
 
 

 

שדרוג פיתוח ו
  וביוב  מיםקווי 

  בתחום התאגיד
 

 מכרז מס' 
 2/2021 

 

 רות כל הזכויות שמו

 .   ים והביוב מעיינות זיו בע"מתאגיד המ ל ש  ומסמך  זה הוא קניינ
אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש כלשהו,  

 , אלא לצורך השתתפות במכרז זה. תאגידמהתב   ללא קבלת אישור מראש ובכ
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 כללי  -תנאי ניהול המכרז 
 

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

  התאריכים  הפעילות

 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט  

 

4/6/2021 + 11/6/2021 1.1 

 21/6/2021 החברה.  סיור הקבלנים יצא ממשרדי  

 12:00בשעה 

1.2 

מאת   הבהרה  שאלות  יקבל  המכרז  עורך  בו  אחרון  מועד 

 המציעים. 

23/6/2021 

 12:00עד השעה  

1.3 

תיקונים   הבהרות,  לשאלות,  מענה  לפרסום  האחרון  המועד 

 ושינויים במכרז. 

27/6/2021 

 12:00עד השעה  

1.4 

 להגשת ההצעות לתיבת המכרזים  האחרוןהמועד 

תיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בקניון כוכב  וגשו לות י ההצע
 הצפון, דרך האלוף עוזי נרקיס במעלות תרשיחא.  

4/7/2021 

 12:00עד השעה   

1.5 

המועד    4 תוקף ההצעה  מן  חודשים 

הצעות   להגשת  האחרון 

 לעיל.    1.5כאמור בסעיף 

1.6 

 1.7 4/10/2021 תוקף ערבות לקיום הצעה 

 
בין   סתירה  של  הנבמקרה  במסמכי המועדים  המצוינים  מועדים  לבין  שלעיל  בטבלה  קובים 

 המכרז, יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
 

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

 
 א. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהי

 
והוא אינו בא להכשיר את  מובהר   נעשה לצרכי הנוחות בלבד,  בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" 

 מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 
 

החברה:   של  האינטרנט  מאתר  תשלום  ללא  להורדה  ניתנים  המכרז  aayanotwww.m-מסמכי 
 v.comzi    מציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז, שלא באמצעות אתר האינטרנט כאמור

( כנגד תשלום  Hard Copyאלא בעותק קשיח  יוכלו לקבלם במשרדי החברה  ע"י החברה  ( שיופק 
של   עלות    500בסך  את  מהווה  זה  סכום  כי  מובהר  יוחזרו.  שלא  חדשים(  שקלים  מאות  )חמש   ₪

 המכרז.  הדפסת מסמכי
 
משתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה, ולהחזיר  ה

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

 
 
 
 
 
 

http://www.maayanot-ziv.com/
http://www.maayanot-ziv.com/
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 2/2021כרז פומבי מס' מ
    י ביוב בישובי התאגידושיקום קופיתוח ו

 

מעיי  .1 והביוב  המים  )להלן:  נות  תאגיד  בע"מ  הצעות  "התאגיד"זיו  בזאת  מזמין   )
 . שובי התאגידיוי ביוב ביושיקום קפיתוח ולביצוע   מקבלנים

תאגידים   .2 או  יחידים  במכרז  להשתתף  ביום  רשאים  העומדים  בישראל  כדין  הרשומים 
ההוראות   במסמך  המפורטים  במכרז,  העמידה  ותנאי  הסף  תנאי  בכל  ההצעות  הגשת 

וביוב סימול   לקבלנים בעלי סיווג  עדתמיו  ההזמנה  למשתתפים. בענפים ראשיים מים 
על פי המרשם המתנהל בידי    לפחות, ובעל תוקף בעת הגשת ההצעה,2בסיווג כספי ב  260

 לנים. רשם הקב
 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות התאגיד שברח' דרך האלוף עוזי נרקיס מעלות  .3
)₪  ות חמש מא  )במילים:  ₪  500תרשיחא, תמורת   יוחזרו בשום ( בתוספת מע"מ  שלא 

לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, ,  15:00  -  08:00ה' בשעות  -(, בימים א'מקרה ניתן 
 בטרם רכישתם. 

ייערך   .4 , טלפון לבירורים: במשרדי התאגיד  12:00בשעה    21/6/2021ביום  סיור קבלנים 
04-9579400 . 

חובה .5 הינה  הקבלנים  בסיור  אשר  ההשתתפות  משתתף  ה,  יו לא  לא  במפגש  כל שתתף 
 להגיש את הצעתו למכרז.  

₪(   מאתיים אלף ₪ )במילים:    200,000נקאית בסך  על המשתתף לצרף להצעתו ערבות ב .6
 )כולל(.    4/10/2021להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בתוקף עד יום 

במסמך .7 שפורטו  והאישורים  המסמכים  שאר  ואת  המכרז  לתנאי  בהתאם  ההצעות   את 
  ראות למשתתפים, יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במזכירות התאגיד ההו

ציון   נושאת  סגורה  ליום    "  2/2021מס'  מכרז  "במעטפה  עד    בשעה   4/7/2021בלבד 
12:00 . 

במניין  ייכללו  ולא  ייפסלו  לעיל  הנקובים  והשעה  המועד  לאחר  שיימסרו  מסמכים 
   מסמכי המכרז שיידונו על ידי התאגיד.

התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, יהא  ן  אי .8
 התאגיד רשאי לחלק את העבודות בין קבלנים שונים. 

"הצ  .9 בלשון  השימוש  כי  בזאת  בא מובהר  אינו  והוא  בלבד,  נוחיות  לצרכי  נעשה  עה" 
 רזים. המכ להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני

להוראות   .10 בהתאם  המכרז  משתתפי  עם  מו"מ  לנהל  הזכות  את  לעצמו  שומר  התאגיד  
  הדין.  

 
 בכבוד רב,                

   תאגיד מעיינות זיו
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 בע"מ   מעיינות זיו
 

 בתחומי התאגיד וביוב  מיםשדרוג קווי 
 

 2/2021מכרז פומבי מס' 
 

   םתוכן ענייני
 

         : מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים ':ך אמסמ . 1
 

 הצעת משתתף למכרז       : 1טופס  
 

   מכרזהצעה לנוסח כתב ערבות בנקאית ל :     2טופס  
   
 תנאים כלליים    -כתב כמויות ומחירים   : 3טופס  

 
  אישור עו"ד  :    4טופס  

 
 ות הצהרה ואישור רו"ח על הכנס : 5טופס  

 
   תצהיר העדר הרשעות  :    6טופס  

 
 דף מידע  : 7טופס  

 
 טופס ביקורת מסמכים  : 8טופס  

 
    

 התקשרות.  חוזה  מסמך ב':   .2
 

 נוסח ערבות בנקאית.  - '    נספח א
 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן.  -    נספח ב'
 אישור על קיום ביטוחים.  -   1נספח ב' 
 הצהרת הקבלן.  -    2נספח ב' 

 תעודת השלמה.  -     ג' פחנס
 הוראות בטיחות.  -     נספח ד'
 הוראות תשלום.   -    נספח ה'

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

 המפורטים בחוזה. 
       המפרט הטכני המיוחד  - ז'נספח 

   בוטל -   נספח ח' 
 הצעת הקבלן.  -  ספח ט'נ

 כתב כמויות.   -    נספח י' 
 .  רשימת תכניות -   נספח יא'
 פרוטוקול מסירה.  -   נספח יב'
 הצהרה על חיסול תביעות   - נספח יג'

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

 ך ממסמכי המכרז. סמאו בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מ
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 מסמך א'

 בע"מ  ת זיו מעיינו
 שדרוג קווי מים וביוב בתחומי התאגיד 

 2/2021מכרז פומבי מס' 
 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 
 

 מהות המכרז  .1

מים  לשדרוג קווי  לעבודות    הצעות"( מזמינה בזה  החברהמ )להלן: ""בע   מעיינות זיותאגיד   .1.1
התאגיד    ביובו ובתחומי  לתנאי  "הובהתאם  )להלן:  המכרז  מסמכי  או   העבודהראות   "
 "(.העבודות"

 שיעמדו לרשות התאגיד. ודה תתבצע בשלבים, בהתאם לתקציב השוטף העב .1.2

 .  העבודות, בשנה נוספת ו/או לא לבצע את שמורה האפשרות, לדחות, את הביצועלתאגיד  .1.3

ה  .1.4 וחוזה ההתקשרות  יהיו עפ"י תנאי המכרז  על  מצתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז  "ב 
 פרד ממסמכי המכרז. נספחיו והמהווה חלק בלתי נ 

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

 תנאי סף  להשתתפות במכרז   .2

ההצ הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  התנאים  עו רשאים  בכל  במכרז  ת 
 ורטים להלן:המצטברים המפ 

 

הנדסה   .2.1 לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  הקבלנים,  בפנקס  כדין  הרשומים  קבלנים 
ה סימול    סיווג  ,1969  -תשכ"ט  בנאיות,  וביוב  מים  ראשיים  ב  260בענפים  כספי    2בסיווג 

 . לפחות

מוכח  המשתתף   .2.2 קודם  וניסיון  המלצות  )  במשךבעל  שקדמו    יםהשנ   (5בחמש  האחרונות 
המכ פרסום  עבודות  רז,למועד  זה   בביצוע  מכרז  נשוא  לעבודות  והיקפן  במהותן     דומות 

 "(. בעל ניסיון)להלן: "

עבודות    3( השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז לפחות  5המשתתף ביצע בחמש ) .2.3
מסוג צנרת  מ  HDPE  ,PVC  בהנחת  פחות  לא  של  מסוג   200  -בקטרים  וצנרת  לדה  פ  מ"מ 

   מים וביוב ו/או רשות מקומית. אגידי  עבור ת  6" -בקוטר שלא יפחת מ 

 לעיל, ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:  2.3 -ו  2.2לעניין פסקות   .2.4

מניות  ה (א) בעל  או  בו  שותף  או  בו  מנהל  או  בו  חבר  אשר  תאגיד,  הינו  משתתף 
 הינו בעל ניסיון.  -מהבעלות בו  30%-המחזיק ב 

  -ב בר או שותף או בעל מניות המחזיק  תף הינו יחיד, אשר היה מנהל או חשתהמ (ב)
 הינו בעל ניסיון.  -מהבעלות בתאגיד  30%

בעלי   (ג) היו  יותר  או  אחד  אשר  תאגידים,  מספר  של  התאגדות  הינו  המשתתף 
 ב' לעיל.-ניסיון, לרבות ניסיון מכוח האמור בפסקה א'

נה  ימת את התנאי האמור בסעיף זה נתו קיהחלטה על כך שעבודה קודמת מקיימת או לא מ  .2.5
ציע אשר יש לו ספק ביחס לעמידת עבודה קודמת שלו  לשיקול דעת מוחלט של החברה. מ

לנכון, להגיש לחברה בקשה  לפרה אלו  ףסבתנאי   הוא מוצא  רולינג, במסגרת  -, רשאי, אם 
  הליך שאלות תשובות של המכרז.

 .  1976-פים ציבוריים, תשל"וגובעלי כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  .2.6
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אמציע .2.7 בנקאית,  ים  ערבות  להצעתם  צירפו  בדיוק  שר  מסמכי  בנוסח  להוראות  בהתאם 
 המכרז.

   .קבלנים מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים, כולל סיור .2.8

 

 מסמכי המכרז  .3

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

 סים המצורפים אליו. אי המכרז והוראות למשתתפים, והטפתנ   - מסמך א' א.
 

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   - מסמך ב' ב.
 

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

 

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

 מסמכי המכרז  .4

החברה:   של  האינטרנט  מאתר  תשלום  ללא  להורדה  ניתנים  המכרז  www.maayanot-מסמכי 
 mcoziv.  אינטרנט כאמור  מכי המרכז, שלא באמצעות אתר המציעים אשר יבקשו לקבל את מס

( שיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם במשרדי החברה כנגד תשלום  Hard Copyאלא בעותק קשיח )
זה מהווה את עלות    500בסך של   כי סכום  יוחזרו. מובהר  )חמש מאות שקלים חדשים( שלא   ₪

 הדפסת מסמכי המכרז. 
 

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי מכי המכרז  לגרוע מן האמור בכל מקום אחר במסי  מבל .5

 (: בחתימתו המכרז שעליו להגישם חתומים

הקבלנים  אישור   .5.1 מרשם  לפי  תקף  רישומו  קבלניםבדבר  רישום  הנדסה   חוק  לעבודות 
סימול      1969-תשכ"ט  בנאיות, וביוב  מים  ראשיים  בענפים  כספי    260סיווג   2בבסיווג 
 לפחות.

לפי   .5.2 בתוקף  ע אישורים  תשל"ו  סקאותחוק  ציבוריים,  רואה   ,1976-גופים  מורשה,  מפקיד 
 חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  .5.3

 . כמפורט בתנאי המכרזלהצעה ערבות  .5.4

 מורשה. עוסק כך שהמציע רשום כל ממנהל המכס והבלובתוקף אישור שנתי  .5.5

 למסמכי המכרז.  4טופס עו"ד בנוסח המצורף כור איש .5.6

  2.3  -ו  2.2כמפורט בסעיפים  הצהרת המשתתף בדבר היותו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח,   .5.7
 למסמכי המכרז.  5טופס , בנוסח המצורף כלעיל

   

 היקף העבודות שבוצעו.  וטהמלצות על ביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז, תוך פיר  .5.8

על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק  ,  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי .5.9
וחוק שכר    1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .6טופס , בנוסח המצורף כ1987-מינימום, התשמ"ז 

  .7ס טופ"דף מידע", לפי הנוסח המצורף כ .5.10

וכן   .5.11 ו/או  כל ההבהרכל מסמכי המכרז  העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל ות 
המציע ידי  על  חתומים  המציעים,  מפגש  סיכום  וכן  הקבלנים  סיור  פרוטוקול  בכל    שיהיו, 

 . עמוד ועמוד

 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5.12

http://www.maayanot-ziv.com/
http://www.maayanot-ziv.com/
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 עה צהההגשת  .6

  כן את יתר ורישות ותנאי המכרז,  את הצעתו, בהתאם לד  להפקיד במסירה אישיתעל המציע   .6.1
על   לו  שנמסרו  המכרז  הממוקמת  ידי  מסמכי  המכרזים  בתיבת  סגורה,  במעטפה  החברה, 

שדרוג מכרז  . על המעטפה יצוין: "12:00בשעה    4/7/2021מיום  במשרדי החברה לא יאוחר  
בתחומי   וביוב  מים  פומבי  -  גידהתאקווי  המציעים    ומתלתש  ."2/2021'  מס  מכרז    –לב 

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

 על דרישות המכרז. נה עו משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו .6.2

ד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה  ע לקבל, במעמבאחריות המצי
 והמועד בהם הוגשה. 

המציע חייב להגיש את הצעתו לגבי כל הסעיפים המבוקשים, אלא אם נקבע במפורש אחרת  .6.3
 במסמכי המכרז. 

ב'ל  נספח ט',  "הצעת הקבלן" .6.4 )על גבי חוברת  סח  נו  -  בשני עותקים, תצורף  מסמך  מקורי 
 . בכל מקרה של סתירה יהיה הנוסח המקורי הקובע.  צילומיעתק המכרז(, וה

הכמויותב .6.5 ככתב  המצורף  י',  והמחיר    נספח  היחידה  מחירי  את  המציע  ימלא  ב',  למסמך 
לציין   המציע  על  עבודה.  פרק   / סעיף  לכל  ט'הכללי,  נספח  גבי  הכללי  על  הסכום  את   ,

 לא מע"מ. ביחס לעלות הכוללת של המכרז, ל ידועל בהצעתו, שמוענק  

מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה   .6.6
כפי שמופיעים בכתב הכמויות. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות בהם בכתב 

 קומפלט. דת עבוהכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל 

עלויות הנקובות באומדנים התקציביים,  ינו רשאי להציע תוספת למובהר בזאת, כי המציע א 
 אלא הנחה בלבד.   

כולם   .6.7 חתומים  להיות  חייבים  מנספחיו  אחד  וכל  המכרז  ועמודמסמך  עמוד  ידי    בכל  על 
 מורשה החתימה של המציע.

המכר .6.8 במסמכי  שנכלל  כפי  ההצעה  מסמך  את  למלא  המציע  בעל  בהדפסה.    כתבז  או  ברור 
 לת ההצעה. ים או הוספות עשויים להביא לפסימחיקות, שינוי

המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין   .6.9
כל הנדרש במסמכי המכרז, המפורטים, בטופסי המכרז ובנספחיהם, בגין הטובין לרבות, אך  

החלקים ו/או העזרים  או המוצרים ו/או התפוקות ו/או  /ם וותילא רק: העבודה ו/או השיר
התוכנו ו/או  ו/או  עבודה  שכר  כל  וכן  ימכרו  ו/או  יסופקו  ו/או  שינתנו  החומרות  ו/או  ת 

סוציאליות ו/או פיקוח ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או הובלה ו/או ביטוח ו/או האחריות ו/או  
כ וכן  הסעות,  מלאי,  ביגוד,  בטיחות,  האביזרי  וההיטלים,  מיס ל  האגרות  המכסים,  ים, 

במועה בתוקף  אשר  והעקיפים  חומרים, ישירים  ובנוסף  למכרז  הצעות  להגשת  האחרון  ד 
השירותים ו/או    -חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה להספקת הטובין   

ולו  יח  אשרהמוצרים ו/או התפוקות נשוא המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל או תשלום  
ה דין אף אם  פי  על  עריכת העל הספק,  למועד  מאוחר  במועד  ו/או ההתקשרות  וטלו  מכרז 

 מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת.   

ההוצאות .6.10 כל   ואת  החומרים  העבודה,  כל  את  תכלול  המציע  של  לרבות   ההצעה  והרווח, 
במסמכי המכרז.  רת אח  ורש, אלא אם כן  צוין במפ3טופס  מסים, היטלים וכו', כמפורט ב

 ל מע"מ. ההצעה לא תכלו 

לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה, בדק   1טופס  המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כ .6.11
והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע  

 העבודות נשוא המכרז. 

ישות משפטית אח .6.12 ידי  על  תוגש  בהצעת המשתתף  במכרז,   לבדת  הנדרשים  וכל המסמכים 
 יווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.לל הערבות הבנקאית, הניסיון והס כו
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תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז.  .6.13
יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדר לוודא מראש עם מבטחיהם את  ל . כשיםעל המציעים 

ובתוך המועד שנקבע  יש להעלות במסגרת פניה להבהרות  הסתייגות לגבי דרישות הביטוח  
 לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. 

הכלולים   .6.14 לדרישות,  או  לתנאים  שינויים  או  הוספות  התניות,  הסתייגויות,  כל  להגיש  אין 
או    צעה, הכוללת הסתייגויות, תוספותל הל כבמסמכי המכרז. החברה תהיה רשאית לפסו

הכלולים במסמכי המכרז, או לחילופין, להתנות את שקילת    שינויים לתנאים או לדרישות,
ההצעה בהסרת ההסתייגויות, התוספות או השינויים, תוך פרק זמן, שייקבע  ע"י החברה.  

ות או כל  שמע ו מהחברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות או ד
 ך המכרז. כל הדרישות המפורטות במסמכי הליהצעה שאינה ממלאת אחר 

 
 תערבויו .7

בנקאית   7.1 ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  במכרז  משתתף  ,  מותנית  בלתימקורית  כל 
ישראלי, בנק  של  המצורף   אוטונומית,  לטובת    2טופס  כ  בנוסח  המכרז  לתנאי 

של   בסך  ול )ל [ אלף  תיםמא ]במילים:    ₪  200,000החברה,  "עיל  או    "הערבותהלן: 
   .("רבות הבנקאיתעה"

 

בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.   7.2 לעמוד  חייבת  בעה  קהערבות הבנקאית 
החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם  

ם  יעיתשומת לב המצ   תהיה החברה רשאית לפסול את אותה הצעה. לאמור לעיל,  
   דין.פי -ג ותג בנוסח הערבות וזאת עלצורך להקפיד הקפדה יתרה על כל תל

 

הארכת תוקף  את  לדרוש  החברה רשאית    4/10/2021עד ליום  היה  י הערבות  תוקף   7.3
 להאריך  יהיה חייב במקרה כזה  חודשים נוספים והמציע  (4)  ארבעה  ערבות למשךה

 .  הערבות את תוקף
 

רשא  7.4 להגיש אהחברה תהא  לית  כל אימת שהמשתתף  ת הערבות  יעמוד  פירעון  לא 
תקנות  לפי הוראות  אחר  מתאים  או בכל מקרה    על פי תנאי המכרזבהתחייבויותיו  
 .ועל פי כל דיןחובת המכרזים 

 

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין   7.5
ולא   במכרז,  הזוכה  לבין   מהחברה   לאח  60  -יאוחר  בדבר  ימים  החלטה  קבלת  ר 

 במכרז.  הזוכה
 

 תוקף ההצעה .8

ארבעה   במשך  בתוקף  תהיה  תוקף  4)  ההצעה  הצעות.   להגשת  האחרון  מהמועד  חודשים   )
 ( חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה.  4) ההצעה יוארך בארבעה

 
  סיור קבלנים /מפגש מציעים .9

ר  , בחדנקודת המפגש: משרדי החברה   . :0012בשעה    21/6/2021ביום  מפגש מציעים יתקיים  
 . יבות של התאגידהיש

 

ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר  
 לא ישתתף במפגש המציעים, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו. 

 
   הבהרות ושינויים . 10

המכרז   10.1 מסמכי  את  שרכשו  שאלותמשתתפים  להפנות  בכתב    רשאים  הבהרה 
יאוחר    לחברה, -04וזאת באמצעות פקס מס'    12:00שעה    23/6/2021  ום מיעד לא 

החברה  9575808 במשרדי  הפקס  קבלת  את  לוודא  המציעים  באחריות  באמצעות  . 
 , אלונה. 04-9579400טלפון מס' 

 

לשאלות הבהרה של    27/6/2021ליום  החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה, עד   10.2
לענות  לעיל  אמורמשרדיה בכתב כתפים במכרז שיתקבלו בהמשת לנכון  , ושמצאה 
להגשת  עליהן מועד  להארכת  עילה  יהווה  לא  החברה  מצד  תשובות  קבלת  אי    .

 ההצעות.  
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רשאית 10.3 ה  -  החברה  למכרזעד  הצעות  להגשת  האחרון  שינויים    -  מועד  להכניס 
 המשתתפים.  מתה או בתשובה לשאלות ותיקונים במסמכי המכרז, ביוז

 

ל 10.4 והבהרות  בכתשובות  לחברה  שהופנו  מפגש  שאלות  במסגרת  שיימסר  המידע  תב, 
המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב 
עפ"י   המכרז,  מסמכי  את  שרכש  מי  לכל  בדוא"ל  ו/או  רשום  בדואר  ו/או  בפקס' 

ו/א הפקס'  שצימספר  הדוא"ל  /או  המען  בעת  ו  המציעיםין  באחריות  .  מפגש 
   ים, ככל שהיו. ינט בל החברה כי קיבלו את כלל העדכונים הרלעים לבדוק מוהמצי

 

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

 הנדרש.  מולאים, ככל הם חתומים ומ ידי המציע להצעתו, כש  יצורפו על
 

 בחינת ההצעות  . 11

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל   11.1
חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.  

 לגרום לפסילת ההצעה.מחירים בלתי סבירים עלולים 
 

פי כל דין,  -על  מכרזים לתקן טעות סופר בהצעותמבלי לגרוע מסמכותה של ועדת ה 11.2
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי  מובהר כי  

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי  
בגוף   תוספת  לואו  במכתב  ובין  אחרת,  המסמכים  דרך  בכל  או  לגרום ואי    עלולים 

 ה. לפסילת ההצע 
 

  ה חברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה 11.3
 הזוכה.  

 

הבהרות   11.4 ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  החברה 
השלמות  נוספות   הו/או  רצונה  ההצלשביעות  פתיחת  לאחר  גם  מנת  מלא  על  עות 

חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו,    י הסף,ו בתנא עמידת   משתתף,לבחון את ה
לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב    במסגרת שיקוליה, כאמור.

 כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו. 
 

וכושרו של המשתתף    ו נותת בחינת ההצעות את אמי רשאית לבחון במסגר  החברה 11.5
 זה המוצע ואת ניסיונו. לבצע את החו

 

וכו',   11.6 החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים 

במכרז   להחלטה  קודם  המכרז,  מסמכי  דרישות  את  תואמים  שאלה  לוודא  כדי 

 . וכתנאי לזכייה בו

דה לבחירת  במסגרת שיקוליה של הועהאמור לעיל מובהר כי    מבלי לגרוע מכלליות 11.7
 עדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: וכה תשקול הוהז

והמעשי   א.  המקצועי  והניסיון  המוניטין  זה  ובכלל  המשתתף  של  ניסיונו 
שיהא   מידע  כל  עפ"י  וזאת  בעבר,  דומות  עבודות  ביצוע  במהלך  שצבר 

 הליכי בחירת הזוכה. קיים בפניה בעת 

גופים אחרים   .ב  ו/או  בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל  ניסיון התאגיד 
 שמדובר בחברה, עם הגורמים השולטים בה או פועלים מטעמה. 

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת   ג. 
על פי    שליטתו על פי הסכמים חתומים לתקופה המיועדת לביצוע העבודה 

 ההזמנה. 

עמיכ ד.  הזמנים  ולת  בלוח  המשתתף  של  לאור  ידתו  העבודה  הזמנת  של 
 ויות נוספות שלו. התחייב

 נו הכלכלי והפיננסי של המשתתף. מתן משקל לחוס  ה. 

כל פרמטר אחר העלול להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז   ו. 
  במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.  
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 ודעה על תוצאות המכרז ה . 12

 בדואר רשום.או /סימיליה וזוכה במכרז תימסר הודעה בפקל 12.1
 

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

 כה במכרז. ר קבלת החלטה בדבר הזוימים לאח 60  -הזוכה במכרז ולא יאוחר מ
 

ל 12.3 במכרז  הזוכה  חוזה,  בין  ייחתם  החברה  נפרד  בין  בלתי  כחלק  מצורף  שהעתקו 
 ממסמכי המכרז.   

 

ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת    7הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך   12.4
ע החוזה,  החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצו 

 המצ"ב. לנוסח החוזה רבות המצורף כנספח ב' בנוסח כתב הע
 

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

, חתום על ידי חברת  הנדרשים על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז
 טוח. בי

   

יעמוד 12.6 לא  והמשתתף  פי  היה  על  החברה    בהתחייבויותיו  תהא  המכרז,  מסמכי 
רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על  

בהודעה החברה  את    ידי  לתקן  נדרש  בה  הודעה  למשתתף  שניתנה  לאחר  וזאת 
המעו תיקן  לא  והמשתתף  ותוך  המעוות  להודעה  בהתאם  בהודעה.  ות  שנקבע  זמן 

 יות החברה על פי כל דין. י לגרוע מזכובסעיף זה כד  אין
 

במקרים   12.7 גם  במכרז  הזכייה  את  לבטל  רשאית  החברה  תהא  לעיל,  לאמור  בנוסף 

   באים:ה

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

 כייה במכרז.  הז
 

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

 החברה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 

במכרז  ב 12.8 הזכייה  לעילוטלה  בנוסף  רשאית החברה,  כאמור  מקום    על האמור,  בכל 
זה, הע  להגיש  במכרז  לגבי את  שבידה  הבנקאית  ביצוע  ירבות  את  למסור  וכן  ה 

לה   שיגרם  הפסד  כל  על  החברה  את  יפצה  והמשתתף  ידה  על  שייקבע  למי  המכרז 
 בגין כך.   

 
 

 שמירת זכויות  .13

למספ 13.1 לביצוע  ולמסרה  העבודה,  את  לפצל  רשאית  תהא  מציע החברה  ו/או    יםר 
   .הבלעדי לפי שיקול דעתהיצוע שונים  לפרקי ב 

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים   13.2
 אף לא לאחד מהמציעים. 

 

או  רשאית  החברה   13.3 כל העבודה  ולבצע את  או חלק ממנה,  כולה  לקבל את ההצעה 
לכל   זכאיא יהיה  הזוכה ל, ו די של החברהממנה, הכל לפי שיקול דעתה הבלע  חלק

 . ךו/או תוספת מחיר בשל כפיצוי ו/או שיפוי  
 

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

 

בסעיפים   13.5 כאמור  החברה  תהווה    13.3ו/או    13.2ו/או    13.1החליטה  לא  לעיל, 
י מצד הקבלן. לתביעת פיצו  עור ההנחה המוצעת ו/אותה זו עילה לשינוי בשיהחלט
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החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין   13.6
 האומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 . שהיא אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל 13.7
 

ה שהיא,  טל את המכרז, מכל סיברה שומרת על זכותה לבוע באמור, החבמבלי לפג  13.8
או   בהצעות  הקשורים  מטעמים  או  עצמה  בחברה  הקשורים  מטעמים  לרבות 

אלה   כל  של  משילוב  או  הצעות במציעים  הגשת  לאחר  לרבות  שהוא,  מועד    בכל 
 כנגד החברה בשל כך.   , ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה ולאחר בחירת זוכה

 

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

 .  שיקול דעתה
 

תנאי   13.10 עם  בקשר  הזוכה  עם  מו"מ  לנהל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 
 . ההתקשרות הסופיים

 

ו רשאים  ים במכרז לא יהי לחברה.  המשתתפ   מסמכי המכרז שמורותכל הזכויות ב 13.11
זה.   במכרז  הצעה  והגשת  הכנת  לצורך  אלא  המכרז  במסמכי  שימוש  כל  לעשות 
הכנת   לשם  בהשאלה  למציע  ניתנים  הם  החברה,  של  רכושה  הם  המכרז  מסמכי 

עד המועד האחרו  לחברה  ועליו להחזירם  בלבד  והגשתה  ן להגשת ההצעות  הצעתו 
ן המציע רשאי, בין בעצמו ובין  י יגיש. אובין אם לא    בין אם יגיש את ההצעה  למכרז,

ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה  
 אחרת.

 
  הסתייגות .14

אחר,  אופן  בכל  ובין  מחיקה  של  בדרך  בין  הוספה,  של  בדרך  בין  שינוי,  כל  להכניס  אין 
שינו כל  המכרז.  במסבמסמכי  שייעשו  תוספת  או  מי  המכרז,  וסוג, מכי  מין  כל   כל  או 

או בכל דרך אחרת,    יהסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לווא 
או   שינוי  מאותו  להתעלם  רשאית  תהא  החברה  ולחילופין  ההצעה,  לפסילת  לגרום  עלולים 

   עתה המוחלט של החברה. הכל לפי שיקול ד  -הסתייגות 
 

 מחירים   .15

המציע   של  העבודהוכל תההצעה  כל  את  ההוצאות  ,ל  כל   ואת  לרבות    והרווח,  החומרים 
. במסמכי המכרז אחרת  צוין במפורש     כן   אלא אם,  3טופס  כמפורט ב  ו',, היטלים וכמסים

 ההצעה לא תכלול מע"מ. 
 

 הוצאות .16

הכרו  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  למכרזכל  ההצעה  בהכנת  במכרז,   כות  ובהשתתפות 
 לו מכל סיבה שהיא.  ולא יוחזרו   לו על המשתתףיחו

 
                                           

 בכבוד רב,  
 

 מ "בע מעיינות זיו         
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 מספר מציע: ______________ 

 )ימולא ע"י החברה(  
 1טופס 

 לכבוד
 מ "בע מעיינות זיו

 צפון קיס, קניון כוכב הדרך האלוף עוזי נר
 מעלות תרשיחא 

 

 ג.א.נ.,
 

 2/2021הצעת משתתף למכרז מס' : הנדון
 

מסמכי   כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  הח"מ,  מס'  אנו  בין    ,2/2021מכרז 
המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים  

 בזה כדלקמן: 
 

לתנאא .1 מסכימים  במסנו  המפורטים  ע ים  המכרז,  נמכי  כל  עדכונ ל  לרבות  ו/או  ספחיו,  ים 
ביחד   )הנקראים  בכתב  לעת  מעת  בהם  שנערכו  "מסמכי  "   -שינויים  או  ההצעה"  מסמכי 

 "(, והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז. המכרז
 

ו את מקום  סיירנו באתר, ראינ במסמכי המכרז, כי ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור ה .2
לאת   העבודה  הגישה  עלויות  ותנאי  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  כי  וכן  העבודות  ר 

העבודות   לביצוע  הצעתנו  את  ביססנו  לכך  ובהתאם  לנו,  ומוכרים  ידועים  וביצועה  העבודה 
" )להלן:  המכרז  כלהעבודותנשוא  נציג  לא  כי  מצהירים  אנו  כן  דרישות   "(.  או    תביעות 

י המכרז ואנו מוותרים בזה מראש  אי ידיעה של מסמכנה או  ת של אי הבו המבוססות על טענ
 על טענות אלו.  

 

כל  א .3 על  עונה  הצעתנו  כי  במכרז,  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  בזה  מצהירים  נו 
נשוא המכרז    והיכולת לביצוע העבודות  ןהדרישות שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיו

יוד, הכלים המתאימים לביצוע  ים ברשותנו כל הצי נמצא והה, וכן כן מקצועי וברמה גבבאופ
העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל  

 .ש כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידר
 

המ .4 מסמכי  הוראות  אחר  למלא  מתחייבים  כל  הננו  אחר  ולמלא  על  כרז  פי  התחייבויותינו 
תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי    מהימנות ואמינות,מכרז במסמכי ה

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

 

מכללי .5 לגרוע  לעיל,  מבלי  האמור  העבודותננה ות  את  לבצע  מתחייבים  במסמכי  המפור   ו  טות 
בהצ כמפורט  בסך  השאר,   המכרז,  בין  כולל,  המכרז,  מסמכי  להוראות  בהתאם  למכרז,  עתנו 

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

 

יסות  יד בידיכם את פולולהפק  סמכי המכרזיטוחים הנדרשים במחייבים לבצע את הב אנו מת .6
ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות  ל באנו ההביטוח הנדרשות וכן 

הביטוחים   כל  את  עבורנו  לערוך  התחייבות  ממבטחינו  וקיבלנו  במלואן  המכרז  לפי  העבודות 
יין  כם לענוא דרישותי ה הזוכה נעמוד במלתיבחר הצעתנו כהצעהנדרשים על ידכם. במקרה בו  

פעל כאמור  אם לא נ רט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,  ביטוחים כמפו
 . על חשבוננוהנ"ל לבצע את הביטוחים   תהיו רשאים  אנו מסכימים כי  –לעיל 

  

כדי לחייב    זו או בהגשתה לכם  ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנוה .7
כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים,   בול על ידכם בדרך וות קיאו כדי לה/אתכם ו

לנו   ידוע  בינינו לביניכם.  ידכם חוזה מחייב  על  ובקבלתה  זו  אך לא חייבים, לראות בהצעתנו 
לנו  מתוקנות. כן ידוע  ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות  

ולאחר בחירת    ת לאחר הגשת ההצעותמועד שהוא, לרבו  רז בכלבטל את המכשתהיו רשאים ל
 . זוכה



 
 

 

 

 המכרז  במסמכי האמור כל את  הבנו  יכ לאשר הרינו זה  מסמך  על ובחתימתנ 

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

13 

 

ומחייבת  ה .8 בתוקף  ועומדת  תיקון  או  שינוי  לביטול,  ניתנת  אינה  חוזרת,  בלתי  היא  זו  צעתנו 
יוארך  ( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה  4)   אותנו לתקופה של ארבעה

תהיו רשאים לדרוש  ת החברה.  במקרה זה  י דריש( חודשים, עפ"4)   סף של ארבעה לפרק זמן נו
 מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם.  

 

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

הנוספים הטעונים המצאה על    ( ואת כל המסמכיםק מקורהחוזה )עות וסח הנדרש במסמכי  בנ
פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי  

 המכרז .
 

ידכם  מ  אנו .9 על  שיקבע  בתאריך  העבודות  בבצוע  נתחיל  תתקבל,  הצעתנו  אם  כי  תחייבים 
ת העבודה עשוי  ם לכך כי צו התחלמודעי  , וכן הננודה שיינתן על ידכםתאם לצו התחלת עבובה

העבודות   בבצוע  להתחיל  ערוכים  נהיה  אנו  כי  ומצהירים  ביותר  קצרה  בהתראה  להינתן 
 בהתאם ובמהירות המרבית.  

 

שצורף   .10 )בנוסח  המכרז  במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה  בנקאית  ערבות  בזאת  מצורפת 
   במסמכי המכרז(. 2 כטופס

 

לנו  א .11 ידוע  כי  מצהירים  אם  נו  הכי  מהתחייבויותינו  התחייבות  לעיל  נפר  אם  ו/מפורטות  או 
מהצעתנו כלשהי  בדרך  בנו  דין  נחזור  פי  על  אחרת  עילה  כל  בהתקיימות  תהיו  ו/או  אתם   ,

ך  זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוער
ו/או בשל הפרת    רת התחייבויותינובשל הפנגרמו לכם  הטרחה וההוצאות ש  מראש על הנזקים,

 חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.
 

נו מתחייבים לא  אאנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ו .12
החבר הודעת  קבלת  למועד  עד  לאחרים  הצעתנו  פרטי  גלוי  את  ולמנוע  הזוכה  לגלות  על  ה 

 במכרז.
    

הגורמים האחרים המשפיעים  מכי המכרז על כל פרטיהם, וכל כל מס אנו מצהירים כי הבנו את .13
על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים  

 . בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז
 

מכרז, וזאת ביחס לכל  במסמכי ה  ב'  סמךלמ  נספח ט',  "הצעת הקבלן"בי  הצעתנו מוגשת על ג .14
הרלוונטית.  בטבלה  הכלולים  לפסול הצעה שלא    הסעיפים  כי החברה תהא רשאית  לנו,  ידוע 
לעיל. כאמור  להוראות  בהתאם  הטפסים    תוגש  ו/או  הנספחים  כל  מצורפים  זו  להצעתנו 

 הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז. 
 

כי .15 מצהירים,  בג  אנו  הינה  וההצעתנו  המטרות  ה סמכויודר  במסמכי  הקבועות  תאגיד  ת 
כל   אין  וכי  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו  וכי  ההצעה,  מוגשת  שבשמו 

  מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 
 

 בכבוד רב, 
 

 __________________________ _____________________ 
 תאריך                                                                     הקבלן             

 
 חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן( )
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                                        שם הקבלן )באותיות דפוס( 

                                        שמות מורשי החתימה  

       נא לפרט( -פות/אחרות משפטית )חברה/שותאישי

          ת כתוב

          כתובת דואר אלקטרוני 

          מס' טלפון 

          מס' פקס 

          מספר עוסק מורשה  

          מס' רישום ברשם הקבלנים

 
 
 

 אישור חתימה 
 
 

של   עו"ד   ______________________________ הח"מ  אני 
מ___________  מזהה _________________  ס' 
"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה  הקבלן___________  )להלן: "_________________________ 

ו זו,     -________________________  הצעה  על  חתמו  אשר   ,_______________________
 בצירוף חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 
 
 
 

 ___________________ ___________________ ____ 
 ו"ד תימת עח               תאריך   

 )חתימה+ חותמת+ מס' רשיון(  
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 2טופס 
 

 לכבוד
 מ "מעיינות זיו בע

 קניון כוכב הצפון 
 דרך האלוף עוזי נרקיס 

 מעלות תרשיחא 
 

 ערבות בנקאית מספר                                . הנדון: 
 
 

__________________ בקשת  פי  מזההעל  מס'  )להלן  __________   ____________  :
איםהמבקש" ע"(  לסילונו  כלפיכם  בזה  סכום    קרבים  לסך  כל  )במילים:    200,000עד    מאתים ₪ 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן:    ₪(  אלף
,  אגידבתחומי התוביוב    מיםשדרוג קווי  פיתוח ו  2/2021מס'  "(, בקשר עם מכרז  הפרשי הצמדה "

 תקשרות במסגרתו. הם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההבויותילהבטחת ביצוע כל התחיי
 

תוך   הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים    14אנו 
את  ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  

ת המבקשים בתביעה  הסכום תחילה מאוש את  , או לדר לשהו או באופן כלשהודרישתכם בתהליך כ
לעמוד למבקשים   לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  ומבלי  משפטית או בכל דרך אחרת, 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

במספ או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  דרישות,  אתם  ר 
דרי  בלבד,  כום הנ"להן מתייחסת לחלק מהסשכל אחת מ יעלה על הסך  בתנאי שסך  שותיכם לא 
 הכולל הנ"ל. 

 

 במכתבנו זה: 

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

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

זו  תשלום בפועל, עפ"י עסם לאחרונה לפני כל  אם יתברר מתוך המדד שפור המדד  "  )להלן:רבות 
היינו  4/2021 שפורסם ב , 2021  תשנ אפרילחודש  "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין החדש
להכפלת המדד החדש    "( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה המדד היסודינקודות )להלן: "   100.90

 "ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.הנ תכםבסכום הקרן המצוין בדריש 
 
 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ו הינה בות זרע
 

  )כולל( בלבד ולאחר מועד זה תהא ניתנת להארכה -  4/10/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  
התקבל  צריכה ל  ערבות זובהתאם לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור לעיל. כל דרישה על פי  

 יך הנ"ל. רעל ידנו בכתב לא יאוחר מהתא

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ו אינה בות זרע
 

לעניין כתב ערבות   ו/או במברק לא תחשב כדרישה  ו/או באמצעי אלקטרוני  דרישה בפקסימיליה 
 זה.

   
 

 בכבוד רב,
 

בנק  
 _______________ 
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 3טופס 
 

 תנאים כלליים -2/2021' סמם למכרז ריכתב כמויות ומחי
 

ב .1 המשתתף  הקבלן  את  זרואים  במכרז  המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו  התנאים  ה  כל 
 המפורטים במכרז זה על כל מסמכיו. 

 

כוללת   המשתתף  הקבלן  התנאיםהצעת  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  הנזכרים   את 
 . הז במכרז לים בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלו ,תכניותב ים,במפרט

 

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

 

מחיר העבודה ייחשב על  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני,   .2
 את ערך:  לידי הקבלן ככול

 

וחומר א. לסוגיהם  המוצרים  החומרים,  הנכלכל  העזר  בעבודה  י  בה,   אולים  הקשורים 
 והפחת שלהם. 

  

 זה.  העבודות נשוא מכרזהשלם של ן שה לשם ביצועה הדרוכל העבוד  ב.
 

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

לרבות ד. המכרז,  למסמכי  בהתאם  העבודה  ביצוע  לצורך  הדרושים  הזהירות  אמצעי   כל 
 . וכד'  תנועה ושילוט  עה, הכוונתמחסומי תנו 

 

וכן  החזרתם    ,שמירתםאחסונם,  פריקתם,  ,  בודה, העמסתםקום העהובלת כל הנ"ל למ ד.
 לאתר העבודה וממנו.   הובלת עובדים

 

 .  והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' המסים ה.
 

  עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו. ו.
 

הרש  ז. כל  עם  המוסמכתיאום  דיןויות  עפ"י  ההיתרים ות  האישורים,  כל  והשגת   ,
 לצורך ביצוע העבודות.    דרושיםוהרשיונות ה

 

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

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ט.
 

 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.   י.
 

 יות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  העתקי תוכנ  דרשות להכנתכל ההוצאות הנ יא.
 

 חשמל וטלפון.  צריכת מים, וספקת א יב.
 

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

התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות המידע הרלבנטיות   יד.
 נדסיים.  ושירותים ה  חברה, תיעודעפ"י הנחיות ה

 

  המוקדמות   תיוירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאון, היש ההוצאות הכלליות של הקבלכל   .טו
וכ תנאי    ןוהמקריות  אשר  שהוא,  סוג  מאיזה  שיידרשו  אחרות  ו/או  הוצאות  המכרז 

אותן  מסמכיו המימון  מחייבים  הוצאות  לרבות  הקבלן,  של  התקורה  כל  זה  ובכלל   ,
שהוהערבו  בין  האמויות,  תיו הוצאות  שהן  ובין  לצדדים,  עתה  ידועות  כולן  ודענה רות 

 . להם בעתיד
 

 בדיקות  .4

פריט  תרשאיחברה  ה כל  על  הישראלי  התקנים  מכון  של  בדיקה  וציוד    לדרוש  יחידה  או 
 את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. על חשבונו . הקבלן ישלם  המוצעים על ידי הקבלן
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 ספרות טכנית  .5

 כנית מלאה ותיעוד.  רות טועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספ  , תוכנהכל ציוד 
 

 אחריות  .6

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

 ו/או עפ"י אחריות יצרן. "י דין ודות עפ לעב
 

 עדכונים טכנולוגיים  .7

ידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר  י יח מחיר
 למחירי היחידה המוגדרים במחירון. 

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________ 

 תאריך: ____________________ 
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 ספר מציע: ______________ מ
 "י החברה()ימולא ע                      

 
 4טופס 

 
 לכבוד

 מ "בע מעיינות זיו
 קניון כוכב הצפון 

 דרך האלוף עוזי נרקיס 
 מעלות תרשיחא 

 ג.א.נ.,
 

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

 זאת כדלקמן: (, הנני לאשר ב"הקבלן"נו של הקבלן )להלן: ך די כעור
 
 שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(:  .1

 _________________________________________________________________ 
 

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

 

המ  .3 בעלי  הקבלשמות  של  ש  ןניות  שהינו  תאגיד  של  השותפים    -ותפות  )ובמקרה  שמות 
 והמוגבלים( :הכלליים 

 

 ______________________________________________________________ 
 

 הקבלן : שמות המנהלים של  .4
 __________________ _________________________ ___________________ 

 

 : לן הקבמחייבת את שמות האנשים אשר חתימתם  .5
 ______________________________________________________________ 

 

 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן : .6
 ________________________________________________ ______________ 

 
מס'   .7 למכרז  הצעה  ידי    ,2/2021הגשת  על  פורסם  זיואשר  שעלי "בע  מעיינות  חתמו  מ,  ה 

ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען,    החתימה של הקבלן, וכןמורשי  
להסכמים   הקבלן,   של  ההתאגדות  למסמכי  בהתאם  הקבלן,  סמכויות  במסגרת  הינן 

 להם, ועל פי כל דין.  שהקבלן הינו צד
 

     ___________________ ________                 
 ____________________ ___ 

___________________,       תאריך  
 עו"ד

מ.ר. 
 ___________________ 
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 5טופס 
 

 ( 212/20הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות )מכרז מס' 
 

 לכבוד
 מ "מעיינות זיו בע

 קניון כוכב הצפון 
 דרך האלוף עוזי נרקיס 

 מעלות תרשיחא 
 
 א.נ.,.ג

 
מקצו  ניסיון  בעל  הנני  כי  להצהיר  ומוכח הריני  קודם  בסעיף    עי    מכרז התנאי  ב   2.3  -ו   2.2כנדרש 

 . והוראות למשתתפים
 
 

 פירוט עבודות:
 

 העבור מי בוצע היקף כספי מועדי ביצועה תאור העבודה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

 
 

   

 

 של העבודות הדומות.   יש לצרף המלצות להוכחת ביצוע נאות 

 

 _______ _____________חתימת המשתתף__________

 תאריך: _______________                 
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 אישור רואה חשבון 
 

 

 

החשבון שלו ביקרנו את הצהרת  "( וכרואי  המשתתף________________ )להלן: "___לבקשת  

עבודות   מביצוע  ההכנסות  בדבר  נשואהמשתתף  לעבודות  ההצהרה  המכרז    דומות  לעיל.  כמדווח 

 .יותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנות המשתתף. אחרהינה באחריות הנהל
 

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

שאין בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  וזאת  שבהצהרה  ובמידע  הנ"ל    בסכומים  בהצהרה 

 . בסיס נאות לחוות דעתנו יקורתנו מספקתהצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שב
 

את   המהותיות  הבחינות  מכל  נאות  באופן  משקפת  זו  הצהרה  ביקורתנו  על  בהתבסס  לדעתנו 

מביצו המשתתף  עבודות  הכנסות  המכרז  ע  נשוא  לעבודות  ידו דומות  על  השנים    שבוצעו  בחמש 

 . האחרונות כמדווח לעיל

 
   תאריך:____________ 

 
 
 
 
 
 רב, בכבוד          
 רואי חשבון           
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 6טופס 
 

 תצהיר

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לפי סע' 

 

 

הח"מ _________________  ת.ז.  ________  _________   מרח'  ________________  אני 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 ר כלהלן: יהמצ
 
נציג   .1 כ  , ("המציע"  :)להלן  ___________________אני  מכהן  ______  __________אני 

 ן. את המפורט להל ,המציעואני מוסמך להצהיר מטעם במציע, 
 
ו .2 זיקה אלי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע  ב)א(  2יף  )כהגדרתו בסע  ובעל 

לא    (("חוק עסקאות גופים ציבוריים"   :לן)לה  1976-התשל"ו  ,עסקאות גופים ציבוריים  לחוק
דין חלוט   )איסור העסקה שלא    ביותר משתי עבירותהורשעו בפסק  זרים  עובדים  לפי חוק 

או לפי חוק שכר    ( "חוק עובדים זרים"  : )להלן  1991-ם הוגנים(, התשנ"א כדין והבטחת תנאי
 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-שמ"ז מינימום, הת

 
 בנטי[ חוק אם לא רלמל] .3

זיקה אלי ו  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע  ב)א(  2)כהגדרתו בסעיף    ובעל 
בפסק   הורשעו  ציבוריים(  גופים  עסקאות  חלוט  לחוק  עבירותדין  משתי  חוק    ביותר  לפי 

זרים   אולםעובדים  מינימום,  שכר  חוק  לפי  הה  או  ממועד  לפחות  אחת  שנה  רשעה  חלפה 
 האחרונה.  

