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 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
 4/2022מכרז פומבי מס' 

 כפר ורדיםראשי  קו סניקה שדרוג
 

)להלן:   .1 זיו בע"מ  והביוב מעיינות  קו    מקבלנים( מזמין בזאת הצעות  "התאגיד"תאגיד המים  לשדרוג 

 . כפר ורדיםראשי  יקהסנ

המורשים לענף ראשי במקצועות  רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים הרשומים כדין בישראל   .2

)סימול   ומים  ניקוז  ב 260ביוב  ביום הגשת ההצעות בכל תנאי הסף  לפחות    2-( בסיווג כספי  העומדים 

 ותנאי העמידה במכרז, המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים.  

ה .3 מסמכי  לרכוש  מכראת  ניתן  תרשיחא,  במזכז  מעלות  נרקיס  עוזי  האלוף  דרך  שברח'  התאגיד  ירות 

)₪אלף  )במילים:    ₪   1,000תמורת   מע"מ  בתוספת  מקרה(  בשום  יוחזרו  א'שלא  בימים  בשעות -(,    ה' 

רכישתם.  15:00  -  08:00 בטרם  תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  ובא  ניתן  המבתאגיד  רשתת  תר 

 . )ללא תוכניות(

 . 04-9579400. טלפון לבירורים: במשרדי התאגיד 12:00ה בשע 14/11/2022ביום   ערךי  סיור קבלנים .4

. משתתף אשר לא השתתף במפגש לא יוכל להגיש את הצעתו  הינה חובה  בסיור קבלניםההשתתפות   .5

 למכרז. 

בסך   .6 בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  וחמש)במילים:    ₪  125,000על המשתתף  עשרים  (  ₪  אלף  המאה 

 )כולל(.    28/2/2023קף עד יום תו, בתוהצעלהבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם ל 

ההוראות   .7 במסמך  שפורטו  והאישורים  המסמכים  שאר  ואת  המכרז  לתנאי  בהתאם  ההצעות  את 

למשתתפים, יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במזכירות התאגיד במעטפה סגורה נושאת  

 . 12:00בשעה  28/11/2022בלבד עד ליום  " 4/2022"מכרז מס' ציון 

המכרז  מסמכים   מסמכי  במניין  ייכללו  ולא  ייפסלו  לעיל  הנקובים  והשעה  המועד  לאחר  שיימסרו 

 שיידונו על ידי התאגיד.  

 אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.   .8

כי  ת בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מסממובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי נוחיו .9

 יוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.המכרז ש

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

 בכבוד רב,
 

 תאגיד מעיינות זיו
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 בע"מ   מעיינות זיו
 

 םכפר ורדי ראשיסניקה  שדרוג קו
 

 4/2022מכרז פומבי מס' 
 
   יםיינתוכן ענ
 

         : מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1
 

 הצעת משתתף למכרז       : 1טופס  
 

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

 
  אישור עו"ד  :    4טופס  

 
 סות הכנ הצהרה ואישור רו"ח על  : 5טופס  

 
 תצהיר העדר הרשעות   :    6טופס  

 
 דף מידע  : 7טופס  

 
 טופס ביקורת מסמכים  : 8טופס  

 
    

 התקשרות.  וזה ח מסמך ב':   .2
 

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

 תעודת השלמה.  -     פח ג'סנ
   םיכלליתנאים  - 1-ג'נספח 

 הוראות בטיחות.  -     נספח ד'
 הוראות תשלום.   -    נספח ה'

הכל -  'נספח ו בניה  המפרט  לעבודות  הבינמשרדי  הביטחון,    -לי  משרד    בהוצאת 
 טים בחוזה.במהדורתו האחרונה )לא מצורף( בפרקים המפור

 יוחד המפרט המ  - 'זנספח 
 . בוטל -   2, ח' 1ח'  פחנס

 הצעת הקבלן.  -  נספח ט'
 כתב כמויות.   -    נספח י' 

 .  תוכניות -   נספח יא'
 וקול מסירה. פרוט -   נספח יב'
 הצהרה על חיסול תביעות   - נספח יג'

 
שר נקבע בכל דין או בכל מסמך  כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר א .3

 א מהווה מסמך ממסמכי המכרז. מכרז שהוי הממסמכ
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 מסמך א'

 תאגיד המים והביוב    -  מעיינות זיו

 4/2022 מכרז פומבי מס'

 והוראות למשתתפים זמכרהתנאי 
 

 מהות המכרז  .1

  ראשיקו סניקה  לשדרוג  לעבודות    הצעות"( מזמינה בזה  החברהמ )להלן: ""בע   מעיינות זיותאגיד   1.1
 העבודה" או  העבודות"(. מסמכי המכרז )להלן: "והוראות  אי בהתאם לתנ כפר ורדים

 

 .  העבודות, בשנה נוספת ו/או לא לבצע את שמורה האפשרות, לדחות, את הביצועלתאגיד  1.2
 

תקשרות המצ"ב על נספחיו  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה הה 1.3
 ז. מסמכי המכרוהמהווה חלק בלתי נפרד מ 

 

  כנספח ז' סמכי המכרז ובין השאר במפרט הטכני המצורף  העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במ  .41
 (.   "המפרט הטכני/המפרט המיוחד")להלן:  למסמך ב'

 

 תנאי סף  להשתתפות במכרז   .2

העומד  מציעים,  במכרז  להשתתף  במרשאים  ההצעות  הגשת  במועד  הים  בכל  המצטברים  כרז  תנאים 
 ן: להלהמפורטים 

 

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

קוהמשתתף   2.2 וניסיון  המלצות  מוכח  בעל  )  במשךדם  למועד    (5בחמש  שקדמו  האחרונות  השנים 
עבודות  רז, המכפרסום   לע  בביצוע  והיקפן  במהותן  זה  דומות  מכרז  נשוא  "    בודות  בעל  )להלן: 

 "(.ניסיון

עבודות בהנחת    3השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז לפחות  (  5)המשתתף ביצע בחמש   2.3
מסוג   מבקטרים    HDPEצנרת  פחות  לא  שלאמ"מ    450-של  מ    באורך  עבור  מ"א,    1000  –פחות 

   וזאת בשטח עירוני בנוי וצפוף. מקומית וביוב ו/או רשות ים תאגידי מ 

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

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

  -אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ביד,  יח  וף הינהמשתת (ב)
 ון. הינו בעל ניסי -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'

שיקול  מור בסעיף זה נתונה להתנאי הא את מקיימתמת מקיימת או לא שעבודה קוד החלטה על כך 2.5
,  אלו  ף סדה קודמת שלו בתנאי  עבו  יע אשר יש לו ספק ביחס לעמידתדעת מוחלט של החברה. מצ 

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

     

 .שה בתוך מסמכי הצעתםלה על רכיקב והציגו שר רכשו את מסמכי המכרזים אמציע 2.6

 .  1976-תשל"ו ציבוריים,ם לפי חוק עסקאות גופים בעלי כל האישורים הנדרשי  2.7

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז.בנוסח בדיוק מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית,  2.8

   .קבלנים  כולל סיורמציעים אשר השתתפו במפגש מציעים,  2.9

 

 כרז י הממכמס .3
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 אם לא צורפו( : מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין 

 י המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו. תנא   - מסמך א' א.
 

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   - מסמך ב' ב.
 

אחר ג. מסמך  בכל  כל  או  דין  בכל  נקבע  מ  אשר  שהוא  המכרז  ממסמכי  מסמךהוואחד  סמכי  ממ  ה 
  ז. נים במסמכי המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצויהמכר

 

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

 ז מכי המכררכישת מס .4

ני לרכאת מסמכי המכרז  נרקיס במע חברה,  במשרדי הוש  תן  עוזי  כוכב הצפון בדרך האלוף    -לות  שקניון 
הרגיל תרשיחא העבודה  בשעות  של  ,  תשלום  תמורת  )  1,000ות  מע"מ(₪  אי    בתוספת  יוחזר.   לא  אשר 

ו/או ההצעה,  מסירת  במועד  איחור  עקב  לרבות  שהיא,  כל  מסיבה  במכרז  מציע  של     השתתפות  ביטולו 
שלום, קודם  להחזרת תשלום זה.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תהוו עילה  א י ברה, להמכרז על ידי הח

 לרכישתם. 
 

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז  וע מן האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז  מבלי לגר .5

 (:בחתימתו שעליו להגישם חתומים

הקב אישור   5.1 מרשם  לפי  לנים  תקף  רישומו  ריבדבר  קבחוק  בנאיות,  םלנישום  הנדסה    לעבודות 
 לפחות.  2-בסיווג כספי ב 260ים וביוב סימול סיווג בענפים ראשיים מ  1969-תשכ"ט

 

גופים ציבוריים, תשל"ואישורים בתוקף לפי   5.2 מפקיד מורשה, רואה חשבון,   ,1976-חוק עסקאות 
 כחוק.ק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחו

 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  5.3
 

 . המכרז בתנאי כמפורטלהצעה ערבות  5.4
 

 מורשה. עוסק לכך שהמציע רשום כ ממנהל המכס והבלוקף בתואישור שנתי  5.5
 

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

,  לעיל  2.3  -ו  2.2  בסעיפיםרט  כמפו  על ניסיון מקצועי קודם ומוכח,הצהרת המשתתף בדבר היותו ב 5.7
 ז. למסמכי המכר 5טופס בנוסח המצורף כ

   

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

לפי   5.9 תשל"ותצהיר  ציבוריים,  גופים  עסקאות  בעביר,  1976-חוק  הרשעה  העדר  חוק  על  לפי  ות 
ז )איסועובדים  העס רים  כדיןקה  ר  התשנ"א  שלא  הוגנים(,  תנאים  שכר    1991-והבטחת  וחוק 

 .6פס טונוסח המצורף כ, ב1987-ום, התשמ"ז מינימ 
 

  .7טופס "דף מידע", לפי הנוסח המצורף כ 5.10
 

 . יודגש, כי הקבלה אינה ניתנת להעברה. קבלה על רכישת מסמכי המכרז 5.11
 

ישלחו למציעים, ככל שיהיו,  ים שו השינוי ו/א ונים  כל ההבהרות ו/או העדככרז וכן  כל מסמכי המ 5.12
 . בכל עמוד ועמוד על ידי המציע ים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומיםפרוטוקול סיור הקבלנ 

 

 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 5.13
 

 

 ההצעה הגשת  .6

אישייע  המצעל   6.1 במסירה  הצעת להפקיד  את  המכרז,  בהתאם  ו,  ת  ותנאי  יתרולדרישות  את    כן 
יבת המכרזים הממוקמת במשרדי  החברה, במעטפה סגורה, בתלו על ידי  מסמכי המכרז שנמסרו  

יצוין: "12:00בשעה    ,28/11/2022מיום  החברה לא יאוחר   סניקה    מכרז שדרוג קו. על המעטפה 
 ".  4/2022פומבי מס'   רזמכ -" ראשי בכפר ורדים

 

 המכרז.   דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות בדואר או בכלעה משלוח ההצ
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המצי השעה  באחריות  הצעתו,  הגשת  דבר  את  המאשר  שובר  ההצעה,  הגשת  במעמד  לקבל,  ע 
 והמועד בהם הוגשה. 

 

הצעתו   6.2 ימלא  המציע  הקבלן"הקבלן  שב"הצעת  הטבלה  גבי  במסמכי    ט'נספח  ,  על  ב'  למסמך 
 .המכרז

 

,  גבי חוברת המכרז(  נוסח מקורי )על  -  בשני עותקים, תצורף  מסמך ב'ל  נספח ט',  לן"הקב"הצעת  
 בכל מקרה של סתירה יהיה הנוסח המקורי הקובע.  . צילומיתק והע

  

  מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה כפי 6.3
סר ספק, כי במקומות בהם בכתב הכמויות  בזה, למען ה  בהרכמו כן מושמופיעים בכתב הכמויות.  

 ה תחול גם על כל עבודת קומפלט. ות לעבודת קומפלט, ההנחיש התייחס
 

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

 

 כרז.מסמכי המ התאם להוראותש בה שלא תוגפסול על הסף הצעא רשאית להחברה תה  6.4
 

כל  ולחתום חתימה מלאה ב י המכרזעל כל דף ממסמכ  וחותמת  לחתום בראשי תיבותעל המציע   6.5
למכר  המצורפים  החוזה  טפסי  על  לרבות  המכרז,  מסמכי  בכל  לכך  המיועד  המציע  מקום  על  ז.  

 בהצעתו.   לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון
 מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו.  םהטעונים רטיאת כל הפ על הקבלן למלא 

 

והבין  בדק    ,כי ראה  לתנאי המכרז, המאשרת  1טופס  רפת כם על הצעת משתתף המצותויחהמציע   .66
לו את הידיעות יש  וכי  ביצוע  , את פרטי המכרז  לצורך  והאמצעים הדרושים    ות עבוד ה  הכישורים 

 ז. נשוא המכר
 

תוגש 6.7 המשתתף  י  הצעת  ידי  כולל  משפט   שותעל  במכרז,  הנדרשים  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  ית 
 גים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. בנקאית, הניסיון והסיווהערבות ה

 

על     6.8 ידי הקבלן שיזכה במכרז.  על  ביטוחים  תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום 
הנדרשים. כל הסתייגות  את הביטוחים  וש  כולתם לרכודא מראש עם מבטחיהם את יהמציעים לו

ות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת  עלות במסגרת פניה להבהר לגבי דרישות הביטוח יש לה 
 ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. 

 
 תערבויו .7

ק  בנ  של   נומית,, אוטומותנית  בלתי מקורית  כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית   7.1
המצורף  לי,ישרא ב  2טופס  כ  בנוסח  החברה,  לטובת  המכרז  של  לתנאי  ם:  ]במילי  ₪  000125,סך 

   .(""הערבות הבנקאית או   "הערבותהלן: "עיל ול)ל [₪  אלף מאה עשרים וחמישה
 

פי  ה  בעקהערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.   7.2 על  החברה, 
לעיל,  רפלהצעה לא צו  כי  ה הבלעדי,שיקול דעת  ה  תהיה החבר  ה ערבות בנקאית בהתאם לאמור 

לב המציעים לצורך להקפיד הקפדה יתרה על כל תג ותג  תשומת    פסול את אותה הצעה.רשאית ל
  פי דין.-בנוסח הערבות וזאת על

 

  בות למשך רעה הארכת תוקף  את  לדרוש  ת  . החברה רשאי28/2/2023עד ליום  היה  יהערבות  תוקף   7.3
 . הערבות תוקף תא להאריך יהיה חייב במקרה כזה חודשים נוספים והמציע (4) בעהאר

 

אית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו  החברה תהא רש 7.4
 . ועל פי כל דיןכרזים  תקנות חובת המלפי הוראות אחר מתאים או בכל מקרה  על פי תנאי המכרז

 

בין החברה  לבין   רו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה  בנקאיות יוחזת ההערבויו 7.5
 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.  60 -יאוחר מ  הזוכה במכרז, ולא

 
 
 

 תוקף ההצעה .8

חודשים 3)  שלושה  במשך  ההצעה תהיה בתוקף    יומהמועד האחרון להגשת    (  ארך  הצעות.  תוקף ההצעה 
 חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה.    (3) שלושה 
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  בלנים סיור ק/מפגש מציעים .9

, בחדר הישיבות של  נקודת המפגש: משרדי החברה  .12:00, בשעה  4/11/20221ביום  יתקיים    סיור קבלנים
 . התאגיד

 

במכרז.    ינהה  בסיורההשתתפות   להשתתפות  סף  תנאי  ומהווה  במפגש  חובה,  ישתתף  לא  אשר  מציע 
 המכרזים בהצעתו.  תדון ועדתלא יעים, המצ

 
   הבהרות ושינויים . 10

להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד לא יאוחר    שו את מסמכי המכרז רשאיםתפים שרכמשת 10.1
( וזאת באמצעות פקס מס'  3משלושה  לפני המועד האחרון להגשת ההצעות,  ימים   )04-9575808  .
הפקסהמציעים    באחריות קבלת  את  הבמשרד  לוודא  מס'  חברה  י  טלפון  ,  04-9579400באמצעות 

 אלונה.
 

על 10.2 דעתה   החברה,  שיקול  עד  פי  תענה,  למכרז  הבלעדי,  הצעות  להגשת  האחרון  לשאלות    -המועד 
לעיל כאמור  בכתב  במשרדיה  שיתקבלו  במכרז  המשתתפים  של  לענות  הבהרה  לנכון  ושמצאה   ,

 גשת ההצעות. ת מועד להארכילה לההחברה לא יהווה עתשובות מצד .  אי קבלת עליהן
 

ה  -  החברה רשאית 10.3 ותיקונים במסמכי  להכניס שינ  -  ת למכרזלהגשת הצעו  מועד האחרוןעד  ויים 
 המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  

 

פגש המציעים, וכן כל  תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מ 10.4
ו  תי/שינוי  ה   קון או  רשתכניס  בדואר  ו/או  בפקס'  בכתב  ישלחו  המכרז,  במסמכי  ו/או  חברה  שום 

מסמכי המכרז, עפ"י מספר הפקס' ו/או המען /או הדוא"ל שציין בעת  את  בדוא"ל לכל מי שרכש  
הרלהרכישה.   העדכונים  כלל  את  קיבלו  כי  החברה  מול  לבדוק  המציעים  ככל  י נטבבאחריות  ים, 

   שהיו. 
 

את החברה, הם  הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו    ות,ק תשובאך ור 10.5
וענ  ידי המציע להצעתו,  ייחשבו לכל דבר  על  יצורפו  והם  והצעת המציע,  יין כחלק מתנאי המכרז 

 כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש.  
 

 בחינת ההצעות  . 11

ייחסות  איה או בשל חוסר התרה בשל תנסביבלתי    חשב כלל בהצעה שהיאית לא להתהחברה רשא 11.1
עלולים    החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.  לתנאי המכרז באופן שלדעת מחירים בלתי סבירים 

 לגרום לפסילת ההצעה.
 

אי  פי כל דין, מובהר כי  -מבלי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לתקן טעות סופר בהצעות על  11.2
כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  לוי ו/או  הטעון מי  קוםשלמת מהגשת הצעת מחיר ו/או אי ה

בין עהמכרז א ביחס אליהם,  כל הסתייגות  ובין במכתב  ו  המסמכים  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  ל 
 לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 

 הזוכה.   הצעהיא כהעה הזולה ביותר או כל הצעה שחברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצה 11.3
 

מסמ 11.4 ו/או  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  נוספות  החברה  הבהרות  ו/או  נוספים  או  /וכים 
חוסנו  השלמות   המשתתף,  את  לבחון  מנת  על  ההצעות  פתיחת  לאחר  גם  המלא  רצונה  לשביעות 

כאמ שיקוליה,  במסגרת  והצעתו,  המקצועי  ניסיונו  ו   ור.הכלכלי,  פרטים  הקבלן  המציא  או  /לא 
 את הצעתו. כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסולייחשב ם כאמור,  מכימס

 

וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה    וחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותרשאית לב  החברה 11.5
 המוצע ואת ניסיונו. 

 

דא שאלה  לוו, כדי ות העובדים, ציוד, כלים וכו'החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צו 11.6

 .זכייה בוכתנאי לואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז ות

ע מכלליות האמור לעיל מובהר כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת הזוכה תשקול  מבלי לגרו  11.7
 הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

שצבר במהלך ביצוע  מקצועי והמעשי הניסיון הן ומוניטיו של המשתתף ובכלל זה היסיונ נ א. 
 פניה בעת הליכי בחירת הזוכה. , וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בעבודות דומות בעבר



 
 

 

 

 המכרז  במסמכי האמור כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על בחתימתנו
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ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה,  ב. 
 פועלים מטעמה.  עם הגורמים השולטים בה או

תתף, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי  שמה  צוע שלכושר הבי ג. 
 וע העבודה על פי ההזמנה. כמים חתומים לתקופה המיועדת לביצהס

יכולת עמידתו של המשתתף בלוח הזמנים של הזמנת העבודה לאור התחייבויות נוספות   ד. 
 שלו. 

 סי של המשתתף. י והפינננו הכלכל מתן משקל לחוס  ה. 

ת לוח  עלול להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרחר הא  רטל פרמכ ו. 
  . הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז

 

 ודעה על תוצאות המכרז ה . 12

 בדואר רשום.או /זוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ול 12.1
 

ל ידו  ה עשהומצאהערבות     .בכתב, בדואר רשום  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה 12.2
  60  -בין הזוכה במכרז ולא יאוחר מתוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה ל  עם הצעתו במכרז

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 
 

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

יחתום על החו 12.4 יחליף  שיידרש לכך  ימים מיום  7  זה תוךהזוכה במכרז  . עד למועד חתימת החוזה 
בטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב הערבות המצורף  הערבות שצורפה להצעתו בערבות לה  הזוכה את

 כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב. 
 

שורים שעליו להמציא בהתאם  עד למועד החתימה על החוזה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאי 12.5
פי מסמכי המכרז,  ל זה, בין השאר,  אישור על קיום הביטוחים הנדרשים על  , ובכל כרזהמ  ינאלת

 מכי המכרז, חתום על ידי חברת ביטוח.בנוסח הנדרש במס
   

את   12.6 לבטל  רשאית  החברה  תהא  המכרז,  מסמכי  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  והמשתתף  היה 
וזאת לאחר    י החברה בהודעהקבע על ידשייתאריך  ז בהודעה בכתב למשתתף, החל בהזכייה במכר

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

 

  באים:הם  קריגם במ רשאית לבטל את הזכייה במכרז בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה 12.7

ה 12.7.1 כי  דעתה,  להנחת  הוכחות,  החברה  בידי  או  כשיש  נתן  מטעמו  אחר  אדם  או  משתתף 
 ציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.  ה

 

נכונהה 12.7.2 אינה  במכרז  שניתנה  המשתתף  של  כלשהי  הצהרה  כי  לחברה  או תברר   ,
לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על  תית אשר,  מהועובדה  שהמשתתף לא גילה לחברה  

 כרז. קביעתו כזוכה במ
 

להגיש    , בנוסף על האמור בכל מקום במכרז זה,רשאית החברהאמור לעיל,  כוטלה הזכייה במכרז  ב 12.8
ל ידה והמשתתף  ה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע ע יאת הערבות הבנקאית שבידה לגבי 

 לה בגין כך.   סד שיגרם הפ  על כל  יפצה את החברה
 
 

 שמירת זכויות  .13

ו/או לפרקי ביצוע שונים    יםיצוע למספר מציעאת העבודה, ולמסרה לב   רשאית לפצלהחברה תהא   13.1
 .  הבלעדי לפי שיקול דעתה

 

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

 

ממנה, הכל    ודה או חלקלקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העברשאית  ה  ברהח 13.3
שיקול   החברהלפי  של  הבלעדי  ודעתה  זכאי,  יהיה  לא  תוספת   הזוכה  ו/או  שיפוי  ו/או  פיצוי  לכל 

 . מחיר בשל כך
 

את  די לחייב ן כ אין בהינות, הן לצורך אמדן בלבד, והכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצו 13.4
 החברה.  
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בסעיפים   13.5 כאמור  החברה  ת  13.3ו/או    13.2ו/או    13.1החליטה  לא  עילה  לעיל,  זו  החלטתה  הווה 
  לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן. 

 

שישנו   13.6 הצעה  לפסול  נוסף,  נימוק  כל  ללא  רשאית,  האומדהחברה  לבין  בינה  משמעותי  של  פער  ן 
 שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ז, על פי מכרה

 

 . ו הצעה כל שהיאצעה הזולה ביותר איבת לקבל את ההאין החברה מתחי 13.7
 

לרבות מטעמים  מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא,   13.8
בכל  ה  של כל אל  לובאו משיהקשורים בהצעות או במציעים    הקשורים בחברה עצמה או מטעמים

או תביעה  /, ולמציעים לא תהא טענה ורת זוכהולאחר בחי  מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות
 כנגד החברה בשל כך.  

 

מציעים 13.9 של  הצעות  לדחות  רשאית  השאר,  החברה  בין  שלא    ,  עבודות  בעבר  עבורה  ביצעו  אם 
 .  עתהי שיקול דלפ  ספיקיםהם אינם מנוכחה לדעת שכישורישביעות רצונה, או של

 

 ת הסופיים. מ עם הזוכה בקשר עם תנאי ההתקשרוהחברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו" 13.10
 

כל   13.11 לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  המשתתפים  לחברה.   שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 
שה של  רכורז הם  שת הצעה במכרז זה. מסמכי המכשימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והג

בלבד ועליו להחזירם לחברה עד    רה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתההחב
אהמ יגיש.  לא  אם  ובין  ההצעה  את  יגיש  אם  בין  למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  המציע  יועד  ן 

כל  העבירם לאחר או להשתמש בהם לרשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או ל
 חרת. ה אמטר

 
  הסתייגות .14

ופן אחר, במסמכי המכרז. כל  ה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אאין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספ 
שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף  

ום לפסילת ההצעה, ולחילופין החברה תהא  ם לגרולי רת, עלאו בכל דרך אח  ין במכתב לווא המסמכים ובי
 י שיקול דעתה המוחלט של החברה.  הכל לפ  -ותו שינוי או הסתייגות רשאית להתעלם מא 

 
 מחירים   .15

  ו', כ, היטלים ומסיםלרבות   והרווח, החומרים ואת כל  ההוצאות ,ל את כל העבודהוכלתההצעה של המציע 
 . ההצעה לא תכלול מע"מ. במסמכי המכרז אחרת ורש במפ  יןוצ  כן  אלא אם, 3טופס כמפורט ב

 
 ותאצהו .16

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

 
   

 בכבוד רב,                                      
 

 מ "עב ומעיינות זי         



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך
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 מספר מציע: ______________ 

 )ימולא ע"י החברה(  
 1טופס 

 לכבוד
 מ "בע מעיינות זיו

 האלוף עוזי נרקיס, קניון כוכב הצפון דרך 
 מעלות תרשיחא 

 

 ג.א.נ.,
 

 4/2022הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

צורפים ובין שאינם ן המבי   ,4/2022מכרז מס'  הירה את כל מסמכי  אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה ז 
 בזה כדלקמן:  רז, מצהירים ומתחייביםמכי המכפרד ממסמצורפים אך מהווים חלק בלתי נ 

 
נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם  א .1

ים כולם יחד להוות את  העתיד , ו "(ו "מסמכי המכרז מסמכי ההצעה" א "  -מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד  
 . א המכרזהחוזה לביצוע העבודות נשו 

 

את כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבודה ותנאי   ננו מצהירים בזה כי קראנו ה .2
ים ומוכרים  בודה וביצועה ידועהגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות הע

כי  "(. כן אנו מצהירים  העבודות"  )להלן:  צעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרזתאם לכך ביססנו את הובהלנו,  
טענ  על  המבוססות  דרישות  או  תביעות  כל  נציג  ואנו  ולא  המכרז  מסמכי  של  ידיעה  אי  או  הבנה  אי  של  ת 

 מוותרים בזה מראש על טענות אלו.  
 

ז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  ים במכרדרשים בכל התנאים הנאנו עומדם בזה כי  נו מצהיריא .3
ביצוע העבודות  נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי  והיכולת ל  ן דע, הניסיוותנו הירז, ברשהמכ

ו ההספק  האיכות,  מבחינת  העבודה  לביצוע  המתאימים  הכלים  הציוד,  כל  ברשותנו  האדם  נמצאים  כוח 
 . ששיידר במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמניםהמכרז, הכל כמפורט  שואלביצוע העבודות נ הדרושים 

 

הו .4 אחר  למלא  מתחייבים  המכרז  הננו  מסמכי  פי  על  התחייבויותינו  כל  אחר  ולמלא  המכרז  מסמכי  ראות 
מידע  רשאים להעביר כל    במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו

כת  במכרז  וצאשברשותנו  מהשתתפותנו  שה  בו  לעשות  או  אחר,  גורם  לשום  כלזה  שלאימוש  במסגרת    שהו 
 מכרז זה.

 

לעיל,  מבל .5 האמור  מכלליות  לגרוע  בסך  ה י  המכרז,  במסמכי  המפורטות  העבודות  את  לבצע  מתחייבים  ננו 
ו,  גרת וזה ההתקשרות במסולל, בין השאר,  חכמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כ

 דרש.  מורה ובלוח הזמנים שייעתכם הגלהנחת ד עצמנו לסיים את העבודות האמורות והננו מקבלים על 
 

הביטוח   .6 פוליסות  את  בידיכם  ולהפקיד  המכרז  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  מתחייבים  אנו 
לפי המכרז    דותרז ואת מהות העבוביטוח הנכללות במכידיעת מבטחינו את הוראות הל  באנוההנדרשות וכן  

כם. במקרה בו תיבחר  ים על ידביטוחים הנדרשאת כל העבורנו  נו ממבטחינו התחייבות לערוך  קיבלבמלואן ו
לגרוע   מבלי  המכרז.  במסמכי  כמפורט  ביטוחים  לעניין  דרישותיכם  במלוא  נעמוד  הזוכה  כהצעה  הצעתנו 

לבצע את הביטוחים    שאים  ו רתהי  אנו מסכימים כי    –פעל כאמור לעיל  אם לא נמזכותכם לכל סעד אחר,  
 . על חשבוננוהנ"ל  

  

באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי  את כי הובא לידיעתנו שאין  בז  ריםמצהיננו  ה .7
חייבי לא  אך  זכאים,  תהיו  כי  מסכימים  אנו  הצעתנו.  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  לראות  להוות  ם, 

יד בהצעתנו   על  ובקבלתה  לכם  זו  בינינו  כחוזה מחייב  ואנו מסכימים  לנו  ידוע  תביניכם.  רשאי אתם  ים  היו 
ו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא,  לנהל כל הליך שענינ

 . ולאחר בחירת זוכה  לרבות לאחר הגשת ההצעות
 



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך
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וקף ומחייבת אותנו לתקופה של  תיקון ועומדת בתאו  ת לביטול, שינוי  חוזרת, אינה ניתנ  צעתנו זו היא בלתיה .8
חודש4)  ארבעה מהמ(  ההצעהים  להגשת  האחרון  ארבעהועד  של  נוסף  זמן  לפרק  יוארך  ההצעה  תוקף   .  (4  )

 חודשים, עפ"י דרישת החברה.  במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם.  
 

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

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

 

בע על ידכם בהתאם לצו התחלת  ת בתאריך שיקוע העבודוחיל בבצקבל, נת תחייבים כי אם הצעתנו תתמ  אנו .9
ביותר   קצרה  בהתראה  להינתן  עשוי  העבודה  התחלת  צו  כי  לכך  מודעים  הננו  וכן  ידכם,  על  שיינתן  עבודה 

 ם ובמהירות המרבית.  התאבבצוע העבודות ב  היה ערוכים להתחילומצהירים כי אנו נ 
 

כנדה לפקודמצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכ .10 שצורף כטופס  )בנוס  רש במסמכי המכרזתכם  במסמכי    2ח 
 המכרז(. 

 

לעיל  א .11 נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות  כי אם  לנו  ידוע  כי  בנו בדרך  ו/ נו מצהירים  נחזור  או אם 
ם,  , אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכל פי דיןת עה אחרימות כל עיל ו/או בהתקי  הצעתנוכלשהי מ

וי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם  ם הערבות הבנקאית כפיצאת סכו  לחלט
 בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז. 

 

נו מתחייבים לא לגלות ולמנוע  אם אחרים ו עם מציעי  אוםללא קשר ו/או תי  מוגשת  כי הצעה זו  אנו מצהירים .12
 לת הודעת החברה על הזוכה במכרז. ד קבנו לאחרים עד למועטי הצעת גלוי פראת 

    

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות   .13
ידו  לנו,  העבודה  גישים בזאת את הצעתנו לביצוע  ו את הצעתנו, ואנו מססנ וכי בהתאם לכך ביעים ומוכרים 

 .סמכי המכרזז, בתנאים המפורטים במוא המכרודות נשהעב
 

גבי   .14 על  מוגשת  הקבלן"הצעתנו  ט',  "הצעת  הסעיפים    נספח  לכל  ביחס  וזאת  המכרז,  במסמכי  ב'  למסמך 
הרלוונטית. בטבלה  לנו,    הכלולים  תידוע  החברה  רשאיכי  שלאהא  הצעה  לפסול  בהתאםתו  ת  להוראות    גש 

 מסמכי המכרז.  הדרושים, עפ"י הטפסים ם ו/או הנספחי להצעתנו זו מצורפים כל  כאמור לעיל.
 

אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה,   . 15
ימתנו על הצעה זו.פ"י דין או הסכם לחתה עוכי אין כל מניע תאגיד על הצעה זו,וכי אנו זכאים לחתום בשם ה

   
 בכבוד רב,  

 ______ ____________________ _____________________ 
 הקבלן                                                                                תאריך 

 לן( חתימת מורשי חתימה וחותמת הקב)
 

                                        ותיות דפוס( שם הקבלן )בא 
                                        שמות מורשי החתימה  

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

          כתובת דואר אלקטרוני 
          מס' טלפון 

          מס' פקס 
          רשה  וסק מומספר ע

          קבלניםם המס' רישום ברש
 
 



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך
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 אישור חתימה 

 
 

 ________ הח"מ  _____________________אני  של  עו"ד  מס' _____   ________________________
" )להלן:    ____________________________________ ה"ה הקבלןמזהה  חתימות  כי  בזה  מאשר   )"

וף חותמת ו על הצעה זו,  בצירחתמ __________, אשר  _____________   -ו  ________________________
 ניין. בר ועלכל דן  בלהקבלן, מחייבות את הק

 
 
 
 

 _____________ ______  _______________________ 
 חתימת עו"ד                תאריך   

 )חתימה+ חותמת+ מס' רשיון(  



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך
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 2טופס 
 
 'אנספח 

 
 

 לכבוד
 מ "מעיינות זיו בע

 כוכב הצפון ון קני
 ס לוף עוזי נרקיהא דרך

 לות תרשיחא עמ
 

 .                    ערבות בנקאית מספר             הנדון: 
 
 

 _ בקשת  פי  "על  )להלן:   ____________ מזהה  מס'  אנו  המבקשים___________________________   )"
פרשי הצמדה  _____ ₪( בתוספת הכל סכום עד לסך ________ ₪ )במילים: ____   קערבים בזה כלפיכם לסילו

 4/2022מס'  "(, בקשר עם מכרז  מדהי הצהפרש )להלן: "ל למדד כמפורט להלן  בעים מהצמדת הסך הנ"הנולמדד  
, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות קו סניקה ראשי בכפר ורדיםשדרוג  

 במסגרתו.  
 

  יום קבלתימים מ  14הצמדה תוך  שי  הנ"ל בתוספת הפר  או סכומים עד לסך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום
ש להטיל  ינו, מבתגיע אל דרישתכם הראשונה בכתב  או  עליכם לבלי  דרישתכם בתהליך כלשהו  סס או לנמק את 

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 יכם.קשר לחיוב כלשהו כלפ ם ב ולה לעמוד למבקשינת הגנה כלשהי שיככלפיכם טע 

 
אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  בפעם    הסכום הנ"ל  לומו של ו את תש אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנ

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
 

 במכתבנו זה: 

 מרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. י הלשכה היד כללי, המתפרסם עללצרכן דד המחירים משמעו מ -" מדד"
 

 בו כדלקמן:שמדה יחוהפרשי הצ

"( כי המדד המדד החדש ך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "אם יתברר מתו
חודש   בגין  המדד  לעומת  עלה  ביום    ,ספטמברהחדש  היינו  15.10.22שפורסם   ,107.0  " )להלן:   ד ד מהנקודות 

ם הנ"ל מחולק הקרן המצוין בדרישתכ  ש בסכוםמדד החד"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת ה היסודי
 במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
ליום   עד  בתוקפה  תישאר  זו  בל-28/2/2023ערבות  מ)כולל(  ולאחר  ז בד  בהתאם נ  האת   הועד  להארכה  יתנת 

ו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר דרישה על פי ערבות ז יל. כל  אמור לעלדרישתכם אשר תימסר בהתאם ל
 יך הנ"ל. רמהתא

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 רבות זה. ע תבכ כדרישה לעניין  ו/או במברק לא תחשבדרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני 
   
 

 בכבוד רב,
 

 בנק _______________ 
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 3 טופס
 

 תנאים כלליים - /20224מס' רז ם למכ ריכתב כמויות ומחי
 

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

 

כוללת  הקבלןהצעת   ההוצאות    המשתתף  כל  הוכ כרהאת  במילוי  במפרט תנאיםות    ,תכניותב  ים,הנזכרים 
 . זהכרז במובכל המסמכים הכלולים ות מוי ב הכבכת

 

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

לעיל, .2 האמור  מכלליות  לגרוע  המ  מבלי  להוראות  הטכני,  ובכפוף  הקבלן  ד בוהע  מחירפרט  ידי  על  ייחשב  ה 
 את ערך: לככול

 

 הקשורים בה, והפחת שלהם.  הנכללים בעבודה או וצרים לסוגיהם וחומרי העזרמ המרים, כל החו  א.
  

 זה.  העבודות נשוא מכרזהשלם של ן כל העבודה הדרושה לשם ביצוע ב.
 

   '.ד, וכרכים זמניותבמכונות, בציוד, בדהשימוש בכלי עבודה, במכשירים,  ג.
 

י תנועה,  מחסומ המכרז, לרבות    למסמכי  ה בהתאםכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבוד ד.
 .וכד' הכוונת  תנועה ושילוט

 

  וכן הובלת עובדיםהחזרתם    ,שמירתםאחסונם,  פריקתם,  ,  הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתם ד.
 נו. לאתר העבודה וממ

 

 .  וח וכד'יט ב ימיניהם, דמרות לוהאג המסים ה.
 

  ידרשו.עבודות המדידה, הסימון והתכנון שי ו.
 

ה ז. הרשויות  כל  עם  הדרושים  תיאום  והרשיונות  ההיתרים  האישורים,  כל  והשגת  דין,  עפ"י  מוסמכות 
 לצורך ביצוע העבודות.  

 

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

 ו.  מנ מ יםפ ילוק פסולת ועודאתר העבודה וס יקוינ ט.
 

   עבודות.ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי ה  י.
 

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

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   יב.
 

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

עפ"י הנחיות  בנטיות  ידע הרלאביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות הממכלולי הרכבה ו,  תהתקנה מושלמ יד.
 תיעוד ושירותים הנדסיים.  החברה, 

 

  ןוהמקריות וכ   המוקדמות  ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיוכל   .טו
, ובכלל זה  מחייבים אותן  כיוסממ  והמכרז ו/אתנאי    איזה סוג שהוא, אשרהוצאות אחרות שיידרשו מ

ין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה  , בהמימון והערבויותהוצאות  לרבות    כל התקורה של הקבלן,
 . לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד

 
 בדיקות  .4

פר   תרשאיחברה  ה כל  על  הישראלי  התקנים  מכון  של  בדיקה  וציוד    יטלדרוש  יחידה  ידי  או  על  המוצעים 
   התקנים.את הוצאות הבדיקה למכון על חשבונו . הקבלן ישלם לןקבה

 
 ספרות טכנית  .5

 , תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד.  כל ציוד 
 

 אחריות  .6
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רז.   מכה  ידר במפרט ובמסמכות לתקופה כפי שיוגמחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחרי
באמ מהאחריותאין  לגרוע  כדי  המכרז  במסמכי  עפלן  הקבשל    ור  לעבודות  ו/או  עפ"י  למוצרים  ו/או  דין  "י 

 אחריות יצרן. 
 

 עדכונים טכנולוגיים  .7

למ מעבר  נוסף  תשלום  ללא  זאת  כל  טכנולוגיים,  עדכונים  יכללו  למוצרים  ו/או  לציוד  יחידה  חירי  מחירי 
 ים במחירון. היחידה המוגדר

 
 
 
 
 
 ימת הקבלן: _______________ תח

 _______ תאריך: _____________
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 ____ מספר מציע: __________ 
 )ימולא ע"י החברה(                      

 
 4טופס 

 
 

 לכבוד
 מ "בע מעיינות זיו

 קניון כוכב הצפון 
 דרך האלוף עוזי נרקיס 

 מעלות תרשיחא 
 ג.א.נ.,

 
 מכרז( )שם המשתתף ב                                                      -אישור עו"ד דון : נה

 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן: "הקבלן": כעורך דינו של הקבלן )להלן
 
 שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(:  .1

__________________________________________ __________________ _________ 
 

 ות של הקבלן/מס' עוסק מורשה : ד אגהתהמס'  .2

 ________________ _________________________________ ____________________ 
 

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

 

_________________________________________________________ _ __ _________ 
 

 הקבלן : שמות המנהלים של  .4

 _____________ _______ __________________________ _______________________ 
 

 הקבלן : שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .5

 _____________________________________________________________________ 
 

 : לןקבהל מנת לחייב את  החתימות הנדרש ע  כבהר .6

 __________________________________________________ ___________________ 
 
מ, שעליה חתמו מורשי החתימה  "בע   מעיינות זיו, אשר פורסם על ידי  04/2022הצעה למכרז מס'  הגשת   .7

  ,ת סמכויות הקבלןביצוען, הינן במסגרשל הקבלן, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה ל
 ל פי כל דין. להם, ועינו צד  תאגדות של הקבלן,  להסכמים שהקבלן ה אם למסמכי הההתב

      ___________________________                  _______________________ 

 ___________________, עו"ד      תאריך  

 מ.ר. ___________________ 
 

 _ ______ : _______מספר מציע
 )ימולא ע"י החברה(                      
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 5טופס 
 

 ( 4/2022ז מס' )מכר  הכנסות רו"ח עלהצהרת משתתף ואישור 
 

 לכבוד
 מ "מעיינות זיו בע

 קניון כוכב הצפון 
 דרך האלוף עוזי נרקיס 

 מעלות תרשיחא 
 

 ג.א.נ.,
 

ומוכח קודם  מקצועי  ניסיון  בעל  הנני  כי  להצהיר  בסע כנדר  הריני    ותראווה  מכרזהתנאי  ב  2.3  -ו  2.2יף  ש 
 . למשתתפים

 
 

 פירוט עבודות:
 

 עבור מי בוצעה היקף כספי ביצועהמועדי  תאור העבודה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

 
 

   

 

 יש לצרף המלצות להוכחת ביצוע נאות של העבודות הדומות.   

 

 __ חתימת המשתתף____________________________ 

 _____ __ _תאריך: _______                 
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 אישור רואה חשבון 
 

 
חשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר "( וכרואי ההמשתתףלהלן: "_____ )___________ ___ לבקשת  

כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף.  דומות לעבודות נשוא המכרז  ההכנסות מביצוע עבודות  
 קורתנו. בי ל על הצהרה זו בהתבסס  היא לחוות דעה ע אחריותנו  

 

ביקורת   לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  הביקומקובליםערכנו  של  .  בדיקה  כללה  בסכומים רת  התומכות  ראיות 
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו 

 ו. נאות לחוות דעתנ סבורים שביקורתנו מספקת בסיס 
 

נאות מכל הבחינות הקורתנו הצהרביל  עלדעתנו בהתבסס   באופן  זו משקפת  הכנ  מהותיותה  סות המשתתף את 
 . בחמש השנים האחרונות כמדווח לעיל שבוצעו על ידודומות לעבודות נשוא המכרז עבודות  מביצוע

 
 

 
 בכבוד רב,      תאריך:____________ 

 רואי חשבון           
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 6טופס 

 
 תצהיר

 1976-ם, תשל"ות גופים ציבורייאוסקעב' לחוק  2לפי סע' 

 

 

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

 
נציג   .1 כ מי  נא  , ("המציע"  :)להלן  ______________ _____ אני  ואני  במציע,  ______  __________ כהן 

 את המפורט להלן.  ,עצי הממטעם מוסמך להצהיר 
 
ב)א( לחוק עסקאות  2)כהגדרתו בסעיף    ו בעל זיקה אליד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע וע .2

ציבוריים גופי"  :)להלן  1976-התשל"ו  ,גופים  עסקאות  ציבורייםחוק  דין  א  ל  (("ם  בפסק  ט  לוח הורשעו 
-(, התשנ"אגניםוהבטחת תנאים הוא כדין  עסקה שללפי חוק עובדים זרים )איסור ה  ביותר משתי עבירות

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ("חוק עובדים זרים" :)להלן 1991
 
 ]למחוק אם לא רלבנטי[  .3

ב)א( לחוק עסקאות  2)כהגדרתו בסעיף    ו זיקה אליל  בע ו  צעות במכרז, המציע הגשת ה האחרון ל   עד למועד 
ציבוגופ הים  חלוטריים(  דין  בפסק  עבירות  ורשעו  משתי  זרים    ביותר  עובדים  חוק  שכר  לפי  חוק  לפי  או 

 מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  
 
 

        ____________________ _____ 
 חתימה                

 
 
 

 "דעור ואיש
 
 

שברח'  במשרדי    ,__________________________ ד  ו" ע  ,בפני______ הופיע  ______ הנני מאשר בזה כי ביום  

מר  _____________  ת.ז. ______________________________ ________  ע"י  עצמו  זיהה  אשר   _____

וכי יהיה צפוי לעונשים   תמעליו להצהיר את הא  שהזהרתיו כי  אחרול  ,המוכר לי אישית/_________________ 

 יה. הצהרתו הנ"ל וחתם על נכונות , אישר הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 
 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 דף מידע  -  7טופס  
 
 תאור המשתתף :  .     1

 ___________________________________________________________ ___ ____ 

 __________________________________________________ ________________ 

_________ _________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________ ___ ________________ 
 
 :ארץפרוט נסיון של המשתתף ב .      2

__ __________________________ ______________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ _________ 

 ________________ __________________________________________________ 
 
צוותי   .       3 )מס'  איתם   ההתקשרות  וסוג  למשתתף  הקשורים  משנה  קבלני  ו/או  עובדים  העבודה  רשימת 

 :המועסקים על ידי המשתתף( 
         

_______________________________________________ ___________________ 

_________________________________________________________________ _ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 ___________________________________ _______________________________ 
 
 רשימת לקוחות עבורם ביצע המשתתף עבודות:  .       4

____ ______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ _______ 

 __________________________________________________________________ 
 

 שם איש הקשר למכרז :  ____________________________.  .       5
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 8טופס 

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

 להגשת כלל המסמכים הרלוונטים על פי המכרז 
 

 ים שי בכפר ורדקו סניקה ראשדרוג  שם העבודה 

 4/2022 מס' מכרז 

 

 חתימת הקבלן  פרוט  שם המסמך מס'

 אישור תקף מרשם הקבלנים  1

בדבר רישום לפי חוק רישום קבלנים,  
וג הקבלני כמפורט  בסיו 1969-תשכ"ט

 והוראות למשתתפים  מכרזה תנאי ב
 

 

2 

  עסקאות   חוק  לפי   הנדרשים  האישורים  כל
  ות חשבונ  ניהול   אכיפת)  ציבוריים  גופים 

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

 

 

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ולרבות  3

להצ 4 בנקאית  בתנאי  ערבות  כמפורט  עה 
 המכרז  

לתאריך  ₪  125,000ע"ס   עד  בתוקף   ,
 . )כולל(  28/2/2023

 

   אישור על רישום כעוסק מורשה  5

   .4טופס המצורף כ  בנוסח ר עו"דאישו 6

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

 

  וניסיון מוכח  המלצות על ביצוע עבודות   8
 

ה 9 על  הרשעותתצהיר  המצורף  עדר  בנוסח   ,
  . 6טופס כ

 

   . 7טופס ורף כדף מידע, בנוסח המצ 10

   קבלה על רכישת מסמכי המכרז 11

12 
ההבהר  ההודכל  ו/או  ות,  העדכונים  עות, 

השינויים שנשלחו למציעים, לרבות סיכום  
 ם על ידי הקבלן. מפגש המציעים, חתומי

 

 

לן",  מילאתי את הצעתי על גבי "הצעת הקב 13
  למסמך ב', ביחס לכל הסעיפים.  נספח ט'

 

 כים והשלמתםחתימה על מסמ 14
על   אחדחתמתי  המכרז,    כל  ממסמכי 

הטעו  כל  את  ו/או  והשלמתי  השלמה  ן 
 מילוי במסמכי המכרז. 

