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  מ י ד ע    ו ה ו ר א ו ת    כ ל ל י ו ת    ל מ ש ת ת פ י (    ב מ כ ר ז

  
  

  מבוא  1.1
  

 –י ביצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיות" (להל� כלל –חוברת מכרז זה "כר* א'   
"החוברת") מופקת במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב (להל�: המילת"ב) 

 –(ר' הגדרת מזמי� בחוזה להל�,  מי� וביוב ובהתא� לנהליו. רשות מקומית ו/או תאגיד
לת"ב, המזמי�) המפרסמי� מכרז לביצוע עבודות ביוב ולצור* זה מקבלות סיוע מהמי

יצרפו את החוברת למסמכי המכרז. חוברת זו המחליפה את החוברת בהוצאת 
מהווה דוגמא בלבד ולא יוצרת חבות כל שהיא של  )2001 שלישית  מהדורההמילת"ב (

הממשלה ו/או המילת"ב כלפי כל גור� שהוא ובכלל זה המזמי� ו/או המבצע ו/או קבלני 
  המשנה. 

  
 �שבתחו� שיפוטמזמיני� מכרז מתבצע כדי� ע"י מסמכי המכרז נערכו והופקו וה  

  תהיה לקבל� התקשרות חוזית לביצוע עבודות הביוב.  עימותבוצע העבודה ואשר 
  

 התקשרות אי�במסגרת הסיוע הנית� באמצעות המילת"ב למזמי� לביצוע עבודות ביוב,   
 לוודא כדי. המכרז במסגרת הביוב עבודות לביצוע שנבחר לקבל�"ב המילת בי� חוזית
בו נעשה  אופ�המילת"ב יפקח על ו/או יאשר את  לייעוד� משמשי� הסיוע שכספי

וכ� יאשר, כגור� מקצועי, כי העבודה בוצעה  מזמי�שימוש בכספי הסיוע שיועמדו ל
  ברמה ובאופ� הנדרשי� במסמכי המכרז, וזאת במסגרת התקציבית שאושרה מראש.

  
צור� מסמ* מיוחד למידע והוראות נוספות החוברת מהווה חלק כללי של המכרז, אליו י  

למשתתפי� במכרז ככר* ב', אשר יכלול את המפרט המיוחד, כתב כמויות, מפרטי ציוד 
. בכל בו שינוי כל ג� וכ*"ב המילת לאישור יועבר"ל הנ' ב כר* העתקומסמכי� נוספי�. 

  משמעות, או אי בהירות, יגברו הוראות האמור בכר* ב'.� מקרה של סתירה, דו
  

  היק* מכרז זה ומכרזי( אחרי( נלווי(  1.2
  

היק� העבודות הכלולות במכרז זה מתואר ב"הזמנה להגשת הצעות". תיאור מפורט של   
, כר* ב' של מסמכי 4חלק  –העבודות הספציפיות שיש לבצע� נמצא במפרט המיוחד 

  החוזה.
  

  מסמכי המכרז  1.3
    
במכרז, ייהפכו למסמכי החוזה) מסמכי המכרז (אשר אחרי חתימת החוזה ע� הזוכה   

  ה� אלה:
  

  כר*  א'  
  מידע והוראות כלליות למשתתפי� במכרז  �  1חלק   
  תנאי החוזה לביצוע הפרויקט ע"י הקבל�  �  2חלק   
מפרט כללי לעבודות שונות ולחומרי� במערכות הולכה טיפול, טיהור    �  3חלק   

  וסילוק ביוב.
  

  כר*  ב'  
  למשתתפי� במכרז (כולל המודעה בעיתונות)מידע והוראות נוספות   �  מבוא  
  מפרט מיוחד  �  4חלק   
  כתב(י) כמויות  �  5חלק   
  טפסי המכרז והחוזה  �  6חלק   
  מכני�פירוט ציוד אלקטרו  �  7חלק   
  כל המסמכי� הנוספי�, המהווי� ו/או יהוו חלק ממסמכי המכרז.  �  8חלק   

  
  כר*  ג'  
  התוכניות   �  9חלק   
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  ושו של המזמי� ו/או של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.כל מסמכי המכרז ה� רכ  
המסמכי� מושאלי� בתמורה למציע לש� הכנת הצעתו והגשתה. על המציע להחזיר�   

עד לתארי* הגשת ההצעה, בי� א� יגיש המציע הצעה ובי� א� לאו. אי� המציע רשאי 
  להעתיק מסמכי� אלה ו/או להשתמש בה� לכל מטרה אחרת.

� והבהרות, שיינתנו בכתב במהל* הליכי המכרז, מהווי� חלק בלתי תוספות, תיקוני  
  נפרד ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור במסמכי המכרז.

  
  

  בדיקת המסמכי(, ביקור באתר  1.4
  

על המשתת� במכרז לקרוא בעיו� את כל מסמכי המכרז ובי� היתר את המפרט ושאר   
התוכניות. על משתת� במכרז לבקר בשטח הפרויקט,  מסמכי החוזה ועליו לבדוק את

ולנקוט באמצעי� אחרי� הנראי� לו כנחוצי�, כדי לחקור את תנאי המקו� ולהערי* 
את מהות וכמות העבודה הנדרשת, וכ� את הקשיי� העלולי� להתגלות בעבודה במש* 

טפסי – 6הביצוע. משתת� במכרז יחתו� על טופס האישור לביקור באתר, הכלול בחלק 
  מכרז והחוזה בכר* ב' של מסמכי המכרז.

  
התאמות, ו/או �א� המשתת� במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי  

יהיה לו ספק כלשהו בקשר למוב� המדויק של סעי� או פרט כלשהו, חובה עליו להודיע 
ות. ימי� לפני המועד האחרו� להגשת ההצע 5על כ* במכתב, שיימסר למזמי� לפחות 

תשובות המזמי� תימסרנה במידת הצור* לכל המשתתפי� במכרז. על כל משתת� 
  עליה�. חתימתו צר�במכרז לצר� את התשובות הנ"ל להצעה, ול

  
  שנית� בעל פה למשתתפי� במכרז. כלשהוהמזמי� אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר   

  
  מילוי כתב הכמויות וטופס ההצעה  1.5
  

או  היחידה יתבצע בצורה ממוחשבת באמצעות תוכנת "בנארית"מילוי כמויות ומחירי   
  .כל תוכנה דומה

אלא א� נאמר אחרת בכר* ב', כל המתעתד להגיש הצעה, יקבל עותק של כל מסמכי   
). המציע יצר� את מחיריו כנגד 5החוזה ושני עותקי� נוספי� של כתב(י) כמויות (חלק 

, יחשב את סכומי הסעיפי� ואת 5לק סעיפי העבודה הרשומי� בכתב(י) הכמויות שבח
  .6סיכו� כל כתב(י) הכמויות ויעביר את סיכו� כתב(י) הכמויות לטופס ההצעה שבחלק 

  
מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות, הציוד וחומרי העזר, ולכל הדרוש   

לבצוע מושל� של כל העבודות על פי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה (אלא א� צוי� 
  ת במסמכי המכרז).אחר

  
ההנחה במפורש בגו� ההצעה בלבד.  אחוזא� בכוונת המציע לית� הנחה, עליו לציי� את   

ההנחה הנקובה באחוזי� תחול על כל סעי� וסעי� מסעיפי כתב הכמויות, וכל הוראות 
החוזה תתייחסנה לסכו� לאחר ההנחה כאמור לעיל. כל צורה אחרת של מת� הנחה 

מובהר בזאת כי לא נית� לתת הנחה על סעי�/סעיפי� בודדי�  תביא לפסילת ההצעה.
  בכתב הכמויות.

  
המחירי� אשר ירשמו על ידי המציע בכתב הכמויות, ובסיכומו של כתב זה, אינ�   

מע"מ ישול� בהתא� לחוק ולנוהלי התשלומי�  כוללי� מס ער* מוס� (להל�: מע"מ).
  במינהל לפיתוח תשתיות ביוב.

  
ל מסמכי המכרז, חתומי� כהלכה, יוחזר למזמי�, פרט לעותק אחד העותק המלא של כ  

  של כתב(י) הכמויות, שיישאר בידי המציע.
  

  מהווה עילה מספקת לפסילת ההצעה.  במלוא�מילוי טפסי המכרז �אי  
  

  (קבלני( רשומי( כחוק בלבד) –רשימת קבלני משנה   1.6
  

נה הרשומי� וסיווג�, אשר את רשימת קבלני המש 6המציע יגיש בטופס הכלול בחלק   
קבלני בכוונתו להעסיק בביצוע העבודה. המציע לא יהיה רשאי לשנות זהות� של 
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אי מילוי הוראה זו כלול לגרו�  באישורו של המזמי� בכתב ומראש. אלא המשנה 
  ידו.�על תנוילסילוק יד הקבל� מאתר הבניה וחילוט כל הערבויות שנ

  
  מילוי יתר הטפסי(  1.7
  

  למסמכי המכרז. 6מלא ויחתו� על כל יתר הטפסי� המנויי� בחלק המציע י  
  

  ערבות בנקאית להצעה למכרז  1.8
  

המציע יצר� להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מזמי� העבודה מבנק מורשה   
, הנקרא "ערבות להצעה", בסכו� קבוע, אשר 6מסחרי מוכר, על פי הטופס שבחלק 

יו� מהמועד האחרו� להגשת  90ונות ובכר* ב', לתקופה של שיעורו ייקבע במודעה בעית
  ההצעות. כל ההוצאות הקשורות במת� הערבות, לרבות ביול, יהיו על חשבו� המציע.

  
  לא יובאו לדיו� הצעות ללא צירו� ערבות בנקאית המתאימה בדיוק לדרישות מכרז זה.  

  
היא, ישחרר המזמי� את א� הצעתו של הקבל� תידחה, או לא תובא לדיו� מכל סיבה ש  

יו� לאחר  90"הערבות להצעה" מיד ע� הודעה על דחיית הצעתו, ולא יאוחר מאשר 
ימי� אחרי שהמציע  3פתיחת ההצעות. א� הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תו* 

  יחתו� על החוזה, וימציא ערבות ביצוע לחוזה בהתא� למפורט להל�.
  

יו� מהמועד האחרו� להגשת ההצעות. א�  90ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למש*   
יודיע המזמי� למציע עד לתארי* הנ"ל על זכייתו במכרז, תחייב ההצעה את המציע עד 
לחתימת החוזה עמו, והמזמי� יהיה רשאי לדרוש מהמציע הארכת תוק� הערבות 

ידיו באישור המנהל, והמציע מתחייב להארי* את תוק� הערבות � לתקופה שתיקבע על
  ).ג' 2.1סעי�  14(ר' הגדרת "המנהל" בעמוד  בהתא�

  
א� המציע במכרז שהצעתו נתקבלה, לא יארי* את תוק� הערבות כאמור לעיל, רשאי   

המזמי� לחלט את סכו� הערבות שנמסר לטובתו, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע 
  פיצויי� ו/או סעדי� נוספי�.

  
  המקו( והזמ& להגשת ההצעה  1.9
  

ירה ידנית בלבד במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה תהיה רשומה ההצעה תוגש במס  
  .6בחלק מפורט כתובת המזמי� בצירו� ש� המכרז ומספרו, כ

  
אי� לציי� סימני זיהוי של מגיש ההצעה על המעטפה. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה   

  בדואר.
  

י� ההגשה יחזיר המציע את התוכניות ושאר המסמכטר� יחד ע� הגשת ההצעה או   
אשר קיבל לצורכי המכרז (פרט לעותק אחד של כתב הכמויות). את ההצעה יש להכניס 

  לתיבת ההצעות במקו� ובשעה כנאמר בהזמנה להגשת ההצעות.
  

תיבת המכרזי� תיפתח במועד, עליו יודיע המזמי�, והמשתתפי� במכרז מוזמני� להיות   
  נוכחי� בפתיחה שתתקיי� במשרדי המזמי�.

  
  סכ(, ערבות לביצועחתימת הה  1.10

  
המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמי�, יחתו� על טופס החוזה, התוכניות והמפרטי�   

תוספת מהצעתו, ב 5%של בשיעור וימציא על חשבונו הוא ערבות בנקאית בלתי מותנית 
מע"מ כחוק, למש* תקופת הביצוע כפי שרשו� בחוזה, (אלא א� נאמר אחרת) , מבנק 

, והנקראת "ערבות לחוזה" וזאת תו* שבעה �6 לטופס אשר בחלק מסחרי מוכר, שתצור
ימי� מקבלת הודעה מאת המזמי�, שהצעתו נתקבלה, או תו* זמ� אחר אשר ייקבע על 

  ידי המזמי�.
    
א� המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתו� על טופס החוזה ולא ימציא את הערבות   

ר את העבודה למציע אחר, אשר לחוזה תו* הזמ� הנ"ל, יהיה המזמי� רשאי למסו
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הצעתו נראית לו כנוחה יותר, ולחלט את הערבות להצעה כולה או מקצתה. ע� זאת, כל 
עוד לא חת� המציע על טופס החוזה, וג� א� לא יחתו� עליו כלל, תיחשב הצעתו של 
המציע, וקבלתה על ידי המזמי� בכתב, כחוזה מחייב בי� המזמי� לבי� המציע, מבלי 

גרע מזכות המזמי� למסור את העבודה למישהו אחר, ולהפקיע את הערבות שהדבר י
  להצעה ע"י חילוט כאמור.

  
  ביול הערבויות וביול החוזה יהיו על חשבו� הזוכה במכרז.  

  
  סכו( ההצעה, טעויות  1.11

  
על ידי המזמי� תימצא שגיאה בהכפלת  5במקרה ובעת ביקורת כתב(י) הכמויות שבחלק   

בכמויות, או שגיאה בסיכו� כל הסעיפי�, יתחשבו א* ורק במחירי מחירי היחידות 
 ע"י המזמי� היחידות, וסיכומי הסעיפי� והסיכו� הכללי בכתב(י) הכמויות יתוקנו

  בהתא� וסיכו� מתוק� זה ייחשב כסכו� ההצעה של המציע.
  

את לא נקב המציע מחיר לסעי� מסעיפי כתב(י) הכמויות, יראו אותו כאילו הציע לבצע   
העבודה המתוארת באותו סעי� ללא תשלו� נפרד, ותמורתה מחולקת בי� מחירי 
סעיפי� אחרי� שנקב המציע בכתב הכמויות. א� המציע יסרב להסכי� להחלטה, 

  רשאי המזמי� לחלט את הערבות שתוגש על ידי המציע.
  לחילופי�, רשאי המזמי� לפסול את ההצעה.  

  
  הסתייגויות, חתימת ההצעה  1.12

  
צעה חלקית או כל שינוי או תוספת, שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, או כל ה  

הסתייגות לגביה�, בי� על ידי שינוי או תוספת בגו� המסמכי� ובי� במכתב לוואי או 
  בכל דר* אחרת ייחשבו:

  
  כאילו לא נכתבו, או .1

  עלול הדבר לגרו� לפסילת ההצעה. .2

  
שיקול דעתו של המזמי�. א� יחליט המזמי� הבחירה בי� האפשרויות דלעיל, נתונה ל  

, רשאי המזמי� לחלט את זו ) והמציע יסרב להסכי� להחלטה1לנהוג לפי אפשרות (
  הערבות שתוגש על ידי המציע.

  
ועדת המכרזי� של המזמי� רשאית שלא להביא לדיו� הצעה, שלא תהיה חתומה כנדרש   

  באופ� המפורט להל�:
  

יחיד יחתו� המציע תו* ציו� שמו המלא במקרה וההצעה מוגשת על ידי  �
  וכתובתו ויצר� את חותמתו.

  
במקרה וההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתו� אחד השותפי� בש�  �

השותפות בצירו� ייפוי כח או הוכחה אחרת, המעידה על זכותו לחתו� בש� 
השותפות הרשומה, וכ� ירשו� בגו� ההצעה את שמות יתר השותפי� 

  וכתובותיה�.
  

על ידי תאגיד, חברה רשומה יחתו� אחד ממנהליה תוגש ההצעה שבמקרה  �
בצירו� חותמת החברה, והוכחה על רשותו לחתו� בש� החברה, וכ� בצירו� 

  הוכחה על רישו� החברה ורשימה מאושרת של מנהליה.
  

הוק שטר� נרשמה של חברות או � על ידי שותפות אדתוגש ההצעה שבמקרה  �
 כל אחדוצרה במיוחד לש� ביצוע העבודות הנדונות. קבלני� יחידי�, אשר נ

, אזי ייחשב מסמכי ההצעה ויהיה אחראי לחוד וביחד על כלמהשותפי� יחתו� 
  כאילו הינו מגיש יחיד למכרז זה.הדבר 
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  ניתוחי מחירי(  1.13
  

המזמי� רשאי, לפי שיקול דעתו, לדו� ע� מציע ו/או מציעי� בפרטי הצעת� ולבקש   
  ה�.הבהרות לגבי

  
המזמי� שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע, בעת העיו� בהצעתו, הסברי�   

וניתוח של מחירי יחידות מסוימי�, הנראי� לו גבוהי� או נמוכי� מדי, והמציע יהיה 
חייב למסור את ההסברי� והניתוחי� האלה. מאיד*, מתחייב המזמי� לשמור בסוד כל 

  א יידרש להגישו.ניתוח מחירי� של המציע, במידה שהו
  

במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל, יהיה המזמי� רשאי להוציא   
  מסקנות כפי שתיראנה לו, עד כדי פסילת ההצעה.

  
  תוק* ההצעה, קבלתה או דחייתה  1.14

  
  אי� המזמי� מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.

�, בי� היתר, בכושרו של המציע, נסיונו, טיב הציוד, כח האד� בשיקוליו יתחשב המזמי  
והמשאבי� הכלכליי� וההנדסיי� העומדי� לרשותו, וכ� כל שיקול רלוונטי אחר, אותו 

  ימצא המזמי� לנכו�.
  

  הוצאות הגשת ההצעות  1.15
  

המזמי� לא יחזיר ולא ישתת� בשו� צורה בהוצאות כלשה�, לרבות הבדיקות   
בויות, דמי קנית המכרז או כל הוצאות אחרות הכרוכות בהגשת המוקדמות, הער

  ביצוע העבודות).� לגבי מקרה של אי 1.17ההצעות (פרט לאמור בסעי� 
  

  רישו( קבלני(  1.16
  

במכרז רשאי� להשתת� רק קבלני� רשומי� בפנקס הקבלני� לפי חוק רישו� קבלני�   
רשי� בענפי� ובסיווג כספי ותקנותיו, המו 1969 –לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

  בהתא� להודעות בעיתונות במסגרת ההזמנה להגשת הצעות ובהתא� למסמכי כר* ב'.
  

כ� יודגש, כי רשאי� להשתת� במכרז רק קבלני� הרשומי� אצל רש� הקבלני� �כמו  
. לפיכ*, על כל מגיש הצעה לצר� ביו� הגשת הצעת�בסיווג ובהיק� הנדרש, וזה 

הקבלני�, כי ביו� הגשת הצעתו הינו רשו� כדי� לביצוע עבודות להצעתו אישור מרש� 
  בהיק� הנדרש. אישורי� זמניי� לא יתקבלו.

  
בנוס� לאמור לעיל יודגש, כי לאור חשיבותה וחיוניותה של העבודה נשוא המכרז,   

רשאי� להשתת� במכרז א* ורק קבלני� בעלי נסיו� וכושר לביצוע העבודה ובזמ� 
ע מכלליות האמור לעיל, רשאי� להשתת� במכרז רק קבלני� שביצעו הנדרש. מבלי לגרו

  בעבר עבודות ברמה נאותה ובהיק� כספי דומה לזה של המכרז הנדו�.
  

  על המציע לצר� להצעתו מסמכי� ו/או אישורי�, המעידי� על נסיונו הקוד�.  
  

ד על כ�, יצר� המציע להצעתו אישור בר תוק� מפקיד השומה ו/או דו"ח, המעי�כמו  
  הכנסה וחוק מס ער* מוס�.�ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס

  
  ביצוע העבודות או שינוי היקפ&�אי  1.17

  
המזמי� שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, ו/או לא לחתו� על החוזה, ו/או לא   

  לבצעו, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא, בהתא� לשיקול דעתו המלא והסופי.
  

המזמי� כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתו� על החוזה, לא א� יחליט   
תהיה למשתתפי� במכרז כל תביעה, ו/או דרישה, ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט 

  ההוצאות בגי� רכישת טפסי המכרז, שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.
  

  אי� המזמי� מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  
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נאמר לעיל, בשיקולי המזמי� יילקחו בחשבו�, בי� היתר, הידע המקצועי וכושר כ  
הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, וכ� ניסיונו של המציע בעבודות 

  קודמות.
  

מובהר בזאת במפורש, כי המזמי� שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע העבודות   
, ו/או לפצל� בי� מספר מציעי� כראות ה� בלבדבשלמות� או חלקי� מנשוא המכרז, 

  עיניו. למרות זאת, המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב(י) הכמויות.
  

מובהר בזאת, כי המזמי� רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל סטייה ממחירי חוזה   
ות בשיעור מצטבר זה, להקטי� או להגדיל את היק� העבודה כולה או סעי� מכתב הכמוי

.  לביצוע כל שינוי כאמור יידרש אישור מוקד� בכתב מאת מזמי� העבודה, 25%של עד 
  מפקח ומנהל הפרויקט וכ� מלווה הפרויקט במילת"ב.

  
מובהר בזאת, כי הפחתה או הגדלה בסעי� בודד או בהיק� העבודה בכללותה בשיעור   

  היחידה שנקב הקבל� בהצעתו.במחירי  כלשהוא לא תגרו� לשינוי 25%�של למעלה מ
  
  

  %50ולא יותר מאשר  %25�הגדלה מצטברת של היק� העבודות מעבר ל  1.17.1
  

מער* החוזה   25%�יהיה צור* בהגדלת היק� העבודות במסגרת החוזה מעבר לשבמידה   
  כדלקמ�:מער* החוזה הנומינלי, יש לפעול  50%הנומינלי וולא יותר מאשר 

  
מסכו� החוזה הנומינלי שנחת� בי� המזמי�  25%ק� של הגדלת חוזה עד להי  א.  

  יעשה באמצעות בקשות לפקודת שינוי (בל"ש) ראה נספח ב'.לבי� הקבל� ת
  

יש צור* מסיבות אובייקטיביות ובלתי צפויות מראש ובכפו� לבקשת שבמידה   ב.  
המזמי�  , אזי על25%�המזמי� ואישור המתכנ� להגדיל את החוזה מעבר ל

מילת"ב ולפרט בפני "המנהל" את הסיבות העלולות לגרו� לשינוי לפנות אל ה
  .25%� בהיק� החוזה מעבר ל

לבקשה תצור� חו"ד המתכנ� ומהנדס מטע� המזמי� בנוס� לכל ניתוחי המחיר     
בנוס� יש  הרלוונטיי� וזאת לצור* בדיקת בקשת המזמי� להגדלת החוזה.

החלטת ועדת המכרזי� לצר� לבקשה את החלטת היוע1 המשפטי של המזמי�, 
  ואישור על הקצאת התקציב הנוס� הנדרש.

  
מהיק�  50%� מובהר בזאת, כי בכל מקרה הגדלת החוזה לא תיעשה מעבר ל  ג.  

  החוזה הנומינלי (למעט התייקרויות, א� תשולמנה ע"פ הנחיות החשכ"ל).
  

מעבר לסכו�  50%יאושר ל"מזמי�" להגדיל את החוזה עד להיק� של שבמידה   ד.  
החוזה הנומינלי, אזי ייער* חוזה חדש ("הגדלת חוזה") בי� המזמי� ובי� 

  הקבל�, לחוזה יצורפו כל המסמכי� הרלוונטיי�.
  

ע� הגדלת החוזה, הקבל� יעדכ� את סכו� הערבות הבנקאית אשר תתאי�   ה.  
  למלוא היק� החוזה החדש בצירו� מע"מ כחוק.

  
  תנאי התשלו(  1.18

  
לפי חשבונות ביניי�, שיאושרו כמפורט בתנאי ביצוע החוזה.  מער* החוזה ישולמו 95%  

, אשר תנוכה מכל חשבו� חלקי, תשול� בחשבו� הסופי ללא כל תוספת 5%�יתרת ה
  שהיא.

  
  התיקרויות  1.19

  
המעודכנת מעת לעת, ואשר בתוק� במועד התיקרויות ישולמו ע"פ הוראת החשכ"ל   

  הגשת ההצעות.
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  ויישו( במקרה שיש צור� לשל( התייקרויות הגדרת סוגי המדדי(  1.20
  

  סוג המדד שיחול על העבודות המבוצעות יהיה לפי מדד הבנייה.  

  ידי "המזמי�".�"המפרט המיוחד" אשר פורס� על �פירוט המדד יפורט בכר* ב'
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  ישראל מדינת
  התשתיות הלאומיות משרד
  לפיתוח תשתיות ביוב המינהל

  
  
  

  כללי �כר� א' 
  
  

  2חלק  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  מסמכי  החוזה לביצוע  הפרויקט   
  
  
  
  
  
  
  

  __________________     ש�  הפרויקט: 

  __________________     מס' מכרז/חוזה: 

  __________________       ש�  המזמי�: 

           __________________  

           __________________  
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  ה ק ב ל & ת נ א י   ה ח ו ז ה    ל ב י צ ו ע   הפרויקט   ע " י  
  

  ד� מס'                          כללי  �פרק א'  
  

  14                הגדרות    2.1
  15          תפקידיו וסמכויותיו של המפקח    2.2
  16              ניהול יומ�    2.3
  18          הקבלני משנ ביצוע עבודות על ידי    2.4
  19            קבלני משנה ממוני�    2.5
  19              היק� החוזה    2.6
  19          רי� זה את זהמסמכי� המסבי    2.7
  19            המצאת תוכניות לקבל�    2.8
  20            ערבות לקיו� החוזה    2.9

  20          ויתור על הודעה נוטריונית    2.10
  20                הודעות    2.11

  
  התחייבויות כלליות  �פרק ב'  

  
  21            ביקור באתר "הפרויקט"    2.13
  21              בדיקת מסמכי�    2.14
  21      יקט" לשביעות רצונו של המהנדסביצוע "הפרו    2.15
  21            דרכי ביצוע ולוח זמני�    2.16
  22                סימו�    2.17
  22            השגחה מטע� הקבל�    2.18
  22    שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות    2.19
  22                שילוט    א'2.19
  23              זכות גישה    2.20
  23                עתיקות    2.21
  23          פגיעה בנוחיות הציבור�אי    2.22
  23        חובת הקבל� להשיגה –זכות שימוש     2.23
  23      תיקו� נזקי� לכבישי�, דרכי� תשתית וכד'    2.24
  23        מת� אפשרויות פעולה לקבלני� אחרי�    2.25
  24          ניקוי האתר ע� גמר "הפרויקט"    2.26

  
  נזיקי� וביטוח  �פרק ג'  

  
  25            ט"נזיקי� ל"פרויק    2.27
  25            נזיקי� לגו� או לרכוש    2.28
  25            נזיקי� לעובדי הקבל�    2.29
  25            ביטוח ע"י הקבל�    2.30
  27          ביטוח ע"י המזמי� וע"ח הקבל�    2.31
  27              זכויות פטנטי�    2.32
  27            ניכוי כספי� מהקבל�    2.33

  
  עובדי�  �פרק ד'  

  
  28              העסקת עובדי�    2.34
  28            תנאי עבודה ושכר    2.35
  29          פנקסי כח אד� ומצבות כח אד�    2.36
  29              רווחת העובדי�    2.37

  
  ציוד, חומרי� ואורח מקצועי  �פרק ה'  

  
  30          אספקת ציוד, מתקני� וחומרי�    2.38
  30            חומרי� וציוד באתר    2.39
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  ת נ א י    ב י צ ו ע    ה ח ו ז ה    ע " י    ה ק ב ל &     �     2ח ל ק    
  

  כ  ל  ל  י     �פ ר ק   א '     
  
  

  הגדרות  2.1
  

בחוזה, כפי שהוא מוגדר להל� (אלא א� כוונה אחרת משתמעת מגופו של   )1(  
  �עניי�): 

  
 במשרד התשתיות הלאומיותהמינהל לפיתוח תשתיות ביוב  – מילת"ב  א.    

סיוע למזמי� במענקי� ו/או הלוואות מעמיד אשר ורשות המי� 
  להקמת תשתיות ביוב ומוודא כי כספי הסיוע משמשי� לייעוד�. 

  
הרשות המקומית ו/או תאגיד ובפרט תאגיד מי� וביוב  – "המזמי�"  ב.    

ו/או חברה כלכלית, הפונה לקבלת הצעות מקבלני� לביצוע עבודות 
"הפרויקט". המזמי� מתקשר –מסגרת המכרז להקמת תשתיות ביוב ב

בחוזה ע� הקבל� אשר זכה במכרז. המזמי� המוגדר ככזה ג� בטופס 
בכר* ב' למסמכי המכרז אחראי בי�  6לחתימת החוזה אשר בחלק 

היתר למימו� הביצוע כהגדרתו להל�. המזמי� מסב זכותו לקבלת כספי 
  מכרז.סיוע מהמילת"ב לקבל� הזוכה ב

  
לשו� יחיד משמעה במסמ* זה ג� לשו� רבי�. למשל, המזמי� יכול       

שיהיה ג� מספר רשויות מקומיות ו/או תאגידי�, המתאגדות "אד 
הוק" לביצוע "הפרויקט" במסגרת חוזה/מכרז מיוחד, הנקרא 
"מכרז/חוזה משות�". בדר* כלל תיבחר אחת הרשויות כשלוח� של 

  כול� כלפי הקבל�. שאר הרשויות, כדי לייצג את
  

ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב (מילת"ב) או מי   – "המנהל"  ג.    
שנתמנה על ידו והינו בעל האחריות התקציבית מטע� שר התשתיות 
הלאומיות, אשר נתמנה כדי לקד� ביצוע תשתיות ביוב בתחומי 
הרשויות המקומיות, מתו* מסגרת תקציב המדינה שנקבעה בחוק 

  יב.  יסודות התקצ
  

מי שנתמנה ע"י המזמי� לתפקיד "המהנדס", או כל  – "המהנדס"  ד.    
אחר שהוסמ* ע"י המזמי�, מדי פע�  מוכרמהנדס בעל תואר הנדסי 

בפע�, לשמש כמהנדס לצור* חוזה זה. "המהנדס" ישמש כנאמ� 
המזמי� למימוש ביצוע חוזה זה, על כל היבטיו: ארגוני, הנדסי, 

  החוזה.תקציבי כמפורט במסמכי 
לכל  מוכרבאחריות המזמי� למנות "מהנדס"  בעל תואר הנדסי       

  פרויקט שיתבצע בסיוע המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.
  

מנהל הפרויקט הינו המתא� בי� הגורמי� השוני�  – "מנהל פרויקט"  ה.    
ב יבפרויקט כגו� מזמי�, מתכנ�, מפקח. מתפקידו לבצע בקרה על תקצ

  חריגות הנדסיות וכספיות בפרויקט. הפרויקט ולהתריע מפני
  

בתיאו� ע�  "המהנדס"שמתמנה ע"י אד� או תאגיד,  – "המפקח"  ו.    
, לפקח באתר על ביצוע "הפרויקט", או כל "המנהל" ובאישורהמזמי� 

חלק ממנו בהתא� לחוזה וללא סמכות להתחייבות כספית. המפקח 
המפקח  להל�. קשור בחוזה נפרד ע� המזמי� ואינו צד לחוזה כהגדרתו

שני� בביצוע פרויקטי� דומי�  3חייב להיות בעל ניסיו� של לפחות 
  נשוא המכרז.

  
מומחה לתכנו� ביוב ו/או היוע1 ההנדסי לענייני ביוב של  – "המתכנ�"  ז.    

המזמי�, אשר הכי� את מסמכי המכרז/חוזה, כולל התוכניות 
  והמפרטי�. 
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מחובתו  ננו צד לחוזה זה.המתכנ� קשור ע� המזמי� בהסכ� נפרד ואי      
רת "הפרויקט" ולחתו� על ילערו* פיקוח עליו� באתר, להשתת� במס

  תעודות הגמר למבנה.
"פיקוח  �המתכנ� עשוי למסור הנחיות למהנדס ו/או לקבל� בתפקידו כ      

המתכנ� רשאי להורות לקבל� ישירות בשו� דבר ועניי�  אי�עליו�". 
  ל הפרויקט ו/או המפקח.מנההקשור לחוזה זה, אלא באמצעות 

  
לרבות: הזוכה במכרז אשר פורס� על ידי המזמי� לביצוע  – "הקבל�"  ח.    

הפרויקט לרבות כל מי שהתקשר ע� הקבל� לביצוע עבודות ו/או 
א המכרז וקיבל לכ* אישור מראש ובכתב מאת המהנדס ושירותי� נש

של  לשמש קבל� משנה לפי חוזה זה, הפועל בשמו או עבורו או מטעמו
  הקבל� בביצוע "הפרויקט".

  
כל התשתיות, המבני�, המתקני�, הציוד או העבודות,  – "הפרויקט"  ט.    

  אשר יש לבצע או לספק במסגרת החוזה.
  

כל פרויקט או עבודה, או שרות, שיידרשו באורח  – "פרויקט ארעי"  י.    
  ארעי לביצוע "הפרויקט" או בקשר אליו.

  
בכר* ב'),  6(ערו* לפי הנוסח אשר בחלק טופס החוזה  – "החוזה"  יא.    

הצעתו של הקבל�, תנאי החוזה (להל�: "תנאי� אלה"), המפרט, כתב 
הכמויות והתוכניות, וכ� כל מסמ* אחר, אשר נקבע בטופס החוזה כי 

  הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
  

המקרקעי�, אשר בה�, דרכ�, מתחת�  – "אתר הפרויקט"או  "אתר",  יב.    
לרבות כל מקרקעי� אחרי�, אשר יעמדו  "הפרויקט"עליה� יבוצע או מ

  לרשותו של הקבל� לצור* החוזה.
  

הסכו� הנקוב בהצעתו של הקבל� כתמורה לביצוע  – "שכר החוזה"  יג.    
"הפרויקט", לרבות כל תוספת שתתווס� לסכו� הנקוב בהתא� 
להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכו� הנקוב 

  � להוראות החוזה.בהתא
  

התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות כל  – "תוכניות"  יד.    
שינוי בתוכנית כזו, אשר אושר בכתב ע"י "המהנדס", וכ� כל תוכנית 

לתוכניות יצורפו כל  אחרת, שתאושר בכתב ע"י "המהנדס" מזמ� לזמ�.
תכנו� אישורי החפירה, והאישורי� הסטטוטוריי� שנתקבלו במהל* ה

  המפורט.
  

מאושר בכתב כולל אימות בכתב, הנית� לאחר מעשה  – "מאושר"  טו.    
  לאישור שנית� קוד� בעל פה;

  אישור בכתב כולל הנאמר לעיל. – "אישור"      
  

מילי� בלשו� יחיד משמע� ג� רבי�, ומילי� בלשו� רבי� משמע� ג� יחיד,   )2(  
  כאשר הקשר הדברי� ידרוש פירוש כזה.

  
הפרשנות יחול על החוזה. לצור* פרשנות רואי� את החוזה כחיקוק  חוק  )3(  

  כמשמעותו בפקודת הפרשנות. חוזה זה לא יפורש, בכל אופ� שהוא כנגד מנסחו.
  

  אי� ללמוד על זכות מכללא מכל דבר הכתוב בחוזה.  )4(  
  

הכותרות בראשי הפרקי� והסעיפי� אינ� מהוות חלק מהחוזה, וניתנות   )5(  
  ורא בלבד.לנוחיות הק

  
  תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  2.2
  

המפקח יהא מוסמ* לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרי� בקשר   )1(  
לביצוע "הפרויקט", בהתא� להוראות החוזה, וכ� יהא רשאי למסור הודעה 
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אישור� של עבודה או חומרי�. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק �לקבל� בדבר אי
בודה, או השימוש באות� החומרי�, עד קבלת החלטתו הקבל� את אותה הע

  של המנהל או המהנדס.
  

המפקח לא יהא מוסמ* לשחרר ולפטור את הקבל� מחובה כלשהי מחובותיו,   )2(  
המוטלות עליו על פי החוזה, וכ� לא יהא מוסמ* להורות על ביצוע עבודה 

כלשה�  כלשהי, העלולה לגרו� לאיחור בגמר "הפרויקט", או על שינויי�
, אלא א� כ� הוסמ* לכ* בכתב באמצעות או בעלויותיו בביצוע "הפרויקט"

  הוראה מפורשת של המהנדס.
  

המהנדס רשאי מזמ� לזמ�, בהתא� לכורח הנסיבות, להעביר למפקח סמכות   )3(  
מסמכויותיו, המוקנות לו כנאמ� מטע� המזמי�, והודעה בכתב על כ* תישלח 

ת� ע"י המפקח לקבל� בתחו� סמכויותיו לקבל�. כל הוראה בכתב, שתינ
  שהועברו לו כנ"ל ע"י המהנדס, דינה כדי� הוראה שניתנה ע"י המהנדס.

  
  האמור בסעי� זה כפו� לתנאי� אלה:  )4(  

  
לא פסל או אישר המפקח כל עבודה או חומר, אי� בכ* מניעה בעד   א.    

המהנדס מלפסול את העבודות או את החומר לאחר מכ�, או לא 
  �, וכ� לצוות על הריסה, סילוק או הורדה, לפי העניי�.לאשר

  
לא הייתה דעתו של הקבל� נוחה מכל החלטה שהיא מצד המפקח,   ב.    

יהיה הוא רשאי להביא את העניי� בפני המהנדס, שיהא רשאי אז 
  לאשר, לבטל או לשנות את ההחלטה.

  
  תפקידו של מנהל הפרויקט  2.2.1

  
א� בי� הגורמי� השוני� המתכנני� והמבצעי� את מתפקידו של מנהל הפרויקט לת  

  הפרויקט.
עליו לדאוג לקבלת תוכניות מעודכנות מידי המתכנ� הכוללות את כל השינויי�   

  העדכניי� המאושרי� בחותמת "לביצוע" ולהעביר� לידי הקבל�.
  

עליו לערו* מידי שבוע ישיבות תיאו� ביצוע באתר, לבצע מעקב אחר לוחות   �  
קב אחר כל התשלומי� המבוצעי� בפרויקט ולהתריע במידת הצור* זמני� ומע

ולהעביר  על חריגות צפויות, ה� מבחינת לוח הזמני� וה� מבחינה תקציבית
  למילת"ב.בכתב דיווח חודשי 

  
מאשר את דרישות ובכפו� לאישור המזמי�,  מנהל הפרויקט באמצעות המתכנ�  �  

  ות ציוד ש"ע.הקבל� בכל הנוגע לאספקת ציוד וחומרי� לרב
  

  מנהל הפרויקט אחראי על פעולות המפקח באתר על כל המשתמע מכ*.  �  
  

מנהל הפרויקט יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלני� לאחר בדיקה ואישור   �  
המפקח. יאשר בקשות לפקודות שינוי, ניתוחי מחירי�, וכל זאת בכפו� לאישור 

  ."בלתיהמזמי� והמ
  

  מהנדס" כמוגדר בכר* א' ישמש כמנהל הפרויקט.בהיעדר מנהל פרויקט אזי "ה  �  
  

מנהל הפרויקט ימלא מידי רבעו� טופס תחזית תזרי� מזומני� לפרויקטי�   �  
ויעביר דוח סטטוס בנוגע לפרויקט כולל לו"ז מעודכ�  (ר' נספח יד) "בלתיבמ

  לביצוע אבני דר*, חסמי�, בעיות וכדומה.
  

  ניהול יומ&  2.3
  

, פרטי�, ו(להל� "היומ�"), וירשו� בו, מדי יו� ביומעבודה �המפקח ינהל יומ� )1(
  המשקפי�, לדעתו, את המצב העובדתי במהל* ביצוע "הפרויקט", ובי� השאר:

  תנאי מזג האוויר השוררי� באתר; .א
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 ההתקדמות בביצוע העבודות במש* היו�; .ב
  
הוראות שניתנו לקבל�, וכל הוראה כזאת דינה כדי� הוראה שנמסרה   ג.

  לקבל� בכתב.
  
וחוות דעתו בדבר  הערותיו של המהנדס בדבר מהל* ביצוע העבודות  ד.

  ;איכות�
  
הערות או הנחיות, שנמסרו למפקח ע"י המתכנ� במסגרת "פיקוח   ה.

  עליו�" בתוק� חוזה נפרד בי� המתכנ� למזמי�.
  
  דיווח על ביקורי� באתר;  ו. 
  
* כל דבר אחר; שלדעתו יש בו כדי לשק� את המצב העובדתי במהל  ז.

ביצוע העבודות. כגו� אספקת צנרת, שוחות, ציוד אלקטרומכני וכל 
  יתר הפרטי� המתעדי� את קידו� ביצוע הפרויקט.

  
כדי לעזור למפקח בניהול היומ�, ימסור הקבל� למפקח מדי יו� פרטי� מלאי�  )2(

  �בכתב ובצורה שאישר המהנדס, בדבר: 
  

ע"י הקבל� מספר� של העובדי� למקצועותיה� ולסוגיה�, המועסקי�  .א
  בביצוע העבודות, תו* סימו� חלקי העבודות, בה� ה� מועסקי�;

  
  כמויות החומרי� למיניה�, המובאי� לאתר או המוצאי� ממנו; .ב

  
  כמויות החומרי� שהושקעו ע"י הקבל� בעבודות; .ג

 

  הציוד המכני המובא לאתר, והמוצא ממנו; .ד
 

  השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות; .ה
 

  רישת המהנדס;פרטי� אחרי�, לפי ד .ו
 

המפקח יוכל, א� ירצה בכ*, להסתמ* על הפרטי� הנ"ל, ולהיעזר בה�       
לצור* ניהול היומ�, אול� אי� בה� כדי לחייב את המזמי� או את 

  המהנדס בכל עניי� שהוא.
  

ידי המפקח וע"י הקבל�, והעתק חתו� מהרישומי� בו �היומ� ייחת� כל יו� על )3(
*, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטי� כוחו המוסמ�יימסר לקבל� או לבא

ידי מסירת הודעה �שעות ממסירת ההעתק כאמור, על 48הרשומי� בו תו* 
  בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבל� יירש� ביומ�.

  
הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אול�  את הקבל� רשאי לרשו� ביומ� )4(

  רישומי� אלה לא יחייבו את המזמי�.
  

כוחו המוסמ* על �היומ�, ו/או לא הודיע הקבל� או בא לא חת� הקבל� על )5(
  הסתייגות כאמור, רואי� כאילו אישר את נכונות הפרטי� הרשומי� ביומ�.

  
לאמור בסעי� קט�  �רישומי� ביומ�, פרט לאלה שהקבל� הסתייג מה� בכפו )6(

), ישמשו כראיה, לכאורה, בי� הצדדי� על העובדות הכלולות בה� אול� לא 4(
  עצמ� עילה לדרישת תשלו� על פי החוזה.ישמשו כשל

  
כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המפקח, הרשומות ביומ� בעבודה,  )7(

תיחשבנה כהודעות שנמסרו לקבל� בכתב, ותחייבנה אותו בהתא�, בי� א� 
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נרשמו בנוכחותו, מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את תשומת ליבו של הקבל� 
 שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של הקבל� ביומ�.לרשו� ביומ� העבודה ומבלי 

  
  

  ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה  2.4
  

ידי רש� הקבלני� במשרד �תשומת לב הקבל� מופנית לתקנות שפורסמו על )1(
הבינוי והשיכו� בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה, שאינ� רשומי� 

  בפנקס הקבלני�.
  

כי בהתא� לתקנות ערעור מהימנות  "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלני�,    
א* , על הקבלני� להעסיק 1988 –והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט 

קבלני משנה, הרשומי� בפנקס הקבלני� כחוק בענ� ובסיווג המתאימי�  ורק
  לביצוע העבודה.

  
  ברשותו. �רואי� את הקבל� כאילו עיי� בתקנות אלה ג� א� אינ    

  
  :להל� לשו� התקנות    

  
  קבל� אינו מעביר או מסב את הרשיו� לאחר.  )8(   2תקנה      

  
  קבל� אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו.  )9(   2תקנה      

  
קבל� אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו   )11(   2תקנה      

בשלמות� או בחלק�, לקבל� אשר אינו רשו� בפנקס הקבלני�; לעניי� זה לא 
ובדי�, בי� ששכר� משתל� לפי זמ� העבודה ובי� ששכר� יראו בהעסקת ע

  י שיעור העבודה כשלעצמה, משו� מסירת ביצוע עבודה לאחר.פמשתל� ל
  

מבלי לפגוע באמור בסעי� הקוד�, יהא הקבל� זכאי למסור את ביצועה של  )2(
עבודה מסוימת כלשהי, מתו* העבודות הקשורות ב"פרויקט" והכלולות בחוזה, 

  �נאי מפורש כי: לקבל� משנה, בת
  

תחילה אישורו יו טעוני� כל העסקה ו/או מינוי של קבל� משנה יה .א
בכתב של המהנדס. אישור זה יהווה תנאי להרשאתו של קבל� המשנה 

  לפעול באתר ה"פרויקט".
  

מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבל� לקבל� משנה לא תפטור ולא  .ב
החוזה,  ע"פו תשחרר את הקבל� מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותי

והקבל� יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות 
והנזקי� שנעשו ע"י קבל� המשנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהא 

  דינ� כאילו נעשו ע"י הקבל� עצמו או נגרמו על ידו או על ידי נציגו.
  

המזמי� לא יהיה צד, בשו� מקרה ואופ�, למערכת היחסי� ו/או   ג.
  תחשבנות בי� הקבל� לבי� קבלני המשנה, עימ� התקשר הקבל�.הה

 
כל דרישה ו/או פניה הנוגעת לקבל� משנה של המזמי� ו/או המנהל ו/או   ד.

המהנדס ו/או המפקח, תהיה באמצעות הקבל� בלבד ולא באופ� ישיר 
  ע� קבל� המשנה.

במקרי� מיוחדי� לפי שיקול הדעת הבלעדי של המהנדס, יהיה       
או המפקח מטעמו, רשאי להורות ישירות לקבל� המשנה  המהנדס

  הפועל בשטח בכל הקשור לענייני הביצוע השוטפי� באתר ה"פרויקט".
  

, ג� במידה והעבודה תימסר לקבל� משנה אזי מנהל העבודה הראשי  ה.    
 ושל הקבל� הראשי ויפעל ויהי מהנדס הביצוע והמודד המוסמ*,

  באחריותו.
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תימסר לקבל� משנה הוא חייב להיות בעל סיווג זהה במידה והעבודה   ו.    
  לנדרש בתנאי המכרז.

  
  קבלני משנה ממוני(  2.5
  

המזמי� רשאי להורות על מינוי קבלני משנה ממוני�, אשר יעבדו תחת פיקוחו של   
הקבל� ויקבלו ממנו שירותי�. היה וישתמש המזמי� בזכותו זו, יקבעו התנאי� במסגרת 

ב' ובכל אופ� ימשי* הקבל� לשאת באחריות לביצוע אות� פרטנית שתיכלל בכר* 
  שירותי�.

  
  היק* החוזה  2.6
  

אד�, החומרי�, �הוראות החוזה חלות על ביצוע "הפרויקט", לרבות המצאת כח  
לש�  צי�הכלי�, הציוד, המעונות, המתקני� וכל דבר אחר, בי� קבוע ובי� ארעי, הנחו

  כ*.
  

  מסמכי( המסבירי( זה את זה  2.7
  

התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות �כל מקרה של סתירה, איב )1(
החוזה, המנוסחת באופ� כללי, לבי� הוראה מפורטת ומפורשת באותו עניי�, 
המופיעה במקו� אחר בחוזה, כוחה של זו האחרונה עדי� ומכריע על כוחה של 

  ההוראה הראשונה.
  

שהיה ספק אצל  התאמה בי� מסמכי החוזה, או�גילה הקבל� סתירה או אי )2(
הקבל� לגבי פירושו הנכו� של מסמ* או של כל חלק ממנו, יפנה הקבל� בכתב 
למהנדס, והמהנדס יית� הוראה בכתב, לרבות תוכניות, לפי הצור*, בדבר 

  הפירוש שיש לנהוג לפיו. קביעתו תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניי�.
  

תו* כדי ביצוע רשאי המהנדס או המפקח להמציא לקבל� מזמ� לזמ�,  )3(
  "הפרויקט", הוראות, לרבות תוכניות לפי הצור*, לביצוע "הפרויקט".

 

) של סעי� זה 3) או (2הוראות המהנדס, שניתנו בהתא� לסעיפי� קטני� ( )4(
) של סעי� זה, מחייבות את 3והוראות המפקח, שניתנו בהתא� לסעי� קט� (

  הקבל�.
  

  המצאת תוכניות לקבל&  2.8
  

מכי� האחרי� בקשר לה�, הינ� רכושו וקניינו הבלעדי של המזמי� התוכניות וכל המס  
או המהנדס, ואסור לקבל� להעתיק� או להשתמש בה�, כול� או מקצת�, אלא 
למטרת החוזה בלבד. המזמי� ימציא לקבל�, לצור* ביצוע "הפרויקט" העתקי� 

ט" על מהתוכניות במספר הדרוש, כראות עיניו של המהנדס. ע� גמר ביצוע "הפרויק
הקבל� להחזיר למזמי� את התוכניות, לרבות כל ההעתקי� והמסמכי� האחרי� בקשר 

  לה�, שברשותו, א� יידרש לכ* ע"י המהנדס.
  

פרטי� או הוראות �עבודה, תוכניות� א� הקבל� סבור, שחסרות תוכניות, תוכניות  
ובאופ� הדרושות או שתידרשנה לביצוע "הפרויקט", עליו להודיע על כ* למפקח, בזמ� 

שלא יפריעו למהל* התקי� והסדיר של ביצוע "הפרויקט" והתקדמותו, ולא יגרמו 
, ובמקביל תימסר הודעה בהתא� לאיחור או לעיכוב בגמר "הפרויקט" והשלמתו

  למהנדס או למנהל הפרויקט.
 

ידי הקבל� באתר העבודות, �העתקי� מכל מסמ*, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על  
יד� בכתב, בכל שעה מתקבלת � הנדס, המפקח וכל אד� שהורשה עלויעמדו לרשות המ

  על הדעת.
  

המזמי� יספק לקבל� חמישה העתקי� מכל תוכנית. כל יתר התוכניות יופקו על ידי   
הקבל� ועל חשבונו. כל תוכניות נוספות מעבר לחמישה העתקי� יסופקו, על ידי הקבל� 



 

  

20

  

התחלת העבודה. הקבל� מצהיר כי  ועל חשבונו ולא יגרמו להארכת הזמ� שנית� בצו
  בדק את התוכניות וה� מתאימות לכתב הכמויות.

  
  ערבות לקיו( החוזה  2.9
  

ע� חתימת החוזה, ימציא הקבל� ערבות ביצוע להבטחת מילוי התחייבויותיו  )1(
על פי החוזה, כול� או מקצת�. הערבות תהיה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי 

אשונה בכתב, לתקופה ובשיעור כפי שנקבע מותנית ומשולמת לפי דרישה ר
  בנוסח המצור� לחוזה. ההוצאות הכרוכות במת� הערבות יחולו על הקבל�.

הערבות האמורה תשמש ג� כערובה שהקבל� יחזיר למזמי� כספי� עודפי�,     
שקיבל כתוצאה מטעויות בחשבונות הביניי� ובחשבו� הסופי. גובה הערבות 

הערבות מע"מ כחוק. תוספת ב מהיק� החוזה 5%לקיו� החוזה הוא בשיעור 
, אלא א� נאמר תהיה בתוק* למש� כל תקופת הביצוע כפי שרשו( בחוזה

  בתנאי המכרז. אחרת
"המזמי�" וסמנכ"ל הכספי� של  המקור של ערבות הביצוע יימסר לידי גזבר    

וישא חתימה, וחותמת של  1העתק מערבות הביצוע, יצור� לחשבו� הקבל� מס' 
  נמצא בידי "המזמי�". אכ� ה"מזמי�" המאשר כי המקורגזבר 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירי� לצרכ�, כשהחודש הקובע לחישוב     
  מועד הגשת ההצעה.  – הגשת ההצעהההצמדה יהיה המדד שהיה ידוע ביו� 

ערבות זו תישאר בתוק� עד למועד השלמת הפרויקט והוצאת "תעודת סיו�"     
  תה בערבות בדק.והמר 2.54לפי סעי� 

במועד השלמת הפרויקט והתחלת תקופת הבדק ימציא הקבל� ערבות בנקאית     
לתקופת  2.55זהה לערבות שתוארה לעיל בסעי� זה, לתקופה הנדרשת בסעי� 

  הבדק.
  

א� יפר הקבל� את החוזה או תנאי מתנאיו לדעת המזמי�, יהיה המזמי� רשאי  )2(
בלי שיוכל הקבל� להתנגד לגביית את סכו� הערבות, כולה או מקצתה, מחלט ל

  סכו� הערבות האמור.
  

של  סכו� הערבות שתחולט כאמור ע"י המזמי�, ייהפ* לקניינו הגמור והמוחלט )3(
, מבלי שתהיה לקבל� זכות כלשהי לבוא בטענות ומענות כלשה� בקשר המזמי�

לכ* כלפי המזמי�, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיו האחרות של המזמי�, 
  לו לפי החוזה.המוקנות 

  
  ויתור על הודעות נוטריוניות  2.10

  
שני הצדדי� מוותרי� על הצור* בשליחת הוראות או הודעות נוטריוניות, ועצ� הפרת   

קיו� כל תנאי הימנו, ישמשו במקו� התראה או הודעה �קיומו או אי�החוזה או אי
  כזאת.

  
  הודעות  2.11

  
ה, תינת� במכתב רשו� לפי הכתובת של כל הודעה שצד אחד צרי* לתת לשני לפי חוזה ז  

הצד השני, המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר 
  שעות מזמ� מסירתה בדואר. 72רשו� דינה כדי� הודעה שנמסרה ביד כעבור 

נית� להעביר הודעות בפקסימיליה, אול� ה� תהיינה תקיפות בחוזה זה, א* ורק א�   
  , בכתב כאמור לעיל.ילוו בהמש*
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  התחייבויות כלליות     �פ ר ק   ב '     
  
  

  ביקור באתר "הפרויקט"  2.13
  

רואי� את הקבל� כמי שביקר, לפני הגשת הצעתו, באתר "הפרויקט", ובח� באופ� יסודי   
את דרכי הגישה אליו, את זמינות והיות השטח פנוי לעבודה ולאחסנת חומרי�, מקו� 

ראשיי�, קווי החשמל, הטלפו�, הביוב, התיעול וכד', מבני� קיימי� צינורות המי� ה
וכל המתקני� והסידורי� האחרי�, תנאי מזג האוויר, תנאי הקרקע, מי תהו� וכד', 

ספק,  תעיועל ביצוע "הפרויקט". למע� הסר ומנ העלויותהעלולי� להשפיע על קביעת 
יצע את הבדיקות הנ"ל, בי� מובהר בזאת, כי רואי� את הקבל� כאילו ביקר באתר וב

ידיעת � א� ביקר למעשה ובי� א� לאו, והוא לא יוכל לבוא בטענות כלשה� בקשר לאי
  תנאי� אלה.

  
  בדיקת מסמכי(  2.14

  
הקבל� מצהיר בזאת, כי הוא עיי� ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התוכניות, המפרטי�,   

את החוזה, לרבות רשימת הכמויות והמחירי�, וכל המסמכי� האחרי� המהווי� 
מסמכי� שאינ� מצורפי�, וכי המחירי� שבהצעתו נבדקו היטב על ידיו, ומהווי� 

  החוזה. ע"פתמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו 
  

  ביצוע "הפרויקט" לשביעות רצונו של המהנדס  2.15
  

הקבל� יבצע את "הפרויקט" בהתא� לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של   )1(  
  לצור* זה אחר הוראותיו.המהנדס, וימלא 

  
הפיקוח, אשר בידי המהנדס או בידי המפקח, לא ישחרר את הקבל�   )2(  

מהתחייבויותיו כלפי המזמי� למילוי תנאי חוזה זה, והקבל� יהיה אחראי לכל 
ידו, או ע"י מי �הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות, שנעשו או נגרמו על

  מטעמו.
  

  י(דרכי ביצוע ולוח זמנ  2.16
  

ימי�  30�ולא יאוחר מ לאחר מכ�,מוקד� ככל האפשר ע� חתימת החוזה או   )1(  
ימציא הקבל� לאישור המפקח את תוכניות העבודה ורשימת הציוד,  קלנדריי�,

בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמני�, לרבות הציוד שיש בדעתו להשתמש בו, 
� ימציא הקבל� והסדרי� והשיטות, אשר לפיה� יש בדעתו לבצע את העבודה. כ

למפקח לפי דרישתו מזמ� לזמ� פרטי� בכתב בקשר לדרכי הביצוע, הציוד ולוח 
הזמני� האמורי�, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר, שיש בדעתו 
להשתמש בה�. המצאת החומר האמור ע"י הקבל� למפקח, בי� שאישר אותו 

בל� מאחריות המפקח במפורש ובי� שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הק
  כלשהי, המוטלת עליו.

  
הקבל� לא יחל בעבודתו לפני קבלת כל האישורי� הנדרשי� לפי הדי� ובכלל זה     

, חח"י, "צאישורי החפירה הנדרשי� ע"פ העני� לביצוע העבודה, כגו� אישור מע
חברות הכבלי�, מקורות, בזק, רשות העתיקות, רט"ג, וכל גו� נוס� כפי שיורה 

  ר.לו המפקח באת
  

על הקבל� להודיע טר� תחילת העבודה למשרד העבודה, על התחלת ביצוע   )2(  
  העבודה באתר וקבלת אישור משרד העבודה למינוי מנהל עבודה מוסמ*.

  
), יהא המהנדס רשאי, מבלי 1לא המציא הקבל� את האמור לעיל בסעי� קט� (    

צוע, אשר יחייבו לפגוע בזכויות אחרות של המזמי�, לקבוע לוח זמני� ודרכי בי
ידי המהנדס ו/או � את הקבל�. ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח זמני� מפורט על

  בעדכונו ע"י המפקח יחולו על הקבל�.
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אי הגשת האמור לעיל, או איחור בהגשתו התקינה והמקובלת ע"י המהנדס, לא   )3(  
  יהוו בשו� פני� ואופ� עילה לקבלת ארכה להשלמת העבודות.

  
יש צור* בהעסקת פיקוח חיצוני של רשות העתיקות, בזק, חח"י שבמידה   )4(  

ואחרי�, עלות הפיקוח תכוסה על ידי המזמי�. כנ"ל לגבי תשלו� בגי� אגרות 
  אחרי�.לשונות למע"צ ו

  
  סימו&  2.17

  
הקבל� חייב, לפני שיתחיל בביצוע "הפרויקט", לבדוק את הרומי�, המספרי�   )1(  

ובהוראות בכתב של המתכנ�, או של המפקח. והמימדי�, שנקבעו בתוכניות 
לאחר הבדיקה יסמ� הקבל� את כל המצבי�, הרומי� והמימדי� הקיימי� 
והמתוכנני� של כל חלקי "הפרויקט", בהתא� לתוכניות ולהוראות בכתב 
מהמהנדס או המפקח, וישא באחריות גמורה לדיוק סימונ�. הוצאות הסימו� 

  יחולו על הקבל�.
  

  יבוצעו ע"י מודד מוסמ* וייעשו על ידי הקבל� ועל חשבונו. כל הסימוני�    
  

דיוק בסימונו של "הפרויקט", או בכל חלק ממנו, א� א� � נמצאו שגיאה או אי    
ה� נבדקו ע"י המהנדס, או המפקח, יהא הקבל� חייב לתק� זאת, או את חלקי 

קבל� דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של ה�"הפרויקט" שנעשו כבר מתו* אי
  והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המהנדס.

  
הקבל� יהא אחראי להספקת� ולהחזקת� התקינה והמדויקת של כל יתדות   )2(  

הסימו� והסימוני� האחרי�, שנקבעו לצור* ביצוע "הפרויקט", ובמקרי� של 
סילוק� ממקומ�, פגיעה בה� או שינוי בה�, יחדש� הקבל� או יחזיר� 

הוצאותיו. כ� ישא הקבל� באחריות מלאה לשגיאות  למצב� הקוד� על חשבונו
ידי סילוק הסימוני� האמורי�, �ותקלות בביצוע "הפרויקט", שתיגרמנה על

  קלקול�, שינויי� או פגיעה בה�.
  

  השגחה מטע( הקבל&  2.18
  

במש* תקופת הביצוע של "הפרויקט" ועד למסירתו למזמי�, חייב הקבל� להיות מצוי   
השגיח ברציפות על ביצועו של "הפרויקט", או להעסיק תדיר באתר "הפרויקט", ול

  .בנוס� למהנדס ביצועומודד מוסמ* לצור* זה באתר "הפרויקט" נציג מוסמ* 
  

מינוי הנציג מטע� הקבל� לצור* סעי� זה טעו� אישורו המוקד� של המהנדס, אשר   
ימוק לכ*. כל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמ� שהוא, מבלי לתת נ

ההוראות או הביאורי� שיתנו המהנדס, או המפקח לנציג הקבל�, דינ� כדי� ההוראות 
  או הביאורי� שניתנו לקבל� עצמו.

  
הקבל� חייב להעסיק באתר העבודה מנהל עבודה מוסמ* אשר יאושר טר� תחילת   

 מחובתו של הקבל� להעביר תדרי* בטיחותכ� � מוהעבודה על ידי משרד העבודה. כ
באמצעות איש בטיחות לכל עובדיו ולהחתימ� בספר בטיחות, כי אכ� קיבלו את תדרי* 

  הבטיחות התוא� את אופי העבודה.
  

  שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות  2.19
  

הקבל� מתחייב להתקי�, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא, שמירה, ולתחזק גידור,   
בהבי� ושאר אמצעי זהירות לבטיחות "הפרויקט" תמרורי אזהרה, לרבות פנסי� מה

ולבטיחותו של הציבור, בכל מקו� שיהיה צור* בכ*, או שיידרש ע"י המהנדס או 
  רשות מוסמכת כלשהי. שלהמפקח, או שיהיה דרוש על פי די�, או על פי הוראה 

על הקבל� לבצע את עבודתו בכפו� להוראות הבטיחות של משרד העבודה על כל   
  מכ*.המשתמע 

  
  שילוט  א2.19

    
  הקבל� יתקי� שלט באתר ע"פ המפורט במפרט המיוחד, כר* ב'.  
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  זכות גישה  2.20
  

למהנדס, למפקח ולכל אד� אחר, שהורשה לכ* ע"י המנהל או המהנדס, תהה תדיר   
זכות כניסה לאתר "הפרויקט", ולכל מקו� אחר שבו נעשית עבודה, או מובאי� ממנו 

כלשה� לביצוע החוזה, והקבל� יהיה חייב להבטיח לה� זכות חומרי�, מכונות וחפצי� 
  גישה זו.

  
  עתיקות  2.21

  
גילה הקבל� באתר "הפרויקט" עתיקות, כמשמעות� בחוק העתיקות, או בכל תקנה   

בדבר עתיקות, שתהיה בתוק� מזמ� לזמ�, וכ� ממצאי� אחרי� כלשה� בעלי ער* 
� למניעת הפגיעה בה�, או הזזת� ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימי

  ממקומ�, ויודיע על כ* מיד למפקח על התגלית.
  

על המפקח לזמ� מיידית, תו* תיאו� ע� המהנדס, את נציג רשות העתיקות, לצור*   
  בדיקת האתר על ידי נציגי רשות העתיקות.

  
  פגיעה בנוחיות הציבור�אי  2.22

  
תהיה פגיעה, שלא לצור*, בנוחיות  הקבל� מתחייב, שתו* כדי ביצוע "הפרויקט" לא  

הציבור, ולא תהא כל הפרעה, שלא לצור*, בזכות השימוש והמעבר של כל אד� בכביש, 
  דר*, שביל וכד', או בזכות שימוש וההחזקה לרכוש ציבורי כלשהו.

  
  חובת הקבל& להשיגה –זכות שימוש   2.23

  
או כל זכות דומה שאינה  יזדקק הקבל�, לצור* ביצוע "הפרויקט", קבלת זכות שימוש,  

ברשותו של המזמי�, יהא הקבל� חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלו� 
  תמורתה, כפי שיוסכ� בי� הבעלי� לבי� הקבל�.

  
  תיקו& נזקי( לכבישי(, דרכי(, תשתית וכד'  2.24

  
לאחר קבלת כל אישורי החפירה/חצייה הרלבנטיי� לביצוע הפרויקט, על   )1(

ל חשבונו את העבודות ע� הרשויות השונות, לרבות מע"צ, בזק, הקבל� לתא� ע
חברת חשמל, "מקורות" וכיוצא באלה, כולל תשלו� למפקחי� מטע� 

התשלו� בגי� העסקת  הרשויות הנ"ל, במידת הצור*, לרבות משטרת ישראל.
  ידי המזמי�.� פקח חיצוני מטע� הרשויות השונות ישול� על

  
לואו לתיקו� כל נזק או קלקול, שיגר�, תו* כדי הקבל� אחראי בלעדית ובמ  )2(

ביצוע "הפרויקט", לכביש, לדר*, למדרכה, לשביל, לצנרת מי�, לצנרת ביוב, 
  לתיעול, לחשמל, לטלגר�, לטלפו� למרכיבי תשתית או לאחרי� וכד'.

בי� שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובי� שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש     
יקט", הוא יתוק� על חשבונו של הקבל� ובאופ� היעיל בקשר לביצוע "הפרו

ביותר ולשביעות רצונו של המהנדס ושל כל אד� או רשות, המוסמכי� לפקח 
על תיקו� הנזק, והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכ*. אחריות הקבל� לעניי� 
זה לא תחול על נזק או קלקול, שנגר� למתק� כלשהו, שאינו נראה לעי�, 

ו יודע, או חייב לדעת, עליה� בהתא� להוראות החוזה וג� לא נודע והקבל� אינ
  לו על קיומו בכל דר* אחרת.

  
א� הקבל� לא יתק� כראוי את הנזקי� והקלקולי�, שהוא אחראי לה�, רשאי   )3(  

המזמי� לתקנ� ולגבות או לנכות את כל ההוצאות הכרוכות בכ* מכל סכו� 
כל זמ� שהוא, וכ� יהא רשאי לגבות� המגיע, או שיגיע, לקבל� מאת המזמי� ב

  מהקבל� בכל דר* אחרת. 
  
  

  מת& אפשרויות פעולה לקבלני( אחרי(  2.25
  

לפי הוראות המהנדס או המפקח, יהא הקבל� חייב לאפשר לכל אד� או גו� אחר,   
שהמזמי� התקשר אית� בהסכ�, וכ� לעובדיה�, לבצע עבודות כלשה� ב"פרויקט" או 
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עבודות אלה אינ� כלולות בחוזה ע� הקבל�. כ� מתחייב הקבל� בסמו* אליו, בתנאי ש
לשת� אית� פעולה, ולאפשר לה� את השימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותי� 
ובמתקני� שהותקנו על ידיו. אול�, יהא רשאי לדרוש תשלו� מתקבל על הדעת 

ימוש כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלו� עבור הש
של התשלו� וקביעתו תהיה גובהו בשירותי� ובמתקני� של הקבל�, יקבע המהנדס את 

  סופית ותחייב את הקבל�.
  

  ניקוי האתר ע( גמר "הפרויקט"  2.26
  

הקבל� יסלק, על חשבונו, מאתר העבודות, מזמ� לזמ�, את עודפי החומרי�   )1(  
מיד ע� גמר . לאתר פסולת מורשה ויציג על כ* מסמכי� בהתא� והפסולת

העבודות להקמת "הפרויקט" ינקה את אתר "הפרויקט" ויסלק ממנו סופית 
את כל המתקני� הארעיי� שיירי החומרי�, הפסולת והמבני� הארעיי� מכל 
סוג שהוא, וימסור את האתר ו"הפרויקט", כשה� נקיי� ומתאימי� למטרת�, 

  לשביעות רצונ� של המפקח והמהנדס.
  

ידי �) לעיל, במועדי� שנקבעו על1ר הוראות סעי� קט� (לא מילא הקבל� אח  )2(
המפקח, יהא המזמי� רשאי לבצע� בעצמו ולגבות או לנכות את כל ההוצאות 
הכרוכות בכ* מכל סכו� המגיע, או שיגיע, לקבל� מאת המזמי� בכל זמ� שהוא, 

  וכ� יהא רשאי לגבות� מהקבל� בכל דר* אחרת.
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  ביטוחנזיקי& ו     �פ ר ק   ג '     
  
  

  נזיקי& ל"פרויקט"  2.27
  

מיו� התחלת העבודות הכרוכות ב"פרויקט", כול� או מקצת�, ועד לסיומ�   )1(
השלמת "הפרויקט" מאת המהנדס, ישא הקבל� באחריות  בדברוקבלת תעודה 

; ובכל מקרה מסגרתומלאה לשלמות "הפרויקט" והעבודות הארעיות שנעשו ב
או לחלק ממנו, או לעבודות ארעיות כלשה�,  של נזק, פגיעה, אובד� ל"פרויקט"

הנובע מסיבה כלשהי, לרבות שטפונות, רוחות, סערה וכיוצא באלה, יהא 
הקבל� חייב לתק� את הנזק על חשבונו הוא בהקד� האפשרי, באופ�, שלאחר 
תיקו� הנזק יהא "הפרויקט" במצב תקי� ומתאי� בכל פרטיו לדרישות החוזה 

  ולהוראותיו של המהנדס.
  

) תחולנה ג� על כל נזק, פגיעה או אובד�, שנגר� ע"י 1הוראות סעי� קט� (  )2(
הקבל� תו* כדי עבודות תיקו� ובדק, שבוצעו על ידו בתקופת הבדק, לש� מילוי 

  התחייבויותיו בהתא� לפרק ז' של החוזה.
  

למרות האמור לעיל, לא יהיה הקבל� אחראי לנזקי� שנגרמו מחמת מלחמה,   )3(
פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות (בי� א� הוכרזה לת טרור, ו/או פעי

מלחמה ובי� א� לאו) בכל מקרה כזה יהא הקבל� חייב לתק� את הנזק בהקד� 
  האפשרי, א� ידרוש זאת ממנו המהנדס, והוצאות התיקו� יחולו על המזמי�.

  
  נזיקי& לגו* או לרכוש  2.28

  
אובד�, שיגרמו תו* כדי ביצוע "הפרויקט" הקבל� יהיה אחראי לכל נזק או   )1(  

ותו* כדי ביצוע עבודות הבדק, ובקשר לכ* לגופו או לרכושו של אד� כלשהו, 
לרבות רכוש המזמי� ועובדיו. הקבל� יהא אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת 
הנזיקי� האזרחיי�, או לפי כל חוק אחר, ויהא חייב לפצות את המזמי� ולפטור 

  ביעה שתוגש נגדו בקשר לכ*.אותו מכל ת
  

) לעיל, מוסכ�, כי הקבל� לא יהיה אחראי בגי� נזקי� 1למרות האמור בס"ק (  )2(  
בלתי נמנעי�, שמקור� במהות העבודה, ואול� במקרי� אלה, תהיה מוטלת על 
הקבל� החובה לנקוט בכל האמצעי� על מנת לצמצ� ולהקטי� את היק� ושיעור 

ישא בתשלו� נזקי� או הוצאות שנגרמו במהל*  . המזמי� לאלמינימו� הנזק
הביצוע, ואשר אות� נית� היה למנוע ו/או להקטי� תו* שימוש בזהירות 

  הראויה.
 

  נזיקי& לעובדי הקבל&  2.29
  

הקבל� מתחייב לשל� כל דמי נזק, או פיצוי, המגיעי� על פי די� לעובד, או לכל אד�   
או נזק כלשה� תו* כדי ביצוע  אחר הנמצא בשרותו של הקבל�, כתוצאה מתאונה

  "הפרויקט" ותו* כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק, ובקשר לכ*.
 

  ביטוח ע"י הקבל&  2.30
  

כל די�, הקבל�  ע"פהאמור בחוזה ו/או  ע"פמבלי לגרוע מאחריות הקבל�   )1(  
  מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחי� הבאי�:

  
  קבלניות" כדלהל�: פוליסת כל הסיכוני� לביטוח "עבודות  א.    

  
ביטוח הרכוש בסכו� ביטוח, השווה למלוא היק�  –פרק א'   .1

  אתר העבודה.להעבודה, כולל ציוד המובא על ידו 
  

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות  –פרק ב'   .2    
  כמפורט בטופס המוס�.
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  ביטוח אחריות מעבידי�.  ב.
  

רכב את הביטוחי� כמפורט לכל הציוד המכני / הנדסי ולכל כלי ה  ג.
  להל�:

  החוק. ע"פביטוח "חובה" כמתחייב   ��      
  ביטוח צד שלישי רכוש.  ��      
  ביטוח "מקי�" לכלי הרכב.  ��      
  ביטוח "כל הסיכוני�" לציוד המכני / הנדסי.  ��      

  
חוק האחריות למוצרי� פגומי� התש"מ  ע"פביטוח אחריות המוצר   ד.

שני� ממועד מסירת החזקה בנכס  7ות ע� תקופת גילוי של לפח 1980
  ע"י הקבל� למזמי�.

  
כל הביטוחי� הנזכרי� לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאי� שאינ� פחותי� מתנאי   )2(

  ידועות בש� "ביט".ההפוליסות 
  

  לכל הפוליסות הנ"ל יתווס� המזמי� לש� המבוטח.  )3(
  

זמ� הביצוע של הביטוח יהיה לטובת הקבל� ולטובת המזמי� יחדיו, למש* כל   )4(
"הפרויקט" ועד לסיומו, שמשמעותו לקבל תעודה שהוציא וחת� "המהנדס" 
על השלמת "הפרויקט". הקבל� מתחייב לקבל הסכמת המזמי� בכתב לחברת 

  הביטוח בדבר תנאי החוזה וסכו� הביטוח, לפני עשיית כל חוזה ביטוח כנ"ל.
  

