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 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו
 

 רשות המים הממשלתית למים ולביוב
 המנהלה לפיתוח תשתיות

 
 

 כרך א'
 

 2009מהדורה רביעית 
 
 
 2חלק 
 
 

 לביצוע הפרויקטמסמכי החוזה 
 
 
 

 
 

 סמיעב הקמת מאסף ביוב שכונת עלואןשם הפרוייקט: 
 

 1296-31/15-4265 :מס' /חוזהמכרז
 

 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"משם המזמין: 
 

 
 

 

 כל הזכויות שמורות

 .  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"משל  ומסמך  זה הוא קניינ
אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש כלשהו, 

 , אלא לצורך השתתפות במכרז זה.תאגידמהללא קבלת אישור מראש ובכתב  
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 בע"מ מעיינות זיותאגיד 
 

 רשות המים הממשלתית למים וביוב
 המנהלה לפיתוח תשתיות

 1296-31/15-4265/חוזה מס'  6/2017 מכרז
 סמיעישוב שכונת עלואן בבהקמת מאסף ביוב 

 
 
 

 4חלק  -כרך ב' 
 

 מידע למשתתפים במכרז
  

 2009, של כרך א', מהדורה רביעית 1מסמך זה מדגיש את "מידע למשתתפים במכרז", הכלול בחלק 

 ( הנ"ל.1והמידע הכלול במסך זה נועד לציין ולהוסיף על האמור בחלק )

 

"( עורך מכרז פומבי להתקשרות המזמין" ו/או "התאגיד" ו/או "החברה)להלן: "תאגיד מעיינות זיו בע"מ 

, להלן ולצורכי נוחות יכונו יחדיו: הקמת מאסף ביוב שכונת עלואן בסמיעעם קבלן ראשי לביצוע 

 (."טובין" או" השירותים" או" העבודות")

 
 

תתבצענה במסגרת המנהלת לפיתוח לתשתיות, הפועלת מטעם רשות המים  העבודות נשוא המכרז .1

 הממשלתית למים וביוב.

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק  .2

במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

 באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. התייחסות אחרת כאמור
, ניהול המכרז, חברהמסמך זה, על נספחיו, כולל הוראות ותנאים, החלים על אופן הגשת הצעות ל .3

 .חברהבחירת ההצעה הזוכה, תנאי ההתקשרות עם הזוכה  וביצוע הליך הרכישה על ידי ה

 
 

 
 

 בכבוד רב,
 אביטל בורשטיין, מנכ"ל בפועל 

 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
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 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
 

 רשות המים הממשלתית למים וביוב
 המנהלה לפיתוח תשתיות

 1296-31/15-4265/חוזה מס'  6/2017 מכרז
 סמיעישוב שכונת עלואן בבהקמת מאסף ביוב 

 
 כללי -תנאי ניהול המכרז 

 

 להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז )כפוף להוראות המכרז(: - מועדים .1

  התאריכים הפעילות

 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 

 

, 17/11/2017יום 

24/11/2017 

1.1 

 4/12/2017ב' יום   יצא ממשרדי החברה. קבלניםהסיור 

 10:00בשעה 

1.2 

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת 

 המציעים.

 7/12/2017יום 

 12:00עד השעה 

1.3 

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות, הבהרות, תיקונים 

 ושינויים במכרז.

 11/12/2017יום 

 12:00עד השעה 

1.4 

 להגשת ההצעות לתיבת המכרזים האחרוןהמועד 

תיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בקניון כוכב ההצעות יוגשו ל
 . נרקיס במעלות תרשיחא הצפון, דרך האלוף עוזי

 18/12/2017ב' יום 

 12:00עד השעה  

1.5 

חודשים מן המועד  3 תוקף ההצעה

האחרון להגשת הצעות 

  לעיל. 1.6כאמור בסעיף 

1.6 

 1.7 18/3/2018 תוקף ערבות לקיום הצעה

 
 במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז,

 יגברו המועדים הנקובים בטבלה.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז 
 שיידונו על ידי החברה.

בחשבון,  ויילקחבשיקוליה  החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, וכן ניסיונו של 

מ עם הקבלן שייבחר כזוכה לשם המציע בעבודות קודמות. בנוסף, החברה תהיה רשאית לנהל מו"
 שיפור הצעתו וכן לקיים הליך תחרותי בכפוף לדין.

עה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצ
 מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו 
ziv.com-http://maayanot  יבקשו לקבל את מסמכי המרכז, שלא באמצעות אתר מציעים אשר

( שיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם במשרדי החברה Hard Copyהאינטרנט כאמור אלא בעותק קשיח )
 ם)חמש מאות שקלים חדשים( שלא יוחזרו. מובהר כי סכו בתוספת מע"מ ₪ 500כנגד תשלום בסך של 

 מהווה את עלות הדפסת מסמכי המכרז. זה

 
, על גבי טופס ההצעה וכתב הכמויותהמשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו 

 ולהחזיר את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.

http://maayanot-ziv.com/
http://maayanot-ziv.com/
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 מהות המכרז .2

מזמינה בזה הצעות  "(המזמין" ו/או "התאגיד" ו/או "החברה)להלן: "תאגיד מעיינות זיו בע"מ  .2.1
בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז  סמיעבישוב  שכונת עלואןבמאסף ביוב הקמת לעבודות 
 "(.העבודות" או  העבודה)להלן: "

קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי  ימים 90משך ביצוע העבודות הוא לכל היותר  .2.2
 החברה.

לחברה שמורה האפשרות, לדחות, את הביצוע, בשנה נוספת ו/או לא לבצע את העבודות כולן או  .2.3
 חלקן.  

מסמך תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כ .2.4
חלק  יםוהמהוו הםעל נספחי לכרך א' 2חלק ותנאי ביצוע חוזה ע"י הקבלן המצ"ב  לכרך ב' 'ד

 רד ממסמכי המכרז.בלתי נפ

המצורף  יםהטכני יםהעבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז ובין השאר במפרט .2.5
חלק  יםהמהוו ("המפרט הטכני/המפרט המיוחד")להלן:  לכרך ב' 5חלק ו 'א כרךל 3חלק כ

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז..  

         :מסמכי המכרז .3

כי המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה מהווים ת לכך, יתשומת לב המשתתפים במכרז מופנ .3.1
 "מסמכי המכרז" ויהוו את החוזה:

 2009כללי מהודרת רביעית  -כרך א'  .3.1.1

 מידע למשתתפים במכרז - 1חלק 
 תנאי ביצוע חוזה ע"י הקבלן - 2חלק 
 מפרט כללי בתוספת המפרט הכללי לעבודות בנין )המפרט הבינמשרדי( - 3חלק 

 
 )מסמך זה( -כרך ב'  .3.1.2

 מידע למשתתפים במכרז - 4חלק 
 מפרט מיוחד - 5חלק 
 כתב כמויות - 6חלק 
 טופס חוזה - 7חלק 

 
  

 -כרך ג'  .3.1.3

 תכניות - 9חלק 
 

(, הוא חלק בלתי 2009מובא לידיעת הקבלן כי מסמכי המכרז כרך א' )מהדורה רביעית שנת  .3.2
 נפרד מהמכרז. על המציע לחתום על מסמכי המכרז ומסמכי כרך א'.

בחתימתו על מסמכי המכרז ומסמכי כרך א' מצהיר בזאת כי ראה ובדק את כל המציע 
 המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו.

כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי  .3.3
 או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו:

 ;ו לא נכתבו, אוכאיל .3.3.1

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה. .3.3.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות, לא  .3.4
 יחייבו את החברה ולא יהיה להם תוקף מחייב לגביה.

כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  .3.5
המציע להחזירם עד למועד הגשת ההצעה, בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. והגשתה ועל 

 אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 הבהרות ושינויים .4
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סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה לו פק כלשהו אם המשתתף במכרז ימצא  .4.1
להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, הוא רשאי 

. באחריות המציעים 04-9575808וזאת באמצעות פקס מס'  12:00שעה:  7/12/2017עד ליום 
שאלות , אלונה. 04-9579400טלפון מס'  לוודא את קבלת הפקס במשרדי החברה באמצעות

 שיקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה לא יענו בכל מקרה.

בפנייתו בכתב יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות שם   .4.2
ו מלא, שם התאגיד, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל. לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אלי

 היא מתייחסת.

לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו  11/12/2017החברה, תענה, עד ליום  .4.3
במשרדיה בכתב כאמור לעיל, ושמצאה לנכון לענות עליהן. אי קבלת תשובות מצד החברה לא 

 יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. 

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן  .4.4
יפרסמו באתר האינטרנט של החברה כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, 

עפ"י מספר  שהעביר שאלות הבהרהו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל לכל מי  תב בפקסישלחו בכו
. באחריות המציעים לבדוק מול בקשת ההבהרותו הדוא"ל שציין בעת הפקס' ו/או המען ו/א

 החברה כי קיבלו את כלל העדכונים הרלבנטיים, ככל שהיו.  

על אף האמור לעיל תהיה רשאית החברה, למסור תשובותיה ו/או עדכונים למציעים  .4.5
עות פקס, באמצ –פוטנציאליים שביקשו כי יראו בהם מציעים פוטנציאליים גם במסירה אישית 

דוא"ל או דואר רשום, ובלבד שהתשובות לכל שאלות ההבהרה שהופנו אליו ו/או העדכונים 
 יופצו לכל המציעים הפוטנציאליים.

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את  .4.6
ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את תנאי המכרז. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ 

החברה. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר שנמסרו בכתב כשהן חתומות על ידי 
החברה, מחייבות את החברה. רצתה החברה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, 

 תעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שתמסור למשתתפים.

ים, ככל שיהיו, הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד נוסח התשובות ונוסח העדכונ .4.7
מהמכרז. במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי תשובות ותדפיסי עדכונים, כפי 

 שיישלח אליהם, ויגישו אותם עם הצעתם למכרז.

המציע יודיע לחברה בכתב על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם יתגלו על ידו  .4.8
יובהר כי משתתף לא במסמכי הליך המכרז וזאת עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה. 

יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז שתועלה לאחר המועד האחרון להצגת 
 .שאלות הבהרה

 סיור קבלנים .5

י סיור הקבלנים יערך במועד הנקוב בטבלת המועדים שלעיל, בבניין החברה. סיור הקבלנים צפו .5.1
 שעות. 2 -להימשך לא פחות מ

השתתפות בסיור הקבלנים, הינה חובה על כל מי שמעוניין להגיש הצעה ומהווה תנאי להגשת  .5.2
ההצעה. אין מניעה כי נציגים שונים של המציע ישתתפו בחלקים שונים של הסיור, ובלבד שנציג 
של המציע יהיה נוכח בכל משך הסיור )החלפת נציגים תעשה תוך יידוע עורך המכרז במועד 

הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור  .הנה בבחינת תנאי סףות בסיור קבלנים השתתפהסיור(. 
 קבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.

בהתאם לשיקול דעתה ככל שתסבור ששיקולי  קבלניםהחברה רשאית להוסיף מועדי סיור  .5.3
יימסרו בעל יעילות מחייבים. למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה ש

פה, לרבות, אך לא רק, במסגרת סיור הקבלנים, כדי לשנות את תנאי המכרז. רצתה החברה 
לרבות, אך לא רק, במסגרת סיור הקבלנים או בעקבותיו לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על 
תנאי המכרז, תעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור, על פי שיקול 

 דעתה.
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 תנאי סף  להשתתפות במכרז   .6

רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים 
המפורטים להלן. בכל התנאים המנויים להלן על המציע לעמוד בעצמו במועד הגשת ההצעות, אלא אם 

 מצוין אחרת.
 

המציע הוא קבלן הרשום כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .6.1
ביוב, ענף ראשי ב, ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית 1969 -בנאיות, התשכ"ט 

אשר במועד האחרון להגשת ההצעות הינו לפחות,  1'בסיווג כספי בו, 400, בסימול  ניקוז ומים
לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין  על כל מציע .תקף

לביצוע עבודות בהיקף המתאים לשווי העבודות הכלולות בהצעתו כמוגדר בכתב הכמויות. 
 אישורים זמניים לא יתקבלו.

 -ו 2015, 2014, 2013, 2012השנים האחרונות ) 5-המציע בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, ב .6.2
 200-בקטרים של לא פחות מ HDPEמסוג הנחת צנרת ( עבודות 3) לוש(, בביצוע לפחות ש2016

. הוכחות ניסיון בצורת אישורים או חשבונות ק"מ כל אחת  2.0- מ"מ ובאורך שלא פחות מ
. החלטה על כך שעבודה קודמת מקיימת סופיים או חוזים חתומים יוגשו יחד עם הצעת הקבלן

האמור בסעיף זה נתונה לשיקול דעת מוחלט של החברה. מציע אשר  או לא מקיימת את התנאי
יש לו ספק ביחס לעמידת עבודה קודמת שלו בתנאי סעיף זה, רשאי, אם הוא מוצא לנכון, להגיש 

 רולינג, במסגרת הליך שאלות תשובות של המכרז. -לחברה בקשה לפרה

כי משתתפי  יודגשבאגרים(,  –כלים כבדים )מחפרים זוחלים או אופנים  (2) שני המציע הוא בעל  .6.3
המכרז חייבים להיות בעלים של הכלים הכבדים שישתמשו בהם במהלך ביצוע העבודות. המציע 

שיונות על שם המציע תקפים למועד הגשת ההצעה לאותם הכלים כהוכחה ייצרף להצעתו ר
 לבעלות על הכלים. 

 -כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג המציע עומד בדרישות  .6.4
1953. 

מפקיד  ,1976-אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והמציע צירף להצעתו  .6.5
מורשה, רואה חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ 

 .ואישור על ניכוי מס במקור כחוק

על העדר הרשעה , 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי המציע צירף להצעתו  .6.6
-בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 למסמך זה. , בנוסח המצורף1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

בישראל. על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין  .6.7
המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו העתק תעודת התאגדות. מציע שאינו 

 תאגיד יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה.

 וצירף פרוטוקול סיור חתום על ידי החברה. המציע השתתף בסיור קבלנים .6.8

 ה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז ובחוזה.במעמד ההגשהמציע צירף להצעתו  .6.9

 המציע צירף להצעתו אישור עו"ד בדבר מורשה החתימה במציע. .6.10

זהה בנוסח  ,₪(אלף  שישים) ₪ 60,000ע"ס בלתי מותנית המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  .6.11
מטרת ערבות זו לשמש  18/3/2018, בתוקף עד ליום לכרך ב' 1חלק ד'במדויק לנוסח המצ"ב כ

למילוי כל התחייבויותיו של המשתתף עפ"י מסמכי המכרז וכן חתימתו על החוזה והמצאת כל 
המסמכים הדרושים. היה ולא יעשה כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות מבלי ליתן כל 

מור התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק. מודגש, כי מציע שלא יצרף להצעתו ערבות בנקאית כא
  הצעתו לא תיבדק.

 , אף אם לא צוין בסעיף זה.ם נוסף שנקבע במסמכי המכרזכל תנאי מוקד .6.12

 אי מילוי טפסי המכרז במלואם יהווה סיבה מספקת לא להביא את ההצעה בפני ועדת המכרזים. .6.13

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה, לאפשר למציע, אשר לא הציג עם  .6.14
אישור, היתר, מידע רישיון או כל מסמך אחר, שהגשתו נדרשת לפי מסמכי הצעתו מסמך, 

המכרז, להשלים את המצאתו לחברה תוך פרק זמן קצוב, שייקבע ע"י ועדת המכרזים. יובהר כי 
 אי השלמת מסמך כלשהו שנדרש בתנאי המכרז מהווה עילה לחילוט הערבות.
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 אופן הגשת ההצעה .7

חוברת המכילה את המפרטים הכללים והטכניים )לרבות כה תוגש במעטפה אטומה ובתוההצעה  .7.1
ומצורפים  ( כשהיא חתומה וממולאת במקומות הדרושים6המסמכים המצורפים אליהם בחלק 

 .אליה כל המסמכים המפורטים במכרז על נספחיו

המציע חייב להגיש את הצעתו לגבי כל הסעיפים המבוקשים, אלא אם נקבע במפורש אחרת  .7.2
 המכרז.במסמכי 

הצעה אשר לא יצויין בה מחיר ו/או יצויין בה מחיר לא סביר בעליל, בהתאם לשיקול דעתה  .7.3
 הבלעדי של החברה, אזי:

ייחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות ביצוע סעיף שלא צוין במחירי יתר סעיפי כתב  .7.3.1
 הכמויות. או;

 ההצעה תיפסל. .7.3.2

ליט החברה הבלעדי של החברה. אם תחקול דעתה הבחירה בין האפשרויות לעיל, נתונה לשי
והמציע יסרב להחלטתה, רשאית החברה לחלט את הערבות  7.3.2או  7.3.1לנהוג לפי אפשרות 

שיגיש המציע ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין והוא מוותר על כל טענה 
 כאמור.