 

 
א  היתר במידה ולא צורפו איזה מן המסמכים הנ"ל או ל ידוע לי כי החברה רשאית לפסול את הצעתי, וזאת בין

, ואין בו כדי  לצרכי יעילותידוע לי כי טופס זה נועד  מסמכי המכרז.מן הפרטים הדרושים, בהתאם ל ו איזה  הושלמ
 המכרז או לפי כל דין. לטובת החברה לפי זכות בגוע ז, ו/או כדי לפכי המכרלפי מסמלגרוע מכל דרישה 

 
 ____________ שם המציע _______   תאריך    _____________________ 
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 ב'מסמך 

 

 חוזה התקשרות 
 

 2022____ שנערך ונחתם ב_________ ביום _____ לחודש ______
 

 בין
 

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

   תרשיחא  -מעלות  
 "( החברה)להלן "

 ; מצד אחד
 

 לבין
 

 _, ח.פ. _____________ _________________
 מרח' __________________ 

 "( ןבלהק)להלן "
 ; מצד שני

 
  4/2022מכרז פומבי מס'    ,בכפר ורדים  ניקה ראשי ס  קולשדרוג  והחברה פרסמה מכרז פומבי לעבודות     הואיל

 "(; המכרז)להלן: "
 

 והקבלן הינו הזוכה במכרז;  והואיל
 

 ת כמפורט במכרז. רה להזמין מהקבלן עבודווברצון החב  והואיל
 

 דלהלן : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כ
 

 כללי   -פרק א'  

 זה. הוראות החו  דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין .  1
 

, מסמכי חוברת המכרז, הנספחים )בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא(, המפרטים )בין אם  המבוא לחוזה
 ת הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הרווהצבפועל ובין אם לא(, מצורפים 

 
 שנותת ופרהגדרו .   2

דלהלן     2.1 הימני  בטור  המפורטים  למונחים  יהיו  זה  או    בחוזה  בטור  הפירוש  המפורטים  המשמעות 
 השמאלי דלהלן:

 

 המשמעות                               המונחים                

לעבודות                             "המכרז" החברה  ידי  על  שהתפרסם  מים  לשדרוג  המכרז  וביוב  קווי 
ס'  מכרז פומבי מהידוע גם כ   ,פר ורדיםצה המקומית כבתחומה של המוע

ז,  4/2022 לפיו  אשר  ומסמכיו,  נספחיו  כל  בעבודה על  הקבלן   נשוא  כה 
 . לרבות הצעת הקבלן הזוכה  החוזה,

 

 . מ"בע מעיינות זיו -  יור האזיוב  מים והב תאגיד ה                          "החברה"  
  

זה,              "הקבלן"         לחוזה  במבוא  יורשי כהגדרתו  הקבלן,  של  נציגיו  מורשיו,  לרבות,  ו, 
על  בשבילו בביצוע   הפועל בשמו או  ולרבות כל קבלן  המוסמכים  שליחיו

 , ובכפוף להוראות החוזה. חוזהפי הוראות ה
 

                 מי שהוסמך לכך.מהנדס החברה או  "המהנדס"
 

 בכתב על ידי החברה לפקח על העבודות.  שימונה ימ ח"                "המפק
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23 

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

 

ים  ותקנות התקנ  1953"ג  תו של תו תקן על פי חוק התקנים תשימעוכמש "תו תקן"                   
 . 1982גחה( התשמ"ב )תו תקן וסימן הש

           
  פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות        "החוזה"          

לחוזה   שיצורף  שהוא  וסוג  מין  מכל   מסמך,  וכל  התוכניות,  המפרטים, 
 ת. פות או תוכניות משנובות פרטים נוספים ו/או תוכניות נוסלר תידבע

 

וכל "העבודות"  או"העבודה"  וההתחייבויות  והפעולות  העבודות,  הפעולות    כל  העבודות,  של  חלק 
ונספ  וההתחייבויות לחוזה  בהתאם  לבצע,  הקבלן  כל  שעל  לרבות  חיו, 

עבודות  עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבלן בהתאם לחוזה ולרבות  
 ר לביצועו של החוזה. ארעיות הנדרשות לביצועו או בקש

 

ת "מקום/אתר העבודה"    מעליהם  או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר  העבודה,  המקרקעין  בוצע 
שיועמ אחרים  מקרקעין  כל  ביצוע  לרבות  לצורך  הקבלן  לרשות  דו 

 בודות על פי החוזה. הע
 

עבודה   "ביצוע העבודה"               כל  של  לשביעביצועה  זה  חוזה  פי  המפקחעל  של  רצונם    ות 
 והחברה. 

 

גופים, חומרי  ציוד מכני, חשמלאי ואחר, חומרי בניה, צנרת, אביזרים, מ   והציוד"  "החומרים 
יצוע  האחרים הדרושים לבעזר, חלקי חילוף, צבעים ו/או  כל החומרים  

 העבודה. 
 

התחייבויות " הערבות" להבטחת  הקבלן  ידי  על  שניתנה  זההערבות  חוזה  פי  על  ,  יו 
 . כולן או מקצתן

 

הנקוב   " תמורהה" הקהסכום  של  החוזהן  בלבהצעתו  לביצוע  כל    לרבות  ,כתמורה 
לסכו שתיווסף  להוראותתוספת  בהתאם  הנקוב  כל    ם  ולהוציא  החוזה 

 .להוראות החוזה בהתאם הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב
 

סטנדרטי "התוכניות"                   ופרטים  נפרד תוכניות  בלתי  חלק  שיהוו  ו/או    ים  מהחוזה, 
אושרו על ידי החברה, לרבות כל  כנו על ידי הקבלן ויהתוכניות שהוכנו ויו

ש בתוכניות  כל  שינוי  וכן  זה,  חוזה  לענין  החברה  ידי  על  בכתב  אושר 
שיאושרו בכתב על ידי המפקח לענין חוזה  תוכנית וכתב כמויות אחרים  

כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו    זה מזמן לזמן, וכן תוכנות וכתבי
 על ידי המפקח. 

 

ידי                        ד""המד על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  המרכזית   מדד    הלשכה 
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

 

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.              סי" "המדד הבסי
 

 דה לקבלן. הוצאת כל הזמנת עבו  המדד האחרון הידוע במועד        קובע"  "המדד ה
 

קרבות עם    בלבד: מלחמה, פלישת אויב,  רשימת המקרים המנויים להלן  "כוח עליון"                 
שה )בין  אויב  מדינת  של  מזוינים  לאו(  כוחות  אם  ובין  מלחמה  וכרזה 

גיוס כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען  טבע.  שביתות,    ואסון  מילואים 
 שבים ככוח עליון. אינם נח השבתות וסגר

 

יפור     2.2 לא  בעתיד  יובאו  ואשר  נספחיו השונים הקיימים  על  זה,  אי  חוזה  של סתירה, ספק,  ש במקרה 
לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות  דו  או  לכותרות,  הכוו  וודאות,  הזדקקות  כל  וללא  ממנו,  העולה  נה 

 ה לסעיפים ולסעיפי משנה.לכותרות שוליים ולחלוקת החוז
 

 ספחיםנ .      3

ה    3.1 והמסמכים  להלן,  בפועל מפורטים  מצורפים  הם  אם  בין  המכרז,  חוברת  מסמכי  יתר  אם    כן  ובין 
 לאו, מהווים חלק בלי נפרד מחוזה זה:
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 ית. סח ערבות בנקאנו '          נספח א
 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן.           נספח ב'
 אישור על קיום ביטוחים.           1נספח ב' 

 קבלן. ההצהרת           2ב'  נספח
 תעודת השלמה.             נספח ג'
 חות. הוראות בטי           נספח ד'
 הוראות תשלום.            נספח ה'

לעבודותהמפרט הכ               'נספח ו הבינמשרדי  טחון, במהדורתו  יבהוצאת משרד הב  -בניה    ללי 
 ורף(  האחרונה )לא מצ 

 )בוטל(  נספח ח'
 י התאגיד וביוב בתחומ  מים קווי שיקוםהמפרט המיוחד ל  נספח ז'

 רת(. רשימת ציוד ותכניות ופרטים )בנפרד מהחוב   2,ח'  1נספח ח' 
 הצעת הקבלן.   נספח ט'
 כתב כמויות.       נספח י' 

 . תוכניות/מפה כללית     נספח יא'     
 פרוטוקול מסירה.  נספח יב'         

 ביעות  חיסול ת הצהרה על  נספח יג'
 

המפורטי המסמכים  לעיכל  לרם  זהל,  חוזה  הקיבות  ולשם  להלן  יכונו   ," המכרז צור  או  מסמכי   "
 ". מסמכי החוזה"

 

ב     3.2 כי ברשותו המסמכים המהווים חלק  כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן  זה,  למניעת  נפרד מחוזה  לתי 
כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  את  בל  לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קי

 האמור בהם. ה על פי כל העבודע את לבצ
 

חשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות  אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי הת 
 ג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות בענין זה.נוסף מכל סו כלשהי לקבלת תשלום

 
 הצהרות הקבלן .    4

זה   4.1 חוזה  תנאי  כי קרא  וחיו,  ונספ  הקבלן מצהיר  ידועים  לו לאשורם התנאכי  והדרישות  ברורים  ים 
תו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע העבודות, לרבות אספקה  שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכול

פי    ים וחומרים על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועלשל אביזר
 כל דין. 

         

ש לצורך ביצוע העבודות במועדים  ם ומיומנים במספר הדרודים מקצועייק עוב להעסיהקבלן מתחייב  
 ו בחוזה זה. ובתנאים שנקבע 

 

הידע    4.2 הפיננסית,  היכולת  את  לו  יש  כי  מצהיר  המקצועיים  הקבלן  הכישורים  הניסיון,  המיומנות,   ,
וכי אין  ה זה  ת חוזבהתאם להוראום לצורך ביצוע העבודות  ח העבודה המיומן הדרושיוהטכניים וכ

זה  מני בחוזה  להתקשרות  עלעה  התחייבויותיו  ובביצוע  זה  חוזה  על  משום    ובחתימתו  יהא  לא  פיו 
 פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

 

בלן לא יהא  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והק      4.3
 וי כאמור.   ן שינ א בגי זכאי לתוספת תשלום כלשהי

          

ו    4.4 מתקנים או חומרים שלגביהם קיימים  הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר 
ה  התקנים  מכון  של  יתתקנים  העבודות  ישראלי,  עם  בקשר  האמורים  לתקנים  בתכונותיהם  אימו 

 ת זו. קביעה מפורשלפי  ילכו מפורש אחרת בחוזה זה או בנספחיו שאזכאמור בחוזה, אלא אם נקבע ב
 

זכ    4.5 ידוע לו כי זכויות הבעלות,  וכל הזכויות הקבלן מצהיר ומתחייב כי  האחרות, מכל    ויות היוצרים 
וסוג שהוא, במפרטים   יעשה בהם שימושת  כניוובתומין  וכי הוא לא  כלשהוא אלא    שייכות לחברה 

 וזה זה. לצורך ביצועו של ח
 

ממ  4.6 יאוחר  חתימת  לא  לימציא    זה  חוזהועד  את  חברההקבלן  והוצאותיו,  חשבונו  על  המסמכים , 
 והאישורים כדלקמן: 

 

 . 'א נספחכ המצורף נוסח  להלן, ב  52, כמפורט בסעיף ערבות ביצוע 4.6.1 
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נספח , בנוסח המצורף כביטוחה על ידי חברת  כדין  אישור קיום ביטוחים )מקור( חתום   24.6. 
  .2ב' 

 

, לרבות  או לביצוע העבודה  נחוץ לאישורואשר לדעתה  חברה  רשה הכל מסמך אחר שד 4.6.3 
 . ם עפ"י המפרט הטכניהאישורים ו/או הנתונים הדרושי

 
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .5

לקבלן,    בלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה הק  היה 5.1 
כהלכ מפרש  הקבלן  אין  את  שלדעתו  הקבלהחוזהה  יפנה  למפקח ,  בכתב  בכתב,  ישי  ן  הוראות  תן 

הפ בדבר  הצורך,  לפי  תוכניות  מתןלרבות  אי  לפיו.  לנהוג  שיש  בדבר    ירוש  המפקח  ידי  על  הודעה 
בחוזה    והקבלן והיא לא תגרע מאחריות   ש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו שלמחלוקת בפירו

 .זה
 

לב תשומת  ולהסב  לבדוק  חייב  לכלהמפק  הקבלן  בין    ח  לפני סתירה  החוזה                           מסמכי 
או  לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה, לא יהיה בכך,    .אות כאמורביצוע  העבודה ולקבל הור

קול דעתו ומיטב  שי   לפי  לפי פירוש אחר,  בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג
לענ   ן. הקבלן מתחייב לנהוגכפוף לכל די קח ובל המפהבנתו המקצועית ש  פי הוראות המפקח  ין  יעל 

ין הוראה  ירוש, כאמור, או בגפ או טענות בשל כך שנהג לפי    כל תביעות או דרישותזה, ולא יהיו לו  
 המפקח, כאמור. כלשהי של  

 

ל  פקח ע די המ או פעולה שתידרשנה כתוצאה מכך על י/לא פעל הקבלן כאמור לעיל, תהיה כל עבודה ו
 ך.הא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכחריותו של הקבלן ולא תחשבונו וא

 

וכן   5.2  רשאיהחברה  המוחלט    ם המפקח  דעתם  שיקול  לקבללפי  לעת, להמציא  מעת  ביצוע    ן,  כדי  תוך 
ות  העבוד לביצוע  מכל מין ובכל עניין הנוגעים  הוראות לרבות תוכניות לפי הצורך  הבהרות והעבודה,  

מכך נובעים  הוראות  או  או   לרבות  מהתכניות  נובעות  או  ה  הנוגעות  את  המהווים  חוזה,  המסמכים 
הוראות על פי סעיף    . חינת התכנוןמבחינת הביצוע והן מב צורך לביצוע העבודות, הן ושינויים לפי ה

 ".הוראות מילואים" תקראנה  זה
 

  ולםא ת את הקבלן,  ייבומח   5.2-ו  5.1ים  ם קטנהמפקח שניתנו שהתאם לסעיפיהחברה או  הוראות      5.3
כל יתר הוראות חוזה זה    ל הקבלן על פי החוזה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו ש 

 ואים.תחולנה על הוראות המיל 
 

התיאור הכלול בכל אחד  מובהר בזה כי יש לראות את המפרטים והתוכניות כמשלימים זה את זה ו  5.4
 הענין.הכלולים באחרים, לפי  ית לתיאוריםכתמצ ו/או מהם בא כהשלמה

 
  סדר עדיפויות -יצוע העבודה סתירות במסמכים בענין הנוגע לב .  6 

מסמכי   6.1 את  לראות  יש  כי  בזה,  המפרט   מובהר  הכללי,  המפרט  לרבות  כתבי  המכרז,  המיוחדים,  ים 
והתיאור  ,  ים זה את זהלימכמש,  מסמך אשר יימסר לקבלן בקשר לחוזה זההכמויות והתוכניות, וכל  

 אחרים, לפי העניין.  הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים ב
 

אפש  משמעות,  דו  התאמה,  אי  סתירה,  של  מקרה  האמור  בכל  בין  באלה  וכיוצא  שונה  לפירוש  רות 
מנסבהורא באחד  האמור  לבין  זה  חוזה  הנוג  פחיוות  בענין  לנספח,  נספח  בין  העבודה    צועלביע  או 
 פות הבא :יבמסמך לפי סדר העד  ההוראה הכלולה תכריע

      
 לתשלום                                        לביצוע          

 כתב כמויות -1      כניות מפורטות ות – 1
 מפרט מיוחד  -2      כתב כמויות  -2
 כניות ות -3      המפרט המיוחד  -3
 לי רט הכלהמפ -4      המפרט הכללי  -4
 המפרט הבינמשרדי  -5      הבינמשרדי המפרט  -5
 תקנים ישראליים  - 5
 ו"ל תקנים ח - 6
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עדי מחמירהקודם  אחריו  הבא  מסמך  אם  אלא  אחריו,  הבאים  על  מן   ף                         בדרישותיו 
 קודם. המסמך ה  עדיף על יהיה המסמך המאוחרבמסמך הקודם, שאז  

 

לעיל, חייב  המסמכים הנזכרים    ר לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב ביןלאמו  בנוסף   6.2
 בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.      יתן הוראות לפנות אל המפקח והמפקח  הקבלן

 

וכיוצא    שונה  י התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירושבנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, א     6.3
יפות והקבלן  ם הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיהנספחבין    באלה

 ינהג על פי הוראותיו. 
 
 
 

 , ביצוע ולוח זמנים הכנה לביצוע -ק ב' פר

 והכנות לביצוע בדיקות מוקדמות .7

הגש   7.1  לפני  כי,  מצהיר  הצעתו,  הקבלן  וסביבבדק  ת  העבודה  מקום  טיב  ,ותיואת  אהקרק  את    תע, 
גישה, וכן כי השיג  רכי ה את ד  ,לביצוע העבודה כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים

מצהיר כי  והוא    ,והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו  ניםהסיכו  גביאת כל הידיעות ל
 . הירים וידועים לוהעבודה וכי אלה נ  ם הדרושים לביצועבדק לשביעות רצונו את כל הפרטי

 

הנק  7.2  התשלומים  כי  המוקדמות  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע  כי  מצהיר  י'  ובים  הקבלן  לחוזה,  בנספח 
של   בהצעתו  לחוזה,  בהתחשב  ט'  בנספח  לכל  הקבלן  הוגנת  תמורה  ומהווים  דעתו  את  מניחים 

י נכונה של תנאי  בעת מאי לימוד או מהערכה בלת עה הנוכל תבי   התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר
 . די הקבלןעל י  עבודהה

 

דו" 7.3  לקבלן  להמציא  בכך,  רצונה  אם  רשאית,  העבודה,  החברה  לצורך  מטעמה  שנעשו  וסקרים  חות 
בעצמו  א לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  הקבלן  את  יפטרו  ולא  בלבד,  כללי  למידע  יהיו  אלה  ולם 

בחוזה   כנדרש  ובדיקות,  חבות  מכל  משוחררת  תהא  החברה  לשלמות/זה.   אחריות  וק  ולדי   או 
עלהד שתיעשה  פעולה  וכל  לעיל,  כאמור  לקבלן  שהומצאו  והסקרים  על    ו"חות  תהא  הקבלן  ידי 

 טת בלבד. אחריותו המלאה והמוחל
 

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

 
 כי ביצוע רדלוח זמנים ו .8

הינה  צוביפת  תקו 8.1 העבודות  על    120ע  עבודה  תחילת  צו  הוצאת  מיום  קלנדריים  החברה.  ימים  ידי 
 .בקצב ובתזמון כפי דרישות החברה את העבודותמחויב לבצע  במהלך תקופת ההסכם יהא הקבלן

 

זמנים לביצוע כל אחת מן העבהכפי דרישת החברהקבלן מתחייב להגיש למפקח,   8.2 לוח  נשוא  ,  ודות 
לוח הזמנים על  ך התק , מהלחוזה זה וסיומן. לאחר אישור  יהפוך לוח  דמותן  זה לחלק  ידי המפקח 

 מחוזה זה.
  

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

 

יידרש   8.4 יה אם  לבלן חא הקע"י המפקח,  תוך  ייב  מ  10המציא,  והשלמות  ימים  פרטים  יום הדרישה, 
לדר בקשר  האבכתב  הזמנים  לוח  לפי  העבודות  של  הביצוע  יש  כי  לפיהן  אשר  השיטות  לרבות  מור, 

 בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו.  
 

  אותו,אישר  ובין שלא    במפורש  ו המפקחהקבלן למפקח, בין שאישר אותהמצאת החומר האמור ע"י   8.5
   אינה משחררת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה.
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 רשיונות ואישורים .9

תחילת 9.1  הרשיונות    לפני  לכל  הקבלן  ידאג  העבודה  ו/או  ביצוע  ההיתרים  לביצוע  ו/או  האישורים 
.  הנ"ל  רשיונות והאישוריםמתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הבלן  . הק, ככל שאלה דרושים העבודה

והערבויהקב ההוצאות  כל  את  לרשויות  לשלם  מתחייב  לצורלן  הדרושות  רשיונות ות  קבלת  ו/או    ך 
  . אישורים

  

 מים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.תשלו  
ה, חברת חשמל, משרד , משרדי הממשלהרשות המקומיתהחברה,  רשויות בסעיף זה הכוונה הינה:    

הרשות המקומית,  בלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות,  ות הכ, חבר תקשורת, חב' "בזק"ה
אזורשויו מק ת  מחלקותיהן,  כל  על  ומקומיות  הריות  רשויות  העתיקות,  רשות  חברת  ,  ניקוזורות, 

 . וכל רשות נוספת אחרת , רכבת ישראלאיגוד עריםנתיבי הגז הטבעי, 
 

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

 

יות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי מעבר ואת  על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשו 9.3 
, ים )מיםיקרקע  -נים וקווי תשתית תת  כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתק

דל  חשמל, ביטלפון,  נוכח    גזוב,  ק,  שיהיה  המוסמכת,  הרשות  מטעם  מפקח  להזמנת  ולדאוג  וכו'( 
 תקן תת קרקעי, או חצייתו. מקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למב

 

עבודה סמוך למתקן תת   9.4  כל  נוכחות מפקח,    -לא תבוצע  ללא  הנ"ל  מטעם הרשוי קרקעי,  כאשר  ות 
 . קבלןה"ל יהיה על חשבון  התשלום עבור המפקח הנ

 

תת   9.5  למתקן  סמוך  עבודה  של  מקרה  יבצע    -בכל  בחצייתו  או  בידיים  קרקעי  גישוש  חפירות  הקבלן 
, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה  לגילוי המתקן

ם  להוראות המפקח מטעקרקעי בהתאם  -ויתמוך את המתקן התת  )במידת הצורך ובאישור המפקח(
 וגעת למתקן. ות הנהרש

 

  רת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחר 9.6 
 קרקעי. -והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת

 

ו   תאומים  האישורים,  בקבלת  הטיפול  בידיים,  העבודה  ישולם  עבור  לא  למיניהם,  אגרות  תשלום 
 לן תשלום נפרד. לקב

 
 וניהול יומן  פיקוח  - ק ג'רפ

  פיקוח  .   10

יהא  מה   10.1 את  טמלבדוק  רשאי  פקח  שהוא  זמן  בכל  החברה  כולה  עם  על  העבודה  ולהשגיח  חלקה  או 
ה  ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכ

לן מבצע כהלכה את החוזה,  קב אם ה  לבדוקכן רשאי הוא    דה.  העבו  בלן בביצועקהנעשית על ידי ה
    הוראותיו הוא.  ואת החברהאת הוראות 

 

הודע  לקבלן  למסור  זכאי  המפקח  יהא  חומרים. כן  או  עבודה  של  אישורם  אי  על                             ה 
לא כל    תהיה  , ולאעבודה או השימוש באותם חומריםניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה  

 .כלפי החברה או המפקח בקשר לכךו/או דרישה  תביעהו/או  טענה  
 

העבודה ולכל מקום    כנס בכל עת לאתריו, לה, ולכל בא כח מורשה על ידר ויעזור למפקחהקבלן יאפש   10.2
לכל וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו  מו  אחר  שממנו  חומרים,    באיםמקום  מוצרים, 

 ודה. כלשהם לביצוע העב מכונות וציוד
 

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

לעבודות בקשר  כלשהי  אחריות  המוחלטהמפקח  המלאה,  מאחריותו  לגרוע  או  של  ,  והבלעדית  ת 
 .  בודותלן לעהקב

 

אביזר     10.4 כי  המוחלט,  דעתו  שיקול  לפי  יקבע,  והמפקח  המכרזהיה  למסמכי  מתאים  אינו  ציוד    ,ו/או 
האביזרים ואזי יהא    לסרב לקבל את  רשאית  החברהתהא    ,דה שאינה מאפשרת קבלתו לשימושבמי

עור  ת בשיריבי  ועד בתוספתלאותו מהתשלומים ששולמו לו, אם שולמו, עד  על הקבלן להחזיר את כל  
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בו  חשב  ריבית   מהמועד  מחושבת  לפעם,  מפעם  שנהוגה  ועד    שולמו  המכסימלית  לקבלן  הכספים 
בפ  ו/או הציוד שסופקו, אם סופקו,למועד השבתם  במתקנים    ועל או לדרוש את החלפת האביזרים 

רים  את החלפת האביזוש  לדרהחברה  החליטה     בלעדי.  ה   דעתה  ו/או אביזר מתאים והכל לפי שיקול
 מיום שנדרש לכך.  ימים  7תוך  האביזרים   הקבלן את יוד יחליף  או צ/ו

 

ייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב העבודה  הפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתח   10.5
א את  מקטינה  אינה  המפקח  וביקורת  המכרז  למסמכי  הקבלן  בהתאם  של  מסמכי  חריותו  פי  על 

 חוזה זה. מכרז/
 

נתגלו בביקורות  דרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שירה בו י כל מקב   10.6
בהוצאות   הקבלן  בפועל    החברהישא  ידה  על  ששולמו  הסכומים  בגובה  החוזרות  הביקורות  בגין 

 למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 

שהו מעבר למוסכם  ום כלת תשל יים הכרוכים בתוספוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינו אינו מ המפקח     10.7
פת תשלום  ין. כל שינוי הכרוך בתוסינ ו/או תביעה בעעלות כל טענה בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע מלה 

 לקבלן. החברהיסוכם מראש ובכתב בין 
 

  ניהול ביומן .   11

ו מתחייב    הקבלן  11.1 )להלןדה  העבו  במקוםלנהל  להחזיק  עבודה  ובו  ("היומן":  יומן  יום  מדי  ,  ירשום, 
  :הבאים הפרטים אתו, ביומ

 

 .ים על ידי הקבלן בביצוע העבודותמספרם של העובדים לסוגיהם המועסק  11.1.1
 

 . כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו 11.1.2
 

 .די הקבלן בביצוע העבודותכמויות החומרים שהושקעו על י 11.1.3
 

 . דות והמוצא ממנום העבוובא למקוהציוד המכני המ 11.1.4
 

 .השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות 11.1.5
 

 . ותתקלות והפרעות בביצוע העבוד 11.1.6
 

 . השוררים במקום ביצוע העבודות  רהאוויתנאי מזג  11.1.7
 

 . התקדמות בביצוע העבודות במשך היום 11.1.8
 

 . המפקח חברה או על ידיהוראות שניתנו לקבלן על ידי ה 11.1.9
 

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

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

 

,  ןהקבל ידיעל  ם ביומו  יו  מדייחתם  י ו  ,פי שידרוש המפקחכ  ותר,או יהעתקים  בשלושה  היומן יהיה   11.2
 והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח. 

 

גישה חופ 11.3 יומן העבודהלמפקח תהא  י  שית אל  או    להוסיף ביומן הערות היו רשאיםוהוא או נציגיו 
הר  כל  לנכון.  שימצאו  כפי  לקבלן  כנ"ל  שיוכנסו שומיםיהוראות  העבודה  כהודעות  י   ליומן  יחשבו 

ב לקבלן  כדין  חוז התאםשנמסרו  וה לתנאי  זה,  מתחייב  קה  יומיומי,  בלן  באופן  היומן  לעקוב אחרי 
 יהם. הוראות אחר  למלאו

 

כל  רשום  יהקבלן   11.4 את  לאהערוביומן  אלה  רישומים  אולם  העבודות  לביצוע  בקשר  את   תיו  יחייבו 
 . החברה

 

לשהו  משום צידוק כן  ום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין בריש  11.5
לעיאו   איסיבה  ו/או  כלשהי  עבודה  ביצוע  אי  ו/או  ביצוע  הוראות -כוב  או    מילוי  הוראות  המפקח 

 . ן לא יחייבו את החברה באופן כלשהו, והערות הקבלהחוזה
 

 היומן ישמש בסיס עיקרי לעריכת החשבון הסופי. 11.6
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שידרשו    ם אחרים,ם מתאימישימות או פנקסיעתו של המפקח, רב לנהל, כדי הנחת דהקבלן יהא חיי 11.7
 "י המפקח.  ידרשו עפרטים שעל ידי המפקח, בהם ירשום מזמן לזמן את כל ה

 
               והמפקח החברהדה לשביעות רצון ביצוע העבו .   12

וימלא לצורך זה    המפקח  ברה ו חההקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של  
 שאינן מפורטות בחוזה. מפורטות בחוזה וביןבין שהן המפקח,  כל הוראותיו שלאחרי 

 
 כלליות בויותהתחיי  - 'דפרק 

      מיםאחריות וביצוע תשלו .13

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

 

 העבודה.   כים בקשר עם ביצועהכרותשלומים אגרות והשלם את הישא ויהקבלן     13.2
                     

  פקת ציוד, מתקנים וחומריםסא .   14

המתקניםהק   14.1 הציוד,  החומרים,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  האחרים  וה   בלן  דברים 
 בודה בקצב הדרוש. הדרושים לביצועה היעיל של הע

  
מצ   14.2 בהקבלן  כי  החומר רשותו  היר  הציוכל  והמת ים,  העבודה  ד  של  היעיל  לביצועה  הדרושים  קנים 

ה הדרוש.  כלשהובקצב  מתקן  או  בציוד  ישתמש  לא  של  ב  קבלן  אישורו  לאחר  אלא  העבודה  ביצוע 
שורו של הציוד או  המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לענין מסויים, על בדיקתו ואי

 המתקן. 
 

שומ    14.3 במפורש,  אחסכם  לכלהקבלן  החריגות  ראי  והליקויים,  המגרעות  התאמות    אי,  הפגמים, 
לביצוע העבודה, אף אם   שהשתמש בהם  צריםתגלו בחומרים ובמו י ולאלה ש ההסכםנאי והסטיות מת 

התקנים, או תקנים  בבדיקות התקנים הישראליים מפרטי מכון    החומרים או המוצרים האלה עמדו 
 המפקח.  ידיעל   זרים, ואושרו

 

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

 

ם או מקצתם(, כפי  למרות האמור לעיל, החברה שומרת את הזכות לספק לקבלן את החומרים )כול 14.5 
במח לנחוץ,  הנקושתמצא  היסוד  ברשיירי  הכמויבים  את  מת  אלה  במחירים  ולחייב  והמחירים,  ות 

ולנכ הקבלן,  של  לקב חשבונו  המגיעים  מהכספים  החומרים  מחיר  לקבלן.   ות  מסירתם  עם  מיד  לן, 
למחירי השוק ייקבע המחיר בהתאם  היחידות,  ברשימת מחירי  לחומרים אלה  של    בהעדר מחירים 

 רה לקבלן.   החומרים בעת אספקתם על ידי החב
 

יצוע העבודות.  ה בזכות כאמור בס"ק זה, ישתמש הקבלן בחומרים אלה אך ורק לבמשה החברהשת 14.6 
להו רשאי  יהא  לא  אישור  הקבלן  מראש  לכך  קיבל  אם  אלא  העבודות,  מאתר  מהם  חלק  או  ציאם 

אלא  מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים,    מהמפקח, והוא מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או
 המפקח.שות מאת ך מראש ראם קיבל לכ

 
 חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה    .   15

חומרי   15.1 פירושו:  "חומרים"  זה  שהובאו  בסעיף  הקבלן  ם  למטרתע"י  העבודה  העבודה,    לאתר  ביצוע 
  אלקטרוניקה, אביזרים, מוצרים, חלקי לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור,  

 י מוגמרים. ובין אם בלתאם מוגמרים   חילוף בין
 

שהוקמו באתר  או לאתר העבודה או  ארעיים, שהוב  מבנים ומתקניםכולם או מקצתם, וכן  חומרים,   
בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלות  מיד  העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו  

 . חברהה
 

ם הארעיים  יוד או המתקנישהחומרים, הצהמפקח בכתב,  , או הורה  כל אימת שנפסלו חומרים וציוד    15.2
העבודה לביצוע  עוד  נחוצים  מאתראינם  להוציאם  הקבלן  חייב  מתן  העבוד   ,  או  פסילתם  ועם  ה, 

. נקבע בהוראה  החברההוראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד והמבנים הארעיים מלהיות בבעלות  
או המתקנים הארעיים,  ו/  בניםו המחומרים אהציוד, ה,  מתקניםה   עד לסילוקי סעיף קטן זה מולפ
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קבלן מלעשות כן,  מהמועד שנקבע כאמור. נמנע האוחר  ולא י  חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי
מתן החברהרשאית   לאחר  של    ,  בכתב  מוקדמת  ולעשות    7הודעה  למכרם  לסלקם,  כל    ימים,  בהם 

ל  שימוש דעתה.    פיאחר  חשב  שיקול  את  תזכה  הקבלן  החברה  כל    ,  המכירה  ם  כוסב ון  בניכוי 
           .ההוצאות שנגרמו לה בענין זה

      

,  ייםעטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים האר אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבלן  הקב   15.3
והוא רשאי להשתמש בהם    פקו, לרבות חומרים או ציוד או מתקנים שסופקו על ידי החברה, אם סו

 . ר בחוזה זהבכפוף לאמו היצוע העבודלצורך ב
                                       

והמפקח    ציודאו של ההחומרים  ידי המפקח לטיבם של   הוראות סעיף זה מתן אישור עלמיק אין להס  15.4 
הקבלן לסלק את הציוד או    ייבהוא ובמקרה כזה ח לפוסלם בכל זמןורשאי לבדוק כל ציוד וחומרים  

 . העבודה םממקוור ו כאמשנפסלמרים את החו
 

ויחזיר    בודה את כל עודפי הציוד והחומריםבתום העבודה ו/או כל חלק ממנה יסלק הקבלן מאתר הע 15.5 
 את מצב אתר העבודה לקדמותו.  

 
 

 יב החומרים והמלאכה ט .   16

קות.  ות מספי מויובכ  מין המשובח ביותר ובהתאם לאמורהקבלן ישתמש בחומרים וציוד ומוצרים מה   16.1
   ת.במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויוהחוזה מסמכי  ובשאר  

 
מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם    תקנים או מפרטים מטעםיהם קיימים  חומרים שלגב    16.2

מסוג אחד ולא צוין    של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר  לתקנים האמורים, ולסוג המובחר
 ר.וג אחכרז סבאחד ממסמכי המ

    

חלה על    בה זותקן חו  בעל תו   ן הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצר    16.3
ומוצ קיים  חומרים  שלגביהם  תקן רים  תו  בעל  יצרן  להם  שאין  מוצרים  תקן,  בסימן  תו  צורך    יש 

 השגחה. 
 

ידי    סופקו מוצרים מסוימים     16.4 זו כשלעצמ  החברהעל  גורעת מאאין עובדה  לגבי  חריותו של הקה  בלן 
 עבודה.ה של הטיב

  

  ישור מפורש ובכתב של המפקח. החלפת חומר או מוצר תעשה רק בא     16.5
 

 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים  .   71

 בי העבודה.  הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משל 17.1
 

למ 17.2 כיסהקבלן מתחייב  או הסתרתנוע את  כלשויו  של חלק  או  הו מהעו  להיות מכוסה  שנועד  בודה, 
 ק מהעבודה נבדק. מוסתר, ללא שאותו חל

 

מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור    הושלם חלק 17.3
ודה לפני  האמור מהעבמפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק  מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור ל

 רתו. ויו ו/או הסתכיס
 

לצורך בדיקתו  חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח,    הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל  17.4
סעיף   לפי  הוראות המפקח,  מילא אחר  לא  של המפקח.   רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזרו  מכן  ולאחר 

 מפקח. ת רצונו של התיקנו לשביעו את המצב ל אי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזירקטן זה, רש
 

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

 המפקח.  לשביעות רצונו של
 

 ה    הגנה על חלקי העבוד .   18

יאחז    18.1 חשבונ הקבלן  על  והמוצרים,  החומרים  על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  בכל  יכי  הלבת ו, 
ה וחלקי  העבודה  ועל  השפעות    עבודההעבודה  שמש,  רוח,  גשמים,  ידי  על  להיגרם  העלול  נזק  מפני 

 אחרות וכדומה.  אקלימיות
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יף  המפורטים בסעידי הגורמים  עבודה, על  לעבודה או לחלקי  חומרים, למוצרים,  כל נזק אשר נגרם ל   18.2
חשבונו,  ידי הקבלן מיד, על  לא, יתוקן על  נאותים ובין ש  בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה   18.1קטן  

 של המפקח.  לשביעות רצונו
 

לר    18.3 לו,  להיגרם  העלול  נזק  כל  מפני  העבודה  של  גמור  חלק  כל  על  יגן  העלולים  הקבלן  נזקים  בות 
 מאוחרים יותר. צעות בשלביםבודות המתבלהיגרם על ידי ע

 
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .19

 :העבודה ן לזמן, תוך כדי מהלךי להורות לקבלן בכתב, מזמהיה רשאהמפקח י 19.1

מקרה  בהוראה, בכל  שתצוין  על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן   19.1.1
ה מתאישלדעת  החומרים  אין  למטרתםמפקח  ממים  שהם  ו/או  לביצו,  של  פריעים  תקין  ע 

 העבודות באתר. 
  

  19.1.1בסעיף  האמורים   מקום החומריםם ומתאימים למטרתם בעל הבאת חומרים כשרי 19.1.2
 .המפקח תוך זמן שייקבע על ידי

 

של   19.1.3 מחדש  והקמתו  הריסתו  סילוקו,  מהעבואותו  על  שהוקם  חלק  ידי דה  שימוש    על 
 . לתנאי החוזה יגודבנ  תי מתאימה אואו במלאכה בלי מתאימים בחומרים בלת

 

קודמת    בדיקה  כל דבר על אף כל ל   תהיה בת תוקף  דלעיל  19.1סעיף    הוראתשל המפקח לפי    סמכותו 19.2
ידי  על  או    שנערכה  בקשרהקבלן  שבוצע  ביניים  תשלום  כל  אף  ועל  ולמלאכה   המפקח    לחומרים 

 שנפסלו. 
 

אחר   19.3 הקבלן  ימלא  המפלא  סעיף  הוראות  לפי  החברהזהקח  תהא  של   ,  חשבונו  על  לבצעה  רשאית 
ההו בכל  ישא  והקבלן  והחב צאות הקבלן,  ההוראה  בביצוע  רשאית  הכרוכות  תהא  מכל    לנכותן רה 

ל  לגבותן מהקבלן בכ לקבלן מהחברה בכל זמן שהוא ומכל סיבה שהיא וכן תהא רשאית סכום שיגיע
 . דרך אחרת

 

, יהא זכאי המפקח להרשות  באחרת  זה או החלפתהתה בהתאם לחודה שלא נעשבמקום תיקון עבו 19.4
תישאר,   הפגומה  ההפרש  שהעבודה  את  הוא  הערכתו  לפי  החומרים,  ולקבוע  או  העבודה  בערך 

זכאית לגבות את סכום ההפרש מהסכום שיגיע לקבלן מהחברה עפ"י החוזה, מבלי   והחברה תהא 
ם שיגיעו לקבלן  רת, אם הכספי ם בכל דרך אחעודף הסכו  דבר יפגע בזכותה של החברה לתבוע כלשה

 לא יספיקו לכיסוי ההפרש האמור. 
 

 ת ההתקשרות על ידי החברה סקהפ .20

דעתהתהא    החברה שיקול  לפי  בהודעה  הבלעדי  רשאית,  זה,  בחוזה  ההתקשרות  את  עת  בכל  להפסיק   ,
טענות מכל   תביעות ו/או ה לקבלן כל תנה לקבלן הודעה, כאמור, לא תהיינ ייום מראש ובכתב. נ  7לקבלן של  

כספימ שהוא,  וסוג  העבוין  בגין  לתשלום  למעט  אחרות,  או  לאותות  עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  עת  דות  ה 
 בהתאם להוראות חוזה זה. 

 
 יום בימי חולהעבודה בשעות  .21

ורים  ישהא ומועדי ישראל ללא    דה בימי שבתבוע  תתבצע, לא  אחרתפרט אם הותנה בחוזה במפורש   21.1
 ב.הסכמת המפקח בכתן, ובושים עפ"י דיהדר

  

במשמרות    הפסק או  הדברים, ללא ות מטבעצריכה להיעשעל עבודה ש  החל   21.1אין הוראת סעיף   21.2
  -העבודות    רכוש או לביטחון  ובלתי נמנעת להצלת נפש או  כל עבודה שהיא הכרחיתעל  רצופות, או  

ולקבל  ,  מפורטות שבעבודה כפקח על הנסיבדיע מיד למ עבודה כזו על הקבלן להו ם במקרה של ואול
אישור במועד  להשיג את ה יתה אפשרותיכאשר לא האם ובכתב, או לאחר מעשה  ואת אישורו מראש  

 .מראש ולא ניתן היה לצפות אותה מראש תה צפויהימפאת דחיפות העבודה וכאשר לא הי 
 

 ור בסעיף זה. ין עבודה כאמם כלשהם בגלתשלומים נוספי זכאי להוצאות ו/או הקבלן לא יהיה 21.3
 

 קצב  ביצוע העבודה .22

ום ביומו, ולא ייעדר מהאתר במהלך  , מדי י שבודה ברציפות ובקצב הדרו הקבלן מתחייב לבצע את הע  22.1
 .  כל ימי העבודה בתקופת ביצוע העבודות, עד למועד סיום העבודות



 
 

 

 

 המכרז  במסמכי האמור כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על בחתימתנו
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השלמת העבודות    אתלהבטיח  מכדי  איטי   ודות וא המפקח בדעה שקצב ביצוע העב מן שה בכל ז  אם 22.2
להבטיח    אמצעים הדרושים בכדיכל הט מיד בהמפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקו יודיע  -  בזמן הקבוע

 .למפקח בכתב ויודיע עליהם  ןשנקבע להשלמתן  השלמת העבודות תוך הזמ 
 

את העבודות  סיק הקבלן  , ו/או אם הפימים  5תוך    22.2סעיף    לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי 22.3
ת ובין אם שלא ברציפות  ימי עבודה, בין אם ברציפו  3ר מהאתר במשך תקופה העולה על  או אם נעד/ו
הא רשאית, אך לא חייבת, לבטל הסכם זה במתן הודעה לקבלן, וההסכם יהיה בטל מרגע  החברה ת  -

 מסירת הודעתה כאמור. 
 

בנולחילו 22.4 או  בסעיף  פין  לאמור  תלעי  22.3סף  החברה  רשאית  ל,  מידי    קיעלהפהא  העבודות  ביצוע 
כולן העבודות  את  ולבצע  י הקבלן  על  מקצתן  ע"  דיאו  אחרת,  דרך  בכל  או  אחר  הקבלן,  קבלן  ח 

ישא  בכך והקבלן  הכרוכות  ההוצאות  לנכות   .בכל  או  לגבות  רשאית  תהיה  ההוצאות    את  החברה 
של   בתוספת  משרדיות  17%האמורות  כהוצאות  ניהווהוצאו  שיחשבו  מת  שיגיל,  סכום  לקכל  בלן  ע 

וכן תהיה  זמן שהוא,  דרך אחרת.גב ל רשאית  בכל  בכל  לחבר   ותן מהקבלן  זה תהיה  סעיף  ה  לצורך 
 .   העבודה מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים במקום זכות

 

טענו 22.5 ו/או  זכויות  כל  לא תעמודנה  בגין העבלקבלן  כנגד החברה  תביעות  ו/או  העבודת  לאחר    ותרת 
 סכם, כאמור לעיל. גין ביטול ההו/או ב

 

תחילה,    שנקבע  בודות מכפיהע להחיש את קצב ביצועהוא,  זמן ש בכל    ,אם לדעת החברה יהיה צורך  22.6
והקבלן הקבלן  אל  בכתב  החברה  הביצוע   תפנה  את  להחיש  ידיכמתחייב  על  וכן    מבוקש  החברה, 

הקבלןמת החב חייב  הוראות  כל  אחר  זלמלא  לצורך  לשע   ה,רה  העבודהבנוגע  ימיות  ושיטות   , 
 . העבודה

 

התחייבו 22.7 אחר  הקבלן  מילא  סעיף  ית יולא  לפי  הוראות    22.6ו  ובלבד    22.4-ו  22.3 סעיףתחולנה 
 . לפי הקצב שנקבע תחילה לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה שהקבלן

 

להקדיש    שהקבלן יאלץ ן כדי כך ובאופניכרת עד    החברה תהיה   העבודה כנדרש על ידי   צת האוהיה   22.8
הקבלן זכאי    מתקנים ו/או חומרים, כי אז יהיה  ,אדם לכך ו/או להשקיע בכך אמצעים ניכרים בכוח

ביחס לאותה העבודה    (או תמורה אחרת המתבקשת בנסיבות אלה)כל יחידה  למחיר   לקבל תוספת
 . החישהשהקבלן נתבקש ל

 

באו יקבעו  כזו הדורשת החשה  י ה עבודההשת  להחם הדרישה  פן בלעדי אהמפקח או המהנדס  יתה 
   .בתוספת את הקבלן  באופן ניכר אשר יזכה, כאמור לעיל,

 

 . להחישה בור העבודה שהקבלן נתבקשע החברה תהיה רשאית לקבוע תוספת מחיר כוללת ,יןחילופל 22.9
 

פקח אינה  ברה ו/או המ חה  ם על ידי המפקח או אי נקיטת צעדי  דעה על ידילמען הסר ספק אי מתן הו 22.10
 רש על פי חוזה זה.דנהעבודות תוך המועד ה חררת את הקבלן מהתחייבותו לבצע אתמש

 
 צוות הניהול  ,מטעם הקבלן השגחה .  23 

מקצועית      23.1 רמה  בעל  עבודה,  מנהל  החוזה  תקופת  אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  יון  ונס   בוההגהקבלן 
ה אשר יהא איש הקשר מטעמו  נשוא חוזה זותן לעבודה  המוב  בהיקפןמוכח בביצוע עבודות דומות  

ישורו המוקדם של המפקח אשר  . מינוי מנהל עבודה מוסמך טעון אהנוגע לביצועו של חוזה זה  בכל
מתחייב והקבלן  לכך  נימוק  כל  לתת  מבלי  עת  בכל  לבטלו  או  אישורו  את  לתת  לסרב  רשאי    יהיה 

 "(.נציג הקבלן)להלן : " מפקחשיידרש ע"י ה ך אחר כפי להעסיק על חשבונו מנהל עבודה מוסמ
 

באת 23.2 קבוע  באופן  ימצא  הקבלן  העבודונציג  ביצוע  על  יפקח  העבודות,  מאת  ר  הוראות  ויקבל  ת 
 המפקח. 

