ןליפורפילופמ הכישמ   טוח  םע  מ"מ 05      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב      
טרדנטסתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ קזב      
    ....T. קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו  

                2,000.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ .2701 רטמ   
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.5.285
021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס      
יפל הדובעה קזב חוקיפב דמועה לעפממ      
2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב טרפמ      
A1  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ מ"ס 791/18/151 תודימב      

                   10.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
תרושקת תודובע 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

. תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס          
הרואתו למשח כ"הס        

קובץ: 12976   .../044 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 

04/03/2020 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     044 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

  
כ"הס  

יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 הנבמ   
  
04 קרפ 04 קרפ    
  
1.04 קרפ 1.04 קרפ תת     
  
םיכמות תוריק 2.04 קרפ תת     
  
04 קרפ 04 כ"הס    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 1.44 קרפ תת     
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
  
15 קרפ 15 קרפ    
  
1.15 קרפ 1.15 קרפ תת     
  
2.15 קרפ 2.15 קרפ תת     
  
3.15 קרפ 3.15 קרפ תת     
  
6.15 קרפ 6.15 קרפ תת     
  
9.15 קרפ 9.15 קרפ תת     
  
15 קרפ 15 כ"הס    
  
25 קרפ 25 קרפ    
  
1.25 קרפ 1.25 קרפ תת     
  
2.25 קרפ 2.25 קרפ תת     
  
25 קרפ 25 כ"הס    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
תונוש 9.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס    
יחרזמ קלח 303 שיבכ 10 כ"הס   
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     045 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

  
כ"הס  

יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 הנבמ   
  
04 קרפ 04 קרפ    
  
1.04 קרפ 1.04 קרפ תת     
  
םיכמות תוריק 2.04 קרפ תת     
  
04 קרפ 04 כ"הס    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 1.44 קרפ תת     
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
  
15 קרפ 15 קרפ    
  
1.15 קרפ 1.15 קרפ תת     
  
2.15 קרפ 2.15 קרפ תת     
  
3.15 קרפ 3.15 קרפ תת     
  
6.15 קרפ 6.15 קרפ תת     
  
9.15 קרפ 9.15 קרפ תת     
  
15 קרפ 15 כ"הס    
  
25 קרפ 25 קרפ    
  
1.25 קרפ 1.25 קרפ תת     
  
2.25 קרפ 2.25 קרפ תת     
  
25 קרפ 25 כ"הס    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
תונוש 9.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס    
יחרזמ קלח 703 שיבכ 20 כ"הס   
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     046 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

  
כ"הס  

יברעמ קלח 903 שיבכ 30 הנבמ   
  
04 קרפ 04 קרפ    
  
1.04 קרפ 1.04 קרפ תת     
  
04 קרפ 04 כ"הס    
  
15 קרפ 15 קרפ    
  
1.15 קרפ 1.15 קרפ תת     
  
2.15 קרפ 2.15 קרפ תת     
  
3.15 קרפ 3.15 קרפ תת     
  
6.15 קרפ 6.15 קרפ תת     
  
9.15 קרפ 9.15 קרפ תת     
  
15 קרפ 15 כ"הס    
  
25 קרפ 25 קרפ    
  
1.25 קרפ 1.25 קרפ תת     
  
2.25 קרפ 2.25 קרפ תת     
  
25 קרפ 25 כ"הס    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
תונוש 9.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס    
יברעמ קלח 903 שיבכ 30 כ"הס   
  
בויב יווק תחנה 40 הנבמ   
  
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
טלפסאו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת     
  
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12976   .../047 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     047 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

  
כ"הס  

בויב יווק 75 קרפ    
  
בויב יווק תחנהו הקפסא 2.75 קרפ תת     
  
בויב יווק 75 כ"הס    
בויב יווק תחנה 40 כ"הס   
  
םימ יווק תחנה 50 הנבמ   
  
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
טלפסאו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת     
  
תוכרדמו תובחרה םישיבכ תלילס 15 כ"הס    
  
םימ יווק 75 קרפ    
  
םימ תרנצ תחנהו הקפסא 1.75 קרפ תת     
  
םימ יווק 75 כ"הס    
םימ יווק תחנה 50 כ"הס   
  
הרואתו למשח 60 הנבמ   
  
. תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ    
  
ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת     
  
קזב-למשחה תרבח-ןוטב תחמוג תנכה 4.80 קרפ תת     
  
תרושקת תודובע 5.80 קרפ תת     
  
. תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס    
הרואתו למשח 60 כ"הס   
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מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
00404 הבייט 85 .ד.ת

 
04/03/2020
דף מס':     048 )תויומכ( .דחואמ.'ג בלש הישעת רוזא -הבייט

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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 עיריית טייבה
  אזור תעשייה טייבה

 
 

 
 מכרז/חוזה מס' ________________

 
 לבצוע

 

 עבודות עפר סלילה ותשתיות
 

  תכנון כבישים וניקוז:

 ג. הנדסה בע"מ

 רח' מחמוד דרוויש
   טייבה )המשולש(

 09-7991018טל. 
 09-7992275פקס. 
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 16/02/2020 תאריך:
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 1מתוך  1—ג

 ג מסמך
 מסמך )ג(

 
 

 ובפרט פרקים: ומע"צ הביטחון, משרד השיכוןהמפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד 
 

     וקדמותמ – 00
      עבודות עפר – 01
    פיתוח האתר – 40

                       סלילת כבישים ורחבות – 51

     יעול תוי וק – 57
 שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות

 
 

 :הערה
 

המיוחדת  בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה
 ולצה"ל. הביטחוןאו בהוצאת ועדות משותפות למשרד  השיכוןומשרד הבינוי ו הביטחוןבהשתתפות משרד 

בהוצאה לאור  כישההמפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לר
 .29 ראליעזהביטחון, רח' דוד של משרד 

 
 
 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים  הצהרת הקבלן:
ומתחייב  במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת

נספח  הצהרה זו מהווהלבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהן. 
 למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן
 
 
 
 
 

        
 
 

 במהדורתם המעודכנת ביותר

בד
בל

יון 
לע



 

 

  1-ג מסמך

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'                                

 

 מפרט מיוחד
========== 
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 24מתוך  2—1-ג

 מוקדמות - 00 פרק

 שלו. במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים 00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 אור העבודהית 00.1

 .אזור תעשייה טייבה מכרז חוזה מתייחס לביצוע עבודות עפר, סלילה וניקוז של 
 עבודה זו כוללת:

 בודות הכנה ופירוקע .1

 עבודות ריצופים ואבני שפה. .2

 עבודות עפר .3

 עבודות מצעים .4

  עבודות אספלט .5

 עבודות ניקוז .6

 היקף המפרט 00.2

ההכרח  ולכתב הכמויות ועל כן אין מןיש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות 
 שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 בדיקת התנאים ע"י הקבלן 00.3

רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה 
 המנהלו בהתחשב בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעת

 כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.4

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 
הכמויות,  בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתבהמובאים 

 עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
 ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו

התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון לאחר צו  םישבועיביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך 
 לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.תהיה סופית. 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.5

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל 
רשות מוסמכת,  ודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' שללשביעות רצונו של המפקח. עב

ימציא לידו אישור בכתב  תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח ראשי לדרוש שהקבלן
מתחייב להמציא אישור כזה, באם  על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן

 יידרש.

 אישור דגימות 00.6

במאומה מאחריותו  ישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורעא
אותן דגימות, כפי שטיב  והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונתהמלאה 

בד במפרט ו/או בתקנים.זה מוגדר 
בל

יון 
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 בדיקת דגימות 00.7

שים במסגרת מפרט זה רטיבות, הנדר-קרקע צפיפותדמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות, כולל בדיקות 
עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכללו 

 במסגרת מחירי היחידה של העבודות השונות.
 .המפקח בלבדכל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י 

 אספקת מים 00.8

, את המים בכמויות ובטיב ספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתרהקבלן י
לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורות מים קיימים.  הספקת המים ע"י הדרושים 

הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם 
 הזמנים.לדרישות לוח 

על הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי 
 ההובלה.

בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו בלבד, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים 
 הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.

ה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובל
במחירי היחידה של העבודות השונות.  הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר אל 

 מקור מים קיים או חדש.

 קרקעיים ועמודי חשמל-, מתקנים תתתצינורו 00.9

יבדוק ויוודא את מיקומם של בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן 
 כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

 חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם
 הנדרשת לקיוםוגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת 

 המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.שלמותם של 
ללא  על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן

 תשלום נוסף.
 עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד

 הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. של מהנדס
 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 דרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.יעל הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שת
 כל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולוהעבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל ו

 על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות
 הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. המנהל

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.10

הכביש גלל מטרדים שונים המצויים לאורך בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה ב על הקבלן לקחת
או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים. הקבלן לא ידרוש כתוצאה 

 מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח דבר זה בחשבון.
"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות טרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנבאזורים בהם נמצאים המ

 כשיושלם הטיפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.רק  

 מהנדס באתר 00.11

בד בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר  במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
בל

יון 
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וא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שה
עבודות מהסוג  מספיק, לדעת המנהל בביצוע ןניסיו)חמש( שנים לפחות ובעל  5עם ותק מקצועי של 

 הנדרש בחוזה זה.

 אחריות הקבלן 00.12

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת  
י החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה הכמויות, סוג 
 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  
 י התאמה במידות  וכו', אשרלהפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, א 
 עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 
 לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 מניעת הפרעות 00.13

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים
 כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.באתר במשך 

 כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה
קיימים.  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים

 חות התנועה ע"י שילוט ,תמרור ,צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'.הקבלן ידאג לבטי
 הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר  באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה
 . מועצה אזורית אלקסוםאישורה של הנ"ל באחריות הקבלן וב

 לוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השוניםיכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במ
 ולא ישולם עבורן בנפרד.

 כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת פרעות.
תנאי השטח , בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן הקבלן מצהיר שהוא מכיר את 

מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין המצב 
 המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.14

הן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים ו
 . יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכבםפניאומאטייבגלגלים  מצוידים

 אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

 אמצעי זהירות 00.15

 הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת .א
חומרים, , הובלת תצינורות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי תאונו

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

העבודה  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע
ו. הקבלן אל םבענייניויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות 

את הציבור  יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר
של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים  םהימצאותבשל  םלהיגרמתאונות העלולות 

ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל 
ירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה הבורות והחפ

בד מהעבודה.
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אמצעי  הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת
זאת שומר  זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת

התובע או התובעים  ו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח ביןהמזמין לעצמ
או חלוקי הדעות  לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך

עקב תאונת  םעפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצוייבהסכמת שני הצדדים או בוררות 
כל שהוא שנפגע באתר  טלאובייקעבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 

גין נושא והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בהעבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה 
 זה.

 00.9 תמרור,צביעה וכו' )כמופיע בסעיףכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט,  .ב
 בנפרד.( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם שלעיל

 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: .ג

 בכל ל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוטהעבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמ

להקפיד על  , ועליושת בזמן ביצוע עבודותיוהאמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הר
החשמל מועדים  ך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברתקיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכ

 להפסקת המתח.
אמצעי  כוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטתהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לר

 זהירות כנדרש.

, הפירוק והחפירה יסהכי ההרהקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצר .ד
 ם מכל סוג שהוא.יבשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעי

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.16

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הכביש הקיים והקטעים שבוצעו במשך 
, רוח, שמש תשיטפונויגרם ע"י מפולות אדמה, כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול לה

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים 
גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת  להגנת האתר מפני 

 תימתם לפני מסירת העבודה.המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וס
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה 
 כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 סמכויות המפקח 00.17

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. .א
 

את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש .ב
הפוסק הבלעדי קח הוא הירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפב-התאמה ביניהם ו/או איוכל אי 

 בשטח בנושא זה.

רם וכן עבודות שבוצעו או צריכות המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקו .ג
 להתבצע. 

אין  הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. .ד
של קבלני פעולות או מחדלים אה של הקבלן לבאישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המל

 המשנה.

 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. .ה

או תו לקבוע עדיפות של איזו עבודה המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלט
העדיפות ייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה ח

בד שנקבע ע"י המפקח.
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החוזה א אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי .ו
עבודה י המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כלל

לעבודה כולה ו אינו משחרר את הקבלן מאחריות שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן
 ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

של תכניות מאושרות לביצוע ושל  המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים .ז
המפקח חתומות המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י 

יחולו תתקבל והנזק והאחריות  כנ"ל לא ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות
 .על הקבלן

 כניותתו 00.18

ימסרו חותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות ב
ת שינויים והשלמות ביחס לתכניות תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיו

 מסיבות כל שהן.למכרז 
 או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. םפיצוייות לדרוש או לקבל שום לקבלן לא תהיה זכ

 כניות "לאחר בצוע"ות 00.19

( בתוכניות וכן בקבצים. תכניות אלו AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו, תכניות "לאחר ביצוע" )

קח. יש יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה לפחות אחת לשלושה חודשים, ע"פ החלטת המפ

 ם ואספלט הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת"בשלב מצעים, אגו AS-MADEלהנפיק תוכניות 

ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם יהעבודה ע"י המפקח. התכניות ת
במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן הנקודות 

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.   תהצינורות המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, א
תוכניות אלה יכללו את כל הנתונים )ובאותה רמת פירוט( שנכללו בתוכניות ובקבצים לביצוע ומפלסים 

 באותם הנקודות שניתנו בתוכניות
 תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך .

( גם כקובץ אלפא נומרי ממוחשב על  AS MADEהעבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע )בסיום 

 . REG DISגבי דיסקט הכולל קובץ אוטוקאד וכן קבצי 

ת ו/או רשות מקומי הבינוי והשיכוןמשרד  של GIS -ה בשכבות העונות על דרישות מערכתהקבצים יהיו 

 וע"י המפרט מצ"ב.ו/או המזמין 
 עיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.כל העבודה בס

 

 ואשורים תרישיונו 00.20 

והאישורים  תהרישיונולפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל 
לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של  
. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את הנ"ל תהרישיונותכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  

ם אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם . תשלומיתהרישיונווהערבויות הדרושות לצורך קבלת כל ההוצאות 
 לו עבורם.

שמל, משרד     י ממשלה, חברת ח, משרדטייבהכוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: רשות מקומית 
רשויות ל כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות ע

 הניקוז רשות העתיקות וכו'.

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 00.21

ורגן באתר לתחילת ביצוע יום מיום מתן צו התחלת העבודה להיות מא 7הקבלן מתחייב תוך 
 : __________.כל הפרויקט הינהצוע של תקופת הבי העבודה. 
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 סדרי עדיפויות 00.22

שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו  המנהל
 יבוצעו וכו'. 

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

 מדידות 00.23

הקבלן מדידת הכמויות, אלא אם כן ערער בתכניות ישמשו כבסיס להגבהים הקיימים המופיעים  .א
 יום מצו התחלת עבודה. 14על הנתונים תוך 

של  תקואורדינאטועם רשימת  P.Iלקשירת הרומים, נקודות . M.Bלקבלן יימסרו בשטח נקודות . .ב

 נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות ורדיוסים.

    .ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו

הקבלן חייב לסמן את צירי הכבישים. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך  .ג
הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו 

 של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

נזק או ות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקוד מותלשלהקבלן אחראי  .ד
 , על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.שלמותןאומדן וישמור על 

 היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל ה .ה
ולשביעות רצונו יקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ומ תוך מדידה, סימוןהתאמה, אשר נובעת מ-או אי

עבודות שלא לפי התכנית, או אי התאמה כנ"ל תבוצענה  הסטיישל המפקח. אם כתוצאה משגיאה, 
 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.ת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת יתקן אותן הקבלן לפי דריש

ביקורות אי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר לים לצירי התוועל הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבי .ו
ר בצד הצישינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או 

 שיקבע על ידי המפקח.ובמקביל לו, במרחק 

מרחקים קבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מ .ז
שונה מהאמור להציע למפקח אופן הבטחת צירים  מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאיוהן 

יהיה טעון אישור (. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב
 המפקח.

היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק . כל תזוויאת נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל  .ח
 ובצורה ברורה.

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד על  .ט
 חשבונו ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

על ידי ר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאח .י
ולרומים יל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות קבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעלה

 המתוכננים.   

באמצעות דה זו וכל עבודות מדידה אחרות, על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבו .יא
דיוק הסימון ומט". המודד יאשר בחתימתו את טאופטי "דיס-ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

הנדרשת עפ"י תקנות הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק  ת רמת הדיוק של הפרצלציההתואם א
 המדידה.

אלה, ( הוא יחדש וינעץ נקודות P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .יב

 ע"י מודד מוסמך. על חשבונו,

 שלעיל.כנדרש בסעיף ט'  תזוויכל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי 

בד כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יג
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 קבלת העבודה 00.24

מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח 
בודות למקום והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח הע

 שיבחר על ידי המפקח באתר.
 ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת 
 מקורות חב' הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", 

אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח  בשום מקרה. אולם, והעירייה
     מטעם החברה בנוהלים המקובלים. 

 מחייבות את הקבלן. המנהלרק הוראות המפקח מטעם 
, מותנית המנהלבלת העבודה ע"י למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת ק

על מחלקותיה, חב'  מועצה אזורית אלקסוםבקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה:  
 "בזק", חב' חשמל וכו'.

 קבלני משנה 00.25

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר 
די עבור עבודות כל קבלני המשנה עהמפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בל 

 והתיאום ביניהם.
, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה

תעשה למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר 
 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 ויותכמ 00.26

 כל הכמויות ניתנו באומדנא.
כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום 

 לשינוי במחירי היחידה.

 תאום עם גורמים אחרים 00.27

, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי של המפרט הכללי פרק מוקדמות 00.04.07בנוסף לאמור בסעיף 
 .ששיידרעבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל במהלך 

עיל במינימום הפרעות, כולל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת ל
על הקבלן להביא כל  כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.השגת  

מתחייב לציית  גורמים אלה, והוא  ף פעולה מלא עםזאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתו
יהיה בזה כדי כר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תו

 לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.

 התארגנות באתר 00.28

 משרד שדה

 ושני חלונותמ', עם דלת  2.20מ' ובגובה  X 4.00 4.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה בנוי במידות כלליות 

המפקח בנוסף למפורט י מים ורוח, ולציידו לפי דרישת במתקני סגירה נאותים ואטומים בפנ שיצוידו
 להלן.

 
 הריהוט יכלול:

 2  160שולחנות משרדיים בגודל X 80 במנעולים ומפתחות. ס"מ עם מגירות מצוידות 
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 2 .מתלים לתכניות 

 1 במנעול ומפתח. מצוידפלדה  ארון 

 .המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע 

  מפוצל מזגן  י ולתאורתו בחשמל, להתקנתיומ-היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה
 וכל זאת על חשבון הקבלן.אינטרנט כ"ס, טלפון ו/או טלפון אלחוטי,  2.5

 
רכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר כ ריישאהקבלן. המבנה  כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון

 העבודה על השלמתה ובאישורו של המפקח.

 חישוב כמויות ע"י מחשב 00.29

אשר  הקבלן יכין את חישובי הכמויות לחשבון הסופי ולחשבונות חלקיים ע"י מחשב ובעזרת מומחים
שתכין את העיבוד יוגש לאשור המפקח לא שם החברה  זו ע"י המפקח, תוך תאום אתו.יאושרו למטרה 

 התחלת העבודה. יאוחר מאשר תוך שבועיים מיום קבלת צו
ההכנה לעיבוד תעשה בתיאום עם המפקח, ונתוני הקלט ימסרו להרצה לאחר אישור בכתב מאת 
 המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות, בנוסף על הקלט שיוגש

 עתקים.ה -3ב
 , שלומיםשיידרכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב, לרבות הדרכה ויעוץ של מומחים, אם 

 חולו על הקבלן.י -בעד עיבוד במחשב, עדכון, תיקונים וכו' 
 

   
 
 

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
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 עבודות פיתוח האתר – 40פרק 

 האחרים של המפרט הכללי. םהכללי והפרקים הרלוונטיישל המפרט  40פרק זה בא להשלים את פרק 

 ריצוף ואבני שפה 0541.

 ריצוף באבנים משתלבות .410-18040.01

 כללי: .א

במדרכות שבילים ואיי תנועה ובכל מקום שם יורה המפקח יבצע הקבלן ריצוף מאבנים 
 משתלבות לפי בחירת האדריכל.

מבחינת הצבעים יהיה לפי התכנית ו/או סוג וסידור האבנים הן מבחינת כווני ההנחה והן 
 דרישת האדריכל.

 חציה וצורות אחרות. ירור אבנים לטובת סימון מדרכות, חניות, מעבהעבודה כוללת סיד
כל שאר המרכיבים לביצוע מושלם של העבודה לרבות הריצוף והחול יסופקו ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו.
 חוזר. שו באתר בשימובאבנים שפורק שהעבודה כוללת, בין היתר, שימו

 שכבת החול מתחת לאבנים: .ב

 5% - 140פה נ,  עובר 95% - 60שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך, עובר נפה  .א
יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי 

 .4%אגרגט דק. תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 

י פיזור החול תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת לפנ .ב
 החול לפני אישור המפקח לטיב התשתית.

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים  .ג
 לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח.

ס"מ. לא תותר כל  3ידוקו  תהיה בעובי אחיד  של שכבת החול לאחר הנחת הריצוף וה .ד
 תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורה ופילוסה לפני הנחת האבנים.

שכבת החול אשר מבוצעת מעל תקרת החניון או על גבי כל משטח בטון אחר יהיה מיוצב  .ה
ס תחתית בצמנט ועוביו יהיה בעובי משתנה, מפני האיטום /או משטח הבטון ועד מפל

 אבני הריצוף.

לא תשולם כל תוספת להנחת שכבת חול בעובי משתנה. הכל כלול במחירי היחידה של 
 עבודות הריצוף.

 ביצוע הריצוף .ג

 
 לפני תחילת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה  .1   
 (. 4%)תחולת הרטיבות לא תעלה על    

 
 מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, ביצוע הריצוף יתחיל  .2   
 בהתאמה לקו הגימור של אלמנט השפה.   

בד  
בל

יון 
לע



 24מתוך  11—1-ג

 
 

 השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה יבוצע בצבע תואם לצבעי הריצוף  .3   
 ובמרצפות שלמות וחלקיות, בהתאם לצורך. האבנים החלקיות ייחתכו, לפי    
 ע"י המפקח. יש להקפיד שהאבן  מידה, בעזרת מכשיר  ניסור מיוחד שיאושר   
 מנוסרת תשאר שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות לאחר הניסור.     

 
 האבנים המשולבות תהיינה מסוגים שונים כמפורט בתכניות ויונחו בעבודת  .4   
 ידיים בסידור כמצויין, בהתאם לתכנית. האבנים יונחו כך שתשתלבנה    
 יניהם, כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר במרווחים מינמליים ב   
 בשטח הניסיוני. השלמות בקצוות ובפינות תעשנה ע"י חיתוך אבנים לגודל    
 ס"מ ע"י השלמת יציקת בטון בצבע  3 -המתאים ובמקומות צרים מ    
 המתאים.   

 
 מ"מ,  3הרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה  .5   
 מ"מ. 2הרווח המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות    

   
בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של  .6   
 המשטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות      
  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2,000בעלות כח צנטריפוגלי של    
 ם.מעברי -3מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב    

 
 הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר  .7   
 בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני.   
שעות לאחר ביצוע הריצוף.  24 -לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ     
 על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים  יש לפזר     
 בין האבנים המשתלבות.   
לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה               
 מעברים נוספים. 4  -ב     

 
 בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות  .8   
 מעברים, לפי הוראות המפקח  8 -טון או מכבש פניאומטי כבד ב  12במכבש      
 ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת מישוריות     
 ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.                

 

 סטיות מותרות בביצוע .ד

 
 ומי תכנון ובהתאם לשיפועים, על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לר .1   
 כמפורט בתכניות.   

 
 מ"מ.  10-+ / 10הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  .2   

 
 מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל  .3   
 מ' והבנוי כך ששקיעתו  5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום  ברוחב של לפחות    
בד מ"מ. 1על קצוותיו  לא תעלה על  והמכסימלית עקב משקלו העצמי בהישענ   
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 בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים  על פני     
 הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין הריצוף במקום בו    
  5עלה על נוצר המרווח  הגדול ביותר. הסטייה המותרת במישוריות לא ת   
 מ"מ.    

 
סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את  .4

הקבלן לעבד ולרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע ע"י 
 המפקח.

  
 מ"מ. 2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .5   

 אחריות הקבלן .ה

 
 ך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות תשומת לב הקבלן מופנית לכ .1   
 הגובה והמישוריות ושנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא סדקים, קנטים    
 המפקח. שבורים וכו'. הכל לשביעות רצון    

 
 חודש מגמר ביצוע 12אחריות הקבלן לטיב הביצוע וכו', כנדרש, תהיה  .2   
 לן לבצע עבודות של העבודה בשלמותה. במסגרת אחריות זו יהא על הקב   
 סמ"ר. 3החלפת אבנים, סדוקות ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על    
 )בהיטל אופקי( לעיל הכל לשביעות רצון המפקח.    

 
 יישום אחריות הקבלן תיעשה כדלקמן: אחת לארבעה חודשים או לפי  .3   
 הגורמים הזמנת נציג החברה או המועצה ייערך סיור בשטח בשיתוף כל    
 המוסמכים והקבלן. בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או     
 האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים. התיקונים אשר    
 יום ממועד הסיור. בכל מקרה דעתו של  30יסוכם לגביהם יבוצעו תוך    
 המפקח תהיה סופית בנדון מהות הנזקים אשר יש לתקן.   

 יטח  ניסיונמש .ו

  
לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני  .1   
 מטר במקום שיורה המפקח. 2.0מטר וברוחב של  30באורך     

 
 ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים  .2   
 הידוק ראשוני, פיזור חול  המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף,   
 למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות,   
 אלמנטי שפה וכו'.   