ר על המציע לציין בהצעתו את שיעור הוא מכרז עם אומדן מתכנן פתוח, כאשמכרז זה יודגש, כי  .7.4
 לכל רכיב בכתב הכמויות ללא מע"מ.המוצעת על ידו וזאת ביחס  עלותה

ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי , ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד .7.5
בתיבת  –. לתשומת לב המציעים על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד. חיצוני אחר

עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים, לפיכך אי רישום שם המכרז המלא על  המכרזים
 גבי המעטפה עלול להביא לאי הצגתה לפני ועדת המכרזים ולאי שקילתה.

להגיש הצעתו כנדרש בתנאי המכרז ובצירוף כל המסמכים  מציע עלתשומת לב המשתתפים, כי  .7.6
 הנדרשים במסירה אישית ולא בדואר רשום.

לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד.  12:00שעה  18/12/2017צעה יש להגיש עד ליום את הה .7.7
הצעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאחר התאריך והשעה הנ"ל, יפסלו ולא יועלו לדיון בפני ועדת 

 המכרזים.

בדיוק. המשתתפים במכרז מוזמנים בזאת  12:15תיבת המכרזים תפתח בתאריך הנ"ל בשעה  .7.8
 יחת ההצעות, שתיערך במשרדי התאגיד.להיות נוכחים בפת

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. במקרה  90הצעת המציע תהיה תקפה על כל פרטיה למשך  .7.9
בו תודיע החברה למציע עד למועד הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת 

פה שתקבע על ידה חוזה עמו. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקו
והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם. מציע שהצעתו התקבלה כאמור ולא 

ימים מיום שידרש לכך על ידי  7האריך את תוקף הערבות ו/או לא חתם על החוזה בתוך 
החברה, רשאית החברה לחלט את סכום הערבות שנמסר לטובתה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה 

 או סעדים נוספים בהתאם למסמכי המכרז ועפ"י כל דין.לתבוע פיצויים ו/

ההנחה במפורש בגוף ההצעה בלבד. ההנחה  אחוזככל שבכוונת המציע לתת הנחה יש לציין את  .7.10
תחול גם על כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות וכל הוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאחר 

 ההנחה. צוין הנחה בכל דרך אחרת עלולה להביא לפסילת ההצעה.

מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה כפי  .7.11
ם בכתב הכמויות. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות בהם בכתב שמופיעי

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

מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות באומדנים התקציביים,  .7.12
 אלא הנחה בלבד.  

מדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב והמכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך א הכמויות המצוינות במסמכי .7.13
 את החברה.

על ידי מורשה  בכל עמוד ועמודמסמך המכרז וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם  .7.14
 החתימה של המציע.
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על המציע למלא את מסמך ההצעה כפי שנכלל במסמכי המכרז בכתב ברור או בהדפסה.  .7.15
 או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה. מחיקות, שינויים

המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין כל  .7.16
הנדרש במסמכי המכרז, המפורטים, בטופסי המכרז ובנספחיהם, בגין הטובין לרבות, אך לא 

לקים ו/או העזרים ו/או רק: העבודה ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או הח
התוכנות ו/או החומרות שינתנו ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או 
פיקוח ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או הובלה ו/או ביטוח ו/או האחריות ו/או אביזרי בטיחות, 

ירים והעקיפים אשר ביגוד, מלאי, הסעות, וכן כל המיסים, המכסים, האגרות וההיטלים, היש
בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ובנוסף חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת 

השירותים ו/או המוצרים ו/או התפוקות נשוא  -ישירה או עקיפה הקשורה להספקת הטובין  
לו המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל או תשלום אשר יחולו על הספק, על פי דין אף אם הוט

במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב 
 אחרת. 

אין להגיש כל הסתייגויות, התניות, הוספות או שינויים לתנאים או לדרישות, הכלולים במסמכי  .7.17
המכרז. החברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה, הכוללת הסתייגויות, תוספות או שינויים 

ם או לדרישות, הכלולים במסמכי המכרז, או לחילופין, להתנות את שקילת ההצעה לתנאי
בהסרת ההסתייגויות, התוספות או השינויים, תוך פרק זמן, שייקבע  ע"י החברה. החברה תהיה 
רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות או דו משמעות או כל הצעה שאינה 

 ות במסמכי הליך המכרז.ממלאת אחר כל הדרישות המפורט

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל  .7.18
 הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 בחינת ההצעות .8

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  .8.1
התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

פי כל דין, מובהר כי אי -מבלי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לתקן טעות סופר בהצעות על .8.2
וספת שייעשו במסמכי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או ת

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 
 לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

החברה רשאית לבטל את המכרז ו/או שלא לחתום על החוזה ו/או שלא לבצעו ו/או להקטינו  .8.3
וא, לרבות לאחר הודעה על זכיה במכרז והכל בהתאם לשיקול מכל סיבה שהיא ובכל מועד שה

דעתה הבלעדי והמלא ולמשתתפים לא תהיה על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא 
 עניין והם מוותרים בזאת על כל טענה כאמור.

  החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה. .8.4

שאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או החברה ר .8.5
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו 
הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור. לא המציא הקבלן פרטים ו/או 

 ב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסיר

החברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את  .8.6
 החוזה המוצע ואת ניסיונו.

החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי לוודא  .8.7
 ז, קודם להחלטה במכרז וכתנאי לזכייה בו.שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכר

מובהר בזאת מפורשות, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע העבודות  .8.8
בשלמותן ו/או חלקים מהם מהן בלבד ו/או לפצל את העבודות נשוא המכרז בין מספר מציעים 

ציע למסור הצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על אף האמור לעיל, מובהר כי על המ
 שלמה ומלאה הכוללת את כל סעיפי כתב הכמויות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמסגרת מחירי  .8.9
 100%-מהיקף העבודה ועד ל 50%חוזה זה להקטין או להגיל את היקף העבודה בשיעור של עד 

בזאת כי הגדלת או הקטנת היקף המכרז לא תגרום לגבי סעיף בודד בכתב הכמויות. מובהר 
 לשינוי במחירי היחידה מכל סיבה שהיא.
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מובהר בזאת כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמסגרת מחירי החוזה לבצע את  .8.10
העבודות במספר שלבים הפרוסים לאורך ציר הזמן כאשר היקף של כל שלב לעיל, ייקבע על פי 

ל החברה. חלוקה למספר שלבי ביצוע של היקף המכרז לא יגרום לשינוי שיקול דעתה הבלעדי ש
 במחירי היחידה מכל סיבה שהיא.

עוד מובהר בזאת, כי לחברה הזכות הבלעדית להעביר את הזוכה ממתחם כלשהו למתחם ביצוע  .8.11
 אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 ל הגשת הצעת קבלן יחיד.החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז במקרה ש .8.12

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא  .8.13
 לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

וזה החל את עבודתו ולאחר מכן נקבע  "(הזוכה הראשון)להלן: " במקרה בו נקבע זוכה במכרז .8.14
הזוכה הראשון  מתחייב"( השניהזוכה )להלן: "מ"ש מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה ע"י ביה

לפנות את אתר העבודות לטובת הזוכה השני. במקרה כזה לא יהיה זכאי הזוכה הראשון לכל 
פיצוי מאת החברה, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לאישור המפקח לעבודתו 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ההליך  בפועל. לזוכה הראשון לא תעמוד
 שבוצע.

 תנאי תשלום  .9

מכל חשבון ביניים מאושר ישולמו  95%תמורת ביצוע העבודות תשולם לזוכה כדלקמן:  .9.1
ינוכו מכל חשבון חלקי ו/או חשבון ביניים וישולמו בחשבון  5%-במועדים כאמור בחוזה. יתרת ה

 הפרשי הצמדה.הסופי ללא ריבית ו/או 

לתשומת לב מגישי החשבונות, תנאי הכרחי להגשת החשבונות החלקיים הינו צירוף דו"ח ריכוז  .9.2
 כמויות.

במועד הגשת חשבון סופי יצרף הזוכה את תיק הפרויקט אשר יכלול את המסמכים/פרטים  .9.3
 הבאים:

 טופס מסירה.  .9.3.1

 חשבון סופי. .9.3.2

 דף ריכוז כמויות חתום ע"י המפקח והקבלן הזוכה. .9.3.3

 עבודות נוספות כולל ניתוח מחירים מאושרים. .9.3.4

 דו"ח בדיקת צפיפות. .9.3.5

 דו"ח בדיקת אטימות. .9.3.6

 דו"ח צילומי וידיאו+ דיסק. .9.3.7

 דו"ח פיקוח עליון של המתכנן. .9.3.8

מבא"ת בנייר ועל גבי דיסק בפורמט   מאושרת ע"י המתכנן לפי נוהל AS MADEת כנית .9.3.9
PDF, DWG. 

כוללים מס ערך מוסף. מס ערך מוסף ישולם כל המחירים המפורטים בכתב הכמויות אינם  .9.4
 בהתאם לנוהלי היחידה לקידום ביצוע פרויקטים כנגד חשבונית מס כדין.

 הודעה על תוצאות המכרז .10

 לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום. .10.1

יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר  ו/או משתתף שהצעתו נפסלה משתתף שהצעתו לא תתקבל .10.2
הערבות  שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה  רשום.

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

 , שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  חוזהבין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם  .10.3

ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת ההסכם  7תוך הזוכה במכרז יחתום על ההסכם  .10.4
יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב הערבות 

 . למסמכי המכרז המצורף
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עד למועד החתימה על החוזה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא  .10.5
בין השאר,  אישור על קיום הביטוחים הנדרשים על פי מסמכי בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, 

 המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, חתום על ידי חברת ביטוח.

לעיל, החברה רשאית, בהסכמת הזוכה לקבוע כי השירותים ינתנו  האמור מכלליות לגרוע מבלי .10.6
 סכום) מראש ומוסכם מוחלט, סופי, קבוע, קצוב, כולל סכום דהיינו" פאושלי מחירבמנגנון "

(. במקרה כאמור, יתוקן ההסכם כמויות ספירת או/ו וחישוב מדידה באמצעות שלא הנקבע
 בהתאם.

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את  .10.7
הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת 

אחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם ל
 להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.

  בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: .10.8

כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או  .10.8.1
 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או  .10.8.2
בה כדי להשפיע על שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה 

 קביעתו כזוכה במכרז.

בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה, בנוסף על האמור בכל מקום במכרז זה,  .10.9
להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה 

 והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. 

 כי המכרז ובהצעת הזוכהעיון במסמ .11

עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במכרז בהתאם להוראות כל  .11.1
ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת  30 -דין, ולא יאוחר מ

 המכרזים.

 ₪. 500מתן זכות העיון יהיה מותנה בתשלום סך  .11.2

ן אפשרי משום שמהווה 'סוד לשהו בהצעתו במסגרת הליך עיובמידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כ .11.3
, עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו. יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את עורך מסחרי'
 המכרז.

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד  .11.4
סוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כ

 האחרים במכרז זה ואלו לא יועמדו לעיונו. החברה תפעל על פי הבנתה לפי כל דין בעניין.

 הוצאות .12

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו 
 על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 

 

 בכבוד רב,                                       
 

 בע"מ מעיינות זיו         
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 הצהרת הקבלן

במכרז וכי קראם, הבין את תכנם,  הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים

קיבל את ההסברים הדרושים שביקש, ביקר במקום העבודה המיועדת ומכיר את תנאי העבודה 

 ומתחייב לבצע את העבודות בכפיפות לדרישות המפרטים ולשביעות רצון החברה.

 

זה,  באם לא נאמר אחרת בפרסום לצורך קבלת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות נשוא מכרז/חוזה

מצהיר בזאת הקבלן כי הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות 

" ותקנותיו בסיווג כספי בעל תוקף מתאים להיקף העבודות נשוא 1969 -הנדסה בנאיות תשכ"ט 

 מכרז/חוזה זה והמורשה לענפים המתאימים לעבודות נשוא מכרז/חוזה זה.

 

 כרז/חוזה והינה חלק בתי נפרד ממנו.הצהרה זו מהווה נספח למ

 

 

 

 

 _________________      _________________  תאריך: ____________

 )חתימה(               )שם הקבלן(                             
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 הוראות כלליות - 400פרק 

 

בכרך א' של  3-, ו2, 1עם חלקים  –מפרט מיוחד זה יש לקרוא ולפרש יחד עם המפרט הכללי  400.1

מסמכי החוזה לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות שהוצאו על ידי המנהלה לפיתוח 

"( וכן עם המפרט הכללי המפרט הכללי)להלן: " 2009תשתיות ביוב במהדורתו הרביעית 

בהוצאה בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משב"ש ומשרד הבינוי והשיכון על כל פרקיו 

הכל כאמור באותו מפרט כללי, המפרט  –"( המפרט הבינמשרדיהאחרונה שלהם )להלן: "

המיוחד הוא תוספת למפרט הכללי לצורך תוספת, הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים 

 לגבי האמור בו.

 

  תיאור העבודה 400.2

 מתייחס לביצוע:מכרז/חוזה זה  

 10 מ"מ, דרג  200בקוטר  HDPEרות פוליאתילן ביצוע מערכת ביוב גרביטציונית מצינו 

 25 -, עם הכנה חיבורים, התקנת תאי בקרה כ8מטר פלדה " 300 -מטר  וכ 500באורך של כ 

 ס"מ בהתאם לתכניות. 80-125יחידות בקוטר של 

 

 הצעת הקבלן 400.3

 תשומת ליבו של הקבלן מופנית למסמכי המכרז/חוזה זה. 

מילוי כל הפרטים הנדרשים במסמכים אלה וללא חתימת הקבלן, לא הצעת הקבלן שתוגש ללא 

 תתקבל ותשמש עילה לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 קבלני משנה 400.4

 2.5שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר ו/או קבלני משנה ממונים יהיה לפי האמור בסעיף 

 הכללי. של המפרט 33.16של תנאי החוזה ובסעיף 

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי 

 והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.

  

"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד 

, על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס 1988 – למקובל במקצוע, תשמ"ט

 הקבלנים כחוק, בענף וסיווג המתאימים לביצוע העבודה.

 להלן לשון התקנות:

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר. :2( 8תקנה )

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו. :2( 9תקנה )

עביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותו או בחלקן, אינו מסב, מקבלן  :2( 11תקנה )

ין זה לא יראו בהעסקת עובדים, ילקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים: לענ

בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משולם לפי שיעור העבודה 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.
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שנה שלא יעמוד בתקנות אלו מבלי המזמין רשאי לסלק מהאתר כל קבלן מ 

 שלקבלן היה תביעה כלשהי בשל כך.

 

 לוח זמנים  400.5

הקבלן יסיים את העבודה עד להשלמתה המלאה לשביעות רצון המזמין, בהתאם ללוח הזמנים, 

 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה. שלושה בתוך 

הבא, וזאת לכל המאוחר עד שבוע על הקבלן להגיש אחת לחודש לו"ז לביצוע העבודות בחודש  

 לפני הגשת החשבון החלקי עבור החודש שעבר.

 

  עדיפות בין המסמכים 400.6

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים חלק ממכרז/חוזה זה. בכל מקרה בו תמצא  .1

סתירה ו/או אי התאמה ו/או ממעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים 

הקבלן להודיע על מיד למהנדס, אשר יקבע לפי איזה מהמסכמים תבוצע השונים, על 

העבודה. החלטת המהנדס בעניין תהיה ספית ואינה ניתנת לערעור. לא פנה הקבלן 

למהנדס ו/או לא מילא אחר הוראות המהנדס יישא הקבלן לבדו בכל האחריות, לרבות 

 ובין אם לאו.הכספית, בגין תוצאות העבודה, בין אם נראו ונצפו מראש 

בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה וכן את המחיר  .2

 כפי שנקבעו לפי המידות והתיאורים:

 בתוכניות. .א

 בכתב הכמויות. .ב

 במפרט המיוחד. .ג

 בהוראות החוזה. .ד

 במפרט הכללי ו/או המפרט  הבינמשרדי כרך א'. .ה

 בתקנים. .ו

 הקודם עדיף על הבא אחריו.

מידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום שבמפרט אופני ה

 המיוחד.

 

 התייקרות ותנאי תשלום 400.7

ההתייקרויות ישולמו עפ"י הוראות החשב הכללי במשרד האוצר, המתעדכנות מעת לעת ועם 

 אישור בתוקף במועד הגשת ההצעות.

 

 תיאום עם רשויות 400.8

עם הרשויות השונות )משטרה, מע"צ, משרד התקשורת, חברת  על הקבלן לתאם את העבודות

 חשמל, בזק, הוט וכו'(.

 כמו כן מודגש כי:

האתר בו תתבצענה העבודות לפי החוזה, פירושו אותם חלקי דרכים, כבישים ציבוריים,  .1

עפ"י  שבילים, שולי דרכים, נהרות ונחלים, אדמות פריות, אדמות המזמין וכו' שיידרשו



 
 

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

 
 

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

16 

הבלעדי של המפקח לביצוע העבודות בהתאם לחוזה. על הקבלן לקבל לפני שיקול דעתו 

כניסתו לאתר, אישור בכתב מאת המזמין כי האתר פנוי לצורך ביצוע העבודה ואין כ גורם 

שיש לו התנגדות כל שהיא לכך. כל עיכוב שיחול בעבודה עקב אי קבלת אישור כאמור יהיה 

 באחריות הקבלן על חשבונו.