 

והביאורים      23.2 הדרישות  ההודעות,  ההוראות,  הקבלן  שיינתנו  כל  המפקח  לנציג  ידי  ידי  על  על  ו/או 
ין הוראות, הודעות, דרישות ובאורים שניתנו לקבלן  בלן ודינם כדבו את הקיייח לנציג הקבלן,    החברה

עליו יחייבו את הקבלן כאילו הקבלן עשה  שה מנהל העבודה וכן מסמך שיחתום  עצמו. כל מעשה שיע
 לערער על כך.   עת המעשה או חתם על המסמך וישמשו ראיה חותכת נגד הקבלן מבלי שהקבלן יוכל 

 

חוזה זה    שחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי קבלן כדי להעסקת נציג הי לא יהא במובהר בזאת כ  23.3
של הקבלן לביצועו    רך כלשהי מאחריותו הבלעדיתלגרוע בד  כולן או מקצתן, או כדי  ועל פי כל דין,

         נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
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חברה  יש קשר מול הקשר ישמש כא  רית ומכשירד במכשיר טלפון סלולרי ו/או איתווייצנציג הקבלן   23.4
 ה להשיגו בכל עת.   על מנת שניתן יהי

 

 שור החברה מראש ובכתב.  ת נציג הקבלן אלא באילא יחליף א  הקבלן   23.4
 

 רחקת עובדים ה .   24

ם המועסק על ידיו בביצוע  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אד
וקבלן    הקבלן,נציג    רבות העבודה, ל ידי קבלן משנה אומשנה  על  המתכנן, אף אם    מתכנן ואדם המועסק 

מהם,  החברה  הסכימה מי  להעסקת  ל  בעבר  אותואם  התנהג  המפקח  שאינו    דעת  או  כשורה,  שלא  אדם 
אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא  .  תפקידיו  או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע    מוכשר למלא תפקידו,

ליחז הקבלן  בין  ור  וביןהעסיקו,  העבו  במישרין  באתר  העבודה.בעקיפין,  בביצוע  או  ו/או     דה  למי  לקבלן 
 עה ו/או טענה כלפי החברה או המפקח בגין הרחקה כאמור. תהא דרישה ו/או תבימטעמו לא 

 

 אמצעי זהירות  ושאר שמירה, גידור בטיחות,  . 25

בבלהק    25.1 והוצאותיו,  חשבונו  על  ינקוט,  אמצעי  ן  הנדרכל   רהזהירות  להבטחת  וחיי  שים  אדם    כוש 
העבודה   ביצוע  בעת  ובסביבתו  העבודה  אורובאתר  גידור,  שמירה,  ויתקין  אזהרה,  ויספק  שלטי  ת, 

ותו של הציבור, בכל  י פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוח
ין ועל פי פקודת הבטיחות  ל פי דדרוש ע   שיהיה המפקח או    ידרש על ידי ם שיהיה צורך בכך או שימקו

בכל שלט יציין הקבלן     פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.או על    1970בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  
 מ". "בע  מעיינות זיוכי הוא פועל "בשירות 

 

מנת  25.2  על  האמצעים  בכל  לאחוז  מתחייב  א  הקבלן  כל  של  העבודות  לאתר  כניסה  שאינו  למנוע  דם 
  ש בשטח העבודות למטרת דיור ע"י העובדים או כל אדם אחר.ן למנוע שימו ורשה לכך, וכמ

 

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

לרבות פנסים    -ן שמירה, גידור, אורות, תמרורי אזהרה  ויספק ויתקי   לאתר העבודה  בלת חומריםהו
מעמה תעלות,  דיפון  פיגומים,  וזאת  בהבים,  זהירות  אמצעי  ושאר  זמניות  גדרות  בטיחות,  קות 

מ בכל  באתר,  העובדים  ושל  הציבור  של  ולנוחיותם  ביטחונם  ו/או  להבטחת  בכך  צורך  שיהיה  קום 
פי דין או שיהיה דר  ידי המפקח   שיידרש על על  עליו    וש  או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה 
 והמפגעים שנשארו באתר העבודה.  רימות העפר ולסלק את כל המכשוליםליישר את ע

 

הו   25.4 לפי  לו,  ובסמוך  העבודה  באתר  וזמניות  עוקפות  דרכים  ויתחזק  יכשיר  המפקח  הקבלן  ראות 
 וכנדרש מביצוע העבודה. 

  

הכרוך  בכ   25.6 הבביצל  כלוע  הוראות  אחר  הקבלן  ימלא  בעבודה,  הבטיחות  לעניין  לרבות  דין,    עבודה, 
עות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות.  הקבלן יטפל ויעשה כל  לרבות הוראות בדבר מתן הוד

ער ובמתן  בתשלומים  חשבונו  על  נשיאה  לרבות  ואישורים  הדרוש,  רשיונות  השגת  לשם  בויות, 
לו הקבלן  מהרשויות המויצוע העבודה  הנדרשים לב יציג  לפי דרישת המפקח,  דין.  כל  פי  על  סמכות 

תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל   ת הרשיונות והאישורים כאמור לפניא
 ראותיה של אותה רשות. רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להו

 
 וכדומה  פטנטיםות, זכוי .   26

ז לכויוכל  ומתקניה תהיינה  כל חלקיה  על  בעבודה,  ולקבל  חברה ת הבעלות  תהיינה בלבד  לא  זכויות    ן  כל 
על זכויות    בעבודה  למעט  העבודה,  לאתר  שהובאו  והכלים  החומרים  הציוד,  לרבות  ומתקניה  חלקיה  כל 

 לתשלומים כמפורט בחוזה זה.
 

נזק  קה כל  ימנע  אות  מהחברהבלן  תבויפצה  כל  על  דרישה, ן  וכיוצ"ב  יעה,  היטל  הוצאה,  נזק,    , הליך, 
יוצרים או זכויות דומות בדבר    טנטים, מדגמים,  סמלי מסחר, זכותשיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פ

 פקו על ידי הקבלן. בחומרים או בציוד שיסו השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או 
 

 עתיקות  .27

בח  עתיקות   27.1 תשל"חכמשמעותן  העתיקות,  מזמן    1978-וק  בתוקף  שיהיה  עתיקות  בדבר  דין  בכל  או 
נכסי    -בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במכון    זמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם ל

 . ת הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצורךהמדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניע
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כן מתחיי  החפץ  גילויד לאחר  מי 27.2 יודיע הקבלן למפקח על התגלית.   ב הקבלן  ולפני הזזתו ממקומו, 
 דינה בדבר עתיקות. לקיים את הוראות חוקי המ 

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .   28

ו  או נטילת עפר א  כגון : לצרכי חציבהאם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו  
אחראי    יהא הקבלן  -זכות דומה     כות לשפיכת אשפה ופסולת, או כלשימוש, או ז  זכות מעבר אוחול, או  

כל נזק שייגרם     ה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.ורה מבעלילקבלת הזכות האמ
 קבלן. לחברה בגין הפרת סעיף זה יהא באחריותו של ה

 

 מניעת הפרעות לתנועה, תאום והכוונה, ם של אנשיםובזכויותיהפגיעה בנוחות הציבור   . 29

דבר שיחייב אותו    ופעיללס אוכ מ עבודהודה בהתחשב בעובדה שאתר ההקבלן מתחייב לבצע את העב   29.1
צוי בגין  לכל תשלום נוסף או פי  לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי

העבודה, כולה או חלקה, יבוצע באישור     ועביצ  ים לצורך או הפסקת מ ל הפסקת חשמל  כך. בנוסף כ 
 . החברהשל ובכתב מראש 

 

חות הציבור, ולא תהא כל  בנוהעבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע     29.2
של וההחזקה  המעבר  השימוש,  בזכות  לצורך  שלא  בכביש,  לכ  הפרעה  ברכוש    אדם  או  שביל  דרך, 

 האמור לעיל.  ים כדי להבטיח את הדרוש ט בכל אמצעיםו, והוא ינקויבורי כלשהצ
 

 קיימיםני כבישים תנועה על פ   29.3

י אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים וכאשר  כל תנועה בכביש
 זר בשעת הנסיעה. יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפ

 
 

 מעבר מתן חופש  29.4 

רכ   החניית  ימנע  הקבלן לכלי  שיועדו  יוחנו במקומות  ואלה  בדרכים  העבודה  כך.   ב, המגיעים לאתר 
ברות באתר העבודה וכן השטחים הציבוריים יהיו פתוחים לשימוש  הקבלן מתחייב כי הדרכים העו

להוראות  ובהתאם  הצורך  לפי  אחרים,  קבלנים  ו/או  עליהם    החברה  יאכסן  לא  הוא  וכי  המפקח 
 ת כלשהי. ך עליהם פסוליוד ולא ישפו רים ו/או צ חומ

 
 תאום ואישור משטרת ישראל 29.5

לקבלן בו    כי העבודה   ידוע  עירוני  באזור  לביצוע  מתבצעת  ישראל  באישור משטרת  יידרש להצטייד 
על פי דרישת המשטרה,   ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה.  בהתאם להחלטת המפקח ו/או

 כאי לכל תוספת תשלום בגין כך. לן לא יהיה זת הלילה והקב ות בשעויתכן ביצוע עבוד
 

 רדת תנועה , אמצעי מיגון והפשילוט, תמרור זמני 29.6

תחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב והולכי רגל, שלאורך הדרך שבתחום  הקבלן מ
על חשבונו, מח יציב,  ניוהעבודה,  סימון ותמרור  -סומי  אור    מחומר מחזיר  מתאימים ג'רסי, שילוט, 

ך ובמצב תחזוקה טוב.  סוגי  בודד, משולש בעל ספק כח עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ערמהבהב )
ו להוראות  השלטים  החוק,  להוראות  בהתאם  יעשה  העבודה  באתר  ומיקומם  מספרם  התמרורים, 

ידי    אושר עלומשרד התחבורה ובהתאם לכימת תמרור שת  ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל, מע"צ 
כל הציוד,  ב להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור ולדאוג להמצאות  הקבלן מתחיי  המפקח.  

 רם יחל בביצוע העבודות באתר.התמרור והשילוט האמור, בט
 

 האם תתבצע עבודת לילה  -שילוט ותמרור זמני בעת עבודת לילה  29.7 

לשילוט    שבונו, בנוסףיוצבו, על ח  העבודה,ביצוע עבודות לילה באתר    כי במקרה של  הקבלן מתחייב
 להלן :סימון ושילוט כמפורט   , אמצעי 29.6האמור בסעיף 

 

 רחוצים ונקיים.  INTENSITY   HIGHמחזירי אור מסוג התמרורים יהיו תמרורים  א. 
תחומ ב.  את  שיסמנו  )קונוסים(  חרוטים  גבי  על  נצנצים  בפני  יוצבו  החסומים  העבודה  אתר  י 

 תנועה.
 

 יש. כב  פעל תאורתתו      ג.
 כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.  ד.   
 יוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה.כל הכלים הכבדים יצוידו בפנסים מ    ה. 
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 בק.המטאטא המכני, יצויד במתקן הרטבה למניעת התרוממות א ו.     
 
 

 הכוונת תנועה  29.8 

עבודות, מכווני תנועה, לרבות שוטרים במספר שידרש  ביצוע ה במשך כל זמן  ב להציב  הקבלן מתחיי
ידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה  קח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.  במעל ידי המפ

הוצאות   בהתאם.   שוטרים  לשכירת  הקבלן  ידאג  העבודה,  בזמן  מכווני  ושיטור  השוטרים,  שכירת 
 בלבד.  ולו על הקבלןתמרור יח תנועה ואמצעי 

 

 טיפול בפניות הציבור .30

ה אחראי לקיום קשר רציף עם  הינה הקבלן נציג מוסמך מטעמו, אשר ימבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ימ
לצמצם למינימום    נציגי הציבור הגרים או עובדים בקרבת אזורי העבודה ולטיפול בפניותיהם, וזאת במטרה

ח.  נציג הקבלן יפרסם בשכונה פרטים אשר  ע העבודה בשטכתוצאה מביצולציבור    את אי הנוחות הנגרמת 
ות הנוצרות כתוצאה מהעבודה.  נציג הקבלן ידווח  לזהותו ולהתקשר אליו בכל הקשור לבעייאפשרו לציבור  

בקר העובדים  ו/או  אליו מהדיירים  הגיעה  תלונה אשר  כל  על  ומהות הפעולות  לחברה  בת מקום העבודה, 
 פתרונן. תלונות אלו וידו לטיפול ב נקטו על  אשר נ

 
 

 ניקוי מקום העבודה .32

 עודפי החומרים והאשפה.   את ומסביבתו עבודות  ן לזמן ממקום ההקבלן יסלק מזמ  32.1 
 

  העזר   תקניכל מ  העבודות ויסלק ממנו את  מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו את מקום 32.2 
סו מכל  המיותרים,  מק  וימסורשהוא,   גוהחומרים  העב את  למטרתו  ום  ומתאים  נקי  כשהוא  ודות 

   .רצונו של המפקח לשביעות
 

מרצפות, הדלתות והחלונות, להוריד כתבי צבע ונוזלים אחרים  על הקבלן לנקות את כל הרצפות, ה 32.3 
השוני העבודות  מחלקי  אחרים  לכלוך  ועקבות  סימנים  נחפרו,  וכן  אם  שנחפרו,  בורות  לסתום  ם, 

 של המפקח.  ביעות רצונו דות, והכל לשורך העבולצ
 

קיבל דרישה על כך  ימים מיום ש  7זה תוך    להוראות סעיף הקבלן את המוטל עליו בהתאם    ביצע לא   32.4 
רשאית החברה  תהיה  המפקח,  הוצאותיה   מאת  כל  את  ולנכות  הקבלן  חשבון  על  זאת  לעשות 

 . ויים להגיע לקבלןמהסכומים העש
 

יפנה 32.5  הפסו   הקבלן  פינואת  לאתר  לכךלת  שהוקצה  הוצאה    י  בכל  וישא  המוסמכות  הרשויות  ע"י 
 אמור. הקשורה לפינוי כ 

 
 תיקון נזקים למובילים  .   33

והביוב,     33.1 המים  לרשת  לשביל,  למדרכה,  לדרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  או  נזק  שכל  אחראי  הקבלן 
לת  לצ לחשמלעול,  ילביוב,  לטלפון,  להעברתי,  א  נורות  לתגז  או  שתיו ו  אחרלמוביל  ת  כיוצ"ב    יםים 

היו מעשה  או הקלקול נגרמו באקראי ובין ש    זק"( תוך כדי ביצוע  העבודה, בין שהנמובילים)להלן: "
  הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,  יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של 

רשות  ושל    המפקח או  אדם  ע הכל  לפקח  הטיפולמוסמכים  כא  ל  לדאוג    מור.במובילים  הקבלן  על 
אתר  ל כל הקווים התת קרקעיים העוברים במראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות ש

 העבודה. 
 

רום נזק למובילים,  לגאם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה     33.2
ח, לפני העברה, על  לן בכתב למפק ם, יודיע הקבה מיוחדיישתמשו באמצעי הגנכאמור לעיל, אם לא  

 מתאימים. הגנה להבטחת אמצעי רו, ועל תכניתו פרטי החפץ שיש להעבי
 

 הגנה על עצים וצמחיה  .   34

צרכי  דרוש הדבר ל  יבתו אלא אםבהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובס
 כן.  אש לעשותוהמפקח התיר לו בכתב ומר  העבודה
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 פקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה סא . 35

ההשגחה עליהם,    את  עבודה,ביצוע ה נו הוא, את כח האדם הדרוש להקבלן מתחייב לספק, על חשבו   35.1
 את אמצעי התחבורה עבורם, וכן כל דבר אחר הכרוך בכך.

 

ועד  בודה תוך המע  עלשם ביצו   ספר הדרושדים מקצועיים ואחרים, במ הקבלן מתחייב להעסיק עוב    35.2
ל רשיוןהקבוע  ברישום,  צורך  יש  שלביצוע  בעבודה  בחוזה.  הית  כך  לפי  או  הקבלן  ר  חייב  דין,  כל 

 ק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמור.להעסיק ר
 

  המפקח, פנקסי כוח  אדם שיירשם בהם הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של     35.3
 בד, וכך ימי עבודתו.צוע של כל עוו וסווגו במקשמו, מקצוע 

 

   -התעסוקה, תשי"ט      ת ירות חוק ש עובדים אך ורק בהתאם להוראולביצוע העבודה, יקבל הקבלן   35.4
ע  1959 תנאי  ויקיים  העבודה,  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  ישלם  הקבלן  בודה,  . 

ים במדינה באותו ענף עבור  יותר של עובדמספר הגדול בהמייצג את הבהתאם לקבוע על ידי האיגוד  
 . כפוף להוראות הדיןכל ב, והעבודה דומה באותו  איזור

 

שהועסק  הקב   35.5 עובד  בעד  לשלם  מתחייב  סוציאלי  עלן  ביטוח  לקרנות   מיסים  העבודה  בביצוע  ידו  ל 
ל עובדים  גדול ביותר שאת המספר ה   עובד על ידי ארגון העובדים המייצגבשיעור שייקבע לגבי אותו  

 . ות הדיןפוף להורא , והכל בכר עבודה דומה באותו איזורבוענף, ע ינה באותו  במד
 

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

 

ם למניעת תאונות עבודה,  הדרושי  מצעי הזהירותולנקוט כל א  תנאי בטיחותהקבלן מתחייב להבטיח     35.7
לשמיר  תנאים  להבטיח  בחוכן  כנדרש  ורווחתם  העובדים  בריאות  העבודה,  ת  על  הפיקוח  ארגון  וק 

 . 1954 -תשי"ד 
 

נוחיות  ומקומות אכילה נאותים  הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי     35.8
 ר העבודה.   באת

 

דרש לעשות כן על  מציא לחברה אישורים בדבר תנאי העסקתם של עובדיו, ככל שיימתחייב לה  הקבלן 35.9
 ידי החברה.  

 
 , וסודיותמעביד /העדר יחסי עובד    . 36

.   ובלתי תלוי ולא כעובדלקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי    החברהבכל הקשור למערכת היחסים בין      36.1
כי בין    מובהר,  הקב  הברהחאין  כל  לן  לבין  לבין  מטעמו    או  הפועל  או  ידו  על  המועסק  אחר,  אדם 

יקבע  יצדדים המפורשת,  הובניגוד לכוונת    ור לעילאם על אף האמ  ה, יחסי עובד מעביד.  בביצוע החוז
,  ו/או דרישה ו/או טענה  יעהבו היא תחויב כתוצאה מתב  בכל סכום  החברהיפצה הקבלן את    -אחרת  

חובתו זו של הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא    עוה"ד."ט   ת משפט  ובשכבהוצאווכן    אמור,כ
 ות. הודאה בחב

 

בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את  התחייבויותיו על פי חוזה זה    הצדים מצהירים ומאשרים    36.2
קבלן,  המלאים של התונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו  הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נ

על  פי כל דין  העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים  ב בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים    שאוהוא י
 הכרוכים בהעסקתם. 

 
 סודיות וייחוד התקשרות .73

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

 ה זה.אלא לצורך ביצוע של חוז 
 

ב 37.2 ומתחייב  מסכים  בקשר  הקבלן  או  החוזה  להוראות  בהתאם  החברה,  כנגד  תביעה  יגיש  לא  כי  זה 
 אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. 
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זה ופעולתו    בביצוע חוזה  ן ו/או מטעמועל ידי הקבלאף על כל מי שמועסק  עיף זה יחולו  הוראות ס  37.3
     ה על ידי הקבלן עצמו.בר ועניין כאילו נעשתתחייב את הקבלן לכל ד

 
 חוזה  הסבת .38

ו חלקו, או כל  ו/אהקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו   38.1
ת ו/או להסב את  ד ו/או להמחו ה, ו/או לשעבן שלא בתמור ין בתמורה ובי הנאה על פיו לאחר, בטובת  

 ו חלקן. זה כולן א  על פי חוזהו/או התחייבויותיו  זכויותיו  
 

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב    25%עברת  ה 38.2
 עיל. ל 38.1כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

 

מראש    החברההסכמת  נה אלא ב צתה לקבלן מש, כולה או מקר את העבודהמובהר בזה כי אין למסו 38.3
הסכמה האמורה מטילה  אין ה  ור לעיל בסעיף זה,בהתאם לאמ   את הסכמתה  החברה ובכתב. נתנה  

  ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל   החברה חבות כלשהיא על  
אי כוחם ועובדיהם.  עי העבודה, ב מעשה של מבצ  מעשה או אי   דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל

יעור העבודה, אין  ש זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי  העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי  
 עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר. לבה כש

 

סה בנאיות,  לעבודות הנד  ישום קבלניםיה חל חוק רעיל, לגבי כל עבודה עלמבלי לגרוע מן האמור ל 38.4
שאיננו רשום בהתאם להוראות    העה לקבלן משנ, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצו1969שכ"ט  ת

 ה. חוק ז
 

אליו   38.5 וביוב,  מים  לתאגיד  זה,  הסכם  פי  על  זכויותיה,  את  להמחות  עת,  בכל  רשאית,  תהא  החברה 
 תצטרף החברה. 

 אחריות  וביטוח   -פרק ה'  

    דה אתר העבואחריות ל   .  93

וע הקבלן  לרשות  העבודה  העמדת אתר  החוזה,    דמיום  ת לתום תקופת  שובכל  עבודות  קופה  יבצע  הקבלן 
במסג הבדק/האחריות,  כלשהן  תקופת  במסגרת  לרבות  החוזה,  אתר  רת  לשמירת  אחראי  הקבלן  יהא 

הקב עליהם.  ולהשגחה  והעבודה  המירביהעבודה  ובמהירות  חשבונו  על  יתקן  נזק  לן  כל  לאתר  ת,  שיגרם 
 טעמו. ה בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מעבודה ולעבודה

 

   נזיקין לגוף או לרכוש . 40

ביצוע  ב 40.1 כדי   תוך  שיגרמו  סוג  מכל  אובדן,  או  נזק  לכל  אחראי  הקבלן  יהיה  דין  בכל  לאמור  נוסף 
עמה בקשר  או  ו/אהעבודה  הקבלן  של  מחדל  ו/או  מעשה  בשל  ו,  עובדיו  מטעמו/ו  מי  או    או  לגופו 

למניעתם.  לר האמצעים  בכל  ינקוט  והוא  כלשהוא,  אדם  של  לעכב    החברה כושו  רשאית  תהא 
בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד    תשלומים לקבלן 

 . החברהן סופי ומוחלט לשביעות רצון אשר ייושבו תביעות אלה באופ
 

י 40.2 את  פש הקבלן  לשלם,  החברהה  שתחויב  סכום  כל  תשל  על  אחראי  םאו  להם  אובדן  או  נזק  בגין   ,
  . 40.1ל פי סעיף קטן  עלן  הקב

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע    רה  החבנדרשה  
נות שתשא  שפטיות השו, לרבות בגין ההוצאות המםסכום שתשלה אותן הקבלן על כל  שפהעבודה, י

 , כאמור. בקשר לדרישה בהן
בגובה הס   החברה כנגד הקתהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן  לתביעה  נושא  יהיו  בלן  כומים אשר 

בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות  ו/או החברה  
 י. להליך המשפט גד להצטרפותועה ולא תתנלקבלן העתק של התבי  ביר תע החברה . החברהרצון 

 

חה במילוי  מקצועית של הקבלן ו/או הזנ  קב שגיאהבגין כל נזק שיגרם לה ע  החברהה את  שפ הקבלן י   40.3
בלן תחול גם לגבי  קו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של ה  חובתו המקצועית

 החוזה.  תום תקופת ה של רשלנות שיתגלה לאחרכל מקר
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 ים ולשלוחים נזיקין לעובד .41

פיצוי המגיעים מהקבלן  41.1 נזק או  כל דמי  לעובד   הקבלן מתחייב לשלם  דין  פי  לכל אדם אחר    על  או 
כלשהםהנ נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  בשרותו  העבודה    מצא  ביצוע   כדי  בקשר   תוך  או 

לאד שנגרם  נזק  לרבות  מוצאליה,  או  חומרים  שירותים,  המספק  משריםם  קבלני  ועובדיהם,,    נה 
ית לעכב תשלומים  רשא  תהא  החברהים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.  ספקים ועובד

בגין נזק או תאונה, כאמור,  ו/או החברה כומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן  לקבלן בגובה הס
 . הברהחפן סופי ומוחלט לשביעות רצון עד אשר ייושבו תביעות אלה באו

 

שבסעיף    תחייבותו  הבגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי קיום    החברהשפה את  הקבלן י 41.2
 התביעה ותאפשר לקבלן להצטרף להליך המשפטי.  לקבלן על הגשתיע תוד החברה  .41.1טן ק

מטעמו במסגרת ביצוע     לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי  חויבה החברה
, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתשא  םשתשל  כל סכוםן על  הקבל  הה אות פצהעבודה, י

בה הסכומים אשר יהיו  וים לקבלן בג תהא רשאית לעכב תשלומ  החברה כאמור.    הן בקשר לדרישה,ב
תביעות   תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או  נזק  בגין  הקבלן  כנגד  לתביעה  סופי  נושא  באופן  או 

 .החברהצון  ומוחלט לשביעות ר
 

    הקבלן ביטוח על ידי 42

  כי לפני   מתחייב הקבלן זה,    ר בחוזה מוהאפי    דין ו/או על כל  פי  -על  קבלןה   ו של מבלי לגרוע מאחריות  42.1
ציוד   הצבת  ו/או  "העבודות"(  )להלן:  זה  חוזה  נשוא  השירותים  מתן  ו/או  העבודות  תחילת  מועד 

העבודות   באתר  ידו  כלשהו  על  הנ"ל(  מהמועדים  ו)המוקדם  עבורו,  זמן  ו/או  כל  של    ןביצועלמשך 
לסיומות  העבוד העבוד  ןועד  השלמת  על  תעודה  במלוא ולקבלת  בות  ו/או  ומי  מאת    חלקןן  החברה 

הוא,  ולקיים  לרכושמטעמה,   חשבונו  החברה,  על  שם  ועל  המשנה  קבלני  שם  על  שמו,  את    על 
)להלן:    לתי נפרד ממנולחוזה זה המהווה חלק ב  נספח ב'בהביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים  

הקבלן  אים התנ" לביטוחי  להמיוחדים  וכן  ב'  "(  )להלן:    1נספח  המכרז  ביטוחי  " למסמכי  אישור 
 . מורשית כדין בישראל  טוח יאצל חברת ב "(, הקבלן

 

העבודות  בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול   42.2
הציוד,   רלרבות החומרים,  וכל  העבוכוש אחר שהובהמתקנים  ביצוע העבודות,  א לאתרי  לצורך  דה 

פי תנאי הסכם זה ו/או על  זק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לבמלוא ערכם מעת לעת בפני כל נ
 פי כל דין. 

 

הקבלןטוח יב 42.3 גם    ויכס  י  היתר  אחריות  בין  וקבלניהקבלןאת  קבלנים  ש   ,  המזמין  ,  הקבלןל  משנה 
ו/א מפקח  מטעמו  לרבות  מנהל  "יחידו  המבוטח"(,)להלן:  את   י  המפורטים  הבטוח    פרקי   ויכלול 

 בלן.בנספחי אישור ביטוחי הק
 

בקשר עם חוזה זה     העבודותוכתנאי לקבלת צו לתחילת    החברהצד  ללא צורך בכל דרישה או פניה מ 42.4
תחילת מועד  לפני  החברה  לידי  להמציא  הקבלן  כלשהו    מתחייב  ציוד  הצבת  ו/או  באתר העבודות 

משניהעבודות   א   )המוקדם  "אישור  המועדים(,  לנוסח  בהתאם  הקבלן  ביטוחי  עריכת  בדבר  ישור 
ומס ביטו זה  להסכם  המצורף  הקבלן",  ב'  ומן  חי  החברה  1כנספח  ידי  על  כדין  חתום  כשהוא   ,

 המבטחת )נוסח מקורי(. 
 

  ר ממועד תחילת להמציא לידי המזמין, לא יאוח  לןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקב 42.5
ו/א ציוד  העבודות  הצבת  העבודו ו  באתר  לקבלת כלשהו  המועדים(וכתנאי  משני  )המוקדם  צו    ת 

הסכם נשוא  העבודות  ביצוע  לנוסח    לתחילת  בהתאם  המזמין  מאחריות  לפטור  הצהרה  מכתב  זה, 
, כשהוא חתום כדין על ידי  "2ב'  כנספח "הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן    -"פטור מאחריות  

 הקבלן. 
 

:י הקבביטוח  42.6 ידי הקבלן  סות הביטוח  ליפו   לן  על  פי  שייערכו  על  אם  ובהת  להלןש  הרשימהתהיינה 
 (1)נספח ב'  זה לרבות בנספח אישור ביטוחי הקבלן נאים והכיסויים המפורטים בסעיףלת
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 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות :  42.6.1

לוא ערכן קבלניות המבטח במ  . ביטוח כל הסיכונים עבודות פרק א' ביטוח העבודות .א
בלן  אחר בבעלות הקבלן ו/או המשמש את הקהציוד ו/או כל רכוש  כל העבודות ו את  

 ם זה. כבביצוען של העבודות בקשר עם הס

המבטח את אחריותו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  .  פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב
 זה.  בקשר עם חוזה  דותעם ביצוע העבוקשר ב ל דין, על פי כהחוקית של הקבלן  

ן יקי הנז   פקודת על פי    הקבלן חבות  בגין  ביטוח חבות מעבידים  .  בידיםחבות מעפרק ג'   .ג
האחר חוק  עפ"י  ו/או  חדש(  למוצרים)נוסח  התש"ם  יות  כל  ,1980  פגומים,   כלפי 

והעובדים   ידו  על  בעקיפין  מטעמו  או  /המועסקים  העבודות  ו/או  עם  בביצוע  בקשר 
 . ובדיהםים, קבלני משנה ועחוזה זה לרבות קבלנ 

 ריות מקצועית : ח אחביטו 42.6.2

הקבלן  ביטוח   חבות  את  המבטח  מקצועית  בשל    יפ  על אחריות  דרישה  דין  ו/או  תביעה 
במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק העלול להיגרם עקב מעשה  שהוגשה  

ל  חזיק בביטוח זה כהל   הקבלן מתחייבעם הסכם זה.  בגין העבודות בקשר  או מחדל רשלני  
עלולה   בגיןלהיועוד  כלפיו  שבדין  חובה  קיימת  העבודה  ת  דרישת    .ביצוע  פי    ההחברעל 

 . פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ תקיםהע החברהמתחייב הקבלן להציג בפני 
 

 ביטוח חבות המוצר :  42.6.3

  "ם פגומים, התש  מוצריםאחריות לפי חוק ה  על המבטח את חבות הקבלן  ביטוח חבות מוצר  
במשך תקופת הביטוח , בגין כל פגיעה גופנית ו/או  שהוגשה    או דרישהה ו/תביעבשל    ,1980

נג אשר  במוצרנזק  פגם  עקב  הוכ  רמו  ו/או  תוק  ןשיוצר  ו/או  הורכב  ו/או    ןו/או  סופק  ו/או 
ות המבוצעות  במסגרת העבוד ו/או מי מטעמו    הקבלןנמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי  

טוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת  בבי   חזיקלה   תחייבן מהסכם זה. הקבל  על ידו בקשר עם
  קבלן מתחייב ה  החברה  . על פי דרישתות על פי חוזה זההעבוד ביצוע    חובה שבדין כלפיו בגין

 . פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ  החברה העתקיםלהציג בפני  
 

 ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי : 42.7

כלי   42.7.1 את  לבטח  מתחייב  ההקבלן  הציוד  ו/או  שבבעלותוהרכב  בהשגחת   כבד  ו/או  ו/או  ו 
לצו כנדרבשימושו  חובה  בביטוחי  העבודות  ביצוע  עקב  רך  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי  על  ש 

השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד 
השימו  עקב  כלשהו  האחריות  שלישי  בגבול  רכב,  בכלי  הביטו ש  בענף  למקרה  המקובל  ח 

 ביטוח. טבר לתקופת הובמצ
 

ו/או   42.7.2 רכב  לכלי  מקיף  ביטוח  הקבלן  יערוך  כן  כל  כמו  במתכונת  ו/או  מורחב  אש  ביטוח 
כונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר ביטוח לאחריות הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו  הסי

  500,000של  יות שלא יפחת מסך  בציוד מכני הנדסי בגבול אחרעקב השימוש בכלי רכב ו/או  
הח  "חש כל  יבוטלו  אלו  בביטוחים  הביטוח.  לתקופת  ובמצטבר  למקרה  ריגים  לתובע, 

 פים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות. הנודעים לנזקים ישירים או עקי
 

ו/או  החברה    לפיתחלוף )שיבוב( ככל זכות  בדבר ויתור על  תנאי מפורש    ל ייכל  בביטוחים אלו  42.7.3
ו/או שה  עובדיה    מנהליה  בדברובלבד  התחלוף  וית הו  אמור  הזכות  על  יחול  )שיבוב(  ור  לא 

לנזק   שגרם  אדם  בהתאמה,    זדוןב לטובת  כאמור  האחריות,  את    כלולל  וחב וריוביטוחי 
למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו    ה, בגין אחריותהחברה
 . חאחד מיחידי המבוט כאילו נערך בנפרד עבור כלח הביטו ייחשב 

 

ו חלק של  למעט אות  ,שבו פועל הקבלןהחברה  במפורש כי רכוש  בפוליסות הנ"ל  צוין  י  כמו כן 42.7.4
ה רכוש   הקבלן  פועל  הקבלן  נמצאשבו  של  והבלעדית  הישירה  צד ייחשב  ,  בשליטתו  כרכוש 

 שלישי, לעניין ביטוח זה. 
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מ 42.7.5 פניה  או  דרישה  בכל  צורך  להמללא  הקבלן  מתחייב  החברה,  לציצד  החברה,  לידי  פני  א 
בי העבודות  תחילת  משני צוע  )המוקדם  העבודות  באתר  כלשהוא  ציוד  הצבת  זו/או  ה  הם( 

ודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות  נאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העב וכת
כנספח ב' מסומן  , המצורף להסכם זה והצהרה"  -"פטור מאחריות  החברה בהתאם לנוסח  

 לן. ידי הקב ם כדין עלכשהוא חתו 2
 

 וציוד הנדסי :לי רכב  ביטוח כ  42.8

הכ 42.8.1 הציוד  ו/או  הרכב  כלי  את  לבטח  מתחייב  ו/או  הקבלן  בהשגחתו  ו/או  שבבעלותו  בד 
עקב  בשימ גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי  על  כנדרש  חובה  בביטוחי  העבודות  ביצוע  לצורך  ושו 

ק לרכוש צד צד שלישי בגין נז  קיף ו/או ביטוח אחריות כלפיהשימוש בכלי רכב וכן בביטוח מ
עש כלשהו  הביטוחלישי  בענף  המקובל  האחריות  בגבול  רכב,  בכלי  השימוש  למקרה    קב 

 ובמצטבר לתקופת הביטוח. 
 

כל    כמו 42.8.2 במתכונת  ו/או  מורחב  אש  ביטוח  ו/או  רכב  לכלי  מקיף  ביטוח  הקבלן  יערוך  כן 
כלשהו    בלן כלפי צד שלישיבין היתר ביטוח לאחריות הק  הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל

  500,000ל  כב ו/או בציוד מכני הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת מסך ששימוש בכלי רעקב ה
ובמצטבר למקרה  לתובע,  החריגים    ש"ח  כל  יבוטלו  אלו  בביטוחים  הביטוח.  לתקופת 

 לניות. הנודעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קב

 

ו/או  החברה    תחלוף )שיבוב( כלפית  זכו כל  על    ויתור בדבר  תנאי מפורש    ל ייכל  בביטוחים אלו  42.8.3
עובדיה   ו/או  שהא  מנהליה  ה ובלבד  בדבר  התחלוף  מור  הזכות  על  יחול  שיבוב(  )וויתור  לא 

  כלול ל ו ורחבוביטוחי האחריות, כאמור בהתאמה, י לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון
ת  אחריות צולב   בכפוף לסעיף   מחדלי הקבלן, וזאת, בגין אחריותם למעשי ו/או  החברהאת  

 . ידי המבוטחכאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיח הביטוח לפיו ייחשב 
 

למעט אותו חלק של    ,שבו פועל הקבלןהחברה  במפורש כי רכוש  הנ"ל    בפוליסותצוין  י  כמו כן 42.8.4
ה רכוש   הקבלן  פועל  והשבו  הישירה  בשליטתו  הקבלןנמצא  של  צד וש  כרכייחשב  ,  בלעדית 

 ין ביטוח זה. שלישי, לעני 
 

לידי 42.8.5 להמציא  הקבלן  מתחייב  החברה,  מצד  פניה  או  דרישה  בכל  צורך  לא    ללא  החברה, 
זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  יאוחר ממועד חתימת חוזה  

לנוסח   בהתאם  החברה  מאחריות  לפטור  הצהרה  , הצהרה"  -ת  מאחריו"פטור  מכתב 
 חתום כדין על ידי הקבלן. וא  כשה 2ח ב' ספכנסומן  הסכם זה ומהמצורף ל

 
 שינויים    -פרק  ו'  

   שינויים  .   43

ע  םרשאיהמפקח או החברה   43.1 לנכון  תלהורות בכל  לפי שיקול דעתשימצאו  כל שינוי    ם,  על  הבלעדי, 
לעבוד  שימצא תוספות  לרבות  חלקה,  או  כולה  בעבודה,  נוספות,  לנכון  עבודות  ביצוע  או  צמצום  ה 

גה,  גודלה, מימדיה  ובאיכות העבודה, ס   העבודה, שינוי  ול כל חלק של פחתתה או ביטהעבודה או ה
ובלבד שבמקרה    . , גם לאחר הוצאת הזמנת עבודה לקבלןון"( הכל כפי שימצא לנכהשינוייםלהלן:")

 משווי החוזה. 50%של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על 
 

תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן  ,  43.1ף קטן  ודה לפי סעיוי העב על שינאו החברה  ראת המפקח  וה 43.2
המפקחבכתב ובחתימת  יעשה    . ,  לא  בעבודההקבלן  ל  שינויים  קודם  קיבל  אם   "פקודת  אלא  כן  

 שינויים". 
 

    ן : פקודת שינויים כדלקמ כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי  43.3
 

 ו של הקבלן למכרז.הצעת שב נחהבה ת, בהתחשבכתב כמויונקובים בלפי מחירי היחידה ה .א
 

ה .ב היחידה  מחירי  המחיר  בהצעת  נקבעו  שללא  ערכו  לקביעת  בחשבון  יוב  –השינוי    דרושים  א 
שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד   הענין, מחיר יחידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפי

מחיר    קביעתתבסס עליהם ללהדה דומים שאפשר  בהעדר מחירי יחי   החסרים.  הממחירי היחיד
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החסר השינוי,  היחידה  של  ערכו  דקלע   ייקבע  מחירון  פי  את    .20%ת  פחתבה  ל  לקבוע  ניתן  לא 
 יקבע המפקח את ערכו של השינוי.  ,ל השינוי על פי מחירון דקלערכו ש

 

ומוסכם בזה  הר  מוב .   43.3  ע לפי סעיף קטןקב שנ  שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי 43.4
ודרישות אחרות  ת שכר החוזה, כאמור, או הפחת לבד מהעלאת    כי יהיו לקבלן כל תביעות  בגין    לא 

 מתן פקודת שינויים.
 

שהשינוי מחייב את העלאת    לן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעהקיבל הקב 43.5
ו  ה כאמור. עבר ש העלאת שכר החוזהאפשרי על כוונתו לבק  בהקדם  שכר החוזה יודיע למפקח בכתב

בכתב כאמור, רואים    פקחם מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למעשר( ימים מיו)חמישה    15
 החוזה.    לסכים לכך שהשינוי לא ישפיע עאותו כאילו ה

 

לפי סעיף זה מחמת אי    ולמניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשה 43.6
 יום  מיום מתן פקודת שינויים.   30השינויים תוך   ע את ערךהמפקח יקב    ערכו של השינוי. קביעת

 

העבודה ואינה מזכה    במפורש הארכה להשלמת ת שינויים אשר אינה קובעת  ת כי פקודמובהר בזא  43.7
 את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. 

 

שינ 43.8 פקודת  ניתנה  אם  כי  ומוסכם  שהקמובהר  כך  בשל  זה  סעיף  לפי  הורא  בלןויים  קיים  ה  לא 
די לגרוע מכל  וזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כמהוראות הח

 זה או לפי כל  דין. זכות של החברה לפי החו
 

 ותעודת סיום , בדק, תעודת השלמהתיקוניםסיום העבודה,    -פרק  ז'  

    דהתעודת השלמת עבו .44

   ולחברה בכתב.  הקבלן למפקח יודיע על כך   נשוא חוזה זה, ת העבודוכל הושלמו  44.1 
 

ו  או המהנדס יבדקו אתח, ו/המפק )להלן:    ההודעהימים מיום קבלת    20תוך  דות  או העבו/העבודה 
  לקבלן   ן תינתלשביעות רצונם,  ו לתנאי החוזה    האת העבודה מתאימ , ואם ימצאו  "(בחינת העבודה "

 לאמור להלן. ר בדיקתה, בכפוף ימים מיום גמ 7, בתוך ההשלמ תעודת
 

לתנאי החוזה ואינה משביעה  בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה  או המהנדס  המפקח    ומצא 44.2 
"( הדרושים  התיקונים"  :לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן  וימסר   , םאת רצונ

תוםלדעת לבצעם  חייב  והקבלן  שקבע,  התקופה  ביצווך  נסתיים  התיקונים  .  העבודה  יחו  -ע  על  ל 
 לעיל.  44.1האמור בסעיף 

 

בי 44.3  תקופת  כי  בזה  מובהר  ספק  הסר  שלמען  הביצוע  בתקופת  נכללת  התיקונים  לפי  צוע  העבודה  ל 
בתיקונים   הצורך  בשל  העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  החוזה, 

 וביצועם. 
 

המהנדס  המפקח   44.4  שיקול  יםרשא ו/או  פי  על  לקםדעת,  לתת  תעוד,  ביצוע  בלן  לפני  גם  השלמה  ת 
בכתב   התחייבות  קבלת  כנגד  רצונהתיקונים,  לשביעות  וישלים,  שיבצע  המפקח  מהקבלן,  של  ם 

שמסר ברשימה  המפורטים  התיקונים  את  המפקח   ו והמהנדס  המהנדס  לו  התקופה  ו/או  בתוך   ,
 . נדסי המפקח ו/או המהשתיקבע לכך על יד 

 

החברהכן,    כמו   תעוד  רשאית  בלהוציא  השלמה  אפשר  ת  שאי  ותיקונים  עבודות  לגבי  הסתייגויות 
 אלא כעבור זמן או תקופת שימוש.   להעריך את טיבן

 

בעבודה,   44.5  להחזיק  מטעמה,  אחר  אדם  כל  או  החברה,  של  מזכותה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 
ן  שלמה. עשתה כ יתנה תעודת ההתיקונים ולא נ  השתמש בה גם אם טרם בוצעו בהכולה או חלקה, ול

 . החברה כאמורופה שנקבעה לכך על ידי  אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התק
 

המפקח   44.6  ידי  על  שנקבעה  תוך התקופה  ביצע הקבלן את התיקונים  החברה  ו/או המהנדס  לא  תהיה 
לבצע את ה דרך  רשאית  בכל  או  בעצמה,  לנכון,חא תיקונים  החברה  על חשבון הק  רת שתמצא  בלן. 

ו/או  ן ותקורה על ידי ניכוי  ת, מימומשרדיו   מהן כתמורה להוצאות  17%גבה הוצאות אלו, בתוספת  ת
בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על    משכר החוזה או בכל דרך אחרת.קיזוז  

ש ביחס  הכפלתן  ידו ידי  היה  אשר  האחרון  המדד  החיבין  ביצוע  ביום  הקיזוזע  או  מדד  הלבין    וב 
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בביצוע   הכרוכה  ההוצאה  התשלום  ביום  ידוע  היה  אשר  שניתנה  האחרון  הוראה  או  התחייבות  כל 
 החברה כאמור לעיל על ידי לקבלן 

 

ל 44.7  לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו  כל תנאי  מתן תעודת השלמה  פי 
 מתנאי החוזה.

 

למה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה  הוש כי  המהנדס    וא המפקח    וקבע 44.8 
ללהשלימו   למסור  הקבלן  חייב  מסוים,  מהעבודה,    החבר במועד  מסוים  חלק  אותו  או  העבודה  את 

החלק המסוים מהעבודה,  כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או  
 שיש לו.  תביעות כלשהןרישות, טענות או מחמת ד

 

מאתר 44.9  להוציא  הקבלן  חייב  לעבודה,  השלמה  תעודת  הארעיים    ניתנה  המבנים  הציוד,  את  העבודה 
שיורה  ו כפי  בהם  ייעשה  החומרים  עודפי  עבור  החברה  שילמה  לו.  השייכים  החומרים  עודפי  את 

 המפקח. 
 

הסר 44.10  בזאת  למען  מובהר  תספק  החברה  כי  לעש,  רשאית  שהא  בסמכויוות  תעוימוש  למתן  דת  תיה 
 ברה.  וחלט והבלעדי של החיקול דעתה המלא, המהשלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי ש

 

עת   יפעל    בכל  מהן,  חלק  ו/או  העבודות  בגין  השלמה  תעודת  לקבל  הקבלן  על  כי  תקבע,  שהחברה 
 אות סעיף זה. רה כאמור, ובין היתר לפי הורהקבלן בהתאם להוראותיה של החב

 

ס  44.11  אוחשבון  ת  ופי מאושר  או  תעודת השלמה  בגדר  אינם  עודת סיום,  אישור אחר שלא כאמור לעיל 
 ולא יבואו במקומם. 