 
 הקבלן  יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע  .3   
 את העבודה.   

      
 י שיטת העבודה, טיב המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגב .4   
 החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך    
 הביצוע.   
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 בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן יבדקו  .5   
 התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'.   
 בוצעו י -אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות      
 קטעים ניסיוניים על חשבון הקבלן.   
 משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י  הקבלן ועל     
 חשבונו.   
   
 אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים  .6   
 ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.   

 
 המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י  .7   
 המנהל תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.   

 

 
 מדידה לתשלום:

 ס"מ. 3התשלום יהיה לפי מ"ר נטו של שטח הריצוף וכולל פיזור שכבת חול בעובי 

 

 (מכל הסוגים )כולל אבני גן אבני שפה 710-540.40.01

 אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות, ובכל מקום שם יורה המפקח. .א

 מבטון הכל כמופיע במפרט הכללי. ודה כוללת אספקה והנחה לרבות תושבתהעב .ב

סעיף יתוח האתר וסלילה פ - 40טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפרק  .ג
 של המפרט הבין משרדי. 40.05.08

 "מ לגובה ולמיקום.מ -+/ 5דיוק ההנחה של אבני השפה  .ד

 °90בוצעו עם אבני שפה טרומיות של פינות של מדרכות )באזורי מפרצי חניה כדוגמא( י .ה
 .°135ואו 

מ' בהתאם לגודל  0.25מ' או  0.50סים יבוצעו מאבנים טרומיות באורך קטעי רדיו .ו
העבודה כוללת גם תושבות מבטון  רה שימוש באבנים שבורות(.הרדיוס )מודגש שלא יו

 לפי פרטים בתוכניות. 15-ב

תקני. לא תורשה יצירת תערובת מובא מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון 
בשטח והוספת מים לתערובת יבשה.  כמו כן יש לבצע את גב הבטון באמצעות  בטון

 תבנית.
 ה שימוש בטיט.שבלבד ולא יור דייסמילוי המישקים ייעשה באמצעות 

 ס"מ לפחות. 30מטר( תבוצע חגורת בטון בעובי   1.0 –בפינות )רדיוס קטן מ 

 
 :תשלוםמדידה ל

 התשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי.
 
 
 
 
 
 
בד 
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 עבודות סלילת כבישים – 51פרק 

 האחרים של המפרט הכללי. םהרלוונטיישל המפרט הכללי והפרקים  51פרק זה בא להשלים את פרק 

 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

 חישוף .0101.051

 ס"מ.  20החישוף יהיה  עומק/שבמפרט הכללי. עובי 51.03.01העבודה תתבצע עפ"י סעיף 
מפורשת בכתב. פסולת החישוף יבוצע רק במקומות שיורה המפקח ועפ"י הוראה 

 החישוף תסולק למקום שפיכה מאושר.
 

 .חישוף מאושר ע"י המפקח לפי מ"ר מדידה לתשלום:

 ריסוס קוטל עשבים 51.01.100

ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המפקח לאחר גמר עבודות 

 –מסוג "ראונד העפר. הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת. הקבלן ירסס בחומרי הדברה 

מ"ר.  1,000ליטר מים. כמות זו מיועדת לריסוס שטח של  100 –ליטר ל  3אפ" בריכוז של 

הקבלן אחראי להשמדה מלאה של הצמחייה. במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס יהיה 
 על הקבלן לחזור ולרסס כמספר הפעמים הנדרש על חשבונו.

שבוצע בפועל לפי דרישה. התשלום  ריסוס להדברת צמחיה יימדד לפי השטח המרוסס
יהווה תמורה מלאה העבודה, חומר ריסוס, הציוד, וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע 

 העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 

 לפי מ"ר.המדידה לתשלום :

 כבישים ומדרכותב אספלט פירוק .1101.051

"י התוכנית או לפי הוראת מדרכות וכבישים המיועדים לפירוק עפ אספלטהקבלן יפרק 
 מאושר. אתר שפך המפקח ויסלק את הפסולת ל

 . כדי לא לפגוע בחלק שלא לפירוק באספלט פירוק ינסר הקבלן חריץפני הל
 

 לפי מ"ר. :מדידה לתשלום

 פירוק אבני שפה קיימות .1301.051

בתוכניות ובכל  למצויןהקבלן יפרק אבני שפה וגן קיימים כולל תושבות בטון בהתאם 
 ע"י המפקח ויסלק את הפסולת למקום מאושר. ששיידרמקום 

 .העבודה כוללת פירוק וסילוק א.ש למקום שיורה המפקח באתר
 

 לפי מ"א.  :מדידה לתשלום

 הנמכת/הגבהת תאי בקרה 51.01.190

הקבלן יבצע התאמת גובהי מכסי שוחות וכוכים קיימים למפלס פני אספלט או המדרכה 
וכן הזזה אופקית במידה ותידרש בגין מקרה בו יהיה הסופיים ע"י הגבהתם או הנמכתם 

בד. העבודה כוללת גם סילוק הפסולת למקום חלק מהמכסה במדרכה וחלקו בכביש
בל
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( כולל 20-תעשה ע"י יציקת חגורה מבטון )במאושר והתשלום יהיה לפי יחידה, ההגבהה 
זיון, לפי פרט שמופיע בתוכניות. הקבלן יבצע את התאמת השוחות לגבהים הסופיים 
בתחילת העבודה. המכסים יוצבו במפלסים ובשיפועים המתוכננים לפי התוכנית. יש 
לסלק את הפסולת וחומרי הבניה שבתוך השוחה )במידה וישנם(, המחיר יכלול את 

 תות השוחה, הוספת הבטון וסילוק הפסולת.סי
 

 לפי יחידה כולל כל מה שדרוש לביצוע ההתאמה. מדידה לתשלום:

 ניסור חריץ באספלט קיים .3301.051

חריץ שעומקו לא יקטן  לפני תחילת העבודה ליד אספלט שאינו לפירוק ינסר הקבלן
ע את עבודות ואח"כ יורשה הקבלן לבצס"מ  50וברוחב עד האספלט מעובי שכבת 

הפירוק )אספלט או אבני שפה(. עבודה זו נועדה לשמור על אספלט קיים וכן לאפשר 
 חיבור חלק של האספלט החדש עם האספלט הקיים.

 
 : לפי מ"א. מדידה לתשלום

 CLSM –בחנ"מ )חומר בעל חוזר נמוך מבוקר( מילוי  .40551.01

 בהתאם להדגשים הבאים:במפרט הבין משרדי, ו 51.04.11לבצע בהתאם לסעיף יש 
 ס"מ. 12 -רוחב החפירה לא יפחת מ

ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה )לא יותר שימוש 
בעל "שיניים" על הכף(. במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש  במחפרון

מהצפיפות המכסימלית. אי ביצוע הידוק זה עלול  95%לדרגת הידוק מינימאלית של 
 להוביל לשקיעה של התערובת לאחר התקשותה.

 CLSM -מיתקנים אשר מיועדים להיעטף בהושאר  , תאיםכלים, צינורותש לאבטח מי

 זות ו/או ציפה במהלך היציקה.למניעת תזו
היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה עולה 

 מ'. 0.50ס"מ, גובה היציקה לא יעלה על  40על 
ביציקה של משטחים גדולים )לא תעלות(  משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת.

ץ להרטיב את פני המשטח להקטנת כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומל

. הדבר חשוב המיוחד CLSM -ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימה של ה

 ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים )חום רוח וכיו"ב(.
 -על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ

 .למקטעי יציקה ע"י תבניות מ"ר.  משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו 500
מ' מתחתית משטח  0.5 – 1.0יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על 

 היציקה ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה.
ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה 

המשאבה( למניעת זרימת  למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך )או צינור
 החומר על דפנות החפירה.

בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא )ידנית, ויברציה וכו'(. ביצוע תהליך 
 של ויברציה פוגע בתכונות התערובת.

במילוי תעלות ישנות צינורות ישנים מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב להשתמש 
בתערובת נוזלית הזורמת בנקל. יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל 
דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר. חובה להזרים את החומר 

חצי אויר לל החלל כולו. יש לשחרר מהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי כ
בד בצידו השני  של החלל להבטחת ריקון האוויר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל.
בל
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 לפי מ"ר. מדידה לתשלום:

 קרצוף פני אספלט קיים  51.01.510

 תפני האספלט הקיים יקורצף בכל עומק שהוא. העבודה תעשה במקרצפת מכאני
הפועלת בשיטת הקרצוף הקר )בשום אופן לא תאושר מקרצפת העובדת על עיקרון 

מ' בדקה. האזורים המקורצפים ינוקו בצורה  5החום(. מהירות המקרצפת לא תעלה על 
מושלמת, לשביעות רצונו המלאה של המפקח לפני פיזור האספלט עליהם. החומר 

המפקח ובתאום עם הרשות  המקורצף יובל למקום מאושר מחוץ לאתר לפי הוראות
 המקומית. 

 שיטת הקרצוף 

הקרצוף במקום התחברות לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף  .א
 ובזהירות כדי שלא לפגוע בקיים. 

אם עקב הקרצוף נתערערה/התפוררה שכבת האספלט , ימשיך הקבלן בקרצוף נוסף  .ב
 ציבה ובלתי מתפוררת . בהתאם להוראות מהנדס האתר עד להגעה לשכבה י

בגמר הקרצוף יטוטא השטח במטאטא מכני , והחומר המקורצף יוערם בערימות בשולי  .ג
 האזור המקורצף . 

שעות וכן יתר העודפים והפסולת , לפי הוראות     מהנדס  24חומר הקרצוף יסולק תוך  .ד
 האתר למקום מאושר אל מחוץ לאתר , לפי הוראות המפקח באתר.

ומר יטאטא הקבלן את הכביש לשביעות רצון המפקח , במטאטא מכני לאחר סילוק הח .ה
הכולל שואב !  כמו כן ידאג הקבלן שבמקום התחברות השטח המקורצף עם האספלט 
הקיים בכוון יציאה מרצועת העבודה , יפוזר אספלט קר ויהודק בשיפוע סביר ולשביעות 

יות     העוזבות את האזור רצון המפקח בכדי להקטין את עוצמת  "הקפיצות" של המכונ
 המקורצף . 

 
 לפי מ"ר. מדידה לתשלום:

 

 עבודות עפר 51.02

 :כללי

ת בכל מקום בו מוזכר של המפרט הכללי. 40.02 -ו 40.03 ,51.04בודות העפר יבוצעו לפי פרקים ע .א
חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים ו/או 

 ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים. דתבעבו

החפירה  ייחפרו כל המילויים הקיימים, תסולק כל פסולת או חומר אורגני, יבוצע חישוף ותועמק .ב
 עד לחדירה לשתית טבעית בלתי מופרת.

קירות תומכים קיימים בגבולות מגרשים, שוחות, למבנים,  על הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק .ג
חשבון  ידו יתוקן על-בשטח. כל נזק שיגרם על מתקני חשמל וטלפון או לכל תשתית אחרת, תצינורו

 הקבלן.

ולזמן אותו לשטח לאחר הגעה למפלס התחלת עבודות העפר,  יש ליידע את יועץ הקרקע על מועד .ד
תחתית מבנה המיסעה, יש לתאם איתו פתיחת מספר בורות רדודים לאורך התוואי )טרם הגעתו 

 .יש לקבל את אישורו להמשך העבודה החלטה לגבי עבודות נוספות נדרשות.רך לשטח(, לצו

 .)במידה וקיים צורך בזה( במסגרת סעיף עבודות העפר יכללו עבודות פירוק כבישים קיימים .ה
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 :הטיפול בשתית

 ס"מ לפחות. 30תחתית החפירה תחדור בכל מקרה בקרקע טבעית  .א

 ירה.יש לקבל אישור הח"מ, בכתב, לתחתית החפ .ב

 השתית תורטב ותהודק בבקרה מלאה לצפיפות מינימלית מוגדרת לפי סוג השתית, עפ"י בדיקת .ג

MOD. AASHTO 

לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים, שקעים או מדרגות. המילוי הנוסף או  .ד
 יונח מיד לאחר סיום הידוק השתית על מנת לשמור על רטיבות ההידוק. המצע

 עקב קיום מים שעונים השתית בתחתית החפירה לא תהיה יציבה. במצב זה ייתכן הצורךיתכן וכי  .ה
 בניקוז/שאיבה של תחתית החפירה, ריבוד של תחתית החפירה בשברי אבן )"באקאלאש"( ושימוש

 ביריעה משריינת מתחת למבנה החלפת הקרקע. הנחיות לביצוע תינתנה לפי הצורך.

 ס"מ. במקרים 40לס, יעשה עיבוד לשתית הטבעית לעומק בתחומי המיסעות בהם השתית היא  .ו
 בהתאם לסעיפים לעיל. שתית הטבעית והידוק תחתית החפירהאחרים, תבוצע חשיפת ה

 בכל סוגי סלע וקרקע חציבה/עבודות חפירה 4051.02.1-070.02.51

סעיף חפירה ו/או חציבה לחפירה ו/או חציבה וכן  ףיחס לסעייכל האמור להלן מת
 עפר. לתעלות

יסולק אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה  פסול למילויה חומר חפירה/חציבה .א
. סילוק חומר זה באחריותו המלאה כולל תשלום אגרותו, לכל מרחק, מאושרים

 והינו כלול במחיר היחידה. והבלעדית של הקבלן

או מתון  1:2.5 לבצע את כל הדיקורים במילוי בשיפועבאם יבוצע הכביש בשלבים יש גם  .ב
 יותר.

 עבודות מילוי".בפרק "גות עפ"י המפורט מדרבכאשר יבוצע המשך הכביש חיבורו יבוצע  .ג

 חפירה ו/או חציבה. כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ומחירו כלול בסעיף
 

 .לפי מ"ק המדידה לתשלום:

 צורת דרך

לתיחוח, ליישור והידוק תשתית הכבישים והמדרכות לאחר ביצוע  תהעבודה מתייחס
 עבודות קווי הצנרת לתשתיות ו/או לפני הנחת שכבות מצע.

ס"מ מגובהי  1±ס"מ. דיוק ביצוע צורת הדרך  10±העבודה כוללת חפירה ומילוי עד 
ס"מ והצפיפות הנדרשת באתר תהיה עפ"י המפרט  20התכנון ההידוק יתבצע לעומק 

 י. הכלל
 תהמקומות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה ע"מ לקבל את הרטיבות האופטימאלי

 ס"מ את פני השכבה הקיימת. 20והצפיפות הנדרשת, יחרוש הקבלן לעומק של 
 

 .כלול במחירי יחידה של עבודות העפר מדידה לתשלום:

 כללי -עבודות מילוי 

 ורט בסעיף המתאים.עבודות המילוי יבוצעו רק לאחר ביצוע חישוף לפי המפ .א

יש ליצור באזור קו הדיקור התחתון מדרגה מיושרת בחפירה בקרקע טבעית וברוחב של  .ב
 מ'. 3.0יותר מרוחב הכלים המעבדים את המילוי ולפחות 

בד עבודות המילוי יבוצעו עפ"י החומרים המפורטים בהמשך. .ג
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ם יש או באזורים בה 20% -באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ .ד
להרחיב את סוללת כביש קיימת, יש לבצע את עבודת המילוי ע"י מדרגות. גובה המדרגה 

 ס"מ )כלומר שתי שכבות מילוי(. 40יהיה  יהמקסימאל

חפירת המדרגות וכן חומר המילוי הממלא את המדרגות לא ישולמו בנפרד ויכללו  .ה
 במחירי היחידה של עבודות המילוי.

 ()או מקומי הידוקו בבקרה מלאהכולל מילוי מובא מבחוץ 

לאחר ביצוע המילוי יש לדאוג ליישור והחלקת פני המדרון הסופי בהתאם לקווי התכנון. 
 אין להתיר סוללות ברוחב שמעבר לרוחב המתוכנן ובכל שיפוע אחר פרט לזה שנדרש.

 .ריבוצעו מחומר נבר תחתית המבנהמטר ממפלס  0.4עד עומק של 
 .ובמפרט נת"י הגדרתו במפרט הבין משרדיכ –יהיה ממצע סוג ג'  חומר נברר/מילוי נברר

יבוצעו בהתאם לתוכניות. לפני תחילת עבודות המילוי יש לבצע חישוף  יעבודות המילו
 וישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות. דס"מ. חישוף זה יימד 20לעומק של 

 ( תתאים להגדרות הבאות: י המילוי המובא מבחוץ )או המקומיאיכות חומר

 

 .חומר בעל קו דירוג אחיד "חלק", מכיל את כל פרקציות הביניים של האבן 
 

 לפי מ"ק. מדידה לתשלום:
 

 מצעים ותשתיות 51.03

 מצע סוג א' .12051.03

מודגש שהבדיקה  מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם.

 חודשים האחרונים. 6 –צריכה להיות מה  51פורט במפרט כמ( C.B.R)המוקדמת לחומר 

 
 במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות. :תשלוםמדידה ל

 

ורק לאחר  AS MADE,הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  המצעלאחר ביצוע שכבת 

 אישורה ע"י הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.

 

 עבודות בטון אספלט 51.04

 כללי 51.04.000

, בדיקות מרשל לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים
 המתכנן.או /אצל הפקוח ו לכל אחד מסוגי האספלטים,

 אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן לתקינות הבדיקה.
 חודשים מיום הפזור. 3תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר 

 שאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה.שכבה נו
לפני תחילת בצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תוכניות סימון של הגבהים 

 שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפקוח לאישור.
אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה 

 פקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב.ל
בד 

בל
יון 
לע



 24מתוך  19—1-ג

סעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד והוא כלול בשאר מחירי היחידה  :תשלוםלמדיה 
 של הסעיפים האחרים.

PG68-ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן  6בעובי  25תא"צ  051.04.11

10. 

 25מקסימאלי ' עם גרגיר בעם אגרגט סוג  ,ס"מ 6בעובי מפורט במפרט הכללי תבוצע כ
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי (, 1מ"מ )"

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום:

PG70-' וביטומן במ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ס" 5בעובי  19תא"צ  .00951.04

10. 

 19 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 5תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי , (3/4מ )"מ"

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח. יקהתחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בד

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום:

ס"מ  4בעובי  12.5מאספלט תא"צ  מדרכות, איים מוגבהים ושבילי אופניים 51.04.330

)עבור מדרכות זמניות ושבילי  .PG68-10עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 
 אופניים(

 12.5 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 4תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי "(, 1/2מ"מ )

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 
 במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. יימדד מדידה ותשלום:

 

 עבודות תיעול וניקוז 651.0

 צנרת ניקוז 496-51.06.028

 :כללי
שנות ל המתואר כאן בא להשלים להדגיש או בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו.

 .חודייבאופן י 51.07רק פ-. באופן כללי ותת51את האמור במפרט הכללי פרק 
 .חדש 27עפ"י ת"י  3דרג  הצינורות יהיו מינימום כל

 –, והם יהיו עם אטם אינטגראלי )מובנה( בכל הצינורות נדרשת אטימה מלאה למים
 כלול במחיר היחידה.

 
בד :בנקודות חיבור קו חדש לקו קיים
בל

יון 
לע
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הקיים ביציאה מהתא מתאים למתואר  IL -בקצה קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה

קו גדול או שווה לקוטר הצינור הנכנס בתוכניות,   וכמו כן שקוטר הצינור בהמשך ה
 לשוחה. 

הקיים בכניסה לתא מתאים למתואר  IL -בתחילת קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה

 .יותבתוכנ
 .יש להודיע על כך למפקח ולמתכנןקיים במידה ולא 

 
 :הנחת הצינור

העבודות הבאות אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את 
 עפ"י סדר הסעיפים הבא:

ס"מ עד מפלס מתוכנן,  50של קוטר הצינור החיצוני +  ימינימאלחפירה לצינור בעומק  .א

שבוצע המילוי  רק לאחר) באזורי מילוי יש לחפור להנחת הצינור  כולל בשטחי מלוי
 .המהודק עד מפלס תחתית מבנה כביש( 

 רצון המפקח.יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות  .ב

במיון אאשטהו עם לפחות  A – 2 – 4)עפ"י סוג הקרקע  חמרה חולית חול ים או  פזור .ג

)יש לבצע חמרה  ס"מ 10( בעובי 25%עם גבול נזילות של לפחות  200עובר נפה  30%

 חולית בקרקע חרסיתית(

 ופילוסו למפלסים המתוכננים. הנחת הצינור .ד

שלבים )הראשון עד 2 -ס"מ מעל הצינור מבוצע ב 20כנ"ל עד גובה  מלוי חמרה חולית .ה
 .96%לדרגת הידוק של הצינור( והידוקו ע"י כלי מתאים   מחצית קוטר

ס"מ והידוקו  20מלוי חוזר מחומר נברר )עפ"י הנחיות המפרט הכללי(  בשכבות של  .ו

 בבקרה מלאה.

 וסתימתם עם פקק. העתידי יםהנחת צינורות לקולטנים במסלול תכוללהעבודה  .ז

 
 

 לביצוע צנרת: תשלוםלמדידה 
המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי צינור, קטרים, 
עומקים(.המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה, מילוי חוזר והידוקו, 

 אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים.

 תאי בקורת ושוחות תפיסה .668-05051.06

 הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים. בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחות
כאשר יש לשמור על מידות פנים השוחה כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות החתכים. 
מודגש שלפני תחילת הבצוע על הקבלן להציג את הפרטים בהם הוא מתכוון להשתמש 

ולל חישובים סטטיים ולקבל את אישור הפקוח והמתכנן לפרטים. אין להתחיל כ
 באספקת השוחות לפני קבלת אישור כנ"ל.

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה. .ח

 אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. .ט

 בורים ואטימתם.יצוע החילכניסה ויציאת הצינורות, כולל ב התאמת הפתחים .י

)ולפי  CBR=60מגפ"ס  CLSM  0.6 -מ' העליון יבוצע מ  1.0 –המילוי מסביב לתא ב  .יא

 כמופיע בסעיף המתאים במפרט זה(. CLSMהמפרט הטכני של 

בד , מדרגות, מסגרות וכו'.טון 40 תקרות, מכסים לעומסביצוע  .יב
בל

יון 
לע
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קת ברזל כולל סמל עם מכסה מיצ D400י שוחות הביקורת יהיו שייכים לקבוצה מכס .יג

או שו"ע ואיכות כולל  33כדוגמת כרמל וסוג התשתית "ניקוז" עשויים ברונזה  הרשות
 ס"מ. 60כל המכסים לכל שוחות הניקוז יהיו בקוטר  ידה לשיכוך רעש.רפ

 מתאימה לאבן אי. במידה והקולטן ממוקם צמוד לאי תנועה האבן יצקת תהיה .יד

)דוגמת רשת "תל  רשתות קולטני הניקוז יחוברו לקולטנים על בסיס משקל עצמי. .טו
 אביבית" של חברת וולפמן או ש"ע ואיכות(

כולל פקק בפתחים  ם עתידייםהעבודה כוללת הכנת פתחים בשוחות הבקרה לחיבורי .טז
 אלה.

 ולמכסי שוחות הביקורת.את אישור העירייה לקולטנים יש לקבל  .יז

במידה ויהיה שיוני בסוג מכסי תאי הביקורת ו/או רשתות הקולטנים שינוי זה לא  .יח
 יהווה עילה להעלאת מחיר היחידה.

-Fאטם גומי עוצר מים, בכל קוטר )בחיבור התא לצינור(, כדוגמת השוחות יבוצעו עם  .יט

 .של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שווה ערך מאושר 150

 
 :תשלוםמדידה ל

כולל חפירה , מילוי חוזר והידוקו דידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל המ
  בבקרה מלאה כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות.

 ראפ-ריפ .6.820051

בתוכניות. הריצוף יורכב משכבת אבני  מצויניםהראפ יבוצעו במקומות -עבודות הריפ
 1:4ס"מ ומעליה שכבה של טיט צמנט  15גדולות. שקועות בתוך מצע בעובי של  גויל

ס"מ לפחות. האבנים תהיינה אבני גיר קשות בלתי בלויות וללא סדקים, חורים  5בעובי 

. האבנים יונחו במישקים X 25 X 25 15 -או גידי עפר, ממקור מאושר מידות האבן כ

. לשם כך יסותתו צידי האבנים סיתות גס וכל בלתי סדירים, סמוכות ככל האפשר זו לזו
ך המצע. לאחר הנחת האבנים ייסתמו המישקים ואבן תורטב במים בטרם תונח בת

. פני השכבה יהוו מישור חלק, מתאים למפלסים ולשיפועים 1:4ויעובדו יפה במלט צמנט 
 כמתואר להלן. 30 -מתוכננים. בגבול הריצוף יוצקו חגורות בטון מזוין ב

  ימים. 7דאוג לאשפרה של המשטח במשך יש ל
 אפ כפי שמופיע בתכניות.ר-חגורות מבטון יבוצעו מסביב לשטחי ריפ

. בדיקת 118לפי ת"י  30 -בטון יבוצע לפי הנחיות המפרט הכללי. הבטון יהיה מסוג בה
)לפי שקיעת קונוס  118החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחת הדגימות יהיו לפי ת"י 

 מוטות הזיון יענו לכל הדרישות של המפרט הכללי. (.4של "
לרבות חגורות הבטון, חיר היחידה למטר  מרובע  יהווה תמורה מלאה עבור העבודה, מ

 .החומרים, הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה
 

רות בטון וכל העבודות המפורטות כולל חגו ראפ-: מ"ר של פני הריפמדידה לתשלום
  .לעי"ל

 30-מובלים לתיעול, מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין ב .05.82851

חפירה , בטון רזה , קיטום פינות , איטום בנוסף לאמור במפרט הכללי, סעיף זה כולל: 
 .וחיפוי עם אבן טבעית,כסוי 

 ק: מ"מדידה לתשלום
 

בד 
בל
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לע



 24מתוך  22—1-ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  1-ג מסמך

 
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה
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 2מסמך ג' 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מספר

 אופני מדידה ומחירים
 כללי

 
ופני מדידה של עבודות פיתוח וסלילת א -במפרט הכללי  40.00ופרק  57.00,   51.00, 00.00יש לראות את פרק 

 .2 -כבישים ורחבות כמקובל באם לא נאמר אחרת במסמך ג'
 

 התחשבות בתנאי החוזה .1

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. 
ל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים מחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כ

שהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש הבנת תנאי כל-במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי
סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה 

 בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להורות שבסעיפים דלהלן. 
 