הקשורות בהוצאת רישיונות, פינוי בזמן ביצוע העבודה והוצאות נלוות  כל ההוצאות .2

שיונות יהיו על חשבון הקבלן והם כלולות בחישוב עלות הסעיפים יהנדרשות עקב תנא הר

 השונים שבכתב הכמויות.

האישורים ו/או ההיתרים ו/או שיונות ילפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הר .3

שיונות י. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרל שאלה דרושים, ככלביצוע העבודה

והאישורים הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות 

  .ו/או אישורים שיונותילצורך קבלת ר

 תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.  

הרשות המקומית, משרדי הממשלה, חברת חשמל, החברה, רשויות בסעיף זה הכוונה הינה:   
משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, 

רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, הרשות המקומית, 
 וכל רשות נוספת אחרת. , רכבת ישראלאיגוד עריםחברת נתיבי הגז הטבעי, , ניקוזרשויות ה

 

כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא  .4

 יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

 

  אספקת חומרים 400.9

 הקבלן יספק את כל הצינורות כדלקמן: 

 )ראה בכתב הכמויות(. PE-100 HDPEצינורות ביוב מסוג  -

 עם בטון אלומינה. 8צינורות פלדה " -

 .מונוליטים מבטון  תאי בקרה -

 ההובלה, הפירוק והפיזור יבוצעו ע"י הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית והמלאה.

ין אחרת בכתב הכמויות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, לרבות כל החומרים והציוד שלא צו

 .ברי שוחה וכו'אביזרי צנרת כגון קשתות, הסתעפויות, מח

 

 אחריות הקבלן לציוד וחומרים 400.10

כל העבודות, החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם שימוש במהלך העבודות לצורך ביצוען  .1

)כגון: קווי מים ודרכים זמניות, תמיכות, דיפונים וכד', שאיבת מים ושפכים וכיו"ב( יהיו על 

רם מאומה ועלותם תימצא את ביטויה חשבונו ובאחריות המלאה של הקבלן. לא ישולם עבו

כמפורטת במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. כמו כן מוהר כי לא ישולם לקבלן כל 

 תשלום נוסף עבור גילוי שוחות להתחברות.

הקבלן יישא בכל האחריות אם ישתמש בחומרים שאינם מתאימים לדרישות המפרטים  .2

 למרפט הכללי. 300.8ין כמפורט בסעיף במכרז/חוזה זה גם אם אלה יסופקו ע"י המזמ

 לפיכך, זכותו של הקבלן לבדוק את החומרים שסופקו לו, בתהליך ייצורם ובדיקתם במפעל.

מרגע שהקבלן קיבל את החומרים יהיה הקבלן אחראי גם על טיב החומרים שקיבל אלא 

 אם הודיע על כך בכתב למפקח והמפקח אישר את השימוש בהם בכתב.
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 אספקת מים 400.11

 300.12אספקת המים לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי האמור בסעיף 

 למפרט הכללי.

 

 אספקת חשמל 400.12

 300.13אספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונות כאמור בסעיף 

 .למפרט הכללי

 

 מדידה וסימון 400.13

 כללי 400.13.1

 למכרז כוללות תנוחות וחתכים לאורך.התוכניות  .1

 לפיכך, עם קבלת צו התחלת עבודה יסמן הקבלן את כל השוחות. 

אחריות הקבלן לגבי המדידה, הסימון והמיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל  .2

שגיאה, סטייה או אי התאמה אשר נובעת מתוך המדידה, סימון ומיקום כנ"ל ללא 

המהנדס. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי  כל תשלום ולשביעות רצונו של

התאמה כאמור תבוצענה עבודות שלא לפי התכניות יתקן אותן הקבלן מיד עם 

וה על חשבון צונו המלאה. כל עבודות התיקון יהודרישת המהנדס ולשביעות ר

 הקבלן ובאחריותו המלאה.

 סימון 400.13.2

י רצב הקיים כשעליהן ציהקבלן יקבל מהמהנדס תכניות עדכניות לביצוע של המ .1

יקת את תוואי יוכל לאזן גבהים וקבוע קביעה מדומדידה ונקודות קבע שבעזרתן 

 הקו ומיקום המתקנים.

כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצעות מודד  .2

 מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתארו בשרטוט.

לשלמות הסימונים ונקודות הקבע וכל הנקודות שסימן בשטח הקבלן אחראי  .3

יחודשו על ידו במקרה של נזק או אבדן. הקבלן ישמור על שלמות הנקודות על 

 חשבונו עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי המהנדס.

הקבלן יסמן את תוואי הקווים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן, יסמן  .4

 קבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזנם.קווי הבטחה מ

 מרחקו של קו הבטחה מהציר ו/או מקו הפינות ייקבע בתיאום עם המהנדס.

מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזר, חידוש או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על 

 נכונות העבודות שיבצע הקבלן.

חה, הן לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה, על קו ההבט

 מבחינת רחקים והן מבחינת מספור היתדות.

הקבלן יהיה רשאי להציע למהנדס אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל 

)המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן הבטחת הצירים יהיה 

 טעון אישור המהנדס. 
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א תהיינה את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל, אשר מידותיהן ל .5

ס"מ. כל היתדות  50 -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 2.5/5/75 -קטנות מ

 ימוספרו בצבע בלתי מצחק ובצורה ברורה.

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה הכוללים  .6

מטר  30מאזנת, אמה, מאזנת לייזר על אביזריה השונים, סרט מדידה באורך של 

 עמודי סימון )ג'לונים(.ו

 מכשירים אלה יועמדו לרשות המהנדס בכל עת שיחפוץ בכך, ללא תוספת תשלום. 

 מדידות 400.13.3

 כללי .1

  800 -קו ביוב באורך כולל של כ לביצועהעבודה כוללת מדידת מצב קיים  .1.1

, וכן סימון בשטח של קו הביוב המתוכנן עפ"י תכנית שתימסר למודד מ"א

 כפי שהוכנה חל רקע מיפוי טופוגרפי.ע"י המתכנן, 

סימון שוחות ביוב מתוכננות בשטח ייעשה בהשתתפות המפקח שימונה 

מטעם המזמין אשר מטרתו תהיה להתאים את מיקומן של השוחות לאילוצי 

 השטח. 

על המודד לעמוד בקשר עם המתכנן לקבל הסבריו על העבודה ולעבוד לפי  .1.2

בלן לא יתחיל ביצוע הפרויקט ללא הנחיותיו ובתיאום מוחלט עימו. הק

קבלת אישור מוקדם בכתב מהמתכנן לגבי כל קטע שנמדד על ידי המודד 

 המוסמך מטעם הקבלן.

 עבודות המדידה תבוצענה לפי ההוראות והכללים של המכרז למיפוי ישראל. .1.3

המדידה תהיה קשורה לרשת קורדינטות ארצית והגבהים לרשת אזון  .1.4

 מדוקדק.

 על רקע גושים וחלקות.התוכניות יוגשו  .1.5

 בהתקן נייד )דיסק און קיי(+ מפה. 1:500המיפוי יוגש בק"מ  .1.6

 .1:5,000התוכנית תכלול תרשים מקום בק"מ של  .1.7

 להלן. 3המיפוי יהיה ממוחשב ויוגש בהתאם לסעיף  .1.8

המיפוי יוגש לבדיקת המתכנן ולקבלת הערותיו, תיקונים והשלמות כולל  .1.9

 נן.חומר שדה ומשרד שיידרש ע"י המתכ

על כל הגיליונות יופיעו פרטיו האישיים של המודד המוסמך, מספרו  .1.10

 וחתימתו ותאריך המדידה.

 דרישות למדידה .2

 מדידת מצב קיים תכלול: .2.1

 מדידת המצב הקיים תעשה בדיסטומט. .2.1.1

 סימון קו הביוב המתוכנן בשטח כולל אבטחות. .2.1.2

מדידת כל הפרטים הגלויים והנסתרים הנמצאים בשטח המדידה  .2.1.3

חזיתות מבנים, כניסות לבתים, גדרות, מדרכות, כבישים, כגון: 

דרכים, עמודי וקווי חשמל וטלפון כולל מספור, מתקני וקווי מים, 
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עצים, גידולים חקלאים, ואדיות, תעלות, סוללות עפר וכו' וכל 

 המטרדים ו/או העצמים המופיעים בשטח.

עות בכל גיליון תהיה רשימה קוארדינטות של נקודות הקבע המופי .2.1.4

 באותו גיליון.

 .העלאת ת.ב.ע קיימות )אם קיימות( על המיפוי .2.2

 :איזון וטופוגרפיה יכלול .2.3

 מדידת הגבהים תעשה במאזנת ו/או דיסטומט. .2.3.1

 בשטח המדידה ע"י יתד ברזל או סימן צבע. B.Mסימון  .2.3.2

מדידה טופוגרפית של שטח המדידה אם בהקמת רשם אזון מסומנת  .2.3.3

דיסטומטיות לקבלת מפה טופוגרפית ו/או דמויה או מקבץ נקודות 

בק"מ הנדרש הכל לפי ההוראות והכללים של המרכז למיפוי ישראל 

 לרבות קווי גובה.

 מדידות רומים מפורטים של שינוי בפני הקרקע. .2.3.4

לעיל כולל  1.3מדידת רומים של המטרדים ו/או העצמים שבסעיף  .2.3.5

 נק' הפוליגון.

 שני הצדדים.מדידת רום מרכז וקצוות הכביש והשוליים שמ .2.3.6

 מדידת רום קדקדי סוללות, עקב )דיקור( חיצוני ופנימי. .2.3.7

 מדידה וסימון עצי מטעים עם הגדרת כיוון שורות העצים. .2.3.8

( של תאים I.Lמדידת רומי קרקע, רום מכסה, רום תחתית ) .2.3.9

קולטנים ושוחות בקרה ביוב תעול ומים, וסימון כיווני כניסות 

 ויציאות מהצנרת אל השוחות.

של מעבירי מים כולל הגדרות סוג המעביר,  I.L-מים ומדידת רו .2.3.10

 , כנפיים ומעקות., קוטרואורכו

 מפרט למדידה ממוחשבת .3

 ומעלה 2000כנית "אוטוקאד" גירסא מיחשוב המדידה יתבצע באמצעות ת .3.1

 .DWGוימסרו בקבצי 

יוגדרו בשכבות שונות, צבעים  פרטי המדידה השונים ורקע גושים וחלקות .3.2

 .לפי תקן מבא"ת ( שוניםLINE TIPEקווים )וסוגי  שונים 

 לכל דיסקט יצורפו הפונטים בהם השתמש המודד. .3.3

 לכל דיסקט יצורפו אורגינלים חתומים של המדידה ע"י המודד מוסמך. 

 מסירת מידע לקבלן .4

לקראת תחילת ביצוע העבודות אתר נדרש המודד למסור בשטח לקבלן המצבע 

 הקבע למדידת הרומים.נקודות הפוליגון וכן את נקודות 

 MADE)-(ASתכניות בדיעבד  400.14

באמצעות מודד מטעמו. במקרה  AS MADEהמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע מדידת  .1

)בהתאם להיקף הפרויקט( עבור מדידת הקווים המבוצעים ₪  100,000כזה ינוכה סכום של 

 בתוספת מע"מ עבור ביצוע המדידה מהתמורה לקבלן.
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נו בשכב ומ( בהם יסDWG)קובץ  2000יינה ממוחשבות בתוכנת "אוטוקאד" התוכניות תה .2

 נפרדת כל הקווים והמבנים כפי שיבוצעו ע"י הקבלן.

התוכניות תוגשנה על גבי גיליון שקוף בציקרוף גיליון נייר מאושר וחתום ע"י המודד  .3

מעשה וכן והמפקח לקבלן, והן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים המערכות כפי שיבוצעו ל

עומק כל מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון : תוואי קווים, 

 לים וכד'.כיסוי, מידות של צינורות כב

כניות בדיעבד ומסירתן בצורה מסודרת היא תנאי מוקדם למתן תעודת סיום חוזה הכנת ת .4

 .2של "תנאי החוזה לביצוע מבנה" חלק  2.74כמפורט בסעיף 

כניות בדיעבד לא ישולם לקבלן סך נפרד ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה של עבור ת .5

 העבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות.

 יודגש, כי מסירת תכניות בדיעבד היא תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי. .6

מ"א תיערך מסירת  400 -על הקבלן להתארגן לכך שלאחר ביצוע קטע שאורכו לא למעלה מ .7

. המסירה תיערך ברמת מסירה סופית, אך לא AS MADEקטע כולל הגשת תכניות ה

 תיחשב כסופית עד למסירת הקו בהיקף מלא.

 משרד למפקח מטעם המהנדס 400.15

מ"ר הכולל  12הקבלן מחוייב להקים עם תחילת העבודות משרד זמני בשטח של לפחות 

 שירותים אשר ישמש כמשרד עבור המפקח באתר.

ן יהיה לשמור את נדס. על הקבלל המשרד יקבל את אישורו המוקדם בכתב של המהמיקומו ש

 המשרד במצב תקין ונקי במשך כל תקופת העבודה.

 כיסאות, ארון לתיקים ותכניות. 4ציוד המשרד יכלול: שולחן עבודה, 

כמו כן, יקים הקבלן על חשבונו בקרבת אתר העבודה מחסן מקורה המוגן מפני רטיבות והכולל 

יום ועם אפשרות להרחבה באם  14רצפה אטומה בגודל מתאים לאחסנת צמנט לתקופה של 

 דרש. יי

כמו כן יקים הקבלן מחסן מקורה לאחסנת כלים וחומרים אשר עלולים להינזק מהשפעת מזג 

אוויר. כל המחסנים יהיו פתוחים בפני המהנדס או בא כוחו לשם קבלת דוגמאות או כל מטרה 

ידים בקו טלפון ופקס. אחר היו ממוזגים על חשבון הקבלן ומצושיוקמו י אחרת. כל המבנים

 גמר העבודה על הקבלן לפרק את המשרד והמחסנים ולהחזיר את הקרקע לקדמותה.

 מידע כללי 400.16

הקבלן רשאי לברר את כל הנאים והסעיפים ולהפנות למזמין שאלות הבהרה כאמור בסעיף  .1

עות בעניין במקרה בו הקבלן עו כל טענות ו/או דרישות ו/או תבילהוראות המכרז. לא ישמ 4 

לא הפנה שאלות הבהרה כאמור. למען הסר ספק מובהר, כי לאחר הגשת ההצעה יהיה 

לדרישות המהנדס ולמסמכי המכרז  הקבלן חייב לבצע את כל פרטי העבודה בהתאם

 והחוזה.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי עבודות המכרז יבוצעו לפי תאני ומפרטי היחידה לקידום  .2

 ביצוע פרויקטים.
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 כניותבדיקת ת 400.17

באחריות הקבלן לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו לשם ביצוע העבודות במסגרת 

ימים מיום חתימת  7להפנות את תשומת לב המתכנן בכתב תוך החוזה והמכרז. על הקבלן 

החוזה על כל החסרה, סתירה או אי התאמה בין התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות. על כל 

יב הקבלן לבצע את כל השיפורים או התאמה שלא דווחה כנדרש לעיל יחו סתירה או אי

מבלי שהקבלן יהיה זכאי  התיקונים שיהיה צורך לבצעם עקב החורים או אי ההתאמות

 לתמורה נוספת בגינם.

 

 נזיקין לצד ג' 400.18

הקבלן לא יגרום כל נזק לצד ג' בין אם נדרש לכך לצרכי ביצוע העבודה ובין אם לאו, אלא אם 

קיבל אישור המזמין לכך מראש ובכתב. כל נזק שיגרום הקבלן ללא אישור המזמין ישא הקבלן 

 ק.בכל האחריות לפצות את הניזו

נזק בלתי נמנע ובלתי הפיך שאושר ע"י המזמין בטרם ביצוע העבודה )כגון: עקירת עצים או 

 פגיעה בגידולי שדה(ישולמו ע"י המזמין על סמך הערכת שמאי מוסמך.

בשדה חרוש, פגיעה במבנים או גדרות וכיו"ב( יתוקנו  ים בני תיקון )פגיעה בצנרת, פגיעהנזק

 ולם בגינם כל סכום נוסף.ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא יש

של המפרט הכללי )פרק ג'( מובהר  2.28 -ו 2.27תשומת לב הקבלן כי בנוסף לאמור בסעיפים 

יב יהיה לשאת בהם, יכללו נזק שיגרום הקבלן לרבות במפורש כי הנזקים שהקבלן מחו בזאת

 נזקים שנגרמו לצורך ביצוע העבודה.

וע את הנזק, או נאופן ביצוע העבודה היכולים למהקבלן יהיה רשאי להציע פתרונות חלופיים ל

לחילופין לתקן בעצמו את הנזק שנגרם על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. משלא 

נקט הקבלן באחת הדרכים לעיל ישלם הקבלן לניזוק פיצוי עבור הנזק שנגרם באמצעות חברת 

ו/או תביעה כל טענה ו/או דרישה הביטוח או בכל דרך אחרת שיבחר ובלבד שלניזוק לא תהיה 

כלפי המזמין. בכל מקרה, לא ישולם לקבלן כל התשלום בגין הנזקים ומחירם יהיה כלול 

 במחירי היחידה השונים.