 

כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי החברה   44.12 
עון כי  ו מהמזמין לטזה, ולא ימנעכראוי ובהתאם לחומקרה ראיה כי העבודות בוצעו  לא יהוו בשום  

הנ"ל  חוזה, וזאת אף אם לא נכללו במסמכים  העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות ה
 הסתייגויות כלשהן. 

 
 ותעודת סיום שירות ,אחריות , תיקונים . 45

של  לצורך החוזה   45.1 לטיבם  אחראי  יהיה  ,,הקבלן  ושיסו   והצנרתהאביזרים  הציוד  יותק /פקו     על נו  או 
לתקו  של  ידו  תעודת    12פה  הוצאת  מיום  אחרעבודה  לכל  השלמהחודשים  יהיה  הקבלן  לטיב  ;  אי 

ל של  העבודה  כל    חודשים  12תקופה  ביצוע  ממועד  ו/או  העבודה  לכל  השלמה  תעודת  מתן  ממועד 
בסע'   כמשמעותם  המאוחר  44.2התיקונים,  לפי  האחריות"לן:  )לה  לעיל,  "  "תקופת  פת  תקואו 

 (."הבדק
 

 בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על ידי הקבלן.א ישולם יות זו לאחר  עבור
 

או    בעבודהבאביזרים ו/או  תוך תקופת האחריות  ם וקלקולים כלשהם שהתגלו  ים, ליקויינזקים, פגמ 45.2
בהתאם לחוזה,    דה שלאבעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבו

ו/אבהתאם להוראותיו  או שלא   פגומים או  ה  או תוצאהחברה  ו של  של המפקח  משימוש בחומרים 
הק יהא  לקוי,  המביצוע  מיד  מחדש  לבצעם  או  לתקנם  חייב  דרישתבלן  לפי  החברה  המפקח    כל  או 

לה תוך תקופת  הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגשל המפקח או החברה    רצונו  ולשביעות
תי בכל  במובהאחריות  שבוצע  בס ילקון  כאמור  כתוצאה    33עיף  ים,  המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר 

 ים פגומים. מעבודה לקויה או שימוש בחומר
 

לעיל          לרבות   45.2-ו  לעיל  45.1ות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  כל ההוצאות הכרוכ   45.3
 בלן. בגין החלפת חלקים יחולו על הק

 

ת המפקח, יהיה הקבלן חייב  ון, לדעניתנים לתיק  בעבודה אינם  םיקויים והקלקוליהיה והפגמים, הל    45.4
 חלפת העבודה על פי שיקול הקבלן. בה  רה בסכום שייקבע על ידי המפקח אובתשלומים פיצויים לחב

 

 מכרעת. ופית ותהא ס חריות הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת הא 45.5
 

ר תקופות האחריות, אם מקורם  ו לאחיקויים שנתגלהקבלן לתקן ל בת  כדי לגרוע מחואין בסעיף זה   45.6
יצוע לקוי של העבודות(, או לפצות  ן )לרבות שימוש בחומרים לקויים או בבהפרת החוזה ע"י הקבל

 את המזמין בגין ליקויים אלה. 



 
 

 

 

 המכרז  במסמכי האמור כל את  הבנו  כי לאשר הרינו זה  מסמך  על בחתימתנו
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כי אחריותו של הק 45.7 בנולמען הסר ספק מובהר בזאת,  סף לכל אחריות  בלן בתקופות האחריות היא 
הדין  אח לפי  וכרת  החוזה,  תעואו  לפי  כלשהו  אחר  ג'  צד  אחריות  ו/או  לאחריותו  בנוסף  דות  ן 

 יות.  האחר
 

תקופ  45.8 זה  האחריותת  ובתום  חוזה  לפי  העבודות  השלמת  לכל  על  לחברה  הקבלן  שהודיע  לאחר   ,
תעודה   העבודות לקבלן  החברה  תמסור  החוזה,  סיום"   :)להלןנשוא  בדבר"תעודת  החוזה  יס (  ום 
הן    והכרוך בהן בוצעו אף ת הבדקועבוד והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל  בוצעוכי העבודות    המפרטת

   .אה של החברההמל ביעות רצונהבהתאם לחוזה ולש
 

בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר בוצעו על   תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי החברה 
 האחריות. ת ופ קות תינתן לאחרתעודה זו  .וזההחי ל פוע הקבלן בוצעו כהלכה ייד

 

מטבע    אשר  הנובעת מהחוזה הקבלן מהתחייבות  מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את 45.9 
, לרבות ליקויים בעבודות אשר נתגלו לאחר  התעודה האמורה גם לאחר מועד מסירת  חלההדברים  

 מכן.
 

 רת סיבותיהם וחקי פגמים .46

ן שיחקור את הסיבות לפגם, ושיתקנו  בלקח לדרוש מהקעה, רשאי המפן ביצובעבודה בזמנתגלה פגם   46.1
י אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות  היה פגם כזה שאין  הקבלן    די המפקח.בשיטה שתאושר על 
על והתיקון  לו    החברה  החקירה  כפי שתורה  מיד,  לבצעם  כזה  יה  . ההחברה והקבלן מתחייב  הפגם 

רה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על  הוצאות החקי  החוזה יחולו  ילפ   שהקבלן אחראי לו
הפגם      חשבונו את  בו.  הוא,  הכרוך  לתוכל  ניתן  אינו  הפגם  בתשלום  אם  חייב  הקבלן  יהיה  יקון, 

 ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.  . לחברהפיצויים 
 

בענתגלה   46.2 בבודה  פגם  במוצרים  האחריותך  תוו/או  מביצ,  תקופות  שלהנובע  לתנאי    א וע  בהתאם 
ה  וכל  הפגם  את  מיד  לתקן  חייב  הקבלן  יהיה  עלהחוזה,  בו,  אינו    כרוך  הפגם  ואם  ניתן  חשבונו, 

ההחלט פיצויים.  בתשלום  חייב  הקבלן  יהיה  על    ה לתיקון,  תהיה  לאו  אם  לתיקון  ניתן  הפגם  אם 
 המפקח. 

 
 מים וערבויותתשלו  - פרק  ח' 

 חלקי וחשבון  כללי  -מים לקבלן   לותש .47

בהתאם 47.1  יהיה  לקבלן  המגיע  החוזה  שכר  כי  הצדדים  בין  הצעת    מוסכם   בפועל,  שבוצעו  לכמויות 
 בתנאים המפורטים להלן.  תשולם לקבלן  התמורה לחוזה זה והוראות חוזה זה. נספח ט'הקבלן 

 

)החל 47.2  חודש  כל  של  מה  1-מ   בסופו  יאוחר  מתחייב  בחודש    10-ולא  להגיש  שאחריו(,  לחברה  הקבלן 
 שיפורטו בו: חשבון 

 

 פקודת שינויים. תו חודש, לרבות עבודות שבוצעו עפ"י כל העבודות אשר בוצעו על ידו באו 47.2.1 
 

הוגש חישוב   47.2.2  לא  שלגביו  סעיף  כל  המפורטות בחשבון.  הכמויות  לכל  מפורט  כמויות  חישוב 
   באותו סעיף. יות המופיעותלא לאשר את הכמו מויות רשאי המפקח ו/או החברהכ

 

וע 47.3  המיוחד,  הטכני  המפרט  על  מבוסס  יהיה  בהתחשהחשבון  הקבלן,  להצעת  בהתאם  המחירים  ב  ל 
 .  , אם וככל שניתנה הנחה כאמורבהנחה שבהצעת הקבלן

 

עבו 47.4  יומני  כגון:  הדרושים,  במסמכים  ילווה  בהחשבון  אישורי  כמויות,  חישובי  תוכניות,  דה,  יצוע, 
 רוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.  סמך נוסף שידשריטים וכל מת

 

ום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על גבי  לוגו של הקבלן, חת   ש על גבי נייר עם החשבון יוג 47.5 
 תוכנה לעריכת חשבונות.  

 

  ימים  30תוך    ת החשבון,יבדקו אח ושל החברה.  המפקח והחברה  החשבון יועבר לאישורם של המפק 47.6 
 חשבון.  ה, ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס  ממועד הגשתו
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לקבלן וזה יתקנו לשביעות   י המפקח או החברה, יוחזר החשבוןל ידחלקו ע  לא אושר החשבון כולו או  
 . החברהרצון 

 

או 47.7  המפקח  ולדעת  שלא    היה  עבודות  בוצעו  חשבון,  טו  פורהחברה  מגיעיבאותו  לקבלן  שבגינן  ם 
הםתשלו כן, רשאים  להוסיפם לחשבון.   מ   מים, רשאים הם  עבלהפחית  לא  החשבון  ודות שלדעתם 

 ר פורטו בחשבון. בוצעו, ואש
 

ם  ( יו15חמש עשרה )באחריות הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המפקח, לפחות   47.8 
 לפני מועד התשלום המתוכנן.

 

חש 47.9  בינייםאישור  או  ו  בונות  החוזה,  לפי  שלא  תשלום  לאישור  הוכחה  כל  ישמש  לא  תשלומים 
הביניים או כאישור לעניין אחר כלשהו, אלא אך    לקבל חלקי העבודות שנכללו בחשבונות  כהסכמה

 ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים. 
 

ביני 47.10  חשבונות  יהא אישור  המפקח  ע"י  הקבלן  של  חוזרתפוכ   ים  לבדיקה  לפ  ף  המפקח  שיקול  של  י 
ראות עיניו. כל זאת בלי  תקן לפי  חלקי ול  . המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש בכל עת כל חשבוןדעתו

 וע בזכות המזמין לדרוש מהקבלן להחזיר לאלתר תשלום יתר ששולם בטעות.  לפג
 

ית  שהם ו/או ריברשים כלתווספו הפי לסכום הנקוב בחשבונית לא יכמו כן, למען הסר ספק, מובהר כ 47.11 
 י הצמדה מיום הגשת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל.  ו/או הפרש

 

ושר לתשלום על פי החוזה, יתווסף מס ערך מוסף על פי דין בשיעור  לכל חשבון שיגיש הקבלן ושיא 47.12 
 שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.  

 

כ  47.13  יופחת  ביניים שמהתשלומים הנ"ל,  כל סכול תשלום  וכל  ם אחר ששולם  בוצע,  לפי החוזה  לקבלן 
 עפ"י חוזה זה ו/או לפי הדין.  ום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן  סכ

 

ינכה ממנו מס הכנסה   47.14  מס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן, והתאגיד 
 נסה.בדבר פטור ממס הכ, אלא אם ימציא הקבלן אישור במקור בהתאם לחוק

 

ו הסכמה לטיב העבודה  אישור תשלומים, וכן ביצוע של תשלומים לקבלן, אין בהם משום אישור א 47.15 
לאיכ או  מבוססים  שנעשית  עליהם  כלשהם  מחירים  של  לנכונותם  או  המוצרים  או  החומרים  ות 

 קשר לחוזה.  טענה של החברה כלפי הקבלן, בהתשלומים, ואין באיזה מהם כדי לפגוע בכל 
 

 . נספח ה'יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום  לקבלן  התשלומים 1647. 
 

למען    .90חר אישור המפקח, בצרוף כל המסמכים הנדרשים, שוטף +החשבונות החלקיים, ישולמו לא 47.17 
 ור המפקח. ממועד איש  90הסר ספק, החשבון החלקי ישולם שוטף + 

 
 ביעותול תהצהרה על חיסחשבון סופי ו . 48

לחברה 48.1  יגיש  המפקח  ,הקבלן  מ  , באמצעות  חודשיים  חשבתוך  העבודות  כל  כל    בוןגמר  של  סופי 
)להלן הסופיהחש"  -העבודות  ובו  בון  המחוייבים,  בשינויים  זה,  סעיף  הוראות  לפי  כל  את   יפרט"(, 

ואת   בוצעו  אשר  אשכל  העבודות  בההחומרים  השתמש  לביצוער  ציון העבודות   ם     המחירים   תוך 
 .  החוזה תנאיהחברה, על חשבונו של הקבלן ובהתאם ל העבודה שאושרו על ידי  כל סעיפיויכלול את 

 

כל הפרטים שחייב הקבלן לכלול   ולא יחייב את החברה אלא אם כן כלל את חשבון סופי לא יתקבל  
קשר  ו על ידו בת שנעשהעבודו כי החשבון כולל את כל ,הקבלן  בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי

  ןי של החשבו הסכום הסופהחלק מתוך  עוד כל תביעות שהן כלפי החברה מלבד    ושאין לו   לחוזה זה 
 .נספח יג'צהרה על חיסול תביעות, המצ"ב לחוזה זה כשטרם שולם, עפ"י טופס ה

 

ה, והן ביחס  חס לכלל העבודות נשוא חוזה זבנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי )הן בי  48.2 
 ן: את כל המסמכים הקשורים בו, ובין היתר את המסמכים כדלקמבצע, בנפרד( "פרוייקט" שילכל 

 
 

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב  א.  
 

חריגות ב.    לעבודות  ניתוחי המחירים,  שינויים/ניתוח מחירים  עליהם מבוססים  כולל מסמכים   ,
 עותקים.  3-ב

 

 .זה זהוחלפי הוראות  טיב/ערבות בדק  ג. 
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ר או בנוסח אחר אש  יג'כל תביעות הקבלן בנוסח המצורף כנספח  ר על העדר  וכתב ויתו  רהצהה ד. 
 . החברהידי  על יקבע

 

מפקח שהקבלן פינה את אתר העבודות מכל מיני שיירים, חומרי בנין, ציוד, צריף, אישור מה ה. 
 מו באתר העבודות. בית שימוש או מבנים ארעיים שהוק

 

 השלמה.  תעודת ו. 
 

לרבות במפרטים הטכניים    מפורטים במסמכי המכרז האחרים,ו הנתונים ההמסמכים ו/א   לכ  ז. 
 יוחדים. המ

יספק הקבלן תכניות בדיעבד, שהוכנו על ידיו תוך כדי העבודה ולאחר  לאחר השלמת העבודה       ח.   
למעשה,  שבוצע  כפי  העבודה  את  המראות  ומידע  השלמתה,  השטח,  לפני  ומתחת  נוסף    מעל 

כגון: תל העבודה בעת עלה ואחזקה ש שיידרש להפ  כיסוי הצינורויד,   ת;וואי הקווים; עומק 

 ,דות ומיקום קירות, גדרות, תעלות, אבני שפהוכבלים; סוגי האדמה; סוג, מיינורות  מידות צ
 השונות; )קולטנים קרקעיות-עמודי תאורה, עמודי שילוט ותמרור; תאי בקרה למערכות התת

מחייה; וכדו' כולל אלמנטים ומערכות  צים; קטעי צן; מגופים; עות לסוגיהקרקעי-תצנרות ת );
 ודה והחפירות אשר אותרו במהלך העב

ב    יסומנו  הפרטים  במפרט כל  הנדרש  פי  על  מוסמך  מודד  ע"י  שיבוצעו  מדידות  ע"פ  תכניות 
לידי הקבלן, והם טעונים בדיקה ו בדיעבד    אישור של המפקח. הכנת תכניות המיפוי שיימסר 

על   והתעשה  דרישות  נוספותפי  בצורה    החברה  של    נחיות  ומסירתן  בדיעבד  תכניות  ,. הכנת 
אי מוקדם למתן תעודת השלמה, והקבלן לא  ת למהנדס התאגיד או למי מטעמו הן תנמסודר

מהנדס התאגיד.    יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל לשביעות רצון
עבור הכנת תכניות בדיעבד לא    .כניות בדיעבדהנתונים שבת  תבסס בין היתר עלחשבון סופי י

ותמור  בנפרד  לקבלן  העישולם  של  היחידות  במחירי  כלולה  תהיה  שבכתב תן  השונות  בודות 
  .הכמויות

ל     שתימסר  עדות  תכנית  כפ   חברה  כל  ממ"ג  שכבות  מפרט  עם  מלא  תיאום  מתואמת  י  תהיה 
 .מבא"ת לנוהל מבוסס החברה שהוכן על ידי 

 : יכלול תיק המסירה   ט.

עבודה    יומני  מס,  תמונות,  כללי  פרוטוקול  כולל  +  2,  ירהפרוטוקולים  העתקי    3  דיסקים  
וידאו     As-Madeתכניות   בדיקת לחץ  דוח +  -צילום  +  ;דיסק אישור  בדיקה    אישור חיטוי 

צרן  אחריות י  -; ונרת+ אחריות יצרן לצ  ן הצינורותדוחות שרות שדה של יצר  ;בקטריולוגית
 .תקנושהו זריםלאבי

 . החברה יאשר יידרש ע" כל מסמך  .י 

שב 48.3   העבודות  יערך  על  סופית  יקבע  שלוצעו  המכפלות  הכמויות(    סוד  )שברשימת  היחידה  מחירי 
וזה, ואולם,  בכפיפות להוראות החו של הקבלן למכרז והצעתבהתחשב בהנחה שבבכמויות שנמדדו,  

ל  כי התמורהמוסכם   ני"י החוזה עבוקבלן עפהמגיעה  כל פרטי החומרים,  ר העבודות  גם עבור  תנת 
ת ושלם של העבודה, אף אם לא  כרוכים עם ביצוע נאוגדר פרט לוואי הוהעבודה, שהם ב   האביזרים

 אחרים. נכללו פרטים אלה במפרטים, בתוכניות, ברשימת הכמויות והמחירים או במסמכי החוזה ה
 

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

 

ייבדק  החשבון  48.4  ו  הסופי  המפקח  ידי  על  תוך  ויאושר  בתיקונים(,  או  שהוגש,  )כפי  ימים    60החברה 
 )ששים ימים( ממועד הגשתו למפקח. 

 

 פיו.  אי לתבוע דבר על ה הוראת תשלום ואין הקבלן זכ אין החשבון הסופי מהוו  48.5 
 

ינה תנאי לזכאות הקבלן  למען הסר ספק, מובהר כי מילוי כל התנאים לעיל והמצאת כל המסמכים ה 48.6 
כמו כן, הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום כלשהו בגין החשבון הסופי,  החשבון הסופי.   לקבל את יתרת

תע  המזמין  מן  קיבל  כן  אם  כולן,  אלא  העבודות  על  השלמה  כלודת  את  השלים  התיקונים    ו/או 
 לעיל, לפי המאוחר.   44תעודת ההשלמה, כאמור בסע' דרשו במסגרת שנ
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דרישותיו 48.7  כל  את  ימצה  הסופי  מה  החשבון  הקבלן  של  לבוא  חברהותביעותיו  הזכות  לקבלן  ואין   ,
בחשבון  חברה  ל מפורט  ביטוי  מצאה  שלא  דרישה  או  תביעה  מלהציג בכל  מנוע  יהיה  והוא    הסופי 

 כזאת. דרישה או תביעה 
 

רשאית   48.8  המגיע  החברה  סכום  כל  סופי  תשלום  או  ביניים  תשלום  מכל  מהקבלן  לנכות  עת  באותה 
הוראות  לחברה   ומבלי  עפ"י  לאו,  אם  ובין  בחוזה  מפורשות  כזו  זכות  נזכרה  אם  בין  וזאת  החוזה, 

 ך אחרת. ע לו מהקבלן בכל דרלגבות כל סכום המגיהחברה לגרוע מזכות 
 

ופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח לערוך את החשבון  ן הסבלן את החשבו לא הגיש הק 48.9 
ם הנמצאים ברשותו, וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי  פי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכיהסו

 הקבלן, ויחייב את הקבלן.
 

ה 48.10  החשבון  אישור  )"לאחר  תעודה  המפקח  יוציא  אישורודתעסופי  ית  בה  הסת"(  שו ייגויפרט  נות  ות 
עבו כל  ביצוע  לביטחון  לשלמם  שאין  סכומים  על  ויורה  לו,  אחריות  שיש  הוצאה,  כל  תשלום  דה, 

בכל נזק ואבדן וכו'.  על פי תעודת האישור ובהתאמה ללוח התשלום, ישולמו לקבלן הכספים  ונשיאה  
 לפי העניין. ספים לחברה, הכל  לום כספים לקבלן או ישולמו כשיגיעו לו או ימנעו מתש

 

אי החוזה, ואין בהן משום ויתור  אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנ 48.11 
ל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאי לעכב ו/או לא לשלם כל סכום  על כ

 . כך לפי הוראות החוזה או הדיןשהוא, אם הוא זכאי ל
 

עים(  )תש  90החשבון הסופי יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן, בתוך  על פי  תמורה  יתרת התשלום   48.12 
 .ן הסופי על ידי המפקח והחברהימים מתום החודש בו אושר החשבו

 

וף לבדיקה חוזרת  מוסכם בזה במפורש שכל אישור לחשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח יהיה כפ 48.13 
 מפקח. שיקול דעתו של ה ולתיקון לפי

 
 מחיר סופי ותכולת מחירים  .   49

מגיעה לקבלן  התמורה הי המכרז, יראו בכל מקרה את  אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכ   49.1
הצעתו, על  זה, בהתבסס  חוזה  ביצוע  תככולל  לפי  עבור  כל העבודות, הפעולות    את התשלום המלא 

 : הלןכל האמור ל תא וזה ובין היתרח ויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לוההתחייב 
 

מכניים, עבודות לוואי וחומרי  כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים   א.
 רושים לביצוע העבודה על פי החוזה.  עזר הד

 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין.   ב.
 

 ם.  שם ושאיבת מימי גלוק הפרעות ותקלות, לרבות סי אמצעי זהירות למניעת  ג.
 

ושימואספק ד. אה  זמניות,  דרכים  טפסנות,  פיגומים,  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  שילוט  ש  מצעי 
רדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר  ותמרור, אמצעי מיגון והפ

 העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.  
 

חומריאחסנ ה. וכן ת  ושמירתם,  וציוד  ע  ם  חלקי  על  שנסתיישמירה  ובודות  אחזקתם  הגנה  מו, 
 עליהם.  

 

 מסמכים אחרים לפי החוזה.   מדידה וסימון, הכנת העתקי תוכניות או ו.
 

 י אתר העבודה וסילוק ,צנרת,פסולת מכל סוג שהוא ועודפים ממנו.  ניקו  ז.
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   ח.
 

בבדילומים  התש ט. הכרוכים  דוההוצאות  ו/או  דגימות  במבדקקת  במכווגמאות  ו/או  נים  ות 
המפקח,  ידי  על  הכרוכים  מאושרים  וההוצאות  באתר   והתשלומים  ובניסויים  בהעמסות 

להעב הוצאות  ודות,  ולרבות  כלשהן,  בדיקות  לשם  ידרשו  אשר  והמוצרים  החומרים  רבות 
 הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם. 

 

שהוכל   י. וסוג  מין  מכל  לביצועההוצאות  הנדרשות  העבודות    א  התוכניות כל  לרבות  לפי   ,
 . לוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ים והנזקים של הקבלן בקשר עם מיההוצאות, הרווח
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כוח של  לגרוע  אין באמור בסעיף זה כדי      249. ו/או המפקח לעכב, לחלט, לקזז,    החברהמכל סמכות או 
 פי כל דין.על וראות החוזה ולהוסיף סכומים כלשהם על פי ה להפחית או  

 
 תשלום מע"מ .50

ה כנגד  תשלום יעש  ה ביום ביצוע התשלום, וכללכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהי
 חשבונית מס כדין. 

 
 תייקרויותה .51

 -בחוזה זה  א.
 . ה למסמכי המכרזלפי סוג המדד שנקבע בנוסח ערבות ההצעה שצורפ –" מדד"
 .מועד האחרון להגשת הצעת הקבלןהחודש שקדם לחודש שבו חל ה  –" חודש בסיסי"
חדשים בהם בוצעה העבודה, עבורה  דש הבסיסי לבין המדדים בההפרש שבין המדד בחו  –"  תנודות במדד"

 זכאי הקבלן לתשלומי ביניים. 
 

    .תייקרותם כל ה תשול   (בהתאם לסעיף קטן )ג, כי לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה אלא מוסכם במפורש ב.

 
ל התייקרות עבור  , או פחות, לא תשלום כחדשים 18ה של התקשרות האמורה להימשך תקופכל  עבור ( 1) ג.

 דשים הראשונים .  הח 18

 
חדשים, לא תשולם כל התייקרות עבור    18עבור כל התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של    (  2)         

 הראשונים.החודשים  18

 
ו/או לפי אישור אחר  י אופציה בחוזה  ך העבודה יתארך, לפ( לעיל, אם מש1)ג()51בעבודות לפי סעיף    (   3)        

לפי סעי  18-עבר לשל המזמין, מ ובעבודות  )  23ף  חודש,  יהיה  2)ג(  חודש מעבר    18(, החודש הבסיס 
 )א( לעיל.  51להגדרתו בסעיף  

 
עורו  החודשים הראשונים חל שינוי במדד ושי  18ל אם במהלך  ( לעי3)-(1)ג()51בעבודות לפי סעיפים    (  4)        

סי, כחודש שבו חל השינוי של  חודש הבסיסי, יוגדר החודש הבסיאו יותר, מעל למדד ב  4%עלה כדי  
4% . 

 
אם בתשלומי הביניים, לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור עבודה שביצע  למרות שהקבלן    ד.

ודה שבוצעה  עבור אותה עבודה, יראו את הסכומים האמורים כתשלום עבור עבהגיש למפקח חשבון  
לן  ים פרטו להתייקרות המגיעה לקביניים הכולל את הסכומים האמורבחודש בגינו משולם תשלום ב

הסכומים   ישאו  לא  עבודה,  אותה  עבור  הסכומים  אושרו  בו  הביניים  בתשלום  אלו  סכומים  עבור 
נוספי יהאמורים הפרשי הצמדה  על  פי חשבון שהוגש  על  אי תשלומם  עקב  כלשהי  ריבית  ו/או  די  ם 

 הקבלן. 

 

רי  קבלן, יראו את יתרת התשלום, במחיה על כל תשלומי הביניים ששולמו להובהר כי שכר החוזה עול .ה
הימים האחרונים של תקופת   30פת בסיס החוזה, המגיע מהקבלן, כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקו 

, אם  העבודותביצוע    הימים האחרונים שלפני השלמת   30בדות שבוצעו בתקופת  הביצוע החוזית או ע
 תקופת הביצוע. לפי  העבודות הושלמו

 

אשר בוצעו בפיגור   בגין עבודות  , מדדבעד שינויים ב, לרבות תוספת  לן כל תוספתלא תגיע לקב ,  יובהר .ו
או במועדים אחרים  ני  על פי החוזה והמפרט הטכ הזמנים המאושר    ומעבר למועדים אשר נקבעו בלוח 

בגין חשבונות אשר הוגשו בפיגור ושלא    תוספת פיגורים קבלןלא תגיע ל  כמו כן,   .הנקובים בחוזה זה
 . הי החוזעל פ
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 וערבות לתקופת האחריות/הבדק  ערבות לקיום החוזה .52

  ערבות  ,חוזהחתימת המועד    דעציא הקבלן לחברה,  ו על פי החוזה, ימית יו להבטחת מילוי התחייבו 52.1 
  אלףעשרים וחמישה  ]במילים: מאה    ₪  125,000סך של  בלתי מותנית צמודת מדד במקורית  בנקאית  

ט' ,  [₪ בנוסח    נספח  זה,  בתוקף עד לתום תקופת  הערבות  תהא    לחוזה.  'נספח אהמצורף כלחוזה 
 החוזה, בתוספת חודשיים.  

 

תשלום ההוצאות  השאר, להבטחת  בין  ר לעיל, תהא,  די הקבלן לחברה, כאמוכל ערבות שתימסר על י
 : והנזקים כמפורט להלן

 

מילוי תנאי   יעקב או בקשר עם כל הפרה או א   לחברה   םלהיגרל נזק או הפסד העלול  כ 52.1.1
 , לרבות בתקופת הבדק/האחריות. מתנאי החוזה כלשהו

 

ל 52.1.2 עלולה  והתשלומים שהחברה  או להתחייב בהםכל ההוצאות  או לשלם   בקשר  הוציא 
  רך כל שהיא רה בדוהקשו  ה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בהחוזעם  

   .הקבלןל למעשה או למחדל שלביצוע העבודות או 
 

ובדק   52.1.3 שיפוצים  השלמות,  תיקונים,  הוצאות,  חלק    ,העבודותשל  כל  כל  אשר או  מהן, 
 . לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשתהחברה 

 

  אחת אומקצתו, בפעם    ת את סכום הערבות כולו או ה החברה רשאית לגבותהי   בכל מקרה כאמור  52.2 
ב הקבלן להשלים מיד  , חייכלשהו  מהערבות סכום  זכותה לגבותהשתמשה החברה ב.  במספר פעמים

לסכום הערבות  סכום  בז  את  ניתנת  כן,  הקבלן  עשה  לא  לח  אתהמקורי.  חוזרת  בלתי  ברה  הוראה 
לנכות מתוך התשלומי  לגבות ו/או מסיבה   גיעיםם המו/או  זה    אחרת כלשהי   לקבלן בהתאם לחוזה 

ה לסכום  ולהחזיקו  שווה  מהערבות  שגבתה  בידהי כפסכום  יהא  .  קדון  זה  סכום  הערבות  דין  כדין 
 . ר לעילכנזכ

 

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד.  52.3 
 

 דעת החברה לבנק. י הוהערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"  52.4 
 

יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכ על ידי החברה,הקבלן  בין אם בשל    ל עת שיידרש לעשות כן 
סירב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית,  החברה, או בשל כל סיבה אחרת.     הארכת החוזה על ידי

 או עפ"י כל דין. ה ו/זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י החוז יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל
 

בל 52.5  יתרה  כל  או  החוזה  לקיום  לאהערבות  רק  לקבלן  ישוחררו  שלה,  מחולטת  יתרת  תי  תשלום  חר 
חיסול כל תביעותיו, בנוסח המצורף כנספח  ר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על  החוזה לקבלן, לאח

לחברה  המציא  שהקבלן  לאחר  וכן  התנאים   יג',  כל  את  וקיים  המסמכים  כל  בחוזה,  הקב  את  ועים 
 לרבות במפרט הטכני.  

 

מכללי  52.6  לגרוע  למבלי  כתנאי  לעיל,  האמור  הערבותות  לחבר  שחרור  ימסור  הקבלן  החוזה,  ה  לקיום 
  ערבות   ל התחייבויותיו לתקופת האחריות על פי חוזה זה, שתהאערבות בדק/ערבות טיב להבטחת כ

)כולל מע"מ( שבוצעו  ך היקף העבודות  מס  5%בשיעור של  בלתי מותנית צמודת מדד  מקורית  בנקאית  
הערבות      "(.ערבות הבדק)להלן: "לחוזה    'נספח אחוזה, בנוסח המצורף כעל ידי הקבלן במסגרת ה 

 ף למשך כל תקופת הבדק בקשר לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י הוראות חוזה זה. תהא בתוק
 

 ם. ייבישינויים המחו יחולו על ערבות הבדק בהוראות סעיף זה  52.7 
 

ו/או    החברה בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה  הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי 52.8 
מן הערבויות שיהיו בידה באותה    רשאית להאריך את תוקפן של איזו  מחדל של הקבלן, תהא החברה

 ה.  ים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלעת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכ
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 הפרות ופיצויים  -פרק ט'  .   53

הצדדים     53.1 בין  המפורטמוסכם  המועדים  כוללים  כי  זה,  נספחיו,  בחוזה  השאר,  בין  תנאים ,    הינם 
ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית    עיקריים

שקל לכל יום של    2,000אש בסך של  בועים מראת החברה בפיצויים מוסכמים וק  של החוזה המזכה
 איחור. 

 

יוגימים  30תקופה של    לאמור יעלה ע אם האיחור ה 53.2   חברה ם ל לשל  דל סכום הפיצויים שעל הקבלן, 
 . נ"לתקופה האיחור מעבר ל של לכל יום  ש"ח  4,000לסך של 

 

אלה 53.3 מהמדד    יםצמוד  יויה  סכומים  הידועלמדד  חוזה  הבסיסי  חתימת  ועד    במועד  שיהא  זה  למדד 
 בפועל.  םמידוע במועד תשלו

 

בסעי  אין 53.4 זהבאמור  לפיגורים  משום   ף  החברה  של  תהיה הסכמה  והחברה  לתבוע    רשאית  הנ"ל 
סמ יותרהקבלן  גבוהים  בסעיף  כומים  הנקובים  בסכומים   מהסכומים  נזקים  לה  ויגרמו  במידה  זה 

 . גבוהים יותר
 

  45,  39-42,  36,  35,  25,  23,  15-18  כי הסעיפים    ן הצדדיםמוסכם ביולהלן  מבלי לגרוע מהאמור לעיל   53.5
ל החוזה המזכה את  ל  אחד מהם תחשב כהפרה יסודית שנם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כיה

שקל כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע    150,000ראש בסך  מבפיצויים מוסכמים וקבועים    החברה
שיבמ למדד  ועד  זה  חוזה  חתימת  ידוע  ועד  בפוהא  התשלום  לגרוע     על.בעת  כדי  לעיל  באמור  אין 

ה  של  בנסיב מהיותה  זה,  בחוזה  אחר  סעיף  כל  של  ההסכפרה  של  יסודית  הפרה  העניין,  אשר  ות  ם, 
 י החוזה ולפי כל דין. תזכה את החברה בסעדים לפ

 

י חוזה  יותיו לפאם לא ימלא הקבלן אחר התחייבו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי 53.6 
ו במעשה  אם  מקצתן,  או  כולן  החבזה,  רשאית  במחדל,  האם  העבודה  את  לבצע  ידי  רה  על  אמורה 

 בלן.  וצאות הכרוכות בכך תחולנה על הקלן אחר או בכל דרך אחרת, וכל ההקב
 

רשאית   53.7  תהיה  סכומי  החברה  את  האמוריםלחלט  והפיצויים  הערבות    עיףבס ההוצאות  מן  זה 
  ם לגבות שאיתמכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רסכומים אלה    או לנכותהבנקאית ו/

תבמהקבלן   אחרת.  דרך  אין  כל  הניכויים  או  הפיצויים  הקבלן   בושלום  שחרור  משום  כשלעצמו 
 .ןחוזה ולפי כל די ההתחייבות אחרת לפי  מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מכל 

 
ב 53.8  מהאמור  לגרוע  יחשב  53.2-ו  53.1סעיפים  מבלי  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם  ו  לעיל 

ים לה על פי חוזה זה ועל  חברה בכל הסעדים והתרופות המוקנכהפרה יסודית של החוזה ויזכו את ה
 דין : פי כל 

 

י נכסי  הקבלן, כולם  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגב .א
ו חלקם  אאו  הופסקו  העיקול  לא  האמורה  הפעולה  הוסרוו  תוך  ל  או  ממועד יום     30חלוטין 

 ביצועם. 
 

חלקם, כונס נכסים זמני    אולן, כולם את פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבהוגשה נגד הקבלן התר .ב
של הקבלן שהוא  או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, במקרה  

ו  נגדצא ה לפירוק או שהוטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשידו החל תאגיד נתקבלה על 
לקם, או שיזם פנה לנושיו  או לסידור עם נושיו, כולם או ח  צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה

י או למען  אורכה  סעיף    קבל  פי  על  איתם  הסדר  למען  או  )נוסח  233פשרה  החברות    לפקודת 
 . 1983  -התשמ"ג  חדש(,

 

מת חוזה  יחת קבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני  הרה כלשהי של ההצרר כי  אם יתב .ג
 חוזה זה. לחתום על   החברהשפיע על החלטת זה עובדה שהיה בה כדי לה

 

של   .ד דעתה  להנחת  או  כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה  החברההוכח  ביצועו,  את  או הפסיק   ,
 .ת סיומן במועד הקבועאהמבטיח  דעת המפקח בביצוע העבודות בקצבשאינו מתקדם ל

 

חד, מענק, או  אחר מטעמו נתן או הציע  שו   ן או אדםכי הקבל  החברההוכח להנחת דעתה של   .ה
 במכרז ו/או בקשר לחוזה  זה או ביצועו.  ה הזכייקשר עם טובת הנאה כלשהי ב
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מעסיההקבלן   .ו או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  משנהסב  קבלן  בלי  ק  העבודה    בביצוע 
 . חברההסכמת ה

 

  7מהלך ביצועה ואינו מציית תוך    כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או שהוא מפסיק את .ז
 ביצוע העבודה. להמשיך ב להתחיל אום להוראה בכתב מהמפקח ימי

 

 . כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה .ח
 

הק ט. אין  התחייבות  איננו  בלן  כאשר  כלשמהותי ממלא  זה  הי  ת  חוזה  פי  על  מהתחייבויותיו 
שיקול דעתה הבלעדי  י החברה, לפי  במועד שנקבע לכך על ידואיננו מתקן את ההפרה   בהתאם

 בכתב שניתנה לקבלן בעניין זה. דעה בהו של החברה
 

זה  המוקנים לה על פי חוזה  זכאית לכל סעד ותרופה    החברההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא   53.9
חזרה    ת החוזה, לקבל זכאית לבטל א  החברהכלליות האמור לעיל תהא  ן ומבלי לגרוע מ יפי כל ד ועל  

ששול הסכומים  נושאאת  כשהם  לקבלן   שולמו,  אם  ריבית  מו,  בגובה  ריבית  המקסימלית    חשבים 
,  לחברהומים בפועל  הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבות ממועד התשלום לקבלן, ועד למועד השבת הסכ

ידו  לדרוש את סי ת ביצוע  , ובמקרה של ביטול החוזה קודם להשלמשל  הקבלן מאתר העבודהלוק 
יצויים על הפרת החוזה ולחלט  מצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פהעבודה להשלים את ביצועה בא

 . הערבות הבנקאיתאת 
 

 "(.ביטולהודעת " :כתב  )להלןעה על כך בלקבלן הוד  החברהלבטל את החוזה תיתן   החברההחליטה  53.10
 

אתר  הקבלן לא יעכב את פינוי     ר העבודה.עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מידית את את 53.11
ו/ או טע הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל זכות     נה כלשהי שיש לו.העבודה בגין תביעה 

 .ןעיכבו 
 

דו, עד למועד  וצעה על יבודה שבעה   ייהא הקבלן זכאי לקבל את שוו עם קבלת החזקה באתר העבודה   53.12
וזא המפקח,  קביעת  לפי  הביטול  וכלהודעת  הפיצויים  בניכוי  המג   ת  אחר  פי  סכום  על  מהקבלן  יע 

זה חוזה  העבודה    החברההחליטה    .הוראות  את  ולהשלים  העבודה  באתר  החזקה  את  לתפוס 
הוצאות  לבנוסף    ודה על חשבון הקבלן, והוא ישא,באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות השלמת העב

 ימון ותקורה. מהן כתמורה להוצאות משרדיות מ 17%האמורות, בתוספת 
 

המפקח   את  החברה תפסה   53.13  כך  על  יודיע  העבודה,  ויציין    אתר  בכתב,  את    לקבלן  הערך    בהודעה 
פירוט ואת  העבודה,  אתר  תפיסת  למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  הציוד    המשוער  החומרים, 

 בודה אותה שעה. באתר הע והמתקנים שהיו
 

ויהיו    החברהתפסה   53.14  פקח בכל עת שהיא  נים, רשאי המבו חומרים, ציוד או מתקאת אתר העבודה, 
ם  הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם  כתב לסלק מאתר העבודה את החומרי לדרוש מהקבלן ב

מאתר העבודה    ן, לסלקם, על חשבון הקבלהחברהים רשאית  ימ   15לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  
מן האמור    וענזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגריראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל  לכל מקום ש 
תהא   למכרם  להשתמ  רשאית  החברהלעיל  או  העבודה,  הקבלן  של  ובמתקנים  בציוד  בחומרים,  ש 

 . מאת הקבלןולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה 
 

לאמור          לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף       -עבודה  תפס אתר הנ 53.15 
 . להלן 53.16בסעיף קטן 

 

הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד    בודה, זכאיאת אתר הע   החברהתפסה   53.16 
ע כפי שהוערכו  אתר העבודה,  לפ לסיום תפיסת  ידי המפקח  לת  53.13סעיף קטן    יל  עבוכן  ור  שלום 

באת שנתפסו  והמתקנים  הציוד  וש  רהחומרים,  יהעבודה  על  או  החברהדי  נמכרו  דמי   ,    לתשלום 
ובמתקניםבשימוש   כ  ציוד  השנתפסו  כל  אמור,   בניכוי  המפקח,  שיקבע  והערך  השווי  לפי  כל 

  ו/או עקבעל ידי הקבלן    עקב הפרת החוזה  לחברההנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו     ההוצאות,
 . החברהע העבודה, כפי שיוערכו על ידי הצורך להשלים את ביצו

 

 לא לגרוע מהן. לפי כל דין ולפי החוזה ו  החברהיף על זכויות הוראות סעיף זה באות להוס  53.17 
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 שונות   -פרק י'  
  זכויות יוצרים .   54

, אשר תהא  לחברהה  ינהי בלן תופקנה על ידי הקכל התוכניות שתסזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות ב
  לחברה דה ימסור הקבלן  עם סיום העבו   י שיקול דעתה הבלעדי.רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפ

 כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל.  םהאוריגינלייהשרטוט    תויונגילאת כל 
 

 

 מויותשימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומית וכ .55

  דיו.  במידה וניתן הדבר, רושים לביצוע העבודה ולשימוש עובבונו את המים הדפק על חשהקבלן יס  55.1
לנק  להתחבר  הקבלן  מקו יורשה  מוצא  בתנודת  וזאת  החברה  של  מים  אספקת  שעוני  וי  שיתקין  אי 

זאת   וכל  הדרושים  מדידה  הסידורים  כל  את  הוא,  חשבונו  על  יעשה,  הקבלן  המפקח.   באישור 
ה למקום  המים  כגוןלהעברת  בהם,  הפעלת שימוש  מיכלים    משאבות,  :   מיכלים,  צינורות,  הנחת 

ירי  ים ובהובלתם, הנקובים יכללו במחהמכל ההוצאות הקשורות באספקת  וכו'.    רזרביים, מכוניות 
    ולא ישולמו בנפרד. היחידה הנקובים בכתב כמויות

 
 
 

 אספקת חשמל  55.2

העבודו לביצוע  הדרוש  החשמל  את  חשבונו  על  יספק  גנרהקבלן  דיזל  הפעלת  ידי  על  ו/או  ת  טורים 
העבו לאתר  בשכנות  הנמצאים  חשמל  לקווי  הסיהתחברות  כל  את  ויעשה  :   דה  כגון  קבלת  דורים 

 זאת באישור המפקח.  אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל
בכתב   הנקובים  היחידות  במחירי  יכללו  לעיל,  כאמור  חשמל,  באספקת  הקשורות  ההוצאות  כל 

 בנפרד.  כמויות ולא ישולמו
 
 

 יומית )רג'י(תשלומי עבודה   55.3

  בודותיים ו/או התוספות בעבודה יומית )עהמפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינו 55.3.1
בכתב ותכתב ביומן העבודה על ידי המפקח. אין הקבלן רשאי    ןרג'י(.  הוראות המפקח תינת

העבוד שיטת  כאמור.   כתובה  הוראה  לו  שניתנה  בלא  יומית  עבודה  ידי  לבצע  על  תיקבע  ה 
זה לניהול העבודה,  ולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי חוזה  המפקח, א

 אלה. ות החוזה יחולו גם על עבודות  עניין אחר הקשור בעבודה והוראלכל  לטיב העבודה או
 

כל   55.3.2 אחר  ימלא  הקבלן  כי  בזה  מובהר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  ספק  הסר  למען 
דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו ו/או מטעמו  

ה צבביצוע  פסילת  בדבר  או  היומית,  מעבודה  לפי  יוד  הכל  היומית.   העבודה  בביצוע  לשמש 
המפקח. של  דעתו  וכל  הקבל   שיקול  חשבונו  על  כאמור,  והציוד,  המועסק  את  יחליף  ן 

 ההוצאות, הנובעות מהחלפה כזו, תחולנה עליו. 
 

המפקח.    55.3.3 ידי  על  היומית  העבודה  מחירי  ייקבעו  כמויות,  בכתב  מתאימים  ערכים  בהעדר 
הנוגעים ישירות לעניין.  המחירונים הנזכרים בסעיף קטן    לויותבהתבסס על כל המחירים והע

כוללים לאתר   זה  ופועלים  ציוד  הבאת  הוצאות,  רווח,  לרבות  הקבלן,  של  שהיא  הוצאה  כל 
 העבודה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחר. 

 

שהוטלה   55.3.4 העבודה  וסוג  לתפקידם  בהתאם  יהיה  יומית,  בעבודה  המועסקים  הפועלים,  סיווג 
תן  הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינוע.   עליהם לביצ

 לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. 
 

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות   55.4
לתש העבודה  כמויות  החוזה.   לפי  התחייבויותיו  במילוי  למעשה  לבצע  הקבלן  י שעל  לפי  לום  יקבעו 

 ביצוע בפועל. 
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 מדידת כמויות העבודה למדידה 55.5 

שהוסכם   55.5.1 שינויים,  פקודת  פי  על  עבודות  וכן  למדידה  העבודה  על  תחולנה  זה  סעיף  הוראות 
 במפורש כי תימדדנה. 

 

תיערך   55.5.2 כי  העבודה,  משלבי  שלב  בכל  ו/או  בסיומה  העבודה,  במהלך  לדרוש  רשאי  המפקח 
 ודה שבוצעו על ידי הקבלן. ת העב מדידה של כמויו

 

מדידות 55.5.3 סמך  על  תקבענה  העבודה  סמך ש  כמויות  על  ו/או  והקבלן  המפקח  ידי  על  תעשינה 
המפורטת   לשיטה  בהתאם  המפקח.   ידי  על  ויאושרו  הקבלן  ידי  על  שיוגשו  כמויות  חישובי 

ות  מיוחד במפרט הכללי, הכל לפי העניין.  כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות  
 לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 

 

כללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות כשהיא  ה  אם לא צויין אחרת במפרט 55.5.4
גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה  

 ם.נפרדיכולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים  
 

כוו  55.5.5 על  לקבלן  המפקח  יודיע  המפקח,  ידי  על  מדידות  ביצוע  המועד  נתלפני  ועל  כן  לעשות  ו 
הרצוי לו.  הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור  
למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים  

   בקשר לכך. 