 יקבעו הסעיפים דלהלן:בכל מקרה של סתירה 
 

 מחיר היחידה .2

 ים את ערך:כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככולל המחירים המוצגים בסעיפי
   

נכללים ושאינם כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה  .א
 בה( הפחת שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה. .ב

בד ה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות וכד'.מוש בכלי העבודיהש .ג
בל
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ג' דלעיל אל -הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו .ד
 העובדים למקום העבודה וממנו.כלל זה העמסתם ופירקתם וכן הובלת מקום העבודה וב

 .אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו .ה

 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'. .ו

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשו. .ז

 סדור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר העבודה. .ח

תקופת הביצוע, של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום  כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה .ט
 להם תוך תקופת הביצוע.כל נזק שייגרם  ןותיקובמצב תקין 

הוצאותיו המוקדמות הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה ההוצאות הכלליות של הקבלן ) .י
 והמקריות.

אותן ובכל עבודה  םמחייביההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה  .יא
 אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.

 ובדיקות מעבדה.הוצאות לבדיקות תקן  .יב

בשכר וכל הנדרש י תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים , הסדרטבשילוההוצאות הכרוכות  .יג
 להעברת התנועה בתנאי בטיחות.

  רווחי הקבלן. .יד

 

בד
בל
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 כתב כמויות

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
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 ה מסמך

 
 רשימת תוכניות

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
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 סמך ה'מ                                                                
 אזור תעשייה   וניקוז לעבודות סלילה רשימת תוכניות

    

1.  GHN-DR-TYB-ET_SHLVC-CD-3001-00   

2.  GHN-DR-TYB-ET_SHLVC-CD-3002-00   

3.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-1001-00   

4.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2001-00   

5.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2002-00   

6.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2003-00   

7.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2004-00   

8.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2005-00   

9.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2006-00   

10.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2007-00   

11.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2008-00   

12.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2009-00   

13.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2010-00   

14.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2011-00   

15.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2012-00   

16.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2013-00   

17.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2014-00   

18.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-2015-00   

19.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-3001-00   

20.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-3002-00   

21.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-3003-00   

22.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-6001-00   בד
בל
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23.  GHN-HW-TYB-ET_SHLVC-CD-6002-00   

24.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4001-00   

25.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4002-00   

26.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4003-00   

27.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4004-00   

28.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4005-00   

29.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4006-00   

30.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4007-00   

31.  GHN-HW-TYB-ET_TASYA-DD-4008-00   

32.  GHN-UT-TYB-ET_SHLVC-CD-5001-00   

33.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2001-00   

34.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2002-00   

35.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2003-00   

36.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2004-00   

37.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2005-00   

38.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2006-00   

39.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2007-00   

40.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2008-00   

41.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2009-00   

42.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2010-00   

43.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2012-00   

44.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2013-00   

45.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2014-00   בד
בל
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46.  GHN-UT-TYB-ET_TASYA-CD-2015-00   

 
 
 
 
 
 
 

רשאי להורות על , במידה ותידרשנה לצורך הסברה ו/או השלמה ואשר המפקח התתווספנוכן תוכניות אשר 
 ביצועם במסגרת תפקידו.

 
   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך

בד
בל
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 תנאים מיוחדים

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
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 תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך )ו( 
 

 ממכרז/חוזה מס'המהווה חלק בלתי נפרד 
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך )ו(
 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור 
תנאיו לבצוע העבודה. בכל מקרה שתיוצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור וטופס החוזה  -ב' במסמך

 ה.יחולו הוראות מסמך ז-ב'במסמך זה לבין האמור במסמך 
      

   
   

 חתימת הקבלן  
   

 המחירים הנקובים במכרז/חוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .3

 הגשת חשבונות .4

 העתקים. 4כל חשבון יוגש במקור +  .4.1

כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות. על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי  .4.2
 המדידה והכמויות בשני העתקים.

 :יצוינובכל חשבון  .4.3

 מספר החוזה .4.3.1

 שם העבודה .4.3.2

 ערך החוזה .4.3.3

 תאריך התחלת העבודה .4.3.4

 תאריך סיום העבודה .4.3.5

 המדד הבסיסי .4.3.6

ת הכמויות שבכתב א-כמויות שבוצעוהבמקביל לטור -כל חשבון יכלול טור נוסף .4.4
 הכמויות המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .4.5

מויות לבין עבודות נוספות בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכ .4.6
 ו/או חריגות.

, יבוצעו בדף נפרד בצורה טבולרית והחזרי מקדמות תההתייקרויוכל חישובי  .4.7
 החשבון הראשון.מצטברת החל מן 

 
 
בד 
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 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 

 תאגיד מי עירון בע"מ

 
 
 
 

 טייבה
 
 

 אזור תעשייה
 שלב ג'

 
 הנחת קווי מים וביוב

 
 
 
 

בד מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות, תוכניות ופרטים
בל

יון 
לע
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 תאגיד מי עירון בע"מ
 

 טייבה
 

 'שלב ג -אזור תעשייה 

 הנחת קווי מים וביוב

 
 מפרט טכני מיוחד

 
 עבודות צנרת מים וביובלמפרט טכני  – 57פרק 

 
 כללי 57.00

 
 מבוא 57.00.01

נפרד מהמכרז/החוזה והוא משלים את המפרט הכללי )אוגדן המפרט הטכני הזה, מהווה חלק בלתי 
 כחול( הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון .

לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור ביצוע העבודות לפי מפרט זה, אלא אם נכתב במפורש אחרת 
 בסעיפי המפרט .

זה כגון : כלים הקבלן מתחייב לספק את כל האמצעים הנחוצים לביצוע העבודות הנזכרות במפרט 
מכאניים, משאבות, מכונות הידוק, כלים לחיתוך אספלט, מקרצפת, מטאטא כביש, רכבים, משאית 
להובלות חול ומצעים בכמויות קטנות, רמקול, מכשירי קשר, מפתחות לפתיחה /סגירה של מגופים 

ני של והידרנטים ע"פ דרישת המפקח. על הקבלן להעביר את האמצעים הנ"ל מאתר אחד לאתר ש
 העבודות אף אם העבודה באותו אתר עדיין לא הסתיימה .

לכל עבודה הכרוכה בהפעלת כלים מכאניים, על הקבלן להזמין פיקוח ולתאם את עבודתו עם גורמי 
חוץ, כגון : משטרה, חב' חשמל, חב' בזק, חב' כבלים, חב' מקורות, רשות העתיקות ועם הרשות 

 המקומית .
על הקבלן מוטלת האחריות לפעול לפי התאומים והאישורים של גורמי חוץ ולבצע את עבודתו על פי 

 ההנחות הנכללות בהם . 
 על הקבלן מוטלת האחריות לחדש את האישורים והתאומים שפג תוקפן, לפני תחילת הביצוע.

ם בסעיפי כתב הכמויות עבור ההוצאות הכרוכות בחידוש הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול אות
. 
 

 התמורה עבור העבודות המפורטות להלן תיכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד :

העסקת מודד מוסמך לצורך סימון תוואי, מדידת רומים, שיפועים, מיקום אביזרים ומפנים  .א
 בתוואי ומדידת העבודות "לאחר ביצוע" .

 רקעיות לפני ביצוע העבודה .ק-דם של תשתיות תתשימוש במכשיר לאיתור ו/או גלוי מוק .ב

מ"מ( ומעקות לפי הצורך מעל חפירות להבטחת  12ביצוע מעברים )כגון : משטחי פלדה בעובי  .ג
 כניסה לנכסים הגובלים באתר העבודה .

 פתיחה/סגירה של מגופים ותאי בקרה בהתאם להוראות )בכתב( המפקח . .ד

בזמן הביצוע והחזרת השטח למצבו הקודם בגמר  שמירת הניקיון יום יומי באתר העבודות .ה
 העבודה .

 טיפול בתיאומים מול הרשויות הרלוונטיות . .ו

בד עלות המים הדרושים לשטיפה ולחיטוי . .ז
בל

יון 
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בדיקות של חומרים ואיכות, כגון : צינורות, תאי ביקורת, טיב מים, לחץ מים, ריתוכים, עטיפה  .ח
ומצעים, בדיקת בטונים וכו' הכול ע"י   חיצונית וציפוי פנימי בצנרת פלדה, צפיפות קרקע

 מעבדות מורשות

 הגשת תרשימים בעת הביצוע . .ט

 הגשת תוכניות "לאחר ביצוע" . .י

 טיפול בנושא בטיחות בעבודה . .יא

 

 תאור העבודה 57.00.02
 לב ג', בישוב טייבה.ש -במסגרת פרויקט זה יש לבצע הנחת קווי מים וביוב באזור תעשייה 

 

במסגרת פרויקט זה יותקנו מגופים חוצצים, הידרנטים )ברזי כיבוי אש(, שוחות בקרה ועשיית הכנות 
 לחיבורי מים וביוב  .

 
 מדידה ותאום 57.00.03

הקבלן יעסיק במשך כל העבודה מודד מוסמך שיהיה זמין לעריכת מדידות וכל הסימונים הדרושים 
 לצורך הביצוע .

לפני תחילת כל שלב/קטע ימדוד ויסמן המודד את, הצירים אליהם קשור התכנון, גבולות מגרשים, 
התוואי ועומק החפירות, רומי קדקוד צנרת לאחר ההנחה, מיקום הצנרת, המפנים, האביזרים 
היציאות, חציות כבישים וכו' . כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו נק' קבע הקשורות לרשת הגבהים 

 מ', אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים . 200ארצית לאורך התוואי כל ה
 

לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות ובמקרה שיתקבל הפרש בין 
המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך למפקח מייד 

חילת הביצוע כדי שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לתכניות. התכניות הנ"ל ישמשו ולפני ת
 בסיס חישוב עומק הצינורות לצרכי תשלום . 

 
בנוסף לכך, על הקבלן לבצע מדידה מוקדמת של כל נקודות החיבור לתאים או לצינורות הקיימים, 

תב התאמתם לתכנית. כל זה לפני תחילת מדידה של כל הקווים החוצים את תוואי העבודה ולאשר בכ
הביצוע. כל עבודה אשר תבוצע ע"י הקבלן לפני המדידה הזאת תהיה באחריותו בלבד ולא ישולם על 

 השינויים במידה ויידרשו .
 בעבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד, עבודות אלו יהיו כלולות במחירי היחידה במכרז .

 
ק' הקבע, המדידה והסימון ויחדשם בכל עת שיידרש ע"י המפקח במשך כל העבודה יבטיח הקבלן את נ

. 
 

, במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה מאזנת, סרט וסרגל מדידה, פלס מכשירי מדידה
מקצועי ולייזר. המכשירים הנ"ל יהיו תקינים עם אישורי הבדיקה של מכונים מוסמכים ויעמדו לרשות 

להגיש למפקח ללא תשלום נוסף, את כל העזרה שתידרש בקשר עם מדידה,  המפקח בכל רגע. על הקבלן
 לצורך סימון מיקום התאים והקווים .

לאחר הנחת הצנרת ולפני כסויה על הקבלן להגיש לאישור המפקח את תוצאות המדידה כנ"ל, 
 המצביעות על התאמת הביצוע לתכנון .

עיות אחרות כגון: תיעול, ביוב, טלפון, חשמל קרק-במקרים שתוואי הקו עלול להתנגש עם תשתיות תת
וכו', על הקבלן להוציא לאתר העבודות את האחראים להן ולקבוע מראש את הפעולות והאמצעים בהם 
יש לנקוט למען הבטחת עבודה סדירה בזמן הביצוע ללא פגיעה בתשתיות אחרות . הקבלן באופן אישית, 
בד
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ת מהעדר נוכחות האחראים לתשתיות הנ"ל בעת ביצוע נושא במלוא האחריות לתוצאות העלולות לקרו
 עבודתו בקרבתם .

המפקח רשאי בזמן הבצוע להכניס שינויים בתוואי הביצוע המתוכנן למען הבטחת המשך רציפות 
 העבודה סדירה בזמן הביצוע .

בכל מקרה בו יעבדו באתר גם קבלנים אחרים, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים לתאום עבודתו 
 עם קבלנים האחרים .

עבור תאום עבודתו של הקבלן עם קבלנים אחרים הנ"ל לא ישולם לו בנפרד ועליו לכלול את הוצאותיו 
 בסעיפים המובאים בכתב הכמויות .

 
 ומכשולים קרקעיים-מתקנים עיליים ותת 57.00.04

:  דרכים, שטח, כגוןב קרקעיים הקיימים-רקעיים והתתק-הקבלן יבדוק את מיקום המתקנים העל
הקווים המסומנים בתוכניות הוא משוער  מבנים, צנרת מים, ביוב, חשמל, תאורה, טלפון וכד'. מיקום

בקרבתם. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבדוק ולוודא את  ויש לגלותם בשטח לפני ביצוע עבודות
ולהימנע מיקומם בשטח, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם 

 מלגרום להם נזקים, וכן להימנע מכל הפרעה לניהול התקין של החיים במקום.
 

מיוחדים לצורך  רקעיים או השימוש במכשיריםק-החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת
גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות עבודת ידיים במקרי הצורך. בכל מקרה הקבלן אחראי 

שלמות המתקנים הנ"ל ולמניעה של נזקים שעלולים להיגרם להם תוך כדי עבודתו ובעקבותיה. אם ל
 ייפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. תוך כדי העבודה

 
-בשירותים התת תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול

 פעם בפעם ע"י המפקח. מסומן בתוכניות וכפי שיובאו לידיעתו מדיקרקעיים והעיליים כ
בכיוון התנועה וישכור  במקרה של חציית כביש יתקין הקבלן שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי

חברה מקצועית המתמחה בכיוון התנועה, כמו כן הקבלן נדרש לבצע תאום עם המשטרה. במקרה של 
הקבלן ישמור על שלמות הקווים,  ,מתקנים, כבלי חשמל או טלפוןחציית קווי צינורות ותעלות או 

 פגיעה ידאג לתיקונם המיידי. הכבלים וכו' ועל כושר פעולתם, ובמקרה של
 

המפקח את המרחקים בין הקווים  בחציית קווים מצטלבים או עבודה בקרבת קווים אחרים יקבע
 הקיימים לבין הקו שבביצוע.

 
האמצעים  בקרבת קווים או עמודי חשמל או טלפון, ינקוט הקבלן אתבמקרים בהם תבוצע עבודה 

לביצוע עבודות אלו מאת הרשות  הדרושים להבטחת שלמות העמודים. הקבלן ידאג לקבלת היתר
 להוראותיה. המוסמכת ויפעל בהתאם

 
מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו על נזק שייגרם למבנים 

 ולמתקנים קיימים.
 

 תיאומים כלליים 57.00.05
על הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות )משטרה, מע"צ, חברת בזק, חברת החשמל, כבלים, 

 רשות העתיקות, חברת מקורות וכד'(, כמפורט להלן :
 

 : תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי באחריותו לתאם עם הרשויות השונות את ביצוע כללי .א
בטרם החל הקבלן  ודה. כל עיכוב אשר ייגרם עקב אי תיאום מראש עם רשות כלשהי, עודהעב

 נזק שייגרם עקב כך. את עבודתו, יהיה באחריות הקבלן והוא יישא בכל
להלן הרשויות העיקריות שעל הקבלן לתאם עמן את עבודתו . יודגש כי הרשויות הפורטות 

בכך כדי לפטור את הקבלן מהצורך בתיאום עם כל  להלן, הן הרשויות העיקריות הידועות, ואין
 גורם נוסף שיידרש .
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מתבצעת העבודה, לקבלת  הקבלן יתאם עם נציגי הישוב שבתחום שיפוטו רשות מקומית : .ב
אישור ביצוע העבודה. כמו כן, הקבלן יבצע את כל הדרוש לשם קבלת האישורים הנדרשים 

( והן באופן קבוע )טופס 2הן באופן זמני )טופס  לחיבור העבודות לתשתית )חשמל, מים וכיו"ב(
4.) 

 

 על אף תיאום התכנון עם מע"צ, ידאג הקבלן לקבלת אישורי חציית מע"צ ומשטרת ישראל : .ג
הכבישים בהתאם לצורך. במסגרת תיאום חציית הכבישים יתאם הקבלן את ביצוע העבודה גם 

 משטרת ישראל. עם

 

 קוח לפחות שלושה ימים לפני העבודה ליד עמודיהקבלן יתאם ויזמין פי חברת החשמל : .ד
החשמל תבוצע רק  רקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקוויק-החשמל וקווי חשמל תת

כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד  בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא יהיו
כן לא תהיה לו כל לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו  באתר. הקבלן מתחייב לתת

את עבודת חברת  אם ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר תביעה
 החשמל.

 

הטלפון,  הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי חברת בזק : .ה
 שוחות טלפון וקווי טלפון תיעשה רק בנוכחות מפקח של חברת "בזק".

 

עבודה בקרבת מתקנים של החברה.  הקבלן יזמין פיקוח של חברת מקורות בעת חברת מקורות : .ו
 תתבצע עפ"י הנחיות החברה ובנוכחות פקח מטעמה. חציית קווי צינורות של חברת מקורות

 

 הקבלן יתאם עם נציג רשות העתיקות לקבלת אישור ביצוע העבודה. רשות העתיקות : .ז
 

עבודה בקרבת תשתיות  ח של מתאם החברה בעתהקבלן יתאם ויזמין פיקו חברת הכבלים : .ח
 הטל"כ.

 

 תאום עם קבלנים אחרים 57.00.06
יתכן ובמקביל לביצוע עבודה זו, תבוצענה עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים באותו אתר עבודה, 

 עבודה אשר מוזמנת ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים .
המפקח מטעם המזמין רשאי לשנות את סדר הבצוע לשם תאום ביצוע העבודה עם עבודות אלו, יהיה 

של עבודות הקבלן, ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לו הזמנים כמצוין בחוזה, ולא יהווה עילה 
 לתביעות כלשהן מצד הקבלן .

 
 אספקת חומרים 57.00.07

 הקבלן מתחייב לספק, להוביל ולאחסן חומרים הדרושים לביצוע עבודה בשלמותה . .א
יהיו חדשים שלמים, תקינים ובעלי תו תקן ישראלי )במידה וקיים למוצר זה תו תקן( החומרים  .ב

. 

חודשים מיום קבלת העבודה.  12אחריות על תקינות החומרים מוטלת על הקבלן במשך  .ג
 ההוצאות בהחלפת חומר לא תקין )עלות החומר ועבודה הכרוכה בכך( על חשבון הקבלן .

ם בהתאם להתקדמות העבודה ו/או בהתאם להוראות של הקבלן מתחייב לספק את כל החומרי .ד
 מהנדס או בא כוחו .

מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן להעביר על חשבונו כל מוצר שיסופק,  .ה
 לבדיקת מכון התקנים ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה .

 
בד ציוד הקבלן 57.00.08
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סוגי העבודה כגון המפורט להלן: חפירה, הובלה, על הקבלן לספק למקום העבודה ציוד מתאים לכל 
 הידוק, ריתוך, פיזור הצינורות וכו'. 

במקרה והמפקח ידרוש הוצאת כלי מהשטח שלדעתו לא מתאים לביצוע העבודה, יסלק הקבלן את 
 הכלי מהשטח ולא יקבל דמי בטלה או הובלה עבור הכלי שהחליף .

 
 בטיחות בעבודה 57.00.09

י לבטיחות באתר העבודה וזאת בהתאם לתקנות הבטיחות השונות מטעם הקבלן הוא האחרא .א
משרד העבודה. הקבלן מצהיר שהוא אחראי על בטיחות בזמן ביצוע העבודה ויש לו ידע מספיק 

 לכך .
הקבלן ידאג לגידור יציב )גדרות ברזל ולא סרטי סימון(, סביב כל בור שנחפר במשך יום העבודה  .ב

ופנסים בלילה לסימון המקום שבו קיים המכשול ולהכוונת התנועה  ולאחריו, וכן הצבת שילוט
 ומעבר בטוח של הולכי רגל .

 

 קבלת השטח ע"י הקבלן 57.00.10
הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ולביצוע עבודתו 

 ורים לו .ברורים לו . חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו בר
 

 התארגנות ותחום עבודה 57.00.11
 בשטח ע"י המפקח. הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים בתכניות, או כפי שיוגדר

 
לקבלן כי מיקום שטחי  הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר, יחד עם זאת מובהר בזאת

המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות  ההתארגנות יובא תחילה לאישור המפקח וכי אין
 את ממדיהם. שהוצעו על ידו או

 
 אם במהלך התקדמות העבודה ייאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, ייעשה הדבר על חשבונו.

 
 דרכי גישה 57.00.12

ך, בוץ, על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל אתר העבודה וממנו ולסלק מיד כל לכלו
בהתאם להוראות המפקח. הקבלן יאפשר תנועה  פסולת וכו' שיהיו על הדרכים והכבישים, הכול

אחד ויתקן אותן בהתאם למצבן לפני תחילת העבודה. כל המפורט בסעיף  חופשית על דרכים אלו לכל
 .לא יימדד ולא ישולם בנפרד זה
 

שטח לריכוז ולטיפול בכלים, ודרכים  הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי גישה לשטח,
 עוקפות בעת ביצוע חציית הכבישים ודרכים. 

 
 א תשולם כל תוספת והם ייכללו במחירי היחידה השונים.ל -עבור דרכי הגישה והדרכים העוקפות 

 
 פיקוח על העבודה 57.00.13

 בהשלמה, ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה, יחול על הקבלן הנאמר להלן:
 

גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב   החומרים ולקיחת  למפקח תהיה
 דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.
הוראה, המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש, התכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו. אך כל 

או פעולה, או הימנעות מפעולה, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה 
 זה.

 על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות  
בד
בל

יון 
לע



 55מתוך  6—ו

בזמן שיקבע המפקח, והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם 
ות ולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות לתכני

 תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.
 

 הגנה על העבודה והאתר, סידורי ניקוז זמניים 57.00.14
על עבודותיו מפני נזק העלול להיגרם ע"י הקבלן ינקוט על חשבונו את כל האמצעים הדרושים כדי להגן 

מפולת אדמה, סופה, סערה, שיטפונות, רוח, שמש וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתם למפקח. 
הדרושים  הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, את כל האמצעים במיוחד ינקוט

תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת  ולל חפירתלהגנת האתר מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כ
 וסתימת תעלות זמניות לפני מסירת העבודה. האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים

 
 הקבלן. כל עבודות העזר לניקוז זמני לא יימדדו לתשלום ויהיו על חשבון

 
ם לא עשה כך, נאותים והן א כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט אמצעי הגנה

 ולשביעות רצונו של המפקח. יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי על חשבונו
 

 למסירתו לידי המזמין. הקבלן יהיה אחראי על האתר במשך כל תקופת ביצוע המבנה ועד
 

 עודפי חומרים ופסולת 57.00.15
 הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו.

 לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת:
 
 (       עודפי חפירה/חציבה , ועודפי חומרים של הקבלן.1
 (       כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח.2
 (       פסולת, לכלוך, צמחיה  וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן          3

 ח.והתארגנותו  בשט          
 (       כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר, ונפסל ע"י המפקח .4
 (       כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר . 5
 

 העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה .
המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל 

ל אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו עם הגורמים הנוגעים בדבר, עליו לקבל את כל כ -
 הרישיונות המתאימים ואישור מהמפקח ומבעל השטח. 

אלא אם יכתוב המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה  לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן,
 )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.

 
 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות, עדיפות מסמכים 57.00.16

הנתונים והאינפורמציה  ,על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות
סתירה בתוכניות, בשרטוטים, במפרט הטכני או  אים בהם. בכל מקרה שתימצא אי התאמה אוהמוב

מיד למזמין, לפני הגשת הצעתו למכרז, על כל סתירה או אי התאמה   בכתב הכמויות, עליו להודיע
ולקבל את החלטתו בנדון. אם מסיבה כלשהי לא הודיע הקבלן על חריגות סתירות או אי התאמות, או 

בלן החלטתו של המזמין. החלטת תחייב את הק -לה כאלה, ואלה יופיעו תוך מהלך ביצוע העבודה לא גי
טענה שלא הבחין בחריגות ובאי  המזמין בנדון תהיה סופית, ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך

 .ההתאמות הנ"ל
 

הקודם עדיף על זה מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף זה, ייחשב סדר העדיפויות בין המסמכים כדלהלן )
בד שאחריו(:
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 תוכניות 

 כתב הכמויות 

 )המפרט הטכני המיוחד )מסמך זה 

 משרדי-המפרט הבין 

 תקנים וסטנדרטים 

 
 שבמפרט המיוחד. אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום

 
הכמויות, ועל כן אין זה מן  ולכתביש לראות את המפרט הטכני כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות 

 הכמויות ימצאו את ביטויו הנוסף במפרט זה. ההכרח שכל עבודות המתוארות בתוכניות ובכתב

 

התוכניות המצורפות להצעה זו הן תכניות "למכרז בלבד", המיועדות להבהיר את סוגי העבודות 
יוצאו תוכניות אשר יישאו את  הביצועוהיקפן, והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. לפני 

והשלמות מסיבות כלשהן ביחס לתוכניות שהוכנו  החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים
 לא יבצע אלא ע"פ תוכניות המסומנות "לביצוע". לצורך קבלת ההצעה. הקבלן

 
תכניות, כדי לשנות את למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי יתווספו 

 מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים.
 