 

 תנאים מקומיים  400.19

לפני הגשת הצעות על הקבלן לבדוק במקום את כל התנאים המקומיים הקשורים לביצוע 

 העבודה ואפשרויות הביצוע במקום.

הצעת הקבלן תשמש כאישור להכנת התנאים ע"י הקבלן בכל הנוגע לגבי מכשולים תת 

קרקעיים כגון: צנרת חשמל, טלפונים, תקשורת, מים, יסודות, סוגי קרקע וכו'. לאחר שהקבלן 

בדק את הנ"ל בצורה יסודית וביסס את הצעתו על התנאים הקיימים הקבלן יהיה מנוע 

 ו/או תביעה בכל הקשור לבעיות העלולות להתעורר בקשר לכך. מלהעלות כל טענה ו/או דרישה
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 דמי בדיקות 400.20

 דמי בדיקות יהיו כלולים בהצעת המחיר של הקבלן. .1

המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין  .2

טיב החומרים את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו תיגרע מאחריותו של הקבלן לגבי 

 והעבודה כנדרש במכרז ובחוזה.

הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ישירות  .3

 למעבדה ולחייב את הקבלן בגין תמורתם.

 

 אמצעי זהירות 400.21

 .'למניעת תאונות עבודה לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו 

ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע הקבלן 

 העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות והוראות משרד העבודה בעניינים אלו.

הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, תמיכות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את 

תם של בורות, ערמות עפר או חומרים הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאו

 ומכשולים אחרים באתר.

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר 

 את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

וש או לחיי אדם כתוצאה מביצוע הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל נזק שייגרם לרכ

והוא מתחייב לפצות את המזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה שתישלח למזמין בעניין  העבודה

 לרבות בגין שכ"ט והוצאות משפטיות.

ויכוח בין הניזוק לבין והמזמין רשאי לעכב תשלום לקבלן את אותם סכומים אשר יהוו נושא ל

 הקבלן.

 

 בטיחות 400.22

 –הקבלן ימנה מטעמו ממונה על בטיחות כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .1

ויפעל בהתאם לאמור בו ולקבוע בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  1954

 ובכל חוק או תקנה או כללים אחרים בעניין. 1970 –תש"ל 

הקבלן יבצע את כל  מנהל העבודה המוסמך ומאושר מטעם משרד התמ"ת, אשר מונה ע"י .2

ההדרכות הרלוונטיות בנושא בטיחות לפני כל משימה לכלל העובדים של הקבלן ו/או קבלני 

המשנה מטעמו. מנהל העבודה יוודא כי העובדים הבינו את הסיכונים הכרוכים בעבודתם 

 בשפת האם שלהם ויתעד רישום של שמות העובדים שקיבלו תדרוך כאמור.

מטעמו יערכו סקר סיכונים רלוונטי לעבודות ומשימות נשוא הקבלן וממונה הבטיחות  .3

 המכרז והחוזה.

ממונה הבטיחות ומנהל העבודה יהיו אחראים על כל תחזוקת תיעוד הבטיחות, ההדרכות  .4

 לעובדים ואכיפת אמצעי הבטיחות באתר.
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 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
 

 רשות המים הממשלתית למים וביוב
 המנהלה לפיתוח תשתיות

 1296-31/15-4265/חוזה מס'  6/2017 מכרז
 סמיעישוב שכונת עלואן בבהקמת מאסף ביוב 

 

 המפרט המיוחד - 5חלק 

 
 כללי   51.00
 

במפרט הכללי  57,  51,  41, 40מפרט מיוחד זה בא להשלים , להוסיף או לשנות את פרקים 
 האמור בו.והמיוחד , או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר 

העבודות המתוארות בפרק זה מתייחסות לכל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע קווי הביוב כגון: 
 . 57נסור אספלט, פרוק אבני שפה וריצופים, מצעים לתשתיות וכו' ימדדו בהתאם לאמור בפרק 

 
   בודות הכנה ופירוקע  51.01

 
 פרוק אבן שפה קיימת מסוג כלשהו         51.01.1

הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם   יורה 
המפקח. העבודה כוללת את פרוק אבני השפה עצמן , או שילוב של  אבן שפה ואבן 
תעלה במידה וקיימת , פרוק תושבת הבטון ואיחסון האבן לשימוש חוזר , ניקוי האבן 

 וסילוק הפסולת.
 ימוש חוזר באבן השפה. סעיף זה ישולם רק במידה ויהיה ש

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א נטו.
  

 פרוק מסעות ומדרכות קיימות           51.01.2 
הפרוק יבוצע במקומות מסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח. 
גבולות הפרוק יסומנו ובמידת הצורך יבצע הקבלן ניסור לאורך הגבול אשר ימדד 

 וישולם בנפרד.
המדידה לתשלום תהיה במ"א נטו המחיר לא כולל את פרוק אבני השפה שימדדו 
בנפרד. המחיר כולל את פרוק המבנה הקשיח בלבד, פרוק שכבות תשתית ומצע 

 ימדדו במסגרת עבודות חפירה.
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 ביוב עבודות קווי   57פרק 
 

  של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים אליהם  57מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק  57.00
 .57מפנה פרק               

 
 עבודות עפר  57.01

 
 נורות    יעבודות חפירה ומלוי בהנחת צ  57.01.1

 
שבמפרט הכללי, הרי שבכל מקום בו מופיעה  57010בניגוד לאמור בסעיף  .א

גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא המילה חפירה היא כוללת 
 ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא, בכלים מכניים או בידיים.

 
החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך  .ב

 5ס"מ, והדפנות בדיוק של   2והנסיבות.  עיצוב הקרקעית יעשה בדיוק של 
 ס"מ.

 
 ס"מ לפחות. 60מחפרון עם כף ברוחב של יוד החפירה לתעלות יהיה צ .ג

 
הידוק החפירה בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב, הכוונה  .ד

מהרטיבות האופטימלית ולהשגת  2היא להידוק וכבישה בתחום של % 
מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי  95%צפיפות העולה על 

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 
 

נורות, יבוצע רק לאחר קבלת יכיסוי התעלה לאחר הנחת הצ - תעלה יסוי הכ .ה
 אישור בכתב מהמפקח.

 הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן:  .ו
 

 לאורך כביש או מדרכה .1
 

  נור. מילוי חוזר יס"מ מינימום מעל קודקוד הצ 20עטיפת חול בעובי
   מובחר 

 .מקומי או מובא מבור השאלה 

  תחתית שכבות המצע הקיימות ס"מ עד  20המילוי החוזר בשכבות של
ס"מ מתחת לפני  25-ס"מ מתחת לפני הכביש ו 60-בכביש או עד ל

 המדרכה לפי העמוק יותר.
 

  מחומר מובחר מאושר על ידי יועץ לאורך הכביש המילוי החוזר יהיה
 הקרקע עד תחתית המבנה.

 
  לאורך המדרכה המילוי החוזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים

ס"מ, והמילוי  5ופסולת. האדמה לא תכיל רגבים ואבנים מעל גודל 
 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.בהתאם למפרט הכללי יהודק לצפיפות 

 
 המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר. על הקבלן לקבל את אישור 

 

 לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו  דגימות מהחומר המוחזר יישלחו
של החומר לשמש כחומר מילוי. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן 

 ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
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 שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש    .2
 

  נור.יס"מ מינימום מעל קודקוד הצ 20עטיפת חול בעובי 
  ס"מ מעל  100ס"מ ועד  20מילוי חוזר מובחר מהודק בשכבות של

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 93%נור לצפיפות של  יקודקוד הצ
  המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה

 ס"מ.  5לא תכיל רגבים ואבנים בגודל מעל 
 

 החוזר. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי 
 

  דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו
של החומר לשמש כחומר מילוי.  עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן 
ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים. יתרת החפירה תמולא 

ס"מ לאחר הידוק תוך  20בחומר החפור. המילוי ייעשה בשכבות של 
נדרש.  ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים, ההידוק עור היהרטבה בש

 יבוצע לכל רוחב התעלה.
  ס"מ  20בשולי הכביש, השכבה העליונה תכלול מצע סוג א' בעובי של

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  95%מהודק לצפיפות של 
 

 כלים מכניים אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא לאחר 
הגיע לרום הסופי המתוכנן,  וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק  שהמילוי
 נור.יצלשייגרם 

 
מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר גרנולרי   צע לריפודמ .ז

אחר ללא אבנים ורגבים, שיאושר ע"י המפקח.  הריפוד יהודק היטב וייושר 
 נורות.ילגבהים הנדרשים כך שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצ

עובי הריפוד כמצוין בתכניות, בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם  .ח
ס"מ.  הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר  20לא פחות מאשר 

 נור. יהצ
נור בחול  תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ז' לעיל .   העטיפה  יעטיפת הצ .ט

ק היטב.  עובי נור ותהודיתונח באופן שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצ
העטיפה יהיה כמצוין בתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח, 

 נור ולכל רוחב החפירה. יס"מ מקודקוד הצ 20אולם לא פחות מאשר 
 

 ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה:  .י
 

 ס"מ,  50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות    100במשקל  פלטה ויברציונית
 לדקה. 2000ומספר תנודות של לפחות 

 .'מהדק מסוג צפרדע, קוברה וכד 
  עודפי החומר החפור ופסולת  יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר

 שפיכה מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י התאגיד המקומית. 
 

  בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים עבודת ידיים  במקומות מוגבלים
בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי 
רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.  כל 
הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה תחולנה גם על 

 חפירת תעלה בעבודת ידיים.  
 ולם בנפרד. בעבור עבודת ידיים לא יש 
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 הנחת קווים מתחת לכבישים,  מדרכות ודרכי מצע   57.01.2
 

ולמהלך החיים  העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה .2
 .התקין של דיירי הישוב

 
באם לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך עוקפת  .3

לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא 
. כל העבודות הנ"ל תחסם התנועה. הכל בתאום עם משטרת ישראל ובהנחייתה

 ה השונות.וכן התיאומים מול הגורמים השונים יהיו כלולים במחירי היחיד
"עבודות חפירה  57.01.1הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה כמתואר בסעיף  .4

עד למפלס תחתית מבנה השכבות.  ממפלס זה   ,נורות" לעיליומלוי בהנחת צ
 ס"מ מעל לרום הסופי. 10תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם הפירוק ועד לרום של 

ש לאחר סיום הידוק שכבות הנחת שכבות האספלט ו/או המרצפות תעשינה כחוד .5
לפחות מהצפיפות המקסימלית בהידוק  98%המבנה.  שעור  ההידוק יהיה 

 מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 
                   

 עבודות עפר למבנים     57.01.3
 

החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך  .6
 ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתכניות.והנסיבות,  למידות, מפרטים 

 ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל. .7
 בחירת הכלים טעונה אישור המפקח.   

הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם בצוע המבנה ו/או המילוי החוזר שבסמוך  .8
 למבנה יהיה מהדקי יד, כגון:

 
 .50/50ק"ג לפחות עם לוח מידות  100במשקל  .  פלטה ויברציונית1  
 .  מהדק מסוג צפרדע, קוברה וכד'.2  
 .  מכבש גלילים ידני, כגון בומאג וכד'.3  
 הכלים טעונים אישור המפקח. . 4  

 
בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב, הכוונה להידוק  .9

להשגת צפיפות  העולה על  מהרטיבות האופטימלית 2%±וכבישה בתחום של 
 מהצפיפות המרבית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו.  95%

 
אדמת המילוי תהיה מצע סוג א'.  בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי:   אבנים,  .10

 גושי חומר מגובשים, פסולת ופסולת אורגנית. 
 

וץ לגבולות התאגיד עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר אל מח .11
 לאתר מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. 

 
המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות  .12

 ס"מ. 20שעוביין לאחר ההידוק יהיה 
 

 המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה. .13
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 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות    57.01.4
 

 כבישים ומדרכות מאספלט   א.       
 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט תתבצע באופן המפורט להלן:   

 
חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י משור מכני, קילוף האספלט הקיים, 

ס"מ כ"א זהות למבנה  20סלילת מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות של 
"מ, סלילת האספלט בעובי ס 20הכביש/מדרכה הקיים, ואגו"מ סוג  א' בעובי 

 פירוק והתקנה מחדש של אבני שפה. ,ס"מ 8כולל 
 

 תיקון הכביש ייעשה ע"י שכבות, כדלהלן:  
 

 ס"מ כ"א. 20שכבות בעובי  2 ,מצע סוג א' .1  
 ק"ג למ"ר. 1בכמות של  ,MS 10-ריסוס באמולסיה  .2  
 "מ.ס 20שכבה אחת בעובי  ,אגו"מ סוג א' .3  
 ק"ג/מ"ר. 0.5בכמות של  STE שכבת ריסוס .4  
 .(5+3) ס"מ 8כולל אספלט דק בעובי  ותשכבשתי  .5  
              

לאחר גמר העבודות , ינקה ויטאטא הקבלן את הכבישים והמדרכות באתר 
 העבודה, ויסלק את כל הפסולת למקום עליו יורה המפקח.

 מדרכות ושבילים מרוצפים
 

שהוא, יכלול פירוק הריצוף הקיים ואחסונו, פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג 
אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות בין 
שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן, והתקנת הריצוף מחדש 

סוג א'      נור לשביעות רצונם של המפקח, אספקת והנחת מצע ילאחר הנחת הצ
 ס"מ.  5ל בעובי ס"מ, ושכבת חו 20
 

 
 פתיחת וסגירת גינון, משטחי חצץ וכיו"ב בשטח הציבורי והפרטי

 
פתיחה של משטחי דשא, צמחיה וכל גינון מסוג אחר, משטחי חצץ, משטחי 
גרנוליט וכיו"ב תעשה ע"י פתיחה ברוחב המינימלי הנדרש ולאחר מכן יש להחזיר 

מה גננית, שתילת דשא, את המשטחים למצבם הקודם, דהיינו: הבאה ופיזור אד
תה קודם לביצוע, שיקום מערכות השקיה והשבתם ישתילת צמחיה כפי שהי

לפעולה תקינה קודם לביצוע, החזרת למצבם הקודם את משטחי החצץ, 
 הגרנוליט, הריצוף וכו'.

     
 עבודה ביבש    57.01.5

 
  -. כללי 1
 

של " המפרט הכללי" )מהדורה  57007ו  57006בסעיפים  מבלי לגרוע מהנאמר
(, על הקבלן להקפיד לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר 1990

נורות, חיבורם, יהעבודה ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה, הנחת הצ
התקנת האביזרים, בניית השוחות ועד לכיסוי הסופי, ולעשות את כל הסידורים 

נורות, מי ידירת מים מכל מקור שהוא , מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צלמניעת ח
 תהום, זרמים כל שהם, בוץ וכד'.

 
  -. מים עיליים 2
 

למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן, 
 כולם או מקצתם:

 ורות הביוב. ניקוז והגנה, בצד החפירה להנחת צינחפירת תעלות 
 ח אדם מיומן להפעלתו, לרבות ציוד שאיבה רזרבי.ות ציוד שאיבה יעיל וכהכנ
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סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים 
 אחר.

 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודות ביבש.
 מניעת קו הצינורות מלצוף על פני המחם בכל אחד משלבי העבודה.

שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו כל האמצעים 
הגמורה של המפקח ושל כל גורם מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו 
המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי 

 סעיף זה.
 
  -. מי תהום 3
 

ת למפלס מי התהום יהיה במקומות בהם תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתח
 על הקבלן להנמיך את מפלס המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש בלבד.

של "המפרט הכללי" וכמפורט  57006הרחקת מי התהום תהיה כמפורט בסעיף 
 להלן.

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה והמתאימה לדעתו, כדי לסלק את מי התהום 
 לן, או בשיטה אחרת, ולהחזיק את החפירות יבשות )לפי המתואר לה

 
או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה 
ולקבל את אישור המפקח. תיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם הנחיה 
כללית, והקבלן יישא בכל מקרה באחריות הבלעדית לסילוק מי התהום ולעבודה 

קבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת ביבש. המפקח יהיה רשאי להורות )וה
 העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהיא.

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים 
 בהחלפת השיטה.

 
באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם 

מטר מעליהם יפזר הקבלן  0.5בעובי שכבה של  ס"מ 15 – 10בשברי אבן בקוטר 
מצע גרנולרי חדיר ומנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה המנקזת 

ס"מ. מעל לשכבת המצע הגרנולרי תונח יריעה מבד גאוטכני  15 -לא יהיה פחות מ
שימנע את שטיפת חומר המצע למי התהום. מעל לבד הגאוטכני יפזר הקבלן את  

ס"מ.  יש לשים  20ר הריפוד כגון חול ים או מצע גרנולרי דק בעובי שכבה של חומ
לב, שתעלת הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף מי תהום, ויש 

 להחזיקה במצב תקין כל זמן העבודה.
 

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את 
קרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את החפירות יבשות ובכל מ

 אישור המפקח. 
המפקח יהיה רשאי להורות ) והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת 

 העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהיא.
 הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין שינוי השיטה.