 וזקיז 56

וב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע  ח ל  רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כ  החברה
דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה  כל  לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי  

הקבלן    כאמור, תשלח לקבלן.  זוז,ע הקילגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הודעה על ביצו  החברהשל  
 . בודותקשר עם ביצוע העב  יןזמהממוותר בזאת על זכות הקיזוז מול 

 
   החברה ביצוע על ידי  . 57

מלבצעה,  נמנע והוא  כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה    57.1
ע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה  ואשר נמנ  החברהאו  ו/פקח  מוהוראות אשר קיבל מאת ה 

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות  עצמה או באמצעות אחריםן, בעצרשאית לב  החברהזה, תהיה  
 . אחרים לפי החוזה או הדין

 

נגרמו לה    בהוצאות אשר  57.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן    החברה 57.2
  ותקורה   שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון    17%הוראות, בתוספת    בביצוע כל אותן התחייבויות או

ני  על יוצמדו    קיזוז/יכוידי  כאמור  הקיזוז  או  החיוב  בחישוב  אחרת.  דרך  בכל  או  החוזה  משכר 
או   החיוב  ביצוע  ביום  ידוע  היה  אשר  האחרון  המדד  שבין  ביחס  הכפלתן  ידי  על  למדד  ההוצאות 

דוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או  מדד האחרון אשר היה יההקיזוז לבין  
 . החברהקבלן כאמור לעיל על ידי נה לתיהוראה שנ

 

מתן התראה של  לפני    57.1לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן    החברה   57.3
 ימים לקבלן.  7

 

לגבות את  הסכומים   החברה ייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתח   57.4
 רך אחרת. ד מן הקבלן בכל  וריםמהא

 
  סיכול המשך ביצוע העבודות .58

שהוא   58.1  זמן  בכל  יתגלה  אוכי  אם  כולה  העבודה  בביצוע  להמשיך  אפשרות  כוח    מקצתה אין  מפאת 
סיבה או  עליון,   על  כל  ולחברה שליטה  לקבלן  שאין  והחברה תהיה אחרת  לחברה  יפנה הקבלן   יה, 

הבלעדי דעתה  שיקול  לפי  לקבלחלטוהמו   רשאית,  לתת  כי,  בכתב  אישור  אין  ן  אפשרות   אמנם 
החברה בכל הנוגע לאי המשך   , והקבלן ימלא אחר הוראותהאו מקצת  הלהמשיך בביצוע העבודה כול 

 . קוםוחומרים הנמצאים במ ביצוע העבודה כאמור, ובכל הנוגע לסילוק ציוד
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במקרה 58.2  לקבלן  שישולם  ביצוע   הסכום  המשך  אפשרות  אי  סעיף עבוד השל  לפי  ערך    יהיה  58.1 ה 
האמור האישור  מתן  לתאריך  עד  בפועל  שבוצעה  ולש,  העבודה  למחירים  בהצעת  עורים  יבהתאם 

 לעיל. 43וכאמור בסעיף  ובפקודות השינוייםהקבלן למכרז, 
 

וסילוק    יהווהלעיל הוא    58.2תשלום הסכום כאמור בסעיף   58.3  כל תביעותמלא  כלפי    הקבלן   סופי של 
לפי  ללכו   ,ההחבר כאמורתביעות  שנגרמו  מיוחדות  הוצאות  עבור  ותביעות  יהיה  ל ו ,צויים  לא  קבלן 

 . לביצוע העבודותשהם בנוגע  נגד החברה מכל מין וסוג ותכל תביעה תביע (על  והוא מוותר) תהיינה
 

  םואו מקצתם ממק כולם  ם,לא סילקסלק ציוד ו/או מתקני עבודה, והקבלן  הורתה החברה לקבלן ל 58.4 
רשאית החברה לבצע  ,  58.1להוראות החברה לפי סעיף  בהתאם  יצע פעולה אחרת  שלא ב  בודה אוהע

על  האמורות  הפעולות  או   את  בעצמה  הקבלן,  אחרת חשבון  דרך  בהוצאות    ,בכל  ישא  והקבלן 
 . כהוצאה משרדית שייחשבואחוזים( )שבעה עשר   17%הכרוכות בכך בתוספת 

 
 טיות וארכות  ת, סושימוש בזכוי  -שימוש או אי  .59

אין    -כללבאו  ו/מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים    החברההימנעות       59.1
  בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו

 ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.  
 

מצד     59.2 ה/ו החברה  הסכמה  מת או  לסטות  תהיה  מפקח  לא  מסוים  במקרה  זה  חוזה  ולא  תנאי  קדים 
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. 

 

ידי      59.3 על  פיו  על  שניתנו  להוראות  או  החוזה  לתנאי  וארכה  ויתור  יפגעו    החברהכל  לא  מטעמה  או 
בלן,  ד הקצמ  יוםקולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי    החברה  בזכויותיה של

 על זכות מזכויותיה.  החברהו כויתור מצד ולא יחשב

 שינוי  החוזה     . 60

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהא  
 לא אם נעשה בדרך האמורה. מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי א 

 החוזה  סיום . 61

יום לקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה    20ם בהודעה מראש של  ה זה לידי סיוחוז  ארשאית להבי תהא   החברה
כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות עבודה שבוצעו    ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,

   מפורטים בחוזה זה.ה, על פי התנאים על ידו בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור

 מיצוי ההתקשרות    . 62
  החברה וזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי  חי  הצדדים כי תנאבין    מוסכם

הסכמים   מצגים,  הצהרות,  פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  פה,  ולא  בעל  או  בכתב  התחייבויות, 
 ר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. שאינם נכללים בחוזה זה ואש

 
 סמכות שיפוט . 63

  -מעלות  בים  כלבתי המשפט המוסמאך ורק  ן הנובעים מחוזה זה תהא  גבי כל דבר ועניי ל   סמכות השיפוט
 בלבד.    תרשיחא

 
 הודעות   . 64

במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה  במסירה אישית או  הודעות הצדדים תהיינה  
למשרד  שעות ממסירתה    72  ךתיחשב כאילו הגיעה לנמען בתובמכתב רשום  תישלח לפי הכתובות הנ"ל  ש

 הדואר. 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 _____________ ___                      __         __________ _________ 

 החברה                                  הקבלן                                    
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 אישור עו"ד
 
 

הח"מ  של   _____________________________ __ ____   ו"ד ע   ___ _______________________  אני 
ל  ע חתמו בפני    ____________  ( מאשר בזה כי ביום"הקבלן"  )להלן:  _____________________________

ה"ה זה  הקבלן    ________________________   חוזה  אצל  כי  הקבלן,  וכל בשם  ההחלטות  כל  נתקבלו 
להתקשרות והקבלן על פי חוזה זה וכי    ןפי כל די הקבלן ועל    של  תהאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדו

 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן. 
 

                                                                                                              _________________ 
 עו"ד                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

55 

 
 'אנספח 

 
 

 לכבוד
 מ "מעיינות זיו בע

 קניון כוכב הצפון 
 דרך האלוף עוזי נרקיס 

 מעלות תרשיחא 
 

 .              בנקאית מספר                     ערבותהנדון: 
 
 

ב פי  ___על  "_ קשת  )להלן:   ____________ מזהה  מס'  אנו  המבקשים________________________   )"
כל סכום עד לסך ________ ₪ )במילים: _________ ₪( בתוספת הפרשי הצמדה    קערבים בזה כלפיכם לסילו

 4/2022מס'  בקשר עם מכרז  "(,  הפרשי הצמדהכמפורט להלן )להלן: "  למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות קו סניקה ראשי בכפר ורדיםוג  רשד

 במסגרתו.  
 

לת  ימים מיום קב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  
עליכ  ינו,דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אל  להטיל  או  ל ם לבסס או  מבלי  דרישתכם בתהליך כלשהו  נמק את 

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
ב   לומואתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תש  במספר דרישות, שכל אחת מהן    פעם אחת אושל הסכום הנ"ל 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
 

 במכתבנו זה: 

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

 כדלקמן:שבו הפרשי הצמדה יחו

"( כי המדד המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: " מתוך המדד  אם יתברר
חודש   בגין  המדד  לעומת  עלה  ביום  ספטמבר  החדש  היינו  15.10.22שפורסם  "  נקודות  107.0,  המדד  )להלן: 

מחולק ישתכם הנ"ל  ר המצוין בד  סכום הקרןהחדש ב  הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  "( יהיוהיסודי
 במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ועד בכלל._____________  ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. ________ _______   דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 וטלת.ב זו בטלה ומערבותנו   _____________  לאחר יום 
 

 ת זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבו
 

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

 בכבוד רב,
 

 בנק _______________ 
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 נספח ב'

 מיוחדים לביטוחי הקבלן תנאים
 

להח .1 הקבלן  כל  ז על  את  בתוקף  זה,  בקשר    דרשיםנההביטוחים  יק  חוזה  נשוא  העבודות  כל   עם  במשך 
יהיה   בה  בתוקף  חוזההתקופה  אתזה  זאת,  עם  הקבלן    יביטוח  .  על  המוצר  וחבות  מקצועית  אחריות 

 בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. להחזיק 

ביטו ביטוחי הקב  .2 בנספח אישור  הנערכים המפורטים  יחלן  להלן,  ויתורי הקבלן  כל  כללו  תחלוף  זכות    על 
ו/או  החברה    של  הו/או כל אדם אחר הבא בשמ)שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה, מנהליה, עובדיה  

בביצוע העבודותמטעמ הקשורים  והיועצים  כל הקבלנים, המתכננים,  כלפי  וכן  בדבה,  ובלבד שהאמור  ר  , 
 זדון. ב ת אדם שגרם לנזקב הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטו

האחריות הנערכות על ידי הקבלן והמפורטים בנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן להלן    ביטוחייסות  לפו .3
עובדיה   ו/או  מנהליה  ו/או  החברה  את  לשפות  יורחבו  המוצר(  וחבות  מקצועית  אחריות  ביטוח  )למעט 

ר  רד עבוו בנפכ כאילו נער  ראו את הביטוחים יהעניין לסעיף "אחריות צולבת" על פיו    ותהיינה כפופות על פי
 כל אחד מיחידי המבוטח. 

המוצר,   .4 וחבות  מקצועית  אחריות  ביטוח  פוליסות  כי  הקבלן  מתחייב  ולהלן  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
גילוי של   )סעיפים    6תכלולנה בין היתר תקופת  לאישור עריכת    3-ו  2חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 

 ביטוחי הקבלן(. 

וובנ .5 לעיל  לאמור  לגרועסף  להחזיק    יטוחבי  את  ממנו,  מבלי  הקבלן  על  המוצר,  וחבות  מקצועית  אחריות 
. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

ך. במקרה  כף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מתהווה הפרה של הוראות חוזה זה ע"י הקבלן )א
 שלהלן.  30לא חייבת( לנהוג כמפורט בס"ק ת )אך רשאי  ההחברה תהייכאמור 

מתחייב   .6 הקבלן,  לביטוחי  כלשהם  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  הקבלן  ולדעת  היה 
ור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים  הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמ 

סעיף  אכ ייכלל  ויתורמור  זכ  בדבר  הויתור  ות התח על  אולם  עובדיה,  ו/או  מנהליה  ו/או  החברה  כלפי  לוף 
 . כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

ו/או   .7 נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי  לעניין ביטוח חבויות 
עובדיו   ו/או  מנהליו  ו/או  הקבלן  לסעיףומחדלי  בכפוף  צו  זאת  עללאחריות  י  בת  הביטוחים  פיו  את  ראו 

 כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

וכי  י החברה  נערך על ידאשר  לכל בטוח    מים קודינם  ה   ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי .8
הקבלן   כל    ים מוותרמבטחי  או  טע על  ביטוח נה  שיתוף  בדבר  החברה,דרישה  א   י  טענה  כל  זכות  לרבות  ו 

החברה  כלפי    "ביטוח כפל"טענה של  . לרבות כל  1981  -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א    59בסעיף  רטים  והמפ
 יה. וכלפי מבטח

תנאי   .9 יכללו  הקבלן  ביטוחי  עריכת  אישור  נספח  לרבות  זה  נספח  דרישות  פי  על  הנערכים  הקבלן  ביטוחי 
ופת הביטוח,  משך תקרעה בלאו לשנות /צמצם את היקפם ולש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או מפור

( יום מראש על כוונתו  60אלא אם כן תישלח לחברה, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, לפחות שישים )
זאת. תוקף    לעשות  יהיה  לא  ו/או  וכי  ו/או  לביטול  לרעהלצמצום  לגבי     לשינוי  לא    ההחברשכאלו  אם 

 .הע ההוד שליחתממועד הימים  60 הודעה כאמור ובטרם חלוף  נשלחה
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וע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או  לי לגרמב .10
יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה   חלק ממנו 

בי בהתאפוליסות  לרבות  זה  בחוזה  למפורט  בהתאם  ולסכומי  םטוח  הנדרשים  לתנאים    עריכת   אישורבם 
ביטוחי הקבלן. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה בגין העבודות  
ו/או לפצות את   יהיה אחראי לשפות  והוא  ידי קבלן משנה  על  יבוצעו  עבודות אשר  זה לרבות  נשוא חוזה 

על ידי קבלן המשנה,    שבוצעו ודות  ב ין, עקב העבמישרין ובעקיפ  ,ברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לההח
 בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

מהאמור   .11 לגרוע  מיידי    בחוזה מבלי  באופן  לפנות  הקבלן  מתחייב  ביטוח  מקרה  קרות  בעת  כי  מוסכם  זה 
לבדיקת  לאתר    דיחוי  ח יגיע ללא נציג חברת הבטו  ירוע ולדאוג כ יח ולהודיע לה על קרות האלחברת הבטו

הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו  
 . כל מידע שידרוש

ת המצב לקדמותו מייד לאחר  הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבבנוסף לאמור לעיל,   .12
הא  פסו  רועיקרות  פינוי  והריסותלרבות  יהקבל  .לת  המצב    שאין  להשבת  שתידרשנה  ההוצאות  בכל 

בגין  )במידה ותשלם(  חברת הביטוח  לה  שתשלם    תגמולי הביטוחעביר אל הקבלן את  ת  חברה לקדמותו וה
אות מעבר לסכום האמור שיועבר  שא בכל ההוציהנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן י

 ור. לן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמלקב  תבייח ה יתהילא  ברהח רת הבטוח וכי הבעל ידי ח

, בגין נזקי רכוש,  עבודות קבלניותביטוח  ל  הפוליסהתגמולי הביטוח לפי  בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי   .13
ין  ילענ   כלול הוראה מתאימהתהביטוח    סתפולי.  בכתב למבטח  ה אחרתתא הורי , אלא אם ה לחברה  ישולמו

הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או    ליסתפולפי  כוסה  מעצמו נזק ההקבלן ב . תיקן  הז
מה קיבל  שניזוקה,    חברהשטרם  העבודה  עבור  למבטח    חברהה   מתחייבת  תשלום  תשלום  להורות  על 

 האבדן או הנזק.  הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום  תגמולי הביטוח לידי

כי  ומבלי לגרוע מהאמור בח .14 זה מוסכם  ת, על הקבלן מוטלת החובה לפעול  לעבודונזק    לבכל מקרה שזה 
 בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או החברה ו/או המפקח. 

מלא בגין כל נזק  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה באופן   .15
מנהליו  ו/או    הקבלןהפוליסות על ידי  מ   מינאי  אי מתנתבע מהפרת  יסוי ביטוחי הנוכ אשר ייגרם לה עקב אי  

 ו/או העובדים המועסקים על ידו. 

כי   .16 בזה  מצד  מוסכם  פניה  או  דרישה  בכל  צורך  ההחברהללא  מתחייב  לידי    קבלן,  את להמציא    החברה 
נספח  ב  המצורף  חי הקבלןואישור ביט נוסח  לחוזה זה ול  42.4בסעיף  אמור  בהתאם ל  חי הקבלן טויאישור ב 

 כדין על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(. א חתוםכשהו 1ב' 

את .17 החברה,  לידי  להמציא  הקבלן  מתחייב  החברה,  מצד  פניה  או  דרישה  בכל  צורך  ללא  כי  בזה    מוסכם 
  -חוזה זה ולנוסח "פטור מאחריות  ל  42.5מכתב ההצהרה לפטור מאחריות המזמין בהתאם לאמור בסעיף  

 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. "2"ב' נספח כזה ומסומן , המצורף לחוזה "הצהרה

ביטוח .18 "אישור  שהמצאת  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלןהקבלן  מאחריות  "  י  "פטור  נספח  הצהרה"    –לרבות 
מתלה   ו הינ  ,כאמור העבודות  יםומקד  תנאי  ביצוע  ציוד  לתחילת  הכנסת  העבודות     ו/או  לאתרי  כלשהו 

ת ו/או הכנסת ציוד כאמור במקרה שהאישור  העבודויצוע  בבלן תחילת  אית למנוע מן הקכוהחברה תהייה ז
 כשהוא חתום על ידי החברה המבטחת )נוסח מקורי(, לא הומצא במועד הנ"ל. 

בבדיקתו .19 ו/או  המצאתו  באי  ו/או  הקבלן  ביטוחי  אישור  בהמצאת  אין  כי  במפורש  בזה  אי    מוסכם  ו/או 
היקפם או היעדרם ו/או כדי    תוקפם, יבם,  טחי הקבלן,  התאמתם של ביטו  רבדיקתו, כדי להוות אישור בדב

 לגרוע מאחריותו של הקבלן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה. 

לעי .20 הנקוב  במועד  הקבלן  ביטוחי  עריכת  אישור  המצאת  אי  כי  מובהר  ספק  הסר  תפגע  למען  לא  ל, 
על הקבלן  ח-בהתחייבויות  ומופי  לרבות  זה,  לפגוע  זה  האמוכלליובבלי  על  ת  שחל  תשלום  כל  לביצוע  ר, 
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עבודות   ביצוע  יימנעו ממנו  גם אם  זה,  חוזה  פי  על  כל התחייבויותיו  לקיים את  מתחייב  והקבלן  הקבלן, 
 ו/או הכנסת ציוד לאתר העבודות, בשל אי הצגת האישור החתום במועד.  

הביטוחיםב .21 בעריכת  אין  כי  מובהר  זה  הקב  הקשר  ידי  על  לצמהנ"ל  כדי  או  צלן  כלשהי  לגרוע  ם  בצורה 
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי   .22
וחי  ט לאישור בי  1טוח העבודות פרק א' בסעיף  עבורו, אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לבי

ה על פי הביטוחים שנערכו לפי ובהתאם לנדרש ו/או לנאמר בחוזה  הפוליסתנאי  מהפרת תנאי  הקבלן ו/או  
ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות,  זה, וכי הוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק כאמור  

 . לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

כי   .23 )  בנספחהאמור  מוסכם בזה  יוסיף  כל  וזה  על  יגרע(  בר פטור מאחריות  זה בד  בחוזה  הוראה אחרתלא 
נשוא    בעבודות. האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים  יהו/או עובד   יהו/או מנהל  חברההקבלן כלפי ה

 . זה על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה מטעמו חוזה

צם או מבוטל, כאמור  ת מצומלהיו  דהקבלן עומ  כי מי מביטוחי  jcrv-בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע ל .24
יום    30לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,    9בסעיף  

 לפני מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור. 

חוזה    ממועד החתימה על  )ארבעה עשר( ימים  14בתוך    jcrv-מציא לבנוסף לאמור לעיל, מתחייב הקבלן לה .25
סות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי חוזה זה  מפולי  עתקיםהזה,  

ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים בנספח "אישור ביטוחי הקבלן",  
 זה.  ת חוזההוראולי להתאימן רישות החברה, כדדהקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי   כמו כן מתחייב 

עריכת   .26 ובאישור  זה  בחוזה  האמור  מן  המתחייבים  האחריות  גבולות  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען 
לחבות   חשיפתו  את  לבחון  הקבלן  ועל  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית  דרישה  בדבר  הינם  הקבלן,  ביטוחי 

גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהירולקבוע   יה  את  כי הוא  ו/או  כל טענעלות  היה מנוע מלומאשר  ה 
 דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

הב   תרשאי החברה   .27 אישור  את  הביטוח  טוח  ילבדוק  פוליסות  לעיל.  -על  ומצאושי ו/או  כאמור  הקבלן  ידי 
ות על  ולהור  כותה לבדוקוזטוח,  יישור הבא ביחס להחברה  זכות הביקורת של    חייב כי הקבלן מצהיר ומת

כל חובה וכל אחריות שהיא    האו על מי מטעמ   החברהאינה מטילה על  תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל,  
ה  קפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובו, טיבם, היקפם ות כאמור  הבטוח   יאישורבכל הקשור ל

 . ועל פי כל דין זה  חוזהפי -שהיא המוטלת על הקבלן על 

רמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן, וכל תשלום  ם את פ ב לשליהקבלן מתחי .28
כלשונן   הנ"ל  הפוליסות  הוראות  כל  אחר  ולמלא  במועד  להן  בקשר  הביטוח  חברת  ידי  על  שיידרש  אחר 

לשלם  וח,  ת בפוליסות הביטומור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללומבלי לפגוע בכלליות האמור, לש
הפוליס  הביטוחדמי    תא כי  ולוודא  ולדאוג  ובמועדם  ביצוע    ינהתהי   ות במלואם  כל תקופת  בתוקף במשך 

 .העבודות

כיסוי   .29 אי  עקב  לו  ייגרם  אשר  נזק  כל  בגין  מלא  באופן  החברה  את  לשפות  אחראי  יהיה  הקבלן  כן,  כמו 
או בשמו  עמו ו/ים מטלל ידי הפוע די הקבלן ו/או ע יהפוליסות על  מי מ תנאי מתנאי  בע מהפרת  ביטוחי הנו
 . ו/או עבורו

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה או מי מהם, תהייה החברה   .30
לע דין,  פי  על  או  זה  חוזה  לפי  בזכויותיה  לפגוע  ומבלי  חייבת(  לא  )אך  תחתיו  רשאית  הביטוחים  את  רוך 

בתשלומו כאמור    האו התחייב  רה שילמה שהחבם  ל סכו כשל הקבלן.  יטוח על חשבונו  בולשלם את דמי ה
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה, החברה    הראשונה.  העל פי דרישתלחברה  יוחזר מיד  

לקבלן ממנה  שיגיע  סכום  מכל  אלו  סכומים  לנכות  רשאית  החברה    תהייה  תהייה  וכן  שהוא,  זמן  בכל 
 . תכל דרך אחרלגבותם מהקבלן ב רשאית
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לאמבנו .31 הפרסף  כי  נקבע  האמור,  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לעיל  שלור  לב  בתום  ת  ופוליסמתנאי    תנאי   ה 
ה ידי  על  ומנהליו ו/או    קבלןהביטוח  בזכויות    עובדיו  תפגע  פי  ו/או  החברה  לא  על  עובדיה,  ו/או  מנהליה 

 . ביטוחים אלו

 

למלא    קבלןמתחייב ה  עבודותהצוע  יבכל שלבי בבסעיף זה לעיל,    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום .32
תקנות   הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 

באופן  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  הנ"ל,  החוקים  לפי  שהותקנו  עובדיו    וכדומה,  שכל 
משך כל תקופת ביצוע העבודות  בת ובכל ע  יהיו   ,רי או זמניבאופן מק,  בודותעשליחיו שיועסקו בביצוע ה ו

 . זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

זה,   .33 בחוזה  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  החוקים  הקבלן  מתחייב  בנוסף  הוראות  כל  את  לקיים 
זהירות  חרת בדבר אמצעי  אאת כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות    והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן 

 . העבודותביצוע  תם יש לקיים באתר קים אועת נזי ומנ

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות   .34
או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי  בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/

 טבע.

 ציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. ל כל הותה עאים שמירה נקבלן מתחייב לקי ה .35

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים   .36
  בודות נשוא חוזה עות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות הבמלואן את כל דרישות הגופים ו/או החבר 

ביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  שורם לאת אי  זה ולהשיג
 מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. 

ע"י הקבלן )אף אם    חוזה זהזה תהווה הפרה של הוראות    נספחמוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות   .37
)אך לא    תרשאי  תהייה   החברה במקרה כאמור  מכך.    משתמעה ים( על כל  השירותדות ו/או  והעבהסתיימו  

 שלעיל.  28( לנהוג כמפורט בס"ק  תחייב

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית   .38
 ו על פי הדין. א גרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/של הקבלן לנזקים באם י

לפגוע  מ .39 מאמור  בבלי  הפרה  לעיל  מהווה  חלקן,  או  כולן  זה,  סעיף  הוראות  הפרת  כי  בזה  ומוצהר  וסכם 
 יסודית של חוזה זה. 
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  1ב נספח

 

   אישור ביטוח
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 2נספח ב' 

 תן פטור מאחריותהצהרה על מ
 

 לכבוד
 מ "עמעיינות זיו ב

 קניון כוכב הצפון 
 עוזי נרקיס  אלוףדרך ה

 מעלות תרשיחא 
 "( רההחב:"  )להלן 

 א.ג.נ.,
 תאריך : __________ 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 "(החוזה)להלן " מיום ________  4/2022מס' חוזה בקשר עם 

 "( העבודותהלן : "( )ל4/2022)מכרז פומבי מס'  כפר ורדיםעבודות לשדרוג קו סניקה ראשי בבגין 
 
 
ל .א בעבודהצהיהריני  הנני משתמש  כי  בזאת  בבעלותי    שבנדוןותיי  ר  הנדסי אשר  מכני  ציוד  ו/או  רכב  בכלי 

בביצו אותי  המשמשים  מתקנים  ו/או  אחר  ציוד  כל  הגבלה  וללא  לרבות  בשימושי  באתר  ו/או  העבודות  ע 
 שבנדון. 

 

 צהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן:על אף האמור בה .ב

לאתר העבודה על    ר מובאיל אשובדן או נזק לציוד האמור לעין אפוטר את החברה מכל חבות בג  הנני .1
זכות   על  הוויתור  בדבר  שהאמור  ובלבד  זאת  כל  פעילותי,  לשם  או  עבורי  או  מטעמי  מי  ו/או  ידי 

 ות שמירה, מתכננים ויועצים.לגבי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברהתחלוף לא יחול 

 

וותר על זכות  עיל ומזכר לצה ו/או גניבה של הציוד המופרי  ר את החברה מכל אחריות לגביהנני פוט .2
השיבוב כלפי החברה ו/או מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  

 שמירה, מתכננים ויועצים.י מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות התחלוף לא יחול לגב
 
משנה ו/או  קבלני  ו/או  ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי    לגוףת החברה מכל חבות בגין נזק  הנני פוטר א  .3

צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם 
מבצע שהנני  בדבר    העבודות  שהאמור  ובלבד  זאת  כל  שבנדון  לא  באתר  התחלוף  זכות  על  הוויתור 

 ים. חברות שמירה, מתכננים ויועצנגד מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כ יחול לגבי 
 
עלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד לאמור  היה ות .4

מ הנני  כלשהו,  שלישי  צד  ו/או  בכללעיל,  מטעמה  מי  ו/או  החברה  את  לשפות  ו/או    תחייב  תשלום 
 צאות משפטיות. הוצאה שישאו בהם לרבות הו

 
אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  ביטוח סות לה כי אערוך ואחזיק את הפוליר בזהריני להצהי .5

יום  באישור עריכת הביטוח, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ב
 ועל פי כל דין. __________ לביצוע העבודות שבנדון  

 
 

___________________ ______  
   ושם  הקבלן המצהיר  תימהח                  
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 נספח ג'
 

 תעודת השלמה 
 
 

 לכבוד 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 דת השלמה תעוהנדון :  
 

 מ. "בע  מעיינות זיו
 

קח לפי חוזה, הריני מאשר מפ"החוזה"( ובתוקף סמכותי כ  -לחוזה שבין החברה לביניכם )להלן    44ף  על פי סעי

, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו  4/2022שוא מכרז מס' בודה נכי העבזה 

 אף הם לשביעות רצוני המלאה.

 
 

 _____________________________ רות:  ________________________________הע
 

_____ __________________________ ______________________________ _____ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                                _ ___________ ______ 
 

 המפקח                                                                                                                            
 

_______________ ____________ 
 

 ברה חתימת הח               
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 נספח ד'
 ות בטיחותראהו

 
 תנאים מוקדמים : 

תשמ"ח  הקבלן   .    1 בניה(,  )עבודת  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לו  שמוכרות  בזה,  פרטיהן    1988מצהיר  כל  על 
בריש כמפורט  העבודה  תנאי  לו  לבטיחווידועים  המתייחסים  המדינה  חוקי  וגם  מתחייב  יונות  הקבלן  ת.  

ו  הרשויות  לכל  מרלפנות  לברר  כדי  הנדרשים  קרקעי  אשהגופים  תת  מתקנים  של  מקומם  כגאת  :   ים  ון 
כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים  

ולפעו  העבודה  לביצוע  מתחייב  הנ"ל  אני  כן  כמו  הנחיותיהם.   פי  על  אחרי  ל  ימלאו  עובדיו  וצוות  הוא  כי 
 ת. ות ויקיימו את תקנות הבטיחוההורא 

 

שעוב .    2 לכך,  ידאג  תקנות  סוכניודיו,  הקבלן  את  יכירו  מטעמו,  ו/או  בשמו  שיבוא  אדם  וכל  המשנה  קבלני   ,
עזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי  הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של החברה, את חוקי ה

 רות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם. הזהי
 

לקיו .  3 אחראי  יהיה  שאנשם  הקבלן  וידאג  עובדיו  בקרב  יתמשמעת  ליו  בחברה  נהגו  המקובלים  הכללים  פי 
 ויקפידו על הוראות גיהות. 

 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא למד את   .    4
בכל האהנושא   ינקוט  וכי  עללפני שהגיש את הצעתו  כדי לשמור  נאי הבטיחות באתר  ת  מצעים הדרושים 

 כל דין. ועל פי  1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות   1981הגהות יחות ות הבטכנדרש בתקנו 
 

 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי החברה. .    5
 

 ציוד וכלים :

ועו  הקבלן אחראי לכך  .    1 והכלים, שהוא  ישתמשו בהם בזמן העבודשכל הציוד, המכונות  יהיו במצב  ה  בדיו 
הרמה וכל ציוד  ולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה.  כלי  יחות כת הבט תקין ותואמים הוראו

 אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה. 
 

ולפי    1139לפי ת"י  ם  נים וישתמש בפיגומים מתאימיישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולב הקבלן לא   .    2
 . 1847ת"י 

 

עליהעובד   .  3 הותקן  אם  אלא  מתנייעים,  כלים  על  יסעו  לא  הקבלן  מתקן  י  או  ולנוסעים  למפעיל  מושב  ם 
 מתאים. 

 

 רישיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק. הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי  .    4
 

 ם מבצעים.ודה שהג העבד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסו יוהקבלן יספק לעובדיו צ .    5
 

ר . 6 לעזרה  ציוד  העבודה  למקום  יספק  להגיש  הקבלן  המאפשרים  נאותים  תנאים  שיהיו  לכך  וידאג  אשונה 
 שירות דרוש, במקרה של תאונה. 

 

 מהלך העבודה :

 הם והרכוש.לשת העובדים, צדדים שלישיים כלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנ הקב .    1
 

 ודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק. תר העב את א הקבלן יגדר .    2
 

צוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם קיבלו לכך  הקבלן ו     .3
מנציג בכתב  הק  אישור  יצטייד  זה  במקרה  החברה.   של  בכמוסמך  העבודה,  התחלת  לפני  כיבוי    ליבלן, 

 תר העבודה. ים בהימפורטמתאימים, לפי התנאים ה
 

לרשת   .    4 יחברו  לא  עובדיו  וצוות  ידי  הקבלן  על  שאושרו  חיבור  לנקודות  אלא  כלשהו,  חשמלי  ציוד  החשמל 
ן לא  ומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק.  כמו כחשמלאי מוסמך של החברה ולא ישתמשו בציוד שאינו ע

 . רשום לא אישור בכתב מאת מהנדס חשמלל  יעשה תיקון ברשת החשמל
 

 ישור מנהל העבודה בלבד. הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא בא    . 5
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 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.  .    6
 

ישמ    . 7 עובדיו  שצוות  בזה  מתחייב  העבהקבלן  באתר  וניקיון  סדר  על  פסולת  וד ור  של  לסילוק  וידאג  ה 
 העבודה ובסיומה.  במהלך טאות וגרו

 

הגיש .    8 דרכי  את  יחסום  לא  של  הקבלן  מוסמך  מנציג  בכתב  היתר  לכך  קיבל  אם  אלא  העבודה,  לאתר  ה 
 טחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.החברה.  בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בי 

 

 נסיבות :התאם לשים בט נציג הקבלן את הצעדים המתבקקובמקרה של תאונת עבודה, ינ    .  9
 

 לבית חולים. א.   יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו
 

 ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העבודה. 
 

  ת והכלים ישאיר במקומם, ללאיודיע, ללא דיחוי, למשטרה.  את המכונוג.   במקרה של תאונה קטלנית,  
 ינוי, עד בוא המשטרה. ש

 

 :  תאונהמניעת 

בודה של הקבלן, הערות הסתייגות בנושא בטיחות  המפקח או נציג החברה, יהיה רשאי להוסיף, ביומן הע     . 1
הק מצד  מתאימים  צעדים  ונקיטת  הבטיחות  אמצעי  של  שיפורים  הקבלן  ולתבוע  יתחייב  זה  במקרה  בלן, 

 דיחוי לתיקון הליקויים.  לפעול ללא 
 

בודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים,  ק את עלהפסיהמפקח או נציג החברה רשאי      . 2
יתחייב   זה  במקרה  תקינים,  אינם  בהם,  משתמש  שהקבלן  האביזרים  או  הכלים  המכונות,  הציוד,  כי  או 

את הקבלן    כה , הפסקת עבודה כאמור, לא תזא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספתהקבלן לפעול, לל
דם או שלמות  במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אהדין,  הוא    בקבלת פיצוי כלשהו,

 הרכוש של החברה או של צד שלישי כלשהו. 
 

יפעל לפי  כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא    נציג החברה או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של .    3
 פי הסדר המקובל. ל הוראות הבטיחות או

 

 ת תקנות בטיחו

לאמבנו הדין,  סף  פי  על  הקבלן  של  מחובותיו  לגרוע  ומבלי  לעיל,  הבטיחות ור  הוראות  אחר  למלא  הקבלן  על 
 המפורטות להלן:

 

 1981 -פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש( -

            1955  -עבודות בניה תקנות בדבר -

   פיגומים הוצאה אחרונה - 1139ת"י   -

 רונה אה אחסולמות מטלטלים הוצ  1847ת"י -

 מעקות הוצאה אחרונה  1143ת"י   -
 

 הצהרת הקבלן 

ר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספח לעיל ועל הנני מצהי
 העבודות.    ן בביצועהני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיפי דין והרי

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     _________________ _ 
 ת הקבלן     חתימה וחותמ                                                                                      
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 ( 1נספח ד' )
 

 בטיחותהוראות 
 

 ן של הקבלית אחריות בטיחותנוהל 
   
זה        .1 תוספ  מסמך  ___________מהווה  ביום:  שנחתם  עבודה  הזמנת  ו/או  התקשרות  להסכם  ו/או  ת   ,_

 הסכם בטיחות שנתי לקבלן חצר /בית ו/או בהתאם למפורט בנוהל בטיחות בעבודת קבלנים,  
  

 בין:
 ./...../...../...... ...../.../.ת.ז. מס': ..../..../..../...  ,............................................................ :שם

  
 ...................................................................................... ......החברה: .................  מיצג/בעל

  
 ........................ ....................................................................ען החברה: ..........................מ

 ("הקבלן")להלן:           
  

 ....................... ...............................................................קיבל לבצע עבודה: ............... אשר
  

 ................................................. ..........................................: ........................בשטח המפעל
  

 ........ ........./.........../... -עד          ........./.........../........... -מ            התאריכים:בין 
  

  קבלן בעבור ה ם או הזמנה לביצוע עבודות של  הסכנחתם    בע"מ"  מעיינות זיו" ן  בין הקבלן לביו      הואיל
 ("ההסכם")להלן:  בע"מ" מעיינות זיו"

  
זיו"ווהקבלן     והואיל הבטיחות    םמעונייני  בע"מ"  מעיינות  נושא  של  נאות  קיום  ולהסדיר  להבטיח 

 בעבודות אלו; 
 

 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, 
  

 תנאים מוקדמים:         .2

לו        2.1 שמוכרת  בזה  מצהיר  הבטיחפהקבלן  תש"לקודת  חדש(  )נוסח  בעבודה  התקנות   ,1970-ות 
תקנות וצווי   פיה. כמו כן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה,   והצווים שניתנו על

המקובלים במקצוע,   הירותת המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הז עבודה, חוקי עזר של הרשויו 
ובהיתריד עבו  תעבודה המפורטים ברישיונוי התנא ונוהלי הבטיחות של    תו  זיו"העבודה   מעיינות 

 הוראות בטיחות(. )להלן ביחד: בע"מ"
 הקבלן מצהיר שהוא מבין את הוראות הבטיחות וכי יש ביכולתו לקיימן בביצוע עבודתו.

מי שהקב וכל  עובדיו  צוות  הוראות לן מתחייב שהוא,  ימלאו אחר  יקיימו  הב  בא מטעמו,  טיחות, 
 גו מהן.קת ולא יחריאותן בצורה מדו 

סוכניו, קבלני         2.2 עובדיו,  ידאג שכל  יכירו את    הקבלן  או מטעמו,  בשמו  שיבוא  וכל אדם  שלו  משנה 
 וינהגו על פיהן., ישמעו להן  בע"מ" מעיינות זיו"הוראות הבטיחות של 

שבו/בהן    םת הספציפיות המתייחסות לאתר/ייחוזה שהוא מכיר את הוראות הבט הקבלן מצהיר ב    2.3
הנושא לפני שהגיש את הצעתו, בוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את  ת

 וכן כי יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו. 

 חראי משנה:מינוי ואחריות של א     2.4

תר  א)להלן: "האחראי"( אשר יימצא במו  הל עבודה או אחראי צוות מטע הקבלן ימנה מנ        2.4.1
העבודהעבודה   ביומן  יירשם  האחראי  של  שמו  מקומו.  את  ימלא  לא ובהיעדרו,  אם  ה. 

בטיחות   על  ולממונה  למנהלהטכני  האחראי,  מינוי  על  הקבלן  יודיע  עבודה,  יומן  ינוהל 
 על העבודה.  בע"מ" זיומעיינות  "או למפקח מטעם   בע"מ" ות זיומעיינ"מטעם 
 ומטית על האחראי. סמך זה אוט מקבלן, יחולו כל חובותיו עפ"י ר ה בהיעד

  בע"מ"  מעיינות זיו"הבלעדיים כלפי עובדי הקבלן, כלפי  הקבלן והאחראי יהיו האחראים          2.4.2
 וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות. 
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 ציוד וכלים לעבודה:        .3

לי הרמה, קולטי אוויר  מנופים, כ  היוד, המכונות והכלים )ובכלל זהצ  הקבלן יהיה אחראי לכך שכל              3.1
בזמ בהם  ישתמשו  ועובדיו  שהוא  הוראות  וכיו"ב(  את  ותואמים  תקין  במצב  יהיו  העבודה,  ן 

 הבטיחות. 

דתם, אך ורק באישורו של  ו לנהוג בכלים ממונעים בלבד לצורך עבוהקבלן, עובדיו ומי מטעמו, יורש             3.2
ובהלההמנ בטיחות,  על  הממונה  או  שיהיו  תטכני  בעלות  נאי  והן  הדרושות  ההסמכות  בידיהם 

 ר וכאשר קיים פרוט לסוג וכמות הכלים התנאים והביטוח הנדרש תוקף.במקרים חריגים ביות 

ם המיומנים להפעלתם, בעלי  יוד, המכונות והכלים יופעלו ע"י עובדיהקבלן יהיה אחראי לכך שהצ              3.3
 הבטיחות. תקפים כנדרש עפ"י הוראות תונוישיר

, בע"מ" מעיינות זיו ", במכונות או בכלים השייכים הקבלן, עובדיו או מי מטעמו, לא ישתמש בציוד             3.4
וזאת    בע"מ"  מעיינות זיו "ני מטעם  אלא בכפוף למילוי טופס השאלת ציוד ובהסכמת המנהלהטכ

 מקרים חריגים בלבד. רק ב

ה /מחסן  וכלי המסגרייה לאחר שחתם על  בבית מלאכ  שות האמור לעיל הנ"ל למעט שימולמר     3.5
 ות בטיחות על כל אחד מהכלים וכן על כללי הבטיחות והזהירות. כך שקיבל הדרכה והורא

  
 ציוד בטיחות:        .4

ציוד              4.1 כל  את  לעובדיו  לספק  ידאג  הוראות    הקבלן  ע"פ  הנדרש  לסוג  הבטהבטיחות  ובהתאם  יחות 
 . דרשים לבצענהעבודה שהם 

 ת עובדיו באמצעי הבטיחות. לא תתבצע עבודה כלשהי מטעם הקבלן ללא הצטיידו        4.2

ות.בדגש על עבודות  לא תתבצע עבודה כלשהי מטעם הקבלן ללא הצטיידות עובדיו באמצעי הבטיח     4.3
 . ה בגובה, חללים סגורים וכד'מסוכנות כגון: עבוד

  
 ציוד עזרה ראשונה:         .5

ידאג              5.1 ו/או  ראשונה  לעזרה  ציוד  לעובדיו  לספק  ידאג  מקום    הקבלן  בקרבת  הציוד  של  לקיומו 
 עבודתם. 

 שם עבודה. הציוד יהיה במצב תקין ותקני  כל הזמן שמתבצעת              5.2

 ונה. ארה ראשונה לעובדיו במקרה של תעז לקבלת מידע לגבי אופן הגשת הקבלן ידאג             5.3
  

 מהלך העבודה:        .6

וכדי למנוע פגיעה    בע"מ"  מעיינות זיו"ה את כל הדרוש להגנה על רכוש  הקבלן יהיה אחראי ויעש              6.1
יפצה הקבלן  זיו"את   בו.  כתוצאה  ע"מ"ב  מעיינות  לרכושה  שיגרם  נזק  כל  או    בגין  מפעולותיו 

 . בלןמחדליו של הק

יגדר              6.2 העב  הקבלן  אתר  להוראות  את  בהתאם  וזאת  ומתאימים,  ברורים  בשלטים  ויסמנו  ודה 
 טיחות. הב

שעל              6.3 בעבודה  יעסקו  ולא  גלויה  אש  יבעירו  לא  מטעמו,  מי  או  הוא,  כי  מתחייב  לגרום  הקבלן  ולה 
 מעיינות זיו "ה על בטיחות של  מונבכתב ממנהל הטכני ו/או מהמ  אלא אם קיבלו אישור לשריפה,

דה בציוד כיבוי אש  רה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבו.  במקע"מ"ב
 התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. מתאים, לפי

 אחרים.  שתמש במתקן או בציוד לכיבוי אש לצרכיםהקבלן מתחייב לא לה             6.4

רשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות  לא יחברו ל  מתחייב כי הוא, או מי מטעמו,  בלןהק              6.5
.  בע"מ"  מעיינות זיו"מנהל מערכת תשתיות חשמל/חשמלאי חשמל ראשי  של    חיבור שאושרו ע"י

ת שאינו  בציוד  ישתמשו  לא  כן  בתכמו  שאינו  או  לשימוש  האסור  ציוד  או  עפ"י  קין  הנדרש  קן 
)בדיקת רציפות הארקה/רציפות    כלי החשמל  להקבלן ימציא אישור תקינות לכ ות.הוראות הבטיח 

 י מוסמך. אחת לשנה(על ידי חשמלא -בידוד

ב       6.6 והניקיון  הסדר  על  ישמרו  מטעמו,  שבא  מי  כל  או  עובדיו,  צוות  כי  בזאת  מתחייב  אתר  הקבלן 
ושר ע"י הרשויות עפ"י  ומאת במהלך העבודה למקום מותר  העבודה, יסלקו את הפסולת והגרוטאו
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והתקנוההוראות   השייכים  חוק  חומרים  באריזות  ישתמשו  לא  בנידון,  הקיימות  זיומעיי"ת    נות 
ולא יחנו כלי רכב שלא במגרשי החנייה המיועדים לכך, יפרקו כלי רכב רק במקום שאושר     בע"מ"

יון הרכב לאחר סיום  בחנ תנאי שכלי הרכב הפורק יחנה וב בע"מ" מעיינות זיו"נציג מורשה של   ע"י
 פריקתו. 

יעש              6.7 לא  מטעמו,  מי  או  עובדיו  הוא,  כי  בזאת  מתחייב  עפ"י  הקבלן  לכך  האסורים  במקומות  נו 
 הוראות הבטיחות או עפ"י הוראות חוק אחרות. 

יח              6.8 לא  כל  . בקיבל לכך היתר ממנהל הטכני  סום את דרכי הגישה לאתר העבודה אלא אםהקבלן 
גי דרכי  הקבלן  יבטיח  מתאימות  שמקרה,  ועמדות  ה  לנקודות  גישה  ווכן  והצלה  הביטחון  לרכב 

 אש.  הציוד לכיבוי
  

 תאונות עבודה:        .7

ה הוראות  עפ"י  הצעדים  את  נציגו  או  הקבלן  ינקוט  עבודה,  תאונת  של  ועפ"י  במקרה  חוק  עפ"י  בטיחות, 
 ל זה: הנסיבות, ובכל 

 ים אם יש צורך בכך. לבית החול  ורה ראשונה לנפגע וידאג להעבירעז יגיש             7.1

, או למפקח על העבודה  בע"מ"  מעיינות זיו"יחוי לממונה על הבטיחות של  יודיע על התאונה ללא ד              7.2
זיו"מטעם   ה  בע"מ"  מעיינות  בהלמשרד  לאמור  בהתאם  אחרים,  ולגורמים  וראות  עבודה 

 הבטיחות. 

המחי              7.3 קטלנית  תאונה  של  ליבמקרה  דיווח  המכונות  בת  את  ישאיר  למשטרה,  מיד  יודיע  משטרה, 
 עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה. והכלים במקומם 

  
 מניעת תאונות:         .8

העבודה    דוחיהיו רשאים להוסיף לבע"מ"  ומעיינות זי"או הממונה על בטיחות של     מנהל הטכני              8.1
תבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים  הבטיחות ול  הערות הסתייגות בנושא

 קבלן.  במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים. מצד ה

עו  ת עבודתו של הקבלן, אם שוכנאו המנהל הטכני, יהיו רשאים להפסיק א   הממונה על בטיחות,              8.2
האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תקינים, או    , הכלים אותשתנאי הבטיחות, הציוד, המכונו

עמיד  אי  פי  שישנה  על  יעבדו  מטעמו,  מי  או  שהקבלן,  במקרה  או  הבטיחות,  בהוראות  כלשהי  ה 
במקרה   לישי כלשהו.או של צד ש  בע"מ"  מעיינות זיו "ת רכוש  שיטות המסכנות חיי אדם או שלמו

הפסקת עבודה כאמור לא   מורה נוספת.המצב ללא ת  הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקוןיב  כזה מתחי 
פיצ בקבלת  לפצות את  תזכה את הקבלן  והקבלן מתחייב  כלשהו,  זיו"וי  כל  בע"מ"  מעיינות  בגין 

 בטיחות או מעיכוב בעבודה. נזק שייגרם לה כתוצאה מחריגה מהוראות ה

או                8.3 בטיחות,  על  אהמנהממונה  להפסיק  רשאי  יהיה  הטכני,  של  תהל  מצוות    עבודתו  אדם  כל 
  יחות או עפ"י הוראות מסמך זה.העובדים של הקבלן שלא יפעל על פי הוראות הבט

  
הע  .9 מנהל  או  הקבלן  חייב  להלן,  הרשומות  הפעולות  ביצוע  תחילת  עבודה  לפני  הרשאת  לקבל  שלו  בודה 

   ת:הן הפעולו וקן או מהממונה על בטיחות, ואל המתיחות ממנהל הטכני או ממנהל בט  ואישור

 כניסה למתקני הייצור.      9.1

 יה בקרבת מתקני הייצור או במקומות אחסון חומרים כימים. הדלקת אש גלו      9.2

 חפירת בורות/תעלות.       9.3

 מעקים, רצפות וגגות.פתיחת        9.4

 חשמל.  // תקשורת  באש / כיבוי אש / כריזה  / מחשוי ל הסרת מדרגות / מערכות גילבכ           9.5

 ביצוע עבודות הרמה ועבודות גובה.            9.6

 ביצוע עבודות הריסה.           9.7

 פרוק צנרת קיימת            9.8

 וסגורים למחצה.    עבודה בצנרת ומכלים סגורים      9.9
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מתחיי     .10 כתוצאהקבלן  שיגרם  נזק  בכל  לשאת  מב  הבטה  הוראות  קיום  מאי  או  בכיחריגה  או  זה  חות,  לל 
 נזקים הישירים והעקיפים שיגרמו להם. או כל צד ג' אחר בגין ה  בע"מ" מעיינות זיו"לפצות את 

 
כנדר .11 מוסמך  מקצוע  בעל  מורשה,  עוסק  הוא  כי  בזאת  מצהיר  לאומי  הקבלן  ביטוח  ומשלם  במקצועו  ש 

הוראות הבטיחות  ואת    בע"מ"  מעיינות זיו"מנת העבודה מטעם  הז  י הבין את  פרטי ההסכם ו/אוכחוק, וכ 
 לעניין ביצוע עבודתו.