 תוכניות עדות "לאחר ביצוע" 57.00.17

ות בהתאם לדריש באופן ממוחשב . (AZ-MADE) על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "לאחר ביצוע"
 "המפרט הכללי" . -ה

שו על גבי תוכניות מדידה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, הקבלן, תוכניות "לאחר ביצוע" יוג
לפחות.  14והמתכנן )מקור + חמישה עותקים חתומים(, וכן דיסקט בפורמט אוטוקאד  המפקח

כפי שבוצעו למעשה ע"י  התוכניות יכללו את המיקום והגבהים של כל המתקנים, המבנים והמערכות
החל בביצוע, כולל קשירה לרשת הקואורדינאטות הארצית ורום הקבלן על רקע המצב הקיים בטרם 

בעתיד, כגון תוואי קווים, עומק,  מוחלט, וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ולאחזקה שוטפת של המבנה
 כיסוי וכו'. 

ביצוע" כאמור לעיל היא תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי. לא  מודגש כי מסירת תוכניות "לאחר
תשלום עבור הכנת התוכניות היות שעבודה זו כלולה במחירי היחידה לביצוע העבודות  ישולם לקבלן כל

 השונות במסגרת מכרז זה.
 

 נוהל הכנת תוכניות לאחר ביצוע לקווי מים 57.00.18
 לצורך הכנת תוכניות עדות "לאחר ביצוע" של עבודות הנחת קווי מים וביוב, יש לציין על גבי התוכניות

 אם להנחיות כדלקמן :את הנתונים  בהת
 

 צינורות מים .א

 . קוטר הצינור ועובי דופן 

 . אורך )מ'( בין כל שתי יציאות וזוויות 

 סוג הצינור 

 . מיקום הקו ביחס לאבן שפה ו/או לנקודת אחיזה אחרת קבועה בשטח 

 . מיקום יציאות מהקו הראשי 

 

 צינורות ביוב .ב

 . בד קוטר הצינור ועובי דופן
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  לאורך הקו .אורך )מ'( בין אביזרים 

 . מרחק )מ'( בין מרכזי השוחות 

 . )%( שיפוע 

 . סוג הצינור 

 . מיקום הקו ביחס לאבן שפה ו/או לנקודת אחיזה אחרת קבועה בשטח 

 

 מגופים ותאים .ג

 קוטר המגוף 

 . מספור התאים למגופים לפי רציפותן 

 . )מידות אופקיות של השוחה )ס"מ 

 . מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח 

 מוחלט כלפי הים  רום– ( בפני המכסהT.L.) 

 )'עומק השוחה )מ 

 

 הידרנטים )ברזי כיבוי אש( .ד

 . מיקום ההירנטים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח 

 . סוג וקוטר ההידרנטים 

 

 שוחות בקרה לביוב .ה

 . מספור השוחות לפי רציפותו 

 . )מידות אופקיות של השוחה )ס"מ 

  קבועה בשטח ץמיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה 

 T.L. – . רום מוחלט כלפי הים בפני המכסה 

 I.L. –  . רום מוחלט כלפי הים בתחתית הצינור 

 H    -   . )'עומק השוחה )מ 

 

 מפלים .ו

 . )קוטר )ס"מ 

 T.L. –  צינור עליון .ב –רום מוחלט כלפי הים 

 I.L.  – בצינור תחתון . –ום מוחלט כלפי הים ר 

 H – . )'עומק )גובה( המפל )מ 
 

 חבורי צרכנים ו/או חיבורים למתקנים .ז

 . קוטר הצינור ועובי דופן 

 . )'אורך )מ 

 I.L. – סה ובקצה החיבור .רום מוחלט בשוחה עירונית בכני 

  מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה אחרות קבועות
 בשטח .

  נקודות אחיזה אחרות קבועות בשטח מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש ו/או
. 
 

 סימון פרטי הבצוע : .ח

 . לצבוע בצבע כחול את קווי המים שבוצעו בפועל 
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 . לצבוע בצבע אדום את קווי הביוב שבוצעו בפועל 

 . לצבוע בצבע צהוב את הקווים הקיימים שבוטלו 

 . לכתוב את פרטי הבצוע בצבעים התואמים 
 

 הנחיות נוספות : .ט

 לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הבצוע . תוכנית 

  להבטיח חפיפה ורציפות בין הגיליונות )במידה וקיימים מספר גיליונות( ולצרף תוכנית
 מפתח גיליונות .

  הכנת תכניות לאחר ביצוע תיעשה על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה העבודה
 בפועל .

 לפחות . 14חשב בפורמט אוטוקאד התוכניות תבוצענה באופן ממו 

  

 תוכניות לאחר ביצוע יכללו הפרטים כדלקמן : .י

 . "ציון כותרת "תוכנית לאחר ביצוע 

 . תאריך הביצוע 

 . מספר החוזה 

 . שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין 

 . שמו של הקבלן המבצע 

 . שם וחתימה של נציג מחלקת המים ברשות המקומית 

 מודד המוסמך .חתימתו של ה 
 

 עבודה בשעות חריגות 57.00.19
לוח מועדי הביצוע לחוזה  הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף כדי למלא אחר הוראות קיום

יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים  זה, או אם עפ"י דרישת הרשויות המוסמכות
 בסופי שבוע.עליו לעבוד בלילה או  ליום או אם יהיה

 
 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודתו בשעות חריגות.

 

 נזקים 57.00.20

הקבלן אחראי בלעדי לתשלום הוצאות בגין נזקים שייגרמו עקב פעולותיו, פעולת שכיריו  .א
 ושליחיו השונים, כולל פעולת קבלני המשנה שלו, ספקיו וכו' .

נזקי גשמים ושיטפונות, וינקוט בכל האמצעים הדרושים  הקבלן יבטיח את אתרי העבודה בפני .ב
 לשם כך .

כל הנזקים שיגרמו לעבודה או לרכוש ציבורי או פרטי ע"י הקבלן או שליחים מטעמו במהלך  .ג
שעות והתיקונים לא ידחו עד סוף העבודה . במידה ולא יתקן,  24העבודה, יתוקנו על ידו תוך 

 קבלן .העבודה תבוצע ע"י אחרים על חשבון ה
 

 אחריות 57.00.21
הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או 
לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין 

העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם  בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע
 על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 
בד קבלני המשנה 57.00.22
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תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו ע"י רשם הקבלנים במשרד הבנוי  והשיכון, בנושא מסירת 
 ים.עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס  הקבלנ

 
מובא בזאת לידיעת הקבלנים  כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת 

וחיובו בכל תגרום להפסקת עבודת הקבלן לאלתר המזמין.  פעולה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמין 
 ההוצאות שיגרמו עקב כך. 

 
נות והתנהגות ובניגוד למקובל כמו כן מודגש בזאת לידיעת הקבלן כי בהתאם לתקנות ערעור מהימ

נים להעסיק  אך ורק קבלני משנה  הרשומים בפנקס הקבלנים על הקבל 1988-במקצוע, תשמ"ט 
 כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לבצוע העבודה.

 
 אישור הצינורות לעמידה בתקן 57.00.23

הנתון למעקב הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן", כלומר מפעל  .א
וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו, נהליו, תהליך יצורו, חומר הגלם ומוצריו 

 מאושרים ע"י מכון התקנים .
 

יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת הצינורות לתקן  –אספקת צינורות ממפעל זר  .ב
פיקוח מכון התקנים ישראלי ע"י "מכון התקנים וקבלת אישורו. כל הבדיקות תתבצענה ב

הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד. לידיעת הקבלן בדיקות אלו עלולות לארוך זמן רב. לא 
יסופקו צינורות לפני קבלת אישור מכון התקנים, ולא יסופק צינור מהמפעל אלא אם יישא תו 

 תקן ו/או תו השגחה של מכון התקנים ואישור המזמין .

 

 רות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי המתאים .כל הבדיקות שתערכנה לצינו .ג

 

 שרות שדה של יצרן הצינורות 57.00.24
הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה, פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן הצינורות לשימוש 
הנכון בצינורות. על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם  לדרישת הפיקוח את האישורים 

 המתאימים. 
 מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרויקט ובשלמותו. בכל

 
 שילוט 57.00.25

 . 3.0X2.0שלטים זמניים במידות  2הקבלן יתקין לתקופת הבצוע 

 מ' מעל פני הקרקע.   1.5 -השלט יותקן על מעמד פלדה מבוטן כ
 

 השלט יישא את:  שם הפרויקט  
 ואת השם והכתובת של:   המזמין, המתכנן, המפקח  והקבלן.  

 
בור הספקת והתקנת השלטים עכל ההוצאות  -מקום השלטים, צורתם ותוכנם ייקבעו ע"י המפקח 

 ד.ולא ישולם עבורם בנפר -יכללו במחירי היחידות 
 
 לוח זמנים והסדרי תנועה 57.00.26

לפני תחילת הביצוע, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הלו"ז המתוכנן של שלבי העבודה במכרז זה 
 . 

בד לפני ביצוע הסדרי תנועה להלן על הקבלן לחדש את אישור התוכנית במשטרה וברשות המקומית .
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 ביצוע הסדרי תנועה זמניים ע"י הקבלן כולל הספקת כל הציוד הנדרש :
 הרה, שלטי כיוון, נצנצים וכניסים, מעקות וציוד עזר נוסף.תמרור זמני, שלטי אז

 התקנות כל הנ"ל בהתאם לתכניות המאושרות ו/או לפי הוראת המפקח או רשות מוסמכת .
על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד כנ"ל במשך כל זמן עבדתו בפרויקט, למלא 

 ם .את החסר ולהסירם מיד לאחר תום תוקפם במקו
 

על הקבלן להצטייד על חשבונו בשלטים תמרורים זמניים להכוונת התנועה כולל פנסים ופסים זוהרים 
 לשעות הלילה, כולל מלאי בעת העבודה הכול לפי דרישת המשטרה ו/או המפקח .

 
 מסירת העבודה 57.00.27

או נציג מטעמו, המסירה הסופית של העבודה תתבצע בנוכחות נציג המזמין, מהנדס הרשות המקומית 
 המתכנן , המפקח ונציג הקבלן .
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 עבודות עפר, סלילה ופיתוח 57.01

 
 כללי 57.01.01

עבודות עפר כוללות : חפירת תעלות להנחת הצינורות כולל פתיחת כבישים ומדרכות ותיקונם, חפירה 
 מילוי חוזר מהודק, פינוי עודפי אדמה ופסולת וכו' .לתאים, אספקה ופיזור מצע, חול, ריפוד ועטיפה, 

 
מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע )לא רציף(. רואים את 
הקבלן כאילו ערך קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, וביסס את הצעתו בהתאם 

ם תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שו
 וכד', לא תקבלנה ללא סיבות מיוחדות לפי שיקול דעת הבלעדית של הממונה .

 
במפרט הכללי. כל עבודות הביצוע של  ההוראות בסעיפים להלן הן תוספת והשלמה לסעיף עבודות עפר

הוראות היצרן, בין אם נכללו במפרט זה ובין אם לא  עבודות העפר להנחת קווי הצינורות יתבצעו עפ"י
 נכללו.

 
 פתיחת כבישים ומדרכות ותיקונם 57.01.02

פתיחה של כבישים ומדרכות לצורך חפירה והנחת קווי מים וביוב ו/או אביזריהם והחזרת המצב 
 לקדמותו, תעשה כדלקמן :

 

 כבישים ומדרכות אספלט .א
 תתבצע באופן המפורט להלן :פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט 

חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י מסור מכני, קילוף האספלט הקיים, סלילת מצע סוג 
ס"מ כ"א זהות למבנה הכביש/מדרכה הקיים, ואגו"מ סוג א'  20א' מהודק בשתי שכבות של 

ירוק ס"מ במדרכות( ומבנה זהה לקיים, פ 5ס"מ ) 8ס"מ, סלילת האספלט בעובי  20בעובי 
 והתקנה מחדש של אבני השפה .

 
 תיקון הכביש ייעשה ע,י שכבות, כדלהלן :

 ס"מ כ"א . 20שכבות מהודקות בעובי  2 –מצע סוג א'  .1
 ק"ג למ"ר . 1כמות של ב – MS – 10ריסוס באמולסיה  .2

 ס,מ . 20חת בעובי אשכבה  –אגו"מ סוג א'  .3

 ק"ג/מ"ר . 0.5בכמות של  – STEשכבת ריסוס  .4

 ( .5+3ס"מ ) 8כולל  אספלט בעובי .5

 

 מדרכות ושבילים מרוצפים .ב
פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו, אספקת 
מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש 

המקומית, אספקת והנחת לאחר הנחת הצינור לשביעות רצונם של המפקח ו/או נציג הרשות 
 ס"מ. 5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20מצע סוג א'  בעובי 

 
 חפירה 57.01.03

החפירה תבוצע בכלים מכאניים או בידיים בכל סוגי האדמה . העבודות יבוצעו בכלים ובשיטות שלא 
וצאות קרקעיים. החפירה כוללת, פרט לה-יגרמו נזק למבנים, לגדרות ולקווי השירותים העיליים והתת

, הוצאת אבנים גושי בטון וכל גופים אחרים בגודל עד 3האדמה גם עקירת שורשים וגזעים בקוטר עד "
בדס"מ הנמצאים בתוואי החפירה. במקומות בהם השימוש בכלים מכאניים בלתי אפשרי או בלתי  50
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דיים, רצוי מסיבה כלשהיא תבוצע החפירה בעבודות ידיים. את המקומות בשטח בהם תבוצע חפירת י
 קובע אך ורק המפקח .

 בזמן חפירת תעלה עמוקה יש לחזק את הדפנות בתמיכות, הכול לפי תקנות הבטיחות .
ביצוע התמיכות ותיקון מפולות עפר יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן. במידת הצורך על הקבלן גם 

החפירה. על הקבלן  לסדר על חשבונו גישורים מעל לתעלה בכניסות לבתים ולחנויות הנמצאים בתוואי
לבדוק מראש את תוואי החפירה, סוגי האדמה והיקף העבודות שיש לבצע בכדי לאפשר תנועת רכב 

 ונגישות הולכי רגל לבתים בזמן ביצוע העבודה .
 

 רוחב החפירה התיאורטי 57.01.04
 הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלהלן:

 " חב תעלה עם דפנות אנכיות תהיה הקוטר הפנימי רו 28עד " 4עבור צינורות בתחום קטרים של
 ס"מ מכל צד של הצינור.  25של הצינורות בתוספת 

 " ועד בכלל רוחב תעלה עם דפנות אנכיות יהיה  60עד " 30עבור צינורות בתחום קטרים של
 ס"מ מכל צד של הצינור.  35הקוטר הפנימי של הצינורות בתוספת 

 קום רוחב תעלה עם דפנות אנכיות יהיה הרוחב הפנימי של עבור מאסף בטון מזוין יצוק במ
 ס"מ לכל צד. 70המאסף בתוספת 

 .לפי הרוחב התיאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פירוק ריצופים, תיקונים והחלפת מילוי 

 וחיות העבודה, ידי הקבלן לנ-הרחבת החפירה מעבר לרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה על
 סיבה שהיא, לא תילקח בחשבון בחישוב הכמויות הנ"ל.לצרכיי דיפון, או מכל 

  בחפירת דפנות משופעות, שתעשה רק באישור המפקח, יתחילו השיפועים 
ס"מ מעל קדקוד הצינור.  שיפוע הדפנות  40ס"מ מתחתית התעלה או באישור המפקח  150 

 . 1:1יהיה 

  והמתקנים שיימצאו מחוץ לרוחב הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגינון, המבנים
 התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם, כולל הספקת החומרים.

 
 עומק החפירה להנחת הצינורות 57.01.05

  למעט מקרה של חפירה בחול צהוב נקי )שווה ערך לחול דיונות( או לחילופין במקרים שיצוין
 ס"מ מתחת הצינור.  20אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של 

  תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל
ת החפירה העלולים לגורם עומס נקודתי על הצינור האבנים, הרגבים והגופים הזרים בתחתי

 יסולקו.

  בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש, ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה
המיותרת בחול נקי או בכורכר מסוג מאושר, בהתאם להוראות המפקח, ויהדק אותו כמפורט 

 להלן.

 ת באדמה החפורה.לא יורשה, בשום פנים, למלא את החפירה המיותר 
 

 מילוי התעלות והחפירות 57.01.06

  פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד לאחר
די המפקח, ואישור המפקח לגמר התקנת תאי ביקורת או בריכות מי י-אישור קו הצינורות על

 גשם.

 בי שכבת המצע מ"מ.  עו 40 -דולות מבמצע המהודק בתחתית התעלה  לא יהיו אבנים ג
קים מ"מ מהוד 40 -ס"מ.  חומרי המצע יכולים להיות חצץ וטוף קטנים מ 20המהודק תהיה 

 ים.-היטב, חול מחצבה או חול

  במידה וקיימים תנאים קשים שלא מאפשרים מצע יציב ויתקבל אישור המפקח ואישור
בד ל הצרכים המיוחדים.היצרן, יונח מצע בטון, חצץ , טוף וכו' שיענו ע
בל

יון 
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  ההידוק יעשה לאחר הרטבה ע"י ויברציה או הלימה.  יש להימנע מהצפה בשעת ההרטבה.  יש
להרטיב מספיק על מנת להשלים נקודה קרובה לרוויה ואז להניח למים לחלחל ולקרקע 

 להתייצב.

 מילוי לשכבת המילוי הצדי ישמש אותו חומר ששימש כשכבת מצע מהודק בתחתית התעלה.  ה
צינור )קו האלסטיות(  המילוי יבוצע באופן סימטרי בשני צדי מקוטר ה 3/2 -הצדי יגיע עד כ

 מודיפיד א.א.ש.הו. 93%ס"מ כ"א מהודקת בנפרד עד  20הצינור בשכבות של 

  המילוי הראשי מתחיל מעל לקו האלסטיות של הצינור.  שכבה זו מכסה את שארית הצינור
ס"מ  מהודקות  20לוי יעשה בשכבות של ד הצינור.  הידוק המיס"מ מעל קדקו 30 -עד לכ

מודיפיד א.א.ש.הו.  למילוי הראשי ישמש אותו חומר ששימש כשכבת מצע  93%בנפרד עד 
מהודק בתחתית התעלה. מעל קדקוד הצינור ניתן לבצע הידוק מכני.  סוג ההידוק המכני צריך 

 צינור ועובי השכבה מעל קדקוד הצינור. לעבור אישור המפקח והיצרן ויהיה מושפע מסוג ה

  ,הכיסוי הסופי מעל המילוי הראשי יהיה במיטב האדמה החפורה ואין להשתמש באבנים
שברים, פסולת, חומרים אורגניים וכו' )גם אם יידרש ניפוי האדמה החפורה(.  הכיסוי הסופי 

להתבצע בשכבות  צריך להיות מהודק כך, שהתשתית שתיבנה מעליו לא תשקע. הדבר יכול
מודיפיד א.א.ש.הו ולשביעות  90%ע"י שימוש בכלים מכאניים ובכל דרך שתבטיח הידוק עד 

ס"מ מעל קדקוד  70רצון המתכן והמפקח.  הידוק מכני כבד )ויברציוני( יותר מגובה של 
ס"מ מעל קדקוד הצינור.  נתונים  120הצינור.  הידוק במכבש הידרומכני כבד יותר מגבוה של 

 לו יכולים להשתנות בהתאם להנחיות המפקח או היצרן.א

  ,ס"מ מתחת לפני האספלט תונח שכבת  48בחפירות מתחת לכביש אספלט מעל הכיסוי הסופי
מודיפיד  98%כ"א עד  20%ס"מ מהודק בשכבות נפרדות של  40חומר גרנולרי בעובי של 

ס"מ ומעלה יבוצע האספלט  3א.א.שהו.  מעל המצע הגרנולי תונח שכבה מקשרת בעובי של 
 ס"מ. 5בעובי של 

  ,ס"מ מתחת לריצוף תונח  40בחפירות מתחת לריצוף משולב או מדרכות מעל הכיסוי הסופי
מודיפיד א.א.שהו.  מעל המצע הגרנולי  98%ס"מ מהודקת עד  20שכבת מצע גרנולרי בעובי של 

יד א.א.שהו שמעליו ינוח מודיפ 98%תונח שכבת מצע של חול מורטב במים מהודק היטב על 
 הריצוף המשולב.

  ,ס"מ מתחת לפני הדרך תונח שכבת  30בחפירות מתחת לדרך לא סלולה מעל הכיסוי הסופי
 98%ס"מ כ"א עד  15ס"מ מהודק בשכבות נפרדות של  30מצע של חומר גרנולרי בעובי של 

 מודיפיד א.א.שהו.

 2בקוטר בתחום של  גרגירים 50% -רכב מאלא אם כן יצוין אחרת החומר הגרנולרי יהיה מו-
 מ"מ. 6-15רים בקוטר של גרגי 50% -מ"מ ו 6

  חליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המילוי שמעל החול הנ"ל, ידי המפקח, י-אם יידרש על
 אשר סביב הצינורות, בחול דיונות נקי, כמפורט להלן.

 
 החלפת המילוי 57.01.07

 חליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המילוי שמעל החול בהתאם להוראות המפקח, י
 שסביב הצינורות או חלק ממנו בחול דיונות נקי, או במצע סוג א'.

  גובה פני המילוי המוחלף ייקבע על ידי המפקח )תחתית מבנה הכביש הקיים או תחתית מבנה
 הכביש המתוכנן(. 

 ע, הידוקו והרחקת האדמה המיותרת מחיר החלפת המילוי יכלול הספקת חול או חומר מצ
 כמפורט לעיל.

  ,חישוב נפח המילוי המוחלף לצורכי תשלום ייעשה באופן תיאורטי ויהיה מכפלת   הרוחב
 הגובה והאורך המפורטים להלן:

 הרוחב יקבע ע"פ הרוחב התיאורטי בהתאם למפורט לעיל .  .1
 הגובה יקבע ע"פ גובה המילוי המוחלף הממוצע.  .2

 האורך יקב ע"פ המרחק שבין שני אביזרים או שתי יציאות מהקו הראשי .   .3
 

 הידוק המילוי 57.01.08
בד הטבלה הבאה מביאה הערכת אחוז הידוק לפי פרוקטור )צפיפות יחסית( בהתאם לשיטת ההנחה:
בל

יון 
לע
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 IV III II I סוג המצע

קרקעות  תיאור החומר
חמרה 
 וחרסית

 חול  חול וטין
 צרורות גס

 חצץ 
 מרוסקסלע 

 אחוז רטיבות
 אופטימלי )ביחס יבש(

 
6-30 

 
9-18 

 
9-12 

 

 )צפיפות יחסית( לפי פרוקטור אחוז צפיפות  שיטות הידוק
 95-100 95-100 90-100 בעזרת כלי מכני כבד

(80-100) 
95-100 

(80-100) 
 80-95 80-95 75-90 ויברטור ידני

(60-80) 
80-95 

(60-75) 
 80-95   ע"י הרטבה

(60-80) 
80-95 

(60-80) 
 60-80    הנחה ידנית

(40-60) 
 הידוק ידני 

 בעזרת הכאה
60-75 60-80 60-80 

(50-60) 
 

 השלכת חומר בחוזקה
 )לא מומלץ(

60-75 60-80 60-80 
(50-60) 

60-80 
(40-60) 

 
 * צפיפות יחסית מבוטאת בסוגריים
 ** טבלה זו משמשת להערכה בלבד

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 לסוגי הידוק שונים וסוגי קרקע שונים. 'Eהטבלה הבאה מביאה את ערכי מודל הריאקציה 
 

הידוק  עבור סוגי  'Eערכי   
 שונים

)ק"ג 
 לסמ"ר(

ללא   
 הידוק

 הידוק
 קל

 הידוק
 בינוני

 הידוק
בד חזק
בל
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סוגי 
 קרקע/
 המצע

 של הצינור

  85% > 
 פרוקטור

 
40% > 

צפיפות 
 יחסית

85-95% 
 פרוקטור

 
40-70% 
 צפיפות

 יחסית 

95%  > 
 פרוקטור

 
70%  

צפיפות 
 יחסית

קרקע בעלת גרגירים  חרסית
קטנים פלסטיות בינונית 
עד גבוהה, תכולת 

 50% -רטיבות גדולה מ

   
E'  0 

 

 חרסית
 חמרה

קרקע בעלת גרגרים 
קטנים, ללא פלסטיות 
עד פלסטיות בינונית, 

חלקיקים  25% -פחות מ
גסים. תכולת רטיבות 

 50% -קטנה מ

 
 

3.5 

 
 

14 
 

 
 

28 
 

 
 

70 

קרקע בעלת גרגרים  טין
קטנים, ללא פלסטיות 
עד פלסטיות בינונית.  

 חלקיקים 25% -יותר מ
גסים.  תכולת רטיבות 

 .50% -קטנה מ

 
 
 
7 

 
 
 
28 

 
 
 
70 

 
 
 
140 

 
 חול

 
קרקע בעלת גרגירים 

 גסים, ודקים מעל
 12% -ל

    

 חול
 צרורות

קרקע בעלת גרגרים 
 -גסים, דקים פחות מ

12% 

 
14 

 
70 
 

 
140 

 
210 

 210 210 210 70 סלע מרוסק צרורות 

 

  הקבלן יהדק היטב את המילוי )על ידי מהדקי יד מכאניים והרטבה במים( מתחת לריצופים
קיימים או מתוכננים )כאשר התוכניות הן על רקע ריצופים מתוכננים( או בסמוך לריצופים 

 קיימים או מתוכננים, הכול בהתאם לתוכניות המצורפות.

  לפי  98%ס"מ עם הרטבה אופטימאלית עד לקבלת צפיפות של  20הידוק המילוי בשכבות של
 וצע ללא לכל תשלום נוסף.אשו" יב-"מודיפייד

  ,הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהווינה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה
 כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל ריצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה. ימלא את

  בדיקות הצפיפות תעשינה על ידי מכון התקנים, או כל מכון מוכר ומאושר על ידי המפקח, על
חשבון המזמין, אולם כל הבדיקות שתוצאותיהן לא תהיינה מספיקות, תחולנה על חשבון 

 הקבלן.
 