 
ים הנמצאים על ומועד ביצוע של חלק מן הקו המפקח רשאי להכתיב לקבלן את

 גבול מי התהום בעונה שלפי דעתו לא תצריך שאיבה להנמכת מפלס מי התהום.
 

כל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו 
הגמורה של המפקח ושל כל גורם מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו 

את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי המים. הקבלן יפצה 
 סעיף זה.

 
 ידי ניקוז-הרחקת המים על

הרחקת המים בכל שיטה שהיא תבוצע, באישור מראש של המפקח, תוך נקיטת 
 הצעדים הבאים:

 
על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהזרימם למקום   -הרחקת המים 

ה שלא יגרמו נזקים לרכוש ולעבודה, או לביצוע שיאושר על ידי המפקח בצור
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עבודות סמוכות )גם כאלו שמבוצעות בידי אחרים( ולא יציפו מתקנים סמוכים או 
 כל משטחים אחרים.

 
במקומות בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה  –צוב תחתית התעלות יי

חרסיתית או בכל אדמה אחרת שאינה יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן תעלת 
 ס"מ בצד התעלה ומתחת למפלסים הסופיים של 40עד  20ניקוז  בעומק 

 
תחתית התעלה לצורך הזרמת מי התהום דרכה אל מחוץ לגבולות אזור העבודה  

 ה.לשמירת תחתית התעלה יבש
 

במקומות בהם תחתית החפירה מתחת למפלס מי התהום, יש להימנע מחפירת 
יצוב יתעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה ו

נור ולבצע את כל הבדיקות כדי לאפשר יתחתיתה, יש להוריד ולהניח את הצ
 ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.

 
 

בון שהשוחה המותקנת תהיה יציבה לגבי על הקבלן לקחת בחש –יציבות השוחות 
 כוחות העילוי הנגרמים על ידי מי התהום.

בעת התקנת השוחה והתקנת הצנרת אליה וממנה יש למנוע את הזזת השוחה בכל 
צובה הזמני עד ידרך אפשרית ולכל כיוון לרבות שימוש בכלים מכאניים לי

 להשלמת בנייתה. 
ופה ותמשך גם לאחר השלמת בניית שאיבת מי התהום על ידי הקבלן תהיה רצ

 השוחה.
 
   

 ( (Well Pointידי נקודת שאיבה -הרחקת המים על
 

מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק של 
מ' בערך מתחת למפלס תחתית החפירה. החדרת הצינורות נעשית בעזרת  2.0 -כ

 2כבת מנקודות שאיבה בקוטר "סילון מים בלחץ. המערכת המקובלת מור
המחוברים למשאבה צנטריפוגלית המסלקת  6מסועפות לצינורות יניקה בקוטר 

 את המים מחוץ לאזור העבודה..
 מתוך השוחות מוציאים את מי התהום בעזרת משאבות   

 יניקה תוך הקפדה על מניעת נזקים כאמור להלן.
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 קווי ביוב 257.0
 

 PVCצנרת  תכונות הצינורות  57.02.1
 

לביוב  לפי  HDPE PE-100בצנרת יהיו גרביטציונים מחיבורי מגרש ועד לביב ציבורי קווי ביוב 
 מ'. 4.75נורות  בעומק עד י, לצ 499ת"י 

 מ'.  12.0מ"מ יהיו באורך  200/  160צינורות בקוטר 

עם פאזה הכנה לפני הריתוך בקצוות  BWריתוך פנים המחברים לחיבור הצינורות יהיו מחברי 
 הצינורות.

 כמו הצינורות.  HDPEהאביזרים יהיו 
התקנת צינורות בקירות בטון ובדפנות של שוחות תיעשה  באמצעות מחבר מסוג "איטוביב" של 

 של חברת אקרשטיין.   -F 905  חברת וולפמן או
 

 הובלה, פריקה ואחסנה באתר העבודה 57.02.4
 

הצינורות במוטות תיעשה ע"ג משטח נקי ממסמרים או כל עצם או בליטה חדים, הצינורות הובלת 
יתמכו לכל אורכם ויקשרו היטב ע"מ למנוע תזוזה בזמן ההובלה. ההובלה בסלילים ותופים 

 תיעשה באופן אנכי.
לנזק לפני הפריקה תיערך בדיקה של הציוד המיועד לטפל בצינורות ע"מ לוודא שציוד זה לא יגרום 

 בצינורות בזמן הטיפול בהם.
 לפריקת הצינורות ישמשו רצועות בד או מתקנים מאושרים אחרים.

הפריקה תיעשה תחת פיקוח המפקח מטעם המזמין )או מהנדס איכות של המזמין(. תיערך 
ביקורת לשטח האחסנה על מנת לוודא שהמשטח חלק ואופקי וחופשי מעצמים בולטים העלולים 

. אזור האחסנה יהיה מאושר למניעת פגיעה ונדאלית בצנרת ובציוד, גניבה או לפגוע בצינורות
 פגיעה אקראית של כלי רכב בצינורות. הצינורות יבדקו באתר.

חומר ומסמכי האספקה ייבדקו ויושוו לדרישות המפרט על מנת לוודא שהחומר שהובא לאתר 
רה וקרו במהלך ההובלה הינו החומר הנדרש בפרויקט, החומר ייבדק לאיתור פגמים במק

 והפריקה.
צריך להיות עם תשומת לב מירבית, מאחר וצנרת זו רכה יחסית  HDPEהטיפול בצנרת ובאביזרי 

יש לדאוג כי הצינורות והאביזרים לא ימעכו, יישרטו או יחוררו, ולא ייחשפו לשמש ישירה לזמן 
לגרור אותם על פני הקרקע. ממושך. אין לזרוק את הצינורות במיוחד בעת הפריקה מהרכב. אין 

 גלגול צינורות ייעשה אך ורק על גבי מסילות.
צנרת פוליאתילן ניתנת לאספקה במספר אופני אריזה: בסלילים, במוטות ובתופים, האביזרים 
יארגו בנפרד. הצינורות ניתנים לאחסון בשטח פתוח אולם לתקופה מוגבלת וזאת ע"מ להקטין את 

סגול(. אחסנה החושפת את הצנרת לשמש ישירה תוגבל -אולטרא) .U.Vנזקי החשיפה לקרני 
 לתקופה אשר תוגדר במפורש ע"י יצרן הצינורות.

אחסון הצינורות בסלילים ובתופים יבוצע באופן אנכי. ייעשה שימוש במתקנים לגלילה, העמדה 
ר ופריסה. יש לתת תשומת לב לכך שלא תיווצרנה נקודות מגע יחידות בסלילים ובתופים אש

 תגרומנה למעיכה מקומית בכל שלבי ההובלה, פריקה, אחסנה ופריסה.
 

אחסון צינורות המסופקים במוטות ייעשה במערום או ע"ג מסגרות מלבניות מתאימות. גובה 
מטר לתמיכה, וזאת ע"מ למנוע  1.0המערום הן בפירמידה והן בכל מסגרת מלבנית לא יעלה על 

 התמיכות יהיה ע"פ הנחיות היצרן.את קריסת השורות התחתונות, מרחקי 
 

 האביזרים יאוחסנו באריזות המקוריות שלהם ויפתחו רק בסמוך למועד ההתקנה.
 יש לוודא כי הצינורות לא יהיו חשופים לחומרים כימיים כגון חומצות, סולבנטים וכו'.

 צינורות שאוחסנו מעבר לתקופה המומלצת ע"י היצרן ייפסלו לשימוש.
 

 פריסת הצינורות וזיהוייםכנית ת 57.02.5
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נית פריסת הצינורות, התוכנית תועבר לעיון המפקח ואישורו שבוע כהקבלן יהיה אחראי להכנת ת
לפני תחילת העבודה. בתוכנית זו יפורטו הקטעים בהם מתכונן הקבלן לעבוד, קצב העבודה, מעבר 

 יש וכו'.שמכשולים ומטרדים צפויים, ציוד מיוחד במידה 
בתוכנית זו את מספרי זיהוי של סידרת הייצור, אשר שימשה לביצוע קטע מסוים מן  אחראי לציין

 הצינורות שפרסו.
 הנחת קווים  57.02.6

 
  ולפני הגעתם לאתר. חובתו של הקבלן לבדוק את תקינות הצינורות  ושלמותם במפעל 
 או לאבחן פגם  מנת  נורות והאביזרים יש לבדקם בדיקה חיצונית על ילפני הנחת הצ

 לכלוך.

  מ"מ  יפסלו  ויוחלפו ע"י  2צינורות  עם חתך בדופן הצינור החיצונית מעל לעומק של
 הקבלן ועל חשבונו.

 נורות יונחו מהנקודה הנמוכה לכיוון המעלה.יהצ 

 יקון הנדרש הקבלן את הת , יבצע קלה או נזילה במשך תקופת האחריותבכל מקרה של ת
 .על חשבונו באופן מידי

 
 רוחב החפירה התיאורטי: - 57.02.7

 
 :הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלקמן 

  ס"מ עם דפנות ורטיקליות. 90 - מ"מ  200 -   160לצינורות בקוטר 
  ,הרחבת החפירה מעבר לרוחב התיאורטי הנ"ל תעשה ע"י הקבלן לשם נוחיות העבודה

 רכי דיפון , או מכל סכנה וסיבה שהיא , ובאישור המפקח.ולצ
 ס"מ מעל  40, שתעשה רק באישור המפקח, יחלו השיפועים ה בדפנות משופעותחפיר

כל עבודות החפירה יעשו בהתאם לתקני וחוקת העבודה בסעיפים  קודקוד הצינורות.
 הרלוונטיים.

  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לשלמות כל המתקנים והמבנים שימצאו מחוץ לרוחב
 ל נזק שייגרם להם כולל הספקת החומרים. התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כ

 באישור המפקח, תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו וללא כל הרחבת החפירה לנוחיות העבודה ,
תשלום נוסף, כמו כן אין הדבר גורע מאחריות הקבלן לכל הקיים מחוץ לרוחב התיאורטי 

 המוזכר לעיל.
 

 עומק החפירה להנחת צינורות: -  57.02.8
 

 20החפירה תעשה עד לעומק של ת  יהיה  בהתאם  למידות  המתוארות. עומק  התעלו 
ס"מ מתחת לצינור.  תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודות ידיים בהתאם 
לשיפועים הנדרשים . כל האבנים, רגבים וגופים זרים הנמצאים בתוואי הצינור יסולקו 

 מתחתית התעלה. 
 ול מהנדרש יימלא הקבלן על חשבונו את החפירה בכל מקרה שהחפירה תבוצע בעומק הגד

המיותרת בחול מחצבה או מצעים מסוג מאושר , בהתאם להוראות המפקח , ויהדק אותו 
כמפורט. לא יורשה בשום אופן למלא את החפירה המיותרת בחומר המכיל אבנים בכל 

 גודל, שורשים וצמחייה אחרת.
  שטח העבודה מסביב כדי שעבודת  ההנחה על הקבלן לוודא ולדאוג לסידורי התנקזות של

, ובהתאם להנחיות בטיחות בעבודה של הצינורות תבוצע בתעלה יבשה וללא בוץ או מים
 .לפי חוקי העבודה

  עבודות בעומקים גדולים מחייבים דיפון תעלות וביצוע אלמנטים למניעת התמוטטות
 רד העבודה. תעלות, כאמור בחוקת העבודה לסעיפיה השונים והנחיות מפקח מש

 
 הנחת צינורות  - 57.02.9

 
  על הקבלן לוודא ולדאוג לסידורי התנקזות של שטח העבודה מסביב כדי שעבודת  ההנחה

של הצינורות תבוצע בתעלה יבשה וללא בוץ או מים, בנוסף לנדרש במפרט הכללי, על 
'. לאחר מכן הקבלן לנקות את תחתית החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו

עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצונו של 
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המפקח באתר במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר ע"י 
 ' ותהודק היטב. אהמפקח באתר. חפירת יתר תמולא במצע סוג 

 נקי ו/או כאמור בהמשך 'אמצע סוג  מצע חול דיונות ו/אוצינורות יונחו לכל אורכם על ה ,
ס"מ מעל לגב הצינור לכל  20מפסולת, פסולת אורגנית ואבנים ויעטפו במצע כנ"ל עד 

די הצינור, המילוי החוזר מעל עטיפת המצע ירוחב התעלה, תוך כדי הידוק מבוקר משני צי
ס"מ  20יענה לדרישות כמפורט במפרט המיוחד לעיל, ויהודק בבקרה מלאה בשכבות של 

 תוך כדי הרטבתו לרטיבות אופטימלית.
 

  אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעה רצון. הקווים
יונחו במעלה השיפוע כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה כל הצינורות ואביזריהם יונחו 

המהנדס.  בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתכניות ובחתכים האורכים ולפי הוראות
כיוון הקווים יקבע ע"י מתיחת חוט כיוון מקביל ובגובה קבוע מעל לקרקעית הצינור. חוט 

מ'. תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס  35.0זה יהיה מתוח ותמוך במרחקים שלא יעלו על  
לכיוון ורום מהקו המכוון. קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות קטנה 

ולא ע"י הרמת הצינור, בעזרת הוספת חומר מתחתיו. לאחר שיונח הצינור מתחת לצינור 
 במקומו הנכון, יקבע מיד ע"י הידוק אזור המחבר במיטב החומר החפור מצדדיו. 

 

  יפועים לשהצינור יונח לכל אורכו על מצע חול, ייבש ומנוקז, וייעטף בחצץ בהתאם
יה לפי החתך הטיפוסי, כמפורט מסביב לצינורות תהול בתוכניות ובחתכים. עטיפת הח

. לאחר ביצוע 1.5נקי חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, ואבנים מעל גודל של " בתכניות
 חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע 

 
 ס"מ מעל לרום תקרת הצינור. שכבות החול  יפוזרו בשכבות  20עד לגובה של   ולטיפת הח

 לאחר ההידוק. פיזור שכבות עד ס"מ  20 -בעובי של לא יותר מ

  לגב הצינור והידוקן יעשה במקביל משני צידי הצינור כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה
 על הצינור. המילוי החוזר מעל עטיפת החול יהיה כמפורט לעיל.

 והמילוי החוזר לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב אהמצע סוג החול ו/או  עבור עטיפת ,'
 חידה השונים של החפירה והנחת הצינורות.ככלול במחירי הי

 נתן רשות מיוחדת, יונח קו צינורות ביוב בין שני תאי בקורת יפרט למקרים בהם ת
אחת. הצינורות יותאמו באופן שכל קו יהווה ציר אחד עם תחתית ישרה  -סמוכים בבת 

סתיים וחלקה. לא תורשה כל סטייה של הקו במישור האנכי או האופקי. כל קטע צינור י
זה יסופק ע"י הקבלן סוג מאושר שיחובר אל שוחת הבטון. מחבר במחבר איטוביב מ

 כחלק מהמחיר לשוחה.
  קווי והביוב יונחו בהתאם לחתך האורכי המתוכנן, ולתאום המערכות בחתך לרוחב

 הטיפוסי.
 

 ישרים  וייה הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך
)הן במישור האופקי והן במישור האנכי( הכיוון יישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון לחלוטין 

(, הרומים יישמרו על ידי בקורת L.Iנור )ימקביל ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית  הצ
  מתמדת במאזנת.

  הרומים הסופיים ייבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים.  הסטיות

 ס"מ בנקודות הביניים. 1.0-ס"מ בקצוות ו 0.5כנן הן המותרות מהרום המתו
  ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו.  ישרות הקו במישור

 האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הקו בפנס.

  בתום כל יום עבודה ולאחר אישור המפקח, יכסה הקבלן את כל קטעי הקווי שנחפרו
 לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות. והונחו באותו יום. 

  ,הכל באחריות  החפירה הפתוחה,את ויגדר יסמן יקבל הקבלן אישור מיוחד מהמפקח
 הקבלן ועל חשבונו. 
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 כיסוי התעלה  -  57.02.10
 

  לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה.  הכיסוי ייעשה
 לעיל. 57.01בהתאם למפרט פרק 

 
  לאחר המילוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה, או אם

 נגרם לו נזק כלשהו.
 

 נורות פלדה עם עטיפת בטון יריפוד קרקעית התעלה יבוצע בחול דיונות נקי, למעט לצ
 דחוס.

 נורות פלדה בעטיפת בטון דחוס.ינור, למעט ציבכל מקרה תבוצע עטיפת חול סביב הצ 

  57.02.11  של יצרן הצינורות פקוח שרות שדה 

  במהלך העבודה להנחת הצינורות ולפני כסוי התעלה על הקבלן להזמין את שרות השדה
נורות פלדה גם ישל יצרן הצינורות על מנת לבדוק ולאשר את אופן ההנחה, ובמקרה של צ

מקום בו את בידוד הצנרת ואופן תיקון עטיפת הצינורות שבוצעו בראשי הצינורות ובכל 
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.
 

 הקווים  ת שטיפ 57.03
 

 העבודות והבדיקות הקשורות בכך נורות והאביזרים וגמר כל ילאחר השלמת מערכת הצ
נורות  יולפני הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צ

 ואביזרים.