חוזה הביטוח,  כתב אתהקבל� מתחייב להמציא למזמי�, ע� חתימת החוזה,   )5(
  הקבלות על תשלו� דמי הביטוח השוטפי�. העתק ולפי דרישתו ג� את

  
  .2.29�ו 2.28, 2.27הוראות סעי� זה אינ� באות לגרוע מכוח� של הסעיפי�   )6(

  
הגיש את החליט המזמי� להגיש תביעה על פי חוזה ביטוח, מתחייב הקבל� ל  )7(

  איתו יחדיו. התביעה
  

בעצמו את הנזק לרכוש בשלמותו, לשביעות רצונו של המהנדס, תיק� הקבל�   )8(
  יהא הקבל� בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח.

    
מבלי לפגוע באחריות המבצע לפי הוראות הסכ� זה, מתחייב המבצע בתקופת   )9(

  ביצוע העבודה:
לבטח בביטוחי� מתאימי� את המועסקי� על ידו בביצוע העבודה ה�   א. 

עלולי� להיגר� לה� עצמ� וה� כנגד נזיקי� העלולי� כנגד נזיקי� ה
  המקובלי� בענ�. כל די� ונוהג ע"פלהיגר� לאחרי� וזאת 

לבטח את עצמו באחריות מעבידי� לפי פקודת הנזיקי� (נוסח חדש)   ב.
  וג�/או כל די� אחר, ומפני תביעות מכל צד שלישי לפי הוראות כל די�.

לכל אובד�,  �אחראי וזמי�, לא יהיהממשלה, ו/או המילת"ב, ו/או המ   ג.
בי� נזק לגו� ובי� נזק לרכוש ו/או הוצאות כלשה� שייגרמו עקב  �נזק 

מעשה או מחדל של המבצע ו/או הפועלי� מטעמו, למבצע ו/או למזמי� 
  ו/או לעובדיו ו/או לצד שלישי כלשהו תו* ו/או עקב ביצוע הסכ� זה.

זמי� אובד�, נזק ו/או הוצאות נגרמו לממשלה, ו/או למילת"ב, ו/או למ  ד.
לשל� לצד שלישי כלשהו דמי נזק פיצויי�,  המבצע כאמור ו/או נדרש

עקב מעשה או אי מעשה של המבצע, עובדיו,  �ו/או הוצאות כלשה
שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תו* כדי ביצוע הסכ� זה 
י� במידה שאחריות לנזק ואובד� מוטלת על אד� לפי פקודת הנזיק

האזרחית (נוסח חדש) או לפי כל די� אחר, כשמשמעותו בפקודת 
הפרשנות . לכ* מתחייב המבצע לקבל על עצמו את האחריות ולהיטיב 
כל אובד�, נזק ו/או הוצאות שנגרמו כאמור ו/או לפצות את המזמי�, 
ו/או הממשלה,  ו/או המילת"ב, בשלמות בעד כל סכו� שנדרש לשלמו 

יראו אות� כחוב המגיע למזמי� בהתא� כאמור ואות� סכומי� 
להסכ� זה, הודעת הממשלה, ו/או המילת"ב ו/או המזמי�, ביחס 

  להוצאות תהיה נאמנה על המבצע.
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המבצע מתחייב לתק� ולהשלי� כל נזק או אובד� שנגרמו כאמור לעיל   ה.
  מייד או במועד קרוב ביותר לקרות�.

של� לצד שלישי כלשהו נדרש המזמי� ו/או המילת"ב ו/או הממשלה, ל  ו.
המזמי�, ו/או  ודמי נזק, פיצויי� ו/או הוצאות כלשה�, יודיע

המילת"ב, ו/או הממשלה  על כ* לחוקר, על מנת לאפשר לו לנהל הגנה 
  בפני אותה תביעה במשות�.

המזמי� ו/או המילת"ב ו/או הממשלה יהיו רשאי� לבצע את   ז.
א יבצע�  תו* זמ� במידה שהמבצע ל �התיקוני� הנדרשי� על חשבונ

  סביר מעת קרות�, ולחייב את חשבונות המבצע במחיר�.
  בסעי� זה "הוצאות" לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עור* די�.  ח.

  
  ביטוח ע"י המזמי& וע"ח הקבל&  2.31

  
המזמי� יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לערו* ביטוח לפרויקט ו/או עבור הקבל� ו/או   

ר� אחר, כולל המילת"ב ו/או הממשלה. החליט המזמי� על קבלני משנה וכ� עבור כל גו
 2.30עריכת ביטוח כאמור, יהיה הקבל� פטור מחובת עריכת הביטוחי� כאמור בסעי� 

לעיל, ואול� המזמי� יקזז, מכל חשבו� חלקי שיגיע לקבל�, את עלות דמי הביטוח 
  בשיעור שייקבע בכר* ב'.

  
  זכויות פטנטי(  2.32

  
זמי� ו/או המילת"ב ו/או הממשלה, על כל תביעה, דרישה, הלי*, הקבל� יפצה את המ  

מסחר, או זכויות �נזק, היטל וכד', שינבעו מפגיעה בזכויות פטנטי�, מדגמי�, סמלי
דומות, בדבר השימוש במכונות, או בחומרי�, או בפריטי�, שיסופקו ע"י הקבל� לצור* 

  הקמת "הפרויקט".
  

  ניכוי כספי( מהקבל&  2.33
  

�, ו/או הממשלה, יהיו רשאי�, ע"י המילת"ב, לנכות מהכספי� המגיעי�, או המזמי  
שיגיעו, לקבל� מאת המזמי�, את כל אות� הסכומי� אשר יידרש, או יחויב, לשל� עקב 

  קיו� או הפרת סעי� כלשהו מסעיפי חוזה זה.�אי
  

לתבוע האמור בסעי� זה אינו גורע מזכויות המזמי�, ו/או המילת"ב, ו/או הממשלה,    
  ידיה�, בכל דר* אחרת.�החזרת הכספי� ששולמו על



 

  

28

  

  

  עובדי(     �פ ר ק   ד '     
  
  

  העסקת עובדי(  2.34
  

הקבל� מתחייב להעסיק על חשבונו עובדי�, מקצועיי� ואחרי�, במספר   )1(  
  הדרוש, לש� ביצוע "הפרויקט", תו* המועד הקבוע לכ* בחוזה.

  
  צוע הפרויקט בהתא� להוראות הדי�.הקבל� יעסיק עובדי� לצור* בי  )2(  

 
במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבל� לדאוג לבגדי עבודה מיוחדי� בעבור   )3(  

עובדיו. המהנדס יהיה המחליט א� יש צור* בבגדי עבודה מיוחדי� בעבודה 
  הנדונה, ועל פי הוראותיו ינהגו.

 
נציגו המוסמ*, המהנדס או המפקח רשאי� לדרוש מהקבל� בכתב להחלי� את   )4(  

  א� לדעת� אי� הוא מתאי� לתפקידו.
 

או המפקח, מנהל הפרויקט ו/הקבל� ימלא כל דרישה בכתב מטע� המהנדס   )5(  
ידיו באתר � בדבר הרחקתו מאתר "הפרויקט" של כל אד� המועסק על

"הפרויקט" א� לדעת המהנדס או המפקח, התנהג אותו אד� שלא כשורה, או 
ברשלנות. אד� שהורחק  אות�ידיו, או שהוא מבצע שאינו כשר למלא את תפק

לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבל� להעסיקו, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, 
מילוי הוראות סעי� קט� זה, יחייב את �בעבודות הקשורות לחוזה זה. אי

(מאה) דולר  100�ער* ל�הקבל� בפיצויי� מותני� מראש למזמי� בס* שווה
על, בעל מלאכה, או עובד אחר, שיועסק ע"י הקבל� בניגוד ארה"ב ליו� לכל פו

להוראות סעי� קט� זה, בלי צור* בהתראה נוטריונית. עצ� הפרת סעי� קט� 
  זה, תחייב את הקבל� בפיצויי� כנ"ל, ותשמש במקו� התראה נוטריונית.

 
  תנאי עבודה ושכר  2.35

  
צוע "הפרויקט", יקיי� ידו בבי�הקבל� ישל� שכר עבודה לעובדי� שיועסקו על  )1(  

ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר � עבודה כפי שייקבע על שכר תנאי
הגדול ביותר של עובדי� במדינה, באותו ענ�, והמקובל באזור בו מבוצע 

המשנה �"הפרויקט", ויהא אחראי לכ*, שג� העובדי� שיועסקו ע"י קבלני
  יקבלו תנאי עבודה ושכר כנ"ל.

  
מיסי� לקרנות ביטוח סוציאלי בעד כל עובד, המועסק בביצוע  הקבל� ישל�  )2(  

ידי ארגו� העובדי� המייצג � "הפרויקט", בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על
את המספר הגדול ביותר של עובדי� במדינה, באותו ענ�, באזור בו מבוצע 

חוק  פי�לו תנאי העסקת� עלובמקרה של העסקת עובדי� זרי� יח "הפרויקט".
  סקת עובדי� זרי�.הע

  
הקבל� מסכי� לאפשרות, שמכל תשלו� שישול� לו על חשבו� שכר החוזה,   )3(  

ינוכה בעד התנאי� הסוציאליי� השיעור שנקבע לכ* בחוזה, ושסכו� זה יועבר 
  לקר� הביטוח הסוציאלי.

  
), נחשב כאילו שול� לקבל� על 3כל סכו� שנוכה והועבר כאמור בסעי� ק� (  )4(  

  החוזה. חשבו� שכר
  

הקבל� מתחייב להמציא לקר� הביטוח הסוציאלי הנקובה בחוזה, בכל חודש,   )5(  
רשימת העובדי�, ע� פירוט שכר העבודה, בי� בעבודה יומית ובי� בעבודה 
קבלנית. רשימות אלה יכללו את ש� העובד, מספר תעודת הזהות, כתובתו 

ו והיק� התשלו� לגבי עבודה יומית; את ש� ראש הקבוצה, כתובת –ושכרו 
  לגבי עבודה קבלנית. –הכללי 
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הקבל� מתחייב להמציא למהנדס או למזמי� אישור מטע� הקר� האמורה, כי      
  קיי� את התחייבויותיו בהתא� לסעי� קט� זה.

  
לאומי, כפי שיתוק� מזמ� הביטוח ההקבל� מתחייב למלא אחר הוראות חוק   )6(  

פיו, ולהמציא למזמי� לפי דרישתו,  לזמ�, והתקנות שהותקנו או שיותקנו על
אישורי� של המוסד לביטוח לאומי, כי קיי� את התחייבויותיו לפי סעי� קט� 

  זה.
  

הנאמר בסעי� קט� זה בא להוסי� על חובות הקבל� ולא לגרוע מה�, ולא יתפרש     
  ידי הקבל�.� כמטיל חובות על המזמי� כלפי האנשי� המועסקי� על

  
טיח תנאי בטיחות ותנאי� לשמירת בריאות העובדי� הקבל� מתחייב להב  )7(  

ידי מפקחי �ורווחת� כדרוש בחוק, ובאי� דרישה חוקית, כפי שיידרש על
  .1954 –, במוב� חוק ארגו� פיקוח על העבודה תשי"ד ומנהלי הפרויקט העבודה

  
  

  אד(�אד( ומצבות כח� פנקסי כוח  2.36
    
אד�, שיירש� �מפקח, פנקסי כחהקבל� מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של ה  )1(  

בה� שמו, מקצועו וסוגו המקצועי של כל עובד, וכ� ימי עבודתו, שעות עבודתו 
  ושכר עבודתו.

  
האד�, �הקבל� מתחייב להמציא למזמי� ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח  )2(  

לש� ביקורת, וכ� להכי� ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת 
חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדי� לפי אד� � כח

  מקצועותיה�, סוגיה� והעסקת�.
 

  רווחת העובדי(  2.37
  

 , מקלחתהקבל� מתחייב שיסודרו לעובדי�, המועסקי� בביצוע "הפרויקט", שירותי�  
, וכ� יישמרו ומקומות אכילה נאותי� באתר "הפרויקט", לשביעות רצונו של המהנדס

 250יטריי� לפי דרישת המפקח. אי קיו� תנאי זה יחייב את הקבל� בקנס התנאי� הסנ
  לכל יו� קלנדרי שבו תנאי� אלו לא ישמרו.4 
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  ציוד, חומרי( ואורח מקצועי     �פ ר ק   ה '     
  
  

  אספקת ציוד, מתקני( וחומרי(  2.38
  

�, הקבל� מתחייב לספק, על חשבונו ובהוצאותיו את כל הציוד, המתקני  )1(  
החומרי� והדברי� האחרי�, הדרושי� לביצועו היעיל של "הפרויקט" בקצב 

  הדרוש, וכדי לקיי� את לוחות הזמני� ומועדי הביצוע של חוזה זה.
  

כל החומרי� והמוצרי� שיסופקו ע"י הקבל� לצור* ביצוע "הפרויקט" יהיו     
חדשי� ושלמי�, ויתאימו בתכונותיה� מכל הבחינות לדרישות המפרט 

דרישות התקני� הישראליי� המעודכני� ובהעדר תקני� לחומרי� ול
ולמוצרי� כלשה�, יהיו אלה חומרי� ומוצרי� שיתאימו לתקני� אחרי� 

  בכפו� לאישור המזמי� והמתכנ�. וזאת בחו"ל,
  

הקבל� מתחייב לספק את כל החומרי� והמוצרי� מהסוג המעולה מתו*     
, אלא א� כ� נקבע לה� בחוזה הסוגי� השוני� המתירי� התקני� הישראלי�

  במפורש סוג אחר.
  

רואי� את הקבל� כאילו נמצאי� ברשותו כל הציוד והמתקני�, הדרושי�   )2(  
  לביצוע היעיל של "הפרויקט" בקצב הדרוש.

  
) לסעי� זה, שומר המזמי� את הזכות לספק לקבל� 1למרות האמור בסעי� קט� (  )3(  

מצא לנחו1, במחירי היסוד הנקובי� את החומרי� (כול� או מקצת�) שהוא י
בכתב(י) הכמויות, ולחייב את חשבונו של הקבל�, מיד ע� מסירת החומרי�. 
  השתמש המזמי� בזכות זו, יחולו על החומרי� שהוא יספק לקבל� כללי� אלה:

 
  הקבל� ישתמש בחומרי� האמורי� א* ורק לביצוע "הפרויקט";  א.    

  
אמורי� לאתר "הפרויקט", לא יהא משהוכנסו חומרי� מהחומרי� ה  ב.    

הקבל רשאי להוציא� מאתר "הפרויקט", בחלק� או במלוא� אלא 
  א� קיבל לכ* רשות בכתב ומראש מאת המהנדס או המפקח.

  
הקבל� מתחייב, שהחומרי� האמורי�, כול� או מקצת�, לא יוחלפו   ג.    

בחומרי� אחרי�, אלא א� קיבל לכ* רשות בכתב ומראש מאת 
  ו/או מנהל הפרויקט. המפקח המהנדס או

 
הקבל� רשאי לבדוק את החומרי�, שיסופקו ע"י המזמי� בהתא� לסעי�   )4(  

  להל�. 300.8.3
  

  חומרי( וציוד באתר  2.39
  

חומרי�, שהובאו ע"י הקבל� לאתר למטרת  –בסעי� זה, "חומרי�" פירוש�   )1(  
רי� ובי� בלתי ביצוע "הפרויקט" והשלמתו, לרבות אביזרי�, מוצרי�, בי� מוגמ

  מוגמרי�, וכ� מתקני� העתידי� להיות חלק מ� "הפרויקט".
  

ידי הקבל� באתר למטרת ביצוע �חומרי� וכ� מבני� ארעיי�, שהוקמו על  )2(  
"הפרויקט" והשלמתו, יעברו בשעת הבאת� או הקמת� כאמור לבעלות 

  המזמי�.
 

"הפרויקט"  ידי הקבל� לאתר למטרת ביצוע�חומרי� וציוד, שהובאו על  )3(  
  והשלמתו, אי� הקבל� רשאי להוציא� מהאתר ללא הסכמת המהנדס בכתב.

  
) לסעי� זה, או 6כל אימת שנפסלו ציוד וחומרי� על פי הוראות סעי� קט� (  )4(  

) אינ� 3( –) 1הורה המהנדס בכתב, שהציוד והחומרי� לפי סעיפי� קטני� (
א� מהאתר, וע� פסילת� נחוצי� עוד לביצוע "הפרויקט", רשאי הקבל� להוצי
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מת� הוראה כאמור, חדלי� החומרי� מלהיות בבעלות המזמי�. נקבע  ע� או
בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרי�, חייב הקבל� להוציא� בהקד� 
האפשרי, ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבל� מלעשות כ�, רשאי 

למוכר� ולזכות את חשבו� ימי� מראש,  7המזמי�, לאחר מת� הודעה בכתב של 
או  הקבל� בכל עוד�, שיוותר לאחר ניכוי כל ההוצאות הכרוכות במכירת�

  לסלק� לאתר מוסדר, ולחייב את הקבל� בעלויות הסילוק.
  

השתמש הקבל� אחראי לשמירה קפדנית על הציוד ועל החומרי�, והוא רשאי ל  )5(  
  בלבד. בה� לצור* ביצוע "הפרויקט"

 
ידי המהנדס לטיב� של חומרי� �מהוראות סעי� זה מת� אישור עלאי� להסיק   )6(  

  וציוד כלשה�, והמהנדס או המפקח רשאי� לפוסל� בכל זמ� שהוא.
 

  הוצאות הבדיקות  2.40
  

כל החומרי� והמוצרי�, בי� אלה המיוצרי� בבית החרושת, בבתי מלאכה   )1(  
דרשו לש� ובמקומות אחרי�, ובי� אלה הנעשי� באתר "הפרויקט", אשר יי

  בדיקות תקניות ובהתא� למפרטי�, יסופקו ע"י הקבל�, על חשבונו והוצאותיו.
  

והיה א� יורה המזמי� לבצע בדיקות מעבר לכמות או מעבר למפרט הטכני   )2(  
  כנדרש לפי התק� ו/או המפרטי�, יחולו הנהלי� הבאי�:

 
שות התשלומי� וההוצאות הכרוכי� בבדיקת דגימות, שלא עמדו בדרי  א.    

המפרט או התקני� הישראליי�, ו/או בניסויי� באתר "הפרויקט", 
התאמת הדגימות � ו/או בבדיקות נוספות, הקשורות והנובעות מאי

  לדרישות המפרט, או התק� הישראלי (חוזרות), יחולו על הקבל�;
  

התשלומי� וההוצאות עבור בדיקות, שתוצאותיה� עונות לדרישות   ב.    
  חולו על חשבו� המזמי�.התקני� או המפרטי�, י

 
הקבל� יהיה חייב לשלוח את החומרי� והמוצרי�, לצור* בדיקות תקניות או   )3(  

אחרות, למקו�, בו יורה המהנדס או המפקח, והוצאות הובלת� למקו� 
  הבדיקות יחולו על הקבל�.

  
מהעלות הכוללת של החוזה. עלות זו תנוכה  2%עלות הבדיקות הינה עד   )4(  

, המזמי� ישל� בגי� בדיקות נוספות שיידרשו על 2%�ל�. מעבר למחשבו� הקב
  ידו.

  
  מדגמי(  2.41

  
ידי הקבל� למזמי� על � כל המדגמי�, שהקבל� חייב להכינ� בהתא� לחוזה, יסופקו על  

חשבונו והוצאותיו של הקבל�. מדגמי� אחרי�, חייב הקבל� להכינ� לפי דרישת 
קו� הבדיקות על חשבו� המזמי� המהנדס או המפקח, ולספק� למזמי� או למ

  והוצאותיו.
  

  אורח מקצועי  2.42
  

נכו�, לשביעות רצונו המלאה של וכל העבודות תבוצענה בהתא� לחוזה ובאורח מקצועי   
המהנדס. עבודות, שלגביה� קיימי� חוקי�, תקנות או הוראות מטע� רשויות 

תו של הקבל� מוסמכות, תבוצענה בהתא� לחוקי�, לתקנות ולהוראות אלה. מחוב
להמציא למהנדס אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות 
לחוקי�, לתקנות ולהוראות האמורי� לעיל. ההוצאות הקשורות או הנובעות מכ*, 

  יחולו על הקבל�.
  
  
  
  



 

  

32

  

  בדיקת חלקי "הפרויקט" שנועדו להיות מכוסי(  2.43
  

ל חלק כלשהו מ"הפרויקט", הקבל� מתחייב למנוע את כיסויו או הסרתו ש  )1(  
  שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

  
הושל� חלק כלשהו מ"הפרויקט", שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע   )2(  

שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחו�  48הקבל� על כ* למפקח, 
ו, ולתת את ולמדוד את החלק האמור מ"הפרויקט", לפני כיסויו או הסתרת

  ההוראות הדרושות בטר� יכוסה החלק האמור מ"הפרויקט".
 

כיסה הקבל� חלק כלשהו מ"הפרויקט" בניגוד להוראותיו של המפקח, או לא   )3(  
הודיע למפקח מראש על הכיסוי, רשאי המפקח לדרוש, שהקבל� יגלה ויחשו� 

שור לביקורת את החלק של "הפרויקט" שכוסה, ויכסנו מחדש מיד לאחר אי
אותו החלק מ"הפרויקט" ע"י המפקח. הקבל� יבצע את הגילוי והכיסוי על 

  חשבונו והוצאותיו, במסגרת הזמ� שייקבע ע"י המפקח.
 

הודיע הקבל� למפקח על השלמת חלק כלשהו מ"הפרויקט", שנועד להיות   )4(  
מכוסה או מוסתר, ולא קיבל הוראה מאת המפקח למנוע את כיסויו או 

מזמ� לזמ�, לחשו�,  דרישת המהנדס, שתינת� ע"פחייב הקבל�, הסתרתו, יהיה 
לגלות, לקרוע פתחי�, ולעשות חורי� בכל חלק מ"הפרויקט" לפי הוראות 
המהנדס, לצור* בדיקתו ובחינתו, ולאחר מכ� להחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו 
של המהנדס. הוכיחו הבדיקות, שהחלק האמור בוצע לשביעות רצונו של 

יחולו ההוצאות הכרוכות בעבודה האמור העל המזמי�. לא היו  המהנדס,
תוצאות הבדיקות לשביעות רצונו של המהנדס, יחולו ההוצאות הכרוכות 

  בעבודה האמורה על הקבל�.
 

) 3יסרב הקבל� למלא את דרישת המפקח או המהנדס כאמור בסעיפי� קטני� (  )5(  
ועלי� על חשבונו של הקבל� ) או יתרשל בכ*, יהא המהנדס רשאי להעסיק פ4(� ו

, זאת ללא כל והוצאותיו, לש� גילוי חלק כלשהו מ"הפרויקט" וכיסויו מחדש
  צור* כלשהוא בהסכמה או באישור המבצע.

 
הוצאות, שחלות לפי סעי� זה על הקבל�, רשאי המזמי� לנכות� מכל סכו�   )6(  

  דר* אחרת.שיגיע לקבל� בכל זמ� שהוא, וכ� יהיה רשאי לגבות� מהקבל� בכל 
 

  סילוק חומרי( פסולי( ומלאכה פסולה  2.44
  

  המפקח יהיה רשאי להורות לקבל�, מזמ� לזמ�, תו* כדי מהל* העבודה:  )1(  
  

לסלק מאתר "הפרויקט" חומרי� כלשה�, שאינ� מתאימי� לייעוד�,   א.    
בתו* תקופת זמ� אשר  או עודפי� שאי� בה� שימוש, לדעת המפקח,
  תצוי� בהוראה.

לספק חומרי� תקיני� ומתאימי� לייעוד�, במקו� החומרי�   ב.    
  האמורי� בפסקה (א) לעיל.

לסלק או להרוס, ולהקי� מחדש כל חלק מ"הפרויקט", שהוק�   ג.    
באמצעות חומרי� בלתי מתאימי�, או במלאכה בלתי מתאימה, או 

  בניגוד לתנאי החוזה.
  לא לאשר ביצוע העבודה או כמויות או מחירי�.  ד.    

  
) לסעי� זה תהיה תקפה ג� א� נערכו על 1סמכותו של המפקח לפי סעי� קט� (  )2(  

ידו בדיקות מוקדמות, ועל א� כל תשלו� ביניי�, שבוצע בקשר לחומרי� 
  ולמלאכה האמורי�.

  
) לסעי� זה, יהא המזמי� 1לא מילא הקבל� אחר הוראת המפקח לפי סעי� קט� (  )3(  

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכ*, רשאי לבצעה על חשבו� הקבל�, אשר 
והמזמי� יהא רשאי לגבות� או לנכות� מכל סכו� שיגיע לקבל� בכל זמ� שהוא 

  וכ� יהא רשאי לגבות� מהקבל� בכל דר* אחרת.
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  התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה     �פ ר ק   ו '     
  

  מועד התחלת העבודות ומהלכ&   2.45
ידי המזמי� בהוראה בכתב מאת �ט" בתארי* שייקבע עלהקבל� יתחיל בביצוע "הפרויק

"). לא יינת� "זינספח  �"צו התחלת עבודה –המזמי� החתומה ג� על ידי המהנדס (להל� 
צו התחלת עבודה על ידי המזמי� אלא רק לאחר שהמזמי� קיבל אישור בכתב ממנהל 

ל ממנהל המילת"ב להתקשרות ע� הקבל� הזוכה ולהוצאת הצו. האישור האמור לעי
המילת"ב  יינת� רק לאחר שהמזמי� העביר למנהל המילת"ב פניה החתומה על ידי 

לפי  מעודכני� כל האישורי� הנדרשי�יצורפו המנהל והיוע1 המשפטי של המזמי� אליה 
המאפשרי� את התחלת העבודה וביצוע הפרויקט ובפרט יצורפו  )חנספח י" �רצ"ב( די�

  המסמכי� הבאי�:
  הגורמי� המוסמכי� בדי� לקיו� זכויות קנייניות בקרקע;העתק אישורי� מ )1(
אישורי� המעידי� על קיומה של תב"ע מאושרת הכוללי� מספר תב"ע ואת תארי*  )2(

 של התב"ע; קבלת התוק�

 העתק היתר בניה לביצוע הפרויקט ולהקמת המתק�; )3(

 � רצ"ב( � טופס חתו� "מחויבויות הרשות המקומית במסגרת אישור סיוע מהמדינה )4(
 ).ח י"טנספ

  
אי� באמור לעיל בכדי לשלול את ביצוע הפרויקט בהתבסס על ההסדרי� בחוק רשויות 

במקרי� שהדי� מאפשר זאת ולפניית המזמי� יצורפו  1962�מקומיות (ביוב) התשכ"ב ב
  האישורי� הנדרשי� בהתא�.

  
ביצוע הפרויקט יהיה בהתא� ללוחות הזמני�, אבני הדר* והתקופה שנקבעו בחוזה 

לעיל, אלא א� קיבל הקבל� מאת  2.16א� לשלבי ההתקדמות הנזכרי� בסעי� ובהת
 המהנדס הוראה מפורשת אחרת בכתב.

    
א� התחיל הקבל� בביצוע העבודה ללא צו התחלת עבודה וללא אישור מראש ובכתב   

, לא יינת� כל סיוע במענק ו/או בהלוואות באמצעות המילת"ב כאמור לעילממנהל 
  פרויקט וכל ההוצאות אשר ייגרמו יחולו על "המזמי�".המילת"ב לביצוע ה

  
כאשר תקופת הזמ� להשלמת הפרויקט מוגדרת בימי�, הכוונה היא תמיד לימי לוח   

  (קלנדרי) כולל שבתות וחגי�, למעט כוח עליו�.
  

על הקבל� להצטייד ו/או לוודא לפני תחילת העבודות את קיומ� של כל האישורי�   
  חוק ע"י המוסדות והגופי� המוסמכי�.וההיתרי�, הנדרשי� כ

  
על הקבל� חלה החובה לטפל בקבלת כל אישורי החפירה הנדרשי�, הקבל� יוכל   

להסתייע באישורי חפירה זמניי� שקיבל המתכנ� בעת הכנת התכנו� המפורט ויהיה 
  עליו לחדש� במידת הצור* כל ההוצאות בגי� חידוש היתרי החפירה יחולו על הקבל�.

  
  מדת אתר "הפרויקט" לרשות קבל&הע  2.46

  
לפני מת� ההוראה להתחיל בביצוע "הפרויקט או בשעת מת� אותה הוראה, יעמיד   

המזמי� לרשות הקבל� את אתר "הפרויקט", או אותו חלק ממנו, הדרוש לדעת 
מפקח, להתחלת ביצועו של "הפרויקט" והמשכו בהתא� האו  , מנהל הפרויקטהמהנדס

לתנאי� אלה, לאחר מכ� יעמיד  2.16ההתקדמות הנזכרי� בסעי� ללוח הזמני� ולשלבי 
פי שיידרש, כהמזמי� לרשות הקבל� מזמ� לזמ�, חלקי� נוספי� מאתר "הפרויקט", הכל 

לדעת המהנדס או המפקח, לביצוע "הפרויקט", בהתא� ללוח הזמני� ולשלבי 
  ההתקדמות האמורי�.

  
  הכנות לביצוע "הפרויקט"  2.47

  
יצוע ,הפרויקט" ולמועד שנקבע ע"י המפקח, יגדר הקבל� את אתר לפני התחלת ב  

"הפרויקט" ידאג להתקנת צינורות המי� הדרושי� להספקת מי� לביצוע "הפרויקט" 
שטפונות, יקי� צרי� או פרויקט ארעי, אשר ישמש מחס�  שריפות, וסידורי הגנה מפני

את כל שאר ההכנות הפועלי�, ויעשה  עבורלחומרי עבודה וכלי�, ולשימוש זמני 
הדרושות לביצוע "הפרויקט", לשביעות רצונו של המפקח. מי� וחשמל לביצוע 
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"הפרויקט" יסופקו לקבל� ע"י המזמי� תמורת תשלו�, אלא א� נקבע אחרת בתנאי 
  המכרז.

  
  מועד סיו( "הפרויקט"  2.48

  
בכפיפות לדרישה כלשהי הכלולה בחוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו   )1(  

קט" לפני סיומו המלא והגמור של "הפרויקט", מתחייב הקבל� לסיי� מ"הפרוי
את "הפרויקט" כולו תו* זמ� שייקבע בחוזה, שמניינו יתחיל מהתארי* שנקבע 

  ידי המהנדס או המזמי� בצו התחלת העבודה.�על
  

להל�, יואר*  2.49ניתנה ארכה בכתב לסיו� "הפרויקט" כולו, בהתא� לסעי�   )2(  
  הפרויקט" בהתא� לכ*.המועד לסיו� "

  
  ארכה לסיו( "הפרויקט"  2.49

  
סבור המהנדס, כי יש מקו� להארכת המועד לסיו� "הפרויקט", מחמת שינויי� או   

עליו�, או עקב תנאי� מיוחדי� שנוצרו במהל* �תוספות ל"פרויקט", או מחמת כח
ת� הביצוע, המחייבי�, לפי שיקול דעתו הבלעדית של "המהנדס", מת� הארכה, יי

המהנדס ארכה לסיו� "הפרויקט" לתקופה מתאימה ומתקבלת על הדעת, בתנאי 
יו� מיו� שנוצרו העילות לבקשת ההארכה. ע� מת�  30שהקבל� ביקש ארכה בכתב תו* 

  אישורו להארכת מש* הביצוע יקבע "המהנדס" את התנאי� הכספיי� לכ*.
  

  קצב ביצוע "הפרויקט"  2.50
  

נדס, אי� הקבל� מתקד� בביצוע "הפרויקט" א�, לדעת המפקח או המה  )1(  
מבטיחה את סיומו למועד הקבוע בחוזה, או עד גמר ההארכה, שבמידה, 

שניתנה לסיו� "הפרויקט", יודיע המהנדס לקבל� על כ* בכתב, והקבל� ינקוט 
  מיד את האמצעי� הדרושי�, כדי להבטיח את סיו� "הפרויקט" במועדו.

  
שי� לסיו� "הפרויקט" במועדו ולהנחת דעתו לא נקט הקבל� באמצעי� הדרו    

  להל�. 2.76ולו, במקרה כזה, הוראות סעי� של המהנדס, יח
  

מת� הודעה ע"י המהנדס לפי סעי� קט� זה, אינו משחרר את הקבל� ממילוי �אי    
  התחייבותו לסיו� "הפרויקט" במועד שנקבע בחוזה.

  
במשמרות או בלילה, וקבל  בחר הקבל�, לש� סיו� "הפרויקט" במועדו, לעבוד  )2(  

  אישור לכ* מאת המהנדס, לא יהא הקבל� זכאי בתמורה לתשלומי� נוספי�.
  

הקבל� יפצה ויפטור את המזמי� על חשבונו הוצאותיו של הקבל�, מכל תביעה     
  שתוגש נגד המזמי� בכל הקשור או הנובע מעבודה במשמרות או בלילה.

  
שהוא, להחיש את קצב ביצוע "הפרויקט",  יהיה צור*, לדעת המהנדס, בכל זמ�  )3(  

יותר מכפי שנקבע תחילה, יפנה המהנדס בכתב אל הקבל�, והקבל� מתחייב 
ידי המהנדס, וכ� � לעשות במיטב יכולתו להחשת ביצוע "הפרויקט" כמבוקש על

מתחייב הקבל� למלא אחר כל ההוראות לצור* זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי 
כל זאת במסגרת החוקי� והתקנות של מדינת  העבודה ושיטות העבודה,

  ישראל.
  

) לעיל, ונגרמו לו כתוצאה מכ*, 3מילא הקבל� את התחייבותו לי סעי� קט� (  )4(  
לדעת המהנדס, הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע "הפרויקט" לפי 
הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמי� לקבל� את ההוצאות הנוספות האמורות, 

עבור רווח והוצאות כלליות,  12%ידי המהנדס, בתוספת עד �ייקבע עלבשיעור ש
  לא כולל רשות העתיקות, רשות הגני�, משטרה ורשויות אכיפה אחרות.

  
  פיצויי( מוסכמי( וקבועי( מראש על איחורי(  2.51

  
לא סיי� הקבל� את ביצוע "הפרויקט" במועד שנקבע בחוזה, או עד גמר   )1(  

ט", ישל� הקבל� למזמי� את הסכו� שצוי� במוס� ההארכה לסיו� "הפרויק
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לחוזה כפיצויי� מוסכמי� וקבועי� מראש, בעד כל יו� של איחור שבי� המועד 
  הסופי שנקבע לסיו� "הפרויקט" לבי� מועד סיו� "הפרויקט" למעשה.

  
) לסעי� 1המזמי� יהיה רשאי לנכות את סכו� הפיצויי�, האמורי� בסעי� קט� (  )2(

� שיגיע לקבל� בכל זמ� שהוא, וכ� יהא רשאי לגבותו מהקבל� בכל זה, מכל סכו
דר* אחרת. תשלו� הפיצויי� או ניכויי�, אי� בה� כשלעצמ� משו� שחרור 

  הקבל� מהתחייבותו לסיי� את "הפרויקט", או מכל התחייבות חוזית אחרת.
 

הו נת� המהנדס לקבל�, לפני סיו� "הפרויקט", תעודת סיו� לגבי חלק כלש  )3(  
להל�, יופחת, בעד כל יו� שלאחר  2.54) לסעי� 2מ"הפרויקט" לפי סעי� קט� (

מת� תעודת הסיו� האמורה, חלק יחסי מהפיצויי� המוסכמי� והקבועי� 
) לעיל, לפי הער* היחסי שבי� חלק "הפרויקט" 1מראש, האמורי� בסעי� קט� (
  האמור לבי� "הפרויקט" כולו.

  
  הפסקת ביצוע "הפרויקט"  2.52

  
הקבל� יפסיק את ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לזמ� מסוי� או   )1(  

הוראה בכתב מאת המהנדס, בהתא� לתנאי�  וזאת בא� קיבללצמיתות, 
ניתנה לו על כ* הוראה  כ� ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשו אלא א�

  המהנדס. מאתבכתב 
  

), ינקוט הקבל� 1סעי� קט� (הופסק ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לפי   )2(  
  אמצעי� לפי הצור*, להבטחת "הפרויקט" והגנתו, לשביעות רצונו של המפקח.

  
הוצאות, שנגרמו לקבל� כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע "הפרויקט" לפי   )3(  

הוראת המהנדס, יחולו על המזמי�, אול� הקבל� לא יהא רשאי לדרוש תשלו� 
יו� ממועד חידוש  30בכתב למהנדס, תו*  ההוצאות האמורות, א� לא הגיש

העבודות, דרישה מפורטת ומנומקת בציו� סכו� ההוצאות. שיעור ההוצאות 
אפשרות להשמיע את ה �ע"י המהנדס, לאחר שתינת� לקבל סופית ייקבע

  טענותיו בפניו.
 

הפסקת עבודה כמתואר לעיל תהווה עילה לקבל� לבקש הארכה לסיו�     
  לעיל. 2.49י� "הפרויקט" בהתא� לסע

  
) לעיל, לא ישל� המזמי� לקבל� הוצאות כלשה� 3למרות האמור בסעי� קט� (  )4(  

עקב מילוי הוראות המהנדס בקשר להפסקת ביצוע "הפרויקט", כולו או 
  מקצתו, במקרי� דלהל�:

  
  נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו;  א.    

  
הפסקות מחמת תנאי מזג אויר, העלולי� לפגוע  נקבעו ע"י המהנדס  ב.    

בבטיחותו או בטיבו של "הפרויקט", כולו או מקצתו, או מחמת 
  רשלנותו של הקבל�;

 
נקבעו ע"י המהנדס הפסקות לצורכי ביצועו התקי� של "הפרויקט", או   ג.    

לצורכי בטיחותו של "הפרויקט", כולו או מקצתו, או מחמת רשלנותו 
  של הקבל�;

  
הופסק ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שנית� על ידי   )5(  

לעיל, והקבל� החל  2.45המהנדס או המזמי� צו התחלת עבודה לפי סעי� 
יו� מהמועד, בו ניתנה לו  30בביצוע "הפרויקט" למעשה, יגיש הקבל� תו* 

חלק ההוראה להפסקת ביצוע "הפרויקט" לצמיתות, חשבו� סופי לגבי אותו 
"הפרויקט" שבוצע למעשה. החשבו� הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו 

ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובי� בחוזה, ובהעדר �בפועל ואושרו על
  מחירי יחידה בחוזה, בהתא� לפרק ח' של החוזה.
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) לעיל, ישל� המזמי� לקבל� את הסכו� המגיע לו 5במקרה האמור בסעי� קט� (  )6(  
לחשבו� הסופי, כפי שיאושר ע"י המהנדס, וא� הסכו� המגיע לקבל�  בהתא�

משכר החוזה, תשול� לקבל� תוספת באחוזי�  � 75%לפי החשבו� הסופי קט� מ
משכר החוזה ובי� הסכו� שאושר ע"י המהנדס, כמפורט  75%מההפרש שבי� 

  להל�:
  משכר החוזה ובי� הסכו� 75%לא עלה ההפרש שבי�   א.    
  8% �  ש"ח 20,000ו� הסופי ע"י המהנדס על שאושר בחשב      

  
  ש"ח הראשוני� 20,000בעד כל סכו� נוס� העולה על   ב.    
  6% �        ש"ח 50,000ואינו עולה על       

  
  ש"ח ואינו 50,000בעד כל סכו� נוס� העולה על   ג.    
  2% �          ש"ח 100,000עולה על       

  
  וש"ח ואינ 100,000בעד כל סכו� נוס� העולה על   ד.    
  1.5% �          ש"ח 500,000עולה על       

  
  1% �    ש"ח 500,000בעד כל סכו� נוס� העולה על   ה.    

  
ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לאחר חתימת החוזה, א* �הוחלט על אי  )7(  

ידי המהנדס או המזמי� צו להתחלת העבודה, או לאחר שנית� צו �לפני שנית� על
טר� החל בביצוע "הפרויקט" למעשה, התחלת העבודה כאמור, א* הקבל� 

  ) לעיל.6הוראות סעי� קט� ( ע"פתשול� לקבל� רק מחצית הסכו� שנקבע 
  

  ) לעיל:7( �) ו6לצור* סעיפי� קטני� (  )8(  
  

  משמעו הסכו� הנקוב בחוזה בלבד. –"שכר החוזה"   א.    
  

משכר החוזה לבי� הסכו� שאושר בחשבו� הסופי  75%"ההפרש בי�   ב.    
 75%) לעיל הינו ההפרש שבי� 6לגבי סעי� קט� ( –נדס" ע"י המה

מהסכו� הנקוב בחוזה בלבד לבי� הסכו� המאושר בחשבו� הסופי, 
) לעיל משמעו 7הכולל את סכומי הוראת השינויי�, ולגבי סעי� קט� (

  מהסכו� הנקוב בחוזה.   75%
 

פי ומוחלט של ) לעיל יהווה סילוק סו7( �) ו6התשלו� כאמור בסעיפי� הקטני�   )9(  
כל תביעות הקבל�, כולל תביעות לפיצויי� ו/או לאובד� רווח כתוצאה מהפסקת 
העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות, שנגרמו לו, וכל תביעה אחרת 
הבאה כתוצאה מהפסקת ביצוע "הפרויקט" ובקשר אליה, תהא סיבת 

  ההפסקה אשר תהא.
  

) לעיל, עקב 7) או (5סעיפי� קטני� (נגרמה הפסקת בצוע "הפרויקט" לפי   )10(  
רשלנות או הזנחה מצד הקבל�, לא יהא הקבל� זכאי לתשלומי� כלשה� לפי 
סעי� זה. האמור בסעי� קט� זה אינו פוגע בזכויותיו של המזמי� לתבוע פיצויי� 

  מאת הקבל�.
  

), יחול על "הפרויקט" 5נגרמה הפסקת הביצוע של "הפרויקט" לפי סעי� קט� (  )11(  
כל האמור בפרק ז' להל�, וזאת ג� א� הופסק ביצוע "הפרויקט" לפני הוצאת 

  תעודת סיו�.
 

  שימוש בזכויות�שימוש או אי  2.53
  

הסכמה מצד המזמי� או המהנדס לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוי� לא   )1(  
תהווה תקדי�, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר במהל* ביצוע חוזה 

  זה.
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השתמשו המזמי� או המהנדס או המפקח, בזכויות המוקנות לה� לפי לא   )2(  
החוזה, במקרה מסוי�, אי� לראות בכ* ויתור כולל על אות� זכויות, או על כל 

  זכות אחרת.
 

  תעודת סיו(  2.54
  

הושל� "הפרויקט", יודיע על כ* הקבל� למפקח בכתב, והמפקח יבדוק את   )1(  
ההודעה, וא� ימצא אותו מתאי� לתנאי  ימי� מיו� קבלת 10"הפרויקט" תו* 

החוזה ומשביע את רצונו, יוציא המהנדס לקבל� תעודת סיו�, תו* שבוע ימי� 
ידי המפקח. מצא המפקח, ש"הפרויקט" לא בוצע �מיו� קבלת "הפרויקט" על

בהתא� לחוזה, עליו להודיע על כ* לקבל� בכתב, ועל הקבל� לתק� את 
  ידי המפקח בהודעתו הנ"ל.�"הפרויקט" בפרק הזמ� שיקבע על

  
חויב הקבל�, לפי תנאי החוזה, להשלי� חלק מסוי� מ"הפרויקט" במועד   )2(  

מסוי�, לפני המועד הסופי שנקבע לסיו� "הפרויקט" כולו, או שהושל� חלק 
כלשהו מ"הפרויקט", והמזמי� החזיק או השתמש בו, יוציא המהנדס תעודת 

דרישת הקבל� בכתב. מת� התעודה אינו  ע"פסיו� לגבי אותו חלק "הפרויקט", 
פוטר את הקבל� מלבצע ולהשלי�, לשביעות רצונו של מפקח, כל חלק או פרט 
שטר� בוצע או הושל� לדעתו, באותו חלק "הפרויקט", שלגביו ניתנה תעודת 

  הסיו�.
 

מת� תעודת סיו� כלשהי אינו משחרר את הקבל� מהתחייבויותיו לפי כל תנאי   )3(  
  ה זה.מתנאי חוז

 
קבע המהנדס, כי הושל� "הפרויקט", או הושל� החלק המסוי� מ"הפרויקט"   )4(  

שעל הקבל� היה להשלימו במועד מסוי�, חייב הקבל� למסור למזמי� את 
"הפרויקט" או אותו חלק מסוי� מ"הפרויקט", כאמור, הכל לפי העניי�, 
 והקבל� אינו רשאי לעכב את מסירת "הפרויקט" או החלק המסוי�
  מ"הפרויקט", מחמת דרישות , טענות או תביעות כלשה�, שיש לו כלפי המזמי�.

 
חוק חוזה  ע"פמובהר, למע� הסר ספק, כי לקבל� אי� ולא תהיה זכות עכבו�   )5(  

  קבלנות ו/או כל די� אחר בכל הנוגע לפרויקט.
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  בדק, אחריות ותיקוני(     �פ ר ק   ז '     
  
  

  ו"תקופת האחריות" הגדרת "תקופת הבדק"  2.55
  

, או תקופה אחרת כמפורט בכר* ב', אחתתקופה של שנה  –תקופת הבדק   )1(  
 2.54שמניינה יתחיל מתארי* הנקוב בתעודת סיו� "הפרויקט", בהתא� לסעי� 

או במקרה של תעודת סיו� לגבי חלקי� שוני� של "הפרויקט", מהתאריכי� 
רי�. נקבעו במוס� לחוזה הנקובי� בתעודות האמורות לגבי החלקי� האמו

ו/או במפרט המיוחד לחוזה תקופת בדק אחרות, יחייבו התקופות הקבועות 
  במוס� או במפרט המיוחד לפי העניי�.

  
תשתרע לאור* חמש שני� מתו� תקופת הבדק, אלא א�  –תקופת האחריות   )2(  

נאמר אחרת במוס� לחוזה. תקופת האחריות הינה לכל שבר מכני או השבתת 
  הדורש החלפתו עקב פג� בייצור. אלקטרומכני או אלקטרוני ציוד

 
מער* החשבו� הסופי  5%ערבות הבדק לקיו� החוזה לתקופת בדק היא בשיעור   )3(  

  , א� לא נאמר במפורש אחרת.בתוספת מע"מ כחוק של הקבל�
  

  ידי הקבל&�תיקוני( על  2.56
  

הבדק ב"פרויקט" או פגמי�, ליקויי� וקלקולי� שלה�, שהתגלו תו* תקופת   )1(  
של החוזה (פרט לבלאי רגיל), וה� תוצאה  2.24בעבודות שבוצעו לפי סעי� 

מביצוע "הפרויקט" שלא בהתא� לחוזה, או להוראותיו של המפקח, או תוצאה 
משימוש בחומרי� לקויי� או מאורח מקצועי לקוי, יהא הקבל� חייב לתקנ� 

תו� תקופת הבדק, הכל לפי על חשבונו והוצאותיו בתו* תקופת הבדק, או ב
  דרישת המהנדס ובמועד שנקבע לכ* ע"י המהנדס בכתב.

  
א� אי� הפגמי�, הליקויי� והקלקולי� שנתגלו ב"פרויקט" או בעבודות   )2(  

של החוזה ניתני� לדעת המהנדס לתיקו�, יהיה הקבל�  2.24שבוצעו לפי סעי� 
  .חייב בתשלו� פיצויי� למזמי� בסכו� שיקבע ע"י המהנדס

  
  ) להל�.2( 2.57) לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעי� 1אי� בסעי� קט� (  )3(  
האחריות לתיקו� הפגמי�/ליקויי� על ידי הקבל� תיקבע א* ורק על ידי     

  המתכנ�.
  

  פגמי( וחקירת סיבותיה(  2.57
  

נתגלו פגמי�, ליקויי� וקלקולי� ב"פרויקט" בזמ� ביצועו או תו* תקופת   )1(  
דס לדרוש מהקבל� לחקור, בהתא� להנחיותיו ולהוראותיו הבדק, רשאי המהנ

של המהנדס, את סיבות הפגמי�, הליקויי� והקלקולי� שנתגלו ב"פרויקט". 
נמצא שהפג�, הליקוי או הקלקול הוא כזה, שאי� הקבל� אחראי לו לפי החוזה, 
יחולו הוצאות החקירה והתיקוני� על המזמי�. נמצא, שהפג�, הליקוי או 

וא כזה, שהקבל� אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקלקול ה
הקבל�, וכ� יהא הקבל� חייב לתק� על חשבונו והוצאותיו את הפגמי�, 
הליקויי� והקלקולי�, וכל הכרו* בה�. א� אי� הפגמי�, הליקויי� או 
הקלקולי� ניתני� לתיקו�, יהיה הקבל� חייב בתשלו� פיצויי� למזמי� בסכו� 

  ע"י המהנדס.שיקבע 
  

נתגלו בתקופת האחריות פגמי�, ליקויי� וקלקולי� ב"פרויקט", שלא בהתא�   )2(  
לתנאי החוזה, יהיה הקבל� חייב לתק� את הפגמי�, הליקויי� הקלקולי� וכל 
הכרו* בה�, על חשבונו והוצאותיו וא� אי� הפגמי�, הליקויי� או הקלקולי� 

� פיצויי� למזמי� בסכו� שיקבע על ניתני� לתיקו�, יהיה חייב הקבל� בתשלו�
כ� יחויב הקבל� בתקופת האחריות לספק למזמי� שירותי �ידי המהנדס. כמו

ייעו1, הדרכה וסיוע בהפעלה של הפרויקט, וכ� יחזיק ברשותו חלקי חילו� 
  וכ"א נדרשי� להבטחת פעילותו התקינה של הפרויקט.
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  ידי אחרי( על חשבונו של הקבל&�תיקוני( על  2.58

  
לעיל, רשאי המזמי�  2.57 �ו 2.56), 2( 2.52לא מילא הקבל� אחרי הוראות הסעיפי�   

ידי קבל� אחר, או בכל דר* אחרת, ובמידה שההוצאות �לבצע את העבודות האמורות על
האמורות חלות על הקבל�, יהא המזמי� רשאי לגבות, או לנכות, את ההוצאות 

לליות ותקורה מכל סכו� שיגיע , שייחשבו כהוצאות כ12%האמורות בתוספת של 
  לקבל� בכל זמ� שהוא, וכ� יהא המזמי� רשאי לגבות� בכל דר* אחרת.
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  שינויי(, הוספות והפחתות     �פ ר ק   ח '     
  
  

  שינויי( ביוזמת ה"מהנדס"  2.59
  

במסגרת חוזה זה אי� סמכות לפעול בעניי� שינויי�, הוספות הפחתות אלא ל"מהנדס"   
הנדס רשאי להורות, בכל עת שימצא לנכו�, על עשיית שינוי� ב"פרויקט" ולו בלבד. המ

ובכל חלק ממנו, לרבות שינויי� בצורתו של "הפרויקט", באופיו, בסגנונו, בממדיו וכד', 
והקבל� מתחייב למלא אחר הוראותיו. מבלי לגרוע מכלליותו של סעי� הזה, רשאי 

  "המהנדס" והוא בלבד להורות על:
  

  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנת�; הגדלת  )1(  
  

  השמטת פריטי� הנקובי� בכתב הכמויות;  )2(  
  

  שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטי� הנקובי� בכתב(י) הכמויות;  )3(  
  

  הוספת פריטי� מכל סוג שהוא, הדרושי� להקמת "הפרויקט";  )4(  
 

חי מחירי� או מחירי חוזה. כל הגדלה או שינוי יבוצע על טופס הכולל ניתו  )5(  
  ידי המהנדס;�עליעשה האישור הסופי י

  
הקבל� לא יעשה שינויי� ב"פרויקט", אלא א� כ� קבל תחילה הוראה על כ* מאת   

המהנדס בכתב. כל הוראה שניתנה לקבל� ע"י המפקח, כאמור לעיל, חייבת באישור 
  ימי� מיו� מת� הוראה. 10בכתב של המהנדס, תו* 

  
  י( ביוזמת הקבל&שינוי  2.60

  
הקבל� רשאי במידת הצור* המתחייב, לבקש לערו* ליזו� שינויי� ב"פרויקט". במקרה   

כזה הוא יפנה את הצעתו המנומקת לשינוי התכנו� באמצעות ה"מהנדס" אשר יעבירו 
למתכנ�. המתכנ� ישקול את פניית הקבל� לשינויי�, וא� ימצא לנכו� לאשר�, יגיש 

ה מנומקת לביצוע השינויי�. א� יחליט ה"מהנדס" לאשר את המתכנ� ל"מהנדס" בקש
להל�) לקבל� בהתא�  2.66השינויי�, תועבר הוראה ביצוע "פקודת שינוי" (ראה סע' 

א� ידחו המתכנ� או המהנדס את הצעת הקבל�, על הקבל�  לעיל. 2.59לאמור בסעי� 
תגרו� ההצעה להמשי* לאלתר את ביצוע הפרויקט ללא עיכוב נוס�. בכל מקרה לא 

  לשינוי של הקבל� להארכת לוח הזמני�.
  

  היק* השינויי(  2.61
  

כל שינוי או תוספת ממחיר החוזה ייעשו באמצעות טופס בקשה לפקודת שינוי (בל"ש)   
  ר' נספח ב'.

 
  הערכת שווי השינויי(  2.62

  
א� לדעתו של המהנדס, לא נמצאי� בחוזה פריטי� זהי� או דומי� לאלה   )1(  

השינויי�, יקבע מנהל הפרויקט / מפקח בהתייעצות ע� המתכנ� את  שבהוראת
מחירי היחידה של הפריטי� שבהוראת השינויי� לפי ער* השוק, או לפי ער* 

 12%העבודה והחומרי�, בזמ� מת� ההוראה לשנויי�, בתוספת שלא תעלה על 
מער* העבודה והחומרי�, כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות 

  לרבות הנהלת העבודה והרווח.הכלליות, 
 

שיעור האחוז בעבור ההוצאות הכללית והרווח ייקבע ע"י המהנדס בהתא�     
  .12%על ובכל אופ� לא יעלה למהותו ולאופיו של כל שינוי ושינוי, 

  
בחישוב ער* העבודה יילקחו בחשבו� מחירי השוק של החומרי�, כפי שפורסמו   )2(  

י החומרי� שאינ� מתפרסמי� ברבי� בפרסומי� מקצועיי� שוני�. מחיר
  ידי המהנדס, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.�יאושרו על
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בחישוב החומרי� יילקחו בחשבו� מחירי השוק של החומרי�, כפי שפורסמו   )3(  

בפרסומי� מקצועיי� שוני�. מחירי החומרי� שאינ� מתפרסמי� ברבי� 
  ידי המהנדס ולפי שיקול דעתו הבלעדי.�יאושרו על

 
 ע"פשלא באשמת הקבל� ובכפו� לאישור המזמי�, ישול�  "בטלת כלי�"בגי�   )4(  

ממחירי  50%מחירו� "דקל" בפרק ובמועד הרלבנטי לביצוע העבודה שיעור של 
  היחידה במחירו�.

  
במידה וע"פ הוראות החשכ"ל יהיה צור* לשל� התייקרויות, אזי תשלו�   )5(  

שאי� לה� ביטוי במחירי היחידה  ההתייקרויות לא יחול על תוספות ושינויי�
  בכתב הכמויות ואשר לגביה� נער* ניתוח מחירי� על ידי המהנדס.

  
 

  סמכות מיוחדת ל"מהנדס"  2.63
  

לעיל, הרי א�  2.62) של סעי� 1(ב) לסעי� קט� ( � על א� האמור בפסיקות (א) ו  )1(  
לדעתו של המהנדס אי� לקבוע את מחירי היחידה של הפריטי� בהוראת 

ינויי� לפי מחירי יחידה הנקובי� בחוזה, או על בסיס מחירי היחידה הש
שבחוזה, עקב השוני ו/או ההבדל שבי� מהות� ו/או כמויותיה� של הפריטי� 
שבהוראת השינויי� לבי� מהות� ו/או כמויותיה� של הפריטי� שבחוזה, 
 ייקבעו מחירי היחידה של הפריטי� שבהוראת השינויי� לפי פיסקה (ג) סעי�

  לעיל. 2.62) של סעי� 1קט� (
  

קביעתו של המהנדס לגבי חישוב מחירי היחידה של הפריטי� שבהוראת   )2(  
  לעיל, היא סופית. 2.62של סעי�  3 השינויי� לפי פיסקה

 
  עבודה יומית  2.64

  
ניתנה הוראה לקבל� לבצע שינויי� בעבודה יומית, ישול� לקבל� בעד שינויי�   )1(  

מער*  12% עד ת על פי ער* העבודה והחומרי�, בתוספתשבוצעו בעבודה יומי
העבודה והחומרי�, כתמורה מלאה ושלמה בעברו כל ההוצאות הכלליות 

  לרבות הנהלת עבודה והרווח.
  

כבסיס לביצוע השינויי� בעבודה יומית ישול� לקבל� לפי מחירו� "דקל"   )2(  
חיר הנקוב מהמ 20%בחודש ובסעי� הרלבנטי לביצוע העבודה בהפחתה של 

  במחירו� "דקל" או במחירוני� אחרי� כפי שייקבע במפרט המיוחד.
  

ידי המפקח על �ער* החומרי� וער* שכר העבודה לצור* סעי� זה ייקבעו על  )3(  
  יסוד רשימות מדויקות של:

 
  כמויות החומרי� שהושקעו בעבודה;  א.    

  
ת� בכל דושמות העובדי�, מקצועותיה�, סוגיה� במקצוע, שעות עב  ב.    

  יו� ויו�.
  

  הוצאות הובלה;  ג.    
  

  הוצאת ציוד מכני כבד;  ד.    
  

� הוצאות דלק, מפעילי�, הדרכה, הנהלה, השגחה, וכל הדרוש בכוח  ה.    
  אד� לש� הפעלת הכלי, כנדרש.

 
)ד', תימסרנה למפקח בשני 3(�)ג' ו3)א', (3הרשימות האמורות בסעיפי� קטני� (  )4(  

)ב' 3מות העובדי� האמורות בסעי� קט� (עותקי� בסו� כל שבוע, ורשי
כל יו� עבודה. עותק מכל הרשימה בתו� תימסרנה למפקח בשני עותקי�, 

  ידי המפקח, א� ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבל�.�יאושר על
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ער* שכר העבודה ומחירי החומרי� ייקבעו ליו� ביצוע השינויי� בעבודה   )5(  

של  2.62) לסעי� 3( � ) ו2יפי� הקטני� (יומית, ולפי הכללי� המפורטי� בסע
  החוזה.

 
  הגשה חודשית –תביעות הקבל&   2.65

  
הקבל� יגיש למפקח בסו� כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו   )1(  

לתשלומי� נוספי�, שלא הותנה עליה�, ואשר לפי דעתו הוא זכאי לה� עקב 
קבל� להגיש את ביצוע "הפרויקט", במש* החודש שקד� לחודש שבסופו על ה

  הרשימה האמורה.
  

) לעיל, רואי� את 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעי� קט� (  )2(  
הקבל� כאילו ויתר עליה לחלוטי� וללא תנאי, אלא א� הודיע בסו� החודש 

  ור, על כוונתו להגיש את התביעה.מכא
 

ביצוע הפרויקט הקבל� את  או יאיט בשו� מקרה ובשו� נסיבות לא יפסיק  )3(  
מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי, שיש לו כלפי המזמי� ו/או כלפי 

  המהנדס.
 

  ידו.�המוצגת על להגיש ניתוח תמחירי לכל תביעהעל הקבל�  חובה  )4(  
  

 ע"פלצור* קביעת מחירי� לעבודות שינויי� ב"פרויקט" יהא הקבל� חייב,     
דה לפריטי� כל שה�, בי� דרישת המהנדס להמציא ניתוח תמחירי של היחי

  שה� כלולי� בחוזה ובי� שה� קשורי� בעשיית שינויי�.
  

מובהר בזאת, כי לא ישול� לקבל� בגי� שינויי�/תוספות א� לא תוגש בקשה   )5(  
לפקודת שינוי ותאושר על ידי המהנדס טר� תחילת הביצוע. לבקשה יצורפו 

  אות הרלבנטיות.כאמור כל ניתוחי המחיר, מחירוני�, וכל יתר האסמכת
  

  טופס בקשה לאישור שינויי(  2.66
  

  ר' נספח  ב'  בפרק נספחי(  טופס בקשה לשינויי�   
  '  בפרק נספחי(גר' נספח    טופס " פקודת שינוי"     

  
מובהר בזאת כי לא ישול� לקבל� בגי� שינויי�/תוספות א� לא תוגש מראש בקשה   

בעלי התפקידי� המפורטי� הטופס לפקודת שינוי (בל"ש) ותאושר מראש על ידי כל 
הבל"ש ר' נספח ב'. לבקשה יצורפו כל ניתוחי המחיר, מחירוני� וכל יתר האסמכתאות 

  הרלבנטיות.
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  מדידות     �פ ר ק   ט '     
  
  

  מדידת הכמויות ושיטת המדידות  2.67
  

אות� הכמויות הנקובות בכתב(י) הכמויות אינ� אלא אומד� בלבד, ואי� לר  )1(  
ככמויות מדויקות הנדרשות למעשה ובפועל, לצור* ביצוע "הפרויקט" ע"י 

  הקבל�.
  

ידי המפקח על סמ* �הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה, תיקבענה על  )2(  
מדידות, שתעשינה על ידי הקבל� באמצעות מודד מוסמ*, שתעשינה לכל סוג 

כל המדידות של עבודה לפי השיטה שנקבעה במפרט או בכתב הכמויות. 
ידי �לעתירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות לכ*, ותיחתמנה 

  המפקח והקבל�.
 

לפני בואו למדוד כל חלק מ"הפרויקט", יודיע המפקח לקבל� מראש על מועד   )3(  
המדידה, והקבל� או נציגו מתחייב להיות נוכח במועד המדידה ולעזור למפקח 

האד� והציוד הדרושי� �ספק את כחלבצע את המדידות הדרושות, וכ� ל
לביצוע המדידות על חשבונו הוא, ולהמציא למפקח את הפרטי� הדרושי� 

  בקשר לכ*.
 

לא נכח הקבל� במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו,   )4(  
והקבל� לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמ* 

� במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת המדידות. אול� א� נעדר הקבל
המפקח ונמסרה על כ* הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור, יידחה מועד 

  המדידה למועד אחר, כפי שיקבע ע"י המפקח.
  

ימי�, על כל כמות  7נכח הקבל� בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תו*   )5(  
מחדש. נתגלו חילוקי  שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה

דעות בי� הקבל� לבי� המפקח ג� לאחר המדידה השניה, יכריע בעניי� המהנדס, 
  והכרעתו תהיה סופית.

 
היה "הפרויקט", כולו או מקצתו, מוכ� למדידה, והקבל� מבקש שתבוצענה   )6(  

לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא א� כ� יש,  ,המדידות בהקד�
  ה.לדעתו, צור* בדחיי

 
  בכל מקו�, בו מופיעה המילה "מודד", הכוונה היא למודד מוסמ*.  )7(  

  
במקרה של שינוי בתכנו� לאחר חתימת החוזה והצור* בביצוע מדידות חוזרות   )8(  

על ידי הקבל�, ישול� לקבל� בגי� ביצוע המדידות בכפו� לאישור המתכנ� 
  ומזמי� העבודה.
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  רי( וסכומי( של מחיר הקר&סכומי( משוע     �פ ר ק   י '     
  
 

  סכומי( משוערי(  2.68
  

נקבע בכתב הכמויות, לחלק כלשהו מ"הפרויקט" או לעבודה כלשהי, מחיר   )1(  
בגדר סכו� משוער בלבד, (כגו�: בהערכה, בהקצבה וכד') לש� כיסוי ההוצאות 
לביצועו, יבוצע אותו חלק של "הפרויקט", או אותה העבודה, א* ורק לפי 

  ו המפורשות של המהנדס.הוראותי
  

העבודות, שלצורכיה� נקבעו סכומי� משוערי�, תיראנה כעבודות, אשר   )2(  
של  2.25המזמי� אחראי למסור את ביצוע� לקבלני� אחרי�, והוראות סעי� 

  חוזה זה יחולו עליה�.
 

בוצע אותו חלק של "הפרויקט", כולו או מקצתו, או אותה העבודה, כולה או   )3(  
ידי הקבל�, ייקבע ערכו של אותו החלק שבוצע בהתא� לסעיפי� �למקצתה, ע

לעיל, והער* שיתקבל ייכלל בשכר החוזה, במקו� הסכו�  2.64 � ו 2.63, 2.62
  המשוער.

 
  סעיפי( של מחיר הקר&  2.69

  
כל סכו� בכתב(י) הכמויות, אשר יכלול (א� בשלמותו או בחלק של הסכו�)   )1(  

וצרי� או חומרי�, שיסופקו עבור העבודות או מחיר קר� (מ.ק.) כמחיר של מ
לש� הכללת� בעבודות, יהיה נתו� לשינוי ע"י החלפת מחיר הקר� במחיר 
למעשה, ששול� ע"י הקבל� עבור המוצרי� או החומרי� לפי הוראת המהנדס, 
ומחיר החוזה יוגדל או יוקט� (לפי המקרה), בשיעור בו יגדל או יקט� הסכו� 

ות, כתוצאה מההחלפה הזאת. לא יחולו שינויי� למחיר הנ"ל בכתב(י) הכמוי
הקר� בגלל או בקשר לכל תוספת עבור עבודה, מפאת היות המחיר המוחשי 
הנ"ל גדול ממחיר הקר� או קט� ממנו, אול� לגבי כל שאר ההוצאות והרווח, 
יוס� או ינוכה לפי המקרה, סכו� המהווה את האחוז הנקוב בכתב(י) הכמויות 

מחיר הקר� הנדו�, או (א� לא נקוב כזה) את האחוז כפי שנרש�  ביחס לסעי�
  ע"י הקבל� בטופס ההצעה כאחוז לצור* שינויי� במחירי הקר�.

  
כל הסכומי� שירשמו בכתב(י) הכמויות, ושעליה� ייאמר, כי ה� סכומי�   )2(  

ארעיי� או סכומי� לדברי� בלתי צפויי� מראש, אפשר יהיה להשתמש בה� 
המהנדס ולפי שיקול דעתו בלבד, וא� לא ישתמשו בה�  רק לפי הוראת

  בשלמות� או בחלק�, ינוכה הסכו� שלא השתמשו בו משכר החוזה.
 

הקבל�, כשיידרש ע"י המהנדס, יציג את כל הצעות הספקי�, קבלות הקניה,   )3(  
שוברי�, חשבונות ותעודות קבלה בקשר להוצאות המתייחסות לסעיפי� 

  חיר הקר�.ארעיי� או סעיפי� של מ
 

, התחייב כלפי הקבל� לקיי�, לגבי כל עבודה משנה ממונה�במקרה שקבל�  )4(  
המשנה התחייבות �שבוצעה או כל סחורות או חומרי� שסופקו ע"י אותו קבל�

נמשכת, שתאר* תקופת מה העולה על תקופת ההחזקה לפי החוזה הנוכחי, כי 
פי בקשתו של המזמי� אז יעביר הקבל� אחרי תו� תקופת האחזקה למזמי�, ל

ועל חשבונו, את טובת ההנאה מההתחייבות האמורה לגבי תקופת המשכה 
  שטר� פגה.
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  תשלומי( נוהל     �פ ר ק   י"א     
  
  

  & ראשו&, חשבו& ביניי( וחשבו& סופיחשבו  2.70
  

ימסור . הקבל� פע� אחת בחודש בלבדהחשבונות המוגשי� על ידי הקבל� יוגשו   )1(  
עותקי� כפי שפורט בטופס "הגשת חשבונות  6�המפקח חשבו� חלקי בלידיו של 
  בפרק נספחי(  ונספח ז' ר' נספח  ה' �  לתשלו�"

  � יכלול:�הח    
כמות מצטברת, % ביצוע, סה"כ  מחיר יחידה, סעי�, יחידה, כמות חוזה,    

  מצטבר.
ר' דוגמא  – כל זאת ע"פ תוכנת בנארית לחלונות או כל תוכנה דומה אחרת    

  הגשה ממוחשבת בנספח יד.ל
 

המפקח יבדוק את החשבו� הנ"ל, לרבות הכמויות והמחירי� הנקובי� בו,   )2(  
  יאשר או ישנה את הכמויות וכל זאת לפי שיקולו ומיטב שיפוטו בלבד.

  
כל אשר חלקית המזמי� או בא כוחו יהיו רשאי� לאשר, ו/או לבטל, ו/או ל    

  זמנית ע"י המפקח. סכו� שכלול בחשבו� החלקי, כפי שאושר
  

  .ע"פ כמויות שבוצעו בפועל א* ורק מובהר בזאת כי יש לשל�  )3(  
  

(חמישה אחוז) מסכו� החשבו� המצטבר שאושר  5%מכל חשבו� חלקי יעוכבו   )4(  
על ידי הרשות והמילת"ב כדמי פיקדו� עד לאישור החשבו� הסופי, ומהחלק 

כו� אחר ששול� לקבל� לפי הנותר יופחתו כל תשלומי הביניי� שבוצעו וכל ס
תשלו� ביניי� שערכו קט� מהסכו�  עברזאת בכפו� לכ* שלא יו, והחוזה

שנקבע לצור* זה במוס� לחוזה. למע� הסר ספק, יודגש, כי על הקבל� להקפיד 
  על נוהל זה ועל עיתוי מדויק כנדרש.

  
להפחית את אחוז דמי העכבו�  להגיש בקשה למילת"ב למזמי� שמורה הזכות    

פי קצב התקדמות העבודות וקצב ביצוע� לקראת סיו� החוזה וגמר ל
"הפרויקט", וזאת כנגד ערבות בנקאית בלבד ובכפו� לאישור מראש ובכתב 

  מהמילת"ב.
  

אישור תשלומי ביניי� וכ� ביצוע של תשלומי� אלה, אי� בה� משו� הסכמת   )5(  
לאיכות� של המזמי� או המהנדס לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות או 

החומרי� או לנכונות� של מחירי� כלשה�, שעליה� מבוססי� תשלומי 
  הביניי�.

  
מער* החוזה כולל  80%"המהנדס" רשאי לקבוע, שכל חשבו� שערכו יעלה על   )6(  

  החשבו� הסופי ייבדק ג� ע"י הפיקוח העליו�, דהיינו המתכנ�.
  ו� סופי.הערה: ר' טבלת פירוט תשלומי� לחשבונות ביניי� וחשב    

  
  חשבו� סופי  )7(  

  
יו� מתארי* הוצאת תעודת ההשלמה ל"פרויקט"  60�לא יאוחר מ  .1    

כולו, יגיש הקבל� חשבו� סופי בצירו� כל המסמכי� הקשורי� בו. שכר 
דמי � הסופי ישולמו לקבל� �. בחהחוזה ייקבע סופית ע"י המזמי�

י� את כל לאחר שהקבל� קיזאת חשבונות הביניי� ובהעכבו� שעוכבו 
חובותיו והמציא למזמי� ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעתו 

  של המזמי�.
המילת"ב לא יהיה אחראי לכל עיכוב הנגר� אצל המזמי� ו/או מי       

  מטעמו ו/או לעיכובי� בשל העברת מסמכי חשבונות חסרי�.
  

), 7לא הגיש הקבל� את החשבו� הסופי תו* המועד האמור בסעי� קט� (  .2    
רשאי המהנדס לערו* את החשבו� הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד 
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המסמכי� הנמצאי� ברשותו, וחשבו� סופי זה ייחשב כאילו נער* ע"י 
  הקבל� ואושר ע"י המהנדס ויחייב את הצדדי� לחוזה זה.

  
כתנאי לביצוע התשלו�, ימציא הקבל� הצהרה על העדר תביעותיו   .3    

יעדר תביעות. ע"ג טופס זה יחתמו בקשר לחוזה, בנוסח בטופס ה
  "המזמי�" ו"הקבל�".

א� נתגלעו חילוקי דעות לגבי סכו� החשבו� הסופי הצדדי� יחתמו על       
יתרת הסכו�  טופס היעדר תביעות לגבי הסכו� שאינו שנוי במחלוקת.

  בהמש*. 4תידו� בפני בורר כמפורט בסעי� 
      
 60 � מ יאוחריניה� לא חובה על הצדדי� לסיי� את כל המחלוקת ב  .4    

ימי� קלנדריי�. לצור* כ* יתמנה בורר חיצוני בהסכמת הצדדי� 
מומ� באופ� שווה על ידי הצדדי� לחוזה ולא יהיה ילחוזה, שכר הבורר 

הבורר יפסוק סכומי� ש במידההמילת"ב לפרויקט.  מתקציבחלק  
� הסופי הסכומי� הנ"ל ישולמו ישירות על �נוספי� מעבר לסכו� הח

(אלא באישור  י המזמי� מאמצעיו הוא ולא מתקציב המילת"ביד
  מיוחד של ועדת השקעות).

  
הקבל� לא יהיה זכאי לקבל מאת המזמי� את הכספי� המגיעי� לו ע"פ   .5    

החוזה, אלא א� כ� ימציא תחילה אישור מהמפקח על פינוי אתר 
"הפרויקט" מכל מיני שיירי�, חומרי בניי�, מכשירי�, כלי�, צרי� 

  שימוש או מבני� ארעיי� שהוקמו באתר.�ובית
  

תנאי הכרחי ובל יעבור לאישור חשבו� סופי עי המהנדס הוא מסירת   .6    
מאז� חומרי�, שהכי� הקבל� לאישורו של "המהנדס", זאת במידה 
והמזמי� סיפק לקבל� קטעי צנרת ו/או אביזרי�, אשר הוכנו על ידי 

. בנוס�, על הקבל� להמציא מודד מוסמ* ואושרו ע"י המפקח והמתכנ�
  ).as madeתוכניות עדות (

  
  � סופישבופירוט מועדי תשלו� חשבונות ביניי� וח  .7    
יו�  90התשלו� בגי� חשבונות ביניי� וחשבו� סופי ישול� לקבל� תו*       

מיו� הגשת החשבו� על ידו לבדיקה לידי המפקח, מנהל הפרויקט, 
  � סופי) ומזמי� העבודה.�מתכנ� (רק ח

ימי העבודה הנ"ל, למזמי� וכל מי שפועל מטעמו ישנה  90במהל*       
 ימי עבודה 60לא יותר מאשר אפשרות לבדוק ולאשר את החשבונות 

  מיו� קבלת החשבו� מידי הקבל�.
בתו� הבדיקה, החשבו� יועבר לבדיקה ואישור לידי המילת"ב וחשבות       

  יו� מיו� קבלתו. 30רשות המי� וישול� תו* 
 60�המזמי� יעכב אצלו את החשבו� מעבר לשהר בזאת כי במידה מוב      

ימי עבודה, כל ההוצאות העלולות להיגר� בשל כ* יחולו על המזמי� 
  לת"ב., ולא מתקציב המיוישולמו על ידו

 
  תשלומי ריבית –פיגורי( בתשלומי(   2.71

  
� הקבועי� יו� מעבר למועדי התשלו 30על כל פיגור בתשלו� חשבו� מאושר, העולה על   

בחוזה, רשאי המנהל לאשר לקבל� פיצוי ששיעורו המקסימלי יהיה שיעור הריבית 
הנהוגה לגבי פיגורי� בתשלו� בהתא� להוראות החשב הכללי של ממשלת ישראל, 

  ילת"ב.שתכנע, כי הפיגור בתשלו� הינו באשמת המהוזאת בתנאי כי המנהל 
מחשבו� הקבל� ריבית עבור כל  במקרה זה המזמי� שומר לעצמו את הזכות להפחית  

  תשלו� אשר בוצע לפני זמנו לפי הנקוב בחוזה.
  