  
 
 
 

 על החתום קבלןולראיה בא ה 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................................                   ........................................... .......... 
 הקבלן                                               של הקבלן    הממונה על בטיחות                  

 חותמת( + )חתימה                                                    חותמת(+ )חתימה                 

 

 

 

 ....../.......בתאריך: ......../... ,בע"מ" ינות זיומעי" בנחתם 
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 הוראות בטיחות -  (2)נספח ד' 

 לן הסביבה מקב דרישות הגנת
 
 

       ___________________  שם הקבלן/החברה :  
       

 קבלן נכבד, 

זיו"חברת   פי תקן    בע"מ"  מעיינות  על  פי כללי הגנת  4001ISO1פועלת  על  לפעול  עליך  הסביבה המפורטים    ולכן 
 בהתאם: ום להלן ולחת

הנ - דרישות  ומימוש  /פקודו ח קיום  המקום  יות  לאופי  בהתאם  הסביבה  להגנת  המשרד  של  ותקנונים  ת 
 לויות שאמורות להתבצע.והפעי

 חל איסור לזיהום: קרקע, מקורות מים, אוויר )על פי כללי המשרד להגנת הסביבה(.  -

 (. ירהומות המיועדים להם )מכלי אגאין לשפוך חומרים כימים לביוב אלה למק  -

 ידי הקבלן ולא יושארו בשטחי החברה.  ם יפונו על יכל החומרים הכימים /המסוכנ -

 י הגנה בעת פעולות עם חומרים מסוכנים. להקפיד על שימוש באמצע  -

 הציוד שברשותך תקין, בדוק בהתאם לנדרש בחוק.  -

 ל שניתן )חשמל, מים(. לחסוך באנרגיה ככ -

 .מ""בע מעיינות זיו"נה הסביבה של ממוג )בנושא סביבה( יש לדווח לעל כל אירוע חרי -

יות עם שאריות חומרים )צבע, מדלל,  ניילונים, בקבוקי פלסטיק/זכוכית, סוללות, פח  -אסוף ולפנות  חובה ל -
 חומרים כימים וכו'(. 

 ות של החברה. לא יזרקו חומרים אלה לתוך המכלים/המכול :הערה

 .או שאריות אחרות בשטח המפעללא יבוצע ניקיון מיכלים  -

שניתה - )ככל  להשתמש  מתחייב  בחומרים  ןקבלן  החומרים  (  של  להגדרות  ובהתאם  לסביבה  הידידותיים 
(MSDS של החו .)מרים 

 כל עובד של הקבלן יתודרך בנושא הסביבה ע"י הקבלן הראשי בפרויקט.  -

לביצוע עבודותיו מטעם ההקבלן מצהיר שבידיו אישורים   - להגנת הסביבה, במידה  תקפים הנדרשים  משרד 
 . בע"מ" מעיינות זיו"כים של רמים המוסמוש.   הקבלן מתחייב להעבירם לגנדרו

  
 

 על החתום קבלןולראיה בא ה 
 
 

.....................................................                   ....................... .............................. 
 הקבלן                               של הקבלן                    חותהממונה על בטי                  

 חותמת( + )חתימה                                                    חותמת(+ )חתימה                 

 ../....... , בתאריך: ......../....... ות מקומית<>רש ,בע"מ" מעיינות זיו" בנחתם 

 

.............................................. .......... ......... 
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 לני משנה /עובדים עצמאיים:קב

 ____ שם: ________________ תפקיד: __________________ תאריך: _______ חתימה: _______ 

 ____________ תאריך: _______ חתימה: ___________ שם: ________________ תפקיד: ______

 ____ חתימה: ___________ תאריך: ___ _____ תפקיד: __________________שם: ___________ 

 שם: ________________ תפקיד: __________________ תאריך: _______ חתימה: ___________ 
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 אחריות בטיחותית של הקבלןר נוהל וכתב  אישו -  (3ד' ) נספח 

 
ת         .1 מהווה  זה  ו/או  ומסמך  התקשרות  להסכם  שנחתם  עהזמנת  ספת  ו/או  בודה   ,____________ ביום: 

 3.3הסכם בטיחות שנתי לקבלן חצר /בית ו/או בהתאם למפורט בנוהל בטיחות בעבודת קבלנים, סעיף 
  

 בין:

 . ...../...../..../...../...../.ת.ז. מס': ..../..../..../...  ...........,................................................. שם:
  

 ......... ...............................................................................החברה: .....................  מיצג/בעל
  

 .... .............................................................................................מען החברה: ..................... 
 ("הקבלן")להלן:           

  
 .................................... ..................................................אשר קיבל לבצע עבודה: ...............

  
 .................. ....................................................................המפעל: .............................בשטח 

  
 ........./........... ........./.. -עד          ........./.........../........... -מ            בין התאריכים:

  
 לבין:

 _____________ 
 _____________ 

 
 

בעבור  ת של הקבלן  וע עבוד חתם הסכם או הזמנה לביצו נ   בע"מ"  מעיינות זיו" בין הקבלן לבין  ו      הואיל
 ("ההסכם")להלן:  בע"מ" מעיינות זיו"

  
זיו"ווהקבלן     והואיל קיום  םמעונייני  בע"מ"  מעיינות  ולהסדיר  הבטיחות    להבטיח  נושא  של  נאות 

 בעבודות אלו;והסביבה 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
  

 על החתום ןלקבולראיה בא ה 
 
 
 
 
 

.............. .......................................                    ..................................................... 
 הקבלן                                  מנהל המתקן /"  מעיינות זיו"הממונה על בטיחות        

 חותמת( + )חתימה                                                    חותמת(+  )חתימה                

 

 

 ... , בתאריך: ......../........./....במעלות תרשיחא ,בע"מ" מעיינות זיו" בנחתם 
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 נספח ה'
 
 

 לכבוד                                                                      לכבוד                         
 סניף_____    _______ _ ______  בנק                                                                         מ "בע זיומעיינות 

 ____________ _________ כתובת                                                    וןקניון כוכב הצפ
 מעלות תרשיחא 

 
 א.ג.נ.,

 
 

 בון הבנק שכספים לח הוראות תשלום להעברת  הנדון:
 
 ;("החוזה")להלן:  4/2022בהתאם למכרז מס'  חוזה וביניננחתם  וביום____________   ואילה
 

כ   ואילוה לנו,  ואנו מעוניינים  ו/או כל הסכומים המגיעים  יועברו י תשלום שכר החוזה  ואשר  לנו,  ככל שמגיעים 
החוזה פי  על  והכל  באמצעותכם,  עבודה    אלינו  הזמנות  פי  בא  ,נולשתימסרנה  ועל  זיכוי  יעשה  מצעות 

   ;חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן
 

 לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 , עלמהחברהמין וסוג שהוא, להם אנו זכאים,  ת כי כל התשלומים, מכל  או החתומים מטה, מבקשים בזאנ .1
 חשבוננו המפורט להלן:צעות זיכוי מיעשו בא, לנו השתימסרנהעבודה  תפי החוזה ועל פי הזמנו

                                    
 ון:____________________ מס' חשבון:_______________________________ סוג חשב 

 _________________סימול הבנק:___________________ שם הבנק:_______________ 

 _______________ סניף:______ה_____ מס _____________________כתובת הבנק:___ 
 
 הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.  .    2
 
כל דבר ועניין כתשלום על ידיכם ביום  ם כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב להננו מסכימי .3

 . ר בחתימת ידנושדתו אוקזיכוי החשבון, וכאילו דבר הפ
 
כ  והננ  .4 כי    י כל אישור שיהיה בידיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל,מסכימים,  ישמש כראיה 

 ם הנקוב באישור. הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביו
 
  לכל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא גם בכ  ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע .5

 על דרך הקיזוז.ו/או  לנו ו/או במזומן בשיק ישירות  עות תשלוםדרך אחרת לרבות באמצ
 

 רב,  בכבוד                                                                                                             
           

                                                                                   ______ __________________ 
 חתימת הקבלן                                                                                                           

                                                          
 אישור

 
       )להלן: הקבלן(. ________ ן הנ"ל הינו___ים של החשבולם וכי הבעטי החשבון הנ"ל נכונירהנני לאשר כי פ

                                                                                                                                     
 בכבוד רב,                                                                                                                                       

 הבנק                                                                                                                                             
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   'נספח ז

 2022/4מס'  ומביפ נפרד ממכרז המהווה חלק בלתי
 תנאים כלליים מיוחדים 

 תאגיד מעיינות זיו בע"מ 

 בישוב כפר ורדים  קו סניקהשדרוג 

 

 ]המפרט המיוחד [ 
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 תאגיד מעיינות זיו 
 4/2022 מכרז

 שדרוג קו סניקה של תחנת שאיבה לשפכים  
 כפר ורדים שלב ב' 

=== ======================== 
 

 
 

 ד  המפרט המיוח
 
 
 

 הוראות כלליות.  - 400 פרק
 

 כללי  –מפרטים טכניים מיוחדים  – 401פרק 
 

 בודות עפר לפיתוח שטחע – 402פרק 

 
 קווי ביוב ושוחות בקרה – 403 פרק

 
 חת קו סניקה הנ – 404פרק  
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 הצהרת הקבלן: 

 
מ בז הקבלן  נצהיר  ברשותו  כי  קראם  מצאיםה  וכי  לעיל  הנזכרים  את    , המפרטים  את תהבין  קבל   כנם, 

תנאי העבודה ומתחייב לבצע את   ם העבודה המיועדת ומכיר אתההסברים הדרושים שבקש, בקר במקו
 המזמין.עבודתו בכפיפות לדרישות המפרטים ולשביעות רצון  

 
מכרז/חוזה זה, מצהיר   נשואודות  עות מקבלנים לבצוע עבבאם לא נאמר אחרת בפרסום לצורך קבלת הצ

שום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות רינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם ל"חוק  קבלן כי  היהבזה  
תוקף  1969תשכ"ט    בעל  כספי  ובסיווג  ותקנותיו  מכרז/ח"  נשוא  העבודות  להיקף   זה המתאים  וזה 

 .נשוא מכרז/חוזה זהת והמורשה לענפים המתאימים לעבודו
 

 י נפרד ממנו. ינה חלק בלת ההווה נספח למכרז/חוזה והרה זו מהצ
 
 
 
 
 

  ____________    _____________   תאריך: _____________    
 חתימת הקבלן     קבלן 
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 הוראות כלליות  – 400פרק 

 
 תחולת המפרט הכללי  400.1

 
  -, ו 2, 1 עם חלקים  -רט הכללי מיוחד זה, יש לקראו ולפרשו יחד עם המפ מפרט 

 ות ביוב ברשויות מקומיות שהוצאו ע"י לביצוע עבוד בכרך א' של מסמכי החוזה 3
במהדורתו    המנהלה ביוב  תשתיות  "המפרט   2009הרביעית  לפיתוח   )להלן 

בהשת   המיוחדת  הועדה  בהוצאת  הכללי  המפרט  עם  וכן  משהב"ט הכללי"(   תפות 
ע   והשיכון  הבינוי  האומשרד  בהוצאה  פרקיו  כל  )ל  חרונהל  הבין שלהם  המפרט   הלן 
כאמ  -(  ימשרד   תוספהכל  הינו  המיוחד  המפרט  כללי.  מפרט  באותו  למפרט  ור   ת 
 הכללי לצורך תוספת הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים לגבי האמור בו.   

 
 תאור העבודה  400.2

 
 המכרז מתייחס: 

 
   870ך של באור 10דרג  HDPE PE-100ת מ"מ מצנר 355ביצוע קו סניקה בקוטר  -

 מ'. 
 
 מ"מ ובאורך   450בקוטר  10דרג  PE-100 HDPEת טציוני מצנר יביצוע קו גרב -

 מ', מונח בעומקים שונים עם שוחות בקרה בקוטר מתאים לפי   280 -של כ 
 התוכניות.  

 
 . 20ובקוטר של "מ'  70 -קידוח אופקי באורך של כ  -
 
   1,000 -ה של כתפוק  מתקן סינון אוויר עם רכישה, התקנה והפעלת -

 מ"ק/שעה. 
 

 ן הצעת הקבל  .3400
 

 חוזה זה. תשומת לבו של הקבלן מופנית למסמכי מכרז/ 
 הצעת הקבלן שתוגש ללא מילוי כל הפרטים הנדרשים במסמכים אלה וללא   

 שמש עילה לפסילת ההצעה. חתימת הקבלן בשולי המסמך, לא תתקבל ות
 

 שנהקבלני מ 400.4
 

 לפי  מונים יהיה מבאתר ו/או קבלני משנה  ים אחריםקבלנ שיתוף פעולה עם 
 של המפרט הכללי.  33.16של תנאי החוזה ובסעיף  2.5האמור בסעיף 

על  שפורסמו  לתקנות  מופנית  הקבלן  לב  במשרד  -תשומת  הקבלנים  רשם   ידי 
בנושא     והשיכון,  רהבינוי  שאינם  משנה  לקבלני  עבודה  מסירת   שומים איסור 
 ים. בפנקס הקבלנ  

 
 לתקנות ערעור מהימנות   ם, כי בהתאםיזאת לידיעת ציבור הקבלנ"מובא ב 

 , על הקבלנים להעסיק אך ורק 1988 -ובל במקצוע, תשמ"טוהתנהגות בניגוד למק
 ם לביצוע קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימי

 העבודה.
 להלן לשון התקנות:  
 שיון לאחר. יסב את הרביר או מנו מעקבלן אי : 2( 8תקנה ) 
 שיונו. יבלן אינו עושה שימוש לרעה ברק : 2( 9נה )קת 
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 קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותו   : 2( 11תקנה ) 
 ין זה לא  ילענאו בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים: 

 דה ובין  בוכרם משולם לפי זמן העיראו בהעסקת עובדים, בין שש
 צמה, משום מסירת העבודה כשלע ששכרם משולם לפי שיעור 

 ביצוע עבודה לאחר. 
    

 מין רשאי לסלק מהאתר כל קבלן משנה שלא יעמוד בתקנות  המז
 אלו מבלי שלקבלן תהיה תביעה כלשהי בשל כך. 

 
 לוח זמנים  400.5

 התאם ב לשביעות רצון המזמין,הקבלן יסיים את העבודה עד להשלמתה המלאה  
 קבלת צו התחלת עבודה.   מיום (י לוחמיחודשים )  4וח הזמנים, לל

פעם להגיש  הקבלן  לפני   על  שבוע  זאת  וכל  הבא,  בחודש  העבודות  לביצוע  לו"ז   בחודש 
 הגשת החשבון החלקי עבור החודש שעבר.   

 
 ן המסמכים עדיפות בי  400.6

  
 ה. בכל  ז/חוזה זמכרמסמכים המהווים חלק מ על הקבלן לבדוק את כל ה  א.  

 התאמה ו/או משמעות ו/או פירוש שונה  -איסתירה ו/או  מקרה בו תמצא  
 התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד   בין

המ החלטת  העבודה.  תבוצע  מהם  איזה  לפי  יחליט  אשר   הנדס  למהנדס, 
 

 ר  יד למהנדס ולא מלא אחבנדון תהיה סופית. לא פנה הקבלן מ
האחריהחלטתו,   בכל  לבדו  הוא  ווישא  הכספית,  אחרת ת  אחריות   בכל 

 ראו ונצפו מראש ובין אם לאו.עבור התוצאות, בין אם נ  
 

לביצוע   ב.  ההוראות  את  רואים  לעיל,  כמתואר  סטיות  של  מקרה   בכל 
 כפי שנקבעו לפי המידות והתיאורים: העבודה וכן את המחיר   

 
 בתוכניות.  .1  
 מויות. הכ בכתב .2  
 במפרט המיוחד.  .3  
 זה. בהוראות החו .4  
 . כרך א' יבמפרט הכללי ו/או המפרט הבין משרד .5  
 בתקנים. .6  
 הקודם עדיף על הבא אחריו.   
 אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני    
 . דידה והתשלום שבמפרט המיוחדהמ   

 
 ם עם רשויות ומיתיא  .7400
 

 ה, מע"צ, משרד  שונות )משטרהאת העבודות עם הרשויות לן לתאם הקבעל  
 התקשורת, חברת חשמל וכד'(.

 
 -כמו כן מודגש בזאת כי: 

 
 האתר שבו תבוצענה העבודות לפי החוזה, פירושו אותם חלקי הדרכים,   א. 

 השבילים, שולי הדרכים, הנהרות והנחלים,  הכבישים הציבוריים, 
 ו של  תין וכו' שיידרשו לפי דעשל המזמ תיוהאדמות הפרטיות, אדמו 

 ל לפני כניסתו  ס לבצוע העבודות בהתאם לחוזה. על הקבלן לקבהמהנד
 לאתר, אישור בכתב מאת המזמין כי האתר פנוי לצורך ביצוע עבודה ואין  
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 לכך. כל עיכוב שיחול בעבודה עקב אי  כל גורם שיש לו התנגדות כל שהיא 
 ועל חשבונו. ות הקבלןחרישור הנ"ל יהיה באהאי קבלת

 
 הוצאות  שיונות, הפינוי בזמן הביצוע ויות בהוצאת הרוצאות הקשורהכל ה ב. 

 שיונות יהיו על חשבון הקבלן והם כלולות  ינלוות הנדרשות עקב תנאי הר
 ות. בחישוב עלות הסעיפים השונים שבכתב הכמוי

 
 אספקת חומרים   .8400
 

 כדלקמן: נורות ית כל הצהקבלן יספק א 
 כתב הכמויות(.  )ראה  PE-100 HDPEמריפלקס מסוג  יובבינורות צ -
 . תאי בקרה -

 פיזור יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובאחריותו המלאה.  הובלה, פירוק וה 
ה  ע"י  יסופקו  הכמויות  בכתב  אחרת  צויין  שלא  והציוד  החומרים  ועל  כל   קבלן 

 ה וכד'. חברי שוחמ ון קשתות, הסתעפויות,חשבונו, לרבות אביזרי צנרת כג  
 
 יםמאספקת   .9400
 

 ל חשבונו לפי האמור  מים לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועהספקת  
הכללי.   300.12בסעיף    המפרט   של 

 
 אספקת חשמל  .10400
 

 הקבלן ועל חשבונו לפי האמור   הספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י 
 הכללי.של המפרט   300.13בסעיף 

 
וסימון מדי  11.004  דה 
 
 לילכ  .111400.
 

 כניות למכרז כוללות תנוחות וחתכים לאורך.  התו א. 
 לפיכך, עם קבלת צו התחלת עבודה יסמן הקבלן את כל השוחות.     
 
 טת והוא יתקן  אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל מוחל .ב

התא אי  או  סטייה   , שגיאה  הכל  מתוך  נובעת  אשר  סיממדמה,  ומיקום ידה,  ון 
או רצונו של המהנדס. אם כתוצאה משגיאה, סטייה  ם ולשביעות  וכנ"ל ללא תשל

הת  -אי לפי  שלא  עבודות  תבוצענה  כנ"ל  לפי והתאמה  הקבלן  אותן  יתקן  כנית, 
 יקון תהיה על חשבון הקבלן.  דרישת המהנדס ולשביעות רצונו, וכל עבודת הת

 
 ון סימ  .211400.
 

 ם  ל המצב הקיישכניות עדכניות לביצוע ו המהנדס תמהקבלן יקבל  א. 
 תן יוכל לאזן גבהים  כשעליהן צירי מדידה ונקודות קבע שבעזר  
 אי הקו ומיקום המתקנים.וולקבוע קביעה מדויקת את תו  

 
 חייבות להיעשות  כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן ב.

 עבודות   בחתימתו לטיב ודיוק באמצעות מודד מוסמך האחראי 
 רטוט.שהמדידה בשדה ולתארו ב  
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אחראי   ג.  הקבע  לשלמותהקבלן  ונקודות  וכל   הסימונים   הנ"ל 
 הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אבדן וישמור על     

 ה הגמורה וקבלתה על  שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבוד  
 ידי המהנדס.   

 
 ם.  נת המבנים והמתקנים ויאזם, פינוית תוואי הקון יסמן אהקבל ד. 
 לפינות הנ"ל  י אבטחה המקבילים לצירים וון יסמן הקבלן קוכמו כ  
 ויאזן אף אותם.    

עם  בתאום  ייקבע  הפינות,  מקו  ו/או  מהציר  ההבטחה  קו  של    מרחקו 
 המהנדס.  
 כן  בטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון ומטרת קו הה  
 . ות העבודות שיבצע הקבלןל נכונע לאפשר ביקורת  

 
 על קו   דה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה,לכל נקו  
   ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.   

 שונה  הקבלן יהיה רשאי להציע למהנדס אופן הבטחת צירים   
 ואי וכיו"ב(.מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתו  
 מהנדס.עון אישור הטופן הבטחת הצירים יהיה קרה, אמ בכל  

 
 עות יתדות ברזל, אשר את נקודות הסימון יש לסמן באמצ ה. 
 ס"מ. היתדות יוכנסו  2.5/5/75 -מידותיהן לא תהיינה קטנות מ  
 יתדות ימוספרו בצבע בלתי ס"מ. כל ה 50 -לקרקע לעומק של כ  
 . נמחק ובצורה ברורה  

 
 ונו, אמצעי בח, כל עת הביצוע, על חשיק בשטחזעל הקבלן לה ו. 
 על אביזריה השונים,  מדידה הכוללים מאזנת, אמה, מאזנת לייזר   
 מטר ועמודי סימון )ג'לונים(.  30סרט מדידה באורך    

תוספת    יחפוץ בכך, ללא מכשירים אלה יועמדו לרשות המהנדס בכל עת ש
 מחיר.

 
  ותמדיד  .311400.
 

 כללי .1 
 

כוללודהעב .א לתכנוה  קיים  מצב  מדידת  ביוב  ןת  שאיבה  בש  קו  מכוני  טחי 
 5מ' )  10מ"א  ברצועת  מדידה ברוחב    700  באורך כולל שלודרכי הגישה  

תכנית   עפ"י   המתוכנן  הביוב  קו  של  בשטח  סימון  וכן  צד(,  מכל  מ' 
למודד   פוטוגרמשתימסר  מיפוי  רקע  חל  שהוכנה  כפי  המתכנן',   טרי. ע"י 

מפקח  בהשתתפות ה  ה ייעשומתקנים  ננות בשטח  ב מתוכיוסימון שוחות ב
ל תהיה  מטרתו  אשר  המזמין  מטעם   של  שימונה  מיקומן  את  התאים 

השטח.  לאילוצי   השוחות 
 

על המודד לעמוד בקשר עם המתכנן לקבל הסבריו על העבודה ולעבוד לפי    .ב
הפרויקטהנחיות בביצוע  יוכל  לא  איתו.  מוחלט  ובתאום  קבלת    יו  ללא 

מו בכתבקדאישור  קט  ם  כל  לגבי  המתכנן  י  עמאת  על  המודד  שנמדד  די 
הקבלן.  מטעם   המוסמך 

 
וכללים של "מרכז למיפוי ישראל". עבודות המדי .ג  דה תבוצע לפי הוראות 

 



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

82 

א .ד לרשת  והגבהים  ארצית  קורדינטות  לרשת  קשורה  תהיה  זון   יהמדידה 
 מדוקדק.

 
וחלקו ה. גושים  רקע  על  יוגשו   ת.התוכניות 

 
יוג ו. בהמיפוי  מפה.   1:500ק"מ  ש   +  בדיסקט 

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

 
לסעיף  המי ח.    בהתאם  ויוגש  ממוחשב  יהיה   להלן.  3פוי 

 
 המיפוי יוגש לבדיקת המתכנן ולקבלת הערותיו להכנסת  ט.   

 שלמות כולל חומר שדה ומשרד שיידרש  תיקונים וה   
 מהמתכנן.   

 
הגיליונות .י כל  המודדפיעו  יו  על  של  האישיים  מספ  פרטיו  רו  המוסמך, 

      וחתימתו, ותאריך המדידה.   
   

למדידה  .2   דרישות 
 

תכלול:  2.1     קיים  מצב   מדידת 
 

בדיסטומט.  א.    תעשה  הקיים  המצב   מדידת 
 
 המתוכנן בשטח כולל אבטחות. סימון של קו הביוב  ב.   

 
 אים  הנמצ יםרטים הגלויים והנסתמדידת כל הפר ג.   

 בנים, כניסות  ן: חזיתות מובשטח המדידה כג   
 ישים, דרכים, עמודי  לבתים, גדרות, מדרכות, כב   
מים,      וקווי  מתקני  מספור,  כולל  וטלפון  חשמל   וקווי 

 , סוללות  עצים, גידולים חקלאיים, ואדיות, תעלות    
  המופיעים   עפר וכו' וכל המטרדים ו/או העצמים   

 .שטחב    
 

 נטות שלנקודות  ימת קואורדישבכל גליון תהיה ר ד.     
ג      באותו  המופיעות   ליון. הקבע 

 
המיפוי.  2.2     על  קיימת(  )אם  קיימות  ת.ב.ע.   העלאות 

 
 איזון וטופוגרפיה יכלול:  2.3    

 
הגבהי א.      דיסטומט. מדידת  ו/או  במאזנת  תיעשה   ם 

 
 רזל או סימן  יתד ב"י בשטח המדידה, ע M.Bסימון  ב.     
 צבע.     

 
 ידה טופוגרפית של שטח המדידה אם בהקמת  מד ג.     
 זון מסומנת ו/או דמויה או מקבץ נקודות  ירשת א     
 דיסטומטיות לקבלת מפה טופוגרפית בק"מ הנדרש       
 ות והכללים של "מרכז למיפוי  כל לפי ההורא     
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לרבות      גובה. וק  ישראל",   וי 
 

ש  ידתמד ד.    כל  של  מפורטים  הקירומים  בפני   רקע. נוי 
 
 עצמים שבסעיף  מדידת רומים של המטרדים ו/או ה ה.   

הפוליגון.   1.3    נק'  כולל   לעיל 
 
 מדידת רום מרכז וקצוות הכביש והשוליים שמשני   ו.   

 הצדדים.   
 
 מדידת רום קדקדי סוללות, עקב )דיקור( חיצוני   ז.   

 ופנימי.   
 

 
 ן שורות  הגדרת כיוו םידה וסימון עצי מטעים אמד ח.     

 העצים.   
 
 (   L.I, רום מכסה, רום תחתית  )מדידת רומי קרקע ט.   

 של תאים קולטנים ושוחות בקרה ביוב תעול ומים,     
 הצנרת אל  וסימון כיווני כניסות ויציאות    
 ומהשוחות.    

            
 ים כולל הגדרות  מ מעבירישל  L.I-ומים ומדידת ר י.   

אורכ   סוג    ומעקות. המעביר  כנפיים  קוטרו,   ו, 
 

למדידה .3   ממוחשבת   מפרט 
 

גירסה   .א "אוטוקאד"  תוכנת  באמצעות  יתבצע  המדידה   2007מיחשוב 
קובצי  לפחות.    . DWGיימסרו 

 

רקע גושים וחלקות יוגדרו בשכבות שונות, צבעים  פרטי המדידה השונים ו .ב
קוויםשונ וסוגי  שונים. LINE TIPE)  ים   ) 

 
דיסקט .ג הפונ  לכל  המודד. יצורפו  השתמש  בהם   טים 

אור יצורפו  דיסקט  מוסמך. לכל  מודד  ע"י  המדידה  של  חתומים   גינלים 
 

הפעלה   .ד מערכת  באמצעות  יבוצע  הקבצים   . Windowsגיבוי 
 

 יש לבצע הכווץ באמצעות תוכנתבמקרה של כווץ קבצים  .ה
 RAR/ZIP/ARJ  .בלבד 

 
לקבל מדיד  מסירת .4  ן ה 

 
עבו ביצוע  תחילת  נדרדלקראת  באתר  המבצע  ות  לקבלן  בשטח  למסור  המודד  ש 

 וליגון וכן את נקודות הקבע למדידת הרומים.נקודות הפ
 

12400.  ( בדיעבד   (MADE-ASתכניות 
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לבצע   .1  הזכות  את  לעצמו  שומר  מודד   AS MADEמדידת  המזמין   באמצעות 
ז      במקרה   שמטעמו,  סכום  ינוכה  להיקף   100,000ל  ה  )בהתאם   ש"ח 
עהפרויקט(        מע"מ  בתוספת  מבוצעים  קווים  של  מדידה  ביצוע עבור   בור 

 המדידה.     
 

 ( בהם DWG)קובץ  2007התוכניות תהיינה ממוחשבות בתוכנת אוטוקד  .2 
 וים והמבנים כפי שבוצעו ע"י הקבלן. והקיסומנו בשכבה נפרדת כל  

 
תוגשנה  התוכני .3  גות  גילעל  ניובי  גיליון  ובצרוף  שקוף  מאושר ין   יר 

תכלול    והן  לקבלן,  והמפקח  המודד  ע"י  המבנים,  וחתום  כל  את   נה 
להפעלה     שיידרש  נוסף  מידע  וכן  למעשה  שבוצעו  כפי  והמערכות   המתקנים 
בע    המבנה  של  שוטפת  מידות  ואחזקה  כיסוי,  עומק  קוים,  תוואי  כגון:   תיד 
 וכד'. נורות כבילים ישל צ   

 
 רה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן  ומסירתם בצו הכנת תוכניות בדיעבד .4 

 של "תנאי החוזה לביצוע המבנה"   2.74חוזה כמפורט בסעיף   תעודת סיום
 .2חלק  

 
 יה כלול במחירי היחידה  כניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירו יהועבור ת .5 
 ות. ים בכתבי הכמוישל העבודות השונות הנקוב  

 
ת .6  מסירת  כי  הם    תכניוויודגש  הסופי. בדיעבד  החשבון  לאישור  הכרחי   תנאי 

 
מעל   .7   מעלה  לא  שאורכו  קטע  ביצוע  שלאחר  לכך  להתארגן   מ"א   400  -הקבלן 
ת    הגשת  כולל  הקטע  מסירת  ברמת  המסי  AS MADEכניות  ותיערך  תיערך   רה 
 המלא. קו בהיקףעד למסירת ה סופית, אך לא תיחשב כסופית מסירה    

 
 

 מהנדסמפקח מטעם הלמשרד   .13400
 

העבוד  תחילת  עם  להקים  מחויב   בשטח   הקבלן  זמני  משרד  לפחות   12ה   מ"ר 
 ושרותים, שישמש משרד עבור המפקח של המהנדס בשטח העבודה.   

 ישור מוקדם מאת המהנדס. על הקבלן יהיה לשמור מיקומו של המשרד יקבל א 
 שך כל תקופת העבודה. ונקי במ ב תקיןרד במצאת המש

 וכניות.  כסאות ארון לתיקים ות 4 -לול שולחן עבודה ווד המשרד יכיצ
 כמו כן יקים הקבלן על חשבונו בקרבת מקום העבודה מחסן מקורה מוגן בפני  

 יום ועם  14לאחסנת צמנט לתקופה של  רטיבות עם רצפה אטומה ובגודל מתאים 
 סנת כלים חים הקבלן מחסן מקורה לאכן יקמו באם ידרש. כ אפשרות של הרחבה

האוירו מזג  מהשפעת  להינזק  עלולים  אשר  פתוחים  חומרים  יהיו  המחסנים  כל   . 
 בפני המהנדס או בא כוחו לשם קבלת דוגמאות או כל מטרה אחרת. כל המבנים   

ממו יהיו  הקבלןשיוקמו  חשבון  על  ופקס  זגים  טלפון  בקו  אחריומצויידים   גמר   . 
 קרקע לקדמותה. ן ולהחזיר הסבלן לפרק את המשרד והמחדה על הקהעבו  

 
 מידע כללי  .14400
 

ברורים הקב א.  לא  והם  במקרה  והסעיפים,  התנאים  כל  את  לברר  רשאי   לן 
לב    חייב  הקבלן  יהיה  חתימת  לאחר  החוזה.  חתימת  לפני  כל  לו,  את   צע 
 פרטי העבודה בהתאם לדרישות המהנדס.    

 
 תנאי ומפרטי  ה הינם לפי זקבלנים כי עבודות מכרז לידיעת המובא בזאת  .ב 

 .היחידה לקידום ביצוע פרויקטים
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 בדיקת תוכניות   .15400
 

 כניות הנמסרות לו לשם בצוע העבודות במסגרת והקבלן יבדוק את הסימון והת 
 את תשומת לב המתכנן בכתב תוך שבוע מיום חתימת החוזה  החוזה. יש להפנות

 ורשימת הכמויות.  ות, המפרטיםיכנואו אי התאמה בין הת ה, סתירהעל כל החסר
התאמה אי  או  סתירה  כל  את   על  לבצע  הקבלן  יחוייב  לעיל,  כנדרש  דווחה,   שלא 

התאמו    אי  או  החסרות  עקב  לבצעם  צורך  שיהיה  התיקונים  או  השיפורים   ת כל 
 מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם.  

 
 קומיים תנאים מ  .16400
 

 התנאים המקומיים הקשורים מקום את כל בצעתו על הקבלן לבדוק ה פני הגשתל 
 פשרויות הביצוע במקום.  לביצוע העבודה וא

 הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכנת התנאים ע"י הקבלן בכל הנוגע לגבי  
 ן: צנרת חשמל, טלפונים, תקשורת, מים )תוכניות  מכשולים תת קרקעיים כגו

 
 את הנ"ל   שהקבלן בדק  ר, סוגי קרקע וכו'. לאחת(, יסודוקיימותו אם יסופק

 נאים הקיימים, הקבלן פוטר בזה את נותן בצורה יסודית בסס את הצעתו על הת
 העבודה מכל הבעיות העלולות להתעורר בקשה לזה. 

 
 דמי בדיקות   .17400
 

 דיקות כלולות במחיר יחידת ביצוע עבודות.  דמי ב א.
 

לעצמו המזמין   ב. הזכות  שומר  ש  את  המעבדה  את  מראש  את תלאשר   בצע 
שהשה   מבלי  ביצוען  את  ולהזמין  בזכיבדיקות  של  מוש  מאחריותו  יגרע  זו   ות 
 הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.  

 
שהמז .ג לכך  הסכמתו  את  מביע  הבדיקות הקבלן  דמי  את  לשלם  רשאי  יהיה   מין 
 בלן.ת חשבון הקולחייב תמורתם א  

 
 אמצעי זהירות   180.40

לבבהק  אחראי  הזהלן  אמצעי  כל  לנקיטת  והעובדים  העבודה   ירות טיחות 
חפירה,     בעבודות  הקשורות  תאונות  לרבות:  עבודה,  תאונות  למניעת   הדרושים 
ינק   הקבלן  וכו'.  חומרים  הובלת  רכוש  הנחה,  להבטחת  הזהירות  אמצעי  בכל   וט 
א   באתר  אדם  בוחיי  בסביבתו  ביצועו  קיו  עת  על  ויקפיד  התקנות   םהעבודה,   כל 
אלו.     בעניינים  העבודה  משרד  של  זמניות, וההוראות  גדרות  מעקות,  יתקין   הקבלן 
העלולות     מתאונות  הציבור  את  להזהיר  כדי  כנדרש,  אזהרה  ושלטי  אורות   תמיכות 
ומכשלהי   חומרים  או  עפר  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  אחרים  גרם   ולים 
 באתר.  

 תר חייב הקבלן למלא את כל הבורות  ל חלק של האכמיד עם סיום העבודה ב 
 , לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר והחפירות

 שייגרם לרכוש או כתוצאה מביצוע העבודה. הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק 
 לא יכיר בשום   ן, והמזמיהירות כנדרש לחיי אדם והיה עקב אי נקיטת אמצעי ז

 ו זכות לעכב תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמ מסוג זה אשר תביעות
 תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין  

 הקבלן.
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 ים מיוחדים מפרטים טכני  - 401 פרק

 
 כללי

 
לקב הוכנו  זה  בכרך  לביצוע העבו  הכלליות  יעת הדרישותהמפרטים הכלולים  ות הכלולות  דוהמיוחדות 

כו אלו  עבודות  זה.  לחוזה  בהתאם  שיתווספו  סניקה  או  קווי  ביבים,  מים,  לאספקת  צנרת  הנחת  ללות 
ו/איוצ מבטון  מבנים  בניית  להלן,  המפורטים  ובאיכות  למטרות  אחרים  הציוד נורות  והספקת  מעפר  ו 

 זה. ם בות הלוטיימת הכמויכניות, המפרטים ורשוהדרוש בהתאם לת
 

ות רצונו המלאה של  יבוצעו בהתאם למפרטים הכלולים בחוזה ולשביעם לחוזה זה  אכל העבודות בהת
 המהנדס.

 
חתימת   לפני  לו,  ברורים  לא  והם  במקרה  והסעיפים  התנאים  כל  את  המהנדס  עם  לברר  רשאי  הקבלן 

 חוזה. ה
 ישות המהנדס. לדרה בהתאם רטי העבודלאחר חתימת החוזה, יהיה הקבלן חייב לבצע את כל פ

 
 רט לאישור המהנדס.נית מפורטת של ביצוע העבודה ולוח זמנים מפולן להגיש תכבעל הק

 
 הקבלן לא יתחיל כל שלב בעבודה מבלי לקבל אישור בכתב מאת המהנדס. 

 
 . 00.24ראה תת פרק   תאור העבודה: .0
 
העבודה  .1 לפי  -  שטח  העבודות  תבוצענה  שבו  פ  האתר,  אוהחוזה,   חלקי  תם  ירושו 
הפרטיות,   האדמות  ים, השבילים, שולי הדרכים, הנהרות והנחלים,שים הציבורייהדרכים, הכב  

לביצוע  המהנדס  של  דעתו  לפי  שידרשו  וכו',  המזמין  של   ואדמותיו 
 העבודות בהתאם לחוזה.   

 
ביקור רבעת  הקבלן  יקבל  האתרים,  או  האתר  שטח  על  עלייתו  או  תי ו  מאת שיון     חילה 

 .תעלות על קרקע פרטיין להמזמ  
 
ג .2 הידיעו  -  ישהדרכי  כל  את  קיבל  כאילו  ייחשב  רשות  הקבלן  לקבלת  בנוגע  הדרושות   ת 
ואם    לו,  שתידרש  זמנית  דרך  כל  יתקין  והוא  העבודות  לשטח  לגישה  רשות,  קנית   או 
הפתיעשה     לסגירת  גדרות  או  שערים  הקבלן  יתקין  קיימת,  בגדר  עם פירצה    ירצה. 
ויהעב  סיום   הקבלן  יסלק  הדרכיבודות  את  יחזיר טל  והגדרות,  השערים  הזמניות,   ם 
 י הקרקע ליושנה ואף יתקן כל גדר קיימת ויחזירנה ליושנה על חשבון עצמו. את פנ  

כפ התעלות,  מעל  גשרים  גם  ויחזיק  יתקין  לאפשר  הקבלן  כדי  ידרוש,  שהמהנדס   י 
 צמו ועל אחריותו. ון עה על חשבב, וכל זגישה להולכי רגל ולכלי רכ   

 
הקרקע .3 קדוחים  -  טיב  ע"י  הקרקע  טיב  את  לבדוק  הקבלן  לפני    על  המתאים   לעומק 
של     בשינויים  ולהתחשב  התהום  מי  מפלס  רום  את  לבדוק  עליו  מחירים.  הצעת   הגשת 
 ם השונים של השנה. רום המפלס בחודשי  

 
נ קידוחי  ויערכו  המהנדיבמקרה  ע"י  לפני  סיון  המכס  אוהגשת  יוכ  רז  העבודה,    ל בזמן 

המהנדסהקבלן      מאת  אלו  לבדיקות  הנתונים  כל  את  בתום  לקבל  תינתנה  אלו  ידיעות   . 
את     לעצמו  ברר  כאילו  ייחשב  והקבלן  לגביהן,  שהיא  כל  ערבות  או  אחריות  ואין   לב 
הקרק   העבוטיב  של  קפדני  מביצוע  הקבלן  את  ישחרר  לא  כזאת  בדיקה  אי   דה ע. 
לכלב   המהנדס. דריש  התאם   ות 
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 כים של רשות פתיחת כבישים או מעברים שבחזקת מחלקת הדר -כבישים עבר מ .4

 מקומית או אזורית חייבת באישורו של המהנדס, לפי ביצוע העבודה. 
 או פנימי וכל תשלום שידרש יהיו על כל ההוצאות שיגרמו לקבלן עקב מעבר ראשי 

 חשבונו.
 בני  י הסלילה, אנפרדה הזהירה של אבות ההעליו את ל במחירעל הקבלן לכלו

 ישים, החזקתם ושמירתם בערימות  הרצוף, אבני השפה ואבני התעלות של הכב
נורות עוברת בשדות, בגנים או באדמה ינפרדות מיתר החומרים של החפירה. במקרה שתעלה לצ

 קלאית יש להוריד את שכבת האדמה העליונה מעל התעלה ח
 ודה. בביצוע  עם גמר העב ם רד ולהחזירה למקורה בנפ"מ ולשמס 30ל  בעומק ש

 עצים, בשתילים, בצמחים או ביתר דברים  העבודה באדמה פרטית יש לטפל ב
 העלולים להיפגע בהתאם להוראות המהנדס. 

 
 עלולים לבצע עבודה בקרבת קוי מתח  בקטעים מסוימים  - קוי חשמל סמוכים .5

  י החשמל. ישוכדי לא לפגוע בק דרושיםאמצעים הבכל ה  גבוה ונמוך. הקבלן ינקוט
 רת החשמל ולהמציא למהנדס לתאם כל עבודה בקרבת קוי מתח עם מהנדס חב

 אישור בכתב מאת חברת החשמל לפני התחלת ביצוע העבודה.
 
 מופנית לעובדה כי ביצוע חלק מהעבודות  תשומת לב הקבלן  - סכנת מי גשמים .6

 יכון עבור  סעל עצמו את כל ה חן לוקים. הקבלשל גשמעלול להימשך בתקופה 
 היווצר כתוצאה מכך. עבודה בעונת הגשמים ולכל ההפרעות שעלולות ל

 
 הקבלן יבצע את העבודה וכל קטע ממנה בהתאם לסדר   - סדר ביצוע העבודה .7

 נדס. המהנדס יהיה רשאי לשנות את סדר העדיפויות עדיפויות שייקבע ע"י המה 
 ר העבודה.  ר החלפות סדו כל תשלום נוסף עביקבל  ן לא הקבליניו. לפי ראות ע

 נורות מלמטה למעלה, ין בעבודות הנחת צבמקרה ולא יקבע אחרת יעבוד הקבל
 נורות.יז"א בכיוון הפוך לשיפוע הצ

 
 כניות וע"י הקבלן בהתאם למפרט ולתכל עבודות הסימון יעשו  - סימון העבודה .8

 לשם  םכשירים הדרושיהכלים והמק את כל יספובאישורו של המהנדס. הקבלן 
 יתדות ברזל מבוטנים את    . לפני התחלת ביצוע החפירה, יסמן הקבלן ע"יסימון

 צירי הצנרת, הביבים, קוי הסניקה ופינות המבנים השונים, לכל אורך העבודה. כל 
 י כוון בקו יסומנו בצורה ברורה. עם התקדמות העבודה ינות ושנונקודות שבר, פ

 קבוע מהסימן המקורי,  קביל במרחק מות הסימון לקו את נקוד יר הקבלןיעב
 משך כל זמן ביצוע העבודה. למקום שהסימון ישאר ב

תוואי   לאורך  קבע  נקודות  של  מספיק  מספר  העבודה  ביצוע  התחלת  לפני  הקבלן  יסמן  בנוסף, 
 במקום שלא יפגעו וישארו במשך כל זמן הביצוע. המהנדס  העבודה 

 ך כל זמן העבודה.ס הקבלן במשח בע ואליהם יתייקודות הקשל נ היםהגב יאשר את
 ם ייקבעו ויישמרו ע"י לוחות כיוון וצלבי מדידה  רום קרקעית החפירה והרומי

 שיאושרו ע"י המהנדס.  
 

 ללוחותיהם. הלוחות יהיו צבועים העמודים נושאי לוחות הכיוון, ייקבעו ויחוברו 
 מצא בדיוק ישהקו המפריד י בן באופןוחציו ל שחורמשני הצדדים, חציו של כל צד 

 בציר החפירה. 
 יבוצעו אך ורק ע"י מודד מוסמך. כל עבודות הסימון או והמדידה 

 
 הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמנה מאזנת (ניוליר)  - כלי מדידה .9

 כלי מדידה הדרושים ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם לדרישתו. וכל 
 

 תעמודנה פתוחות זמן קצר  כה, שהתעלותכרגן את העבודה יש לא - חת תעלותפתי .10
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לפני   האפשר.  העבודה הככל  ביומן  אישור  כך  על  לקבל  יש  חדש  בקטע  העבודה   תחלת 
 מאת המפקח.    

 נורות הדרושים לאותו יאו הצ/אישור זה יינתן אך ורק בתנאי שכל החומרים ו
 הקטע יהיו בידי הקבלן. 