  .השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת 

  כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות
ה.  השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיה נקיים לחלוטין ילשני מ'/ 1.0מאשר 

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אולם  לא פחות מאשר חצי שעה.

  לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת
 הכנסת המים, הוצאתם,  מקורות המים, וכמות המים הנדרשת.

  אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.רק לאחר 
 

 בדיקות הידראוליות        57.04
  
  כל קטע בנפרד כולל תאי הבקרה הסמוכים ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות

 ודליפות )אטימות(.

  הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים, מילוי מים עד מתחת למכסה
 התא הנמוך שבקטע.

  שעות. 24הבדיקה משך 

 תיקון בהתאם  נור כלשהו יתוקן הטעוןיאם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצ
 שהקטע עד לדרישות המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת

 .הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח 
  כל הוצאות הקבלן בקשר לבדיקת האטימות כולל בדיקות חוזרות אם תידרשנה כלולות

 ולא ישולם בעבורן בנפרד. נור או במחיר תא הבקרהיבמחיר מטר אורך צ
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 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  57.05
 
 

  במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, ייצק      הקבלן גושים
 נורות.ימתחת או מסביב לצ

 ק"ג. 300"ק בטון מוכן תהיה הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ 

  כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה, אספקת חומר ועבודה תהיינה  כלולות במחיר מטר
 נור ולא ישולם בעבורן בנפרד.יאורך צ

 
 תאים ומתקני מערכת הצנרת 57.06

 
  מובא לידיעת הקבלן כי חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות

להיות מייצור טרומי במפעל מאושר  השוחות על כל מרכיביהם חייבים לשוחות באתר, כל
 בעל תו תקן ישראלי.

  מטר. 1.00כל תחתיות שוחות הבקרה יהיו מונוליטיות בגובה 

  כל השוחות המונוליטיות יקבלו את אישור מהנדס המפעל והמתכנן בכתב לפני הוצאתן
 מהמפעל המספק.

  לשוחות מונוליטיות.לא יינתן אישור באתר העבודה בדיעבד 
  .חל איסור מוחלט על שימוש בתחתיות משולבות אוניברסליות 

  תחתיות עגולות  תהיינה טרומיות מדגםMB  תוצרת ביח"ר מוזאיקה וולפמן או
 קנים.הת, בעלות סימון השגחה של מכון אקרשטיין 

 וללא  אטמים  בעומקפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליטית אחת ד 
 מטר. 3.0מטר בשוחות בעומק עד  1.0מינימלי של 

  שוחה ע"י המפעל,  בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדויקים ובהם מורכבים מחברי
 .400 -סוג הבטון בתחתיות יהיה ב

 חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה  3כל תחתית יהיו ב
 המשמש גם להרמת חוליות טרומיות. 

 ורי הרמה יהיו חורים לא עוברים.ח 

 תקע, בקוטר ועומק לפי התכניות עם -שקע 658וליות  תהיינה בהתאם לדרישות ת"י הח
מספיק חלק, יחליק אותו הקבלן  משטח פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה 

 . ההחלקה תבוצע עם כף טייחים.1:1של  ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק 
 

 תהיינה מדגם  חוליותהMC או ש"ע בטיב לא תותר תעשיות בע"מ , תוצרת ביח"ר וולפמן
 התקנה של חוליות קוניות. 

 
  :התקרה  תהיה טרומית שטוחה מבטון 

 
 400" בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבדD  טון. 40לעומס נשיאה עד 

  תקרות השוחות בכביש יבוטנו סביב בבטון מתפלסCLSM50הבטון תהיה ברוחב  . רצועת 
 ס"מ סביב התקרה.  30ס"מ ובעומק 

 השוחה בעתיד יותקנו     בשוחות המותקנות בשטח פתוח  ולא תידרש התאמת גובה פני
תקרות מטיפוס "כובע".  בתקרות מטיפוס כובע תיקבע המסגרת בבית החרושת בזמן 

 היציקה.

  י מסוג בינונ, לעומס מסוג בטון ברזל )ב. ב.( המכסה  יהיה עגולB125   33דגם "כרמל ,"
"  או  דגם וולפמן תעשיות בע"מ"" תוצרת HD-33דגם "כרמל  D400 מסוגאו 

 .489, לפי ת"י "אקרשטיין" 
  מסוגבינוני, לעומס יהיה  המכסה  -בשוחות המותקנות במדרכה B125. 
  יהיה המכסה לעומס בינוני, מסוג  –בשוחות המותקנות במגרשיםB125 . 

 מסוגכבד, לעומס יהיה  המכסה  המותקנות בכביש או במפרצי חניה בשוחות D400.   
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 ס"מ. 60וטר הפתח בתקרה בשוחות יהיה ק             

 ( רום פני המכסהL.T בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש )
 או המדרכה. 

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.  30-בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב 

 .המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים 

  מסוג איטוביב של וולפמן או מחברי השוחה יהיוPRESS  SEAL  F-905  של חברת
 אקרשטיין.

 
  .חבור האלמנטים של תאי הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט בלבד 
 ום הבצוע בהתאם להנחיות היצרן.ייש 

 .אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוחות 

  מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה.  המדרגות  1.00מדרגות בשוחות בעומק  -שלבי ירידה
 .C- ASTM 478תהיינה מסוג מדרגות רחבות לפי 

  נה בליטות ס"מ מינימום. משני צידי המדרך תהיי 25רוחב המדרך של המדרגה יהיה
 ס"מ. 13 ½למניעת החלקה לצדדים.  המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות 

 ס"מ במבנה סולם. 35  המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות זו מעל זו במרווח אנכי של 

  658השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י. 
 ובאופן כזה ששלבי הירידה אם יהיו כאלה יתקבלו בשני  הצבת החוליות תהיה אנכית

 טורים אנכיים.
 

   מפלים  57.07
 

 ו כדלקמן:הימפלים בשוחות בקרה י 
 ס"מ יבוצעו ע"י עיבוד פנימי. 45פלים עד גובה מ 

  פנימי עשוי מאביזרי ס"מ  יבוצעו ע"י מפל  46מפלים בגובה שמעלPVC  אוHDPE  
 בלבד. FUSION ELECTROבריתוך חשמלי מסוג  

 
 

 התחברות לשוחות קיימות    57.08 
 

 (בנצ'יקמתעל )התחברות לשוחות קיימות תבוצע בשעות השפל בשפיעת הקולחים, וה 
 יבוצע בבטון מהיר התקשרות כאשר הזרימה תופסק לחלוטין ו/או תוטה.

  באחריות הקבלן.  נציג הישוב הבצוע מחייב תאום מראש עם 
 

 גרביטציוניתביוב צילום צנרת   57.09
  
 יעשה בקטעים קטעים, בהתאם להתקדמות הביצוע של הקבלן ולפי דרישת  צילום וידאו

 המפקח.  
  מהצנרת והשוחות. 90%כקטע יחשב רחוב שבו בוצעו לפחות 
  דו"ח הצילום יימסר למפקח לבדיקה בצרוף התקליטור לפני סלילת אספלט מעל התעלה

 במידת הצורך.וזאת ע"מ לאפשר פתיחה ותיקונים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

36 

 
 כללי: -צלום קווי ביוב   08.157.

 
 

  לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט
המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, 

במעגל סגור, שתוחדר  וידאולאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת 
 לצנרת  לכל אורכה. 

 

 נור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצוע הנחתה.ימטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצ 

  מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי
 נפרד ממסמך זה.

 ת, שמטרתה לוודא פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחר
ולאשר את תקינות הבצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו 

 במהלך הבצוע.
 סיון לבצוע ילצורך צלום הקו רשאי הקבלן להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונ

 העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. 
  ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבודה בצוע צילום הצנרת

 לאחר בצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".
  .המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר 

 
  התשלום למבצע הצילומים יהיה על חשבון המזמין 

 
 

 בצוע העבודה 57.08.2
 

 א.   שטיפה       
 

 פני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה ל
 וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. 

 קוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי יהנ
 ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 

 נורות, כסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות יייעשה לאחר הנחת הצלום יבצוע הצ
 והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות . 

 צילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהנדס.ה 
  ימים  7על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות מאשר

 ודה.לפני בצוע העב
  .הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח 

 
 מהלך הבצוע    ב.        

 
  במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים וידאו הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת

במהלך בצוע  הטלוויזיבהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך 
 הצילום.

 
 . תיעודג      

 
  תקליטור הצילום על כל שלביו יתועד על גביCD   אוDVD  לשם רישום תמידי, וכן בעזרת

תיעוד קולי בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בלווית הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים 
 וכד'.

  במידה והצילום ייעשה על קלטת וידאו ימירה הקבלן לפורמט דיגיטליCD   אוDVD. 
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 ים .  תיקון מפגעד      

 
  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת יתגלו

מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים 
 .לשביעות רצונו המלאה של המהנדס

 .הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים 

  צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר לאחר תיקון המפגעים יבוצע
 יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

 
 .  הצגת ממצאים ה       

 
  קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז , ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד

 :הצילום שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח. תיעוד הצילום יכלול
  תקליטורCD   אוDVD . 
 .דו"ח מפורט לגבי ממצאים 

 
 

 .  דו"ח צילום  ה     
 

 יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה.  תקליטורבמצורף ל*    
 דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד".*    
  הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה  ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:*    

 
נור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם ימרשם מצבי )סכמה( של הצ .א

   לסימוניהם 
בתכניות הבצוע, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי  .ב

 הקו ומיקומו. 
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול:   קטע הקו, נקודת וידאו,  .ג

רץ" לאורך הקו אור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע "במרחק ית
 משוחה סמוכה.

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. .ד
 מסקנות והמלצות. .ה
צוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה ר .ו

 בעזרת מצלמה מתאימה.  ההטלוויזייצולמו מעל גבי מסך 
 

 אחריות הקבלן 57.08.3
 

  בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני
 פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. 

 נור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל יבמידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצ
סף לום הנויעלות הצ נור אשר באחריות הקבלןיעבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצ

   במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון תחול על הקבלן.
  על חשבון הקבלן. המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין 

 כל זאת כפוף  לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן
 לתנאים הכלליים של החוזה.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

38 

 
 אופני מדידה לקווי ביוב   57.09

 
 כללי      57.09.1

 
  אופני המדידה והתשלום לעבודות הנחת קווים מתייחסים לחפירה, פיזור והנחת

נורות והספחים, בצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים, והם יהצ
 כוללים:

 נורות בראש האתר.יקבלה, מיון ואחסון הצ 

 לבדיקת איכות הבצוע   מדידות ימון, איזון ומדידות, כוללאת כל ההוצאות הכרוכות בס
 והתאמתו לתכנון.

 המים אספקתם  קווים, רבות את כל ההוצאות הכרוכות בבצוע בדיקות אטימות ושטיפת
 .והובלתם, הציוד והאביזרים

 המפרט. כל ההוצאות הנובעות מבצוע שאינו מקצועי ו/או אינו על רישות 
  או , מתקן ו/שנגרם למבנה ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקתיקון כל נזק שייגרם וכל

שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא, וכן בצוע כל  קרקעית בין-מערכת עילית או תת
זוק יהחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתאום עם בעלי הרכוש הנ הדרוש

 ולשביעות רצונו של המפקח.
 תב הכמויות, יכלול המחיר גם את כל עבודות ם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכא

 נורות.יופני מדידה ותשלום לעבודות עפר להנחת צ, אהעפר, כולל כל האמור לעיל
 

 צנרת  57.09.2
 

 נורות לביוב יצ 

 מסווגת בהתאם לסוג, קוטר טר אורךמלפי תהיה  ביובנורות ייחידת המידה להנחת צ , 
 נור.יועומק הצ

  :נורות, לרבות האטמים, מצע יפיזור, חפירה וההנחה של הצאספקה, המחיר יכלול
 ועטיפת חול ומלוי חוזר מובחר. 

  המחיר יכלול חפירות גישוש לגילוי תשתיות קיימות בין אם מופיעות בתוכניות ובין אם
 לא.

  בעבור מילוי חוזר מובא תשולם תוספת מחיר. בצוע מילוי חוזר במילוי מובא ייעשה
 ח.באשור בכתב מאת המפק

 נור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים / יעומק הצ
נור. העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי ינור לאורך ציר הצימדרכות( ועד לתחתית הצ

 נקודות או שוחות סמוכות.
 חציבת דופן התא, שבירת , חבור לתא קיים יימדד ביחידות שלמות, ויכלול: חפירה

מילוי חוזר  , עיבוד הקרקעית, נור החדש, איטום החיבוריהתקנת הצ, קרקעית התא
 ותיקון סביב התא.

  כן כל עבודות העזר הנלוות לבצוע מושלם של עבודה ללא התחשבות בעומק התא הקיים
 נור המוצע. יוקוטר הצ

 ם בנפרד נורות דרך קירות אבן , גדר אבן, בטון, תעלת בטון וכד'  לא ישוליעבור מעבר צ
 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה. 

 

 שוחות בקרה  57.09.3      
 

  ,השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה
 קוטרה ועומקה.

 במחירי היחידה יהיה כלול בצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות: 

  תאי הבקרה.אספקת 
 חפירה. 

 שברי אבן בבסיס השוחה. הידוק מצע עם 
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  .עיבוד התחתית ועשיית מתעלים )בנצ'יק( לפני התקנת השוחה 

 .התקנת השוחה במקומה, ביסוסה ועיגונה לקרקע 

 ע"י החדרתו בתוך האטם הקייםנור יהתקנת הצ 

 .מילוי חוזר ותיקון סביב התא 

 ות במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר, לרב
או ש"ע בטיב, וחבור בין או איטוביב  F-905 דגם מחברי קיר שוחה מסוג "פורשדה"
 החוליות ע"י אטם מסוג איטופלסט .

  צויין אחרת יטון( אלא אם  40לעומס  104.1.2מחיר היחידה כולל תקרה רגילה )ממין
 בכתב הכמויות. 

  במפעלמחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות. 
  כן כל עבודות העזר הנלוות לבצוע מושלם של עבודה ללא התחשבות בעומק התא הקיים

  וקוטר הצנור המוצע.
                          

 רשימת תכניות 
 

 
 
 

 וכל שאר התכניות שתתווספנה אם תתווספנה במהלך ביצוע העבודות.
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 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
 

 רשות המים הממשלתית למים וביוב
 המנהלה לפיתוח תשתיות

 1296-31/15-4265/חוזה מס'  6/2017 מכרז
 סמיעישוב שכונת עלואן בבהקמת מאסף ביוב 

 

 כתב כמויות – 6חלק 

 

 תנאים כללים 6.1

 התחשבנות עם תנאי החוזה 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים והמתוארים 

 נספחיהםבחוזה ובמכרז על כל 

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים 

הנזכרים במסמכי החוזה והמכרז, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא או אי התחשבות בו, 

לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג 

 שהוא.

 

 מחירי יחידה 6.2

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: 

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(  .1

 והפחת שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה והמכרז. .2

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, דרכים זמניות וכו'. .3

הובלת החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים לעיל אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם  .4

 ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירת העבודות שבוצעו. .5

 המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח וכד'.שכר עבודה הכולל את כל  .6

הוצאותיו הכלליות של הקבלן ) הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה, הוצאותיו במוקדמות  .7

 והמקריות.

 הוצאות אחרות מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה והמכרז מחייבים אותו. .8

 רווחי הקבלן. .9

 

 יחידות המידה 6.3

 מידה מטריות.תיאור פריט העבודה מבוטא ביחידות  

 המקרא של יחידות המידה בכתב הכמויות הוא כדלקמן: 

 מטר עומק -מ'  

 מטרים, מטר אורך. -מ.א  

 מטרים רבועיים. -מ"ר  

 מטרים מעוקבים. -מ"ק  
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 יחידות, חתיכות. -יח'  

 עבודה.  -עב'  

 קומפלט.  -קומ'  

 

הפרזול וחומרי העזר שלא מחירי הסעיפים השונים כוללים גם את ערך כל האביזרים, פרטי 

נכללו בנפרד. כמו כן, כלול בהם מחיר עבודות העזר, הבדיקות, התיקונים, ההפעלה והניסיונות 

ולא ישולם בגין רכיבים אלה תשלום נפרד. הכמויות יקבעו לפי מדידה נטו ללא תוספת עבור 

 פחת, חיתוך קצוות וכד'.