 החפירהחיזוק דפנות  57.01.09
הקבלן ידפן את קירות של כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה במקום 
ובהתאם להוראות משרד העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים לרכוש פרטי או 

שוי מחומרים ציבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, איחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או ע
לא מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים 

בד או לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע .
בל
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במידה ולא נאמר אחרת בתנאי המכרז ולא ניתן אישור מיוחד ע"י המפקח והממונה בזמן העבודה, 
 לאחר מפולות עפר יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן .ביצוע התמיכות ותיקון 

 
במידת הצורך על הקבלן גם לסדר על חשבונו גישורים מעל לתעלה בכניסות לבתים ולחנויות הנמצאים 
בתוואי החפירה. על הקבלן לבדוק מראש את תוואי החפירה, סוגי האדמה והיקף העבודות שיש לבצע 

 המאושר ולאפשר תנועת כלי רכב בשעה שנקבעה מראש . במקום כדי לסיים את הביצוע בפרק זמן
 כנ"ל, הקבלן צריך לאפשר נגישות בטוחה של הולכי רגל לבתים בזמן ביצוע העבודה .

 
 פינוי עודפי אדמה ופסולת 57.01.10

הקבלן יפנה את עודפי האדמה והפסולת ממקום העבודה בכלים ובתדירות באופן שעודפי האדמה 
שול והפרעה לתנועה ולעבודה במקום . במקרים מסוימים יש לבצע פינוי מיידי והפסולת לא יהיו מכ

ז"א העמסת עודפי החפירה יש למשאית שתוזמן מראש . יורשה שימוש במכולות בהסכמת הפיקוח 
 בלבד . 

 צריך להיות מותנה בתיאור העבודה . פינוי מיידי
 רה בהתאם להוראת המפקח .בוצע באותו יום עבודה של החפיי –עודפי אדמה  פינוי דחוף

 באחריות הקבלן להעביר את עודפי האדמה לאתרים המיועדים לכך . 
 התשלום עבור פינוי וקליטת העודפים באתרים כנ"ל יהי על חשבון הקבלן )כלול במחיר החפירה( .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנחת קווי מים 57.02
 

 כללי 57.02.01
 לקווי מים קיימים ובצוע רשת מים .מערכת אספקת המים כוללת התחברות 

יש לראות את המפרט הטכני המיוחד הנ"ל כמסמך משלים ומבאר למפרט הטכני הכללי . ההוראות 
בד הכלולות במסמך זה באות להוסיף ולהשלים את האמור במפרט הכללי ולא במקומו .
בל
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 עבודות הנחת/החלפת קווי מים, כוללת :

 יזורם לאורך התוואי .הובלת הצינורות ממחסן ו/או מהספק ופ .א
חפירת התעלה בכלי מכאני ו/או בידיים, כולל חיתוך וסילוק שורשים וחציבה בגושי בטון  .ב

 בידיים ו/או בעזרת קומפרסור בכל עומק .
 ניקוז מים וחיתוך התעלה בהתאם להוראות המפקח ותנאי המקום . .ג

 יישור וניקוי תחתית התעלה מאבנים בידיים . .ד

 ס"מ . 10תעלה בחול דיונות נקי בעובי אספקה וריפוד תחתית ה .ה

ת כולל ארבעה צינורו-ביצוע ריתוכים וחיתוכים בצד התעלה יבוצע מעל שקי חול של שלושה .ו
 פניות, עליות ומעברי קוטר .

 עשיית פיגורות ולמדים מצינורות פלדה, והרכבתם . .ז

או אוגנים, ריתוך, חיתוך, אספקת והרכבת אביזרים כגון : קשתות, מעברי קוטר, דרסרים  .ח
 מחברי אוגן, וכו' חרושתיים .

הורדת קטעי הצינורות מרותכים לתעלה, כולל השחלת צנרת מתחת לקווי שירותים שונים  .ט
 )טלפון, חשמל, כבלים, גדרות וכו'( .

 חיבור קטעי צינורות חדשים בתעלה ע"י ריתוך בלבד . .י

או מחבר אוגן וכו'(  ביצוע חיבורים מכאניים של קטעי צנרת בתעלה )ע"י דרסר, אוגנים .יא
 במקום הריתוכים רק לפי התכניות או הוראת המפקח

עטיפת ראשים ואביזרים ע"י סרט יריעה מתכווצת, ותיקוני זפת או פלסטי לפי הוראת  .יב
 היצרן .

ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור  20אספקה וכיסוי חול דיונות לכל רוחב התעלה ובגובה  .יג
. 

 הנחת רשת סימון פלסטית . .יד

 וי חוזר באדמה מתאימה ללא אבנים, פסולת וחלקים אורגניים .מיל .טו

 הידוק המילוי . .טז

פינוי, דחוף או מיידי של עודפי האדמה ופסולת, ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו  .יז
 לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפקח .

 צינורות יונחו לפי תוכנית בעומק סטנדרטי מפני הקרקע הסופי . .יח

 תיקון פגמי בידוד . .יט

 השלמת בידוד ראשים . .כ

 מכמות הריתוכים( . 10%בדיקת ריתוכים ע"י מכון מוסמך לבדיקות רנטגן ) .כא

 בדיקת עטיפה ע"י המפעל לייצור צינורות  . .כב

 בדיקת לחץ לקווי מים . .כג

 שטיפה וחיטוי קווי המים . .כד

 בדיקת צפיפות שכבות הקרקע לאחר המילוי ע"י מעבדת קרקע מורשת .כה

 האתר במהלך העבודה והחזרתו בסיום יום העבודה לקדמותו . ניקוי .כו

 אספקת כל חומרי העזר הדרושים להנחה מושלמת של קו המים . .כז

 

 
 הובלת הצינורות ופיזורם 57.02.02

 הובלת הצינורות לאתר אחסונם ו/או פיזורם יעשו על פי הנחיות יצרן הצינורות .
ם אחרים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של יש לפרוק את הצינורות ע"י מנופים או באמצעי

 אין לתפוס צינורות בווים . –הצינורות . 
אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול, אלא יש להרימם במנוף ולהניחם בזהירות 

בד במקום חדש .
בל
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יש להניח את הצינורות על שקי חול שמאפשר גישה נוחה לביצוע, כגון ריתוכם והורדתם לתעלה וכו', 
אין בשום אופן לכרוך חבלים או כבלי פלדה מסביב הצינור, אלא יש להשתמש רק ברצועות ברוחב לא 

 ס,מ . 25 -פחות מ
 פיזור הצינורות ייעשה בצד התעלה שבו לא נערמת האדמה החפורה .

 
הקבלן להקפיד על שלמות העטיפה החיצונית והציפוי הפנימי של הצינורות כולל בקצוות, כמו כן יש על 

לשמור על הרישומים על גבי עטיפת הצינורות כל הפגמים בצנרת שנגרמו במהלך ההובלה ו/או האחסון 
 ו/או הפיזור יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי הנחיות היצרן ובאישור המפקח .

 . 5450"י ת –ואביזרי המים יהיו מתאימים לדרישות משרד הבריאות  צנרת
 

 צנרת פלדה 57.02.03

 ית חיצונית וציפוי פנים מלט שכבתית חרושת-צינורות הפלדה יהיו בעלי עטיפה פוליאטלן תלת
עבור "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש  530. הצינורות יהיו ללא פעמון המתאימים לתקן 

 כללי" .

 . הצינורות המותקנים גלויים יהיו עם צביעה חיצונית חרושתית 

  אביזרי צנרת שהם חלק מהצנרת הראשית כגון : קשת הסתעפויות וכו', יהיו חרושתיים מוצקת
 , עם עטיפה חיצונית וצפוי פנימי כנ"ל .255בהתאם ל"י 

 ות כשהצינורות עבודות הריתוך וציפוי הריתוכים יבוצעו )ע"י בעלי מקצוע מאושרים( ברציפ
מונחים על תמיכות בצד התעלה . הקטעים של הקו שכבר רותכו יחד, יורדו ברציפות בזה אחר 
זה לתעלה ויונחו על ריפוד החול שבתחתיתה. רציפות הריתוך תופסק רק במקומות של 

 אביזרים, מחברים מכאניים וכיו"ב .

  המפקח, באופן שלא ייגרם הורדת צינורות לתעלה תיעשה בכלי הרמה מכני בהתאם לאישור
, שעל הקבלן לשים לב בעת הורדת מודגש בזאתכיפוף רב מדי, העלול לפגוע בשלמות הצינורות . 

 הצינורות לתעלה, שלא ייסדק הציפוי הפנימי "מלט צמנט" .

  בעדר סידורים המונעים כיפוף יתר של הצינורות יונח כל צינור בתנוחתו הסופית והריתוך
ינורות המחוברים יונחו על תחתית התעלה המיושרת, באופן כזה שכל צינור ייעשה בתעלה . הצ

ייתמך בכל אורכו ע"י חול . חיבורים בתוך התעלה ייעשו ע"י ריתוכי ראש או במחברים מכאניים 
. 

  לאחר הורדת הצינורות לתעלה יש להזמין בדיקת ריתוכים ועטיפה חיצונית ע"י היצרן. תיקון
 לפי הוראת היצרן . הפגמים יעשה ע"י הקבלן

 

 צנרת פלסטית 57.02.04

ממ"ר על פני הקרקע ו/או בחפירה בעומק  35אספקה, הובלה והנחת צנרת פלסטית וחוט נחושת חשוף 
הסטנדרטי תבוצע לצורך הספקת מים זמנית ו/או קבוע . הנחת חוט נחושת יבוצע במקביל להנחת צנרת 

 פלסטית באותה תעלה, לצורך הרקה חשמלית .
צוע כל היציאות וההתחברויות הדרושים, חיבורי צנרת פלסטית יעשו באמצעות אספקת והתקנת בי

 אביזרים פלסטיים ויחברו לצנרת הראשית, מעברי כביש, חיבורי בתים וכד' .
 כבל נחושת יחובר ליציאות ברזל באמצעות שלוות מתאימות .

 העבודה .פירוק הצנרת הפלסטית, כבל נחושת וכל האביזרים בגמר 
 ניתוק כל היציאות וההתחברויות, כולל אספקת חומרים דרושים לכך .

 פינוי רגיל, דחוף, או מיידי של עודפי האדמה ופסולת .
 ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפקח .

יהיו מכוסים ולא יהיו מפגע לעוברי אורח וכלי בהנחת צינור זמני יש להקפיד שצינור זמני וכבל הרקה 
בד רכב .
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במהלך ביצוע הפרויקט, הקבלן המבצע יהיה אחראי הבלעדי על כל נזק לגופו או רכושו של אדם כל 
שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מאי שמירה על רציפות חשמלית )מתכתית( של קווי מים הקיימים לכל 

ם לצנרת של הצרכנים. בגמר העבודה עם צנרת מים זמנית, אורכם ורציפות בין קו מים עירוני קיי
 החומר המפורק נישאר ברשות הקבלן המבצע .

 
 חיבור צנרת ע"י מחברים 57.02.05

חיבור צנרת ע"י מחברים מכאניים יבוצעו רק באישור של המפקח . התקנת מחברים מכאניים בהתאם 
 לסטנדרטים הרלוונטיים .

 עדות "לאחר ביצוע" .מיקום המחבר יסומן בתכנית ה
 

 ביצוע למד לצורך שטיפה 57.02.06
 אספקת והרכבת כל האביזרים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה כולל תמיכות .

פירוק ה "למד" בגמר השטיפה . )כל האביזרים והחומרים מהעבודה זו נשארים ברשות הקבלן לאחר 
 סיום העבודות( .

 חומרים קומפלט .ביצוע העבודה ואספקת כל ה
 

 התחברות בין קו חדש לבין קו קיים 57.02.07
העבודה כוללת תיאום ואישור הפסקת מים עם תאגיד פלג הגליל, חפירה וגילוי קצה הצינורות, סגירת 

קשתות . ריתוך ואספקת  2וניקוז מים, חיתוך הצינור, שאיבת מים במידת הצורך . ריתוך ואספקת 
, ריתוכים וחיתוכים אלכסוניים ואחרים הדרושים, ביצוע התחברות ע"י מעבר קוטר אחד לקוטר אחר

דרסר ואספקתו, ריתוך ואספקת אוגן ומחבר אוגן ו/או שני אוגנים, ביצוע הברגות, אספקת אביזרים 
 בהברגה והתקנתם הכול לפי דרישות המהנדס או בא כוחו באתר העבודה .

 ת ברזל .אספקת, התקנת וריתוך חיזוקים, אוזניים ומוטו
 אספקת ומילוי חול . 

 פינוי דחוף או מיידי של עודפי האדמה ופסולת .
 ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפקח .

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט .
 

 יציאה מקו מתוכנן או מקו חי 57.02.08
גילוי קו המים, חפירת בור לניקוז. סגירת מים, פתיחת מתקן ניקוז, שאיבת העבודה כוללת : חפירה, 

מים )במידת הצורך(, חיתוך פתח בצינור בהתאם לקוטר היציאה, או חיתוך הצינור והתאמתו לצורך 

", וכל הריתוכים הדרושים, התחברות לקו המים במרחק עד T", ריתוך ואספקת, זקף או "Tהכנסת "

ילוי חול, פינוי של עודפי האדמה ופסולת . , אספקת ומ20-ת בלוק עיגון מבטון במ', אספקת והתקנ 4
 מילוי חוזר מהודק. ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו .

 
 סדרי הביצוע יכולים להשתנות בהתאם לתנאי המקום .

סעיף הנחת עבור אספקת והנחת צנרת לצורך ביצוע יציאה )עד לנקודת ההתחברות( ישולם לקבלן לפי 
 צנרת .

 אספקת ומילוי חול, פינוי דחוף או מיידי של עודפי האדמה ופסולת .
 ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפקח .

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט .
 

בד בדיקות רדיוגרפיות 57.02.09
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מהריתוכים יהיו על חשבון  10%של הריתוכים ע"י מכון בדיקות מוסמך.  יש לבצע בדיקות רדיוגרפיות
 ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה להנחת הצינורות .הקבלן 

 
עלות במידה והריתוכים יימצאו פגומים יתקן הקבלן על חשבונו את הריתוכים ותבוצע בדיקה חוזרת, 

 . הקבלןכל הבדיקות הנוספות והבדיקות החוזרות יחולו על 
 
 

 ריתוכים וחיתוכים בקווי פלדה 57.03
 

 כללי 57.03.01
כל הריתוכים יבוצעו ביד, לפי שיטת הריתוך של קשת מוגנת. כל הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכים 

 תחולנה במידה שווה על ריתוך בסיבוב ועל ריתוך במצב קבוע .
 מבחן רתכים מאושרים .כל הריתוכים יבוצעו אר ורק ע"י רתכים מוסמכים אשר עמדו ב

 אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות, כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת .
 על הקבלן לתקן את ציפוי הבטון שנפגם בקצוות הצינור לפני ו/או אחרי עבודות הריתוך .

 
 אלקטרודות 57.03.02

שימוש באלקטרודות מסוג . ה 610או  6010האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות תהיינה על פי תקן 
בהתאם  1/8, "5/32, "3/16אחר יהיה טעון אישור המהנדס. בכל מקרה ומקרה, קוטר אלקטרודות יהי "

למחזור הריתוך ולעובי דופן הצינור. האלקטרודות תהיינה מאוחסנות עד לשימוש בהם במכלי האריזה 
אלקטרודות הארוזות במכלים המקוריים הסגורים בצורה שתמנע ספיגת רטיבות ופגיעה בעטיפתן. 

שנפתחו תוגנה נגד רטיבות. כל האלקטרודות ייובשו לפני השימוש בתנורים מתאימים בטמפרטורה 
 ובמשך הזמן כפי שייקבע בהוראות היצרן . לא יורשה שימוש באלקטרודות שלא יובשו כנ"ל .

 .אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו, או אשר טיבן נפגם באופן אחר תיפסלנה 
 

 הכנה לריתוך 57.03.03
קצוות הצינורות ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים יתוקנו לשביעות 

 רצון המהנדס .
את קצוות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמן ושיירי צבע. צבע ושמן יש 

 להסיר בנפט או בבנזין .
 פנימי של  מלט צמנט, חייב ציפוי המלט בשפותיו להיות בעובי מלא . בצינורות בעלי ציפוי

  
 חיתוך צינורות57.03.04

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה 
 ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד .

, בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד . חל איסור מוחלט לבצע החיתוכים יבוצעו אך ורק במכשיר חיתוך מכני
 חיתוך צינורות עם ציפוי בטון פנימי ע"י אלקטרודות או ע"י "ברנר" .

 
 התאמת הצינורות 57.03.05

 מפתח השורש בין הצינורות יהיה כזה שיבטיח חדירה מלאה ללא שריפות .
הסטנדרטיים. התזוזה הרדיאלית של דפנות ס"מ ויימדד ע"י מדדיי הריתוך  1.5-2.0המפתח יהיה 

מ"מ  ובמקרה של תזוזה יותר גדולה יש לחלקה באופן שווה לאורך  1.0הצינור זו לגבי זו לא תעלה על 
בד היקף הצינור .
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לשם מרכוז הצינורות המתחברים לקו ישר יש להשתמש בחישוק התופס את הצינורות מבחוץ, אין 
 רש יבטיח תפיסה טובה של הצינורות .להסיר את החישוק עד אשר ריתוך השו

 
 

 ביצוע ריתוכים 57.03.06
הריתוכים יבוצעו בסיבוב או במצב קבוע. הריתוך בסיבוב יורשה רק בתנאים שיבטיחו שמירה על 

 התאמת הצינורות ע"י סידור מתאים של אדנים המאפשר סיבוב שני צינורות או יותר .
ם אל אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה, על ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכי

 מנת להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו .
מחזור השורש )מחזור הריתוך הראשון( יבוצע במצב קבוע ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד 

 ס"מ . 2.5להשלמת מחזור השורש כולו. עובי מחזור השורש יהיה בערך 
חזור יש לנקות את התפר מכל סיבים, קשקשים ולכלוך. את הניקוי יש לאחר השלמת כל מחזור ומ

 לעשות ביד בעזרת פטיש ריתוך ומברשת פלדה .
זור מ"מ. המח 3.0-3.5מספר המחזורים בכל תפר לא יהיה פחות משניים. עובי מחזור המילוי יהיה בערך 

 מ"מ . 1.5 -מ"מ ולא יותר מ 0.8 -האחרון צריך לבלוט מפני הצינור לא פחות מ
מ"מ, גדול מרוחב הנעיץ שלפני הריתוך. כל חומר ריתוך ירותך היטב  3רוחב המחזור העליון יהיה בערך 

 עם מתכת היסודית ועם המחזורים הקודמים. את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה .
המשכיות צינורות בעלי ציפוי פנימי ממלט צמנט ירותכו תוך שימוש באבקת אקספנדו, לשם קבלת 

 הצפוי . את קצוות הצינורות יש לנקות היטב מלכלוך וחלודה ע"י מברשת פלדה .
ים נקיים שמצב המשחה לא שעה( במ 1/2 -יש לערבב היטב את הכמות הדרושה של האפקה )שתספיק ל

ן יש כמ"מ. כמו  2 -הצינורות ולמרוח על כל קצה שכבה בעובי כ 2נוזלי . להרטיב את קצוות הציפוי של 
הקצוות באופן הדוק ללא  2לתקן בהזדמנות זו פגיעות קטנות בציפוי ע"י מריחת משחה . להצמיד את 

רווח ולתפוס ע"י ריתוכים קלים )פיקים(, לנגב היטב את הקצוות מעודף המשחה ולייבש את המשחה 
או  6010מסוג  1/8מעלות צלזיוס( . את התפר הראשון יש לרתך באלקטרודה " 120 -ע"י חימום קל )כ

מסוג  5/32ת התפרים הבאים מרתכים באלקטרודה בקוטר "אמפר, א 100 -. הזרם יהיה לא יותר מ 610
 . 610או  6010

את האבקה צריכים להחזיק כל הזמן סגורה בצורה הרמטית, אין להשתמש בעודף המשחה כתוספת 
 להנחת חומר חדש .

 
 תנאים לביצוע ריתוכים 57.03.07

ות ס"מ. הבור 40-מעל הקרקע או בתעלה יהיה מרווח העבודה לא קטן מכאשר מבצעים ריתוכים 
 לריתוכי ראש יהיו בעל גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה .

אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע מתנאי מזג אויר בלתי נוחים, כגון 
 גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות .

 
 פקח יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג האוויר מתאימים לביצוע עבודות הריתוך. המ

 
 עבודות ריתוך שונות 57.03.08

 
 א. ריתוך אוגנים

טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיו בהתאם למה שנאמר על ריתוך הצינורות. בריתוך אוגנים 

בדפנימי בתוך פתח האגן. (, ירתך הקבלן בנוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך ON SLIPמתלבשים )
בל
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לריתוך צינורות, תוך התאמה  –אוגנים בעלי צוואר רחוק ירותכו לצינורות כמפורט לעיל 
 מדויקת ומרכזית על האוגן כלפי הצינור .

 בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור .
עלולה לקלקל את שטחי יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך או מכל פגיעה אחרת ה

 האטימה .
 
 

 ב. קשתות מרותכות
 ביצוע פניות בקו ע"י קשתות מרותכות, מותר רק על פי היתר מיוחד שניתן ע"י המפקח .

הקשתות המרותכות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים )"פלחים"( פלחים אלה ייחתכו במסור 
של האחד לשני בכך שאחרי ריתוך לפי המידות שבתכניות או תנאי המקום תוך התאמה מדויקת 

 תהיה לקשת המוכנה הצורה והמידות הדרושות לפי התכנית .
צינורות בעלי ציפוי פנימי ייחתכו וירותכו בפלחים כמפורט לעיל. בכל מקרה חייב הציפוי 

 הפנימי בקשת להיות רצוף וחלק ולא נופל בטיבו מהציפוי שבצינורות .
 

 ג. קשתות מוכנות
נות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצינורות ע"י ריתוכים ישרים כמפורט קשתות מוכנות ב

לעיל לגבי ריתוך צינורות, תוך הקפדה מדויקת על מצבה הנכון של הקשת . שינויים קלים בזויות 
הקשתות יעשו ע"י חיתוך אלכסוני אך ורק באמצעות מכשיר חיתוך מכני בקצה הקשת ו/או 

 .הוספת "פלח, בהתאם לצורך 
 

 ריתוכי חדירה .ד
ס"מ וזאת על מנת לאפשר  20אורכו של סעיף שיחובר לצינור ראשי ע"י ריתוך לא יעלה מעל 

תיקון של הציפוי הפנימי בצנרת, ריתוכי חדירה יבוצעו ע"י חיתוך מדויק של הצינור החודר 
 לצורת הצינור הראשי. חיתוך הפתח הדרוש בצינור הראשי וריתוך הסעיף של הצינור הראשי
וטיב הריתוך יהיה כמפורט לחיבורי צינורות. הצד הפנימי של הריתוך יוחלק וינוקה היטב, 

 באופן שיהיה מעבר חלק במלוא הקוטר של הצינור .
ס"מ על מנת לאפשר לתקן ביד את  20בצינורות עם ציפוי מלט פנימי לא יעלה אורך הסעיף של 

 הציפוי הפנימי .
  

 תיקון של ליקויים בריתוכים .ה
 ר לתקן נקבי מחט וקעקועים במחזור הגמר, בהתאם לאישור המהנדסמות

 מ"מ לא ייחשבו כפגם . 1.0קעקועים אשר עומקם אינו עולה על 
לפני ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם ע"י חיטוט באזמל, ליטוש או חיתוך בלהבה, כל 

חתוך את התפר הסיבים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה. במקרה שיתגלו סדקים בתפר יש ל
ולחבר מחדש. הקבלן יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בחיתוכים ע"י סימון ברור בצבע שמן 
על גב הצינור. כל התיקונים בריתוכים ובדיקתם ע"י המהנדס, ייעשו לפני הורדת הצינורות 

 לתעלה .
 
 
 
 
בד 
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 אביזרים ברשת המים 57.04
 

 כללי 57.04.01
, ולפני התקנתם יהיו נקיים מכל לכלוך ובמיוחד 5450יעמדו בתו תקן משרד הבריאות משרד האביזרים 

משטחי האטימה. בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק, התאמה בין האביזרים לבין 
 הצינורות צריכה להיות מדויקת, ולא מאולצת. לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח .

 מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב:תשומת לב הקבלן 
במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצוינים במפרט ובכתב הכמויות עליו להעביר 
את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור המהנדס טרם תחילת בצוע העבודה . 

הקבלן יהיה לפרקם על חשבונו ולהביא אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס ייפסלו, ועל 
 לאתר אביזרים כנדרש במפרט .

 
 ברזי כבוי אש )הידרנטים( 57.04.02

  העבודה כוללת : חפירה, גילוי הצינור ושאיבת המים, ביצוע יציאה מהקו הראשי, סגירת מים
מטר,  2.0)במידת הצורך(, אספקה והנחת צינור פלדה עם עטיפה חיצונית וציפוי פנימי באורך עד 
 כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, אספקה וריתוך זקף או קשת לפי תנאי המקום .

 " דגם 3ההידרנט יהיה בודד עם מצמד שטורץ ,FHFS" 4, עם הסתעפות חרושתית בקוטר . 

  במקומות בהם תנועת כלי רכב ערה, יותקן מתקן שבירה למניעת הצפה . המתקן יהיה בקוטר
"4 . 

  אטמ' ויהיו תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב  16ברזי השריפה ומתקן השבירה יתאימו ללחץ עבודה
. 

 

 מגופים 57.04.03

  העבודה כוללת : אספקה, הובלה והתקנת המגוף, אוגן ומחבר אוגן והתחברות לקו המוצע
 בצורה שתידרש ע"י המפקח .

 עם ציפוי אמאיל פנים ואפוקסי חיצוני )כולל(, יהיו מגופי טריז,  3" -מגופים בקוטרים גדולים מ
. 

 כולל(, יהיו מגופים כדוריים . 2" -מגופים בקוטרים קטנים מ( 

  בד אטמ' .  16כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה של
בל
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 תאים למגופים/נקודות ניקוז 57.04.04
 כל השוחות יהיו מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תו תקן ישראלי .

 החוליות .1
יות טרומיות עגולות תוצרת וולפמן תעשיות או ש"ע בטיב מאושר. התאים התאים יהיו מחול

 יהיו עם סימון השגחה של מכון התקנים .

 בתחתי התא תונח שכבת חצץ בהתאם לפרט מצורף .            
 קע, בקוטר ועומק לפי    ת-שקע 658החוליות תהינה בהתאם לדרישות ת"י             
 התוכניות המצורפות . המשטח הפנימי של החוליות חייב להיות מספיק חלק .              