פיגורי� באישור החשבו� שהינ� באשמת המזמי�, העשויי� לגרו� לתביעה לתשלו�   
ריבית פיגורי� ע"י הקבל� ישולמו א* ורק על ידי "המזמי�" ולא באמצעות הלוואות של 

  המילת"ב.
  

כי לא יהיו לו כל דרישות ו/או תביעות מעבר לריבית הקבל� מצהיר ומתחייב בזאת,   
  הפיגורי� הנ"ל בכל הקשור ו/או הנובע ו/או הכרו* מפיגורי� בתשלומי�.
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  תשלו( התייקרויות –תנודות במחירי החומרי( ובשכר עבודה   2.72

  
התייקרויות ישולמו ע"פ הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר, הנכונות ליו� חתימת   

  המזמי� ובי� הקבל�.החוזה בי� 
  

  סכומי( מינימליי( להגשה בחשבונות חלקיי(  2.73
  

  חישוב הסכומי� אשר יוגשו בכל חשבו� חלקי יחושבו לפי הפירוט הבא:  
  סה"כ ער* חוזה נומינלי ללא מע"מ מחולק במניי� הימי� הקלנדריי� לביצוע.  
  לדוגמא:  
  4 3,000,000 –ער* חוזה   
  150 – �רייאקלנדמניי� ימי לוח   
  להגשה: ימינימאלסכו�   
         3,000,000 4  
         ���������������  =200,000 4  
  ימי לוח 150          

  
  הסכו� הנ"ל יירש� בטופס החוזה המצור� בחלק ב' למכרז, ר' דוגמא בנספח מס' טו.  

  
  מקדמה  2.74

    
  המזמי� שומר לעצמו את הזכות:  

  
 30%מכני וזאת עד לגובה �ולשל� מקדמה לקבל� עבור רכישת ציוד אלקטר  א.  

  מהיק� פרק הציוד המופיע במכרז, בכפו� לאישור המילת"ב.
  

תוספת המקדמה תינת� א* ורק כנגד ערבות בנקאית בגובה סכו� המקדמה ב  ב.  
מע"מ כחוק. וזאת בנוס� לערבות הביצוע אשר ימסור הקבל� למזמי� במעמד 

הגשת חשבונות פרופורמה , וכנגד פירוט מדויק של עלות הציוד וחתימת החוזה
  המעידי� על עלות הציוד.

  
תשלומי� שווי� מידי חודש בחודשו, החל מ� החשבו�  5� המקדמה תוחזר ב  ג.  

על הקבל� לדאוג לכ* שהסכו� המוגש על ידו בכל  .הראשו� שיגיש הקבל�
  חשבו� חלקי יהיה גדול יותר מהסכו� היחסי של המקדמה שיש לנכות.
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  המש� ביצועו�סיו( החוזה או אי     � פ ר ק   י"ב    
  
  

  /תעודת גמר לאחר תקופת הבדקתעודת אישור גמר "פרויקט"  2.75
  

מילא הקבל� אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה, ימסור המהנדס ו/או   )1(  
של מסמכי החוזה) לאישור,  8, תעודה (ראה חלק עבודהבתו� ההמזמי� לקבל�, 

בהתא� לחוזה, ולשביעות רצונ� המלאה של  כי "הפרויקט" בוצע והושל�
  והמזמי�. , המפקחהמהנדס

  
) לעיל, לקבל�, אינה פוטרת את הקבל� 1מסירת התעודה האמורה בסעי� קט� (  )2(  

מהתחייבות כלשהי הנובעת מהחוזה, אשר מטבע הדברי� נמשכת ג� לאחר 
  מועד מסירת התעודה האמורה.

 
ר' נספח  ד'  בפרק  �("תעודת השלמה")  טופס תעודת אישור גמר "פרויקט"  )3(  

  נספחי(.
  

מפקח והמתכנ� הבתו� תקופת הבדק תיער* מסירה בהשתתפות המזמי�,   )4(  
לקבלה נוספת של הפרויקט ואזי תוצא תעודת גמר לאחר תקופת הבדק. תעודה 

  זו הינה תנאי להחזרת ערבות הביצוע לקבל�.
  

  סילוק יד הקבל& במקרי( מסוימי(  2.76
  

בכל אחד מהמקרי� להל�, יהא המזמי� רשאי לאחר מת� הודעה מראש בכתב   )1(  
ימי�, לתפוס את אתר "הפרויקט" ולסלק ממנו את ידו של הקבל�,  5של 

ולהשלי� את "הפרויקט" בעצמו, או בכל דר* אחרת, ולהשתמש לש� כ* בכל 
החומרי�, הציוד, המתקני� שבאתר "הפרויקט", וכ� למכור את עודפי 

י� ואת הציוד והמתקני� האמורי� ולהשתמש בתמורת� לכיסוי כל החומר
  סכו� המגיע למזמי� מהקבל� לפי החוזה:

  
כשהקבל� פושט את הרגל, או כשנית� נגדו צו כינוס נכסי� או שעושה   א.    

סידור ע� נושיו או לטובת�, או במקרה של גו� מאוגד, כשהוא 
(פרט לפירוק ללא פירוק בפירוק, לרבות פירוק זמני, או בפירוק מרצו� 

  עסקי� לש� יצירת גו� מאוגד אחר);
  

�כשהקבל� מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבל�  ב.    
  משנה בביצוע "הפרויקט" ללא הסכמת המזמי� בכתב;

 
  כשהקבל� מסתלק מביצוע החוזה;  ג.    

  
כשאי� הקבל� מתחיל בביצוע "הפרויקט", או כשהוא מפסיק את   ד.    

יו�, להוראה בכתב מהמהנדס  14מהל* ביצועו ואינו מציית, תו* 
  להתחיל, או להמשי*, בביצוע "הפרויקט";

  
כשיש בידי המהנדס הוכחות להנחת דעתו, שהקבל� מתרשל בזדו�   ה.    

  בביצוע החוזה;
  

כשיש בידי המזמי� הוכחות להנחת דעתו, שהקבל�, או אד� אחר בשמו   ו.    
לאד� כלשהו שוחד, מענק, דורו�, או טובת  של הקבל�, נת� או הציע

  הנאה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרו* בביצוע החוזה.
  

) אי� 1תפיסת אתר "הפרויקט" וסילוק ידו של הקבל� ממנו לפי סעי� קט� (  )2(  
בה� משו� ביטול החוזה ע"י המזמי�, והקבל� יהא חייב לעמוד בכל 

ייבויות שהמזמי� מנע מהקבל� למלא�; התחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתח
ומאיד*, לא יהא המזמי� חייב כלפי הקבל� אלא בהתחייבויות המפורטות 

  ) להל�.4( � ) ו3בסעיפי� קטני� (
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סמו* לאחר תפיסת אתר "הפרויקט" ע"י המזמי� וסילוק ידו של הקבל� ממנו,   )3(  

ד� הסכו� אשר ), יקבע המהנדס ויודיע לקבל� בכתב, את אומ1לפי סעי� קט� (
לדעתו זכאי לו הקבל� בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה, וכ� ערכ� של עודפי 

  החומרי�, הציוד והמתקני� שבאתר "הפרויקט" באותה שעה.
 

משעת תפיסת אתר "הפרויקט" כאמור ע"י המזמי�, לא יהא המזמי� חייב   )4(  
, ולאחר לשל� לקבל� סכו� כלשהו בקשר לחוזה עד שתסתיי� תקופת הבדק

ידי המהנדס, הוצאות השלמת "הפרויקט" �מכ� עד שיתבררו ויאושרו בכתב על
ובידוקו, וכ� דמי נזק שנגר� למזמי� על כל דחייה בהשלמתו, ונזקי� או 
הוצאות כלשה�, שנגרמו למזמי� ע"י הקבל�, וכ� פיצויי� אחרי� כלשה� 

שבי� אומד� שהקבל� חייב בתשלומ�, ואז יהא הקבל� זכאי לקבל את ההפרש 
שכר החוזה, שהקבל� היה זוכה בו אילו היה ממשי* ומבצע את החוזה 

ידי � בשלמותו, לבי� סכו� ההוצאות, הנזקי� והפיצויי�, כפי שאושרו על
  המהנדס, כאמור, בתנאי כי:

 
הקבל� לא יהא זכאי לקבל סכו� העולה על האומד� שקבע המהנדס   א.    

  ) לעיל;3בכתב, לפי סעי� קט� (
  

היה סכו� הוצאות השלמת "הפרויקט", הנזקי� והפיצויי�, כפי   ב.    
שאושרו ע"י המהנדס, כאמור לעיל בסעי� קט� זה, גבוה מאומד� שכר 
החוזה שהקבל� היה זוכה בו, אילו היה ממשי* ומבצע את החוזה 
בשלמותו, יהא הקבל� חייב בתשלו� ההפרש שביניה� למזמי�, 

� שמגיע ממנו לקבל�, וכ� לגבותו והמזמי� יהא זכאי לגבותו מכל סכו
  מהקבל� בכל דר* אחרת.

 
  אפשרות להמשי� בביצוע "הפרויקט"�ביטול או אי  2.77

  
א� יתגלה בכל זמ� שהוא, שאי� אפשרות להמשי* בביצוע "הפרויקט", כולו או   )1(  

מקצתו מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת שאי� לקבל� שליטה עליה, יפנה 
� יהיה רשאי לתת לקבל� אישור בכתב, כי אמנ� אי� הקבל� למזמי� והמזמי

אפשרות להמשי* בביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, והקבל� ימלא אחר 
  המשכת ביצוע "הפרויקט" כאמור.�הוראות המהנדס בכל הנוגע לאי

  
אפשרות המשכת ביצוע "הפרויקט" לפי �הסכו� שישול� לקבל� במקרה של אי  )2(  

* העבודה שבוצעה עד לתארי* מת� האישור האמור, ) יהיה ער1סעי� קט� (
  בהתא� למחירי� והשיעורי� הנקובי� בכתב(י) הכמויות ובהוראות השינויי�.

  
תשלו� הסכו� כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבל�, כולל תביעות   )3(  

  לפיצויי� ותביעות בעבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.
  

הציוד ומתקני "הפרויקט", כול� או מקצת�, מאתר  לא סילק הקבל� את  )4(  
"הפרויקט", או שלא ביצע פעולה אחרת, בהתא� להוראות המהנדס לפי סעי� 

), רשאי המזמי� לבצע את הפעולות האמורות על חשבו� הקבל�, בעצמו 1קט� (
 15%או בכל דר* אחרת, והקבל� ישא בהוצאות הכרוכות בכ* , בתוספת 

רדיות, ובניכוי סכו� שיאושר ע"י המהנדס, לכיסוי חלק שייחשבו כהוצאות מש
  סביר מההוצאות האמורות, אות� יש לזקו� לחובת המזמי�.
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  יישוב סכסוכי(     �פ ר ק   י"ג     
  
  

  בוררות –סכסוכי(  יישוב  2.78
  

נתגלו חילוקי דעות כלשה�, בי� הקבל� לבי� המזמי�, בכל הקשור לעבודות   )1(  
חוזה זה, פירושו או ביצועו, יועברו חילוקי הדעות להכרעתו  הביצוע שבמסגרת

  של המנהל, או מי שהמנהל הסמיכו לכ*.
  

יו� מהיו� שנתבקש לעשות  30המנהל יית� את החלטתו בכתב, בתו*   א.  )2(  
ידי מי מהצדדי�, וזאת לאחר שניתנה לכל אחד מהצדדי� �כ� על

  הזדמנות להשמיע בפניו את טענותיו.
  

* ביצוע העבודות יהיה המנהל מוסמ* לית� כל החלטה אשר במהל  .ב    
המשפט או בורר מוסמכי� לנתנ�, בשינויי� המחויבי�. במקרי� �בית

המתאימי� יהיה המנהל רשאי א� להורות על סילוק ידו של הקבל� 
ידי אחרי� �מאתר הפרויקט, וכ� על ביטול החוזה וביצוע הפרויקט על

  ו.ועל הקבל� לפעול בהתא� להחלטת
  

בכל הנוגע לאופ� ביצוע העבודה, לוח הזמני� להשלמתה, ביצוע תשלומי�   )3(  
לקבל� וכיו"ב, החלטת המנהל תהא סופית, ותחייב ה� את המזמי� וה� את 

, כמפורט לעיל, וזאת זאת עד לקבלת "תעודת השלמה" לפרויקט וכלהקבל�, 
  במטרה לסיי� את ביצוע "הפרויקט".

  
פק, מובהר בזאת, כי העברת חילוקי הדעות להכרעת המנהל למע� הסר ומנוע ס  )4(  

הסכמה מצד הקבל� לתוכ� החלטתו של המנהל, לא יהוו בשו� צורה �ו/או אי
ואופ� עילה להפסקת ביצוע העבודות, ו/או לדחיית�, ו/או לכל עיכוב בה�, מכל 
מי� וסוג שהוא, ועל הקבל� מוטלת בכל מקרה החובה להשלי� את ביצוע 

  במלוא� בהתא� להוראות החוזה. העבודות
  

לא השלימו המזמי� או הקבל� ע� החלטתו של המנהל, יהיו רשאי�, ועל פי   )5(  
דרישת אחד הצדדי� חייבי�, להעביר את חילוקי הדעות להכרעתו של בורר ד� 

  יחיד, אשר הכרעתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדי�.
  

עדר הסכמה, יתמנה הבורר ע"י שר ידי הצדדי� בהסכמה. בה�הבורר ימונה על  )6(  
התשתיות הלאומיות ו/או ע"י מי שיכה� באותה העת כראש המינהל לפיתוח 

  .תשתיות ביוב
  

מובהר ומודגש, כי מינוי הבורר וקיו� הליכי הבוררות יעשו א* ורק לאחר   )7(  
קבלת "תעודת השלמה" לפרויקט, כמפורט לעיל, או לאחר ביטול החוזה 

  לעיל. ב' 2כאמור מסעי� 
  

  .1968 –הוראות פרק זה דינ� כדי� הסכ� בוררות על פי הוראות חוק הבוררות   )8(  
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  הספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי     �פ ר ק   י"ד     
  
  

  הגדרות (לעניי& פרק י"ד)  2.79
  

  בפרק זה (א� אי� פירוש משתמע מהקשר הדברי�):  
  

מכונה, התק�, מכשיר, חלק  הציוד המכני והחשמלי, לרבות כל    "הציוד"  
מכונה, חומר ודבר טובי� אחר, אשר יש לספקו ולהתקינו לפי 

  חוזה זה, ולמעט ציוד הקבל�.
  

ציוד המוצע על ידי הקבל� כשווה ער* לציוד המופיע במפרטי�   "ציוד שווה ער�"  
  ובתוכניות.

  
כלל הציוד שעל הקבל� לספקו, והעבודה שעליו לעשותה לש�     "העבודה"  

  קנת הציוד, בהתא� לחוזה.הת
  

כל מכונה, מכשיר, התק�, מתק� זמני או דבר אחר הדרוש     "ציוד הקבל&"  
לביצוע העבודות, א* שאינו נשאר או מיועד להישאר חלק 

  "הפרויקט" או הציוד.
  

אותו חלק משכר החוזה, המתייחס לציוד או לעבודה הנדוני�      "הער� שבחוזה"  
מיקומו, בעבודה שנעשתה בו בהתחשב במצבו של הציוד, ב

ובגורמי� רלוונטי� אחרי�, ובלי להתחשב בשינויי� שחלו 
  במחיר העבודות, לאחר חתימת החוזה.

  
  ציוד שווה ער� –פיקוח, בדיקות ופסילה בעת הייצור   2.80

  
א� ברצו� הקבל� להציע ציוד שווה ער* ו/או להתקי� ציוד כנ"ל, עליו לקבל   )1(  

ב מאת המתכנ� ו/או המזמי�. על הקבל� לצר� את כל לכ* אישור מוקד� בכת
המסמכי� הדרושי� המעידי� על הציוד כהיותו "שווה ער*" לנדרש בתוכניות 

  ובמפרטי�.
  

מובהר בזאת, כי הקובע היחידי לגבי אישור לציוד שווה ער* הינו המתכנ�     
  בלבד.

  
ק, לבחו� ולנסות המהנדס יהיה רשאי, בכל עת סבירה במש* ייצור הציוד, לבדו  )2(  

בחצריו של הקבל� את טיב החומרי� והמלאכה, המשמשי� בייצור כל הציוד 
שיש לספקו לפי החוזה, וכ� את אופ� פעולתו, וא� הציוד או חלק ממנו מיוצר 
שלא בחצריו של הקבל�, ישיג הקבל� למהנדס את רשות הבדיקה, הבחינה 

קבל�. בדיקה, בחינה וניסוי, והניסוי, כאמור, כאילו מיוצר הציוד בחצריו של ה
  כאמור, לא יפטרו את הקבל� מכל חובותיו לפי החוזה.

  
הקבל�, לאחר שנוע1 במהנדס, יודיע למהנדס הודעה מוקדמת בזמ� סביר על   )3(  

היו� והמקו�, בה� יהיה הציוד מוכ� לניסוי כמותנה בחוזה, וא� המהנדס לא 
ל� בהודעתו הנ"ל, יהיה הקבל� יופיע במקו� שציי� הקבל� וביו� אותו נקב הקב

רשאי לבצע את הניסויי�, אשר ייחשבו כאילו בוצעו בנוכחות המהנדס, ויעביר 
  רות כדי�, המעידות על תוצאות הניסויי� שנעשו.שמיד למהנדס תעודות מאו

 
שעות לפני המועד  24המהנדס יודיע לקבל� על כוונתו להיות נוכח בניסויי�     

  שנקבע לכ*.
  

המשנה שלו, יספק �נדרשי� בחוזה ניסויי� בחצר של הקבל� או של קבל�כאשר   )4(  
האד�, החומרי�, החשמל, הדלק, �הקבל� ללא תשלו� את כל העזרה, כוח

המתקני� והמכשירי� כפי שנחו1 וכפי שאפשר לדרוש באורח סביר לש� 
  ביצוע� היעיל של הניסויי�.
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זכרי� בסעי� זה, יודיע על כ* שוכנע המהנדס שציוד כלשהו עמד בניסויי� המו  )5(  

  בכתב לקבל�.
  

החליט המהנדס, אחרי בדיקתו, בחינתו וניסויו של כל הציוד, שאותו ציוד או   )6(  
חלק ממנו פגו� או אינו עומד בדרישות החוזה, יהא הוא רשאי לפסול אותו 
ציוד או חלק ממנו וימסור לקבל� הודעה על כ* תו* זמ� סביר, במנותו באותה 

  את הסיבות אשר גרמו לפסילת הציוד כאמור.הודעה 
  

(ניסוי הציוד ע� השלמתו) יחולו ג� על  2.82) בסעי� 5הוראות סעי� קט� (  )7(  
  הבדיקה, הבחינה והניסוי המבוצעי� לפי סעי� זה.

 
 פגמי( לפני קבלת הציוד ע"י המזמי&  2.81

  
קבל ע"י א� יחליט המהנדס ביחס לכל חלק או קטע של העבודות שטר� נת  )1(  

המזמי�, בכל עת שהיא, שעבודה שנעשתה או ציוד שסופק ע"י הקבל� או כל 
משנה שלו פגו� או אינו �משנה שלו או חומר שישמש לקבל� או לקבל��קבל�

מתאי� לדרישות החוזה, או שאותו חלק או קטע של העבודות פגו� או אינו 
ל חשבונו את ממלא את דרישות החוזה, רשאי המהנדס להורות לקבל� לתק� ע

כל הפגמי� שהצביע עליה� (פגמי� ייכללו את כל המקרי� המנויי� לעיל, 
ולעניי� זה יהא מספיק א� המהנדס יצביע על פג� באופ� כללי, והקבל� יהיה 

  חייב לחפש ולמצוא את עצ� הפג�).
  

א� המהנדס הודיע לקבל� בכתב בהקד� האפשרי על ההחלטה האמורה,   )2(  
רשות הקבל� במידת הצור*, והקבל� לא תיק� את הפגמי�, והעמיד את הציוד ל

רשאי המזמי�, בתנאי שיעשה זאת ללא דיחוי בלתי סביר, לנקוט על חשבו� 
הקבל�, את האמצעי� לתיקו� המצב, אשר ייראו לו סבירי� בנסיבות הקיימות. 
כל ציוד שיספק המזמי� במקו� ציוד פגו� יתאי� לדרישות החוזה ויושג 

ירי� ובמידת האפשר בתנאי תחרות. הקבל� יהיה רשאי לקחת במחירי� סב
ולהשאיר לעצמו כל ציוד, אשר המזמי� החלי� אותו על חשבו� הקבל�. שו� 

  דבר האמור בסעי� זה לא ישפיע על כל תביעה של המזמי�.
  

  ניסוי הציוד ע( השלמתו  2.82
  

ה ציוד מוכ� ימי� מראש על התארי*, בו יהי 21הקבל� יודיע למהנדס בכתב   )1(  
ימי�  10לניסויי� ע� השלמתו. א� לא הוסכ� אחרת יתקיימו הניסויי� תו* 

  מאותו תארי*, ביו� או בימי� שעליו או עליה� יודיע המהנדס לקבל� בכתב.
    
לא קבע המהנדס מועד לניסויי� לאחר שנתבקש לעשות כ�, ולא נכח בזמ� או   )2(  

רי� יהיה הקבל� רשאי לפעול במקו� שנקבעו כדי� לביצוע הניסויי� האמו
  בהעדר המהנדס ואות� הניסויי� ייחשבו כניסויי� שבוצעו בנוכחות המהנדס.

  
א�, לדעת המהנדס, חל עיכוב יתר בניסויי� יהיה הוא רשאי להורות לקבל�   )3(  

ימי� מקבלת ההודעה האמורה,  10בהודעה בכתב לבצע אות� ניסויי� תו* 
ד הימי� תו* עשרת הימי� האמורי� כפי והקבל� יבצע אות� ניסויי� באח

שיקבע אותו הקבל� ויודיע על כ* למהנדס. לא ביצע הקבל� את הניסויי� הנ"ל 
תו* פרק הזמ� הנקוב לעיל, יהיה המהנדס רשאי לבצע את הניסויי� בעצמו. כל 
הניסויי� שיבצע� המהנדס כאמור, יהיו על אחריותו ועל חשבונו של הקבל�, 

הקבל� שלא חל עיכוב יתר בניסויי�, ובמידה וכ� יהיו אות� אלא א� כ� הוכיח 
  ניסויי� על אחריות המזמי� ועל חשבונו.

  
  הקבל� ישא בהוצאות ביצוע הניסויי� ויביא� בחשבו� בהצעתו.  )4(  

  
לא עמד חלק כלשהו של העבודות בניסויי�, יחזרו על ניסוי אותו חלק, א� דרש   )5(  

זמ� סביר ובאות� תנאי� כבניסוי הראשו�,  זאת המהנדס או הקבל�, תו* פרק
כל ההוצאות הסבירות שנגרמו למזמי� בגי� הניסויי� ינוכו משכר החוזה 

  החוזרי�.
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  קבלת העבודות  2.83
  

מיד ע� השלמת העבודות בהתא� לחוזה (למעט דברי� קטני� שאינ�   )1(  
הקבל� משפיעי� על השימוש בעבודות למטרה לה ה� נועדו, ולמעט התחייבויות 

), ולאחר שעמדו בניסויי� הסופיי�, יוציא המהנדס תעודה (להל� 2.84לפי סעי� 
"תעודת קבלה"), אשר בה יאשר את התארי* בו הושלמו העבודות כנ"ל, עברו 
את הניסויי� האמורי� והמזמי� ייחשב כמי שקיבל את העבודות בתארי* של 

אישור לכ*  אותו אישור, ואול� לא יהיה בהוצאת תעודת קבלה משו�
  שהעבודות הושלמו מכל הבחינות.

  
) לסעי� זה על כל קטע, 1חולקו העבודות לשני קטעי� או יותר, יחול סעי� קט� (  )2(  

כש� שהוא חל על העבודות כול�. א� לפי הסכ� בי� המזמי� לקבל� נתקבל חלק 
כלשהו מהעבודות (שאינו מהווה קטע או מספר קטעי�) לפני קבלת שאר 

  וציא המהנדס תעודת קבלה לאותו חלק.העבודות י
  

א� בגלל מחדל מצד הקבל� לא הוצאה תעודת קבלה לכל חלקי העבודות תו*   )3(  
חודש ימי� מהתארי* שנקבע בחוזה להשלמת העבודות, או א� לא נקבע 
תארי* כזה תו* תקופת זמ� סבירה, יהיה המזמי� חופשי להשתמש בעבודות או 

תעודת קבלה, א� וכל עוד העבודות או חלק מה�, בכל חלק מה� שלגביו הוצאה 
אשר משתמשי� בו כאמור, ראויי� לשימוש במידה סבירה, וזאת בתנאי 
שתינת� לקבל� הזדמנות סבירה לנקוט בצעדי� הדרושי� כדי לאפשר הוצאת 

לא יחולו על כל חלק מהעבודות כל  2.28 �ו 2.27תעודת קבלה. הוראות סעיפי� 
  , כאמור בסעי� קט� זה.עוד משתמש בו המזמי�

    
א� בגלל כל מעשה או מחדל של המזמי� או של המהנדס, או של קבל� אחר   )4(  

המועסק ע"י המזמי�, יימנע מ� הקבל� לבצע את הניסויי� הנזכרי� בסעי� 
, ולא הוכח בינתיי� שהעבודות בעיקר� אינ� לפי החוזה, ייחשב המזמי� 2.82

ציא תעודת קבלה בהתא� ע� זאת, יהיה כמי שקיבל את העבודות והמהנדס יו
, 2.84) 1על הקבל� לבצע את הניסויי� האמורי� תו* התקופה הנזכרת בסעי� (
ימי�  14כאשר ידרוש זאת המהנדס וכפי שידרוש  בהודעה בכתב שתינת� 

) של 5וסעי� קט� ( 2.82) של סעי� 04 �) ו03), 02מראש, ויחולו סעיפי� קטני� 
נוספת אשר תיגר� לקבל� בגי� ביצוע הניסויי� לפי סעי� . כל הוצאה 2.80סעי� 

קט� זה תוס� לשכר החוזה, והדרישות לגבי הוצאות שיש להשיג� באות� 
ניסויי� יופחתו, תו* התחשבות סבירה בשימוש שהמזמי� עשה בעבודות לפני 

  ביצוע אות� הניסויי�.
 

  פגמי( אחרי קבלת העבודות  2.84
  

, שכל פג� או נזק בחלק כלשהו של העבודות, אשר הקבל� יהיה אחראי לכ*  )1(  
חודשי� אחרי קבלת אותו חלק, יתוק� מיידית לפי הפירוט  12יופיע תו* 
  כדלקמ�:

  
ליקוי בחומרי�, בטיב המלאכה או בתכנו� (למעט תכנו� אשר הכי�,   א.    

סיפק או פרט אותו המזמי�, ואשר הקבל� דחה את האחריות עליו 
  וראות המזמי� בנדו�);בכתב מיידית מקבלת ה

  
  החודשי� הנ"ל. 12כל מעשה או מחדל מצד הקבל� תו* תקופת   ב.    

  
הופיע פג� או נזק כאמור, יודיע על כ* המהנדס לקבל� בכתב, תו* דיו� בטיב   )2(  

הנזק או הפג�. החלי� או חידש הקבל� כל חלק של העבודות, יחולו הוראות 
חודש מיו� אותה החלפה או אותו  12סעי� זה על אותו חלק עד תו� תקופת 

  חידוש.
  

) לסעי� זה תואר* בתקופת 2( �) ו1החודשי� הנזכרת בסעי� קט� ( 12תקופת   )3(  
אפשר היה להשתמש בעבודות או אותו חלק � זמ� השווה לאותו זמ� אשר בו אי

  מה�, אשר בו הופיע פג� שעליו חל סעי� זה בגי� אותו פג�.
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הנ"ל תו* פרק זמ� סביר, יהיה המזמי� רשאי לעשות  לא תוק� הפג� או הנזק  )4(  
  את העבודה הדרושה על חשבו� הקבל� ועל אחריותו של הקבל�.

  
א� טיב� של ההחלפות או החידושי� הוא כזה העלול להשפיע על יעילות   )5(  

העבודות או כל חלק מה�, רשאי יהיה המזמי� לדרוש מהקבל� בכתב שיבצע את 
(ניסויי� ע�  2.82רה זה יבוצעו הניסויי� כנאמר בסעי� ניסויי� בציוד, ובמקה

  השלמת העבודות).
  

תנאי� אלה יחולו על כל הבדיקות, ההתאמות, ההחלפות והחידושי� אשר   )6(  
  הקבל� יבצע� לפי סעי� זה, וכ� על כל הניסויי� הנחוצי� בקשר לכ*.

  
ות המשתמעי� חובתו של הקבל� לפי סעי� זה תבוא במקו� כל תנאי או אחרי  )7(  

או  2.83מכל חוק אשר לתיאור של חלק כלשהו מהעבודות שנתקבל לפי סעי� 
לה הוא נועד, ומלבד אשר נאמר  ביחס להתאמתו של כל חלק כזה למטרה
משנה, סוכ� או עובד שלו, אחראי �בסעי� זה לא יהיה הקבל� ולא יהיה כל קבל�

ו פג� בכל חלק כזה, או לפי חוזה או בנזיקי� או בכל אופ� אחר, בקשר לנזק א
לכל פגיעה, נזק או הפסד אשר נית� לייחס� לפג� או לנזק האמורי�. לצור* 

המשנה שלו, �סעי� קט� זה, הרי הקבל� קשור בחוזה מטעמו ומטע� קבלני
עובדיו וסוכניו והניסיו� שלה�. שו� דבר האמור בסעי� זה לא יגרע מאחריותו 

זה ביחס לכל חלק של העבודות שטר� של תנאי החו �2.28 של הקבל� לפי סעי
  נתקבל ע"י המזמי�.

  
, תהיה לקבל� זכות הגישה 2.75עד להוצאת התעודה על ביצוע החוזה לפי סעי�   )8(  

בכל שעות העבודה הסבירות, על חשבונו ועל אחריותו הוא, בי� א� בעצמו ובי� 
י כח מוסמ* אשר שמו נמסר קוד� לכ� למהנדס בכתב, לכל חלק�א� ע"י בא

העבודות לש� בדיקת עלות� ולכל הדו"חות על פעולת� לצור* בדיקת אות� 
  דו"חות והעתקת פרטי� מתוכ�.

  
בכפיפות להסכמת המהנדס, רשאי יהיה הקבל� לערו* על חשבונו ועל אחריותו     

  הוא כל ניסוי אשר ימצא אותו כרצוי.
  

  שינויי(  2.85
  

ויי�" יחולו בהתאמה ג� על בפרק ח' "שינ 2.66עד  2.59הוראות סעיפי�   )1(  
  לעיל. 2.79העבודות כהגדרת� בסעי� 

  
א� החליט המהנדס על שינוי כלשהו בעבודות, עליו להודיע על כ* לקבל� בכתב   )2(  

  בעוד מועד, כדי לאפשר לו לעשות את הסידורי� המתאימי�.
  

א� הקבל� יהיה סבור, ששינוי כזה ימנע ממנו קיו� התחייבות כלשהי   )3(  
ייבויותיו לפי החוזה, יודיע על כ* למהנדס בכתב, והמהנדס יחליט מיד מהתח

א� יש לבצע את אותו השינוי וא� לאו. א� המהנדס יחזור ויאשר את הוראתו 
מהנדס יראה זאת כמוצדק. כל עוד שהבכתב, תשונה אותה התחייבות במידה 

  לא חזר ואישר המהנדס את הוראתו בכתב, תיחשב כאילו לא ניתנה.
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  דינת ישראלמ
  משרד התשתיות הלאומיות

  ה מ י נ ה ל    ל פ י ת ו ח    ת ש ת י ו ת    ב י ו ב
  
  

  מ ס מ כי   מ כ ר ז  /  ח ו ז ה   ל ב י צ ו ע   ע ב ו ד ו ת   ב י ו ב
  
  
  

  כ  ל  ל  י   –   כ ר �    א' 
  
  

  מפרט כללי לעבודות   –  ) 3חלק    (
  
  

  מוקדמות   –   300פרק 
  

  עבודות עפר   –   301פרק 
  

  עבודות בטו�   –   302פרק 
  

  צינורות בטו�   –   303פרק 
  

  צינורות פלדה   –   304פרק 
  

  צינורות פי.וי.סי. קשיח   –   305פרק 
  

  HDPEצינורות   –   306פרק 
  

 G.R.Pצינורות צ.מ.ש.   –   307פרק 
  

  עבודות מסגרות   –   308פרק 
  

  תציפוי לאיטו� שטחי� ביריעות גמישו   –   309פרק 
  

  צילו� במעגל סגור של פני� צינורות   –   310פרק 
  

  עבודות צביעה   –   311פרק 
  

  הספקת ציוד מכני והתקנתו   –   312פרק 
  

  שיטות מכרז להקמת מכוני טיהור שפכי�  –    313פרק 
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  3ח ל ק      –כ ר �   א'   
  

  תוכ�   הענייני�
  
  

  עמוד              מוקדמות – 300פרק 
  

  62          מסמכי החוזה      300.1
  62          תכולת המפרט      300.2

  המפרט הכללי והמפרט המיוחד    300.2.1  
  המפרט הכללי לעבודות בני�    300.2.2  

  63            תוכניות      300.3
  63      מפרטי� סטנדרטיי� ותקני�      300.4
  63        בעלות על מסמכי�      300.5
  63          תוכניות בדיעבד       300.6
  64          דות תחו� העבו      300.7
  64            חומרי�      300.8

  כללי    300.8.1  
  הספקת חומרי� ע"י הקבל�     300.8.2  
        חומרי� שהספקת� על המזמי�    300.8.3  
            הובלת חומרי�    300.8.4  

  66          ציוד הקבל�      300.9
  66          אמצעי זהירות      300.10
  66        הגנה נגד פגעי טבע      300.11
  67          הספקת מי�      300.12
  67          הספקת חשמל      300.13
  67  לוח זמני�, תוכניות עבודה ודו"ח התקדמות      300.14

  לוח זמני� ותוכניות העבודה  300.14.1  
          דו"ח התקדמות עבודה  300.14.2  
  התמורה  300.14.3  
  68      מבני� לנוחיות המהנדס והמפקח      300.15
  68          קבלני� אחרי�      300.16

  ו� ע� קבלני� אחרי�תיא  300.16.1  
          קבלני משנה מתמני�  300.16.2  
  קבלת ציוד ושמירתו  300.16.3  
  69          חציית מתקני�      300.17

  כללי  300.17.1  
  חציית כבישי� ומדרכות  300.17.2  
    חציית קווי צינורות, כבלי חשמל, טלפו� וכד'  300.17.3  
  התשלו� לחציית מתקני�  300.17.4  
  71    בי� ותאי בקרה קיימי�עבודה בבי      300.18
  71          עבודת לילה      300.19
  72          שלבי ביצוע      300.20
  72            גדרות      300.21
  72          מדידה וסימו�      300.22

  נקודות קבע   300.22.1  
  מדידה וסימו� של תוואי� ומבני�  300.22.2  
        מדידות לצרכי חישוב כמויות  300.22.3  
  אחריות הקבל�  300.22.4  
  התמורה לעבודות מדידה וסימו�  300.22.5  
  74        אופני מדידה ותשלו�      300.23

  
  

  עבודות עפר – 301פרק 
  

  75            כללי      301.1
  הגדרות וסיווג החומר    301.1.1  
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  ניקוי השטח    301.1.2  
  חישו�    301.1.3  
          דר* לאור* התוואי    301.1.4  
  רטיבותשמירה על "פרויקט" במצב יבש וללא     301.1.5  
          שימוש בחומרי נפ1    301.1.6  
          טיפול בחומר חפור    301.1.7  
  סילוק חומר מיוחד    301.1.8  
  עבודות עפר בשטחי� עירוניי�    301.1.9  

  79      חפירת תעלות להנחת צינורות      301.2
  כללי    301.2.1  
          חפירה באדמה רגילה    301.2.2  
  חציבה בסלע    301.2.3  
  במקומות מוגבלי�חפירה     301.2.4  
  ריפוד תחתית התעלה    301.2.5  
  שבירת כבישי� ופירוק מדרכות    301.2.6  
        קידוחי� אופקיי� לצינורות מג�    301.2.7  

  81          חפירה למבני�      301.3
  82      חפירה לתעלות פתוחות ולאגני�      301.4
  82      חפירה במחפרות (אתרי שאילה)      301.5
  83          מילויי עפר      301.6

  סיווג המילויי�    301.6.1  
          חומרי� למילוי מהודק    301.6.2  
          הציוד להידוק העפר    301.6.3  
      בדיקת הצפיפות של מילוי מהודק     301.6.4  
  נטילת מדגמי� ממילוי מהודק    301.6.5  
            הכנת תשתית    301.6.6  
  ביצוע המילוי המהודק    301.6.7  
          מילוי מהודק בסוללות    301.6.8  
        מידת הצפיפות של מילוי מהודק    301.6.9  

  87        כיסוי קווי צינורות      301.7
  כללי    301.7.1  
  תנאי� מיוחדי� לכיסוי כל הקווי�    301.7.2  

  87        מילוי חוזר למבני      301.8
  87      מדידה ותשלו� לעבודות עפר      301.9

  כללי    301.9.1  
  חפירת תעלות לצינורות    301.9.2  
        עבודות נוספות בתעלות לצינורות    301.9.3  
  חפירה למבני�    301.9.4  
        חפירה לתעלות פתוחות ולאגני�    301.9.5  
  חפירה במחפרות (אתרי שאילה)    301.9.6  
  הידוק המילוי בתעלות לצינורות ומסביב למבני�    301.9.7  
  מצע מהודק    301.9.8  
  מילוי מהודק בסוללות    301.9.9  
            רגיל מילוי  301.9.10  
  עבודות בנוכחות מי תהו�  301.9.11  

  
  

  עבודות בטו� – 302פרק 
  

  91            כללי      302.1
  91          סוג הבטו�      302.2
  91          הכנות ליציקה      302.3
  91          רשימת הבטו�      302.4
  92          תבניות לקירות      302.5
  92        דמי בדיקת מדגמי�      302.6
  92          מגרעות וחורי�      302.7
  93  קרקעיי� בביטומ� ח��ציפוי שטחי בטו� תת      302.8
  93          שוחות בקרה      302.9
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  94          תפרי� בבטו�      302.10
  כללי  302.10.1  
  תפרי התפשטות  302.10.2  
            תפרי עבודה  302.10.3  
  96          מדידה ותשלו�      302.11

  כללי  302.11.1  
  עטיפות ומצעי� לצינורות  302.11.2  
  שוחות בקרה  302.11.3  
          אלמנטי� מבטו� טרו�  302.11.4  
  קרקעיי� בביטומ��ציפוי שטחי בטו� תת  302.11.5  
  תפרי� בבטו�  302.11.6  

  
  

  צינורות בטו� – 303פרק 
  

  98          טיב הצינורות      303.1
  98        הספקת צינורות מבטו�      303.2
  98        הובלה וטיפול בצינורות      303.3
  98          הנחת צינורות      303.4
  99          חיבורי צינורות      303.5

  חיבורי מצמדת    303.5.1  
  תקע�חיבורי שקע    303.5.2  
        חיבורי� ע"י אט�    303.5.3  

  100          מילוי חוזר      303.6
  100      בדיקות הקווי� לאטימות      303.7

  בדיקה הידרוסטטית לדליפה החוצה    303.7.1  
        בדיקת אטימות לדליפה פנימה    303.7.2  

  100          תושבות בטו�      303.8
  101      מדידה ותשלו� לצינורות הבטו�      303.9

  
  

  צינורות פלדה – 304פרק 
  

  102            כללי      304.1
  102        הנחת צינורות וריתוכ�      304.2
  102        בדיקות לח1 ואטימות      304.3
  102      מדידה ותשלו� לצינורות פלדה      304.4

  הנחת צינורות    304.4.1  
        השחלת צינורות בצינורות מג�    304.4.2  

  103 צביעת אביזרי� וצנרת שפכי� וקולחי�, הגלויי� לעי�      304.5
  
  

  צינורות פי.ו.סי. קשיח – 305פרק 
  

  104            כללי      305.1
  104  טיב צינורות עשויי� פוליוויניל כלורי קשיח      305.2
  104        הובלה פריקה ואחסו�      305.3
  104          תקנההנחה וה      305.4
  104          חיבור צינורות      305.5
  105      מילוי החפירה וכיסוי צינורות      305.6
  105        עיגו� צינורות פי.וי.סי.      305.7
  105      בדיקות שונות ובדיקות לח1      305.8
  105      מדידה ותשלו� לצינורות פי.ו.סי.      305.9
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  )HDPE )PolyEthylene High Densityהתקנת צנרת    �   306פרק 
  

    106            כללי      306.1
  106  ספק הצינורות וקבל� המשנה לבצוע העבודה      306.2
  HDPE   106תנאי� לבצוע עבודות התקנת צנרת       306.3
  107        תכונות הצינורות      306.4
  108    הובלה, פריקה ואחסנה באתר העבודה      306.5
  108      תוכנית פריסת הצינורות וזיהויי�      306.6
  108          חפירה, מלוי      306.7
  109        בטיחות באתר העבודה      306.8
  109          הנחת הצינורות      306.9
  109          שיטות הריתו*      306.10

              כללי  306.10.1  
          Butt Fusionריתו* פני�   306.10.2  
        Fusion Electroריתו* חשמלי   306.10.3  
  112          בקרת איכות      306.11
  112        ביקורת לפני התקנה      306.12
  113        ביקורת בזמ� התקנה      306.13
  113          אמינות הריתו*      306.14
  113      ריתוכי פני� –ביקורת חזותית       306.15
  114      ריתו* פני� –בדיקות הרס       306.16
  114      ריתו* חשמלי –בדיקות חזותיות       306.17
  114      בדיקת לח1 לאחר התקנה      306.18
  115          כשל ותיקו�      306.19
  115        אישור התקנת הצינורות      306.20
  115  נורות לצורכי תשלו�ימדידת עומק קווי הצ      306.21
  115      נורותיתחולת המחירי� לקווי הצ      306.22
  116          שסתומי אויר      306.23
  H.D.P.E        116חיבור לצנרת       306.24
  116          עמודי סימו�      306.25
  116      רשת סימו� לזיהוי קווי� טמוני�      306.26

  
 G.R.Pצינורות צ.מ.ש.    �   730פרק 

  
    G.R.P(  117הספקה והתקנה של צינורות צמ"ש (      307

  117        אופני מדידה ותשלו�      307.1
  

  עבודות מסגרות – 830פרק 
  

  118            כללי      308.1
  118          החומרי�      308.2
  118          טיב המלאכה      308.3
  118        הכנת חלקי המסגרות      308.4
  118          חיבורי ריתו*      308.5
  119          חיבורי לולבי�      308.6
  119            שיבוב      308.7
  120      עיבוד והתאמת חלקי� מכניי�      308.8
  120            הרכבה      308.9
  120    קביעת עבודות מסגרות ב"פרויקט"      308.10
  121            צביעה      308.11
  121      מדידה ותשלו� לעבודות מסגרות      308.12

  
  

  ציפוי שטחי�, לש� לאיטו�, ביריעות גמישות – 930פרק 
  

  122            כללי      309.1
  122          חומרי ציפוי      309.2
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  סוג היריעות    309.2.1  
  תפרי� שנעשי� בבית החרושת    309.2.2  
      תעודות ואישורי� לטיב החומרי�    309.2.3  

  123          עותאריזת הירי      309.3
  123    הוראות היצר� והכנת תוכניות ע"י הקבל�      309.4
  123          הכנת תשתית      309.5
  124          ביצוע הציפוי      309.6

        הנחת היריעות    309.6.1  
            תפרי שדה    309.6.2  

  124            בדיקות      309.7
  בדיקת היריעות בבית החרושת    309.7.1  
            בדיקות שדה    309.7.2  
  דליפה מותרת    309.7.3  

  125            ניקוי      309.8
  125          אחריות הקבל�      309.9

  
  

  צילו� במעגל סגור של פני� הצינורות – 103פרק 
  

  126            כללי      310.1
  126          ביצוע העבודה      310.2

  שטיפה    310.2.1  
  עיתוי העבודה    310.2.2  
          מהל* ביצוע    310.2.3  
  תיעוד    310.2.4  

  127          תיקו� מפגעי�      310.3
  127          הצגת ממצאי�      310.4

  קלטת וידאו    310.4.1  
  דו"ח צילו�    310.4.2  

  127          אחריות הקבל�      310.5
  
  

  עבודות צביעה – 131פרק 
  

  128            כללי      311.1
  נוהל לצביעת אביזרי� וצנרת שפכי� וקולחי�      311.2

  128          הגלויי� לעי�      
  
  

  פקת ציוד מכני והתקנתוהס – 231פרק 
  

  129            כללי      312.1
  הגדרות    312.1.1  
  תחולת המפרט    312.1.2  
  תיאור הציוד    312.1.3  
  פרטי ההצעה    312.1.4  
  חלופות ושינויי�    312.1.5  
              תוכניות    312.1.6  
        הדרכת עובדי�, הוראות תפעול    312.1.7  
      ביצוע העבודההספקת שירותי� וכלי� לאחר גמר     312.1.8  

  132          הספקת הציוד      312.2
  כללי    312.2.1  
          טיב החומרי� והייצור    312.2.2  
              גימור    312.2.3  
  אריזה, סימו�, משלוח    312.2.4  

  135      הוראות כלליות –התקנת ציוד       312.3
  הובלה ושינוע של ציוד מכני    312.3.1  
            כלי הרמה ושינוע    312.3.2  
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  אחסנת הציוד    312.3.3  
  מיקו� הציוד    312.3.4  
  עיגו� ביסודות    312.3.5  
            ניקוי החלקי�    312.3.6  
  חיבורי הצנרת    312.3.7  
  הפעלת ניסיו�    312.3.8  
  השלמת צבע הציוד ותיקונו    312.3.9  

  137      התקנת צמדות אופקיות מוכנות      312.4
  כללי    312.4.1  
  ודהעמדת הצמדה על היס    312.4.2  
          איזו� גל המשאבה    312.4.3  
  הכוונת המצמד    312.4.4  
          בדיקת יישור המצמד    312.4.5  

  138      הרכבת הצמדה האופקית באתר      312.5
              כללי    312.5.1  
  איזו� המשאבה    312.5.2  
  התקנת המנוע    312.5.3  
  יישור המצמד    312.5.4  
  חיזוק המנוע ע"י ברגי�    312.5.5  

  grouting(          139יוס (ד      312.6
  ההכנה    312.6.1  
  דייס צמנט רגיל    312.6.2  
            דיס ע� אגרגט    312.6.3  
  גמר הדיוס    312.6.4  

  140        בקרה סופית של היישור      312.7
  השיטה והביצוע    312.7.1  
            מועדי הביצוע    312.7.2  
  כיוו� הסיבוב    312.7.3  
  בדיקה אחרי הפעלת ניסיו�    312.7.4  

  141          משאבות אנכיות      312.8
  כללי    312.8.1  
  פיקוח ואישור המהנדס    312.8.2  
          התקנת המשאבה    312.8.3  

  142          הפעלה ואחריות      312.9
    כללי    312.9.1  
  הפעלה ניסיונית    312.9.2  
          קביעה ע"י פיני�    312.9.3  
  אחריות הקבל�    312.9.4  
  143      נותהתקנת יחידות ציוד שו      312.10

  התקנת דיזל גנרטור  312.10.1  
            מרסקי�  312.10.2  
  מאווררי�  312.10.3  
  143          מדידה ותשלו�      312.11

  המדידה  312.11.1  
  הספקת הציוד  312.11.2  
  התקנת הציוד  312.11.3  

 
  

  514      שיטות מכרז להקמת מכו� טיהור שפכי� – 331פרק 
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  מפרט כללי    �    3חלק   
  

  
  מוקדמות   �   300פרק 

  
  

  מסמכי החוזה  300.1
    
  של מסמכי החוזה, הכוללי�:  3מפרט זה הוא חלק   

  
  כר� א'  
    
  מידע והוראות למשתתפי� במכרז   � 1חלק   
  ידי הקבל��תנאי החוזה לביצוע "הפרויקט" על � 2חלק   
  המפרט הכללי   � 3חלק   

  
  כר� ב'  

  
  המפרט המיוחד � 4חלק   
  הכמויותכתב(י)  � 5חלק   
  טפסי המכרז והחוזה � 6חלק   
  מכני � פירוט הציוד האלקטרוני � 7חלק   
  כל המסמכי� הנוספי�, המהווי� ו/או יהוו חלק ממסמכי המכרז � 8חלק   

  
  כר� ג'  

  
  התוכניות – 9חלק   

  
   תכולת המפרט  300.2

  
  המפרט הכללי והמפרט המיוחד  300.2.1

  
מכני   �הנדסה האזרחית והציוד האלקטרוניהמפרט הכללי הזה יחול על כל עבודות ה  

  המבוצעות במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.
, ואשר יבוא 4נוס� למפרט הכללי יכיל כל חוזה את המפרט המיוחד הנתו� בנפרד בחלק   

כהשלמה ו/או כשינוי למפרט הכללי , לפי הצור*, בכל מקרה ומקרה. כל דרישה, 
את האמור במפרט הכללי, או השונה ממנו, תהיה  המופיעה במפרט המיוחד והנוגדת

  מחייבת. 
  

  בכל מקו�, בו מופיעה המילה "מפרט", ללא הגדרה נוספת, במסמ* ממסמכי החוזה,   
  הכוונה למפרט הכללי והמפרט המיוחד ג� יחד.  

  
  המפרט הכללי לעבודות בניי&  300.2.2

  
ות והתנאי� שבפרקי� חלק מ� העבודות שבחוזה זה יבוצעו לפי התיאורי�, הדריש  

משרדית �המתאימי� של "המפרט הכללי לעבודות בניי�", שהוצא ע"י הועדה הבי�
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחו�, משרד העבודה ומשרד השיכו� (להל�: "המפרט 
לעבודות בניי�"), ובזה נקבע, שאות� חלקי� של "המפרט לעבודות בניי�", המוזכרי� 

מהווי� חלק מהחוזה, א� שאינ� מצורפי� בפועל למסמכי  במפרט (הכללי או המיוחד),
  החוזה.    

  
משרדי מתעדכני� מעת לעת, הרי על הקבל� �מאחר והפרקי� השוני� של המפרט הבי�  

  להתייחס בכל מקרה להוצאה האחרונה של הפרקי� המתאימי�.
  

המפרט הכללי והמפרט המיוחד באי� להשלי�, להוסי� או לשנות את "המפרט   
  ודות בניי�" באות� חלקי� שצויינו במפורש בפרקי� להל�.לעב
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א� לא צויי� במפורש, שהעבודה תיעשה בהתא� ל"מפרט לעבודות בני�", יש לבצעה א*   
  ורק לפי התיאורי� שבמפרט זה.

  
התאמה בי� הוראות "המפרט לעבודות בניי�"  לבי�  � בכל מקרה של שוני, סתירה, או אי  

ות או בכתב הכמויות, יהיה כוח� של מפרט  זה, התוכניות האמור במפרט זה, התוכני
  על כוחו של "המפרט לעבודות בניי�". פי�וכתב(י) הכמויות עדי

  
בכל מקו� בו כתוב ב"מפרט לעבודות בניי�", "המשרד" או "הממשלה", יש לקרוא   

  ."המזמי�""המנהל", או 
  

ת בניי�", יש לפרש את באות� פרקי� שבה� ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודו  
המילה "מפרט" כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט המיוחד וה"מפרט לעבודות בניי�" 

  ג� יחד.
  

  תוכניות  300.3
  

כל העבודות יבוצעו בהתא� לתוכניות המצורפות למסמכי המכרז, ולכל תוכניות   
  שיומצאו לקבל� ע"י המהנדס מזמ� לזמ� תו* התקדמות העבודה.  נוספות, 

  
יות נוספות אלה (א� יהיו) ימציא המהנדס לקבל� בעוד מועד באופ� שיוכל  לבצע תוכנ  

  את העבודות המתוארות בה� כסדר� ולעשות את כל ההכנות עבור�. 
  

המהנדס יקבע בכל מקרה, א� ההכנות תלויות בהמצאת התוכניות, ומה הזמ� הדרוש   
  להכנות אלו. 

  
  מפרטי( סטנדרטיי( ותקני(  300.4

  
שראלי� (ת"י), מפרטי אספקה בהוצאת מכו� התקני� הישראלי, וכ� תקני� תקני� י  

אחרי� , מקומיי� או מחו"ל, הנזכרי� בחוזה, בי� א� צורפו לחוזה ובי� א� לאו, יהיו 
בעלי תוק� כאילו צורפו לחוזה בניסוח� המלא, וזאת בתנאי שבמקרה של סטייה או 

ת הוראה כלשהי בחוזה, יהיה  התאמה בנוסח המפרט הסטנדרטי או התק� לעומ�אי
  נוסח החוזה מכריע ויחשיבו את המפרט הנ"ל או התק� כאילו תוק� ע"י חוזה זה.

  
הקבל� יוכל להציע תקני� אחרי� במקו� אלה המוזכרי� במפרט, א� יוכיח לשביעות   

רצונו של המהנדס, שהעבודה המבוצעת או החומרי� המסופקי� לפי תקני� אלה ה� 
או טובי� יותר מאלה המבוצעי� או מסופקי� לפי התקני� הנתוני�  ער*�לפחות שווי
  במפרט זה.

בעל תק� הסמכות הבלעדית לאשר תקני� שווי ער* לציוד המובא מחו"ל ואשר אינו   
  בכפו� להסכמת "המזמי�". ישראלי הינה בידי המתכנ�

  
  בעלות על מסמכי(  300.5

  
יצוע העבודות לפי חוזה זה, יישארו המסמכי� והתוכניות, אשר יסופקו לקבל� למטרת ב  

רכוש המזמי� והקבל� יחזיר� לו בסיו� העבודות, כתנאי מוקד� למת� תעודת סיו� 
  .2של "תנאי החוזה לביצוע הפרויקט" בחלק  2.54החוזה, כמפורט בסעי� 

  
  תוכניות בדיעבד  300.6

  
ידו  תו* �על), שהוכנו As Madeלאחר השלמת "הפרויקט" יספק הקבל� תוכניות עדות (  

כדי עבודה ולאחר השלמתה, המראות את "הפרויקט" כפי שבוצע למעשה, ומידע נוס� 
שיידרש להפעלה והחזקה של "הפרויקט" בעתיד, כגו�: תוואי הקווי�, עומק כיסוי 

סוג, מידות ומקו� של מבני� וכד'. וכ� הצינורות, מידות צינורות וכבלי�, סוג האדמה, 
  בתוכניות הנ"ל טעוני� בדיקה ואישור של המפקח.  כל הפרטי� שיסמ� הקבל�

  
לש� הכנת תוכניות בדיעבד, יספק המהנדס לקבל� לפי דרישתו תוכניות שיסופקו על   

או גרסה מאוחרת יותר, ועליה� יסמ�  2002בגרסה  AutoCadגבי דיסקטי� בתוכנת 
  הקבל� את הנתוני� כנ"ל.
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ת למהנדס, ה� תנאי מוקד� למת� תעודת הכנת תוכניות בדיעבד ומסירת� בצורה מסודר  

  . 2של "תנאי החוזה לביצוע הפרויקט" בחלק  2.54סיו� החוזה כמפורט בסעי� 
  

עבור הכנת תוכניות בדיעבד לא ישול� בנפרד ותמורת� תהיה כלולה במחירי היחידות   
  של העבודות השונות הנקובי� בכתב(י) הכמויות.

  
עו על ידי מודד מוסמ* מטע� הקבל� וישאו את יבוצ (As Made)כל תוכניות העדות   

חותמת המשרד, חותמת המודד ומספר רישיו� המודד ויבדקו על ידי המפקח והמתכנ� 
  וישאו את חתימתו.

  
  תחו( העבודות  300.7

  
המפקח יקבע את תחו� העבודה בכל אתר, וכ� יקבע את רוחב רצועת הקרקע, בה מותר 

י צינורות וחפירת תעלות. כמו כ�, יסמ� המפקח יהיה לקבל� להשתמש לצור* הנחת קוו
  את השטח, בו רשאי הקבל� לרכז את ציודו, להקי� את מחסניו, לאכס� פועליו וכד'.

  
השטחי� והרצועות  הנ"ל ייקבעו בהתא� לצרכיו של הקבל�, והוא לא יורשה לחרוג   

עתו של בפעולותיו ובהקמת מבניו מכל סוג שהוא מחו1 לתחו� שנקבע עבורו. א� לד
הקבל� יידרש לו שטח נוס� לביצוע הפעולות הנ"ל או פעולות אחרות כלשה�, יהיה 

  הקבל� חייב להשיג את השטח הנדרש על חשבונו הוא.
  

הקבל� ישא בכל ההוצאות וישל� את כל הפיצויי�, דמי נזיקי� וקנסות במקרה של   
  גרימת נזק לרכוש זר מחו1 לתחו� כפי שנקבע לעיל.

  
  (חומרי  300.8

  
  כללי  300.8.1

  
המונח "חומרי�", פירושו: חומרי בניי�, מוצרי�, צינורות ואביזרי�, מגופי�, חומרי   

עזר כגו�: אטמי�, צבעי�, חומרי בידוד, אלקטרודות וכל חומר אחר, הנדרש לביצוע  
"הפרויקט" ולהשלמתו. כל האמור להל� בסעי� זה הינו תוספת והשלמה לפרק ה' של 

  ).2יצוע הפרויקט" (חלק "תנאי החוזה לב
  

המפרט הכללי והמפרט המיוחד באי� להשלי�, להוסי� או לשנות את "המפרט   
לעבודות בניי�" באות� חלקי� שצויינו במפורש בפרקי� להל�. א� לא צויי� במפורש, 
שהעבודה תיעשה בהתא� ל"מפרט לעבודות בניי�", יש לבצעה א* ורק לפי התיאורי� 

  שבמפרט זה.
  

רה של שוני, סתירה או אי התאמה בי� הוראות "המפרט לעבודות בניי�" לבי� בכל מק  
האמור במפרט זה, בתוכניות או בכתב(י) הכמויות, יהיה כוח� של מפרט זה, התוכניות 

  וכתב(י) הכמויות עדי� על כוחו של "המפרט לעבודות בניי�".
  

משלה" יש לקרוא בכל מקו�, בו כתוב ב"מפרט לעבודות בניי�", "המשרד" או "המ  
  . "המזמי�""מנהל", או 

  
באות� פרקי�, שבה� ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודות בניי�" יש לפרש את   

המילה "מפרט" כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט המיוחד וה"מפרט לעבודות בניי�" 
  ג� יחד.

  
  הספקת חומרי( ע"י הקבל&  300.8.2

  
  י�:על הספקת חומרי� יחולו הכללי� הבא  

  
  כ ל ל י  א.   
הקבל� יספק את כל החומרי�, פרט לאלה שעליה� נאמר בפירוש שיסופקו ע"י     

  המזמי�, בי� א� נאמר לגביה�, שעל הקבל� לספק� ובי� א� לא נאמר כ*.
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הקבל� יגיש לאישור המהנדס את שמות היצרני� ו/או הספקי�, מה� הוא     
ל� ישתמש רק בחומרי� מתכוו� להשיג את החומרי� לביצוע עבודות. הקב

שנבדקו ע"י המהנדס ונמצאו כשרי� לתפקיד�, ואול� אישור מקור החומרי� 
ו/או טיב� ע"י המהנדס או ע"י המפקח לא פוטר את הקבל� מאחריותו לטיב 

  ידו. �החומרי� ולעבודה המבוצעת על
המהנדס רשאי לדרוש בדיקה ואישור, על חשבו� הקבל�, ממעבדה מוסמכת     

ת המהנדס). על כל פריט או יחידת חומר שהקבל� עומד לספק, (לפי קביע
נדרשת בדיקה. כאמור, לא יובא החומר לאתר העבודות עד המצאת תוצאות 
הבדיקה. היה החומר באתר העבודות ונדרשה בדיקה כאמור, יופסק השימוש 
בחומר זה או לא יוחל בו עד להמצאת תוצאות הבדיקה. נדרשה בדיקה כאמור, 

ל� רשאי להמציא תעודה מקורית מיצר� החומר, או מספקו, וא� יהיה הקב
  הנתוני� בתעודה יענו על דרישות המהנדס יתבטל הצור* בבדיקה. 

הספקת�, הובלת�, אחסונ�, בדיקת�, כל ההוצאות לרכישת החומרי�,     
  טיפול בה� וכד' יהיו כלולות במחירי היחידות הנקובי� בכתב(י) הכמויות.    ה

  
  החומרי� השגת  ב.   
עצ� הגשת הצעת הקבל� לביצוע העבודות יש בה משו� התחייבות מצידו, כי     

כל החומרי� שהקבל� חייב לספק� נמצאי� ברשותו, או שהוא יכול להשיג� 
  ולהביא� לאתר העבודות במועד המתאי�.

  
  תחליפי�  ג.  
בכל המקרי�, בה� הוגדר החומר שבאספקת הקבל� לפי ציו� קטלוגי, ש�     

, תחליפי� מתאימי�, תכנ�� וכיו"ב, יהיה הקבל� רשאי להציע לאישור המהיצר
יאשר תחליפי� כאלה א� שוכנע בעליל, שהתחלי� הוא אומנ� בעל  מתכנ�וה

ידי הקבל�  � איכות שווה לזו של המוצר הנדרש או טובה ממנו. לא הוצע על
וצר תחלי�, או לא נית� אישור לתחלי� שהוצע, יהיה על הקבל� לספק את המ

  שנדרש מלכתחילה.
בשו� מקרה, כאשר התחלי� שאושר וסופק הינו יקר מהחומר המקורי שנדרש,     

  לא יהיה הקבל�  זכאי לכל תוספת מחיר.
 המתכנ� הינו המוסמ* היחידי לאשר או לדחות כל תחלי� המוצע על ידי הקבל�    

  בכפו� לאישור "המזמי�".
  

  חומרי( שהספקת( על המזמי&  300.8.3
  

י� שיסופקו ע"י המזמי� (א� יהיו כאלה), יימסרו לידי הקבל� במקו� שיצויי� חומר  
ימי� מראש על המועד, בו הוא  7). הקבל� יודיע למזמי� לפחות 4במפרט המיוחד (חלק 

מעוניי� לקבל לרשותו חומרי� אלה. ג� א� החומרי� יסופקו לקבל� בראש האתר, 
  כב.חובה על הקבל� לבדק� לפני העמסת� על כלי ר

הקבל� יבדוק את החומרי� המסופקי� ע"י המזמי�, ויוכל להודיע למהנדס על חומר   
פגו� או חומר שאינו מתאי� לדעתו לשימוש, אול� אחרי שקיבל לרשותו את החומרי�, 
הוא יהיה האחראי היחידי לטיב� ולשמירת� במצב תקי� וראוי לשימוש, וא� יתגלה  

בונו, לפי הוראות המפקח. לאחר שהקבל� קיבל איזה פג�, חייב הקבל� לתקנו על חש
את החומרי� מידי המזמי�, הוא ידאג להעמסת�, הובלת�, פריקת�, אחסנת�, 

  השמירה  עליה� והטיפול בה� בכל תקופת העבודה.
  

הקבל� ישא בכל האחריות א� ישתמש בחומרי� אשר אינ� מתאימי� לדרישות מפרט 
ודיע למהנדס כאמור וקיבל הוראה זה או א� יתקינ� ב"פרויקט", אלא א� ה

מהמהנדס בכתב להשתמש באות� חומרי� או להתקינ�. נפסלו חומרי� שסופקו 
ידי המזמי�, יספק המזמי� לקבל� חומרי� אחרי� במקו� הפסולי�. �לקבל� על

ההוצאות שנגרמו לקבל�, א� נגרמו, עקב פסילת חומרי� שסופקו ע"י המזמי�, יוחזרו 
  החוזה ועל פי קביעת המהנדס. לקבל� בכפיפות לתנאי

ידי המזמי� א* ורק לביצוע העבודות הכלולות � הקבל� ישתמש בחומרי�, שסופקו לו על  
  בחוזה, שעבור� קיבל את החומרי�.

הקבל� לא יחלי� חומרי� שסופקו לו, אלא א� קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת   
  המהנדס.

  
מרי� שבוצעה בפועל נטו, לפי ע� גמר ביצוע העבודה או במהלכה תימדד כמות החו  

שיטת המדידה המוגדרת במפרט הכללי, לעומת כמות החומרי� שמש* הקבל� 
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 3.0�יחשב קטע צינור הקט� מיפחת כמהמפעלי�, וכל כמות עודפת שנמשכה, כולל פחת (
העודפי� יוחזרו למחס� המזמי�. במידה ולא יחזיר הקבל� את העודפי� למחס�  �מ"א) 

לא ימציא שבל� אישור המזמי� על מסירת הצנרת לרשותו. במידה המזמי�, ימציא הק
הקבל� את האישור הנ"ל, יופחת ערכ� של החומרי� העודפי� מהחשבו� הסופי של 

יחס מדדי תשומות  ע"פהקבל� לפי ער* החומרי� ביו� הרכישה, מעודכ� למועד הניכוי 
נו ע"ח הקבל� ועלותו הבניה הידועי� ביו� הרכישה והניכוי. במילי� אחרות, הפחת הי

  במחירי היחידה עבור העבודה.
  

הקבל� יהיה חייב למיי� את החומרי� שנמסרו לו במקו� מסירת� ולכוונ� למקומות   
  העיבוד וההתקנה לפי הצור*.

  
  הובלת חומרי(  300.8.4

  
כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות, ה� להובלת חומרי� מהספקת המזמי� וה�   

רבות החזרת חומרי� למחס� המזמי�) ייעשו ע"י הקבל�, ותמורת� מהספקת הקבל� (ל
  תיחשב ככלולה במחירי� לעבודות השונות הנקובי� בכתב(י) הכמויות.

  
  מובנה לרבות ההעמסות, הפריקות, ההעברות, וכיו"ב. �הובלה   

  
  

  ציוד הקבל&  300.9
  

ה להשתמש רק הקבל� יספק את כל הציוד והכלי� הדרושי� לביצוע "הפרויקט" ויורש  
בציוד ובמכונות, אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע יעיל של העבודות. הקבל� 
ירחיק כל מכונה או חלק ציוד אשר לפי קביעת המפקח לא ימלאו את הדרישה הנ"ל 
ויחליפ� בציוד אחר, אשר ישביע את רצו� המפקח. הקבל� לא יהיה רשאי לקבל כל 

צאות או הפסדי� הקשורי� בהרחקת ציוד והחלפתו לפי פיצוי או תשלו� נוס� עבור הו
  המפורט בסעי� זה, א� א� הציוד שהחלפתו תידרש קיבל קוד� לכ� את אישור המפקח.

  
, רשימה מלאה של כל הציוד אשר בדעתו 6הקבל� יפרט בטופס, המיועד לכ* בחלק   

חשובי�  להשתמש בו בביצוע העבודות, בציינו את הטיפוס, הכמות, התפוקה ופרטי�
  משו.תאחרי� על יחידות הציוד השונות ועל חלקי העבודה שבה� יש

  
  אמצעי זהירות  300.10

  
הקבל� ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אד� באתר, או בסביבתו בעת   

ביצוע "הפרויקט" ויקפיד על קיו� כל החוקי�, התקנות וההוראות המתייחסי� 
נו הוא מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה לבטיחות. הקבל� יתקי� על חשבו

כדרוש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגר� בשל הימצאות� של בורות, 
ערימות עפר, או חומרי� ומכשולי� אחרי� באתר. מיד ע� סיו� העבודה בכל חלק של 

ר, ולסלק האתר חייב הקבל� למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערימות העפ
  מכשולי� העלולי� להישאר באתר כתוצאה מביצוע "הפרויקט".

  
הקבל� יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגר� לרכוש זר או לחיי אד� ובהמה, והמזמי�   

לא יכיר בשו� תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת, שומר המזמי� לעצמו 
א לוויכוח בי� התובע או התובעי� זכות לעכב תשלו� אות� הסכומי� אשר יהוו נוש

לוקי ילבי� הקבל�. את הסכומי� הנ"ל ישחרר המזמי� רק לאחר יישוב הסכסו* או ח
די� של בית המשפט או בוררות על פי מסמ* �הדעות בהסכמת שני הצדדי�, או לפי פסק

  סמכא.�בר
  

  הגנה נגד פגעי טבע  300.11
  

ל "הפרויקט" במש* תקופת הביצוע הקבל� ינקוט בכל האמצעי� הדרושי� כדי להג� ע  
 � ואחרי השלמת "הפרויקט", עד למסירתו לידי המזמי� מנזק אשר יכול להיגר� ע"י מי

גשמי�, שיטפונות, מי תהו�, מפולות אדמה, רוח, שמש, או תופעות אחרות. כל נזק 
 שנגר� ע"י כ*, בי� א� הקבל�, לפי דעתו, נקט באמצעי הגנה ובי� א� לא עשה כ*, יתוק�

  ע"י הקבל� בלי דיחוי ועל חשבונו, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
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  בלוח הזמני� במושג ימי� הכוונה לימי לוח.    
  
  הספקת מי(  300. 12

    
הקבל� יספק על חשבונו את כל המי� הדרושי� לביצוע "הפרויקט" ולשימוש עובדיו.   

וי הספקת מי� במידה ונית� הדבר, יורשה הקבל� להתחבר לנקודות מוצא מקו
עירוניי�, וזאת בתנאי שיתקי� שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבל� יעשה על 
חשבונו הוא את כל הסידורי� הדרושי� להעברת המי� למקו� השימוש בה�, כגו�: 
הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלי�, מיכלי� רזרביי�, מכוניות וכד'. את כל 

מי� ובהובלת� למקו� השימוש בה� לפי האמור ההוצאות הקשורות בהספקת ה
  מעלה, יכלול הקבל� במחירי היחידות הנקובי� הכתב(י) הכמויות.  

  
  הספקת חשמל  300.13

  
 �הקבל� יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזל  

גנראטורי� או התחברות לקווי חשמל הנמצאי� בסמו* לאתר, ויעשה את כל 
  ורי�, כגו�: קבלת אישורי� מחברת חשמל וכד', כל זאת באישור המפקח.הסיד

  
כל ההוצאות הקשורות בהספקת חשמל כנאמר לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובי�   

  בכתב(י) הכמויות.
  

  לוח זמני(, תוכנית עבודה ודו"ח התקדמות  300.14
  

  לוח זמני( ותוכנית העבודה 300.14.1
  

, 4חלק  �ל העבודות בהתא� לחוזה זה יצויי� במפרט המיוחד הזמ� הקצוב לביצוע כ  
ו/או במוס� חוזה. לוח הזמני�, אשר על הקבל� להכי� ולהגיש לאישור המהנדס על פי 

מבוסס על תקופת הזמ� במושגי ימי לוח בלבד, אשר  השל תנאי החוזה, יהי 2.16סעי� 
י� המוצע צרי* להיות הוקצבה עבור כל סוגי העבודות ושלביה� שבחוזה. לוח הזמנ

מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט, וילווה בהסברי� הנחוצי� ובתוכנית המפורטת של 
ארגו� עבודה, הכוללת מיקו� מבני הקבל�, רשימות כליו וציודו המכני, מספר הפועלי�, 
בעלי המקצוע, עובדי הניהול והפיקוח, קבלני משנה וציוד�, שיועסקו בעבודות הכלולות 

  בחוזה.
  

 10המהנדס יבדוק את לוח הזמני� ותוכנית הארגו� המוצעי�, ויחזיר� לקבל� תו*   
ימי� מיו� קבלת� ע� הערות ודרישות לשינויי� (א� יידרשו). הקבל� יכניס את כל 

ימי� מיו� קבלת ההערות. ההצעה  5�התיקוני� והשינויי� הנדרשי� לא יאוחר מ
  ובלעדי לביצוע העבודות.המתוקנת תאושר ע"י המהנדס ותשמש בסיס יחיד 

  
במסגרת לוח הזמני� הכללי יהיה על הקבל�, א� ידרוש זאת המהנדס, להקדי� ביצוע� 
של קטעי עבודה כגו� אלה החוצי� כבישי�, או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה 

  מקומות.
  

הקבל� יתחיל בעבודות לאחר אישור המהנדס לתוכנית הארגו�, תיאור דרכי הביצוע   
ח הזמני� המוצעי�, אלא א� המהנדס ירשה להתחיל לפני כ� בעבודות הכנה ולו

מסויימות. כל העיכובי� והפסדי הזמ�, שייגרמו לקבל� בגלל איחור בהגשת הצעותיו 
  לתוכנית הארגו� וללוח הזמני� המוצעי�, יהיו על חשבו� הקבל� בלבד.   

  
  דו"ח התקדמות עבודה 300.14.2

  
כנה, ובמש* כל תקופת ביצוע "הפרויקט", ישלי� הקבל� את החל מתחילת עבודות הה  

לוחות הזמני� ויעדכנ� בהתא� להתקדמות העבודה. הקבל� יכי� בנוס� לזה דו"חות 
 300.14.1שבועיי� וחודשיי�, וכ� דיאגרמות השוואה ללוח הזמני� המתואר בסעי� 

תקי� ויוחלפו לעיל. הלוחות והדיאגרמות יימסרו למפקח, למהנדס ולמזמי� בשני עו
  בקביעות לאחר עדכו�.
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  התמורה 300.14.3
  

כל הפעולות המפורטות בסעי� זה הינ� על חשבו� הקבל�, והתמורה עבור� כלולה   
  במחירי� לעבודות השונות בכתב(י) הכמויות.