 
 

       _____ ____________________ 
 חתימה                

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

  , __________________________ עו"ד    ,______ הופיע בפני______הנני מאשר בזה כי ביום  

_____________ במשרדי   מר  שברח'   ________

ת.ז.  _____________________ _________ ע"י  עצמו  זיהה  אשר   _____

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה    ,לי אישיתכר  המו/_________ ________ 

 וחתם עליה.  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל

 
 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 דף מידע  -  7טופס  

 
 תאור המשתתף :  .     1

______________ ________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 ______ _________________________________________________________ 

______________________ _________________________________________ 

_______________ ________________________________________________ 
 
 :סיון של המשתתף בארץיפרוט נ  .      2

________________________ ______________________________________ 

__________________________________________________ _____________ 

 _______________________________________________________________ 

_____________________________________ __________________________ 

____________ ___________________________________________________ 
 
למש .       3 הקשורים  משנה  קבלני  ו/או  עובדים  )מס' רשימת  איתם   ההתקשרות  וסוג  תתף 

 :העבודה המועסקים על ידי המשתתף(צוותי  
         

 ________________________________________ ______________________ 

 _______________________________________________________________ 

______________________________________________________ _________ 

 _______________________________________________________________ 

_________________________________________ ______________________ 
 
 
 רשימת לקוחות עבורם ביצע המשתתף עבודות:  .       4

____ ___________________________________________________________ 

____ ___________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________ ____ 

 _______________________________________________________________ 
 

 שם איש הקשר למכרז :  ____________________________.        . 5
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 8טופס 

 טופס ביקורת מסמכים
את החברה או כדי לבוא במקום אחריות   טופס זה מובא לנוחות ואין בו כדי לחייב   )להשלמה ע"י הקבלן(

 לן להגשת כלל המסמכים הרלוונטים על פי המכרז הקב
 

 ביוב בתחומי התאגיד וי מים ושדרוג קופיתוח ו עבודה שם ה

 2/2021 מס' מכרז
 

 חתימת הקבלן  פרוט  שם המסמך מס'

 אישור תקף מרשם הקבלנים  1

בדבר רישום לפי חוק רישום קבלנים,  
ג הקבלני כמפורט  וובסי  1969-תשכ"ט

 והוראות למשתתפים  מכרזה תנאי ב
 

 

2 

  עסקאות   חוק  לפי   הנדרשים  האישורים  כל
  חשבונות   ניהול   תאכיפ)  ציבוריים  גופים 

 לרבות   1976 ו "התשל ( מס  חובות ותשלום
 אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות. 

 

 

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ולרבות  3

לה 4 בנקאית  בתנאעצערבות  כמפורט  י  ה 
 המכרז  

לתאריך  ₪  200,000ע"ס   עד  בתוקף   ,
 . ()כולל  __________

 

   רישום כעוסק מורשה  אישור על 5

   .4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 6

בנוסח    7 הכנסות,  על  רו"ח  ואישור  הצהרה 
  .5טופס המצורף כ

 

8 
המלצות על ביצוע עבודות לשיקום בריכות  

ו/או  ומאגרים    ומאגרים   בריכות  הקמת 
 כנדרש במסמכי המכרז. 

 
 

המצורף   9 בנוסח  הרשעות,  העדר  על  תצהיר 
  . 6 טופסכ

 

   . 7טופס ף כנוסח המצורדף מידע, ב 10

11 
ו/או   העדכונים  ההודעות,  ההבהרות,  כל 
השינויים שנשלחו למציעים, לרבות סיכום  

 מפגש המציעים, חתומים על ידי הקבלן. 
 

 

על גבי "הצעת הקבלן",  הצעתי    תמילאתי א 12
  למסמך ב', ביחס לכל הסעיפים.  נספח ט'

 

 והשלמתם חתימה על מסמכים 13
על   המכרז,    אחדכל  חתמתי  ממסמכי 

ו/או   השלמה  הטעון  כל  את  והשלמתי 
 מילוי במסמכי המכרז. 

 

 
סמכים  מהידוע לי כי החברה רשאית לפסול את הצעתי, וזאת בין היתר במידה ולא צורפו איזה מן 

דוע לי כי  כמו כן, י הנ"ל או לא הושלמו איזה מן הפרטים הדרושים, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
ועל מנת להקל על המציעים, ואין בו כדי לגרוע מכל דרישה ו/או    ד אך ורק לצרכי יעילותטופס זה נוע

לפי מסמכי   ההוראה אחרת לפי מסמכי המכרז, ו/או כדי לפגוע בכל זכות העומדת לטובת החבר
 המכרז או לפי כל דין. 

 
 ________ שם המציע __________   תאריך    _____________________ 
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 מסמך ב'
 

 התקשרות  זהחו
 

 2021שנערך ונחתם ב_________ ביום _____ לחודש __________ 
 

 בין
 

 מ "בע מעיינות זיו
 מקניון כוכב הצפון, דרך האלוף עוזי נרקיס 

   תרשיחא  -מעלות  
 "( החברהן "הל)ל

 ; מצד אחד
 

 לבין
 

 __________________, ח.פ. _____________ 
 _____ מרח' _____________

 "( הקבלן)להלן "
 ; מצד שני

 
 ,בתחומי החברהוביוב    מיםקווי  שדרוג  פיתוח ולוהחברה פרסמה מכרז פומבי לעבודות     הואיל

 "(;המכרז )להלן: " 2/2021 פומבי מס' מכרז
 

 כרז; וכה במהזו  והקבלן הינ והואיל
 

 וברצון החברה להזמין מהקבלן עבודות כמפורט במכרז.   והואיל
 

 ים כדלהלן : הותנה והוסכם בין הצדדלפיכך הוצהר, 
 

 כללי   -פרק א'  

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.  .1
 

לחוזה אם  המבוא  ובין  בפועל  מצורפים  אם  )בין  הנספחים  המכרז,  חוברת  מסמכי   (,לא, 
ובין אם לא(,   בפועל  )בין אם מצורפים  בו מהווים חלק בלתי  המפרטים  והצהרות הצדדים 

 הימנו.  נפרד
 

 ותהגדרות ופרשנ .2
המשמעות  .2.1 או  הפירוש  דלהלן  הימני  בטור  המפורטים  למונחים  יהיו  זה  בחוזה 

 המפורטים בטור השמאלי דלהלן: 
 

 שמעותמה                               המונחים                

לעבודות                             "המכרז" החברה  ידי  על  שהתפרסם  וי  קולשדרוג  המכרז 
החברה  מים מס'    ,בתחומי  פומבי  כל   ,2/2021מכרז  על 

בעבודה  הקבלן  זכה  לפיו  אשר  ומסמכיו,   נשוא   נספחיו 
 . לרבות הצעת הקבלן הזוכה  החוזה,

 

 מ. "בע  יוז  מעיינות                          "החברה"  
  

זה,   "הקבלן"                    לחוזה  במבוא  הקבלן,כהגדרתו  של  נציגיו   לרבות, 
שליח מורשיו,  קבלן   המוסמכים  יו יורשיו,  כל    ולרבות 

או בשמו  החוזה הפועל  הוראות  פי  על  בביצוע  , בשבילו 
 ובכפוף להוראות החוזה. 

 

                 מהנדס החברה או מי שהוסמך לכך. "המהנדס"
 

 בכתב על ידי החברה לפקח על העבודות.  מי שימונה "המפקח"                
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תשי"גשמכמ                    "התקן"        התקנים,  חוק  פי  על  תקן  של   1953-עותו 
 . 1982-ותקנות התקנים )תו תקן וסימן השגחה( התשמ"ב

 

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

           
הח             "החוזה"     כפירושו  על  שאינם וזה,  ובין  שצורפו  בין  נספחיו,  ל 

מכל   מסמך,  וכל  התוכניות,  המפרטים,  לרבות  מצורפים, 
פרטים  לרבות  בעתיד  לחוזה  שיצורף  שהוא  וסוג  מין 

 ת נוספות או תוכניות משנות.יוכננוספים ו/או תו
 

וההתחייבוי "העבודות"  או"העבודה"  והפעולות  העבודות,  של כל  חלק  וכל  ות 
וההתחייבויוהעבודות הפעולות  לבצע, ,  הקבלן  שעל  ת 

ידי   ונספחיו, לרבות כל עבודה שתוטל על  בהתאם לחוזה 
המפקח על הקבלן בהתאם לחוזה ולרבות עבודות ארעיות 

 ו בקשר לביצועו של החוזה. א עוהנדרשות לביצו
 

ליהם תבוצע המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מע "מקום/אתר העבודה"   
לר אחרים  העבודה,  מקרקעין  כל  לרשות בות  שיועמדו 

 הקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה. 
 

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

 

רים, ציוד מכני, חשמלאי ואחר, חומרי בניה, צנרת, אביז "החומרים והציוד"    
עז חומרי  צבעים  מגופים,  חילוף,  חלקי  כל ר,  ו/או  

 החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה. 
 

הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על  " הערבות"
 .תןקצ, כולן או מפי חוזה זה

 

הקבל " התמורה" של  בהצעתו  הנקוב  לביצוע ן  הסכום  כתמורה 
ף לסכום הנקוב בהתאם כל תוספת שתיווס  לרבות  , החוזה

ולהוציא  ל החוזה  מהסכום הוראות  שתופחת  הפחתה  כל 
 . להוראות החוזה בהתאם הנקוב

 

נפרד  "התוכניות"                   בלתי  חלק  שיהוו  סטנדרטיים  ופרטים  תוכניות 
הקבלן  ,  זהמהחו ידי  על  ויוכנו  שהוכנו  התוכניות  ו/או 

ניות שאושר שרו על ידי החברה, לרבות כל שינוי בתוכויאו
, וכן כל תוכנית וכתב י החברה לענין חוזה זהבכתב על יד 

כמויות אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח לענין חוזה 
זה מזמן לזמן, וכן תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן  

 ושרו על ידי המפקח.יאו  לזמן,
 

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

 במקומו. 
 

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

הי "המדד הקובע"         האחרון  הוצאע  דוהמדד  עבודה במועד  הזמנת  כל  ת 
 לקבלן. 

 

המנויי "כוח עליון"                  המקרים  פרשימת  מלחמה,  בלבד:  להלן  לישת ם 
כ עם  קרבות  )בין  אויב,  אויב  מדינת  של  מזוינים  וחות 

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

 נם נחשבים ככוח עליון. אי ר וסג
 

יפורש .2.2 לא  בעתיד  יובאו  ואשר  הקיימים  השונים  נספחיו  על  זה,  של   חוזה  במקרה 
דו משמ   סתירה, ספק, וודאות, או  לפי הכוונה העולה ממנו,  אי  כנגד מנסחו אלא  עות 
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ולסעיפי   לסעיפים  החוזה  ולחלוקת  שוליים  לכותרות  לכותרות,  הזדקקות  כל  וללא 
 משנה. 

 
 

 נספחים .3
מצורפים מסמה .3.1 הם  אם  בין  המכרז,  חוברת  מסמכי  יתר  וכן  להלן,  המפורטים  כים 

 חוזה זה: מהווים חלק בלי נפרד מ בפועל ובין אם לאו,
 

 לביצוע/בדק.  נוסח ערבות בנקאית '          נספח א
 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן.           נספח ב'
 אישור על קיום ביטוחים.           1נספח ב' 

 הצהרת הקבלן.           2' נספח ב
 תעודת השלמה.             נספח ג'
 ת. הוראות בטיחו           נספח ד'
 ראות תשלום. הו           נספח ה'

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

 בתחומי התאגיד  ביוב יו ו קשיקום המפרט המיוחד ל  נספח ז'
 בוטל      נספח ח'
 הצעת הקבלן.   נספח ט'
 כתב כמויות.       נספח י' 

 . תוכניות/לליתמפה כ נספח יא'         
 פרוטוקול מסירה.  נספח יב'         

 הצהרה על חיסול תביעות   נספח יג'
 

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

 

חלק בלתי נפרד   למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים .3.2
ז צורפומחוזה  שלא  אלה  לרבות  כל ה,  את  קיבל  תוכנם,  את  הבין  אותם,  קרא  כי   ,

 ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. 
 

התחשבות בו על ידו לא תקנה ה על ידי הקבלן או אי  וז החאי הבנת תנאי כלשהו מתנאי 
נוסף   תשלום  כלשהי לקבלת  זכות  יהיולקבלן  ולא  סוג שהוא,  או    מכל  תביעות  כל  לו 

 ת בענין זה. דרישו
 

 הצהרות הקבלן .4
הקבלן מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  .4.1

כי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע  ו  יו והדרישות שבחוזה זה ובנספח
נאים המפורטים מרים על פי הדרישות והת העבודות, לרבות אספקה של אביזרים וחו

 עדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין. בהם, במו
         

ביצוע  לצורך  הדרוש  במספר  ומיומנים  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
 תנאים שנקבעו בחוזה זה. ובם העבודות במועדי

 

המיומנות,   .4.2 הידע,  הפיננסית,  היכולת  את  לו  יש  כי  מצהיר  הכישורים הקבלן  הניסיון, 
וכח העבהמקצ והטכניים  ביצוע העבודות בהתאם ועיים  לצורך  ודה המיומן הדרושים 

להוראות חוזה זה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע 
 יו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. ותוי התחייב

 

ידוע   .4.3 כי  מצהיר  רשאית  הקבלן  תהא  החברה  כי  הלו  זמני  את  לשנות  עת  עבודה בכל 
 והקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור.   

          

ומתקני .4.4 ביותר  המשובח  מהמין  בחומרים  להשתמש  מתחייב  חומרים   אום  הקבלן 
הישרא  התקנים  מכון  של  תקנים  קיימים  לתקנים שלגביהם  בתכונותיהם  יתאימו  לי, 

ע במפורש אחרת בחוזה זה אמור בחוזה, אלא אם נקבורים בקשר עם העבודות כהאמ
 או בנספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו. 
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היוצרי .4.5 זכויות  הבעלות,  זכויות  כי  לו  ידוע  כי  ומתחייב  מצהיר  הזכויותוכ ם  הקבלן   ל 
שה שייכות לחברה וכי הוא לא יעובתוכניות  האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במפרטים  

 יצועו של חוזה זה. א לצורך בכלשהוא אל בהם שימוש
 

יאוחר ממ .4.6 לימציא    זה   ועד חתימת חוזהלא  והוצאותיו, את חברההקבלן  , על חשבונו 
 המסמכים והאישורים כדלקמן:

 

 . 'א נספחכ המצורף נוסח  להלן, ב  51ף עי , כמפורט בסערבות ביצוע .4.6.1
 

חתום   .4.6.2 )מקור(  ביטוחים  קיום  חברתכדין  אישור  ידי  בנוסח  ביטוחה  על   ,
   .2נספח ב' כהמצורף 

 

,  ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודהחברה  כל מסמך אחר שדרשה ה .4.6.3
 . לרבות האישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפרט הטכני

 
 אות מילואים ורוהסתירות במסמכים  .5

ח היה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפק  .5.1
שלדעתו   לקבלן,  אהודעה  כהלכה  מפרש  הקבלן  בכתב אין  הקבלן  יפנה  החוזה,  ת 

לנהוג  ישי  למפקח שיש  הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי  תוכניות  לרבות  בכתב,  הוראות  תן 
מתן אי  המפק   לפיו.  ידי  על  בפיבדח  הודעה  מחלוקת  משום בר  בה  אין  החוזה  רוש 

 חוזה זה. ב והקבלן והיא לא תגרע מאחריות הסכמה לפירושו של
 

ל חייב  תהקבלן  ולהסב  לפני בדוק  החוזה  מסמכי  בין  סתירה  לכל  המפקח  לב                           שומת 
, לא זהחולא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים ל   .ביצוע  העבודה ולקבל הוראות כאמור

כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש   יהיה בכך, או בסתירה כאמור,
ומי  חר,א דעתו  שיקול  המקצועית  לפי  הבנתו  הקבלן  טב  דין.  לכל  ובכפוף  המפקח  של 

ין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או  ימתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענ
 וש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור. ר יפ טענות בשל כך שנהג לפי 

 

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

 דרישה בקשר לכך. 
 

להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך    לטלפי שיקול דעתם המוח   םהמפקח רשאיהחברה וכן   .5.2
לפי הצורהבהרות וכדי ביצוע העבודה,   עניין  ך  הוראות לרבות תוכניות  מכל מין ובכל 

או נובעים מכך לרבות הוראות הנוגעות או נובעות מהתכניות ות  לביצוע העבוד נוגעים  ה
 מבחינת המסמכים המהווים את החוזה, ושינויים לפי הצורך לביצוע העבודות, הן  או
 ". הוראות מילואים" תקראנה הוראות על פי סעיף זה  .ע והן מבחינת התכנוןצוביה

 

מחייבות את    5.2-ו  5.1ם לסעיפים קטנים  המפקח שניתנו שהתאה או  החברהוראות   .5.3
 אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.  ולםא הקבלן,  

 המילואים.ת או כל יתר הוראות חוזה זה תחולנה על הור
 

והתיאור   .5.4 זה  את  זה  כמשלימים  והתוכניות  המפרטים  את  לראות  יש  כי  בזה  מובהר 
כהה בא  מהם  אחד  בכל  לתיאוכלול  כתמצית  ו/או  לפי  שלמה  באחרים,  הכלולים  רים 

 הענין. 
 

  סדר עדיפויות -ין הנוגע לביצוע העבודה יסתירות במסמכים בענ .6
המכרז .6.1 מסמכי  את  לראות  יש  כי  בזה,  המפרטים ,  מובהר  הכללי,  המפרט  לרבות 

לן בקשר לחוזה זה, , כתבי הכמויות והתוכניות, וכל מסמך אשר יימסר לקבהמיוחדים
זה  ימיםכמשל את  כתמצית  זה  או  כהשלמה  בא  מהם  אחד  בכל  הכלול  והתיאור   ,

 לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.  
 

שונה וכיוצא באלה   ושירבכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפ 
נספח, בענין  או בין נספח ל  בין האמור באחד מנספחיובין האמור בהוראות חוזה זה ל

              פות הבא :יבמסמך לפי סדר העד  עבודה תכריע ההוראה הכלולהוע ה לביצ הנוגע 
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 כתב הכמויות  א.  
 .  המיוחד  המפרט הטכני ב.
   על ידה.  ואושר  לחברה  גשהוהתוכניות לביצוע וכל מסמך אחר ש .   ג
 חוזה.  ה .   ד

 המפרט הכללי.  ה.
 תקנים ישראליים. .   ו

                

ה על  עדיף  אלא הקודם  אחריו,  מחמיר   באים  אחריו  הבא  מסמך  מן   אם                          בדרישותיו 
 המסמך הקודם.   במסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על

 

לעיל .6.2 לאמור  סת,  בנוסף  של  מקרה  ביןבכל  וכיוצ"ב  התאמה  אי  המסמכים   ירה, 
ה אל  לפנות  הקבלן  חייב  לעיל,  הוראותהנזכרים  יתן  והמפקח  סדר   מפקח  בדבר 

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.    
 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש  .6.3
שיקול דעתו,   בין עצמם, יכריע המפקח לפיל  יםוכיוצא באלה בין הנספחים הטכני   שונה

 בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. 
 

 ביצוע ולוח זמנים , הכנה לביצוע -פרק ב' 

 והכנות לביצוע בדיקות מוקדמות .7

הצעתו,   .7.1 הגשת  לפני  כי,  מצהיר  וסביבותיובדק  הקבלן  העבודה  מקום  טיב  ,את    את 
את   ,לביצוע העבודה והחומרים הדרושיםת  דוהקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבו

לגבי הידיעות  כל  את  השיג  כי  וכן  הגישה,  האחרו   ניםכוהסי דרכי  ת והאפשרויות 
להשפיע   הצעתוהעלולות  הפרטים והוא    ,על  כל  את  רצונו  לשביעות  בדק  כי  מצהיר 

 . העבודה וכי אלה נהירים וידועים לו הדרושים לביצוע
 

בנספח ומים הנקובים  יקותיו המוקדמות כי התשלבדד  הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסו .7.2
בנספח  לחוזה,  י'   הקבלן  של  בהצעתו  לחוזה,  בהתחשב  דעט'  את  ומהווים מניחים  תו 
כל תביעה הנובעת מאי לימוד או    מורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכרת

 . מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן
 

להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמה לצורך  צונה בכך,ר אםהחברה רשאית,  .7.3
ת את הקבלן מהחובה המוטל   ע כללי בלבד, ולא יפטרו העבודה, אולם אלה יהיו למיד

עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בחוזה זה.  החברה תהא משוחררת מכל חבות ו/או  
לעיל, וכל פעולה   וראמאחריות לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהומצאו לקבלן כ

 שתיעשה על ידי הקבלן תהא על אחריותו המלאה והמוחלטת בלבד.  
 

תו של המפקח, את ההכנות ן על חשבונו, ולהנחת דעתחלת העבודות יעשה הקבללפני ה  .7.4
 הנדרשות על פי מסמכי המכרז.

 

 דרכי ביצוע לוח זמנים ו .8

י  חילת עבודה על ידת  צוקלנדריים מיום הוצאת    ימים  740תקופת ביצוע העבודות הינה   .8.1
בתזמון  בקצב ו  את העבודות מחויב לבצע  החברה. במהלך תקופת ההסכם יהא הקבלן  

 . הכפי דרישות החבר 
 

למפקח,   .8.2 להגיש  מתחייב  החברההקבלן  דרישת  מן  כפי  אחת  כל  לביצוע  זמנים  לוח   ,
ידי   על  לוח הזמנים  וסיומן. לאחר אישור  זה, מהלך התקדמותן  חוזה  נשוא  העבודות 

 יהפוך לוח זה לחלק מחוזה זה.ח  פקהמ
  

ב ידי המפקח, והקבלן חיי   לוח הזמנים יוכן על ידי הקבלן בשיטה ובצורה שתידרש על .8.3
 די התקדמות הביצוע בו לדרישות המפקח.  להתאים ולשנות את מוע
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ימים מיום הדרישה, פרטים   10אם יידרש ע"י המפקח, יהא הקבלן חייב להמציא, תוך   .8.4
בק בכתב  לרבות ל  שר והשלמות  האמור,  הזמנים  לוח  לפי  העבודות  של  הביצוע  דרכי 

 תמש בו.  את העבודות והציוד שיש השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע
 

ובין   .8.5 במפורש  המפקח  אותו  שאישר  בין  למפקח,  הקבלן  ע"י  האמור  החומר  המצאת 
עפ"י   עליו  המוטלת  כלשהי  מאחריות  הקבלן  את  משחררת  אינה  אותו,  אישר  שלא 

   ה.החוז
 

 שיונות ואישורים יר .9
ו/או האישורים לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרשיונות ו/או ההיתרים   .9.1

ה דרושיםלביצוע  שאלה  ככל  להשגת עבודה,  הדרוש  בכל  לטפל  מתחייב  הקבלן   .
ההוצאות   כל  את  לרשויות  לשלם  מתחייב  הקבלן  הנ"ל.  והאישורים  הרשיונות 

  ונות ו/או אישורים.רשילת והערבויות הדרושות לצורך קב
  

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

חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי  
המקומית,  כבאות,   אזוריוהרשות  ורשויות  עלמקות  מקורות,   מיות  מחלקותיהן,  כל 

נתיבי הגז הטבעי,  ניקוזרשות העתיקות, רשויות ה  ישר איגוד ערים,  חברת    אל, רכבת 
 וכל רשות נוספת אחרת. 

 

כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא  .9.2
 לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך. 

 

קבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי  ובה להח  טלתעל הקבלן מו .9.3
האינפורמצי  כל  ואת  ומעבר  למיקום  בקשר  הדרושה  וקווי  ה  מתקנים  של  למפלס 

וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח   גזים )מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב,  יקרקע   -תשתית תת  
ב זמן  כל  במשך  במקום  נוכח  שיהיה  המוסמכת,  הרשות  ה יצומטעם  בסמוך  ע  עבודה 

 למתקן תת קרקעי, או חצייתו.
 

רשויות ם המטע, ללא נוכחות מפקח,  קרקעי  -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת   .9.4
 . קבלןכאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון ההנ"ל 

 

תת   .9.5 למתקן  סמוך  עבודה  של  מקרה  חפירות    -בכל  הקבלן  יבצע  בחצייתו  או  קרקעי 
מתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של י הילוגישוש בידיים לג

-ח( ויתמוך את המתקן התתידת הצורך ובאישור המפקמהמתקן, ידפן את החפירה )ב 
 קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן. 

 

לכל  .9.6 מאחריות  הקבלן  את  משחררת  אינה  המוסמכת  הרשות  מטעם  המפקח  נוכחות 
 קרקעי. -והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התתים שיר הנזקים הי

 

בקבלת ה בידיים, הטיפול  ותשלוםעבור העבודה  למיניהם,   אישורים, תאומים  אגרות 
 לם לקבלן תשלום נפרד.לא ישו 

 
 וניהול יומן  פיקוח  - פרק ג'

  פיקוח  .10
קה העבודה כולה או חלמטעם החברה בכל זמן שהוא את  לבדוק  רשאי  פקח יהא  מה .10.1

על  ולהש הציוד ביצגיח  איכות  בהם,  שמשתמשים  החומרים  טיב  את  לבדוק  וכן  ועה 
כן רשאי הוא   העבודה.    בלן בביצועקדי ההמלאכה הנעשית על ישמשתמשים בו וטיב  

   הוראותיו הוא. ואת החברהלבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות  
 

על   הודעה  לקבלן  למסור  זכאי  המפקח  יהא  אישוכן  עאי  של  חומרים. רם  או                             בודה 
, ולא וש באותם חומריםאותה עבודה או השימניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את  

 . תהיה לא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או המפקח בקשר לכך
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לה  .10.2 ידו,  על  מורשה  כח  בא  ולכל  למפקח,  ויעזור  יאפשר  ביהקבלן  עתכנס   ראת ל  כל 
לכל וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו  אחר  מקום  ולכל  מקום   העבודה 

 כלשהם לביצוע העבודה.  , מכונות וציודמוצרים, חומרים איםשממנו מוב
 

שניתנה   .10.3 הפיקוח  בזכות  לראות  ביצוע העבודה אלא    לחברהאין  על  אמצעי  או למפקח 
בה כדי להטיל על החברה או  ן  לן, ואי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקב

לג או  לעבודות,  בקשר  כלשהי  אחריות  המפקח  או  החברה  מטעם  מאחריותו  מי  רוע 
 של הקבלן לעבודות.   , המוחלטת והבלעדיתהמלאה

 

מתאים  .10.4 אינו  ציוד  ו/או  אביזר  כי  המוחלט,  דעתו  שיקול  לפי  יקבע,  והמפקח  היה 
לסרב   רשאית  החברהתהא    ,שימושבמידה שאינה מאפשרת קבלתו ל  ,למסמכי המכרז

מו לו, אם האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששול  לקבל את 
המכסימלית שנהוגה מפעם חשב  ת ריבית בשיעור ריבית  ד לאותו מועד בתוספשולמו, ע

שולמו   בו  מהמועד  מחושבת  או    לפעם,  בפועל  השבתם  למועד  ועד  לקבלן  הכספים 
סופקו,ו/או ה  אביזריםלדרוש את החלפת ה אביזר   ציוד שסופקו, אם  ו/או  במתקנים 

דעתה שיקול  לפי  והכל  החלפת  דלהחברה  החליטה     .  בלעדיה   מתאים  את  רוש 
 מיום שנדרש לכך.  ימים 7תוך   האביזרים  האביזרים ו/או ציוד יחליף הקבלן את 

 

או  חומרים  הפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב ה .10.5
ינה את אחריותו של העבודה בהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטטיב  

 זה.  פי מסמכי מכרז/חוזהעל הקבלן  
 

י  .10.6 בו  מקרה  התאמות יבכל  אי  ו/או  פגמים  עקב  חוזרות  ביקורות  לבצע  המפקח  דרש 
בהוצאות   הקבלן  ישא  בביקורות  בגובה   החברהשנתגלו  החוזרות  הביקורות  בגין 

 יקורות החוזרות.ה בפועל למפקח בגין הבו על ידם ששולמהסכומי
 

פת תשלום כלשהו  נויים הכרוכים בתוס המפקח אינו מוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שי  .10.7
ין. כל יר למוסכם בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בענ מעב

 . לקבלן החברהשינוי הכרוך בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין 
 

  ומןל ביניהו .11
ו מתחייב    הקבלן .11.1 העבודה  לנהל  להחזיק  )להלןבמקום  עבודה  ובו  "(היומן":  יומן   ,

  :הבאים הפרטים את, יום ביומו, מדי  שוםיר
 

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

 . כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו .11.1.2
 

 .שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות חומריםויות המכ .11.1.3
 

 . א ממנוהציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצ .11.1.4
 

 .בביצוע העבודותיוד טכני השימוש בצ .11.1.5
 

 . תקלות והפרעות בביצוע העבודות .11.1.6
 

 . השוררים במקום ביצוע העבודות  רהאוויתנאי מזג  .11.1.7
 

 . התקדמות בביצוע העבודות במשך היום .11.1.8
 

 . ידי החברה או על ידי המפקח ן עלנו לקבלהוראות שנית  .11.1.9
 

 .העבודות יצועהערות החברה או המפקח או הסתייגויותיהם בדבר מהלך ב .11.1.10
 

יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  או המהנדס  בר אחר שלדעת המפקח  דכל   .11.1.11
 . העבודות ביצוע מהלךב
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על ביומו    מדי יוםיחתם  יו  ,פי שידרוש המפקחאו יותר, כהעתקים  בשלושה  היומן יהיה   .11.2
 , והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח. הקבלן ידי

 

להוסיף ביומן   גיו יהיו רשאיםהעבודה והוא או נצילמפקח תהא גישה חופשית אל יומן   .11.3
הר  הערות כל  לנכון.  שימצאו  כפי  לקבלן  הוראות  העבודה   שיוכנסו שומיםיאו  ליומן 

והקבלן מתחייב    זה,זה  י חולתנא יחשבו כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאםי  כנ"ל
 יהם.הוראותאחר   למלאלעקוב אחרי היומן באופן יומיומי, ו

 

 בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא תיו  הערוביומן את כל  ם  רשויהקבלן   .11.4
 . יחייבו את החברה

 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום  .11.5
כלשהו   סיבה צידוק  אי  לעיכוב  או  ו/או  כלשהי  עבודה  ביצוע  אי  ו/או  מילוי  -ביצוע 

החו הוראות  או  המפקח  לא  זההוראות  הקבלן  והערות  בא,  החברה  את  ופן  יחייבו 
 . כלשהו

 

 היומן ישמש בסיס עיקרי לעריכת החשבון הסופי. .11.6
 

מתאימים  .11.7 פנקסים  או  רשימות  המפקח,  של  דעתו  הנחת  כדי  לנהל,  חייב  יהא  הקבלן 
י המפקח, בהם ירשום מזמן לזמן את כל הפרטים שידרשו ע"י  ו על יד , שידרש אחרים

 המפקח.  
 

               והמפקח החברהלשביעות רצון ביצוע העבודה  .12
של   רצונם המוחלטת  לשביעות  לחוזה,  יבצע את העבודה בהתאם  ו הקבלן    המפקח החברה 

מפורט  שהן  בין  המפקח,  של  הוראותיו  כל  אחרי  זה  לצורך  בחוזוימלא  ובין  ות  שאינן  ה 
 מפורטות בחוזה.

 
 התחייבויות כלליות  - 'דפרק 

      אחריות וביצוע תשלומים .13
ה  .13.1 אתר  העמדת  הקבלןממועד  לרשות  את    עבודה  להחזיק  אחראי  הקבלן  תר איהא 

   העבודה במצב תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים.
 העבודה.   הקבלן ישא וישלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם ביצוע .13.2
                     

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .14
את .14.1 הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  הציוד  הקבלן  החומרים,  המתקניםכל  דברים וה  , 

 האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של  .14.2
בביצוע העבודה אלא    קבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהודרוש. הבקצב ה  העבודה 

ענין מסויים, על מפורשות, בכלל או לולת אם ויתר המפקח  לאחר אישורו של המפקח, ז
 בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.

החריגות .14.3 והליקויים,  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן  במפורש,    אי ,  מוסכם 
 שהשתמש בהם   תגלו בחומרים ובמוצריםיולאלה ש  ההסכםאי  יות מתנהתאמות והסט

או   החומרים  אם  אף  העבודה,  עמדו לביצוע  האלה  התקנים   המוצרים  בבדיקות 
 על ידי המפקח.  הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו

קבל ל  מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן .14.4
 או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.  היצרן מן

)כולם או  לקבלן את החומרים    ומרת את הזכות לספקלמרות האמור לעיל, החברה ש .14.5
והמחירים,  ברשימת הכמויות  הנקובים  היסוד  במחירי  לנחוץ,  כפי שתמצא  מקצתם(, 

מחיר   ולנכות  הקבלן,  של  חשבונו  את  אלה  במחירים  ם מהכספי  החומריםולחייב 
ברשימת  אלה  לחומרים  מחירים  בהעדר  לקבלן.   מסירתם  עם  מיד  לקבלן,  המגיעים 

השוק של החומרים בעת אספקתם על מחיר בהתאם למחירי  י היחידות, ייקבע המחיר
 ידי החברה לקבלן.   
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ורק  .14.6 אך  אלה  בחומרים  הקבלן  ישתמש  זה,  בס"ק  כאמור  בזכות  החברה  השתמשה 
אי להוציאם או חלק מהם מאתר העבודות, אלא יהא רש  קבלן לא לביצוע העבודות. ה

אמורים, כולם או  מתחייב שהחומרים ה  ח, והואאם קיבל לכך מראש אישור מהמפק
 צתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות מאת המפקח.מק

 

 חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה    .15

ח .15.1 פירושו:  "חומרים"  זה  שבסעיף  הקבלן  הובאו  ומרים  למטרת ע"י  העבודה   לאתר 
חשמל וציוד  מכונות  מכני,  ציוד  לרבות  העבודה,  ומכשו ביצוע  בקרה  ציוד  ר, י, 

אבי ביןאלקטרוניקה,  חילוף  חלקי  מוצרים,  בלתי    זרים,  אם  ובין  מוגמרים  אם 
 מוגמרים. 

 

וכן  חומרים,   או מקצתם,  ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה  כולם  או  מבנים 
באתרשהוק למטרת    מו  הקבלן  ידי  על  יעברו  העבודה  העבודה,  בשעת מיד  ביצוע 

 .חברהור, לבעלות ההבאתם או הקמתם, כאמ

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

וע פסילתהעבודה,  אם  והמבנים ם  הציוד  החומרים,  חדלים  כאמור,  הוראה  מתן  ו 
בבעלות   מלהיות  נקהחברההארעיים  סעיף .  לפי  בהוראה  לסילו   בע  מועד  זה   קקטן 

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

רשא מתןהחברהית  כן,  לאחר  של    ,  בכתב  מוקדמת  למכרם   7הודעה  לסלקם,  ימים, 
כל  ולעשות   לפי  שימוש  בהם  הקבלן    דעתה.  ול  שיק   אחר  חשבון  את  תזכה  החברה 

           .בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה המכירה,  ם בסכו

ה .15.3 הציוד,  של  הבטוחה  לשמירתם  חשבונו,  על  אחראי,   המבנים  חומרים,הקבלן 
, לרבות חומרים או ציוד או מתקנים שסופקו על ידי החברה, אם ייםעוהמתקנים האר

                       .בכפוף לאמור בחוזה זה ך ביצוע העבודהשתמש בהם לצורוהוא רשאי לה  ופקו,ס

או של החומרים   הוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם שלמאין להסיק   .15.4
לבוהמפקח    ציודה וחומרים  רשאי  ציוד  כל  זמןודוק  בכל  כזה  לפוסלם  ובמקרה  הוא 

 . העבודה ממקוםכאמור  סלושנפאו את החומרים  הקבלן לסלק את הציוד   חייב

הציוד  .15.5 עודפי  כל  את  העבודה  מאתר  הקבלן  יסלק  ממנה  חלק  כל  ו/או  העבודה  בתום 
 והחומרים ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו.  

 

 כה והמלא יב החומריםט .16
לאמור  .16.1 ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ומוצרים  וציוד  בחומרים  ישתמש   הקבלן 

   ת.במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויוחוזה ובשאר מסמכי ה  ות. ובכמויות מספיק

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו   .16.2
המובחר ולסוג  האמורים,  לתקנים  החו  בתכונותיהם  או  של  מצויים מר  אם  המוצר, 

 בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר. 

ישתמש    הקבלן  .16.3 שלא  אלא  מתחייב  העבודה  יצר בביצוע  של  תקן    ןבחומרים  תו  בעל 
זו קיים    חובה  שלגביהם  ומוצרים  חומרים  על  יצרן  חלה  להם  שאין  מוצרים  תקן,  תו 

 השגחה.   יש צורך בסימן בעל תו תקן

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של   החברהמסוימים על ידי    מוצריםסופקו   .16.4
 של העבודה.הקבלן לגבי טיבה 

  מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח. ומר או החלפת ח .16.5
 

 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים  .17
 דה.  י העבוהקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלב  .17.1

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות  .17.2
 ק. תו חלק מהעבודה נבדאו מוסתר, ללא שאו  מכוסה
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בכתב,  .17.3 למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודה  חלק  הושלם 
את למדוד  בחון ו שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, ל

 החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו. 

מפקח, עבודה לפי הוראות הה חורים בכל חלק מההקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעש .17.4
ולאחר מכן יחזרו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח.  לא מילא אחר  לצורך בדיקתו 

כאמו לעשות  המפקח  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח,  והקבהוראות  יחז ר  את לן  יר 
 המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. 

א חולנה על הקבלן, אל דלעיל, ת  17.4קטן    ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף .17.5
והבדיקות הוכיחו    17.3-ו  17.2אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים  

 שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.
 

 בודה    הגנה על חלקי הע .18
 הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים .18.1

מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים,   חלקי העבודההעבודה ועל העבודה ו  בתהליכי
 אחרות וכדומה.  רוח, שמש, השפעות אקלימיות

י .18.2 על  עבודה,  לחלקי  או  לעבודה  למוצרים,  לחומרים,  נגרם  אשר  נזק  הגורכל  מים די 
נאותים ובין שלא, יתוקן    בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה   18.1ורטים בסעיף קטן  המפ

 של המפקח. שבונו, לשביעות רצונוידי הקבלן מיד, על ח על

הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים  .18.3
 יותר. רים  מאוח  יםהעלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלב

 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .19

 :העבודה לךזמן לזמן, תוך כדי מההמפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, מ .19.1

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

 ות באתר. ל העבוד תקין ש שהם מפריעים לביצוע

החומרים  .19.1.2 במקום  למטרתם  ומתאימים  כשרים  חומרים  הבאת  האמורים   על 
 . המפקח קבע על ידיתוך זמן שיי 19.1.1ף בסעי

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

 . זההחו

  לכל דבר על אף כל   תהיה בת תוקף   דלעיל  19.1סעיף  הוראת  של המפקח לפי    ותוסמכ .19.2
ידי  קודמת  בדיקה על  שבוצע או    הקבלן   שנערכה  ביניים  תשלום  כל  אף  ועל  המפקח 
 שנפסלו. לחומרים ולמלאכה בקשר

רשאית לבצעה על   , תהא החברהזהלא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף   .19.3
הק של  והחשבונו  ישבלן,  ההוצאותקבלן  בכל  והחברה  א  ההוראה  בביצוע  הכרוכות 

רשאית   שיגי  לנכותןתהא  סכום  ז עמכל  בכל  מהחברה  סיבה לקבלן  ומכל  שהוא  מן 
 . לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת שהיא וכן תהא רשאית

זכאי   .19.4 יהא  באחרת,  החלפתה  או  לחוזה  בהתאם  נעשתה  שלא  עבודה  תיקון  במקום 
ר, ולקבוע לפי הערכתו הוא את ההפרש בערך מה תישאדה הפגוהמפקח להרשות שהעבו

ז והחברה תהא  ש מהסכום שיגיע ת לגבות את סכום ההפרכאי העבודה או החומרים, 
עודף   לקבלן כל  לתבוע  של החברה  בזכותה  יפגע  עפ"י החוזה, מבלי שהדבר  מהחברה 

 ר.רש האמו הסכום בכל דרך אחרת, אם הכספים שיגיעו לקבלן לא יספיקו לכיסוי ההפ
 

 הפסקת ההתקשרות על ידי החברה  .20
דעתה תהא  החברה   שיקול  לפי  בהבלעדי  רשאית,  בח, להפסיק  עת את ההתקשרות  וזה  כל 

תנה לקבלן הודעה, כאמור, לא תהיינה לקבלן  י יום מראש ובכתב. נ  7של    זה, בהודעה לקבלן 
לתש למעט  אחרות,  או  כספיות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  טענות  ו/או  תביעות  בגיכל  ן  לום 

 ות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.העבוד
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 ום בימי חוליהעבודה בשעות  .21

ה .21.1 אם  בחופרט  במפורש  ותנה  לא  אחרתזה  שבת   תתבצע,  בימי  ישראל   עבודה  ומועדי 
 ב.הסכמת המפקח בכתהאישורים הדרושים עפ"י דין, ובללא 

  הפסק או   הדברים, ללא עשות מטבכה להיעעל עבודה שצרי  החל  21.1אין הוראת סעיף   .21.2
ש רכו   נעת להצלת נפש אוובלתי נמ  כל עבודה שהיא הכרחיתעל  במשמרות רצופות, או  

עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על   ואולם במקרה של  -העבודות    ו לביטחוןא
כמפורט  שבעבודה  מראש  ,  הנסיבות  אישורו  את  מעשה  וולקבל  לאחר  או  אם בכתב, 

להשיג את האישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר  יתה אפשרותיא הר לכאשו
 .ה מראשא ניתן היה לצפות אותמראש ול תה צפויהילא הי 

כאמור   .21.3 עבודה  בגין  כלשהם  נוספים  לתשלומים  ו/או  להוצאות  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 
 בסעיף זה. 

 

 קצב  ביצוע העבודה .22

מדי יום ביומו, ולא ייעדר   ,ב הדרושהקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצ .22.1
 .  ועד סיום העבודותמהאתר במהלך כל ימי העבודה בתקופת ביצוע העבודות, עד למ

העבודות  םא .22.2 ביצוע  שקצב  בדעה  המפקח  שהוא  זמן  את  בכל  להבטיח  מכדי   איטי 
הקבוע בזמן  העבודות  ב יודיע  -  השלמת  מיד  ינקוט  והקבלן  בכתב  לקבלן  כל המפקח 

הדרושה בכדיאמצעים  הזמ  ים  תוך  העבודות  השלמת  להשלמת ן  להבטיח    ן שנקבע 
 .למפקח בכתב ויודיע עליהם

, ו/או אם הפסיק הקבלן  ימים  5תוך    22.2י סעיף  בלן אחר התחייבותו לפלא מילא הק .22.3
על   העולה  תקופה  במשך  מהאתר  נעדר  אם  ו/או  העבודות  אם   3את  בין  עבודה,  ימי 

א חייבת, לבטל הסכם זה ית, אך לתהא רשא  החברה  -ברציפות ובין אם שלא ברציפות  
 תה כאמור. במתן הודעה לקבלן, וההסכם יהיה בטל מרגע מסירת הודע

א .22.4 לאלחילופין  בנוסף  בסעיף  ו  רשאית    22.3מור  תהא  החברה  ביצוע  לעיל,  להפקיע 
כולן ולבצע את העבודות  ידי  העבודות מידי הקבלן  על  קבלן אחר או בכל   או מקצתן 

הק ע"ח  אחרת,  והקדרך  ישאבלן,  בכך בלן  הכרוכות  ההוצאות  תהיה    .בכל  החברה 
בו כהוצאות יחשש  17%ורות בתוספת של  ההוצאות האמ   את   רשאית לגבות או לנכות

 רשאית  והוצאות ניהול, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה  משרדיות
תמש להש  מלאה   ותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף זה תהיה לחברה זכותגבל

 .  העבודה הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים במקוםבכל 

זכויות   .22.5 כל  תעמודנה  לא  תביעלקבלן  ו/או  טענות  ה ו/או  בגין  החברה  כנגד  עברת ות 
 העבודות לאחר ו/או בגין ביטול ההסכם, כאמור לעיל.

