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 במסגרת רשות המים   מי רקת טבריה בע"מ

 תשתיות ביובנהל לפיתוח באמצעות המי
 

 02/2021מכרז/חוזה מס' 
 6700-11/2020-4729מכרז מס'                               

   מ" מי רקת טבריה בע

 כמאבכפר   40הנחת קווי ביוב בכביש מס' 
 תוכן עניינים 

 כרך א' 
 )כריכה ירוקה( 2009אוקטובר  –ית מהדורה רביע

 כרך ב'

 למשתתפים במכרז  ת כלליו  והוראות מידע - 1  חלק

  ע"י הקבלן  החוזהביצוע  תנאי - 2  חלק

 הבינמשרדי"(  המפרט" )יחד עם "הכללי המפרט" - 3  חלק

   המיוחד המפרט - 4  חלק

 הכמויות   כתב  -   5  חלק

   החוזהו  טפסי המכרז - 6  קחל

 ההצעה   סטופ 6.01

 באתר  ביקורעל  אישור 6.02

   הקבלן  כח אדם מטעם רשימת 6.03

 מבוטל 6.04

   להצעהבנקאית ערבות  נוסח 6.05

 ולבדק החוזה  לקיום בנקאית  ערבותנוסח  6.06

 החוזה  טופס 6.07

   החוזהלטופס  מוסף 6.08

 לתשלום   ומסמכים הקשורים פרטים - טופס 6.09

 , על העדר הרשעות 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו  תצהיר לפי חוק עסקאות . 6.10

 תוכנית עבודה   6.11

ביטוח על  לכרך א' " 2.30על נספחיו בהתאם לנוסח בסעיף אישור קיום ביטוחים    6.13
 ".  ידי הקבלן 

 פירוט צנרת לאספקה ע"י הקבלן  - 7  חלק

 כרך ג'

 ת,  רשימת תוכניו    -  9חלק 

   תוכניות - 10 חלק
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   מ"מי רקת טבריה בע

   2021/20מכרז פומבי מס' 

 4729-11/2020-6700מכרז/חוזה מס'     

 בכפר כמא  40הנחת קווי ביוב בכביש מס' 

====================================== 

 מידע והוראות נוספות למשתתפים במכרז  - 1חלק 

  -של כרך א'    1בחלק  לפרק "מידע והוראות למשתתפים במכרז", הכלול    םימסמך זה )כרך ב'( הינו מסמך משל
 ומפרט לביצוע עבודות ביוב.  ה ( למסמכי חוז2009 -כללי )מהדורה רביעית 

הנ"ל. בכל מקרה של סתירה ו/או דו    1ההוראות הכלולות בכרך ב' באות להוסיף ולהשלים את האמור בחלק  
 . משמעות יגבר האמור בהוראות מסמך זה

לנהליו. . 1 ובהתאם  ביוב  תשתיות  לפיתוח  המינהל  במסגרת  תתבצענה  המכרז  נשוא   יובהר  העבודות 
 הרשות הממשלתית למים ולביוב. לאישור בכפוף תהיה הזוכה  לןהקב עם שההתקשרות

שכתובתו:  א. . 2 החברה  של  האינטרנט  באתר  המכרז  מסמכי  את  ולהוריד  לעיין     ניתן 

rakat.co.il-https://mei/  :מכרזים פעילים"תחת לשונית" . 

סור את פרטיו  רות באחריותו של המשתתף במכרז למ יובהר כי לצורך קבלת תשובות להבה  
 בכתובת הדוא"ל: גב' נטלי לוי )שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר פקס( ל

  rakat.co.il-natalie@mei  

 .להשתתף במכרז יגישו את הצעותיהם בשני עותקים יניםיהמעונ ב. 

 

הנחת   01/2021פומבי מס'  מכרז    פרסם המזמין ביל למכרז זה  ציעים כי במקלתשומת לב המ 1ב. 
קבלנים שונים לביצוע   2מזמין יבחר  הדגש כי  יובהר ויו .  כפר כמא  40בכביש מס'    מיםקווי  

 . העבודות בשני המכרזים

  40בכביש מס'    ביובהנחת קווי      02/2021במכרז  בחר קבלן אחד לביצוע העבודות  י  המזמין   
כמ ידי    א בכפר  על  שייבחר  שונה מהקבלן  קווי    01/2021למכרז    המזמין שהינו   מיםהנחת 

 .  כפר כמא 40בכביש מס' 

בכפר   40בכביש מס'    ביובהנחת קווי     02/2021במכרז  בחר כקבלן הזוכה בעבודות  י  המזמין   
  . תנאי הסףב ואשר עמד  מכרז זהב במציע שהציע את ההצעה הזולה ביותר כמא 

   

 . 6.01בטופס   15צעתו על גבי "הצעת הקבלן", בסעיף יע ימלא ההקבלן המצ ג. 

, מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק עבודה.  על המציע 5ף כחלק  יות, המצורבכתב הכמו 
בסעיף   ההנחה6.01בטופס    15לציין  שיעור  את  לעלות   ,  ביחס  ידו  על  שמוענק  באחוזים, 

 הכוללת של המכרז, ללא מע"מ.

 חוז. ( א0להיות אפס ) שיעור ההנחה יכול

ל פרויקט/עבודה בנפרד, אלא ביחס לעלות למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה לגבי כ
 של המכרז.  הכוללת 

https://mei-rakat.co.il/
https://mei-rakat.co.il/
https://mei-rakat.co.il/
mailto:natalie@mei-rakat.co.il
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ל אחד ממחירי היחידה מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כ
כי במקומות בהם בכתב    כפי שמופיעים בכתב הכמויות. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק,

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

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

 

מלאה    ולחתום חתימה על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז .ד
מבמקום   בכל  לכך  על סמכהמיועד  למכרז.  המצורפים  החוזה  טפסי  על  לרבות  המכרז,  י  

 המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 

א'  רכ .ה הקבלן.  -ך  ע"י  חתום  הוא  גם  יוחזר  הירוקה"(  )"החוברת    כללי 
גיש ההצעה על  אין לציין סימני זיהוי של מ  יש לציין על המעטפה את שם המכרז ומספרו.  

 המעטפה. 

  
ילהצעו סךת  על  ולבקשתו,  המציע  שם  על  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  לצרף   ש 

הערבות      מ"מי רקת טבריה בע, לטובת  6.05פס  ו ט-בלתי מותנית, בנוסח המצורף כ,  ₪  000150,
לע חייבת  המפורטים  הבנקאית  התנאים  בכל  שיקול מוד  פי  על  המזמין,  קבע  המכרז.  במסמכי 

הב צורפה  דעתו  לא  להצעה  כי  בנערבולעדי,  לעיל,ת  לאמור  בהתאם  רשאי  קאית  המזמין  יהיה 
 לפסול את אותה הצעה. 

 
המזמין רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך    21.07.2021    תוקף הערבות יהיה עד ליום

 הערבות. את תוקף חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך 4

אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על   ן כלירעות לפלהגיש את הערבו  המזמין יהא רשאי
   פי תנאי המכרז.

במכרז, לאחר חתימת חוזה בין המזמין  לבין  הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו  
   ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 90-, ולא יאוחר ממכרזכה בהזו

 ה לא להביא את ההצעה לדיון. כמוסיב הוותבמלואם כנדרש עלול לאי מילוי טפסי המכרז  .ו
 כן, לא תובאנה לדיון הצעות ללא צירוף ערבות בנקאית כנדרש לעיל.  

יש את הצעתו כנדרש פים במכרז מופנית לכך, כי כל מציע חייב להגב המשתתתשומת ל .ז
 המסמכים הנדרשים, במסירה אישית בלבד.  בתנאי המכרז ובצירוף כל 

גדוד    ברח'   מ"מי רקת טבריה בעהמכרזים שתוצב, במשרדי  יבת  ה לתיח ידנית את ההצעלהניש  
מיום  ,    טבריה    100ברק   יאוחר  לא  האחרון    2:001ה  בשע  2021במרץ    21  עד  "המועד  )להלן: 

 להגשת ההצעות"(.

שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת   מיןהמז
 .פת עות למכרז לתקופה נוסההצ

 הצעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאחר התאריך והשעה הנ"ל, לא יובאו לדיון. 

ת והנתונים לרבות כל האסמכתאו  -לולה בכרך ב' זה  יש להניח בתיבת המכרזים את החוברת הכ
)בפרט האסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי סף,  7ע כמפורט בסעיף  דרשים מן המציהנ להלן  ב' 

 מציע שלא יעשה כן, עלול להיפסל.  . ת(ת בנקאית, והצעה כספיערבו

את להיות , והמשתתפים במכרז מוזמנים בז12:15תיבת המכרזים תיפתח בתאריך הנ"ל בשעה   ט.
 .טבריהברה נוכחים בפתיחת ההצעות, שתיערך במשרדי החב
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  ביטוחי המציעים:  י.