  
  

  מבני( לנוחיות המהנדס והמפקח  300.15
  

המשרד יהיה לא הקבל� יקי� באתר העבודה משרד שדה לשימוש של המפקח. שטח   
מ"ר, והוא יכלול שולח� כתיבה ע� מגירות ומנעול, ארבעה כסאות, מתלה  10�פחות מ

לתוכניות, ארו� פלדה מצויד במנעול ומפתח וכל שאר פריטי הביצוע. הקבל� יהיה 
יומי ולתאורתו בחשמל או במנורות גז או �אחראי לשמירת ה"פרויקט" ולניקיונו היו�

שורות בהקמת המשרד הנ"ל וציודו, וכ� השמירה עליו "לוקס". כל ההוצאות הק
ואחזקתו, יהיו על חשבו� הקבל� ויראו אות� ככלולי� במחירי היחידה השוני�, ולא 
ישול� עבור� בנפרד. "הפרויקט" יישאר רכוש הקבל� , ועליו לפרקו ולסלקו מאתר 

  העבודה ע� השלמתה באישורו של המפקח ועל חשבו� הקבל�.
  

� טלפו� ופקס לשימוש האתר, הציוד הנ"ל ישמש ג� את המהנדס והמפקח הקבל� יתקי  
  ללא תשלו�.

  
  קבלני( אחרי(  300.16

  
  תיאו( ע( קבלני( אחרי( 300.16.1

  
, חייב הקבל� להביא בחשבו�, כי יתכ� ואפשרי 300.16.2בכפיפות לנאמר בסעי� קט�   

דות אחרות (לפי חוזי� שהעבודות לפי חוזה זה, ייעשו באותה תקופה שבה יבוצעו עבו
אחרי�) באתר "הפרויקט" או בקרבתו, כגו�: התקנת מערכת אספקת מי�, סלילת 
כבישי� ומדרכות, הקמת מבני� או התקנת קווי חשמל, טלפו� וכיו"ב, או התקנת ציוד 

  מכני במתקני שאיבה או טיהור שפכי� באתר.
  

או יהיו עשויות להפריע לה�, במידה ועבודות אחרות אלה ישתלבו בעבודות לפי חוזה זה   
יתא� המפקח בי� העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניה�, כדי לאפשר 
השלמת כל העבודות במינימו� של הפרעות ובאופ� היעיל והחסכוני ביותר עבור 
המזמי�. לש� כ* יהיה המפקח רשאי לחייב את הקבל� לשנות את סדרי עבודתו ולשנות 

של שלבי העבודות השונות, אפילו א� הדבר יגרו� לשינויי� בלוח  את מועדי הביצוע
  הזמני� המוסכ� והמאושר ע"י המהנדס.

    
יראו את הקבל� כאילו הביא בחשבו� בעת קביעת מחיריו, את כל ההפרעות והעיכובי�   

העלולי� לבוא כתוצאה מתיאו� הפעולות לפי סעי� זה, ולא יהיה זכאי לכל תוספת או 
כ*, אול� א� ידרוש המפקח שינוי בלוח הזמני� כתוצאה מתיאו� פעולות  פיצויי� בשל

באתר העבודות, ושינוי זה יגרו�, לדעת המפקח, להארכת תקופת הביצוע ביחס 
  לתקופה שנקבעה בחוזה, יהיה הקבל� רשאי לדרוש הארכה מתאימה של זמ� הביצוע.

  
  קבלני משנה מתמני( 300.16.2

  
ה זה, או סמו* לאותה עת, יצא מכרז להספקת הציוד א� בעת הוצאת המכרז לחוז  

המכני והחשמלי והתקנתו ב"פרויקט", והקבל� לא השתת� בו, או השתת� א* לא זכה 
בו, והמזמי� עשה חוזה ע� קבל� אחר להתקנת הציוד ב"פרויקט" כי אז יהא המזמי� 

ותיו לפי אותו רשאי (א* לא חייב) להסב לקבל�, ע"י הודעה בכתב, את כל זכויותיו וחוב
חוזה ע� הקבל� האחר (להל� "חוזה הציוד"), והקבל� יהיה חייב לקבל הסבה זו, א� 
ידרוש זאת המזמי� ממנו. כל קבל� אחר, אשר החוזה עמו הוסב לקבל�, יהיה בעל אות� 
  הזכויות וההתחייבויות כלפי הקבל� כזכויותיו וחובותיו כלפי המזמי� לפי חוזה הציוד. 

  
על עצמו את מלוא האחריות לניהול החוזי� המוסבי� אליו ולתיאו�  הקבל� יקבל  

עבודתו ע� זו של קבל� המשנה המתמנה, ובכלל, יפעל מטע� המזמי� בכל הנובע מחוזה 
הציוד, א* כל אלה מבלי שייגרע מסמכות� של המהנדס והמפקח בכל הנוגע לפיקוח על 

  העבודה וניהולה לפי תנאי חוזה הציוד.
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של תנאי החוזה)  2.69מויות ייקבעו סכומי� של מחיר הקר� (לפי סעי� בכתב(י) הכ
לכיסוי עלות� של חומרי� ועבודה שקבל� המשנה המתמנה יעשה ויספק. הקבל� ישל� 
לכל קבל� משנה מתמנה את הסכומי� המגיעי� לו לפי חוזה הציוד, והמזמי� יחזיר 

כתמורה לשירותיו במלאו לקבל� סכומי� אלה בתוספת האחוז שהקבל� נקב בהצעתו, 
  של תנאי החוזה. �2.69 את התחייבויותיו לפי סעי� קט� זה, כל אלה כפו� להוראות סעי

  
א� לא יוסב חוזה הציוד, יופחתו אות� מחירי הקר� והאחוז האמורי� (או חלק�   

היחסי, לפי המקרה) משכר החוזה, והפחתה כזאת לא תיחשב כשינוי לפי פרק ח' של 
  ולא תשמש עילה לתביעות כספיות כלשה� מצד הקבל�. תנאי החוזה, 

  
  קבלת ציוד ושמירתו 300.16.3

  
כאשר התקנת הציוד המכני ו/או החשמלי "בפרויקט" אמורה להיות מבוצעת בידי   

אחרי�, יהיה הקבל� חייב, א� ידרוש זאת ממנו המזמי�, לקבל את הציוד למשמרת, 
יעו לאתר, ולהיות אחראי לו עד אשר כולו בבת אחת או במספר משלוחי�, כפי שיג

יימסר לקבל� הציוד לש� התקנתו ב"פרויקט". המפקח יודיע לקבל� בעוד מועד על 
  התארי*, או התאריכי� בה� יגיע הציוד לאתר. 

  
המזמי� יקציב באתר שטח מספיק לאחסנת הציוד, ואילו על הקבל� יהיה לספק את כל   

כב הדרושי� לפריקת הציוד והחסנתו. הקבל� כח העבודה, עגורני�, כלי הרמה וכלי ר
ידאג לכיסוי נאות של הציוד כהגנה נגד השפעת מזג האוויר, וכ� יבטח נגד גניבה ונגד 

  אובד� ונזק במזיד או בשגגה במסגרת סידורי ביטוח בחוזה.
  

הקבל� יהיה חייב לוודא שהציוד בוטח כראוי ע"י הספק (הספקי�) כנדרש לפי חוזה (או   
הספקה. גילה הקבל�, שהציוד או כל חלק ממנו בוטח בסכו� קט� מדי או לזמ� חוזי) ה

קצר מדי, יודיע על כ* מיד למהנדס, והלה ינקוט באמצעי� הדרושי� כדי שהציוד יהיה 
מבוטח ביטוח מספיק עד אשר יתקבל ע"י המזמי� ב"פרויקט" הגמור. לא בדק הקבל� 

יטוח או ביטוח בלתי מספיק, יהיה הוא את מצב הביטוח ולא הודיע למהנדס על חוסר ב
אחראי לכל אובד� או נזק שייגר� למזמי� במישרי� או בעקיפי� בגי� היעדר ביטוח או 
חסרונו. במקרה של יותר מספק אחד לציוד, עשוי הקבל� להידרש לקבל על עצמו את 
האחריות לתיאו� שירותי הספקי� וניהול� לגבי פיקוח על הקמת הציוד, כאשר 

  ח הוא חלק משירותי הספק.הפיקו
  
  
  

  חציית מתקני(  300.17
  

  כללי 300.17.1
  

לפני התחלת העבודות יהיה על הקבל� לברר ברשויות המוסמכות או במוסדות הנוגעי�   
בדבר את מיקומ� של קווי צינורות, כבלי חשמל וטלפו� וכל מתק� תת קרקעי אחר 

  הנמצא בתחו� עבודותיו.
  

� עבודות החפירה או כל עבודה אחרת שיבצע, לא יפגע בא� הקבל� חייב להבטיח, שבזמ  
קרקעי או גלוי, ציבורי או �אחד מהקווי� או המתקני� הנ"ל או בכל רכוש אחר, תת

  פרטי, לא יגרו� לה� נזק ולא יפגו� בפעולת� השוטפת והתקינה.
ידו, יהיה על הקבל� להודיע מיד לבעלי�, �אחד או יותר מאלו ייפגעו עלשבמידה   
אחראי� ולכל הגורמי� הקשורי� במתק� שנפגע, ולגשת מיד לתיקו� הנזק לפי ל

  הוראותיה� ועל חשבונו הוא.
  

במקרה של חציית כבישי�, מדרכות, כבלי חשמל, טלפו�, צינורות וכד', ידאג הקבל�   
  לאישור מפורש מ� הרשות המוסמכת לאופ� ביצוע החצייה ולמועדו.

  
  תחציית כבישי( ומדרכו 300.17.2

  
  אופ� החצייה ודרכי� עוקפות  א.  
פירוק כבישי� או מדרכות יעשה באור* וברוחב המינימליי� הדרושי� לחפירה     

באופ� שיבטיח את שלמות החלקי� הנותרי� של הריצו�. במידת האפשר 
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ישאיר הקבל� חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע את החצייה בשני 
�, יתקי� דר* עוקפת לפי דרישת מחלקת שלבי� או יותר. א� דבר זה לא נית

הכבישי� של הרשות המוסמכת ומבני� ארעיי� כפי שידרשו. הדר* תבוצע לפי 
הוראות המהנדס באשר לצורת הדר*, אופ� ביצועה וחיבורה ע� הדר* 

  הקיימת, אול� בכל מקרה תאפשר דר* זו תנועה למכונות ומכוניות.
י� שינוי בכיוו� התנועה, יעמיד הקבל� יתקי� שלטי אזהרה ושלטי� המסמנ    

אנשי�/שוטרי� אשר מתפקיד� יהיה לכוו� את התנועה, יתקי� מחזירי אור 
ופנסי�, וידאג לכ* שיאירו ויסמנו את ההטיה משקיעת השמש ועד לזריחתה 

  בהתא� לדרישות מע"צ או מח' הכבישי� של הרשות המוסמכת.
הטייה, חיזוקי� במבני המפקח יהיה רשאי להורות לקבל� לבצע תיקוני� ב    

עזר, התקנת שלטי� נוספי� וביצוע שיפורי� בסידורי� הכלליי�, אשר ייראו 
לו כהכרחיי�, והקבל� יבצע� בהתא� וללא דיחוי. אול� ג� א� המפקח לא 
ידרוש את הנ"ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבל� האחראי היחיד עבור הביצוע 

� בסעי� זה, החזקת� במצב תקי� הנכו� של כל העבודות והמתקני� המפורטי
מש* כל זמ� אשר ייקבע ע"י המפקח, והסרת� לאחר גמר השימוש בה�, הכל 

  לשביעות רצונו של המפקח.
במקרי� בה� יידרש הקבל� לערו* תוכנית "הסדרי תנועה" ייעשה הדבר על     

  חשבונו כולל השגת כל האישורי� הנדרשי� לביצוע התוכנית הנ"ל.
  הינו על חשבו& הקבל&. כל הנאמר לעיל    

  
  סגירת רחובות  ב.  
א� לש� ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור רחובות לרוחב� או לסגור     

הצטלבויות, ייעשה הדבר ברשיו� משטרת התנועה ולפי תנאיה, תו* מיטב 
  הסידורי� לצמצו� ההפרעות לתנועת כלי רכב והולכי רגל למינימו� ההכרחי.

או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק  דרכי גישה לרכוש ציבורי    
הזמ� שבו נעשית העבודה מתחת�, אול� ג� אז על הקבל� לתא� את העבודה 

  ע� הבעלי� של הרכוש הסמו* לשטח העבודות.
  

  שמירה על חופש התנועה  ג.  
חו1 מאשר במקרה של רשיו� מיוחד לעשות אחרת, יש לאחס� את החומר     

�, ולנהל את העבודה באופ� שישאיר מקו� חופשי לתנועת הנחפר וחומרי בניי
  הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישי�.

הגישה להידרנטי� של מי�, תיבות דואר, חנויות, מפעלי�, כניסות לבתי�     
  חופשית בכל עת.וכיו"ב תישאר 

  
  תיקוני כבישי� ומדרכות  ד.  
מדרכות ויחזיר� למצב� הקוד� בגמר העבודה יתק� הקבל� את הכבישי� וה    

בהתא� למפרטי העבודה ולדרישות של מחלקת הכבישי� של הרשות 
המוסמכת. הקבל� יהיה אחראי בתו* תקופת הבדק לטיב התיקוני� שיעשה 
לריצופי� שישקעו או יתקלקלו בגלל הידוק בלתי מספיק של המילוי או מכל 

  י� גרועי�. סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח, בעבודה או בחומר
  

  חציית קווי צינורות, כבלי חשמל, טלפו& וכד' 300.17.3
  

במקרה של חציית קווי צינורות, כבלי חשמל, כבלי טלפו�, תעלות קיימות וכד', יהיה על   
ה� שהקבל� לתא� ע� הרשויות המוסמכות את דרכי העברת המתקני�, במידה 

טלפו� וחשמל, צינורות וכד', א� מפריעי� למהל* העבודות כגו�: העברת כבלי�, עמודי 
  חזרת� למצב� הקוד� לאחר גמר העבודה.המחו1 לתחו� העבודות, ו

  
  התשלו( לחציית מתקני( 300.17.4

  
עבור כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצייה של כבישי�, מדרכות, כבלי חשמל   

תקני� וטלפו�, צינורות וכד', המפורטי� לעיל כגו�: עבודה, חומרי�, מבני עזר ומ
והסרת�, סידור דרכי� עוקפות, החזרת השטח למצבו המקורי וכל שאר ההוצאות 
הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בסעי� זה, לא ישול� בנפרד, והקבל� יכלול 
הוצאות אלה במחירי היחידות לעבודות השונות הנקובי� בכתב(י) הכמויות, אלא א� 

אור מדויק של העבודה, עבורה ישול� נית� סעי� מפורש בכתב(י) הכמויות, ע� תי
  בנפרד.
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חובת הזהירות  � עבודה בביבי( בתאי בקרה קיימי(, בה( מצוי או זור( ביוב   300.18

  המיוחדת
  

במקרה של עבודה, תיקו� ו/או התחברות בביבי� או תאי בקרה קיימי�, על הקבל�   
י�, ולנקוט לבדוק תחילה את הביבי� או התאי� הללו מחשש להימצאות גזי� רעיל

. מובהר בזאת כי כל עבודה בביוב הינה מסוכנת מאוד, לפיכ* יש הזהירות בכל אמצעי
  לנקוט באמצעי הבטיחות וההגנה כדלקמ�:

  
נוכחות המפקח בזמ� ובמקו� היא חובה ואסור לקבל� לפעול בשו� מקרה ללא   א.  

  נוכחות זו.
  

ני ומכשיר גישוש גזי� לפני שנכנסי� לתא הבקרה, יש לוודא, בעזרת שעו� תק  ב.  
תקני, ע� אפשרות לבדיקה עצמית, ובעזרת הגשש, שאי� בתא גזי� מסוכני� 
ויש בו כמות מספקת של חמצ�. א� יתגלו גזי� מזיקי� או חוסר חמצ�, אי� 
להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררי� 

חמצ� בכמות מספקת, מכניי�. רק לאחר שסולקו כל הגזי� ומובטחת הספקת 
  תותר הכניסה לתא הבקרה. 

  
שעות לפחות, לפי  24מכסי תאי הבקרה יוסרו לש� אוורור הקו לתקופה של   ג.  

  הכללי� הבאי�:
מכסה התא שבו עומדי� לעבוד והמכסי�  � לעבודה בתא בקרה קיי�   �    

  בשני צידיו, כלומר ס* הכל שלושה מכסי�.
  משני צידי נקודת החיבור.מכסי�  �לחיבור אל ביב קיי�   �    

  
איש לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא א� לפחות אד� אחד יישאר בחו1,   ד.  

  מוכ� להגיש עזרה במקרה של צור*.
  

הנכנס לתא הבקרה יחבוש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהי� ע� סוליות   ה.  
ו בלתי מחליקות. הוא ג� ישא חגור בטחו� ואליו קשור חבל, אשר את קצה

  החופשי יחזיק האיש הנמצא מחו1 לתא.
  

  מ', יחבוש מסכת גז מתאימה. 2.50הנכנס לתא בקרה אשר עומקו עולה על   ו.  
  

מ' יופעלו מאווררי� מכניי� לפני כניסת  4.00בתאי בקרה שעומק� עולה על   ז.  
  האנשי� ובכל מש* העבודה בתו* התא או בקו.

  
לתאי בקרה, בורות רקב וכיו"ב יודרכו העובדי� המועסקי� בעבודה הדורשת כניסה   

  לגבי אמצעי הבטחו� הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור בטחו�, מסכת גז וציוד אחר.
  

בשעת עבודה במתקני ביוב קיימי�, כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכי�, יהיה   
  הקבל� חייב לוודא א� אי� אזורי סכנה, בה� אפשרית נוכחות גזי� רעילי� או נפיצי�.

  
אי� בהוראות סעי� זה בשו� אופ� כדי לפטור את הקבל� מאחריותו המלאה לבטיחות�   

  של עובדיו או של כל אד� אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה מעבודתו של הקבל�.
  

הקבל� יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי זהירות הנדרשי� בהתא� לסעי�   
  הנקובי� בכתב(י) הכמויות.     זה, במחירי היחידה לעבודות השונות

  
  עבודת לילה  300.19

  
א� התנאי� יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודות, או בשל טובת הציבור, או לפי דרישת   

מחלקת התנועה, או לפי דרישת המשטרה, או לפי דרישת המפקח, יהיה על הקבל� לבצע 
  חלק מהעבודות השונות ג� בשעות הלילה.

  
שנדרשו ע"י המפקח בכתב, תשול� תוספת לפי מספר העובדי�  עבור עבודות בלילה  

והשעות שעבדו, ללא סיווג בי� סוגי העובדי� (תוספת אחידה למנהלי עבודה, עובדי� 
  .המקצועיי� פועלי� פשוטי� וכיו"ב), לפי הרישומי� ביומ� העבוד
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עבדו לא תשול� כל תוספת בעבור עבודה בלילה, פרט לתוספת עבור מספר העובדי� ש  

למעשה כפול שעות עבודה. שעות לילה שימדדו לפי סעי� זה מוגדרות כעבודות שנעשו 
 29.  שעות העבודה יעוגלו לשעות שלמות, דהיינו: עד 06.00ועד השעה  20.00החל משעה 

דקות ויותר יעוגלו לשעה. התוספת לשעת עבודה בלילה לעובד  30דקות לא יחושבו, 
  תב(י) הכמויות.תהיה כנקוב בסעי� המתאי� בכ

  
  המחיר יכלול כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בעבודת לילה.  

  
  האמור לעיל אינו מתייחס למקרי�, שבה� הקבל� החליט לעבוד בלילה לפי שיקוליו.   

  
  שלבי הביצוע  300.20

  
א� ידרוש זאת המהנדס, יהיה הקבל� חייב להקדי� ביצוע� של קטעי עבודה, כגו�:   

  , או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה מקומות.חציית כבישי� וכד'
  

לא תשול� לקבל� כל תוספת עבור הקדמת ביצוע של קטעי עבודה או עבודה בבת אחת   
  בקטעי� השוני� או שינוי בסדרי עבודה לעומת לוח הזמני�, לפי דרישת המהנדס.

  
  גדרות  300.21

  
ידי פירוק והרכבה או  � � עלכל העבודות כוללות את הטיפול בגדרות באתר העבודות, א  

תמיכות בגדרות בכל צורה אחרת. ע� השלמת "הפרויקט" יחזיר הקבל� את הגדרות 
שהופרו למצב המקורי. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע סעי� זה כלולות במחירי היחידה 

  השוני� בכתב(י) הכמויות.
  

  מדידה וסימו&  300.22
  

  נקודות קבע 300.22.1
  

יקבל הקבל� מהמפקח מספר נקודות קבע ונקודות סימו�,  לפני תחילת העבודה  
הקבועות בשטח העבודות בצורת יתדות מבוטנות או תקועות באדמה. נקודות אלו יהיו 
מסומנות בתוכניות, ויהוו בסיס לסימו� התוואי והרומי� של התעלות והמבני�. כמו כ�, 

  יהוו מבני� קיימי� בשטח נקודות מוצא לסימו� התוואי�.
  

פני התחלת העבודה חייב הקבל� לבקר ולבדוק את נקודות הקבע והסימו� שניתנו לו ל  
התאמה שנתגלתה, והמפקח יוציא �ע"י המפקח, ולהביא לתשומת לבו כל סטייה או אי

הוראות מתאימות לתיקו� הסימו�. לאחר הבדיקה והתיקוני� כנ"ל יאשר הקבל� בכתב 
זאת לא יתקבלו כל טענות או ערעורי�  את קבלת� של נקודות הקבע והסימו�, ולאחר

 �בקשר לאי התאמת� של נקודות אלו מאיזו סיבה שהיא, וכל שגיאה הנובעת מאי
  התאמה כזאת תיחשב כשגיאתו של הקבל� בלבד.   

  
הקבל� יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימו� כל תקופת העבודה ועד קבלת   

ודה או מספר נקודות מהנקודות הנ"ל, "הפרויקט" ע"י המהנדס, ובמקרה שיחסרו נק
או במקרה של פגיעה בה�, חייב הקבל� לסמנ�, לחדש� ולהציב� בצורת� המקורית, על 

  חשבונו.  
  

  כל המדידות של הקבל� תבוצענה ע"י מודד מוסמ*.  
  

  מדידה וסימו& של תוואי( ומבני( 300.22.2
  

מפגש וכד', וכ� צירי ופינות  הקבל� יסמ� את צירי הביצוע של עקומות, מפני�, נקודות  
  המבני�, לפי דרישת המפקח.

  
כמו כ�, ימדוד הקבל� ויסמ� קווי� מקבילי� לצירי התוואי� שישמשו כקווי הבטחה.   

מטרת� של קווי� אלה לאפשר ביקורת על נכונות העבודות ואפשרות שיחזור או חידוש 
ו ההבטחה מהציר ייקבע קווי� ונקודות אשר נהרסו תו* כדי ביצוע העבודות. מרחק ק

  ע"י המפקח. 
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 7.5/5/2.5 �נקודות הסימו� יהיו מיתדות ברזל או ע1, אשר מידותיה� לא יהיו קטנות מ  

  ס"מ. 50� ס"מ ויוכנסו לקרקע לעומק של כ
  

כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. נקודות ההבטחה יסומנו על   
  תוכניות או תנוחות ע"י הקבל�.

  
הקבל� לשמור על כל נקודות הסימו� הנמצאות בקו ההבטחה עד מסירת "הפרויקט"  על  

וקבלתו ע"י המהנדס. מקרה שנקודה כלשהי ניזוקה, יתקנה הקבל� מיד על חשבונו, 
  לשביעות רצו� המפקח.

  
כל עבודות המדידה והסימו� ייעשו באמצעות מודד מוסמ*, האחראי בחתימתו לטיב   

  אור� השרטוטי.המדידות, לדיוק� ולתי
  

הקווי�, הרומי� והחתכי� המסומני� בתוכניות אמורי� לתאר את המצב הטופוגרפי   
הקיי� בשטח לפני התחלת העבודות, אול� על הקבל� לבדוק את השרטוטי�, וא� 

התאמה בי� התיאור בתוכניות ובי� המצב למעשה בשדה, יתוקנו התוכניות �תמצא אי
  כפי שיסוכ� בי� הקבל� והמפקח.

  
המפקח יבדוק מדי פע� את הצירי� והרומי� ואת העבודות המבוצעות ע"י הקבל�.   

הקבל� יעמיד לרשות המפקח מכשירי מדידה וכלי� אחרי�, וכ� כוח עבודה לפי דרישת 
  המפקח כדי לעזור לו בבדיקה.

  
א� יהיה צור* בכ*, יידחו עבודות החפירה לזמ� סביר, כדי לאפשר למפקח לבצע את   

  הבדיקות.
  

כל פיצוי לא ישול� לקבל� עבור עזרה למפקח בביצוע הבדיקות או עבור אובד� זמ� בגלל   
  דחיית עבודות החפירה כנאמר לעיל.

  
כל מדידה וסימו� טעוני� אישור המפקח בכתב, אול� אישור כזה לא ישחרר את הקבל�   

צעות על מאחריותו המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימו�, או לטיב העבודות המבו
  ידו.  

  
  מדידות לצרכי חישוב כמויות 300.22.3

  
של תנאי החוזה, יבצע הקבל� מדידות  2.67לצור* מדידת כמויות העבודה לפי סעי�   

  עבור חתכי� לרוחב בכמות מספקת, לפי דרישת המפקח.
הקבל� יודיע למפקח לפחות שלושה ימי� מראש על כוונתו לבצע מדידות אלה, כדי   

להיות נוכח בזמ� המדידה. המפקח יבדוק את התוכניות והחתכי�  לאפשר למפקח
שהוכנו ע"י הקבל�, וא� ימצא� נכוני�, יאשר�. תוכניות אלה והחתכי� לרוחב ישמשו 

  של תנאי החוזה. 2.67להוראות סעי�  �בסיס לחישוב כמויות העפר לצרכי תשלו�, בכפו
  

  אחריות הקבל& 300.22.4
  

ת כלי החפירה ולקבלת המידות, הרומי� והמרחקי� הקבל� יהיה אחראי להכוונ  
המתוכנני�. לש� כ* עליו לערו* מדידות ביקורת חוזרות במש* כל תקופת העבודה. 

  מדידות הביקורת של הקבל� חייבות להיעשות בסרט ובמאזנת.
  

אחריותו של הקבל� לגבי מדידה, סימו� ומיקו� של תוואי� ומבני� בכל שלבי העבודה   
התאמה הנובעת ממדידה, �והוא יתק� על חשבונו כל שגיאה, סטיה או אי היא מוחלטת

�סימו� ומיקו� כנ"ל, לשביעות רצונו של המפקח. א� כתוצאה משגיאה, סטייה או אי
התאמה כנ"ל, או א� כתוצאה מהריסת� או היעלמ� של נקודות קבע או נקודות סימו�, 

לפי דרישת המפקח ולשביעות או עבודות שלא בהתא� לתוכניות, יתק� אות� הקבל� 
  רצונו, וכל עבודת תיקו� כזאת תהיה על חשבו� הקבל�.
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  התמורה לעבודות מדידה וסימו& 300.22.5
  

עבור עבודות המדידה והסימו� המתוארות בסעי� זה לא ישול� לקבל� בנפרד, והוא   
ות יכלול את ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונ

  הנקובי� בכתב(י) הכמויות.
  

  אופני מדידה ותשלו(  300.23
  

לצרכי תשלו� תימדדנה רק העבודות שעבור� ניתנו ונרשמו סעיפי� המוגדרי� בכתב(י)   
הכמויות. כל יתר העבודות, ההוצאות והתחייבויות הקבל�, נחשבות ככלולות במחירי 

שה� מחירי יחידה חוזיי�  היחידות אות� הציע ונקב הקבל� במכרז לסעיפי� השוני�,
    שבכתב(י) הכמויות.

  
אופני המדידה והתשלו� מתוארי� בסו� כל בסעי� או פרק של מפרט כללי זה, אול�   

מודגש בזה, שא� שיטת מדידה אחרת תצויי� בכתב(י) הכמויות ו/או במפרט המיוחד, 
  יהיו אלה האחרוני�, לפי אותו סדר, מחייבי�.

  
המדידה והתשלו� כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובי�  נוס� לתיאורי� של אופני  

בכתב(י) הכמויות (א� לא נאמר בפירוש אחרת) ג� את המרכיבי� הבאי�: הספקת כל 
החומרי�, שאי� הספקת� חלה על המזמי� לפי האמור בחוזה: הובלת החומרי�, 

ואחריות המוצרי� והציוד שבהספקת הקבל� והמזמי� ג� יחד, הטיפול בה�, החסנת� 
לשלמות�: הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה: שימוש בכלי� מכשירי�, ציוד, 
 מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומי� ותמיכות וכיו"ב: תשלומי מיסי�, תגמולי�,
דמי ביטוחי�, תשלומי� סוציאליי� אגרות, פיצויי� והיטלי� אחרי�; כל ההוצאות 

ת עבור עבודות הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות הכלליות, המוקדמות, הוצאו
בקיו� הדרישות של חוזה זה, ובקיו� התחייבויותיו של הקבל�; כמו כ�, כל ההוצאות 

  הבלתי צפויות מראש, ורווח הקבל�.
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  עבודות עפר   �   301פרק 
  

  כללי  301.1
  

  הגדרות וסווג החומר  301.1.1
  

� ולתעלות של שפכי�, חפירה ומילוי להנחת עבודות העפר כוללות: חפירה לאגני  
צינורות, חפירה ומילוי למבני� כגו� כוכי�, שוחות, ארגזי� וכד' הידוק המילוי, ריפוד 

, ועבודות אחרות מצעי� מכל סוג שהואחול בתחתית הצינורות, מילוי בסוללות, 
  הנדרשות בהתא� לחוזה.

  
החפור לצרכי תשלו� לפי  א� לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, לא יסווג החומר  

קשיותו או תכונותיו האחרות, בי� א� תידרש חפירה רגילה, חציבה בסלע, פיצוצי�, או 
  שימוש בכלי� פניאומטיי� או אחרי�.

  
לצור* כ* המונח חפירה הינו חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא, כולל סלע קשה   

לפורר� בכלי חפירה רגילי�, אפשר �ומוצק בשכבה רצופה ובגושי� בודדי�, אשר אי
לרבות טרקטור כבד מצויד במעקר (רוטר), ואשר מחייבי� את השימוש בחומרי נפ1, 

  כלי� פניאומטיי� ו/או יתדות ברזל לש� פירור� והוצאת�.
  

  ניקוי השטח  301.1.2
  

כל שטח העבודות, בו תחפרנה תעלות או אגני�, או יוקמו מבני�, ושטחי� אחרי�,   
מהנדס, כגו�: מקו� הקמת מבני עזר, מקו� אחסנת ציוד, מחפרות עליה� יורה ה

(בורות שאילה) וכד', ינוקו מכל צמחיה, שיחי�, עצי� (כולל עקירת�), ומכל חומר זר 
  העלול להפריע לביצוע התקי� של העבודות.

  
עבור ניקוי השטח לא ישול� בנפרד, והקבל� יכלול את הוצאותיו במחירי היחידות   

  ודות חפירה, הנקובי� בכתב(י) הכמויות.השוני� לעב
  

  חישו*  301.1.3
  

בשטחי�, בה� יבוצעו חפירות ואשר החומר החפור ישמש לצרכי מילוי, כולל בורות   
שאילה, וכ� בשטחי�, שעליה� ייבנו סוללות עפר, יחשו� הקבל� את שכבת האדמה 

ס"מ או  15ת העליונה, המכילה צמחיה, שורשי� וכל חומר אורגני, לעומק של לפחו
  יותר, לפי דרישת המפקח.

  
החומר הנחפר בחישו� יאוחס� בערמות נפרדות, וישמש לכיסוי שטחי�  או מילוי בורות   

שאילה, או יועבר ויפוזר במקומות, עליה� יורה המפקח. בשו� מקרה לא ישמש חומר 
  זה כמילוי מהודק.

  
יו או בנפרד כמוגדר החפירה לחישו� תימדד לצרכי תשלו� יחד ע� החפירה שמתחת  

  במפרט המיוחד, כר* ב'.
  

  דר� לאור� התוואי  301.1.4
  

במידה ויהיה צור* בכ*, יכי� הקבל� דר* ו/או משטח עבודה לאור* קווי� או תעלות,   
וכ� דרכי גישה אליה�. הדר* צריכה להיות במרחק כזה מציר הקו, שהתנועה בה לא 

ינורות, ציפוי תעלות וכיו"ב. דרכי תפריע לביצוע כל הפעולות הקשורות בהנחת הצ
לאפשר תנועה תקינה של כלי הובלה וכלי רכב  ותהגישה והדר* לאור* התוואי צריכ

  אחרי� ושל ציוד ומכונות הדרושי� לביצוע "הפרויקט".
  

אנשי המזמי�, המנהל והמהנדס יהי רשאי� בכל עת להשתמש בדרכי� אשר הוכנו ע"י   
  � כלשהו.הקבל� ללא כל הגבלה וללא תשלו

  
הקבל� יחזיק את הדר* לאור* התוואי ואת דרכי הגישה אליה במצב תקי� וראוי   

לשימוש במש* כל תקופת ביצוע העבודות, ויבצע את התיקוני� הדרושי� במש* תקופה 
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זו. הקבל� יבצע את עבודות כיסוי הקו ועבודות אחרות באופ� כזה, שלא תתקלקל הדר* 
  יפות המעבר בה.לאור* התוואי, ושלא תינתק רצ

  
הכנת דר* ומשטח עבודה לאור* התוואי תהיה כלולה במחירי היחידה עבור חפירת   

  התעלה או הנחת הצינורות הנקובי� בכתב(י) הכמויות ולא תימדד בנפרד.
  

  שמירה על "הפרויקט" במצב יבש וללא רטיבות  301.1.5
  

חל מהחפירה ועד על הקבל� לשמור את אתר "הפרויקט" ביבש בכל שלבי הביצוע ה  
לכיסוי הסופי, ולעשות את כל הסידורי� למניעת חדירת מי� מכל מקור שהוא (כגו�: 

  מי גש�, שפכי�, מי השקיה, מי� מפיצו1 צינורות, מי תהו�, זרמי� כלשה� וכד').
  

  מי� עיליי�  א.  
למניעת חדירת מי� עיליי� יאחז הקבל� לפי הצור* באמצעי� המתוארי�      

  מקצת�: להל�, כול� או
  

  בניית סוללות בגובה מספיק סביב מבני�;  �    
חפירת תעלות ניקוז בעומק ואור* מתאי� להולכת המי� מחו1   �    

  לשטח;
  הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אד� מומחה להפעלתו;  �    
סילוק מי� כלשה� שהצטברו במקומות בודדי�, בעזרת דליי� או   �    

  ציוד מתאי� אחר;
  אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש;הפעלת כל אמצעי   �    
  מניעת קו צינורות מלצו� על פני המי� בכל אחד משלבי העבודה;  �    

  
כל האמצעי� שיאחז בה� הקבל� לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות     

רצונו הגמורה של המפקח ושל כל אד� או סמכות שיש לה� זכויות על הקרקע, 
מילוי �המזמי� עבור כל נזק שייגר� ע"י איאליה ינוקזו המי�. הקבל� יפצה את 

  הדרישות לפי סעי� זה.
לא ישול� לקבל� בנפרד עבור החזקת העבודות ביבש כנאמר לעיל, והוא יכלול     

את הוצאותיו בקשר לכ* במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובי� בכתב(י) 
  הכמויות.

  
  מי תהו�  ב.  
ת למפלס מי התהו�, יהיה במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתח    

  על הקבל� להוציא את המי� כדי שתתאפשר עבודה ביבש.
  

  כללי  )1(    
הקבל� רשאי לבחור בשיטה הרצויה והמתאימה לדעתו, כדי לסלק את       

מי התהו� ולהחזיק את החפירות יבשות (לפי המתואר להל�, או 
בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות), ובכל מקרה חייבת שיטת 

ביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור יוע1 הקרקע לפני ה
אישורה ע"י המפקח. תיאור שיטות הניקוז הנית� להל� הוא לש� 
הנחיה כללית, והקבל� ישא בכל מקרה באחריות הבלעדית לסילוק מי 
התהו� ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי להורות (והקבל� חייב 

ודה ג� א� הקבל� קיבל אישור לפעול בהתא�) על החלפת שיטת העב
  מוקד� לשיטה כלשהי.

הקבל� לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדי�       
  הקשורי� בהחלפת השיטה. 

מובהר בזאת כי המידע הנית� אודות הימצאות מי תהו� בקרקע הינו       
  למידע בלבד ואינו מחייב את המזמי�.

  
  ידי ניקוז� הרחקת המי� על  )2(    
באדמות חרסיתיות יחפור הקבל� בדר* כלל תעלות ושוחות איסו�,       

וירפד� במצע גרנולארי חדיר ומנקז, כגו� חצ1 או צרורות נחל וכיו"ב. 
ס"מ. יש לשי� לב, שתעלת  15 � עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ

הניקוז לא תיסת� בטי� מעבודות החפירה או מסח� מי תהו�, ויש 
  כל זמ� העבודה. להחזיקה במצב תקי�
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מתו* השוחות מוציאי� בעזרת משאבות את מי התהו� תו* הקפדה       
  על מניעת נזקי� כאמור להל�.

במקו� תעלות איסו� יוכלו לשמש ג� צינורות ניקוז מחוררי�,       
  המונחי� בעטיפת חצ1.

  
 )(Well Pointsידי "נקודות שאיבה" � הרחקת המי� על  )3(    
לל ינוקזו המי� בעזרת מערכת "נקודות באדמות חוליות בדר* כ      

  שאיבה".
את המערכת מתקיני� כאשר מתגלי� מי� בעת החפירה (או לפני       

ת החפירה, א� התנאי� ידועי� מראש) לש� ניקוז השטח שיש יעשי
  לחפרו, עד מתחת לתחתית החפירה.

מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבי�, הנתקעי� לתו* הקרקע       
מ' בער* מתחת למפלס תחתית החפירה. החדרת  2.0 �ל כלעומק ש

הצינורות נעשית בעזרת סילו� מי� בלח1. המערכת המקובלת מורכבת 
 6מסועפות לצינורות יניקה בקוטר " 2מנקודות שאיבה בקוטר "

  המחוברי� למשאבה צנטריפוגלית.
  

  אחריות הקבל� לסילוק המי�  )4(    
העבודה ולהוביל� למקו� על הקבל� להרחיק את המי� ממקו�       

ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקי� לעבודה, או לביצוע �שיאושר על
עבודות סמוכות (ג� כאלה המבוצעות בידי אחרי�), לרכוש ציבורי או 

  פרטי, ולא יציפו חצרות, גינות או כל שטחי� אחרי�.
כל הנזקי�, מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מי התהו�, יהיו       

  חשבו� הקבל� ועל אחריותו.על 
המקו� אליו יפונו מי התהו� הנשאבי� ממקו� החפירה יתוא� מראש       

  ע� מזמי� העבודה.
  

  ייצוב תחתית התעלות  )5(    
במקומות, אשר בה� נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או       

 20מכל אדמה שאינה יציבה בתו* מי תהו�, יחפור הקבל� בעומק של 
ר נמו* מהקווי� הסופיי� של תחתית התעלה, וישפו* ס"מ יות 40עד 

על תחתית התעלה  אבני דבש, או בקלש וישקע� בתו* הבו1, עד 
לקבלת שטח יציב, שעליו יונח ריפוד חול ומעליו יונח הצינור מבלי 

  אפשרות של שקיעה.
  לא יונח ריפוד בתעלה כל עוד קיימת שקיעה של שבבי האב�.      

  
פירה היא מתחת למפלס מי תהו�, יש להימנע במקומות שתחתית הח      

מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמ� ארו*. מיד ע� חפירת 
התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל 

  הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקד� האפשרי.
  

  יציבות מבני�  )6(    
יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הקבל� ייקח בחשבו�, כי ה"פרויקט"       

רק לאחר השלמתו. לכ�, יש להמשי* בשאיבה  –הנגרמי� ע"י מי תהו� 
לאחר יציקת הבטו� ברצפה עד לאחר התקשותו, ואח"כ להבטיח את 
"הפרויקט" המושל� חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות 

השאיבה של מי התהו� עד להשלמת "הפרויקט"  *הבאות: ע"י המש
קרקעי במי�, עד השלמת �ו ע"י מילוי חלק "הפרויקט" התתכולו, א

  "הפרויקט" כולו.
הפסקת השאיבה תעשה א* ורק לאחר קבלת אישור המתכנ�       

  (קונסטרוקטור) /יוע1 הקרקע.
  

  שימוש בחומרי נפ1  301.1.6
  

הקבל� לא יורשה להשתמש בחומרי נפ1, אלא לאחר קבלת רשות לכ* בכתב, מאת   
רשות לשימוש בחומרי נפ1 לביצוע פיצוצי�, יבוצעו הפיצוצי� רק  המפקח. לאחר קבלת

  לעניי� זה. ע"י פועלי� מאומני� ומוכשרי� ותחת השגחת מנהל עבודה מנוסה
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בעת ביצוע הפיצוצי� יש להשתמש בכל אמצעי הזהירות להגנת האנשי�, העבודות   
  המבוצעות וכל רכוש שהוא.

  
חרושת � בה� יבוצעו בהתא� ל"פקודות בתיהחסנת חומרי הנפ1, הובלת� והשימוש   

קוב1  – 1952תקנות בדבר השימוש בחומרי נפ1 והחסנת� במחצבות", הוצאת  – 1946
, ולהוראות וחוקי הבטיחות האחרי� של הרשות המוסמכת החלי� על 280תקנות מס' 

  חומרי נפ1, הכל בהוצאה המעודכנת, ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
  

להשתמש בחומרי נפ1 באופ� שהשימוש בה� לא יהיה בחזקת סכנה. על  הקבל� יורשה  
הקבל� לכסות את החורי� הטעוני� חומרי נפ1 ולהעמיס עליה� שקי חול לשביעות 

  רצונו של המהנדס.
  

הקבל� ישתמש בחומרי נפ1 בכמות כזו שלא תגרו� לפיצו1 יתר, מעבר לקווי�   
  .הנדרשי�, ושלא תגרו� לנזקי� למבני� קיימי�

  
המפקח יוכל לתא�, להגביל או לאסור את הפיצוצי�, א� לדעתו הכרחי הדבר לבטחו�   

אנשי� או רכוש, או להבטחת יסודות, דפנות חפירות וכד', ולקבל� לא תהיינה כל 
  תביעות נגד המזמי� בכל הנוגע לתיאו� או איסור כנ"ל.

  
ליו יורה המפקח, מ', או כל מרחק אחר שע 20אי� להשתמש בחומרי נפ1 בתחו� של   

  ממבני בטו� קיימי�.
  

למרות כל האמור לעיל, יהיה הקבל� האחראי היחידי לכל נזק אשר ייגר� לאנשי�,   
לבהמות, לרכוש פרטי או ציבורי , ולמבני� קיימי�, והוא ישא בכל נזק, א� ייגר�, על 

  חשבונו בלבד.
  

  טיפול בחומר חפור  301.1.7
  

לפי החלטת המפקח, ישמש החומר החפור למילוי עד כמה שאפשרי ובמידת הצור*,   
  בסוללות, בתעלות וסביב מבני�.

  
הקבל� יבצע את עבודות החפירה כ*, שהחומר המתאי� למילוי, לפי החלטת המפקח,   

יופרד מהחומר הבלתי מתאי� ויונח ישר במילוי הסופי, או בערימות לשימוש מאוחר 
  הוראת המפקח. יותר במקומות שלא יפריעו לתעבורה, הכל לפי

  
  סילק חומר מיוחד  301.1.8

  
החומר החפור שסווג כבלתי מתאי� לשמש במילוי או חומר עוד� או מיותר, יסולק   

  משטח העבודות. החומר איננו רכושו של הקבל�.
  

, יסולק 301.1.9פרט לחפירה שתבוצע בשטחי� עירוניי�, כפי שיתואר להל� בסעי�   
  מהנדס, בדר* הקצרה והמעשית ביותר. החומר האמור מיד לפי הוראות ה

  
החומר העוד� יפוזר במקומות כאלה, שלא יפריעו להתקדמות העבודות, או לזרימת   

מי� ממקורות טבעיי�, או לדרכי תיעול, לא יגרע ממראה הסביבה ולא יפריע לגישה 
למבני�. החומר העוד� הנ"ל יפוזר וייושר בהתא� לתקנות סילוק של הרשות 

  המוסמכת.
  

  עבודות עפר בשטחי( עירוניי(  301.1.9
  

כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחי� עירוניי�, בכבישי� ובמדרכות, ינקוט הקבל� בכל   
אמצעי הזהירות למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות, חומרי בניה וציוד 
המאוחסני� על הכביש וכד'. הקבל� יסדר מעברי� זמניי� לחציית החפירות הפתוחות, 

יתא� את עבודותיו ע� משטרת התנועה והרשויות המקומיות. במטרה לאפשר  וכ�
מעבר חופשי ובטוח לתנועה כל זמ� העבודה. הקבל� ייקח בחשבו� את התנאי� 
המקומיי� המוגבלי� בעבודה בשטח עירוני, ויעשה את כל הסידורי� הדרושי� כנאמר 

  לעיל. 300.17בסעי� 
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ת והסידורי� כנ"ל שיידרשו, בקבעו את מחירי הקבל� ייקח בחשבו� את כל ההפרעו  
היחידה. לא תתקבל שו� תביעה מהקבל� לתשלו� נוס�, עקב הסידורי� וההפרעות 
כנ"ל, וכ� עקב איזה נזק שייגר� או עקב חפירה באמצעי� שוני� מאלה אשר היה 
בדעתו להשתמש בה�, אפילו א� יזדקק לחפירה בעבודת ידיי�. יתכ� ובזמ� ביצוע 

ה לאור* רחובות עירוניי�, תהיה אחסנת החומר החפור לאור* התעלות בלתי החפיר
  אפשרית, או אסורה, או מוגבלת מטע� השלטונות.

במקרה זה יעביר הקבל� את החומר החפור לשטחי�, אשר יבחר בה� על אחריותו,   
ויחזיר אותו למילוי בעת הצור*, או יביא חומר אחר ממקורות אחרי�. המחיר עבור 

ת החומר והבאתו למילוי חוזר יהיה כלול במחירי היחידות הנקובי� בכתב(י) העבר
  הכמויות, מבלי להתחשב במרחקי הובלה.

  
בעבודה בשטחי� עירוניי�, יהיה הקבל� אחראי עבור סילוק חומר עוד� ומיותר   

מהחפירות למקומות כאלה, שישיג על חשבונו ועל אחריותו, והוא ישל� כל פיצוי או 
  וגש נגדו או נגד המזמי� כתוצאה מסילוק חומר עוד� זה.תביעה שת

בעת ביצוע עבודה באזור מגורי�, הקבל� ינקוט בכל האמצעי� למניעת אבק ולגרימת   
  מטרד לדיירי�.

  
  חפירת תעלות להנחת צינורות  301.2

  
  כללי  301.2.1

  
רה התעלות להנחת צינורות תיחפרנה בהתא� למידות המתוארות בתוכניות. בשו� מק  

לא יעלה רוחב התעלה עד לקודקוד הצינור על הרוחב המסומ� בחת* הטיפוסי 
  שבתוכנית.

  
החפירה בכבישי� או בקרבת�, במדרכות או בקרבת�, בקרבת גדרות או מבני� אחרי�,   

, וא� דבר זה ידרוש דיפו� צידי התעלה, ייעשה הדבר ע"י ותתבוצע ע� דפנות אנכי
  הקבל� ללא תשלו� נוס�.

  
מקרה לא תיחפר התעלה מתחת לגבהי� ולרומי� המצוייני� בתוכניות עבור בשו�   

תחתית התעלה. כאשר הצינורות יהיו מונחי� ישר על תחתית התעלה, תהיה התחתית 
ישרה וחלקה באופ�, שתית� תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשי�, 

  פגוע בצינור או בבידוד.אבני�, רגבי אדמה או עצמי� קשי� אחרי�, העלולי� ל
  

א� חפר הקבל� מתחת לרומי� הנדרשי�, תנוקה החפירה המיותרת, תורטב ותמולא   
במילוי מהודק לצפיפות האדמה הטבעית הסמוכה, וכל ההוצאות הקשורות במילוי 

  חפירה מיותרת כנ"ל, יהיו על חשבו� הקבל�.
  

תקי� של העבודות, ושלא החומר החפור מהתעלה ישפ* בצידה כ* שלא יפריע לביצוע ה  
ולק מ� יס �אינו דרוש או אינו מתאי� למילוי חוזר שבמידה שיוכל ליפול לתו* התעלה, 

  לעיל. 301.1.8האתר, כאמור בסעי� 
  

במקומות בה� יידרשו ריתוכי� והרכבות של צינורות ואביזרי� בתו* התעלה, תורחב   
נוח ותקי� של הריתוכי�  ותועמק התעלה בהתא� להוראות המפקח, כדי לאפשר ביצוע

וההרכבות בכל שלביה�, כל התיקוני� בצינורות ובציפוי ובדיקה יסודית של כל 
  הפעולות הנ"ל.

  
  חפירה באדמה רגילה  301.2.2

  
בעת חפירת התעלה באדמה רגילה, כולל חול, ינקוט הקבל� בכל האמצעי� כדי למנוע   

ויות החומר החפור המונח בצד התמוטטות התעלה או מפולות, העלולות להיגר� ע"י כמ
  התעלה או ע"י מבני� או מסיבות אחרות.

  
בכל מקרה, שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, יחפור הקבל� את קירות   

התעלה בשיפוע או יתקי� חיזוקי�, תמיכות וכד', ויעשה את כל הסידורי� הדרושי� 
  למניעת מפולות.
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, קוב1 1961 �חפירת תעלות באדמה חולית" חפירת התעלות תבוצע בהתא� ל"תקנות ל  
, או כל חקיקה ודי� 1946 �, שהותקנו על סמ* "פקודות בתי חרושת" 1240תקנות מס' 

  נוספי� וכאלה שהחליפו תקנות אלה.
כל התמיכות הנדרשות למניעת התמוטטות התעלה תכללנה במחיר הנחת הצינור ולא   

  בנפרד. �עבור מנהשולת
  

  חציבה בסלע  301.2.3
  

דפנות התעלה החצובה בסלע תהיינה אנכיות ככל האפשר, ויש לייצב את קירות   
התעלה, אשר התערערו בעת החציבה בגלל פיצוצי� או מסיבות אחרות ולהרחיק את 

  החלקי� המעורערי�.
  

  חפירה במקומות מוגבלי(  301.2.4
  

השימוש במקומות מוגבלי�, בה� יהיה מעבר כלי חפירה מכניי� בלתי אפשרי, או ש  
בכלי� מכניי� יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה 
בעבודת ידיי�. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה ובחול יחולו 

  על חפירת התעלה בידיי�.
  

  ריפוד תחתית התעלה  301.2.5
  

פד הקבל� את תחתית כאשר דרוש הדבר בהתא� לתוכנית או להוראות המפקח, יר  
התעלה בחול או בחומר ר* מתאי� אחר. במקומות אלה תיחפר התעלה לעומק מתאי�, 
כדי לתת את המצע מתחת לתחתית הצינורות בעובי הנדרש. החול או החומר המאושר 
שישמש ריפוד, יהיה נקי וחופשי מאבני�, יהודק היטב וייושר לגבהי� הנדרשי�, כ* 

  הנחת הצינורות.שיהווה מצע חלק ויציב ל
  

  הכוונה היא לחול י� או חול דיונות, א� לא נאמר אחרת. �החול לריפוד ועטיפת הצינור   
  

  שבירת כבישי( ופירוק מדרכות  301.2.6
  

במקומות שבה� יונחו קווי צינורות מתחת לכבישי� או למדרכות קיימי�, יהיה על   
ות, כדי להבטיח שבירת� המדרכ/או הכבישי� ולניסור הקבל� להשתמש בציוד מתאי� 

קרקעיי� העשויי� להימצא במקו�. כל ציוד כזה �המסודרת, ולמנוע נזק ממתקני� תת
או פירוק חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח. במקרה של שבירת 

מדרכות, יוציא הקבל� במידת האפשר את מרצפות המדרכה, כשה� שלמות ויאחסנ� כ*, 
  בה� לתיקו� המדרכה. שאפשר יהיה להשתמש 

  
  החפירה תהיה אנכית ורוחבה בחת* העליו� לא יעלה על המידות בטבלה להל� :  

  
  רוחב עליו& מירבי לפתיחת כבישי( ומדרכות סלולי(

  
  

קוטר 
 הצינור

  

  מ'�עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור ב

 
  

 1.25עד 
  

1.26�2.25 
  

2.26�3.25 
  

3.26�4.25 
  

4.26�5.25 
  

5.26�6.25  

 

"10�"6 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 
"16�"12 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 
"24�"18 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 
  

הקבל� ינקוט בכל האמצעי� הדרושי� כגו� דיפו� תמיכות, חיזוקי� וכד', כדי לשמור על   
  החפירה בגבולות המידות הנתונות לעיל.

  
יה על הקבל� לתק� את הכבישי� והמדרכות, ולהביא� לאותו מצב בגמר העבודה יה  

  שהיו בו לפני תחילת העבודה.
  

לש� כ* יהיה עליו להתקשר ע� הרשות המוסמכת (מע"צ, או מחלקת הכבישי� של   
מפרטי עבודה וכיו"ב. הקבל� יספק ויוביל והרשות וכד'), כדי לקבל הנחיות מתאימות 
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כבישי� ומדרכות, לרבות מרצפות מדרכה במידה  את כל החומרי� לביצוע תיקוני
  נפגעו המרצפות המפורקות.ש

  
  קידוחי( אופקיי( לצינורת מג&  301.2.7

  
בחציית כבישי�, במקומות המצוייני� בתוכניות או שבה� ידרוש זאת המפקח, יושחלו   

ד צינורות מג� שייקבעו בקידוחי� אופקיי�. צינורות המג� יהיו בעלי חוזק מספיק לעמו
בלח1 בכוחות הפועלי� עליה� בזמ� ההתקנה ובלח1 האדמה והכוחות החיצוניי�. צינור 

  יותר גדול מהצינור העובר דרכו. 6המג� יהיה בעל קוטר נומינלי של לפחות "
  

כאשר האדמה יציבה במידה מספקת, יידח� צינור המג� לתו* החלל שנקדח מתחת   
וני של צינור המג�. כאשר האדמה אינה ס"מ מהקוטר החיצ 2�3 �לכביש בקוטר הגדול ב

מאפשרת קידוח כזה, יוכנס צינור המג� מתחת לכביש תו* כדי ביצוע הקידוח וסילוק 
  העפר מתוכו.

  
  בשני המקרי� יוכנס צינור המג� בקטעי� שירותכו זה לזה תו* מהל* העבודה.  

  
המג�, וישיג הקבל� יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור   

  את אישור המפקח לפני התחלת הביצוע.
  

הקידוח והכנסת צינור המג� ייעשו בדיוק לפי המיקו�, הקווי� והשיפועי� המצוייני�   
  בתוכניות או שייקבעו ע"י המפקח.

  
  אחרי שצינור המג� הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח, יוחל בהשחלת הקו.  

  
קי� שעלולי� להיגר� לה� או לציפוי בזמ� ההשחלה, כדי להג� על הצינורות מפני נז  

ישתמש הקבל� בנעלי סמ* מיוחדות מפלסטיק. המרחק בי� נעלי סמ* מכל סוג שהוא 
מ'. אחרי שהצינורות הושחלו למצב� הסופי, ימולא החלל הטבעתי בי�  1.5לא יעלה על 

ל צינור המג� הצינור וצינור המג� בכל קצה בתערובת ביטומ� וחול, כדי לאטו� את חל
  מפני כניסת מי�, בו1, חרקי� וגופי� זרי� אחרי�.

בקצוות הצינורות משני צידי הקידוח יותקנו אטמי גומי בקוטר צינור המג�. ויותק�   
  נש� במידה ופורט במפרט המיוחד (כר* ב').

  
  חפירה למבני(  301. 3
  

בתוכניות או  החפירה למבני� תבוצע בהתא� למידות, לקווי� ולשיפועי� המסומני�  
לפי הוראות המפקח, תו* יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת התבניות וציפוי הקירות 

  במקרה הצור*.
  

באות� המקומות, אשר בה� תהיה החפירה עמוקה במידה כזו או תיחפר בחומר כזה,   
שיצירת שיפועי� או חיזוק הדפנות יהיו הכרחיי� לש� מניעת מפולות, יחפור הקבל� 

  ושי� או יחזק את קירות החפירה בחיזוקי� ובתמיכות.שיפועי� דר
    
א� בכל זאת תהיינה מפולות, יוציא הקבל� את החומר שנפל לחפירה וינקה אותה מכל   

רגבי� ואבני�, ובכל מקרה יצור משטח נקי וישר ליציקת בטו� לפי המסומ� בתוכניות 
  ולפי דרישות המפרט.

  
ליציקה של רצפת "הפרויקט", תהודק כשתחתית החפירה אינה מהוה בסיס בטוח   

תחתית החפירה בעזרת מהדקי יד תו* הגדלת מידת הרטיבות, א� יהיה צור* בכ*, עד 
  כדי קבלת הצפיפות הדרושה.

  
כל חפירה מיותרת בתחתית "הפרויקט" יישר הקבל� ע"י מילוי בחומר מובחר, הרטבתו   

ר הסמו* לו בחפירה. חציבה במידה אופטימלית והידוקו עד כדי קבלת צפיפות של החומ
מיותרת בתחתית ימלא הקבל� בבטו� ממנו נוצק "הפרויקט", או בבניה יבשה מאבני�, 

  לפי הוראות המפקח.
    
במידת האפשר, יוצקו בלוקי� ויסודות נגד אדמה טבעית בלתי מופרת, החפירה   

  בשביל� תבוצע בהתא� לצורה ולמידות הבלוקי� והיסודות כמסומ� בתוכניות.
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להימנע מחפירה מיותרת מעבר למידות הנ"ל כתוצאה מסוג האדמה, צורת לא נית� א�   

"הפרויקט" או כל סיבה אחרת, ימולא החלל בי� "הפרויקט" ופני החפירה עד לגובה פני 
, הד� במילוי למבני�, או בבטו�, 301.8האדמה במילוי מהודק כמתואר להל� בסעי� 

  בהתא� לדרישת המפקח.
  

ור המתאי� יוער� בצד וישמש למילוי חוזר סביב המבני� או יועבר למילוי החומר החפ  
 301.1.8במקומות אחרי�. חומר מיותר או בלתי מתאי� יסולק מ� האתר כאמור בסעי� 

  לעיל.
  

   חפירה לתעלות פתוחות ולאגני(  301.4
  

 15�החפירה לתעלות ולאגני� תבוצע בשני שלבי�: בשלב הראשו� תבוצע החפירה כ  
מ מעל לקווי� הסופיי�, ואילו בשלב השני יחפור הקבל� ויוריד את השכבה הסופית ס"

עד לקווי� ולמפלסי� הסופיי�, כפי שתוארו בתוכניות, תו* יישור הדפנות ותחתית 
  החפירה.

  
המשטחי� הסופיי� יהיו מיושרי� והדוקי� לפי צפיפות הקרקע הטבעית עד לדיוק   

ס"מ בתחתית, בתנאי שהמעבר בי� מפלסי�  5מ  הנדרש במפרט המיוחד, א* לא יותר
או רומי� שוני� יהיה הדרגתי ובלתי נראה לעי�, ולא ייווצר שיפוע נגדי שיגרו� 

  לשלוליות מי� עומדי�.
  

במקרה של חפירה מסיבה כלשהי מתחת לקווי� הסופיי� שנקבעו בתוכניות ו/או לפי   
ל, ימלא הקבל� את החפירה דרישת המפקח, בשיעור העולה על הסטיות המותרות כנ"

המיותרת באדמה מובחרת, שתהודק עד לצפיפות הנדרשת עבור מילוי מהודק (סעי� 
  להל�). ההוצאות הכרוכות בכ* תהיינה על חשבו� הקבל� בלבד. 301.6

  
הקבל� יעמיס את החומר החפור למקומות ההנחה או השפיכה שייקבעו בתאו� ע�   

  .301.6ות אופקיות כמפורט בסעי� המפקח. החומר המיועד למילוי בשכב
  

עוד� החומר החפור שיהיה מעל לכמויות הנדרשות למילוי, יובל ויפוזר בצידי הסוללות   
ללא כל הידוק, תו* סידור לפי קוי� אחידי� בלבד, ו/או יפוזר בשטחי� אחרי� עליה� 

  יורה המפקח.
  

את החומר החפור: הקבל� ייקח בחשבו�, כי בזמ� החפירה הוא עשוי להידרש לסווג   
חומר ראוי למילוי וחומר הפסול למילוי. הקבל� ימסור למפקח בכל פע� שהוא נתקל 
בחומר שונה מזה שנתקבל מבדיקות ראשונות, ויקבל הוראות בנוגע למקו� שפיכת כל 

  סוג וסוג של חומר.
  

  חפירה במחפרות (אתרי שאילה)  301.5
  

י� הדרושי�, יהיה צור* להפיק חומר א� העפר החפור בשטחי האתר לא יספיק למילוי  
  למילוי ממחפרה שמחו1 לאתר העבודות.

  מקומה של כל מחפרה, גבולותיה, עומק החפירה בה ושיפועיה ייקבעו ע"י המפקח.  
  

יתכ� ויהיה צור* לסלק את שכבת האדמה העליונה במחפרה, ואולי ג� שכבות נוספות,   
סול משכבות כאלה יפזר הקבל� כדי להפיק חומר המתאי� למילוי. את החומר הפ

בקרבת המחפרה, ואילו את החומר המתאי� למילוי יוביל מיד למקומות המילוי. אי� 
לחפור חומר מילוי במחפרה, אלא א� אפשר להובילו מיד למילוי כאמור. המפקח יקבע 

  בכל מקרה א� החומר החפור מתאי� או שיש לפסלו.
  

באופ� כזה שצורת השטח המקורית תיפג�  פיזור החומר הפסול בקרבת המחפרה ייעשה  
מעט כל האפשר ולא ייסתמו ערוצי ניקוז טבעיי�. א� יידרש הדבר, יוחזר החומר 

  הפסול ויפוזר בשטח המחפרה לאחר הפקת המילוי ממנה.
  

לאחר סיו� ניצול אתרי השאילה, יש להחזיר את השטח כ*, שלא ייגר� כל נזק   
  (החלקה, סידורי ניקוז וכד').
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  מילוי עפר  301.6
  

  סיווג המילויי(  301.6.1
  

עבודות המילוי יסווגו לשלושה סוגי�, כפי שיוגדרו להל�. במפרט המיוחד יתווספו לגבי   
כל סוג מילוי הפרטי� המאפייני�, כגו�: סוג החומר הנדרש, הצפיפות הנדרשת ופרטי� 

  אחרי�.
  

  הינו שפיכת אדמה ללא כל הידוק שהוא. � מילוי שפו*  א.   
הינו שפיכת אדמה שנחפרה באתר והידוקה במעבר הכלי�  �מילוי רגיל  ב.   

  המובילי� תו* הרבצת מי� בשיעור אחיד.
הינו מילוי מעפר מובחר, מורטב לפי הצור*, מהודק לצפיפות  �מילוי מהודק  ג.   

  מוגדרת, המבוקרת ע"י בדיקות מעבדתיות.
, הכוונה לעובי שלאחר ההידוק בכל מקו� בו מצויי� עובי השכבה �עובי שכבות  ד.   

שנדרש לאותה שכבה. בהיעדר הוראות אחרות, יהיה העובי המירבי של השכבה 
  ס"מ. 20המהודקת 

  
  חומרי( למילוי מהודק  301.6.2

  
  : אדמה חפורה .א

האדמה אשר תשמש למילויי� מהודקי� תהיה גרנולרית או חרסיתית, נקייה 
תכיל אבני� הגדולות משלושה  מחומרי� אורגניי� וגושי חומר מוקשי�, ולא

  אינטש לפי הנפה התקנית האמריקאית.
א� לדעת המפקח תידרש תוספת חומר מסויי� כדי לערבבו בעפר המצוי     

ולהביאו למתכונת הנדרשת, יובא העפר המתאי� מהמקומות שהמפקח יציינ� 
  באתר או ממחפרות מתאימות.

הנדרשות באתר, ורק  במידת האפשר ישתמש הקבל� בחומר שנחפר בחפירות    
א� לפי קביעת המפקח יחסר חומר מתאי�, יובא החומר ממחפרות שבאתר או 

  ממחפרות שמחו1 לו, הכל בהתא� להוראות המפקח.
סיווגו של חומר המילוי והתאמתו לאזורי המילוי השוני� ייקבעו ע"י המפקח,     

  והחלטותיו בנדו� תהיינה סופיות ומחייבות את הקבל�.
פיד, שהחומר המתאי� למילוי המהודק לא יעורבב בחומר פסול, וא� הקבל� יק    

  יקרה כ�, יהיה חייב על חשבונו הוא לנפותו ולהפרידו מ� החומר הפסול.
  

  : חומר ואדי  ב.  
  חומר ואדי מובא יתאי� לדרישות להל�:    
 60עד  20�(מ 20%�60%יהיה בתחו�  4אחוז החומר העובר נפה מס'   ) 1(    

עד  5�(מ 5%�10%יהיה בתחו�  200ז החומר העובר נפה אחוזי�), ואחו
  אחוזי�). 10

, 6%לא יעלה על  40אינדקס הפלסטיות של החומר העובר נפה מס'   ) 2(    
  .25%וגבול הנזילות שלו לא יעלה על 

  
 ע"פכמו כ�, יותר שימוש במצע סוג א', מצע סוג ב' אגו"מ או אגב"מ, הכול   ג.  

  דרישות המפרט.
ולמפקח תינת� החומר הנדרש למילוי, י� את המקו� בו נחפר הקבל� יצי    

האפשרות לבדוק ולאשר את טיבו ואיכותו של הכורכר. כמוכ�, על הקבל� לקבל 
  לחפירתו ולהוצאתו מהשטח.המחפרה רשיו� מאת הבעלי� החוקיי� של שטח 

  
  :חמרה  ד.   
ראלי של התק� היש 3בטבלה מס'   s.cחמרה מוגדרת כחומר המתאי� לסוג     

  האמור. 253בת"י  4בטבלה מס'  c.1"מיו� קרקעות", או לסוג מס'  � 253
  

  הציוד להידוק העפר  301.6.3
    
לעיל ובכפיפות לאמור ש�, יתאימו הציוד   300. 9בלי לגרוע מכלליות האמור בסעי�   

והכלי� להידוק לתיאורי� להל�. השימוש בציוד הנכו� לסוגי הקרקע השוני� יהיה על 
  ואחריותו של הקבל�, א* טעו� אישור המפקח מראש. חשבונו
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  גלגלי�מכבש תלת  א.  
טו� ע� גלגלי פלדה יהיה בעל שני גלגלי�  8.0�14.0גלגלי במשקל � מכבש תלת    

אחוריי� גדולי� וגלגל הגה קדמי רחב. כל גלגל יהיה מצוייד בשני להבי�, 
לי� מלכלו* בעת המתהדקי� אל הגלגל ע"י מנגנו� קפיצי�, כדי לנקות את הגלג

  הכבישה.
כ� יכלול המכבש מיכל מי� ומערכת צינורות וברזי� לפיזור המי� מעל כל     

רוחב הגלגל באמצעות מחצלת מתאימה. המכבש יהיה מסוגל לנוע אחורה 
וקדימה במהירות שווה. כמו כ�, תהיה אפשרות להגדיל את משקל המכבש ע"י 

. לפי דרישת המפקח יצוייד מילוי הנפח הפנימי של הגלגל בחול או במי�
המכבש במתק� חרישה מאושר. גלגלי המכבש לא יכילו קטעי� שטוחי�, 

  חריצי� או בליטות, אשר ישאירו את חותמ� על השכבה המהודקת.
  

  מכבש רגלי כבש  ב.  
ס"מ לער*.  25מכבש רגלי כבש יהיה בעל תו� פלדה ע� רגליי� בולטות מהתו�     

, ויהיה בעל צורה עגולה או ריבועית. בכל שורה חת* הרגל יקט� מבסיסו לקצהו
  רגליי�. 4 �יימצאו לא יותר מ

ק"ג/סמ"ר ע� אפשרות להגדלת  20לח1 המכבש על הקרקע יהיה לפחות     
המשקל הכללי ע"י מילוי התו� בחול או במי�. למסגרת הגוררת יהיה צמוד 

  להב פלדה לניקוי הרגליי�.
  

  מכבש צמיגי�  ג.  
יהיו בעלי הנעה עצמית או נגררי�. גלגלי הצמיגי� האחוריי� מכבשי הצמיגי�     

יהיו מורכבי� על צירי�, המאפשרי� תנועה נפרדת לכל גלגל תו* התאמה 
למצב הקרקע. הגלגלי� יהיו חלקי�. מספר הגלגלי� יהיה בלתי זוגי, וה� 
יסודרו בצורה שהגלגלי� האחוריי� יחבשו את השטחי� שלא נכבשו ע"י 

  20חפיפה מסויימת. א� לא צויי� אחרת, יהיה משקל המכבש  הקדמיי�, תו*
  ק"ג/סמ"ר. 5עד  2.5טו�, ולח1 האוויר בכל גלגל יהיה 

  
  מכבשי� ויברטוריי� בעלי גליל אחד  ד.  
טו� לפחות. המכבש  3משקל� יהיה  –מכבשי� ויברטוריי� בעלי גליל אחד     

מחזורי�  1,400חות יהיה על הנעה עצמית או נגרר. תדירות הריטוט תהיה לפ
מ' לפחות ע� להב פלדה צמוד  1.2לדקה. תו� הפלדה יהיה בעל קוטר של 

  לניקוי הגלגל. 
  

  מכבשי יד ויברציוניי� או מכניי�  ה.  
  המכבשי� יאפשרו הפעלת� בתו* תעלות או על יד מבני� וכד'.    

  
  מיכליות להרבצת מי�  ו.  
עצמית או צמודות לכלי  להרבצת מי� במילוי ישמשו מיכליות בעלות הנעה    

ליטר לפחות, מצוידת  4,000גרירה מתאי�, כל מיכלית תהיה בעלת קיבול של 
במשאבות לח1 ומכשיר מדידה, המראה את כמות המי� המפוזרת. פיזור המי� 

מ"מ במרחקי� של  3ע� נקבי� בקוטר  1.5ייעשה ע"י צינור חלוקה בקוטר "
ס"מ מעל פני השטח ויבלוט  30על  ס"מ ביניה�, ויורכב בגובה שלא יעלה 1.5
  מטר לצידי המכונות, כדי לאפשר השקיית שטח מחו1 למסלול הנסיעה. 1.5

  
  בדיקת הצפיפות של מילוי מהודק  301.6.4

  
חומר שיסווג כבעל תכונות חרסיתיות בדר* כלל, לרבות כורכר, ייבדק לפי מבח�   
כלל, ייבדק לפי מבח� "צפיפות קבע כגרנולרי בדר* נ", חומר שסיווגו מודיפייד אאשהו"

  יחסית".
  

המפקח יקבע בכל מקרה את הסוג, אליו שיי* חומר המילוי, ואת השיטה, לפיה תיקבע   
  צפיפותו.

  
  בדיקה לפי "מודיפייד אאשהו"  א.  
הצפיפות הדרושה תוגדר כאחוז ממאה של הצפיפות היבשה המקסימלית,     

  המושגת בתכולת הרטיבות האופטימלית.
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של צפיפות החומר תיעשה בהתא�  100%הצפיפות המעבדתית לקביעת  בדיקת    
  (שניה� זהי�).Astm  d  1 157או  Aasho t 180לתק� 

  
  נטילת מדגמי( ממילוי מהודק  301.6.5

  
מכל שכבה של מילוי מהודק יינטלו מדגמי� (כל מדג� מורכב משתי דגימות לפחות)   

בקירוב. התוצאה לגבי כל מדג�  (חמש מאות) מ"ר 500בשיעור של מדג� אחד לכל 
תיקבע לפי הממוצע האריתמטי של בדיקת הדגימות. המפקח יוכל לדרוש נטילת 

  מדגמי� נוספי�, א� תוצאות הבדיקות לא תהיינה משביעות רצו�.
  

ידי אותה מערכת ציוד כבישה, בפעולה �שטח למדג� פירושו אותו שטח שנכבש על  
תיו נתחמי� בי� נקודות הסיבוב של מערכת רצופה, באותו מספר מעברי� ושגבולו

  הכלי� הנעי�.
  

מ"ר, יילקח בנוס� לשתי הדגימות הנ"ל מדג� נוס� ב�  500בשטח למדג�, העולה על   
מ"ר, יילקח לפחות מדג� אחד ב� שתי  500� שתי דגימות. בשטח למדג� הקט� מ

  דגימות.
  

  המפקח יהיה הקובע הבלעדי לגבי קביעת גבולות שטח למדג�.  
  

מהמילוי המהודק של שיפועי סוללות, או מהציפוי שלשיפועי הסוללות, יילקחו מדגמי�   
  בכמות רבה יותר מאשר משטחי� מישוריי� ומהאמור לעיל, לפי קביעת המפקח.

  
  הכנת תשתית  301.6.6
    
לאחר חישו� ו/או יישור האדמה, עליה יבוא מילוי מהודק, יכשיר הקבל� את השתית   

ס"מ,  15"י תיחוח השטח בדיסקוס או בציוד מאושר אחר עד לעומק בקרקע חרסיתית ע
הרטבתו (או ייבושו) עד לרטיבות אופטימלית וכבישתו במכבשי "רגלי כבש" או במכבשי 

  .301.6.4מודיפייד אאשהו, כמוגדר בסעי�  95%�צמיגיי� ל
  

בקרקע חולית תהודק השתית ותיושר באמצעות מכבש ויברציוני, שיאושר ע"י המפקח,   
  .301.6.4כמוגדר בסעי�  70%לצפיפות יחסית של 

  
  סוגי הקרקע (חרסית או חולית) ושיטת ההידוק והבדיקה ייקבעו ע"י המפקח.  

  
בי� הכנת השתית תיעשה מיד לפני התחלת המילוי, ועל הקבל� למנוע הפסקה כלשהי   

  חישו� פני הקרקע, עליה� בא המילוי המהודק ועד להנחת אדמת המילוי.
  

א� בי� הכנת השתית והנחת המילוי המהודק חלה הפסקה כלשהי, יש להרטיב במידת   
  הצור* את פני השתית ולהדקה מחדש לש� יצירת קשר טוב בינה לבי� המילוי המהודק.