צורך .22.6 יהיה  ביצוע  ,אם לדעת החברה  זמן שהוא, להחיש את קצב    העבודות מכפי  בכל 
החתחילה,    שנקבע והקבלן תפנה  הקבלן  אל  בכתב  הביצוע  ברה  את  להחיש  מתחייב 

 הוראות החברה לצורך זה,חר כל  למלא א מתחייב הקבלן  החברה, וכן  מבוקש על ידיכ
 . ושיטות העבודה בנוגע לשעות העבודה, ימי

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

 . תחילה

העבודה .22.8 והחשת  ידי  היה  על  נהחברה    כנדרש  ובאופןתהיה  כך  כדי  עד  שהקבלן   יכרת 
בכוח  יאלץ ניכרים  אמצעים  בכך  להשקיע  ו/או  לכך  ו/או  ,  אדם להקדיש  מתקנים 

יהיה אז  כי  תוספת  חומרים,  לקבל  זכאי  יחידל מחיר   הקבלן  אחרת )ה  כל  תמורה  או 
 . ביחס לאותה העבודה שהקבלן נתבקש להחישה (המתבקשת בנסיבות אלה

יקבעו  המ המהנדס  או  הדריש פקח  אם  בלעדי  הה  באופן  כזו  י ה עבודהלהחשת  יתה 
   .בתוספת הדורשת החשה באופן ניכר אשר יזכה, כאמור לעיל, את הקבלן

מח  ,חילופיןל .22.9 תוספת  לקבוע  רשאית  תהיה  כוללתהחברה  שהקבלן  ע יר  העבודה  בור 
 . להחישה נתבקש

ברה ו/או  חה  נקיטת צעדים על ידיהמפקח או אי    למען הסר ספק אי מתן הודעה על ידי .22.10
נדרש העבודות תוך המועד ה  המפקח אינה משחררת את הקבלן מהתחייבותו לבצע את

 על פי חוזה זה. 
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 צוות הניהול  ,השגחה מטעם הקבלן .23
לכל .23.1 להעסיק  מתחייב  תק  הקבלן  החוז אורך  מנהל  ופת  מקצועית ה  רמה  בעל  עבודה, 

בהיג דומות  עבודות  בביצוע  מוכח  ונסיון  נוב   קפןבוהה  לעבודה  זה מהותן  חוזה  שוא 
בכלאש מטעמו  הקשר  איש  יהא  זה  ר  חוזה  של  לביצועו  עבודה הנוגע  מנהל  מינוי   .

או  מוסמך טעון אישורו המוקדם של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו  
עת    לבטלו מנהל  בכל  חשבונו  על  להעסיק  מתחייב  והקבלן  לכך  נימוק  כל  לתת  מבלי 

 "(.נציג הקבלן)להלן : " פקחחר כפי שיידרש ע"י המאעבודה מוסמך 

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

והביאו .23.3 הדרישות  ההודעות,  ההוראות,  הקבלן  תנו  שיינרים  כל  המפקח לנציג  ידי  על 
ידי   על  הקבלן,    החברהו/או  ודילנציג  הקבלן  את  הודעיחייבו  הוראות,  כדין  ות, נם 

ש  ובאורים  מסמך דרישות  וכן  העבודה  מנהל  שיעשה  מעשה  כל  עצמו.  לקבלן  ניתנו 
המסמך  על  חתם  או  המעשה  עת  עשה  הקבלן  כאילו  הקבלן  את  יחייבו  עליו  שיחתום 

 קבלן מבלי שהקבלן יוכל לערער על כך.  כת נגד הראיה חותוישמשו 

לן מהתחייבויותיו  בלן כדי לשחרר את הקבמובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת נציג הק .23.4
מאחריותו    לפי כלשהי  בדרך  לגרוע  כדי  או  מקצתן,  או  כולן  דין,  כל  פי  ועל  זה  חוזה 

         זה.של הקבלן לביצועו נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה  הבלעדית 

יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או איתורית ומכשיר קשר ישמש כאיש קשר נציג הקבלן   .23.5
 ת.   תן יהיה להשיגו בכל ע מול החברה על מנת שני

 הקבלן לא יחליף את נציג הקבלן אלא באישור החברה מראש ובכתב.   .23.6
 

 רחקת עובדים ה .24
ועסק  ל אדם המודה של כהקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העב

עסק על ידי קבלן  קבלן משנה ומתכנן ואדם המו   נציג הקבלן,  על ידיו בביצוע העבודה, לרבות
הסכימה    או  משנה אם  אף  מהם,   החברההמתכנן,  מי  להעסקת  המפקח    בעבר  לדעת  אם 

אותו תפקידו,  התנהג  למלא  מוכשר  שאינו  או  כשורה,  שלא  מעשה      אדם  נוהג  שהוא  או 
אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  .  יותפקיד  וע רשלנות בביצ

לקבלן ו/או למי מטעמו לא תהא     צוע העבודה., באתר העבודה או בביבמישרין ובין בעקיפין
 דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה או המפקח בגין הרחקה כאמור. 

 

 אמצעי זהירות  ושאר שמירה, גידור בטיחות,  .25
חשבונו והוצאותיו, בכל  אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש ט, על  ן ינקובלהק .25.1

תקין שמירה, גידור, יצוע העבודה ויספק ויעבודה ובסביבתו בעת ב אדם באתר ה  וחיי  
זהירות  אמצעי  ושאר  זמניות  גדרות  בטיחות,  פיגומים, מעקות  אורות, שלטי אזהרה, 

ידרש על ידי המפקח או שי  צורך בכךם שיהיה ותו של הציבור, בכל מקוילביטחונו ולנוח 
או    1970  בודה )נוסח חדש( תש"ל דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בע  או שיהיה 

הוראה פי  כלשהי.  על  מוסמכת  רשות  פועל     מצד  הוא  כי  הקבלן  יציין  שלט  בכל 
 מ"."בע מעיינות זיו"בשירות 

ת של כל אדם ר העבודוניסה לאתהקבלן מתחייב לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע כ .25.2
י העובדים או כל וכן למנוע שימוש בשטח העבודות למטרת דיור ע" שאינו מורשה לכך,  

 אחר.  אדם 

הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  .25.3
ביצוע   בעת  ובסביבתו  העבודה  לאתר  בדרך  באתר העבודה,  וחיי אדם  רכוש  להבטחת 

ל בעת העבודה  גידור,   רבות  שמירה,  ויתקין  ויספק  העבודה  לאתר  חומרים  הובלת 
אזהר תמרורי  מהבה  -ה  אורות,  פנסים  דיפון  לרבות  פיגומים,  מעקות בים,  תעלות, 

ולנוחיותם של  וזאת להבטחת ביטחונם  זהירות  זמניות ושאר אמצעי  גדרות  בטיחות, 
על ידי המפקח   ו שיידרשבכך ו/א  הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך

יה עליו ליישר את או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יה
 המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה.   מות העפר ולסלק את כלערי

הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות   .25.4
 דה. צוע העבוהמפקח וכנדרש מבי
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אחר  .25.5 הקבלן  ימלא  בעבודה,  הבטיחות  לעניין  לרבות  העבודה,  בביצוע  הכרוך  בכל 
הוראו  הוראות לרבות  דין,  ק כל  הודעות,  מתן  בדבר  מיסים ת  ותשלום  רשיונות  בלת 

ובמתן   נשיאה על חשבונו בתשלומים  כל הדרוש, לרבות  ויעשה  יטפל  ואגרות.  הקבלן 
ואישו רשיונות  השגת  לשם  הנדרערבויות,  לביצרים  מהרשויות  שים  העבודה  וע 

רים ן את הרשיונות והאישוהמוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח, יציג לו הקבל
תחילת  לפני  רשות   כאמור  כל  מאת  בכתב  אישור  כל  לו  ימציא  וכן  העבודה,  ביצוע 

 מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות.  
 

 כדומה ו ים, פטנטזכויות .26
א תהיינה  כל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לחברה בלבד ולקבלן ל

תקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר  עבודה על כל חלקיה ומ כל זכויות ב
 העבודה, למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה. 

 

הליך, נזק, הוצאה, היטל    דרישה,  יעה,על כל תב ויפצה אותן    מהחברההקבלן ימנע כל נזק  
חר, זכות יוצרים  ים, מדגמים,  סמלי מס שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנט  ,וכיוצ"ב

ז או או  במכונות  העבודה,  במתקני  העבודה  ביצוע  כדי  תוך  השימוש,  בדבר  דומות    כויות 
 בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן. 

 

 עתיקות  .27
כ .27.1 תשל"חמשמעותן  עתיקות  העתיקות,  שיהיה   1978-בחוק  עתיקות  בדבר  דין  בכל  או 

ארכיאולוגי  עלי ערך גיאולוגי או  חפצים אחרים כלשהם ב   בתוקף מזמן לזמן, גתות וכן 
נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת   -אשר יתגלו במכון 

 הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצורך. 

ג .27.2 לאחר  החפמיד  כן  ץ  ילוי  התגלית.   על  למפקח  הקבלן  יודיע  ממקומו,  הזזתו  ולפני 
 ר עתיקות. ראות חוקי המדינה בדבמתחייב הקבלן לקיים את הו

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .28
או    אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון : לצרכי חציבה

זכות    לפיכת אשפה ופסולת, או כ זכות לש  ימוש, אונטילת עפר או חול, או זכות מעבר או ש
ה כפי שיוסכם  מבעליה ותשלום תמורת  יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה  -דומה   

הקבלן.בין הבע לבין  של     לים  יהא באחריותו  זה  סעיף  הפרת  בגין  לחברה  שייגרם  נזק  כל 
 הקבלן. 

 

 ועה, תאום והכוונהנפרעות לת, מניעת הפגיעה בנוחות הציבור  ובזכויותיהם של אנשים .29
העבודה .29.1 שאתר  בעובדה  בהתחשב  העבודה  את  לבצע  מתחייב     ופעיל   לסמאוכ  הקבלן 

  בודה בפיצול או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי ותו לבצע את העדבר שיחייב א 
לצורך  מים  בנוסף כל הפסקת חשמל או הפסקת  כך.  בגין  פיצוי  נוסף או   לכל תשלום 

 . החברהשל ובכתב קה, יבוצע באישור מראש ל ולה או ח העבודה, כ   ביצוע

חות הציבור, בנוהיה פגיעה שלא לצורך  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא ת .29.2
 כל אדם בכביש,  ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של 

טיח כדי להב   דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים
 האמור לעיל.  את

 תנועה על פני כבישים קיימים .29.3
 לי גלגלים פניאומטיים ק באמצעות כלי רכב בעכל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ור

 נקיים וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. 

 מתן חופש מעבר  .29.4
ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה בדרכי ומות וחנו במקם ואלה יהקבלן 

לכך.  השטחים   שיועדו  וכן  העבודה  באתר  העוברות  הדרכים  כי  מתחייב  הקבלן 
פתוחי יהיו  ו/או  הציבוריים  החברה  לשימוש  ובהתאם ם  הצורך  לפי  אחרים,  קבלנים 

עליהם  ישפוך  ולא  ציוד  ו/או  חומרים  עליהם  יאכסן  לא  הוא  וכי  המפקח  להוראות 
 פסולת כלשהי. 
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 לרת ישרא תאום ואישור משט .29.5
משטרת  באישור  להצטייד  יידרש  בו  עירוני  באזור  מתבצעת  העבודה  כי  לקבלן  ידוע 

ודה.  בהתאם להחלטת המפקח  נאי ומועדי ביצוע העבביצוע ולתאם עמה את תישראל ל
ו/או על פי דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לא יהיה זכאי  

 לכל תוספת תשלום בגין כך. 

 י, אמצעי מיגון והפרדת תנועה זמנ  רמרוט, תשילו .29.6
כלי   של  מירבית  בטיחות  כי לשם הבטחת  רגל, שלאהקבלן מתחייב  והולכי  ורך הרכב 

העבו שבתחום  ניו הדרך  מחסומי  חשבונו,  על  יציב,  ותמרור  -דה,  סימון  שילוט,  ג'רסי, 
מסוג   עצמאי(  כח  ספק  בעל  משולש  )בודד,  מהבהב  אור  מחזיר  מחומר  מתאימים 

ש "ספק או  ווו"  ערך  מספרם וה  והתמרורים,  השלטים  סוגי  טוב.   תחזוקה  במצב 
ון של להוראות ולתנאי הרשי  בהתאם להוראות החוק,  ומיקומם באתר העבודה יעשה

ידי   על  שתאושר  תמרור  לכימת  ובהתאם  התחבורה  ומשרד  מע"צ  ישראל,  משטרת 
ול התמרור  סכימת  את  המפקח  לאישור  להגיש  מתחייב  הקבלן  דאוג  המפקח.  

 הציוד, התמרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר. צאות כל מלה

 ילה האם תתבצע עבודת ל - זמני בעת עבודת לילה שילוט ותמרור .29.7
יוצבו, על חשבונו,   לילה באתר העבודה,  ביצוע עבודות  של  כי במקרה  הקבלן מתחייב 

 לן : המפורט ל , אמצעי סימון ושילוט כ29.6בנוסף לשילוט האמור בסעיף 
מסוג   א.  אור  מחזירי  תמרורים  יהיו  רחוצים    INTENSITY    HIGHהתמרורים 

 ונקיים. 

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

 

 תופעל תאורת כביש.  ג.     

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

הכל ה.     מטה  כל  כלפי  ויכוונו  שישאירו  מיוחדים  בפנסים  יצוידו  הכבדים  ים 
 למשטח העבודה. 

 

 ניעת התרוממות אבק.יצויד במתקן הרטבה למהמטאטא המכני,   .     ו
 הכוונת תנועה  .29.8

שוטרים  לרבות  תנועה,  מכווני  העבודות,  ביצוע  זמן  כל  במשך  להציב  מתחייב  הקבלן 
י אזהרה.  במידה והקבלן יידרש ם שילוט ודגלעמפקח באתר,  במספר שידרש על ידי ה

בזמן ושיטור  הכוונה  לצורך  שוטרים  הקב  להציב  ידאג  שוטרים העבודה,  לשכירת  לן 
הקבלן   על  יחולו  תמרור  ואמצעי  תנועה  מכווני  השוטרים,  שכירת  הוצאות  בהתאם.  

 בלבד.
 

 טיפול בפניות הציבור .30
ימנה ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  נציג  מבלי  מטעמו,  הקבלן  יהיה    מוסמך  אחראי  אשר 

בקר עובדים  או  הגרים  הציבור  נציגי  עם  רציף  קשר  ו לקיום  העבודה  אזורי  לטיפול  בת 
כתוצאה    בפניותיהם, לציבור  הנגרמת  הנוחות  אי  את  למינימום  לצמצם  במטרה  וזאת 

לז לציבור  יפרסם בשכונה פרטים אשר יאפשרו  נציג הקבלן  הותו  מביצוע העבודה בשטח.  
שור לבעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודה. נציג הקבלן ידווח לחברה  אליו בכל הק  ר ולהתקש

תל  כל  אליעל  הגיעה  אשר  הונה  ו/או  מהדיירים  ומהות  ו  העבודה,  מקום  בקרבת  עובדים 
 הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ופתרונן.

 

 ניקוי מקום העבודה .31
 את עודפי החומרים והאשפה.   בתו יומסבעבודות  הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום ה .31.1

כל   ו אתהעבודות ויסלק ממנ  מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו את מקום  .31.2
שהוא, וימסור את מקום העבודות כשהוא  והחומרים המיותרים, מכל סוג  מתקני העזר

   .רצונו של המפקח נקי ומתאים למטרתו לשביעות
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הרצפ .31.3 כל  את  לנקות  הקבלן  המרצפותעל  והחל  ,ות,  צבע והדלתות  כתבי  להוריד  נות, 
אחרים   לכלוך  ועקבות  סימנים  וכן  אחרים  השוונוזלים  העבודות  לסתום מחלקי  נים, 

 שנחפרו, אם נחפרו, לצורך העבודות, והכל לשביעות רצונו של המפקח.  בורות 

בל ימים מיום שקי  7זה תוך    הקבלן את המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף   ביצע לא   .31.4
על המפ  דרישה  מאת  רשאיתכך  החברה  תהיה  הקבלן   קח,  חשבון  על  זאת  לעשות 

 . להגיע לקבלןמהסכומים העשויים ולנכות את כל הוצאותיה 

הקבלן יפנה את הפסולת לאתר פינוי שהוקצה לכך ע"י הרשויות המוסמכות וישא בכל  .31.5
 הוצאה הקשורה לפינוי כאמור.

 

 תיקון נזקים למובילים  .32
שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים  ול קל נזק או קלהקבלן אחראי שכ .32.1

לת  לביוב,  לחשמל,  יוהביוב,  לצעול,  או   להעברתנורות  י לטלפון,  לתשתיות  או    גז 
או      "( תוך כדי ביצוע  העבודה, בין שהנזקמוביליםכיוצ"ב )להלן: "  למובילים אחרים

קן  העבודה,  יתו  מראש לביצועהקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי  
אדם או רשות   המפקח ושל כל   ל ביותר ולשביעות רצונו של  על חשבונו הוא באופן היעי

כאמור.מכימוסה במובילים  הטיפול  על  לפקח  לקבל   ם  מראש  לדאוג  הקבלן  על 
מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות של כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר 

 העבודה. 

רום לגורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה  א צהי  צוע החוזהאם לשם בי .32.2
אם לעיל,  כאמור  למובילים,  באמצעי  נזק  ישתמשו  יו  לא  מיוחדים,  הקבלן  הגנה  דיע 

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

 

 הגנה על עצים וצמחיה  .33
דרוש   יבתו אלא אםב ים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסצע ע ולא יעקור  הקבלן לא יפג

 ש לעשות כן. התיר לו בכתב ומרא הדבר לצרכי העבודה והמפקח
 

 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה  .34
העבודה, .34.1 לביצוע  הדרוש  האדם  כח  את  הוא,  חשבונו  על  לספק,  מתחייב   את   הקבלן 

 . ר אחר הכרוך בכךב בורם, וכן כל דההשגחה עליהם, את אמצעי התחבורה ע

בודה ע  ביצוע  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם .34.2
או היתר לפי    קבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיוןהמועד ה  תוך

 כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמור. 

והלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח  אדם העבודה ינ   עיב שבביצו מתחי  הקבלן .34.3
 ימי עבודתו. של כל עובד, וכך ו וסווגו במקצוע שיירשם בהם שמו, מקצוע

שירו .34.4 חוק  להוראות  בהתאם  ורק  אך  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודה,     ת לביצוע 
תשי"ט    ש  1959   -התעסוקה,  לעובדים  עבודה  שכר  ישלם  הקבלן  ידו  .  על  יועסקו 

וב העבודה,  לקבוביצוע  בהתאם  עבודה,  תנאי  את יקיים  המייצג  האיגוד  ידי  על  ע 
, ו ענף עבור עבודה דומה באותו  איזורבדים במדינה באות גדול ביותר של עו המספר ה

 . והכל בכפוף להוראות הדין

שהועסק   .34.5 עובד  בעד  לשלם  מתחייב  לקרנות  עהקבלן  מיסים  העבודה  בביצוע  ידו  ל 
בשיביט סוציאלי  לגבי  ע וח  שייקבע  עוור  את אותו  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  בד 

, ר עבודה דומה באותו איזורבוענף, ע  אותו  עובדים במדינה ב  המספר הגדול ביותר של
 . והכל בכפוף להוראות הדין

למלא אחר חוק   ןוכ  הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו,   .34.6
 . 1968 -"ט לב( תשכולאומי )נוסח משהביטוח ה

ולנקוט כל אמצעי הזהירות הד .34.7 רושים למניעת הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות 
הבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק  נות עבודה, וכן לתאו

 . 1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 
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בביצוע   .34.8 לעובדים המועסקים  סידורי  הקבלן מתחייב לסדר  ומקומות נ העבודה  וחיות  
 באתר העבודה.   אכילה נאותים

אישורים .34.9 לחברה  להמציא  מתחייב  העסקת  הקבלן  תנאי  ככל בדבר  עובדיו,  של   ם 
 שיידרש לעשות כן על ידי החברה. 

 , וסודיותמעביד /העדר יחסי עובד  .35
בין   .35.1 היחסים  למערכת  הקשור  ובלתי   החברהבכל  עצמאי  כקבלן  הקבלן  יחשב    לקבלן 

כעובד ולא  כי     .תלוי  בין  מובהר,  הקבלן    החברהאין  כל  לבין  לבין  אחר,   או  אדם 
אם על אף האמור    ובד מעביד.  וע החוזה, יחסי ע הפועל מטעמו בביצהמועסק על ידו או  

בכל   החברהיפצה הקבלן את    -יקבע אחרת  יצדדים המפורשת,  הובניגוד לכוונת    לעיל
ו/או  א/ו   בו היא תחויב כתוצאה מתביעה  סכום וכן בהוצאות כ,  ענהטו דרישה  אמור, 

דאה  ה של פשרה ללא הוחובתו זו של הקבלן תחול גם במקר  משפט  ובשכ"ט  עוה"ד.
 בחבות. 

ים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את  התחייבויותיו  דהצד .35.2
נתונים להוראו יהיו  תיו, פיקוחו  על פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם 

הקגוהש של  המלאים  ישאחתו  והוא  הכרוכים   בלן,  והתשלומים  ההוצאות  בכל 
 רוכים בהעסקתם. על  פי כל דין הכבתשלום הניכויים  העסקתם, לרבות ב

 

 סודיות וייחוד התקשרות .36
הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל  .36.1

זה ולא לגלותו לצד שלישי ביצועו של חוזה    ביגיע לידיעתו עקמרכיביו וכל מידע אשר  
 של חוזה זה. כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע

מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד החברה, בהתאם להוראות החוזה לן  הקב .36.2
 או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. 

זה מטעמו בביצוע חו  ול ידי הקבלן ו/א הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק ע .36.3
    ידי הקבלן עצמו. ולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על  זה ופע 

 

 הסבת חוזה  .37

ו  ו/א הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו   .37.1
ובין שלא בתמו ו/או לשעבד חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה  רה, 

 קן. על פי חוזה זה כולן או חל ו/או התחייבויותיו  להסב את זכויותיו  או להמחות ו/או /ו

בקבלןמה  25%עברת  ה .37.2 נעשתה שליטה  אם  ובין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין   ,
 לעיל.  38.1בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

אלא בהסכמת   קצתה לקבלן משנהמובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מ .37.3
אין    ,את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה  החברהמראש ובכתב. נתנה    החברה

האמ חבותההסכמה  מטילה  על    ורה  הקבלן    החברהכלשהיא  את  פוטרת  היא  ואין 
לכל  מלאה  באחריות  ישא  והקבלן  דין  כל  ולפי  החוזה  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו 

מב  של  מעשה  אי  או  באימעשה  העבודה,  ה  צעי  ועובדיהם.  בין  כוחם  עובדים,  עסקת 
משתל  ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  העבוששכרם  שיעור  לפי  בה ם  אין  דה, 

 עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר. לכש

לעבודות   .37.4 קבלנים  רישום  חוק  חל  עליה  עבודה  כל  לגבי  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 
בנ תשכ"ט  הנדסה  ל1969איות,  הקבלן  מתחייב  משנה ,  לקבלן  ביצועה  את  למסור    א 

 זה. שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק 

עת,החברה תהא רש .37.5 זה, לתאגיד מים   אית, בכל  פי הסכם  על  זכויותיה,  להמחות את 
 וביוב, אליו תצטרף החברה.

   אחריות  וביטוח  -פרק ה'  

    העבודה  אחריות לאתר  .38
ובכל תקופה שהקבלן  לתום תקופת החוזה,    דלן ועאתר העבודה לרשות הקב  העמדת מיום  

יהא הקבלן  במסגרת תקופת הבדק/האחריות,  רת החוזה, לרבות  בודות כלשהן במסגיבצע ע
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חשבונו   על  יתקן  הקבלן  עליהם.  ולהשגחה  והעבודה  העבודה  אתר  לשמירת  אחראי 
שיג נזק  כל  המירבית,  וובמהירות  העבודה  לאתר  מעשה  רם  בשל  מחדל  לעבודה  של    ו/או 

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו. הקבלן  
 

 

   או לרכוש נזיקין לגוף .39
ור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך כדי   לאמ   נוסףב .39.1

ביצוע העבודה או בקשר עמה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי  
לרמ או  לגופו  כלשהטעמו  אדם  של  והוא  כושו  בכלוא,  למניעתם.   ינקוט  האמצעים 

יו נושא לתביעה  ה הסכומים אשר יהלומים לקבלן בגוב תהא רשאית לעכב תש  החברה
סופי   באופן  אלה  תביעות  ייושבו  אשר  עד   כאמור,  אובדן,  או  נזק  בגין  הקבלן  כנגד 

 .החברהומוחלט לשביעות רצון 

י .39.2 את  שפ הקבלן  שת  רההחבה  סכום  כל  לשלם,על  תשל  חויב  בגין  םאו  או  ,  אובדן  נזק 
   .40.1ל פי סעיף קטן  עלהם אחראי הקבלן 

ו/או מי מטעמו  לם  לש  החברה  נדרשה   סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן 
, לרבות בגין ההוצאות  םה אותן הקבלן על כל סכום שתשלשפ במסגרת ביצוע העבודה, י

 כאמור.  בהן בקשר לדרישה,המשפטיות השונות שתשא 
עה  לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתבי עכב תשלומים  תהא רשאית ל  החברה

הקבלן   אלו  החברה    אוו/כנגד  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או  נזק  בגין 
לקבלן העתק של התביעה   בירתע   החברה  .  החברהבאופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  

 . ותו להליך המשפטיולא תתנגד להצטרפ

מקצועית של הקבלן ו/או    נזק שיגרם לה עקב שגיאה  ן כל בגי   החברהה את  שפ הקבלן י .39.3
חוב במילוי  המקצועיתהזנחה  לקויים.   תו  אביזרים  או  בחומרים  שימוש  עקב  ו/או 

לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת קאחריותו של ה גם  בלן תחול 
 החוזה. 

  

 לשלוחים נזיקין לעובדים ו .40
או לכל   לן על פי דין לעובדיצוי המגיעים מהקבם כל דמי נזק או פ חייב לשלהקבלן מת  .40.1

תוך כדי ביצוע     אונה או נזק כלשהםהקבלן כתוצאה מת  הנמצא בשרותו של  אדם אחר
או    העבודה   חומרים  שירותים,  המספק  לאדם  שנגרם  נזק  לרבות  אליה,  בקשר  או 

ספק  ועובדיהם,  משנה  קבלני  עצמאימוצרים,  ועובדים  וים  הקבלן  של  הן  של ים  הן 
ו  הסכומים אשר יהי  תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה  החברה  ני המשנה.קבל

כנ לתביעה  הקבלן  נושא  החברה  גד  ייושבו  ו/או  אשר  עד  כאמור,  תאונה,  או  נזק  בגין 
 . החברהתביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

את   .40.2 ישפה  ת  בגין  החברההקבלן  שתחויבכל  כתושלום  לשלם  קיום נה  מאי  צאה 
קטן    תחייבותו  ה הגיע  תוד   החברה   .41.1שבסעיף  על  ותאפשרלקבלן  התביעה   שת 

 ליך המשפטי. לקבלן להצטרף לה 
החברה מטעמו    חויבה  מי  ו/או  הקבלן  של  מחדל  או  מעשה  עקב  כלשהו  סכום  לשלם 

י העבודה,  ביצוע   אותפצבמסגרת  שתשל  ה ה  סכום  כל  על  בגין  םהקבלן  לרבות   ,
תהא רשאית   החברההן בקשר לדרישה, כאמור.  בא  השונות שתשוצאות המשפטיות  הה

סכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק ה  בהוומים לקבלן בגלעכב תשל 
רצון    לשביעות  ומוחלט  סופי  באופן  או  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או 

 . החברה
 

     ןביטוח על ידי הקבל .41
מתחייב זה,    האמור בחוזהפי    דין ו/או על  לכפי  -על   קבלןה   ו שלמאחריות מבלי לגרוע   .41.1

ל   הקבלן הכי  תחילת  מועד  מתן  פני  ו/או  )להלן: עבודות  זה  חוזה  נשוא  השירותים 
"העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים הנ"ל( על ידו  

השלמת ולקבלת תעודה על    ןלסיומד  ועות  של העבוד  ן עלמשך כל זמן ביצוו/או עבורו, ו
בחלקןהעבוד ו/או  במלואן  מטעמ מאת    ות  ומי  לרכוש החברה  חשבונו    ולקיים  ה,  על 

את הביטוחים, בהתאם לתנאים   על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם החברה,  הוא,
ב ב'המפורטים  "  נספח  )להלן:  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  זה  התנאים לחוזה 
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אישור ביטוחי מכי המכרז )להלן: "מסל  1נספח ב'  "( וכן ל הקבלן  ם לביטוחי המיוחדי
 . ין בישראלמורשית כד  טוח יב  אצל חברת"(, הקבלן

את  .41.2 העבודות  ביצוע  זמן  כל  למשך  הוא  חשבונו  על  יבטח  הקבלן  לעיל,  לאמור  בנוסף 
לאת  שהובא  אחר  רכוש  וכל  המתקנים  הציוד,  החומרים,  לרבות  העבודות  רי  מכלול 

ו/או אבדן אשר מעת לעת    מלוא ערכם ביצוע העבודות, בהעבודה לצורך   נזק  כל  בפני 
 דין.ה ו/או על פי כל לפי תנאי הסכם ז הקבלן אחראי להם

, הקבלןמשנה של   , קבלנים וקבלניהקבלןאת אחריות בין היתר גם  ויכס  י הקבלןטוח יב .41.3
מטעמו   מנהל  ו/או  מפקח  לרבות  המבוהמזמין  "יחידי  את  טח"(,)להלן:    פרקי   ויכלול 

 הקבלן.  י אישור ביטוחי המפורטים בנספחהבטוח  

בקשר   העבודותלתחילת    לקבלת צווכתנאי    החברה צד  ללא צורך בכל דרישה או פניה מ .41.4
ו/או   העבודות  מועד תחילת  לפני  החברה  לידי  להמציא  הקבלן  זה  מתחייב  חוזה  עם 

המועדי משני  )המוקדם  העבודות  באתר  כלשהו  ציוד  עהצבת  בדבר  אישור  ריכת ם(, 
הקבל  ל ביטוחי  בהתאם  "אישן  ומסומן  נוסח  זה  להסכם  המצורף  הקבלן",  ביטוחי  ור 

 כדין על ידי החברה המבטחת )נוסח מקורי(.  א חתום, כשהו1כנספח ב' 

הקבלן .41.5 מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  יאוחר   בנוסף  לא  המזמין,  לידי  להמציא 
צ הצבת  ו/או  העבודות  תחילת  הממועד  באתר  כלשהו  מיוד  )המוקדם  שני  עבודות 

ל  ים(וכתנאיהמועד  צו  הסכם  לקבלת  נשוא  העבודות  ביצוע  הצהרה תחילת  מכתב  זה, 
הצהרה", המצורף להסכם   -מין בהתאם לנוסח "פטור מאחריות  פטור מאחריות המזל

 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. "2כנספח "ב' זה ומסומן 

  להלן ש  מההרשיתהיינה על פי  י הקבלן  שייערכו על יד וח  פוליסות הביט:  ביטוחי הקבלן .41.6
  ור ביטוחי הקבלן לרבות בנספח איש   ובהתאם לתנאים והכיסויים המפורטים בסעיף זה

 (.1)נספח ב'  

 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות :  .41.6.1

. ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח  פרק א' ביטוח העבודות .א
העבוד כל  את  ערכן  כל  במלוא  ו/או  והציוד  בבעלות  ות  אחר  רכוש 

צוען של העבודות בקשר עם הסכם את הקבלן בבי  ו המשמשבלן ו/אהק
 ה.ז

אחרי .ב ב'  צד  פרק  כלפי  שלישי,  .  שלישיות  צד  כלפי  אחריות  ביטוח 
הקבלן   של  החוקית  אחריותו  את  דין,  המבטח  כל  פי  עם  קשר  ב  על 

 בקשר עם חוזה זה.   ביצוע העבודות

י  פ   על  הקבלןחבות  בגין  עבידים  ביטוח חבות מ.  ידיםפרק ג' חבות מעב .ג
ם,  פגומי למוצרים  הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות  פקודת

ו/או  מטעמו  או  /המועסקים על ידו והעובדים    כלפי כל  ,1980  ש"םהת
העבודות  בעקיפין   קבלני  בביצוע  קבלנים,  לרבות  זה  חוזה  עם  בקשר 

 .משנה ועובדיהם

 מקצועית :  ביטוח אחריות .41.6.2
ו/או  פי דין בשל    עלות הקבלן  ריות מקצועית המבטח את חב חאביטוח   תביעה 

במש שהוגשה  הביטוחדרישה  תקופת  פגיעך  כל  בגין  העלול  ,  נזק  ו/או  גופנית  ה 
הקבלן  בגין העבודות בקשר עם הסכם זה.  להיגרם עקב מעשה או מחדל רשלני  

  יו בגין ימת חובה שבדין כלפחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קי לה  מתחייב 
העבודה דעל    .ביצוע  בפני    החברה רישת  פי  להציג  הקבלן    החברה מתחייב 

 . עיף זהוח כאמור בספוליסת הביטמ  םהעתקי
 

 ביטוח חבות המוצר :  .41.6.3
מוצר   חבות  הקבלן  ביטוח  חבות  את  למוצרים   עלהמבטח  האחריות  חוק    פי 

במשך תקופת הביטוח  תביעה ו/או דרישה שהוגשה  בשל    ,1980  פגומים, התש"ם
בגין ו/  ,  גופנית  פגיעה  נגרמו עקכל  נזק אשר  ו/או הוכ  ב פגם במוצראו    ן שיוצר 

ידי    ן וקו הורכב ו/או ת ו/א ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על 
במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר עם הסכם זה.  ו/או מי מטעמו  הקבלן 

מתחייב בביטוח  לה   הקבלן  עלחזיק  עוד  כל  לה זה  קיולה  שבדין  יות  חובה  ימת 
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  לןקבמתחייב ה  ברה הח. על פי דרישת  ות על פי חוזה זהביצוע העבוד   ו בגין כלפי
 . פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ  החברה העתקיםלהציג בפני  

 ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי : .41.6.4

שבבעלותו   .41.6.4.1 הכבד  הציוד  ו/או  הרכב  כלי  את  לבטח  מתחייב  הקבלן 
  חי חובה ת בביטולצורך ביצוע העבודוגחתו ו/או בשימושו  ו/או בהש

פי   על  השימ כנדרש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  וכדין  רכב  בכלי  ן  וש 
נזק לרכוש  בביטוח מקיף   בגין  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  ו/או 

צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב, בגבול האחריות המקובל  
 ת הביטוח. בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופ

 

אש מורחב  לי רכב ו/או ביטוח  קבלן ביטוח מקיף לכ יערוך הכמו כן   .41.6.4.2
הסיכוני  כל  במתכונת  מכאני  ו/או  לציוד  ביןם  כולל  היתר    הנדסי 

בכלי   עקב השימוש  כלשהו  שלישי  צד  כלפי  ביטוח לאחריות הקבלן 
של   מסך  יפחת  שלא  אחריות  בגבול  הנדסי  מכני  בציוד  ו/או  רכב 

טוח. בביטוחים  ופת הביטבר לתק למקרה ובמצ  ש"ח לתובע,  500,000
החריגים  אלו   כל  עקיפים  יבוטלו  או  ישירים  לנזקים  הנודעים 

 ת. עבודות קבלניו  הנוגעים לביצוע
 

אלו .41.6.4.3 מפורש    לייכל   בביטוחים  על  תנאי  ויתור  זכות  בדבר  תחלוף  כל 
כלפי עובדיה  ו/או  החברה    )שיבוב(  ו/או  שהאמור    מנהליה  ובלבד 

על   הוויתור  התחלוף  בדבר  אדם  ב(  )שיבוהזכות  לטובת  יחול  לא 
בהתאמה,    זדון בלנזק    שגרם כאמור  האחריות,    ו ורחבי וביטוחי 

למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת    ה, בגין אחריותהחברהאת    כלולל
כאילו נערך בנפרד  הביטוח  בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב  

 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח
 

כן .41.6.4.4 כהנ"ל    יסותבפולצוין  י  כמו  רכוש  במפורש  פועל  החברה  י  שבו 
רכוש    ,לןהקב של  חלק  אותו  ה למעט  הקבלן  פועל  נמצא  שבו 
והבשל הישירה  הקבליטתו  של  שלישי, ייחשב  ,  ןבלעדית  צד  כרכוש 

 לעניין ביטוח זה. 
 

ללא צורך בכל דרישה או פניה מצד החברה, מתחייב הקבלן להמציא   .41.6.4.5
כלשהוא  ות ו/או הצבת ציוד  לידי החברה, לפני תחילת ביצוע העבוד

העבודו )המוקבאתר  משנית  לתחילת  דם  צו  לקבלת  וכתנאי  זה  הם( 
העבודו זה,  תביצוע  הסכם  לפ   נשוא  הצהרה  מאחריות  מכתב  טור 

לנוסח   בהתאם  מאחריות  החברה  המצורף הצהרה"  -"פטור   ,
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  2כנספח ב' להסכם זה ומסומן 

 וד הנדסי :ביטוח כלי רכב וצי .41.7

לותו ו/או בהשגחתו  או הציוד הכבד שבבעבטח את כלי הרכב ו/תחייב להקבלן מ .41.7.1
ובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה  ודות בביטוחי ח צורך ביצוע העבו/או בשימושו ל

גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו/או ביטוח אחריות כלפי צד 
כלשהו שלישי  צד  לרכוש  נזק  בגין  ר  שלישי  בכלי  השימוש  בגבול  עקב  כב, 

 יטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בענף הב המקובל האחריות 

יע .41.7.2 כן  ביטו כמו  הקבלן  רכרוך  לכלי  מקיף  ו/או  ח  מורחב  אש  ביטוח  ו/או  ב 
לאחריות   ביטוח  היתר  בין  כולל  הנדסי  מכאני  לציוד  הסיכונים  כל  במתכונת 

ו/או בציוד מכנ הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי   י הנדסי  רכב 
אחרי שלא  בגבול  מסות  של  יפחת  ובמצטבר    500,000ך  למקרה  לתובע,  ש"ח 

יבוטל ת הביטוח. בביטלתקופ ישירים  וחים אלו  לנזקים  כל החריגים הנודעים  ו 
 או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות. 

  כלפישיבוב(  תחלוף )כל זכות  בדבר ויתור על  תנאי מפורש    לייכל  בביטוחים אלו .41.7.3
עובדיה  ו/או  החברה   ו/או  הזכות    מנהליה  על  הוויתור  בדבר  שהאמור  ובלבד 

לטובת  )שיבוב(  התחלוף   יחול  לנזק  לא  שגרם  זדוןאדם  כוונת  וביטוחי    מתוך 
י בהתאמה,  כאמור  למעשי  החברהאת    כלולל  וורחב האחריות,  אחריותם  בגין   ,
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צולב  אחריות  לסעיף  בכפוף  וזאת  הקבלן,  מחדלי  ייחשב  ו/או  לפיו  ח  הביטות 
 . ל אחד מיחידי המבוטחכאילו נערך בנפרד עבור כ

למעט    ,שבו פועל הקבלןברה  חהפורש כי רכוש  במבפוליסות הנ"ל  צוין  י  כמו כן .41.7.4
פועל הקבלן האותו חלק של רכוש   והבלעדית של  שבו  נמצא בשליטתו הישירה 

 כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. ייחשב ,  הקבלן

בכל .41.7.5 צורך  פנ  ללא  או  מצדדרישה  להמצהחברה  יה  הקבלן  מתחייב  לידי  ,  יא 
י לא  וכתנאיהחברה,  זה  חוזה  חתימת  ממועד  לתחי   אוחר  צו  ביצוע  לקבלת  לת 

בהתאם  העבוד החברה  מאחריות  לפטור  הצהרה  מכתב  זה,  הסכם  נשוא  ות 
מאחריות  לנוסח   ומסומן  הצהרה"  -"פטור  זה  להסכם  המצורף  ב'  ,    2כנספח 

 ל ידי הקבלן. כשהוא חתום כדין ע
 

 שינויים    - ו'  פרק 

   שינויים  .42

הבלעדי,   םלפי שיקול דעת  ,שימצאו לנכון  להורות בכל עת  םרשאיהמפקח או החברה   .42.1
לנכון בעבודה, כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע   על כל שינוי שימצא

העבודה, של  חלק  כל  ביטול  או  הפחתתה  או  העבודה  צמצום  נוספות,    שינוי   עבודות 
, גם "( הכל כפי שימצא לנכוןהשינויים)להלן:"גה,  גודלה, מימדיה  ודה, ס באיכות העבו

הוצ עבודהלאחר  הזמנת  שיעור    .לקבלן  את  יעלה  לא  הגדלה,  של  שבמקרה  ובלבד 
 משווי החוזה.  50%ההגדלה על  

המפקח   .42.2 החברה  הוראת  קטן  או  סעיף  לפי  העבודה  שינוי  "פקודת ,  43.1על  תיקרא 
אלא אם    שינויים בעבודההקבלן לא יעשה    .פקחימת המ, ובחתותינתן בכתב  שינויים"

 ים". קיבל קודם לכן  "פקודת שינוי

פקודת שינויים   ת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי נקבע אחר  כל עוד לא  .42.3
    כדלקמן: 

 

ו של הקבלן  הצעתכתב כמויות, בהתחשב בהנחה שבלפי מחירי היחידה הנקובים ב .א
 כרז.למ

 

בהצ .ב נקבעו  מחילא  המחיר  הדרעת  היחידה  ערי  לקביעת  שלושים    –השינוי    רכו 
יחיד מחיר  בחשבון  ביובא  הנקוב  דומה  לפיה  המחיר  שאפשר    הענין,  הצעת 

היחידה  כל אחד ממחירי  לצורך קביעת  עליו  בהעדר מחירי     החסרים.  להתבסס 
ייקבע ערכו    , מחיר היחידה החסר  יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת

לא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי    .  15%תת  בהפח  ל פי מחירון דקלע  נוי של השי 
 את ערכו של השינוי. המפקח יקבע  ,רון דקלעל פי מחי

מובהר .   43.3  שנקבע לפי סעיף קטן  שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי .42.4
כאמו החוזה,  שכר  הפחתת  או  מהעלאת  לבד  כי  בזה  כ   ר,ומוסכם  לקבלן  יהיו  ל לא 

 דת שינויים. ין מתן פקות אחרות בגתביעות ודרישו

שהשינוי מחייב   בדעה  של השינוי והואנקבע בה ערכו    קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא .42.5
האפשרי על כוונתו לבקש העלאת   בהקדםאת העלאת שכר החוזה יודיע למפקח בכתב  

עברו   כאמור.  החוזה  מיו  15שכר  ימים  עשר(  השינוי)חמישה  פקודת  מתן  מבלי  ם  ים 
ישפיע  בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא    למפקח  שהקבלן פנה 

 ה. החוז  לע

לפי סעיף   למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו .42.6
של השינוי.   ום   י   30השינויים תוך    המפקח יקבע את ערך   זה מחמת אי קביעת ערכו 

 שינויים. תמיום מתן פקוד 

בודה הע  ר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמתקודת שינויים אשמובהר בזאת כי פ .42.7
 כה להשלמת העבודה. ה את הקבלן באר ואינה מזכ

לא קיים   מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן .42.8
עצמו  על  שנטל  התחייבות  או  החוזה  מהוראות  במת  הוראה  אין  הרי  פקודת לפיו,  ן 

 ת של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין. כו ע מכל זדי לגרוהשינויים כ
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 ותעודת סיום , בדק, תעודת השלמהתיקוניםודה, העב סיום   -ז'    פרק

    תעודת השלמת עבודה .43

   יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב.    נשוא חוזה זה, העבודות כל הושלמו  .43.1
ו/המפק אתה  אוח,  יבדקו  העבודות  עה מהנדס  ו/או  קבלת   20תוך  בודה  מיום  ימים 

"  ההודעה העבודה)להלן:  ואם"(בחינת  העבוימצאו    ,  מתאיאת  החוזה   המדה  לתנאי 
רצונם,  ו השלמה  לקבלן  ןתינת לשביעות  בתוך  תעודת  בדיקתה,   7,  גמר  מיום  ימים 

 בכפוף לאמור להלן. 

כי האו המהנדס  המפקח    ומצא .43.2 אינה מתאימה  בבחינת העבודה  לתנאי החוזה עבודה 
רצונ  ואינה משביעה  ימסרםאת  עבודו  ו ,  ו/או  התיקונים  של  רשימה  ת השלמה  לקבלן 

לדעתהתיקונים"  :)להלן הדרושים  שקבעם"(  התקופה  תוך  לבצעם  חייב  והקבלן  .  ו, 
 לעיל.  43.1יחול על העבודה האמור בסעיף  -נסתיים ביצוע התיקונים 

בזה   .43.3 מובהר  ספק  הסר  התילמען  ביצוע  תקופת  הביצו  קוניםכי  בתקופת  של נכללת  ע 
ע של העבודה של תקופת הביצו זה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי  העבודה לפי החו

 ל הצורך בתיקונים וביצועם.בש

, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני  ם, על פי שיקול דעתיםרשאו/או המהנדס  המפקח   .43.4
ב התחייבות  קבלת  כנגד  התיקונים,  שיבצע  ביצוע  מהקבלן,  לשביעות כתב  וישלים, 

שלרצ התיקונים  המפקח  ונם  את  שמסר  והמהנדס  ברשימה    המפקח   לו  והמפורטים 
 . שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או המהנדס, בתוך התקופה הנדסו/או המ

ותיקונים  עבודות  לגבי  בהסתייגויות  השלמה  תעודת  להוציא  החברה  רשאית  כן,  כמו 
 תקופת שימוש.   ן אלא כעבור זמן אושאי אפשר להעריך את טיב 

מטעמה, להחזיק  כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר  בסעיף זה אין באמור .43.5
ו חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקונים ולא ניתנה בעבודה, כולה א

תוך   התיקונים  את  לבצע  הקבלן  מחובת  גורע  הדבר  אין  כן  עשתה  השלמה.  תעודת 
 . ה כאמורברהחקבעה לכך על ידי התקופה שנ

הקבלן .43.6 ביצע  התיקונים    לא  המפקח  את  ידי  על  שנקבעה  התקופה  המתוך  הנדס ו/או 
בצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ה רשאית לתהיה החבר 

בתוספת   אלו,  הוצאות  תגבה  החברה  הקבלן.  חשבון  להוצאות    17%על  כתמורה  מהן 
ותקו מימון  ניכוי  משרדיות,  ידי  על  בקיזוז    אוו/רה  או  החוזה  אחרת.משכר  דרך   כל 

יוצמדו הה כאמור  או הקיזוז  על  בחישוב החיוב  למדד  ביחוצאות  שבין  ידי הכפלתן  ס 
מדד האחרון אשר ההמדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין  

א  התחייבות  כל  בביצוע  הכרוכה  ההוצאה  התשלום  ביום  ידוע  שניתנה היה  הוראה  ו 
 רה החבדי לן כאמור לעיל על ילקב

יבויותיו  את הקבלן מהתחימתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר   .43.7
 ל תנאי מתנאי החוזה. לפי כ

כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל  או המהנדס  המפקח    וקבע .43.8
או אותו    את העבודה  חברהור להקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למס

מסירת   לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את   דה, כאמור, הכללק מסוים מהעבוח
מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש   או החלק המסויםהעבודה  

 לו. 
 

ניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים  .43.9
החומרים  הארעיים   עודפי  שילמה  ואת  לו.  עהחברה  השייכים  החומרים עבור  ודפי 

 המפקח.ייעשה בהם כפי שיורה 

מובהר  למען   .43.10 ספק  החברההסר  כי  בסמכויותיה    בזאת,  שימוש  לעשות  רשאית  תהא 
למתן תעודת השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא, המוחלט והבלעדי  

 של החברה.   

ו/או חלק  תעודת השלמה בגין העבו  בל לקבע, כי על הקבלן  בכל עת שהחברה תק .43.11 דות 
ות סעיף  היתר לפי הורא   רה כאמור, וביןהקבלן בהתאם להוראותיה של החב  מהן, יפעל

 זה.
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או   .43.12 תעודת השלמה  בגדר  אינם  לעיל  אישור אחר שלא כאמור  או  סופי מאושר  חשבון 
 תעודת סיום, ולא יבואו במקומם.