יזכה ם ביטוחים על ידי הקבלן שופנית לדרישות החברה לקיומציעים מומת לב השת ( 1)
"  במכרז הביטוח)להלן:  ו/או  דרישות  הביטוח"  "  "הביטוחים    ו/או"הוראות 

 . "(הנדרשים 

לתנאים המפורטים בכרך א'    הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם ( 2)
 " ג'  פרק  החוזה",  וביטוח",  "מסמכי  הקבלן "   2.30סעיף  נזיקין  ידי  על  "  ביטוח 

"לחוז  1ב'  ובנספח   להלן:  בה  האישור  "מוכא)להלן,    "קבלן יטוחי  דרישות ר 
 . "(הביטוח

ואת  ( 3) הביטוח  והוראות  דרישות  את  מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  מגיש 
העבודות   ממבטחמהות  קיבל  כי  בזאת  ומצהיר  במלואן  המכרז  מסמכי  יו לפי 

 עיל ולהלן. ים הנדרשים כמפורט ל התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוח

מתחייב   (4)  ההצעה  הביטוח    את  לבצעמגיש  ודרישות  הביטוח  בידי   ולהפקידהוראות 
 :אתן, החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילת

הקבלן "  לחוזה  (1)  ב' ספח  נ (א) ביטוחי  מבטחי  ידי    עלכדין    םחתו"  אישור 
 . הקבלן

כדין    המא חתוי כשה"  יםהצהרת פטור מאחריות לנזק"  לחוזה  (2)  ב' נספח   (ב)
 . הקבלןעל ידי 

ן  ומה כדי, כשהיא חת"ודות בחוםים לעבתנאים מיוחד"לחוזה    (3)  ב' נספח   ( ג)
   .על ידי הקבלן

 
  ן הקבל( החתום כאמור, מתחייב  (1)  ב'נספח  )  הקבלןביטוחי  אישור  המצאת  בנוסף ל ( 5)

לקפובככי   דרישף  בכתב  בלת  באיו)  "(הדרישה "לן:  )לה  מהחברהה  ואין  שור  ככל 
  ים ימ)ארבע עשרה(    14בתוך    הקבלןלה  ציא  ימ  (לחברההמידע שנדרש    תהביטוח א

)להלן:   הנדרשות הביטוח פוליסותתוספות עדכון למ העתקים ,ממועד קבלת הדרישה
הביטוח" כי  ,  "( מסמכי  בזה  חל  לחברהימציא    הקבלןמוסכם  הפאת  ת וליסוקי 

 .בלבד הקשורים להתקשרות זו

  דרישות הביטוח קיומן של  ישור על  איל ממבטחיו  להמציא במי  קבלן הלחילופין, יוכל  
 כגון : מועד תחולה רטרואקטיבי )(,  (1)  ב' נספח  )  ח הביטוחפות בנסנכללאשר אינן  

 .וחבות המוצר( בביטוח אחריות מקצועית

יש ( 6) הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  כל  כי  במפורש  בזאת  במסגרת   מובהר  להעלות 
ה ובתוך  להבהרות  לכפניה  שנקבע  לאחר  מועד  תתקבלנה  ך.  לא  ההצעה  הגשת 

  לם מהן ויים החברה תתעככל שיערכו שינהסתייגויות לדרישות הביטוח מובהר, כי  
 וסח אשר יחייב הוא הנוסח אשר צורף למסמכי המכרז. הנו

כי   ( 7) בזה,  מובהר  ספק  הסר  של  למען  ב'  במקרה  נספח  המצאת  ביטוחי    1אי  אישור 
הצהרת הקבלן    2נספח ב'    , לרבותהקבלן(יע )ידי מבטחי המצ, חתום כדין על  הקבלן 

מנזקים  – ב'  ו  פטור  ע  3נספח  בחוםהצהרת  כד  בודות  ידי  ע  יןחתומים  המציע  ל 
למנוע  י  המזמין,  (הקבלן) רשאי  אי   ממנוהא  בשל  עבודות  ביצוע  תחילת  מועד  את 

 . החתום כנדרשהצגת האישור 

אי המצאת במקרה של  מובהר בזה, כי    עיל,( ל7)בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   ( 8)
רשאי    המזמין  האי  ( לעיל,7מור בסעיף )אכ,  (1  נספח ב' נספח אישור ביטוחי הקבלן ) 

ב )הלראות  של    (קבלןמציע  זכייתו  את  לבטל  ו/או  החוזה  את  שהפר  המציע כמי 
 .במכרז (הקבלן)

הה ( 8) הגשת  בשלב  כי  מסמכייודגש  כי  דרישה  אין  ייחתמו  צעות  ידי    הביטוח  על 
שלהמב וחותמת  בחתימה  אלא  )  טחים  אישור  ( הקבלןהמציע  המהווה  המציע  , 

ואין להם הס  (הקבלן) לגבי הנוסח, הכי בדק עם מבטחיו  והכיסויים איתנתייגות  ם 
 הביטוחיים הנדרשים. 