  
י� שהוכנו למעשה, והסיווג לפי עובי הכנת השתית תימדד במטרי� מרובעי� לפי השטח  

  השכבות המהודקות.
  

  המחיר יכלול הכנת השתית ע"י תיחוח, הרטבה והידוק כמתואר לעיל.  
  

  ביצוע המילוי המהודק  301.6.7
  

לעיל, אלא א�  301.6.6המילוי המהודק יונח על גבי שתית, שהוכנה כמתואר בסעי�   
ת אופקיות ואחידות לכל רוחב וצורת השתית היא סלעית. חומר המילוי יונח בשכבו

כניות ולהוראות המפקח. החומר יפוזר כ* שהמילוי המהודק יהיה והשתית בהתא� לת
  הומוגני וחופשי משקעי�, כיסי� וכד'.

  
לפני ההידוק ובמהלכו יש להביא את השכבה למצב רטיבות אופטימלית המאפשרת   

ידת האפשר יורטב החומר הידוק כנדרש. תכולת הרטיבות תיקבע ע"י המפקח. במ
במקו� החפירה, א* במידה שלא נית� הדבר, תורטב השכבה בעת הנחתה במילוי 
באמצעות מיכליות מצויידות במתק� התזה, המחלק את המי� במידה שווה על כל 

  השטח.
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א� החומר מכיל אחוז רטיבות גבוה מהאופטימלי, יידחה ביצוע המילוי ויינת� לחומר   

הרטיבות הנדרשת לפני שממשיכי� בהידוק. הקבל� לא יהיה זכאי  להתייבש עד לדרגת
  לשו� תוספת מחיר עבור ייבוש החומר או עבור דחיית העבודה כאמור.

  
ההידוק ייעשה במכבשי� מתאימי� שקבלו את אישור המפקח. מספר המעברי� של   

א , והחפיפה של שני מעברי� סמוכי� ל6�ציוד הכבישה בכל שכבה לא יהיה פחות מ
ס"מ. מכל מקו�, תימש* הכבישה עד להשגת הצפיפות הנדרשת לכל  30�תהיה פחות מ
  רוחב השכבה.

  
במקומות בה� הגישה אליה� במכבשי� מכניי� תהיה בלתי אפשרית, ייעשה ההידוק   

  בציוד המופעל ביד.
  

המפקח רשאי לבדוק כל שכבה שהונחה ונכבשה, ובכל מקרה, לא יורשה הקבל�   
  השכבה הבאה לפני קבלת אישור המפקח לכ*. להתחיל בפיזור

  
בכל מקרה ששיעור הצפיפות לא יגיע למינימו� הנדרש, ייעשה הידוק חוזר. א� לאחר   

ההידוק החוזר לא עמדה השכבה בדרישות, יהיה הקבל� חייב לעבד מחדש את השכבה 
  ע"י חרישה, דיסקוס והידוק כמפורט.

  
לפני הנחת חומר חדש נוס� על גבי השכבה אחרי כל הפסקת עבודה במילוי המהודק ו  

המהודקת הקיימת, יש לנקות את פני השטח העליו�, להרחיק את העפר הרופ�, לבצע 
חרישה של השכבה הקיימת, להרטיבה ולהדקה על מנת ליצור קשר טוב בי� שני חלקי 

  המילוי.
  

פת הביצוע הקבל� יג� על המילוי המהודק ויחזיקו במצב שישביע רצו� המפקח תו* תקו  
  ועד למסירת "הפרויקט" כולו לידי המזמי�.

  
  מילוי מהודק בסוללות  301.6.8

  
התא� לרומי�, לקווי� ולשיפועי� הנדרשי� בתוכניות. הנחת המילוי בהסוללות יוקמו   

  לעיל. 301.6.7המהודק בסוללות תהיה כמתואר בסעי� 
  

� לקבלת הקווי� המילויי� המהודקי� וצורת� צריכי� להיות ערוכי� ומסודרי  
והמפלסי� הנדרשי� בתוכניות ובהוראות המפקח. בשטחי�, שעליה� יונחו רבדי� 

  ס"מ. 1+אספלטיי�, לא תעלה הסטייה מהמפלסי� הנדרשי� על 
  

ס"מ. הסטייה ממידות הרוחב המתוכנ� לא  2+בשאר השטחי� הסטייה המותרת הינה   
  ס"מ. 2תוכנ� לא תעלה על ס"מ ובתנאי נוס� שהסטייה מהציר המ 0�, 5תעלה על +

  
במידה שיידרש לצפות את הסוללות בציפוי כגו� בטו�, מצעי� או חומר אחר, יגיש   

הקבל� למפקח הצעת שיטה, בה הוא אומר להשתמש להקמת הסוללות, עיצוב� והידוק� 
בשילוב ע� חומר הציפוי, או הכנת השיפועי� לשימת הציפוי. הקבל� לא ייגש להקמת 

רק לאחר שסוכמה השיטה לבניית�, ונית� על כ* אישור בכתב ע"י הסוללות אלא 
המפקח. א� הוכללה במערכת התוכניות המצורפות למסמכי החוזה תוכנית או 
תוכניות, המציעות שיטה לבניית הסוללות, אי� בתוכניות אלא משו� הצעה בלבד, ואי� 

ת אישור כאמור היא גורעת מאחריותו של הקבל� לטיב ביצוע העבודה והדרישה לקבל
  לעיל.

  
  מידת הצפיפות של מילוי מהודק  301.6.9
      
מידות הצפיפות יתאימו לנדרש בתוכניות, במפרט המיוחד בכתב(י) הכמויות או    

  בהוראות המפקח.
בהיעדר הוראה אחרת תהיה מידת הצפיפות של המילוי המהודק, ה� בסוללות וה�   

  במילוי תעלות לצינורות:
  אשהו בחומר חרסיתי;מודיפייד א 95%  �  
  או    
  צפיפות יחסית בחומר גרנולרי. 70%  �  
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  כיסוי קווי צינורות  301.7
  

  כללי  301.7.1
      
כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקד� האפשרי (פרט למקומות החיבורי�) לאחר   

שהונח במצבו הסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורי� והתיקוני� לשביעות רצו� 
  המפקח.

  
  ו יבוצע בשלבי�, בהתא� לסוג הצינור כמפורט במפרט המיוחד ובתוכניות.כיסוי הק  

  
  תנאי( מיוחדי( לכיסוי כל הקווי(  301.7.2
      
כל החיבורי�, המגופי� ואביזרי� אחרי� יישארו גלויי� עד לאחר מבחני הלח1   

והאטימות הנדרשי�. לאחר המבחני� הנ"ל יושל� הכיסוי ע"י מילוי הרווחי� הגלויי� 
  ארו קוד� לכ� בשכבות מהודקות כמתואר במפרט המיוחד ובתוכניות.שנש

  
ס"מ, יש לאסור בכל תוק�  70�כאשר עובי המילוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ  

מעבר כלי רכב או ציוד כבד מעל התעלה. הקבל� יהיה אחראי עבור כל נזק שייגר� 
  לצינור עקב אי מילוי הוראה זו.

  
ור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי, וישל� כל הקבל� יהיה אחראי עב  

  נזק שייגר� לכבישי� או למבני� בתקופת האחזקה.
  

  מילוי חוזר למבני(  301.8
  

החומר שישמש למילוי סביב מבני�, יילקח מהחומר החפור או מבורות השאילה. טיב   
  החומר ושיטת ההנחה יהיו לפי הוראות המפקח.

  
את המרחב בי� "הפרויקט" ודפנות החפירה, מבלי להשאיר חללי�,  המילוי ימלא היטב  

  ויהודק לצפיפות הנדרשת.
  

ס"מ אחרי ההידוק. דפנות  15המילוי יונח בשכבות אופקיות, שעוביי� לא יעלה על   
החפירה ותחתיתה יורטבו לפני הנחת המילוי, כמו כ� תורטב כל שכבה כדי להשיג את 

  הידוק.דרגת הצפיפות הדרושה בזמ� ה
  

  ההידוק ייעשה במהדקי יד או מהדקי� פניאומטיי�, שיאושרו ע"י המפקח.  
  

  מדידה ותשלו( לעבודות עפר  301.9
  

  כללי  301.9.1
  

מחירי החפירה מתייחסי� לכל סוגי האדמה כולל סלע, אלא א� נקבעו בכתב(י)   
  הכמויות סעיפי� נפרדי� לחציבה.

  
י� הבאי� להל� ג� את ניקוי השטח, הקמת כמו כ�, יכללו כל מחירי החפירה בסעיפ  

מבני� זמניי� והסרת� בגמר העבודה, הספקה, החסנה ושימוש בחומרי נפ1 במידת 
הצור*, חפירה במקומות מוגבלי� בעבודת ידיי�, ניקוז וכל עבודה אחרת, ההכרחית 

), הובלת חומרי� למרחק 301.9.11להחזקת החפירות ביבש (פרט לנאמר בסעי� משנה 
מ'  ממקו� החפירה עד למקו� השימוש, או עד לשטחי הפיזור, או  1,000ו עולה על שאינ

לערימות זמניות ומערימות אלה למקו� השימוש, מיו� וסיווג החומר המתאי� לשמש 
כמילוי חוזר, הנחת החומר החפור כמילוי חוזר בתעלות וסביב מבני�, סילוק חומר 

  עוד� ומיותר לפי הוראות המפקח.
  

מר להל� בסעי� זה על תכולת המחירי� בא להוסי� על האמור בסעי� קט� זה כל הנא  
  ולא לגרוע ממנו.
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  חפירת תעלות לצינורות  301.9.2
  

כאשר מחיר החפירה לתעלות אינו כלול במחיר היחידה להנחת צינורות, תימדד   
  החפירה לפי נפח או לפי אור*, הכל כנדרש במפרט המיוחד, ו/או בכתב הכמויות.

, כאשר רוחבה הוא ותכאשר החפירה נמדדת לפי נפח, תימדד התעלה בדפנות אנכי  
מפני האדמה המקוריי� לפני  �כרוחב תחתית התעלה המתואר בחת* הטיפוסי, עומקה 

  ביצוע החפירה ועד התחתית הפנימית של הצינור ואורכה כאור* קו הצינורות המתוכנ�.
  

התיאורטיות הנ"ל. הרחבת החפירה  בשו� מקרה לא תחושב החפירה מעבר למידות  
לצרכי דיפו� או לנוחיות העבודה, או מכל סיבה אחרת, לא תימדד, ותהיה על חשבו� 

  הקבל�.
  

כאשר החפירה נמדדת לפי אור*, תיעשה המדידה במטרי� ותסווג לפי קטרי הצינורות   
  ועומק ממוצע של התעלה עד תחתית הצינור.

  
בי� א� נכללה החפירה במחיר הנחת הקו ובי� א�  התמורה לחפירת תעלות לצינורות,  

נמדדה ושולמה בנפרד, תכלול: הכנת דר* לאור* התוואי ודרכי גישה (א� יידרשו), 
חפירה למידות ולעומקי� הנדרשי�, הרחבת החפירה במקומות החיבורי� של הצינורות 

תעלה כנדרש, יישור והחלקת תחתית התעלה, הוצאת החומר החפור והחסנתו לאור* ה
עבור מילוי חוזר, סילוק כל חומר מיותר שבא כתוצאה ממפולת או שברי סלעי�, 
תמיכות וחיזוק דפנות התעלה לפי הצור*, מילוי חוזר בתעלה מהחומר החפור, השלמת 
המילוי ברווחי� אחרי בדיקות בקווי�, וכ� כל ההוצאות הנוספות שיהיו לקבל� עקב 

עברי� זמניי� לחציית תעלות פתוחות, הצבת נקיטת אמצעי זהירות, כגו�: סידור מ
  פנסי�, שלטי� וכד'.

  
  עבודות נוספות בתעלות לצינורות  301.9.3

  
העבודות הבאות יימדדו בנפרד רק כאשר יצויי� עבור� סעי� מיוחד בכתב(י) הכמויות.   

באי� סעי� כזה, ייכללו עבודות אלה במחירי היחידות להנחת הצינורות או לחפירה  
  לות לצינורות.עבור תע

  
  ריפוד תחתית התעלה  א.  
יימדד במטרי� אור* של התעלה בה בוצע הריפוד, מסווג לפי קטרי צינורות     

ועובי הריפוד. המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק 
החומר החפור, הספקת והובלת חומר הריפוד, פיזורו, יישורו והידוקו כמתואר 

  .301.2.5לעיל בסעי� 
  

    עטיפת חול סביב צינורות  ב.  
יימדד במטרי� אור* של התעלה, בה בוצעה העטיפה לפי הוראות המפקח,     

  ותסווג לפי קטרי הצינורות.
המחיר יכלול הספקה והובלת החול, פיזורו כמצע לצינורות לפני הנחת� ומילוי     

  מהודק סביב ומעל הצינורות אחרי הנחת�.
  

  דרכות ותיקונ�שבירה ופירוק כבישי� ומ  ג.  
תימדד במטרי� מרובעי� ברוחב שלא יעלה על המידות הנתונות לעיל בסעי�     

301.2.6.  
המחיר יכלול שבירה ופירוק כבישי� ומדרכות, הרחקת החומר ותיקונ� מחדש     

ובהתא� לאותו מצב שהיו לפני השבירה, כולל כל העבודות הקשורות בכ*, 
  מכת, הספקת חומרי� וכד'.כגו�: התקשרות ותיאו� ע� הרשות המוס

  
  הכנסת צינור מג� בקידוח אופקי  ד.  
תימדד במטרי� לפי אור* הקידוח שבוצע למעשה, בכפו� לאישור המפקח,     

  מבלי להתחשב באור* צינור המג�, ותסווג לפי קטרי�.
המחיר עבור כל קידוח יכלול: חפירה פתוחה ועבודות הכנה בשני קצוות     

ביש, הכנסת צינור המג� לתו* הקידוח, הספקת הקידוח, קידוח מתחת לכ
הציוד הדרוש לחפירה וקדיחה והרחקתו מהאתר בגמר העבודה, מילוי חוזר 

  בחפירה הפתוחה.
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עבור הספקת צינורות המג�, ריתוכ�, התקנת נעלי סמ* וכד', ישול� בנפרד     
  כמתואר בסעי� המתאי� בפרק הד� בצינורות פלדה.

  
  חפירה למבני(  301.9.4
      
כאשר מחיר החפירה למבני� אינו כלול במחיר היחידה להקמת "הפרויקט", תימדד   

החפירה למבני�, בלוקי�, יסודות וכיו"ב במטרי� מעוקבי� לפי הקווי� החיצוניי� של 
הבטו� כמסומ� בתוכניות. המבני� שבתו* תעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא 

לעיל. כאשר יידרש ציפוי הקירות  301.9.2עי� מחו1 לחת* התעלה ואשר לא נמדד לפי ס
  ס"מ מכל צד. 60בביטומ� יתווס� למדידה מרחב עבודה של 

  
לא ישול� עבור כל חפירה או חציבה מיותרת מעבר למידות כמתואר לעיל, ולא עבור   

  מילוי והידוק חפירה כזו או ייצוב שטחי� עקב מפולות וכד'.
  

יקבע ע"י מידות חיצוניות של הפרויקט, בתוספת לצור* חישוב כמות החפירה, הנפח י  
  ס"מ עבור מרחב בניה ובשיפועי� אנכיי�. 60

  
התמורה לחפירה למבני�, בי� א� נכללה החפירה במחיר "הפרויקט" ובי� א� נמדדה   

ושולמה בנפרד, תכלול: חפירה ומידות לעמקי� הנדרשי�, יישור והידוק תחתית 
ר החפור והחסנתו למילוי חוזר, ביצוע מילוי חוזר החפירה במידת הצור*, הוצאת החומ

ס"מ אחרי ההידוק, סביב ומעל למבני� בגמר היציקה, הידוק רגיל  15בשכבות שעוביי� 
  של המילוי, סילוק החומר המיותר ויישור סופי לגבהי� הנדרשי�.

  
  חפירה לתעלות פתוחות ולאגני(  301.9.5

  
נפח החפירה מפני הקרקע הקיימי�, לתשלו� תעשה במטרי� מעוקבי� של המדידה   

כפי שנמדדו לפני התחלת החפירה לפי סעי� "מדידה וסימו�", ועד לקווי� ולמפלסי� 
  הסופיי�, כפי שסומנו בתוכניות או נקבעו ע"י המפקח.

  
המחיר יכלול: ביצוע החפירה בשני שלבי� ויישור התחתית והדפנות, העמסה והובלת   

יכה, סיווג החומר בזמ� החפירה לחומר הראוי למילוי החומר למקומות המילוי או השפ
  וחומר פסול, פיזור החומר בשכבות ויישור תחתית החפירה ופני המילוי.

  
  (אתרי שאילה) חפירה במחפרות  301.9.6

  
המדידה עבור חפירה במחפרות תיעשה במטרי� מעוקבי� מדודי� מפני הקרקע ועד   

  לקווי החפירה שנדרשו ע"י המהנדס בכתב.
  

המחיר יכלול חפירה, הובלת החומר ופיזורו במקומות המילוי כנדרש, ביצוע כל   
הפעולות למניעת הצטברות מי� עומדי� כגו�: ניקוז בתעלות פתוחות, וכ� יישור השטח 
  והחלקתו בגמר העבודה. המחיר כולל החלקת המחפורות וסידורי ניקוז במידת הצור*.

  
  רות ומסביב למבני(הידוק המילוי בתעלות לצינו  301.9.7

  
הידוק המילוי בתעלות ומסביב למבני� יימדד במטרי� מעוקבי�, כאשר הנפח יחושב   

לפי המקרה, בניכוי נפח הצינור  301.9.4או לפי סעי�  301.9.2בהתא� למתואר בסעי� 
או "הפרויקט" ובניכוי הנפח בו לא נדרש הידוק המילוי, ובמקרה של קו צינורות לפי 

 15ה בוצע המילוי המהודק. המחיר יכלול פיזור של החומר בשכבות של אור* התעלה ב
ס"מ אחרי ההידוק, הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת, בדיקות צפיפות ויישור פני 

  החפירה עד לרומי� הסופיי� הנדרשי�.
  

התשלו� לפי סעי� זה לא יכלול את הספקת החומר למילוי, הובלתו והנחתו, אשר   
  רי היחידה עבור החפירה לצינורות או למבני�.תמורת� כלולה במחי

  
  מצע מהודק  301.9.8

  
מצע מהודק יימדד לתשלו� במטרי� מרובעי�, שהונח למעשה לפי המידות והעוביי�   

המצוייני� בתוכניות או שנדרשו ע"י המהנדס. המחיר יכלול את הספקת המצע, 
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ס"מ  20ס"מ או  15ת של הובלתו, ייצוב השתית ע"י הרטבה והידוק, פיזור המצע בשכבו
  אחרי ההידוק, הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת ובדיקות צפיפות.

  
  מילוי מהודק בסוללות  301.9.9

  
המדידה של הידוק המילוי בסוללה תיעשה לפי מטרי� מעוקבי� של החומר המהודק,   

כאשר נפח זה ייקבע בהתא� למדידה בי� פני השטח לפי התחלת המילוי ובי� הקווי� 
ופיי� של המילוי כפי שה� מופיעי� בתוכניות, ותסווג  למילוי בחומר חרסיתי, הס

  ומילוי בחול.
  

הנדרשת תו* הרטבת על שכבה ושכבה  המחיר יכלול את הידוק המילוי לצפיפות  
כמתואר לעיל וביצוע הבדיקות הנדרשות ע"י המפקח. לא ישול� בנפרד עבור מילוי 

  החפירה.ופיזור החומר, וה� יכללו במחירי 
  

  מילוי רגיל 301.9.10
  

הידוק מילוי רגיל (בלתי מבוקר) יימדד לתשלו� במטרי� מעוקבי� לפי הקווי�   
המסומני� בתוכניות או כפי שייקבעו ע"י המפקח. המחיר יכלול את ההוצאות הנוספות 
הכרוכות במעבר שיטתי על החומר השפו* והידוקו. לא ישול� בנפרד עבור מילוי ופיזור 

  ר, וה� יכללו במחירי החפירה.החומ
  

  עבודות בנוכחות מי תהו( 301.9.11
  

עבור עבודה בנוכחות מי תהו�, שפכי� או כל מקור מי� אחר, בזמ� חפירת התעלות   
תשול� לקבל� תוספת לכל מטר לאור* ציר התעלה, בה הופיעו מי� מעל למפלס תחתית 

שעות לפחות, תו* סיווג לפי  3ונשארו ברו� זה במש*  4"�התעלה המתוכנ� של יותר מ
עומקי� ממפלס המי� עד לתחתית התעלה המתוכננת. עבור עבודה בנוכחות מי� 
במבני�, ישול� לקבל� לפי מטרי� מרובעי� של שטח "הפרויקט", בו הופיעו מי�. 

  האורכי� והשטחי� הנ"ל יהיו טעוני� אישור המפקח.
  

עבודה, בכל שיטה שהיא לרבות כל המחיר כולל החזקת החפירה במצב יבש בכל שלבי ה  
עבודות החפירה והמילוי הנוספי�, קידוחי�, שאיבה, חפירת תעלות הטיה וניקוז 
וכיסויי� בגמר העבודה, כל התוצאות הכרוכות בהחזקת החפירה יבשה ונקייה בכל 

  (ב). 301.1.5שלבי הביצוע, הכל כמפורט בסעי� 
  

יימדדו בנפרד רק כאשר יצויי&  301.9.11 � 301.9.7כל העבודות הכלולות בסעיפי(   
עבור( סעי* מיוחד בכתב כמויות. באי& סעיפי( כאלה, תכללנה עבודות אלה במחירי 

  היחידה להנחת צינורות או עבודות עפר למאגרי( ובריכות.
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  עבודות בטו&   �   302פרק 
  
  

  כללי  302.1
  

ות בני�", ועבודות בטו� ב"מפרט לעבוד 02עבודות בטו� יצוק באתר תבוצענה לפי פרק   
  של אותו מפרט, וכ� בהתא� להוראות הנוספות שבפרק זה. 03לפי פרק  �טרו� 

  
  סוגי הבטו&  302.2

  
  , כדלקמ�:118סוגי הבטו� וחוזק� יהיו כמפורט בת"י   
    

כמות הצמנט המינימלית  תיאור
 ק"ג �במ"ק בטו� מוכ� 

 סוג הבטו�

מתחת למשטחי בטו�, למילוי 
  ר וכד'.חללי�, יישו

  
  בטו� מזוי� בחלקי המבני� השוני�.

  
כמתואר בתוכניות או בכתב(י) 

 הכמויות.

150  
  
  

280  
  

300  
300 

  רזה
  
  
   15�ב
  
   20�ב
  30�ב

  
  סוגי� אחרי� של בטו�, א� יידרשו, יפורטו במפרט המיוחד.  

  
  .118של ת"י  203תנאי הבקרה יהיו לפי ההגדרה בסעי�   
יוכ� בתנאי בקרה בינוניי�  15�בבטו� רזה. בטו� מסוג בתנאי בקרה נחותי� יורשו רק   

  בתנאי בקרה טובי�. 30�ב�ו 20�ובטו� ב
  

כמויות הצמנט בבטו� המוכ� לא תהיינה בשו� מקרה קטנות מהכמויות המינימליות   
  .204בסעי�  118המפורטות בטבלה לעיל, וזאת למרות האמור בת"י 

  
ס"מ ביסודות ובפלטות לא  5, לא יעלה על C ASTN 143ירד הבטו� אשר יימדד לפי תק�   

  ס"מ בחלקי� אחרי� של "הפרויקט". 10יעלה על 
  

  הכנות ליציקה  302.3
  

  של "המפרט לעבודות בני�": 02041תוספת לסעי�   
  

לפני היציקה יותקנו בתבניות במקומ� המדויק כל חלקי המתכת שיש להתקינ� בבטו�,   
, לולבי פלדה, שלבי�, קטעי צינורות וכד'. כגו�: מסגרות למכסי� של שוחות בקרה

חלקי� אלה ייקבעו היטב במקומ� כדי למנוע תזוזת� לפני היציקה ובמהלכה. כל 
השטחי� של חלקי המתכת העתידי� לבוא במגע ע� בטו� ינוקו היטב מכל שמ�, שומ�, 
צבע, לכלו*, חלודה מתקלפת, מלט או בטו� שנדבקו אליה� ומכל לכלו* אחר. הבטו� 

  יהודק היטב נגד כל השטחי� של החלקי� המושקעי� בו.
  

מיד לפני הנחת הבטו� יהיו פני השטחי� שעליה� או נגד� יונח הבטו� חופשיי� ממי�   
עומדי�, בו1, שברי בניי�, אבני� או רגבי עפר. יש להרטיב היטב פני חפירות ומצעי� 

יקת הבטו� תיעשה על שנגד� יונח הבטו�, כ* שהלחות לא תשאב מהבטו� הטרי. א� יצ
סלע, יהיו פני הסלע, בנוס� לאמור לעיל, נקיי� משמ� או חומרי� אחרי� ובלתי 

ס"מ מלט צמנט  2מעורערי�, וא� אמנ� יהיו כ�, יניח הקבל� על פני הסלע שכבה בעובי 
ו היטב על פני השטח בעזרת מברשות. מחיר מלט הצמנט והנחתו רויעב 1:3ביחס של 

  חיר הבטו�.כנ"ל יהיה כלול במ
  

  יציקת הבטו&  302.4
  

  של "המפרט לעבודות בני�": 02043תוספת לסעי�   
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במקרה של יציקת בטו� כנגד אדמה יישפ* הבטו� בזהירות, כדי שלא יפגע בשלמות דופ�   
החפירה ולא יגרו� למפולות או לנפילת רגבי אדמה לתו* תערובת הבטו�. א� אמנ� 

בטו�, יוציא את רגבי האדמה שנפלו לתו* החלל יקרה כ*, יפסיק הקבל� את יציקת ה
הממולא באופ� חלקי בבטו�, וינקה את המקו� מרגבי אדמה לשביעות רצו� המפקח, 
אול� הכל על חשבו� הקבל�. אסור להניח בטו� במי�, אלא א� כ� בהרשאתו של 
המפקח בכתב, ושיטת הנחת הבטו� תהיה טעונה אישור המפקח. אי� להניח בטו� במי� 

  רמי� ואי� לתת למי� זורמי� לפעול על הבטו� בטר� התקשה.זו
  

  תבניות לקירות  302.5
  

  של "המפרט לעבודות בני�": 0206תוספת לסעי�   
  

התבניות לציד� הפנימי של קירות ומבני� אחרי� העתידי� לבוא במגע ע� מי�, ייעשו   
מרחו לפני מלוחות מהוקצעי� או יהיו מצופי� בדיקטי� או בפח פלדה. התבניות י

הקמת� בשמ� תבניות מיוחד שקיבל את אישור המהנדס, ואי� להשתמש למטרה זו 
  בנפט או בסולר.

  
אסור בהחלט להשתמש בתבניות לקירות בחוטי קשירה, אלא לקשירת דפנות של   

מבני� שלא יישארו גלויי� ושאינ� באי� במגע ע� מי�. לש� קבלת המרווח המדויק 
ריחוק חלולי� המצוידי� בקצוות באומי� להברגת ברגי  בי� הדפנות, ישמשו מוטות

מתיחה או סידור דומה. בצד החיצוני של הבורג יולבש בי� המוט לבי� התבנית, חרוט 
ס"מ לער*. חרוט זה יוצא בשעת פירוק התבניות  4ס"מ ובאור* של  3(קונוס) בקוטר 

  והשקע הנשאר ימולא במלט בלתי מתכוו1.
  

יות והבטחת הרווח בי� הדפנות יהיה טעו� אישור המפקח כל אמצעי לקשירת התבנ  
  מראש.

כל אמצעי קשירה, שישתמשו בה� בתבניות לבטו�, הבאי� במגע ע� מי� או אדיה�,   
ס"מ בי� כל ברזל שהוא  5.0צריכי� להבטיח, שבצד המי� יהיה המרחק המינימלי של 

  לבי� פני הבטו�.
  

של הטפסות לש� הוצאת הלכלו* שהצטבר לפני היציקה ישוחרר הלוח התחתו� ביותר   
  בתחתית.

  
  דמי בדיקות מדגמי(  302.6

  
של תנאי החוזה  2.40עבור בדיקות מדגמי� של בטו� ישול� לקבל� כמתואר בסעי�   

לביצוע "הפרויקט" ע"י הקבל�, תמורת קבלות שיציג מהמעבדה המאושרת ע"י 
� תוצאות הבדיקות המהנדס, רק א� תוצאות הבדיקה תהיינה משביעות רצו�. א

  תהיינה שליליות, ההוצאות הנ"ל תהיינה על חשבו� הקבל�.
  

  מגרעות וחורי(  302.7
  

הקבל� ייעצב בבטו� את כל הפתחי�, וכ� את כל המגרעות והחורי� הדרושי� בהתא�   
לתוכניות, לש� הכנסת בורגי עיגו� לחלקי מתכת ובמקומות אחרי�, ויהיה אחראי 

של כל המגרעות והחורי� האלה לש� התאמת� לחלקי� למידות ולמיקו� הנכו� 
  המיועדי� להרכבה.

  
רק אות� מגרעות וחורי� בבטו�, שלא סומנו בתוכניות ולא הוזמנו ע"י המפקח לפני   

היציקה, ואשר יוזמנו לאחר יציקת הבטו�, מבלי שהייתה אפשרות להשאיר מקו� 
ו באמצעי� אחרי� למידות עבור� בתו* התבניות, ייקדחו וייחצבו ע"י קומפרסור א

המדויקות והמינימליות שתידרשנה. מוטות ברזל הזיו� בשטח החורי� ייחתכו במבער 
אצטיל�, רק לפי הוראות המפקח. כל חציבה יתרה תמולא על חשבו� הקבל�. תערובת 

  הבטו� למילוי כנ"ל תיקבע ע"י המפקח במקו�.
  

"י המפקח, כ* שתתקבל עטיפה בכל מקרה, ייקבעו גודל הפתחי� והחורי� ועומק� ע  
  מספיקה ונוחה לחיזוק העוגני� בתו* המבני�.
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תמורה עבור קידוח חורי� ועיבוד�, כולל חיתו* אוטוגני של מוטות זיו�, א� יידרש,   
הכל כאמור מעלה, תשול� לקבל� לפי עבודה יומית או סכו� כולל מוסכ� מראש, רק 

�. נקבע במפורש, שהתמורה עבור עשיית א� הוזמנו ע"י המפקח לאחר גמר יציקת הבטו
חורי� בבטו�, עבור עיגו� חלקי מסגרות הנראי� בתוכניות ועשיית חריצי� בבטו� לש� 
חיבור לחלקי המבני� הקיימי�, מחיצות וכד', לא תשול� בנפרד, אלא תהיה כלולה 

  במחירי היחידות לבטו� הנקובי� בכתב הכמויות.
  

שרו הקצוות והמקצועות של הפתחי� במלט צמנט לאחר גמר הקדיחה והחציבה, ייו  
ויוחלקו בכ� ברזל עד לקבלת פינות ושטחי� חלקי� בהחלט וישרי� בכל הכיווני�, עד 

  להתלכדות ע� השטח הסמו* לפתחי�.
  

  קרקעיי( בביטומ& ח(� ציפוי שטחי בטו& תת  302.8
  

בציפוי ביטומ�  קרקעיי��א� צוי� בתוכניות או נדרש ע"י המפקח, יצופו שטחי בטו� תת  
"המפרט לעבודות בני�", בסעיפי� המתאימי� וכמפורט במפרט המיוחד או  05לפי פרק 

  בכתב הכמויות.
  

כאשר דרוש ציפוי רצפת "הפרויקט", תוצק תחילה שכבת בטו� רזה, אשר תצופה   
בביטומ� בשתי שכבות ושכבת לבד זכוכית ביניה�, ורצפת "הפרויקט" תוצק על הציפוי 

    המוכ�.
  

ס"מ מכל הצדדי�.  15� בתחתית הרצפה יש להשאיר עוד� של לבד זכוכית, שיבלוט כ  
אחרי יציקת הקירות יקופל לבד הזכוכית ויודבק אל הקיר באספלט, ורק אחר כ* 

  יימש* ציפוי הקירות כמפורט מעלה.
  

את הפינה הנוצרת בי� שכבת הבטו� הרזה ותחתית הקיר יש למלא באספלט. יש   
קיפול טוב של המקצועות האנכיי� של "הפרויקט" ע"י קיפול לבד  להקפיד ג� על

  הזכוכית מקיר אחד למשנהו.
  

קרקעיי� דר* קירות של שוחות בטו�, יחפה ציפוי �במקומות, בה� עוברי� צינורות תת  
  ס"מ לפחות. 20הביטומ� של הקיר על הצינור בשיעור של 

  
  שוחות בקרה  302.9

    
ה� יהיו כמצוי� בתוכניות או לפי הוראות המפקח. א� מיקו� שוחות הבקרה ומידותי  

לא נדרש אחרת, תהיינה המידות הפנימיות המצוינות מידות נטו, כלומר בהתחשב 
  בטיח או בכל ציפוי אחר.

  
רצפת השוחה הנושאת קירות תוצק על גבי בסיס יציב, כדי למנוע שקיעות   

  דיפרנציאליות.
  

מה תיעשינה בזמ� היציקה או תעובדנה בנפרד, בנצ'יק) בזמ� הזרי –(מתעל  Uתעלות   
  ותהיינה חלקות לגמרי.

  
רצפת השוחה תוצק ע� השיפועי� הדרושי� לניקוז המי�/ביוב בכיוו� התעלות. קירות   

השוחות ייבנו מבטו� הנוצק במקו�, או מחוליות בטו� טרומיות, הכל כמתואר 
ר יציקת רצפת השוחה, שעות לאח 24בתוכניות. אי� להתחיל בבניית הקירות אלא 

ס"מ התחתוני� של הקיר, לפחות. קירות מבטו� יצוק במקו� יוצקו  20שתוצק יחד ע� 
, או לפי הרשו� 30�עבודות בני�. סוג הבטו� יהיה בשל המפרט ל 04בהתא� לפרק 

  במפרט המיוחד ו/או בתוכניות.
  

ולל קירות רצפה . כל השטחי� הפנימיי� כ658חוליות בטו� טרומיות יהיו בהתא� לת"י   
של  07בפרק  070654(ע� עיבוד התעלות) ותקרה יטויחו בטיח צמנט כאמור בסעי� 

"המפרט לעבודות בני�". דרישה זו לא תחול על שוחות עשויות  מחוליות בטו� טרומיות, 
פרק לחיבורי� בי� החוליות. כמו כ�, אי� צור* לטייח  658אשר יתאימו לדרישת ת"י 

הפנימיות חלקות כמו גמר טיח צמנט  �בתו* תבניות פלדה, שפניה שוחות יצוקות באתר
  בהברקה.
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מ', חו1 מאשר  1.0כלל באור* �תקע, יהיו בדר*�חוליות הבטו� הטרומיות, מטיפוס שקע  
במקומות ש� נדרשות חוליות קצרות יותר, כדי להגיע למידות הנדרשות. פני החיבורי� 

בת מלט צמנט. יש לדאוג להידוק מלא של לכל אורכ� יורטבו היטב ותונח עליה� שכ
  החיבורי�, וטיפול בחיבורי� לפי התוכניות או המפרט המיוחד.

בי� החוליות יותק� אט� מסוג איטופלסט או שווה ער* ובמקו� חיבור הצינורות   
  לשוחה יותק� מכל צד מחבר איטוביב או שווה ער*.

  
או  631שלבי� בהתא� לת"י מ' ומעלה יש להתקי�  1.25בכל שוחות הבקרה בעומק   

ס"מ ויעוגנו  35סולמות כמתואר בתוכניות. השלבי� יותקנו לסירוגי� במרחקי� של 
  היטב בקירות לפני הטיוח, או לפני היציקה א� השוחה נוצקה באתר.

  
המכסי� לשוחות הבקרה יהיו עגולי�, מברזל יציקה או מבטו� ע� מסגרת פלדה,   

ות כטו� למדר 12.5תוכניות או לפי הוראות המפקח. בהתא� לסוג ולמידות, כמתואר ב
  טו� לכבישי�. 40� ו

  
א* רק באישור  HDPE�י8ָתר שימוש בשוחות בקרה ע� תחתית משולבת עשויה מ  

בתו* חצרות הבתי�, א* בכל  HDPEמוקד� בכתב מאת המתכנ�. כנ"ל לגבי שוחות 
  מקרה לא בתחו� שבילי� ו/או כבישי�.

  
לשוחה ייעשה באמצעות מחבר איטוביב או ש"ע אשר יותק� מראש החיבור בי� הצינור   

  במפעל.
מ'  1.5תחתית השוחה תהיה לא פחות מאשר גובה א� השוחה תונח במי תהו� אזי   

  ותהיה תחתית מונוליטית.
כלוב הגנה, לכ� התקנת מאשר  יותר הטובפודסטי� יציקת מ'  5.0בשוחות עמוקות מעל   

  ללי� במחיר השוחה ויהיה מאותו יצר� השוחה.יותקנו א* ורק פודסטי� הנכ
  

  תפרי( בבטו&  302.10
  

  כללי 302.10.1
    
הקבל� יבצע תפרי� בבטו� לפי המסומ� בתוכניות. התפרי� יווצרו ע"י יציקת הבטו�   

מצד אחד של התפר בתבניות, השארתו עד להתקשרות ויצירת הבטו� מצידו השני של 
התפר, כנדרש לעיל, צריכות להיכלל במחירי התפר. כל ההוצאות הכרוכות בעיצוב 
  היחידה לעשיית תפרי� כמפורט מטה.

  
  התפרי� יהיו מהסוגי� כדלקמ�:  
  קר וחומר אוט� תפרי�;�, מילוי קל.p.v.cתפרי התפשטות או אט�   �  
  תפרי עבודה  �  

  
  תפרי התפשטות 302.10.2

  
, כשחציו .p.v.c בתפרי ההתפשטות יבוצע איטו� התפרי� בעזרת אט� מחומר פלסטי  

של האט� עטו� בבטו� מכל צד של התפר. יצירת הרווח בתפר, במידה שתידרש, תיעשה 
ס"מ. מצד המי� ובמקומות המסומני�  2קר" בעובי �ע"י מילוי בלוחות כדוגמת "קל

  בתוכניות או שיידרשו ע"י המפקח, ייסת� התפר בחומר אוט� תפרי�.
  

  .p.v.cאטמי   א.  
כמפורט   שטות יהיו מתוצרת האר1 בעלי פרופיל מיוחד האטמי� בתפרי התפ    

במפרט המיוחד. האט� יותק� כ*, שרוחב שווה ממנו יהיה מונח בבטו� בכל צד 
של התפר. הבטו� יונח בדייקנות וירוטט מסביב לאט�, כדי להבטיח את מילוי 
החללי� בשטחי� שליד האטמי� ואת הקשר המלא בי� הבטו� והאט� המונח 

נחת הבטו� בצד השני של התפר, יש לנקות היטב את חציו הבולט של בו. לפני ה
  האט�.

הקבל� ינקוט באמצעי זהירות מתאימי�, כדי לתמו* את האט� ולהג� עליו     
בעת התקדמות העבודה, וכדי לשמור על שלמותו ולהבטיח את מצבו המדויק 

ורחק בבטו� משני עברי התפר. כל אט� שייפגע בכל שלב שהוא של העבודה, י
ויוחל� על חשבו� הקבל�. הוא הדי� לגבי אטמי� שנפגעו עקב היות� חשופי� 
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זמ� רב לקרני השמש ובמקרה זה ידאג הקבל� להגנה מתאימה ע"י כיסויי� 
  וכד'.

החיבורי� בי� קטעי האט� ובפינות ייעשו בהדבקה או לפי שיטה אחרת,     
כולו מבחינת  המומלצת ע"י היצר�. החיבורי� באטמי� יהיו שווי� לאט�

  החוזק והאטימות.
  

  קר" בתפרי��"קל  ב.  
הרווח בתפרי ההתפשטות ייווצר ע"י הדבקת רצועות של חומר מילוי כדוגמת     

קר") או שווה ער*. חומר המילוי צרי* �פוליסטיר� מוקצ� קשיח (המכונה "קל
לכסות את מלוא השטח של הבטו� בתפר, ויש להתקינו ע"י הכנסתו לתבניות 

ציקת הבטו�, או ע"י קביעתו אל פני הבטו� הגמור. החיבורי� בחומר לפני י
  המילוי צריכי� להיאט� כ*, שהמלט מהבטו� לא יחדור אל הבטו� שממול.

  
  מילוי תפרי� בחומר אוט� תפרי�  ג.  
במקומות, בה� צוי� הדבר בתוכניות, ימולא התפר לעומק הדרוש בחומר אוט�     

, כדוגמת המוצרי� (במידה ASTM d1850תפרי�, המתאי� לדרישות התק� 
וה� עוני� לדרישות התק� הנ"ל) של חברת "כרמית", חיפה, ששמו המסחרי 
"כרמופלקס", או של חברת "כמיפרוד", אזור, ששמו המסחרי "כמיפלקס". 
חומר האיטו� מורכב משני רכיבי�, שאות� מערבבי� רק לפני השימוש בה� 

  והשני המאי1.ממש. אחד הרכיבי� הוא חומר היסוד, 
) ולאיטו� שטחי� flow typeלאיטו� תפרי� ברצפות ישמש חומר מטיפוס נזיל (    

. לפי סוג החומר ובהתא� (heavy type)אנכיי� ישמש חומר מהטיפוס הכבד 
להוראות היצר� ייקבע, א� יש להקדי� את האיטו� במריחת יסוד, ובמקרה 

האיטו� לא תעבור תקופת כזה יש להקפיד, שבי� מריחת היסוד ודחיסת חומר 
  זמ� גדולה מזו המותרת לפי הוראות היצר�.

לפני מריחת היסוד ודחיסת חומר האיטו� יש לנקות את החרי1 בסילו� מי�     
חזק ובאוויר דחוס. חומר האיטו� (מיד לאחר ערבובו) יידחס לתו* החרי1, 

טו� ומיד לאחר הדחיסה יתק� הקבל� ויישר את המילוי במרית (שפכטל). האי
הגמור חייב להיות חלק ונקי, וימלא את המגרעת היטב ללא השארת חורי�, 
חללי� או בועות. כל עבודות האיטו� המתוארות לעיל צריכות להיעשות א* 
ורק ע"י בעלי מקצוע מעולי�, מומחי� לעבודה זו, ומאושרי� ע"י המהנדס 

  ויצר� החומרי�.
  

  תפרי עבודה 302.10.3
  

ציקת בטו� חדש על בטו� שכבר הספיק להתקשות, יורשו רק תפרי עבודה, כלומר י  
  במקומות המסומני� לכ* בתוכניות או במקומות, עליה� יורה המהנדס.

  
תפרי עבודה יוכנו כדלהל�: יש לגמור את היציקה בשטח ישר ואופקי, ומספר שעות   

שת אחרי היציקה, בטר� הספיק הבטו� להתקשות לגמרי, יש לגרד את פני הבטו� במבר
פלדה ולשטפ� בסילו� מי� חזק, כדי להרחיק את משקע מי הצמנט ולהוציא את החומר 

  הדק, עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח.
  

במקרה והבטו� מספיק להתקשות, יש לנקותו, לחספסו כמתואר לעיל ע"י סיתות   
  באיזמל ובמברשת פלדה, עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח.

  
 1צמנט בעובי של �לפני המש* היציקה יש להרטיב את פני הבטו� ולכסות� בשכבת מלט  

  ס"מ, אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטו� הנוצק, ללא אגרגט גס.
  

מנת המי� לצמנט במלט זה תהיה ג� היא כמו בבטו�. את הבטו� החדש יש לצקת מיד   
בהכנת השטחי� לתפרי העבודה על שכבת המלט בעודה טרייה. כל העבודה הקשורה 

כנ"ל, וכ� כל החומרי� הדרושי� לכ*, ייחשבו ככלולי� במחירי היחידה לבטו� הנקובי� 
  בכתב הכמויות.

  
בתפרי עבודה, תהיה התקנת� כמתואר בסעי�  .p.v.cאטמי ותקנו במקומות, בה� י  

  ר לעיל.א' לעיל, בלי יצירת הרווח בתפר ניקוי ועיצוב התפר יהיה כמתוא 302.10.2
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  מדידה ותשלו(  302.11
  

  כללי 302.11.1
  

מלבד האמור אחרת בסעי� זה, תהיה המדידה לתשלו� של עבודות הבטו� לפי פרק   
  של ה"מפרט לעבודות בני�". 200.00

  
  מחירי הבטו� יכללו את התבניות.  

  
  של המפרט לעבודות בני�. 200.61, 200.60, 200.59פלדת הזיו� תימדד לפי סעיפי�   

  
  עטיפות ומצעי( לצינורות 302.11.2

  
הבטו� בעטיפות ומצעי� לצינורות יימדד במטרי� לאור* צירי הצינורות, תו* סיווג לפי   

  .302.11.1קוטר הצינור. המחיר יכלול את כל המפורט בסעי� 
  

  שוחות בקרה 302.11.3
  

ואר שוחות בקרה תימדדנה לפי יחידות שלמות מסווגות לפי הטיפוס והמידות, כמת  
  בכתב הכמויות.

עומק השוחה ייחשב כהפרש הגבהי� בי� המשטח העליו� של המכסה והמשטח התחתו�   
  של הבסיס. מידות השוחה מתייחסות למידות פני� של הבסיס.

המחיר יכלול את החפירה בכל סוגי האדמה, מילוי חוזר והידוק המילוי כמתואר בסעי�   
מתחת לרצפת התא, יציקת הרצפה בהתא� , מצע חול או מצע סוג א' א� נדרש 302.9

כולל ברזל זיו�, הספקת כל חומרי המתכת כגו�: שלבי�, סולמות,  302.11.1לסעי� 
מכסי�, קטעי צינורות וכד'. הספקת כל שאר החומרי� וחומרי העזר, הובלת�, קביעת 
חלקי המתכת, הרכבת�, ביטונ� וצביעת�, ביצוע כל הכניסות והיציאות, עיבוד הרצפה 
בכיווני הזרימה ועיבוד תעלות, טיוח פני� השוחה בשתי שכבות, התקנת מכסי�, עיגו� 

  חלקי צינורות וכל עבודה נוספת הנדרשת בהתא� לתוכניות ולהוראות המהנדס.
  

  בנוס� לכל האמור לעיל, יכללו המחירי� את העבודות הנוספות כדלהל�:  
  .302.11.1מתואר בסעי� עבור שוחות שנוצקו במקו� יכלול המחיר את כל ה  א.  
עבור שוחות שנבנו מחוליות בטו� טרומיות יכלול המחיר את הספקת והובלת   ב.  

החוליות כנדרש, הרטבת החיבורי� והנחת שכבת טיח צמנט לכל אורכ�, 
  .302.9כמתואר בסעי� 

  
  אלמנטי( מבטו& טרו( 302.11.4

  
ח, כמצויי� בכתב אלמנטי� טרומיי� ימדדו לתשלו� ביחידות שלמות או לפי שט  

  הכמויות.
לעיל, ובנוס� לזאת ג� את החומרי�,  302.11.1המחיר יכלול הכל כמתואר בסעי�   

העבודה והציוד הנוספי� הנדרשי� לייצור האלמנטי�, העברה, הובלה וקביעה במקו� 
של החלקי� הטרומיי�, כולל ג� ברזל זיו�, מכסי� ע� מסגרת וחלקי מתכת אחרי� 

  תוכניות.הנדרשי� בהתא� ל
  

  קרקעיי( בביטומ&� ציפוי שטחי בטו& תת 302.11.5
  

קרקעיי� בביטומ� יימדד לתשלו� במטרי� מרובעי� נטו, לפי � ציפוי שטחי בטו� תת  
  השטחי� שצופו למעשה, בהתא� למסומ� בתוכניות ולהוראות המפקח.

, המחיר יכלול: הספקת כל החומרי�, ניקוי הבטו�, מריחת יסוד, חימו� הביטומ�  
יישו� הביטומ� בשכבה אחת או בשתי שכבות בהתא� לנדרש, שכבת ביניי� של לבד 

  זכוכית, א� יידרש, לרבות חפיות וסיוד השטחי� בהתא� לנדרש.
  

  תפרי( בבטו& 302.11.6
  

מדידת האט� לצרכי תשלו� תיעשה לפי אורכו כפי שהותק�, מדוד בצירו, ובלי   א.  
  כל תוספת עבור חפויי� או חיבורי�.
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המחיר יכלול: הספקה, הובלה, הנחה וחיבור של האטמי�, וכ� יכלול את     
  התבניות ליציקת צד אחד של התפר.

קר" בתפרי� לצרכי תשלו� תיעשה לפי שטח �המדידה של מילוי כדוגמת "קל  ב.
  הבטו� שבתפר המכוסה במילוי, בלי כל תוספת עבור חפיות בחיבורי�.

ת בהספקת החומר, חיתוכו למידות המחיר יכלול: כל ההוצאות הכרוכו    
  הדרושות והתקנת המילוי בתפרי� כמפורט.

המדידה למילוי תפרי� בחומר איטו� תיעשה לפי מטר אור* של התפרי� בה�   ג.  
  יוש� המילוי.

המחיר יכלול: הספקת החומרי� הדרושי� לאיטו�, ניקוי החרי1, מריחת     
  ישור כנדרש.יסוד, א� תידרש, דחיסת חומר המילוי, החלקה וי
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  צינורות בטו&   �   303פרק 
  
  

  טיב הצינורות  303.1
  

מסוג צינורות לביוב, ויהיו ע� זיו� או ללא  27צינורות הבטו� יתאימו בכל לדרישות ת"י   
תקע או ע� אט� מיוחד. הקבל� יהיה � זיו�. החיבורי� יהיו מטיפוס מצמדת, שקע

ציא למהנדס, לפי בקשתו, תעודות וימ 27עבור כל הבדיקות הנדרשות בת"י   אחראי 
  ממכו� התקני� שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו בבחינת הלח1 החיצוני כנדרש.

  
  הספקת צינורות מבטו&  303.2

  
דרג  105.2.1.27לפי ת"י  Fאטומי� ע� אט� אינטגרלי בנקבה מסוג יהיו צינורות מבטו�   

  פטי.. זיו� הצינורות יהיה סימטרי ולא אלי5קלאס  175
  

אספקת הצינור או פוליאוריט�  PVCאו  HDPEהפנימי יהיה מסוג (ציפוי) השרוול   
  השרוול.�תכלול את ריתוכי השרוול הפנימי בחיבורי הצינורות להבטחת רציפות

  
ביצוע ריתוכי השרוול הפנימי יבוצע ע"י יצר� הצינורות והוא יספק את כל החומרי�   

  לביצוע הריתוכי�. הדרושי� וימציא את כל הציוד הדרוש
  

יצר� הצינורות יבצע מבחני אטימות בלח1 אויר לכל המחברי� והמישקי� וזאת בנוס�   
  לבדיקת האטימות כמפורט להל�.

  
  .DIN 4060 ,ASTM-C-443 ,EN-681ויעמוד בתקני�  Fאט� הגומי יהיה מסוג   

  
ור* פיקוח, יצר� הצינורות יעמיד לרשות הקבל� ו/או המזמי� את צוות שרות השדה לצ  

הדרכה ועזרה להשלמת העבודות הרלוונטיות. יצר� הצינורות ימציא לידי המזמי� 
  שני� על טיב הצינורות, החל ממועד קבלת העבודה. 10תעודת אחריות למש* 

  
  הובלה וטיפול בצינורות  303.3

  
הצינורות יועמסו ויובלו ע"י הקבל� רק אחרי שנשלמה תקופת הבשלת�. הקבל� יבדוק   

צינור ויעמיס רק צינורות שלמי� ובלתי פגומי�. בשעת ההעמסה ידאג הקבל� כל 
לחיזוק הצינורות, וינקוט בכל האמצעי� כדי למנוע גרימת נזק בעת ההובלה. המפקח 
יבדוק את הצינורות באתר, ורק לאחר שיית� את אישורו לכ*, יוכנסו הצינורות 

  � באחר על חשבונו הוא.לעבודה. כל צינור שיפסל ע"י המפקח, יחליפו הקבל
  

  הנחת צינורות  303.4
  

הצינורות יונחו ויחוברו כ*, ששפותיה� יגעו זו בזו, וה� יהוו קו ישר בהתאמה גמורה   
לשיפוע הנדרש. הצינורות יותאמו כ* שכל קו יהווה צינור אחד ע� תחתית ישרה 

תוכנ�, וחלקה. בדיקת ישרות הקו תיעשה מבחו1 בחוט מתוח מקביל לתחתית הקו המ
מ'; בדיקה כזו תיעשה מבפני� בעזרת קר� אור  7.5ונשע� במרחקי� שאינ� עולי� על 

(מפנס או מהשמש באמצעות ראי). השוחות יורכבו או יוצקו לפני הנחת הקווי�, 
משוחה לשוחה. סה"כ הסטייה בשיפוע לא תעלה על  תוהצינורות יונחו ויבוקרו בבת אח

מ"מ בי� צינור לצינור. לא תורשה סטייה  1�, ושל הפרש הגובה בי� שתי שוחות 1%
ס"מ. בי� שוחה לשוחה יהיה הקבל� חייב  2בהשלכה אופקית של ציר הצינור העולה על 

  להשתמש בצינורות מביח"ר אחד בלבד. הנחת הצינורות תתקד� בכיוו� מעלה הזרימה.
  

ל מצע חול א� יידרש הדבר בתוכניות או בהוראות המהנדס, יונחו צינורות הבטו� ע  
  .301.2.5כמתואר בסעי� 

הצינורות יונחו רק לאחר שתחתית התעלה או מצע החול, לפי המקרה, נבדקו ואושרו   
  ע"י המפקח להנחת הקו.
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במש* התקדמות העבודה וג� לפני מסירתה ינוקו הצינורות מבפני� מכל לכלו*, בטו�   
קטע, ייסתמו קצות  וחומרי� אחרי�. בתו� כל יו� עבודה ואחרי שנשלמה הנחת כל

  הצינורות, כדי למנוע כניסת לכלו* או בעלי חיי�.
  

  חיבורי צינורות  303.5
  

  חיבורי מצמדת  303.5.1
  

חיבורי מצמדת ייעשו כדלהל�: פני� המצמד וקצה הצינור שיחוברו אליו ינוקו היטב   
ר מכל לכלו*. לאחר שהצינור החדש נקבע במקומו וקצהו הוכנס לתו* המצמד של הצינו

  וסוג האט� שסופק על ידי המפעל.מיקו� הקוד�, יוכנס ויהודק היטב, ייבדק 
  כל העבודות ייעשו בהתא� להנחיות שירות השדה של יצר� הצינורות.  
יבוצע  HDPEאו  PVCבצינורות בטו� אשר סופקו ע� ציפוי פנימי בפוליאוריט� או   

  השדה של יצר� הצינורות.ריתו* הציפוי הפנימי לאחר הנחת הצינורות על ידי שירות 
  

  ע"י מלט צמנט תקע�שקעחיבור   303.5.2
  

תקע יחפור הקבל� תעלות קטנות לרוחב התעלה מתחת למקו� �לש� ביצוע חיבורי שקע  
ס"מ. הקבל� ינקה את פני השקע והתקע של  8�7ס"מ ובעומק  20החיבורי� ברוחב של 

ל, אדמה, אבק וכד' באמצעות הצינורות, אשר הוא עומד לחבר�, מכל לכלו*, פירורי חו
בצד הפנימי של החצי התחתו� של שקע  1:2מברשת רטובה ימרח שכבת מלט צמנט 

הצינור המונח כבר, מתחתית הצינור ועד גובה הקוטר האופקי של הצינור, ועל פני הצד 
החיצוני בחצי העליו� של התקע של הצינור שהוא עומד להחדיר. התקע יוחדר לתו* 

כנ"ל תתפר1 מתו* החיבורי� אל  הונח עד שיתרת מלט הצמנט שהונחשקע הצינור המ
מחו1 לשטחי� הפנימיי� והחיצוניי� של הצינורות. השטח הפנימי של הצינור במקו� 

  החיבור יוברש ויוחלק ע� פני הצינור, עד לקבלת פני שטח פנימיי� חלקי� ומלאי�.
  

ס"מ בער*.  20"מ ורוחב ס 7בעובי  1:2החיבור ייעט� מבחו1 ברצועות מלט צמנט   
צינורות מהקצה, וזאת על  5העטיפה תבוצע במקביל להנחת הצינורות, אול� בפיגור של 

  מנת למנוע פגיעה בעטיפה כתוצאה מתנודות אפשריות בזמ� הנחת והחדרת הצינורות.
  

ס"מ לכל  20הקבל� ינקה את מעטפת הצינורות החיצונית בקרבת החיבורי� ברוחב של   
מברשות רטובות, מכל לכלו*, פירורי אדמה ואבק, על מנת להבטיח את  צד באמצעות

הקשר הטוב בי� המלט והצינורות, הנחת מלט הצמנט תבוצע באמצעות רצועות בד או 
תבנית מיוחדת שתהודק על גליל הצינורות במקומות החיבורי�. מלט הצמנט יוצק 

גובה הצינור  1/3ל מלמעלה מצד אחד עד אשר התערובת תופיע בצד השני בגובה ש
  בער*. לאחר זאת יוכל הקבל� לצקת את התערובת משני הצדדי�.

  
, 1:2מלט צמנט לביצוע החיבורי� והעטיפה החיצונית יוכ� מחול דק וצמנט ביחס   

התערובת לביצוע חיבור התקעי� והשקעי� תהיה בעלת סומ* של "חמאה", ואילו 
 30שה השימוש בתערובת, אלא תו* התערובת לעטיפה החיצונית תהיה נזילה. לא יור

דקות מרגע הכנתה. כל החיבורי� והעטיפות יוגנו מיד ע� גמירת� מפני אוויר או שמש 
  שעות לפחות. 48ע"י כיסויי� או עטיפת� ביוטה רטובה במש* 

  
  חיבורי( ע"י אט(  303.5.3

  
 במידה והמהנדס יאשר חיבורי מצמדת בעזרת אט� מיוחד, יסופקו התנאי� הבאי�:  

האטמי� יהיו מגומי סינטטי עמיד בפני שמני� ודלקי� למיניה�, ויעמדו בדרישות תק� 
ASTM - c443.  

  
האטמי� והצינורות ייבדקו לפני השימוש בה�. אי� להשתמש בשו� אופ� באט� או   

  בצינור פגועי�.
  

לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את האטמי�, המצמד והתקע בחומר ניקוי בלתי   
  לאט�, שיאושר ע"י המהנדס.מזיק 
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אט� הגומי ימתח סביב תקע הצינור המיועד להנחה באופ� שיבטיח מאמצי� אחידי�   
לכל ההיק� ומניעת פיתול האט�. התקע ע� האט� סביבו יוכנס לתו* המצמד. 
ההכנסה יכולה להיעשות כאשר הצינור עדיי� תלוי על מתק� ההרמה, כדי למנוע חיכו* 

התעלה. המצמד, התקע והאט� צריכי� להיות מוגני� בפני כל מגע  בי� הצינור ותחתית
ע� אדמה או לכלו* עד שהושל� החיבור. הכנסת הצינור למצמד אסור שתהיה 
מאולצת. א� הצינור הונח כמתוכנ�, האט� הותק� כראוי, והמצמד והאט� נוקו 

לפיתול כמתואר לעיל, הצינור יחליק לתו* המצמד מבלי להפעיל כח, העלול לגרו� 
  האט� או להזזתו ממקומו.

  
  מילוי חוזר  303.6

  
. המילוי יבוצע רק אחרי שקו הצינורות 301.7מילוי חוזר בתעלה יהיה כמתואר בסעי�   

  עבר בדיקה הידרוסטטית לאטימות וקיבל את אישור המהנדס.
  

  בדיקות הקווי( לאטימות  303.7
  

  בדיקה הידרוסטטית לדליפה החוצה  303.7.1
  

דרוסטטית תבוצע בקטעי� בי� שתי שוחות בקרה. הקטע הנבדק ינוקה היטב בדיקה הי  
מכל לכלו* וחומרי� זרי� שחדרו פנימה, והחיבורי� ינוקו כ*, שאפשר יהיה להבחי� 

  בה� מבחו1. שני קצוות הקטע ייסתמו באופ� הרמטי בפקקי� זמניי�.
  

שבמעלה הקו יותק� המי� יוכנסו בקצה שממורד לקו דר* צינור שיותק� בפקק. בקצה   
מ' לפחות מעל ראש הצינור המונח. דר* הצינור  1.80פקק ע� צינור זקו� לגובה של 

הזקו� יוכל האוויר הכלוא בקו להשתחרר החוצה בעת הכנסת המי� מהצד התחתו�. 
מ'. ממלאי� את קטע הקו במי� ומשהי�  1.80המי� צריכי� לעמוד בצינור בגובה 

לתת לה� להיספג בצינורות. אחר כ* ממלאי� את המי�  שעות, כדי 48�24אות� למש* 
החסרי� עד לגובה הדרוש, שיימדד בתו* הצינור הזקו�. מפלס מי� זה יש לקיי� למש* 

שעות לפחות ולמדוד בכלי מדידה את כמות המי�, אשר יש להוסי�. זאת תהיה  24
  כמות המי�, אשר קטע הקו איבד ע"י דליפה החוצה.

  
ליטר לשעה, לכל קילומטר  30מות המוספת הממוצעת לא תעלה על בבדיקה כאמור, הכ  

  קו, לכל אינטש של הקוטר הפנימי הנומינאלי.
  

א� איבוד המי� יעלה על השיעור המותר, יש לבדוק את הקטע בדיקה קפדנית, כדי   
לאתר את מקומות הדליפה ולתקנ� לפי הוראות המפקח. אחרי תיקו� הפגמי� ייבדק 

  לעיל; על בדיקה זאת יש לחזור עד להשגת האטימות לפי הנ"ל. הקטע שנית כאמור
  

  בדיקת אטימות לדליפה פנימה  303.7.2
  

בדיקת אטימותו של קטע הקו נגד חדירת מי� מבחו1 תבוצע אחרי ניקוי מכל פסולת,   
ידי שאיבת כל �חול או שיירי� כלשה�. לפני הבדיקה מייבשי� היטב את קטע הקו על

ות בו אחרי בדיקת האטימות לדליפה החוצה, או מכל סיבה אחרת. המי�, העלולי� להי
יש לוודא שלא יחדרו לתוכו מי� דר* פתחי השוחות. בדיקה חזותית בשוחות תגלה מיד 
בתחתית כל זרימה שהינה מעל לטפטו�. מקור הזרימה ייבדק ויתגלה ויבוא על תיקונו 

  לאלתר.
  

ייובש פני� קטע הקו. המפקח ימדוד  לאחר איתור הדליפות ואיטו� מקומות הדליפה,  
שעות. א� גובה המי� שחדרו לתו* הצינור לא יעלה  24את גובה המי� המצטברי� תו* 

  מ"מ, לכל אינטש של הקוטר הפנימי הנומינאלי ייחשב קטע הקו כאיטו�. 1.5על 
במקרה וכמות המי� החודרי� תעלה על המותר, יש לאתר את מקומות החדירה, לייבש   

הקו מחדש ולחזור על הבדיקה לפי המפורט מעלה, עד אשר תושג האטימות  את קטע
  הדרושה כנ"ל.

  
  תושבות בטו&  303.8

  
א� יידרש, יש לצקת מתחת לצינורות הבטו� וסביב� תושבות בטו� בהתא� למידות   

  ולקווי� המצויני� בתוכניות או בהוראות המהנדס.
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חרושתית, לגובה המתוכנ�, אחרי שבוצעה הצינורות יונחו על גבי תמיכות בטו� יצוקות   

החפירה לשביעות רצו� המפקח. הצינורות יאוזנו בהתא� לגבהי� בעזרת יתדות ע1, 
שיתקעו בי� הצינור והתמיכות. יתדות אלה וכ� תמיכות פריקסטי� תושארנה במקומ� 

  בזמ� ביצוע בדיקות הקו ובזמ� היציקה.
  

, ויישפ* מתחת וסביב הצינורות בזהירות 15�הבטו� בתושבות לצינורות יהיה מסוג ב  
שלא להזיז את הצינורות. א� יש סכנה, שהצינורות יצופו בזמ� היציקה, יש למנוע זאת 

  ע"י עיגו� מתאי�.
  

  מדידה ותשלו( לצינורות בטו&  303.9
  

צינורות בטו� יסווגו לצרכי תשלו� בהתא� לסוג, קוטר הצינור ועומקו מפני האדמה,   
ירה ועד תחתית הצינור המתוכנ�, שהוא העומק הממוצע של הצינור בי� לפני ביצוע החפ

שתי שוחות סמוכות. הצינורות יימדדו לפי מטר אור* מדוד בציר הצינורות, כפי שהונחו 
  למעשה בהתא� למרחק בי� הדפנות הפנימיות של שתי שוחות סמוכות.

  
כ� ינקבו לחפירת  , אלא א�301.9.2המחיר יכלול את מחיר החפירה כמתואר בסעי�   

  תעלות סעיפי� נפרדי� בכתב הכמויות.
  

כמו כ�, יכלול המחיר את הספקת הצינורות וכל החומרי� וחומרי העזר לביצוע   
החיבורי�, הובלת�, ניקוי, הנחה וחיבור הצינורות, חיבור קצוות הצינורות לשוחות 

ופי של הקו, הבקרה, בדיקות לטיב הצינורות ובדיקות הקווי� לאטימות וניקוי ס
הספקה והנחת תמיכות מפריקסטי� (א� יידרש) וכל הדרוש להשלמת הנחת הקווי�, 

  כמתואר לעיל.
  

עבור יציקת בטו�, א� תדרש, ישול� לקבל� בנפרד לפי הסעיפי� המתאימי� בכתב   
  הכמויות.
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  צינורות פלדה   �   304פרק 
  

  כללי  304.1
  

כקווי לח1. הצינורות ובעיקר טציוניי�, צינורות פלדה עשויי� לשמש, כקווי� גרבי  
. יותרו לשימוש רק 530, ותק� ישראלי מס' AWWA-c-200מיוצרי� לפי תק� אמריקאי 

  צינורות נושאי תו תק�.
  

עד לקוטר צינורות פלדה בעבודות ביוב במסגרת עבודות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב   
"20φ  בצמנט קלקוט להגנה מפני מסוג "פעמו� קצר" ע� ציפוי פנימי  תמידיהיו

  ).במפרט אחרתבמפורש (אלא א� נאמר  266.1חומציות השפכי�, בהתא� למפמ"כ 
  

יהיו בקווי ביוב הצינורות ע� "פעמו� קצר" לריתו* ועטיפה חיצונית מבטו� דחוס,   
  .266.4ומפמ"כ  AWWA-c-205-89בהתא� לתק� האמריקאי 

  
כב הצנרת מצינורות פלדה ללא פעמו�, במקרי� מסוימי� כגו� במערכות אביזרי� תור  

  שירותכו בריתו* השקה (חייב באישור המהנדס) .
  

  הנחת צינורות וריתוכ(  304.2
  

צינורות פלדה, שיונחו במי תהו� ו/או קרקע קורוזיבית, יוגנו ע"י סרט פוליאתיל�   
בעוביי� שוני� מתחת לעטיפת הבטו� הדחוס ו/או ע"י שימוש בצמנט מג� ליצירת 

  � הדחוס.הבטו
  

במקרי� מיוחדי� יונחו צינורות פלדה ע� עטיפה חיצונית בסרטי� פלסטיי� או עטיפת   
HDPE .(עטיפת טריו) ומעליה בטו� דחוס  

  
סוגי הריתוכי� והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה. בגלל   

חד יגדיר חשיבות השימור של צינורות פלדה, שישמשו להזרמת ביוב, המפרט המיו
  בדר* כלל את הדרישות באופ� פרטני, ספציפי ומיוחד.

  
משרדי, והוראות היצר� לגבי � במפרט הבי� 57.04הצינורות יונחו וירותכו בהתא� לפרק   

  הנחת צינורות פלדה ע� "פעמו� קצר" לריתו* ועטיפה חיצונית בבטו� דחוס.
  

"פעמו� קצר" לריתו* בכל  ולהוראות היצר�, הצינורות ע� 57.04בניגוד לאמור בפרק   
  בתו* התעלה. תמידבתו* התעלה לפני החיבור, והריתו* ייעשה  תמידהקטרי� יונחו 

  
תקני� מתאימי� מחו"ל, וכל יותרו כל הצינורות ישאו תו תק� ישראלי, ובהיעדר כזה   

  זה בכפו� לאישור המתכנ� ומזמי� העבודה.
  

  בדיקות לח1 ואטימות  304.3
  

  משרדי.�של המפרט הבי� 57.0485�ו 57.038ו בהתא� לפרקי משנה בדיקות לח1 יבוצע  
  

בדיקת אטימות של קווי פלדה גרביטציוניי� מבוצעת בדומה לבדיקת אטימות של   
  משרדי.�של המפרט הבי� 57.0592צינורות גרביטציוניי� בהתא� לפרק משנה 

  
  מדידה ותשלו( לצינורות פלדה  304.4

  
  הנחת צינורות  304.4.1

  
רות פלדה יימדדו לפי מספר מערכות שלמות כמתואר בכתב הכמויות, או לפי מטר צינו  

אור* מדוד בציר הצינורות, כפי שהונחו למעשה ללא ניכוי אורכ� של האביזרי� בקו, 
ומסווגי� לקוטר ועובי דופ�. לגבי קווי� גרביטציוניי�, יתייחס הסיווג ג� לעומק 

, אלא א� כ� 301.9.2ירה כמתואר בסעי� החפירה. המחיר יכלול תמיד את מחיר החפ
  כחריג צויינו לחפירת תעלות סעיפי� נפרדי� בכתב הכמויות.
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כמו כ�, יכלול המחיר את הספקת הצינורות, א� לא יסופקו ע"י המזמי�, הובלת�,   
פיזור� באתר, הספקת כל התמיכות הזמניות או האדני� וסילוק� לאחר השימוש 

מיכות הזמניות, או האדני�, הורדת הצינורות לתעלה, בה�, הנחת הצינורות על הת
ניקוי הצינורות, כל החיתוכי� הישרי� והאלכסוניי�, לרבות קיטו� השפות, הספקת 
האלקטרודות, חומר אטימה וכל חומרי העזר הנדרשי� (כגו�, חומרי� לתיקוני ציפוי), 

ו1 לתעלה וה� ביצוע כל החיתוכי�, הישרי� והאלכסוניי� וריתוכי אוגני�, ה� מח
בתוכה, ריתוכי חדירה וכד', הספקה והתקנת מחברי� מכניי� במידת הצור*, וחיבורי 
אוגני�, הספקה והתקנת כל האביזרי� הדרושי� בקו, לרבות שסתומי� ואוגני� 
למיניה�, תיקוני ציפוי פנימי וחיצוני, כל ההוצאות לבדיקת הריתוכי�, בדיקת לח1 

  וכל הדרוש להשלמת הנחת הקווי� כמתואר לעיל.הידרוסטטית ובדיקת אטימות, 
  

  השחלת צינורות בצינורות מג&  304.4.2
  

השחלת צינורות פלדה בתו* צינורות מג� תימדד לתשלו� בנפרד עבור כל קוטר,   
  במטרי� אור* של צינור המג� כתוספת למחיר הנחת הצינורות.

  
ת הנוספות (מעל למחיר המחיר הנקוב בכתב הכמויות יכלול את התמורה לכל ההוצאו  

הנחת הצינורות), אשר יהיו לקבל� בקשר להספקת והובלת צינורות מג�, ריתוכ�, ציפוי 
חיצוני במידת הצור*, הספקת והתקנת נעלי סמ*, השחלת הצינור בצינור המג�, איטו� 

  בכל לפי תוכניות ומפרטי�.והחללי� בשני קצוות הצינור, 
  

  ( וקולחי(, הגלויי( לעי&צביעת אביזרי( וצנרת שפכי  304.5
  

כל האביזרי�, החיבורי� והצנרת הגלויי� לעי� ייצבעו בצבע אדו�, עמיד לתנאי מזג   
  אוויר.ה
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  צינורות פי.וי.סי. קשיח   �   305פרק 
  

  כללי  305.1
  

 פרק זה חל על הספקה, הנחה והתקנה של צינורות עשויי� פוליויניל כלורי קשיח  
(P.V.C.)פני� ומחו1 או בת מי שפכי� בגרביטציה, אטומי� לדליפות מ, הנועדי� להעבר
  אטמ', לקווי סניקה או קווי� סגורי� (עיוורי�) ללא כוכי�. 16דה עד ובלח1 עב

  
  טיב צינורות עשויי( פוליויניל כלורי קשיח  305.2

  
 16, ללחצי� עד 532הצינורות הנועדי� לזרימה בתנאי לח1 יתאימו לכל דרישות ת"י   

40מפרטורות עד אטמ' ובט
o
c.  

  
מ"מ, והמיועדי� להטמנה בקרקע  710מ"מ ועד  110�הצינורות שקוטר� הנומינלי מ  

40לש� העברת השפכי� בגרביטציה בטמפרטורות עד 
o
c  884יענו לכל דרישות ת"י.  

  
  לאביזרי� מפי.וי.סי. קשיח. 645לת"י יהיו בהתא� האביזרי�   

  
רת, שהצינורות והאביזרי� מהסוג המיועד הקבל� יציג למהנדס תעודה ממעבדה מאוש  

  להתקנה בהתא� לחוזה, עמדו בכל הבדיקות הנדרשות בתקני� הנ"ל.
  

  הובלה, פריקה ואחסו&  305.3
  

  הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצר� הצינורות.  
  

  הקבל� יבדוק את כל הצינורות, וידווח למפקח על כל צינור פגו�.  
  

פנות הצינורות לא יישרטו, ושלא תהיה בה� דפורמציה בעת הפריקה יש להיזהר שד  
  שאיננה ניתנת לתיקו�. לפיכ*, מ� הראוי להקפיד על הכללי� הבאי�:

  לפרוק את הצינורות תו* שימוש ברצועות או חוטי� פלסטיי�.  �  
  למנוע פירוק ע"י שרשראות או כבלי מתכת;  �  

  
  יש לשמור על מספר כללי אחסו� כדלקמ�:  
ס� את הצינורות באריזת היצר�, במיוחד להקפיד על שלמות� של עדי� לאח  �  

  מצמדות פעמו�;
יש לאחס� את הצינורות והאביזרי� במקו� מוג� מקרינת שמש, או לכסות�   �  

  בכיסוי אטו�;
  אי� לאחס� צינורות פי.וי.סי. בקרבת עצמי� חמי� או מקורות חו�;  �  
 2.00צינורות או  10* הגובה של גובה של צבר (ערימה) צינורות לא יעלה על ס  �  

  חלק ב'. 1083מ', הקט� מבי� השניי�, בהתא� לת"י 
  

  הנחה והתקנה  305.4
  

, המתייחס לצינורות 2חלק  1083הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות בת"י   
(לזרימה גרביטציונית של השפכי�) טמוני�  884פי.וי.סי קשיח, כפי שהוגדרו בת"י 

  באדמה.
  