חלק מהן    ו/או קבלת עבודות אושלמה  י ו/או מתן תעודת הכמו כן, אישור חשבון סופ  .43.13
ה, וי ובהתאם לחוז ודות בוצעו כרארה לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העב על ידי החב

להוראות  בהתאם  שלא  או  כראוי  בוצעו  לא  העבודות  כי  לטעון  מהמזמין  ימנעו  ולא 
 החוזה, וזאת אף אם לא נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן.

 

 ותעודת סיום רותשי ,ות , תיקוניםריאח .44
ו  שיסופקו ו/א  רתוהצנהאביזרים  ,הציוד ,הקבלן יהיה אחראי לטיבם של  וזה  לצורך הח  .44.1

עליותק של     נו  לתקופה  תעודת    12ידו  הוצאת  מיום  ; עבודה  לכל  השלמהחודשים 
חודשים ממועד מתן תעודת השלמה    12הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה לתקופה של  

העב  ביצלכל  ממועד  ו/או  כמודה  התיקונים,  כל  לפי    44.2בסע'    שמעותםוע  לעיל, 
 (. "תקופת הבדקאו " "תקופת האחריות)להלן: " המאוחר

 עבור אחריות זו לא ישולם בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על ידי הקבלן.

האחריות   .44.2 תקופת  תוך  שהתגלו  כלשהם  וקלקולים  ליקויים  פגמים,  באביזרים נזקים, 
וצאה מביצוע  עת המפקח הם תהחוזה ואשר לד שבוצעו לפי  או בעבודות    בעבודה ו/או  

החברה ח ו/או של  ראותיו של המפק שלא בהתאם להו  בהתאם לחוזה, או  העבודה שלא 
תוצא או  ה  או  לתקנם  חייב  הקבלן  יהא  לקוי,  מביצוע  או  פגומים  בחומרים  משימוש 

קח או  של המפ    רצונו  יעות ולשבאו החברה  המפקח    לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת
לגבהחברה   או קלקהוא הדין  נזק  ב י  נתגלה תוך תקופת האחריות  כל ול שנתהווה או 

שבוצע כאמ  תיקון  בסעיף  במובילים,  כתוצאה   32ור  המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר 
 מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 

לעיל             44.2-ו  לעיל  44.1ים  הקבלן לפי סעיפ  תחייבויותבמילוי ה  ת הכרוכות כל ההוצאו .44.3
 הקבלן.   חלקים יחולו עללרבות בגין החלפת  

המפקח,  .44.4 לדעת  לתיקון,  ניתנים  אינם  בעבודה  והקלקולים  הליקויים  והפגמים,  היה 
או  המפקח  ידי  על  שייקבע  בסכום  לחברה  פיצויים  בתשלומים  חייב  הקבלן    יהיה 

 שיקול הקבלן.פת העבודה על פי חלבה

תהא   ות  חרילתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האכי הדרישה    הכרעת המפקח .44.5
 ומכרעת. סופית  

תקופות   .44.6 לאחר  שנתגלו  ליקויים  לתקן  הקבלן  מחובת  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  אין 
האחריות, אם מקורם בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות שימוש בחומרים לקויים או  

 ויים אלה.  ין ליק מין בג(, או לפצות את המזוע לקוי של העבודותביצ

יא בנוסף ופות האחריות ה ו של הקבלן בתקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריות .44.7
לכל אחריות אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר 

 כלשהו לפי תעודות האחריות. 

ברה על , לאחר שהודיע הקבלן לחזהי חוזה  העבודות לפ  האחריות לכלת  ובתום תקופ .44.8
( "תעודת סיום"  :תעודה )להלןנשוא החוזה, תמסור החברה לקבלן   העבודות השלמת  

ת ו עבוד סיום החוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל בדבר
   .ל החברההמלאה ש והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה הבדק

זו ב  תעודה  לכך  תימסר  ובכפוף  החברהתנאי  העבודות  כי  כל  כי  לדעת  ונוכחה  בדקה 
ת ו תעודה זו תינתן לאחר תקופ   .י החוזהל פוע הצעו כהלכהקבלן בו   ל ידיאשר בוצעו ע

 האחריות. 
 

מהתחייבות .44.9 הקבלן  את  פוטרת  אינה  לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  הנובעת  מסירת 
הדברים  מהחוזה מטבע  מועד    חלה  אשר  לאחר  האמורה מסירתגם  לרבהתעודה  ות , 

 קויים בעבודות אשר נתגלו לאחר מכן. לי
 

 רת סיבותיהם פגמים וחקי .45
ה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות גלנת .45.1

היה פגם כזה שאין  הקבלן אחראי לו    לפגם, ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח.
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בלן מתחייב לבצעם מיד,  הקו  החברה  חקירה והתיקון עלוזה, יחולו הוצאות הלפי הח 
לו   לפ גם כזה שהקבלן  . היה הפהחברהכפי שתורה  לו  יחולו הוצאות   יאחראי  החוזה 

חשבונו על  מיד  לתקן  חייב  הקבלן  יהא  וכן  הקבלן  על  וכל     החקירה  הפגם  את  הוא, 
הקבל יהיה  לתיקון,  ניתן  אינו  הפגם  אם  בו.  פיצויהכרוך  בתשלום  חייב   . לחברהים  ן 

 אם לאו תהיה בידי המפקח. ם ניתן לתיקוןההחלטה אם הפג

בע .45.2 פגם  במוצבודה  נתגלה  בו/או  האחריות,  תוך  רים  שלתקופות  מביצוע    א הנובע 
על  בו,  הכרוך  וכל  הפגם  את  מיד  לתקן  חייב  הקבלן  יהיה  החוזה,  לתנאי   בהתאם 

יהי לתיקון,  ניתן  אינו  הפגם  ואם  בתשלום חשבונו,  חייב  הקבלן  ההחלט  ה    הפיצויים. 
 יקון אם לאו תהיה על המפקח. ניתן לת אם הפגם

 
 לומים וערבויותתש  -פרק  ח'  

 וחשבון חלקי  כללי  -תשלומים לקבלן    .46
שבוצעו   .46.1 לכמויות  בהתאם  יהיה  לקבלן  המגיע  החוזה  שכר  כי  הצדדים  בין  מוסכם  

הקבלן   הצעת  ט'בפועל,  ח  נספח  והוראות  זה  זה.לחוזה  לקתשול  התמורה וזה    בלן ם 
 להלן. בתנאים המפורטים 

מ .46.2 )החל  חודש  כל  של  מה  1-בסופו  יאוחר  מבח  10-ולא  שאחריו(,  הקבלן  ודש  תחייב 
 גיש לחברה חשבון שיפורטו בו: לה

 

עפ"י   .46.2.1 שבוצעו  עבודות  לרבות  חודש,  באותו  ידו  על  בוצעו  אשר  העבודות  כל 
 פקודת שינויים.  

סעיף שלגביו לא    ון. כלמויות המפורטות בחשבחישוב כמויות מפורט לכל הכ .46.2.2
רשהו כמויות  חישוב  הגש  את  לאשר  לא  החברה  ו/או  המפקח  כמויות  אי 

 ת באותו סעיף.  המופיעו

החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד, ועל המחירים בהתאם להצעת הקבלן,   .46.3
 .   , אם וככל שניתנה הנחה כאמורבהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן

ות, אישורי ביצוע, חישובי כמוימני עבודה,  שים, כגון: יובמסמכים הדרו  ילווה  החשבון .46.4
 שיקול דעתו הבלעדי.  וש המפקח עפ"י מסמך נוסף שידר תוכניות, תשריטים וכל 

מדיה  .46.5 ובאמצעות  ידי הקבלן,  על  של הקבלן, חתום  לוגו  עם  נייר  גבי  על  יוגש  החשבון 
 מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות.  

ממנגנון של צוע קו או מתחם  יב רה בעד  ב את מנגנון התמולהסכם יוכלו להס   דיםהצד .46.6
ליו מראש ובהתאם להוראות הסכם כם עשיוסית ובסכום  לתמורה פאושל כתב כמויות  

 . זה

החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל החברה.  המפקח והחברה יבדקו את החשבון,  .46.7
התשל  30תוך   את  ויקבעו  הגשתו,  ממועד  לימים  עד  לקבלן  המגיע  אליו  ום  מועד 

   שבון.מתייחס הח

לקבלן וזה  ן ה, יוחזר החשבוי המפקח או החברל יד לא אושר החשבון כולו או חלקו ע  .46.8
 .החברה רצון יתקנו לשביעות 

היה ולדעת המפקח או החברה בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים  .46.9
לחשב להוסיפם  הם  רשאים  תשלומים,  ל לקבלן  הם  רשאים  כן,  מהחשבון  ון.   הפחית 

 א בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. עתם לת שלדעבודו

להג  .46.10 הקבלן  מס  באחריות  חשבונית  המאושיש  הסכום  לפחות  על  המפקח,  ע"י  חמש ר 
 לפני מועד התשלום המתוכנן. ( יום 15עשרה )

לפי   .46.11 שלא  תשלום  לאישור  הוכחה  כל  ישמש  לא  ותשלומים  ביניים  חשבונות  אישור 
חהחוז לקבל  כהסכמה  או  שנכללו  ה,  העבודות  הבחשבולקי  כאישור  נות  או  ביניים 

 . תשלומי הבינייםכאישור לצורך  אחר כלשהו, אלא אך ורקלעניין 

ע"י המפקח יהא כפוף לבדיקה חוזרת של המפקח  .46.12 אישור חשבונות ביניים של הקבלן 
י ולתקן לפי  לפי שיקול דעתו. המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש בכל עת כל חשבון חלק

מזמין לדרוש מהקבלן להחזיר לאלתר תשלום כות הוע בזניו. כל זאת בלי לפג ראות עי
 לם בטעות.  יתר ששו
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הפרשים כן  כמו .46.13 יתווספו  לא  בחשבונית  הנקוב  לסכום  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען   ,
התשלום  למועד  ועד  החשבונית  הגשת  מיום  הצמדה  הפרשי  ו/או  ריבית  ו/או  כלשהם 

 בפועל.  

מס ערך מוסף על פי    ה, יתווסף ל פי החוז שיאושר לתשלום ען שיגיש הקבלן וחשבולכל   .46.14
 תשלום בפועל.  במועד ביצוע ה דין בשיעור שיהיה בתוקף

מהתשלומים הנ"ל, יופחת כל תשלום ביניים שבוצע, כל סכום אחר ששולם לקבלן לפי   .46.15
 י הדין.  החוזה וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה ו/או לפ

י הקבלן, והתאגיד ינכה ממנו  רה ישולם על ידקבלן בגין התמושיחול על המס ההכנסה   .46.16
הכנסה   לחמס  בהתאם  ימצבמקור  אם  אלא  ממס וק,  פטור  בדבר  אישור  הקבלן  יא 

 הכנסה. 

בהם משום אישור או הסכמה   .46.17 לקבלן, אין  ביצוע של תשלומים  וכן  אישור תשלומים, 
לאיכות או  שנעשית  העבודה  המוצרים  לטיב  או  מחי  החומרים  של  לנכונותם  רים או 

לפלשהם  כ כדי  מהם  באיזה  ואין  התשלומים,  מבוססים  שעליהם  טענה  בכל  ל גוע 
 קבלן, בקשר לחוזה.  החברה כלפי ה 

 . נספח ה'התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום   .46.18

בצ .46.19 המפקח,  אישור  לאחר  ישולמו  החלקיים,  הנדרהחשבונות  המסמכים  כל  שים, רוף 
 . ממועד אישור המפקח 45+ן החלקי ישולם שוטף ספק, החשבולמען הסר   .45+שוטף 

 
 יסול תביעותוהצהרה על חחשבון סופי  .47

סופי    גמר כל העבודות חשבוןבתוך חודשיים מ  , באמצעות המפקח  ,הקבלן יגיש לחברה .47.1
)להלן העבודות  כל  הסופי"  -של  סעיףהחשבון  הוראות  לפי  בשינויים   "(,  זה, 

ובו  המחוי ואת  ודוהעב כל  את   יפרטיבים,  בוצעו  אשר  השתמש כל  ת  אשר  החומרים 
  העבודה שאושרו על ידי  ויכלול את כל סעיפייון המחירים   העבודות תוך צ  בהם לביצוע

 .  החוזה החברה, על חשבונו של הקבלן ובהתאם לתנאי
ייב  כל הפרטים שח  כלל אתחשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את החברה אלא אם כן  

לכ וצורפהקבלן  בו  חלול  הצהרה  לו  ידיה  על  כ ,הקבלן  תומה  את  כולל  החשבון   ל כי 
שנעש בקשהעבודות  ידו  על  לוו  ושאין  זה  לחוזה  החברה   ר  כלפי  שהן  תביעות  כל  עוד 

מתוך  מלבד   החשבוןהחלק  של  הסופי  על    הסכום  הצהרה  טופס  עפ"י  שולם,  שטרם 
 . נספח יג'חוזה זה כחיסול תביעות, המצ"ב ל

לעיל, הקבלן   .47.2 בי בנוסף לאמור  )הן  נשוא חוזה יצרף לחשבון הסופי  חס לכלל העבודות 
ל ביחס  והן  שזה,  "פרוייקט"  ובין  כל  בו,  הקשורים  המסמכים  כל  את  בנפרד(  יבצע, 

 היתר את המסמכים כדלקמן:
 

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב  א.  
חריגות ב.    לעבודות  מחירים  עוייםשינ/ניתוח  מסמכים  כולל  מבוססים  ,  ליהם 

 עותקים. 3-רים, בתוחי המחיני
 .ה זהחוזלפי הוראות  טיב/ערבות בדק  ג. 
או    יג'כתב ויתור על העדר כל תביעות הקבלן בנוסח המצורף כנספח  ה וצהרה ד. 

 . החברהידי  על  בנוסח אחר אשר יקבע
מיני   ה.  מכל  העבודות  אתר  את  פינה  שהקבלן  מהמפקח  חומרי  אישור  שיירים, 

 עיים שהוקמו באתר העבודות. ים ארו מבנ מוש אציוד, צריף, בית שי בנין,
 ה. תעודת השלמ ו. 
האחרים, מכיהמסל  כ  ז.  המכרז  במסמכי  המפורטים  הנתונים  ו/או  לרבות    ם 

 במפרטים הטכניים המיוחדים.
ך כדי  לאחר השלמת העבודה יספק הקבלן תכניות בדיעבד, שהוכנו על ידיו תו     ח.   

ולאחר   ההעבודה  את  המראות  למעשה,  כפי    עבודההשלמתה,  מעל  שבוצע 
דה בעתיד,  ואחזקה של העבושיידרש להפעלה  ומתחת לפני השטח, ומידע נוסף  

ת  הצינורוכגון:  כיסוי  עומק  הקווים;  סוגי   ת;וואי  וכבלים;  צינורות  מידות 
ודי תאורה,  מע ,האדמה; סוג, מידות ומיקום קירות, גדרות, תעלות, אבני שפה

 קרקעיות השונות; )קולטנים-התתערכות קרה למ ילוט ותמרור; תאי ב עמודי ש

תת); מקרקע -צנרות  לסוגיהן;  קיות  עצים;  כולל  גופים;  וכדו'  צמחייה;  טעי 
כל הפרטים יסומנו    אלמנטים ומערכות אשר אותרו במהלך העבודה והחפירות
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  הנדרש במפרט המיפוי   בתכניות ע"פ מדידות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך על פי
הקבלן,  לידי  שטעוניוהם    שיימסר  ואישור  בדיקה  תכניות  ם  הכנת  המפקח.  ל 

ת  דרישבדיעבד  פי  על  נוס עשה  והנחיות  של  ות  תכניות    החברה  פות  הכנת   .,
תנאי   הן  מטעמו  למי  או  התאגיד  למהנדס  מסודרת  בצורה  ומסירתן  בדיעבד 

פני  להגיש חשבון סופי ל  מוקדם למתן תעודת השלמה, והקבלן לא יהיה רשאי
יעות רצון מהנדס התאגיד. חשבון סופי יתבסס  ל לשבת הנ"שיגיש את התכניו

עבור הכנת תכניות בדיעבד לא ישולם    עבד.ם שבתכניות בדיהיתר על הנתוניבין  
השונות   העבודות  של  היחידות  במחירי  כלולה  תהיה  ותמורתן  בנפרד  לקבלן 

  .שבכתב הכמויות

עדות      תכנית  לכל  מפרט   מתואמת תהיה    חברה  שתימסר  עם  מלא    תיאום 
 .א"תמבוסס לנוהל מב  החברה וכן על ידי שכבות ממ"ג כפי שה 

 : רה יכלולהמסיתיק    ט.

  דיסקים  +   2,  פרוטוקולים כולל פרוטוקול מסירה,  תמונות,  כללי יומני עבודה   
וידאו     As-Madeהעתקי תכניות    3   ;חץדיסק אישור בדיקת ל   דוח +  -צילום 

+    של יצרן הצינורות רות שדה  דוחות ש  ;ה בקטריולוגיתיקבד   אישור חיטוי +
 .ו ביזרים שהותקנ חריות יצרן לאא  -; ואחריות יצרן לצנרת

 . החברה יאשר יידרש ע" כל מסמך  .י 

)שברשימת  .47.3 היחידה  מחירי  של  המכפלות  יסוד  על  סופית  יקבע  שבוצעו  העבודות  ערך 
שנמדדו,   בכמויות  בבהתחהכמויות(  שב שב  של  הצעתהנחה  ו  הקבלן ו  בכפיפות למכרז 

החוזה,להו עפ  ראות  לקבלן  המגיעה  התמורה  כי  מוסכם  עבורואולם,  החוזה   "י 
ניתנ פרט העבודות  בגדר  שהם  והעבודה,  האביזרים  החומרים,  פרטי  כל  עבור  גם  ת 

אלה  פרטים  נכללו  לא  אם  אף  העבודה,  של  ושלם  נאות  ביצוע  עם  הכרוכים  לוואי 
 ה האחרים. החוזמכי ויות והמחירים או במסבתוכניות, ברשימת הכמבמפרטים, 

יבצעו הקבלן  ואם קבע כך,    לוואי כאמור,  המפקח יקבע אם פרט מסוים הוא בגדר פרט
 ללא תשלום נוסף כלשהו. 

החשבון הסופי ייבדק ויאושר על ידי המפקח והחברה )כפי שהוגש, או בתיקונים(, תוך  .47.4
 הגשתו למפקח. ימים )ששים ימים( ממועד  60

 אי לתבוע דבר על פיו.  לום ואין הקבלן זכ פי מהווה הוראת תשבון הסו אין החש .47.5

ם לעיל והמצאת כל המסמכים הינה תנאי  ילוי כל התנאיק, מובהר כי מלמען הסר ספ .47.6
הסופי.   החשבון  יתרת  את  לקבל  הקבלן  לקבל לזכאות  זכאי  יהא  לא  הקבלן  כן,  כמו 

הסופי,   החשבון  בגין  כלשהו  המסכום  מן  קיבל  כן  אם  על אלא  השלמה  תעודת  זמין 
השדות  העבו ו/או  במסגרת  כולן,  שנדרשו  התיקונים  כל  את  ההשלמה, לים   תעודת 

 לעיל, לפי המאוחר.   44כאמור בסע'  

מה .47.7 הקבלן  של  ותביעותיו  דרישותיו  כל  את  ימצה  הסופי  לקבלן  חברההחשבון  ואין   ,
ל  לבוא  מצאהחברה  הזכות  שלא  דרישה  או  תביעה  בחשבון    בכל  מפורט  הסופי  ביטוי 

 ה כזאת. ציג דרישה או תביעהוא יהיה מנוע מלהו

סכום המגיע באותה עת   תשלום סופי כלום ביניים או  לנכות מכל תשלהחברה רשאית   .47.8
עפ"י הוראות החוזה, וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה לחברה  מהקבלן  

קבלן בכל דרך כום המגיע לו מהכל ס  לגבותהחברה  ובין אם לאו, ומבלי לגרוע מזכות  
 רת.אח

ערוך רשאי המפקח ל  בלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה,יש הקלא הג .47.9
יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון  את החשבו  ועל  ידיעתו  לפי מיטב  ן הסופי 

 זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן.

הסו  .47.10 החשבון  אישור  תעודהלאחר  המפקח  יוציא  אישור)"  פי  יפרט תעודת  בה   )" 
 צוע כל עבודה,מם לביטחון בית שונות שיש לו, ויורה על סכומים שאין לשל הסתייגויו

האישור  תעודת  פי  על  וכו'.   ואבדן  נזק  בכל  ונשיאה  אחריות  הוצאה,  כל  תשלום 
ם כספים ובהתאמה ללוח התשלום, ישולמו לקבלן הכספים שיגיעו לו או ימנעו מתשלו

 יין. הענ  לפי למו כספים לחברה, הכללקבלן או ישו
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ואין בהן  מתנאי החוזה,  לפי כל תנאי    אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו .47.11
משום ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאי לעכב 

 ראות החוזה או הדין. ו/או לא לשלם כל סכום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי הו 

פי   .47.12 על  התמורה  יתרת  בכפוףתשלום  יבוצע  הסופי  ולהלן,   החשבון  לעיל  האמור  לכל 
 .דש בו אושר החשבון הסופי על ידי המפקח והחברהימים מתום החו)תשעים(  90ך בתו

כפוף   .47.13 יהיה  המפקח  ע"י  הקבלן  של  הסופי  לחשבון  אישור  שכל  במפורש  בזה  מוסכם 
 קח.פי שיקול דעתו של המפלבדיקה חוזרת ולתיקון ל

 רים מחיר סופי ותכולת מחי .48
התמורה רה את  או בכל מקאם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי המכרז, יר .48.1

על הצעתו,  זה, בהתבסס  חוזה  לפי  לקבלן  עבור   תככולל  המגיעה  את התשלום המלא 
לחוזה    ביצוע בהתאם  לבצע  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  העבודות,  ובין  כל 
 : ןאת כל האמור להל היתר

 

דות  , ובכלל זה מוצרים מכניים, עבווהחומרים, לרבות הפחתכל העבודה, הציוד   א.
 זר הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה. וחומרי ע לוואי

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין.   ב.
 ושאיבת מים.  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם  ג.
ושי ד. מכ אספקה  בציוד  עבודמוש  כלי  פיגומים,  ני,  זמניות,  ה,  דרכים  טפסנות, 

ותמ שילוט  אמצעאמצעי  ורור,  מיגון  לרבות  י  אחר  ציוד  וכל  תנועה,  הפרדת 
 הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.  

על ה. שמירה  וכן  ושמירתם,  וציוד  חומרים  שנסתיימו,    אחסנת  עבודות  חלקי 
 זקתם והגנה עליהם.  אח

 י החוזה.  סימון, הכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפידה ומד ו.

 ניקוי אתר העבודה וסילוק ,צנרת,פסולת מכל סוג שהוא ועודפים ממנו.   ז.
 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   ח.
ו דוגמאות במבדקות ו/או  התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות ו/א  ט.

והתשלומים וההוצאות הכרוכים בהעמסות    קח,המפכונים מאושרים על ידי  במ
העבוובניסויים   לרבובאתר  לשם  דות,  ידרשו  אשר  והמוצרים  החומרים  ת 

 בדיקות כלשהן, ולרבות הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם. 
ת,  וע כל העבודות לפי התוכניוכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הנדרשות לביצ י.

זקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו  ם והנרווחילרבות ההוצאות, ה
 ה.  פי חוזה זעל 

כדי   .48.2 זה  כוח של  לגרוע  אין באמור בסעיף  ו/או המפקח לעכב,   החברהמכל סמכות או 
 ן. לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל די 

 

 תשלום מע"מ .49
תשלום   לקבלכל  מע"משישולם  יתווסף  שיה  לן  כפי  וכל כדין,  התשלום,  ביצוע  ביום   יה 

 כדין. בונית מס ה כנגד חשתשלום יעש 
 

 תייקרויותה .50

   זה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתאם לחוזה .50.1

בנספחיו   .50.2 ו/או  בהסכם  אחר  מקום  בכל  האמור  בזאת    –למרות  כי  מובהר  מפורשות 
לה תשולם  התמורה  ידי  על  באופן קבלן  ללא ובשיעורים    תאגיד  בהסכם,  המפורטים 

 העבודות וללא כל תוספות. ם לתחילת כון מחיריהתייקרויות, ללא עד

גם אם  .50.3 כל תוספת  ו/או  עדכון מחירים  ו/או  למען הסר ספק, לא תהיינה התייקרויות 
התאגי ידי  על  יידחה  העבודות  ביצוע  תחילת  שמועד  פי  ועל  שהיא,  סיבה  מכל  יקול  ד 

 דעתה הבלעדי. 

המועדים,  ומוצהרמוסכם   .50.4 וכן  התמורה  כי  הצדדים,  ידי  על  ואופן    השיעורים  בזאת 
שלומים הינם סופיים ומוחלטים ואינם ניתנים לשינוי.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הת

התייקרויות מחירי החומרים, חזה מראש את  לא  כי  מנוע מלטעון  יהיה  שכר   הקבלן 
 בויותיו בהסכם זה. ידרושים כדי למלא אחר התחי העבודה ויתר הדברים ה
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, לרבות תוספת הפרשי הצמדה כל תוספת  גיע לקבלןלא תמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .50.5
עבודות  ,למדד הזמנים  בגין  בלוח  נקבעו  אשר  למועדים  ומעבר  בפיגור  בוצעו  אשר 

 ו כן,מכ  .ים בחוזה זהאחרים הנקוב או במועדים  על פי החוזה והמפרט הטכני  המאושר  
 . י החוזהפ על פיגורים בגין חשבונות אשר הוגשו בפיגור ושלא  פת תוס  לא תגיע לקבלן

 וערבות לתקופת האחריות/הבדק  ערבות לקיום החוזה .51

התחייבו .51.1 מילוי  עית יולהבטחת  לחברה,  הקבלן  ימציא  החוזה,  פי  על  חתימת מועד    דו 
במות   בלתי מקורית  בנקאית    ערבות  , החוזה מדד  צמודת  של  נית  גובה סך  מ  5%סך 

כיעשל המצ  ההצעה בנוסח המצורף  תוקף עד לתום בהערבות תהא    לחוזה.  'נספח א, 
 בתוספת חודשיים.  תקופת החוזה, 

להבטחת  השאר,  בין  תהא,  לעיל,  כאמור  לחברה,  הקבלן  ידי  על  שתימסר  ערבות  כל 
 : תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן

או הפסדכ .51.1.1 נזק  א  םלהיגרהעלול    ל  עקב  כללחברה  עם  א   ו בקשר  או   יהפרה 
 דק/האחריות. , לרבות בתקופת הבמתנאי החוזה מילוי תנאי כלשהו

 ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם  לכ .51.1.2
בה   בקשר תתבע  שהחברה  ג'  צד  תביעת  כל  עם  בקשר  או  זה,  חוזה    עם 

   .הקבלןל  ש או למעשה או למחדל העבודותלביצוע  והקשורה בדרך כל שהיא

מהן,  ל חלק  או כ  ,העבודותשל  ות, שיפוצים ובדק  יקונים, השלמ כל הוצאות, ת .51.1.3
 .לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשתהחברה ר אש

או .51.2 כולו  הערבות  סכום  את  לגבות  רשאית  החברה  תהיה  כאמור  מקרה  מקצתו,    בכל 
או אחת  פעמים  בפעם  בזכות.  במספר  החברה  לגבות השתמשה  סכום  ה   מהערבות 

המקורי. לא עשה הקבלן    םאת סכום הערבות לסכו  ייב הקבלן להשלים מידו, חכלשה
בזכן ניתנת  לגבות  את,  לחברה  חוזרת  בלתי  התשלומים   הוראה  מתוך  לנכות  ו/או 

מסיבה  המגיעים ו/או  זה  לחוזה  בהתאם  כלשהי  לקבלן  לסכום   אחרת  השווה  סכום 
 .זכר לעילכדין הערבות כנ דין סכום זה יהא. ון בידהדקישגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ

 בלן בלבד. ל יחולו על הקכל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"  .51.3

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  .51.4
הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, 

ה הארכת  בשל  אם  בשל בין  או  החברה,  ידי  על  הקב   חוזה  סירב  אחרת.   סיבה  ן  לכל 
המזמין   יוכל  הבנקאית,  הערבות  את  לפגועלחלטלהאריך  מבלי  אחר  ה,  זכות  ת בכל 

 הנתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. 

לאחר  .51.5 רק  לקבלן  ישוחררו  שלה,  מחולטת  בלתי  יתרה  כל  או  החוזה  לקיום  הערבות 
לקבלן, החוזה  יתרת  לחברה    תשלום  ימציא  שהקבלן  כל לאחר  חיסול  על  הצהרה 

שהקבלןיתביעות  לאחר  וכן  יג',  כנספח  המצורף  בנוסח  אתה  ו,  לחברה  כל   מציא 
 קיים את כל התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני.  המסמכים ו 

הקבלן   .51.6 החוזה,  לקיום  הערבות  לשחרור  כתנאי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
ע לחברה  טיב להבטחתימסור  בדק/ערבות  אחריות הכל התחייבויותיו לתקופת    רבות 

בשיעור של ד  ת צמודת מדבלתי מותניית  מקור בנקאית    ערבות  על פי חוזה זה, שתהא
בנוסח   5% ידי הקבלן במסגרת החוזה,  על  )כולל מע"מ( שבוצעו  מסך היקף העבודות 

כ אהמצורף  "  'נספח  )להלן:  הבדקלחוזה  תהא    "(.ערבות  למשך   הערבות  כל   בתוקף 
 הוראות חוזה זה. מהן, עפ"י ו/או איזו  בקשר לעבודות  תקופת הבדק

 מחוייבים. דק בשינויים הו על ערבות הבהוראות סעיף זה יחול  .51.7

הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הנובעות  .51.8
להאריך את   ו/או מחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית  מן  ממעשה  תוקפן של איזו 

וז  הערבויות עת,  באותה  בידה  ההליכים אשיהיו  של  המלא  וסילוקם  לסיומם  עד  ת 
 דרישות אלה.  בתביעות ו/או הקשורים 

 

 הפרות ופיצויים  -פרק ט'  .52
הינם בחוזה זה, כולל, בין השאר, נספחיו,  מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים   .52.1

חלק ממנה ו כל  ודה איחור במועד מסירת העבויסודיים בחוזה זה וא   תנאים עיקריים
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כהפרה המ  יחשב  החוזה  של  מוסכ יסודית  בפיצויים  החברה  את  וקבועים זכה  מים 
 שקל לכל יום של איחור.  2,000ראש בסך של מ

 

על .52.2 יעלה  יוגדל סכום הפיצויים שעל הקבלן ימים  30תקופה של    אם האיחור האמור   ,  
 . נ"לתקופה האיחור מעבר ל ל שלכל יום ש"ח  4,000לסך של   לשלם לחברה 

ו   יםצמוד  יויה  סכומים אלה .52.3 זה  עד למדד מהמדד הבסיסי הידוע במועד חתימת חוזה 
 בפועל.  םלומידוע במועד תשלמדד שיהא  

 רשאית  הסכמה של החברה לפיגורים הנ"ל והחברה תהיהמשום   באמור בסעיף זה  אין .52.4
זה במידה ויגרמו לה   ףמהסכומים הנקובים בסעי  לתבוע מהקבלן סכומים גבוהים יותר

 .ם בסכומים גבוהים יותרנזקי

, 34,  25,  23,  15-18  כי הסעיפים  מוסכם בין הצדדים  ולהלן  לי לגרוע מהאמור לעיל  במ .52.5
כהפרה   46,  38-42,  35 תחשב  מהם  אחד  כל   והפרת  ויסודיים  עיקריים  תנאים  הינם 

את   המזכה  החוזה  של  וקבועים    החברהיסודית  מוסכמים  ך בס  ראשמבפיצויים 
ועד למדד   עדמו דים למדד מהמדד הידוע בשקל כשהם צמו  150,000 חתימת חוזה זה 

ר לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של כל באמו  אין   ם בפועל.שיהא ידוע בעת התשלו
את  תזכה  אשר  ההסכם,  של  יסודית  הפרה  העניין,  בנסיבות  זה,  בחוזה  אחר  סעיף 

 החברה בסעדים לפי החוזה ולפי כל דין. 

מוסבמ .52.6 לעיל  מהאמור  לגרוע  כי  לי  הצדדים  בין  יכם  לא  הקבאם  אחר מלא  לן 
דל, רשאית החברה במעשה ואם במחאו מקצתן, אם  התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן  

ההוצאות  וכל  אחרת,  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ידי  על  האמורה  העבודה  את  לבצע 
 הכרוכות בכך תחולנה על הקבלן.  

רשאית   .52.7 והפיצוייםי  ת סכומ לחלט אהחברה תהיה  מן    עיףבס האמורים  ההוצאות  זה 
  זמן שהוא וכן   גיע לקבלן בכלמכל סכום שיית ו/או לנכות סכומים אלה  בות הבנקא הער

 כל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין בובמהקבלן    םלגבות תהא רשאית
מכל או  העבודה  את  להשלים  מהתחייבויותיו  הקבלן  שחרור  משום   כשלעצמו 

 . דין לפי כלחוזה וההתחייבות אחרת לפי 

מ  .52.8 לגרוע  בסעיפימבלי  הצדד  52.2-ו  52.1ם  האמור  בין  מוסכם  האירועילעיל  כי  ם ים 
יחשבו והתרופות   הבאים  הסעדים  בכל  החברה  את  ויזכו  החוזה  של  יסודית  כהפרה 

 המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין : 
 

גבי נכסי   לה כלשהי של הוצאה לפועל להוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעו .א
אוה כולם  והעיקול  קבלן,  ה  חלקם  או  הופסקו  לא  האמורה  הפעולה    וסרו או 
 יום  ממועד ביצועם.  30תוך חלוטין ל

חלקם,    אוהוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם   .ב
גדו בקשת פשיטת  כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נ

טה על פירוק מרצון או  לה על ידו החלבשל הקבלן שהוא תאגיד נתק רגל, במקרה
דו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה  ק או שהוצא נגדו בקשה לפירו שהוגשה כנג

  או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או 
סע פי  על  איתם  הסדר  למען  או  )נוס  233יף  פשרה  החברות  חדש(לפקודת    , ח 

 .1983  -התשמ"ג 
חברה לפני  כי לא גילה ל  יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או   םא .ג

החלטת  יחת על  להשפיע  כדי  בה  שהיה  עובדה  זה  חוזה  על     החברהמת  לחתום 
 חוזה זה. 

, או הפסיק את  כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה  החברההוכח להנחת דעתה של   .ד
שאי או  לדביצועו,  מתקדם  בב נו  המפקח  העבודות  עת  איצוע  המבטיח  ת  בקצב 

 .סיומן במועד הקבוע

להנחת   .ה של  הוכח  הציע     החברהדעתה  או  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  הקבלן  כי 
במכרז ו/או בקשר לחוזה     ההזכיישוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם  

 זה או ביצועו. 

בביצוע   נה בלן משעסיק קו מקצתו, לאחר, או מ סב את החוזה, כולו אההקבלן   .ו
 .לי הסכמת החברה העבודה ב 
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יצועה ואינו  סיק את מהלך ב דה או שהוא מפכשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבו .ז
תוך   מהמפקח    7מציית  בכתב  להוראה  בביצוע  ימים  להמשיך  או  להתחיל 

 העבודה. 

 . וזהכשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע הח .ח

מהתחייבויותיו על פי  שהי  מהותית כלממלא התחייבות    איננוכאשר אין הקבלן   .ט
לכך על ידי החברה, לפי  במועד שנקבע  מתקן את ההפרהואיננו  חוזה זה בהתאם 

 בהודעה בכתב שניתנה לקבלן בעניין זה. שיקול דעתה הבלעדי של החברה
וקנים לה עד ותרופה המ זכאית לכל ס  החברה הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא   .52.9

ת זכאי   החברהמכלליות האמור לעיל תהא    ומבלי לגרועפי כל דין    י חוזה זה ועלעל פ
החו את  חזרהלבטל  לקבל  כשהם   זה,  לקבלן   שולמו,  אם  ששולמו,  הסכומים  את 

המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבות ממועד   חשבנושאים ריבית בגובה ריבית  
   , לדרוש את סילוק ידו של הלחברד השבת הסכומים בפועל  התשלום לקבלן, ועד למוע

וב  העבודה,  מאתר  קוהקבלן  החוזה  ביטול  של  ביצ מקרה  להשלמת  העבודה דם  וע 
החוזה  להש הפרת  על  פיצויים  מהקבלן  לתבוע  אחר,  קבלן  באמצעות  ביצועה  את  לים 

 .ולחלט את הערבות הבנקאית

תיתן    החברההחליטה   .52.10 החוזה  את  עלקבלן    החברהלבטל  )להלןהודעה  בכתב   כך   : ל 
 "הודעת ביטול"(. 

יעכב   הקבלן לא   דה.הא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבוההודעה יעם קבלת   .52.11
לו.  את שיש  ו/ או טענה כלשהי  בגין תביעה  הקבלן מוותר בזאת    פינוי אתר העבודה 

 .ןעיכבו מראש ובמפורש על כל זכות  

  בוצעה עלהעבודה ש  כאי לקבל את שוויעם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן ז .52.12
ה למועד  עד  לפי  ידו,  הביטול  הפיצודעת  בניכוי  וזאת  המפקח,  וכלקביעת   סכום  ויים 

זה.  אחר חוזה  הוראות  פי  על  מהקבלן  החזקה    החברההחליטה    המגיע  את  לתפוס 
השלמת  הוצאות  תהיינה  אחר  קבלן  באמצעות  העבודה  את  ולהשלים  העבודה  באתר 

על חשבו בנוסף  העבודה  ישא,  והוא  בתוספת  ל ן הקבלן,  האמורות,  מהן    17%הוצאות 
 משרדיות מימון ותקורה. כתמורה להוצאות 

 בהודעה את   ר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין  את  את  החברהתפסה   .52.13
פירוט  ואת  העבודה,  אתר  תפיסת  למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  המשוער  הערך 

 תה שעה. תקנים שהיו באתר העבודה אוהחומרים, הציוד והמ

את  החברהתפסה   .52.14 העבואת  רשר  מתקנים,  או  ציוד  חומרים,  בו  ויהיו  המפקח דה,  אי 
לדרושבכל   שהיא  הציוד    עת  החומרים   את  העבודה  מאתר  לסלק  בכתב  מהקבלן 

תוך   זו  לדרישה  הקבלן  ציית  לא  ואם  מהם,  חלק  כל  או  רשאית    15והמתקנים  ימים 
תהא   בעיניה, ולא  ל מקום שיראהתר העבודה לכבלן, לסלקם מא, על חשבון הקהחברה

מבלי  אחראית   להם.  שיגרם  אובדן  או  נזק  האמולכל  מן  תהא  לגרוע  לעיל   החברה ר 
למכרם  או  העבודה,  הקבלן  של  ובמתקנים  בציוד  בחומרים,  להשתמש  רשאית 

 . ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן

העבודה  נ .52.15 אתר  לסכום  -תפס  זכאי  הקבלן  יהא  ב  לא  אלא  לחוזה,  בקשר  כפוף             כלשהו 
 להלן.  52.16לאמור בסעיף קטן 

העבודות  אתר  את    החברהפסה  ת .52.16 בגין  לתשלומים  ורק  אך  הקבלן  זכאי  העבודה, 
סעיף   ישבוצעו על ידו עד לסיום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפ

ע  52.13קטן   לתשלום  החומרים,  וכן  והמתקנבור  באהציוד  שנתפסו  העבודה   רתים 
יוש על  או  החברהדי  נמכרו  שימוש    ,  דמי  ובמתקניםציו בלתשלום  סו כאמור,  תפשנ  ד 

הנזקים והפיצויים שנגרמו     הכל לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות,
יגרמו   החוזה  לחברהו/או  הפרת  הצורך  עקב  עקב  ו/או  הקבלן  ידי  את   על  להשלים 

 .החברהי שיוערכו על ידי כפביצוע העבודה, 

זכויות   .52.17 על  להוסיף  זה באות  סעיף  ולפ   החברההוראות  ולא  לפי החוזה  דין  כל  לגרוע  י 
 מהן. 
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 שונות   -פרק י'  

  זכויות יוצרים .53
הקב ידי  על  שתסופקנה  התוכניות  בכל  האחרות  הזכויות  וכל  היוצרים  תהיינה  זכויות  לן 

עם    הבלעדי.בחלקן, לפי שיקול דעתה  , אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או  לחברה
הקב  ימסור  העבודה  כ  לחברהלן  סיום  כשהם   ם האוריגינלייהשרטוט    תגיליונו ל  את 

 מעודכנים על פי הביצוע בפועל.
 

 שימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומית וכמויות .54

ולשימוש עובדיו.  במידה   מים הדרושים לביצוע העבודההקבלן יספק על חשבונו את ה .54.1
לוני הקבלן  יורשה  הדבר,  מים  התחברתן  אספקת  מקווי  מוצא  החברה   לנקודת  של 

ת בתנאי שיתקין שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח.  הקבלן יעשה, על חשבונו  וזא
הפעלת    הוא, את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון :

רזרביים מיכלים  מיכלים,  צינורות,  הנחת  ההמשאבות,  כל  וכו'.   מכוניות  וצאות  , 
ללו במחירי היחידה הנקובים בכתב ם, הנקובים יכבלתמים ובהוהקשורות באספקת ה

 כמויות ולא ישולמו בנפרד. 

 אספקת חשמל  .54.2
די  הפעלת  ידי  על  העבודות  לביצוע  הדרוש  החשמל  את  חשבונו  על  יספק  זל הקבלן 

שה את כל העבודה ויע  גנרטורים ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר
 ' וכל זאת באישור המפקח. ברת חשמל, וכד :  קבלת אישורים מח ידורים כגוןהס

היחידות  במחירי  יכללו  לעיל,  כאמור  חשמל,  באספקת  הקשורות  ההוצאות  כל 
 הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד. 

 

 ית )רג'י(בודה יומ תשלומי ע .54.3

עבודה  שינויים ו/או התוספות ב המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן ה .54.3.1
)עב בכתב ותכתב ביומן העבודה על    ןנת ראות המפקח תיודות רג'י(.  הויומית 

הוראה   לו  שניתנה  בלא  יומית  עבודה  לבצע  רשאי  הקבלן  אין  המפקח.  ידי 
המפ ידי  על  תיקבע  העבודה  שיטת  כאמור.   כדי  כתובה  בכך  אין  אולם  קח, 

לטיב העבודה  וזה זה לניהול העבודה,  לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי ח 
 הוראות החוזה יחולו גם על עבודות אלה. קשור בעבודה ו ין אחר האו לכל עני 

הקבלן   .54.3.2 כי  בזה  מובהר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  ספק  הסר  למען 
ה בדבר  המפקח  מטעם  דרישה  כל  אחר  כל  ימלא  של  העבודה  מאתר  רחקתו 

בב מטעמו  ו/או  ידו  על  המועסק  אואדם  היומית,  העבודה  פסילת    יצוע  בדבר 
מלשמש היומיתבביצוע    ציוד  המפקח.   העבודה  של  דעתו  שיקול  לפי  הכל    .

הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו וכל ההוצאות, הנובעות  
 מהחלפה כזו, תחולנה עליו. 

י  בכתב כמויות, ייקבעו מחירי העבודה היומית על ידם מתאימים  בהעדר ערכי .54.3.3
כל על  בהתבסס  הנוג  המפקח.   והעלויות  ישיר עהמחירים  לעניין.   ים  ות 

הקבלן,  ה של  שהיא  הוצאה  כל  כוללים  זה  קטן  בסעיף  הנזכרים  מחירונים 
לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו וכל  

 . הוצאה אחר

לתפק .54.3.4 בהתאם  יהיה  יומית,  בעבודה  המועסקים  הפועלים,  וסוג  סיווג  ידם 
קבע, לפי  המפקח הוא שי  מסכים כיעליהם לביצוע.  הקבלן    העבודה שהוטלה

 שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.  
 

ין  הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן בלבד וא .54.4
 כמויות   תיו לפי החוזה.לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויו

 ע בפועל. לתשלום ייקבעו לפי ביצוהעבודה  

 דת כמויות העבודה למדידהמדי .54.5

פקודת   .54.5.1 פי  על  עבודות  וכן  למדידה  העבודה  על  תחולנה  זה  סעיף  הוראות 
 שינויים, שהוסכם במפורש כי תימדדנה. 
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ודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה,  רוש במהלך העבהמפקח רשאי לד .54.5.2
 . ןודה שבוצעו על ידי הקבלרך מדידה של כמויות העבכי תיע

תקבויכמ .54.5.3 העבודה  והקבלן  ות  המפקח  ידי  על  שתעשינה  מדידות  סמך  על  ענה 
המפקח.    ידי  על  ויאושרו  הקבלן  ידי  על  שיוגשו  כמויות  חישובי  סמך  על  ו/או 

המפורטת לשיטה  המדידות    בהתאם  כל  העניין.   לפי  הכל  הכללי,  במפרט 
המד בספר  ידי  תירשמנה  על  ותיחתמנה  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  ידות 

 והקבלן.   המפקח

לא   .54.5.4 לפרטי  אם  בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  הכללי,  במפרט  אחרת  צויין 
כל   ללא  העניין,  לפי  במקומה,  וקבועה  מושלמת  גמורה,  כשהיא  התוכניות 

או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר  תוספת עבור פחת  
 נזכרות בסעיפים נפרדים.שאינן  

קח לקבלן על כוונתו לעשות כן  מפקח, יודיע המפלפני ביצוע מדידות על ידי ה  .54.5.5
לשלוח   או  הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  הקבלן  לו.   הרצוי  המועד  ועל 

כ לבא  או  למפקח  ולעזור  זה  לצורך  מקום  על  ממלא  המדידות  את  לבצע  וחו 
 שים בקשר לכך.  חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרו

 קיזוז .55
סכ  החברה כל  כנגד  לקזז  לקבלן  רשאית  המגיע  כל  ום  זה  חוזה  פי  ובין  חעל  קצוב  בין  וב, 

פי   על  או  חוזה אחר  כל  פי  על  או  זה  חוזה  פי  על  לה מהקבלן  קצוב, המגיע  דין.  כל  שאינו 
 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.   החברהן גורעות מזכותה של  הוראות סעיף זה אינ 

 כאמור, תשלח לקבלן.  הודעה על ביצוע הקיזוז,
 

   החברה די על י ביצוע .56
כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא  .56.1

ע מלציית להן  נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו/או החברה ואשר נמנ
רשאית   החברה  תהיה  זה,  בחוזה  לכך  שהתחייב  אף  באמצעות  על  או  בעצמה  לבצען, 

 חרים לפי החוזה או הדין. ל סעד או זכות א אחרים, וזאת מבלי לגרוע מכ

קטן    החברה .56.2 בסעיף  כאמור  במקרים  הקבלן  את  לחייב  רשאית  בהוצאות    57.1תהיה 
או    אשר התחייבויות  אותן  כל  בביצוע  לה  בתוספת  נגרמו  שייחשבו    17%הוראות, 

משכר החוזה או בכל דרך אחרת.   קיזוז /ל ידי ניכויע  ותקורה  יות, מימון  כהוצאות כלל 
או הק בחי שבין  שוב החיוב  ביחס  ידי הכפלתן  על  למדד  יוצמדו ההוצאות  כאמור  יזוז 

מדד האחרון אשר ההמדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין  
יד ההוצאההיה  התשלום  ביום  ש  וע  הוראה  או  התחייבות  כל  בביצוע  ניתנה הכרוכה 

 . החברהלקבלן כאמור לעיל על ידי 

לפני                       57.1יבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  וע ההתחי יל בביצלא תתח  החברה .56.3
 ימים לקבלן.   7מתן התראה של 

לגבות    החברה ל פי החוזה או מזכות  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ע  .56.4
 רך אחרת. דלן בכל את  הסכומים האמורים מן הקב

 

  סיכול המשך ביצוע העבודות .57
 מקצתה  אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה אוכי  א  כל זמן שהוגלה באם ית .57.1

אחרת שאין לקבלן ולחברה שליטה עליה, יפנה הקבלן   כל סיבהאו  מפאת כוח עליון,  
שור , לתת לקבלן איוהמוחלט  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי רה תהיהלחברה והחב

והקבלן ימלא ,  האו מקצת  הכולאפשרות להמשיך בביצוע העבודה   אמנם אין  בכתב כי
החברה בכל הנוגע לאי המשך ביצוע העבודה כאמור, ובכל הנוגע לסילוק  אחר הוראות

 .וחומרים הנמצאים במקום ציוד

סעיף מקרההסכום שישולם לקבלן ב .57.2 לפי  ביצוע העבודה   57.1 של אי אפשרות המשך 
בהתאם למחירים ,  העבודה שבוצעה בפועל עד לתאריך מתן האישור האמור  ערך  יהיה 

 לעיל.   42וכאמור בסעיף  ובפקודות השינוייםבהצעת הקבלן למכרז, עורים ילשו

 תביעותסופי של כל  מלא וסילוק    יהווהלעיל הוא    57.2תשלום הסכום כאמור בסעיף   .57.3
ותביעות עבור  כולל  כלפי החברה,  הקבלן הוצאות מיוחדות שנגרמו    תביעות לפיצויים 
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נגד החברה מכל   ותכל תביעה תביע  (על  והוא מוותר)  נהתהייקבלן לא יהיה  לו ,כאמור
 .לביצוע העבודותשהם בנוגע  מין וסוג

והקבלן   .57.4 עבודה,  מתקני  ו/או  ציוד  לסלק  לקבלן  החברה  סילקהורתה  או   לםכו   ם,לא 
ממקום או  מקצתם  אחרת    העבודה  פעולה  ביצע  לפי  להורבהתאם  שלא  החברה  אות 

 חשבון הקבלן, בעצמה או   לות האמורות עלרשאית החברה לבצע את הפעו ,  57.1סעיף  
אחרת דרך  בתוספת    ,בכל  בכך  הכרוכות  בהוצאות  ישא  עשר   17%והקבלן  )שבעה 

 .כהוצאה משרדית שייחשבו אחוזים( 

 יות וארכות  מוש בזכויות, סטשי -שימוש או אי .58
בזכו  החברה הימנעות   .58.1 שימוש  החוזה במקרה מסוים  מלעשות  פי  על  לה  יות המוקנות 

תפ   אין  -כללבאו  ו/ ולא  או  בה  מקרה  באותו  זכות  אותה  על  כויתור  אופן  בשום  ורש 
 בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.  