 

 אי סבירות מחירי יחידה 6.4

פנית בזה למקרה בו הקבלן ינקוב, מסיבה כלשהיא, במחיר יחידה בלתי תשומת לב הקבלן מו

סביר בעליל אזי יהיה רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול את הצעת הקבלן ולקבלן לא 

 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
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 מעיינות זיו בע"מ תאגיד
 

 רשות המים הממשלתית למים וביוב
 המנהלה לפיתוח תשתיות

 1296-31/15-4265/חוזה מס'  6/2017 מכרז
 סמיעישוב שכונת עלואן בבהקמת מאסף ביוב 

 

 מסמכי החוזה – 7חלק 

 

 טופס ההצעה  7.01

 אישור על ביקור באתר  7.02

 רשימת ציוד הקבלן וצנרת  7.03

 עבודהתכנית   7.04

 טופס ערבות להצעה  7.05

 ערבות לקיום החוזה  7.06

 טופס החוזה  7.07

 טופס פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום  7.08
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 טופס ההצעה – 7.01מסמך 

 

 לכבוד

 תאגיד מעיינות זיו

 מוגש ע"י ____________          

 כתובת ______________          

 

 שכונת עלואןבהקמת מאסף ביוב  :הצעות לביצוע עבודות בהתאם למכרז מיום ______ בדבר קבלת
 סמיעבישוב 

 
ובהתאם לתכניות, המפרטים וההוראות הכלליות שקיבלנו לעבודה שהוזכרה במכרז, אנו, החתומים מטה, 
מצהירים כי קראנו ובחנו את התכניות, המפרטים, התנאים הכלליים ורשימת הכמויות, הבינו את היקף 

שביקרנו במקום העבודה, מציעים בזה לספק את כל החומרים, העבודה, הציוד וכל שאר העבודה ולאחר 
 הדברים והשירותים הדרושים להוצאה לפועל של העבודה נשוא המכרז.

 
אנו מתחייבים לבצע את העבודה תוך שמירה קפדנית על תכניות, כל סעיפי המפרט והתנאים הכלליים, 

שיסופקו לפי הצורך ע"י המהנדס במשך תקופת ביצוע העבודה,  בודהולעקוב אחרי כל הפרטים ותכניות הע
לפי המחירים המופיעים ברשימת הכמויות ובגיליון הסיכום הכללי החתומים מטה על ידנו והמצורפים 

 בזה.
 

הנ"ל צירפנו להצעתנו ערבות בנקאית לתקופה של _______ יום בסך של  ולהבטחת קיום התחייבויותינ
.₪ _________ 

 
באם הצעתנו זו תתקבל אנו מתחייבים לחתום מיד על החוזה, תכניות, מפרטים והתנאים הכלליים של 

 החוזה.
 

תהיו רשאים להשתמש בסכום הנ"ל לכיסוי כל נזק שיגרם לכם במקרה של אי קיום ההצעה או סירוב 
 לחתום על החוזה.

 
 הצעתנו זו בתוקף לתקופה של ______ יום.

 
הוכנה בתום לב והוגשה בלי קשר עם אנשים אחרים המגישים הצעות לעבודה  אנו מצהירים שהצעה זו

 נשוא מכרז זה.
 

 אנו מוותרים על הצורך לשלוח לנו התראה נוטריונית בכל עניין הקשור בהצעה זו.
 
 
 
 

 חתימת מגיש ההצעה: __________     תאריך: _____________
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 אישור על ביקור באתר - 7.02מסמך 

 

 
פרק א' של המפרט הכללי אנו החתומים מטה מאשרים בזאת שביקרנו באתר  1בחלק  1.4סעיף עפ"י 

 .סמיעישוב שכונת עלואן בבמאסף ביוב הקמת לביצוע  העבודה המיועד

 

לאחר שעיינו במסמכי החוזה בדקנו היטב את האתר האמור ואנו מצהירים בזאת שמובן לנו בהחלט תיאור 

העבודה שיש לעשות לשם ביצועה כפי שהיא מפורטת בחוזה ובמכרז ומשתמעת המבנה וכן מובנת לנו היטב 

 מהם.

 

 

 

 תאריך : __________________

 

 חתימת המציע וחותמתו: _______________
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 רשימת ציוד הקבלן – 7.03מסמך 

 

 ( וצנרת1בחלק  1.7רשימת ציוד הקבלן )עפ"י סעיף   7.03.1

 בהם יש בדעת הקבלן להשתמש לביצוע החוזה. להלן רשימת פרטי הציוד העיקריים  

 (יש לצרף רישיונות של הציוד)  

 

 דגם תוצרת תיאור מס'

    

    

    

    

 

למרות הפירוט שברשימה הנ"ל אנו מתחייבים להשתמש בכל ציוד הדרוש והמתאים לשם ביצוע 

 העבודות כראוי ובזמן שנקבע.

 

 

 המציע וחותמתו: _______________חתימת     תאריך : _______________

 

 ()נא לצרף דפים נוספים לפי הצורך

 

 רשימת ספקים לצנרת המסופקת ע"י הקבלן  7.03.2

להלן רשימת הספקים ויצרנים של הצנרת בכל העומקים הכלולה במחירי היחידה של סעיפי 

זה ושם  האספקה והנחה של צינורות. הרשימה כוללת את שם הספק שנתן לנו הצעה לפרויקט

יצרן הצנרת אליה מתייחסים בהצעה. מובהר בזאת כי כל הצינורות והקשתות שיסופקו על ידי 

 הקבלן חייבים להיות בעלי תו תקן ישראלי.

 

 רשימת ספקים לצנרת המסופקת ע"י הקבלן  7.03.3

להלן רשימת הספקים והיצרנים של הצנרת בכל העומקים הכלולה במחירי היחידה של סעיפי 

הצעה לפרויקט זה ושם יצקן והנחה של צינורות. הרשימה כוללת את שם הספק שנתן לנו  אספקה

הצנרת שאליו מתייחסים בהצעה. מובהר בזאת כי כל הצינורות והקשתות שיסופקו על ידי הקבלן 

 חייבים להיות בעלי תו תקן ישראלי.

 .499עפ"י ת"י  H.D.P.E PE-100 100 צנרת .1

 

כמות   

 משעורת

 )₪(סכום  מחיר יחידה

1.1 200 Ø  500 מ"מ 11.8עובי דופן   
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 פלדה  צנרת .2

 

כמות   

 משעורת

 )₪(סכום  מחיר יחידה

2.1 "8 Ø  " עם ציפוי  5/32,עובי דופן

 פנים אלומינה

300   

    

 

אנו מצהירים שידוע לנו שהתשלום לצנרת הנ"ל כלול במחירי היחידה לאספקה והנחה של 

 שישולם יהיה רק במסגרת הנ"ל ויהיה עבור אורך נטו של הקווים לפי מדידה.המחיר  הצנרת.

כן אנו מצהירים שביצוע הנחת הצינורות והחיבורים, הריתוכים, תיקנוי העטיפות וכו' יהיה 

מלווה בשירות השדה של כל מפעל צינורות, יבוצע ע"י בעלי מקצוע מאושרים על ידם ובציוד 

 מפעלים הוא תנאי מוקדם לאישור העבודה ע"י המפקח.מתאים ואישורים של נציגי ה

 

 

 חתימת המציע: _______________    תאריך: ____________

 

 :הערה

על הקבלן להחתים את היצרן/ספק הצינורות על טופס "הצהרת היצרן/ספק" המצ"ב. במקרה 

 של מספר יצרנים/ספקים יש להחתים כל אחד מהם בנפרד.

 

 הצינורותהצהרת יצרן/ספק 

מצהיר כי בדק בדיקה מקיפה ומעמיקה את השימוש לשמו רוכש המזמין או היצרן/ספק 

הקבלן את הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם 

כמובילי שפכים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה עפ"י התכנון שהוצג בפניו אם תבוצענה 

 , ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו בפניו.הוראות מפרטי הייצור

 

 

__________________     _____________________ 

 כתובת              שם היצרן/ספק הצנרת

 

 

 

__________________ 

 חתימה + חותמת     
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 תכנית עבודה  7.04טופס 
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 ערבות לקיום הצעה – 7.05 טופס

 
 לכבוד:

 "(התאגיד)להלן: " זיו בע"מתאגיד המים והביוב מעיינות 
 
 

 
 ערבות בנקאית מספר                                .הנדון: 

 
 

מרחוב ____________  ת.ז/ח.פ/ח.צעל פי בקשת ____________________________ מס'  .1
₪  60,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך נערבה)להלן: "___________

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הערבות"(סכום )להלן: "₪(  אלף שישים)במילים: 
שתדרשו מאת הנערב בקשר עם השתתפותו "(, הפרשי הצמדההסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "

וכן ביצוע כל פעולה  סמיעישוב שכונת עלואן בבהקמת מאסף ביוב ביצוע עבודות ל 6/2017במכרז מס' 
 נלוות ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות.

  
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  סכום הערבות .2

 ( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד"המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "
 

 15/10/2017שהתפרסם בתאריך  2017 ספטמברמדד חודש ן ערבות זו יהא י"המדד היסודי" לעני
 נקודות. 100.3בשיעור 

  
 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.

 
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

ה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השוו
 החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 
לפי לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד קבלת דרישתכם על ידנו  .3

כתובתנו המפורטת לעיל אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו 
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 וד לנערב בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.לעמ
 כהגדרתו במערכת הבנקאית ועפ"י הנחיות בנק ישראל מעת לעת. –"יום עסקים" 

  
לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד ע"פ הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .4

"י שיקול דעתכם שימסרו על ידכם בדרישה או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ
 הבלעדי.

  
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )כולל( בלבד ולאחר מועד זה תהא ניתנת להארכה  .5

לעיל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה  3בהתאם לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 
 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 
 או להסבה. ערבות זו אינה ניתנה להעברה .6
 
  

 
 בכבוד רב,

 
 בנק _______________
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 כתב ערבות ביצוע – 7.06טופס 

 
 לכבוד:

 "(התאגיד)להלן: " תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
 
 

 ערבות בנקאית מספר                                .הנדון: 
 
 

מרחוב ____________  ת.ז/ח.פ/ח.צעל פי בקשת ____________________________ מס'  .1
באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד "( אנו ערבים בזה כלפיכם נערבה)להלן: "___________

 "(הערבותסכום )להלן: "₪(  ___________)במילים: ₪  לסכום כולל של _______________
 סמיעישוב שכונת עלואן בבמאסף ביוב שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע עבודות הקמת 

 בהתאם למוסכם בהוראות החוזה.
  

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  סכום הערבות .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד"המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 
שהתפרסם בתאריך _____ בשיעור  2017ין ערבות זו יהא מדד חודש ____ י"המדד היסודי" לענ

 נקודות._____ 
 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
 היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום

 החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
 

לפי דרישתכם בכתב לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם באופן מיידי כל סכום הנקוב  .3
ספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתו

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
  

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת  .4
____________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל התאגיד ו/או חשב התאגיד ו/או ממלאי 

דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלאי מקום תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם  מקומם.
 וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד.

 
לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד ע"פ הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .5

ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם שימסרו על ידכם בדרישה או באמצעות המחאה עשויה על 
 הבלעדי.

  
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )כולל( בלבד ולאחר מועד זה תהא ניתנת להארכה  .6

לעיל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה  4בהתאם לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 
 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 
 ינה ניתנה להעברה או להסבה.ערבות זו א .7
 
  

 
 בכבוד רב,

 
 בנק _______________
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 טופס החוזה – 7.07טופס 

 

 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
 

 רשות המים הממשלתית למים וביוב
 המנהלה לפיתוח תשתיות

 1296-31/15-4265/חוזה מס' 6/2017 מכרז
 סמיעישוב שכונת עלואן בבהקמת מאסף ביוב 

 

 

 בין

 מעיינות זיו שתיקרא להלן "המזמין" מצד אחדתאגיד 

 

 לבין

 ____________ שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני

 

 הואיל והמזמין בישיבה מיום ____ החליט להתקין/לבנות:

 

 ________________________________________________  .א

 _________________________________________________ .ב

 ________________________________________________ .ג

 

 והואיל והמזמין הזמין וקיבל הצעות ביום __________

 

 והואיל והקבלן הגיש הצעה ביום ________________

 

 2והואיל והמזמין החליט לקבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודה הנ"ל בסכום הנקוב בסעיף מס' 

 והתכניות המצורפות לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:דלהלן לפי כל התנאים, ההוראות, המפרטים 

 

הצדדים מסכימים בזה כי המסמכים הבאים המצורפים לחוזה זה והחתומים על ידם מהווים חלק  .1

 בלתי נפרד של החוזה הזה היינו:

 ההצעה. .א

 תנאים כלליים של החוזה. .ב

 מפרטים. .ג

 רשימת הכמויות וגיליון הסיכום. .ד

 רשימת תכניות ותכניות. .ה

 עבודה שיסופקו במשך תקופת העבודה ע"י המהנדס.תכניות  .ו

 

)ללא מע"מ( )ובמילים: ₪ הקבלן מתחייב תמורת הסך של ____________  .2

______________________________________________ש"ח( שישולם לו ע"י המזמין, 
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את העבודה בתנאים הנקובים בתנאים הכללים של החוזה והמפרטים, תוך ___  לבצע וגלמור

חודשים מיום שקיבל הודעה מאת המזמין להתחיל בעבודה, וזאת על סמך החשבון הסופי בהתאם 

 לכמויות שתימדדנה לפי המבוצע למעשה ובהתאם למחירי היחידה ברשימת הכמויות.

מהסכום הכולל של החוזה,  25%העבודה בגבולות המזמין רשאי להגדיל או להפחית את כמות  .3

 מבלי שיחול כל שינוי במחירים המוצעים ע"י הקבלן בהצעתו וללא שינוי במחירי היחידה.

המזמין רשאי להפעיל את כל ההגדלה ו/או ההפחתה בכל סעיף לחוד ו/או במספר סעיפים מכתב 

 הכמויות, לפי ראות עיניו. 

שישולם על ידי המזמין לקבלן על סמך חוזה זה, כולל את כל  הוסכם בפירוש, כי הסכום הכללי .4

לעיל. המזמין לא  2הסך הנקוב בסעיף התשלומים עבור עבודות נוספות ושינויים, לא יעלה על 

 יהיה מחוייב בשום נסיבות שהן לשלם לקבלן כל סכומים שהם מעל לסכום זה.

 20ובזמנים המתוארים בסעיף המזמין מתחייב לשלם לקבלן את הסכום המגיע לו באופנים  .5

 בתנאים הכלליים של החוזה.

הערבות שנתן הקבלן לקיום כל סעיפי החוזה תוחזר תוך חודש ימים לאחר קבלת תעודת גמר,  .6

 לתקופת אחריות כמפורט להלן. 5%כנגד ערבות בשיעור של 

בכל עניין הצדדים מוותרים בזה באופן הדדי על הצורך במשלוח התראות נוטריוניות מאחד לשני  .7

הנובע מחוזה זה. מכתב בדואר יבוא במקום כל התראה נוטריונית ויחשב כאילו הגיע לתעודתו 

 שעות לאחר משלוחו בדואר לפי אחת הכתובות המצויינות בהקדמה לחוזה זה. 72בתוך 

 תנאים נוספים. .8

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום דלעיל

 

 בתאריך : ____________          

 

________________________     ___________________ 

 חתימת הקבלן ע"ג חתימתו      חתימת מנכ"ל תאגיד מעיינות זיו

 

 

_______________________      ____________________ 

 שם החותם ותפקידו           שם החותם          

 

 

______________________ 

 וחתימת חשב תאגיד מעיינות זי

 

 

_____________________ 

 שם החותם       
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 טופס חוזה )המשך(

 

 מוסף לטופס עפ"י סעיף 

 _______ ₪  1 –ד' 0.6 מסכום ההצעה( 10%סכום ערבות לביצוע )

  .ג'31.ג', 30 סכום מינימלי של ביטוח צד ג'

 ₪  2,000,000  פיצויים על פגיעה באדם אחר .א

 ₪  5,000,000  הנגרמות באירוע אחדפיצויים על פגיעות באנשים  .ב

 ₪  5,000,000  פיצויים על נזק לרכוש הנגרם באירוע אחד .ג

 ₪  10,000,000  סכום מצטבר של פיצויים לתקופת הפוליסה .ד

שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן צו התחלת  .ה

 עבודה

 ללא הגבלה .ג'33ג', 16

תקופת הזמן להשלמת העבודה סכום הפיצויים הקבוע 

 מראש

 ליום פיגור ₪  1,00 . ג'35.ג', 13

 + מע"מ 5%  ן סופי(-שיעור ערבות לתקופת הבדק )% מח

 חודש 12  תקופת הבדק

 5% ג'22ג', 21 שיעור דמי הפקדון

 ₪  150,000 .ג'22 סכום מינימלי לתשלום ביניים

  

 

                  



 
 

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

 
 

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

64 

 פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום – 7.08טופס 

 

 לכבוד
 חשבות תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 
 ג.א.נ.,

 
 שם החברה/שותפות/עסק ___________________________________ .1

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית ____  
 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ . 
 מורשה/תעודת זהות _____________________.מס' עוסק  
 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________. 
 ן בבנק __________________כתובת הבנק _____________________-מס' ח 
 מס' סניף ___________________. 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, 
 להחזירם על ידינו לחשבות תאגיד מי המים והביוב מעיינות זיו בע"מ ללא שהוי.

 
 ___________  ______________  _________________   
   תאריך     חתימה וחותמת       שם המלא 

 
 / רו"ח אישור עו"ד .2

אני עו"ד/רו"ח  __________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשי  
 החתימה מטעם הקבלן_________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן.