 
 ושים לביצוע העבודות, את המים הדר על חשבונו הוא בלן יספקהק - ודהבלע מים .11

 ל חיבורים לצינור הספקת המים הציבורי, מד מים ורשת  כולל הרכבה ופירוק ש
 נורות עזר. יצ

 
 תשלומים בעד נזק שנגרם ע"י הקבלן ישלם ויסלק את כל ה - תנועה בלתי רגילה .12

 ר ש , לגבי דרכים אל הדרכיםהממונה עמצד תנועה בלתי רגילה שיכולים להתבע 
 ביצוע העבודה. פנתה כל תנועה ע"י הקבלן או נאמניו, לצורך אליהן הו

 
 מטר 5בכל מקרה שתבוצע עבודה בתוך מרחק של   - הודעות לרשויות מוסמכות .13

 מטר מכל 15ו מכל כבל חשמלי, או בתוך מרחק של  נור מים, מכבל טלפון, אימצ
 יום לפני  14ר, בכתב,  ברשות הנוגעת בד הקבלן ל ד, יודיע עמו חוט אווירי או

 ט בכל הזמנים בכל האמצעים למניעת  התחלת העבודה באותו מקום, וינקו
 נזק לאותו רכוש, ויבטח נגד נזק כזה את המזמין ויחזיקו פטור מכל תביעות  

 על שיון שיהיה על הקבלן להשיג לצורך עבודתו יהיה י פעולותיו. כל רהנובעות מ
 . ובאחריותוחשבונו 

 
 העבודה  בלן יבצע ללא תשלום את כל בדיקות החומרים, הק - בדיקות הוצאות .14

 המוכנה וכו' אשר יידרשו ממנו לפי מיפרט זה או לפי התקנים הישראליים  
 ת הכמויות ייחשבו ככוללים את המתאימים. מחירי העבודה המסומנים ברשימ

 התמורה לבדיקות. 
 

 העפר שהוא ות לעבודות שהצפיפות הדרו בדיקות כלבונו את חש הקבלן יבצע על
 מכון המוסמך לכך ובאישור המהנדס. הקבלן  מבצע, לפי התקנים המתאימים וע"י

 יספק על חשבון עצמו תבניות פלדה מעובדות במכונת הקצעה לצורך הכנת קוביות 
 שהמהנדס פי ס"מ. מזמן לזמן, במשך התקדמות העבודה ולפניה, כ12/12/12בטון  

 סוי מהתערובות המשמשות בעבודה, וידאג  ות בטון לנייכין הקבלן קובידרוש, י
 קת הקוביות ע"י מכון התקנים הישראלי, או מכון מוסמך אחר. לבדי

 
 בעלות החוזק  הקוביות תוכנה כמפורט בתקן הישראלי המתאים האחרון ותהיינה

 המינימלי בלחץ הנדרש. 
 

 מאת   תמוש אלא בהרשאיובא בשי  מהר )לא קשהקוביות שהוכנו בצמנט המת
 ימים.14ימים ואחרי  3ס( תגענה לחוזק האמור אחרי  המהנד

 
 בשום פנים לא יאושר בטון אשר קוביותיו נשברות מתחת לחוזק הדרוש. מחיר 

 יחול על הקבלן.הדוגמאות והעברתו למזמין לצרכי בדיקה 
 

 ימת רובת מסויביות מתעקו המהנדס שומר לעצמו את הזכות, בכל מקרה שבדיקת
 דש של אותו ביעות רצון, להורות על הריסה או על בניה מחות שאינן משאנתנה תוצ

 חלק מהעבודה הנחשב כמיוצג ע"י אותן הקוביות, והפעולה תיעשה להנחת דעתו 
 בלבד. היקף  אותו חלק מהעבודה הדרושה  של המהנדס ועל חשבונו של הקבלן 

 מהנדס. ניו של העי  ייקבע לחלוטין לפי ראות
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 ימה של על הקבלן להמציא למהנדס לשם אישור רש  - יםומרים מאושרחספקים ו .51
 בתי החרושת, מחצבות וספקים אחרים שמהם או דרכם הוא מתכוון לספק  

את הזמנותיו להספקת החומרים. המהנדס רשאי    חומרים עבור ביצוע העבודה, לפני שיעביר להם
 ציא. כל ים שהקבלן ימת מהחומרלדרוש הסברים  ודוגמאו

 ויהיו מהאיכות ו לתקנים העדכניים של מכון התקנים הישראלי ומרים יתאימחה
 המשובחת ביותר. 

 
 כניות הנמסרות לו ע"י המהנדס והקבלן יבדוק את הסימון והת - כניותובדיקות ת .16

  ביצוע העבודות במסגרת החוזה. יש להפנות את תשומת לב המהנדס על כל לשם 
 רטים ורשימת הכמויות. הקבלן כניות, המפותמה בין הסתירה ואי התא  החסרה,

 ת כל השיפורים או התיקונים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרות או יחוייב לבצע א
 אי התאמות מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם. 

 
 הקבלן יתן או יספק את כל הפיקוח הטכני וההנדסי הדרוש   - ד הקבלןפקוח מצ .17

 הנדס.לדרישות המ םדה בהתאוע נכון של העבוביצם לש
 

 עם גמר העבודות יחזיר הקבלן על חשבונו  - החזרת אתרי העבודה למצבם הקודם .18
 את שטח העבודה לקדמותו, יתקן את כל הדרוש ויביאו למצבו שלפני העבודה הכל 

 לפי הוראות המהנדס. 
 

  ית לאחרספק למהנדס "תכנבלן ל הק לאחר גמר העבודה על - תוכניות לאחר בצוע .19
 ל הפרטים הקשורים ולנה ותראנה את כל חלקי העבודה שבוצעה עם כבצוע" שתכל

 לה כגון: מיקום, תווי, קוטר ועמק משפל לצינורות, לשוחות, רום מכסה שוחות.
 

 העבודה שבוצעה, מיקום מתקנים קיימים, עליים ותת   מיקום מתקנים שונים של
 יות יעשו על גבי דומה. התוכנכ י מים וביררת למינה, מעל, צנ חשמקרקעיים, כבלי 

 יות הרלוונטיות הנדרשות.סאמי אורגינליים של התוכנ
 

 כניות שלאחר ביצוע יהיה כלול במחירי היחידה שנרשמו ו המחיר הדרוש להכנת הת
 שימת הכמויות. לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין הכנת  על ידי הקבלן בר

 ס לכל תביעה כספית ה לשמש כבסינא תוכלבצוע, ל ות שלאחרוכני. התהתוכניות
 תוספות בעבודה, אשר לא אושרו על ידי המהנדס בעת   של הקבלן על שינויים או

 ביצוע השינויים או התוספות הנ"ל.
 

 כניות לאחר ביצוע יבוצעו אך ורק ע"י מודד ותכל המדידות הדרושות לצורך הכנת 
 מוסמך.
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 שה  ידרך גר לפיתוח שטח ועפ דותעבו  - 402פרק   

 
 כללי 1402.
 

 י את תנאי המקום, סוג האדמה והשטח, רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסוד 
 בדק דרכי גישה והובלה, כבשים ומדרכות קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים,  

 .הצעתוניים וכו' ועל יסוד זה ביסס אלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכחשמל, ט
 העפר והמילה חפירה משמעותה חפירה  בכל עבודות ה י אדמאין הבדל לגבי סוג 

 יבה. ו/או חצ
 לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טענות   

 באבחנה מצידו. 
 אופן יסודי את טיב הקרקע. לא תוכר כל תביעה רואים את הקבלן כמי שבדק ב 

 בטא השוני ו' גם אם התכבות וי טיב הקרקע, ברטי לגבבחנה מהקבלן בגין טעות בא
 ע הטבעיים גם אם התבטא השוני בשכבות בשכבות הקרקע התחתונות פני הקרק

 כניות המדידה שיסופקו והקרקע התחתונות פני הקרקע כפי שהם מסומנים בת
 לקבלן. 

 כל ל יצוע ע הרשות בידי הקבלן לבדוק את המדידה שקיבל ולהודיע לפני תחילת הב   
 ניות למצב השטח הנבדק. כוהמדידה בת בין אי התאמה שמצא 
 חשבון הקבלן ועל חשבונו אם לא דרש הקבלן כאמור, מדידה מדידה זו תעשה ע"י  

 הטבעיים מחדש משך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע 
 ות. ות העבודכניות והמדידה שנמסרו לקבלן, הקובעים את כמויוכמסומן בת

 , נורות מים, ביוביקרקעיים כגון: צ-ים על ותתבלעדי למתקנ פןהקבלן אחראי באו 
 חשמל טלפון וכו'.  
 לפיכך על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה ו/או חציבה כאלו אשר יבטיחו את   

 לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד שלמותם של המתקנים הנ"ל. 
 יחולו על הקבלן וי תנאי זה למיהידוק(. כל ההוצאות למילוי ו מתאים )לחפירה,

 היחידה. המהנדס רשאי להורות לקבלן על שיטות  וימצאו את ביטוייו במחירי 
 כנראות לו כנחוצות לביצוע העבודה.

 נו שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על חשבו 
 המהנדס   איקוות מים, רשי ע בשל הבודה תפגבתעלות החפורות. אם איכות הע

 רות על תיקון העבודה על חשבונו של הקבלן. להו
 הקבלן הוא אחראי בלעדי לבטיחות העבודה. לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות  

 ה באופן בטוח ובמידת הצורך ומחפרות וכל עבודות חפירה ומלוי אחרות תישענ
 ת  המהנדס אינן פוטרות אתכנן או הוא ידפן את דפנות החפירה. הוראות המ

 ות זו. הקבלן מאחרי
 מנת שלא תיקרינה תאונות, יש להאיר את  יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות על 
 השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל הפעולות הנ"ל ימצא את   

 יו ככלולה במחיר היחידה שבכתב הכמויות. ביטו
 ודה וץ לאתר העבחמ ן ועל הקבלן לסלקם אלוש המזמיכל עודפי החפירה הינם רכ  
 נחיות המפקח.ולמקום שיורה המפקח, ולהדקם בהתאם לה 

 
 נורותיעבודות חפירה ו/או חציבה לתעלות להנחת הצ 2402.
 

 , לפי הצורך והנסיבות. עיצוב ניים או בעבודות ידייםאהחפירה תיעשה בכלים מכ  
 ס"מ. 5דפנות  +ס"מ וה 2הקרקעית ייעשה בדיוק של  +

 , בהידוק מבוקר, הכוונה היא להידוק וכבישה  ק את המילוידלהבכל מקום יש  
   92%לית ולהשגת צפיפות העולה על אמהרטיבות האופטימ 2בתחום של % +

 טת מודיפייד א.א.ש.ו.מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשי
 י ם, ומילוי בחומר מקומדק מתאי כיסוי התעלה הכולל עטיפת חול, מילוי בחומר 
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 ב' של המפרט המיוחד. 402.2להלן בסעיף   יבוצע כאמור
 ין לעלות בכלי מכני כבד על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי א 

 נור בשל כך. י גרם לצהמתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שיי
 

 י מ"מ לפ 5ולית בגודל פבת חצץ במקומות בהם ימצאו מי תהום יהיה הריפוד בשכ 
 . -2רט סט' בבפ IVיפוס  ט

 חקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר פסולת שיאושר עודפי החומר החפור ופסולת יור 
 ע"י הרשויות המוסכמות. 

 
 תעלה לצנרתחציית מבנים, מתקנים, דרכים וכבישים ע"י  3402.

 ון עיליים  פשמל וטלחציית מבנים גדרות קירות אבן צנרת עילית ות"ק כבלי ח 
 מבנה וואי, יבוצעו בזהירות תוך שמירה מרבית על הם אחרים שבתישולות"ק ומכ

 ובהתאם לאישורי החפירה הרלונטיים. 
 בהתאם לנדרש יתמוך הקבלן בכל מבנה כאמור בעמוד טלפון או חשמל על מנת  

 תו.יה יתוקן ויוחזר הכל לקדמויע קריסתם בזמן בצוע העבודות. לאחר החצלמנו
 

 כללי  3.1240.
 ן נוסף לכל הדרישות עפ"י המפורט להלן: ש ינהג הקבליכב בחציית  
 בלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת העבודה כגון:  הק  
 וצר מחמת  יושלטים, פנסים מעקות וכו' ישא בכל התוצאות העלולות לה  

 נזקים לצד שלישי כתוצאה מהעבודה. 
   ן דרך עוקפתלהקבח יהיה צורך, יתקין  קשל המפ באם לפי שיקול דעתי  
 שבכל שלב לא תחם לתנועה  ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה   

 יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את העבודה בשעות הלילה. 
 

 בונו הוא, ויסדיר אותה בצורה שלא תפריע  הקבלן יבצע את הטיה על חש  
 הרשות   ישתבחומר מתאים לפי דר םה השטחילתנועה הזורמת וכן יכס  

 די לאפשר זרימת כלי  אית, או בא כוחה כדי שכלי הרכב לא ישקעו וכהאחר
 הרכב. במקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך היום הוא יהיה  

 כדי למנוע תאונה. העבודה  אחראי לשמירה במקום במשך כל הלילה 
 .הה לתנועתבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרע

 
 המועד ואופן הביצוע עם הרשות   בלן לתאם אתקל הלשם כך יהיה ע   

 ע"צ משטרה או נציג מטעמם. המקומית מ  
 

 ית כביש מע"ץ הקבלן ידאג לדברים הבאים: יבחצ  
 

 י מהנדס המחוז של החפירה תבוצע לפי הסידורים שיקבעו ע" א.  
 מע"צ או בא כוחו.    

 
 ר וכו'  וא סומים, שלטים, מחזירין ע"י מחכל שטח העבודה יסומ ב.  

 י הוראות מהנדס מע"צ או בא כוחו. עפ"
 

 סומים יוארו בלילה ע"י פנסים אדומים. המח ג.  
 

 שאר על פני הכביש מחוץ למסומן לעיל כל חומר, חפץ או כלי  ילא י ד.  
 עבודה.

 
 כל המתקנים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת. ה.  

 
 צי אזהרה  כביש ללא אמ מתשחסיבזה כי ידוע לו  לן מצהירהקב ו.  
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 אחראי עבור כל הנזקים מתאימה מהווה עבירה פלילית והוא 
 שיגרמו עקב העבודה. 

 
 לפני התחלת ביצוע העבודה על הקבלן לתאם את מע"צ על מועד  ז.  

 ודה ושלבי הביצוע ולקבל הוראות הנוגעות לבטיחות  תחילת העב
 בודה.וח על העולאפשר למע"ץ פק

 
 לו לפטור את הקבלן מאחריותו לכל ן בהוראות איי איודגש כ ח.  
 יה גם אם נקט בכל ההוראות הנ"ל.י גרם מעבודות החצנזק שי   

 
 פתיחה ותיקון כבישים פנימיים ומדרכות   3.2402.

 
 רכה, דרך מצע, מתקנים ומבנים, ע"י חפירת תעלה  בפתיחת כביש, מד  
 גרם  יח שהנזק שיטלהביוד המתאים לכך כדי צהשתמש ביהיה על הקבלן ל  

 שכבות האספלט ואילו   יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור
 במדרכות מרוצפות תפורקנה המרצפות בשלמותו ותאוחסנה לשימוש  

 (.2 -חוזר. )ראה פרט סטנדרטי ב
   ס"מ מרוחב 20נור בתוספת  יבהתאם לקוטר הצ -וחב התעלה יהיה מזערי  ר  

 צד. מכל  עבודה
 לעיל   401.3דרכות ייעשה כמתואר בסעיף  בכביש או במ וזרהמילוי הח  
 ך עם חומר מקומי מהודק עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש.  א  

 פי.  ס"מ לפני הכביש הקיים ממפלס זה לרום הסו 45 -אך לא יותר מ
 , 98שכבות מבנה הכביש תכלולנה מצע סוג א' מהודק לצפיפות % 

 ס"מ.  25  עובי של לפחותש.ו וב.מוד.א.א
 י מילוי תעלות של    מקומי מחודש הינו חומר שעומד בדרישות לחומרחומר 

 .301.6כרך א' המסמך הזה פרק  
 ידי  -קביעת טיב החומר החפור והתאמתו להגדרת "חומר מילוי" ייעשו על

 פי דו"ח של בודק קרקע מוסמך. -המפקח בשטח על
   לוי מהודק  יי מעומד בדרישות לחומר אהחפור לבמידה ויימצא שחומר 

 ולק מהאתר ובמקומו יובא   של כרך א' החומר הנ"ל יס 301.6פי פרק -על
 חומר שכן עומד בדרישות הללו.

 ההחלפה המלאה תבוצע אך ורק באישור של מפקח בכתב.
 מוד. א.א.ש.ו ובעובי של   100ות אגו"מ מהודק לצפיפות % מעליו שכב  
 ת בטון אספלט  ג למ"ר ושכב"ק MC 70 1סוס ביטומן   ילפחות רס"מ  15  

 פלט תיעשה כחודש לאחר סיום הידוק  ס"מ. הנחת שכבות האס 5בעובי 
 השכבות.

 במידה ועבודות מתבצעות בכביש עירוני פנימי ולא בכביש מע"צ אין צורך  
 ת אגו"מ. בשכב

 כבות  כיסוי התעלה בדרך מצעים ייעשה כנ"ל אולם ללא שיחזור ש  
 ספלט.אה

 
 וביסוס  רקעדו"ח ק 4402.

 קרקע שבוצעו באתר מכון  לן יהיה רשאי לקבל מהמתכנן את דו"ח בדיקות  הקב 
 יותו בלבד. השאיבה, סקר הקרקע שבדו"ח זה הינו לידיעת הקבלן ולנוח

 י הידוע למתכנן. אין בו אלא מסירת מידע כלל 
 תנאי הקרקע  יקתן לבדאין בסקר קרקע זה כדי להסיר אחריות כלשהי מהקבל 

 רוש. דעומק בכל 
 סקר הקרקע שנמסר, לא נה באשר לתנאי הקרקע ומי התהום המתבססת על כל טע 

 תתקבל.
 מאידך, הנחיות הביסוס כמפורט בדו"ח בדיקות הקרקע הינו חלק בלתי נפרד   

 ממפרט זה.
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 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר 5.402
 

 כללי   5.1402.
 

 קרקע  לכל סוגי ה םיחסיימת ום לעבודות עפרתשלדה והאופני המדי  
 ות סעיפים נפרדים לחציבה,  כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב הכמוי  

 ידרש  ילשימוש בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר 
 ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים.ע"י נציג המזמין וכן 

 
 ידה,  : ניקוי, מדןה, כגות כל פעולות ההכנדה אהיחיכן כוללים מחירי -כמו  

 ר תום העבודה, ביצוע דרכים  סימון, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאח
 ודרכים עוקפות כולל כביש אספלט אם ידרשו. נקיטת כל אמצעי הזהירות  

 עת תאונות כגון: גידור, שילוט, סימון, תאורה  והתקנת כל הדרוש למני
   תהום או מים של מי יעת הקוות וזרימהלמנ נדרשוכיו"ב. ביצוע כל ה

 צב יבש כל זמן העבודה. עיליים כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במ
 

 בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג הקרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה   
 : גם את כל המפורט להלן

 אם יש צורך, לשמש כחומר מילוי והמילוי המהודק.   
 חוץ לאתר  ופסולת אל מ לשימושלה ור, אדמה שנפסר חפחומ סילוק עודפי  

 העבודה.
 

 איתור שטחים שאליהם הפסולת ו/או עודפי  כל ההוצאות הכרוכות ב  
 שוי  יהאדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, ר

 כיו"ב. אגרות, מיסים ו
 

   כוללאיתור האתרים להפקת חומר למילוי המופק ממחפורות השאלה   
 ר, הובלתו לאתר העבודה,  והכשרת החומ סיווג יקות הקרקע, מיוןבד

 דרש וכן כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי, אגרות  פיזורו והידוקו כנ
 מיסים, וכיו"ב. 

   
 מפרט   2.40ט בסעיף  כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הקרקע כמפור

 הכללי.
 

 ו  אופן לא מקצועי אשו בשנע כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות  
 ם וכל  ינה עונה לדרישות המפרט. תיקון כל נזק שנגרות הביצוע אכשאי

 ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם לשטחים חקלאיים, לעצי פרי,  
 שהיה ידוע ובין שלא,  קרקעית בין -למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת

 ויות ו/או  הרש ם עםוהחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק הכל בתאו 
 עות רצון המהנדס. ניזוק ולשבי ההרכוש בעלי 

 
 נורותיחת צעבודות עפר להנ  5.2402.

 
 א'  403.5מדד כמפורט בסעיף  ימחיר החפירה כלול במחיר הנחת הצינור וי  

 של המפרט המיוחד. 
 נורות, כולל: הכשרת שטח  יעבור עבודות עפר להנחת צמחירי היחידה   
 . ומילוי חוזר  תהום, מירקעיתה, שאיבת וק קוהידחפירת התעלה   
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 יםפתיחה ותיקון וכבישים פנימי  5.3402.

 
 חציית כבישים ודרכי מצע תימדד ותשולם לפי מטר אורך ללא תלות    

 מכשול אחר כגון  ברוחב הפתיחה. חציית מתקנים מבנים דרכי עפר וכל 
 ה כלול  חירו יהיימדד ולא ישולם בנפרד, ומ יכבלים צנרת וכדומה לא 

 המשולם במחירי היחידה לצנרת. עבודות עפר לבמחירי היחידה 
 לים במחיר כל התיאומים עם הגורמים והרשויות המוסמכות  כמו כן, כלו  

   שיונות וביצוע העבודה בהתאם לדרישותיהם, כגון: ביצועיתשלום הר
   עבודות בשעות הלילה, כוללדרכים עוקפות ו/או עבודה בשלבים ו/או 

 פורט בסעיף א' כללי לעיל. , וכן כל המתפי תנאי הרשויוופיקוח לשמירה 
 

 פר לפתוח שטח ודרך גישה עבודות ע  6402.

 
 חישוף והכנת השטח   6.1402.

 
 כללי  א.  

 
בת    כמסומן  לפתוח  המיועדים  השטחים  ינובכל  השטח כניות  את  ויחשוף  הקבלן  קה 

צמ פסולת,  הפסולת  מכל  את  ויסלק  עצים  מחוץ  חיה  למאל  ע"י לאתר  שיקבע  קום 
 פקח. מה

 
 יה  יחישוף והסרת הצמח ב.  

 
את      יחשוף  לעומק   הקבלן  עד  צמחיה  כל  ממנו  ויסיר  הקרקע   20השטח  מפני  ס"מ 

 הטבעיים. 
 פסולת החישוף תסולק מהאתר.    

 
 פירה ומילוי  עבודות ח  6.2402.

 
 חפירה ומילוי   א.  

 
 יות. כנואם לתצענה בהתעבודות החפירה והמילוי תבו   
לאחר  ההחפיר    פסול  תבוצע  מכל  נקי  יהיה  הנחפר  שהחומר  כך  וראוי החישוף  ת 

לשילש ראוי  שאינו  חומר  לכך.  המיועדים  בשטחים  למילוי  לפי ימוש  למילוי  מוש 
הס לאתר.  מחוץ  אל  יסולק  המפקח  על   יטהוראת  תעלה  לא  המותרת  ס"מ   2.0יה 

 נן.  מהמתוכ
בשכבות בעובי עד   כדי הרטבת   ךבוקר ויבוצע תומילוי מ  מית יהיההמילוי בקרקע מקו   

 מודיפייד א.א.ש.ו.  95עור % יס"מ לצפיפות יחסית בש 20

 
 בדיקות קרקע   ב.  

 
עור מדגם יבשנטלו מדגמים לבדיקה  ימכל שכבה מישורית של מילוי מהודק ומבוקר י   

 ת(. דוגמאות לפחו 2מדגם כולל מ"ר )כל  250 -אחד לפחות לכ
 די בדיקות בצפיפות גדולה  קול דעת בלעיאי לדרוש לפי שהמפקח רש   

 יותר.       
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 עבודות מצעים תשתית ואספלט  6.3402.

 
 כנית תפוזר ותהודק בהידוק מבוקר שכבת מצע  ובשטחים המסומנים בת  

 נדרש.  בעובי ה     
ות  ע יהודק בשכב. המצ510322הבינמשרדי סעיף     המצע יהיה מצע סוג א' כמוגדר במפרט  

י לא  מושל  של  ס"  15  -תר  לצפיפות  יחסי  98%מ השכבה  מצפיפות  מודיפייד  לפחות  לפי  ת 
 א.א.ש.ו. 

לפחות, מצפיפות יחסית לפי  98%התשתית תהיה מאגום סוג א' מהודק לצפיפות יחסית של   
 ד א.א.ש.ו.  מודיפיי

 . ק"ג/מ"ר 1.0בכמות  MC/70 ריסוס הביטומן יהיה מסוג   
 לפחות.   4.7ביטומן של %  "מ עם תכולתס5ה בעובי  ן האספלט יהיבטו  

 
 מדידה ותשלום לעבודות עפר למבנה ופיתוח שטח אופני   6.4402.

 
 עבודות עפר למבנים   א.  

וימדדו בנפרד  ימדדו  השאיבה  למכון  העפר  המבנה,  ית  עבודות  מידות  לפי  אורטית 
 וני קיר החיצעבודה הנמדדים מפני ה הכוללות מרווחי

 .1:1מבנה ובשיפוע מ' בתחתית ה 0.60של עד  למרחק 
נוס  עבור חפירה  כי  שונים מהנ"ל, יודגש  הנובעת מצרכי ביצוע או שיפועי חפירה  פת 

 אורטית הנ"ל. ילא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בכמות החפירה הת
 נה, המילוי החוזר  כמו כן, יכלול המחיר את איסוף הקרקע, אכסו

 המפקח.  הלמקום שיור  ק עודפי עפרדק וסילומהו
 

 החלפת קרקע        .ב 
 

מ         עבור  בתחתית  התשלום  קרקע  והחלפת  מהודק  במצע  חוזר   ילוי 
 מדד לצורך תשלום במ"ק מסווג לפי סוג החומר. י המבנה בחומר מצע י           

 דרש  הרטבה והידוק החומר כנהתשלום כולל: אספקה, הובלה פיזור         
 ת הקרקע.ובדיקו                                 
 

 הרחקת מי תהום   ג.  

 
חקת "מי תהום" למבנה התת קרקעי ישולם בנפרד, מחיר השאיבה יכלול את עבור הר   

 דה ביבש.  כל העבודות והאמצעים הדרושים לביצוע מושלם של עבו

 
 חישוף והכנת שטח   ד.  

 
הכללי  בניג    במפרט  לאמור  החי  עבור  301.9.1בסעיף   וד  הששעבודות  והכנת  טח וף 

מ"ר התשלום כולל את כל כריתת העצים ישולם בנפרד אשר ימדדו לצורך תשלום לפי 
למקום  לאתר  מחוץ  הפסולת  כל  וסילוק  צמחיה  וחישוף  ניקוי  שורשיהם,  ועקירת 

 קח.  שיורה המפ

 
 מצעים  ה.  

 
מס    במ"ר  ימדדו  ומ מצעים  השכבה  עובי  לפי  יכלווג  הוחירם  אספקה  פזור  ול  בלה 

 בבקרה מלאה וכן את בדיקת הקרקע. טבה והידוק רוה
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 שילוט  5.6.402

 
 שלט כניסה ראשי   6.6402.

 
ת   מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יספק הקבלן וירכיב במקומות שיורה שני שלטים במידו  

בע3.0/1.50 אלומיניום  מפח  יהיו  השלטים  עם    2ובי  מ'.  לפחות  מתאימים.  חיזוקים  מ"מ 
 . ן )אנודייז(ביהיה מגולהפח 

 לבנות.   השלטים יהיו עם רקע בצבע כחול ואותיות  
   התאגיד .)הביצוע הגרפי של השלטים יועבר לאישור מוקדם של   

    
 

 שלטי אזהרה   6.7402.

 
 שלטי אזהרה שיותקנו   5הגידור יספק הקבלן וירכיב  ם השלמת עבודות ע  

 שער. אחד על הע"ג הגדר, ו   
 מ"מ לפחות מגולוון אנודייז, במידות    2בעובי אלומיניום  חהשלטים יהיו מפ  
 ס"מ.  60/30  
 בנות בנוסח הבא:  השלט יהיה בעל רקע צבוע אדום ואותיות ל  

 
 אין כניסה!       
ביוב!        סכנה 
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 קוי ביוב גרביטציוניים ושוחות בקרה  - 403פרק   

 
 P.V.Cהנחת צנרת  1340.
 

 הנחה א.  
 מוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך  שתי שוחות ס  ים ביןוהקו   
 לאורך יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי.    
 ואי הקו  ועל ת  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירה   
 לל שימוש של המפרט הכללי כו  306.2מפורט בסעיף  כושיפועו    
 יזר.  מאזנת ליב   

ע   ישמרו  ביקורת  להרומים  צ   ידי  קטע  בכל  במאזנת   נור ימתמדת 
 המונח בין מחבר למחבר.    

קטעי     כל  את  הקבלן  יכסה  עבודה  יום  כל  שנחפרו   בתום   הקווים 
תוך      יום  באותו  סגירה   והונחו  על  לא    הקפדה  הצינור.  קצות  של   זמנית 
 החשכה.  י מכוסות בשעותתושארנה תעלות בלת    
הצ  תבוצע   P.V.Cבצנרת        ת"י    נור יהנחת  לפי  התעלה   אשר   1083וכיסוי 
 להלן עיקריו.     

 
 H.D.P.Eהנחת צנרת  ב. 

צינור    H.D.P.Eצינור  ה בינוני. הוא  בצפיפות  מפוליאטילן   עשוי 
הב  הצינורות בקטרים   אים: יהיו 

 
דופן     קוטר פנימי    קוטר חיצוני  עובי 

 "מ()מ   )מ"מ(   ()מ"מ
 

225   198.2   13.4   
   280   246.8   16.6 

     315   277.6   18.7 
355   312.8   21.1 
450   396.6   26.7 

 
 ובלחץ  C 60 אטמ' בטמפרטורה 4הצינורות יעמדו בלחץ פנימי של   

 שנה  50פה של בתקו C 30ה של אטמ' בטמפרטור 5.3פנימי של 
 לפחות.

 יהיו   ןוכמו כ  499 לתקן ישראליאם הצינורות ייצרו במידות בהת  
 תכונות כפי שהוגדר לעיל והמוגדרות עפ"י תקן אירופאי   בעלי

SS3637 . 
אטימות    הצינורות יסופקו במוטות לחיבור בריתוך אשר בתוך כך שתושג  

 מוחלטת.
 

 הספק כך שלאורך התעלה  התעלה ע"י אנשי הצינורות ירותכו לצד   
 ות  והתעלה. הקצ יורד לתחתיתאו יהיה צינור רציף. הקטע במלו

 ותכו לדופן פנימי של שוחות. הקבלן יהיה אחראי לביצוע  הקטע יר
החול  חפירת התעלה והנחת הצינור בתעלה ריתוך צנרת לשוחות. עטיפת  

 . 401  בפרק   לוונטיים כיסוי בחומר מילוי מתאים בהתאם לסעיפים הר וה
 

 וצרת  ים כדוגמת תיזרהחיבור ואביזרים בצנרת פוליאתילן יהיו אב  
  .פלסים



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

98 

 
  E.F  רים ייעשו באמצעות ריתוך פנים או ריתוך חשמלהחיבו  

 ובאוגנים המתאימים. עבודות הריתוך החיבור יבוצעו כאמור ע"י  
הספק ל  אנשי  עמידות  בעלי  לפחות.   -10ויהיו   שנים 

 
פוליאתי ג. דרג  צינורות    12.5לן 

   .P.E.100+ג מסוהצינורות יהיו עשויים פוליאתילן     
 ל מיוצרים לפי תו תקן ישראלי עדכני ת"י  מתוצרת ישרא ינורותצ  

 או מתוצרת חוץ ובלבד שיעמדו בלפחות באחד  5392  -ו  499 
  DIN 8074,ISO 4427,ENהבאים: הבינלאומיים   מהתקנים  
 12201,ASTM  D-3350התכונות כלהלן:  , ובעלי 

 
  -  HDPE (High Density Polyethylene) - ללחץ  מתאים 

של  דעבו   ר. ב  12.5ה 
של    -   נדרש  מינימלי   ק"ג/סמ"ר.  100  (MRS)חוזק 
פנים   -   בריתוך  מחובר  מחברים(,  )ללא  מונוליטי    צינור 

   (Butt Welding .  ) 
  בר.    10בלחץ , C  20שנה בטמפ' של  50קיים   -  
חלקות    -    .C=150מקדם 
אלסטיות    -   לתכןE=1200Mpaמודול  מאמץ   ,  8 Mpa. 
בפני    -    . U.Vקרינת  עמיד 
הצינור    -    בר.    12.5ללחץ    SDR 13.6דירוג 
בקוטר     -   צינור  דופן   מ"מ.  23.2  –מ"מ    315עובי 
טבע  -    . 250KN/mתית  קשיחות 
)קנים(    -   במוטות   מ'.  14  -מסופק 

 ק"ג/מ"ק 959   -שקל סגולי מ  -    
 

פוליאתילן   .ד    20  דרגצינורות 
 .  P.E.100+יאתילן מסוג עשויים פול  וצינורות יהיה     

 ינורות מתוצרת ישראל מיוצרים לפי תו תקן ישראלי עדכני ת"י  צ  
 ד שיעמדו בלפחות באחד או מתוצרת חוץ ובלב 5392  -ו  499 
  DIN 8074,ISO 4427,ENיים הבאים: הבינלאומ מהתקנים  
 12201,ASTM  D-3350ת כלהלן: ונו, ובעלי התכ 

 
  -  HDPE  (High Density Polyethylene)  -    של עבודה  ללחץ   מתאים 
 בר.  20   
של    -   נדרש  מינימלי   ק"ג/סמ"ר.   100  (MRS)חוזק 
)לל  -   מונוליטי  פנים צינור  בריתוך  מחובר  מחברים(,    א 

   (Butt Welding .  ) 
  בר.    10, בלחץ C  20שנה בטמפ' של  50קיים   -  
חלקות  מק  -    .C=150דם 
אלסטיות ומ  -   לתכן  E=1200Mpa  דול  מאמץ   ,8 Mpa. 
קרינת    -   בפני   . U.Vעמיד 
הצינור   -    בר.   20ללחץ    SDR 9    דירוג 
בק  -   צינור  דופן   מ"מ.  39.7  –מ"מ    355וטר   עובי 
טבע  -    . 250KN/mתית  קשיחות 
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)קנים(    -   במוטות   מ'.   14  -מסופק 
 "קק"ג/מ 959   -י משקל סגול  -    

 
בח  תהנח ה.   פירה צינורות 

 
 הצינורות שיונחו בחפירה יבוצעו בהתאם למפורט בפרקים     

 ב"מפרט   57ב"מפרט הכללי" ופרק   306, 305, 304  
 וסף לכך . נ5707, 5705 ,5704משרדי" ובעיקר בסעיפי הבינ  
  הנחיות ביצוע כמפורט להלן   קפיד במיוחד על יש לה  
 צרן. להנחיות הי תאםובה  

 
הק האבעל  מוטלת  לשיפועים  לן  בהתאם  העבודה  לביצוע  המתוכננים.    חריות 

כל במשך  באתר  נוכח  יהיה  הקבלן  של  מוסמך  והנחת -מודד  החפירה  זמן 
 ת. הצינורו

ו יונח  שוחות   שתי    בין    צינורות-יבוקר קופרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, 
ונחו בתעלה י. הצינורות  ותהודק היטבשר  אחת. תחתית התעלה תיו-סמוכות בבת

 לעיל.  401.4על מצע חול מהודק, לפי הנדרש בסעיף 
 
 העבודה תתבצע ביבש בלבד. השפלת מי התהום תבוצע בכל קטע      

 ת הצנרת . לפני הנח  
  
 החפירה   שר אתת לפני שהמפקח יאאין להתחיל בהנחת הצינורו    

 רצון.   כמשביעת   
 

ואב הצינורות  בקיזרכל  יונחו  ישרים  ווים  ובגבים   המסומנים   בהים  שיפועים 
בתוכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תיעשה ע"י מדידה 

עת הצינור במקומו המדויק תיעשה בעזרת במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד. קבי
ל התחפ מתחת  קטנה  חומר רות  הוספת  ובעזרת  הצינור(  הרמת  ע"י  )ולא  צינור 

מקומו הנכון, יבדק בדיקה חוזרת נח הצינור בוטב. לאחר שיו שיהודק היחתימת
חול  הידוק  ע"י  במקומו  מיד  ויקבע  בלבד,  מוסמך  מודד  ע"י  מאזנת,  באמצעות 

 מצידיו לכל אורכו. 
  
מתייח     שבשרטוטים  הצינורות  גובה  התחתית מספרי  אל    סים 
   ( הצינורות  של  הצינורות  -  I.Lהפנימית  בהתאמה יו  אינברט(.   נחו 
ל    הנדרש  שגמורה  עם יפוע  אחר  צינור  קו  יהווה  קטע  שכל   כך 
 תחתית ישרה וחלקה ללא קפיצות מקומיות.    

 
 ריתוך צנרת פוליאתילן  ו. 

 
צינור     ע"י  חיבור  בריתוך  יבוצע  רציף  לקו  הפוליאתילן    ספק ות 
או  הצינור    ההנחה   ות  כללי  בחוברת  למפורט  בהתאם  כוחו    בא 
של       היצרן. וההרכבה 

 
יב     של הריתוכים  מוסמך  רתך  תעודת  בעלי  מיומנים  אנשים  ע"י   וצעו 
תינתן     העבודה  ובסיום  הצנרת  יצרן/ספק  מטעם  השדה   שירות 
של      אנש    10אחריות  החיבורים.  ואיכות  הצנרת  לטיב  שירות שנים    י 
הלקוח    דה והציוד הנלווה הש    ו/או  מהזמין  לרשות   תיד בע  יעמדו 
 תיקונים וכו'. , שינויים, תרה של תוספולמק   
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קו      חוזק  להבטיח  חייב  הריתוכים  כל  ביצוע  כי  בזאת    מודגש 
צינור      איפיון  של  פרמטרים  אותם  לפי   פוליאתילן הסניקה 
ב    וכי  לעיל,  בסעיף  מסהמפורטים  על  המציע חתימתו  המכרז   מכי 
 תוכים. הרימתחייב לחוזקם ואיכותם של כל    

 
 התהליך:   
 ת הפוליאתילן יהיה בשיטת ריתוך פנים יתוך צינורור   
   (Butt Welding) . 

 
 שלבי ריתוך הפנים:    

 
יש .1    נחתכים  לריתוך  המיועדים  החתך הצינורות  ושטח    ר 
 צוע  חשמלי. מנוקה כהלכה באמצעות מק    

 
על   .2 מחוממים  הצינור  לפלטת -קצות  בלחץ  הצמדתם     ידי 

 (. beadיים")ת יווצרות "שפחימום עד ה  
 

 המשך חימום ללא לחץ.     .3
 
קצות    .4 שני  יחד  מוצמדים  החימום,  פלטת  הסרת     לאחר 

 לצורך קירור.  הצינורות ונשארים כך תחת לחץ  
 

 ן הריתוך.הסרת הבליטה הפנימית בצינור הנוצרת בזמ .5
 

 רמטרים השונים של הריתוך:הפ
 

השו הריתוך  פרמטרי  בניםלהלן  התלויים  הצינור,  הדופ  קוטר  לפי  ובעובי  שלו,  ן 
הנחיות היצרן. על המציע להיות מצויד במפרט ריתוך לקטרים הרלוונטיים כולל 

 י הצמדה וכו'.כל הפרמטרים השונים של זמני חימום, לחצ
 

P1  כמע( חימום  בזמן  הלחץ  אפס(. =   ט 
 

P2 =   הקי ובזמן  החימום  לפלטת  הצינורות  הצמדת  בזמן   . רורהלחץ 
 

T1   זמ ראש=  חימום  לחץ. ון  תחת   ני 
 

T2   .)אפס )כמעט  מופחת  לחץ  עם  חימום  זמן   = 
 

T3   .החימום פלטת  להסרת  זמן   = 
 

T4  .לחץ לבניית  זמן   = 
 

T5   .קירור זמן   = 
 
 
 
 



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

101 

 
 ה:טמפרטור

החימום פלטת  )טמפרטורת  הריתוך  היא  טמפרטורת   )C  230  -  200. 
למנו כדי  הנ"ל  התחום  על  להקפיד  צורך  פיש  בחומר  ע  טמפרטורגיעה   ה עקב 

מדי   מדי. גבוהה  נמוכה  טמפרטורה  עקב  משולם  לא  ריתוך   או 
 

 חימום:
 החימום מתבצע בשני שלבים.

ימום. שעור הלחץ הוא בשלב הראשון מוצמדים בלחץ קצות הצינורות לפלטת הח
Mpa  0.18-0.22   ש  המחושב כל  היווצרות לפי  עד  נשמר  זה  לחץ  הריתוך  טח 

 0.5+(0.1)e (mm) -של כ זמן"שפתיים"  פרק 
מו הבא  שקצות בשלב  לשמור  כדי  יספיק  שעדיין  אבל  לאפס  כמעט  הלחץ  פחת 

   (s)צריך להיות  t2הצינורות יהיו צמודים לפלטת החימום. זמן החימום בשלב זה 
15e. 

 
 חיבור:

פ את  מסירים  החימום,  החימואחרי  מוצמדים לטת  המותכים  הצינור  וקצות  ם 
האפשר ככל  מהר  ב יחד  של  ,  מניל,  Mpa  0.18-0.22לחץ  מכן  לריתוך אחר  חים 

 להתקרר.
 

פנים ריתוך  עבור  אופייניים   : ערכים 
 

עבור:  תקפים  הבאים   הפרמטרים 
 
של    - ריתוך   . C    200-230טמפרטורת 
אפס. P1  לחץ  - כמעט   : 
 . P2  :0.18-0.22 Mpaלחץ    -

e  - הצינור  עוב דופן   (mm)י 
D  -    הצינור של  חוץ   (mm)קוטר 
 
 

T1 -  הי שפתיעד  של  יווצרות   .0.5+0.1e  (mm)ם 
T2 -  (s)  15e 
T3 -  (s)  max3+0.01D 
T4 - (s)  max3+0.03D 
T5 - 10+0.5e (min) 

 
 הסרת הבליטה הפנימית 

פ ריתוך  ביצוע  פנימית  בזמן  בליטה  נוצרת  הצינו  (beed)נים  הסרת בתוך  ר. 
טבעת רות השדה. הי שבליטה הפנימית תבוצע באמצעות אביזר חיתוך מיוחד ע"ה

 יבור לאישור המפקח. תונח בצד הח החתוכה
 

 כיסוי התעלה  .ז  
 

 כדי להשיג תמיכה נאותה לדפנות הצנורות יש לבצע עטיפת  .1  
 . IIטיפוסי  2 -רט סטנדרטי בחול סביב הצנרת כמפורט בפ   
 שתמש בחומר הרסני כבד )אבנים וי אין להליתרת המיל   
 להתקיפה. יק לצנרת אוהעלולים להזם, וכו'( ולא בחומרי   
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 תהליך כיסוי הצנרת ומילוי התעלה ייעשה כמתואר להלן:  .2  
 על פני הקרקעית החפורה תפוזר ותפולס שכבת חול בעובי    
 ס"מ. 10   
 תו היטב מניחים סביב הצינורות את החול ומהדקים או   
 בכלי יד לכל עומקו, שכבה שכבה.   
 הצינור עד  ד משני צידיה באופן אחיך זיש לבצע תהלי   
 מקוטר הצינור. חשוב שלא יישארו חללים  70%לגובה    
 מתחת לצינור ושהמילוי הצידי בין הצינור לבין דפנות    
 צינור יהודק היטב. התעלה או מסביב ל   
 ת של הכיסוי הצידי עד כבות הבאומניחים בהדרגה את הש   
 ספת של חול חים שכבה נומנילגובה של קדקוד הצינור.     
 ס"מ לפחות מעל לקדקוד הצינור ומעליה חומר 15בעובי     
 ס"מ נוספים ומהדקים 15מקומי דק נקי מאבנים בעובי     
 י הצינור בלבד.  במכשיר יד מהדקים משני ציד   

 לתוך התעלה או להערימו יך מילוי בשום פנים אין להשל      
 י כשיכים בתהלירת לעיל. ממוזכלפני גמר הנחת השכבה המ   
 מנעות יהצנרת בחומר מקומי תוך הקפדה על ה כיסוי   
 ס"מ בשכבות בקרבת  5 -ממילוי עם אבנים גדולות מ   
 נור.יהצ   
 לס גבוה של מי תהום או שיש במקומות, שיש בהם מיפ   
 ומים, יש לבצע את פעולות המילוי טיבות דבהם תנאי ר   
 במקומות  .הצינור במיםוע את ציפת למנבמהירות, כדי    
 שמשתמשים בהם בסמכים לצורך החפירה, יש להסיר את    
 הסמכים בזהירות, בד בבד עם הנחת כל אחת משכבות    
 המילוי.   

 
 ת השדה פקוח שרו .ח   
 נורות לצורך ייצרן הצהקבלן יזמין את שרות השדה של      
 קטע.קת לחץ לכל בדיהערכת אופן הביצוע של הקו וכן ל    

 
 פת קוים בדיקות ושטי 2403.
 

 שטיפת הקווים   2.1403.
 

 נורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת  י לאחר השלמת מערכת הצ  
 על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל  הלחץ והפעלת המערכת תבוצע 

 והאביזרים. נורותיצהמערכת 
   מתאימה לתוךכונת שטיפה י מהשטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"  

 בוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות. הנקודות הג
 כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות    
 ם  ה. השטיפה תימשך עד אשר המיימ'/שני 1.0ר  זרימה של לא פחות מאש  

 ס אך לא  הנדאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המהיוצ
 י ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח  ת השעה. לפניות מאשר מחצפח

 לאישור את תכניות ובה יפרט את האמצעים שבכוונתו להשתמש, נקודות  
 ים, גודל החיבורים המוצעים וצורות  הכנסת המים, הוצאתם מקורות המ

 ק לאחר אישור המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. המים, רסילוק 
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 ב גרביטציוניים ית לקוי ביולדיקה הידראוב  2.2403.

 
 המקפח יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי באילו קטעים תבוצע בדיקה    
 מאורך הקו,   50 הידראולית לגילוי נזילות ודליפות, אשר יכללו לפחות %  

 כאמור לעיל, ובתנאי שכל הקטעים  פה וזאת לאחר שכל המערכת נשט
 . ניםהנבדקים ימצאו תקי

 של המפרט   303.6הכללי סעיף   מפורט במפרטכעצמה תבוצע הבדיקה   
 הכללי.

   1.8הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ולעומד של   
 מ'. 5.0 מ' לפחות אך לא יותר מאשר   
 ם בכל השוחות בקטע הנבדק לא  המימילוי המים בקו יהיה כך שמפלס   

 קרת השוחה. מת  מ' 0.25 -יהיה יותר מ
 שעות ולא ירדו מתחת למותר בסעיף   24ק במשך  ו בקטע הנבד קהמים יוחז  

 של המפרט הכללי. 303.6.1
 

 שוחות טרומיות מבטון  3403.
 

 כללי א. 
 