מצד   .58.2 ההחברה  הסכמה  לו/או  לא תהיה  מפקח  זה במקרה מסוים  חוזה  סטות מתנאי 
 דו ממנה גזרה שווה למקום אחר. קדים ולא ילמת

או מטעמה   החברהאות שניתנו על פיו על ידי  החוזה או להור  כל ויתור וארכה לתנאי  .58.3
ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או    החברהלא יפגעו בזכויותיה של  

 על זכות מזכויותיה.  החברהמצד  יחשבו כויתור צד הקבלן, ולא מ יוםקאי 

 

 שינוי  החוזה   .59
אם אלא  תוקף  כל  לו  יהא  לא  זה  חוזה  מהוראות  שינוי  ובח  כל  בכתב  שני  נעשה  תימת 

 הצדדים והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 
 החוזה  סיום .60

יום לקבלן ולקבלן    20ודעה מראש של  רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהתהא    החברה
תביעה   ו/או  טענה  כל  תהא  ההתקשרות,לא  הפסקת  את    בגין  לקבל  זכותו  למעט  כאמור, 

הזמה בגין  פי  תמורה  על  כאמור,  ההפסקה,  למועד  עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  עבודה  נות 
  מפורטים בחוזה זה.ההתנאים  

 מיצוי ההתקשרות  .61
תנאי   כי  הצדדים  בין  זהח מוסכם  ביניהם  משקפי  וזה  והמותנה  המוסכם  את  נכונה  ם 

הסכמים  תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים,  לא    החברה במלואו, וכי  
קודם  התחייבו נעשו,  אם  נעשו,  ואשר  זה  בחוזה  נכללים  שאינם  פה,  בעל  או  בכתב  ויות, 

 לחתימתו. 
 סמכות שיפוט .62

מחוז הנובעים  ועניין  דבר  כל  לגבי  השיפוט  תהא  סמכות  זה  ורק  ה  המשפט  אך  לבתי 
 בלבד.    תרשיחא -מעלות ב ים כהמוסמ

 ודעותה .63
תהיינה   הצדדים  או  הודעות  אישית  כ כתבמבמסירה  לפי  רשום  במבוא  ב  הצדדים  תובות 

הודעה   כל  הנ"ל  שלחוזה.  הכתובות  לפי  רשום  תישלח  לנמען  במכתב  הגיעה  כאילו  תיחשב 
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72בתוך 

 
 יה באו הצדדים על החתוםראלו

 
 _____________ ___                      __         __________ _________ 
 החברה                                                                הקבלן      

 
 אישור עו"ד

 
  של ___ ___________ ____  עו"ד ______________ __  אני הח"מ

ל  ע חתמו בפני   ____________  ( מאשר בזה כי ביום"הקבלן" )להלן:__________ _________
בשם הקבלן, כי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים   ____________ ה"ה  זה  חוזה

ה זה וכי  ן על פי חוז בל להתקשרות והק ןהדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל די
 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן. 

                                                                                                               _________________ 
 עו"ד                                                                                                                            
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 'אנספח 
 
 

 לכבוד
 מ "מעיינות זיו בע

 הצפון קניון כוכב 
 י נרקיס האלוף עוז דרך

 מעלות תרשיחא 
 

 ערבות בנקאית מספר                                . הנדון: 
 
 

מזהה מס'   ____________________________ בקשת  פי  )להלן:  _  על   ___________
לסילוהמבקשים" כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  לסך    ק"(  עד  סכום  )במילים:    ___________כל   ₪

מדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן  ת הפרשי הצ_________ ₪( בתוספ
,  בתחומי החברה  וביוב  מיםקווי  שדרוג    2/2021מס'  "(, בקשר עם מכרז  הפרשי הצמדה )להלן: "

 להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 
 

מתחייב סכומים  אנו  או  סכום  כל  לכם  לשלם  הנ"ים  לסך  תוך  עד  הצמדה  הפרשי  בתוספת    14ל 
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  

ו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה  א   דרישתכם בתהליך כלשהו
ומ לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשמשפטית או בכל דרך אחרת,  לעמוד למבקשים  הי שיכולה  בלי 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

דרישות,   במספר  או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם 
יעלה על הסך  תי שכל אחת מהן מ בתנאי שסך דרישותיכם לא  יחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 הכולל הנ"ל. 
 

 זה: במכתבנו 

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  לצרכן כללימשמעו מדד המחירים    -"  מדד"
 ולמחקר כלכלי. 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

)להלן: "ם  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלו זו  המדד  בפועל, עפ"י ערבות 
_____החדש חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  ביום  "(  שפורסם   _____

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום  המדד היסודי______ נקודות )להלן: "היינו ____,  __________
בניכוי  י  השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסוד 

 סכום הקרן המקורי. 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ד בכלל.וע_______ ______ בות זו תישאר בתוקפה עד ער

 לא תענה. _______________    דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  _____________  לאחר יום 
 

 עברה ולהסבה בכל צורה שהיא. להערבות זו אינה ניתנת  
 

ו/או במברק לא תחשב ו/או באמצעי אלקטרוני  לעניין כתב ערבות    דרישה בפקסימיליה  כדרישה 
 זה.

   
 ב,בכבוד ר

 
בנק  

 _______________ 
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  נספח ב'

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה,    שיםהנדרעל הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים   .1
אחריות מקצועית וחבות    יטוחבי  . עם זאת, אתזה בתוקף  חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה  

 וד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. בתוקף כל ע ל הקבלן להחזיק המוצר ע

  כל   ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן להלן, יכללו ויתור על  .2
עובדיה   )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה, מנהליה,  ו/או כל אדם אחר זכות תחלוף 

ב מטעמ החברה    של  השמהבא  כלפיו/או  וכן  וה   ה,  המתכננים,  הקבלנים,  יועצים  כל 
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת  הקשורים בביצוע העבודות

 זדון. באדם שגרם לנזק 

ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן והמפורטים בנספח אישור עריכת ביטוחי  ות  פוליס .3
רה ו/או  מוצר( יורחבו לשפות את החבלמעט ביטוח אחריות מקצועית וחבות ההקבלן להלן )

מנהליה ו/או עובדיה ותהיינה כפופות על פי העניין לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את  
 רד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.בנפהביטוחים כאילו נערכו 

פוליסות   .4 כי  הקבלן  מתחייב  ולהלן  לעיל  מהאמור  לגרוע  מקצועית  מבלי  אחריות  ביטוח 
ג   וחבות המוצר,  בין היתר תקופת  חודשים לאחר תום תקופת הביטוח    6ילוי של  תכלולנה 

 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן(.  3-ו 2)סעיפים  

ממ .5 לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  על    יביטוח   את  נו,בנוסף  המוצר,  וחבות  מקצועית  אחריות 
קבלן  . מוסכם בזה על התיישנות על פי דיןבתוקף כל עוד לא תמה תקופת הההקבלן להחזיק 

סע הוראות  קיום  אי  אם  כי  )אף  הקבלן  ע"י  זה  חוזה  הוראות  של  הפרה  תהווה  זה  יף 
ר תהייה  החברה  כאמור  במקרה  מכך.  המשתמע  כל  על  העבודות(  לא שאיהסתיימו  )אך  ת 

 שלהלן.  30חייבת( לנהוג כמפורט בס"ק  

ביטוחים   .6 בעריכת  צורך  יש  הקבלן  ולדעת  לביטוחי היה  כלשהם  משלימים  ו/או    נוספים 
לערו הקבלן  מתחייב  כאמור.  הקבלן,  הנוסף  הביטוח  ו/או  המשלים  הביטוח  את  ולקיים  ך 

ות התחלוף כלפי  זכ  בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על 
יחול לטובת אדם ש עובדיה, אולם הויתור כאמור לא  ו/או מנהליה ו/או  גרם לנזק  החברה 

 . בזדון

המבוטח לשפות את החברה בגין אחריותה    ות נוסף או משלים יורחב שם לעניין ביטוח חבוי  .7
 על   למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת

 פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

ך על  נעראשר  לכל בטוח    מיםקודם  ינ ה  לו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי ביטוחי הקבלן יכל .8
י החברה,  דרישה בדבר שיתוף ביטוח טענה או  על כל    יםמוותרמבטחי הקבלן  וכי  י החברה  יד

. לרבות  1981  -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א    59בסעיף  ים  לרבות כל טענה או זכות המפורט
 יה. לפי מבטח וכהחברה  כלפי  " ביטוח כפל"טענה של כל 

ת נספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן  על פי דרישות נספח זה לרבוביטוחי הקבלן הנערכים   .9
יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנות  

בלרע דואר  ה  באמצעות  בכתב,  הודעה  לחברה,  תישלח  כן  אם  אלא  הביטוח,  תקופת  משך 
ל ו/או  לביטווכי לא יהיה תוקף    ת.( יום מראש על כוונתו לעשות זא60)   רשום, לפחות שישים

הודעה כאמור ובטרם חלוף    נשלחה אם לא    החברה שכאלו לגבי     לשינוי לרעה לצמצום ו/או  
 . ההודעה ממועד שליחתהימים  60

לי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  מב .10
קבלן לדאוג כי  משנה מטעם הקבלן, מתחייב הה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן  חוזה ז
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בהתאם   לרבות  זה  בחוזה  למפורט  בהתאם  ביטוח  פוליסות  תהיינה  המשנה  קבלן  בידי 
עריכת ביטוחי הקבלן. למען הסר ספק מובהר בזאת   שורלתנאים ולסכומים הנדרשים באי

עכי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה   זה לרבות  חוזה  נשוא  בודות  בגין העבודות 
בלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל  אשר יבוצעו על ידי ק

שבוצעו על ידי קבלן המשנה,  ות  אובדן ו/או נזק שייגרם לה, במישרין ובעקיפין, עקב העבוד
 אם לאו. בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין 

לפנות  ה מוסכם כי בעת קרות מקרה  ז  בחוזה מבלי לגרוע מהאמור   .11 ביטוח מתחייב הקבלן 
רוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע  יבאופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות הא

די חברת   חויללא  נציג  הוראות  פי  על  לפעול  הקבלן  על  כי  מובהר  הנזק.  לבדיקת  לאתר 
 . שידרוש כל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידעהבטוח ולסייע לו כ

לעיל .12 לאמור  המצב ,  בנוסף  להשבת  שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
הא קרות  לאחר  מייד  הילקדמותו  והריסות.  פסולת  פינוי  לרבות  י קבלרוע  בכל  י ן  שא 

וה  לקדמותו  המצב  להשבת  שתידרשנה  את  ת  חברהההוצאות  הקבלן  אל  תגמולי  עביר 
בלבד. למען הסר  בגין הנזק, וסכום זה  שלם(  )במידה ותחברת הביטוח  לה  שתשלם    וחהביט

י הקבלן  כי  מובהר  חברת יספק  ידי  על  שיועבר  האמור  לסכום  מעבר  ההוצאות  בכל  שא 
 ור.לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמ  תבייח תהייהלא  חברההבטוח וכי ה 

,  ותעבודות קבלני ביטוח  ל  הפוליסהח לפי  תגמולי הביטובנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי   .13
הביטוח    פוליסת.  בכתב למבטח  ה אחרתתא הורי, אלא אם הלחברה  ובגין נזקי רכוש, ישולמ

הוראה מתאימה ת זהילענ   כלול  תיקן  ין  נזק המכו.  בעצמו  הביטוח    פוליסתלפי  סה  הקבלן 
ור העבודה  תשלום עב   חברהכאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או שטרם קיבל מה

למבטח    חברהה  מתחייבת  שניזוקה,   תגלהורות  תשלום  לידיעל  הביטוח  עד    מולי  הקבלן 
 לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק. 

נ .14 לעבודות, על הקבלן מוטלת  זק  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של 
ביטוח ו/או החברה  החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת ה

 ו/או המפקח. 

לעי כמו   .15 מהאמור  לגרוע  ומבלי  באופן  כן  החברה  את  לשפות  אחראי  יהיה  הקבלן  ולהלן,  ל 
מהפרת   הנובע  ביטוחי  כיסוי  אי  עקב  לה  ייגרם  אשר  נזק  כל  בגין  מי  נאי  מת   תנאי מלא 

 מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו. ו/או   הקבלןהפוליסות על ידי מ

א לידי  להמצי   קבלן, מתחייב ההחברהללא צורך בכל דרישה או פניה מצד  י  מוסכם בזה כ .16
את ב  החברה  הקבלןטוי אישור  ל  חי  בסעיף  בהתאם  ול  42.4אמור  זה  אישור  נוסח  לחוזה 

 א חתום כדין על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(. שהוכ 1נספח ב' המצורף ב ביטוחי הקבלן

לידי  ה מצד החברה, מתחייב הקבלן להמציא  מוסכם בזה כי ללא צורך בכל דרישה או פני .17
לחוזה זה    42.5ה לפטור מאחריות המזמין בהתאם לאמור בסעיף  מכתב ההצהר  החברה, את

מאחריות   "פטור  ומסומן    -ולנוסח  זה  לחוזה  המצורף  כשהוא  "2"ב'  פח  כנסהצהרה",   ,
 חתום כדין על ידי הקבלן. 

  –לרבות נספח "פטור מאחריות  "  קבלןי ההקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח .18
מ  והינ   ,כאמורהצהרה"   העבודות  יםומקד  תלהתנאי  ביצוע  ציוד    לתחילת  הכנסת  ו/או 

ביצ תחילת  הקבלן  מן  למנוע  זכאית  תהייה  והחברה  העבודות   לאתרי  העבודות  וע  כלשהו 
)נוסח   ידי החברה המבטחת  על  ציוד כאמור במקרה שהאישור כשהוא חתום  ו/או הכנסת 

 ורי(, לא הומצא במועד הנ"ל. מק

בהמצאת  מוסכם   .19 אין  כי  במפורש  ו/או  בזה  המצאתו  באי  ו/או  הקבלן  ביטוחי  אישור 
טיב הקבלן,  ביטוחי  של  התאמתם  בדבר  אישור  להוות  כדי  בדיקתו,  אי  ו/או  ם, בבדיקתו 

כדי להטיל אחריות   של הקבלן, או  כדי לגרוע מאחריותו  ו/או  היעדרם  תוקפם, היקפם או 
 על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה. כלשהי 
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המצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן במועד הנקוב לעיל, לא    למען הסר ספק מובהר כי אי .20
ת האמור, לביצוע כל  ליופי חוזה זה, לרבות ומבלי לפגוע בכל-תפגע בהתחייבויות הקבלן על

חוזה זה, גם אם    תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי
אתר העבודות, בשל אי הצגת האישור החתום  עבודות ו/או הכנסת ציוד ל  יימנעו ממנו ביצוע

 במועד.  

לצמצם   .21 כדי  הקבלן  ידי  על  הנ"ל  הביטוחים  בעריכת  אין  כי  מובהר  זה  לגרוע  או  בהקשר 
 בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. 

ו .22 טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  מצהיר,  ב /הקבלן  החברה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  נזק  או  גין 
עבורו, אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לביטוח העבודות  שהוא זכאי לשיפוי  

הפוליסה על פי הביטוחים  אי  לאישור ביטוחי הקבלן ו/או הפרת תנאי מתנ  1פרק א' בסעיף  
וכי הוא פוטר בז זה,  ו/או לנאמר בחוזה  לנדרש  ובהתאם  לפי  את את החברה מכל  שנערכו 

כאמור לנזק  פ   אחריות  בדבר  לעיל  שהאמור  אדם  ובלבד  לטובת  יחול  לא  מאחריות,  טור 
 . שגרם לנזק בזדון

כי   .23 בזה  בח  בנספחהאמור  מוסכם  אחרת  הוראה  כל  על  יגרע(  )ולא  יוסיף  בדבר   וזהזה  זה 
חס  . האמור בסעיף זה מתיייהו/או עובד  יהו/או מנהל  חברהפטור מאחריות הקבלן כלפי ה

הנעוצים   מ  זהחונשוא    בעבודותלנזקים  ו/או  הקבלן  ידי  על  ו/או  זה  עובדיו  ו/או  נהליו 
 .קבלנים וקבלני משנה מטעמו

ת מצומצם או היוכי מי מביטוחי הקבלן עומד ל  jcrv-בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע ל .24
בסעיף   כאמור  ולהמצ  9מבוטל,  מחדש  הביטוח  אותו  את  לערוך  הקבלן  מתחייב  יא  לעיל, 

 הביטוח כאמור.לפני מועד צמצום או ביטול  יום   30אישור עריכת ביטוח חדש,  

ל  .25 להמציא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  לאמור  ממועד    14בתוך    jcrv-בנוסף  ימים  עשר(  )ארבעה 
מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם    קיםהחתימה על חוזה זה, העת

שר עם העבודות ואשר  או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקו/או החלים עליו על פי חוזה זה ו/
נ פוליסות  אינם  את  לתקן  הקבלן  מתחייב  כן  כמו  הקבלן",  ביטוחי  "אישור  בנספח  כללים 

 ת חוזה זה. ראוהביטוח על פי דרישות החברה, כדי להתאימן להו

זה   .26 בחוזה  האמור  מן  המתחייבים  האחריות  גבולות  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען 
הקבלן, ועל הקבלן    בר דרישה מזערית המוטלת עלאישור עריכת ביטוחי הקבלן, הינם בדוב

לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי  
ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור  ות  הוא יהיה מנוע מלהעל  כל טענה 

 ר. לגבולות האחריות המזעריים כאמו

הב  ת רשאיהחברה   .27 אישור  את  הביטוח  טוח  ילבדוק  פוליסות  הקבלן  -על  ומצאו ישו/או  ידי 
טוח,  יביחס לאישור הבהחברה  זכות הביקורת של    כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי

או    החברהאינה מטילה על  ות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל,  הור וזכותה לבדוק ול 
מטעמ מי  וכ   ה על  חובה  שהיא  כל  אחריות  לל  הקשור  טיבם, כאמור  בטוחה  י אישורבכל   ,

ו קפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן  ותהיקפם 
 . ועל פי כל דין  זה חוזהפי -על

מתחייב   .28 ביטוחי  לשלהקבלן  באישור  המפורטות  הפוליסות  בגין  הביטוח  פרמיות  את  ם 
וכל תשלום אחר שיידרש ד ולמלא אחר כל  על ידי חברת הביטוח בקשר להן במוע  הקבלן, 

ליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות  הוראות הפו 
הביטוח,   בפוליסות  הנכללות  דוהזהירות  את  ולדאוג  מי  לשלם  ובמועדם  במלואם  הביטוח 

 . בודותבתוקף במשך כל תקופת ביצוע הע  ינהתהי  ותולוודא כי הפוליס

גין כל נזק אשר ייגרם לו עקב  שפות את החברה באופן מלא בכמו כן, הקבלן יהיה אחראי ל .29
מהפרת   הנובע  ביטוחי  כיסוי  מתנאי  אי  מתנאי  ידי  מי  על  ו/או  הקבלן  ידי  על  הפוליסות 

 . עמו ו/או בשמו ו/או עבורומט  הפועלים
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פי חוזה זה או מי מהם,   לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על .30
ומב תהייה החבר  לא חייבת(  )אך  דין,  ה רשאית  פי  על  זה או  חוזה  לפי  בזכויותיה  לפגוע  לי 

הקבלן.   של  חשבונו  על  הביטוח  דמי  את  ולשלם  תחתיו  הביטוחים  את  ם סכוכל  לערוך 
  הראשונה.   העל פי דרישת לחברה  בתשלומו כאמור יוחזר מיד    האו התחייב   שהחברה שילמה 

שאית לנכות סכומים  פי סעיף זה, החברה תהייה רפין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על  לחילו
לגבותם   רשאית  החברה  תהייה  וכן  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן  ממנה  שיגיע  סכום  מכל  אלו 

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

מתנאי    תנאי  ה בתום לב שלסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרבנו .31
מנהליה  ו/או  חברה  ה לא תפגע בזכויות    ומנהליועובדיו  ו/או    קבלןהביטוח על ידי ה  תופוליס

 ו/או עובדיה, על פי ביטוחים אלו. 

מתחייב    בודותהע  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע .32
בריאות   קבלן ה לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר    למלא 

ובעיקר אך מבלי לפגוע    שהותקנו לפי החוקים הנ"ל,  ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה,
באופן מקרי או  , שליחיו שיועסקו בביצוע העבודותובכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים  ב בכל עת ויו  זמני, יה
 . הנ"ל

ל הוראות  לקיים את כהקבלן  מתחייב  ,  לי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זהבנוסף ומב .33
רשות   כל  ו/או  האש  מכבי  הוראות  כל  את  וכן  בעבודה  בטיחות  בדבר  והתקנות  החוקים 

 . העבודותביצוע  ים אותם יש לקיים באתר נזקאחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת  

ה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה  הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החבר  .34
ו/א  על ביצוען  בשלבי  ו/או  העבודות  להתקנת  הנוגע  כל  ובמפורש  לרבות  מסירתן  לאחר  ו 

 לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 

נאותה .35 שמירה  לקיים  מתחייב  לאתר    על  הקבלן  ידו  על  המובאים  הכלים  ו/או  הציוד  כל 
 ביצוע העבודות.

ע עבודותיו ו/או לאחר  יל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לע .36
תן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם  מסיר

את   ולהשיג  זה  חוזה  נשוא  העבודות  פי  אישמתבצעות  על  לרבות  העבודות  לביצוע  ורם 
העביר אל הקבלן כל מסמך הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה מתחייבת ל 

 נ"ל. התחייבות כ 

ע"י    חוזה זהזה תהווה הפרה של הוראות    נספחי אי קיום הוראות  מוסכם בזה על הקבלן כ .37
)אף אם הסתיימו   ו/או  הקבלן  על כל המשתהעבודות  מכך. במקרה כאמור  מע  השירותים( 

 שלעיל.  28( לנהוג כמפורט בס"ק  ת)אך לא חייב תרשאי תהייה החברה

הו .38 באהכל  אינה  לביטוח  בקשר  זה  בסעיף  הח   ראה  הוראות  של  מכוחם  בדבר  לגרוע  וזה 
ו/או   אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה 

 על פי הדין. 

באמו .39 לפגוע  למבלי  חלקן,  ר  או  כולן  זה,  סעיף  הוראות  הפרת  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם  עיל 
 ה זה. מהווה הפרה יסודית של חוז 
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 2נספח ב' 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 לכבוד
 מ "מעיינות זיו בע

 קניון כוכב הצפון 
 האלוף עוזי נרקיס  דרך

 מעלות תרשיחא 
 "( החברה)להלן :"  

 א.ג.נ.,
 תאריך : __________ 

 רה על מתן פטור מאחריות ון:  הצההנד

 "( החוזה)להלן " מיום ________ מס' ________  חוזה בקשר עם 

)להלן :  (2/2021מבי מס' מכרז פו) בתחומי החברהוביוב  מיםקווי שיקום בגין עבודות ל
 "(העבודות"

 
 
הנ .א מכני  ציוד  ו/או  רכב  בכלי  שבנדון  בעבודותיי  הנני משתמש  כי  בזאת  להצהיר    דסי הריני 

בבע הגבלה  אשר  וללא  לרבות  בשימושי  ו/או  המשמשים לותי  מתקנים  ו/או  אחר  ציוד  כל 
 אותי בביצוע העבודות באתר שבנדון. 

 

 תחייב כדלקמן:על אף האמור בהצהרה זאת, הריני לה .ב

חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא הנני פוטר את החברה מכל   .1
מי ו/או  ידי  על  העבודה  עמט  לאתר  או  ובלבד עמי  זאת  כל  פעילותי,  לשם  או  בורי 

האמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט ש
 ויועצים. כנגד חברות שמירה, מתכננים 

 

ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל הנני פוטר את החברה מכל אחרי .2 ות לגבי פריצה 
מטעמה במקרה שכזה כל זאת ובלבד   ו/או מי  ברהומוותר על זכות השיבוב כלפי הח

ור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט שהאמ
 עצים. כנגד חברות שמירה, מתכננים ויו 

 
בג  .3 חבות  מכל  החברה  את  פוטר  ו/או הנני  מטעמי  מי  ו/או  שלי  ולרכוש  לגוף  נזק  ין 

ור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ציוד האמ ש בקבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימו
י מטעמי או עבורי או לשם העבודות שהנני מבצע באתר שבנדון כל זאת ובלבד ו/או מ

ולמעט חלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון  שהאמור בדבר הוויתור על זכות הת
 כנגד חברות שמירה, מתכננים ויועצים. 

 
או קבלני משנה המועסקים על ידי, מצדי ו/  יעההיה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תב .4

וד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או מי  בניג
 שישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות. מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה 

 
י להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  הרינ  .5

קיימת לי אחריות על ור עריכת הביטוח, במשך כל התקופה בה  מור באישכא  המוצר,
 פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין. 

 ___ ______________________
  

 חתימה ושם  הקבלן המצהיר                       
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 נספח ד'

 הוראות בטיחות
 

 ים מוקדמים : תנא

על    1988  -  הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח קבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות  ה .    1
ברי כמפורט  העבודה  תנאי  לו  וידועים  פרטיהן  המתייחסים  כל  המדינה  חוקי  וגם  שיונות 

הקבלן   את  לבטיחות.   מראש  לברר  כדי  הנדרשים  והגופים  הרשויות  לכל  לפנות  מתחייב 
ק, צנרת מים, צנרת  גון :  כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלמתקנים תת קרקעיים כ   של  מקומם

ול על פי  גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפע
וצו  ויקיימו את  הנחיותיהם.  כמו כן אני מתחייב כי הוא  ות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות 

 תקנות הבטיחות. 
 

א בשמו ו/או מטעמו, יכירו  סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבו  ן ידאג לכך, שעובדיו, קבלה .    2
חוקי   את  החברה,  של  הבטיחות  נוהלי  ואת  המדינה  של  הבטיחות  תקנות  של  את  העזר 

 ים במקצוע ושינהגו בהתאם. הרשויות המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובל 
 

בקר .  3 משמעת  לקיום  אחראי  יהיה  עהקבלן  יב  שאנשיו  וידאג  הכללים  ובדיו  לפי  תנהגו 
 יקפידו על הוראות גיהות. המקובלים בחברה ו

 

שבו תבוצע העבודה    הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר .    4
שהגיש לפני  הנושא  את  למד  הוא  כדי    וכי  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  וכי  הצעתו  את 

ן  ובפקודות הנזיקי  1981טיחות והגהות  באתר כנדרש בתקנות הבות  לשמור על תנאי הבטיח
 ועל פי כל דין.   1945 -האזרחיות 

 

 רה.הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי החב .    5
 

 ציוד וכלים :

, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה  הקבלן אחראי לכך שכל הציוד .    1
י אוויר וכיוצא  טיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולט ין ותואמים הוראות הבתק  יהיו במצב

מ בודק  ידי תעודת בדיקת  על  ילוו  ציוד אחר החייבים בבדיקה  וכל  כלי הרמה  וסמך  בזה.  
 ויוצגו לפי דרישה. 

 

ומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי  הקבלן לא ישתמש בפיג .    2
 . 1847ולפי ת"י   1139ת"י 

 

נייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים  עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מת     . 3
 או מתקן מתאים. 

 

קפים, כנדרש על ציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תהקבלן אחראי לכך שה .    4
 ידי החוק. 

 

 בודה שהם מבצעים.טיחותי הדרוש לסוג העי בהקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן איש  .    5
 

יספק   . 6 נאותים  הקבלן  תנאים  שיהיו  לכך  וידאג  ראשונה  לעזרה  ציוד  העבודה  למקום 
 מקרה של תאונה.המאפשרים להגיש שירות דרוש, ב

 

 מהלך העבודה :

 .ל חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכושהקבלן יספק, ע  .    1
 

 התאם לחוק. אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים ב הקבלן יגדר את  .    2
 

ריפה, אלא  הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לש     .3
של   מוסמך  מנציג  בכתב  אישור  לכך  קיבלו  לפני  אם  הקבלן,  יצטייד  זה  במקרה  החברה.  

 טים בהיתר העבודה. ים, לפי התנאים המפוראימהתחלת העבודה, בכלי כיבוי מת
 

וצ .    4 חיבור  הקבלן  לנקודות  אלא  כלשהו,  חשמלי  ציוד  החשמל  לרשת  יחברו  לא  עובדיו  וות 
חשמלאי   ידי  על  במבחן  שאושרו  עומד  שאינו  בציוד  ישתמשו  ולא  החברה  של  מוסמך 

אישור   ללא  החשמל  ברשת  תיקון  יעשה  לא  כן  כמו  לחוק.   בהתאם  מאת  בכת הבטיחות  ב 
 ם. מהנדס חשמל רשו
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 תוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד. הקבלן לא יבצע עבודות רי .    5
 

 יוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות. הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובצ  .    6
 

וק של  סילתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג ל הקבלן מ .    7
 במהלך  העבודה ובסיומה. פסולת וגרוטאות

 

מנציג  הק .    8 בכתב  היתר  לכך  קיבל  הגישה לאתר העבודה, אלא אם  דרכי  יחסום את  לא  בלן 
החברה.   של  ולנקו  מוסמך  ביטחון  לרכב  גישה  דרכי  הקבלן  יבטיח  מקרה  הציוד  בכל  דות 

 לכיבוי אש. 
 

 בהתאם לנסיבות :את הצעדים המתבקשים  בלןבמקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הק .    9
 

 אשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.א.   יגיש עזרה ר
 

 ד העבודה. ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשר
 

דיחוי, למשטרה.  את המכונות והכלים ישאיר    ג.   במקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא
 המשטרה.  בוא במקומם, ללא שינוי, עד 

 

 ה : מניעת תאונ

י .     1 נציג החברה,  ביומן העבודה של הקבלן, הערות הסתייגות  המפקח או  היה רשאי להוסיף, 
צעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן,  בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמ

 זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.  במקרה
 

להפסאו  המפקח   .    2 רשאי  החברה  משוכ נציג  הוא  אם  הקבלן  של  עבודתו  את  שתנאי  יק  נע 
בהם,   משתמש  שהקבלן  האביזרים  או  הכלים  המכונות,  הציוד,  כי  או  לקויים,  הבטיחות 

לאינם   דיחוי,  ללא  לפעול,  הקבלן  יתחייב  זה  במקרה  תמורה  תקינים,  ללא  המצב  תיקון 
הדין, במקרה    בלת פיצוי כלשהו, הואבק  נוספת, הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן

ו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של החברה או של  שהקבלן או אנשיו יעבד
 צד שלישי כלשהו. 

 

וות העובדים של הקבלן,  ברה או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצנציג הח .    3
 בל. מקושלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר ה 

 

 תקנות בטיחות 

תיו של הקבלן על פי הדין, על הקבלן למלא אחר הוראות וסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובובנ
 המפורטות להלן:הבטיחות 

 

 1981 -ת והגיהות )נוסח חדש(פקודת הבטיחו -

            1955  -יהתקנות בדבר עבודות בנ  -

 פיגומים הוצאה אחרונה   - 1139ת"י   -

 חרונה למות מטלטלים הוצאה אסו  1847ת"י -

 נה מעקות הוצאה אחרו 1143ת"י   -
 

 הצהרת הקבלן 

זמנת העבודה,  הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בה
 ן בביצוע העבודות.  הלקיימן ולנהוג לפי בנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב 

 
 
 
 
 

                                                                                        __________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                           
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 ( 1נספח ד' )
 

 הוראות בטיחות
 

 ן אחריות בטיחותית של הקבלנוהל 
   
ת        .1 מהווה  זה  עבודמסמך  הזמנת  ו/או  התקשרות  להסכם  ביום:  וספת  שנחתם  ה 

ל  ____________, ו/או הסכם בטיחות שנתי לקבלן חצר /בית ו/או בהתאם למפורט בנוה 
 בטיחות בעבודת קבלנים, 

  
 בין:
 ..../...../...../........./..../..../....././.ת.ז. מס': ...  ...........,......................................... שם:

  
 ............... ..................................................................החברה: .....................  מיצג/בעל

  
 ........................... ....................... .......................................................מען החברה: .....

 ("הקבלן")להלן:           
  

 ........ .......................................................................אשר קיבל לבצע עבודה: ...............
  

 .................. .............................................. ... ...........בשטח המפעל: .............................
  

 .... ........./.........../....... -עד          ........./.........../........... -מ            בין התאריכים:
  

ע עבודות של  יצונחתם הסכם או הזמנה לב  בע"מ"  מעיינות זיו" בין הקבלן לבין  ו      להואי
 (כם""ההס)להלן:  בע"מ" מעיינות זיו"בור הקבלן בע

  
זיו"ווהקבלן     והואיל נושא    םמעונייני  בע"מ"  מעיינות  נאות של  ולהסדיר קיום  להבטיח 

 הבטיחות בעבודות אלו; 
 

 ן הצדדים כדלקמן:ה והוסכם בילפיכך הוצהר, הותנ
  

 תנאים מוקדמים:         .2

 ,1970-טיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"לה שמוכרת לו פקודת הבבז  הקבלן מצהיר      2.1
העוסקים   המדינה  חוקי  לו  מוכרים  כן  כמו  פיה.  על  שניתנו  והצווים  התקנות 

עים  קומיות הנוגתקנות וצווי עבודה, חוקי עזר של הרשויות המ בבטיחות בעבודה,
הזהירות אמצעי  המפורטי לעבודתו,  העבודה  תנאי  במקצוע,  ם  המקובלים 

)להלן  בע"מ"  נות זיומעיי"תרי העבודה ונוהלי הבטיחות של  עבודתו ובהי   תרישיונוב
 ביחד: הוראות בטיחות(. 

בביצוע   לקיימן  ביכולתו  יש  וכי  הבטיחות  הוראות  את  מבין  שהוא  מצהיר  הקבלן 
 עבודתו. 

מ שהוא, הקבלן  הוראות    תחייב  אחר  ימלאו  מטעמו,  שבא  מי  וכל  עובדיו  צוות 
 יחרגו מהן. תן בצורה מדויקת ולא או הבטיחות, יקיימו 

ידאג           2.2 או  הקבלן  בשמו  שיבוא  אדם  וכל  שלו  משנה  קבלני  סוכניו,  עובדיו,  שכל 
גו על  , ישמעו להן וינהבע"מ"  מעיינות זיו"מטעמו, יכירו את הוראות הבטיחות של  

 פיהן. 

ה    2.3 הספציפיות  הבטיחות  הוראות  את  מכיר  שהוא  בזה  מצהיר  יחסות  מתי הקבלן 
חות כאלה, וכי הוא למד  ן תבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטילאתר/ים שבו/בה 

 את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו. 

 משנה: מינוי ואחריות של אחראי     2.4

אשר   י"(הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן: "האחרא        2.4.1
האחראי יירשם    דה ובהיעדרו, ימלא את מקומו. שמו שליימצא באתר העבו

יודיע הקבלן על מינוי האחראי,   ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, 
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למפקח    או  בע"מ"  יומעיינות ז"למנהלהטכני ולממונה על בטיחות מטעם  
 על העבודה.   בע"מ" מעיינות זיו"מטעם 

 אוטומטית על האחראי. ובותיו עפ"י מסמך זה ל חבהיעדר הקבלן, יחולו כ

כלפי  הק        2.4.2 הקבלן,  עובדי  כלפי  הבלעדיים  האחראים  יהיו  והאחראי  בלן 
 וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות. בע"מ" מעיינות זיו"

  
 
 לעבודה:ציוד וכלים         .3

המכונות              3.1 הציוד,  שכל  לכך  אחראי  יהיה  מנופי וה  הקבלן  זה  )ובכלל  כלי  כלים  ם, 
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה, יהיו במצב  הרמה, קולטי אוויר וכיו"ב(  

 תקין ותואמים את הוראות הבטיחות. 

ממונעים בלבד לצורך עבודתם, אך נהוג בכלים  הקבלן, עובדיו ומי מטעמו, יורשו ל             3.2
הממו או  המנהלהטכני  של  באישורו  שינה  ורק  ובתנאי  בטיחות,  בידיהם  על  היו 

בע  והן  הדרושות  פרוט  ההסמכות  קיים  וכאשר  ביותר  חריגים  תוקף.במקרים  לות 
 לסוג וכמות הכלים התנאים והביטוח הנדרש 

לכך שהציוד              3.3 אחראי  יהיה  והקבלן  עובדים המיומנים  , המכונות  ע"י  יופעלו  הכלים 
 ת. ש עפ"י הוראות הבטיחונדרתקפים כ תלהפעלתם, בעלי רישיונו

עובדיו                3.4 השייכים  הקבלן,  בכלים  או  במכונות  בציוד,  ישתמש  לא  מטעמו,  מי  או 
זיו" ובהסכמת בע"מ"  מעיינות  ציוד  השאלת  טופס  למילוי  בכפוף  אלא   ,

 וזאת רק במקרים חריגים בלבד.  בע"מ" ות זיומעיינ"מטעם המנהלהטכני 

לעי     3.5 האמור  הלמרות  בבית  ל  שימוש  למעט  המסגרייה  נ"ל  וכלי  /מחסן   מלאכה 
וכן על  לאחר ש  חתם על כך שקיבל הדרכה והוראות בטיחות על כל אחד מהכלים 

 כללי הבטיחות והזהירות. 
  

 ציוד בטיחות:        .4

לה              4.1 ידאג  הבטיחות  קבלן  הוראות  ע"פ  הנדרש  הבטיחות  ציוד  כל  את  לעובדיו  ספק 
 לבצע. ג העבודה שהם נדרשים לסוובהתאם 

 לשהי מטעם הקבלן ללא הצטיידות עובדיו באמצעי הבטיחות. לא תתבצע עבודה כ        4.2

באמצעי       4.3 עובדיו  הצטיידות  ללא  הקבלן  מטעם  כלשהי  עבודה  תתבצע  לא 
 דות מסוכנות כגון: עבודה בגובה, חללים סגורים וכד'. בדגש על עבוהבטיחות.

  
 עזרה ראשונה: וד צי        .5

ציוד לעזרה ראשונה ו/או ידאג לקיומו של הציוד בקרבת הקבלן ידאג לספק לעובדיו              5.1
 מקום עבודתם. 

 עבודה. הציוד יהיה במצב תקין ותקני  כל הזמן שמתבצעת שם              5.2

לע              5.3 ראשונה  עזרה  הגשת  אופן  לגבי  מידע  לקבלת  ידאג  של  ובד הקבלן  במקרה  יו 
 תאונה. 

 
  

 מהלך העבודה:        .6

וכדי    בע"מ"  מעיינות זיו"הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש להגנה על רכוש                6.1
כל נזק שיגרם לרכושה  בגין    מ"בע"  מעיינות זיו "את   למנוע פגיעה בו. הקבלן יפצה

 כתוצאה מפעולותיו או מחדליו של הקבלן. 

יגדר את              6.2 ומתא  הקבלן  ברורים  בשלטים  ויסמנו  וזאת בהתאם  אתר העבודה  ימים, 
 להוראות הבטיחות. 
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בעבודה                6.3 יעסקו  ולא  גלויה  אש  יבעירו  לא  מטעמו,  מי  או  הוא,  כי  מתחייב  הקבלן 
אלא אם קיבלו אישור בכתב ממנהל הטכני ו/או מהממונה   לשריפה,ולה לגרום  שעל
צטייד  .  במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, ימ"בע"  מעיינות זיו"ות של  טיחעל ב

לפי מתאים,  אש  כיבוי  בציוד  העבודה  התחלת  לפני  המפורטים   הקבלן  התנאים 
 בהוראות הבטיחות. 

 או בציוד לכיבוי אש לצרכים אחרים.  שתמש במתקןהקבלן מתחייב לא לה             6.4

יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו,    י הוא, או מי מטעמו, לאב כ הקבלן מתחיי             6.5
חשמל  א חשמל/חשמלאי  תשתיות  מערכת  מנהל  ע"י  שאושרו  חיבור  לנקודות  לא 

של   זיו"ראשי   בציוד שאינו תבע"מ"  מעיינות  ישתמשו  לא  כן  כמו  ציו.   או  ד  קין 
הבטיחות. הוראות  עפ"י  הנדרש  בתקן  שאינו  או  לשימוש  ציא  ימ  הקבלן  האסור 

כ לכל  תקינות  באישור  הארקה/רציפות  רציפות  )בדיקת  החשמל  אחת    -ידוד לי 
 לשנה(על ידי חשמלאי מוסמך.

הסדר         6.6 על  ישמרו  מטעמו,  שבא  מי  כל  או  עובדיו,  צוות  כי  בזאת  מתחייב  הקבלן 
ב העבודהוהניקיון  למקום  אתר  העבודה  במהלך  והגרוטאות  הפסולת  את  יסלקו   ,

ע" ומאושר  המותר  החוי  הוראות  עפ"י  לא  רשויות  בנידון,  הקיימות  והתקנות  ק 
ולא יחנו כלי רכב שלא     בע"מ"  מעיינות זיו"אריזות חומרים השייכים  ישתמשו ב

ה  נציג מורש  במגרשי החנייה המיועדים לכך, יפרקו כלי רכב רק במקום שאושר ע"י
לאחר סיום  כב  ובתנאי שכלי הרכב הפורק יחנה בחניון הר  בע"מ"  מעיינות זיו"של  

 פריקתו. 

עובדיו או מי מטעמו, לא יעשנו במקומות האסורים    הקבלן מתחייב בזאת כי הוא,               6.7
 לכך עפ"י הוראות הבטיחות או עפ"י הוראות חוק אחרות.

י הגישה לאתר העבודה אלא אם קיבל לכך היתר ממנהל  סום את דרכהקבלן לא יח              6.8
מתאימות לרכב הביטחון והצלה ווכן  יבטיח הקבלן דרכי גישה  ה,  הטכני. בכל מקר 

 לנקודות ועמדות הציוד לכיבוי אש. גישה 
  

 תאונות עבודה:        .7

"י  בטיחות, עפבמקרה של תאונת עבודה, ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות ה
 הנסיבות, ובכלל זה:חוק ועפ"י 

 בית החולים אם יש צורך בכך. לנפגע וידאג להעבירו ל ונהיגיש עזרה ראש             7.1

של                7.2 הבטיחות  על  לממונה  דיחוי  ללא  התאונה  על  זיו"יודיע  או  בע"מ"  מעיינות   ,
רמים אחרים,  עבודה ולגולמשרד ה  בע"מ"  מעיינות זיו"למפקח על העבודה מטעם  

 בהתאם לאמור בהוראות הבטיחות. 

יודיע מיד למשטרה, ישאי  ל תאונה קטלנית המחייבתה שבמקר              7.3 ר  דיווח למשטרה, 
 את המכונות והכלים במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה. 

  
 מניעת תאונות:         .8

יהיו רשאים להוסיף  בע"מ"  מעיינות זיו"ה על בטיחות של  או הממונ   מנהל הטכני              8.1
העבוד הלדוח  הבה  בנושא  הסתייגות  אמצעי  ערות  של  שיפורים  ולתבוע  טיחות 

הקבלן    הבטיחות מתחייב  כזה  במקרה  הקבלן.   מצד  מתאימים  צעדים  ונקיטת 
 לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים. 

הטכני, יהיו רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן,  או המנהל    הממונה על בטיחות,              8.2
שתנאי   שוכנעו  המכונות,  הבט אם  הציוד,  שהקבלן  יחות,  האביזרים  או  הכלים 

אי בהם  או  משתמש  בהוראות הבטיחות,  כלשהי  עמידה  אי  או שישנה  נם תקינים, 
ת  במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו על פי שיטות המסכנות חיי אדם או שלמו

זיומע"רכוש   במקרה כזה מתחייב הקבלן   או של צד שלישי כלשהו.  בע"מ"  יינות 
המלפע לתיקון  דיחוי  ללא  נוספת.ול  תמורה  ללא  כאמור צב  עבודה  לא    הפסקת 

את   לפצות  מתחייב  והקבלן  כלשהו,  פיצוי  בקבלת  הקבלן  את  זיו"תזכה   מעיינות 
הבע"מ" מהוראות  מחריגה  כתוצאה  לה  שייגרם  נזק  כל  או  בגין  מעיכוב  בטיחות 

 בעבודה. 
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בודתו של כל אדם  יהיה רשאי להפסיק את ע  ני, הממונה על בטיחות, או המנהל הטכ              8.3
הקבל  של  העובדים  הוראות  מצוות  עפ"י  או  הבטיחות  הוראות  פי  על  יפעל  שלא  ן 

  מסמך זה.
  