 . MCהחוליות תהינה מדגם             

 

 התקרה .2
 טון . 40תקרות יהיו מסוג "כבד" לעומס ה –תאים המותקנים בכבישים 

 א נדרש התאמת גובה פני התא .ל –תאים המותקנים בשטח פתוח 

 

 המכסה .3
 40עומס  –, בכבישים המכסה יהיה לעומס "כבד" 489יה עגול מיצקת ברזל, לפי ת"י המכסה יה

 טון . 12.5ומס של ע –טון. במדרכות ניתן להסתפק בעומס "בינוני" 

 המכסים יהיו תוצרת וולקן או ש"ע בטיב מאושר .
" המכסים יהיו עם כיתוב לפי הנחיות המזמין, עם סמל הרשות המקומית ויעוד המכסה "מים

. 
תאים המותקנים במדרכות או בכבישים משולבים עם ריצוף משתלבות, המסגרת תהיה 

 מרובעת עם מכסה עגול מיצקת ברזל .
 

 נקודת ריקון )ניקוז( 57.04.05
עשיית נקודת ריקון מים )ניקוז(, כולל אספקה, הובלה והתקנת מגוף אלכסוני תוצרת "דורות", קטעי 

יות, אוגנים, מצמד שטורץ לחיבור מהיר, וכל האביזרים הדרושים וכל צנרת פלדה, מופות, נפילים, זוו
 העבודות הדרושות עד לקבלת נקודת ריקון מושלמת .

 
 נקודת אוויר  57.04.06

 נקודת אוויר תותקן על זקף הידרנט, ותכלול :

  שסתום אוויר מדגםD-050 " אטמ', תוצרת "א.ר.י" או ש"ע בטיב 16, לחץ עבודה 2בקוטר 
 . מאושר

 " תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב מאושר . 2מגוף אלכסוני 

  אספקה, הובלה, והתקנת כל האביזרים הנדרשים וכל העבודות הנדרשות עד לקבלת נקודת
 אוויר מושלמת .

 
 

 בדיקות לחץ לקו פלדה 57.05
 

לאחר השלמת הנחת הקו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ואחרי כיסוי חלקי, יש לבדוק את הקו 
אטמ' . הבדיקה תיערך בקטעים קטעים בלחץ שיקבע ע"י  15בדיקת לחץ הידרוסטטית . לחץ בדיקה 

בד המהנדס או כפי שרשום בתכנית .
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ימים לפני התחלת בדיקת הלחץ. לאחר מתן  7אם קיימים מבני בטון ובלוקים לאורך הקו, יש לחכות 

כאשר כל הניקוזים פתוחים לשם  ההוראה יש להתחיל במילוי הקו באיטיות, לשם מניעת הלם מים,
 שטיפת הקו מלכלוך שנצבר בו .

 
לאחר מכן יש לסגור את הניקוזים ולהמשיך במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים. במשך כל זמן 

 המילוי יעבור בא כוחו של הקבלן לאורך הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים .
שעות לפני עשיית בדיקת לחץ, ולאחר מכן יש לחבר את  24יש לחכות  באם הקו מצופה בטון מבפנים,

המשאבה לקו וללחוץ בהדרגה עד ללחץ שיורה המהנדס. יש לוודא באותו זמן שאין נזילות דרך 
המגופים או אביזרים אחרים. באם הלחץ נשמר במשך התקופה המבוקשת ייחשב הקו כאטום ויתקבל 

 ע"י המהנדס .
 

כל הסידורים הדרושים לבדיקה זו ייעשו על חשבון הקבלן, במקרה של אי הצלחת בדיקת הלחץ כולל 
תחולנה על חשבון הקבלן הבדיקות, כל הבדיקות הכרוכות בבדיקות חוזרות, ניקוי תעלות ממים ובוץ, 

. 
 
 
 
 
 

 שטיפה וחיטוי הקווים 57.06
 

 שטיפת קווי מים .א
העבודות והבדיקות הקשורות בכך לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל  .1

 ולפני ביצוע החיטוי תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צינורות ואביזרים .

השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת. לצורך בצוע  .2
 השטיפה יש להשתמש בספוג לניקוי הצנרת באופן מוחלט .

ספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות כמות המים שתוכנס לכל קטע ת .3
 מ'/לשנייה . 1.0מאשר 

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצון המפקח באתר, 
 אולם לא פחות מאשר חצי שעה .

לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות  .4
 המים, הוצאתם, מקורות המים וכמות המים הנדרשת . הכנסת

, התחלת ביצוע השטיפה מותנית באישור בכתב מאת המפקח באתר, ויירשם מודגש בזאת .5
 ביומן העבודה . 

 

 חיטוי קווי מים .ב

מ"ג לליטר כלור חופשי בצינורות  50חיטוי הקו יעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של  .1
, ויש להשאיר את 12מ"ג לליטר בצינורות שקוטרם מעל " 30ומטה, ושל  12בעלי קוטר "
 שעות . 24 -הכלור בקו ל

תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של  .2
 המוצאים .

 24כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצינורות בעלי קוטר " .3
בד ורות בקוטרים גדולים יותר .ופחות, וכלור בצורת גז לצינ

בל
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שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת  24בתום תקופה של  .4
או  25 -מ"ג לליטר ל 10מ"ג לליטר. אם השארית הינה בין  25הכנסת הכלור( להיות לפחות 

שעות . אם  24או  12מ"ג לליטר, יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של  50
מ"ג לליטר, יש לשטוף את הקו  10 -שעות היא מתחת ל 24ית הכלור החופשי בתום שאר

 מחדש .

אם נכנסו מי שיטפונות לתוך הקו בעת הנחתו או לאחר מכן, מכל סיבה שהיא יש להגדיל  .5
מ"ג לליטר, בהתאם למידת הזיהום. במקרה זה  200את שיעור הכלור עד למקסימום של 

רית שעות ושא 72 -ות, ומוטב אפילו לשעות לפח 48 -ל יש להאריך את משך הכלורינציה
 מ"ג לליטר . 50הכלור החופשי בתום תקופה זו תהיה לפחות 

, שהחיטוי יבוצע ע"י קבלן משנה המאושר ע"י משרד הבריאות. ועליו להגיש מודגש בזה .6
בסוף העבודה מסמך המפרט את הקטעים בהם בוצע חיטוי ואת תוצאות בדיקות המעבדה 

 ת המים .לאיכו

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הנחת קווי ביוב 57.07
 

 כללי 57.07.01
 הנחת קווי ביוב כוללת:            

 הובלת הצינורות ממחסן ו/או מהספק ופיזורם לאורך התוואי . .א
 ודיפון דפנות  החפירה. חפירת התעלה בכלי מכני ו/או בידיים, כולל חיתוך וסילוק שורשים  .ב
 התעלה בהתאם להוראות המפקח ותנאי המקום.ניקוז מים וחיתוך  .ג

 יישור וניקוי תחתית התעלה מאבנים בידיים . ד.
 ס"מ . 20אספקה וריפוד תחתית התעלה בחול דיונות נקי בעובי  ה.
 ס"מ מינימום 20אספקה וכיסוי חול דיונות לכל רוחב התעלה ובגובה  ו.

 מעל קודקוד הצינור . 
 אימה ללא אבנים ,פסולת וחלקים אורגניים.מילוי חוזר בשכבות באדמה מת .ז

 הידוק המילוי בשכבות. .ח
פינוי, כולל דחוף של עודפי האדמה ופסולת , ניקוי אתר בגמר העבודה כל יום והחזרתו לקדמותו  .ט

 בסוף העבודה בכל קטע וקטע בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצונו של המפקח .
 מפני הקרקע הסופי לפי תוכנית. צינורות יונחו בעומק הנדרש  .י

 תיקון פגמים. יא.
שמירת מרחק )בתיאום עם המפקח( בין קווי מים וקווי ביוב ומערכות שונות )כבלים ,חשמל,  .יב

טלפון וכו'(. הכול יבוצע בהתאם לסטנדרט ו/או דרישות המפורטות בתוכניות לביצוע, תכנית 
 תאום, תיאומי של בעלי המערכות  ונספחים .

 מכמות הריתוכים(.  10%בדיקת ריתוכים בצנרת מתכת ע"י מכון  מוסמך לבדיקות רנטגן ) .יג
 בדיקת עטיפה ובדיקת דפורמציה של חתך הצינור ע"י המפעל ליצור צינורות. .יד
 בדיקת אטימות של קווי ביוב.  .טו

בד בדיקת קרקע מוקדמות וצפיפות שכבות קרקע ע"י מעבדת קרקע מורשת. טז.
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 שיטות עבודה נאותות במטרה להבטיח את ניקיון הצנרת והאביזרים. .      יז
 אספקת כל חומרי עזר הדרושים להנחה מושלמת של קו הביוב. .יח
התקנת אביזרים סטנדרטיים, תיקוני פגמים, בדיקות  וכו' אשר תשלום עבורם לא מפורט  יט

 בנפרד.
צוע חוזרות אחרי שלב עבודה נוסף של הקבלן ובי יי         שטיפת קווים עד לניקיון מושלם, כולל שטיפות

 צילום לקווים בהתאם למפורט בהמשך .
 

 . ביצוע העבודה והספקת כל החומרים קומפלט 
 

 סוגי הצינורות 57.07.02
ת , או צינורו884רשת הצינורות תותקן מצינורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לביוב, בעלי דופן מלא לפי ת"י 

ורך הצינורות הבודדים יקבע לפי דרישת המפקח. הצינורות יהיו ללא כל חריצים, . א531לחץ לפי ת"י 
 פגיעות ופגמים אחרים ושטחם הפנימי יהיה חלק בהחלט.

 
 קע הכולל אטם תקני המבטיח אטימה מלאה. ת-הצינורות מחוברים בצורת שקע

 יש להקפיד שחשיפת צינורות פי.וי.סי. לשמש תהיה לפרק זמן מוגבל.
 מ"מ תותקן רשת הביוב מצינורות בטון עם שרוול פנימי . 800מעל בקטרים 

 
 הובלת הצינורות ופיזורם 57.07.03

 . הובלת הצינורות לאתר, אחסונם ו/או פיזורם יעשו על פי הנחיות יצרן הצינורות. 1            
יש לפרוק את הצינורות ע"י מנופים או באמצעים אחרים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה             

 של הצינורות.
 . אין לתפוס צינורות בווים 
אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול, אלא יש להרימם במנוף ולהניחם  

 בזהירות במקום חדש.
 על שקי חול שמאפשר גישה נוחה לביצוע. יש להניח את הצינורות 
אין בשום אופן לכרוך חבלים או כבלי פלדה מסביב הצינור, אלא יש להשתמש רק ברצועות             

 מתאימות .
 פיזור הצינורות ייעשה בצד התעלה שבו לא נערמת האדמה החפורה . 

 
 וות .. על הקבלן להקפיד על שלמות הצינורות כולל בקצ 2            

 
 בדיקת הצינורות 57.07.04

לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שהצינורות מסוג שסופק לעבודה, עמדו 
בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק הוכחות כדי הנחת דעתו של המפקח שהצינורות שסופקו לעבודה 

 הם מאותה תוצרת שאליה מתייחסות הבדיקות.
לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות )משלוח הצינורות המפקח משאיר 

על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, יפסול המפקח את כל המשלוח 
 לשימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות.

הצינורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול לשימוש כל צינור שאינו מתאים לתנאים  המפקח יבדוק את
הנ"ל, והקבלן ירחיק את הצינורות הפסולים מיד. אין הבדיקה המוקדמת ע"י המפקח משחררת את 
הקבלן מאחריות לטיב הצינורות והפגמים שיתגלו בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי 

בד החוזה.
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 נחת קווי הצינורותה 57.07.05

אחת, -פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים בבת
אחרי שיבוצע החלק התחתון של תאי הביקורת והצינורות יחוברו אל קירות התאים. הצינורות יונחו 

הצינורות ומעליהם יהודק  ס"מ שיהודק כמפורט לעיל. החול בצידי 20בתעלה על מצע חול בעובי של 
במהדקי יד וע"י הרבצה במים. הצינורות יונחו באופן שקצבותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה 
גמורה לשיפוע הנדרש. הצינורות יותאמו באופן, שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא 

תעשה בעזרת פנס או קרני השמש  תורשה כל סטייה של הקו במישורים האנכי והאופקי. הביקורת
 שישלחו לתוך הצינורות ע"י מראות וע"י מדידת כל צינור וצינור במאזנת.

 
 רומי הצינורות 57.07.06

רומי הצינורות בתוכניות מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות. לא תותר כל סטייה מהרומים 
 הנ"ל ללא אישור מפקח בכתב.

 
 חתוך הצינורות 57.07.07

פרט למקום חבור הצינורות עם תא הביקורת, לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי צינורות שנחתכו 
במקום העבודה. חתוך הצינור )בחבור לת.ב. כנ"ל( יעשה אך ורק בעזרת משור. הצינורות יחתכו, ומקום 

 החיתוך יתוקן בהתאם להנחיות יצרן הצינורות.
 

 פקוח שרות שדה של יצרן הצינורות 57.07.08
במהלך העבודה להנחת הצינורות ולפני כסוי התעלה על הקבלן להזמין את שרות השדה של יצרן 
הצינורות על מנת לבדוק ולאשר את אופן ההנחה, ובמקרה של צינורות פלדה גם את בידוד הצנרת ואופן 

  תיקון עטיפת הצינורות שבוצעו בראשי הצינורות ובכל מקום בו נפגעה העטיפה מכל סיבה שהיא.
 עבור שרות השדה לא ישולם בנפרד והעלות תיכלל במחירי היחידה השונים.

אין לכסות את התעלה ללא אישור המפקח באתר ושרות השדה של יצרן הצינורות בכתב לכל קטע 
 וקטע. 

 
 עטיפת הצינורות בבטון או בשרוול פלדה 57.07.09

מים או בשטח כביש בעומק קטן, במקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים, בהצטלבויות עם קווי 
יעטוף הקבלן אם יידרש לכך ע"י המפקח ותמורת תשלום מיוחד, את הצינור בבטון במקום עטיפת חול 

או יבצע שרול פלדה עם "ספייסרים" ועטם בבטון בקצות. עטיפה  בטון תעשה בהתאם לפרט מאושר.  
 .118לפי ת"י   20 -הבטון יהיה ב

 
 הצינורות אל תאי הביקורת חבורי 57.07.10

הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר בצוע הטיח לא יבלטו הצינורות לתוך 
התא. הרווח  בין הקיר והצינור ייסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר ראש בטון משופע סביב הצינור, 

הצינור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז ס"מ לפחות, המשך ציר האורך של  60אורך צינור החבור יהיה 
 של תא הביקורת, אלא אם תינתן ע"י המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת.

 "איטוביב" או דגם "פורשדה"צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם 
 ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים .

 
 

 מערכת הצנרתשוחות ביוב ומתקני  57.08
 

בד כללי 57.08.01
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 חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר.  
 כל השוחות על כל מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תקן ישראלי.

ת תוצרת ביח"ר "מוזאיקה וולפמן" או ש"ע בטיב, בעלו MBתחתיות עגולות תהיינה טרומיות מדגם 

 סימון השגחה של מכון התקנים.
חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם  3בכל תחתית יהיו 

 .חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים להרמת חוליות טרומיות.
 התקרה, תהיה טרומית, שטוחה ומבטון.

 טון. 40לעומס  -תהיה התקרה  בכבישיםבשוחות המותקנות 
ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות מטיפוס  בשטח פתוחהמותקנות בשוחות 

 "כובע". בתקרות מטיפוס כובע תיקבע  המסגרת בבית החרושת בזמן היציקה.
" 44 -טון מדגם "כרמל 40טון, או לעומס כבד  12.5יהיה עגול מברזל יציקה, לעומס בינוני , המכסה

 .489ולפי ת"י בהתאם להנחיות המזמין, תעשיות בע"מ" עם הכיתוב  תוצרת "וולפמן
 העומס בהתאם לתוכנית .

 
 שוחות בקרה ציבוריים 57.08.02

. 658בחלק התחתון של התא תותקן תחתית טרומית. הקירות יהיו מחוליות גליליים טרומיים לפי ת"י 
ין החוליות לבין עצמן ולתחתית יעשה . איטום ב658בחלק העליון של התא תהיה חוליה קונית לפי ת"י 

בעזרת בעזרת אטם אלסטי דגם "איטופלסט". בתחתית טרומית, יעשה חיבור צינורות פי.וי.סי. לתא 
ולצורך זה יוזמן בביח"ר קידוח פתח עגול מדויק  מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם "פורשדה"

 בקוטר מתאים.

ס"מ, אלא אם צוין   60, פתח המכסה בחוליה קונית יהיה ס"מ 60פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה 

 אחרת בכתב הכמויות.
 

 שוחות בקרה בחצרות 57.08.03

. מעל תאי 658ס"מ יותקנו כנ"ל, אולם הקירות יהיו מחוליות בטון טרום לפי ת"י    80תאי הביקורת 

 .489הביקורת תותקן תקרת בטון טרום לפי ת"י 
 
 
 
 

 שלבי ירידה 57.08.04
 55 -יותקנו שלבי ירידה. שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ 1.20בתאי הביקורת שעמקם עולה על 

 ס"מ מפני המכסה.
 

 סולם מנירוסטה 57.08.05
 במקום שלבי הירידה. 316יותקן סולם מנירוסטה  4.75בתאים בעומק מעל 

 טיח צמנט 57.08.06
רת )פני עבוד הרצפה, קירות, תקרות, קונוס כל הפתחים )חיבורים בין שתי חוליות( של תאי הביקו

 1:2וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט נקי )טיח זכוכית( 
ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס  0.8בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא 

מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול סוכרי נקי. ס"מ ותורכב  0.4ונקי. עובי השכבה השנייה יהיה 
 ק"ג למ"ר. 1.5הבצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשיעור 

בד 
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 עבוד הרצפה 57.08.07
חוזק  -רצפת תאי הביקורת תעובד עבוד סניטרי בהתאם להוראות המפקח. העיבוד יעשה מבטון רזה 

 3מ-ק"ג צמנט ל 180חצץ, עם  65%ק"ג/סמ"ר, וההרכב המוצע %חול,  100יום יהיה  28הבטון לאחר 
 2/3(. פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפורט לעיל. עומק התעלה יהיה לפחות 1:3:6בטון מוכן )

 לפחות בכוון אל תעלת העיבוד. 20%מקוטר הצינור המתחבר אליה, ושיפועי הכנפיים של העיבוד יהיו 
 

 מעל לתאי הביקורתמכסים  57.08.08
. ברחובות 489מכסים מעל לתאי הביקורת יהיו מברזל יציקה ויתאימו בתכונותיהם לנדרש בת"י 

העשויים אבן משתלבת יותקנו מכסים עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי אספלט ובשטחים פתוחים 
ו עם רפידת ס"מ. המכסים  יהי 60יותקנו מכסים  עם מסגרת עגולה. המכסים יהיו עגולים בקוטר 

 למניעת רעש, ללא ברגים לחיזוק וסגרים אחרים.
המכסים יסופקו עם הטבעת סמל הישוב, סימון הקוטר והעומס )ע"פ סוג המכסה( ותיאור הייעוד )מים, 
ביוב או תיעול(. כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן ימציא אחריות היצרן למכסים למשך 

 שנים. 10
 ס"מ יצוקה במקום מסביב. 20/20במידות  20 -עם חגורת בטון מזוין בהמכסים יורכבו 

 
 התאמת מכסים 57.08.09

 המכסים יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל מדרגות ביניהם. 
בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת האחריות שבחוזה, 

לו מחירי התקנת המכסים, התקנה באופן זמני עם מריחת בטון רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש יכל
או הרצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והרצופים 
או התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף, 

ס"מ. בתאים בעלי תקרה  30ן הטיח והעיבוד. גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על ותיקו
 שטוחה יותקן המכסה מעל התקרה, כך שתתאפשר השלמת הריצוף מעל התקרה סביב המכסה.

 
 חבור צינורות לתא בקורת קיים 57.08.10

 חיבור צינור ביוב חדש לשוחת ביוב קיימת, כולל: 
התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצינור ואטום הפתח, אטום צינור המוצא הקיים חפירה בידיים לגלוי 

באם יידרש, שנוי העבוד, תיקון הטיח, הרחקת השבר, וכל הסדורים שידרשו להתגברות על הקשיים 
 בגלל זרימת מים ושפכים בתא הקיים.

איטוביב" או דגם "פורשדה" צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "
 ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.

 
 התקנת תאים על קווים קיימים 57.08.11

 התקנת תאים על קווים פעילים קיימים, כוללת:
חפירה בידיים לגלוי הצינור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הצינור הקיים, פרוק הצינור הקיים 

וכל הסדורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים  )בתוך התא(, הרחקת השבר
 מכל מקור שהוא בצינור הקיים.

 
 התקנת תאים לפני הנחת הקו 57.08.12

מ' לפחות, יותקנו לפני הנחת הקווים, באופן שהצינורות יעוגנו  1.0רצפות התאים והקירות עד לגובה 
 בקירות התאים ויאטמו מבחוץ ומבפנים.

 
 מפלים 08.1357.

ס"מ מתחתית הצינור היוצא מתא  45במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת בגובה העולה על 
הביקורת יסודר מפל מים מחוץ לתא בהתאם לשרטוט. מחיר מפל המים כולל מחבר, צינור, קשת 
וקביעתם במקום, סדור חורים בתא בקורת וסתימתם, ויציקת בטון מזוין מסביב למפל בהתאם 
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לצרכי תשלום יימדד  רטוט. או התקנת תא מפל מיוחד, בהתאם לנדרש בכתב הכמויות. עומק המפללש
 מתחתית הצינור העליון בכניסתו לתא עד לתחתית הפנימית של הקשת.

 
 הסתעפויות ביוב אל חצרות 57.08.14

רת. כל בכל מקום שיידרש, יונחו הסתעפויות אל חצרות ע"י קווי צינורות מחוברים אל תאי הביקו
האמור בנוגע להנחת קווי הצינורות לעיל מתייחס גם אל ההסתעפויות. פרט למקרים שתינתן הוראה 
אחרת, תגמרנה ההסתעפויות בקצה חרוט באופן שאפשר יהיה להאריכן. קצוות ההסתעפויות יסתמו 

ללא -גוש בטוןע"י הקבלן באופן המבטיח מפני חדירת עפר, מים וכו' לתוך הצינורות ע"י עטיפת ניילון ו
 תשלום נוסף.

 
 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון 57.08.15

במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח באתר, ייצק הקבלן גושים מתחת 
 ו/או מסביב לצינורות .

 ק"ג . 300הגושים יוצקו בהתאם לתוכנית כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה 
הקבלן הכוללות אספקת החומר והעבודה תהיינה כלולות במחירי היחידה להנחת צינורות, כל הוצאות 

 ולא ישולם בעבורן בנפרד .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדיקות 57.09
 

 אמצעי זהירות בעבודות ביוב 57.09.01
 במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל

דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי 
 הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם .א
רה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבק

בעזרת מאווררים מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת 
 תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של .ב
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 בו עומדים לעבוד והמכסים בשני     שמכסה השוחה  -תא בקרה קיים לעבודה ב -         
 התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.            

 מכסים משני צידי נקודת החיבור.ה -חבור אל ביב קיים ל -          

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישארו שני אנשים נוספים מחוץ לשוחה אשר .ג
 כנים להגיש עזרה במקרה הצורך.יהיו מו

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא .ד
גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיקו האנשים הנמצאים 

 מחוץ לשוחה.
 הנכנס לשוחת בקרה יישא מסכת גז מתאימה..ה

המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות העובדים .ו
 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 
 שטיפת קווי הביוב 57.09.02

 
לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות  .1 

טיפה פנימית של כל המערכת, בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן ש
 צינורות  ואביזרים.

 
 השטיפה תעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת.  .2 

 
כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  .3 

מ'/ לשנייה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיה נקיים  1.0פחות מאשר 
 וטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אולם  לא פחות מאשר חצי שעה.לחל

 
לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את  .4 

 נקודת הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, וכמות המים הנדרשת.
  

 הקו.רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה והצילום של   
 
 
 
 
 
 
 

 בדיקת אטימות לשוחות בקרה 57.09.03
בדיקת תאי הבקרה תעשה על ידי מילוי כל תא עד גובה המכסה, ולאחר סתימת כל  .    1

 הכניסות וסתימת היציאה בתא הבקרה הסמוך שלאחריו. 
 
תא הבקרה עומד בבדיקת האטימות אם לא מופיעים בו סימני דליפה למשך שעה אחת  . 2

 לפחות.
 
 אם יתגלו נזילות יתוקנו כל החיבורים  ותיעשה בדיקה חוזרת. .3
 
 .      הבדיקות תבוצענה בנוכחות המפקח.4
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 הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והציוד הדרושים לבצוע    הבדיקות.  .5
 

 בדיקת אטימות הקווים 57.09.04
לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי שוחות 
בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה, בפקקים זמניים 

' מעל מ 2.50אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם צינור בפקק העליון, הצינור יוגבה עד 
גב הצינור, בנקודה הגבוהה. הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור. לאחר 
האטימה/עגון הפקקים, יוחל במילוי הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האוויר הכלוא יוצא מהצינור 

שאירו מ' מעל גב הצינור העליון וי 2.50המחובר לפקק העליון. המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה 
 שעה אחת לפחות. -במערכת ל

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה מתאימות. במידת הצורך, יקבע אופן התיקון 
 ע"י שרות השדה של יצרן הצינורות. 