, יונחו 532נורות פי.וי.סי., שבה� השפכי� זורמי� בלח1, והמיוצרי� לפי ת"י הנחת צי  
  משרדי.�של המפרט הבי� 57.05כמתואר בפרק 

  
  אי� להניח צינורות פי.וי.סי. על תמיכות נפרדות, ואי� להתקינ� בתלייה בשו� מקרה.  

  
  חיבור צינורות  305.5

  
ני� ואטמי�. האט� מוכנס לחרי1 צינורות פי.וי.סי. יחוברו ביניה� באמצעות פעמו  

מיוחד, אשר נמצא במצמדת הפעמו� של הצינור. לפני הכנסת קצהו הישר של הצינור 
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האחד למצמדת הפעמו� של הצינור השני, יש לפזר על קצהו הישר משחת החלקה 
  מיוחדת למטרה זו. השימוש בכל משחה אחרת אסור בהחלט.

  
ס"מ מקצה  0.5על דפנו. מותרת סטיה של יש לתקוע את הצינור עד לסימו� המוטבע   

המצמדת החוצה. א� נעשה חיתו* של הצינור בשדה, יש לסמ� את מקו� הניסור 
מראש, כדי להבטיח, כי מישור הניסור יהיה ניצב לציר הצינור. אחרי הניסור יש לשיי� 

15את הקצוות המנוסרי� וליצור פזה של 
o.  

  
ות מחברי� מיוחדי�, שיסופקו ע"י יצר� חיבור צינורות לתאי בקרה ייעשה באמצע  

הצינורות, או באמצעות מחברי� מגומי כגו� "איטוביב" או פורשדה או ש"ע, 
  המוצמדי� לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי הבקרה.

  
  מילוי החפירה וכיסוי הצינורות  305.6

  
מעליה�, לכל תחתית התעלה תרופד בחול מהודק נקי מצמחיה ואבני�. ליד הצינורות ו  

רוחב החפירה, מניחי� מילוי חול מהודק בשכבות. יתר חומר המילוי לא יהיה מחומר 
  הרסני, שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל השכבות עד לקרקעית.

  גובה השכבות המהודקות ודרישות ההידוק יפורטו במפרט המיוחד ובתוכניות.  
  

  עיגו& צינורות פי.וי.סי.  305.7
    
  יגו� נעשה ע"י יצירת גושי בטו� במקרי� הבאי�:הע  

  
  בקצוות קווי צינורות  א.  
  בקשתות  ב.  
  בהסתעפויות  ג.  
  במעברי� מקוטר לקוטר  ד.  
  מגופי� וכד' �מתחת לאביזרי פלדה   ה.  
  עבודות בטו�. �  302גושי בטו� יוצקו לפי פרק   

  
  בדיקות שונות ובדיקות לח1  305.8

  
  ת כדלקמ�:בדיקות מערכת ביבי� נעשו  
לפני הבדיקות מנקי� את הביבי� באמצעות כדור ניקוי. בדיקה ויזואלית נעשית ע"י   

צילו�, שימוש במראה ומנורות. יש לראות את החת* הרוחבי במלואו בי� שתי שוחות. 
  כלהל�: ות נעשית ע"י שימוש באוויר ובמי�בדיקת אטימ

 0.5מש* שעה אחת לח1 של  בודקי� את המערכת, כאשר החיבורי� גלויי�. מקיימי�  
אטמ'. בתו* שעה זו מוסיפי� מי� כנדרש למילוי בקטע הנבדק, ולאחר מכ� מחזיקי� 

  אטמ'. כאשר אי� הפסד עומד, הקו הינו אטו�. 0.5את הלח1 רבע שעה על 
  משרדי.�של המפרט הבי� 57077בדיקת צינורות לח1 תבוצע לפי פרק משנה   

  
  פי.וי.סי. הנחת קווימדידה ותשלו( ל  305.9

  
יימדדו לפי מטר אור* מונח בתעלה, מחיר היחידה כולל: אספקה, הובלה  –קווי סניקה   

ופיזור הצינורות בשטח, הכנת משטח עבודה לאור* הקו, חפירה ו/או חציבת התעלה, 
ס"מ לפחות, מילוי חוזר בשכבות מהודקות מחומר  15ריפוד מתחת ומעל לצינור בעובי 

  לגובה פני השטח כמפורט במפרטי� ובתוכניות. מקומי בתו* התעלה עד
  ימדדו לפי מטר אור* מונח בתעלה בניכוי קוטר השוחות. –קווי גרביטציה   
מחיר היחידה כולל: אספקה, הובלה ופיזור הצינורות בשטח, הכנת משטח עבודה   

ס"מ  15לאור* הקו, חפירה ו/או חציבת התעלה, ריפוד מתחת ומעל הצינור בעובי 
מילוי חוזר בשכבות מהודקות מחומר מקומי בתו* התעלה עד לגובה פני השטח  לפחות,

  כמפורט במפרטי� ובתוכניות.
של תחתית הצינור ע"פ הסעי� הרלבנטי  IL� התשלו� בגי� עומק הצינור ייחשב לפי ה  

  במפרט ובכתב הכמויות.
מילוי הנ"ל : במידה ויידרש מילוי חוזר בתעלה מחול או מצעי� אזי ישול� בגי� ההערה  

  בנפרד כמפורט בסעיפי� הרלבנטי� בכתב הכמויות.
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  )HDPE )High Density PolyEthylene(א) התקנת צנרת    �   306פרק 
  

  כללי  306.1
  

 HDPE�העבודות בפרק זה מתייחסות לאספקה, הנחה וחיבור צנרת ספחי� ואביזרי� מ  
  ואביזרי� נלווי� לחיבור מערכות צנרת מחומרי� אחרי�.

, המפרט המיוחד, תוכניות מאושרות 57עבודות תבוצענה בכפו� למפרט הכללי פרק ה  
  לביצוע וכ� בהתא� להוראות והנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

הצינורות,הספחי� והאביזרי� בפרק זה יהיו מוצרי� סטנדרטיי� תוצרת ישראל,   
  כרז.שפורסמו במועד האחרו� לפרסו� המ העומדי� בתקני� ישראליי�

לא יותר שימוש במוצרי� שאינ� מיוצרי� בישראל, אלא א� יוכח כי למוצרי� אלה   
השני� האחרונות ומתחייב בכתב,  3�סוכ� בישראל המשווק את המוצרי� באופ� רצי� ב

  השני� שלאחר השלמת הפרוייקט. 5�באישור היצר� בחו"ל, להמשי* ולשווק� ב
ידות ויתר המאפייני� של המוצרי� מוצרי� שיובאו מחו"ל יהיו תואמי� את המ  

הישראליי� ועל הקבל� להוכיח את אפשרות החיבור והמעבר בי� מוצרי� מיובאי� 
  מחו"ל לבי� מוצרי� סטנדרטיי� בישראל.

 ISOכמו כ�, על הקבל� להוכיח כי המוצרי� המיובאי� עומדי� בתקני� ידועי� כגו�   
ובריטניה) ודרישות תקני� אלה  BS(גרמניה),  DIN(ארה"ב),  ASTM(בינלאומיי�), 

  אינ� נופלות מדרישות התק� הישראלי הרלוונטי.
  

  נורות וקבל& המשנה לבצוע העבודהיספק הצ  306.2
  

  טעוני� אישורו של המזמי�. �מקור הצינורות וקבל� המשנה לעבודות הצנרת   
או קווי הצינורות יהיו ממפעל ומסוג שבו ביצעו פרויקטי� של הנחת צנרת בגרוויטציה   

  לח1 באר1 או בעול�.
הקבל� לביצוע עבודות הצנרת ומנהל העבודה יהיו בעלי נסיו� של לפחות שלוש שני�   

בשיטות ובחומרי� המוצעי� במכרז זה. טיב  HDPEבביצוע עבודות הנחת צנרת 
  הצינורות ייבדק בשלבי� כמפורט להל�:

  
  מפרטי יצר� סטנדרטיי� שיוגשו ע� מסמכי ההצעה.  א.  
  דוגמאות צינורות שיסופקו על ידי הקבל� ויבדקו במעבדה באר1.  ב.  
לאחר הבאת הצינורות לאתר, ולפני הנחת�, על פי נתוני הצינורות בתעודות   ג.  

  בדיקה של יצר� הצינורות.
  במהל* הנחת הצינורות בשטח על פי דוגמאות שיילקחו מ� הצינורות שהונחו.  ד.  
    
ינורות יהווה תנאי הכרחי למעבר לשלב הביצוע אישור המתכנ� או המפקח לטיב הצ  

הבא. אישור כנ"ל יתייחס לשלב הנבדק בלבד ואי� בו כדי להוות אישור כללי לטיב 
  הצינורות לגו� המבצע או טיב הביצוע.

  
   HDPEתנאי( לביצוע עבודות התקנת צנרת   306.3

  
הקבל� הקבל� יצר� את כל המסמכי� המפורטי� להל� לצור* אישור מוקד� של   

לעבודות צנרת. המזמי� רשאי לפסול על סמ* המסמכי� שיצר� הקבל� את מקור 
הצינורות ו/או את סוג הצינורות ו/או את קבל� המשנה לביצוע עבודת התקנת הצנרת 

  ו/או כל חומר, שיטה או קבל� הקשורי� לעבודות הצנרת.
צינורות לא פסל המזמי� את הגורמי� כאמור לעיל רואי� את ההצעה בנושא ה  

  כמאושרת, עקרונית וכאישור זמני.
על סמ* אישור זה נית� להמשי* בהליכי בדיקת הצינורות ויתר הנושאי� המפורטי�   

  בסעי� זה.
אי� אישור המזמי� על פי סעי� זה מהווה אישור סופי שעל פיו נית� להתחיל בביצוע   

  העבודה.
  

  רשימת המסמכי� שעל הקבל� לצר� להצעתו היא כלהל� :  
  

הצהרה חתומה על ידי היצר� כי בסוג הצינורות המוצע על ידו בוצעו   א.  
בפרוייקטי� דומי�. יש לצר� טבלה המפרטת פרוייקטי� רלוונטיי� באר1 
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ובעול� ע� הפרטי� הבאי�: מהות הפרויקט, שנת ביצוע, אור* הצנרת 
  וקוטרה, מיקו� הפרויקט, מזמי� העבודה ופרטיו.

  
ומפורט של יצר� הצינורות המוצעי� המאשר את עמידת מפרט טכני סטנדרטי   ב.  

הצינורות בדרישות המפורטות להל�: שיטות הפריקה, ההנחה, החיבור 
והריתו* של הצינורות, את הציוד המומל1 ואופ� בקרת החיבורי�. כ� יש לצר� 
הצהרת הקבל� כי העבודה תבוצע א* ורק על פי שיטות אלו (למעט במקומות 

  רת בתוכניות או המפרט המיוחד).שלגביה� נאמר אח
  

שמו וניסיונו של מנהל העבודה בשטח, בי� א� הוא מטע� הקבל� הראשי ובי�   ג.  
  א� הוא מטע� קבל� המשנה.

  
אישור היצר� לקבל� כי הינו מורשה לבצע את עבודות התקנת הצנרת, הנחה,   ד.  

  הלחמה וריתו* בהיק� הנדרש במסגרת עבודה זו.
  

חו רשאי� לפסול את מקור הצינורות ואת שיטות הביצוע בכל שלב המזמי� או בא כו  
משלבי העבודה במידה ונראה לה� כי החומר או העבודה אינ� מתאימי� או אינ� 
מתבצעי� כראוי. במקרה כזה יהיה על הקבל� להחלי� את יצר� הצינורות בגור� אחר 

והלי ההתקנה של לשביעות רצו� המפקח וללא שיהיו לקבל� כל תביעות בקשר לכ*. נ
וכ� יעמדו לרשותו מער* כח   ISO 9002הקבל� לעבודות איטו� יעמדו בהתא� לדרישות 

  אד� לביקורת, כפי שמפורט להל�:
    
  מנהל ביצוע ראשי של החברה  א.  
  מהנדס בקרת איכות  ב.  
  מנהל פרויקט  ג.  
  מנהל עבודה  ד.  
  מהנדס פרויקט  ה.  
  רת* ראשי  ו.  
  מנהל בטיחות  ז.  

  
כי המזמי� שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה, אשר איננה כוללת את מלוא  מודגש  

  הפרטי� הדרושי� כמפורט לעיל.
  

  תכונות הצינורות  306.4
  

  בעלי תכונות כנדרש בטבלה שלהל�: HDPE PE100הצינורות יהיו צינורות   
    

 שיטת הבדיקה יחידות ער� תכונה
Kg/m 959 משקל סגולי

3 ISO 1183 

MFR (Skg/190°C)  
 קצב זרימת נתוכת

0.45 .gr/10 min ISO 1133 

 ASTM-D 1603 % 2 תכולת פחמ�
N/mm 25 חוזק למתיחה בכניעה

2 ISO 6259 
 ISO 6259 % <600 התארכות מירבית
N/mm 1200 מודול אלסטיות

2 ISO 527 
 kg( 127 °C FSO 306 1טמפ' התרככות לפי ויקט (

 min ISO 10837. <20 יציבות טרמית
 mm/(m°C) ASTM-D 696. 0.2�0.13 מקד� התפשטות טרמית

  
 ISOחומרי הגל� המשמשי� להכנת צינורות הפוליאטיל� יעמדו בתקני� הבינלאומיי�   

4427 ,ISO 4437 ,ISO 8085-1/2/3 ,ISO 10838-1/2/3  499ות"י.  
  .3%תכולת חומר ממוחזר נקי בחומר הגל� לייצור הצינורות לא תעלה על   

  
נורות יהיו שלמי� ללא פגמי�, עמידי� בקרקע ונוזלי� קורוזיביי� במיוחד, הצי  

עמידי� בפני נברני�, חומרי הצינור ייוצבו ע"מ להקנות לצינור הגנה בפני קרינה 
Gj/mסגולית בעוצמה של �אולטרה

2
 .5.0.  



 

  

108

  

  
 הצינורות יסופקו במוטות, כל צינור יישא זיהוי ספציפי לאותו צינור הכולל את פרטי  

  .499היצור כמפורט בת"י 
כאמור לעיל, יצר� הקבל� להצעתו מפרטי� טכניי� של היצר� המפרטי� את התכונות   

הפיזיקליות של הצינורות, שיטות הבדיקה, התקני� הרלוונטיי� וכ� שיטות ביצוע 
  מומלצות.

  
כמו כ�, הקבל� יהיה מצוייד בהוראות מפורטות לגבי הובלה, אחסו�, טיפול הנחה,   

  ו*, בדיקות שדה ומעבדה.רית
  

  הובלה, פריקה ואחסנה באתר העבודה  306.5
  

הובלת הצינורות במוטות תיעשה ע"ג משטח נקי ממסמרי� או כל עצ� או בליטה   
חדי�, הצינורות יתמכו לכל אורכ� ויקשרו היטב ע"מ למנוע תזוזה בזמ� ההובלה. 

  ההובלה בסלילי� ותופי� תיעשה באופ� אנכי.
תיער* בדיקה של הציוד המיועד לטפל בצינורות ע"מ לוודא שציוד זה לא  לפני הפריקה  

  יגרו� לנזק בצינורות בזמ� הטיפול בה�.
  לפריקת הצינורות ישמשו רצועות בד או מתקני� מאושרי� אחרי�.  
הפריקה תיעשה תחת פיקוח המפקח מטע� המזמי� (או מהנדס איכות של המזמי�).   

ל מנת לוודא שהמשטח חלק ואופקי וחופשי מעצמי� תיער* ביקורת לשטח האחסנה ע
בולטי� העלולי� לפגוע בצינורות. אזור האחסנה יהיה מאושר למניעת פגיעה ונדאלית 
  בצנרת ובציוד, גניבה או פגיעה אקראית של כלי רכב בצינורות. הצינורות יבדקו באתר.

א שהחומר שהובא חומר ומסמכי האספקה ייבדקו ויושוו לדרישות המפרט על מנת לווד  
לאתר הינו החומר הנדרש בפרויקט, החומר ייבדק לאיתור פגמי� במקרה וקרו במהל* 

  ההובלה והפריקה.
צרי* להיות ע� תשומת לב מירבית, מאחר וצנרת זו  HDPEהטיפול בצנרת ובאביזרי   

רכה יחסית יש לדאוג כי הצינורות והאביזרי� לא ימעכו, יישרטו או יחוררו, ולא 
לשמש ישירה לזמ� ממוש*. אי� לזרוק את הצינורות במיוחד בעת הפריקה  ייחשפו

  מהרכב. אי� לגרור אות� על פני הקרקע. גלגול צינורות ייעשה א* ורק על גבי מסילות.
צנרת פוליאתיל� ניתנת לאספקה במספר אופני אריזה: בסלילי�, במוטות ובתופי�,   

סו� בשטח פתוח אול� לתקופה מוגבלת האביזרי� יארגו בנפרד. הצינורות ניתני� לאח
סגול). אחסנה החושפת את �(אולטרא .U.Vוזאת ע"מ להקטי� את נזקי החשיפה לקרני 

  הצנרת לשמש ישירה תוגבל לתקופה אשר תוגדר במפורש ע"י יצר� הצינורות.
אחסו� הצינורות בסלילי� ובתופי� יבוצע באופ� אנכי. ייעשה שימוש במתקני� לגלילה,   

ופריסה. יש לתת תשומת לב לכ* שלא תיווצרנה נקודות מגע יחידות בסלילי� העמדה 
  ובתופי� אשר תגרומנה למעיכה מקומית בכל שלבי ההובלה, פריקה, אחסנה ופריסה.

אחסו� צינורות המסופקי� במוטות ייעשה במערו� או ע"ג מסגרות מלבניות מתאימות.   
מטר לתמיכה,  1.0ית לא יעלה על גובה המערו� ה� בפירמידה וה� בכל מסגרת מלבנ

וזאת ע"מ למנוע את קריסת השורות התחתונות, מרחקי התמיכות יהיה ע"פ הנחיות 
  היצר�.

  האביזרי� יאוחסנו באריזות המקוריות שלה� ויפתחו רק בסמו* למועד ההתקנה.  
  

  '.יש לוודא כי הצינורות לא יהיו חשופי� לחומרי� כימיי� כגו� חומצות, סולבנטי� וכו  
  צינורות שאוחסנו מעבר לתקופה המומלצת ע"י היצר� ייפסלו לשימוש.  

  
  תוכנית פריסת הצינורות וזיהויי(  306.6

  
הקבל� יהיה אחראי להכנת תוכנית פריסת הצינורות, התוכנית תועבר לעיו� המפקח   

ואישורו שבוע לפני תחילת העבודה. בתוכנית זו יפורטו הקטעי� בה� מתכונ� הקבל� 
  יש וכו'.ש, קצב העבודה, מעבר מכשולי� ומטרדי� צפויי�, ציוד מיוחד במידה לעבוד

פריסת צינורות לא תחל לפני אישור התוכנית ע"י המפקח. הקבל� יהיה אחראי לציי�   
בתוכנית זו את מספרי זיהוי של סידרת הייצור, אשר שימשה לביצוע קטע מסויי� מ� 

  הצינורות שפרסו.
  

  חפירה, מלוי  306.7
  

  עבודות עפר, לעיל. � 01תבוצע ע"פ האמור בפרק   
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  בטיחות באתר העבודה  306.8

  
על הקבל� להקפיד על שמירת כללי הבטיחות ההכרחיי� לביצוע העבודה בהתא�   

הנחיות  ע"פה, זלדרישות המופיעות במפרטי� הטכניי� אלה ו/או בשאר מסמכי החו
ולדרישות של הרשות המוסמכת יצר� הצינורות, יצר� ציוד הריתו*. בהתא� לתקנות 

  כל די� ובהתא� להוראות שיקבל מידי פע� מהמפקח. ע"פ(משרד העבודה), ו
  

קבלת הוראות בטיחות מהמפקח, או אי קבלת�, לא ישחררו את הקבל� מאחריותו   
  במקרה של תאונה לעצמו, לעובדיו, למפקח ולצד שלישי.

  
  הנחת הצינורות  306.9

    
צנרת יש להתייחס לצינורות ולאביזרי� בתשומת לב רבה במש* כל ההתקנה והנחת ה  

  ע"מ שלא יינזקו.
שינויי כיוו� במהל* צנרת הפוליאתיל� יכולי� להיעשות ע"י שימוש באביזרי� מוכני�   

מראש, ה� מתועשי� וה� בתכנו� ובהזמנה מיוחדת, או על ידי שימוש בגמישות הטבעית 
. נית� להקטי� 25הקוטר הפנימי כפול  של הצינור וזאת ברדיוס של לא פחות ממכפלת

של הצינור אול� זאת ייעשה באישור יצר�  SDR�רדיוס ההנחה כתלות בערכי ה
  הצינורות בלבד. כיפו� צינורות בחו� אסור בהחלט.

  
אביזרי�, צינורות וזקיפי� אשר מותקני� מעל פני הקרקע ימוגנו ע"י שרוול פלדה   

  ..U.Vנת למניעת פגיעות מכאניות וחשיפה לקרי
יש צור* שבזמ� ההתקנה וההנחה יש להימנע מהעמסת הצינור במאמצי מתיחה, במידה   

לגרור את הצינור במהל* ההנחה וההתקנה יש לשי� לב כי כוח המתיחה לא יעלה על 
  ).Forces Dragערכי הכח המותרי� ע"י היצר� והמוגדרי� ככוחות גרירה (

להקפיד על מספר פעולות להתראה על מיקו�  למניעת נזק מגורמי� חיצוניי� בעתיד יש  
  והימצאות הצינור הטמו� באדמה.

יש למק� שלטי אזהרה ועמודי סימו� לכל אור* הצינור. עמודי הסימו� ימוקמו במיוחד   
  בחציות כבישי� ומסילות ברזל בסמו* לכבישי� ובכל שינוי כיוו� של הצינור.

  
  שיטות הריתו�  306.10

  
  כללי  306.10.1

  
  ור הצינורות ייעשה באחת השיטות המפורטות להל�:חיב    
  ).Fusion Buttריתו* פני� (  א.    
  ).Fusion Electroריתו* חשמלי (  ב.    

  
חיבור הצינורות ייעשה בד"כ בשיטה הראשונה, א* ורק במקומות שאי�   

אפשרות לבצע את הריתו* בשיטה הראשונה בכפו� לאישור המפקח נית� יהיה 
  ות בשיטת הריתו* החשמלי.לבצע ריתו* הצינור

יש לבצע ריתוכי נסיו� באתר בתחילתו של כל יו� עבודה על מנת לוודא את   
  התאמת ותקינות הציוד וכ� לכיול המכשירי� המשמשי� את עבודת הריתו*.

מפרט טכני של יצר� הצינורות המוצעי� המפרט את שיטות יצר� הקבל�   
ת. את הציוד המומל1 ואופ� הפריקה ההנחה, החיבור והריתו* של הצינורו

  האמור במפרט מיוחד זה להל�. ע"פבקרת החיבורי� וכל נתו� שיש להשלי� 
הרת* ומפעיל המכונה יהיה בקי בשיטות החיבור וההנחה, מיומ� ובעל ידע מוכח   

וניסיו� לביצוע ריתוכי� באופ� רצי� ובאיכות מעולה, ויהיה בעל תעודת רת* 
  ח.ח.י.י זיקוק או הצינורות או בת מאושר ממפעל

המפעיל יעבור הכשרה רשמית תחת פיקוח של מדרי* מקצועי, המזמי� יהיה   
  רשאי לדרוש מסמכי� המעידי� על הכשרתו של המפעיל.

 ISO-12176-1ציוד הריתו* יעמוד בכל התקני� הרלוונטי� בכלל ולתקני�   
  לריתו* חשמלי בפרט. ISO-12176-2� לריתו* פני� ו

כוייל באופ� שוט�. המכשור יחומ� לטמפרטורה מתאימה הציוד יתוחזק וי  
  מדוייקת במקביליות מושלמת ובלח1 המתאי�.
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  Butt Fusionריתו� פני(   306.10.2
  

  עקרונות  306.10.2.1  
  

מבוסס על אחיזת הצינורות ו/או האביזרי�  Butt Fusionריתו* בשיטת   
החימו�  זה מול זה בציריות מושלמת בחימו� עד להתכת�. הסרת לוח

ולחיצת קצוות הצינורות זה כנגד זה בלח1 למש* זמ� נתו� ומת� זמ� 
  לקירור ההלחמה.

  
  מחזור ההלחמה  306.10.2.2  

  
  מחזור ההלחמה כולל חמישה שלבי� המתוארי� להל�:      

  
לח1 במש�  תיאור הפעולה מש�

 הפעולה
T1  חימו� שפות הצינור כנגד לוח החימו�

* השפות ויצירת צבר חומר מות* לאור
 מ"מ כתלות בחומר. 4עד  1במידות בלט של 

P1 

T2 .חימו� החומר P2 
T3 .הוצאת לוח החימו� � 

T4  1לחיצת הצינורות זה כנגד זה, בניית לח1 ללח
 ריתו*, ביצוע ריתו* והלחמה.

P4 

T5 .התקררות הריתו* באופ� טבעי � 
  

דופ�, תנאי מחזורי ההלחמה תלויי� בסוג החומר, קוטר הצינור, עובי   
העבודה והציוד. הנתוני� הללו יפורטו בנוהל הריתו* המפורט של יצר� 

). טמפרטורת הריתו* בשיטה זו P1-P4וערכי  T1-T5הצינורות (ערכי 
ותפורט בנוהל הריתו*. מידת הלח1 תיקבע  C° 235�200הינה בד"כ בי� 

ת כ* שכח הרצוי לריתו* ייווצר לאור* היק� הריתו* לא כולל את כוחו
  החיכו* במכונה, בבוכנות וכוחות החיכו* עקב גרירת הצינור.

במקרה של מכונות ע� בוכנות הידראוליות מבוטא הכח בד"כ על ידי   
לח1 הבוכנה. במקרה זה יבוצע ויבוטא כיוו� הלח1 ע"י טבלה המתארת 
את היחס בי� הלח1 האמיתי המתפתח באזור המגע לבי� הנמדד 

  בבוכנה.
  

  ות והכנות לביצוע ריתו* פני�פעול  306.10.2.3  
  

מפורטת להל� סקירת פעולות בסיסיות והכרחיות לפני ובעת ביצוע 
  מחזור הלחמה:

יש לנקוט בכל האמצעי� בכדי למנוע ולהקטי� את כוחות הגרירה  �  
  כגו� שימוש בגלגיליות.

קיבוע הצינור במלחצי החביקה תו* הקפדה על ציריות האלמנטי�  �  
  המרותכי�.

  וי המלחציי�.ניק �  
  בדיקת כיוו� המכונה א� מתאי� לקוטר ועובי דופ� הצינור. �  
כיווני עד לקבלת שבב �ביצוע הקצעת קצוות הצינור ע"י מקצוע דו �  

  הקצעה לאור* כל היק� הצינורות וקבלת שפות ישרות ומקבילות.
הפחתת הלח1, הרחקת הצינורות תו* כדי סיבוב המקצוע למניעת  �  

  שבב לשפת הצינורות.הידבקות של ה
סגירת המכונה, הידוק הצינורות תו* וידוא כי הצינורות בציריות  �  

  מושלמת.
מדידת הלח1 הנוס� הנגר� עקב החיכו* בעת הגרירה ע"י משיכת  �  

  והצמדת הצינורות והוספתו ללח1 הריתו* הנדרש.
  במידה ויש צור*, יש לנקות את פני הריתו* בצינור ושל לוח החימו�. �  
יש למק� את לוח החימו� בי� שפות הצינורות וללחו1 את הצינורות  �  

ד לוח החימו� עד ללח1 הדרוש לריתו* ע"פ מחזור ההלחמה עד נג
  לקבלת צבר מות* ובלט דרושי�.
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  הפחתת לח1 עד למידה שבה הבלט נשאר קבוע עד לוח החימו�. �
ע� סיו� מש* החימו� הנדרש יש להרחיק את הצינורות מלוח   �  

חימו� ולהוציא את הלוח. לבדוק את שפות הצינור המותכי� ה
  באופ� חזותי א� קיי� איזשהו פג� בשפת המתכות.

את לוח החימו� יש להשעי� ולאחס� במקו� מוג� אשר ימנע קירבה   �  
  וכוויות כאשר הלוח לא בשימוש.

הרחקת הצינורות לאחר החימו� לצור* הוצאת לוח החימו� תיעשה   �  
יאר* מ� הזמ� הנקוב במפרט הטכני של היצר� בטבלת למש* אשר לא 

  מחזור ההלחמה.
יש להצמיד את הצינורות שוב ללח1 ריתו* ולמש* הדרוש ע"פ מחזור   �  

  ההלחמה המפורט במפרט הקבל�.
יש לשחרר לח1, להמתי� את זמ� הקירור ע"פ מחזור ההלחמה. ע�   �  

  .ר הריתו* יש להתייחס לצינור בעדינותחשחרור הלח1 לא
  

  Fusion Electroריתו� חשמלי   306.10.3
  

  עקרונות  306.10.3.1  
  

אביזרי� בריתו* חשמלי כוללי� מחברי�, מופות, מעברי קוטר, 
  מחברי מסע� טי בקטרי� שווי� או שוני� ושרוולי�.

העיקרו� של ריתו* חשמלי מתבסס על הזרמת זר� חשמלי מבוקר 
ביזר הריתו*. הסליל בסליל חשמלי המצוי בשטח הפני� הפנימי של א

מתחמ� עד להתכת חומר בצד הפנימי של אביזר הריתו* ובמעטפת 
  החיצונית של הצינורות המרותכי�.

  
הריתו* החשמלי מתאי� לריתו* לצנרת קיימת בתעלה להסתעפויות 

  פיצולי� וזקיפי�.
כמו כ�, לריתו* של סוגי� שוני� של פוליאתיל� בעלי ערכי התכה 

  וריתו* שוני�.
  

  טמפרטורה  306.10.3.2  
    

פעולת הריתו* יכולה להתבצע ללא כל הכנות מיוחדות פרט להתאמת   
זמ� ומידת הזר� המוזר� לאביזר, התלויי� בסוג ובאקלי� באתר 
בזמ� הביצוע כמפורט במפרט הריתו*. במקרה של אקלי� קיצוני 

  הריתו* יבוצע רק א� נית� להתאי� את הציוד לאקלי� זה.
  

  ד הריתו*ציו  306.10.3.3  
  

ויהיה במצב מעולה  ISO-12176-2ציוד הריתו* יעמוד בדרישות תק�   
ומתוחזק כהלכה, אשר עובר טיפול וכיול תקופתיי� על בסיס קבוע 

  ויפורטו במפרט הקבל�.
מכיוו� שלכל אביזר מתאי� ציוד לריתו* חשמלי מסויי� יש להקפיד   

� המפורטות כי אכ� נעשה שימוש בציוד המתאי� וע"פ הוראות היצר
לאביזר. הקבל� יגיש במפרט המיוחד את הנחיות היצר� לציוד הריתו* 

  ולאביזרי�.
קופסת הבקרה של ציוד הריתו* מתוכננת כ* שע� שימוש במקור זר�   

חיצוני וגנרטור או רשת מקומית) הזר� המוזר� יהיה בהתאמה 
  לנתוני האפיו� של אביזר הריתו*.

וודא הקבל� כי הוא מתאי� לציוד א� נעשה שימוש בגנרטור נייד י  
בשימוש לריתו* וכי הגנרטור יצוייד בכל ההגנות ואמצעי הבטיחות 

  ויעמוד בתקני� המתאימי�.
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  Fusion Electroפעולות לביצוע ריתו* חשמלי   306.10.3.4  
  

אביזרי הריתו* ישמרו באריזותיה� עד לרגע הריתו*. יש לוודא כי     
בשי� ונקיי� לחלוטי� ממי�, אבק, שמ� שטח הפני� לריתו* יהיו י

  וכו'.
  

יש לוודא כי האביזר לריתו* מתאי� לציוד הריתו*, לצינור ולערכי  �
  שלו. SDR�ה
  

יש להקפיד ולשמור על ציריות הצינורות המרותכי� ולהשתמש  �  
בציוד עזר לצור* כ* לפני פעולת הריתו* ולכל מש* הריתו* 

  והקירור.
  
שטח הפני� החיצוני של הצינורות ו/או  יש להקציע וללטש את �  

האביזרי� לריתו* וזאת ע"מ להסיר את השכבה הגלויה לאוויר 
ואשר עברה חמצו� טבעי. את פעולת ההקצעה והליטוש יש לבצע 

  במקצע מכני ע"מ לקבל שטח פני� אחיד.
  
  עובי ההקצעה יקבע במפרט היצר�. �  
  
י הריתו* בצינורות ו/או לפני ביצוע הריתו* ולאחר ניקוי והקצעת פנ �  

האביזרי� יש להשחיל את אביזר הריתו* על אחד הצינורות 
במלואו, אז לקבע את הצינורות זה מול זה בציריות ומשליות 

  מושלמי�.
  
יש לנקוט בכל האמצעי� ולוודא כי מצח שפת הצינורות ו/או  �  

  האביזרי� יהיו בחדירה מספקת.
  
האפיו� המתאימי� זר� או מתח,  יש לכוו� את קופסת הבקרה לנתוני �  

  מש* הריתו*.
  
לאחר ביצוע הריתו* יש להניח לריתו*, תו* כדי שהוא מקובע,  �  

להתקרר למש* הזמ� הנדרש כמפורט ע"י יצר� המכונה. ע� הסרת 
  הקיבוע יש להתייחס אל החיבור בעדינות.

  
אי� לבצע את ההלחמה בעיתות גש� וטל כבד, אבק כבד וערפל או  �  

  .0-40°C�רטורה החורגת מ� התחו� הבטמפ
  
דקות לאחר השיו�  10הריתו* של הצינורות יבוצע לא יותר מאשר  �  

  וההקצעה.
  

  בקרת איכות  306.11
  

טיב החומרי�, האביזרי� וציוד ההתקנה בשימוש יהיו תחת פיקוח ויעמדו בדרישות   
  התקני� הרלוונטי�, המפרט המיוחד, והנחיות היצר�.

באופ� רצי� ע"י הקבל� המבצע, יח' השדה של יצר� הצינורות והמפקח הפיקוח ייעשה   
  באתר.

  בדיקות הרס תעשנה באופ� מדגמי ע"מ להבטיח את טיב הריתוכי�.  
  

  ביקורת לפני התקנה  306.12
  

בדיקה בטר� השימוש וההתקנה. תיבדק  והצינורות, האביזרי� וציוד ההתקנה יעבר  
, SDRפרטי� הטכניי�. יבדקו הקטרי�, ערכי והמ ISO� העמידה בכל דרישות תקני ה

MRS  וכל הפרטי� המזהי� של הצינור והאביזרי�. אופ� האחסנה ייעשה ע"פ המפרט
  הטכני והוראות היצר�.
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. הציוד ISO 12176-1/2/3הציוד יהיה ע"פ התקני� הרלוונטי� ובעיקר ע"פ התקני�   
  ייבדק ויכוייל היטב לפני השימוש.

  
  & התקנהביקורת בזמ  306.13

  
  הנחת הצינור  

  
תיבדק החפירה והתעלה ע"פ המפורט במפרט הטכני בפרק עבודות עפר. א� קיימי�   

מעובי הדופ� הנומינלי של הצינור, ייחת*  10%�פגמי� בפני הצינור בשיעור של יותר מ
הקטע הנדו� והוא יוחל� בזמ� ההתקנה. יש לשי� דגש על בדיקה חזותית ואיתור פגמי� 

  ינור.על פני הצ
בדיקת חפירת התעלה, עומקה ורוחבה, תחתית התעלה גובה הכר לביסוס וריפוד   

בזמ�  .ע"י איזו� בעזרת מאזנת מכויילת ותקינהתעשה הצינור לפני הנחת הצינור, 
הורדת הצינור לתעלה יש להבטיח כי הצינור הורד באופ� תקי� ונכו�, שהצינור הונח 

  בזמ� הורדתו.במקומו וכי לא נגר� כל נזק לצינור 
  

  אמינות הריתו�  306.14
  

  כללי  
  

איכות הריתו* תלויה בהקפדה על הנחיות הכתובות לביצוע תהלי* הריתו*. השימוש   
בציוד מתאי�, מתוחזק ומכוייל היטב העומד בדרישות התקני� הרלוונטי� בד בבד ע� 

יצוע מפעילי� ורתכי� מיומני� אשר עברו הכשרה מתאימה ומאושרי� ע"י היצר� לב
  העבודה.

. במקביל לפיקוח ISO� בקרת האיכות באתר תבוצע ע"י הקבל� באופ� רצי� וע"פ נהלי ה  
  מצד המזמי�, הקבל� יתעד באופו מלא את דוחות הבדיקה.

  
  ריתוכי פני( –ביקורת חזותית   306.15

  
  סימטרית הריתו*  

  
צרי* להיות  בריתו* פני� תיבדק הסימטריות של הבלט לאור* כל היק� הריתו*. הבלט  

  זהה ה� בגובה וה� ברוחב הבליטות הקמורות של החומר שהות* בקצוות הצינורות.
  

ריתו* בעל בלטי� לא סימטריי� בצינורות ו/או אביזרי� בעלי נתוני� זהי� מרמז על   
ריתו* באיכות גרועה אשר נובע עקב שיעור התכה שונה בי� שני העצמי� המרותכי� 

של ריתו* לא סימטרי יבח� הריתו* ע"י פיקוח שדה של יצר� ו/או חוסר ציריות. במקרה 
  הצינורות אשר יקבע א� הריתו* תקי�.

  
  ציריות  

  
צינורות, אביזרי� ומגופי� ירותכו בציריות מושלמת. הסטיה המותרת בציריות לא   

  מעובי הדופ� לכל היק� הריתו*. 10%תעלה על 
  

  גובה ורוחב הבלט  
  

ג החומר, עובי הדופ�, אופ� ייצור הצינור, סוג לוח גובה ורוחב הבלט מושפע מסו  
החימו� שבשימוש, בטמפרטורת ההתכה ומחזור ההלחמה. גובה ורוחב הבלט יפורטו 
במפרט הטכני של היצר� וע"פ הנחיות יצר� המכונה, וכמו כ� יבוצעו באתר מספר 

וצע ריתוכי נסיו� ע"פ מחזור ההלחמה ויקבעו רוחב וגובה בלט ממוצע. הבלט המב
  מהבלט הממוצע. 20%±בפועל יהיה בתחו� 

  מ"מ. 3.5�מ"מ והוא לא יפחת מ 4.0א� לא צויי� אחרת, יהיה גובה הבלט   
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  ריתו� פני( –בדיקות הרס   306.16
  

  בדיקת כיפו�  
  

לצור* בדיקת הריתו* לכיפו� יבוצע ריתו* של קטעי צינור, לאחר מכ� יחת* הצינור   
עובי הדופ�  1.5ס"מ) וברוחב  �30 עובי הדופ� (לפחות פע 30לשלוש רצועות באור* 

  ס"מ), כאשר הריתו* במרכז הרצועות. 2.5(ולפחות 
  

הרצועות תכופפנה עד אשר קצוותיה� תיגענה זו בזו. לאחר מכ� ייבדק הריתו*, א�   
קיימי� בו קרעי�, חורי� וסדקי�. הבדיקה תבוצע לכל שלוש הרצועות. הבדיקה 

� בסדרה ולפחות פע� בשבוע. לאחר מכ� ובנוס� תבוצע הבדיקה תבוצע לריתו* ראשו
בכל פע� כאשר מותקנת סדרת ייצור חדשה של צינורות, שינוי מכונה או תנאי ריתו* 

  ושינוי של מפעיל המכונה.
  

  בדיקת התארכות  
  

בדיקה זו תבוצע לריתו* ראשו� בסדרה ולפחות פע� בשבוע לאחר מכ�, בכל מקרה של   
ייצור, שינוי מכונת הריתו* או תנאי ריתו* ושינוי של מפעיל המכונה. שינוי סידרת 

דגמי� תקניי�, אשר יחרטו ויעובדו בעיבוד שבבי למידות תיקניות,  5� הבדיקה תבוצע ל
  כאשר הריתו* נמצא במרכז המדג�.

. המדגמי� לא 3חלק  878הבדיקה תבוצע במכשיר מתיחה במעבדה מוסמכת לפי ת"י   
  מינימו�. 550%�יתו* לפני נקודת הכניסה וביקרעו באזור הר

  
  ריתו� חשמלי –בדיקות חזותיות   306.17

  
  ציריות  
ת. הסטיות ויש לוודא, כי הצינורות ו/או האביזרי� ממוקמי� בציריות מושלמ  

  .ISO-11413המותרות מפורטות בתק� 
  

  הקצעה וליטוש  
� הצינור ו/או האביזר יש לוודא, כי בוצעה ההקצעה וליטוש של שטח הפני� לכל היק  

  הבאי� במגע ע� אביזר הריתו*.
  

  סימו� לחדירה  
על מנת להבטיח חדירה סימטרית של האביזרי� לריתו* יבוצע סימו� ע"ג האביזרי�   

  למיקו� עומק החדירה.
  

  חומר מות*  
  בכל שלבי הריתו* יש לוודא כי חומר מות* לא יגלוש מעבר לאביזר הריתו*.  

  
  סימני חיווי חו�  
ע� השלמת הריתו* יבלטו סמני חיווי הריתו*. יש לוודא, כי הסימני� בולטי� ע"פ   

  הנחיות היצר�.
  

  זמ� קירור  
הצינורות ו/או האביזרי� לא ישוחררו מהקיבוע עד לתו� זמ� הקירור, כמפורט במפרט   

  היצר�.
  

  בדיקת לח1 לאחר התקנה  306.18
  

שיקבע ע"י המפקח. למרות האמור  מ' לער*, כפי 500מבחני הלח1 יערכו בקטעי� של   
  .ח� לח1 לקו כולובמפרט הכללי, לאחר סיו� הקו יער* מב

במידה ובגלל תנאי השטח והבצוע, ובהתא� לדרישות המפקח ידרשו מבחני� לקטעי�   
  קצרי� יותר, לא תשול� כל תוספת מחיר לקבל�.

  
 1.5�ינורות יהיה כמבחני הלח1 יערכו לפני הכסוי הסופי של הצינורות (הכסוי מעל הצ  

מ') כאשר מחברי הצינורות יישארו גלויי�. לצור* עריכת בדיקת הלח1 יספק ויתקי� 
הקבל� קטעי עיגו� וישנע� בגושי בטו�. קצות הקטע הנבדק יסגרו באוגני� אטומי� 
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שיסופקו ע"י הקבל�. כל האביזרי� הדרושי� לבצוע מבחני הלח1 (קטעי עיגו�, אוגני�, 
רות, מנומטרי�, משאבות וכו') יסופקו ויותקנו ע"י הקבל�, וכל הסתעפויות צינו

הסדורי� הדרושי� לעריכת המבחני�, כולל הספקת המי�, יעשו ע"י הקבל� ללא כל 
  תשלו� נוס�.

  
שעות לאחר מילוי שלו במי� והחזקתו בלח1 רשת  24לא יוחל בהעלאת הלח1 בקו אלא   

י משאבות הקבל�. לאחר מכ� יעלה אטמ' ע" 3�4המי� שבסביבה, או החזקתו בלח1 
אטמ'. כאשר יגיע הלח1 ללח1 הבדיקה, תופסק  12�הקבל� את הלח1 בהדרגה עד ל

שעות לפחות. כתוצאה מגמישות הצינור  24המשאבה והלח1 יוחזק בקו במש* 
הנחיות  ע"פוהתרחבותו, יש להוסי� מי� בלח1 למערכת. כמויות המי� שיש להוסי� ה� 

  היצר�.
  

ח1 תעשה בעזרת מנומטר רוש� מסוג שיאושר ע"י המהנדס, ושיורכב מעל מדידת הל  
וכו' שלא יעמדו בבדיקה יוחלפו ו/או יתוקנו בהתא�  קצה הקו. כל צינור, חיבור, אביזר

להוראות המפקח. אי� בדיקה חלקית או סופית משחררת את הקבל� מאחריות לטיב 
ני� וכו'. לפגמי� או נזילות הצינורות והנחת�, לטיב האביזרי�, החיבורי�, העוג

במיוחד יש לבדוק   שיתגלו בה� עד תו� העבודה ובמש* תקופת האחריות של החוזה. 
  את פעולת שסתומי האוויר ואטימות האביזרי�.

  
כאמור לעיל, כל האביזרי� הדרושי� לבצוע מבח� הלח1, משאבות, צינורות וכ� המי�   

  יסופקו ע"י הקבל� ועל חשבונו.
  

  ותיקו& כשל  306.19
      
במפרט ההתקנה של הקבל� יפרט נהלי תיקו�, כשלי� שאותרו במהל* העבודה   

והבדיקות, כגו�: תיקו� מישקי ריתו* שכשלו בבדיקת הלח1, איתור פגמי� מכאניי� 
  בצינור וכל זאת בעוד הצינור מונח בתעלה.

  
  אישור התקנת הצינורות  306.20

  
ורק לאחר ביקורת של פני הצינורות אישור סופי להתקנת הצינורות יינת� א*   

והריתוכי� ובצוע כל התיקוני� הדרושי�. הבאת אישור המעבדה לבדיקות השונות וכ� 
הצהרה מאת יצר� ומתקי� הצינורות שהעבודה בוצעה בשלמות, תו* עמידה בכל 
התקני� והדרישות הטכניות של יצר� הצינורות ויצר� ציוד הריתו* ולשביעות רצונו של 

  המפקח.
    
במעמד האישור הסופי ימסור הקבל� למפקח כתב אחריות של היצר� לעמידות   

  .שני� 10� להצינורות בתנאי� בה� הותקנו 
  

  מדידת עומק קווי הצינורות לצורכי תשלו(  306.21
  

עומק הצינורות יימדד החל מפני האדמה הטבעית (פרט למקומות ש� יבוצע יישור   
ר המוקד�) עד לתחתית הפנימית אינברט של מוקד� והעומק יימדד מתחתית היישו

  הצינורות.
  

  תחולת המחירי( לקווי הצינורות  306.22
  

מחיר מטר אור* צינורות יכלול: הספקת . קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אור*  
הצינורות והנחת�, הובלת הצינורות כמפורט לעיל בהתא� לסוג הצינורות, ופיזור� 

הצמחיה, עצי� ושיחי� והכשרת התוואי, עבודה ביבש לאור* תוואי העבודה, עקירת 
קרקעיי�, דיפו� דפנות החפירה בדיפו� מיוחד, הספקת חול נקי � בנוכחות מי� תת

ס"מ מתחת לצינורות וסביב הצינורות ומעליה� עד  20ופיזורו בתחתית התעלה בעובי 
המיותרת  ס"מ מעל גבי הצינורות לכל רוחב התעלה והידוקו, הרחקת האדמה 20לגובה 

והצמחיה המיותרת, חציות כל המכשולי� וכל המפורט לעיל. מחיר קווי הצינורות 
מ' במקו� עטיפת  2המושחלי� בתו* שרוולי פלדה יכלול הספקת סנדלי� והרכבת� כל 

ס"מ אחרי  50חול, ואטו� הקצוות של שרוולי הפלדה בחול מעורב בביטומ� באור* 
לדה של השרוולי�, חיבור צינורות לתאי ביקורת השחלת הצינורות, צביעת צינורות הפ

אט', גלוחי� ומילוי סוללות עפר מעל הצינורות לפי  12קיימי�, עריכת מבחני לח1 של 
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החת* לאור*, הנחת סרט סימו� ע� חוטי פלדה, הפעלת ציוד הריתו* תו* הרחבת 
יצוע החפירה לצור* הפעלת הציוד בתעלה במידת הצור* וכל האמצעי� שיש לנקוט לב

  העבודה. כמו כ�, יכללו המחירי� את כל האמור בכל סעיפי המפרטי�, המיוחד והכללי.
  

  שסתומי אויר  306.23
  

  שסתומי אויר לביוב יותקנו ע"פ דרישות המתכנ�, כמפורט בכר* ב' ובכתב הכמויות.  
  

  H.D.P.Eחיבור לצנרת   306.24
  

וצעו באופ� מכאני ובעזרת לצנרת פלדה יב H.D.P.Eחיבורי� מכאניי� למעבר מצנרת   
וגני�. המעבר יבוצע ע"י הלחמת אביזר שג� מתאי�, עליו מורכב אוג� אשר מעוג� ע� א

כגו�: זוויות, מסעפי טי, אביזר שג�  H.D.P.E �בורגי עיגו� לאוג� הנגדי. האביזרי� מ
  כנדרש במפרט. SDRלאוג� ומעברי קוטר יהיו בעלי עובי דופ� וער* 

  
  קנת האטמי� בכל חיבור מאוג�.יש להקפיד על הת  

  
  עמודי סימו&  306.25

  
  עמודי סימו� יותקנו בכל מקו� כמפורט בתוכניות וע"פ הוראות המפקח.  
עמודי הסימו� יותקנו בכל שינויי הכיוו� של קו הסניקה, בקצוות השרוולי� בכל   

כמפורט הצטלבות ע� כבישי� קיימי� ועתידיי� ומסילות רכבת. העמודי� יותקנו 
  במפרטי� ובתוכניות. 

  
  עבור עמודי הסימו� יקבל הקבל� תשלו�, בהתא� לכתב הכמויות.  

  
  רשת סימו& לזיהוי קווי( טמוני(  306.26

  
מטרת הנחת הרשת היא זיהוי וגילוי מוקד� של הקו למקרה שתבוצע בקרבתו חפירה   

  שעלולה לפגוע בו, זאת בדומה לנעשה בקווי טלפו�, חשמל, גז, וכו'.
    
ס"מ בצבע כחול כדוגמת רשת אשר בשימוש  15שת עשויה מסרט פוליאתיל� ברוחב הר  

מ"מ לצור* איתור  0.5חב' מקורות. בתו* הרשת ממוקמי� שני חוטי נירוסטה בקוטר 
 � הקו בעזרת מכשור לזיהוי צנרת אלמתכתית. במרכז הרשת ירש� בשפה העברית 

  ".ביובזהירות קו "
  ס"מ מעל קודקוד הצינור. 20� החול כרשת הסימו� תונח מעל לכיסוי   
    
יש להקפיד ולחבר את חוטי הנירוסטה ולבודד את החיבורי� בי� סו� גליל לתחילת גליל   

חדש על מנת להבטיח רציפות חשמלית לאור* הקו. ביצוע החיבור ייעשה ע"י שרוולי� 
. מתכתיי� שהודקו לחוט מנירוסטה באמצעות פלייר מיוחד, המסופק ע"י ספק הרשת

בכל נקודת שסתומי אוויר או ניקוז יש להוציא את הרשת. עד לפני הקרקע, יש להשאיר 
כמפורט בפרטי�. מחיר  P.V.Cמטר רשת מגולגלת מכל צד, אשר תוכנס לצינור . 1.0�כ

  אספקה והתקנת הרשת יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.
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  )G.R.Pהספקה והתקנה של צינורות צמ"ש ( 307
  

יסופקו ע"י הקבל� ומחיר� כלול במחירי החוזה. מחירי הצינורות יכללו את כל  כל הצינורות
  הזויות האופקיות וה� האנכיות.

  
מ', אול� הקבל� יזמי� בביהח"ר, בהתא� לצור*,  14אור* הצינורות הבודדי� הוא בד"כ 

צינורות באורכי� שוני� קצרי� יותר. לא תשול� כל תוספת עבור הזויות ועבור צינורות 
  באורכי� שוני� קצרי� יותר. מחירי הצינורות יכללו את מחברי "העופרה" והאטמי�.

    
פסקל.  5,000, 10,000שינוע הצינורות יהיה בהתא� להנחיות ביהח"ר. הצינורות יהיו בקשיחות 

  במידה ונדרשת חבישת ראשי�, הדבר יבוצע א* ורק על ידי שירות שדה של מפעל הצינורות.
    

ורות על הקבל� לבדוק היטב את תוואי הנחת הקו, הזויות, השיפועי� ורק לפני הזמנת הצינ
  לאחר מכ� לבצע את הזמנת הצינורות במפעל.

ותתועד על ידו במהל* כל  נורותהעבודה תלווה באופ� שוט� על ידי שירות השדה של יצר� הצי
  הביצוע.

  
מצמ"ש, ויסופק מאותו בעת התקנת קשתות או קטעי צנורות שוני� כל הנ"ל חייב להיות עשוי 

  המפעל בו ייצרו את צינורות הצמ"ש.
  

  אופני מדידה ותשלו(  307.1
  

לקוטר הצינור צינורות צמ"ש יימדדו לתשלו� לפי מטר אור* מונח בתעלה, בהתא�   
  תוכניות ובכתב הכמויות.לעומק המפורט בו
 20בעובי  מחיר הנחת הצינור כולל את ביצוע החפירה, ריפוד חול מתחת ומעל הצינור  

, צילו� הקו והחזרת ס"מ לפחות, כסוי חוזר מחומר מקומי, ביצוע טסט הידרוסטטי
  המצב לקדמותו.
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  עבודות מסגרות   �   830פרק 
  
  

  כללי  308.1
  

פריטי מסגרות, כגו�: מעקות, מכסי�, שלבי טיפוס, סולמות, שערי�, סוגרי� וכד',   
ת המהנדס, והסעיפי� המתאימי� בפרק ייוצרו לפי התוכניות, הוראות פרק זה והוראו

  משרדי (מפרט כללי למסגרות חרש).�של המפרט הבי� 19
  

בי� א� פריטי המסגרות סופקו ע"י הקבל� או ע"י המזמי�, יוביל� הקבל� לאתר   
ויתקינ� "בפרויקט" לפי התוכניות והוראות המפרט, וכ� יצבע אות� או ישלי� את 

  הצבע הקיי� כדרוש.
  

  (החומרי  308.2
  

כל החומרי� אשר ישמשו בייצור יהיו חדשי�, מאיכות מעולה ומתאימי� לדרישות   
המפורטות בתוכניות ובמפרט המיוחד ולמטרה אשר לה נועדו. כל החומרי� יהיו 
טעוני� פיקוח המהנדס, אול� אישור המהנדס או פיקוחו לא ישחררו את הקבל� 

  ות וכוונות המפרט.מאחריותו לטיב החומרי� והתאמת� לתוכניות ולדריש
  

  טיב המלאכה  308.3
  

הייצור יבוצע לפי מיטב כללי ההנדסה המקובלי� בייצור מהסוג הדומה לנדרש לפי   
ידי עובדי� בעלי דרגה מקצועית נאותה. החלקי� השוני� �חוזה זה, והעבודה תבוצע על

ב בפני יחוברו ביניה� בריתו* או בברגי� כמסומ� בתוכניות. את הברגי� יש למתוח היט
התרופפות בזמ� הפעלת המתקני�. הקבל� יקפיד על כל המידות, הוראות ההרכבה 

  והעיבוד, ועל כל שאר הפרטי� הרשומי� בתוכניות.
  

  הכנת חלקי המסגרות  308.4
  

: חיתו* הפלדה יבוצע במסור, בכלי חיתו* מכני (גיליוטינה) או במבער אצטיל�, חיתו*  
יד יורשה רק בתנאי ששטחי החיתו* יישארו ישרי� המונחה באופ� מכני. חיתו* במבער 

ובעלי מקצועות חדי�. שטחי החתכי� יהיו בלי חריצי� ובמידת האפשר יהיו חלקי� 
  כמו שטחי� משובבי�.

  
הסיגי� הנישאי� בצידה התחתו� של שפת החיתו* יוסרו ע"י הקשה קלה או ע"י שיו�   

ו באבני שמיר גסי� מדי, או ליטוש, בתנאי שלא ישתמשו לצור* זה בשופיני� א
העלולי� להשאיר חריצי� במתכת. במקרה ולא יקויימו הדרישות הנ"ל, יוכל המהנדס 

  לדרוש את שיבוב� של קצוות חתוכי� במבער, ללא תשלו� נוס�.
  

: הפרופילי�, הפתחי� וכד' יהיו ישרי�, אלא א� כיפופ� דרוש לפי התוכנית. יישור  
באמצעי� כאלה, אשר לא יגרמו נזק לחומר או יגרעו  יישור החומרי� או כיפופ� יבוצע

אדו�; אי� לעבדו �מחוזקו. יש ליישר או לכופ� את הברזל, כשהוא במצב קר או ח�
  במצב של חו� בינוני (כחול). היישור ייעשה לפי הסימו� או כל עיבוד אחר.

  
  : החורי� הדרושי� לחיבורי ברגי� ייעשו ע"י קידוח בלבד.קידוח חורי�  

  
: כל החספסת ("גראטי�"), הנשארת אחרי חיתו*, קידוח ושיבוב, ישסרת חספסתה  

  להסירה לפני הרכבת החלקי�.  
  

: כל הפינות החדות, הנשארות במתכת אחרי חיתו*, קדיחה, שיבוב, הסרת פינות חדות  
  או כל עיבוד אחר, יש להסיר�.

  
  חיבורי ריתו�  308.5

  
ית המוגנת, ובידיי רתכי� בעלי רמה כל החיבורי� יבוצעו בשיטת הקשת החשמל  

מקצועית גבוהה ומנוסי� בעבודות מהסוג הנדרש לפי החוזה. המהנדס יהיה רשאי 
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לדרוש, שכל רת* המועסק בעבודה לפי חוזה זה, יעמוד בבחינת רתכי� לפי התק� 
  , ויציג תעודה מתאימה על כ*.127הישראלי מס' 

  
רית. לאחר פתיחת המיכלי� תישמרנה האלקטרודות תסופקנה סגורות באריזת� המקו  

האלקטרודות נגד לכלו* והרטבה. אלקטרודות שנרטבו יש לייבש� בתנור בטמפרטורה 
50של 

o
c  במש* שעה אחת. אלקטרודות, אשר עטיפת� נפגמה או שניזוקו באופ� אחר, יש

  להחליפ� בחדשות.
  

צות המתכת, בעת הרכבת החלקי� שיש לחבר� בריתו*, יש להביא בחשבו� את התכוו  
על מנת למנוע מאמצי� ועיוותי�, וכדי להבטיח את צורת "הפרויקט" הנכונה בהתא� 

  לתוכנית.
  

במקומות הריתוכי� יש לנקות את המתכת מכל לכלו*, חלודה קשקשת וצבע, וכ� יש   
  להסיר סיגי� וטיפות מתכת שנשארו מחיתו* במבער אצטיל�.

  
יבשי� בהחלט בשעת הריתו*; במקרה של חלקי המתכת והאלקטרודות צריכי� להיות   

גש� או רוח יש להפסיק את עבודות הריתו* בחו1, או להג� על העבודה באמצעי� 
מתאימי�. הריתוכי� יבוצעו תו* חדירה מלאה בשורש התפר, היתו* מוחלט בי� חומר 
האלקטרודות לבי� מתכת היסוד, וכ� בי� מחזורי הריתו* השוני�. במקרה של ריתו* 

ספר מחזורי� יש לנקות כל מחזור גמור, לפני הנחת המחזור הבא עליו, מכל תפר במ
סיגי� ולכלו* עד כדי השגת שטח מתכת נקי. במיוחד יש להקפיד על ניקוי מחזור 
השורש בריתוכי השקה. הריתוכי� הגמורי� יהיו בעלי מראה נאה וחופשיי� מפגמי� 

תו* או חוסר חדירה. צורת התפר כגו� בועות גז, מובלעות סיגי�, קעקועי�, חוסר הי
הגמור ומידותיו יהיו בהתא� למסומ� בתוכנית. כאשר נדרש הדבר בתוכנית, יש להסיר 

  את תפיחת התפר בריתוכי�.
  

אסור להחיש את התקררות הריתוכי� ע"י טבילה או שטיפה במי� וכד', אלא על   
  הריתוכי� להתקרר בהדרגה באוויר לטמפרטורה של הסביבה.

  
יתוכי� יש לבצע כ*, שהרת* יעבוד תמיד במצב נוח ככל האפשר; לש� כ* יש את הר  

לסובב את חלקי "הפרויקט", במידה והדבר נית�, באופ� שהתפרי� יהיו במצב אופקי. 
בעת הסיבוב הזה יש למנוע מאמצי� יתרי�, העלולי� לקרוע תפיסות ריתו* או מחזור 

  השורש.
  

תוכי� ע"י נטילת דוגמאות מה� ובדיקת� המהנדס יהיה רשאי לבחו� את טיב הרי  
במקו� או במעבדה מוסמכת. במקרה והבדיקה תית� תוצאות שליליות, יחולו על 
הקבל� כל ההוצאות הקשורות בנטילת הדוגמאות לבדיקה ותיקו� המקומות מה� 

  נלקחו.
  

  חיבורי לולבי(  308.6
  

אפשר הכנסת הלולבי� החורי� בחלקי� שיחוברו בלולבי� יתאימו היטב זה לזה, כדי ל  
התאמות קלות, מותר לקדד את החורי� במקדד מתאי�. לפני �בקלות. במקרה של אי

חיבור החלקי� יש להסיר את החספסת משפות החורי� ולנקות את שטחי המגע. אסור 
להתאי� את החלקי� זה לזה בכח או להכניס את הלולבי� במכות פטיש חזקות. 

יהיו בעלי תברוגת וויטורית סטנדרטית, ראש ואו� הלולבי� המחברי� חלקי המסגרות 
מ"מ  6�משושי�. כמו כ� יש להשתמש בדיסקיות מתאימות. ראשי לולבי� יבלטו כ

מ"מ. מתיחת הלולבי�  3מהאומי�. אור* התבריג בתו* החלק המחובר לא יעלה על 
תיעשה באופ�, שיובטח חיבור יציב וקשיח בי� החלקי� המחוברי�, מבלי לעבור על 
מאמצי המתיחה המותרי�. שטחי המגע של החלקי� המחוברי� יימרחו במיניו� לפני 

  החיבור בלולבי�.
  

  שיבוב  308.7
  

  דרגות של גמר בהתא� לאופ� פעולת החלקי�: 3בשטחי� משובבי� יהיו   
  

בשטחי� המחליקי� זה על זה יידרש גמר חלק בהחלט ללא כל סימני סכי�.   א.  
  כאלה, ייפסלו.שטחי� בה� יופיעו סימני� 
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בשטחי� משובבי�, המחוברי� זה לזה בחיבור קשיח, יידרש גמר בינוני ויורשו   ב.  
  בה� סימני סכי� קלי�.

שאר השטחי� המשובבי� יהיו מעובדי� בגמר גס, כלומר עיבוד ישר לפי   ג.  
  המידות הדרושות בלבד ללא דרישה מיוחדת לגמר.

  
והוא יקבע בכל מקרה התאמת הגמר גמר השטחי� המשובבי� ייבדק ע"י המפקח,   

לדרישות התוכנית או כללי המקצוע. על הקבל� יהיה להישמע להוראות המפקח בנדו�, 
  ולתק� את כל הפגמי� אשר עליה� יצביע המפקח.

  
  עיבוד והתאמת חלקי( מכניי(  308.8

  
  כל החלקי� המכניי� יעובדו בדייקנות בהתא� לצורות ולמידות המסומנות בתוכניות.  

  
ת חלקי� חרוטי�, כגו� צירי� במיסבי� וכד', תהיה לפי ההוראות שבתוכניות, ואפיצ  

ובאי� הוראות מפורשות יותאמו החלקי� לפי מטרת פעולת� של החלקי� השוני� 
בהתא� למיטב הכללי� הנהוגי� בהנדסת המכונות, והוא הדי� ביחס לצורת הגמר של 

  חלזונות וכד'. חלקי� משובבי� והתאמת ברגי�, גלגלי שיניי�,
  

הקבל� יהיה אחראי להתאמת כל החלקי� זה לזה באופ�, אשר יבטיח את פעולת�   
התקינה והבטוחה של כל חלקי המערכת המכנית, בי� א� ניתנות הוראות מפורשות לכל 
הפרטי� בתוכניות, ובי� א� צורת העיבוד וההתאמה משתמעת באופ� סביר מתפקידו 

  של החלק הנדו� במערכת כולה.
  

  הרכבה  308.9
  

פריטי המסגרות יורכבו בשלמות� בבית המלאכה, אלא א� מסומ� אחרת בתוכניות, או   
במקרה שהמהנדס ירשה להביא את חלקי ה"פרויקט" למקו� התקנת� ולהרכיב� 

  במקו�, בהתחשב בגורמי הובלה או שינוע.
  

די� לריתוכי במקרי� אלה יכי� הקבל� בבית המלאכה את החורי� ללולבי� ועוגני�, מד  
  השקה וכד', הדרושי� לחיבורי� ב"פרויקט".

  
כל חלקי מסגרות, הטעוני� חיבור ב"פרויקט", יסומנו בסימני היכר מאושרי� בצבע   

  שחור.
  

המפקח יבדוק את החלקי� לאחר הרכבת�, אבל לפני חיבור� הסופי, ויאשר� א�   
  ימצא� משביעי� רצו� ומתאימי� לדרישות המפרט והתוכניות.

  
הקבל� לא יחבר ולא יקבע במבני� כל חלק מוכ�, אלא אחרי קבלת אישור לכ* מאת   

  המפקח.
  

  קביעת עבודות מסגרות "בפרויקט"  308.10
  

לאחר שהקבל� הציג את חלקי המסגרות לביקורת המפקח וקיבל אישורו, יוביל�   
הקבל� לאתר ויקבע� במקומ�. בעת ההובלה יקפיד הקבל� וינקוט בכל האמצעי� 

דרושי� למנוע פגיעה בחלקי המסגרות או עיוות� ומגרימת נזק לצבע היסוד שנצבע ה
  במקו� הייצור.

  
  לעיל. 302.3עיגו� חלקי מתכת בבטו� ייעשה לפי סעי�   

  
הקביעה צריכה להיות מדויקת ונכונה בהתא� לנוהג המעולה במקצוע. הצבת חלקי   

  נת� הסופית תיבדק במאזנת.המסגרות וכיוונ� ייבחנו לראשונה באנ* ופלס, והכוו
  

, יעוצבו 302.3א� לא נית� לקבוע את פריטי המסגרות בעת יציקת הבטו� כאמור בסעי�   
לעיל, ובתוכ� ייקבעו לאחר מכ� פריטי  302.7חורי� מתאימי� בבטו� לפי סעי� 

המסגרות ע"י עוגני� או בורגי עיגו� ומילוי החורי� בבטו� או במלט בטוש או במלט 
  וו1, שקיבל את אישור המהנדס.בלתי מתכ
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  צביעה  308.11
  

כל שטחי המתכת, פרט לשטחי� אשר יהיו מכוסי� בטו� ופרט לשטחי� של פלדה בלתי   
  משרדי.�של המפרט הבי� 19.05מחלידה, ייצבעו בהתא� לפרק משנה 

  
ניקוי וצביעת יסוד ייעשו בבית המלאכה לפני ההובלה לאתר. חלקי� שירותכו במקו�   

ת, ייצבעו בצבע יסוד מאותו סוג שנצבע בבית המלאכה, הכל באישור המהנדס. העבודו
כל השטחי� המשובבי�, לרבות לולבי� חרוטי�, יכוסו מיד אחרי שיבוב� במשחה 
מונעת חלודה, כדי להג� עליה� עד להרכבה הסופית. משחת המג� תוסר לפני ההרכבה 

  יבור� ע� שטחי� אחרי�.בממיס מתאי�, והשטחי� ינוקו וינוגבו היטב לפני ח
  

  מדידה ותשלו( לעבודות מסגרות  308.12
  

  עבודות מסגרות יימדדו לתשלו� ביחידות שלמות או לפי משקל� בכתב הכמויות.  
  

מחיר היחידה עבור ייצור והתקנה של חלקי מסגרות יכלול את החומרי� והעבודה,   
כה, ייצור הפריטי� הספקת הפלדה, חומרי הצביעה וחומרי העזר, העברה לבית המלא

וצביעת�, הובלה לאתר העבודות, אחסנה, הרכבה והתקנה במקו� וצביעה סופית 
  בהתא� לתוכניות ולהוראות המהנדס.
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  ציפוי שטחי(, לש( איטו(, ביריעות גמישות   �   930פרק 
  

  כללי  309.1
  

וכד',  ציפוי ביריעות גמישות יבוצע בשטחי� של מאגרי�, בריכות עפר, אגני�, תעלות  
  שנדרש לאטמ� נגד חלחול.

  
הקבל� יספק, יוביל, יניח ויעג� את היריעות כמתואר בתוכניות ובהתא� להוראות   

  המהנדס ולהוראות יצר� היריעות.
  

הקבל� חייב להיות בעל ניסיו� בביצוע ציפויי� ביריעות גמישות והוא יידרש להוכיח   
עבודה הנדרשת בחוזה זה, ושעבודות עבודות הדומות בהיקפ� וייעוד� ל 5שביצע לפחות 

שני� לפחות. בהגשת  5אלו עמדו בהצלחה בדרישות האיטו� לתקופת אחזקה של 
הצעתו יכלול הקבל� את השמות והכתובות של מזמיני העבודות הנ"ל, תארי* סיו� 

  העבודות ותיאור של סוג היריעות, שיטת הציפוי וההדבקה וכד'.
  

בודה זו, הוא רשאי להעסיק קבל� משנה בעל נסיו� א� אי� הקבל� בעצמו מומחה לע  
שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל, ובדרישות המפרט. קבל� המשנה יהיה טעו� 

  אישור המהנדס מראש.
  

  חומרי הציפוי  309.2
  

  סוג היריעות  309.2.1
  

שיפורט ובעובי מ� הסוג  , H.D.P.E�עשויות מ הציפוי ייעשה ע"י הנחת יריעות גמישות  
מפרט המיוחד. כל השטח יכוסה ביריעות מאותו סוג, המיוצרות ע"י אותו יצר�. ב

היריעה תהיה אחידה, ללא פגמי�, שריטות, בועות, חריצי�, סדקי� או גבשושי�. 
  היריעות יהיו בגודל המקסימלי האפשרי בייצור.

  
מקרה חומרי ההדבקה יתאימו לחומר היריעה ויהיו מסוג שיומל1 ע"י יצר� היריעות. ב  

של הלחמה בשדה היא תעשה בהתא� לתנאי� האטמוספריי� וכפי שיפורט במפרט 
  המיוחד.

  
  תפרי( שנעשי( בבית החרושת  309.2.2

  
חיבורי התפרי� בבית החרושת נעשי� ע"י יצירת חפיות ברוחב מתאי� והדבקת� או   

י חיבור� ע"י חימו�, עד להשגת קשר טוב וחזק שימנע כל החלשה או התרופפות בפנ
היריעה. ההדבקה נעשית לכל אור* החיבור מבלי שיושארו קצוות רפויי� בקצה העליו� 
של היריעה. בצד התחתו� של היריעה מרשי� קצוות רפויי� בתנאי שניתנה חפייה 

  ברוחב המינימלי הנדרש והושגה ההדבקה המינימלית של התפר בתחו� החפייה.
  

  תעודות ואישורי( לטיב החומרי(  309.2.3
  

  הקבל� יציי� בהצעתו:  א.  
  את ש� היצר� ממנו הוא מתכוו� לקנות את היריעות.  �    
מפרטי� הכוללי� את התכונות הפיסיות של חומרי הציפוי, שיטות   �    

  בדיקה ותקני� בהתא� לדרישות במפרט המיוחד.
  תוכנית עבודה לפריסת היריעות ולבדיקת הריתוכי� בשדה.  �    

  
  הקבל� לאישור המהנדס: לפני התחלת העבודה ימציא  ב.  
  דו"ח בדיקות ממעבדה מוסמכת להרכב ותכונות החומרי� המסופקי�.  �    
  סוג חומרי ההדבקה.  �    
ערבויות של היצר� לחומרי�, נגד פגמי� בייצור והתבלות החומר,   �    

  שני� מתארי* ההספקה. 15לתקופה של 
  

הנדס בכתב לכל הקבל� לא יחל בהנחת היריעות אלא לאחר שקיבל את אישור המ  
  הדברי� האמורי� לעיל.
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  אריזת היריעות  309.3

  
היריעות מסופקות בחבילות כשה� מקופלות כדוגמת אקורדיו� (בשני הכיווני�), או   

בצורת גלילי� מגוללי� היטב ללא חריגות. כל החבילות יהיו מותאמות לאריזה 
להובלה במובילי�  במיכלי� מיוחדי� שדפנותיה� הפנימיי� חלקי�. המיכלי� יתאימו

רגילי�. בתחתית המיכלי� יהיו ידיות במרחקי� מתאימי�, שיאפשרו תפיסת המיכל 
  ע"י מלגזות. כמו כ�, על הקבל� לציי� את צורת האריזה, מידות המכולות ומשקל�.

  
  כניות ע"י הקבל&והוראות היצר& והכנת ת  309.4

  
, הנחה, חיבורי שדה ובדיקה הקבל� יהיה מצויד בהוראות היצר� בכתב לאחסו�, טיפול  

  של היריעות, מהסוג הנדרש במפרט המיוחד והמותאמות לתנאי הערבויות של היצר�.
  

הקבל� יזמי� על חשבונו נציג של יצר� היריעות, שיהיה נוכח באתר כל תקופת העבודה   
  עד לסיו� הציפוי לש� מת� ייעו1 טכני.

  
אות את היק�, מידות ופרטי� של הקבל� יכי� ויגיש לאישור המהנדס תוכניות המר  

הציפוי, כולל המלצות לביצוע גמר היריעות בקצות המאגר, הבריכה וכד' ושיטות 
איטו� סביב מבני�, צינורות או מתקני� החודרי� דר* הציפוי. פרט למקרי� מיוחדי� 

  הקשורי� בעיצוב או בגמר היריעה, יש להשתמש ביריעות בגודל המקסימלי האפשרי.
  

  א יחל בעבודות הציפוי אלא לאחר שהתוכניות הנ"ל אושרו ע"י המהנדס בכתב.הקבל� ל  
  

  הכנת תשתית  309.5
  

לאחר ביצוע עבודות העפר למידות, למפלסי� ולשיפועי� המתוכנני� כמתואר בתוכניות   
והמפרט המיוחד, יהיו השטחי� שיצופו ישירות ביריעות חופשיי� מאבני� וגושי� 

"מ, או עצמי� חדי� אחרי� העלולי� לגרו� לניקוב היריעות. מ 5.0�מוקשי� הגדולי� מ
  צמחיה, חומרי� אורגניי� ופסולת למיניה יסולקו עד לקבלת שטח נקי.