הע   .9 מנהל  או  הקבלן  חייב  להלן,  הרשומות  הפעולות  ביצוע  תחילת  ללפני  שלו  קבל  בודה 
מונה על בטיחות,  מהמבטיחות ממנהל הטכני או ממנהל המתקן או     ואישורהרשאת עבודה  

   ן הפעולות:ואלו ה

 יצור.כניסה למתקני הי      9.1

 הדלקת אש גלויה בקרבת מתקני הייצור או במקומות אחסון חומרים כימים.       9.2

 חפירת בורות/תעלות.       9.3

 ות וגגות.מעקים, רצפ פתיחת        9.4

כ             9.5  / גילוי אש  / מערכות  /יבו בכל הסרת מדרגות  / מחשב  / כריזה   /    י אש  תקשורת 
 חשמל. 

 בודות הרמה ועבודות גובה. ביצוע ע           9.6

 ביצוע עבודות הריסה.           9.7

 פרוק צנרת קיימת            9.8

 מחצה.  וסגורים ל  עבודה בצנרת ומכלים סגורים      9.9
 

ת, או  מאי קיום הוראות הבטיחואו  הקבלן מתחייב לשאת בכל נזק שיגרם כתוצאה מחריגה       .10
או כל צד ג' אחר בגין הנזקים הישירים והעקיפים    ע"מ"ב  מעיינות זיו"בכלל זה לפצות את  

 שיגרמו להם. 
 

כנדר .11 מוסמך  מקצוע  בעל  מורשה,  עוסק  הוא  כי  בזאת  מצהיר  במקצועו  הקבלן  ומשלם  ש 
 מעיינות זיו "ה מטעם  בודביטוח לאומי כחוק, וכי הבין את  פרטי ההסכם ו/או הזמנת הע

 בודתו. ואת הוראות הבטיחות לעניין ביצוע ע "מ"בע
  
 

 על החתום קבלןולראיה בא ה 
 
 
 

.....................................................                   ....................... .............................. 
 הקבלן                                      של הקבלן             תיחוהממונה על בט                  

 חותמת( + )חתימה                                                    חותמת(+ )חתימה                 

 

 

תאריך: ......../........./.......ב ,בע"מ" ומעיינות זי" בנחתם 
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 הוראות בטיחות -(  2נספח ד' )

 ישות הגנת הסביבה מקבלן דר
 
 

     ___________________  שם הקבלן/החברה :  
         

 קבלן נכבד, 

הסביבה  על פי כללי הגנת    עליך לפעולולכן    ISO14001פועלת על פי תקן    בע"מ"  מעיינות זיו"חברת  
 המפורטים להלן ולחתום בהתאם:

ם לאופי  ותקנונים של המשרד להגנת הסביבה בהתאדרישות הנחיות /פקודות  וש  קיום ומימ -
 המקום והפעילויות שאמורות להתבצע. 

 חל איסור לזיהום: קרקע, מקורות מים, אוויר )על פי כללי המשרד להגנת הסביבה(.  -

 ים לביוב אלה למקומות המיועדים להם )מכלי אגירה(. חומרים כימאין לשפוך  -

 די הקבלן ולא יושארו בשטחי החברה. ם /המסוכנים יפונו על יימיכל החומרים הכ  -

 קפיד על שימוש באמצעי הגנה בעת פעולות עם חומרים מסוכנים. לה -

 הציוד שברשותך תקין, בדוק בהתאם לנדרש בחוק.  -

 שמל, מים(. לחסוך באנרגיה ככל שניתן )ח -

 .בע"מ" ות זיויינמע"על כל אירוע חריג )בנושא סביבה( יש לדווח לממונה הסביבה של  -

זכוכית, סוללות, פחיות עם שאריות חומרים  /ניילונים, בקבוקי פלסטיק  -וף ולפנות חובה לאס -
 )צבע, מדלל, חומרים כימים וכו'(. 

 ה. לא יזרקו חומרים אלה לתוך המכלים/המכולות של החבר :הערה

 ע ניקיון מיכלים או שאריות אחרות בשטח המפעל.לא יבוצ -

דידותיים לסביבה ובהתאם להגדרות של  )ככל שניתן( בחומרים הימש  הקבלן מתחייב להשת -
 של החומרים(. MSDSחומרים )ה

 כל עובד של הקבלן יתודרך בנושא הסביבה ע"י הקבלן הראשי בפרויקט.  -

הנדר - תקפים  אישורים  שבידיו  מצהיר  לביצועהקבלן  להגנת    שים  המשרד  מטעם  עבודותיו 
מתחיי הקבלן  ונדרש.    במידה  להסביבה,  המוסמכיב  לגורמים  של  העבירם  זיו "ם    מעיינות 

 .בע"מ"
  

 
 על החתום קבלןבא ה ולראיה 

 
 

.....................................................                   ........................................... .......... 
 הקבלן                                           של הקבלן         הממונה על בטיחות                  

 חותמת( + )חתימה                                                    חותמת(+ )חתימה                 

 

 ......../........./....... , בתאריך: <>רשות מקומית ,בע"מ" מעיינות זיו" בנחתם 
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 קבלני משנה /עובדים עצמאיים:

 מה: ____ ד: __________________ תאריך: _______ חתי______________ תפקישם: __

 

 שם: ________________ תפקיד: __________________ תאריך: _______ חתימה: _____ 

 

 __ תאריך: _______ חתימה: ______ ________שם: ________________ תפקיד: ________

 

 _______ חתימה: _____  ____________ תאריך:______שם: ________________ תפקיד: 
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72 

 
 אחריות בטיחותית של הקבלןאישור נוהל וכתב   -  (3ד' ) נספח 

 
ביום:          .1 שנחתם  עבודה  הזמנת  ו/או  התקשרות  להסכם  תוספת  מהווה  זה  מסמך 

הסכם בטיחות שנתי לקבלן חצר /בית ו/או בהתאם למפורט בנוהל    __, ו/או__________
 3.3ודת קבלנים, סעיף ות בעבבטיח

  
 בין:

מס':    ...........,......................... ........................ שם: ת.ז. 
 ....../...../...../..../...../..../..../..../.... 

  
החברה:    מיצג/בעל 

...................................................................................................... ....... 
  

החברה :  מען 
................................. ..................................................................................... 

 (ן""הקבל)להלן:           
  

עבודה:  אש לבצע  קיבל  ר 
 ...................................................................................... ............... 

  
המפעל:   בשטח 

................................................................................................................. .. 
  

 ......./........... ........./.... -עד          ........./.........../........... -מ            התאריכים: בין
  

 לבין:
 _____________ 
 _____________ 

 
 

נחתם הסכם או הזמנה לביצוע עבודות של    בע"מ"  מעיינות זיו" בין הקבלן לבין  ו      הואיל
 ("ההסכם")להלן:  בע"מ" יומעיינות ז"הקבלן בעבור 

  
זיו"ווהקבלן     והואיל נלה  םנימעוניי   בע"מ"  מעיינות  ולהסדיר קיום  נושא  בטיח  אות של 

 בעבודות אלו; והסביבה  הבטיחות
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
  

 על החתום קבלןולראיה בא ה 
 
 

.....................................................                   ......................................... ...... ...... 
 הקבלןמנהל המתקן                                   /"  ת זיומעיינו"ה על בטיחות הממונ       

 ותמת( ח + תימה )ח                                                   חותמת(+ )חתימה                 

 ......./....... .../.., בתאריך: .....במעלות תרשיחא ,בע"מ" מעיינות זיו" בנחתם 
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 ספח ה'נ
 
 

 לכבוד                                                                                         לכבוד     
 סניף   __ _______ _____  בנק                                          מ                                 "בע מעיינות זיו

_____    
   : ________________כתובת                                                   ון כוכב הצפוןקני

 מעלות תרשיחא 
 

 א.ג.נ.,
 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק   הנדון:

 
 ;("החוזה")להלן:  2/2021למכרז מס' בהתאם  חוזה וינביננחתם  וביום____________   הואיל

 
ם המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו,  חוזה ו/או כל הסכומיינים כי תשלום שכר המעוני  ואנו  ואילוה

שתימסרנה   עבודה  הזמנות  פי  ועל  החוזה  פי  על  והכל  באמצעותכם,  אלינו  יועברו  ואשר 
   ;ון הבנק שפרטיו מפורטים להלןרות לחשב יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו, ישי  ,לנו

 
 דלקמן:לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כ

מטה .1 החתומים  בזאנו  מבקשים  כלא,  כי  אנו    ת  להם  שהוא,  וסוג  מין  מכל  התשלומים, 
עלמהחברהזכאים,   העבודה    ,  הזמנות  פי  ועל  החוזה  באמצעות לנו,    השתימסרנפי  יעשו 

 זיכוי חשבוננו המפורט להלן:
                                    

   _____חשבון: _________  וג____ סחשבון:___________________________  מס'

 ______ __ ______ הבנק: סימול  ____________________________ שם הבנק:____

    ' סניף: _______________מס  כתובת הבנק:_____________________________ 
 
 ו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל. ם כי הננ הננו מצהירי .    2
 
חשב לכל דבר ועניין כתשלום על  , שיופקד בחשבוננו יכל סכום כאמור לעיל  מים כיהננו מסכי .3

 ר בחתימת ידנו. שידיכם ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו או
 
ס .4 הפקדת  על  בידיכם  שיהיה  אישור  כל  כי  מסכימים,  שהננו  כל  הנ"ל, כום  בחשבוננו    הוא 

 קוב באישור. יום הנישמש כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ב
 
רשאים ידו .5 הנכם  כי  לנו  העברה    ע  באמצעות  דווקא  לאו  החוזה  פי  על  תשלום  כל  לבצע 

במזומן  ו/או  לנו  ישירות  בשיק  תשלום  באמצעות  לרבות  אחרת  דרך  בכל  גם  אלא    בנקאית 
 ז. על דרך הקיזוו/או  

 
 בכבוד רב,                                                                                                               

           
                                                                                    ________________________ 

 ת הקבלן חתימ                                                                                                           
                                                          

 אישור
 
 

)להלן:    ________ הנני לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו___ 
       לן(.הקב

                                                                                                                                     
 בכבוד רב,                                                                                                                                      

 הבנק                                                                                                                                             
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 ז נספח  
 

 תאגיד מעיינות זיו 
ס  מ ה  ז ו ח / ז ר כ 2מ / 2 0 2 1 

 
 
 

 שדרוג מערכות מים וביוב 
 ד התאגי   י ביישוב 

   
 טכני מיוחד   מפרט 

 

 2020נובמבר 
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 ב בישובי התאגיד ת ביו שדרוג מערכ   -ו  תאגיד מעיינות זי 

 המפרט המיוחד      -    נספח ז'
 

 הוראות כלליות   -  4.1.00פרק    
 

 תחולת המפרט הכללי      4.1.001
 

 כללי  -מכי חוזה והמפרט, הוא כרך א'  יש לקוראו ולפרשו יחד עם מסמפרט מיוחד זה 
ו  2,  1   חלקים ברשוילביצו  3  –,  ביוב  עבודות  ביוב  ע  לתשתיות  המנהלה  בהוצאת  המקומיות,  "המפרט  (ות  להלן 
מהדורה  )הכללי" הועדה    2009,  רביעית,  שבהוצאת  בנין  לעבודות  הכללי  המפרט  עם  וכן  מפרט.  באותו  כאמור  הכל 

לן "המפרט  לה(אה האחרונה שלהם  , בהוצון ומשרד הבינוי והשיכון על כל פרקיומיוחדת בהשתתפות משרד הביטחה
 .)"הבינמשרדי

 
 היקף המפרט     4.1.002

 
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה ל"מפרט הכללי" ול"מפרט הבינמשרדי", לתכניות ולכתב הכמויות ולכן אין  

 . וחד זהמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיתוארת בתכניות ו/או בכתב הכ זה מן ההכרח כי כל עבודה המ
 

 ות בין מסמכים עדיפ      4.1.003
 

 מקרה של סתירה או אי התאמה בין הדרישות במסמכים השונים יחשב  בכל 
חוזה,   תנאי  בינמשרדי",  "מפרט  כללי",  "מפרט  מיוחד,  מפרט  כמויות,  כתב  תכניות,  כלהלן:  העדיפות  תקנים.  סדר 

 חר. המוקדם עדיף על המאו
 

 תיאור העבודה    4.1.004
 

 . בישובי תאגיד מעיינות זיו יוב יחסות לביצוע צנרת ברת מכרז/חוזה זה מתי ת במסגהעבודו
לרשות   תעמודנה  המכרז  מסמכי  לפי  המזמין  לרשות  העומדת  זכות  ומכל  המכרז  מסמכי  הוראות  מכל  לגרוע  מבלי 

 אות:המזמין בנוסף גם הזכויות הב
 

להו .1 רשאי  יהיה  המכהמזמין  נשוא  העבודות  את  לבצע  לקבלן  בכל ראות  תוכ  רז  בו  היישוב  נן  תחום 
ש המקורי  באם ביצוען  )למעט  כך  בשל  זמן  הארכת  או  מחיר  תוספת  ללא  לו  בסמוך  וגם  העבודות  ל 

 הארכת הזמן אושרה מראש על ידי המזמין(. 
ן ו/או את היקפן ו/או  העבודות ו/או את אופן ביצועלמזמין הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, את תכנון   .2

א לקבלן  תוכנלהמציא  תת  העבודות  ביצוע  והחליות  ביצוען   כדי  המזמין  וך  של  והוראותיו  טותיו 
תחייבנה את הקבלן מבלי שהקבלן יהיה זכאי  לתוספת מחיר בקשר לכך לרבות ביחס לסעיפי העבודה 

 על ידי המזמין(.באם הארכת הזמן אושרה מראש הרלוונטיים ו/או לארכת זמן בשל כך )למעט 
כי   .3 מובהר  ספק  והלהסרת  לעהיה  זכותו  מימש  טענות מזמין  תישמענה  לא  לזכותו    יל  באשר  הקבלן 

ו/או לחריגים בקשר לנ"ל לרבות אך לא רק בשל: מצב שטח, קיומן של גדרות, עצים,  לתוספת מחיר 
ות וכד' ולפיכך  ות אספלט במעבר קירות ומסלעמכשולים כלשהם, צורך בחישוף, במעברי כביש, בעבוד

 י כלשהו.    חירי המכרז ללא שינומזמין כנ"ל יוותרו מויות ה גם במקרה של מימוש זכ 
יתר   .4 כל  וקיום  המכרז  במסמכי  כאמור  לרבות  לקדמותו  המצב  להשיב  הקבלן  חובת  כי  מובהר  כן 

זכות ביחס לעבודות במסגרת מימוש התחייבויותיו הרלוונטיות על פי מסמכי המכרז, תוותר על כנה גם 
 המזמין לעיל. 

 
ראה סותרת ו/או נוגדת שבמסמכי המכרז, ככל  לו, גוברות על כל הוה, על סעיפי המשנה שסעיף זמובהר כי הוראות  

 שישנה כזו. 
 
 
 

 היקף הצעת הקבלן     4.1.005
 

ל על  ה על תנאי זה לא תיבדק ותפסהצעת הקבלן תכלול את כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות, הצעה אשר לא תענ
 הסף.

בי  ו/או  המזמין  בידי  בא  הרשות  במסגרתדי  להוסיף  לביצו  כוחו,  סמוך  זה  נוספות  חוזה  עבודות  ביצוע,  כדי  ותוך  ע 
והקבלן מתחייב לבצען בהתאם למחירי היחידה שיופיעו בסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. כמו כן רשאי המזמין  

 י המכרז. ר בתנאלק את העבודות בין מספר קבלנים, כאמו ות הכלולות במכרז זה, או לחלבטל ביצוע חלק מהעבוד 
י לא  פיצוהקבלן  לתבוע  היחידה  היה רשאי  במחירי  שינוי  או  כלשהו  שהיא  י  כל  הגדלת או הקטנת  לרבות  ;    מסיבה 

שינוי בתוואי קו  ,    ם בסעיף זה ואחר , ו/או חלוקת העבודה בין מספר קבלני  % וכל כמות50היקף העבודה הכללי עד  
 . ביוזמת המזמין ן וביןעקב אילוצים בשטח בין אם ביוזמת הקבלהביוב 

 
 אים והקרקע ע"י הקבלןבדיקת התנ    1.0064.
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ק את התנאים, הקרקע, התשתית, והמתקנים הקיימים באופן יסודי וביסס  ובדלבמקום העבודה,    הקבלן נדרש לבקר
 . 46מוד טופס אישור ביקור באתר שבע ,לפי את הצעתו בהתאם לבדיקתו הנ"ל 

 
כרת תנאי כל שהוא, כולל תנאים אשר  בודה, הנובעות מאי ה הארכת משך ביצוע הע , כוללהמזמין לא יכיר בכל תביעות

 קיומם הפיזי אינו מבוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז/חוזה. 
 

 רשיונות ואישורים     4.1.007
 

העבודה   ביצוע  תחילת  לקבלהקבלן    באחריות  לפני  הר  לדאוג  כל  והאישויאת  העבודה  לביצוע  התנאים  רים  שיונות, 
המזמין מתחייב לספק  המתכנן יספק היתרי תכנון ומוסמכות. לצורך זה כניות מכל הרשויות היצוע העבודה לפי התולב

הר את  להשיג  מתחייב  והקבלן  תוכניות  של  מספיק  מספר  דרישתו,  לפי  מתחייילקבלן  הקבלן  הנ"ל.  לשלם  שיונות  ב 
 ל. והאישורים כאמור לעייונות  שיצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרלרשויות את כל ההו

 ות בסעיף זה הינה: כוונת המילה רשוי
 

                                
 רשות שמורות הטבע     תאגיד מעיינות זיו 

 רשות העתיקות    משרד הבריאות   
 רשות הניקוז    חברת חשמל  
 ת רשות הגנים הלאומי    בזק חברת   
 ת מקורו                טלויזיה בכבלים  
 קק"ל    טרת ישראל מש  

 
 דרש ממנה רשיון לצורך ביצוע העבודה. כן כל רשות אחרת שייו
 

 התייקרויות     4.1.008
 

 ב'. 11סעיף  7ראה עמ' 
 

 תכניות      4.1.009
 

 להלן.  9רשימת התוכניות ל"מכרז" מובאת בכרך ג' בחלק  
ל מופנית  הקבלן  לב  עקתשומת  תכניות  הינן  למכרז  התוכניות  כי  "ל  רוניותעובדה  בחותמת  בלבד",  המסומנות  מכרז 

ביצוע העבודה   העבודות והיקפן והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. לקראת  הבהיר את סוגי הבאות ל
לן, תימסרנה לקבלן  לה  4.1.020ע, ראה סעיף   הקבלן לבצ וכן במהלכה, ולאחר השלמת עבודות המדידה והשרטוט שעל

עבודה "לביצוע"חתומו   מפורטות תכניות  ומאושרות  כמות  ו/או-.  לפני  ביצוע  כן,  כדי  לקבלן   תוך  העבודה, תימסרנה 
 תכניות עבודה נוספות. 

 
חירי היחידה  תתווספנה תכניות כדי לשנות את מ למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי 

 ים. כסופי בהצעתו ומחירי יחידה אלו יחשבו די הקבלןשהוגשו על י
 

-למפקח על כל טעות, החסרה, סתירה ואי יבדוק אותם הקבלן ויודיע מיד   ת ומסמכי המכרז/חוזהעם קבלת התכניו
בכל מקרה   הוגו/או בין התוכניות ובין שאר מסמכי החוזה. המפקח יחליט כיצד לנ  התאמה בין התכניות לבין עצמן

ירה  יש בטעות, החסרה, סת כתוצאה מכך שלא הרג בין אםיה קובעת. לא הודיע הקבלן למפקח כאמור,  והחלטתו תה
אם תוצאות   אם מתוך הזנחה גרידא, יישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות מכך, בין ו/או אי התאמה כנ"ל ובין

 אלה נראות מראש ובין אם לא.
 

 (AS MADE)בדיעבד תוכניות      4.1.010
 

 (AS MADE)תוכניות בדיעבד      104.1.0
 

)דה ימסור הקבלן למהנם העבועם סיו .א ( שהוכנו ע"י מודד מוסמך במהלך    MADE  ASדס תכניות בדיעבד 
 . המתכנןויאושרו ע"י רשות המים  GISלפי מפרט  הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, 

הקוים    מנו בשכבה נפרדת כל  ( בהם יסו   PDFו    DWGובץ  התכניות תהיינה ממוחשבות בתוכנת אוטוקד )ק  .ב
 .הקבלן והמבנים שבצע 

 תאושר ע"י מהנדס מטעם המזמין. לנוהל רשות המים  ו התכנית תוגש בהתאם . ג
התכניות תוגשנה על גבי גליון ניר לבן מאושר וחתום ע"י המודד, המתכנן והמפקח, בצרוף דיסק המכיל את   .ד

ה  להפעל כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש מבנים, המתקנים והמערכות התכניות, והן תכלולנה את כל ה 
 ואי קווים, עומק כסוי, מידות של צנורות כבילים וכד'. מבנה בעתיד כגון: תו ואחזקה שוטפת של ה 

כמפורט   .ה חוזה  סיום  תעודת  למתן  מוקדם  תנאי  הינם  מסודרת  בצורה  ומסירתם  בדיעבד  תכניות  הכנת 
 למעלה.

 ד ונכלל במחירי הסעיפים השונים.ות בדיעבד לא ישולם בנפרעבור תכני  .ו
 החשבון הסופי. תנאי הכרחי לאישור   ת תכניות בדיעבד היאי מסיריודגש כ .ז
בסעיף   .ח לנאמר  התכניות    300.6בניגוד  את  לבצע  הזכות  את  לעצמו  שומר  ה"מזמין"  הכללי,  המפרט    של 

יסי  ידו. הקבלן  על  שיבחר  מודד מוסמך  לפי  בדיעבד, באמצעות  שיידרש,  כפי  בכל  והנחיות המפקח,  יע  הוראות 
עבור תכנית עדות שבוצעה ע"י                                                                                                             למודד בעבודתו.  

 ש"ח בתוספת מע"מ.  21,000מודד, המזמין יקזז מחשבון הקבלן סך 
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 קבלן . וע"ח היבוצעו מדידות חוזרות ע"י מודד המזמין  תגלו אי דיוקים במדידה ,במידה וי .ט
 

 ופן השימוש במפרט הגשת מיפוי תשתיות ביוב עבור המינהל לפיתוח תשתיות ביובלוליות לאיהנחיות מ .י
 

ותפעול מערכות   ניהולי בתהליך הקמת  עזר  כלי  ליצר שפה משותפת שתהווה    GIS  -הבמסגרת השאיפה 

הביו תחום  כלעבור  את  להבהיר  שנועד  מסמך  להלן  במילת"ב,  ההגב  ולי  תכנון  נתוני  של  תיעוד שה  נתוני 

 נדרשים לצורכי המנהלת.מיפוי ה

על בסיס  ושמירה  ומכאן התייעלות  עבודה  יאפשר למילת"ב קיצור תהליכי  עמידה בסטנדרט הגשה אחיד 

מילת"ב שימוש "בשוט" תשלום יקות התקינות מאפשרות לנתונים עדכני בקבועי זמן קצרים. מעבר לכך בד

מפת הנייר או קבלת קובץ כפי שנמסר פק לה ואי הסתפקות במך בדיקת המידע המסון על סמול ביצוע תקי

 עד היום. 

בו הוגדרו    DWGהמסמך הוא חלק ממכלול שכולל בנוסף לתיאור הדרישות המילולי ) מסמך זה( גם קובץ  

רשים בו מוגדרים השדות הנד  EXCELביוטים וקובץ  תתפים כולל הגדרת האטריהשכבות והבלוקים המש

 .DWG –פרטים בבלוקים שבקובץ ה  ס על פיהן יש להשליםהגדרות טבלאות הייחוו

 AutoCADלהלן הנחיות בסיסיות הנוגעות לאופן ההגשה מסביבת 

ביוב מידע הנילווה לתשתיות ההמייצגים את כל ה  Xref  -מסירת העבודה תכלול תיעוד  עם רשימת קובצי ה

 שה.ראל חדשבמפרט. העבודה תתבצע ותוגש ברשת יש

 
 :תשתיות הביוב קליטת נתונית  המתייחסות לאופן הגדרות בסיסיו 

 VERTEX  (X ,Y,Z)עבור כל    - Polyline Z  כ יקלטו עם רכיב  גובה   של הביוב תשתיות קוויות  .1

כי הגובה יוזנו בבלוק המתאר את  ויחד עם זאת ער  PolylineZ –קווי ביוב גרוויטציוניים יקלטו כ  .2

 בהמשך(. ה הסברהצנרת )רא

 ציוניות יהיה מהגבוה לנמוך. יטציה בשכבות גרווטיכיוון הדיג .3

 .X,Y,Z  –מגוף, שוחה וכו' יקלט גובהם המוחלט בנקודת הכנסתם כ  –אביזרים נקודתיים  .4

מים ( לכדי  רציפות ודתיים ) ביוב, ניקוז, קווי תשתית יתחברו במרכז שוחות/ אביזרי תשתית נק .5

 קולטן/ אביזר רשת אחר.יסתיים בשוחחה/ תא/ ביוב וניקוז יתחיל ושכבות קטע ב -טופולוגית. קו

 בעת ביצוע העבודה. עבורוימלא את כל השדות אשר המידע לגביהם היה זמין המתכנן  /המודד  .6

 -חידות בקובץ ה  וזנו כמספר מתוך טבלת ישדות מידע המתייחסים לטבלת ייחוס /  ערך מרשימה י .7

EXCEL ות יחוס(.וטבלא  ) נספח מפרט שכבות 

 יוזנו כמספר.   )קוטר, אורך וכו'(  שדות מידה .8

 )נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס(.  EXCEL -יחידות מידה  ימולאו מתוך טבלת יחידות בקובץ ה  .9

למשל  לשכבת   .  Tבה הייחוס עם סיומת  טקסט תיאורי כמו מידות או הערות יוזן בשכבה תואמת לשכ  .10

ביוב   הרלוונט  4801קו  יופיהטקסט  בשכבהי  סיומתהשי  . T4801   ע  עם  בשכבות  הן   T  מוש 

 אופציונאליות לצורך תצוגת הנתונים או ההוספת הסברים בקובץ האותוקאד.

של מספר  של אובייקט או הצגת הגדלה) סעיף קודם(  קווי עזר הבאים להדגיש קשר בין  קסט תיאורי   .11

 . /HelpLineשכבה בשם פריטים יוצג ב

תו עם ספריית כל הפונטים המודד יגיש את עבוד .True Typeטים מסוג ש בפונהקובץ יוגש תוך שימו .12

 בהם עשה שימוש. 

קודם  האחראי  מספרים/ שמות על בסיס הקצאה שתמסר למודד על ידי התאגיד    תקבלשוחות ביוב,   .13

 להתחלת המדידה. 
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  ,Overshoot/ Undershootך הקפדה על שמירה מפני  תו ,נות טופולוגית מלאההמודד ידאג לתקי .14

MultiPart . 

 ם בעלי אותו שם בתחום העבודה.ו שני אלמנטים ממופילא ימצא .15

 .NNN.00ס"מ     רמת השל עד וכולל  אורכים מדודים העבודה תמסר ברמת תיעוד  .16

מפל יכללו את   רכי הגובה של הקו בו יש מפל הוא מידע נילווה לקו וימצא בצמידות לשוחת היעד. ע  .17

ו . חישוב  גובה הגובה היציאה משוחת המקור  ויצירת חתך הנדכניסה למפל  על סמך המפל  סי תבוע 

 גובה המפל. 

הקפדה על הכנסת ערכי יחידת המידה. יש להקפיד על הזנת השדה של יחידת המידה במיוחד בנושא  .18

 באינץ. ת ס"מ/ מ"מ מול יחידות הקטרים בשל השימוש בקטרים ביחידות עשרוניו

ונים כולל שדות   לי על אופן הזנת הנתמשוייכות והסבר מילושוחות להלן תרשים סכמטי של  קו ביוב + 

)נספח מפרט שכבות   EXCEL -המידע הרלוונטיים לכל אלמנט כל השדות המחייבים מופיעים בקובץ ה

 וטבלאות יחוס(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור השדות הנדרשים             שוחת ביוב:
י  מס' שוחה : חד חד ערכ                        

   לפרויקט 
 קוטר  בס"מ 

(  2(/ מרובעת )1עגולה)   –צורה    
טבלת חומרים ) ראה מימין(   -חומר   

TLגובה מכסה )  ספרות אחרי   2(   דיוק 
) גובה ארצי מוחלט(  1.738הנקודה   

ספרות אחרי הנקודה   2ק  דיו -גובה תחתית 
חלט( ) גובה ארצי מו 81.73  

 צורת מכסה 
טבלת עומסים  –מכסה   עומס  

 
 

                                                    
 

תאור השדות הנדרשים                                                 קו ביוב:
                        
ר של הקו(   שוחת זנב ) שם שוחת המקו   

ו( שוחת ראש ) שם שלוחת היעד של הק  
י ללא סימנים (  קוטר  ) ערך מספר   

ם . טבלת חומרי –חומר    PVC AC –(, אזבסט צמנט  1)   וכו' על   
 בסיס ההגדרות בנספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס 

אחרי הנקודה. ספרות  2דיוק   –גובה יציאת הקו משוחת זנב   
ספרות אחרי הנקודה.  2דיוק   -גובה כניסת הקו לשוחת ראש   

) גובה ארצי  81.73דה ספרות אחרי הנקו 2ק  דיו -גובה תחתית 
ט( מוחל  

24.22ספרות אחרי הנקודה   2במטרים עם דיוק    -וד אורך מד   
 שנת הנחה 
 קיום מפל על הקו כולל שדה  גובה המפל ביחידות מטריות. 
 

                                                    
 

 

A1 

A2 

A3 

 מפל חיצוני 
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 יעד(.   –תא זנב אל תא ראש ) מקור ו גרוויטציוני זורם מק

 יסה לשוחה ובקו היציאה מהשוחה. פחות פעמיים בקו הכנאשון ואחרון מוזכר ללמעט רכל תא 

( מתוך מערכת  PipeIdצע צילום וידאו של הצנרת מומלץ שרשומת כל סרט תישא את שם הקו ) ובמידה ומב

 היעד. ואת שמות שוחת המקור ו  GIS –ה 

 

 ת הפרעות מניע      4.1.011
 
 

ם ויבטיח תנועה חופשית  הסדירי חיים והעבודה חשבות מרבית בצרכי התוך התהקבלן מתחייב לבצע את עבודתו  
לכל הדרכים, השבילים, השטחים והמבנים שלאורך תוואי העבודה, במשך   ורצופה בכל הדרכים באזור וגישה חופשית

 מכל סוג שהוא.  ת תקלות והפרעות האמצעים הנדרשים למניע  זמן ביצוע העבודה ותוך נקיטת  כל
שטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע  ת או להניח על פני הקבלן שלא לבצע עבודוחייב הכמו כן מת

השטח   לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, ולשפוך עפר על פני 
 וכד'. 

 
ולא ישולם עבורן  ונים שבכתב הכמויות הש ידהכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחכל ההוצאות הנוספות ה 

 רד. בנפ
 

עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים   כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן להארכת משך ביצוע העבודה בגין-כמו
 למניעת הפרעות.

 
 וכבישים קיימים  תנועה על פני דרכים     4.1.012

 
וידים בגלגלים באמצעות כלי רכב מצ  ורק  אחרת, תבוצע אך ל מטרה ועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לככל תנ 

 הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. פנאומטיים. יש לוודא שגלגלי
 דרכים זמניות     4.1.013

 
לא יורשה  קיים, ם ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופי השטח ה דה הסדירה המתנהלת במקוכדי למנוע פגיעה בעבו 

 .הנגועים בדבר   באשורכי הובלת עפר חפור ולצרכי הובלת תנועת ציוד ורכב, אלא ין דרכים זמניות לצר לקבלן להתק
בודתו במקום, וכל  במשך כל תקופת ע הקבלן יהא חייב באחזקת הדרכים הזמניות הנ"ל ובתיקונן במידת הצורך 

 בלבד.  ת התקנת הדרכים יחולו על הקבלןהוצאו
 

 ח הזמנים תקופת הביצוע ולו     .1.0144
 

ימים קלנדריים   90לא יאוחר מאשר  לבצע את העבודה על כל מרכיביה על פי לוח זמנים מאושר מראש,על הקבלן 
 . בחוזה מיום התחלת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה כמוגדר

 
סדר  המפקח לקבלן רשימת   ימסור  ה"מפרט הכללי", עם תחילת ביצוע העבודות,  של 300.20לנאמר בסעיף  בנוסף 

 חייב להתחיל בעבודה במקום שיורה המפקח ולבצע את העבודה בשלבים כפי  העבודות. הקבלן יהיה עדיפויות לביצוע 
 שיקבע המפקח. 

מנים המוצע ע"י הקבלן יוכן  הנ"ל. לוח הז  העדיפויותהקבלן יגיש למפקח תוך שבוע מקבלת צו התחלת העבודה וסדר 
 עקב אחרי שלבי הביצוע והוא יקיף את כל ע"י המפקח ויאפשר מ אחרת שתאושר כל שיטהט" או עפ"י שיטת "גנ

שהוא, שילוב העבודות השונות   התהליכים והשלבים של הביצוע, לרבות הספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג
 על הקבלן ולא  יחולו   ות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו'הכרוכ יצוע. כל ההוצאות והשלבים השונים של הב

 עבורן בנפרד. ישולם
 

 הזמנים יעודכן ע"י הקבלן מדי שבועיים ו/או לפי דרישת המפקח.לוח 
 

 הגשת לוח זמנים מעודכן הינה תנאי להגשת חשבון חלקי .
 

 תאום עם קבלנים אחרים      4.1.015
 

ן ו/או  ים נוספים ע"י המזמי ה קבלנהעבוד לן עפ"י מכרז/חוזה זה, יועסקו באתרמקביל לביצוע עבודת הקב יתכן וב 
 . גורמים אחרים

 
סדר הביצוע של עבודות הקבלן   לשם תאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים יהיה המפקח רשאי לשנות את

 כלשהן מצד הקבלן.לא יהווה עילה לתביעות הזמנים כמצוין בחוזה ו ושינוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח
 

 הקבלן  בא כוחו של    4.1.016
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ו באתר  הקבלן  יהיהנציג  המוסמך  כוחו  מוסמך  בא  מהנדס  שהוא  האתר"  המהנדסים   "מהנדס  בפנקס  רשום 
ובעל ניסיון מספיק, לדעת המזמין ו/או המפקח, בביצוע עבודות   והאדריכלים עם ותק מקצועי של חמש שנים לפחות

זה.   מהסוג  בחוזה  העהנדרש  משרד  ע"י  מוסמך  עבודה  מנהל  ימנה  שהקבלן  בכתבודה  המפקח  ע"י  .מנהל  יאושר  ב 
 העבודה, לאורך כל תקופת הביצוע.  באתר העבודה, כל שעות העבודה ימצא

 
 
 

 פיקוח על העבודה     4.1.017
 

 בנוסף, בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן: 
 

 ת בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות  למפקח תהיה גישה חופשי  א.
בדיקכול ולקי ל  החומרים  טיב  מות  שלב  בכל  דגימות  זמן חת  כל  העבודות,  על      שלבי  נמשכות,  שהעבודות 

 הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. 
 

 המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות ועל הקבלן יהיה  ב.
ל הוראלציית  הימנעות מפעולההוראות המפקח. אך כל  או  פעולה  הקבלן מאחריות  רת את  אינה פוט ה או 

 חוזה זה.המוטלת עליו על פי  כלשהי
 
 על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים  ג. 

בודה  לאחר אישור המפקח  שהע בביצוע העבודות תוך הזמן שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק
עבודות    לשביעות רצון המפקח.טרתו ונוקה ונמסר מתאים למ ולמפרט, וכי האתר  בוצעה בהתאם לתכניות

גמר כנ" תיקונים  תאריך  לדחיית  או  הזמנים  לוח  לעיכוב  עילה  תהיינה  לא  לו"ז    העבודות  ל  יגיש  הקבלן   ,
 חשבון .  ואסמכתאות לפי דרישת המפקח עם כל חשבון חלקי , הגשת לו"ז הינה תנאי להגשת 

 
 צבו הקודםשטח למדה ליד מכשולים, חציית מתקנים והחזרת העבו    4.1.018

 
הקבלן א  על  לקבל  החובה  המוסמכותמוטלת  מהרשויות  הדרוש  המידע  כל  העבודה,   ת  התחלת  לפני  בדבר,  הנוגעות 

קווי   ( ותת קרקעיים  מבנים, עצמים שונים, גדרות, קירות, מתקנים וצנרת עיליים  לגבי מיקום דרכים, מעבירי מים,
 .)וכו'תיעול עמודי וקווי חשמל וטלפון, קווי ביוב ו  מים,

 
קרקעיים בין שהם מסומנים  -העיליים והתת את מקומם של כל המבנים והקווים חריות לבדוק ולוודא  על הקבלן הא

מסומנים, שאינם  ובין  למה בתכניות  הפרעה  מכל  וכן  בהם,  פגיעה  מכל  ולהימנע  שלמותם  על  התקיןלשמור  של   לך 
זק שיגרם  קדם ועל חשבונו כל נהקבלן לתקן בה י, עלט הכללומיים במקום. מבלי לגרוע מן האמור במפרי-החיים היום

 למבנים ומתקנים קיימים.
 
 

הצטלבות אתם יבצע הקבלן חפירת גישוש   בכל מקרה של עבודה ליד מתקן, מבנה ו/או מערכות צנרת תת קרקעיים או
לגילוים, יד מיוח פן את החפירה בידיים  פעבדיפון  ולהמשך  וידאג לשלמותם  ויתמוך אותם   תקינה בהתאםולתם הד 

 מטעם הרשות הנוגעת בדבר. המפקח באתר והמפקח   להוראות
של ה"מפרט הכללי". על הקבלן להחזיר    300.1.9ו     300.17חצית מתקנים ו/או מערכות צנרת תעשה כמפורט בסעיף   

מכל   ות והקיר  ת העבודה, עליו להקים ולבנות את הגדרות ד למצב שבו היה לפני תחילעל חשבונו את כל השטח שבו עב
כבישים, דרכים, מעבירי מים וכדומה שהרס   ת, המדרגות, המדרכות, אבני שפה,ירות התומכים, הטרסוסוג שהוא, הק

במחירי היחידה   כלול  ולהרחיק כל פסולת. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה  או קלקל בגלל תנאי העבודה 
 ים.השונ

 
 
 

 בטיחות.     4.1.019
 

, 1954  -הפיקוח על העבודה התשי"ד  " חוק ארגון  –דרש ב  ממונה על בטיחות כנ  מטעמו  הקבלן ימנה .א
 . 1970 –, ובנוסף להוראות פקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש( , תש"ל ויפעל בהתאם לאמור בו

נשוא ההסכם , יבצע הדרכות    , אשר מינה הקבלןמשרד התמ"תמנהל העבודה המוסמך והמאושר ע"י   .ב
בנושרלוונטיו  מת  כל  לפני  הבטיחות  העובדיםא  לכלל  הסיכונים   ,שימה  את  הבינו  שהעובדים  ויוודא 

 הכרוכים בעבודתם בשפת האם שלהם ויתעד רישום של שמות העובדים שתודרכו בהתאם .
 שוא הסכם זה . ים רלוונטי לעבודות ומשימות נהקבלן וממונה הבטיחות מטעמו יערכו סקר סיכונ . ג
, הדרכה לעובדים כולל  טיחותל כל תחזוקת תיוד הב, הינו אחראי עבודה מנהל עמונה על בטיחות /  מה .ד

  עובדי קבלן משנה ואכיפת אמצעי הבטיחות במקום העבודה . 
 

 .אמצעי זהירות     .0204.1
 

רושים למניעת  הזהירות הד  ם ולנקיטת כל אמצעיהקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדי 4.1.020.1
פירה, הנחה,  ת הקשורות בעבודות חלרבות תאונו ת עבודהתאונו  תאונות עבודה לרבות

באתר או   וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם הובלת חומרים
 בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות 
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על הקב  וההוראות  אלו.  בעניינים  העבודה  מעקות,משרד  יתקין  א לן  זמניות,  ורות  גדרות 
כדו כנדרש  אזהרה  להזהיר את שלטי  הימצאותם  הציבור   י  בשל  להגרם  העלולות  מתאונות 

חלק   עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל  של בורות, ערמות
 החפירות, לישר של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות ו

 מביצוע העבודה.  אהר כתוצ ולסלק את כל המכשולים שנשארו באת את הערמות והעפר 
 

יהי 4.1.020.2 לחייהקבלן  או  לרכוש  שיגרם  נזק  לכל  היחידי  אחראי  אמצעי   ה  נקיטת  אי  עקב  וחיה  אדם 
ויים  לפיצ  יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה  זהירות כנדרש והמזמין לא

ע  לאובייקט כלשהו שנפגצויים  או תביעת פי  הקבלן, או לאדם אחר,עקב תאונת עבודה לעובד של  
יישא באחריות   ה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לאתכוס באתר העבודה,

 כלשהיא בגין נושא זה. 
 

בקרה 4.1.020.3 שוחות  או  לביבים  התחברות  ו/או  תיקון  עבודה,  של  לבדוק    במקרה  הקבלן  על  קיימים 
א  גזיםתחילה  להמצאות  השוחות  או  הביבים  אמצעימרעיל  ת  בכל  ולנקוט  וההגנה    ים  הזהירות 

 יכללו בין היתר את אלו:  אשר
 

גזים א. בה  שאין  לוודא  יש  בקרה,  לשוחת  שנכנסים  הספקת   לפני  כמות  בה  ויש  מזיקים 
מזיקים  גזים  יתגלו  אם  להיכנס חמצן.  אין  חמצן,  חוסר  לאחר    או  אלא  הבקרה  לתא 

אוורר  ר   שהתא  מכניים.  מאווררים  בעזרת  לאחר כראוי  ומו  ק  כלהגזים  בטחת  שסולקו 
 ות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז. הספקת חמצן בכמ 

 
של      ב. לתקופה  הקו,  אוורור  לשם  יוסרו,  הבקרה  שוחות  לפי    24מכסי  לפחות     שעות 

 הכללים הבאים: 
 השוחה שבו עומדיםמכסה   -לעבודה בתא בקרה קיים   -   
 מכסים.  סה"כ שלושה בשני התאים הסמוכים.מכסים לעבוד וה  -   
 החיבור.  המכסים משני צידי נקודת -לחבור אל ביב קיים   -   

 
יישאר אדם ג.  כן  לשוחת בקרה אלא אם  להיכנס  יורשה אדם  לשוחה לא    ר שא  נוסף מחוץ 

 הצורך.  עזרה במקרה יהיה  מוכן להגיש 
 

מחליקות  ות בלתי  גבוהים עם סולי גומי מגפי    חת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל הנכנס לשו  ד.
חגורת ו יחגור  גם  החופשי   הוא  קצהו  אשר את  חבל  קשור  שאליה  יחזיק האיש   בטיחות 

 הנמצא מחוץ לשוחה.
 

 מתאימה.  מ' יישא מסכת גז 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   ה. 
 

 כניסת  לפני  מכניים מ' יופעלו מאווררים 5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  ו.
 .כל זמן העבודה בשוחהאדם ובמשך   

 
בנושא   ז. יודרכו  בקרה  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  העובדים 

הכ באמצעי הבטיחות   300.18במפרט   אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש  ל  שהוזכרו. 
 כאמור בסעיף הכללי. 

 
 
 
 ת:י זהירות בעת חפירת תעלואמצע  .40204.1.
 

 דרך נעים.  יו ושל עוברי דורי בטיחות של עובדעל הקבלן לדאוג לסי א.
 

 התעלה. ציפוי דפנות התעלה בקורות על מנת שתמנע התמוטטות קירות ב.
 
 התעלה. הקרקע החפורה תערם כך שעם תתמוטט, לא תוכל לכסות את ג. 
 

 התעלה תסומן בסרט אדום לאזהרה. ד.
 

 וכה. לת כדי למנוע נפילה בלילה  לה תסומן באורות מהבהביםהתע ה.
 
 ועליו לכלול אותם במחירי היחידה שלו. קבל כל תשלום נוסף עבור נקיטת אמצעי זהירותהקבלן לא י  ו.
 

 וחשמל   מים     .0214.1
 

  -ו 300.12ים     על ידי הקבלן ועל חשבונו, בכפיפות לסעיפהמים והחשמל לביצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו 
 מפרט הכללי".של ה" 300.13

 ן אחראי להספקת החשמל ע"י גנרטור על חשבונו. ין מערכת חשמל והקבלבאתר א
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 מדידה וסימון      .0224.1
 

בסעיף    לנאמר  מופנית  הקבלן  לב  ובסעיף     2.17תשומת  הקבלן,  ע"י  החוזה  ביצוע  תנאי  ה"מפרט    300.22של  של 
 הכללי".

 
עבודות המ והסימון, כאמור בסעיעבור  ישולם בנפרד ותמובמפרט הכללי,    300.22.5ף   דידה  רתם תיכלל במחירי  לא 
 היחידות השונות. 

 
 ון שמאושר ע"י המפקח .בעל ניסימוסמך הקבלן יחזיק במשך כל זמן העבודה מודד  4.1.022.1

 
 .הכלליכנדרש במפרט  )כו'מאזנת, סרט מדידה, סרגל סטנדרטי ו(ידה הקבלן יחזיק באתר ציוד מד 4.1.022.2

 
 בודה: לפני תחילת הע 4.1.022.3

 
ימס  א. לחידוש  המפקח  אבטחות  גם  יכללו  והסימון  המדידה  גבהים  ולאיזון  לסימון  מוצא  נקודות  לקבלן  ור 

 הסימון. מידי של
 

ו  את הרום האבסולוטי מנקודת הקבע שצוינו להקבלן יסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות ביוב ותיעול   ב.
 ע"י המפקח.

 ן ועל חשבונו. ים שיוזמנו ע"י הקבלשה ע"י מודדים מוסמכמים תעהעברת הרו 
 
 

4.1.022.4 
מודד   ע"י  תמדד  המזמין  ביוזמת  ואם  הקבלן  ביוזמת  אם  בשטח  אילוצים  עקב  הביוב  קו  תוואי  הקבלן  הזזת 

 ן ע"ח הקבלן וללא תוספת מחיר.   לאשור המתכנ 
ולא תשולם תוספת עבור   , העבודה במהלך  ש המפקח בכל עת שיידר  וראותהאת המדידות בהתאם ל יבצע הקבלן 

 מדידות אלה . 
 
 

 אספקת חומרים על ידי הקבלן      .0234.1
 

משובח ממין  חדשים,  יהיו  הקבלן  ידי  על  יסופקו  אשר  והמוצרים  האביזרים  החומרים,  הבחינות    כל  מכל  ויתאימו 
 "ב.רופאיים או תקני ארהישות תקנים זרים, אירם, לד לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר

 
כמו כן, יתאימו לדגימות אותם חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, שאושרו על ידי המפקח קודם לכן בהתאם למפורט  

ם שלא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן  בסעיף המתאים של החוזה. חומרים, אביזרים או מוצרי
חשבונ  ובמ ועל  אקו  חומרים,  יבואו  מוצרים  ומם  ו/או  אחרים.  ביזרים  ו/או   מתאימים  והמוצרים  החומרים  אישור 

העבודות   לטיב  או  לטיבם,  ובלעדית  מלאה  מאחריות  הקבלן  את  פנים  בשום  יפטור  לא  המפקח  ידי  על  מקורם 
 וש הם. המבוצעות תוך שימ 

 
בו  להשתמש  בדעת הקבלן  אשר  העבודה  וכלי  הציוד, המיכון  טעון אישוולביצ  כל  העבודה,  לפני התחלת  ע  ר המפקח 

. ציוד אשר לא יאושר על  )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד וכיו"ב, כולו או מקצתו(הביצוע  
 נו ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. ידי המפקח יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבו 

 
 ספק הציוד: מהקבלן או היצרן או  לדרושלפני מתן האישור, רשאי המפקח 

 
והאביזרים שאמורים לשמש בעבודה  ות, הסברים, תיאורים טכניים, דגמים מכל המוצרים, החומרים  תכני  א.