 
 בדיקה סופית 57.09.05

 לפני קבלת העבודה על המציע לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות ואביזרי הבקרה.
אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח, על המציע יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים 

 לשביעות רצונו של המפקח.
עבור כל הבדיקות הנ"ל כולל הציוד והחומרים הדרושים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר 

 הנחת הצינורות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צילום טלוויזיה 57.10
 

 כללי 57.10.01
 

 מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה. (1)
בד 
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לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת בהתאם לנדרש במפרט , על הקבלן לבצע בדיקה  (2)
, לאחר סיום ומעלה( 4)בקוטר "חזותית באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח       

 מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.העבודות. הצילום יערך באמצעות 
 

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. (3)
 

לוודא ולאשר את תקינות    פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה (4)
 זמין שניתנו במהלך הביצוע.הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המ

 

הוצאות הקבלן בקשר לשטיפה ולצילום של קטעי הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן וישולמו  (5)
 בנפרד לפי מ"א צינור ולפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.

 

על הקבלן להעסיק מעבדת צילום לביצוע עבודות הצילום, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה,  (6)
ות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור המזמין להעסקת שיעמוד בכל הדריש

 קבלן המשנה מעבדת צילום, קודם לתחילת עבודתו.
 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר  (7)
 הביצוע,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית העדות".

 

 מו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה:המזמין שומר לעצ (8)
 

 התשלום למבצע הצילומים יהיה על חשבון המזמין  .א
יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות  .ב

 את שאר מחירי היחידה.

 המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו הבלעדית. .ג

 הקבלן ישתף שיתוף פעולה מלא לביצוע הצילום. .ד

 הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות המזמין עפ"י תוצאות הצילום. .ה

והיא תהייה במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר  .ו
 על חשבון הקבלן.

 

 ביצוע העבודה 57.10.02
 

 הכנת פתחים .א
 הקבלן ישאיר פתחים לאורך הקווים לצורך החדרת המצלמה לקו. מיקום              

 ציגנ                 הפתחים ומידותיהם יחושב ) לפני תחילת העבודה( בתיאום עם המפקח,                

 מעבדת הצילום ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו.

 

 
 

 שטיפה .ב
לכך שהצנרת שהונחה תהייה נקייה מכל חומרי בניה  לפי ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג

וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ 
 באמצעות מכשור מתאים לכך, או שיטה אחרת, וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.
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 עיתוי העבודה .ג

 ע קטעי צנרת לפי שיקול דעתו, או המפקח באתר ידרוש ביצוע צילומים בגמר ביצו
תוך מהלך ביצוע   העבודה, ולאו דווקא בסופה, זאת על מנת לאתר ביצוע לקוי לפני 

 גמר כל העבודה.

 .הצילום יערך בנוכחות נציג המזמין, המפקח וקבלן ראשי 

  על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני
 העבודה .ביצוע 

 . הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין והמפקח 

 

 מהלך הביצוע .ד

  הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך
 מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.

 .מהלך העבודה יצולם וישודר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום 

 חיבור של שני צינורות יבוצעו עצירת המצלמה ) לפני החיבור( וצילום  בכל נקודת
 פנוראמי של כל היקף החיבור.                              

 כשזווית הצילום  ניצבת לחיבור . º 360לאחר הצילום הפנוראמי יבוצע צילום 

 וצעו עצירת בכל מקרה שמתגלה במהלך תנועת המצלמה פגם , נתון חריג, או גוף זר, יב
 המצלמה וצילום ממוקד של הפגם.

  יש לאפשר למפענח הכרת קנה המידה של הצילום כדלקמן. בתחילת הצילום של כל
 מ"מ (. 20מ"מ וכן  10מ"מ,  5קטע יש להניח בחלל הצינור מדדים ) 

 

 תיעוד .ה

( וידאו לשם רישום תמידי. הקבלן יסמן CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור )

על גבי התוכנית את מספור הפתחים לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור 
 ההסתעפויות . על מסך הטלוויזיה יודפסו ויקלטו הנתונים הבאים במהלך הצילום:

 .תאריך צילום 

  חוב, עיר ונתונים נוספים לפי הנדרש.ר -אתר העבודה 

  פי מספור הקטעים בתוכנית.ל –מספר קטע מצולם 

  מנקודת התחלה.מרחק רץ 

 

 הציוד לביצוע העבודה .ו

  מעלות, ואפשרות לביצוע   360המצלמה תהייה בעלת ראש מסתובב לראייתZOOM 
 במקום .

  מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה בכל קוטר
 של צינור .

 

 
 תיקון מפגעים )נזקים( 57.10.03

 /במידה ובמהלך פעולת הצילום ו( או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטורCD ,המתועדת )
ש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים דעת המזמין י-יתגלו פגמים, אשר לפי חוות

 הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המזמין .
  ל חשבונו .ע –הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים 

 ילום חוזר )על חשבונו( של קטעי הקו המתוקנים. תהליך לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צ
בד הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה"
בל
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 הצגת הממצאים 57.10.04

 כללי .א
( CDקבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז רק לאחר מסירת תקליטור )

 וידיאו ודו"ח מפורט .

 

 ( וידאוCDתקליטור ) .ב

הוידיאו תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי ( CDתקליטור )

וצילום נפרד במבט ניצב של ההסתעפויות, אורך קטעים, קוטר קו ראשי, קוטר ההסתעפויות 
לאורך הקווים ולכל ממצא אחר  גם לכל חיבור ריתוך. צילום ניצב יבוצע כל ההסתעפויות 

( יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי CDקליטור )משמעותי שיתגלה בצילום. פס הקול של הת

 ביצועה.

 

 דו"ח צילום מפורט .ג
 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

מרשם מצבי ) סכמה ( של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותאור אחר על פני  .1
 השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

שתכלול מספר נקודה, אורך הקטע, קוטר קו דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה  .2
 ראשי, קוטר הסתעפות , תאור המפגע  וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

 

 ילווה בתמונות של הפגמים האופייניים . הדו"ח    
 
 
 אחראיות הקבלן 57.10.05

 
חוזר  לפני פקיעת תוקף בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום 

 האחריות של הקבלן.
 

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות 
הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו נזקים 

 תחול על הקבלן.הדורשים תיקון 
 

 . על חשבון הקבלןע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין  המפגעים יתוקנו
 

לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף  לתנאים הכלליים 
 של החוזה.

 
 
 

 אופני מדידה 57.11
 

בד כללי .א
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ט כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפר
 הבינמשרדי, וכן בהתאם לסעיפים להלן .

בהמשך מתוארים אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים 
 באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים, או הנוגדים אותם .

 
 במקרה של סתירה, הסעיפים להלן קובעים .

 

 עבודות ללא תשלום נוסף .ב
 תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהיא :להלן הנושאים שעבורם לא 

 

 רישיונות ואישורים  .1
כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות 
והרישיונות השונים יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולות במחירי היחידה השונים 

 שבכתב הכמויות .

 בדיקות שדה ומעבדה .2
הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי תהיינה ע"ח כל ההוצאות של ביצוע 

 הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד .

 הרחקת פסולת ועודפים .3
פסולת ועודפי חפירה יורחקו מתחום העבודה לכל מרחק שהוא לאתר מאושר ע"י נציג 

 הרשות המקומית, ללא תשלום בעבורן בנפרד.

 פירוק ותיקון אבני שפה .4
והתקנתן מחדש לאחר גמר העבודה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה עבור פירוק אבני שפה 

 כלול במחירי היחידה השונים .

המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן השפה למצבה הקודם, לרבות החלפת אבני 
 השפה השבורות, בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן .

 שטיפת וחיטוי הקווים .5
שטיפה וחיטוי לקווי המים לא ישולם בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחירי עבור ביצוע 

 הנחת הצינורות .

 מעבר דרך קירות .6
עבור מעבר צינורות בקירות וכו', לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בשאר מחירי 

 היחידה השונים .

 תוכניות עדות "לאחר ביצוע"  .7
כניות עדות שמבוצעות ע"י מודד לאחר השלמת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח ת

 מוסמך, מעודכנות לאחר הביצוע .

 תכולת העבודות תהיה בהתאם למפורט במפרט זה לעיל .
 

 פתיחה ותיקון כבישים/מדרכות אספלט/משתלבות .ג
עבור פתיחה ותיקון כבישים ו/או מדרכות מאספלט ו/או מאבנים משתלבות, ישולם לפי מטר 

 הכמויות .אורך בהתאם למחיר יחידה בכתב 

 תכולת העבודה הינה לפי האמור לעיל במפרט המיוחד זה .
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 צינורות מים .ד
 קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול :

 אספקה, הובלה, פיזור והנחה של הצינורות לאורך תוואי העבודה . .1
דיפון דפנות החפירה רקעיים, ק-הכשרת התוואי, חפירה ו/או חציבה כולל עבודה במים תת .2

 באם יידרש וביצוע דרך תחזוקה לצינור .

 ס"מ לפחות בהיקף הצינור, פיזור החומר והידוקו . 20ריפוד בחול בעובי  .3

הנחת הצינורות, ריתוכים, השלמת ציפוי ועטיפה כולל אספקה, הובלה והתקנה של כל  .4
 סעיף נפרד . הקשתות והאביזרים הנדרשים לביצוע התוואי מלבד כאלה שעבורם קיים

 מהריתוכים בהתאם לקביעת המפקח . 10%צילום רנטגן של  .5

ביצוע החציות של כל קווי המים, הביוב, הכבלים ושאר המכשולים הקיימים בשטח, בין  .6
 אם מסומנים בתכנית ובין אם חסרים .

 ביצוע בדיקת לחץ לפי דרישות היצרן . .7

 יותרת .מילוי חוזר, הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המ .8

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן . .9

שנים לאחר שהקבלן ביצע את כל הבדיקות הדרושות  10אחריות של יצרן הצינור למשך  .10
 ע"י היצרן .

 

 התחברות קו מים מוצע לקו מים קיים .ה
 המחיר יהי לפי מחיר יחידה קומפלט, ויכלול :

מגוף שיימדד בנפרד(, עשיית כל אספקה, הובלה והרכבת כל הצינורות והאביזרים )לא כולל 
 הריתוכים, גילוי הקו הקיים, סגירת וניקוז המים, כיסוי מהודק וסילוק עודפי חומרים .

 

 חיבור מגרש לרשת אספקת המים )או הכנה( .ו
המחיר יימדד ביחידות שלמות ויכלול אספקה, הובלה והתקנת כל האביזרים, הספחים, 

דות הנדרשות הנלוות עד לקבלת חיבור או הכנה לחיבור הברזים, קטעי הצינורות ובצוע כל העבו
 מושלמת .

 

 ברזי כבוי אש )הידרנטים( .ז
 ברזי כבוי האש יימדדו ביחידות שלמות ויכללו : 

 " 3אספקה, הובלה והתקנת ברז הכבוי אש )הידרנט( בקוטר . 

 " 3מצמד שטורץ . 

 " מטר . 2.0באורך עד  4קטעי צינורות פלדה 

 עד לקבלת פרט מושלם . כל האביזרים הדרושים 

 .במידה ויידרש להתקין מתקן שבירה, ישולם בנפרד עבור מתקן השבירה 

 

 מגופים .ח
אטמ', עם צפוי פנים באמייל וצפוי חוץ  16המגופים יהיו מסוג  טריז מאוגנים, לחץ עבודה 

 אפוקסי, תוצרת "רפאל"  או ש"ע בטיב באישור המזמין והמתכנן . 

 
 מות והמחיר יכלול:המדידה תהיה ביחידות של

אספקת והתקנת מגופים, מחבר לאוגן, ברגים, מוטות עיגון ואוזני עגון חרושתיים, קשתות, 
תמיכה למגופים, גושי בטון, וקטעי צינורות פלדה, )לא כולל התא למגוף שיימדד בנפרד( וכל 

 שאר האביזרים הדרושים ובצוע כל העבודות הדרושות
בד 
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 תאים .ט
לפי יחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה,  המחיר לתאי מגופים יהיה

 קוטרה ועומקה, ויכלול:

, כולל אספקת, הרכבת 658אספקת והרכבת תאי בטון למגופים מחוליות טרומיות, לפי ת"י 
והתאמת התקרות והמכסים וביטונם, אספקת והנחת חצץ בתחתית, עשיית חגורת בטון, 

 פי חומרים. חפירה, מלוי מהודק וסילוק עוד
 .וסמל הרשות המקומית המכסה יהיה מיצקת ברזל ועליו הכיתוב לפי הנחיות המזמין

 
 נקודת ריקון )ניקוז( .י

נקודת ריקון )ניקוז( תימדד ביחידות שלמות, ותכלול : אספקה, הובלה והתקנת כל האביזרים 
 הדרושים כמתואר לעיל במפרט מיוחד זה .

 

 נקודת אוויר .יא
      יחידות שלמות, ותיכלול:נקודת אויר תימדד ב

 

תוצרת א.ר.י.  D-050אספקת, הובלת והתקנת כל האביזרים הדרושים, כולל שסתום אויר דגם 

תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב, כולל  2אטמ', מגוף אלכסוני " 16או ש"ע בטיב ללחץ עבודה 
,  וכל העבודות קטעי צינורות פלדה, ריתוך מופות, אוגנים, וברגים, מותקן על זקף הידרנט

 הדרושות.               
 

 צינורות ביוב .יב
 קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול :

אספקה, הובלה, פיזור והנחת הצינורות . המדידה תהיה מסווגת בהתאם לסוג, קוטר ועומק  .1
 הצינור .

 . חפירה ו/או חציבה, אספקת מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק .2

 אספקה, הובלה, פיזור והתקנת מחברים ואטמים . .3

עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או  .4
 מדרכות( ועד לתחתית הצינור ואורך הצינור.

 העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות .

 ולשוחות .בדיקת אטימות כנדרש במפרט לקווים  .5

 דיפונים לתעלה ולתשתיות סמוכות במהלך ביצוע עבודות להנחת קווי ביוב. .6

 

 שוחות בקרה לביוב .יג

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה,  .1
 קוטרה ועומקה.

 .במחירי היחידה תהיינה כלולות כל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק בתחתית  .2

 במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר. .3

 מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת. .4

 מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחברי שוחה. .5

 המכסים יהיו מיצקת ברזל ועליהם הכיתוב וסמל לפי הנחיות מזמין העבודה .  .6
 

 יםמפלים חיצוני .יד
 מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות )קומפלט( .

 

 חבור מגרשים .טו
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 חבור מגרשים יימדד במ"א,  מחיר היחידה יכלול:

. בנוסף, יכלול מחיר   את כל האמור במפרט המיוחד ובאופני המדידה "אספקת והנחת צינורות
היחידה יתד סימון, פקק פלסטיק וגוש בטון יצוק על הפקק, וכן גם חציית קירות וגדרות מכל 

 סוג שהוא והחזרתם למצבם הקודם.
 

 צילום צנרת מים וביוב בטלביזיה .טז
 צילום צנרת בטלוויזיה יימדד במ"א, מחיר היחידה יכלול : 

דרושים וכן את כל התאומים                               ה ניקוי ושטיפת הקווים בטרם ביצוע העבודה
לביצוע הצילום, הכול לפי המפורט במפרט הרצ"ב, לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו 

 המלאה .
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 כתב כמויות 57.12
 

 מבוא 57.12.01

  ועלולות להשתנות. הקבלן לא ידרוש שינוי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות
במחירי היחידות אם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות, 

 בהתאם לנאמר בחוזה .

  הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן התחייבויותיו ההדדיות, אופני
 המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה .

 . במקרה של סטיות וניגודים בין המפרטים וכתב הכמויות, האמור בכתב הכמויות הוא הקובע 

  עבור עבודות אשר יבוצעו ע"י הקבלן ואין להם מחיר בכתב הכמויות, ישולם לקבלן בעבור
 . 15.0%סעיפים אלה לפי מחירון דקל עם הנחה של 

 או בחגים, ו/או בשעות הלילה ./לא תשולם כל תוספת מחיר בגין עבודות שיתבצעו בשבתות ו 

 

 מחירי היחידה 57.12.02
 מחירי העבודה המתוארים להלן כוללים את הסעיפים כמפורט במפרט הטכני ובנוסף :

 כל החומרים, מים, מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנזכרים בעבודה זו . (א
נחת קווי כל העבודה הדרושה לביצועו השלם של החוזה הנ"ל, עבודות בטון, מסגרות, ה (ב

 הצינורות ובנית השוחות ומפרטי המגוף, חפירה לרומי התחתית והשיפועים .
 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו' . (ג

הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם, וכל הובלת עובדים  (ד
 לאתר העבודה .

 המסים והאגרות למיניהם . (ה

 עבודות מדידה והסימון שיידרשו, לצורך בצוע העבודה . (ו

 בדיקות מעבדה . (ז

 כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכו' . (ח

 

 הוצאות כלליות לעבודה נוספת 57.12.03
העבודה סכום כתב הכמויות דלהלן ייחשב כמקיף את כל ההוצאות המוקדמות והכלליות של כל סוגי 

כמפורטים בו, וכמו כן, ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור עבודות נוספות כלשהן, אשר המפקח 
 . בגבולות המפרט הכללי –רשאי להזמינן 

 
כל הכמויות מופיעות באומדנא, התשלום יהיה בהתאם לכמות שתבוצע בפועל בהתאם למדידה בשטח 

. 
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 חשמל ותאורה –מפרט מיוחד 

 
 

 עינייניםתוכן 
 
 
 
 
 

 כללי 08.1
 

 תאור העבודה 08.2
 

 דרישות מיוחדות 08.3
 

 הגדרות למדידה ולתשלום  08.4
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 כללי  08.1
  

מפרט זה מהוה תוספת למפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאת משרד הבטחון על כל פרקיו. 
 כל מקרה עדיפות מפרט זה על המפרט / הכללי. 

 
 תיאומים מוקדמים מול הרשויות  08.1.01

על הקבלן לברר ולתאם בחברת החשמל, בזק הוט ומוסדות אחרים את הפרטים ואופן הביצוע של  
 העבודה המבוצעת למערכות שלהם ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות הדרושות לשם כך. 

 זכייתו במכרז. נדרש ליידע את חברת בזק , הוט וחח"י על מועד תחילת העבודה במיידית עם  
 יש לדאוג להזמנת הפיקוח לביקורת של הרשויות הנ"ל בשלבי העבודה ובסיומה. 

 
 ניהול העבודה ע"י הקבלן  08.1.02

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן בצוע העבודות בא כח שלו במקום בתור מנהל עבודה. קבלן  
במקום בעל רשיון "חשמלאי החשמל יהיה בעל רשיון "חשמלאי ראשי" לפחות ומנהל העבודה 

 מוסמך" לפחות. מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את הקבלן בהחלטות מנהלתיות וכספיות. 
 
 

 איתור חלקי המתקן  08.1.03
על הקבלן לסמן לפני תחילת בצוע העבודה, סימון המקומות המדויקים )מידות וגבהים( של   אביזרים 
כגון: ע.ת, ארונות חשמל ותקשורת ומרכזיית תאורה ולקבל אישור מטעם המפקח. נוסף לכך על 
הקבלן לקבל אישור לצורת התקנתם של האביזרים הנ"ל הסמוכים והצמודים זה לזה. אין להסתמך 

 מדידות בתוכנית )לפי  קנה מידה מתאים( ללא אישור המפקח.  על
 

 בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל, המזמין ורשויות  08.1.04
בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, חומרים ובדיקת פעולת  

היה לשתף פעולה איתו המכשירים, פעולה ניסיונית וכו', ע"י המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלן י
 לא כל תוספת מחיר. ל -בפרוק מכסים, חיבורים וכו' והחזרתם 

כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד ועל חשבון הקבלן וללא  
חו. במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן כ-השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא

 בע המזמין, הרי רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן. שק
הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על  

ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך, בזק וכו', הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי חברת 
וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ישלם כל ההוצאות  החשמל ו/או בודק מוסמך, בזק

הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ועליו לשאת בכל 
 ההוצאות. 
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  תאור העבודה .208
 

 זור תעשייה טייבה.א  –מועצה מקומית טייבה מתכננת הקמת שכונה חדשה בישוב  
 במפרט זה כלולות העבודות הבאות:  

 
 מתקן תאורה:    .א

 מתקן התאורה יכלול:                         
 ביצוע מתקן תאורה חדש ברחוב הקציר ופירוק מתקן תאורה קיים באותו רחוב.      -

העבודה תכלול ביצוע חפירה , הנחת צנרת , הנחת מוליך ארקה , השחלת כבלים , יסודות , 

 עמודי תאורה וגופי תאורה .שוחות , 
 והנחת צנרת , ביצוע תשתית למתקן תאורה , תכלול חפירה , אספקה  -                         

 ,  יסודות לע"ת והתקנת הגנת פח על היסודות.   35CUמוליך ארקה

 מרכזיית תאורה חדשה .      -

   

 

 ב. הכנת מעברים לתשתיות חח"י ובזק:     

 וכננה צנרת מעבר בכניסה לחצרות שירות .ת    -                     

 וכננה צנרת מעבר וביציאה למגרשים.ת    -          

 וכננה צנרת מעבר בכניסה וביציאה מגומחות ארונות מונים למגרשים.ת    -       

 דר טרפו .הקמת ח    -                         
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  מיוחדותדרישות  08.3
 

 דוגמאות וחומרים  08.3.01
דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן,  למהנדס במשרדועל הקבלן יהיה לספק  

במיוחד מגופי התאורה, אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס, יוכל 
הקבלן לגשת לעבודות ההתקנה. על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה 

וד שלא יאושר, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו מאושרים ע"י המהנדס או המזמין לפני התקנתם. צי
באם ידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרי 

 המסופקים כפי שמוגדר במפרט, התקנים, ו/או הדרישות במפרט המיוחד. 
 

 תוצרת ודגמים   08.3.02
ן יסופק ויותק -ד לעמודי חשמל, אביזרי גמר וכו' כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, ציו 

 - בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. זכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שוה ערך לדגם ותוצרתבהתאם 
בתנאי שאושר ע"י המהנדס, על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות 

תו השגחה של מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שרות  הבאות: חשמליות מכניות, פיזיות בעל תו תקן או
 שוטף ואמין. 

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת  

הקבלן יציג הקבלן את הציוד ש"ע יחד עם  בזמן הצגת ציוד ש"ע ע"י תשמר למהנדס. -המצוינת( 

 קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.  דה ולא לא יאושר ש"ע.הציוד שהופיע בתוכניות או בכ"כ במי

 

 עבור גופי תאורה, קביעת שווה ערך יקבע לפי האיפיונים הבאים:  
 איפיון צורני  א.

 יאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה לגבי צבע, טיב החומרים, גימור חיצוני, מידות וכו'.  
 איפיון ביצוע  ב.

 ההשוואה תהיינה.  נקודות -ע"י מתכנן התאורה  
 השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות.  - 
 הנדרשת. CUT OFF רמת  - 
  Ra/CRIINDEX. ומקדם מסירת הצבע (K) גוון האור במעלות קלווין  - 
 איכות החומרים מהם מורכב הגוף.  - 
.נצילות  -  LB  
  DIN ,UTE ,CIE.CIBS,"י, התאמה לתקנים אירופים ובין לאומיים ת - 

עם טבלת ריכוז   DXF  ל בסיס תוכנית התנוחה בקובץ ע"י הגשת תוכנית חישובי תאורה ע -

 תוצאות  בנקודות שידרשו ע"י המתכנן .
"י ניסוי תאורה שיעשה בשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו במועד שיקבע ע"י המפקח תוך הצגת ע -

 ג"ת אשר מופיע במכרז וג"ת המוצע.
 איפיון תקציבי  ג.

יש לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת שווה הערך המוצע. הצעת אלטרנטיבה  
 תהיה מלווה במסמכים טכניים והשוואה כספית. 

 באם הקבלן יציע שוה ערך, יהיה עליו להציג בפני המזמין מכתב התחיבות של הספק  .ד
 שנים לפחות.  10למתן שירות חלפים)בתשלום( לג"ת לתקופה של      
  הספקה ה.  

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק, להחליף/להוסיף גופי תאורה שיותאמו באופן מיוחד לפרטי
בד התכנון בשלבים המתקדמים של הפרוייקט. 
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כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם למפרט. באם ידרשו להשגת המטרה גופי תאורה אשר לא 
נכללו במפרט, תהיה הוספתם טעונה אישור מראש בכתב, ממתכנן התאורה. האישור ילווה ע"י 
ניתוח מחירים שיבוצע ע"י מתכנן התאורה ויהווה את הבסיס להתחשבנות עם הקבלן. לא 

 ות. תתקבלנה כל דרישות אחר
 אחריות לגופי תאורה ו.   

עד קבלת שנים, ממו 7 -שנים ועמודי תאורה ל 5אחריות הקבלן לגופי תאורה תהיה לתקופה של  
 מתקן התאורה ע"י המזמין.

 
 

 
 
 
 

 :בארץ התאורה גופי מספק סף דרישותז.   

 
 :הבאים האישורים את יצרף המציע

 
 המציעשל  ארגונו כי המעיד ' וכו טכניון ,הישראלי התקנים מכון כדוגמת ,מוסמך ממכון אישור .1

 ת תאורה"מערכו של בתחום ISO-9001:2008לתקן  מאושרת איכות מערכת בעל בארץ
 בתוקף(. תעודה או אישור לצרף יש(החשמל" ותחום

המציע  את מסמיך אשר ,בארץ הרשמי נציגו מאת או התאורה גופי יצרן מאת הסמכה כתב .2
שנים  5 של לתקופה ,התאורה גופי של בארץ טכנית ותמיכה חלפים ,אחריות ,שרות למתן

 רשמי(. הסמכה כתב להציג יש( לפחות
כל  אין וכי התאורה גופי של הקניין זכויות של הבעלים הוא כי ל"בחו או בארץ היצרן הצהרת .3

 התאורה שייכות בגופי הקניין זכויות בהם במקרים .למזמין המציע הצעת על הגבלה או מניעה
 את להציע למזמין המציע של זכותו מקור הסבר בתוספת ,בהצהרה הדבר יפורט ,שלישי לצד
 שלישי תביעת צד של מקרה בכל המזמין את ישפה כי המציע יתחייב ,כן כמו .התאורה גופי

 .ידו על המוצעים התאורה בגופי הקשורה
אין  וכי שוטף ביצור הינם המוצעים התאורה גופי רכיבי שכל ל"בחו או בארץ היצרן הצהרת .4

 .ייצורם של מתוכננת להפסקה כוונה כל
 יצור ,תאורה תכנון בביצוע ,האחרונות השנים בחמש לפחות ,ניסיון בעל הינו המציע כי הצהרה .5

 .תאורה גופי אספקת או/ו
גופי  לאספקת ,האחרונות השנים בשלוש לפחות ,בארץ זיכיון בעל הינו המציע כי הצהרה .6

 .ידו על המוצעים הגופים יצרן של ,תאורה
כולל  לא( לפחות ₪ 2,000,000 של בסך עסקי שנתי מחזור בעל היותו על המעיד ח"רו אישור .7

 .האחרונות השנים משלוש אחת בכל ,)מ"מע
פ "ושצ כבישים תאורת גופי באספקת התאורה גופי יצרן של מוכח ניסיון פירוט עם הצהרה .8

 לתדר ומתח מיועד שהציוד לוודא יש(ב "בארה או/ו באירופה הותקנו אשר  LED מבוססי
 2010-1013. השנים  במהלך לפחות יחידות 1,000 של , בכמות)בארץ הרשת

שנים  3-שנים בפיתוח וייצור גופי תאורת כבישים ורחובות קונבנציונליים ו 15 –ניסיון של יצרן  .9
 בפיתוח וייצור גופי תאורת כבישים ורחובות עם מערכות לד.