  
כיסוי השטח בשכבת חול או אדמה רכה, א� יידרש, וכ� הטיפול בחומר מעקר, ייעשו   

  בהתא� לדרישות במפרט המיוחד.
  

דפנות כמתואר במפרט המיוחד. הרטבה, א� הקבל� יכי� את השתית ה� בתחתית וה� ב  
 �1%+, 3.5%תידרש, תיעשה ע"י התזה לכל עומק השכבה שנחרשה, בתחו� של 

  מהרטיבות האופטימלית הסטנדרטית.
  

א� תהיה חריגה מהתחו� הנ"ל, יידרש הקבל� לעבד את השתית מחדש עד לקבלת   
  תכולת רטיבות בתחו� הנ"ל.

  
� פניאומטי. כל רצועה נכבשת תחפו� את קודמתה כ* ההידוק ייעשה ע"י מכבש צמיגי  

שתתקבל צפיפות אחידה בכל השטח. מספרי מעברי המכבש וכ� משקל המכבש ושיעור 
  הצפיפות יהיו בהתא� להנחיות במפרט המיוחד.

  
שטחי� ליד מבני� או צינורות יהודקו תו* תשומת לב מיוחדת שלא לפגוע בה�.   

כדי להשיג את הצפיפות הנדרשת בכל השטח, בייחוד  בשטחי� אלו יידרש הידוק מיוחד
ברצועה שליד הקירות. הקבל� יהיה אחראי לכל נזק שייגר� למבני� ולצינורות בזמ� 

  הכנת השתית כנ"ל, והוא יתק� על חשבונו כל נזק כזה, לשביעות רצו� המהנדס.
  

או יותר של מיד לפני הנחת היריעות יוחלקו כל השטחי� והמדרונות ע"י שני מעברי�   
ציוד מחלקי מתאי� עד לקבלת משטחי� ישרי� וחלקי� ללא שקעי� או בליטות כל 
שה�. חצ1, חלוקי אבני� או חומרי� אחרי� שהצטברו בשטח אחרי סיו� פעולת 

  ההחלקה, יסולקו לפני שיוחל בהנחת היריעות.
  

  רצונו.לפני תחילת עבודות הציפוי, יאשר המהנדס בכתב כי השתית מוכנה לשביעות   
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הקבל� יהיה אחראי לכ* שהשתית לא תפגע ותישאר באותו מצב כפי שהייתה לאחר   
  שאושרה ע"י המהנדס, במש* כל תקופת העבודה ועד להשלמת הציפוי.

  
  ביצוע הציפוי  309.6

  
  הנחת היריעות  309.6.1

  
היריעות יונחו על השתית המוכנה בהתא� לתיאורי� בתוכניות. ההנחה תיעשה בצורה   

ו שיידרשו מינימו� חיבורי תפרי� בשדה. בדר* כלל יונחו היריעות בכיוו� האורכי של כז
המאגר, הבריכה וכד'. אי� למתוח את היריעות אלא להשאיר� רפויות, כדי לאפשר 
התאמת� לפני השטח ומניעת מתיחה יתרה במקרה של שקיעת השתית אחרי המילוי 

  במי�.
  

היק� המאגר, הבריכה וכד', וכ� לאור* המדרונות,  היריעות יעוגנו בראש המדרונות לכל  
  בהתא� למפורט בתוכניות.

  
  במדרונות. כוחות עילויהקבל� יציע ויספק פתחי אויר ומשקלות נגד   

  
במקומות של חיבור למבני בטו� ולצינורות החודרי� דר* היריעות, ינהג הקבל� בהתא�   

  לחיבור יריעות למבני�:לשיטות שאושרו ע"י המהנדס כנאמר להל� כמה הצעות 
  חיבור בעזרת סרגלי אלומיניו�.  א.  
  , הכל ע"פ קביעת המתכנ�.HDPEחיבור בעזרת סרגלי   ב.  

  
  תפרי שדה  309.6.2

  
ס"מ. ריתו* היריעה  15ל מינימלי שתפרי� שיבוצעו בשדה ייעשו ע"י חפיות ברוחב   

תפר עד להשגת קשר ס"מ או יותר לפי הוראות היצר�, ולכל אור* ה 5ייעשה לרוחב של 
טוב וחזק שימנע כל החלשה או התרופפות בפני היריעה ומבלי שיושארו קצוות רפויי� 
בקצה העליו� של היריעה. בצד התחתו� של היריעה יורשו קצוות רפויי� בתנאי שהושגה 

  ההדבקה המינימלית ברוחב הנ"ל.
  

  בדיקות  309.7
  

  בדיקת היריעות בבית החרושת  309.7.1
  

דוק את היריעות בבית החרושת ה� מבחינה חזותית וה� במעבדה, כדי לוודא הקבל� יב  
שהחומרי� עומדי� בדרישות המפרט, ויעשה את כל הסידורי� הדרושי� לאפשר 

  למהנדס לערו* בדיקות תו* כדי תהלי* הייצור.
  

הקבל� יגיש לאישור המהנדס דו"ח ממעבדה מוסמכת ומאושרת בו יצויינו תוצאות   
התכונות הפיסיות של החומרי� ושמות התקני� לפיה� נעשו הבדיקות בדיקות של 

בהתא� לדרישות שצויינו במפרט המיוחד. בדיקות כאלה ייעשו אחת לכל יו� ייצור, 
  לפני אריזת היריעות למשלוח.

  
אוויר המכוו� �כל התפרי� שנעשו בבית החרושת ייבדקו לכל אורכ� באמצעות צינור  

י היריעה, כדי לבדוק קצוות רופפי�, חלקי� בלתי מודבקי� לקצה העליו� של התפר בפנ
ק"ג לסמ"ר  3.5בשטח התפר, או פגמי� אחרי�. הבדיקה תיעשה ע"י הספקת אוויר של 

ס"מ  15�מ"מ ונמצא במרחק של לא יותר מ 5לפחות, כאשר פי הצינור הוא בקוטר 
  ות למשלוח.מהתפר. כל התיקוני� שיידרשו, ייעשו ע"י היצר� לפני אריזת היריע

  
מ' שיכללו תפרי�  x 0.3 20תו* כדי מהל* הייצור, יילקחו דגימות מקריות בגודל של   

מ"ר של יריעה, ויישלחו לבדיקה  1,200שנעשו בבית החרושת, בכמות של אחת לכל 
  מעבדתית.
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  בדיקות שדה  309.7.2
  

דיקת אוויר כל התפרי� שחוברו בשדה ייבדקו בדיקה חזותית, ובנוס� לזה ייבדקו ב  
 3כמתואר עבור בדיקת התפרי� בבית החרושת. בדיקת התפרי� בשדה תיעשה לפחות 

של התפרי�  100%� שעות אחרי ביצוע התפר כדי לאפשר לו להתייבש. הבדיקה תבוצע ב
  ברציפות, על ידי הקבל� ו/או הנציג הטכני של היצר�.

  
מתפר שדה ויישלח למעבדה מ'  0.6x0.6בכל יו� עבודה ייחת* מדג� מקרי אחד בגודל   

  כדי לבדוק את איכות התפר ורציפות החיבור.
  

הקבל� יתק� על חשבונו כל פג� בתפר, כל מקו� רופ� או לא דבוק, ע"י הדבקת טלאי   
  ס"מ לפחות שקצותיו מעוגלי�, ולאחר מכ� ייבדק התפר שנית. 15בגודל 

  
נות ממיס הדבק הקבל� יגיש מדי פע� לאישור המהנדס תוצאות בדיקה של תכו  

  שבשימוש לעשיית תפרי השדה.
  

  דליפה מותרת  309.7.3
  

מ"מ ליו�. כל דליפה שהיא מתחת לער* זה, תתקבל. במידה  4�3הדליפה המותרת היא   
יהיו דליפות גדולות מהנ"ל, יידרש הקבל� לבצע תיקוני� על חשבונו, בהתא� ללוח ש

לחול, הפסדי התאיידות וכמויות זמני� שייקבע ע"י המהנדס. נתוני� לקבלת שיעור הח
  ימי�. 6גש� יתקבלו ע"י הצבת מכשירי� מתאימי�, לתקופה של 

  
  ניקוי  309.8

  
לפני מילוי המאגר, בריכה וכד' במי�, ינקה הקבל� את פני הציפוי ואת השטחי�   

  הסמוכי� מכל לכלו*, כלי� ועצמי� זרי�.
  

  אחריות הקבל&  309.9
  

ב', יהיה הקבל�  309.2.3שנדרש הקבל� להגיש לפי סעי� בנוס� לערבות יצר� החומרי�,   
אחראי לביצוע הציפוי ולעמידותו, בפני כל פג� שהוא ודליפה שהיא מעל המותרת, 

שני�. אחריות הקבל� תתחיל מתארי* מת� תעודת השלמה ע"י  10לתקופה של 
 המהנדס. הקבל� יתק� על חשבונו כל נזק או פג� שנתגלה במהל* תקופת האחריות

  הנ"ל, וכל זאת בכפו� לתנאי� הכלליי� של החוזה.
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  צילו( במעגל סגור של פני( הצינורות   �   103פרק 
  
  

  כללי  310.1
  

לש� הבטחת ביצוע תקי� של עבודות הנחת הצנרת בהתא� לנדרש במפרט הכללי   
ובמפרט המיוחד, על הקבל� לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילו� לאור* הקו 

לאחר סיו� העבודות. הצילו� ייער* באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, המונח, 
  שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

  
  מטרת הבדיקה היא "להביט לתו* הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופ� ביצוע הנחתה.  

  
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופ�   

  זה.בלתי נפרד ממסמ* 
  

פעולת צילו� הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה   
לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של 

  המהנדס שניתנו במהל* הביצוע.
  

הוצאות השטיפה והצילו� של הצנרת יהיו כלולי� בהצעת הקבל� כחלק ממחירי   
  ציע לביצוע העבודה ולא ישול� עבור פעולה זאת בנפרד.היחידה השוני� שה

  
הקבל� רשאי להעסיק קבל� משנה מיומ�, בעל ציוד ונסיו� לביצוע העבודה, שיעמוד בכל   

הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבל� משנה דומה לאישור 
לקבל� המשנה תוכניות קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע (חלק כללי). הקבל� יספק 

  ביצוע.
  

ביצוע צילו� הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמי� הוא תנאי לקבלת העבודה   
  לאחר הביצוע, ומסמכי הצילו� יהוו חלק מתו* "תוכנית בדיעבד".

  
  ביצוע העבודה  310.2

  
  שטיפה  310.2.1
    
נקייה מכל חומרי  תהיה  לפני ביצוע הצילו� על הקבל� לדאוג לכ* שהצנרת שהונחה  

בניה וחומרי� אחרי� כנדרש במפרט והעלולי� ג� לפגוע במהל* פעולת הצילו�. הניקוי 
יבוצע באמצעות שטיפת לח1 במכשור מתאי� לכ*, הכל בהתא� למפרט הכללי ולמפרט 

  המיוחד המשלי� אותו.
  

  עיתוי העבודה  310.2.2
  

דוק שכבות העפר בהתא� ביצוע הצילו� ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והי  א.  
  לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.

  הצילו� ייער* בנוכחות נציג המזמי� ויועציו, הפיקוח באתר והמהנדס.  ב.  
על הקבל� להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילו�, לא פחות   ג.  

  מאשר שבעה ימי� לפני ביצוע העבודה.
  יל את ביצוע הצילו� ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.הקבל� לא יתח  ד.  

  
  מהל� הביצוע  310.2.3

  
הצילו� יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אור* מתאימי�   

בהתא� למגבלות הציוד. מהל* העבודה יוקר� מעל גבי מס* טלוויזיה במהל* ביצוע 
  הצילו�.
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  תיעוד  310.2.4
  

לש� רישו� תמידי, וכ� בעזרת  CDשלביו יתועד על גבי קלטת וידאו או  הצילו� על כל  
תיעוד קולי, בעזרת מיקרופו�, על גו� הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקו� מפגעי� 

  וכד'.
  

על מבצע הצילו� לדאוג לסימו� מספר השוחה בפני� ובחו1 לש� זיהוי. סימו� פנימי של   
לו� הסימו� במהל* התיעוד ויאשר זיהוי חוזר על השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צי

  גבי קלטת הוידאו.
  

  תיקו& מפגעי(  310.3
  

א� במהל* פעולת הצילו� ו/או במהל* בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו   
דעת המהנדס יש לתקנ�, הקבל� יהיה חייב לבצע התיקוני� �מפגעי� ולפי חוות

  ס.הדרושי� לשביעות רצונו המלאה של המהנד
  

  ישירי�.�הקבל� יתק� הנזקי� הישירי� והבלתי  
  

לאחר תיקו� המפגעי� יבוצע צילו� חוזר של קטעי הקו המתוקני�. תהלי* הצילו�   
  החוזר יהיה בהתא� לנאמר בסעי� "ביצוע העבודה".

  
  הצגת ממצאי(  310.4

  
ד קבלת העבודה ע"י המזמי� תהיה בהתא� לתנאי המכרז ובנוס� רק לאחר מסירת תיעו  

הצילו�, שנער* לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילו� יכלול קלטת וידאו ודו"ח 
  מפורט לגבי הממצאי�.

  
  קלטת וידיאו  310.4.1

  
קלטת הוידיאו, שתישאר ברשות המזמי�, תכלול תיעוד מצול� של הקו לכל אורכו,   

  ויכלול סימו� זיהוי שוחות.
  דה תו* כדי ביצוע הצילו�.פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבו  

  
  דו"ח צילו(  310.4.2

  
  במצור� לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכ� ע"י מבצע עבודה זו.   
כניות בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב ודו"ח צילו� אינו מבטל את הדרישה להכנת "ת  

  בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטי� הבאי�:
  

ור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתא� לסימוניה� מרש� מצבי (סכמה) של הצינ  א.  
בתוכניות הביצוע, וכל סימ� ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו 

  ומיקומו.
דו"ח שוט� של הצילו� בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תיאור   ב.  

  המפגע, הערות וציו� מיקו� המפגע ב"מרחק ר1" לאור* הקו משוחה סמוכה.
  דעת מומחה הצילו� לגבי מהות המפגעי�.�סיכו� ממצאי� וחוות  ג.  
  מסקנות והמלצות.  ד.  
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי   ה.  

  מס* הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.
  

  אחריות הקבל&  310.5
  

מו זכות לערו* צילו� חוזר בנוס� לאמור בסעי� "תיקו�  מפגעי�", שומר המזמי� לעצ  
לפני פקיעת תוק� האחריות של הקבל�. א� יתגלו נזקי� שנגרמו לצינור כתוצאה 
מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת 
הצינור אשר באחריות הקבל�, עלות הצילו� הנוס�, א� יתגלו נזקי� הדרושי� תיקו�, 

פגעי� יתוקנו ע"י הקבל� לפי דרישת המזמי�, ו/או ע"י המזמי� על תחול על הקבל�. המ
חשבונו של הקבל�. בהמש* ייער*, על חשבו� הקבל�, צילו� חוזר של הקטע אשר תוק�. 

  כל זאת בכפו� לתנאי� הכלליי� של החוזה.



 

  

128

  

  עבודות צביעה   �   131פרק 
  
  

  כללי  311.1
  

טיח, בלוקי�, ע1, מתכת או חומרי� עבודות צביעה של משטחי בטו�, מוצרי בטו�,   
  משרדי.� של המפרט הבי� 309אחרי�, יבוצעו לפי פרק 

  
בדר* כלל יוגדרו מפרטי הצביעה באופ� פרטני וספציפי במפרט המיוחד, וש� ג� יוגדרו   

  אופני המדידה לתשלו� ובקרת האיכות.
  

  י&נוהל לצביעת וציפוי אביזרי( וצנרת שפכי( וקולחי( הגלויי( לע  311.2
  

כל האביזרי�, החיבורי� והצנרת הגלויי� לעי� ייצבעו בצבע אדו�, עמיד לתנאי מזג   
  האוויר.

  
קרקעיי� יוצמדו תגי� מפח �בשוחות האביזרי� ע"ג הגדרות מסביב� ובצינורות על  

לא לשתיה", וכ� יופיע בתג סימ� התראה.  –מגולב� בעלי כתובת "זהירות מי ביוב 
בתג סימו� וצבועות בשחור על רקע אדו�, בגודל מינימלי האותיות תהיינה חקוקות 

  קריא.
  הכיתוב יופיע בשפה העברית, אנגלית וערבית.  
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  הספקת ציוד מכני והתקנתו   �   231פרק 
  
  

  כללי  312.1
  

  הגדרות  312.1.1
  

  של המפרט.ה של תנאי החוזה כוח� יפה לגבי פרק ז 2.79�ו 2.38 ההגדרות שבסעי�  
  
  

  המפרט תחולת  312.1.2
  

פרק זה של המפרט ד� בהספקתו ובהתקנתו של ציוד מכני במתקני� המשמשי� לביוב,   
כגו�: תחנות שאיבה, מתקני ויסות, מתקני טיהור וכד'. הציוד עשוי לכלול, בי� השאר: 
משאבות, מאווררי� מטיפוסי� שוני�, מנועי�, מרסקי�, גנרטורי�, מסנני�, מגובי�, 

ופריטי� אחרי�, הכל לפי סוג המתק� והדרישות חות , מתקני נטרול רימדחסי�
  הספציפיות בכל מקרה ומקרה.

  
  תיאור הציוד  312.1.3

  
תיאור מפורט של כל פריטי הציוד, שיש לספקו לפי החוזה ולפי הדרישות הטכניות   

  לגביו, מובאי� במפרט המיוחד ומפורטי� ברשימת הפריטי�.
  

  פרטי ההצעה  312.1.4
  

ימלא המציע את כל הפרטי� ויחתו� על כתב האחריות כנדרש ע� הגשת הצעתו,   
בטופס הפרטי� וההתחייבויות. פרטי� אלה יחייבו את הקבל�, ואי� לסטות מה� ללא 
הסכמת המהנדס בכתב. ע� זאת, השמטת פרט כלשהו מהטופס הנ"ל אי� בה כדי 

  לפטור את הקבל� מכל אחריות ו/או מחויבות, המוטלות עליו לפי החוזה.
  

נדרש במפרט, יציי� הקבל� קיימי� פריטי� שאינ� מתאימי� לבמידה ובציוד המוצע   
  מהנדרש במפרט.שונה בהצעתו את הפרטי�, בה� הציוד 

  
  חלופות ושינויי(  312.1.5

  
בהצעתו יהיה הקבל� רשאי להגיש או להמלי1 על חלופות ו/או להציע שיפורי�, שעליה�   

מחירי� נפרדי�. חלופה שתבח� ע"י המהנדס, לא הוא ממלי1, תו* ציו� פרטי� מלאי� ו
תיפול בטיבה וברמתה משו� בחינה מהציוד שנדרש במפרט, וכל הפרטי� של גימור 
ושלמות המתק� המתוארי� במפרט ייחשבו ככלולי� ג� בחלופה המוצעת. אי� להגיש 
חלופה, אלא א� המציע עמד קוד� כל בתנאי המכרז, ומציע את הצעתו למפרט 

  המקורי.
  

א� ובמידה שחלופה מוצעת מחייבת שינויי� בתכנו� או תכנו� מחדש של מבנה כלשהו,   
יהיה על הקבל� לבצע את כל התכנו� הדרוש ולהגישו יחד ע� הצעתו, כדי לאפשר 

  הערכה כספית של השינויי� הדרושי�.
  

מובהר בזאת, כי למתכנ� הסמכות הבלעדית לקבוע א� ציוד ש"ע המוצע על ידי הקבל�   
  וכל זאת בכפו� לאישור המזמי�. התאמה מלאה לדרישות המפרט הטכני מתאי�

  
  תוכניות  312.1.6

  
  תוכניות מוקדמות  א.  
התוכניות המוצעות יחד ע� מסמכי המכרז מיועדות להנחיה כללית לקבל�,     

ופרטי המבני� וסידור� עשויי� להשתנות, כדי להתאימ� לציוד שהקבל� 
להביא בחשבו�, שהתנוחה הכללית ומימדי המבני� יספקו. ע� זאת, על הקבל� 

  ה� מחייבי�.
  



 

  

130

  

  תוכניות המכרז  ב.  
על הקבל� לצר� להצעתו, בשלושה העתקי�, תוכניות טיפוסיות של הציוד     

המוצע על ידו בפירוט מספיק על מנת להראות את גודל� ומיקומ� של חלקי 
פטור את הקבל� הציוד השוני�. חוסר פרטי� בתוכניות המכרז אי� בו כדי ל

מהתחייבות כלשהי לפי החוזה. גבולות העבודה בהתא� לדרישות המפרט 
יצויינו בבירור בתוכניות המכרז. כאשר מופיעה בתוכנית המכרז עבודה שאיננה 

  כלולה בהצעה, היא תזוהה ע"י הערה מתאימה בתוכנית.
  

  תוכניות עבודה ופרטי�  ג.  
) 3ל� לאישור המהנדס שלושה (תו* הזמ� הנקוב בלוח הזמני� יגיש הקב    

  כניות עבודה ופרטי�, כדלהל�:והעתקי� של ת
תוכניות, המראות את הסידור הכללי של המתק�, פרטי� וחתכי�   )1(    

  בציו� המידות וכל הפרטי� של הציוד וציוד העזר הנדרש.
תוכניות ייצור והתקנה מפורטות של הציוד וכל פריט ופריט הקשור   )2(    

משקל הציוד, החומרי� וצורת הגימור, וכ� את ההנחיות לציוד, כולל 
  לגבי ביצוע היסודות.

תוכניות עבודה לציוד, הכוללות את כל החיבורי� החשמליי� ו/או   )3(    
מכניי�, ואת יחידות הציוד במצב המתוכנ� להתקנה, תו* ציו� 

  מיקומ� ההדדי ומיקומ� "בפרויקט".
נרת, המראות את המיקו� והרו� תוכניות עבודה מפורטות של כל הצ  )4(    

של כל הצינורות, המחברי�, האביזרי�, המגופי� ושסתומי�, וכ� את 
  צורת� ומיקומ� של מתלי�, תמיכות וכד'.

שרטוטי כל הפרטי� של מובלי�, פתחי�, חורי ברגי� וכד', שיש לכלול   )5(    
  בעבודות בניה, שיוכנו ע"י הקבל�, תו* תיאו� ע� תוכניות הבניה.

פרטי� על העומסי� התמידיי� והזמניי� בנקודות ריכוז העומס,   )6(    
המאמצי� במבני� הנגרמי� ע"י עומסי� זמניי�, תיאור� וגודל� של 
תמיכות ומבני� זמניי�, המותקני� "בפרויקט" כדי להקטי� את 
המאמצי� "בפרויקט" בעת התקנת הציוד, וכ� חישובי� המראי�, 

  ו נזק ל"פרויקט" הגמור.שמתקני ההרמה הזמניי� לא יגרמ
תוכניות העבודה ישאו מספרי� עוקבי�, ובכותרת של כל תוכנית       

  יופיעו הפרטי� הבאי�:
  ש� הפרוייקט ומספר החוזה;  �      
  תיאור מזהה של חלק הציוד או החומרי� נשוא התוכנית;  �      
  המקומות, בה� יותק� הציוד או ישמשו בחומרי� בעבודות.  �      

  
  ת תוכניות עבודהנוהל הגש  ד.  
ע� הגשת תוכניות עבודה לאישור, לא יוגשו התוכניות המתייחסות למתק�     

של�, המורכב מחלקי� שוני� המהווי� יחידה אחת, אלא לאחר שהושלמה כל 
מערכת התוכניות בהתייחס למתק� כולו. א� יגלו לאחר מכ� טעויות, סטיות או 

ור שנית� קוד� לכ� ע"י השמטות, אלה יתוקנו ע"י הקבל� למרות כל איש
  המהנדס.

ע� הגשת תוכניות העבודה, יציי� הקבל� במפורש כל הסטיות לעומת תוכניות     
החוזה והמפרטי�, שא� לא כ� לא ייחשב אישור התוכנית שהוגשה כאישור 

  הסטיות.
אישור כל תוכנית עבודה יחול רק על נושא אותה תוכנית ועל כל "פרויקט",     

�, המופיעי� באותה תוכנית. אי� להזמי� כל חומר או חומר או מתק� אחרי
ציוד, ואי� לבצע כל עבודה, אלא לאחר שהחומר, הציוד ותוכניות העבודה 

  הקשורות בכ*, קיבלו את אישור המהנדס.
הקבל� חייב לבדוק כל תוכנית עבודה שהוכנה ע"י קבל� משנה או יצר� לדיוקה     

  למהנדס לאישור.ולהתאמתה לדרישות החוזה, לפני העברתה 
דבר הבדיקה הזאת יצוי� בהערה מפורשת על גבי התוכנית. תוכניות עבודה     

  כאלה שלא נבדקו וצוינו כנ"ל יוחזרו לקבל� מיד ללא עיו� בה�.
  

  נוהל אישור תוכניות עבודה  ה.  
 15המהנדס יבדוק את תוכניות העבודה שהגיש לו הקבל�, ויחזיר� לקבל� תו*     

שורו או ע� דרישות לשינויי�. במקרה האחרו� יתק� הקבל� יו� מהגשת� ע� אי
יו� מקבלת� מהמהנדס. לא הודיע  7את התוכניות ויגיש� לאישור שנית תו* 

המהנדס על אישור התוכניות, לא דרש שינויי� ולא הגיב בכל צורה אחרת על 
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יו� מהגשת�, ייחשבו אות� התוכניות כתוכניות  15התוכניות המוגשות תו* 
  ו את אישור המהנדס.שקיבל

כאשר תוכנית עבודה מניחה את דעתו המקצועית של המהנדס, הוא יחתי�     
העתק ממנה בחותמת "מאושר לביצוע", יחתו� עליה תו* ציו� תארי* האישור, 

  ויחזיר את ההעתק לקבל�.
  לפי דרישת המהנדס, ימציא לו הקבל� העתקי� נוספי� לפי צרכי העבודה.    
יות העבודה של הקבל�, יכניס המהנדס בתוכניות הבניה את לאחר אישור תוכנ    

כל הפרטי� והמידות הקשורי� בהתקנת הציוד, כפי שהדבר מתחייב 
מהתוכניות המאושרות של הקבל�. הקבל� יבדוק את תוכניות הבניה הנ"ל, 
ולאחר שימצא אות� נכונות, יחזיר� למהנדס ע� הערה "נבדק ונמצא מתאי� 

לא הגיש הקבל� את התוכניות או התיקוני� או הוראות להתקנת הציוד". א� 
מפורטות כלשה�, או א� איחר בהגשת�, או א� נעשו שגיאות בעבודות הבניה 
כתוצאה ממידע בלתי נכו� או בלתי מספיק, שהומצא ע"י הקבל� בתוכניות או 
כל אופ� אחר, יחוייב חשבו� הקבל� במחיר כולו או מקצתו, על כל עבודה נוספת 

  שה כדי לעשות שינויי� בעבודה שכבר בוצעה.הדרו
אישור המהנדס לתוכנית כלשהי פירושו רק הסכמה כללית לתכנו�, ואי� בו     

משו� הטלת אחריות על המהנדס על שגיאה כלשהי של הקבל� בפרטי� או 
  לחוסר חוזק או יעילות של כל חלק מהציוד.

  
  תוכניות לאחר הביצוע  ו.  
יא הקבל� תוכניות שהוכנו תו* כדי הביצוע אחרי השלמת העבודות ימצ    

ולאחריו, והמראות את הציוד כפי שהותק� בפועל, וכל עבודה אחרת שנעשתה 
בקשר להתקנתו, וכ� כל מידע אחר, העשוי להיות דרוש או מועיל לצור* הפעלת 

  הציוד והחזקתו בעתיד.
  

  תחו� העבודה  ז.  
דס את השטח, בו רשאי לפני התחלת העבודות, לבקשת הקבל�, יסמ� המהנ    

  הקבל� לרכז מכשירי� וכלי�, לאחס� פועלי� וכד'.
לא יורשה לקבל� להתפשט לצרכיו הנ"ל מעבר לשטח שסומ� ע"י המהנדס, וא�     

  יהיה לו צור* בשטח נוס�, יהיה הקבל� חייב להשיגו על חשבונו הוא.
ויי�, גרימת נזק ע"י הקבל� בשטח שמעבר לתחו� עבודתו תחייב תשלו� פיצ    

  דמי נזיקי� וקנסות.
  

  הדרכת עובדי(, הוראות תפעול  312.1.7
  

  הדרכת עובדי�  א.  
  

א� נדרש הדבר במפרט המיוחד, יהיה על הקבל� להדרי* את עובדי המזמי� על     
מנת שיוכלו לקבל על עצמ� את תפעול המתק� לאחר התקנתו. ואול�, בתקופת 

  מיקלי� וכד'.ההדרכה לא יידרש הקבל� לספק דלק, שמני�, כי
  

הקבל� יספק טכנאי מוסמ*, הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו, על מנת     
שיאמ� וידרי* באתר את עובדי המזמי� המיועדי� להפעלת הציוד, כ* שבסו� 

  תקופת ההרצה אפשר למסור לעובדי� אלה את תפעולו העצמאי של הציוד.
  

ר האנשי�, תפקידיה� הקבל� יגיש תוכנית הדרכה מפורטת, תו* ציו� מספ    
  ותקופת ההדרכה הנחוצה לכל אחד מה�.

  
  הוראות תפעול  ב.  

  
הקבל� יספק, במסגרת חובותיו לפי החוזה, חוברת כרוכה, המכילה הוראות     

תפעול לציוד שסופק והותק�. החוברת תסופק בששה עותקי�, ובה הוראות 
והתקופתית  מפורטות בדבר התקנת הציוד, הרצתו, ניסויו, החזקתו השוטפת

  ותפעולו. חשיבות מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו.
  

המהנדס יהיה רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות, כול� או מקצת�,     
  ולדרוש תיקונ� ו/או עריכת� מחדש להנחת דעתו.
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  כל חוברת תהיה מורכבת מהפרקי� הבאי�:    
  רשי� וכל חלק ופריט של הציוד;תיאור המתק� כולל נתוני� הנדסיי� נד  �    
  תיאור פעולת מערכת הפיקוד והחשמל בצירו� תוכניות;  �    
  תיאור הפיקוד ע� סקיצה מצורפת, מנגנוני התראה והזעקה;  �    
  הוראות הרכבה ופירוק של ציוד לטיפול שוט� ותקופתי;  �    
  הוראות תפעול;  �    
  הוראות תחזוקה שוטפת ותקופתית;  �    
  ור וטיפול בתקלות;הוראות אית  �    
  מכני;�נתוני� מידע והוראות של יצרני הציוד האלקטרו  �    
רשימת חלפי� ע� הקוד שלה�, שמות הספקי� וכתובותיה� ונוהל   �    

  הזמנת�;
  רשימת חלפי� נדרשת לתחזוקה שוטפת;  �    
  תוכניות המתק� מעודכנות;  �    
  הציוד. תעודות אחריות, רשימת אנשי קשר שסיפקו או התקינו את  �    

  
ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתק�. לא יתקבל אוס� סתמי של     

פרוספקטי� או חוברות פרסומת. מידע, המסופק ע"י קבלני המשנה, חייב 
  להיות משולב ומתוא� ע� כלל מערכת ההוראות.

  
הוראות התחזוקה יכילו: דיאגרמות, נוהלי סיכה, בדיקה, ניסוי והחלפת     

לבצע מדי יו�, שבוע, חודש, או ברווחי זמ� גדולי� יותר, כדי חלקי� שיש 
להבטיח פעולה תקינה של הציוד לאור* זמ�. במידת הצור* יצורפו דיאגרמות 

  והוראות המקלות על איתור תקלות.
  

  הספקת שירותי( וכלי( לאחר גמר ביצוע העבודה  312.1.8
  

  שירותי�  א.  
על השירותי� שהוא מתחייב לתת  הקבל� יגיש יחד ע� הצעתו פרטי� מלאי�    

למזמי� לאחר הספקת הציוד, כגו�: הספקת חלפי�, שרותי תחזוקה מיומני� 
  וכד', לכל תקופת חיי הציוד.

טיב� והיקפ� של שירותי� אלה, שהקבל� מתחייב לספק�, יהיו בי� הגורמי�     
  אשר ישפיעו על בחירת הספק של הציוד.

  
  חלפי�  ב.  
מחירו� נפרד של חלפי� לכל אות� פריטי הציוד  הקבל� יגיש ע� הצעתו    

הנתוני� לבלאי רגיל תו* כדי תפעול או לשבר תו* כדי הובלה, התקנה 
ותחזוקה של הציוד. הרכב הפריטי� ומספריה�, א� לא פורטו במפרט 
שיספיקו לתקופת תחזוקה של שנתיי� בקירוב, בתנאי התפעול והאקלי� 

  הנתוני�.
  

  כלי� מיוחדי�  ג.  
דרושי� כלי עבודה מיוחדי�, לא רגילי�, לש� התקנת�, פירוק�,  א�    

אחזקת� ותיקונ� של פריטי ציוד המסופקי� לפי החוזה, יספק הקבל� יחד ע� 
הציוד שתי מערכות שלמות של כלי� אלה. הכלי� יהיו מאיכות מעולה, 
מצופי� ציפוי מג� ויסופקו מותקני� בלוחות מיוחדי�. הכלי� שיסופקו כאמור 

  א ישמשו להתקנת הציוד בידי הקבל�.ל
רשימה מלאה של כלי עבודה כנ"ל תצור� להצעת הקבל�, ומחיר� ייכלל     

  בהספקת הציוד, ללא תשלו� נפרד.
  

  הספקת הציוד  312.2
  

  כללי  312.2.1
  

א� לא נאמר במפורש אחרת, יספק הקבל� את כל הציוד הטעו� התקנה לפי חוזה זה.   
, לרבות כל חומרי הלוואי 2.79הציוד כמוגדר בסעי� "ציוד" בסעי� זה פירושו 

והאביזרי� השייכי� אליו, הפיקוח בזמ� תהלי* הייצור, הכנת הציוד לקראת הקבלה, 
תנאי הקבלה במקו� הייצור ותיקו� הפגמי� שנתגלו בזמ� ניסוי קבלה נכללי� בפרק 

  תנאי לביצוע החוזה. �  2י"ד של חלק 
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של  4לספקו ולהתקינו, נתו� במפרט המיוחד, חלק תיאור מפורט של הציוד, שיש   

מסמכי החוזה. הקבל� יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לטיבו, להובלתו, 
  לאחסנתו של כל הציוד שהוא יספקו, ולטיפול בו עד שיתקבל בעבודות הגמורות.

  
 א� בדעת המזמי� לספק את הציוד או חלק ממנו, יצויי� הדבר במפרט המיוחד, ותצור�  

  אליו רשימה מפורטת של הציוד אשר המזמי� יספקו.
  

הקבל� יספק בכל מקרה את כל חומרי העזר הדרושי�, לרבות: פחיות לאיזו�, ברגי�   
למנועי� ע� האומי� והדיסקיות שלה�, חומרי דיוס, שמ�, חומרי סיכה, חומרי ריתו* 

  הציוד. וחיתו* וכד'. התמורה לחומרי� שיספק הקבל� כלולה במחירי� להתקנת
  

מקו� הספקת הציוד מהמזמי� לקבל� ותנאי הספקתו יצויינו במפרט המיוחד או בפרטי   
  החוזה האחרי�.

  
�על הקבל� לבדוק את הציוד הנמסר לו על ידי המזמי�, ולהודיע למהנדס על כל פג�, אי  

התאמה או פסול אחר, הנראה לעי� שיתגלה בציוד בעת המסירה. לאחר שהקבל� קיבל 
ת קבלת הציוד במחס� החברה, רואי� אותו האחראי היחידי למצבו התקי� של ואישר א
  הציוד.

  
הקבל� ישתמש בציוד שיסופק לו על ידי המזמי�, א* ורק לביצוע אות� העבודות   

  הכלולות בחוזה שעבור� קיבל את הציוד.
  

הקבל� לא יחלי� כל ציוד שסופק לו, אלא א� קיבל לכ* רשות מוקדמת בכתב מאת   
  נדס.המה

  
הקבל� יהיה חייב להגיש, יחד ע� החשבו� הסופי, רשימה מפורטת של הציוד שקיבל   

  מהמזמי�, תו* ציו� כל אות� הפריטי� שהותקנו בעבודות באישור המהנדס.
  

הגשת הרשימה, החזרת העודפי� למזמי� וקבלת אישור בכתב, יהיו תנאי� מוקדמי�   
  לאישור החשבו� הסופי של הקבל�.

  
  טיב החומרי( והייצור  312.2.2

  
סוגו וטיבו של הציוד על כל חלקיו יתאימו לפעולה בתנאי האקלי� והסביבה הנתוני�   

  במפרט המיוחד, והציוד יהיה מוג� נגד השפעות אקלי� זה.
  

הציוד יתאי� לעבודה במתקני ביוב בתנאי� קשי�, ה� בפעולה רצופה וה� בפעולה   
את עצמו במש* לא פחות משלוש שני� בפעולה  לסירוגי�. יתקבל רק ציוד, אשר הוכיח

  משביעה רצו�, בתנאי� הדומי� לאלה אשר ישררו במתק�, עבורו מיועד הציוד.
  

כל החלקי� הדורשי� החלפה תקופתית יהיו נוחי� לגישה תו* צור* מינימלי בפירוק   
המתק�. כל יחידות הציוד הזהות יהיו בנות חליפי� בהחלט, ה� כיחידה שלמה וה� 

  חלקיה המרכיבי�.ב
  

כל העבודה תבוצע, ותושל� באורח מקצועי מעולה בהתא� למיטב הנוהל החדיש   
  המקובל בייצור ציוד ממי� משובח, על א� כל חסרו� או השמטה בדרישות המפרט.

  
כל החומרי� המשמשי� בייצור הציוד ובהתקנתו יתאימו מכל הבחינות להוצאה   

זכרי� במפרט המיוחד. באי� תק� מוזכר כנ"ל האחרונה של התקני� הישראליי�, המו
במפרט המיוחד, יציי� הקבל� ברשימת המפרטי� את התק�, שלפיו הוא עומד לספק את 
החומר הנדו�. כאשר הקבל� מציע לספק חומר כלשהו לפי תק� שונה מזה שמוזכר 
במפרט, יהיה טיב החומר שווה לזה המתואר בתק� שבמפרט או עולה עליו, ובמקרה 

יצורפו להצעה שני עותקי� של אותו תק�. קבלת הצעה המבוססת על תקני� כאלה  כזה
פירושה רק הסכמתו הכללית של המהנדס לשימוש בתקני� אלה, א* לא יהיה בה כדי 
לחייב את המהנדס לאשר כל תק� שיימצא נחות לתק� המקורי, שאותו הוא בא 

ודה, אשר יפלו בטיב� להחלי�. המהנדס יהיה רשאי לפסול כל חומר, חלק או עב



 

  

134

  

מדרישות התק� המקורי המוזכר במפרט, ועל הקבל� יהיה לתק� כל ליקוי הנובע מכ*, 
  על חשבונו הוא.

  
כל החומרי� ייבחרו מהטובי� ביותר שאפשר להשיג� לשימוש, לו ה� מיועדי�,   

מבחינת החוזק, הגמישות, הקיי� וההתנגדות לקורוזיה, בהתחשב במיטב הנוהג 
  קובל.ההנדסי המ

  
החומרי� שייבחרו יתאימו בדר* כלל לדרישות המפורטות להל�, ותיאור� המדוייק   

טעו� אישור המהנדס. אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבל� למהנדס, א� וכאשר הלה ידרוש 
זאת, תעודות המראות את תוצאת הבדיקות שנעשו בחומרי� המיועדי� לשמש בייצור 

שבו� הקבל�. נוס� לכ*, יהיה המהנדס רשאי הציוד. כל הבדיקות האלה ייעשו על ח
ליטול דוגמאות של חומרי� המיועדי� לשימוש בציוד, ולערו* בה� בדיקות כפי שימצא 

  לנחו1.
  

כל החלקי� הטבולי� הנעי� וכ� הפיני� של חלקי� כאלה וחלקי� אחרי� הבאי� במגע   
מני� של שיתו* אית�, יהיו ממתכת בלתי מחלידה, וחלקי� כאלה, אשר יופיעו בה� סי

החודשי�, יחליפ� הקבל� על חשבונו בחלקי�  12(קורוזיה) תו* תקופת הבדק של 
מחומר בלתי מחליד מתאי�. בבחירת סוגי המתכות השוני� יוקפד על כ*, שהשפעת 

מתכתי תוקט� ככל האפשר. האמור לעיל יחול ג� על חלקי� נעי� � השיתו* הדו
  החשופי� למזג האוויר.

  
היינה מוצקות וחלקות ללא עיוותי�, ינוקו ויוחלקו כראוי. לא תורשה כל היציקות ת  

הרפיה או חישול, א�  וסתימת חורי� ופגמי� אחרי� ביציקה. ביציקות פלדה ייעש
הדבר יידרש. הברונזה על סוגיה תהיה בעלת איכות גבוהה ותתאי� בכל מקרה למטרת 

  השימוש.
  

  גימור  312.2.3
  

כל הציוד יהיו בהתא� לאורח מקצועי מעולה ולדרישות  הגימור והמראה החיצוני של  
  סעי� זה.

  
כל החלקי� מיציקת ברזל או פלדה המותקני� מעל למפלס הרצפה או במקו� אחר,   

בה� ה� גלויי� לעי�, יקבלו גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעי� ושפשו� יסודי 
ועי�, בעגורני�, בווסתי�, של כל השטח לפני הצביעה. גימור זה יידרש במשאבות, במנ

במגופי�, בצנרת וכד', וכ� בכל חלקי הברזל של הציוד החשמלי, כגו�: ארונות, מתנעי� 
  ומפסקי�, לוחות פיקוד מגשי כבלי�, תמיכות.

  
צינורות בני קוטר קט�, ברזי� ושלטי� יהיו מצופי� כרו� או עשויי� מפלב"� או חומר   

  בניקוי. אחר, השומר על מראהו הנאה ללא צור*
  

השפות של אגני צינורות ופינותיה� ילוטשו, והשטחי� מסביב לחורי הברגי� ייחרטו.   
  גלגלי יד יהיו מלוטשי� ומצוחצחי�.

  
  של המפרט הכללי. 309צביעת חלקי פלדה תיעשה לפי הוראות סעי�   

  
  אריזה, סימו&, משלוח  312.2.4

  
  אריזה  א.  
את אישור המהנדס, ולפני שיישלח אחרי שהציוד נוסה במפעל היצור וקיבל     

לתעודתו, תינת� לציוד הגנה יעילה נגד שיתו* ונזק מקרי, לרבות נזק העשוי 
  י�.� להיגר� ע"י שרצי�, אור שמש חזק, גש�, חו� רב, אוירה לחה, או רסיסי מי

כל ציוד המיועד לצביעה יקבל את הטיפול הראשו� ואת שכבות היסוד הדרושות.     
  י� העלולי� להעלות חלודה יכוסו לפני המשלוח במשחת מג�.שטחי� בלתי צבוע

אריזת הציוד תג� על המשלוח מנזק העשוי להיגר� בעת ההובלה. במקרה של     
משלוח מעבר לי�, תתאי� האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכי�, וכ� 
לשהיית הציוד ברציפי� גלויי�. בכל מקרה, יהיה הקבל� אחראי לאריזת הציוד, 

די שהוא יגיע לייעודו של� ובמצב טוב. הקבל� ישא בכל הוצאות האריזה, כגו�: כ
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הספקה והכנה של ארגזי�, תיבות פסי פלדה וחומרי אריזה, כגו�: יריעות 
  רטיבות וכד'.�פוליאסטר, חומרי� מונעי

  
  סימו�  ב.  
  כל ארגז וכל חבילה יסומנו סימ� קריא ובלתי נמחק של הנתוני� הבאי�:    
  המפעל והמתק�ש�   �    
  ייעוד הציוד  �    
  מספר הפריט  �    

  
  משלוח  ג.  
הקבל� יודיע למהנדס מבעוד מועד על כל משלוח של ציוד, ובמקרה של הספקה     

מעבר לי�, יעביר למהנדס העתקי� של מסמכי המשלוח, תו* ציו� ש� האוניה או 
ולתו חברת התעופה, תארי* היציאה מנמל הבית, מספרי הארגזי� והצרורות ותכ

של כל ארגז וצרור. מכל מקו�, יהיה הקבל� אחראי להובלתו הבטוחה של הציוד 
ולקבלתו באתר או למסירתו למזמי� או לקבל� אחר, א� אי� התקנת הציוד כלולה 

  בחוזה.
  

  מדרי* להפעלה  ד.  
  הקבל� יספק שש חוברות של "המדרי* להפעלה והחזקה" של ספק הציוד.    
  לקמ�:המדרי* יכלול הפרקי� כד    
  תיאור כל פריט של הציוד  �    
  הוראות פירוק והתקנה  �    
  הוראות הפעלה  �    
  הוראות החזקה שוטפת  �    
  מדרי* לגילוי סיבות התקלות  �    

  
  הוראות כלליות �התקנת ציוד   312.3

  
  הובלה ושינוע של ציוד מכני  312.3.1

  
ת�, שינוע�, הקבל� יהיה אחראי לאופ� הנכו� ולרמה המקצועית הנאותה של הובל  

החסנת� של כל פריטי הציוד המכני, בי� א� הספקת� מוטלת על הקבל� ובי� א� היא 
  מוטלת על המזמי�.

  
הקבל� יהיה חייב לקבל את אישור המהנדס ולפעול לפי הוראות המהנדס ביחס   

  לסידורי� ולאמצעי� המתאימי�, ולכל הדרוש כדי לשמור על הציוד מכל פגיעה.
  

  הקבל� על קיו� הוראות הספק (א� ישנ�) בדבר הובלת הציוד ושינועו.כמו כ�, יקפיד   
  

להסרת כל ספק, הובלה ושינוע פירוש�: טעינה ופריקה, הובלה, העברות חוזרות באתר   
ומחוצה לו, ככל שדרוש לצרכי העבודה, וכל זאת בציודו של הקבל�. לא יהיה תשלו� 

הציוד והחומרי� לכל מטרה שהיא, נפרד עבור פעולות ההובלה, השינוע והאחסנה של 
בי� א� סופקו ע"י הקבל� ובי� א� סופקו ע"י המזמי�, ותמורת� תהיה כלולה במחירי 

  העבודה.
  

  כלי הרמה ושינוע  312.3.2
  

הקבל� יספק את כל כלי ההרמה והשינוע ואת כל הכלי� האחרי� הדרושי� לביצוע   
לפי דעתו של המהנדס יתאימו העבודות, ויורשה להשתמש רק בכלי� ובמכונות, אשר 

  לביצוע יעיל של העבודות.
  

  אחסנת הציוד  312.3.3
  

הקבל� יורשה לאחס� פריטי ציוד גדולי�, שאינ� צפויי� לנזק ממזג האוויר, בחצרות   
פתוחות. כל שאר הציוד והחומרי� יאוחסנו במחסני� סגורי� ומכוסי�. חלקי� 

רקו בזהירות, יסומנו ויאוחסנו בנפרד רגישי� של ציוד, אשר הותר לאחס� בחו1, יפו
במחס� סגור ומכוסה. שטחי מגע ופתחי� בחלקי� כאלה יכוסו או יסתמו כהלכה לפי 
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הצור*, לשביעות רצונו של המהנדס. כל סידורי האחסנה טעוני� אישור המהנדס בכל 
  הנוגע למקו� וההתאמה לצרכי�.

  
  מיקו( הציוד  312.3.4

  
הציוד המכני יהיו בדר* כלל לפי התוכניות, א* מקו� מקומו והתקנתו של פריט של   

התקנתו המדוייק של כל פריט טעו� אישורו הסופי של המהנדס לפני התקנתו. הקבל� 
יבדוק את מידות הציוד והמכונות לפני תחילת העבודה, ותהיה זאת אחריותו, שכל 

  המידות יתאימו לצרכי ביצוע העבודה.
  

מבני� יוכנו במקומות הדרושי� לפני יציקת הבטו�. תעלות, פתחי�, מעברי� וכד' ב  
במקרה ולמרות כל הנ"ל, עקב תנאי� בלתי צפויי� מראש, יהיה הכרח לחצוב עמודי�, 
קורות, קירות, או תקרות, יש לקבל על כ* אישור מראש מטע� המהנדס. הקבל� ישא 

דות ללא באחריות עבור כל נזק שייגר� למבני� או חלקי� הנוגעי� בדבר, עקב עבו
אישור כנ"ל. כל עבודות החציבה שתוארו לעיל תשולמנה בתנאי רג'י לפי רישו� מדוייק 

  של שעות עבודה וציוד שהשתתפו בעבודה.
  

  עיגו& ביסודות  312.3.5
  

יש להקפיד הקפדה מיוחדת על כ*, שיובטח מיקומ� המדוייק של השקעי� לבורגי   
לצירי�. לפני העברתו של כל ציוד אל ות הבסיס ואהעיגו� ביסודות הבטו� ביחס לטבל

יסודותיו, ייבדק בדיקה קפדנית מפלס היסוד והתאמת� הנכונה של השקעי� הנ"ל 
התאמה, והיסודות והשקעי� יפונו מכל מכשול, וינוקו �ויתוקנו כל ליקוי, שגיאה או אי

באוויר דחוס לשביעות רצונו של המהנדס. מיקומ�, התאמת� ואיזונ� של מסגרות 
ד ייעשו תו* הקפדה מירבית. במצבו הסופי חייב כל חלק ציוד להיות מאובטח היסו

הבטחה מלאה נגד תזוזה וויברציה. כל השקעי�, בה� הוכנסו בורגי העיגו� וכל 
  הרווחי� בי� לוחות הבסיס לבי� פני היסודות ימולאו היטב במלט בלתי מתכוו1.

  
אגרגט דק, שליש חול ושליש צמנט, בורגי היסוד ימולטו במלט המורכב, כדלהל�: שליש   

  .3של ת"י  4מ"מ לפי טבלה מס'  5לפי משקל. האגרנט הדק יהיה בגודל נומינלי של 
  

יבוצע עפ"י הנחיות של הרווחי� בי� מסגרת היסוד ליסוד הבטו�,  (grouting)אשר לדיוס   
  במפרט.

  
ו� ואו� נגדי או כל בורג יצוייד בדיסקית ויובטח הבטחה מוחלטת נגד התרופפות ע"י א  

ע"י סידור מאושר אחר. כל התבריגי� יימרחו במשחה מונעת חלודה, או ייעטפו בסרט 
  מתאי�, לפני הברגת האומי�, כדי לאפשר פתיחת האומי� בעת הצור*.

  
  ניקוי החלקי(  312.3.6

  
לפני ההתקנה ינוקו כל החלקי� הנעי� של הציוד, ובמידת הצור* יקבלו סיכה   

י� לכ*. כל הברגי� ושאר החיבורי� ייבדקו וכל החלקי� במקומות המיועד
  המסתובבי� יונעו ביד, כדי לוודא את קלות תנועת�.

  
  חיבורי הצנרת  312.3.7

  
לפי  (alignment)לאחר התקנת הציוד על יסודותיו ולפני הבקרה הסופית של היישור   

  , תחובר הצנרת אל הציוד, תו* הקפדה על הדרישות הבאות:312.7פרק 
  

אי� להשעי� את חלקי הצנרת על המשאבה או הציוד האחר או לחבר� אליה�   �  
  באילו1;

חלקי הצנרת ייתמכו בנפרד מהציוד ויותאמו אליו בתאמה חופשית וישרה, כדי   �  
  למנוע מאמצי� מזיקי� באגני הציוד או שיבוש היישור בי� חלקי הציוד השוני�.
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  הפעלת נסיו&  312.3.8
  

יחידת ציוד בשלמותה, יפעיל אותה הקבל� הפעלת נסיו� וירי1 אותה  אחרי שהותקנה  
בתנאי� ולמש* זמ� כפי שקבע� המהנדס. בעת ההרצה ייעשו כל הוויסותי� 

  .וההתאמות הדרושי�, עד שהיחידה תתקבל ע"י המהנדס בשביעות רצו�
  

  השלמת צבע הציוד ותיקונו  312.3.9
  

למה, יבדוק הקבל� את הצבע ויתק� את כל כאשר הציוד מסופק צבוע במערכת צבעי� ש  
הפגמי� שנגרמו בעת ההובלה וההתקנה. כאשר הציוד מסופק צבוע בצבע יסוד בלבד, 
יתק� הקבל� את הפגמי� בצבע היסוד וישלי� את מערכת הצביעה בשכבות נוספות 

  המהנדס.כדרוש לפי הוראות 
  

  התקנת צמדות אופקיות מוכנות  312.4
  

  כללי  312.4.1
  

כאשר צמדה של משאבה ומנוע נקבעת בבית החרושת על מסגרת יסוד משותפת, כדי ג�   
להבטיח את היישור של שני חצאי המצמד, ותהיה אשר תהיה צורת בנייתה, עלולה 
מסגרת היסוד להתעק� בעת ההובלה או להתעוות עקב העמסה בלתי שווה על היסוד, 

  או מתיחה בלתי שווה של לולבי היסוד.
  

אי� ביכולתו לקזז יישור פגו�, על כ� יש לקבוע את טבלת היסוד לפי פלס  מצמד גמיש  
ע"י טריזי�, לדייס אותה לצמיתות ולחזקה בזהירות ע"י הלולבי� על מנת להבטיח 

  ולקיי� את יישור המצמד, הכל כמפורט בסעיפי� הבאי�.
  

  העמדת הצמדה על היסוד  312.4.2
  

ת טבלת היסוד על טריזי� שהוצבו בקרבת יש להוריד את הצמדה על היסוד ולתמו* א  
מ"מ בי�  25מרווח של בער* יש להשאיר כל אחד מלולבי היסוד הקבועי� ביסוד, 

  תחתית טבלת היסוד לבי� פני הבטו� הגמיש של היסוד לש� דיוס.
  

  .לאחר שהיחידה הוצבה כנ"ל, יוחל תהלי* היישור  
למשאבה, ואי� לחבר� שוב אלא  לפני כל פעולת יישור יש לנתק את המצמד בי� המנוע  

  בגמר כל פעולות היישור.
  

  איזו& גל המשאבה  312.4.3
  

ע� אישורו של המהנדס אפשר להסיר את לולבי המצמד. לפני שניגשי� לאיזו� והכוונה   
של חצאי המצמד, יש לשי� פלס מי� קט� על שטחי הסמ* המעובדי� של טבלת היסוד, 

ת הטריזי� שמעל לטבלת היסוד, על מנת לאז� את ולהתאי� את לוחיות הכיוונו� או א
גל המשאבה ולהביא את מוצאי המשאבה למישורי� המאונכי� או האופקיי� 

  המדוייקי� כדרוש.
  

במשאבות המצויידות במיסבי שרוול אפשר, לאחר אישורו של המהנדס ובידיעת נציג   
אז� את היחידה, היצר�, להסיר את החצאי� העליוני� של מכסי המסבי� ותותביה�, ול

  כאשר פלס המי� מונח על הגל.
  

  הכוונת המצמד  312.4.4
  

תו* תהלי* התקנת היחידה, יש לבדוק א� המרווח בי� חצאי המצמד למעלה,   א.  
בצדדי� ולמטה הוא שווה והיקפ� של חצאי המצמד מכל צד ה� ביישור 

  המתקבל על הדעת.
וחיות או הטריזי� מתחת א� דרוש כיוונו� קל, מבצעי� אותו ע"י החלפת הל    

לטבלת היסוד או מתחת לרגלי המנוע תו* כדי השארת מרחב מספיק מתחת 
לרגלי המנוע על מנת לאפשר הסדרת הלוחיות או הטריזי� בעת הכיוונו� הסופי 
של היישור. אחרי השלמת שלב זה של ההכוונה, יש להדק את האומי� על בורגי 

  פו� בלתי רצוי של טבלת הבסיס.היסוד במתינות, ובמידה שלא תגרו� לכי
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שלא יוכל להכות,   יש להעמיד את המרווח בי� פני חצאי המצמד על מידה כזו,   ב.  

לשפש� או להפעיל כח משיכה על המשאבה או על המנוע. גודל המרווח יכול 
  להשתנות לפי טיפוס המצמד ומימדיו.

ה אורכית בלתי להרשות מרווח מספיק על מנת לאפשר תנועמובהר בזאת כי יש     
  מופרעת של הגל המניע עד גבול המרווח של מיסב הלח1.

ביחידות המונעות במנוע חשמלי, המרכז המגנטי של המנוע קובע את מצב חצי     
המצמד של המנוע בעת פעולתו. רצוי מאוד לבדוק את הנקודה הזאת ע"י 
התנעה רגעית של המנוע לפני החזרת לולבי המצמד למקומותיה�. א� כח 
חשמלי להתנעת המנוע אינו בנמצא, יש להזיז את גל המנוע בשני הכיווני� עד 
כמה שהמיסבי� מאפשרי� זאת, ואחרי כ� לכוו� את הגל באמצע בי� הגבולות 

  האלה, תו* כדי הרכבת היחידה ע� מרווח נכו� בי� חצאי המצמד.
  

ד, את היישור אפשר לבקר ע"י הנחת סרגל לרוחב הקודקוד ולצידי המצמ  ג.  
מד עובי או מערכת עלי תיעשה בעזרת בקרת מידת ההקבלה בי� פני המצמד 

   .גישוש
  

לעתי� נוכחי� לדעת, שהמצמדי� חורגי�, ושה� אינ� באותו הקוטר. לש�   ד.  
בקרת ההתאמה הנכונה של כל חצי מצמד, יש לסובבו כשהחצי השני נשאר 

ותו מסובבי�. קבוע, ולבדוק את היישור לכל רגע סיבוב של חצי המצמד א
אחרי כ� יש לסובב ולבדוק את היישור של החצי השני, שקוד� הוחזק קבוע. 
א� מוצאי� הבדלי� באחד מחצאי המצמד, יש לקחת זאת בחשבו� בעת 

  הכוונת היחידה.
  

  המצמדיישור בדיקת   312.4.5
  

  כללי  א.  
יש לבדוק את המצמד לשלושה תנאי�: מרווח בי� החצאי�, סטייה זוויתית     

  תזוזה מקבילה של גלי המשאבה והמנוע.ו
  

  מרווח בי� חצאי המצמד  ב.  
  המרווח הנכו� בי� פני חצאי המצמד מסומ� בשרטוט ההתקנה של כל צמדה.    

  
  סטייה זוויתית  ג.  
סטייה זוויתית נקבעה ע"י מדידת המרווח בי� שני חצאי המצמד בעזרת גישוש     

  .חי� שווי� על ההיק�עובי בארבע נקודות, הנמצאות במרוו�או מדיד
  המרווח בי� חצאי המצמד בהיק� חייב להיות שווה בהחלט בכל המצבי�.    

  
  תזוזת הגלי�  ד.  
את התזוזה המקבילה בי� הגלי� נית� לקבוע ע"י הנחת סרגל לרוחב הגב של     

שני חצאי המצמד בארבע נקודות, הנמצאות במרווחי� שווי� של ההיק�. 
מ"מ  0.1שני בכל נקודה אינה צריכה לעלות על תזוזת חצי אחד ביחס לחצי ה

עובי) �). את מידת התזוזה נית� לקבוע על ידי החדרת עלי גישוש (של מד0.005("
  מתחת לסרגל.

  
  הרכבת הצמדה האופקית באתר  312.5

  
  כללי  312.5.1

  
  כאשר מרכיבי� את המנוע על טבלת הבסיס באתר, יש לנקוט בצעדי� הבאי�.  
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  יזו& המשאבהא  312.5.2
  

מציבי� את טבלת הבסיס ע� המשאבה על היסוד, מאזני� את גל המשאבה, מבקרי�   
את חצאי המצמד ואת אגני היניקה והסניקה למצב� האופקי או האנכי, ומבצעי� את 

  .כל כיוונוני התיקו� הדרושי�
  

  התקנת המנוע  312.5.3
  

לצפות בגיר, על מנת את שטחי הסמ* בטבלת הבסיס המיועדי� להעמדת המנוע יש   
להקל על סימו� מקו� החורי� של בורגי החיזוק. מציבי� את המנוע על טבלת הבסיס 
באופ� כזה, שהמרווח בי� חצאי המצמד יתאי� למידות המסומנות בשרטוט המבט 
מהצד של היחידה השלמה. משיגי� זאת ע"י כיוונו� מצב המנוע והכנסת טריזי� או 

  ור*, מתחת לרגלי המנוע.לוחיות כיוונו�, בהתא� לצ
  

  המצמד יישור  312.5.4
  

  .לאחר התקנת המנוע כנ"ל יש לבקר את יישור חצאי המצמד של המשאבה ושל המנוע  
  

  חיזוק המנוע ע"י ברגי(  312.5.5
  

מסמני� על שטחי הסמ* בטבלת הבסיס את מעגלי החורי� לבורגי החיזוק שברגלי   
ל בורגי החיזוק, קודחי� ומבריגי� הברגה המנוע, מסירי� את המנוע וקובעי� את גוד

לצור* התקנת� של בורגי החיזוק, תו* הקפדה על קונצנטריות הברגי� ע� חוריה�. 
מחזירי� את המנוע  על טבלת הבסיס, מכניסי� את הברגי� ומישרי� את המנוע לפי 

  מתיחת הברגי�.
  
  (grouting)דיוס   6231.
  

  ההכנה  312.6.1
  

 48�יחידה ולאחר שמילוט בורגי היסוד התקשה באופ�  סופי (כאחרי גמר היישור של ה  
שעות אחרי יציקת המלט), יש למתוח את לולבי היסוד באופ� שווה, אול� לא חזק יתר 
על המידה, על מנת להבטיח את טבלת היסוד נגד תנועה מקרית. יש לבנות תבניות ע1 

רת עומק מספיק, כדי חיצוניות מסביב לטבלת היסוד לש� עצירת חומר הדיוס ויצי
  להבטיח את זרימת התערובת מתחת לטבלת הבסיס כולה.

  
  רצוי לדייס את בלוקי האיזו�, הטריזי� או היתדות, במקומות בה� ה� נמצאי�.  

  
  דייס צמנט רגיל  312.6.2

  
). התערובת תוכ� מחול דיונות נקי 2ס"מ (" 5�דייס זה נועד למילוי בחלל שמידותיו עד ל  

ק"ג למ"ק דייס מוכ� לפחות.  450וצמנט פורטלנד בכמות של  8מס' ומנופה בנפה 
דקות לאחר התחלת העירוב. כמות המי� לא תעלה  30השימוש בחומר מותר רק תו* 

 5�במשקל הצמנט בתערובת. זמ� הערבוב במכונה יהיה לא פחות מ 0.60עד  0.50על 
י להשאיר כיסי אוויר דקות. על הדייס למלא לחלוטי� את החללי� הטעוני� מילוי, בל

וללא יצירת רווחי� לאחר התכווצות (בהתייבשו). לש� כ* יש להשתמש בתערובת 
בעלת תכולת מי� מינימלית ביחס לכמות הצמנט, אשר עדיי� תבטיח מילוי של� של כל 

  החלל.
  

מניעת היפרדות המי� תושג ע"י ערבוב רצו� של התערובת עד להכנסתה למקו� הדרוש,   
בסוגי� מאושרי� של מוספי� לשיפור העבידות והארכת זמ� ההתקשות  נית� להשתמש

  בכמויות מומלצות ע"י מבדקת חומרי בני� של הטכניו�, או מכו� התקני� הישראלי.
  

אחד המוספי� שאפשר להוסי� לדייס למניעת היפרדות והתכווצות הוא אבקת   
מוסיפי� לתערובת  גר� לשק צמנט. את האבקה 3עד  2אלומיניו� בכמות קטנה מאוד, 

  היבשה ומערבבי� היטב לפני הוספת המי�.
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שטח הבטו� מתחת לדייס יהיה נקי. בכל מקו� שהדבר נית�, יש להרטיב את הבטו� לפני   
שימת הדייס. יש להיזהר שלא למלא במי� שרוולי ברגי�, אות� יש לנקות היטב לפני 

  הרכבת הציוד.
  

ית מראש, לקביעת כמויות החומרי� המהנדס רשאי לדרוש הכנת תערובת נסיונ  
  ותכונות התערובת.

  
  דייס ע( אגרגט  312.6.3

  
ס"מ, וכשנית� למלא מלמעלה, יש  5כשיש למלא בדייס שכבה בעובי העולה על   

מ"מ (נפח  10להשתמש בתערובת המכילה חצ1 דק, אשר גודל גרגיריו אינו עולה על 
  ) וג� חול דיונות נקי, בכמויות שוות.3/8"

  
ממשקל  0.5ק"ג למ"ק תערובת מוכנה, וכמות המי�  400ות הצמנט תהיה לפחות כמ  

  חול רגיל.�הצמנט. כל שאר ההוראות כמו בדייס צמנט
  

  גמר הדיוס  312.6.4
  

שעות לפחות. לאחר מכ�  48בתו� הדיוס יש להשאיר את היחידה להתקשות למש*   
מכת היטב בכל מקו�, מפרקי� את תבנית הע1 ההיקפית, בודקי� א� טבלת היסוד נת

ובמקרה שאי� זה כ*, חוזרי� על פעולת הדיוס. לאחר שנקבע שהדיוס נעשה כהלכה 
  והתקשה באופ� סופי, יש להדק את האומי� של לולבי היסוד הידוק חזק ואחיד.

  
  יישורבקרה סופית של ה  312.7

  
  השיטה והביצוע  312.7.1

  
  י שימוש בחוג�שיטה מקובלת ליישור סופי של חצאי המצמד היא ע"  

(dial test indicator).  
  

מזיזי� את המנוע בהתא� לצור*, תו* שימוש בלוחיות כיוונו� לפי הצור* בצד הקדמי   
  או האחורי, עד שפני חצאי המצמד מקבילי� אלה לאלה.

  
  מצמידי� את החוג� אל חצאי המצמד של המשאבה.  

  
ד, מאספי� את החוגה כאשר פי� המגע מונח על ההיק� של החצי השני של המצמ  

  ומסמני� בגיר את חצי המצמד בנקודה בה מונח פי� המגע.
  

לכל בקרה, בקודקוד או בתחתית או בצדדי�, מסובבי� את שני הגלי� באותו שיעור,   
  ז"א שיש לבצע את כל הקריאות על החוגה כאשר פי� המגע נמצא על הסימ� של הגיר.

  
  הוריד את המנוע או להזיזו לצד זה או אחר.קריאות החוגה תראינה א� יש להרי� או ל  

  
  אחרי כל הזזה יש לבקר א� חצאי המצמד נשארו במקביל זה לזה.  

  
: א� קריאת החוגה בנקודה ההתחלתית מכוונת לאפס והקריאה בנקודת לדוגמא  

, יש להרי� או 0.20/+ (פלוס/מינוס) "�הקטרי� הנגדית בתחתית או הצדדי� מראה 
מצעות לוחיות הכיוונו� או להזיזו לצד המתאי� במחצית הקריאה להוריד את המנוע בא

  הנ"ל.
  

: בכל הבדיקות, כולל בקרת ההקבלה של פני המצמד, יש ללחו1 חזק את שני הערה  
  הגלי� לצד אחד בעת ביצוע הקריאות.
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  מועדי הביצוע  312.7.2
  

  אחרי התקשות חומר הדיוס  א.  
תיחה הנאותה של לולבי היסוד, יש אחרי התקשות חומר הדיוס ואחרי המ    

  לבקר את היחידה ליישור קווי וזוויתי, וא� דרוש הדבר, יש לתק� את המצב.
  

  אחרי חיבור הצנרת  ב.  
  אחרי שהצנרת חוברה ליחידת השאיבה, ייבדק היישור שנית.    

  
  כיוו& הסיבוב  312.7.3

  
זה מזה, על מנת  יש לבקר את כיוו� הסיבוב של המנוע, כאשר חצאי המצמד מנותקי�  

לוודא שהוא מתאי� לזה של המשאבה. כיוו� הסיבוב הנכו� של המשאבה מסומ� על פי 
  רוב בח1 על בית המשאבה.

  
  לאחר מכ� אפשר לחבר מחדש את חצאי המצמד.  

  
  בדיקה אחרי הפעלת נסיו&  312.7.4

  
המשאבה, יש להפעילה בתנאי תפעול רגילי� עד לייצוב  (priming)אחרי תיחול   

), אז יש להפסיק את פעולת המשאבה ומיד לבקר מחדש 312.9.2הטמפרטורות (ראה ס' 
  את הכוונת המצמד.

  
את כל בדיקות היישור יש לבצע כשהחיבור בי� חצאי המצמד מנותק, ולחזור עליה�   

  אחרי חיבור� מחדש.
  

לכ�  יש לזכור, כי נסיונות לתק� את היישור בכיוו� אחד עלולי� לשנותו בכיוו� אחר,  
  צרי* לבקר בכל הכיווני� אחרי ביצוע כל כיוונו� שהוא.

  
  משאבות אנכיות  312.8

  
  כללי  312.8.1

  
כל האמור בפרקי� הקודמי� ביחס להרכבה, כיוונו�, דיוס וכד' חל ג� על משאבות   

  אנכיות בשינויי� לפי העניי�.
  

  פיקוח ואישור המהנדס  312.8.2
  

  א אחרי שקיבל את אישור המהנדס לכ* בכתב.הקבל� לא יתחיל בהורדת המשאבה, אל  
כמו כ�, יודיע הקבל� בעוד מועד למהנדס על המועד להרכבת המפוקי� (קולומנה)   

  וקטעי הגל האחרוני�, על מנת לאפשר למהנדס את הבדיקה והפיקוח.
  

  התקנת המשאבה  312.8.3
  

ה לפגוע בזמ� פעולות ההרמה לא תורשה גרירת החלקי� על הקרקע הגלויה, העלול  
בשלמותו של סל היניקה ובתבריגי� השוני�. לפני חיבור הקטעי� של הגל ושל 
המפוקי�, יש לנקות את התבריגי� מהשומ� (גריז), בה� נמרחו להגנה מחלודה ומכל 
לכלו* אחר, ולוודא שאמנ� ה� נקיי� בהחלט. אחרי ניקוי התבריגי� כאמור ולפני 

הגל יהודקו היטב קצה נגד קצה באמצעות  חיבור� ה� יימרחו במשחה מיוחדת. קטעי
  המצמדה.

  
כמו כ�, יש להבריג את המפוקי� בתו* המצמדות עד שיתקבל חיבור הדוק, כשקצוות   

המפוקי� נוגעי� בסמוכי המיסבי�. המפוק האחרו� וקטע הגל האחרו� יוכנו כ*, 
  שיתאימו בדיוק לראש המשאבה ולמנוע.

  
  היסוד ושנית ע� הרכבת המנוע. ראש המשאבה יאוז� אחרי הורדתו על  

  
    האיזו� יבוצע כ*, שגל המשאבה יימצא בדיוק במרכז הגל החלול של המנוע.  
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  הקבל� ייגש לדיוס הראש רק ע� קבלת אישורו של המהנדס לכ*.  

  
  הפעלה ואחריות  312.9

  
  כללי  312.9.1

  
תו הסדירה הקבל� יהיה אחראי להתנעת הציוד, להפעלתו הנסיונית, לתיקוני� ולהפעל  

של הציוד. א� רשת החשמל וחיבוריה ו/או הצנרת וחיבוריה יותקנו בידי אחרי�, 
תיתכ� הפסקה בעבודת הקבל�, והוא יוזמ� לש� התנעת הציוד והפעלתו כאמור, לאחר 
שהקבלני� האחרי� השלימו את עבודת�. על הקבל� יהיה לבדוק את החיבורי� שנעשו 

, שחיבורי החשמל נעשו כ*, שהמנוע יסתובב בכיוו� בידי אחרי�, ובמיוחד עליו לוודא
  הנכו�.

  
  הפעלה נסיונית  312.9.2

  
  כללי  א.  
בגמר הרכבת חלקי המערכות, הקווי� והציוד והתקנת�, יופעל הציוד הפעלה     

נסיונית בשלבי� ובשלמות, ותו* כדי כ* תיבדק תקינות פעולתו. לפני ההפעלה 
מולאו בשמ� ממסרות. א� יידרש תיבדק סיכת המיסבי� ובתי הממסרות י

הדבר, ינקה הקבל� ניקוי יסודי את כל המיסבי�, המיכלי� ובתי הממסרות, 
  וימלא� בשמני סיכה מתאימי�.

ההפעלה הנסיונית הראשונה תעשה בנוכחות המהנדס, ולעתי� ג� בנוכחות     
 נציג היצר�. בעת בדיקת ההפעלה יבוצעו כיוונוני� והוויסותי� הנדרשי�, כולל
הרצה לתקופה של לפחות שבועיי�, כדי לוודא את תקינות פעולת� של כל 

  המערכות.
  

  של המשאבה (priming)תיחול   ב.  
אי� להתניע משאבה, אלא כשהיא מלאה לגמרי. בית המשאבה וצינור היניקה     

חייבי� להיות מלאי�, וכל האוויר יוצא מה� לפני ההתנעה. ללא תיחול כזה, 
אוי וחלקיה הפנימיי� התלויי� בסיכת הנשאב עלולי� לא תשאב המשאבה כר

  להינזק א� המשאבה תופעל ביבש.
  

  בדיקות מוקדמות  ג.  
המשאבות יסופקו ע� אטמי� מכניי� או ע� גובתות מילוי. הקבל� יבדוק את     

נכונות ההרכבה של האטמי� המכניי� ושל גובתות המילוי, יוודא שה� במצב 
ות מילוי, יבדוק את המילוי וימתח את אומי פעולה תקי�, ובמקרה של גובת

  המכפשי�.
  

  התנעה  ד.  
לפני ההתנעה יוודא הקבל�, שישנה כמות מספקת של נוזל במקור ההספקה,     

ולאחר מכ� יחל בהפעלת המשאבה, כאמור בסעי� קט� (ב) לעיל. בהתנעה 
הראשונה ובכל המקרי�, כשאי� לח1 מצד הסניקה, יש לסגור את הצינור שבצד 

ה. ע� ההתנעה יבדוק הקבל� שהמנוע מסתובב בכיוו� נכו�, אחרי זה יש לפתוח ז
לאט ובהדרגה את המגו� שבצד הסניקה, עד אשר יושגו הספיקה והלח1 

  הרצויי�.
מכפשי גובתות המילוי ייסגרו עד אשר הנוזל הנשאב יטפט� טיפטו� מתמיד.     

סבי� וגובתות לאחר השעה הראשונה של הנעת הציוד יבדוק הקבל� א� המי
  המילוי לא התחממו יותר מדי.