 בפרויקט זה. 
 

ושהציוד  נמצא  זה,  ון ביצור ציוד ואביזרים מסוג  המפקח רשאי לדרוש הוכחה מהנ"ל שהם בעלי ידע וניסי ב.
 נם של המשתמשים בו. ות, לשביעות רצולפח שנים 3בפעולה במשך  

 
והציוד במועדים מוקדמים מספיק   ג.  בהתחשב במועדי האספקה היצרניים,  על הקבלן להזמין את החומרים 

לנזקים שיגרמו לאחרים ע"י שיבוש לוח  כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שיקבע. הקבלן יהיה אחראי  
 מאוחרים.  מועדיםציוד בהזמנים בגלל אספקת חומרים ו 

 
 לפי פרטי התכניות ובאורח מקצועי נכון,   כל העבודות תבוצענה  ד.
 

בהתאם לדרישות במפרט והתקנים הנזכרים לעיל. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות   
תקנ  צווים או  מ בחוקים,  חלק  כל  או  עליהן  בפיקוח  רשות מוסמכת, אשר  כל  מטעם  בני תוקף  הו ות  א  הן, 

 מית. מי סמכותה הרשמתחו 
 

רשאי  ה. על    המפקח  בכתב  רשמי  אישור  לידיו  להביא  מהקבלן  ממנה  לדרוש  חלק  כל  על  או  עבודה  התאמת 
 ה באם יידרש.  לחוקים, תקנות, דרישות וכדומה של אותן רשויות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כז

המצאת    או  המפקח  ידי  על  מהן  חלק  או  העבודות  האישור  קבלת  טיב  אינו  על  הקבלן  עבודה  את  פוטרות 
 ריות לטיב העבודה בהתאם לחוזה ולמפרטים. מאח
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 חומרים ומוצרים     .0244.1

 
 טיב החומרים והבדיקות  4.1.024.1

 
מוקדמות, של ה"מפרט הבינמשרדי". הקבלן  -  00בפרק      001טיב החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בסעיף  

בדי  דגימות,  נטילת  שדיבצע  ובדיקוקות  שיאה  מעבדה  המוצרית  התאמת  את  שבוצעה  שרו  והעבודה  ם 
המפקח.  ע"י  שיידרש  כפי  ובכמות  בתדירות  המחייבים,  ולתקנים   למפרטים 

 
 דמי בדיקות  4.1.024.2

 
 

זרות לאחר תיקון הינו על חשבון הקבלן וכלול במחירי  או בדיקות חודמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן   א.
 היחידה .

 
סגרת דמי הבדיקות הנ"ל ויהיו על חשבון  תחשבנה ככלולות במ טות להלן לא ות המפורההוצא  ב.

 הקבלן:  
 מקורות האספקה.  דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת  - 
 .)בעבודה, חסכון וכו' תנוחו(דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו  - 
 החוזה. ים לדרישות  מתאימ  תיצאו בל דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימ  - 
 שהוא. ואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוגהוצאות ל - 

 
ביצוען מבלי   ג.  ולהזמין את  הבדיקות  את המעבדה שתבצע את  לאשר מראש  הזכות  לעצמו את  שומר  המזמין 

 החוזה. גרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי שהשימוש בזכות זו י
 

את  הקב ד. מביע  שהמזמיןלן  לכך  חשבון    הסכמתו  את  תמורתם  ולחייב  הבדיקות  דמי  את  לשלם  רשאי  יהיה 
 הקבלן. 

 
 ציוד מכני ואמצעי ביצוע   .0254.1

 
ה יימצא במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי  לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבוד א.

 פקח. החוזה לשביעות רצון המ
 
 

יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע של המבנה יהיה בהם בכדי    ים, וכל הציוד האחרנות, המכשירהמכו ב. אשר 
ויוחזק   להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבו   יסופק  הציוד  המבנה.  של  ואיכותו 

 תקין וסדיר. יש להבטיח מציאותם ואיכותו של המבנה.במצב 
 
בי  למקרה של תקלות טכניות. ציוד אשר לדעתו של  ילוף או הציוד הרזרשל חלקי הח  של חלקי  ציאותם יש להבטיח מ  

המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפרט, או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע,  
 ישות.ים לדרנמצא במצב טכני תקין, יסולק מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאאו שאינו 

 
 יגומים דרכים וכו' פ     026.1.4

 
עזר,   דרכי  פיגומים, מערכת תימוך,  וירכיב  יספק  המפקח(הקבלן  ע"י  שיקבעו  מורמים, סולמות    )במקומות  מעברים 

העבודות   סוגי  כל  לביצוע  הדרושים  אחרים  ארעיים  יש  ומתקנים  נועדו.  להם  אשר  העומסים  במסגרת  הכלולות 
ת הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות  התחשבות עם דרישו  להחליפן תוךתקנם או  דשם וללהרכיבם, להחזיקם, לח

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת   הכלולות, חוקים, צווים או תקנות בני תוקף.  
וכיו"ב    , הדרכיםיגומיםיתקן את הנזקים הן הישירים והן העקיפים. כל הוצאת התקנת הפ  -הן  או תקלות אחרות כלש

הקבלן  יהי חשבון  על   בלבד. ו 
 

 קבלני משנה      .0274.1
 

של "תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן", תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו, על ידי    2.4בנוסף לנאמר בסעיף   
 הקבלנים.בפנקס וי והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים רשם הקבלנים במשרד הבינ

 
בזא  ציבור  "מובא  לידיעת  במקצוע,  ת  למקובל  בניגוד  והתנהגות  מהימנות  ערעור  לתקנות  בהתאם  כי  הקבלנים, 

יווג המתאימים  על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובס   1988,  -תשמ"ט
 לביצוע העבודה. 

 
 בע"מ.קולחי משגב חב'   –ן המזמי  יש לאשר העסקתו של קבלן משנה ע"י

 
 ן התקנות: להלן לשו

 
 קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר.  (  8) 2תקנה   
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 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו.   (9) 2תקנה   
 

בשלמותן או בחלקן,   וסר עבודות שקיבל על עצמו קבלן אינו מסב, מעביר או מ ( 11) 2תקנה  
 בפנקס הקבלנים; רשום  לקבלן אשר אינו 

ירא ילענ זמן העבודה    בין ששכרם משתלם לפי   -ו בהעסקת עובדים  ין זה לא 
העבודה  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם  ביצוע   ובין  מסירת  משום  כשלעצמה, 

 עבודה לאחר".
 

 בטון, מדרגות, קירות וכיו"ב  מעבר בשטחי      .0284.1
 
 

סות לחניות, משטחי אספלט, דרכי  ת כניירות, מעקוטחי בטון, מדרגות, ק צות משבזמן הנחת הקווים יידרש הקבלן לח
 מצע ושטחי גינון.

להחזיר את   ללא כל תשלום נוסף ) כלול במחיר היחידה(  על הקבלן לקחת בחשבון שבמסגרת הנחת הקווים יהיה עליו
 קדמותו בטיב ובאיכות המקורית ולשביעות רצונו של המפקח.המצב ל

 
 
 כשרת משטח עבודה ה     .9024.1
 

משטח עבודה כולל  דרך גישה זמנית ויכשיר  מקומות שהגישה אליהן איננה נוחה, יבצע הקבלן או ב קומות צרים  במ
  4.2.001.3לפי סעיף  העפר יסולקו  ועודפי יישורו ברוחב הדרוש לקבלן. כל העבודות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן ערמות  

 
 ה השלמת  קבלת העבודה עם     .0304.1

 
 ישורו על ידי המפקח הם תנאי מוקדם וא  מרים, בדיקתו הכנת מאזן חו  א. 
 והכל יעבור לאישור חשבון סופי.  
  
  העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע   ב. 
 ה על כל שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה וידרשו. מושלם של העבוד  

 
 כתא לגמר  אסמעבודה תהווה ן והמפקח על מסירת ההמזמי  חתימת ג.  
 ביצוע העבודה ע"י הקבלן.   

 
 

 חשבון סופי  :   .0314.1
 

 לת"ב יגיש תיק פרויקט שיכלול : יהקבלן עם הגשת חשבון סופי למ         
          

 טופס מסירה  .1
 שבון סופי ח .2
 דף ריכוז כמויות חתום ע"י מפקח וקבלן  .3
 אושריםולל ניתוחי מחירים מספות כעבודות נו  .4
 דיקת צפיפות וח בד .5
 דוח בדיקת אטימות  .6
 דוח צילומי וידאו + דיסק  .7
 דוח פיקוח עליון של המתכנן  .8
 DWG, PDFתכנית אז מייד מאושרת ע"י המתכנן בנייר ועל גבי דיסק בפורמט  .9
 
 

 שילוט   .0324.1
 

הפרטים   ים  מ', בו מצוינ  3X2של    פקח, בגודלע"י המהקבלן יתקין על חשבונו שלט במקום שיקבע  
 הבאים: 

 שם הקבלן המבצע.  .1 
 המנהל לפתוח תשתיות   -"הפרויקט מבוצע רשות הממשלתית למים וביוב  .2 
 ביוב, וחב' קולחי משגב בע"מ.   
 יעד תכנון מים בע"מ.  -ריאן עבדאללההמתכנן:   .3 
 שם המשרד המפקח.  .4 

 
 שדה:  משרד         4.1033

 
 חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח ולשימוש המפקח בלבד       או  ן להקים צריף על הקבל           
 הציוד המינמלי של המשרד יהיה :           
 ת ,חשמל, מים , טלפון, פקס ומזגן. כיסאות ,שולחן, ארון נעול ,כוננית לתיקים ותוכניו  6          
 וע תהיה באחריות וחשבון  ביצהמשרד במשך המ' לפחות , אחזקת   3מ' על   6גודל המשרד יהיה           
 הקבלן .          
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 הנחיות כלליות    –מערכת ביוב    4.2.00פרק    
 

 עבודות עפר להנחת צינורות    4.2.001
 

 כללי 4.2.001.1
 

 ינמשרדי".הב רט  ב"מפ 01במפרט הכללי ופרק    301נחת צינורות תבוצענה בהתאם לפרק  עבודות עפר לה  
 

 ת להנחת צינורות עלוחפירה של ת 4.2.001.2
 

 מתייחסים לחפירה ו/או חציבה. -בכל מקום שרשום חפירה   - 
 

  לבניית השוחות והמילוי   החפירה של תעלות להנחת צינורות, הרחבת החפירה א. 
 ט  ה"מפר של 01  -ו  5701של ה"מפרט הכללי" ופרק   301.2וצעו בהתאם לסעיף החוזר יב  
 הבינמשרדי".  

 
 לחתך טיפוסי שבפרט סטנדרטי.  ירה ופרטים נוספים יהיו בהתאםהחפ פרטי ומידות   

 
ודרכים של ה"מפרט הכללי". בסמוך    301.2.4תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  ב.             כבישים  ,  למבנים, 

וחשמ טלפון   וקווי  קווי מים  ניקוז,  ביוב,  לקווי  או מתחת    רקעיים, מעבירי מים,ק-ל תתבסמוך 
שירו וכד',    תים מערכות  ושיחים  לעצים  קירות  לגדרות,  סמוך  קרקעיות,  תת  או  עיליות  קיימות 

ובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה  
ירה יחולו גם גבי חפ, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. כל הדרישות המפורטות לעיל לשהיא  
 .ייםרת התעלה בידעל חפי

 
לתמוך ולדאוג לשלמות  תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטלת החובה והאחריות  ג. 

תחתיהן תחפרנה התעלות.  שבסמוך להן או מולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות 
למות  תו תהיה סכנה לשעבודות ידיים אם לדעפירה בלבצע החהמפקח יהיה רשאי להורות לקבלן 

 המערכות. בות ויצי
 

לוודא  ד.  הקבלן  על  לבניינים,  סמוך  חפירות  ביצוע  שקיעות    לפני  למנוע  כדי  היסודות  עומק  את 
 קורות יסוד.  היסודות או 

 
 עוברי דרך נעים.  אוג לסידורי בטיחות של עובדיו ושלעל הקבלן לד ה.  
   
 טות קירות התעלה.התמוט מנת שתמנעות התעלה בקורות על וי דפנ ציפ . 1  
 לכסות את התעלה. הקרקע החפורה תערם כך שעם תתמוטט, לא תוכל . 2  
 התעלה תסומן בסרט אדום לאזהרה. . 3  
 כדי למנוע נפילה לתוכה. התעלה תסומן באורות מהבהבים בלילה  . 4  
    אמצעי זהירות ועליו  נקיטת הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור . 5  
 שלו. היחידה  ם במחירילכלול אות   
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 סילוק עודפי חומרים ופסולת 4.2.001.3

 
 המפקח.דרישת  יסולקו לפי יפונו/עודפי החפירה יפוזרו באזורי המילוי או  

רך  . לצולאתר פסולת מורשה ל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתוהקבלן יסלק מאתר העבודה את כ 
 : ף זה, יוגדרו כפסולתסעי

 
 חומרים של הקבלן. רה/חציבה ועודפי עודפי חפי  א.
 

 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח. ב.
 
   אריזות של ופסולת  קבלן והתארגנותו בשטח, ג. פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת ה 

 הצנרת שתסופק לקבלן. 
 

 י המפקח. א לאתר ונפסל ע"עפר ו/או חומר שהוב כל ד.
 

 לאתר.  חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ כל  ה.
 

נהל  בכל הקשור לסלוק עודפי חומר מהאתר הקבלן אחראי לקבל את כל האישורים וההנחיות מהרשות , מ
 . בות כל תשלום נדרשדין לרמקרקעי ישראל , משרד איכות הסביבה או מכל גורם אחר עפ"י כל 

בכל   הנ"ל  הינו  סילוק  מתבקש  כל  מרחק  תשולם  לא   , היחידה  במחירי  זאת  לכלול  ויש  הקבלן  חשבון  על 
 תוספת עבור סלוק עודפים מהאתר .

 
 חפירה עודפת  4.2.001.4

 
ולא  תהיה על חשבון הקבלן. כל חפירה כזו תמ ת ושלא נדרשה ע"י המהנדס  כל חפירה עודפת בהתאם לתכניו

 המהנדס ללא תשלום נוסף. רזה, לפי הוראות ר, חול, או בטון על חשבונו בכורכהקבלן  הודק על ידי ות
 

 מילוי חוזר      4.2.002
 

, על הקבלן לנקות את תחתית  ב"מפרט  הבינמשרדי"   570של ה"מפרט הכללי" וסעיף     301.7בנוסף לנדרש לפי סעיף   
ופטימלית  החפירה לרטיבות א  להביא את תחתית  כו'. לאחר מכן, עליו גנית והחפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אור

המפקח.   ע"י  מאושר  ערך  שווה  ציוד  או  "צפרדע"  מסוג  יד  במהדקי  או  יד  במרטטי  המפקח  רצון  לשביעות  ולהדקה 
על    הצנרת  ס"מ לכל רוחב התעלה יהיה בכל סוגי  20ד התעלה בחול דיונות בעובי  חפירת יתר תמולא בחול דיונות. ריפו

עטיפה ומילוי    -אחר הנחת הצנורות יהיה: בצנורות פלסטיק  החוזר של התעלות לע אחיד. המילוי  מנת להבטיח שיפו
אך במצע סוג א'.    כנ"ל  –ס"מ מעל קדקד הצינור, בצינורות פלדה עם עטיפת בטון דחוס    20חול לכל רוחב התעלה עד  

וך הבאת החומר  ת   98פיפות של %  פוסי ויהודק לדרגת צתך הטיהמילוי מעל עטיפת החול או המצע, יעשה בהתאם לח
 ב"מפרט הבינמשרדי". המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי.  570.13יבות האופטימלית. הכל כנדרש בסעיף  לרט

שבפרט החפירה,  בחתך  המופיע  מתאים"  "חומר  שאינה    בכינוי  שהוא  סוג  מכל  מקומית  לקרקע  הכוונה  סטנדרטי 
 ת כחומר מתאים.חרסית איננה נחשב . 2העולה על "  אשפה או אבנים בגודלרגני, כוללת חומר או 

 
 

 כיסוי התעלות לצינורות     4.2.003
 

4.2.003.1  
 

 אי כדלהלן . וע"פ מיקום התוו  412ע"פ פרט  4.2.002כיסוי הצינורות יהיה לפי סעיף            
 
 

 -ן:מילוי התעלה מעל לשכבה הנ"ל יעשה כדלקמ  4.2.003.2
 

אי מדרכות קיימות ובתוו  בשולי הכביש,מים ומתוכננים  י כבישים קייאבתוו .א
של      ומתוכננות יעשה המילוי במצע סוג א' בשכבות  בדרך    20,  פנאומטי, או  עם הידוק במכשיר  ס"מ 

                                                                                  בה במים.  אחרת אשר תאושר ע"י המפקח, תוך הרט
כנ"ל   קבלהמילוי  לאחר  רק  הנדרשת  יבוצע  הצפיפות  ההידראולית.   והבדיקה   גובהם  מבחינת  הקווים  ת 

.  98לאחר ההידוק תהיה לפחות %   בדיקת  לפי  עב  MOD.AASHOמהצפיפות שתיקבע  ינהל  ודתו  הקבלן  
יקבע ע"י   קות, עיתוין ומקומן  ר הבדיבצורה שתאפשר את הבדיקות הדרושות לקביעת הצפיפות בשדה. מספ

לא  המפקח מספרן  אולם,  לכל   .  אחת  בדיקה  על  הצינורות.    100יעלה  של  הכללי  מהאורך  בממוצע  מ'  
תהיינה   הנ"ל  והבדיקות  מוסמך  מכון  במחירע"י  כלול  יהיה  ומחירן  הקבלן,  חשבון  השונים  על  היחידה  י 

נמ תמצאנה  הבדיקות  תוצאות  באם  הכמויות.  הבדי וכות   שברשימת  תהיינה  על  מהנדרש,  הנוספות  קות 
 קבלת הצפיפות הדרושה. חשבון הקבלן, עד ל

 

  20נעשה הכיסוי  לאחר שכבת החול בעובי    משטחים )בטון , אספלט וכדומה (כנ"ל רק   ב.
 ס"מ מפני קרקע סופיים.  30עד גובה   2ים בגודל העולה על "אבנ  ס"מ יעשה המילוי בעפר נקי ללא פסולת 
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או בכל מכשיר אחר אשר יאושר על  במכשיר פנאומטי     ה מכורכר ותהודק ס"מ תהי   25ה בעובי   עליונ  שכבה 
מודיפייר אששו. בכל מקרה שהכיסוי  מעל הצינורות קטן    98ידי המפקח תוך הרטבה במים לצפיפות של %  

גלל  אי  יגרם בעל הקבלן לעלות על התעלה עם שרשראות או גלגלי המכונות וכל נזק שס"מ נאסר    100   -מ
 ון הקבלן.זו יחול על חשב  מילוי הוראה

 

ידי המפקח, יהיה רשאי הקבלן לגמור את הכיסוי בעזרת כלים  -ואשר יאושרו על  חים פתוחיםבשט ג. 
שהכיסוי מקרה  בכל  הכיסוי.  מאדמת   אבנים  לסקל  יש  אולם  מ  מכניים,  קטן  הצינורות  ס"מ     100   -מעל 

הוראה זו  רם בגלל אי מילוי ות, וכל נזק שיגאות או גלגלי  המכונ ם שרשרנאסר על הקבלן לעלות על התעלה ע
יעות שתתהווינה לאורך  התעלות במשך שנה  בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשק  יחול על  חשבון הקבלן.

 רצוף. קרקע, דרכים או ל חשבונו כל שקיעה ביתקן עמיום גמר העבודה כולה, ו
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 עבודה בכבישים, שבילים ובמדרכות      -מבנה הכביש          4.2.004
 

את המהנדס גם אין להרוס או לפתוח כבישים, שבילים או מדרכות ללא קבלת רשות מ   בנוסף למפורט במפרט הכללי 
תחו ברוחב  חוצים הקווים יפ לים והמדרכות שאותם  , השביאם הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן. כל הכבישים

 מינימלי אפשרי. 
 

הסר ספק בתוך חודש מיום כניסה  הקבלן יתקן את כבישי האספלט מקסימום בתוך חודש מיום פתיחת הכביש , למען  
 לרחוב , הרחוב יוחזר לקדמותו .  

 עבודות בכל קטע , חילת ההחזרת  כל השטח לקדמותו , כולל שטחים פרטיים  בתוך חודש וחצי מת
 ₪ .   500צעות בשטח בנוי יחוייב הקבלן עבור כל יום פיגור בסך ות והעבודות מתבהי
 

העליון,   בחלק  החפירה  של  מקסימלי  עד   רוחב  החפירה  עומק  על     1.25כאשר  יעלה  לא  עומק    0.80מ'  כאשר  מ'; 
בעומק    מ'  1.40יעלה על     לא  3.25מ' עד     2.26פירה   מ' וכאשר עומק ח  1.10מ' לא יעלה על      2.25מ' עד     1.26החפירה   

 . מ' לפי המפרט הכללי  3.25חפירה מעל 
 

החול המהודק, לפי דרישות פרט סטנדרטי, במילוי במצע סוג  תיקון הכבישים יעשה על ידי הידוק המילוי מעל עטיפת  
יל או  מ' מתחת לרום השב  0.30עד   מ' מתחת לרום הכביש. במקרה של שביל או מדרכה יעשה המילוי    0.50  א'  עד  

  15על גבי המילוי המהודק יבוצע מילוי מצע סוג א' מהודק בהידוק מלא שכבות, בעובי אשר לא יעלה על   המדרכה. מ
 לית לפי מודיפייד אששו.מהצפיפות המקסימ 100מ לאחר הידוק, בתוספת מים, עד צפיפות של % ס"

 
אינצ'    0.75  ס"מ  8   מאספלט בעובי שלע המהודק תונח מסעה  על המצבאותם מקומות שהכביש היה מצופה באספלט  

ביטומן   והידוק    4.3%עם תכולת  פיזור  בעובי   (,  לפחות כולל  הנושאת תהא  מ והשכבה המקשרת תהא  ס"  5השכבה 
וביניהם ריסוס ביטומן     3בעובי    ק"ג/מ"ר(  שתינתן מיד עם תיקון הכביש בשכבות המצע. מסעת    C.M   1. 70ס"מ 

 י המצע בוצע והודק כנדרש.ור המפקח בכתב כ ונח אך ורק לאחר אישספלט תהא
מצע המהודק יוצק משטח בטון.  באותם מקומות שקו הביוב חוצה משטח או שביל שהיו מצופים בבטון, על שכבות ה

לנדרש, בהתאם  תבוצענה  הבטון  בהתאם    עבודות  ו/או  הקבלן,  ע"י  שיבוצע  הבטון  משטח  הכללי.  המפרט  כהגדרת 
 ת המהנדס.להוראו 

 
יה לכל השהקבלן  עד  יה אחראי  ויחויב לבצע את כל התיקונים שידרשו  קיעות שייווצרו בכביש, בשביל או במדרכה, 

 חדשים מיום קבלת העבודה הגמורה על ידי המהנדס. 12היא  תום תקופת אחריותו ש
 
 
 שימוש בחומרי נפץ    504.2.0
 

את המהנדס. הפיצוצים  רשות לכך בכתב מיבה, אלא לאחר קבלת  דות חצהקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ בעבו
יצוע הפיצוצים, יש להשתמש  יבוצעו רק על ידי פועלים מאומנים ומוכשרים ותחת השגחת מנהל עבודה מנוסה. בעת ב

 ודות המבוצעות וכל רכוש אחר.בכל אמצעי הזהירות להגנת האנשים, העב
 

האחרים של הרשות המוסמכת  וחוקי הביטחון    בוצעו בהתאם להוראותבהם י  החסנת חומרי הנפץ, הובלתם והשימוש
 החלים על חומרי נפץ ולשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

 
 המלאה של המהנדס. חורים הטעונים חומרי נפץ ולהעמיס עליהם שקי חול לשביעות רצונו על הקבלן לכסות את ה

 
 נדרשים. יתר, מעבר הקווים ה  לפיצוץהקבלן ישתמש בחומרי נפץ בכמות כזו שלא תגרום 

 
 

להבטחת    המפקח  רכוש,  או  לביטחון אנשים  הכרחי הדבר  לדעתו  הפיצוצים אם  את  לאסור  או  להגביל  לתאם,  יוכל 
 ל הנוגע לתאום או איסור כנ"ל.ת דפנות חפירות וכו'. לקבלן לא תהיינה כל תביעות נגד המזמין בכיסודו

 
 לבהמות, לרכוש   ר ייגרם לאנשים,י הבלעדי לכל נזק אשהאחרא למרות כל האמור לעיל, יהיה הקבלן

 פרטי או ציבורי למבנים קיימים והוא יישא בכל נזק אם ייגרם על חשבונו בלבד. 
 
 מי תהום      64.2.00
 

מ למפלס  מתחת  תמצא  הנדרשת  החפירה  שתחתית  כדי  במקומות  המים  את  להוציא  הקבלן  על  יהיה  התהום,  י 
ביבש. עבודה  ע"י    הקבלן  שתתאפשר  המים  את  וכירחיק  שאיבה  שאיבה   (ו'  ניקוז,  בנקודות  שאיבה   WELL)כולל 

POINTSשה כדרוש לביצוע העבודה. הקבלן ידאג גם  .  שאיבת המים תהיה רצופה ומספקת לצורך החזקת החפירה יב
 קום שיבחר על אחריותו הוא.להרחקת המים הנשאבים למ 

 
יצי יהיה  מבנה  כי  בחשבון  ייקח  לגבי הקבלן  הנגרמ  ב  העילוי  תהום  כוחות  מי  ע"י  יש  ים  לכן  השלמתו.  לאחר  רק 

נה המושלם חלקית בפני  להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו ואח"כ להבטיח את המב
י המשכת השאיבה של מי התהום עד להשלמת המבנה כולו, או ע"י  כוחות העילוי באחת משתי השיטות הבאות: ע"

ה  מילוי  ה כולו. בחירת השיטה להבטחת יציבות המבנה בפני כוחות  , עד השלמת המבנקרקעי במים-מבנה בתתחלק 
 העילוי תהיה בידי המהנדס.
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ואת האמצעים בהם הוא    אישור, לפני תחילת העבודה, תכנית ביצוע בה יפרט את שלבי הבנייההקבלן יגיש למפקח ל
קבלת אישור המהנדס  עילוי. רק לאחר  המבנה בפני כוחות ה  להבטחתמתכוון לנקוט בכל שלב ושלב ליבוש החפירה ו

 בכתב ייגש לעבודה. 
 

הציוד יכלול משאבות, מובילים, צינורות   פירה.  על הקבלן להמציא את כל הציוד הדרוש כדי לסלק ולהרחיק מים מהח
"נק מערכת  ישולניקוז,  לא  הנ"ל  כל  עבור  העבודה.  לביצוע  יידרש  אשר  וכל  שאיבה"  בנפרודות  במחיר  ם  וכלול  ד 

 ה. היחיד
 
 הגנה וניקוז לצרכי ביצוע העבודה    74.2.00
 

חר ע"י נקיטת אמצעים מתאימים כגון סוללות  החפירות יוגנו בפני חדירת מי גשם או מים ונוזלים אחרים מכל מקור א
 המים וכיו"ב. הקפיות, תעלות להטיית

מתוך החפירה    ק הקבלן את המיםעים שנקט הקבלן, יסלף האמצגשם, מי שופכין וכד', על א-אם יצטברו בחפירות מי 
מ פחות  לא  של  בעובי  מנקז  גרנולרי  מצע  או  יבשה  בקרקע  הבוצית  השכבה  את  ימשיך  ס"מ  15    -ויחליף  בטרם   ,

ר הנחת הקו, יפרק הקבלן את הקו, יחליף את הקרקע כאמור  בעבודה. אם חדרו מים או נוזלים אחרים לחפירה, לאח 
 דש.ח קו חלעיל ויני

זה. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול   רוש כדי לבצע העבודות הכלולות בסעיף את כל הציוד הד  על הקבלן להמציא 
 במחיר היחידה.

 
 

     קידוח אופקי –       0857.2.0
 

אופקי  ה  הקידוח הביוב   בקוטר לפי תוכניות.  צינור  לשרוול  עם  וח אופקי,  במקום המסומן בתכניות יבצע הקבלן קיד 
 . 57פרט הכללי פרק יבוצע עפ"י האמור במ

 
חפירת   את  כולל  האופקי  הקידוח  בורות    בורותביצוע  בתכניות,  הנתונים  הצינורות  לרומי  בהתאם  הקידוח  הקידוח 

 במידות חפירה לפי דרישת הקודח. יחפרו 
  5)ס"מ ובשיפוע חיובי    80וחב  מ' ובר  1.2גובה כל מדרגה יהיה מקסימום    –ודפנותיו יהיו מדורגות  הבור ייחפר מלבני  

 מעלות(.  
   לצורך ירידת המכונה לבור,תחתיתו תפולס בשיפוע נידרש. 20%בשיפוע של מקסימום  ר ו האחורי של הבור ייחפחלק

 תחילת הקידוח,כמו כן נקודת גמר הקידוח. יתד בגב הבור ובנק'  -ציר הקידוח יסומן ע"י יתדות בתוך הבור 
 ר. מיס את דופן הבואו תשוטח כך שלא תע  י הבורהאדמה החפורה תורחק מציד

 בצד הבור ייושר משטח להעמדת משאית.  
 התהום בכל זמן העבודה לקידוח האופקי.הקבלן ישמור על יציבות דפנות בורות הקידוח וידאג לסילוק מי  

 
   שרוול.יושחל ב(  )הביוב  צינור  

 
 לל:כו חה( )לאחר הנ, המחיר קומפלטהמחיר עבור הקידוח האופקי יהיה 

ת החפירה והרחקת מי התהום בכל זמן העבודה, אספקה והתקנת צינור השרוול,  שמירת יציבו  ,וחירי הקיד ב חפירת  
הר  עפ"י  האופקי  הקידוח  בתכניות,  ביצוע  המופיעים  וומים  צנרת  אספקה  בשרוול,השחלת  צינורות  רית    הביוב  וך 

וכן כל    תהום,-ל בפני כניסת מיבדיקה ואיטום השרוו  ,עבודהיר תוך כדי הידוק בשכבות לאחר גמר הבהשרוול, כיסוי ה
 פקח באתר. האביזרים והעבודות הדרושים לביצוע הקידוח האופקי כאמור בפרט שבתכניות ולפי הוראות המ

 
, רשות העתיקות, וכו'.  במידה  חב' מקורותונות, כמו:  העבודה כוללת קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות הש

על הקבלן לקבל את    יקוח וההשגחה של הרשויות השונות. ות האישורים, הפן על חשבונו את הוצא ם הקבלויידרש, ישל
 ל בביצוע העבודות. האישורים האמורים, באחריותו ועל חשבונו, בטרם יח

 
ם  ל אורך הצינור . הוראה זו הינה הוראה מהותית ויסודית להתקשרות עהקדוח ) צינור הביוב ( יהיה בשיפוע רציף לכ

 ן.   הקבל
 מ'. 70 –מ' ובאורך של כ   10דוח מפני הקרקע הוא עד בחשבון שעומק הקעל הקבלן לקחת 

 
 

צ ת באמצעות  ו רקע סימולטנית עם הוצאת החומר מתוך הצינורנורות פלדה לתוך הקיהקידוח יעשה בשיטת דחיקת 
  לים מתואמים הדוחקים הידראונורות , שירותכו לכל היקפם , ע"י מערכת ג'קים  יספירלי . דחיקת הצ מקדח אופקי  

 קית ומאפשרים את הוצאת החומר ע"י המקדח האופקי . נורות אופי את הצ
תמיסת  הזרקת  להוסיף  ויידרש  ייתכן  הנ"ל  תוספת    בטכניקה  שום  ללא  וזאת   , חולית  קרקע  של  במקרה  בנטונייד 

 תשלום .
 ויצירת חללים . פולות יבוצע באופן שלא תחפר בשום אופן קרקע לפני השרוול בכדי למנוע מ הקדוח 
 ח בפיקוח צמוד של המפקח שיפסיק מיד את העבודה בכל מקרה של חשש למפולות כנ"ל . ן יבצע את הקידוהקבל

ורה בטוחה באופן שלא  ת כל הסדורים וההבטחות לבצוע קדוח מדוייק מבחינת הכוון והגבהים ובצ על הקבלן לעשות א
 יגרם כל נזק . 

פוע הנ"ל ייפסל , ואם יכשל הקדוח )  דוח שייסטה מהשילאורך מתוכנן וכל קיי חתך  מודגש בזה שהקדוח יבוצע על פ
 נורות , ללא כל תשלום נוסף . י וסף , כולל הספקת הצשקיעת השרוול , אבוד כיוון וכו' ( , ידרש הקבלן לבצע קדוח נ

בטון מזוין למכונת    ל רצפת שהקדוח יבוצע בעומק גדול , לכן ידרש בור עמוק ומדופן היטב שיכלוכמו כן מודגש בזה  
קי וכן   , כלנסאות  הקידוח  לבצע תכנון  על הקבלן   , למכונת הקידוח  למשענת התנגדות  מיוחד  מזוען  מבטון  תגובה  ר 

 י של המפקח . פתגובה ולהעביר לאישור סולקיר  
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 היטב במוצא הקדוח . כמו כן יידרש בור עמוק מדופן 
יתק הקבלן  האופקי  הקידוח  ביצוע  ובמהלך  בקשי במידה  את  ל  להגדיל  וירצה  הקדוחים  או קוטר  והקבלן    ,  במידה 

נורות  יהקדוח והוספת צ  , לא תשולם כל תוספת בגין הגדלת קוטרי יחליט מראש לבצע קדוח טלסקופי בקטרים שונים
. 

 ס"מ .  50ל בחול מעורב בביטומן באורך נור בשרוול יאטמו קצות השרוויאחרי השחלת הצ
, כמו כן השיפוע בשרוול לא  כלפי מעלה  ס"מ  20א יותר מ  מ' והאנכית הינה ל  0.5עד    יה המותרת האופקית הינה י הסט

 יעלה על השיפוע המתוכנן . 
פלדה   יהיה מצנרת  פו השרוול  יש להשתמש עם "קין בכתב הכמויותבעובי הצו ליאתילן  או  "  למרות, לריתוך השרוול 

 מית .  גה פנילריתוך הצינורות כך שבחלק התחתון לא תהיה בשום מקרה מדר
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 קווים ומתקני ביוב –מערכת ביוב  4.3.00פרק 
 

 צינורות לביוב      4.3.001
 

במפרט הבין   5707  -ו   5705,  5704פרט הכללי ובהתאם לפרקים  במ 304, 301הצינורות לקוי ביוב יהיו לפי סעיפים  
 י וכדלקמן: משרד

 . 8SNמסוג  884יהיו בעלי תו תקן   C.V.Pצינורות .
 . לפי כתב כמיות SDR  או פוליאתילין מצולב ו   100PE   מסוג גלם מחומר  499ו תקן ליאתילן יהיו בעלי תרות פוצינו

  "איטוביב" המורכב ע"י בית  -יהיה באמצעות "מחבר מיוחד לקיר שוחה" חיבור הצינורות לקיר השוחה הטרומית 
 . החרושת ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה 

 
עות "מחבר מיוחד לקיר השוחה" המיוצר  , יהיה באמצ)ייםעל קו ק (יצוקה באתר שוחה החיבור הצינורות לקיר ה

 השוחה היצוקה.  ומסופק ע"י בית החרושת תוצרת "פלסים" ומחירו יהיה כלול במחיר
 

 צינורות פוליאתילן .    4.3002
 

 . ולב או פוליאתילין מצ   100PE מסוג מחומר גלם  499ן יהיו בעלי תו תקן צינורות פוליאתיל
 (. טות ) ולא בגלילהצינורות יסופקו במו

 
 הובלה פריקה ואחסנה :  .א

העלול חדים  עצמים  ללא  ישרים  משטחים  על  מונחים  יהיו  פוליאתילין  , צינורות  בצנרת  לפגוע  ים 
נורות לכלי המכני לא  ירה יש לדאוג שהמגע בין הצ , בכל מקהפריקה יכולה לעשות ע"י מלגזה או מנוף

 ים . יעשה ע"י קצוות חד
ך התוואי בו יונחו הצינורות , יש להימנע מהנחה על עצמים כערומה או לאור  אחסנה יכולה להיעשותה

, אין חשש להשפעת  מטר  3ם וגובה הערמה לא יעלה על  , איחסון בערמות יעשה על משטחים ישריחדים
 צנרת .  מזג אויר על ה

 
 :  התעלה .ב
 

ה חייבת  כבה. תשתית התעלר הצינור המיועד להר פת קוטס"מ בתוס  30רוחב התעלה צריך להיות לפחות   
אורכו   לכל  מונח  יהיה  שהצינור  כך  ובליטות,  אבנים  ללא  ישרה  את בלהיות  לרפד  יש  קרקע  בכל    תעלה. 
ס"מ. במקרה זה יהיה עומק    20  -כתשתית התעלה בשכבת חול או אדמה נקייה מאבנים ורגבים בשכבה של  

 ינור המיועד להרכבה. וטר הצ ס"מ בתוספת ק   80התעלה המינימלי  
 
 וך צינורות :        ג.        רית

 
 (.   E.Fריתוך הצינורות יהיה בטכניקת ריתוך חשמלי ) 

 פאזה פנימית  או ריתוך פנים עם הורדת 
 

בלבד , על הקבלן להביא בחשבון שלא תשולם תוספת    הריתוכים יבוצעו ע"י צוותי עבודה של היצרן הצנרת 
 נור . יים במחיר הצ תכים שיהיו כלול הורדת פאזה וצוות הרים או מחיר עבור האבזר 

 
 

 SN-8עבה   P.V.C   -צינורות ביוב מ     4.3.003
 

 אכסון הצינורות:  א.
 

. רצוי לאכסן הצינורות  שכבות  10ת הצינורות על משטח ישר כאשר גובה הערמה אינו עולה על   יש לאחסן א
יהיו    במקום מוצל קום קריר ויבש  ש לאכסן במ . את הגומיות ילשמש  חשופיםאו לפחות לכסותם כך שלא 

 ולהכניסם אל תוך הפעמון רק בזמן הרכבת הקו. 
 

 טעינה ופריקה  ב.
 

האדמה   מ"זריקת" הצינורות עלכה להיעשות על ידי שני אנשים תוך הימנעות טעינת ופריקת הצינורות צרי
 ואגב שמירה מפגיעה בקצות הצינור.
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 התעלה  ג.
 

ר הצינור המיועד להרכבה. תשתית התעלה חייבת  ס"מ בתוספת קוט  30ריך להיות לפחות   תעלה צרוחב ה
מונח יהיה  שהצינור  כך  ובליטות,  אבנים  ללא  ישרה  אורכו    להיות  את  בלכל  לרפד  יש  קרקע  בכל  תעלה. 

בשכ  חול  בשכבת  התעלה  כתשתית  של  המינימלי     20  -בה  התעלה  עומק  יהיה  זה  במקרה  ס"מ    80ס"מ. 
 הרכבה.וטר הצינור המיועד לוספת קבת

 
 ת טבעת האטימה אל מצמד הפעמון הכנס ד.
 

רטובה, אחרי כן מכניסים את    לפני הכנסת הטבעת יש לנקות את פנים הפעמון ואת הטבעת בעזרת מטלית
 של הטבעת מופנה כלפי חוץ. הטבעת אל תוך התושבת כאשר חלקה הצבוע 

 
 חיבור הצינורות  ה.

 
ס במשחת  למרוח  מייש  ה(וחדת  יכה  ע"י  ה  )מפעלהמסופקת  הקצה  הצינור  את  של  ניקוי(מושחז  .  )לאחר 

פנימה   ודחיפה  קל  סיבוב  אגב  הצינורות  את  מחברים  המריחה  יש  עד    -לאחר  זאת  לאחר  המצמד.  קצה 
וע בקצהו החלק של הצינור. לצורך חיבור צינורות בקוטרים  להוציא את הצינור מתוך המצמד עד לסימן הצב 

 פעל.ר המושאל ע"י הממ ניתן להשתמש במכשימ" 110 -שמעל ל
 
 התקנת אורכי ביניים  ו.
 

בעזרת משור בעל שיניים קטנות,    ניתן לנסר אותו מתוך צינור קיים,  -במקרה וישנו צורך לחבר קטע קצר  
מעלות, להחליק בשופין דק ולסמן את עומק    15ופין גס לזווית של   לאחר זאת יש לשייף את הקצה בעזרת ש

 תקיעה. ה
 
 יעה סימון עומק התק ז.
 

ההתפש המקדם  של  הגבוה  הטרמית  על    P.V.C   -טות  הפעמון  בתוך  חופשי  מרווח  השארת  מנת  ;מחייב 
ר עד לעומק  ות חופשית בחילופי חום וקור. לכן, יש להקפיד כראוי על תקיעת הצינולאפשר לצינור התפשט

 המסומן בלבד. 
 
 

 אוגן מחבר  ח.
 

ם אוגדנים, ניתן להשתמש באוגן ת או לאביזרים עלצנרת אחר  P.V.Cות  מצינורבכל מקרה שצריך לעבור  
 מחבר או במסעף עם אוגן. 

 
 

 האוגן עשוי משני חלקים: 
 שוי מברזל יציקה מצופה בחומר פלסטי. ע -האוגן  1.   
 הגומייה.  2.   

 
מלב האוגן  וישר בקצה. במקרה  את  יבש  נקי,  להיות:  חייב  הצינור  הצינור,  על  השחזה בקצה  שישנה  ישים 

י בהצינור  אותה  להוריד  השטח  ש  על  משחה  קצת  מורחים  הגומייה,  את  מלבישים  שופין.  או  משור  עזרת 
 הגומייה.   החיצוני ומותחים את האוגן מעל 

 
 מצמד כפול  ט.

 
 צוות חלקים: משתמשים באביזר זה. בכל מקרה שצריך לחבר שני צינורות בעלי ק 

 
 מצמד תיקון  י.
 

ניתן   זה  קצה  להעלות אביזר  על  אורכו  לכל  או  ולהחזיר  בו  צינור  משתמשים  שני.  צינור  על  חציו  את  כן  חרי 
 ינור במקרה של צורך. לצורך הכנסת אביזר נוסף לקו גמור או לצורך החלפת קטע צ

 
 עיגון הסתעפויות קשתות וקצוות קוים  יא.

 
אלהסת כוחות  ציריים.  כוחות  נגד  לעגון  יש  קוים  וקצוות  קשתות  תלוי עפויות,  ובלה  הצינור  בקוטר  חץ  ים 

 .  (P)הבדיקה 
 

 אביזרים כבדים  יב.
 בטון.  במקרה של שימוש באביזרים כבדים, מנופים וכו'. יש להשעין את האביזר על פלטת
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 אטימות  בדיקת  יג. 
 

 .4.4.002ו   4.4.001לפי סעיפים 
 

 יסוי התעלה כ יד.
ע  הכיסוי אפשר לבצב לצינור. את השלמת ל מסבי את החו הכיסוי הראשוני נעשה בעבודת ידיים. רצוי להדק

 בעזרת כלי מכני. 
 
 

 הנחת הצינורות     .0044.3
 

 כללי 4.3.004.1
 

ב כמפורט  בחפירה  יונחו  ופרק      306,  304,305פרקים  הצינורות  הכללי"  ו   57ב"מפרט  הבינמשרדי"  בעיקר  ב"מפרט 
ת היצרן  ן ובהתאם להנחיו ות ביצוע כמפורט להל ל הנחי. נוסף לכך יש להקפיד במיוחד ע  5705,  5707,  5704בסעיפים   

 והספק. 
 

הקבלן יהיה נוכח באתר    על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד מוסמך של
 כל זמן החפירה והנחת הצינורות.  במשך

 
ל  שוחו פרט  שתי  בין  צינורות  קו  ויבוקר  יונח  מיוחדת,  רשות  שתינתן  סמוכמקרים  ה ת  תחתית  אחת.  בבת  תעלה  ות 

 דק היטב. הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול דיונות מהודק, לפי הנדרש  לעיל. תיושר ותהו
 לה השיפוע, כלומר, נורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעאין להתחיל בהנחת הצי

 מהמקום הנמוך אל הגבוה.
ואביזרים הצינורות  בשיפ  יונחו  כל  ישרים  המבקוויים  ובגבהים  ולפי  ועים  האורכיים  ובחתכים  בתכניות  סומנים 

סמך בלבד. קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה  הוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"י מדידה במאזנת ע"י מודד מו 
טב. לאחר  ודק היובעזרת הוספת חומר מתחתיו שיה   )ולא ע"י הרמת הצינור(חת לצינור  בעזרת התחפרות קטנה מת

, ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד מוסמך בלבד, ויקבע מיד במקומו ע"י  ור במקומו הנכוןשיונח הצינ
 לכל אורכו. הידוק חול מצדיו 

 
יונחו  )אינברט(.I.L  -פנימית של הצינורות   מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית ה . הצינורות 

 חר עם תחתית ישרה וחלקה ללא קפיצות מקומיות. ע יהווה צינור אפוע הנדרש כך שכל קטרה לשיבהתאמה גמו 
 

 יחידה:  הכלולות במחיר  פרוט עבודות הנחת צינורות 4.3.004.2
 

יפוזרו בשטח ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. צינורות  , פ"א ופלדה  יובלו, ו P.V.C  -צינורות ביוב עשויים מ א.
 לן. "ח הקבע פגומים יוחלפו

 
 ידי מודד מוסמך.   הנחת הצינור על סימון תוואי  .ב
 
 . ו / או הכשרת דרך גישה לביצוע ותחזוקת הקו בעתיד פריצת תוואי חישוף,  . ג
 
 . פיזור הצינורות בתוואי הנחת הצינורות  .ד
 

שטחים  בעבודה מדרכות אספלט, כולל  תוך שימוש בסכין דיסק בכבישים או חפירה/חציבה הדרושים .ה
 במפרט הכללי.  300.17  301.1.9  סעיפים  עירוניים לפי 

 
 תאים . , חיתוך ההבלטות הפנימיות של הריתוך ע"י ציוד מ  חיתוכים ישרים ובזויות הדרושים .ו
 
 ריתוכים ישרים ובזויות הדרושים. .ז
 
 תבריגים מכל סוג וגודל.עשיית הברגות ו .ח
 
 הרכבה או פירוק אביזרים שונים.  .ט
 
 בדיקת לחץ. עשיית  .י
 
 פת צנרת.שטי . אי
 
 והחזרת פני השטח לקדמותם. לעיל  4.2.001.3כמפורט בסעיף פסולת וכו' עודפי חפירה, ינוי פ .בי
 
  20בשכבת חול בעובי וי הצינור  ובצינורות פלסטיים כיס  ס"מ,  20ל לצורך יצירת ריפוד חול בעובי  אספקת חו .גי

 . 4.2.003ס"מ לכל רוחב התעלה לפי סעיף 
 

 .     4.2.003מודיפייר אששו לפי סעיף  %98  -ל ידוק תוך הרטבה  יד.       כיסוי וה
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 ניקוז וכו'(    המזמין ו /או הרשויות הרלוונטיות )קק"ל, רט"ג, רשות  טו.      החזרת השטח לקדמותו בהתאם לדרישות 

     
 

 שוחות בקרה על קווי ביוב   .0054.3
 

 כללי    4.3.005.1
 
המכסים יותקנו בתוך  חי כבישים ומשטחי חניה, שבילים ו/או מדרכות מתוכננים,  הנמצאות בשטבשוחות   .1

בתקר מתאים  שקע  בתוך  שיותקן  טרומי  רום  צווארון  השוחה.  ולשיפועת  האספלט  לפני  יותאם    המכסה 
לפחות    ס"מ   10יהיה  גים .גובה הצווארון  ע"י בראין להשתמש במכסים עם נעילה    חלקים.  3הכביש. תקרת  

 ס"מ.  30ולא יותר מ 
 
לפני הקרקע  ס"מ מעל  20בקווי ביוב הנמצאים בשטח המגרשים ו/או בשטחים פתוחים יהיה רום המכסה   .2

 חלקים. 2לי צווארון. תקרת ויותקן ב
 
 
 כדלקמן: מתוכננים יהיה ת  מדרכו   בשטחי כבישים, חניה, שבילים ו/או  489קוטר מכסי השוחות לפי ת"י   .3
 

 ס"מ.  40המכסה בקוטר    -מ'     0.60בשוחות עד עומק   א.   
 ס"מ.  60המכסה בקוטר    -מ'     1.25בשוחות עד עומק   ב.   
 ס"מ.   60המכסה בקוטר   - מ'   1.26ל  בשוחות בעומק מע ג.    