 
 להלן כמפורט שימההר נדרשת:
  
 ההתקנה. בוצעה שבהם אתרים 
  ושם המתקין התאורה גוף יצרן שם ,ההתקנה תאריך ,התאורה גופי דגם ,הספק ,כמות. 
 מקורות והספק דגם ( האורLED  שסופקו ) יצרן ה שם כולל ,זו בהתקנה – LED. 
 הנ"ל באתרים ומס' טלפון קשר איש שם. 

 
עובד  יהיה התפקיד בעל .טכנית תמיכה למתן המציע בחברת קבוע קשר איש פרטי עם מסמך .10

לפחות  שנים 3 של מוכח ניסיון עם , מתאים חשמלאי רישיון בעל ,המציע בחברת המניין מן
 .רלוונטיים פוטומטרים חישובים לערוך מוכחת ויכולת תאורה גופי בהתקנת
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 .ב"המצ טכניים ונתונים דרישות ריכוז טבלת"ב הנדרש כל את ימלא המציע  .11

 
  LED  מבוססי תאורה לגופי מיוחד טכני מפרטח. 

 

 בעל  LEDמסוג לנורות ייעודיים תאורה גופי הנם זה מכרז במסגרת הנדרשים התאורה גופי

 שטח או/ו כביש עבור תאורה תכנון דרישת על יענו אשר אור ופיזור חשמלי הספק,תפוקת אור
  .ישראלי ותקן המזמין בהתאם לדרישות ,נתון

 
 :להלן כמפורט הטכני המפרט לדרישות יתאימו תאורה גופי

 

בטמפרטורות  לעבודה ויתאים 2.3 חלק 20 ישראלי תקן דרישות לכל יתאים התאורה גוף .1
 .מלאה בדיקה תעודת להציג יש +( 35( עד )-10 (של סביבה

ממקורות  המופק החום ופיזור מכאני חוזק להבטחת ,אלומיניום מבנה בעל יהיה התאורה גוף .2
 .ההפעלה וממערכת האור

ייעודית  אלקטרונית הפעלה מערכת באמצעות לזינה ולהתחברות להתקנה מיועד התאורה גוף .3
 .היצרן של המקוריות ההתקנה להוראות בהתאם תתבצע ההתקנה (driver)אינטגרלית 

 במתח בשינויים תלות ללא ,ויציבה קבועה תאורה תאפשר האלקטרונית ההפעלה מערכת
 +10%).הרשת )

 ליישום דרישות ,פוטומטרי פיזור עקומות מספר בעלי יהיו התאורה גופי סדרת או התאורה גוף .4
 עוצמת ויאפשרו קיום ,אתר בכל הנדרשים פ"השצ או/ו הכבישים סוגי כל עבור לתאורה התקן

 .ישראלי ותקן המזמין לדרישות בהתאם ואיכותה התאורה
 )בידוד כפול או בידוד מוגבר( 2מסוג  חשמלי הלם מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .5

 . 20  ישראלי תקן בהתאם לדרישות 
 .  IP-65ואבק לחות מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .6
-IECתקן    לדרישות  IK-08וזעזועים  מכאני הולם מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .7

62262. 
 .לקיר או לזרוע או התאורה עמוד לראש חיבורו יאפשר התאורה גוף .8
בהתחברות  ,מלאה בהעמסה לפחות  0.92של  הספק מקדם בעל יהיה המוצע התאורה גוף .9

 .הרשת מתח תחום ובכל החשמל לרשת ישירה
 .וערך איכות ,תכונות שווה או   CREEמתוצרת  LEDמסוג יהיו האור מקורות .10
 .לפחות 70% של צבע מסירת בעל יהיה האור מקור .11
 סביבה של בטמפרטורה לפחות שעות 50,000 הנדרש התאורה וגוף LEDהאור  מקור חיי אורך .12

 . - IES LM-80ל בהתאם 70% עד האור שטף ירידת מותרת ,צלסיוס מעלות 35
 כל גוף להחליף יהיה הספק על המזמין. לדרישת בהתאם5500K עד  יהיה האור מקור גוון .13

 .התכנון דרישות על עונה אינו הצבע שגוון תאורה
לרשת  ישירה בהתחברות זה במפרט כנדרש התקנים כל לדרישות יתאים המוצע התאורה גוף .14

 :להלן וכמפורט   ,החשמל
 

 :הישראלי התקנים מכון של ומלאות חיוביות בדיקה תעודות להציג יש

 

 ואישור טמפרטורת סביבה תחום לרבות , 2.3 חלק 20 ישראלי לתקן מלאה בדיקה תעודת 
 .2.13חלק  61347 ישראלי תקן לדרישות הדרייברים התאמת

 אלקטרומגנטיות מוקרנות( )הפרעות 2.1 חלק 961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת. 
 זרמי הרמוניות ,מולכות הפרעות( 12.3חלק  961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת.) 
 שינויים רגעיים( ,מולכות )הפרעות 12.5חלק  961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת. 

 

 או הישראלי התקנים מכון של ומלאות חיוביות בדיקה תעודות להציג יש ,כן כמו
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 ממעבדה ח"דו יוגש החומר הגשת ובמועד במידה , ISO17025 מוסמכות ממעבדות בדיקה

 התקנים מכון של בדיקה גם ההגשה מיום חודשים 6 תוך יעביר המשיב ISO17025 מאושרת

- 
 ד(:"עו י"ע חתומה התחייבות לצרף יש(     

 

 לתקן  להתאמה בדיקה תעודתIEC 62471 מאושרת- ממעבדה ביולוגית( פוטו )בטיחות, 
 .הרלוונטי בתקן כהגדרתו המוצע התאורה גוף לסוג בהתאם

 לתקן  להתאמה בדיקה תעודתIEC 62031 ה מנורת בטיחות )דרישות-(LED). 
 לתקן להתאמה בדיקה תעודת IEC 62262 דרגת( וזעזועים  מכאני הלם מפני הגנהIK08). 
 לתקן להתאמה בדיקה תעודת IEC 61547 תאורה מגנטית לציוד אלקטרו וחסינות )תאימות(. 
 לתקן להתאמה בדיקה תעודתEN-55015   (RFI רהתאו מציוד רדיו–בתדר משודרות הפרעות(. 

 דיגיטלי בפורמט קובץ יסופק ובנוסף,ממעבדה אור פיזור ועקום מלא פוטומטרי ח"דוIES  
 .מוצע תאורה גוף סוג כל עבור LUMDAT     או

 

 התאורה גופי ותחזוקת אחריות ט.

 
לפעול  שפסק תאורה גוף כל יחליף הספק .שנים חמש של אחריות נדרשת התאורה גופי דגמי לכל .1

 .הספק על תחול והעבודה התאורה גופי החלפת עלות .האחריות תקופת במהלך
 .המזמין לאישור והתחזוקה ההתקנה הוראות את יגיש המציע .2

 
 
 
 

 טכניים ונתונים דרישות ריכוז טבלתי. 
 

תהיה  וההתייחסות בלבד המציע לנוחות מרוכזת דרישה רשימת הינה הטבלה( הטבלה למילוי הערות
 (.המפרט במסמכי שנדרש כפי המסמכים לתוכן

 
 סף(. תנאי( הנדרשים המסמכים את ויגיש הטבלה את ימלא המציע .1
הדרישה  מסעיפי יותר או לאחד מלאה התייחסות באין ,בטבלה הנתונים את למלא המציע על  .2

 והצעתו הנדרש את לממש היכולת את למציע שאין המזמין יפרש ,להלן בטבלה המפורטים
   .הסף תפסל על

 ביכולת אין אם .ההצעה לאישור הכרחי תנאי המהווה סף סעיף הינו להלן בטבלה סעיף כל .3
 תפסל הצעתו ,זה מסוג בדרישה לעמוד המציע ביכולת אין או/ו מפורטת תשובה המציע לענות

 .הסף על
 י"ע התשובות את ולגבות להלן בטבלה המפורטים הדרישות סעיפי כל על לענות חובה  .4

 ,בטבלה כמפורט ימוספרו המסמכים .זו לטבלה המציע ידי על שיצורפו ,המסמכים הנדרשים
 להפנות ניתן ,המציע שמצרף במסמך המתאימה הפסקה ליד המסמך את מספר לסמן יש

 .באותו המסמך סעיפים למספר
כמפורט  בהרחבה לדרישות להתייחס המציע ועל תמציתי הינו להלן בטבלה הדרישות תאור  .5

 .המכרז במסמכי
 סעיפי הדרישות ליתר התייחסות מחובת המציע את פותר ואינו תמציתי הינו להלן בטבלה הדרישות תאור 

 .המכרז במסמכי המפורטות
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מס'  הדרישה

 מסמך

 תשובת המציע

 בתחום ISO-9001:2008 לתקן הסמכה תעודת
 וחשמל תאורה

1  

  2 ......אחריות שירות למתן היצרן מאת הסמכה כתב

 וכתב ...התאורה בגופי קניין לזכויות היצרן הצהרת
 לשיפוי התחייבות

 .....'ג צד תביעת של במקרה המזמין

3  

 ביצור התאורה גופי רכיבי שכל היצרן הצהרת
 ........שוטף

4  

 הותקנו אשר התאורה גופי יצרן של מוכח ניסיון
 במערב או/ו בארץ

 -2010-2013  בשנים 'יח 1,000 בכמות אירופה

5  

 בחמש לפחות ,ניסיון בעל...המציע כי הצהרה
 ,האחרונות השנים
 גופי אספקת או/ו יצור ,תאורה תכנון בביצוע
 .תאורה

6  

 בשלוש לפחות ,בארץ זיכיון בעל המציע כי הצהרה
 השנים

 הגופים יצרן של ,תאורה גופי לאספקת ,האחרונות
 .ידו על המוצעים

7  

 בסך עסקי שנתי מחזור בעל הינו המציע
 בשלוש ,לפחות 2₪ 000,000,של

 .ח"רו אישור לצרף יש .האחרונות השנים

8  

 או מקורי לציין( המוצעים התאורה גופי ט"מק
 )וערך איכות שווה

9  

 פירוט הכולל המוצעים התאורה גופי של טכני מפרט
 ,חומרים ,המבנה

 .'וכו

10  

  11 יבואן/היצרן שם

  12 חשמליים גדלים

  13 )לומן( אור שטף

  14 )קלווין 'טמפ( אור גוון

  15 (Wכוללת ) חשמל צריכת

  16 האור ומקורות התאורה גוף של חיים אורך

  17 "כפול חשמלית"בידוד הגנה דרגת

  IP65 18ואבק  לחות מפני הגנה דרגת

   IEC62262לתקן להתאמה בדיקה תעודת
(IK08). 

19  

 גופי דגמי לכל 10 י"לת מלאה בדיקה תעודות
 .........המוצעים התאורה

20  

  IEC61547   21לתקן להתאמה בדיקה תעודת

   961    ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 2.1 חלק 

22  

    961     ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 12.3חלק 

23  

חלק    961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
12.5  

24  

  IEC62471  25לתקן להתאמה בדיקה תעודת

  IEC62031  26לתקן להתאמה בדיקה תעודת

בד  IEC62031  27לתקן להתאמה מלאה בדיקה תעודת
בל
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 ,לפחות 0.92 התאורה גוף של ההספק מקדם
 תחום ובכל מלא בהספק

 הרשת מתח

28  

 מוסמכת ממעבדה אור פיזור ועקום מלא ח"דו
   ISO17025לתקן

29  

  30 .קיר ,זרוע ,עמוד ראש על ת"גו תפיסת אמצעי

  31  (driver)אינטגראלית  אלקטרונית הפעלה מערכת

  32 לפחות  שנים לחמש אחריות כתב

  33 המוצע התאורה לגוף ותחזוקה התקנה הוראות

  34 קשר איש פרטי
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 התקנת אביזרי תאורה  08.3.03
בנוסף למפורט בסעיפי המפרט וכתב הכמויות השונים של מפרט זה, יש להדגיש שהתקנת אביזרי  

תאורה כולל את הכוונים השונים, אשר יעשו בשעות חשיכה מוחלטת, לצורך הפעלה נסיונית וכוונים 
 יכין הקבלן: 

 מכשירי קשר עם אזור להשתמש בהם.  3 . 1
 דיזל גנרטור להפעלת המערכת.  . 2
 לילות.  2עובדים עם כלי עבודה. )חשמלאי ועוזר( למשך  3צוות של  . 3
 כבלים וחבורי קיר ניידים לחבור אביזרי תאורה.  . 4
 לוח מפסקים להדלקה והפסקה של אביזרים אלה.  . 5
 חומרי עזר.  . 6

 
 שלוט  08.3.04

על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים צנורות ואביזרים כגון: לוחות, עמודי תאורה, עם  
סרט נירוסטה או צביעה בהתאם לרשום בתכניות. השלוט יהיה שלט סנדויץ למתקנים, ושלט 

 נירוסטה עם חבקים על הכבלים הן במוצא והן יעד, על השלוט יכתב מספר המעגל. 
 כבלים בכל השוחות מעבר.נדרש לבצע שילוט   
פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתאור ההתקנות או ימסר מאוחר יותר. מחיר השלוט כלול  

 במחיר היחידות בכתב הכמויות. 
 כן יהיה שלוט סנדויץ בארונות חשמל, דלתות לארונות עם לוחות חשמל. 

 
 קבלה סופית של המתקן 08.3.05

 של המתקן. בגמר העבודות יערך סיור קבלה 

על אף הקבלה ע"י הפיקוח והמתכנן, ועל אף האישורים השונים מהרשויות כגון: חברת חשמל, חברת  
בזק, הקבלן יראה כאחראי בעתיד לאיכות העבודה, או לליקויים שיתגלו בהמשך בעבודות השונות 

 חודשים. 18שבוצעו על ידו. לכבלים, לחיבורים, הזנות וחפירות וכו' לתקופה של 
כמוכן לאחר ביצוע סיור קבלה והעברת דו"ח ע"י המתכנן כולל הערות )במידה וקיימות( יתקן הקבלן  

את הדרוש תיקון ללא עוררין ויערך סיור קבלה סופי לבדיקות תיקון הערות ע"י המתכנן במידה ולא 
ן על תיקן הקבלן את כל הדרוש תיקון בהתאם לסיור הראשון על כל סיור נוסף באתר יחוייב הקבל

 .100%בסיס של תעריף משרד הביטחון לשעות מזדמנות לפי 
 

 ”AS MADE“תכניות עדות     08.3.06
הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתן יחד עם בקשתו            

 לבדיקת  

המתקן ע"י חברת חשמל, בזק וכו'. כן ימסור הקבלן ללא תשלום תכניות ממוחשבות של המתקן              
 המבוצע 
 סטים ותקליטור. 3למזמין              
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 הגדרות למדידה ולתשלום   08.4

 
 כללי  08.4.01

ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידה לפי מכלולים: כל  א.
העבודה בסעיף מסויים נמדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת, כולל כל העבודות, החמרים 

 08העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי למתקני חשמל 
 בסעיפים המתאימים. 

לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפי ההגדרות מדידה  ב.
 מטה(.עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה. 

תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים במפרט  ג.
הכמויות כולל  בכתבכל סעיף וסעיף הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות. בכל מקרה 

 פרט אם צויין אחרת במפורש.  את ההספקה התקנה וחיבור
בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב      .ד

 הכמויות    
 של הקבלן,יעשה החשוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל.     

להקטין או להגדיל או לבטל סעיפים בכתב המזמין שומר לעצמו את הזכות      .ה
 הכמויות, לפי 

 ראות  עיניו.    
 

 תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:    
 

 תכולת המחירים  08.4.02
 את המפורט בתנאים הכלליים, דרישות מיוחדות.  א.
: קיום התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה 08את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל  ב.

 השונים ולא ימדדו בניפרד. 
 כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(.  ג.
כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה, במכשירים, ומכונות,  ד.

 בטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן. סתימות ב
 הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.  ה.
תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים מתואמים עם  ו.

 העבודות האחרות. 
יוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד אחסנת החומרים והצ ז.

 למסירתם. 
 המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.  ח.
הוצאות כלליות של הקבלן: )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  ט.

 והמיקריות. 
  ההיטלים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס וכו'. י.

 רווחי הקבלן.  יא.
 בעבודות עפר יכללו בנוסף לאמור לעיל:  

 המדידה והסימון, וזיהוי מתקנים אחרים בשטח וקבלת אישורים מהרשויות לחפירה.  יב.
 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.  יג.
 שימוש בציוד מכני, פיגומים, טפסות, דרכים זמניות וכל ציוד אחר.  יד.
 הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, במשך תקופת הבצוע וביטולן לאחר גמר העבודה.  טו.
 הכשרת ניקוז זמני.       טז.
 בדיקת המתקנים ע"י הרשויות שהעבודה בוצעה עבורם.  יז.
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 כבלים, חוטים, מוליכים, צנרת וכו'  140-08.1.100
הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד. שאריות ופחת לא ימדדו. הנ"ל כוללים חומר עיקרי,  08.3.166-485

חיזוקים, קשירות שלות, שלטי זהוי, סופיות, סגירות,מחברים, מופות, זויות, כיפופים, 
 חיבורים גמישים וכו'. 

 רך נטו .כבלים ימדדו לפי מטר או    
 

 תאים/שוחות בנויים ו/או יצוקות  270-08.1.200
בניית התאים תכלול במחירה את המכסה וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ' ויכלול גם 
את הטפסות, הזיון והחפירה. תאים לתאורה, חשמל וטל"כ ימדדו קומפלט כולל המכסה 

 ושילוט על מכסה וכל המתואר בסעיף זה.
 

 
 
 

 
  חפירה/חציבה 310-08.1.290

בנוסף לנאמר בסעיפים הנ"ל, מודגש שלא תנתן שום תוספת עבור תעלות )חפירה/חציבה( בהם 
יותקנו מספר צנורות ו/או עבודה בסמוך לתשתית קיימת כולל חפירה זהירה בידיים ו/או עם 

וחב ועומק כלים מכניים. כל נזק שיגרם לתשתית הקיימת יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. ר
של המפקח. עומק התעלה נחשב מפני השטח  בכתבהחפירה תהיה לפי הוראות מפורשות 

הסופיים או מפני השטח הקיימים לפי החלטת המפקח. ובכל מקרה כולל סימון תואי, רפוד 
חול, כסוי חול, סרטי סימון, לבני הגנה מכנית ו/או תחליף מאושר, מלוי בחומר שאושר ע"י 

 ידת הצורך והחזרת פני השטח לקדמותו. המפקח ריצוף במ
 

 יסוד לע"ת  451-08.1.390
היסוד כולל את כל עבודת הטפסנות ,ברזלי הזיון,ברגי עיגון ע"ת ,הבטון,צנרת וחישובי                 

 קונסטרוקטור   
 לאישור המזמין.                 

 
 פירוק עמוד תאורה וגוף תאורה קיימים 520-08.1.500

ק הנ"ל יעשה בתאום עם גורמי העירייה הנוגעים בדבר ופיקוח יכלול פירוק חשמלי ומכני פירו
כולל פירוק היסוד של עמוד התאורה)במידה וידרש( ופינוי הפסולת ופירוק גוף התאורה, 
הובלתם ופריקתם במקום שיורה נציג העירייה בתאום עם הפיקוח וכל זאת מבלי לגרום נזק 

 לציוד הנ"ל.
 

 עמוד תאורה     520-08.2.005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     העמוד והעמדתו יעשו בהתאם 812העמוד, פלטת יסוד, ברגי היסוד, פתח לחיבורים ולציוד עזר, יוצרו לפי ת"י .
המעודכן )משרד הביטחון(. ע.ת. יהיה בהתאם לתוכנית המפורטת, ללא  08למפרט הכללי למתקן חשמל, פרק 

או ביטומן,  817ס"מ באספלט חם אלסטקס  10חלקה התחתון תצבע עד גובה  עיוותים. פלטת בסיס העמוד כולל
 לאחר גלוון. בתא הציוד יהיה פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבלים ע"י שלות ובורג הארקה מרותך לעמוד.

 
 גימור העמוד:

  פעמיים צבע יסוד + עליון אפוקסי918אבץ חם בטבילה לפי תקן ישראלי . 
    ר בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג צביעה בתנוhight bild  בעלת תכונותout free 

gasing  מיקרון לשכבה אחת מאושרת לפי תקן  80בעוביG.S.B .הגרמני לדהייה 
 גוון עליון לפי דרישת מזמין 
 " שרשת או חוט פלדה עם ציפוי מנירוסטה. חיבור המכסה אל העמוד בעזרת  1/2בורג מכסה פתח החיבורים אלן

 ניילון.
 .ברגי יסוד מרותכים ומגולוונים באבץ חם 
  10 -בפלטת היסוד החורים מאורכים כך שניתן יהיה לסובב את העמוד סביב הציר בכ. 
 

 מספור העמוד:
  ידה .מ"מ )קוליר( שעליו מותקנים מספרים ואותיות מוטבעים ממתכת בלתי מחל 20 -סרט נירוסטה ברוחב כ 
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  גופי תאורה 035-08.3.005
בנוסף לאמור, במחיר גופי התאורה יכללו את הלדים, ארגזי ציוד )אם הם מותקנים בנפרד(, 

דרייבר, כיסויים, ברגי הארקה, חווט פנימי, מהדקים, מחזיקים וכל חלקי העזר הדרושים 
 אם אין תכ' מפורטת לגוף התאורה. 

 ום הגופים עם הגורמים השונים: במחיר הגופים יכללו התנאים הבאים: תא    
הקבלן יספק דוגמאות של כל גופי התאורה ולא יזמינם עד שלא יקבל אישור הדגמים ע"י    -

 היועץ. 
 תבניות ביציקה במידה וידרשו.   -
 לא תנתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים.    -
אישור קבלתם בשלמות מהספק תוך בדיקתם, ספירתם, הובלתם לאתר ואכסונם בשטח   -

 העבודה. 
הקבלן יהיה אחראי עבור שלמות הגופים גם בעת ההובלה, ההטענה והפריקה, וכן באתר עד   -

 השלמת התקנתם ומסירת המתקן למזמין. 
 

 חיבור לעמוד/ארון חשמל קיים     08.3.625
יכלול במחיר את התאום עם הרשות לגבי אופן החיבור כולל העבודות הנדרשות לביצוע 
החיבור, כגון חציבה, התקנת שרוול, צינור או הגנה אחרת, הפרוק, החיבור מחדש וחומרים 

 אחרים וכל העבודות המכניות והחשמליות. ימדד כמכלול. 
  
  בדיקה    08.3.665

או חלקו בנפרד בהתאם  להוראות המפקח. על הקבלן  בדיקת המתקן מתייחסת לכל המתקן
לקחת בחשבון בעת קביעת המחירים את כל הבדיקות שידרשו במסגרת העבודות הנכללות 
בחוזה זה, ולחלק את הוצאותיו בין הסעיפים השונים. מחיר הבדיקה כולל גם פיצול הבדיקות 

יקט כולו, הכל בהתאם לשלבים ולחלקי מתקן, בדיקות חוזרות ובדיקה כוללת של הפרו
 לדרישות המהנדס. 

 
 צנורות  256-08.8.251

צנורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. איטום צנרת לשימוש בעתיד ביוטה ובטון רזה. סמון קצה 
 הצנור יכלל במחיר הצנור ולא ימדד בנפרד.

 
 הספקה חומרים/ציוד ע"י המזמין     08.4.10

באם יחליט המזמין לספק חומרים/ציוד כלשהו אזי יהיה על הקבלן לקבל את החומרים/ציוד 
במחסן הספק להוביל לאתר העבודה, לאחסן ולנקוט בכל הפעולות הדרושות הכלולות בשיטות 

 מדידה השונות למעט התשלום לספק עבור החומר/הציוד. 
מודת החומר יכלל החומר/הציוד למען הסר כל ספק ימלא הקבלן את כתב הכמויות כך, שבע

עיף העבודה יכללו כל העבודות, חומרי עזר ובס 08.4.02 -כולל כל הסעיפים הרלונטיים מ
 . 08.4.02 -והסעיפים הרלוונטיים מ

 
 ניסוי תאורה   08.4.12

ע.ת כולל פנסים  5הניסוי יכלול העמדה קבועה ו/או זמנית של        
 זמני חיבורם למקור ההזנה קבועה ו/או 

 ומעבדת תאורה במידת הצורך.     
 

 גומחות בטון            08.4.13
מידות גומחות הבטון יהיו עפ"י הארונות ו/או המונים שיסופקו ע"י הרשויות )חח"י ,בזק והוט( 
,העבודה תכלול אספקה והתקנה או לחלופין יציקה באתר עפ"י החלטת המזמין. כמוכן 

,ברזלי הזיון,בטון ותכנון קונסטרוקטיבי של מתכנן קונס' מטעם העבודה תכלול את התפסנות 
 הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר היחידה.

לפני הזמנת הגומחות הקבלן נדרש לבצע תיאום עם חח"י ולקבל מידות ארונות ולוודא שגודל 
 גומחות מתאים לדרישות חח"י.
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