  
  קביעה ע"י פיני(  312.9.3

  
שעות, יש לבקר סופית א� יישור חצאי המצמד  100�אחרי שהיחידה היתה בפעולה כ  

לא נפג� עקב דפורמציות של הצנרת או דפורמציות כתוצאה מהפרשי טמפרטורה. א� 
קבוע את המשאבה ואת המנוע ע"י היישור הוא נכו� או אחרי תיקונו, לפי המקרה, יש ל

פיני� לטבלת היסוד. מיקו� הפיני� הוא חשוב מאוד, ויש להשיג את הוראות היצר� 
  בנדו�, במיוחד א� היחידה נתונה לשינויי טמפרטורה.
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  אחריות הקבל&  312.9.4
  

במקרה ובתקופת הבדק, כמוגדר בתנאי החוזה, תימצאנה שגיאות ו/או מגרעות, אשר   
שעת בדיקות הביקורת וההפעלה הנסיונית, ואשר נגרמו כתוצאה מליקויי� לא נתגלו ב

בביצוע ו/או משימוש בחומרי� גרועי� של הקבל�, יהיה על הקבל� לתק� את כל 
השגיאות והמגרעות, מיד ועל חשבונו. כ� ישא הקבל� באחריות לכל נזק ישיר ועקי�, 

  ת הקבל�.שייגר� כתוצאה משגיאות ומגרעות בהרכבת הציוד שבאשמ
  

  התקנת יחידות ציוד שונות  312.10
  

  התקנת דיזל גנרטור 312.10.1
  

גנרטור תסופק כשהיא מותקנת בשלמותה על טבלת היסוד ומוכנה �צמדת הדיזל  
מ"מ  25�להתקנה. יש להעמיד את הצמדה על יסוד הבטו� המוכ� תו* השארת רווח של כ

. רווח זה נוצר באמצעות יתדות בי� תחתית הטבלה לבי� פני הבטו� הגסי� של היסוד
הקבועות בקירבת� של בורגי היסוד. לאחר מכ� מאזני� את טבלת היסוד בעזרת 
לוחיות כיוונו� ו/או טריזי�. בדיקת האיזו� תעשה בפלס מי�, אשר יונח על השטחי� 

  המעובדי� שבראש הטבלה.
  

� הצמדה ולאחר שהדייס התקשה, בודקי� שנית את איזו אחרי דיוס טבלת היסוד  
ויישורה ומתקני� סטיות שמתגלות ע"י הכנסת לוחיות כיוונו� בי� רגלי הציוד לבי� 
טבלת היסוד, או החלפת� לפי הצור*. אחרי כ� מותחי� באופ� סופי את הברגי� 
המחברי� את הצמדה לטבלת הבסיס, בודקי� את האיזו� ואת היישור שנית ומתקני� 

  נת ומיושרת בהחלט.את הטעו� תיקו�, עד אשר הצמדה מאוז
  

, ומתקני� את הסטיות יישוראחרי הפעלת הניסיו� בודקי� שוב את האיזו� וה  
  והעיוותי� שנוצרו תו* כדי הפעלת הציוד וחימומו.

    
  ציוד נוס� שיותק� כפי שמפורט להל�, יותק� ע"פ דרישות המפרט הטכני.  

  
  מרסקי( 312.10.2

  
  ידניי� ומכניי�, מסננות לקולחי�. התקנת מרסקי�, מסננות מסתובבות, מגובי�  

  
  מאוורורי( 312.10.3
    
  .מאווררי�, מערבלי�, מתקני בחישה, מחיצות הטייה, מפלי אוורור, פיות אוורור  
  .קווי סניקה לביובהתקנת אביזרי� מיוחדי� ל  

  
  

  מדידה ותשלו(  312.11
  

  המדידה 312.11.1
ת, לפי הפירוט שבכתב הכמויות הספקת הציוד לסוגיו השוני� והתקנתו ימדדו ביחידו  

  ובמפרט המיוחד.
  

  הספקת הציוד 312.11.2
  

עבור הספקת הציוד ישול� לפי המחירי� ליחידות שלמות בהתא� לתוכניות ו/או   
למפרט המיוחד לפי התיאור שבכתב הכמויות. מחיר כל יחידה יכלול: תכנו� הציוד, 

יוד, צביעתו, ניסויו, אריזתו, הכנת תוכניות והגשת�, הספקת כל החומרי�, ייצור הצ
סימונו, הובלתו, הבאתו לאתר וקבלתו ש�, א� לא צוי� אחרת במפרט המיוחד, 
ביטוחי� וכל שאר ההוצאות הדרושות, כדי לספק את יחידת הציוד לפי כל דרישות 

  התכנו� והמפרט, שלמה וראויה לתפעול.
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  התקנת הציוד 312.11.3
  

מחיר כולל למתק� כולו או לפי מחירי יחידה למרכיביו  עבור התקנת הציוד ישול� לפי  
  השוני�.

  
  כל מחיר להתקנת הציוד יכלול:  

  
בדיקת כל חלקי הציוד בעת קבלתו, העברתו למקו� ההתקנה והאחריות לשלמותו   

ותקינותו, הספקת כל החומרי� הדרושי� ושאינ� מסופקי� ע� הציוד, לרבות הברגי� 
ת לאיזו�, חומרי דיוס, שמ�, חומרי שימו� וסיכה וכד', למנועי�, פיני קביעה, פחיו

הובלה, שינוע ואחסנה של הציוד ככל שיידרשו, ניקוי כל יחידת הציוד, יישורה 
במוקד�, ההתקנה על היסודות באתר, דיוס, בקרה סופית של היישור, הפעלה נסיונית, 

זה. כ� יכלול  הפעלה סדירה, קביעה ע"י פיני� ואחריות הקבל�, הכל כנדרש במפרט
המחיר את הספקת והתקנת הצנרת הקטנה הדרושה לסיכת כל יחידה, לאט� המכני, 

  לניקוז וכד'.
  

כמו כ�, יוכללו במחיר הוצאות תקופת ההרצה ע"י הקבל� לפי דרישות של המפרט   
  המיוחד וגמול טרחה עבור המומחי� שהשתתפו בהתקנת הציוד.

  
א התמורה עבור החומרי� (כאמור לעיל), הוצאות לפיכ*, יכללו מחירי היחידות את מלו  

העבודה ושכירת הציוד, כולל, מבלי לגרוע בכל דר* שהיא מכלליות הנאמר לעיל, את 
הדברי� דלהל�: ניהול, פיקוח, כח עבודה מקצועי ובלתי מקצועי, המצאת המכשירי�, 

פיגומי�  � הציוד, המכונות וכלי הרכב והשימוש בה�, עבודות מוקדמות ועבודות הכנה
ותמיכות, חשמל ומי�, תשלומי מיסי�, תמלוגי�, ביטוחי�, תשלומי� סוציאליי�, 
אגרות, פיצויי� והיטלי� אחרי�, וכל הדרוש למילוי חובות הקבל� לקיו� 

  התחייבויותיו ועמידתו באחריות המוטלת עליו לפי החוזה.
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  שיטות מכרז להקמת מכו& טיהור שפכי( – 331פרק 

  

  
 יותודרת פעילהג

 תאור שיטת הביצוע
 Turn Key Project תכנו& וביצוע

T.K.P 
Build Operate & 

Transfer 
B.O.T 

ממ� את ממזמי� ה המזמי�
יוע1 ההתכנו� אצל 

 הנדסיה

מטיל על הקבל� 
לתכנ� ולבצע את 
המתק� בהתא� 

המזמי�  להנחיות
 ולהוראות החוק

מטיל על הקבל� 
לתכנ�, לממ�, לבצע 

 את המתק�ולהפעיל 
בהתא� להוראות 

 החוק
כללי  מכי� תכנו� יוע1 הנדסי

מפורט, כולל מפרטי ו
 ני�ביצוע ואומד

 י�תקציבי

עור* את מסמכי 
 רמתהמכרז לפי 

 התכנו� שקבע המזמי�

עור* את מסמכי 
, לפי רמת המכרז

התכנו� שקיבל 
 המזמי�

רטת על בסיס ומפ הצעת הקבל�
מחירי יחידה לכל 

 סעי� בכתב הכמויות

 סכו� אחד (פאושלי)
לכל מרכיבי המט"ש 

בהתא� לדרישות 
 המזמי�

הינה מחיר עבור מ"ק 
שפכי� מטופלי�, 
אשר ישול� לקבל� 

במש* תקופת 
גיש יההסכ�. בנוס�, 

הקבל� הצעה טכנית 
מפורטת כולל פרטי 

, הציוד המוצע
 לאישור המזמי�

מבצע את המתק�  הקבל� הזוכה
תחת פיקוח צמוד 
מטע� המזמי�. יש 

בי� פשרות להפריד א
קבלני הנדסה אזרחית 

, מכני�וציוד אלקטרו
 חשמל ובקרה

מבצע את המתק� 
תחת פיקוח מטע� 

 המזמי�

מבצע את המתק� 
תחת פיקוח מטע� 

 המזמי�

ע"ח המזמי�, לפי קצב  תשלו� לקבל� 
התקדמות הביצוע, 

 בהתא� לתנאי החוזה
ואבני דר* שנקבעו 

 בחוזה

ע"ח המזמי�, לפי קצב 
הקמה, ה התקדמות

בהתא� לאבני דר* 
 שנקבעו בחוזה

המימו� ע"ח הקבל�, 
החזר ע"י גביה לפי 

ספיקה בפועל במש* 
 תקופת ההסכ�

נמסר למזמי� בגמר  מסירת המתק�
, הביצוע לאחר הרצה

 עפ"י תנאי החוזה

נמסר למזמי� בגמר 
, הביצוע לאחר הרצה

 תנאי החוזהע"פ 

הקבל� מפעיל 
ומתחזק את המתק� 

כ�, כל תקופת ההס
 המתק� בסיומוש
במצב  וחזר למזמי�י

המתאי� להמש* 
 תפעול
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  מדינת ישראל
  משרד התשתיות הלאומיות

  ה מ י נ ה ל    ל פ י ת ו ח    ת ש ת י ו ת    ב י ו ב
  
  

  מ ס מ כי   מ כ ר ז  /  ח ו ז ה   ל ב י צ ו ע   ע ב ו ד ו ת   ב י ו ב
  
  
  

  כ  ל  ל  י   –   כ ר �    א' 
  
  

  נספחי(   –  ) 4(   חלק 
  
  

  עמוד                  
                                   147  הצמדה למדד – ספר מינהל משקי –תכ"� הוראות        נספח א' 

  
  148      טופס בקשה לאישור שינוי (בל"ש)                    נספח ב' 

  
  149        טופס אישור בקשה לפקודת שינוי                   נספח ג' 

  
  150  אישור גמר "הפרויקט"                            �תעודת השלמה        ד'  נספח

  
  151               הגשת חשבו� לתשלו�                                        נספח ה' 

  
  155              טופס בקרה ואישור חשבו�                                      נספח ו' 

  
  156                                      הגשת חשבו�          –ת תיוג רשימ       נספח ז' 

  
  158        דוח מעקב אחר פרויקט משות�      נספח ח'

  
  159               דו"ח ביצוע                                                                ' טנספח 

  
  162                                   טופס הצהרת העדר תביעות                 ' ינספח 

  
  163        טופס פרטי הזכאי לתשלו�                            'אנספח י

  
  164          אישור קבל� זוכה    ב'נספח י

  
  אישור התקשרות ע� הקבל� באמצעות החברה למשק  ג'נספח י

  165              וכלכלה   
  

  166  מילת"ב"טופס "תחזית תזרי� מזומני� לפרויקטי� ב  ד'נספח י
  

  167      טופס דוגמא להגשת חשבו� ממוחשב  טו'נספח 
  

  168      מוס� לטופס החוזה (מופיע ג� בכר* ב')  ז'נספח ט
  

  169          צו התחלת עבודה  ז'ינספח 
  

  170  פי די� לביצוע העבודה�הצהרה על קיו� האישורי� על  נספח יח'
  

  מחויבויות הרשות המקומית/תאגיד המי� והביוב  נספח יט'
  171        במסגרת אישור סיוע מהמדינה  

  



 

  

147

  

  
  מדינת ישראל                                           נספח א'

   משרד האוצר      

  
  

 ימשקספר מינהל � הוראות תכ''(
  

  בתוק� מיו�  רכישות  03  פרק  תארי* פרסו�
  04/05/2005  הצמדה  08  סעי�  26/06/2005

 בסיו� ט"י

  ה"התשס
ס. 
  משנה

 בניס� ה"כ  הצמדה כללי  01

  ה"התשס
    

 1  התקשרויות להצמדת כללי(

 1.1  הצמדה תנאי לקביעת מינימו( מועד

 חובה ,וסלילה בינוי עבודות לרבות,עבודות לרבות ,ועבודות שירותי( ,טובי& לרכישת התקשרויות מחירי

 .חודשי( 18 של תקופהל מעבר להימש� אמורה  ההתקשרות  א( ורק א� הרלוונטי במדד לשינויי( להצמיד

 .במכרז שנקבע כפי ,הצעות להגשת האחרו& מהמועד �18ה החודש בתו( רק תחל ההצמדה מקרה בכל

  א*

 :הבא בנוסח פיסקה  התקשרות לחוזי להוסי* חובה ,לעיל האמור למרות

 4% לכדי יעלה ושיעורו הרלוונטי במדד שינוי יחול ההתקשרות של הראשוני( החודשי( 18 במהל� א("
 שיעור :כדלהל& לשינויי(  התאמה תעשה,  במכרז שנקבע כפי ,ההצעות להגשת האחרו& ממועד ומעלה

 הקובע המדד לבי& ,4% את המדד עבר שבו ממועד ידוע שהיה ,מדד בי& השוואה על יתבסס ההתאמה
 "ת)החשבו& הגשת (י)במועד

  

  ב*

 1.2  בפיקוח שירותי(/טובי& של הצמדה מועד

 .לכ* "המוסמכת הרשות" שתקבע  ובשיעורי�  במועדי�  יעודכנו  בפיקוח  שירותי�/ובי�ט  של מחיריה�
 � ההתקשרות עלות להתאמת חלופה בהסכ� לציי� יש כ� כמו .ההתקשרות בהסכ� ביטוי לידי תבוא זו קביעתה

 .זה פרק תלהוראו בכפיפות � שינוי שיעורי לקבוע ,שהיא סיבה  מכל  ,תחדל  "המוסמכת הרשות"ש מקרה לכל

 

  

 1.3  ההצמדה תנאי

 ושינויי� ,עבודה מבצע/שירותי� נות�/ספק  ע�  ההתקשרות  חוזה  מתנאי  נפרד  בלתי חלק ה� הצמדה תנאי
  .בחוזה  אחר סוג מכל שינויי� כדי� דינ� אלו בתנאי�

  א

  ב  .המכרז במסמכי ויפורסמו שיפורטו  לתנאי� זהי� להיות חייבי� התקשרות בחוזה שיצוינו הצמדה תנאי
 המשרד לדעת אשר תנאי�  נוצרו  א�  א*  ,המכרז במסמכי שנקבעו הצמדה בתנאי משינויי� להמנע יש

 ואישור בדיקה לאחר רק ,זה פרק להוראות בכפו� ,אות� לממש נית� ,ההצמדה בתנאי בדיעבד שינוי מחייבי�
 .להתקשרות הצדדי� ובהסכמת המשרד של המשפטי והיוע1 המשרד חשב  של בכתב מוקד�

 

  ג

 1.4  הצמדה תנאי ניסוח

 זאת .העדכו� ומועדי הבסיס מדד, הצמדה נוסחת ,המדד סוג ,למדד ההתאמה תנאי את החוזה בגו� לציי� חובה

  .לחישוב דוגמה ההתקשרות להסכ�  בנספח  להציג יש כ� .זה לתקנו� בכפו�

  א

  ב  .ההתקשרות ובחוזה מחיר  הצעות  להזמנת בבקשה ,במפרט זהה בנוסח לפרט יש ההצמדה תנאי את

 
 ההתקשרות במחיר ושיעור& הצמודות התשומות הרכב

 
 1.5 

 מרכיב כל של היחסי שיעורו את  ,שירות או טובי� לרכישת בהתקשרות התשומות הרכב את בחוזה לפרט יש
  .ההצמדה שיעור חישוב  לצור*  זאת ,הבסיס במועד מחירו ואת

  א

 דומי� מרכיבי� לאחד רצוי  מרכיבי�  יותר  יש  א�  ,אול� .מרכיבי� שלושה עד שניי�ב להסתפק רצוי
  .קרובי� מאפייני� בעלות לקבוצות

  ב

 .ההתאמה תחושב אליו המדד סוג  ואת  המוסכ�  ההתאמה שיעור את ,ומרכיב מרכיב כל לגבי בחוזה לציי� יש
  ג

 קובע כפרסו� יתייחסו אליו המוסמ*  הפרסו�  את  בחוזה  י�לצי יש ,החליפי� שערי ב"וכיו ומדד מדד כל לגבי
 .זה לתקנו� בכפיפות �

 

  ד

 1.6  המדד סוג קביעת

 .לעיל כאמור  ומרכיביה  ההתקשרות  למאפייני בהתא� יקבע ההתאמה תבוצע פיו שעל המדד סוג

 

  

 1.7  חו1 למטבע התאמה

 בנק באמצעות מבוצע התשלו� כאשר ,ל"מחו שירהי באספקה ,ממושכת לתקופה טובי�  לרכישת התקשרות
 .בחוזה המפורטי� התשלו� למועדי בהתא� זר  למטבע  להצמיד נית� ,ל"בחו ישראל נציגות ידי על או ישראל

  א

 בשער לשינויי� להתאי� נית� ,הכללי החשב ידי�על שתאושר ,זר במטבע הנקובה עסקה לביצוע התקשרות
 ממועד החליפי� בשער שהתרחשו לשינויי� יותא� ,זר במטבע המחירו� ילפ ,התשלו� .הרלוונטי המטבע
 ואי� בוצעו שטר� תשלומי� על תחול ההתאמה .חדשי� בשקלי� וישול� (ות)החשבו� הגשת מועד ועד ההזמנה

  .רטרואקטיבי עדכו� לבצע

  ב
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  מדינת ישראל                                            נספח ב'
  שתיות הלאומיותמשרד הת

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  ט ו פ ס   ב ק ש ה   ל א י ש ו ר   ש י נ ו י   (בל"ש)          מס' _______

  
  יוגש על ידי המפקח/מנהל הפרויקט

  תוספות / שינויי� / הארכת מש* הביצוע מעבר לחוזה המקורי מס' ____________________

  
  ש� הפרויקט: ______________ מס' הפרויקט: _________ ש� המזמי�: ____________

  
  ש� הקבל�: _____________  ש� המתכנ�: _______________  ש� המפקח: _________

  
  ש� מנהל הפרויקט: __________________

  
  תארי* צו התחלת עבודה: ___________ ימי לוח קלנדריי� לביצוע: ___________

  
  __________ ש"ח  _________ ער* חוזה נומינלי (ללא מע"מ):__  מועד גמר לפי חוזה:

  
  __________ ש"ח      סה"כ ער* השינוי / התוספת המבוקש/ת (ללא מע"מ):

  
  __________ ש"ח    סה"כ ער* שינויי� / תוספות שאושרו עד היו� (למעט בל"ש זה):

  
  זה):_________ ש"חסה"כ ער* חוזה + התייקרויות + שינויי� שאושרו עד היו� (למעט בל"ש 

  
  ___________ %          החריגה מסכו� החוזה הנומינלי %
  

(יש לצר* לבקשה את כל האישורי( הנדרשי( / חשבוניות / ניתוחי מחיר   תאור הבקשה:
  וכד', אחרת לא תובא הבקשה לדיו&)

  
___________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________  

  
  המפקח: __________________________________________חתימה: ____________

  
  המתכנ� / פיקוח עליו�: __________________________________________________

  
  : _____________________________________________________________חתימה

  
  מנהל הפרויקט: _______________________________________________________

  
  _________________________________________________חתימה: ____________
מהנדס הרשות מטע� המזמי�: 

_______________________________________________________  
  

  _______________________________חתימה: ______________________________
  :הערות* ודברי הסבר

  הערות המפקח ו/או המתכנ� הינ� המלצה בלבד.  החלטה סופית תתקבל ע"י המהנדס.  *
      העתק: המזמי� / הרשות

  מלווה הפרויקט  
  המתכנ�    

  הקבל� 
  המפקח

  
  

  03�6369769,   פקס:  03�6369715פו& ,  טל61203 �אביב �תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל                                           נספח ג'
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  
  

  מס' פרויקט _______________        
  תארי*   _______________   

  אישור בקשה לפקודת שינוי / תוספת מס' ______
  במסמכי המכרז) 2.66ופס לפי סעי� (ט

  
לאחר שהובאו בפני המסמכי� וניתוחי המחיר הרלוונטיי� ובעקבות ההתייחסות של הפיקוח 

  באתר ושל הפיקוח העליו�, להל� החלטתי לגבי הר"מ:
  

  לא  הערות
 מאושר

  סעי� מאושר
 מס'

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  בבל"ש מס' ........סה"כ אישור 
  סה"כ תוספות ושינויי� שאושרו עד היו� (כולל בל"ש זה)

  מער* החוזה הנומינלי %..... %� סה"כ חריגה ב
  
  

___________________________________  
  ש� מלווה הפרויקט במינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  
  

_______________________  
  חתימת וחותמת מלווה הפרויקט

  
  

  :הערה
ש לצר* לחשבו& הקבל& את כל הבקשות לפקודות שינוי בצירו* דפי "אישור הבקשה לפקודת י

  השינוי" שאושרה במילת"ב.
  
  
  

  
  03�6369769,   פקס:  03�6369715,  טלפו& 61203 �אביב �תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל                                             נספח ד'
  התשתיות הלאומיות משרד

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  
  
  

  תארי*: __________
  

  . תעודת אישור גמר פרויקט1
  . תעודת גמר לאחר תקופת הבדק2

  )2או  1(מחק את המיותר 
  

  לכבוד
  

  הקבל� ___________________
  

________________________  
  
  

  א"נ
  

  �:_____________ש� הפרויקט: ____________ ש� המזמיהנדו�: 
  אישור ותעודת השלמת ביצוע  � חוזה מס' ____________ 

  
  

  של החוזה מס' _____________________ מתארי* _____________ 2.75על פי סעי� 
  רשות/ תאגיד) ________________________ ובינ* (כ�) –שבי� (ש� "המזמי�" 

  
א� למפרט החוזה, וכי כל הדרישות הננו מאשרי� בזאת, כי "הפרויקט" בוצע והושל� בהת

שהופיעו בפרוטוקול המסירה מיו� __________ והכרו* בה�, בוצעו א� ה� בהתא� למפרט 
  הנ"ל לשביעות רצוננו.

  
  

  בכבוד רב,
  
  

_____________________         ______________________       _________________  
  חתימה וחותמת                                           כנ�""המת� ש                       תארי*    

  
_____________________         ______________________       _________________  

  חתימה וחותמת                                  "מנהל הפרויקט" ש�                       תארי*    
  

_       ______________________________________         _____________________  
  חתימה וחותמת  ש� המפקח                                                                     תארי*    

  
_____________________         ______________________       _________________  

  וחותמתחתימה        "המהנדס" מטע� המזמי�ש�                        תארי*    
  
  
  
  
  
  
  

  
  03�6369769,   פקס:  03�6369715,  טלפו& 61203 �אביב �תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל                                            נספח ה'
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  
              1.2.2009  

   

  הגשת חשבונות לתשלו(
  

יו( מתארי� קבלת( במילת"ב, במסגרות תקציביות שניתנו  30התשלומי( לזכאי( יבוצעו תו� 
לרשויות, כפו* לעמידה בכל התנאי( כמפורט בנוהל הגשת חשבונות לתשלו( ולקיומו של 

  תקציב מדינה.
  

ו� "טופס בקרה ואישור חשבונות יוגשו למינהל  לפיתוח תשתיות ביוב א* ורק  בצר .1
 ,  הרצ"ב.מעודכ&חשבו�" 

 סעיפיו. על כליש להקפיד כי טופס הבקרה יהיה מקורי ומלא   

  . העתקי� 4 �מקור ו – 2עתקי� כאשר: ה 6 � שבונות יוגשו  ב ח  
  בצבע שאינו שחור.כתב הכמויות המקורי יהיה ע� תיקוני המפקח המקוריי�   
פי החשבו� /כתב הכמויות המלא וכ� את כל העותקי� המקוריי� יכילו את כל ד 2

המסמכי� הרלוונטי� הנוספי�; שאר ההעתקי� יכילו את דפי הבקרה, דפי  החשבו� 
  הראשוני� ודפי הריכוז בלבד.

   .חשבונות שיתקבלו בפקס או ללא מקור לא יועברו לתשלו� ויוחזרו לטיפול  
  לו חשבונות בכתב יד. ולא יתקב מודפסי(החשבונות וטופס הבקרה יוגשו כאשר ה�   
  רצוי להגיש העתקי� מצולמי� משני הצדדי�.  
ע� הסכומי� המעודכני�  חדשכאשר בוצע תיקו� בחשבו� הזכאי, יש לצר� טופס בקרה   

  והמודפסי�.
  
ו/או מס' הח.פ מודפסי� ע"ג חשבו� יופיע מספר ה"עוסק מורשה" זכאי   בכל חשבו� .2

ע.מ./ ח.פ. יצוי� ג� �קבל�; במקביל מספר  ההעסקה ולחילופי� ע"ג כתב הכמויות של ה
 על ד� הבקרה.

או בכתב יד כתוספת לחשבו�   FAX �לא יתקבלו חשבונות ע�  מס' עוסק מורשה ב  
 המקורי.

  
כאשר  בנוס� לחותמת הרשות/תאגיד, ,חותמת הגזברוחתימה  וופיעטופס הבקרה י ע"ג .3

 מורשי החתימה ההנדסיי�. כ� יופיעו חתימה וחותמת כמו ש� החות� מופיע בבירור;
  .ות וחותמות מקוריותחתימנה שבו� המקורי תופעעל הח  
במידה שהתמנה מ"מ לגזבר, והוא חתו� על החשבו�, יש לצר� לחשבו� אישור ממליאת    

 המועצה על מינויו כבעל זכות חתימה.
  יש להקפיד כי כל החתימות והחותמות בד* הבקרה תלווינה בתארי�.  
  של המפקח, מנהל הפרויקט  וגזבר הרשות.  ישו( תארי�קיימת חובה לר  

  

ברשות בה קיי( חשב מלווה, יאושר  ויוחת( החשבו& ג( ע"י החשב המלווה (ש(  .4
 , חתימה וחותמת) , בנוס* לחתימה וחותמת הגזבר.מלא

  
או חשבו� חד פעמי יש לצר� את החוזה הרלוונטי או  1ע� הגשת חשבו� חלקי מספר  .5

של והחותמות  , בצירו� החתימותהזכאי לבי� /התאגידהרשות הזמנת העבודה בי�
 והזכאי. / תאגידהרשות

  החוזה/הזמנת העבודה יודפסו על ד� לוגו של הרשות/התאגיד המזמיני�.  
בחוזה יש לציי� את התארי* בו נחת� החוזה (יו�, חודש ושנה) ומש* תקופת הביצוע 

  של הפרויקט.
ת/תאגיד לזכאי, חייב להיעשות בי� חוזה/ הסכ�/הזמנת עבודה בי� הרשו  

הרשות/התאגיד המזמי� לבי� הזכאי, כפי שנרש� בפתיחת תיק מס הכנסה/ מע"מ, 
 דהיינו כפי שמופיע באישור ניכוי מס במקור/ אישור ניהול ספרי�. 

 

על החוזה /הזמנת העבודה יופיע מס' העוסק מורשה/ח.פ של הזכאי וכ� מספר  .6
 הפרויקט.
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או בכתב יד כתוספת לחוזה   FAX –ע� מס' עוסק מורשה ב לא יתקבלו חוזי�   
 המקורי.

 .כתב הכמויותריכוז יש לצר� את של הקבל� לדפי החוזה   

 

+ מע"מ, מהיק� החוזה,  5%חשבו� ראשו� של הקבל� ילווה בערבות בנקאית בגובה  .7
 .תקופת הביצוע כפי שרשו( בחוזהלמש* 

חדשי� שיצאו לביצוע לאחר תארי* תקפה א* ורק לפרויקטי�  5%הערבות בגובה   
  בנושא. 11.11.08מכתבו של ראש המילת"ב מיו� 

דהיינו, פרוייקטי� הנמצאי� בתהלי* ביצוע, הערבות הבנקאית תמשי* להיות בגובה   
10%.  

בטופס הבקרה יצוי� סכו� ותוק� הערבות; ע� הארכת הערבות, יש לעדכ� את תארי*   
המוארכת בצרו� חתימה וחותמת הגזבר כי  התוק� החדש בהתא� ולצר� את הערבות

  הערבות המקורית מופקדת בכספת הרשות/תאגיד.
  
 המוגש ראשו& יש לצר* לחשבו& הינו חשבו&החדש ו/או  לזכאי כאשר התשלו( מבוצע   . 8

  את המסמכי( הבאי( : 
  .אישור ניהול ספרי�*  
  .אישור ניכוי מס במקור*  
 .החברה גולועל גבי ד� ע�  *פרטי בנק של הזכאי  
  מבוטל  של הזכאי. *העתק צ'ק  

  
 שבונות ביניי� יוגשו כחשבו� מצטבר ומכל חשבו� יקוזז החשבו� הקוד�ח  א. .9

  ששול� בעבור אותו פרויקט (כולל חשבונות תכנו�, ניהול, פיקוח ויעו1).
  מהחשבו� המצטבר. 5%החל מהחשבו� הראשו� והלאה ינוכה עיכבו� בס* של       
ע"י הקבל� יש לצר� את כתב הכמויות המקורי שעליו בוצעו  לחשבו� המוגש    ב.  

    תיקוני המפקח ומנהל הפרויקט, בצרו� חתימה וחותמת המפקח.
בחשבו� קבל� (בכתב הכמויות) יש לציי� בעבור כל סעי� את הכמות והמחיר     ג.  

בחוזה ואת הכמות והמחיר המאושרי� בפועל בחשבו� המוגש. כמו כ�, יש 
הביצוע שבוצע עד לחשבו� המוגש ( כמות ביצוע/כמות חוזה ) לעדכ� את אחוז 

  בכל סעי�.
א( בסעי* מסוי( חורגת הכמות מהמצוי& בחוזה, תופיע החריגה בפרק       

  . עבודות נוספות וחריגות
  .17יש לצר� "בקשה לפקודת שינוי" כמפורט בסעי�       
  קורי. יש להימנע מ"שירבוטי�" ותיקוני� מיותרי� ע"ג החשבו� המ    ד.  
  יש להגיש את חשבו� המפקח וחשבו� מנהל הפרויקט בצמוד לחשבו� הקבל�.    ה.  
לא יאושר תשלו� רווח קבלני על עבודות שבגינ� נעשה תשלו� לרשות     ו.  

העתיקות, רשות הגני�, משטרה ורשויות אכיפה אחרות, פיצויי� שוני�, 
  ו� ע"י הקבל�).שמאות, העתקות וכו' (יש לצר� אישור תשלו� ע� בקשת התשל

  תשלומי( מהסוג הנ"ל יוגשו כחשבו& נפרד ולא ייכללו במצטבר השוט*.    
לא יאושרו תשלומי� למפקח ולמנהל פרויקט על סמ* תשלומי� ששולמו ע"י   ז.  

    הקבל� לגור� שלישי כמפורט בסעי� ו'.
אלא  בגי&  אי& להגיש חשבו& עבור פרויקט שטר( עבר ועדת שיפוט מקצועית,      

  ית אב או מדידות ראשוניות.תכנ
  
 על כל חשבו� יש לציי� בבירור את מספר הפרויקט; כל חשבו� עסקה יתייחס א* ורק  . 10

  ; לא יתקבלו חשבונות שבוצעו בה� תיקוני� של מספר פרויקט. לפרויקט אחד
  חשבו� וטופס הבקרה שמספר הפרויקט בו אינו תקי� יוחזר ויוגש מחדש כחשבו� מקורי.  
שהתשלו� הינו מהלוואה לשירותי� הנדסיי�, מספר  הפרויקט יהיה המספר במידה   

  של הפרויקט עצמו, אלא א� החשבו� הינו עבור ייעו1 כלכלי, מדידות או תכנית אב. 
 
  לחשבו� הסופי, יש לצר� את המסמכי� הבאי�:  .      11

סיו� מתארי*  מהחשבו� הסופי + מע"מ לתקופה של  שנה 5%בגובה – ערבות בדק  �  
  העבודה כפי שמופיע בטופס העדר תביעות .

ש לצר� את  אישור גזבר  הרשות/ תאגיד (חתימה וחותמת) על גבי צילו�  הערבות י    
המאשר כי הערבות המקורית מופקדת  בכספת הרשות/תאגיד / החברה למשק 

  .)יש להעביר שני העתקי�(וכלכלה; ש� החות� ירש� בבירור. 
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(חתימה  / תאגידתו( ע"י הזכאי וע"י  גזבר הרשותטופס העדר תביעות ח  �  
וחותמת); יש להתאי� את תארי* תחילת שנת האחריות  לתוק� הערבות הבנקאית 

  העתקי�). 2(יש להעביר 
לתוכניות  חתומה ע"י הרשות/ תאגיד כי העבודה בוצעה בהתא� תעודת השלמה  �  

  העתקי�). 2והמערכת עובדת לשביעות רצונה (יש להעביר 
  הינה חובה ע"ג טופס הבקרה. חתימת המתכנ&  �  
 וצילו� המערכת. AS- MADEאישור על הגשת תוכניות   �  
ע� הגשת  החשבו� הסופי וערבות הבדק ועמידה בשאר תנאי החשבו� הסופי אשר פורטו   

 לעיל, יוחזר סכו� העיכבו� לזכאי.

 
 אישוריו תעודת משלוח ,רצנרת יועבר לתשלו� א* ורק בצירו� חשבונית מס מקו שבו�ח  .  12 

  ; לא תתקבל חותמת נאמ� למקור.הרשות כמקובל
 
חשבונות עבור העתקות אור ישולמו כהחזר לרשות/ תאגיד (ע� הצגת כל האסמכתאות   .  13

לאישור  התשלו�, צילו� חשבונית מס/קבלה וצילו� צ'ק) או למתכנ� בפרויקט, ע� 
ההעתקות בוצעו עבור הפרויקט  הצגת האסמכתאות הרלוונטיות ואישור הרשות כי

  שעבורו מבוקש התשלו�.
  
   תשלו� בגי� פיצוי לחקלאיי� ישול� בליווי המסמכי� הבאי� :  .14

  דו"ח שמאי להערכת הנזק בו יצוי� מספר הגוש והחלקה של התושב הניזוק.  א.  
  טופס העדר תביעות החתו� ע"י התושב הניזוק.   ב.  
  , אישור ניכוי מס במקור וצילו� צ'ק מבוטל.פרטי בנק, אישור ניהול ספרי�  ג.  

 
ישירות תשלומי(  מתבקשות הרשויות/ תאגידי( לא לשל( פרט להחזר העתקות אור,   .15

  בתשלו�.  תשלו� ישירות לזכאי�, עלול לגור� לכפילויות לזכאי(;
ודאות לקבלת  רשויות המשלמות ישירות לזכאי�, עושות זאת על אחריות� בלבד ואי�  

  תשלו�.החזר ה
  
  אי� להגיש חשבונות שהוצאו יותר מחצי שנה לפני הגשת� למילת"ב.  .16
  
    עבודות נוספות  .17

 עבודות נוספות לא יאושרו בדיעבד; א� יתעורר הצור* בעבודות נוספות,    א.  
בקשה  הבקשות בגינ� יוגשו לאישור ועדת חריגי� של המילת"ב, על גבי "טופס

  (טר� ביצוע�).  מראשיש לקבל אישור  לפקודת שינוי" (בל"ש) ועליה�
בנוס*  בקשה לעבודות נוספות תוגש ע"י מהנדס הרשות/ תאגיד ובחתימתו      

  לחתימת המתכנ& והמפקח.
  לתשומת לבכ(: טופס הבל"ש חייב להיות קריא וברור.      
עבודות נוספות בפרויקט יאושרו א* ורק במסגרת התקציב המאושר בועדת   ב.  

  בגינו הלוואה.ההשקעות ושנפתחה 
התקציב  לועדת חריגי� במילת"ב יובאו בקשות לעבודות נוספות רק במסגרת  ג.  

בתוכ� הוצאות  העמסות הכוללות 40%המאושר (המורכב מהוצאות שדה+ 
  "בלתי צפויות").

למע� הסר ספק, שינויי� מהתכנו� המקורי, אינ� מהווי� עילה להגדלת עמלת   ד.  
  מראש של  המילת"ב. התכנו� והפיקוח, אלא באישור

ולאישור  יש להעביר את תיק התכנו� המפורט טר� הגעתו למילת"ב לבדיקה  ה.  
  .את התכנו�המאשר  מהנדס הרשות/ תאגיד או מי מטעמו ובצירו� מכתב לוואי

  
  ניהול פרוייקט  .18

מנהלי פרויקטי� המנהלי� פרויקטי� משותפי�, מתבקשי� לצר� יחד ע� כל   א.  
שלו� , דו"ח מעקב אחר הפרויקט, תו* ציו� מקור התשלו� � אשר מוגש לת� ח

  (הרשויות מה� יש לשל� את התשלו�).
מטרת המעקב והדיווח לעיל הינה, כי בכל זמ� נתו� ישמר חלקה היחסי של כל   ב.  

  רשות מבחינת תשלומי הפרויקט.
הרשות  מצ"ב פורמט שעל פיו יש להגיש את דיווחי המעקב ובו יש לציי� את  ג.   

  מנה יש לשל� את התשלו� הרלוונטי.מ
  אי� לפצל חשבונות קטני� למספר רשויות.  ד.   
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 חשבונות בפרויקטי� משותפי�, לא יועברו לתשלו� ללא הדו"חות  ה.   
  .�הרלוונטיי

הינכ� מתבקשי� להתעדכ� באופ� שוט� ביתרות התקציביות העומדות לרשות   ו.    
ילת"ב על חוסר תקציבי הפרויקט בכל אחד משלביו, ולהתריע בפני המ

  בפרויקט.
יש לנהל מעקב תקציבי לגבי תשלו� לקבל� מתו* היק� החוזה וביחס לאחוז   ז.   

הביצוע וכ� לתשלומי� לכל הספקי� האחרי� מתו* היק� החוזי� שלה�, 
  וביחס להיק� ההוצאות הנלוות מכלל תקציב הפרוייקט.

לתכנו�  ודו"ח ביצוע ביחסמנהל הפרוייקט יגיש דו"ח ניצול ומעקב תקציבי   ח.  
  ולו"ז, כתנאי הכרחי לתשלו� החשבו�. 

  הדוחות יוגשו בצירו* לחשבו& ו/או מדי חודש.    
מנהל הפרויקט/הרשות/ התאגיד חייבי� לדאוג לסיו� הפרויקט במועד שנקבע   ט.  

  או בהתא� לשינוי מאושר.
מטית של אי סגירת הפרויקט והגשת חשבו� סופי עלולי� לגרו� לסגירה אוטו    

  הפרויקט ע"י המילת"ב  ואי יכולת לשל� תשלומי� נוספי� בפרויקט.
, פרויקטי(   המינהל לפיתוח תשתיות ביוב מאשר באופ� עקרוני העסקת מקדמי  י.  

  במסגרת תקציב הפרוייקט. 
בא� להעסיק מקד� פרוייקט לפרויקטי� שמבוצעי� במסגרת  ההחלטה    

די ראש הרשות ובאישור מוקד� של , הינה ביהמינהל לפיתוח תשתיות ביוב
  ראש המילת"ב. 

במידה שמקד� הפרוייקט ימונה למנהל/ מפקח הפרוייקט לאחר פרסו�     
המכרז, יקוזזו התשלומי� שקיבל כמקד� הפרוייקט מהתשלומי� שיקבל 

  כמפקח/ מנהל הפרוייקט. 
  שעות לפי תערי� חשכ"ל. 300עד   מוקצותתפקיד מקד� פרוייקט לביצוע     

  
לידינו  סגרת הערכות תקציבית לניצול מזומני� ותקצוב ע"י האוצר, יש להעבירבמ .19

 תחזית  תזרי� מזומני� לפרוייקטי� כמצ"ב.
  תחזית תזרי� המזומני� תהיה תמיד ע"פ רבעוני� לשנה וחצי קדימה.    א.
סו� כל  לחודש של 20 �את הקוב1 יש לשלוח במייל למילת"ב, לא יאוחר מה    ב.

  liora@water.gov.il לכתובת: 20.12, 20.9, 20.6, 20.3רבעו�, דהיינו 
), את אישור גזבר הרשות לתחזית 6369769�03במקביל, יש לשלוח בפקס (

  תזרי� המזומני� לפרוייקטי� שבאחריותו.
תשלומי(  עעיכוב או אי העברת  תחזית תזרי( המזומני( עלולי( לפגוע בביצו    ג.

 לזכאי( לגביה( לא יועברו הנתוני(.
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  מדינת ישראלנספח ו'                                            
  משרד התשתיות הלאומיות

  ת ביוב המינהל לפיתוח תשתיו     

  _____________  (מצ"ב) מס'  טופס בקרה ואישור חשבו&: חד פעמי/ ראשו& / ביניי(/סופי �
  

  ש( הזכאי לתשלו(:  ____________________  ש( הרשות/יות: __________________
  

  חוזה מס': _____________________   ש( הפרויקט:   _________________________
  

  מס' ח.פ./ע.מ.: ________  ____________  ומינלי) לא כולל מע"מ:ער� חוזה חתו( (נ
   :________%�היק* חריגה מהחוזה (ללא התייקרויות) ב

  _________  תארי� צו התחלת עבודה:       ____________  מניי& ימי לוח לביצוע הפרויקט:
  _____________     בתוק* עד:_________________ ערבות בנקאית  ערבות בנקאיתסכו( 

  ______________________  דו"ח מפקח/ מנהל פרויקט מתארי�:
  יש / אי& (נא להקי* בעיגול)  & סופי: � טופס העדר תביעות/ ערבות בנקאית בח

  & זה,כמות מצטברת,אחוז ביצוע.� כתב הכמויות יפרט בכל סעי*:כמות בחוזה,כמות בח
כומי( ס  

  שהוגשו
  בחשבו& המקור
  בש"ח שלמי(

סכומי( 
  אושרי( מ

  ע"י המפקח
  בש"ח שלמי(

  .    סה"כ ער* העבודות (סכו� מצטבר)1
  שבוצעו לפי סעיפי כתב הכמויות       

    

  .    סה"כ עבודות נוספות (לפי פקודות2
  והמילת"ב המזמי�, שינוי מאושרות) על ידי המתכנ�       

    

      .    סה"כ התייקרויות לפי תנאי החוזה3
      )1+2+3ש"ח (סכו� מצטבר (.    סה"כ ברוטו ב4

    .    %  _________ דמי פיקדו�5

    ) 4 – 5.    סה"כ לתשלו� (סכו� מצטבר 6
    .   ניכויי� שוני� בהתא� לחוזה ( מקדמה , קנס פיגורי� וכד' ) 7
    � קוד�)�� הנוכחי  (סה"כ מאושר לתשלו� מח� .    סה"כ תשלומי� מצטברי� עד לח8
    )8�7�6( .    יתרה  לתשלו� 9
    ) 15.5.    מע"מ (% 10
    ) 9+10.  סה"כ לתשלו� ( 11

  
(ש( מלא, חתימה  11אנו מאשרי( כי בדקנו את החשבו& ומצאנו כי יש לשל( כנ"ל בסעי*  

  חובה) וחותמת המאשר
מהנדס  מתכנ& הפרויקט מנהל הפרויקט המפקח באתר 

  הרשות
גזבר 

+ הרשות
  חשב מלווה

 ש(
 חתימה
 חותמת

 
        

 תארי� 
 

          

  
מלווה הפרוייקט   התקבל במילת"ב  

  במילת"ב
  יפית כה&

  מנהלת ענ* (ביצוע)
  ורדה פינשטיי&

  מנהלת תחו( בקרה
  ש(:

  חתימה 
  חותמת

        

    תארי�: 
  

      

. לא יתקבלו חשבונות המלווי( הינו חובהמילוי חלקו העליו& של טופס הבקרה על כל סעיפיו, :  הערה
  ( ומלאי(.בטפסי בקרה לא תקיני

  
  03�6369769,   פקס:  03�6369715,  טלפו& 61203 �אביב �תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל  נספח ז'                                           
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

  תארי*:_____________                                                                 
                      
                      
          

  הגשת חשבו& –רשימת תיוג 
  

  ש� הזכאי       : ______________
  

  מס' פרויקט     : ______________
  

  נושא הפרויקט:  ______________
  
  � מס'           : ______________� ח

  
  

 כל  סעיפיו. על מלא טופס בקרה מעודכ� ומקורי,   �

  

 העתקי�. 4 � חשבונות מקור ו 2 �

  

  חתימות מקור. 2 –אישור החשבו� ע"י גזבר (חתימה וחותמת "גזבר")  �
  (במידה והתמנה מ.מ. לגזבר, יש להמציא אישור המליאה והיוע1 המשפטי).     

  

במידה וברשות קיי� חשב מלווה בהתא� להוראת  �חתימה וחותמת חשב מלווה  �
 משרד הפני�.

  

 � העסקה או ע"ג כתב הכמויות.�ע"ג ח מודפס' ח.פ./ ע.מ מס �

  

 � העסקה או ע"ג כתב הכמויות.� מספר פרויקט ע"ג ח �

  

בציו� כמות חוזה, כמות  –כתב  כמויות מקורי ע� תיקוני המפקח ומנהל הפרויקט  �
 ביצוע בחשבו� זה, כמות מצטברת ואחוז ביצוע.

  

 .ד� ניהול כאשר הפרויקט  משות� למספר רשויות �

  

ותעודות משלוח (במידה והצנרת נרכשה  מקור� צנרת יוגש בצירו� חשבוניות מס � ח �
 בנפרד).

  

 בקשה להחזר העתקות אור  יוגשו בצירו� קבלה,חשבונית מס  �העתקות אור   �

  והעתק צ'ק , יש להקפיד לציי� בדיוק את ש� הפרויקט ומספרו בגינו בוצעו העתקות                
  ולדאוג שסכו� הצ'ק יותא� לחשבונית המס, יש להימנע  מלאחד מס' חשבוניות ע"מ                
  מצב של אי התאמה בסכומי� ו/או עיכוב באישור חשבונות אלו . רשלא ייווצ               
  

 מסמכי( נלווי( לחשבו& ראשו& : �

 

חוזה/  הסכ�/ הזמנת עבודה מודפסי� על ד� לוגו הרשות המזמינה  �
וחותמת נציג הרשות המורשה ומבצע העבודה תו* ציו� בצרו� חתימה 

  תארי* החתימה.
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מס' עוסק מורשה ומס' הפרויקט יודפסו כחלק מהחוזה/ הסכ�/ ו/או   �
 הזמנת  העבודה.

+ מע"מ, מהיק� החוזה למש* תקופת הביצוע  %5ערבות בנקאית בגובה  �
 כפי שרשו� בחוזה . 

  וע� החל מתארי* מכתבו של ראש הנושא תק� לפרויקטי� חדשי� שביצ           
 . 11.11.08 �המילת"ב ,  מיו�            

במידה שהפרויקט בביצוע והתחיל לפני התארי* המצוי� לעיל הערבות 
  + מע"מ , בהתא� לתנאי החוזה . 10%הבנקאית תהיה בגובה 

 

 תשלו� לזכאי חדש ילווה במסמכי� הבאי� :  �

 

  אישור ניהול ספרי�  �
 ניכוי מס במקור. �

 העתק  צ'ק  מבוטל של הזכאי.  �

  .החברה לוגופרטי בנק של הזכאי ע"ד ד�  �
 

 

 

  :& סופי�מסמכי( נלווי( לח �
  
 

 העתק ערבות בנקאית בתוק� לשנה מיו� מסירת העבודה �

 ומהתארי* המצוי� בטופס העדר תביעות.               

 מהחשבו� הסופי+ מע"מ כחוק. 5%הערבות תהיה בהיק� של  �

 שות (חתימה וחותמת) כי הערבות המקורית מופקדת אישור גזבר הר �

 בכספת הרשות .              

טופס העדר תביעות חתו� ע"י הזכאי וע"י גזבר הרשות ( חתימה  �
 וחותמת) 

 � סופי וע"ג טופס הבקרה.�חתימת המתכנ� ע"ג ח �

 תעודת גמר (השלמה). �

 וצילו� המערכת .  AS-MADEאישור על הגשת תוכניות  �

 

  
  
  
 

  43�מ
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  מדינת ישראל'                                            חנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב    

  
  תארי*: _______________

  
  

  יקט משות*דו"ח מעקב אחר פרוי
  

  ____________________ מנהל הפרוייקט:
  

  ____________________    ש( הפרוייקט:
  

  _______________________  מס' חוזה:
  
  

  הרשויות המשתתפות:
  

  ההשתתפות %  ש( הרשות  מס'
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
  

  תשלומי( בפועל
  

  סה"כ  3רשות   2רשות   1רשות   
סכו( 
  ו(התשל

        

אחוז 
  ההשתתפות

        

  
  

  יש לשל( את החשבונות המפורטי( כדלקמ&:
  

  3רשות   2רשות   1רשות   סכו(  ש( הזכאי
          
          
          
          
  

  אחוז ההשתתפות לאחר תשלו( נוכחי:
  

  ההשתתפות הנדרש %  ההשתתפות בפועל %  ש( הרשות
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  מדינת ישראל'                                            טנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב    

  

 

  דו"ח ביצוע
  תארי*: _______________

  מפקח באתר/מנהל פרויקט �דו"ח ביצוע 
  

  : ___________מס' פרוייקט    ____________________ש� המזמי�:_____
  

    ש� הפרוייקט:_________________________
  

  תיאור הפרוייקט:____________________________________________________
  

  ש� הקבל�:___________________________
  

  שמות קבלני משנה מאושרי�:___________________________
  

  (הק� בעיגול)   לא  /       כ�ו תוכניות בקרת איכות טר� תחילת הביצוע:  הא� נערכ
  

  :___________________________      ש� המפקח
  

  :___________________________      מנהל הפרוייקט
  

  :___________________________    שמות המתכנני�
  

  :___________________________  ער* חוזה חתו� כולל מע"מ
  
  :___________________________    יי� ימי לוח ע"פ חוזהמנ
  

  :___________________________    תארי* צו התחלת עבודה
  

  :___________________________    תארי* גמר חוזי לסיו�
  

סה"כ עבודות חריגות מאושרות על ידי המתכנ� וגזבר הרשות (כולל 
  מע"מ):___________________

  
  גות מער* החוזה: __________________________העבודות החרי %
  

:   פירוט העבודות החריגות
_____________________________________________________  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

  
  (הק� בעיגול) כ� / לא  הא�  נער* באתר רישו� יו� יומי של יומני העבודה:

  
  (הק� בעיגול) כ� / לא    הא� הינ* נוכח באתר במש* כל מהל* הביצוע:

  
   (הק� בעיגול) כ� / לאהא� הקבל� הודיע למשרד העבודה על מינוי מנ"ע מאושר באתר: 

  
   (הק� בעיגול) כ� / לאספר הבטיחות: הא� העובדי� קיבלו הדרכת בטיחות וחתמו על כ* ב

  
  (הק� בעיגול) כ� / לא   הא� הקבל� מנהל פנקס עבודה בו מתבצע רישו� של כ"א:
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  הא� קיי� שילוט באתר בו מופיעי� ש� המזמי�, המתכנ�, מפקח,
  (הק� בעיגול)  כ� / לאמנהל פרוייקט, ש� קבל� בצירו� מספרי הטלפוני�: 

  
  (הק� בעיגול)  כ� / לא     ידי הקבל� הינ� בתוק�:הא� כל אישורי החפירה שב

  _______________________________  ציי� מאיזה גורמי� התקבלו האישורי� הנ"ל:
            _______________________________  

  
  קווי צינורות/ שוחות בקרה  א.

  (הק� בעיגול)  אספקת חומרי� ע"י המזמי�/ ע"י הקבל�  
  

  מ"א צינורות מסוג _____________ מתוצרת _________ לאתר סופקו _________  
  ____ מהיק� הצנרת.%� בעלי תו תק� ישראלי, המהווי� כ  

  
  לאתר סופקו __________ שוחות בקוטרי� _____________ מתוצרת _________  
  ____ מהיק� השוחות.%� בעלי תו תק� ישראלי, המהווי� כ  

  
  כ� /  לא    לצינורות : הא� נערכו צילומי טלוויזיה/רדיוגרפיה  
  (הק� בעיגול)                  

  
  הא� בוצעו מבחני� הידרוסטטי� לצנרת, מבחני בקרה אחרי�  

  כ� / לא              שבוצעו  :
  (הק� בעיגול)                  

  
  כ� / לא       הא� בוצעו מבחני� הידרוסטטי� לשוחות :  
  (הק� בעיגול)                   

  
  כ� / לא/ פורשדה או שווה ער*:  הא� בשוחות מורכבי� אטמי� מסוג איטוביב  
  (הק� בעיגול)                        

  
  כ� / לא  הא� הותקנו סרטי אטימה בי� השוחות מסוג איטופלס או ש"ע:  
  (הק� בעיגול)                  

  
  ___________  כמה פעמי� במהל* החודש נערכו סיורי פיקוח עליו� באתר :  

  
  

באישור המינהל לפיתוח תשתיות הפרעות בעבודה הגורמות להארכת לוח הזמני� (  
  ביוב): ________________________________________________________
_____________________________________________________________  

  
  לו"ז מעודכ�: __________________

  
  כ� / לא  הא� שירות שדה של יצר� הצינורות/שוחות בקרה ביקר באתר:  
  (הק� בעיגול)          צר� דו"חות שירות שדה)(נא ל  

  
  תחנות שאיבה  ב.

תיאור פרויקט התחנה וסוג החפירה/קרקע לביצוע הפרויקט: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
  

  כ� /לאהא� ביסוס הפרויקט נעשה ע"פ דו"ח יוע1 קרקע (הוראות ביסוס לפרויקט):   
  (הק� בעיגול)                             

  
  לא  כ� /                          תהו�:�הא� קיימת תוכנית להשפלת מי  

  (הק� בעיגול)                        
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  תיאור המשאבות:  
  יצר�: ______________________  
  ספיקה: ____________________  
  גובה הרמה: _________________  
  סוג ההתקנה: יבשה _____ רטובה _____ יבשה בתא רטוב ____  
  ______ מרסקת ______ דיזל גנרטור ______ מגוב מכני  

  
  __________________________________________  :  מתכנ� החשמל  

  
  __________________________________________  יצר� לוחות החשמל:  

  
  כ� / לא     הא� לוחות החשמל נבדקו טר� התקנת� על ידי מתכנ� החשמל:  
  (הק� בעיגול)                  

  
  כ� / לא    :  אושר ע"י המתכנ�מכני �הא� הציוד האלקטרו  
  (הק� בעיגול)                  

  
  כ� / לא               :      הא� אושר ציוד ש"ע ע"י המתכנ�  
  (הק� בעיגול)                  

  
  כ� / לא               :        הא� הוזמ� חיבור חשמל  
  (הק� בעיגול)                  

  
  

  ___________________  :  קשיי� בביצוע הגורמי� לשינוי בלוח הזמני�  
  _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________  

  
  _____________________________________________________________  הערות :
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  

  
  
  
  
  

                    ______________                   ____________________  
  מת מנהל הפרויקט            ש� וחתי        ש� וחתימת המפקח                   
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  מדינת ישראל'                                         ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות    
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  

 

  עותהצהרת העדר תבי
  

  נוסח אחיד
  

          
תארי�:                   

____________  
  

  לכבוד 
  

___________________  
  

  ___________________ ("המזמי�")
  
  

  א.ג.נ.,
  
  

  חוזה מס'                         הנדו& : 
  העדר תביעות �חשבו� סופי 

  
  

  __הריני להצהיר ולאשר בזאת, שהחשבו� שהוגש על ידי בתארי* ___________
פיקוח עליו�) בסכו� סופי של  �ואושר סופית ע"י כל הגורמי� (המזמי�, המפקח/המתכנ� 

(כולל מע"מ) (במילי�: _____________ 4 
 (4 _____________________________________________________________  

  מוסכ� עלי כחשבו� סופי לכל דבר.
  

תביעות כספיות ותביעות מכל סוג שהוא לסכו� הנני מצהיר, כי אי� לי ולא תהיינה לי שו� 
  הסופי הנ"ל ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"ל, אשר ביצועו הסתיי�.

  
אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במש* שנת האחריות, אשר מתחילה 

  מתארי* _______________ (מועד הוצאת תעודת גמר לפרויקט).
  
  

  רב,בכבוד                 
  
  

  : __________________ ש( הקבל&      חתימה + חותמת המזמי&
  

  : __________________  חתימת הקבל&         _________________   
  (ע"ג חותמתו)              ש( החות( ותפקודו
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                                      (שדה חובה)לוגו של הזכאי לתשלו(                   'אנספח י

����

  

  פרטי הזכאי לתשלו( 
  
  

                    ש� מלא של החברה  

  

         /ע.מ.מספר עוסק מורשה _____________________  מספר ח.פ.

  

  

          ש� מנהל החברה ובעלי זכות החתימה (נא לצר� אישור רו"ח) 

  

                    

  

                כתובת מלאה למשלוח הודעות לחברה 

  

  

  מספר טלפו� _______________________   

  

  מספר פקס.________________________

  

  דואר אלקטרוני ____________________

  

  

  סימול בנק ___________ מספר סני� _____________ מספר חשבו� בנק _____________

  

  __________________________________________________כתובת הסני�______

  

  צילו�  צ'ק של הזכאי ע� כתובית "מבוטל") 1  :(לטופס יש לצר�

  ) מס' עוסק מורשה2  

  ) אישור על ניהול ספרי�3  

  )) אישור מס במקור4  

  
  

        
  חתימה וחותמת של הזכאי         
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  מדינת ישראל    '                                    בנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  � אישור קבל& זוכה  �

  ______מספרנו:  
  
  ______תארי* :    

  לכבוד
_______________  
_______________  

  
  א.נ.,

  ________________________________הנדו&: 
  ______________________ : מכרז/חוזה מספר                                     

  
  להצעות שהוגשו ע"י המשתתפי� במכרז הנדו� הכי� המהנדס, __________________, 

  ממשרד ____________________, (מומחה הועדה, מכי� המכרז) טבלת השוואה.
  

על פי החלטת ועדת המכרזי� שנסתייעה בייעו1 משפטי, נית� למסור את העבודה לקבל� 
  בסכו� של __________ (כולל מע"מ).  ______________

  
אי� לנו הערות לגבי ההחלטה ולאחר אישור הנהלת הרשות נית� להכי� את מסמכי החוזה 

לחתימה ע� הקבל�. לאחר חתימת החוזה ולאחר קבלת כל האישורי� הנדרשי� על פי כל די� 
  באחריות המזמי� או מי מטעמו, יש להוציא צו התחלת עבודה. 

  
המסגרת התקציבית ובהתא� למסמכי המכרז, העבודה תנוהל ע"י מפקח מקצועי לש� שמירת 

(מהנדס ו/ או הנדסאי), המתמחה בפיקוח וניהול ביצוע, שילווה את הביצוע ברציפות, ויהיה 
  אחראי לרמה הנדרשת במפרט, ללא חריגות מהתקציב ומלוח הזמני�, כפי שנקבע בחוזה.

והלי הפיקוח חייבי� להיעשות, בתיאו� מקצועי בחירת מנהל הפרויקט/המפקח והסדרת נ
  עימנו, טר� חתימת חוזה הביצוע.

סמכות לאשר תוספות ו/או חריגות, ולכ� כל  אי�מסגרת התקציב חייבת להישמר. למפקח באתר 
בעיה, הכרוכה בחריגות מלו"ז ו/או תקציב, תובא קוד� כל לידיעת ובקרת הפיקוח העליו�, 

  מינהל לפיתוח תשתיות ביוב.בקציבי המהנדס ולאישור הנדסי ות
נא לדאוג לכ* שנקבל בכל ההקד� את החוזה המלא, חתו� ומבויל, צילו� הערבות הבנקאית 

  וצו התחלת עבודה.
למע� הסר ספק, נחזור ונדגיש כי לא יאושר תקציב נוס�, מעבר למתחייב מתוצאות המכרז. 

  דיקה.לתוספת חריגה לתקציב נדרש אישור מראש, לאחר דיו� וב
  

  בכבוד  רב                    
  

     אלכסנדר קושניר                           
  ראש המינהל                           

  
  :תפוצה פנימית            :העתק
  ד"ר גיורא אלו�   /התאגידהרשות / רשויות   מהנדס
  ורדה פינשטיי�           הרשותגזבר 

  אליזבט קשבי1       , המתכנ&____________
  יפית כה�,    

  _ מלווה הנדסי ומלווה הפרויקט_______
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  מדינת ישראל                                     ' גנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  רה למשק וכלכלהאישור התקשרות ע( הקבל& באמצעות החב

  
  לכבוד

  _________________                                                                   מספרנו : ________     
  תארי�  : _________

  א.נ.,
  ___________________  הנדו&:

  ______________מכרז/חוזה מספר:                                                           

  

קיבלנו את הודעתכ� בדבר התקשרות לביצוע העבודה בפטור ממכרז, באמצעות מכרז מסגרת 
שנער* על ידי גו� ציבורי (החברה למשק וכלכלה של השלטו� המקומי בע"מ) ושאושר ע"י שר 

  .1972 �לחוק הרשויות המקומיות (מכרזי� משותפי�), התשל"ב  9הפני� לפי סעי� 
ורה, מהווה אישור סופי ומוחלט מטעמכ� לביצוע� של כל התנאי� וההליכי� הודעתכ� האמ

  לחוק ברשויות המקומיות  9שנקבעו ע"י מנכ"ל משרד הפני� ב"אישור ההתקשרות לפי סעי� 
באישורו , כאמור 13סעי�  � 3/2002 �(מכרזי� משותפי�)" ופורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפני� מ

  .המצור� של יועצכ� המשפטי
  
  __________, הצעות שהוגשו ע"י המשתתפי� במכרז הלי* ההתמחרות הנדו� הכי� המהנדס, ל

  (מומחה הועדה, מכי� הטבלה), טבלת השוואה.ממשרד _______________________, 
  על פי החלטת ועדת המכרזי� שנסתייעה בייעו1 משפטי, נית� למסור את העבודה לקבל�,  

  כולל מע"מ). (ש"ח________ 6 ____בסכו� של ______________, 
  

נית� להכי� את מסמכי החוזה  המזמי&,אי� לנו הערות לגבי ההחלטה ולאחר אישור הנהלת 
לחתימה ע� הקבל�. לאחר חתימת החוזה וקבלת כל האישורי� הנדרשי� על פי כל די� באחריות 

  המזמי� או מי מטעמו, יש להוציא צו התחלת עבודה. 
יבית ובהתא� למסמכי המכרז, העבודה תנוהל ע"י מפקח מקצועי לש� שמירת המסגרת התקצ

(מהנדס ו/או הנדסאי), המתמחה בפיקוח וניהול ביצוע, שילווה את הביצוע ברציפות, ויהיה 
  אחראי לרמה הנדרשת במפרט, ללא חריגות מהתקציב ומלוח הזמני�, כפי שנקבע בחוזה .

  
ח חייבי� להיעשות, בתיאו� מקצועי בחירת מנהל הפרויקט/המפקח והסדרת נוהלי הפיקו

  עימנו, טר� חתימת חוזה הביצוע .
סמכות לאשר תוספות ו/או חריגות, ולכ� כל  אי�מסגרת התקציב חייבת להישמר. למפקח באתר 

בעיה, הכרוכה בחריגות מלו"ז ו/או תקציב, תובא קוד� כל לידיעת ובקרת הפיקוח העליו�, 
  נהל לפיתוח תשתיות ביוב.מיבהמהנדס ולאישור הנדסי ותקציבי 

נא לדאוג לכ* שנקבל בכל ההקד� את החוזה המלא, חתו� ומבויל, צילו� הערבות הבנקאית 
  וצו התחלת עבודה.

למע& הסר ספק, נחזור ונדגיש כי לא יאושר תקציב נוס*, מעבר למתחייב מתוצאות המכרז 
  דיו& ובדיקה.    (הלי� ההתמחרות). לתוספת חריגה לתקציב נדרש אישור מראש, לאחר 

  
  בכבוד  רב,      

  
  אלכסנדר קושניר                                          

  ראש המינהל                                  
  :תפוצה פנימית                    :העתק
  ד"ר גיורא אלו�                             הרשות  מהנדס
  ורדה פינשטיי�                  הרשותגזבר 

  אליזבט קשבי1                              המתכנ& _________,
  יפית כה�                    

  מלווה הפרויקט ____________,                         
  ומלווה הנדסי
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  מדינת ישראל                                     ' דנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  תחזית תזרי( מזומני( לפרויקטי( במילת"ב

  4)(הסכומי� הינ� באלפי 
  תארי*: ____________

  
מס' 

  פרויקט
ש� 

  הפרויקט
חוזה 
קבל� 

לל כו
  מע"מ

צו 
התחלת 
  עבודה

  אומד�
(*)  

שול� 
 עד כה
כולל 
  מע"מ

יתרה 
 לתשלו�

כולל 
  ע"ממ

  יתרה  )שנה( תחזית פריסת מזומני�
רבעו� 

1  
רבעו� 

2  
רבעו� 

3  
רבעו� 

4  
רבעו� 

5  
רבעו� 

6  
  (א� יש)

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

  
  

  _________ש�, תפקיד וחתימה* ________________
  

בפרויקט אשר אי� בו מנהל פרויקט, יערו* את התחזית המפקח ו/או מהנדס 
  הרשות/תאגיד/החברה המנהלת

  
  

  הערות:
  העמסות, על חוזה הקבל� ללא מע"מ. 40%האומד� כולל תוספת של * 

  התשלומי� עד כה הינ� בפועל, לכל הספקי�, כולל מע"מ.
רבעוני� קדימה (ויתרה,  6� בפרוייקט בפריסה ל תחזית פריסת המזומני� הינה לכלל הספקי�

  א� תיוותר), כולל מע"מ
  )20/12, 20/9, 20/3בכל חודש שלישי ( 20� עד ה –יש להעביר תזרי� מעודכ� לכל הפרויקטי� 
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  מדינת ישראל  '                                       טונספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  
  

  תארי*:_____________                                                     
  

  

  טופס הגשת חשבו& ממוחשב (דוגמא)
  

מס' 
  סעי*

כמות   יח'  תאור
  חוזה

כמות   מחיר
  נוכחי

כמות 
  מצטברת

סה"כ 
  מצטבר

אחוז 
  ביצוע

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

                

  
  

  
  03�6369769,   פקס:  03�6369710,  טלפו& 61203 �אביב �תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 



 

  

168

  

  מדינת ישראל  '                                           זטנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  
  

  ארי*:_____________ת                                                     
  

  מופיע ג( בכר� ב' במסגרת "טופס החוזה"
  
  

  מוס� לטופס חוזה מס' ______________
  
  

  תנאי חוזה
  
  

  סעי� מס'    
  

      1.10    כולל מע"מ 5%הערבות לביצוע  סכו�  .1
  
  2.30    סכו� מינימלי של ביטוח צד שלישי  .2
  

  4 250,000        פיצויי� על פגיעה באד� אחד  א.  
  

  ויי� על פגיעות באנשי�פיצ  ב.  
  4 1,000,000          הנגרמות באירוע אחד    

  
  פיצויי� על נזק לרכוש הנגר�  ג.  
  4 1,000,000            באירוע אחד    

  
  סכו� מצטבר של פיצויי� לכל  ד.  
  ללא הגבלה            תקופת הפוליסה    

  
  שהות להתחיל בעבודה לאחר מת�  .3

  ימי לוח 10    2.45        פקודת העבודה לכ*  
  
  2.45      תקופת זמ� להשלמת העבודה  .4
  
  יו� פיגור4/ 2,000    2.51    )קבוע מראשהקנס בגי� פיגורי� (סכו�   .5
  
אלא א� אחת שנה   2.55תקופת הבדק מתו� הפרויקט כולו                            .6

  אחרת נאמר
  
  סכו� הערבות לתקופת האחריות  .7
  
  ר' נוסחה    2.73      � מינימלי של תשלו� ביניי�סכו  .8
  
  + מע"מ 5%              דמי עכבו�  .9
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  מדינת ישראל                                           ז"ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  
  עבודהצו התחלת 

  
  לכבוד

  (ש� הקבל�)
________________  

  
  א.נ.,

  
  ביצוע ....................................... (ש( הפרויקט)הנדו�: 

  מכרז/חוזה מספר .......................
  
  

ימי� מיו� קבלת צו  10הנ* מתבקש בזאת להתחיל בביצוע העבודה נשוא החוזה תו* 
  התחלת עבודה.

  
  יצוע הפרויקט הינו ................ ימי� קלנדריי�.מניי� הימי� לב

  
  ע"פ החוזה שנחת� עמ* עלי* לסיי� את העבודה לא יאוחר מיו� ................

  
הנ* מתבקש להגיש לידי המפקח/מנהל הפרויקט לוח זמני� בשיטת גאנט לביצוע העבודה 

  * הביצוע.המתפרס על פני כל תקופת העבודה בצירו� אבני דר* חשובות במהל
  

  ......................... פו�טל מחברת ................ המפקח בפרויקט הנ"ל הינו ........................
  

  ............................. פו�מנהל הפרויקט הינו ........................ מחברת ....................... טל
  

  ....................... פו�................ ממשרד ....................... טלמתכנ� הפרויקט הינו מר ........
  

  בכל שאלה שתתעורר במהל* הביצוע עלי* לפנות ישירות אל מפקח הפרויקט.
  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
................................  
  מהנדס הרשות/תאגיד

  
  העתק:

  
  .מפקח ..................................

  
  מנהל פרויקט .........................

  
  מתכנ� ...................................

  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
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  ראלמדינת יש                                          י"חנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  
          

  לכבוד
  אלכסנדר קושנירמר 

  ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
 משרד התשתיות הלאומיות      

  
  

  פי די& לביצוע העבודה � הצהרה על קיו( האישורי( הנדרשי( עלהנדו&: 
  מכרז/חוזה מספר ____________

  
  

ית� להתחיל בביצוע העבודות במסגרת הפרויקט ושהתקבלו כל האישורי� הריני לאשר כי נ
פי די� לביצוע הפרויקט �הנדרשי� לפי תנאי מסמכי מכרז / חוזה ומפרט כללי(כר* א') ועל

ולהוצאת צו התחלת עבודה לקבל� הזוכה לרבות האישורי� שלהל� המאומתי� בחתימת היוע1 
  .1המשפטי של הרשות המקומית/התאגיד

  
  תק אישורי� מהגורמי� המוסמכי� בדי� לקיו� זכויות קנייניות בקרקע;הע (  )
אישורי� המעידי� על קיומה של תב"ע מאושרת הכוללי� מספר תב"ע ואת תארי*  (  )

 של התב"ע; קבלת התוק�

 העתק היתר בניה לביצוע הפרויקט ולהקמת המתק�; (  )

 � רצ"ב( � טופס חתו� "מחויבויות הרשות המקומית במסגרת אישור סיוע מהמדינה (  )
 .נספח י"ט")

  

לאור האמור לעיל ולאישורי� שצורפו על ידי המזמי�, אבקש* לאשר הוצאת צו התחלת עבודה  

  לקבל� הזוכה.

  
  

  
  
  

        
             

_______________            ________________  
      

  היוע1 המשפטי                 ראש הרשות המקומית/תאגיד המי� והביוב    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
  Vלסמ�  1
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  מדינת ישראל                                          י"טנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  
          

  
  נספח א' לכתב התחייבות מס' ___________

  ' הלוואה ________________________מס

  נושא ההלוואה ______________________

  לכבוד
  אלכסנדר קושנירמר 

  ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
 משרד התשתיות הלאומיות      

  
  מחויבויות הרשות המקומית/תאגיד המי( והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינההנדו&: 

  
  ביוב (להל�: הרשות) מצהירה ומתחייבת כדלקמ�:הרשות המקומית/תאגיד המי� וה

  
"הסיוע")  –לפעול להקמה, תפעול ותחזוקה נאותי� של נושא ההלוואה ו/או המענק (להל�  .1

 תו* מניעת נזק לאד�, לרכוש ולסביבה; 

  

לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להבטיח את שלמות המערכת והמתקני� נושאי הסיוע  .2
עול� השוט� לרבות תיקונ�, החלפת� וחידוש�, כ* שישמשו על חלקיה, תחזוקת� ותפ

 למטרת� המקורית;

  
מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז לנושא הסיוע, לבטח את הנכסי� והעבודות המהווי�  .3

 חלק מנושא הסיוע לפי הנהוג בתחו� תשתיות הביוב משלב ההקמה;

  
ושר אחרת על ידי המדינה, להיות הבעלי�/המחזיק של נושא הסיוע (המתק�), כל עוד לא א .4

  שינוי בעלות/אחזקה ידרוש אישור המדינה.
  

המינהל לפיתוח תשתיות  �כי הסיוע מהמדינה לרבות באמצעות משרד התשתיות הלאומיות  .5
ביוב, אי� בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המדינה במישרי� או בעקיפי�. הרשות מוותרת על 

ותשא במלוא האחריות לרבות בכל הקשור  כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המדינה
 לתביעות קבלני� וספקי שירותי� בקשר לנושא הסיוע.

 

מובהר כי לא יינת� סיוע נוס� לשיקו� נושא הסיוע, בא� נגר� כתוצאה מכשל בתפקוד או  .6
העדר תחזוקה ותפעול נאותי� או כתוצאה ממעשה בזדו�, רשלנות או פזיזות של הרשות, 

 , אלא במקרי� חריגי� שיאושרו לאחר בדיקה. עובדיה או מי מטעמה

  
במידה ונדרש תקצוב נוס� להשלמת הפרוייקט כתוצאה מהתנהלות לקויה של הרשות,  .7

מובהר בזאת כי הרשות מחויבת להשלמת המימו� ממקורותיה היא ואי� המדינה מחויבת 
 במת� סיוע נוס� מעבר לסיוע שאושר על ידה לצור* השלמת הפרויקט.

 

  : הרשות/התאגיד על החתו(
  [חתימת מורשי חתימה]

  
  
  
  

  
  
  

  03�6369769,   פקס:  03�6369715,  טלפו& 61203 �אביב �תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 