 
 
 
 
 קוטר מכסי השוחות בשטחים פתוחים יהיה כדלקמן:  .4
 

 ס"מ.   60ה בקוטר  המכס - מ'   1.75חות עד עומק    בשו א.   
 ס"מ.   60המכסה בקוטר   - מ'  1.76בשוחות בעומק מעל    ב.   

 
 תאי הבקרה יהיו בהתאם לתקן הישראלי:  . 5
 

 מ'.  0.4עד עומק   40תא ביקורת קוטר  
 מ'.  0.6עד עומק   50קוטר   תא ביקורת 

 . מ' 0.8עד עומק   60תא ביקורת קוטר  
 מ'.  1.25ומק   עד ע  80יקורת קוטר  תא ב 

 מ'.  2.50עד עומק    100תא ביקורת קוטר   
 מ'.   5מ' עד עומק   2.50מעומק   125תא ביקורת קוטר  
 מ' ומעלה.   5מעומק   150תא ביקורת קוטר  

 
 מכסים לשוחות הבקרה  .6
 

ס"מ,    60,  בקוטר   489ת"י   שראלי  , לפי תקן יB  125או     D  ,250C    400   כסים לשוחות יהיו דגם ב.ב.המ 
הכביש  ויות  לפני  יותאם  קנו בתוך צוארון טרומי שיותקן בתוך שקע מתאים בתקרת השוחה. רום המכסה 

 חלקים. 2תקרת ובלי צווארון בשטחים פתוחים, המתוכננים, עפ"י התכניות ו/או לפי הוראות המפקח, 
  
  

 שוחות בקרה טרומיות     4.3.005.2
 
 

ותחתית כיחידה  ומובאות חוליה  ראשונה   יוצרות במפעלקרה טרומיות המבקרה  תהינה שוחות בוחות הש .1
יהיה רק    השימוש בשוחות יצוקות.   489ת"י    ותקרות לפי   658מוזאיקה או שווה ערך לפי ת"י    אחת דוגמת 

 עליו המפקח ו/או המהנדס.  במקום שיורה 
 
 ."איטופלסט"  היצרן  טי  המסופק ע"ייהיה אטם מגומי סינט ומיות על הקבלן לדאוג שבין החוליות הטר .2 

 
השימוש באזמל  בקדיחת חורים בחוליות הטרומיות על הקבלן להשתמש בסכין כוס יהלום בלבד. לא  יורשה  .3

 ופטיש. 
 
    . תוך שימוש במחברי "איטוביב"ורות לשוחה יהיה  חיבור הצינ .4 

 
 שלבי ירידה  .5 

 ברזל.  מ' יוסדרו שלבי 1.25מעל   בכל שוחה בעומק
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רידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו במפעל המייצר את  החוליות הטרומיות מדרגות רחבות  לצורך י
המדרך תהיינה   נימום ומשני צידיס"מ מי 25. רוחב המדרך של המדרגה יהיה  X) דגם  (בצורת סולם 

ס"מ. המדרגות   13.5ה פנימה לפחות  א הבקרבליטות למניעת החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר ת
 ס"מ אחת מהשנייה.   33תהיינה בנויות מליבת ברזל וציפוי פלסטי בצבע זוהר במרחק של  

 יהיו     . המדרגות 658ס' השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י מ  
 וחה. מוזאיקה או שווה ערך. המחיר יהיה כלול במחיר הש תוצרת   

 
 י לרצפת השוחה עיבוד סניטר .      6

יבוצעו אפיקי הזרימה התואמים לקוטרי הצינורות והשיפוע של האפיק הראשי יהיה לפחות    רצפת השוחהב
 . 2% -מ שווה לשיפוע הצינורות הנכנסים והיוצאים, אבל לא פחות 

 רצפת השוחה יעובד בהתאם לתכניות ויוחלק בטיט צמנט כנ"ל.המתעל ב 
 
 
 
 קות במקום שוחות בקרה יצו    4.3.005.3  
 

   . אין לצקת שוחות במקום              
 

 שונות עבודות    4.3.005.4
 
 מפלים חיצוניים  .1
 

פלים חיצוניים  ות הבקרה לביוב מבמקום אשר תורה התכניות ו/או יורה המפקח יתקין הקבלן בצמוד  לשוח
 לפי הפרטים המצורפים .

 
 כניסות צדדיות לשוחות  .2
 

ורה המפקח תקבענה כניסות צדדיות לחיבור בעתיד של קווי  ו/או בשוחות שי ת המצוינות בתכניות  בשוחו
 ביוב ציבוריים ו/או לחיבור מגרשים. כל כניסה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים  

יסומן  ברום שג רומלוד, עיגון מחבר לשוחת בטון בקיר השוחה וקטע צינור בקוטר ווחות משולבות מסואו ש
נות לכניסות הצדדיות יש לאטום ע"י פקק מטיט צמנט, כדי שלא יחדרו  צינורות של ההכבתכניות. את ה

 דרכם מים לתוך השוחות. 
 
 חיבור לשוחה קיימת  .3
 

ירות  והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות  בהתאם לכללי הזה  עבודות החיבור לשוחה קיימת תבוצענה
בלעדית של הקבלן, לבטיחות  ריד מאחריותו ההתיאור במפרט זה להו א  בא משרד העבודה. בשום מקרה ל

 עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.
מפרט הכללי" ובסעיף    של ה" 300.18ף   חיבור לשוחה קיימת, יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, בסעי

 . מפקח ובאישור המזמיןראות ה של ה"מפרט הבינמשרדי", ו/או לפי הו 570827
 

 
 בדיקת קווי ביוב לאחר הביצוע  4.4.00פרק 

 
 ביוב ושוחות   בדיקת אטימות  לקווי     4.4.001

 
ני כיסוי התעלות  ת תהיה מדגמית לפבדיקת האטימות של הקווים והשוחות תהיה ע"י מכון מוסמך , בדיקת אטימו

 ובאישור ונוכחות המפקח .
 לקטע .  המים במורד מקטעקו ובהמשך לנייד את מעלה ה ממולץ להתחיל הבדיקה ב 

 יש למלא קטע של צנרת ושוחות במים עד גובה ראש שוחה . .1
ולא עד  במידה ולא כל השוחות באותו גובה מכסה אז השוחה הנמוכה שביניהן מבחינת תחתית שוחה תמ .2

החוליה  חיבור ס"מ מעל תפר  20השוחה , כאשר השוחה האחרונה תהיה מלאה עד לפחות גובה ראש  
ס"מ מעל תפר חיבור החוליה העליונה ,    20יינה כל השוחות מלאות עד לפחות ל קטע נבדק , תההעליונה . בכ

 כאשר לפחות שוחה אחת מהשוחות מלאה עד ראש שוחה . 
ס"מ מעל המדרגה העליונה ולא    10וא שיש למלא עד , התנאי המגביל ה במידה ויש מדרגות בשוחות 

 ה.ר חיבור חוליה עליונמעל תפס"מ   20להסתפק ב 
 שעות משלימים החסר עד למפלס ראש   24שעות לספיגה של המים בבטון לאחר  24ן .  יש להמתי 3

 המילוי החסר ,    שעות והשלמת 24השוחה , מפקח מנהלת הכנרת יבדוק את מפלס המים לאחר      
 טע יאושר כאטום . ת , הק הדקו 30דקות במידה ואין שינוי בגובה המים במהלך  30וימתין      

 ש ירידה במפלס , יש למלא שוב ) ממלאים את החסר עד לגובה ראש שוחה (   דקות י 30אחרי  אם .4
 דקות .  30ולהמתין שוב       

 הקטע יאושר  –מפלס , אם אין שינוי באם הירידה במפלס חוזרת על עצמה סימן שיש תקלה  .5
 כאטום .       

 .  שור לבדיקות האטימותסמך אייש לקבל אישור בכתב מהמכון המו .6
 ימות  תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה  . דמי בדיקת אט .7
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 אטימות לקו לחץ   תבדיק  4.4.02

 
 בדיקת קו הסניקה תבוצע לפי יצרן הצנורות . 

     
 ילות  בדיקה חוזרת למקרי נז 4.4.03

 
ה בדיקה חוזרת.  כן תעשנזילות יתוקנו כל החיבורים או יוחלפו הצינורות הפגומים ולאחר מ אם יתגלו  

 חות המפקח. הקבלן יספק את כל החמרים, המכשירים והציוד לבצוע הבדיקות. קות יבוצעו בנוכהבדי
 

 שטיפה וניקוי לפני בדיקת צילום    44.4.00
 

נחה תהיה נקיה מכל חמרי בניה וחומרים אחרים ג לכך שהצנרת שהולפני בצוע הצילום על הקבלן לדאו 
 בוצע יממה לפני הצילום . ניקוי ושטיפה י  ,פגוע בפעולת הצילוםם גם לכנדרש במפרט, העלולי

 
הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך. הכל בהתאם למפרט הכללי, למפרט 

יפה של הצנרת יהיו כלולות בהצעת הקבלן כחלק  מפקח. הוצאות השטהמיוחד המשלים אותו ולהוראות ה
 בנפרד.עבור פעולה זו  וע העבודה ולא ישולםם לביצממחירי היחידה השוני

 
 

 צילום צנרת ביוב גרביטציונית     54.4.00
 

 כללי .א
 

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, על  
רך  ום ייע באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הציל  הקבלן לבצע בדיקה 

 ר, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. ויזיה במעגל סגובאמצעות מצלמת טל
 

 ר השוחות בצילום הטלויזיוני יהיה לפי מספור השוחות בתוכניות עדות " אזמיד"  ומיספ
 

 ועל חשבון המזמין.  ה באחריות המזמין הזמנת החברה המבצעת את הצילום תהי
 

 ביצוע הנחתה.  את מצב הצנרת ואופן  ולתעד   מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור"     -
   פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת , שמטרתה לוודא       -

 שניתנו נוספות של המפקח ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות      
 במהלך הביצוע.      
 אחר לקבלת העבודה ל   ל פעולה זו הוא תנאימלא ש  ביצוע צילום הצנרת  ומסירת תעוד     -

 הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך התכניות "לאחר בצוע".     
 ות הקבלן  כל עבודות השטיפה והניקוי של הצנרת ייעשו ע"י הקבלן והן יהיו כלולות בהצע    -

 ו בנפרד. עולה זעבור פ ולא ישולםלק ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה, כח    
 
 ודה ביצוע העב .ב
 

 דה. עיתוי העבו
 

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת  
ייערך   הצילום  הבקרה.  תאי  בבצוע  הקשורות  העבודות  הצ בנוכ כל  יצרן  נציג  נציג  חות  ינורות, 

 המזמין ופיקוח באתר. 
 

שר שבעה ימים לפני  לום, לא פחות מאר על מועד ביצוע הצילן באתעל המזמין להודיע למפקח ולקב
ביצוע העבודה. הקבלן יהיה נוכח בעת ביצוע הצילום ויסייע בידיו של המפקח בכל הקשור לביצוע  

 הצילומים הנ"ל. 
 

 מהלך הביצוע 
 

ה   הצילום האמצעות  בהתאם  יבותע  מתאימים  אורך  בקטעי  סגור  במעגל  טלויזיה  מצלמת  חדרת 
 לויזיה במהלך ביצוע הצילום.  ן מעל גבי מסך טד. מהלך העבודה יוקר ת הציולמגבלו

 
 תעוד 
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עד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת  והמילום על כל שלביו ית 
 המבצע לגבי מיקום מפגעים וכדומה.  הסרט בצורת הערותמיקרופון, על גוף 

 
זיהוי. סימוןהשוחה בפנים ובחוץ למספר    על מבצע הצילום לדאוג לסימון  פנימי של השוחה    שם 

קלטת   גבי  מעל  חוזר  זיהוי  ויאפשר  התיעוד  במהלך  וסימון  צילום  שתאפשר  כזו  בצורה  ייעשה 
 הוידאו. 

 
 תיקון מפגעים  .ג
 

או  בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים  צילום ו/או במהלךבמידה ובמהלך פעולת ה
ש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע  וות דעת המפקח ישלח ) הקו לא נקי (    לצילוםאי כשירות הקו  

 את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 

ל ישירים.  והבלתי  הישירים  הנזקים  כל  את  חשבונו  על  יתקן  המפגעיהקבלן  תיקון  יבוצע  אחר  ם 
צוע  תאם לנאמר בסעיף "ביהיה בהצילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר י

 לה. הזמנת הצילום החוזר תהיה ע"י המזמין והמפקח ועל חשבון הקבלן.העבודה" למע 
 
 
 הצגת הממצאים  .ד
 

ום,  מסירת תעוד הציל   קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר
וי יכלול קלטת  הצילום  תיעוד  של המהנדס,  רצונו  לשביעות  ודשנערך  לגבי דאו  בכתב  מפורט    ו"ח 

 הממצאים. 
 
  
 אחריות הקבלן    64.4.00
 

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך  צילום חוזר לפני פקיעת תוקף  
מו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או   לו  נזקים שנגרהאחריות של הקבלן. במידה ויתג

ריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה הצינור אשר באח הקשורות בביצוע הנחתאחרות כל עבודות  
ויתגלו נזקים הדרושים תיקון,  תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין  ו/או  

כל  תוקן.  הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון  הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר   ן על חשבונו שלע"י המזמי
 ה.הכלליים של החוזזאת כפוף לתנאים 

 
 שמירה על הניקיון    74.4.00
 

הקבלן יכין תריסים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור. בכל ערב, לאחר גמר  
המונח בתעלה בתריסים אלה בכדי למנוע חדירת אדמה או בעלי  ת פתחי הצינור העבודה יסתום הקבלן א

 נור.  וך הציחיים לת 
בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמן ממושך  או בגמר כל קטע. על הקבלן  את פתחי הצינור כ"כ יש לסתום  

קה הסופית  לנקות באופן שוטף את הצינור והשוחות מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה. לפני עריכת הבדי 
 ף וינקה הקבלן את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו של המפקח.ישטו

 
 

 הסתייגויות  4.5פרק 
 

את העבודה בהתאם לתוכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה תקינה של  עובדה שהקבלן ביצע ה א.
קצועי מסוגל  לן בעל ידע מ המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאות בתוכניות שקב

 לגלותן.
 
 

 פקח  והמ לדרוש מהמתכנן  לפני חתימת החוזה, ומנחות על הקבלן ללמוד ולבדוק את התוכניות ה ב. 
  לקבלן ע"י   הסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים. במקרה וההסברים שינתנו   
חייב    ינה של המתקנים,  י פעולתם התקהמפקח לא יהיו מקובלים על הקבלן, ויהיו לו עוד ספקות לגב  

 .המפקח הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם
 
 
שיאשרו את   תם בזמן בחירת הציוד החומר או חלק מהמתקן או  נן והמפקח הביעו דעהעובדה שהמתכ ג. 

 העבודה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה לא משחררת את הקבלן מאחריותו.
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 תשלוםאופני מדידה ו 4.6פרק 
 

 כללי  014.6.0
 

 הכללי",   "במפרט כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים 
 להלן. במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה  ינמשרדי" ובסעיפים ב"מפרט הב

והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכלליים, או  
 רה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן. אותם. בכל מקהנוגדים  

 
 רשיונות ואישורים   4.6.002

 
שיונות והאישורים השונים יהיו  יהפעולות להוצאת כל האגרות, הרישירות המתחייבות מיות הישירות והבלתי ל העלוכ

 ורן בנפרד.על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות, ולא ישולם עב
 

 (AS MADE)תכניות בדיעבד   6.0034.
 

והעבודה שידרשו להכנתם לא    וסמך כולל כל החומרע"י מודד מ (AS MADE)עבד  עבור הכנת ואספקת תוכניות בדי
ישולם בנפרד, כלול במחירי הסעיפים. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את המדידה לאחר ביצוע ע"י מודד  

 כה התשלום מחשבון הקבלן ולא ישולם בעבורו. במקרה זה ינו  מטעמו ןעל חשבונו,
 

 ה ומעבד בדיקות שדה   4.6.004
 

של תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן, כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות שפורטו   2.41  -ו 2.40יפים  בניגוד לנאמר בסע
 לעיל תהיינה על חשבון הקבלן. 

ה ו/או למועד השלמתה עקב בדיקות המעבדה ו/או  ם להגרם לעבודעל הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולי
 העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון. ו הארכת זמן ביצוע לפיצוי כל שהוא ו/א תביעותהמתנה לתוצאותיהן. 

 
 חפירת תעלות לצינורות   4.6.005

 
ט בסעיף   ות, לפי המפור תעלות לא תימדד בנפרד לתשלום אלא תהיה כלולה במחירי הנחת הצינור ה/חציבה חפיר

של ה"מפרט   301.9.2חוזר כמפורט בסעיף  ילוי ה של ה"מפרט הכללי". המחיר יכלול גם את החפירה והמ 305.5
 הכללי" ואת עטיפת החול. 

 
עבודות הכשרת משטח עבודה במקום שהדבר יידרש ע"י המפקח ופינוי התוואים  פריצת תוואי או דרך גישה או עבור 

 ן יהיה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. ם בנפרד ומחירממכשולים לא ישול
 

ת לאורך ציר הצינור, לפי שלבי עומק כמצוין בכתב  צינור, מדוד אופקי  מסווג לפי קוטר וסוג במ"א,  המדידה תהיה 
צוע  הכמויות. עומק החפירה לצרכי תשלום יימדד מרום הקרקעית הפנימית של הצינור ועד רום פני השטח בעת בי

 החפירה.
 

 הפנימית של השוחות. המידה ביבים גרביטציונים ימדדו לתשלום בין מרכזי שוחות סמוכות, בניכוי
 

ות בהם תידרש חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים מיוחדים שידרשו ע"י המזמין, המפקח, או  עבור חפירה במקומ
 במחירי היחידה של החפירה. ה יחשב ככלול משטרת ישראל במהלך העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ומחיר העבוד

 
      

 מילוי חוזר   4.6.006
 

ין אם נחפר במקום ובין אם הובא ממחפרה לא ישולם  דרש, כולל אספקתו בזר והחומר המתאים הנ וי החועבור המיל
 בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה של הנחת הצינורות ולא ישולם בנפרד.

 
 עטיפת חול   4.6.007

 
פרד והמחיר  ולם בנב' של ה"מפרט הכללי" עבור הספקת והתקנת עטיפת חול לא יש 301.9.3לנאמר בסעיף  בניגוד 

 הדרושה. )או החציבה(החפירה. המחיר יכלול גם את תוספת החפירה  ל במחירי היחידה של יהיה כלו
 
 

 הנחת צינורות   4.6.008
 

  לתעלה  המילוי החוזרלעיל ,  4.3.005.2ף המפורט בסעי יכלול את   לכל סוגי הצינורות, התשלום עבור הנחת הצינורות,
לביצוע מושלם של הנחת הצינורות   ציוד והעבודה הדרושיםוכל שאר החומרים, ה הצנרת , שטיפתכולל המפורט לעיל

 .עפ"י המפרטים והתכניות ולשביעות רצון המפקח
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 בדיקות   4.6.009
 

 ומחירן יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה. א ישולם בנפרד  עבור ביצוע הבדיקות בקווי הביוב שפורטו לעיל ל
 

 הביצוע  ת לאחרצילום הצנר   4.6.010
 

 ח.צע רק לפי דרישת המפקהצילום יבו 
 עלות השטיפה והניקוי של הצנרת כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בנפרד .  

 הקבלן .  קון שיהיה ע"ח ילום מתגלים ליקויים הדורשים תקון יבוצע צלום חוזר לאחר התידה ובציבמ
 

 שוחות בקרה   4.6.011
 

 של  302.11.3 מיות יהיו לפי סעיף  ה הטרו התשלום והמדידה עבור שוחות הבקר
 והתקנה של מחברי קיר "איטוביב"  ,חפירה /חציבה ללי". המחיר כולל: הספקה, הובלה ה"מפרט הכ

של שלבי ירידה פלסטיים ומכסי  אספקה והתקנה   ,)התקנת מחברי "האיטוביב" תעשה במפעל ע"פ תוכנית ( לכל שוחה
פרד והמחיר יחשב  בניית השוחה לא ישולם בנה ביבש במשך כל זמן ר עבודשוחה לפי המפורט בסעיפים לעיל. עבו

 ככלול במחיר השוחה. 
 

 מפלים חיצוניים   4.6.012
 

פי קוטר הצינור  יסווג כתוספת לעבור מפל חיצוני ישולם בנפרד ומחירם לא יהיה כלול במחיר השוחה היצוקה, אלא 
ת  הוראות המפקח, כולל תוספהמפל לפי התוכניות והשלמת  ועומק המפל וכולל את כל החומר והעבודה הדרושים ל

החפירה הדרושה, הבטון, ברזל הזיון, המילוי החוזר, העיבודים וכל הדרוש מסווג לפי טיפוס מפל, קוטר, וללא  
 התחשבות בעומק המפל.

 
 וחות יסות צדדיות לשכנ  4.6.013

 
רכי תשלום תהיה לפי  המדידה לצ הדרושים. עבודה המחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל כל האביזרים, החומר וה

ה מסווג לפי קוטר ללא התחשבות אם ההנחה היא לחיבור בתחתית השוחה או במפל חיצוני הצמוד לה, בעומק  יחיד
 מפני הקרקע או במקום השוחה. 

 
 ב קיימת יבור לשוחת ביוח    4.6.014

 
והעבודה הדרושים   שיכלול את כל החומר שלמות התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה מחיר כולל ביחידות 

 לעיל.  כמפורט 
עבור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל אמצעי הזהירות וכן עבור סתימה זמנית  

 בודה זו יהיה כלול במחירי היחידה השונים.בנפרד ומחיר ע בקו קיים ופתיחתה לא ישולם
 

 גושי עיגון   4.6.015
 

   ם במחירי היחידה. והם כלוליר גושי העיגון תשלום עבו  ולם תוספתלא תש
 

 תיקון בטון פגום   4.6.016
 

 לא ישולם בנפרד עבור תיקון בטון פגום וכל ההוצאות לכך תחולנה על הקבלן לבדו. 
 

 ת חיבור ביתי הכנ  4.6.017
 

  בקצה ההכנה .  ופקק מ"מ  160בקוטר  צינור המחיר עבור הכנת חיבור ביתי כולל את כל האמור לעיל וכן את קטע ה
עיבודי  מחבר איטוביב, נחת הקו, עטיפת החול, המילוי המהודק, שכבות המצע והאספלט במידה ונדרש, החפירה, ה

 דמותו. השוחה, מעבר גדרות, קירות וכו' והחזרת המצב לק
 נור בעומק המתאים.ימ"א צ יהיה לפי התשלום 

 
 עקירת עצים   4.6.18

 
 חדת .ם שאין לגביהם הנחייה מיוור עקירת שיחים ועציספת עבלא תשולם כל תו .א
עבור עקירת עצים מכל סוג המיועדים להעתקה ,ו או ע"פ הנחיות המפקח תשולם תוספת לפי מחיר היחידה   .ב

   . 
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 הצעת הקבלן   –נספח ט' 

 

________________ מרחוב  ______   ח.פ./ח.צ./ת.ז.  _____________ני הח"מ __________א
פקס:    : ____________ '_________ טל__ יר ______ע  מס' _________ _________  _ _____

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:________________ 

ות  ההוראאת מסמך    , לרבותהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון .1

וכי הבנתי    ,ל נספחיוכ למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה במכרז, על  

מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר    התנאים והדרישות הנדרשים  את כל

 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. 

מצהיר .2 להשתתפות   , הנני  הסף  בתנאי  עומד  הנני  ה  כי  במסמך  כמפורט  הוראות  במכרז 

 . למשתתפים

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .3

זה  נשואעבודות  לבצע   .א שתיד  הסכם  פעולה  כל  הוכן  העבודות  ביצוע  לצורך  והכל    -נ"ל  רש 

תכניות   הכמויות,  בכתב  בהסכם,  המכרז,  במסמכי  והמפורטים  המצוינים  ובתנאים  בהתאם 

 .(או "העבודות""השירותים" יד )להלן:  המנהל מטעם התאג וכפי שיורה ומפרטי טכני,  

ו/או  ל .ב ימים    7ורים הנדרשים ממני בתוך  שמציא את כל המסמכים והאי להחתום על החוזה 

שי על  יו מיום  לי  במכרזודע  כן .  זכייתי  ולא אעשה  ביתר התחייבויותיי    היה  לא אעמוד  ו/או 

רה לה על ידי,  אשר נמס  המכרז, רשאי לחלט את ערבות    יהיה התאגיד ,  עפ"י מסמכי המכרז

ון כיס אשר רלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסוזאת מב

 כרז והחוזה.וצאה מאי עמידתי בתנאי המכת לתאגידנגרם 

על כל חלקיהם לביצוע העבודות הנ"ל, בין שצורפו למסמכי    תי לאחר שעיינ .ג במסמכי החוזה 

והב לאו  אם  ובין  וג  נתיהמכרז  תכנם  ביקר את  העבודות  תים  את    באתר  לבצע  מציע  הנני 

במסגר  העבודות הכלולות  ההוראות  כל  את  זה    תולמלא  תיקבעמכרז  אשר  פי    בתמורה  על 

ואשר    בניכוי שיעור ההנחה אשר תוצע על ידיה הנקובה בכתב הכמויות  מחירה של כל  יחיד

מציע   אני  לכך  בהתאם  בהצעתי.  ב תפורט  הנ"ל  העבודות  את  ולהשלים  לכל  לבצע  התאם 

.  . . . . . . . . . . ם: . י) במיל   ₪                           האמורים תמורת הסכום של  מכי החוזה מס

על כל מחירי היחידה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין    (.  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  

 כולל מע"מ.  אינוסכום ההצעה  ביום התשלום בפועל.

על    כתב הכמויות .ד מהווה    כתב הכמויות כי    ,ידי, בתחתית כל אחד מדפיו. הנני מצהירנחתם 

 . ק בלתי נפרד מהצעתי זולח

הינם סופיים וכוללים את כל    בכתב הכמויות כאמורם הנקובים כי הסכומי ,ני מצהיר בזאתהנ .ה

העלויות וההוצאות,   כל  זה  ובכלל  ביצוע העבודות,  בגין  לי  אספקה  ות  לרב התמורה המגיעה 

אטימה,    י בודות והחומרים הדרושים, תמיכות, תליות, קונזולות, אטמים וחומרוהרכבה, כל ע

קיד ואומים,  ועט  ,וחיםברגים  כיסוי  חפירה,  שרוולים,  עבודות  וכו',  בטון  בסרט  צנרת  יפת 
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וכי  ,  חציבה, מילוי חוזר של תעלות, איטום מחדש, תיקון אספלט, בדיקת התאמת מידות וכו'

 פת בגין ביצוע העבודות. יה זכאי לכל תמורה נוסלא אה

לעבודות   .ו בהתאם  הינה  התמורה  כי  לי  להואברור  בהתאם  בפועל  יבוצעו  המכרז.שר    ראות 

הריני להצהיר כי ידוע לי כי לא ישולמו תשלומים בגין חומרים ו/או ציוד אלא    למען הסר ספק

 לאחר הרכבתם באתר בפועל. כן לא ישולמו מקדמות כלשהן. 

לי  הנ .ז ידוע  כי  מצהיר,  בריבית,  שלמעט  ני  שהוא,  סוג  מכל  במדדים  תנודות  בהסכם,  האמור 

תשלעבשכר   ארנונות,  במסים,  עבודה,  אשר  חומרים  ומחירי    פי -עללספק  הקבלן  ל  ומים 

 הנקובים בכתב הכמויות. המחיריםההסכם לא ישנו את 

ידי   .ח על  אדרש  להתאגידאם  אמציא  מח   3בתוך    ו,  וניתוח  פירוט  הסכומים  ימים  לגבי  ירים 

 מסמך ההוראות למשתתפים. ב , וזאת כנדרשובים בהצעתיהנק

   הצעה שהיא.  ההצעה הזולה ביותר או כל  מתחייב לקבל את ו איננ אגידתהידוע לי כי  .ט

ידוע לי כי התאגיד  שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב   .י

 לשהן.הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כ

 ה.רעליי כי הסכום ששולם לצורך רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקידוע לי ומוסכם  .יא

לי .יב ה  ,ידוע  מהערשא  תאגידכי  חלק  רק  לזוכה  למסור  יתר  ווה  ,בודותי  את   לבצע  רשאי  א 

הכל לפי    -  ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  והעבודה בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמ 

 תאגיד. לעדי של ההב  ושיקול דעת

מהיקפי העבודות    25%-לי, כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ ידוע   . יג

 כרז.  שבמסגרת המ

התאגיד .יד כי  לי,  העבודות    ידוע  לביצוע  העדיפויות  סדרי  את  לקבוע  הזכות  את  לעצמו  שומר 

 ולבצע אותה בחלקים ובקטעים שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 

רב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל כי אם אזכה לא אוכל לסידוע לי,   .טו

 . נמוך ו/או גבוה מדיבות בטענה כי היקפה הכספי  רסיבה שהיא, ל

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל  לי כי    ידוע .טז

את כל   לבצע אני מתחייב    .צעתיובהתאם למחירים שרשמתי בה  הטכני,  המפרטותנאי המכרז  

 . הוראות ההסכם  , ועל פיוו/או הממונה מטעמ  תאגידלשביעות רצון ה העבודות

 מסמך ההוראות למשתתפים. ברטים הצעתי זו את המסמכים המפוהנני מצרף ל .יז
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לעיל,   . יח כאמור  הצעתי  קיום  במסמך להבטחת  לקבוע  בהתאם  בנקאית  ערבות  מצורפת 

 ההוראות למשתתפים.  

כי באם הצעתי תתקבל  הנני מצהי .יט ביטוחים  ר  ואישור קיום  ערבות בנקאית  אמציא לתאגיד 

 רף לחומר המכרז. לתנאים הקבועים בהסכם המצוובהתאם להוראות  

, ותהא  מהמועד האחרון להגשת ההצעות  ימים  90למשך  תעמוד בתוקפה ותחייבני    הצעתי זו .כ

להארכה   החברה    –ניתנת  דרישת  בת    -עפ"י  נוספ  60לתקופה  בסעיף  ימים  כאמור    3ים, 

 מך ההוראות למשתתפים .למס

 

 : ולראיה באתי על החתום

 
 
 
 
 

 ______ ____ _        ____________ ______ __ 
 חתימה                                                                                    תאריך                
 

 _____________ ___ _   _________________               ________ ____________ 
 כתובת                    מס' ח.פ./ח.צ.        שם  מלא           
 

__________ __________ 
 טלפון  מס' 

 
 
 

 יש למלא את האישור להלן:  תאגיד  במידה והמשתתף במכרז הינו 
 
 
 
 

 אישור
 
 

הח"מ ח.פ./ח.צ./___  ______  ___________  התאגידשל  עו"ד/רו"ח    ___ ___________   , אני 
  ___________________________________ ה"ה  חתימות  כי  בזאת    -ו _  _מאשר 

, את  מסמכי הייסוד של התאגידם, עפ"י  מחייבי   התאגידצרוף חותמת  _________________, ב
 . התאגיד

 
_____________________ 

 ח עו"ד/רו"

 היום: ________ 
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 נספח י' 
 

 כתב כמויות  
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 1 –כתב כמויות 

 כתב כמויות להערות כלליות 

 . בכתב הכמויות ומים ליד כל סעיףמלא בדיו את המחירים והסכעל בעל ההצעה ל •

בכל סעיף שבטור "הערכת הכמות" בו לא מופיעה כמות, יש למלא רק את מחיר היחידה ולא   •

ל סכום  כל  במלהכניס  הכוונה  הסיכום.  או  טור  אחר,  סעיף  במקום  יבוא  זה  שסעיף  זה  קרה 

 העבודה.   ךשהכמות תקבע במשך מהל

 ול במחירים של סעיפים אחרים.לא מופיע מחיר, יתפרש ככלכל סעיף שעל ידו  •

 בעל ההצעה יחתום שת שמו על כל דף של רשימת הכמויות, גיליון הסיכום וטופס ההצעה. •

מגי • דעת  שלפי  בסעיפים,  אינה  כוונתם  ההצעה  לפני  ש  המהנדס  עם  לברר  יש  צרכה,  די  רורה 

 עתו של המהנדס. צעה וחתימת החוזה, תחייב דההגשת ההצעה. לאחר הגשת ה

של   • מחירי  במקרה  על  להשפיע  העלולים  לבקשתו,  בהתאם  ההצעה  לבעל  שינתנו  בירורים, 

וציאו טופס מכרז לפי  ההצעה, או לעזור בבירור נקודות סתומות, יישלח תזכיר לכל אלה שה 

 כתובות שישאירו בזמן קבלת טפסי המכרז. ה

בדיקת ההצעות • כדי  תוך  ו/או  ,אם  בכפל  טעויות  ה  תתגלינה  יראו את מחירי  יחידה  בסיכום, 

 כנכונים ויתוקנו הסכומים בהתאם.

יש לקבוע את מחירי היחידה בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים וברשימת הכמויות   •

ים ברשימת הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. על  ת מדידת העבודה. הסעיפ ובמיוחד בשיט 

 כניות והדרישות במפרטים.תהקבלן להתבסס על ה

זמנייע • גישה  דרכי  הכנת  למפרטים,  בור  בהתאם  באתר,  ושמירה  גידור  זמני,  משרד  בניית  ם, 

 .בניית מחסנים וכו', לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים

ל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש  בעל ההצעה ימלא את כ •

 צעה. אות עלול לגרום לפסילת ההש עם ההצעה. אי מילוי ההורילהג

כל   • את  יראו  אחרים,  וספקים  ציוד  יצרן  כגון  משנה,  קבלן  כל  כי  לכך,  ידאג  ההצעה  מגיש 

ואת הסעיפים המתא  ויקראו את המפרטים  של העבודה.    ימים שבתנאים המיוחדיםהתכניות 

 ות ושינויים שיוצעו.  יבזמן בדיקת המכרזים, לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכנ 
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להצבמיד ההצעה  מגיש  ובכוונת  הפרטים         ה  כל  את  לברר  עליו  אלטרנטיבות,  או  שינויים,  יע 

 הטכניים לפני הגשת ההצעה. 

השינויים המוצעים,    עיפים המופיעים בו ואתבמילוי טפסי המכרז, יש למלא בדייקנות אחר הס

 מכתב נלווה להצעה. בבמידה ויאושרו כשינויים אפשריים, יש להגיש 

עיף בכתב הכמויות המילה "כמפורט", הכוונה היא כמפורט בתכניות,  ם בו מצוינת בסבכל מקו •

 ו/או במפרטים ו/או אופני המדידה והתשלום. 

דה ותמצא אי התאמה,  אמת התכניות לשטח. במיהמבצע הוא האחראי הבלעדי לבדוק את הת •

 עליו להודיע על כך מיד למהנדס המתכנן.

ה • הכמוימכל  ובכתבי  בתכניות  תכ ידות  לצורך  הן  בלבד.  ות  את  נון  לבקר  המבצע  באחריות 

המידות, את כמויות החומרים הנדרשים לביצוע העבודה ועל כל טעות, או אי התאמה עליו  

 העבודה.להודיע למתכנן לפני ביצוע  

 טח.שות לצורך ביצוע ע"י מדידה בשרטוט. באחריות המבצע לעשות מדידה באין לקבוע מיד •

ע"  • היחידה  מחירי  במפרט  מילוי  הקבלן  התנאים  י  כל  את  יכללו  הכמויות  ובכתב  הטכני 

המפורטים בהסכם, בתכניות, במפרט ובאופן המדידה לתשלום. המחירים יחשבו ככוללים את  

תנאי כלשהו, או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י  וכות בעבודה. אי הבנת  כל ערך ההוצאות הכר 

כסיבה מספקת   הכ להתאגיד  בכתב  הנקוב  עיל שינוי המחיר  ו/או  מכל  מויות  נוסף  ה לתשלום 

 סוג שהוא.  

הקבלן לא ידרוש כל שינוי במחיר  היחידה  הכמויות המפורטות להלן נתונות באומדנה בלבד.  

 מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות.  יינה גדולות, או קטנותבאם הכמויות המציאותיות תה

היחידה • ה  : מחירי  היחידה  כממחירי  של  השונים  בסעיפים  יי וצגים  הכמויות  חשבו  תבי 

 ככוללים את ערך: 

 כל החומרים וחומרי העזר שנכללים בעבודה והפחת שלהם. .1

ב  .2 העזר  עבודות  לרבות  ההסכם  לתנאי  בהתאם  ביצוע  לשם  הדרושה  העבודה  מידה  כל 

 נמדדות בפריטים נפרדים.  ועבודות אלו אינן

מכשירי .3 עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  דרכים  םהשימוש  פיגומים,  מכונות,  וכו',  ,  זמניות 

 רכבתם ופירוקם.  ה

 הובלת החומרים והאביזרים אל מקום העבודה, כולל העמסתם, פריקתם וכו'.  .4



 
 

 

 

 המכרז  במסמכי האמור כל את  הבנו  יכ לאשר הרינו זה  מסמך  על ובחתימתנ 

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

131 

  ום קבלת העבודה ומסירת אחסנת החומרים, האביזרים, הכלים והמכונות ושמירתם עד לי  .5

 המתקן למזמין. 

וכ .6 ביטוח  עבודה,  והיתרי  מסים  אגרות,  עבור  רשות   ל תשלום  ע"י  יידרש  אשר    תשלום 

 ע"י הקבלן ועל חשבונו.  ישולם –ממונה 

בכל מקרה שצוין שם היצרן, שמו המסחרי של החומר, או המוצר,   :מחיר מוצר שווה ערך .7

ת מוצר שווה ערך אספקין בכתב הכמויות.  על הקבלן לספק את המוצר או החומר המצו 

ע"י המהנדס המתכנן, אושר  והמוצר  במידה  רק  חיי  יתכן  ב  או המפקח באתר. האישור 

 להינתן בכתב. 

רג'י • המפקח.    :עבודות  ע"י  העבודה  ביומן  בכתב  לאישור  בהתאם  רק  יבוצעו  רג'י  עבודות 

 התשלום יהיה לפי שעות נטו ויכלול: 

אות הקבלן, הובלות, ביטוחים, מסים, ציוד מכני כולל כל הוצמחיר שעת עבודה של  :  ציוד .1

 ח הקבלן. ציאליים, הנהלת עבודה ורוו והסעות, שכר המפעיל, תנאים ס

מחיר שעת עבודה של פועל מכל הסוגים, מאלה הנמצאים באתר העבודה, כולל    :םפועלי .2

בכלים שימוש  עבודה,  הנהלת  נסיעות,  אש"ל,  סוציאליים,  תנאים  עבודה,  ורווח    שכר 

 הקבלן. 

נאים כנ"ל  תמחיר שעת עבודה של צוות ריתוך, כולל רתכים ועוזרים, שכר ו:  תוךצוות רי .3

ך, ציוד וכלי עזר. מחירי היחידה לעבודת רג'י המופיעים  גם מכשירי ריתולפועלים ובנוסף  

 בעבודה כלשהי ישמשו גם ליתר העבודות. 

ולם עבורן.  דו למטרת תשלום ולא ישהעבודות המפורטות מטה לא יימד :  עבודות שלא יימדדו •

 עבודות אלו יהיו כלולות בשכר החוזה מבלי שיפורטו: 

 אום עם גורמים שונים.ית .א

 למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.   ת אמצעי זהירותנקיט .ב

 מבני עזר, מחסנים וכו'. .ג

 מדידות, סימון וחידוש הסימון.  .ד

 סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.  .ה

חו  .ו שנפסלסילוק  מבנה  וחלקי  מתן  מרים  וכן  במקומם  אחרים  חומרים  אספקת  ופורקו,  ו 

 למזמין.  ומסירת העבודה מרים שסופקו עד גמר העבודה ושמירה על ציוד וח
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ברשות המזמין לספק לקבלן את החומרים הנקובים בכתב הכמויות, או חומרים אחרים שווי   •

 לן. ו, ללא תוספת מחיר לקב ערך, לפי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין, או בא כוח

חומר       אספקת  עבור  ביח'  למחירי  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  ואביילא  מהמצוין  ם  שונים  זרים 

 "י הרשות המקומית בגין תוספת משקל, אורך שונה, עטיפה שונה וכו'.במפרט הטכני, ע

 
 

 חתימת הקבלן: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 המכרז  במסמכי האמור כל את  הבנו  יכ לאשר הרינו זה  מסמך  על ובחתימתנ 

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

133 

   מת תוכניותרשי  - נספח יא'
 
 
 

 

 
 תכניות  תרשימ                                       

 
 1:250  ק"מ               כניסה ראשית      תוכנית ביוב תנוחה  –כסרא סמיע  100 –ת            
 1:125  ק"מ               כניסה ראשית      תוכנית קידוח אופקי  –כסרא סמיע  101 –ת            

 1:500/200  ק"מ                 כניסה ראשית      חתך לאורך           –כסרא סמיע  102 –ת            
    1:100/200  ק"מ   כניסה ראשית      קידוח אופקי חתך לאורך           –כסרא סמיע  103 –ת            

 1:500  ק"מ             תוכנית ביוב תנוחה         שכונת אלמן         –כסרא סמיע     13 –ת            
 1:500  ק"מ                ביוב תנוחה    תוכנית   יון               בן גר           – שלומי    15 –ת            
 1:250  ק"מ   תוכנית ביוב תנוחה                 אחים נסר אלדין    –כסרא סמיע     16 –ת            

 1:500/200  מ  ק" חתך לאורך                            ם נסר אלדין  אחי  –כסרא סמיע     16-1 –ת             
 1:500  ק"מ   כונת אלמן         תוכנית ביוב תנוחה                 ש –כסרא סמיע     13 –ת            

  
            

 
 רשימת מפרטים           

             
 נורות יתעלות לצ        412 –ת            

 תא בקרה עגול         517 –ת            
 יבש תא בקרה          510-3 –ת            

 תקרות ומכסי תאי בקרה          518 –ת             
 ארון (  וגבהת שוחה בכביש ) צו ה                520 –ת            
 יני יחתך לרוחב אופ -ת דרך שרו                  541 –ת            

 מדרון -מפל במסלעה        902 –ת             
 DROPי חיצונ מפל         913 –ת            
  MULTI DROPחיצוני  מפל               913-2 -ת           
 מפל פנימי         918 –ת            
 מפל בנישה/גלוי על קיר תומך         925 –ת            

 ר תומך גלוי על קיבנישה/מפל           928 –ת             
 מפל פנימי לקיר תומך                   929 –ת            

 
 רשימת צילום פרטים    

 
 ביב" חברי שוחה "אטו מ  .1 
 הוראות שימוש ב"אוטופלסט"   .2 
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 בנספח י"

 פרוטוקול מסירה

 בלן( ח התיקונים הנדרשים מהק")דו
 

     
      

 חוזה מיום   שם החברה   שם העבודה 
 

    
מס'    ____________________   בתאריך מסירה  סיור  שבנדון    _________נערך  לעבודה 

 ת :  בהשתתפו

     חברה :ה  נציג א.

  נציג הפיקוח :   ב.

  נציג הקבלן :   .ג

 
רצוננ  לשביעות  והושלמה  בשלמותה  בוצעה  העבודה  כי  מצאנו  הסיור  לליקוים  לאחר  פרט  ו 

 להלן:  המפורטים
 _ __________ _________________________________ __ _______________ ___  .א

 __ ____________________________________________ _______ ________ ___  .ב

 ______________________________________________ _______________ ___  .ג
 

 הערות: 

 __ _________________________________________ _____________________ ___  .א

 _ _________________ _______________________________ _______________ ___  .ב

 
 __________________  הליקויים הנ"ל עד תאריך הקבלן לתקן את  על 

 
 ____ בתאריך  יערך  העבודה  של  סופית  למסירה  בשעה  _____ סיור   __________

 ________________ 

 
 
 

  
 _______________              ____________                    _________________ ____  

 חברה חתימת ה                         חתימת המפקח                                 ןחתימת הקבל       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 המכרז  במסמכי האמור כל את  הבנו  יכ לאשר הרינו זה  מסמך  על ובחתימתנ 

 
 

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

135 

 'גינספח 
 

 הצהרה על חיסול תביעות
 

 לכבוד:
 ן: "החברה"( מ )להל"בע מעיינות זיו

 
 א.נ.,

 
 2/2021מס' חיסול תביעות מכרז הצהרה על :     הנדון

 
 

עבודות "(, החברה" ן:מ )להל"בע מעיינות זיומאתנו על ידי  נוהוזמ ___________  הואיל וביום
 וביוב  מיםקווי להתקנת 

 
 

לכם   הגשנו   __________________ וביום  האחרון  והואיל  החשבון  האמור את  העבודה  ה  בגין 
 "(.החשבון הסופי"      : )להלן

 
 

 :הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכך 
 
 

ו מצהירים  הסהרינו  החשבון  כי  בזאת,  שהוגש  מאשרים  הגורמים  ופי  כל  ידי  על  ואושר  ידנו  על 
ועניין  הנדסהמפקח/המ   החברה,) דבר  לכל  סופי  חשבון  הינו  בחשבון  (,  המבוקש  לתשלום  ופרט 

ו דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או  ין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות אאהסופי,  
מ כלפ או  מכוחכם  הבאים  בעי  הקשור  עניין  בכל  ו/או  טעמכם,  ו/או  בודה  הכמויות  כתב  בסעיפי 

כל   על  בזה  מוותרים  אנו  בעקיפין.  או  במישרין  והכל  מהם  הנובע  ו/או  בהם  הכרוך  ו/או  בחוזה 
בין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים  ו דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ותביעה, טענה א

 .ל חבות כלשהי כלפינואתכם מכ
 

לגר כדי  לעיל  באמור  כאין  מחובה  ותיקון  וע  אחריות,  בעניין  החוזה  לפי  עלינו  המוטלת  לשהי 
 פגמים וליקויים כמפורט בחוזה. 

 
 
 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 
 

_____ ______________ ____________ 
 הקבלן