     
     ___________________  ________ 
                 חתימה וחותמת                                           תאריך      

 
 אישור הבנק .3

 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל  
  

 
 תאריך _________        
         

 חתימת הבנק______________
         
 חותמת הבנק ______________        
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 1976 –טופס הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  7.09טופס 

 

 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

 
 

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
1 

 ביותר משתי עבירות***;החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו**  .א

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת  .ב
 ההצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ]על החברה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[

 
 ;1976-ציבוריים, תשל"וב)א( לחוק עסקאות גופים 2כהגדרתו בסעיף  -"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
 ;1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 
 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי זו  .2

 
____________ 

 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 
_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק באם לא 
 בפני.
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 נספח בטיחות לאתר עבודה 7.10טופס 
 

 נספח בטיחות לאתר עבודה 
 

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה  .1
ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו או אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות  1970)נוסח חדש( תש"ל 

, תקנות הבטיחות בעבודה ביצוע בדיקות 1988תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 
 1988יות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים )פיסיקליים( התשמ"ח סביבתיות תעסוקת

, וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל 1959וצו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי( התש"ט 
הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע 

 .  1984מ"ד( והדרכת עובדים )תיקון התש

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן הרשום לעמוד בדרישות הבאות ולקיימן:  .2

 

הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל עבודה מוסמך כחוק, ויעמוד על כך שכל עבודה  א. 
 תתבצע תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמינה. 

 הקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:  ב. 

 כאשר נפסל מנהל העבודה מלשמש בתפקידו.  .1  

 כאשר מסיבה כלשהי לא מופיע מנהל העבודה לאתר העבודה.  .2  

 בכל מקרה שהמזמין, או מי מאנשיו ידרשו להחליף את מנהל העבודה.  .3  

 לפקודת בטיחות העבודה(.  199בהתאם לחוק )לפי סעיף  הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי ג. 

 הקבלן מתחייב לרשום בפנקס הכללי את שמם וכתובתם של מנהלי העבודה שמינה.  ד. 

הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שאי מינוי מנהל עבודה יגרום לכך שכל החובות המוטלות על  ה. 
 מנהל העבודה על פי החוק יחולו עליו. 

זמין קבלני משנה מטעמו, הוא מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלני אם הקבלן י ו. 
 המשנה ועובדיהם יחולו עליו. 

הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שהמזמין אינו קבלן או מבצע בניה כמשמעותו בחוק  ז. 
ובתקנות, וגם אם המזמין יבקר באתר, יפקח או יתאם, אין בכך כדי לראות את המזמין 

בצע הבנייה, וכל החובות כאמור יחולו על הקבלן, או על מנהלי העבודה כקבלן ו/או כמ
 מטעמו. 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה וכמות מספקת, וכי  ח. 
 יסלק משטח העבודה כל ציוד או חומר פגום. 

בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית, או עבודות אשר בן נדרשים עובדים  ט. 
בעלי כישורים מיוחדים על פי החוק או התקנות, כגון: עבודות חפירה, עבודות הריסה, 
עבודות עם ביטומן חום, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכו' , מתחייב הקבלן להעסיק 

 סכמים. אך ורק אנשים מורשים ומו

כל כלי מכני הנדסי כגון: כלי חפירה, כלי הרמה, אבזרי הרמה, מנוף וכו' יהיו תקינים  י. 
 ובעלי רישוי תקף.

הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לשטח האתר וכן לעקוב אחר 
חידוש הרישוי בזמן. הקפדה על עבודות עפ"י דרישות תקנות הבטיחות בעבודה בנושא 

והפעלת כל מכונות ההרמה המוגדרות בפקודת הבטיחות בפרק ג'  79ת הרמה, סעיף מכונו
סימן ז' מכונות הרמה והמצאות  2.2 –סימן ו' כולל שרשראות, חבלים ואביזרי הרמה  2.1

תסקיר בדיקה של בודק מוסמך למכונות, ציוד ואביזרי הרמה וכן דרישות להסמכת 
 .1992מכונות הרמה אחרות ואחרים התשנ"ג מפעילי מכונות הרמה עגורנים, מפעילי 

הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או  יא. 
רישיון גמר מאת הרשויות המוסמכות, ו/או מהנדס הפיקוח ו/או מהממונה על הבטיחות 

חות באתר, ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או העבודה אותה ביצע ולבטי
העובדים הנמצאים בו, בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין, או כל אחד אחר 

 העשוי להימצא במקום שבו העבודה בוצעה. 
ולא ירשה  1954הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד  יב. 
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העבודות שאינן לנוער להימצא בשטח העבודה לשם עבודה או לשם השתכרות, מלבד 
 אסורות לנוער על פי החוק. 

הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות  יג. 
 מעבידים, וכן לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'. 

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים  יד. 
ידועים ככאלה בעבודות אותן הוא מבצע מהסוג המתאים לעבודות שכן הוא עוסק, וכן ש

לספק לכל מבקר או עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות 
 .  1997בעבודה )ציוד מגן אישי( תשנ"ז 

עשן או הקבלן מתחייב לספק לאתר כלי עבודה שאינם מכילים או יוצרים אדים, גזים,  טו. 
אדים מסוכנים  –גורמים כימיים אחרים, עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה פרק ג' סימון ח' 

, הדנים במקום מוקף. וכן גורמים פיסקאליים או ביולוגים, כולם או 88-93סעיפים 
מקצתם, והידועים כגורמי סיכון, ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה ו/או נפיצה ו/או 

נזק בריאותי. הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת מקרינה ו/או גורמת 
עובד לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של 
המצאות גזים מסוכנים, וכל עוד לא סולקו הגזים באמצעות אמצעים מעשיים, וכל עוד 

לוגית אחרת, בכל עת שבה עשוי עובד נעשה איטום או מניעה של חדירת גזים בדרך טכנו
להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי 
המצאות גזים מסוכנים במקום. לחילופין, העובד יוכנס למקום המוקף אך ורק לאחר 

 שקיבל הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו, כשהוא לבוש מכשיר נשימה. 

מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מיטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים הקבלן  טז. 
הן לעניין בידוד כפול, הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפוצה והן בעמידות בתנאי 
לחות ו/או רטיבות. כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק 

קבוע ובין שהוא נייד.  למנוע כל מגע של עובדים לזרם דלף )מפסק פחת(, בין שהלוח 
בגובה ובקרבת קווי חשמל, תוך נקיטת אמצעי זהירות המחויבים בעבודות אלו, חוקים 

 ותקנות בנושא חשמל, חוקי עזר אמצעי זהירות המקובלים בעבודות אלו.

בלן לכל כאמור לעיל, אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של הק יז. 
האמור בחוקים, בפקודה ובתקנות, וכן הקבלן מתחייב לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת 

 ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת.  

על הקבלן לוודא כי בכל עבודה עפ"י תקנות הבטיחות הנחשבת לעבודה בגובה, תבוצע תוך  יח. 
ל כל חוקי ותקנות הבטיחות כדי נקיטת אמצעי בטיחות באופן מדויק וקפדני ע

 50הרלוונטיות לתחום העבודות המיוחדות, ובמיוחד לעבודות בגובה כמשמעותה בסעיף 
 כלשונה. 2007הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז לפקודת הבטיחות ולתקנות 

על הקבלן להודיע למנהל על כל תאונה/ פציעה שאירעה לו או לעובד מטעמו או לעובר  יט.. 
אורח באתר העבודה או בסביבתו. כמו כן, על הקבלן להודיע למשרד התמ"ת אגף פיקוח 
על העבודה כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה עובד מטעמו נטול יכולת עבודה 

 העובד. מעל שלשה ימים או שגרמה למותו של

במידה ובמסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה, בדיסק חיתוך, ו/או להשחזה לצורך  כ. 
עבודות שונות, עליו לבצע הגנה על הציוד, האביזרים המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה 

מ'. על הקבלן והעובדים להיות מיומנים בפעולות כיבוי אש ויוודא כי בזמן  20ברדיוס של 
אין צא ברשות העובדים ציוד דרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות המתאימה. העבודה יימ

להשאיר ציוד ללא השגחה ונקיטת האמצעים העלולים לגרום להפרעה, נזק לרכוש 
 ופגיעה בבני אדם.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודה לרבות  כא.
מון אתרי עבודה ביום וסרטים זוהרים, ובלילה ע"י הקצאת גדרות, מעקי ביטחון, סי

הצבת תאורה, הנחת שלטי אזהרה והכוונה, והקמת אמצעי מעבר מוגנים באיזור העבודה 
 .ולהימנע מהשארת בורות חפירות ותעלות פתוחות ללא גידור ושילוט
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קלון ו/או שנושאן  הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן 7.11טופס 
 פיסקאלי

 הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי
 

___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי _  אני הח"מ ______________, ת.ז.
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. נני מצהיר ומתחייב בזה כי ה .1

לא  ממנהליומי /או ו בומי מבעלי השליטה ( ו/או "המשתתף"____________________ )להלן: 
כגון הורשע ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, 

ויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת אי העברת ניכ
 ;1981-שנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"איההתי

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות  – "בעל שליטה" –תצהיר זה ב
 משתתף הינו תאגיד. בתאגיד, ככל שה דירקטורים או את המנהל הכללי

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 
________________ 

 
 חתימת המצהיר 

 

 עו"ד/רו"ח אישור

 
 כי ביום _______ הופיע/ה  /ת_______, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר___אני הח"מ ____
 ________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר __________,  ת.ז. ____בפני מר/גב' ___

 את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 
 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

        ________________ 
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 אישור על קיום ביטוחים
 
 

  אישור ביטוחי הקבלן
 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(התאגידמעיינות זיו בע"מ )להלן: "

 דרך האלוף עוזי נרקיס
 9040ת.ד. 

 מעלות.

  אישור על קיום ביטוחיםהנדון : 

 01/2015 : על פי הסכם/מכרז מס'

 ביוב שכונת עלואן בסמיעמאסף הקמת  : לביצוע עבודות

 _______________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

 חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה  ______אנו  .א

 ."(תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________שמיום 

 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו. שם המבוטח: 

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
או שווה לו, הנהוג במועד תחילת תקופת  ",2013"ביט מהדורה  –הידוע כ 

 .הביטוח

 הסכםבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה :פרק א' העבודות 
כולל בין שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, 

ו לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/א יםנזק היתר
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין 
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך 

 .כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000העבודות עד לסך 

 .הגבוה מביניהם ש"ח 250,000או משווי העבודות  10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 

 ש"ח 250,000או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

 משווי העבודות או 10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000

משווי העבודות  10%נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של   .7 
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 הגבוה מביניהם. ש"ח 250,000או 

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12של  תקופת תחזוקה רגילה  .10 

 .ש"ח 300,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

 .)תשעים( יום 90תקופת הרצה   .12 

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות  
 לתאגיד, אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.

 ופרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי התאגיד ו/או מנהלי 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא ל ו/או מפקח העבודות מטעמו ו/או מנה וו/או עובדי

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתיחול 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או  :פרק ב' צד שלישי 
ני משנה קבלנים וקבלאחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

או ו/המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, בשל מעשה 
מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או 
לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה 

 מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו. ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או או נזק לתאגיד

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ש"ח מיליון עשרה: במילים) ח"ש 10,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

: אש,  -פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ תנאים מיוחדים : 
וטעינה של כלי רכב, חבות התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה 

הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום 
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה מקרי ובלתי צפוי תאונתי

והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות 
ומי )למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים תחלוף מצד המוסד לביטוח לא

 שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
ש"ח למקרה  600,000בגבול אחריות בסך , לבטחוושאין חובה חוקית בפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו  חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  1,000,000, מוגבל עד לסך המיידית

 .דרטית(האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנ

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  250,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

רכוש המבוטח או למעט  התאגיד בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד (העבודותהניתן לבטחו בפרק א' לעיל )

 .שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן   
 וף לאמור לעיל.ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפ

תאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או הורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
בגין אחריות שעלולה )להלן: "יחידי המבוטח"(  מפקח העבודות מטעמו

ו/או מי מטעמו לרבות למעשי ו/או מחדלי הקבלן על מי מהם להיות מוטלת 
סעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח וזאת בכפוף לקבלנים וקבלני משנה 
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 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין  :פרק ג' חבות מעבידים 
, כלפי כל 1980 חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות 
, בגין ם )במידה והקבלן ייקבע כמעבידם(עובדיה/או קבלנים, קבלני משנה ו

מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : 
תוך כדי ו/או עקב  הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו "( מקרה ביטוח"

 .ביצוע עבודתם

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הרחבה מיוחדת : 
הקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על (כמעבידם ייקבע
 .פי החוק

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל את התאגיד  לכסותביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
 מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה מטעמם  ו/או מפקח העבודות מטעמו

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים נ, כי מי מהם וכלשה
עובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מה

 מועסקים על ידו. ה

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה במשך  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתדרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אובדן ו/או תקופת הביטוח, בגין 
של הקבלן ו/או מנהליו במעשה או מחדל רשלני שמקורם אדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע מכלליות ובגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, ו/או עובדיו 
 יו.לעובד/או ו יומנהללו/או  לתאגידהאמור לרבות פגיעה או נזק 

 תקופתל ובמצטבר לאירועלתובע, ( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

 בגיןהתאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
מחדל או ו/אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח  וו/או עובדי ורשלני מצד הקבלן ו/או מנהלי
  התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו.חבות הקבלן כלפי 

אובדן שימוש, מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, כמו כן מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות ו אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
 הקבלן. עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.3  
 . רטרואקטיבי מיום __________

לאחר תום חודשים,  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו כיסוי מקביל

 . פוליסה מס' ____________________ חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הביטוחי:הכיסוי  
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 1980פגומים, התש"ם 

על ידי הקבלן העבודות המבוצעות בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
, לכל אדם ו/או גוף כלשהו "(המוצרההסכם )להלן: "ו/או מי מטעמו בקשר עם 

 ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו. ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לתאגיד
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 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ש"ח מיליוןשני : במילים) ש"ח 2,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

בגין ו/או מנהליו ו/או עובדיו תאגיד הביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי  המוצראחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב 

 .ו/או מנהליו ו/או עובדיו תאגיד הלגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.2  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 

בות הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וח תנאי מיוחד : .4
 .ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפיםהמוצר הינם 

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5
ידי התאגיד וכי אנו  -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ו

בדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
 חוזהלחוק  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/התאגיד, לרבות כל טענה 

 "ביטוח כפל" כלפי התאגיד תלרבות כל טענו 1981 –ביטוח התשמ"א ה
 .ווכלפי מבטחי

ל לא יבוטלו וגם או לא "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ .5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

עם ההסכם שבנדון אלא אם תישלח לתאגיד הודעה כתובה בדואר 
ו/או לצמצום  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שישים(  60רשום 

אם לא נשלחה לידי ו/או מנהליו ו/או עובדיו שכאלו לגבי התאגיד 
הימים )שישים(  60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב התאגיד הודעה 

 ההודעה. משלוחממועד 

ו/או מנהליו ו/או עובדי ו/או מנהל תאגיד השל  םזכותהננו מאשרים כי  5.3  
לא תיפגע ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או מפקח  על פי 

עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים 
שור הינו הסיבה למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האי. המתאימים

 הקרובה לנזק.

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.4  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . ו/או מי מטעמו לרבות מנהליו ו/או עובדיו התאגיד

תנאי מתנאי אי קיום בתום לב של הפרה ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .5.5  
על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או  לעיל ותהמפורטאיזו מהפוליסות 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בזכותם של התאגיד  יפגעו, לא עובדיו
לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו

 ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  וסייגילתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 .במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות
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 הצהרה על מתן פטור מאחריות -" 1נספח "ב'
 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(התאגידמעיינות זיו בע"מ )להלן: "

 דרך האלוף עוזי נרקיס
 9040ת.ד. 

 מעלות.

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 סמיעישוב שכונת עלואן בבביוב מאסף  הקמת 4265-31/15-1296חוזה  6/2017על פי מכרז מס' 
 או "ההסכם"(, עבור התאגיד: "העבודות" ו/)להלן

בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה הננו מצהירים 
בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר 

 המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 בזאת כדלקמן: על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים .א

הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו  .1
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או 
מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם 

 דון.לנזק בז

הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו  .2
מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו 
לשיבוב )תחלוף( כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

ולמעט כנגד חברות  ה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןבמקרה שכז מטעמו
 שמירה.

 הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו .3
מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי 

אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל 
 עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו,  .4
ד ו/או מי בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את התאגי

מטעמו לרבות מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בכל תשלום 
 ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או ו/או 

להסכם, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום 
 .__________ לביצוע העבודות שבנדון

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,  .6
קופה בה קיימת לנו אחריות על פי , במשך כל התאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן כ

 ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 

 

 

    



 
 

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

 
 

          ________________                           ___________________________________ 
 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך
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 תנאים מיוחדים לעבודות בחום. -" 2נספח "ב' 

 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(התאגידזיו בע"מ )להלן: "מעיינות 

 דרך האלוף עוזי נרקיס
 9040ת.ד. 

 מעלות.
 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל  ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים 

 או להבות.ו/וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט 
 רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

"צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  ליד מבצע העבודה יוצב .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

נאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל וכל ת תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 החותם()תפקיד   )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 
 

 