 חות טרומיות עגולות מבטון בקוטר פנימי  שוחות הבקרה תהיינה שו   
 טרומיים  רה כניות וכתב הכמויות הכוללת תחתית, חוליות ותקוט בתפורכמ
 פורט להלן. כמ

 
 למסור תכנית או רשימת שוחות ליצרן השוחות מבעוד מועד  על הקבלן   

 -לפני תחילת הביצוע, כולל:
 

 קוטר צינור הכניסה והיציאה. -  
 מדד לאחר סימון השוחה באתר. ינור אשר תיהצ וית הפניה שלוז -  
   -ה משונהפרש המפלס בין הכניסה והיציאה )אם שיפוע המתעל  -  

 כנית( יסומן באופן בולט על ותפי שמופיע בכספר השוחה ))מ 1%
 תקרת השוחה ועל דופן השוחה בצבע שחור עמיד. על הקבלן 
 ומיים  להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטר

 שנים  10ה לתקופה של  וחהמחברים, החבקים וכל שאר מרכיבי הש
 לפחות.

 
 תחתית השוחה  ב. 

 
 בטון ית טרומית מתחת  

 
 היה מיחידה טרומית עם קרקעית טרומית תית השוחה תחת -  

 מונוליטית )קירות ורצפה ביציקה אחת(. 
 

 וג דוגמת "איטוביב" או שווה ערך מתאים לס EPDMמחבר גומי   -  
 והיציאה ובהפרשי  נור בקוטר הנדרש מותקן בזויות הכניסהיצ

 המפלס הדרושים. 
 

 ס"מ. 20כבה בעובי שחול מהודק בנח ע"ג מצע תו תחתית השוחה -  
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 נור דרך המחבר יאטמו המרווחים סביב המחבר בטיט  ילאחר השחלת הצ

 קוטר חיצוני  D= 0.7) D צמנט ויבוצע המתעל כאשר עומק המתעל יהיה  
הצ המתישל  שבשפת  הבטון  פני  ושיפוע  קרקעית   30יהיה    עלנור(  עיבוד  לפחות.   מעלות 

 . -100ב יעשה מבטון
 

 השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני   הכרחי לקבלת גש, כי תנאייוד  
 חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה.

 
 החוליות ג. 

 
 כניות וכתב  ופנימי בהתאם לת החוליות תהינה טרומיות מבטון בקוטר  

 כמויות.
 המסומן על החוליה. 658ליות תהינה לפי ת"י  החו  
 מר מקשר מסוג יט צמנט וחוטות יהיה עם ר בין החולייבוהח  

B.G.  BOND2  או חומר אחר שיאושר ע"י המהנדס או לפי הוראות היצרן של החוליות. כמו
 הפנימי כן יטייח הקבלן את החבורים בין החוליות בצד 

מ בגובה  נמצאות  והחוליות  תבמידה  משני  י  הטבעות  את  לאטום  הקבלן  על  חובה  הום 
 .הצדדים

 הינו אטימותה המוחלטת מפני  קבלת השוחה לתנאי הכרחי יודגש, כי   
 חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה.

 
 תקרות ומכסים  ד. 

 
 ,  המתאימה  489ן לפי ת"י בשטחים פתוחים התקרה תהיה טרומית מבטו  

 ם מכסה במסגרת יצקת ברזל יצוק בתקרה. התקרה  ן עטו 25לעומס  
 לא תותר בשטחים פתוחים  כים לשוחה. וי הקרקע הסמס"מ מפנ30  לוטתב

 שימוש בחוליה קונית עליונה או מכסה "שלשה חלקים".
 

   טון, עם מכסה יצוק במסגרת25בכבישים סלולים תהיה התקרה לעומס    
 ושה חלקים בשוחות בעומק  שלס"מ, עשוי 50יציקת ברזל, קוטר המכסה  

 ליונה.עוליה קונית ים שימוש בחבישמ' יותר בכ1.75 -יותר מ
 

 שלבי ירידה  ה. 
 

 שלבי הירידה יהיו מיצקת ברזל צבועים בצבע מגן, או ברזל מצופה    
 שוחה,  ס"מ מותקנים ע"י יצרן השוחות בקיר ה25פלסטיק משוריין ברוחב  

 ס"מ. 33ה( במרווחים אנכיים של  ז במהלך אנכי בשיטת "סולם" )זה מעל
 

 ותשלום דה אופני מדי 4403.
 

 הנחת צנרת  א. 
 

 נורות כולל את מחיר החפירה כאשר  יתייחס להנחת הצהתשלום המ  
 אספקתם על חשבון המזמין.

 
 התשלום כולל:   

 
 החיתוכים, החיבורים  נורות, פיזורם, הנחתם, ביצוע כל יפריקת הצ .1  

 נורות הפלדה שהובלתם חלה על חשבון  יצט  והתקנתם בשוחות למע
 הקבלן.
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 ן ומדידות כולל מדידות  סימון, איזובות הכרוכות את כל ההוצא .2  
 לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.    

 
 את כל ההוצאות הכרוכות בבצוע עבודות העפר כמפורט בסעיף    .3  
 עיל.ל 401.6   

 
 מי תהום או כל מי נגר עילי  ת את כל ההוצאות הכרוכות בשאיב .4  
 בכל עומק שהוא.    

 
 הצנרת מפורט בכתב בהתאם לסוג  ו עטיפת חולריפוד ו/א .5  
 הכמויות.   

 
 את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת  .6  
 והאביזרים.קוים לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד    

 
 וע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על  יצכל ההוצאות הנובעות מב .7  
 טיב  רשות לבדיקתדהחוזרות הנ ט, והבדיקותמפרדרישות ה   

 התיקון.
 

 ח עליון וכל ההוצאות ותיקון כל נזק שייגרם גם כתוצאה מכ .8  
 הכורכות בתיקון הנזק שנגרם לקרקע, לעצים, למבנה, מתקן ו/או  

 קיומה מראש ובין   עלערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע מ
 טרם גרימת    למצבם כשהיהתם שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזר

 הנזק.
 

 : מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן ב. 
 

 נורות תהיה מטר אורך מסווגת בהתאם  ייחידות המידה להנחת צ .1  
 לסוג, לקוטר ולעומק הנחת הצינור. 

 
ו  דיימד  רהצינועומק   .2 הטבעית  הקרקע  ציר רהצינותחתית    עדמפני  לאורך   ,

 נור.יהצ
 

 נור  ימתחתית הצומק הממוצע  עעומק יקבע כיטציוניים הגרבים ובקו .3  
 עד פני הקרקע הטבעיים סמוך לשוחה בין שתי שוחות סמוכות,  

 מדוד מפני הדופן החיצונית.
 

 לעיל אך בין שתי  2בסעיף ב. וי סניקה יחושב העומק כמפורט ובק .4  
 בהן מוגדר עומק הקו בחתך לאורך.  ותנקודות סמוכ

 
 שוחות ג. 

 
 ת ומוגמרות מסווגות  יחידות שלמובדנה לתשלום השוחות תימד .1  

 בהתאם לעומק השוחה וקוטרה.
 

 במחירי היחידה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות  .2  
 . 401והמפורטות בפרק 

 
  כלהיחידה יהיה כלול: אספקה הובלה והתקנת  במחירי .3  

 בודות  והעהאלמנטים הטרומיים, מחברי השוחה וכל האביזרים 
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 של המפרט המיוחד. 403.4רט בסעיף  ווים להם כמפהנלו
 

 טון" )ב.ב. כבד(.  25יודגש כי מחיר היחידה כולל תקרה ומכסה "  .4  
 

 הדרושים מחיר השוחה יכלול את כל האמצעים והחומרים  .5  
 חדירת מי תהום, ודליפת  ד לאטימותה המוחלטת של השוחה כנג

 מים החוצה. 
 

 תכת שבשוחה. מעת כל חלקי דה כולל צבייחימחיר ה .6  
 

 במפרט הכללי יחשב עומק השוחה   302.11.3בניגוד לאמור בסעיף   .7  
 כהפרש הגבהים שבין רום המשטח העליון של מכסה השוחה ובין  

 ור היציאה.נירום תחתית צ
 

לק .8 ישולם  שלא  בזאת  בשוחות בליודגש  שימוש  בגין  בנפרד   ן 
 משולבות.  

 
 יתנרת גרביטציופנימי של צנום ציל ד. 

 
 402.2.3לום הצנרת ישולם בנפרד לפי מ"א, התשלום יכלול את כל הדרוש בסעיף  עבור צי

 במפרט המיוחד.   
בפרק   לנאמר  התשתי  309בניגוד  משרד  של  הכללי  יוזמן  במפרט  הצילום  הלאומיות  ות 

המ ע"י   ין.זמוישולם 
חוזרים   צילומים  וידרשו  ליקויים  ויהיו  הלאחבמידה  תיקונם,  יבצע  ר  ילומים  צמזמין 

 ים ויחייב בעלותם את חשבון הקבלן. חוזר
מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצינור ואופן ביצוע הנחתו.  

בתיאור מלווה  יוקלט  ציל   הצילום  פעולת  רואים.  אשר  את  המסביר  הצנרת    וםמילולי 
ש  אחרת,  בדיקה  כל  של  מקומה  למלא  באה  ומטראינה  ולוודא  תקיתה  את  ות  נלאשר 

 פי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. הביצוע ל
 

 
 חיבור לשוחה קיימת  6403.
 

 ביוב אל שוחה קיימת. דרש הקבלן יבצע חיבור קו יבמקומות שי 
   דות מסווג לפי קוטר קו הביוב ויכלול את שבירת קיריהתשלום יהיה לפי יח 

 ות מחבר שוחה או אוגן עיגון, עיבוד  השוחה באמצע  הצינור לקירשוחה עיגון ה
 קון קירות השוחה. לא תשולם כל תוספת עבור ימתעל חדש בקרקעית השוחה ות

 ביצוע העבודות הנ"ל. המשך הפעלת מערכת הביוב תוך כדי
 

 עטיפת בטון 7403.
 

 אחרת,   באם לא צוין150  -נורות בבטון ביידרש הקבלן, יעטפו הציבמקומות ש 
 .-3דרטי ב רט בפרש סטנוכמפ

 התשלום יהיה לפי מטר אורך ויכלול כל עבודות העפר הדרושות, אספקת הבטון  
 וברזל הזיון, הטפסים העבודה וכל הדרוש לביצוע מושלם.
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 גושי עיגון 8403.
 

   רטעם זיון כמפורט בפ200 -יבצע עיגונים מבטון ב  קבלן,ידרש היבמקומות ש 
 מחיר יכלול את כל עבודות העפר  היה במ"ק והי  . התשלום-40סטנדרטי ב

 הדרושות: אספקת הבטון וברזל הזיון, הטפסים העבודה וכל הדרוש לבצוע  
 מושלם.

 
 שטיפת קווי הביוב  403.9

 
 קווי ביוב לכל אורך ביצוע העבודות. טיפת , יש לבצע ש403.5ע העבודות לפי סעיף לאחר ביצו
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 יקה מפלדה  הנחת קו סנ - 440פרק   

 
 
 ורות פלדה עם פעמון קצר ועטיפת בטון דחוס  ניצ  1404.

 
 כללי  א.  

 
קלקוט יהצ    אלומינה  מלט  פנימי  ציפוי  לריתוך,  קצה  עם  יהיו   נורות 

 ו(. מבטון דחוס מעל ציפוי תלת שכבתי )טריועטיפה חיצונית     
עבודה      בעת  האיטום  לדרישות  הקבלן  לב  ההרתשומת  ואופן  כמפוריתוך  ט נחתו 

 ן.  בהנחיות להל
המלצות     במקום  באות  ואינן  היצרן  המלצות  תמצית  הינן  להלן  ההנחיות  כי  יודגש 

ו את הקבלן לבצע היצרן. כל הנחיה או אופן ביצוע אחר שיוגדרו במקום היצרן יחייב
לק תהיה  לא  פיהן,  תעל  אם  בלן  ובין  היצרן  דרישות  בגין  כלשהי  כספית  ע  ידביעה 

 . או ובין אם ל עליהם מראש

 
 נורות בתעלה  יחת הצהנ ב.  

 
לאחר  יצ    התעלה  קרקעית  ע"ג  מונחים  כשהם  התעלה  בתוך  ירותכו  הפלדה  נורות 

 שפולסה והודקה לרום המתאים. 
יונח  בקטעים בהם קרקעי    ר ע"ג הקרקעית נויהצת החפירה הינה מעפר וללא אבנים 

  א עטיפת חול.ללI טיפוס  2 -לפי פרט סטנדרטי ב
נור ע"ג תושבת חול לפי יהחפירה הינה בקרקע סלעית, יונח הצבהם קרקעית ם בקטעי   

  III.טיפוס   2 -פרט סטנדרטי ב
ישרי    יהיו  לאורך  בחתך  סמוכות  נקודות  שתי  בין  במישור הקווים  הן  לחלוטין  ם 

 נכי. ור האפקי והן במישוהא

 
 הובלה ופריקה   ג.  

 
 בין שכבה  בלן בדירוג הקעל משאית  ם בשטח המפעלסינורות מועמיהצ   
 לשכבה.    
 נורות בצורה אשר תמנע פגיעה בקצה הפעמון  ייש להוביל את הצ   
 ובעטיפה.    
 נורות עטופים יונחו על ריפודים בלבד.  יצ   
ווי תיפריקת הצ    ידי  ידי פישה  נורות תיעשה על  על  ומרופדים  זו  המותאמים למטרה 

גומיצ פגיעהי  נור  נור תוך  יירה ברצועות במרכז הצ, או ע"י קשוןבצפוי הבט  למניעת 
 הקפדה על אי פגיעה בעטיפה. 

 
 להלן ריכוז חומרי העזר שעל הקבלן להכין לפני תחילת העובדה:     

 
  SIKA PRIMER + SIKAFLEX 11FC. חומרי אטימה .1   

  HR6010.או H610 טרודות אלק .2   

 היצרן.  שיאושר ע"י י ו סרט חליפאE/310-40ש  מיסרט תיקונים ג .3   
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 נורות  יהכנת צ ד.  

 
 נורות יש לבדוק את שלמותם והתאמתם לביצוע הקו.  ילאחר פריסת הצ   

 
 ולכלוך אחר ואין   יש לבדוק שפנים הפעמון נקי משיירי בטון .1   
 הבטון.   פגיעה בקצה    

 
 בבטון.   וללא פגיעות ולנור )התקע( עגייש לבדוק כי קצה הצ .2   

 
 מ"מ מהקצה.  50נור קו היקפי במרחק  יבקצה הצ יש לסמן .3   

 
צ .4    של  הפנימי  השטח  את  התקע ילנקות  של  החיצוני  הקוטר  ואת  הפעמון  נור 

הפזה  50באורך    )כולל  ומלכלוך. מ"מ  מחלודה   ) 
 

במידה ועבר   ש.דקות לייבו  15-30הפלדה ועל הבטון ולהמתין   על  SIKA למרוח   .5   
בין יישום הפריימר לבין מריחת משחת האטימה יש שעות    5  -מ  להזמן של למע

 למרוח שנית עם סיקה פריימר סמוך ליישום חומר האטימה. 

 
 חומר אטימה   ה.  

 
 SIKAFLEX.ינו  וביוב היה ומים מלוחים  יורות להולכת מי שתניחומר האטימה עבור צ   

11FC   
 שרוול אלומיניום.  בתרמילים אוק ימוש ומשוונטי ומוכן לשונהחומר הינו חד קומפ   

 
למנוע     כדי  ומוצל  קריר  במקום  האטימה  חומר  על  לשמור   יש 

 התייבשות מהירה.      

 
 דחים.  ניתן ליישם את חומר האטימה בשני סוגי אק   
  Mark 4AC.דגם -310ccהאקדח ל    
  Mark H2.דגם -600ccהאקדח ל    
 וי בשפכטל. ילה או ע"י מהאקדח בשאיב אתיש למלא    
בעזרת     האטימה(.  חומר  לקופסת  המתאימה  שאיבה  צלחת  קיימת  הגדול  )לאקדח 

ה מ"מ( יש למלא את איזור הפזה של הפעמון בצור  5  -האקדח )עם קוטר חריר של כ
 היקפית ובאופן רציף.  

 ונה  בלעזר בשימות מילוי אחידה בכל ההיקף, ניתן להיד על כיש להקפ   
  מפח.   

 
 נורות  ית הצנסהכ ו.  
נור יתלכד עם קצה  ינורות בצורה ישרה עד שהסימן המופיע בקצה הצ ילהכניס את הצ   

 מ"מ(.  1.5הפעמון )עומק של  
הצ     יציאת  את  הכנילמנוע  לאחר  חוסר  נור  למנוע  מנת  על  וזאת   סתו 

 ימה בחיבור.  אט מר חו    
לה    מוטיניתן  ע"י  בדחיפה  הצ)  עזר  בקצה  בצורתיקרש(  ההכמ  נור  עם  יש  נוף.  נסה 

 מ"מ לפחות.  50לתפוס מייד עם ריתוכי תפיסה )פיקים( באורך  
 מ"מ )לפי הוראות היצרן(:  50 -עומק ההחדרה יהיה כ   

 
 נורות  יריתוך צ ז.  
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בעובי כפי שיאושר ע"י יצרן AWS E 6010 מסוג    ריתוך הצינורות יהיה עם אלקטרודה   

 ת.  רונויהצ

 
   בור בזויותחי ח.  

 
 נורות או שימוש באביזרים נוספים.  ינורות וזאת ללא חיתוך צבקו הצי   
 בעת השימוש בשיטה זו יש להקפיד על מספר כללים:    

 
מעבר   א.    הזוית  את  להגדיל  )אין  וחצי  יד°1.5למעלה  על  זאת  מבצעים  מדיד(  ת י 

 ור ניס"מ לצ 32א תעלה על  של נור הרחוק ממקום החיבור יהסטייה של קצה הצ
 מ'.   12.20ו פלדה שאורכ

 
מ"מ מהקו   5נור יוחדר לפחות עד   ינור לחיבור יש לוודא שהציבעת הכנסת הצ ב.   

 המסומן. 

 
בין נור המוחדר ויווצר מרווח בין קצה הציוית הרצויה יונור לזיבעת הטיית הצ ג.   

כהב זה  באזור  מראש  למרוח  יש  הפעמון.  שבתוך  חמוטון  של  עודפת  ומר ת 
  אטימה.

 
 ציפוי הבטון הפנימי בקצוות )צמנט אלומינה(  תיקון ט.  

 
תיקון בטון מסוג צמנט אלומינה יש לעשות עם תערובת מחומר זה. לצמנט אלומינה    

 ום.  יבשות מהירה תוך ספיגת מים ופליטת חישנן תכונות של התי

 
 נורות בשלבים הבאים:  ייש לתקן את הצ   

 
 חלקים חול. 2 -מינה ולק צמנט אלוח  ת סמיכה שללהכין תערוב .1   

 
ע"י  .2    ובליטות  מלכלוך  השטח  את  לנקות  רופף,  בטון  כל   לסלק 

 מברשת פלדה.         

 
 וות ציפוי המלט ואת לנקות מאבק ולהרטיב היטב את קצ .3   

 הפלדה.        

 
 הצמנט באזור התיקון.  -למרוח את תערובת מלט .4   

 
ה  להרטיב .5    אזור  ולכסות  תיאת  רטיבות קון  על  ולשמור  רטובים  בסמרטוטים 

 שעות.   20מתמדת במשך  

 
 תיקון קצה בצינורות עם עטיפת בטון דחוס   י.  

 
 ס יתוקנו כדלקמן: נורות עם עטיפת בטון דחויקצוות בצ   

 
 . 1:1השטח ומריחה עם שרקריל מדולל עם מים די של קוי יסוינ .1   

 
מ"מ( במרחק של   1.5  -מ"מ עובי חוט כ  X  25  25גולבנת  )מ  י רשת זיוןליפוף ע" .2   

 מ"מ מהפח.   10 -כ
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לצ .3    את ילקשור  להחזיק  כדי  חזק  מספיק  יהיה  היריעה  חומר  היריעה.  את  נור 

הבט מחומשקל  ניילון  יריעת  לדוגמא:  היצוק.  ע"ון  מאוד, זקת  דק  פח  רשת,  י 
  חומר מורכב לעשות אטמים.

 
)לצקת   .4    דליל  לתו2:1ס   יחמלט  נקידות (  להקיש  זמן  ובאותו  יציקה  פתחי  ך 

 קלות ע"ג יריעה.  

 
תערובת  .5    עם  האזור  את  למרוח  יש  היריעה  ופרוק  הבטון  התגבשות  לאחר 

 . 1:1חס שרקריל + צמנט בי
 
 
 

 ניקוי כלים  יא.  

 
העבודה  ייד לאחר גמרמ העבודה שבהם השתמשו לחומרי האטימה יש לנקות את כלי   

 ע"י טינר )ניתן להשתמש גם בטולואן או קסילון תוצרת פז(.   י ההתייבשותפנול

 
 פקוח שרות השדה   יב.  

 
אופן הביצוע של הקו  נורות לצורך הערכת  יהקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצ   

  10%  -ב  ותיקות, צלום רנטגן של הריתוכים אשר יבוצע לפחאר הבדאשר יכלול בין ש
 שור מתאים לתיקון הציפויים כנדרש.  מרותכים ואיה י החיבוריםמראש

 באחריות הקבלן לתאם את הזמנת שרות השדה.     
 

 קשתות  יג.  

 
עם   3/16ת מפלדה בעובי דופן "  דרשנה, תהינה קשתות חרושתיויכל הקשתות אשר ת   

עם פעמון נור  ייתוך לצלרלומינה פנימי ועטיפת בטון חיצונית, מותאמות  מלט א  ציפוי
 . צרק

 
 בדיקות הידראוליות ושטיפת קו סניקה    2404.

 
 וים ושטיפת הק א.  

 
הצ    מערכת  השלמת  הלחץ ילאחר  בדיקת  ולפני  העבודות  כל  וגמר  והאביזרים  נורות 

המ פנימוהפעלת  שטיפה  הקבלן  ידי  על  תבוצע  של  ערכת  הצית  מערכת  נורות יכל 
 והאביזרים.  

ה מתאימה לתוך הנקודות מכונת שטיפ  "ימים בלחץ עה ע"י הזרמת  עשהשטיפה תי   
 הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות. 

ל    זרימה של  תיוצר מהירות  לכך שבמערכת  לכל קטע תספיק  א כמות המים שתכנס 
מאשר    תימ'/שני1.0פחות  השטיפה  עה.  נקיים ימשך  יהיו  היוצאים  המים  אשר  ד 
מאשר מחצית השעה. לפני אך לא פחות  ס  ה של המהנדת רצונו המלאעולחלוטין לשבי

האמצעים  את  יפרט  ובה  תוכניות  את  לאישור  למפקח  הקבלן  יגיש  השטיפה,  ביצוע 
רות המים, גודל החיבורים  שבכוונתו להשתמש. נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקו

וצ סיהמוצעים  הקבלן  ורת  יוכל  המהנדס  אישור  לאחר  רק  המים,  את לבלוק  צע 
 . השטיפה
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 קת לחץ  בדי ב.  

 
של המפרט הכללי. לחץ הבדיקה יהיה לפי  305.3בדיקת הלחץ תבוצע כמפורט בסעיף     

ר למשך  אטמ' בצנרת הפלדה הלחץ הנ"ל ישמ   30הוראות היצרן אך לא פחות מאשר   
 דקות לפחות.  30

 
 ן י רנטגצילומ ג.  

 
צ    לבצע  מהקבלן  לדרוש  רשאי  יהיה  עדיהמפקח  רנטגן  ה מראש  50%  לומי  ריתוך. י 

 מי הרנטגן יוזמנו ויתואמו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בעבורם בנפרד. צילו
רנטגן      צילומי  לבצע  לקבלן  יורה  לנחוץ  זאת  יראה  שהמפקח  קטעים  של באותם 

מות קצה הבטון וגודל המרווח ואחידותו וך, שלהריתוכים, כדי לבדוק את טיב הרית
תם לשניים כך שניתן יהיה לראות ה ולחצות אודיקרשאי, לב  צינור. כמו כןהבהיקף  

של   שכבות  הדרגתית  להסיר  ו/או  המילוי,  וכמות  ההכנסה  מרווח  הבטון,  קצות  את 
 רש הריתוך. כל הבדיקות תהיינה בכפוף הריתוך באמצעות מכשיר "ארקייר", עד לשו

שדלמפור שרות  ובפיקות  ובתיאום  לבדיקות  בפרוגרמה  ועל  הט  היצרן  חשבון    של 
 . בלןהק

 
והתוצאה צילו    במקרה  כדלקמן:  הקבלן  ע"י  ישולמו  הנ"ל  לכמות  נוספים  רנטגן  מי 

 יתה שלילית יחול התשלום על הקבלן, במקרה ותוצאות הבדיקות הנוספות תהיינה יה
 ר התשלום לקבלן. ( יוחזחיוביות )ובתנאי שאינן בדיקה חוזרת

 
 ניקה סאביזרי צנרת בקו ה  3404.

 
 ר  קודות אוינ א.  

 
ה    "ואנקודת  אויר  שסתום  תכלול  דגם    2ויר  "א.ר.י"  תוצרת  דוגמת  או  D-020 לביוב 

 ע"ג זקף בקוטר 36  -, אשר יותקן לפי פרט סטנדרטי ב  2שווה ערך עם אוגן בקוטר "
 403.4אביזרים טרומי כמפורט בסעיף     נו בתא,  אשר יותק2, מגוף טריז בקוטר "2"

צ ינ ילהלן.  הפליטה  מחנור  אל  בצוץ  וקז  "נור  ילתא  בקוטר  למקום   1  1/2פוליאתילן 
 שיקבע המפקח באתר.  

 אטמ'.   16ויר יהיו לחץ עבודה  ושסתומי הא   

 
 נקודת ניקוז  ב.  

 
בנקוד    ניקוז תותקן  או  נקודת  ביותר כמסומן בתכנית  הנמוכות  שיות  בעת יכפי  דרש 

בק זקף  תכלול  הניקוז  נקודת  "והביצוע.  ומפלדה    10טר  אוגן  צבועאוגעם  עיור  ים ן 
 או שווה ערך.  T-4001 אפוקסי חרושתי, מגוף טריז תוצרת "רפאל" דגם 

תום שיונח עד לתעלת הניקוז הסמוכה ובקצהו יותקן שס6נור פלדה בקוטר "  יקטע צ   
 . -14מדף לפי פרט סטנדרטי מ

 מ' כמפורט   1.50הניקוז תותקן בתא אביזרים טרומי בקוטר  נקודת    
 להלן.   403.4 בסעיף      
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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

 
 

          __________ ______                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

 

 

113 

 עמודי סימון  ג.  

 
רוגין יממילא בטון, צבוע לס  4עמודי סימון יהיה עשוי מצינור פלדה מגולבן בקוטר "     

 .  8 -טי מאדום לבן כולל בסיס בטון לפי פרט סטנדר
 מצוין בתוכניות או בכל נקודת פניה  כל מקום העמוד סימון יותקן ב   
 ו הסניקה.  בק   

 
 ביזרים  אים לאת  4440.

 
 כללי  א.  

 
מ' מחוליות ותקרה   1.50התאים יהיו משוחות טרומיות עגולות מבטון בקוטר פנימי     

 טרומיים כמפורט להלן.  

 
 החוליות  ב.  

 
תהינה    ת"י     החוליות  לפי  מבטון  החהמס  658טרומיות  על  בין ומן  החיבור  וליה. 

 מהנדס.  יאושר ע"י הומני שמה ביטנט או חומר אטיצמ החוליות יהיה עם טיט 

 
 התקרה  ג.  

 
המתאימה   103.1סוג     489התקרה תהיה טרומית מבטון מתאימה לחוליה לפי ת"י      

יצוק  8לעומס    מכסה  עם  בינוני(  ב.ב.  )מכסה  תוצרת   60בקוטר   טון  דוגמת  ס"מ 
דגם  "מוזאי ערך. MM קה"  שווה   או 

 
תבלוט    הסמוכמפס"מ    50התקרה  הקרקע  לשוני  ועלים  סגחה  יותקן  לנעילת יה  ר 

 . 55 -המכסה לפי פרט סטנדרטי ב

 
 שלבי ירידה   ד.  

 
ס"מ מותקנים בקיר השוחה במהלך אנכי   25שלבי הירידה יהיו מיצקת ברזל ברוחב     

)זה מעל זה( במרווחים אנכייבשיטת "  ס"מ מצופים בפוליפרופילן.   33ם של   סולם" 
 

 שוחה  ה תחתית ה.  

 
תותקהשוח    ללא  ה  ובמקון  בעובי   תחתית  גס  פוליה  חצץ  שכבת  תפוזר  ס"מ   30מה 

 א'.  36 -א' או ב33 -כמפורט בפרט סטנדרטי ב 

 
 אופני מדידה ותשלום    5404.

 
 הנחת צנרת   א.  

 
 נורות כולל:  ימתייחס להנחת הצהתשלום ה   
צהובל .1    הצית  פריקת  הפלדה,  פיזורםינורות  ביצוע    ,נורות,  כל הנחתם, 

 נורות פלדה( והסתעפויות כנדרש.  יקשתות )בצהחיבורים, הוכים, החית
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את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות  .2   
 .  הביצוע והתאמתו לתכנון

של המפרט   401.6ת העפר כמפורט בסעיף   וע עבודוכל ההוצאות הכרוכות בבצ .3   
 חד.  והמי

בהכרוכ  ההוצאות  כל .4    בביצוע  לרבות ות  קוים  ושטיפת  הידראוליות  דיקות 
 המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.  

 כל ההוצאות הכרוכות בבדיקת צילום רנטגן.   .5   
ההוצא .6    וכל  מקצועי  שאינו  מביצוע  הנובעות  אינו/ות  דרישות   או  על  עונה 

 ן. טיב התיקו דרשות לבדיקתהנהמפרט, והבדיקות החוזרות 
כ .7    למבנה, תיקון  שנגרם  הנזק  בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שייגרם  נזק  ל 

מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין 
 רימת הנזק.  יה טרם גביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהשלא וכן 

 נדס.  ות רצון המהיזוק ולשביעהנ הכל בתיאום עם בעלי הרכוש    

 
 הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן:   מדידת ב.  

 
נורות תהיה מטר אורך מסווגת בהתאם לסוג, קוטר הצינור ייחידת המידה להנחת צ   

 בתכניות.   יהיה שווה בכל עומק המוגדר

 
 תאי אביזרים   ג.  

 
או יר, הניקוז  וונקודות האיר  זרים לא ישולמו בנפרד ומחירם יהיה כלול במחתא אבי   

 ופים. המג
 

 אביזרי צנרת בקו הסניקה  .ד  

 
 נקודת אויר .1   
טריז      מגוף  המסעף  האוגנים,  הכולל:  ביח'  תשלום  לצורך  ימדדו  אויר  נקודות 

החומרים כה וכל  נור הפליטה עד לתעלת הניקוז הסמויצ, השסתום ו2בקוטר "
 והאביזרים מותקנים בשלמות. 

 
 ודת ניקוז נק .2   
רך תשלום לפי יח' ותכלול את המגוף האוגנים, קטע מדדנה לצויתניקוז  נקודות      

החומרים יצ וכל  מדף,  שסתום  הסמוכה,  לתעלה  עד  מפלדה  ניקוז  נור 
 והאביזרים מותקנים בשלמות. 

 
 עמוד סימון  .3   
סימון       לעמודי  אספקת  ימדדו  את  יכלול  ומחירם  יח'  לפי  תשלום  וד העמצורך 

 ו. שבבסיסוגוש הבטון וצביעתו 
 

 אביזרים   שוחות .4   
שוחות אביזרים לשסתומי אויר או נקודות ניקוז ימדדו לפי יח' ומחירם יהיה     

 שווה לכל עומק שנדרש בתוכניות. 
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 הצעת הקבלן  –נספח ט' 
 

הח"מ   מרחוב ________________  ______   ח.פ./ח.צ./ת.ז.  _____________ __________אני 
_ ____  ____________ טל__ ______  עיר  _______ מס'   _________'____________ פקס:   : 

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:________________ 

שבנדון,   .1 המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  בזאת  מצהיר  מסמך    לרבותהנני  הוראות  האת 

כל    נתי אתוכי הב  ,ל כל נספחיובמכרז, ע  למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה

תנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע  ה

 על קביעת מחיר הצעתי.

 . מך ההוראות למשתתפיםמכרז כמפורט במסכי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות ב ,הנני מצהיר .2

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .3

זהנשעבודות  לבצע   .א הסכם  פוכ  וא  כל  שן  הנ"ל    תידרשעולה  העבודות  ביצוע  והכל    -לצורך 

תכניות   הכמויות,  בכתב  בהסכם,  המכרז,  במסמכי  והמפורטים  המצוינים  ובתנאים  בהתאם 

 .(ים" או "העבודות""השירותהמנהל מטעם התאגיד )להלן:  וכפי שיורה ומפרטי טכני,  

ו/או  ל .ב החוזה  על  כל הלהחתום  הנדרשוהמסמכים  מציא את  בתוך ים ממנאישורים  ים  ימ   7  י 

ו/או לא אעמוד ביתר התחייבויותיי עפ"י    היה ולא אעשה כן.  ודע לי על זכייתי במכרזיומיום שי

וזא  המכרז,רשאי לחלט את ערבות    יהיה התאגיד,  מסמכי המכרז ידי,  על  ת  אשר נמסרה לה 

כ להוכיח  ו/או  מראש  התראה  ו/או  הודעה  כל  לי  ליתן  אמבלי  נזק  אשרו  ל  כיס  נגרם   חסרון 

 אה מאי עמידתי בתנאי המכרז והחוזה. כתוצ לתאגיד

שעיינ .ג למסמכי    תילאחר  שצורפו  בין  הנ"ל,  העבודות  לביצוע  חלקיהם  כל  על  החוזה  במסמכי 

והב  לאו  אם  ובין  ביקר  נתיהמכרז  וגם  תכנם  העב  תיאת  את    ודותבאתר  לבצע  מציע  הנני 

הכ  העבודות ההוראות  כל  את  בולמלא  זה  מסלולות  מכרז  תיתמורה  בגרת  עאשר  פי  קבע  ל 

הנקובה בכתב הכמויות   יחידה  כל   ידימחירה של  על  ואשר    בניכוי שיעור ההנחה אשר תוצע 

לבצע ולהשלים את העבודות הנ"ל בהתאם לכל מסמכי  בהתאם לכך אני מציע  תפורט בהצעתי.  

. . . . . . . .   . . . . . .  . . .ילים: .  ) במ    ₪                            וזה האמורים תמורת הסכום של   הח

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ביום    (.  .  דין  פי  על  יתווסף מע"מ כשיעורו  כל מחירי היחידה  על 

 מ. כולל מע" אינוסכום ההצעה  על.התשלום בפו

הכמויות  .ד מצהיר  נחתם  כתב  הנני  מדפיו.  אחד  כל  בתחתית  ידי,  הכמו כי    ,על    מהווה  יותכתב 

 . תי זוד מהצעחלק בלתי נפר

הינם סופיים וכוללים את כל    כאמורבכתב הכמויות  כי הסכומים הנקובים    ,מצהיר בזאת  הנני .ה

וההוצאות,   העלויות  כל  זה  ובכלל  העבודות,  ביצוע  בגין  לי  המגיעה  אספקה  לרבות  התמורה 

מרי אטימה,  אטמים וחוכל עבודות והחומרים הדרושים, תמיכות, תליות, קונזולות,  והרכבה,  
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וא בר וע  ,יםקידוח ומים,  גים  כיסוי  חפירה,  שרוולים,  עבודות  וכו',  בטון  בסרט  צנרת  טיפת 

וכי  ,  חציבה, מילוי חוזר של תעלות, איטום מחדש, תיקון אספלט, בדיקת התאמת מידות וכו'

 נוספת בגין ביצוע העבודות.  לא אהיה זכאי לכל תמורה

למען    ות המכרז.להורא בהתאם  בפועל  ת אשר יבוצעו  אם לעבודוברור לי כי התמורה הינה בהת .ו

ק הריני להצהיר כי ידוע לי כי לא ישולמו תשלומים בגין חומרים ו/או ציוד אלא לאחר  הסר ספ

 . כן לא ישולמו מקדמות כלשהן. הרכבתם באתר בפועל

ידוע .ז כי  מצהיר,  שלמעט    הנני  ברלי  שהוא,  סוג  מכל  במדדים  תנודות  בהסכם,  יבית,  האמור 

במסיבשכ עבודה,  ארנ ר  אשר  תשלומונות,  ם,  חומרים  ומחירי    פי -עללספק  הקבלן  על  ים 

 הנקובים בכתב הכמויות. המחיריםההסכם לא ישנו את 

ידי   .ח על  אדרש  להתאגידאם  אמציא  הסכומים  3בתוך    ו,  לגבי  מחירים  וניתוח  פירוט    ימים 

 מסמך ההוראות למשתתפים. ב , וזאת כנדרשהנקובים בהצעתי

   ה ביותר או כל הצעה שהיא.הצעה הזול את ה ב לקבלמתחיי ו איננ התאגיד דוע לי כי י .ט

ידוע לי כי התאגיד  שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב   .י

 הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.

 מקרה.חזר בשום  סכם עליי כי הסכום ששולם לצורך רכישת מסמכי המכרז לא יו ידוע לי ומו .יא

לי .יב ה  , ידוע  מהעבודותרשאי    תאגיד כי  חלק  רק  לזוכה  יתר  ווה   , למסור  את   לבצע  רשאי  א 

על ידי מי מטעמ לגורמים אחרים  והעבודה בביצוע עצמי ו/או  על ידי מסירה  הכל לפי    -  ו/או 

 תאגיד. הבלעדי של ה ושיקול דעת

ודות  מהיקפי העב  25%-ן עד לכדוע לי, כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטי י .יג

 ז.  המכר תבמסגרש

העבודות   .יד לביצוע  העדיפויות  סדרי  את  לקבוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  התאגיד  כי  לי,  ידוע 

 ולבצע אותה בחלקים ובקטעים שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 

לא אוכ .טו כי אם אזכה  לי,  כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל  ידוע  ל לסרב לביצוע 

 . וך ו/או גבוה מדיפי נמס פה הככי היק לרבות בטענה  יבה שהיא,ס

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל  ידוע לי כי   .טז

את כל   לבצעאני מתחייב    .ובהתאם למחירים שרשמתי בהצעתי  הטכני,  המפרטו תנאי המכרז  

 . כםפי הוראות ההס, ועל ועמ ו/או הממונה מט תאגידלשביעות רצון ה העבודות

 מסמך ההוראות למשתתפים. בעתי זו את המסמכים המפורטים ף להצני מצרהנ .יז
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קאית בהתאם לקבוע במסמך ההוראות  ערבות בנ  מצורפת להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל,   .יח

 למשתתפים.  

תת הצעתי  באם  כי  מצהיר  ביטוחים  הנני  קיום  ואישור  בנקאית  ערבות  לתאגיד  אמציא  קבל 

 לחומר המכרז.  מצורףהסכם הועים בת ולתנאים הקבאם להוראובהת

, ותהא ניתנת  מהמועד האחרון להגשת ההצעות  ימים  90למשך  תעמוד בתוקפה ותחייבני  הצעתי זו  

למסמך ההוראות    3ימים נוספים, כאמור בסעיף    60לתקופה בת    -עפ"י דרישת החברה    –להארכה  

 למשתתפים . 

 

 : ולראיה באתי על החתום

 
 
 
 
 

 ______ __ ___        ___ ____________ _____ 
 חתימה   תאריך                                                                                                 
 

 _____________ ___ _   _________________              ____ ________________ 
 בת  כתו                  . 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 
, ____________ _____  -ו____  _________מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ___ _____________________  

 . התאגיד, את מסמכי הייסוד של התאגידמחייבים, עפ"י  התאגידוף חותמת  בצר
 

_____________________ 
 ח עו"ד/רו"

 היום: ________ 
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 נספח י' 

   1 –כתב כמויות 

 הערות כלליות לכתב כמויות 

. מגיש ההצעה  סעיף וסעיף  מצורף בזה כתב כמויות מתומחר לפי הערכת המהנדס  לכל   .א
י לשנות מחיר יחידה  ם בהנחה לכל הפרוייקט  כולו כיחידה אחת , מבלצעתו באחוזייגיש ה

ת הצעתו בסך הכל  כל שהוא בהערכת המהנדס . אחרי  חישוב אחוז ההנחה, יגיש המציע א
 תוספת לעיל, האחידה לכל הפרוייקט . בש"ח, מחושב לפי ההנחה או ה

לת המחירים  יילקח  בחישוב  לפי  שלום  סעיף  בהערמחירי  כל   המהנדס  היחידה  כת 
 קט לפי הצעת המגיש.בהפחתה באחוזים  אחידים לכל הפרויי 

 
 יכום וטופס ההצעה. , גליון הס בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות .ב
 

י  לפנ   התאגיד, יש לברר עם  צעה כוונתם אינה ברורה ד' צרכהסעיפים שלפי דעת מגיש הה .ג
שעות    72.    התאגידה תחייב דעתו של  וחתימת החוזההצעה  צעה. לאחר הגשת  הגשת הה
 ני סגירת המכרז.לפחות לפ

 

השפיע על מחירי  ל, העלולים  , שינתנו לבעל ההצעה בהתאם לבקשתובמקרה של בירורים .ד
, יישלח תזכיר לכל אלה שהוציאו טופס מכרז  ות סתומותההצעה  או לעזור בבירור נקוד

 רז. סי המכ ישאירו בזמן קבלת טפובת ש לפי הכת 

 

שנזכמחירי   .ה התנאים  כל  עם  בהתחשב  נקבעו  הכמויות  היחידה  וברשימת  במפרטים  רו 
.  מתוארים בצורה מקוצרת  . הסעיפים ברשימת הכמויותהעבודהובמיוחד בשיטת מדידת  

 הצעתו להתבסס על התוכניות והדרישות במפרטים והכמויות. על הקבלן בעת הכנת  

 

הכ .ו זמניים   נתעבור  גישה  בנדרכי  מש,  בהתיית  זמני  למפרטיםרד  שילוטאם  בניית  ,   ,
 , לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.וכו'  מחסנים

 

קים ויצרף את כל  את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז בשני עותימלא    בעל ההצעה  .ז
 גורם לפסילת ההצעה. ראות אי מילוי ההו.  הנתונים שנתבקש להגישם עם ההצעה

 
 יצרן ציוד וספקים אחרים ,  לכך כי כל קבלן משנה , כגון הצעה  ידאג  מגיש הח.  
 ים המתאימים יראו את כל התוכניות ויקראו את המפרטים ואת הסעיפ        
 ודה . בזמן בדיקת המכרזים לא יתחשבו בכל  שבתנאים המיוחדים של העב      
 ס  ים עם המהנד הטכני ת עליו לברר את כל הפרטיםטיביוהסתייגויות אלטרנ       
 במילוי טופסי המכרז יש למלא בדייקנות אחד הסעיפים  לפני הגשת ההצעה .         
 במידה ויאשרו קודם על ידי   –המוצעים   המופיעים בו ואת השינויים       
 יש להגיש במכתב לוואי להצעה.  –המהנדס בשינויים אפשריים        
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 ח י'נספ
 

 כמויותה כתב  
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 נספח יא' 
 ת זיו תאגיד מעיינו

 4/2022מס'  זמכר
 שדרוג קו סניקה של תחנת שאיבה לשפכים  

 כפר ורדים שלב ב' 
================== ========= 

 
 רשימת תוכניות   - נספח י' 

 
 
 

 קנ"מ       הנושא  מס' תוכנית

 
 1:5000     מפתח גליונות   2480-11/00
 1:250      תנוחה  2480-11/01
 1:250      תנוחה  2480-11/02
 1:250      תנוחה  2480-11/03
 1:250      תנוחה  2480-11/04
 1:250      תנוחה  2480-11/05
 1:100/1000     חתך לאורך   2480-11/10
 1:100/1000     חתך לאורך   2480-11/11
 1:25      פרטים   2480-11/20

 
 

 :   םים סטנדרטיטפר
 
 תעלות לצינורות    2 -ב
 עטיפת בטון לצינורות   3  -ב
 שוחת בקרה טרומית לביוב  6  -ב
 מפל פנימי א' 26 -ב
 חציץ בטון   40 -ב
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 בנספח י"

 פרוטוקול מסירה

 ח התיקונים הנדרשים מהקבלן( ")דו
 

     
      

 חוזה מיום   שם החברה   העבודה  שם
 

 
 
  

 לעבודה שבנדון בהשתתפות :  _________נערך סיור מסירה מס'  ____________ ________ יךבתאר

     החברה : נציג א.

  ח :  נציג הפיקו  ב.

  נציג הקבלן :   .ג

 
 להלן:  םעבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטילאחר הסיור מצאנו כי ה

 ___________________________ _________________ ______________________ ___  .א

 ___________________________________________________ _______________ ___  .ב

 _______________________ ____________________________ _______________ ___  .ג
 

 הערות: 

 ______ ____ _____________________________ ___________________________ ___  .א

 ___________________________________________________ ________ __________  .ב

 
 __________________  על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך 

 
 ________________ __________ בשעה _____בודה יערך בתאריך ____סיור למסירה סופית של הע

 
 
 

  
  _______________              __ ______  _________                   ________________  

 חברה חתימת ה                          חתימת המפקח                                 ןחתימת הקבל       
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 'גינספח 
 

 הצהרה על חיסול תביעות
 

 לכבוד:
 רה"( לן: "החבמ )לה"בע מעיינות זיו

 
 א.נ.,

 
 4/2022מס' עות מכרז ל חיסול תביצהרה עה :    הנדון

 
 

שדרוג קו לעבודות , "(החברה" מ )להלן:"בע מעיינות זיומאתנו על ידי  נוהוזמ הואיל וביום ___________ 
 ורדים.  פרסניקה ראשי בכ

 
 

לכם  וה הגשנו   __________________ וביום  האחרון  ואיל  החשבון  הבגין  את  )להלן העבודה        :   אמורה 
 "(.ין הסופבוהחש"
 
 

 :ך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכ
 
 

ואו ידנו  על  שהוגש  הסופי  החשבון  כי  בזאת,  ומאשרים  מצהירים  )הרינו  הגורמים  כל  ידי  על    החברה, שר 
אין לנו ולא תהיינה  י,  בון הסופ ופרט לתשלום המבוקש בחש(, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין  הנדסהמהמפקח/ 

או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין    יעות, טענותכל תב  נול
כתב   בסעיפי  ו/או  בעבודה  ו הקשור  בהם  הכרוך  ו/או  בחוזה  ו/או  או  /הכמויות  במישרין  והכל  מהם  הנובע  או 

ובין שתיוודע לנו    עה לנו כיום יא ידושה נה או דרישה כאמור, בין  ביעה, טעבעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל ת
 בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו. 

 
המוטלת כלשהי  מחובה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ותי  אין  אחריות,  בעניין  החוזה  לפי  וליקויים  עלינו  פגמים  קון 

 כמפורט בחוזה. 
 

 
 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 

___________________ ___________ _ 
 ןהקבל
 

 
 