מ . 3 זה,  מסמך  לרבות  הבאים,  המסמכים  כי  לכך,  מופנית  במכרז  המשתתפים  לב  את תשומת  הווים 
 ו את "החוזה": ה"מכרז" ויהו
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 מצורף לתיק המכרז  -)כריכה ירוקה( ( 2009אוקטובר  -)מהדורה רביעית  ליכל - כרך א'   

 במכרז  יםתפאות כלליות למשתוהור מידע - 1חלק  

 תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן  - 2חלק  

הו - 3חלק   ולחומרים במערכות  שונות  לעבודות  כללי  בימפרט  וסילוק  טיפול,  וב, בתוספת  לכה, 
 בנין  דות י לעבוהמפרט הכלל

 )מסמך זה(    כרך ב' 

 מידע והוראות נוספים למשתתפים במכרז.           -מבוא 

 דהמפרט המיוח - 4חלק  

 כתב כמויות     -א' 5חלק  

 הצעת הקבלן     -ב' 5חלק  

 טפסי המכרז והחוזה.  -  6חלק  

 הפירוט צנרת לאספק -  7חלק 

 נספחים  - 8חלק 

 ט במסמכים שלעיל. ו שיהוו חלק ממסמכי המכרז, כמפורים הנוספים, המהווים ו/אמסמככל ה

 כרך ג'  

 רשימת תוכניות  -  9חלק 

 תוכניות  -  10ק  לח

 

א'   א. . 4 כרך  המכרז  מסמכי  כי  במכרז  המשתתפים  לידיעת  שנת   -מובא  רביעית  )מהדורה  כללי 
א'. י כרך  על מסמכי המכרז ומסמכ  המכרז. על המציע לחתום(, הינו חלק בלתי נפרד מ2009

א',   כרך  ומסמכי  המכרז  מסמכי  על  בחתימתו  כל מצהיר  המציע  את  ובדק  ראה  כי  בזאת 
 רד מהצעתו, והוא מסכים לתוכנם.נפי מכים המהווים חלק בלתהמס

ימצא במסמכ ב.  ו/או אם המשתתף במכרז  למכרז,  יהיו שאלות בקשר  למשתתף במכרז  י אם 
בן המדויק לו ספק כלשהו בקשר למו  ו יהיההתאמות ו/א  -ת ו/או איהמכרז סתירות, שגיאו

כלשה לו הסתייגות  ו/או תהיה  כלשהו,  פרט  או  להוראות מסמכישל סעיף  רז, מכה  י בקשר 
"המזמין",   לנציג  במכתב  כך  על  להודיע    להגשת   האחרון   המועד  לפני  ימים   7  לפחותעליו 

בכתב,     rakat.co.il-natalie@mei במייל    ההצעות  הצורך,  במידת  תימסרנה  תשובות 
משתתף כל  על  במכרז.  המשתתפים  ולחתום    לכל  להצעה  הנ"ל  התשובות  את  לצרף  במכרז 

במכרז משתתף  כל  על  להלצר  עליהן.  עליו צעה  ף  ולחתום  הקבלנים  סיור  פרוטוקול  את 
דף.   כל  חובתחתית  גבי  על  על  תמת הקבלן המציע.החתימה תהיה  כן,  ל  כמו  צרף  הקבלנים 

, ככל שיהיו, להצעתם גם את כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים
 חתומים על ידי המציע. 

פירושים   ג.  לכל  פה למשתתפים במכרז.  הסב  ו/או"המזמין" אינו אחראי   אךרים שינתנו בעל 
 את   יחייבו,  ללעי  כאמור  החברה  ידי  על   בכתב  שינתנו  ועדכונים  ותהרהב,  תשובות  ורק

 ידי   על  ורפוצי  והם,  המציע  והצעת  המכרז  מתנאי  כחלק  ועניין  דבר  לכל  ייחשבו  הם,  החברה
 .הנדרש ככל, וממולאים חתומים כשהם, להצעתו המציע

 ניםתיקו,  שינויים  להכניס,  למכרז  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  עד,  יתרשא  החברה
 . המשתתפים ותלשאל בתשובה או ביוזמתה, זכרהמ במסמכי  ותוספות

נקודת המפגש       14:00בשעה     202102.28.  מפגש מציעים וסיור הקבלנים יתקיים בתאריך ד.
 . ישיבות חדר  –ועצה מקומית כפר קמא מ

סף  תנאי  ומהווה  חובה,  היא  הקבלנים  וסיור  המציעים  במפגש  ההשתתפות 
ש המציעים, לא תדון ועדת המכרזים להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף במפג

 בהצעתו. 
 

mailto:natalie@mei-rakat.co.il
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שיי א. . 5 או תוספת  שינוי  כל הסתייע"י  עשו  כל  או  ביןהמציע במסמכי המכרז  לגביהם,  ע"י   גות 
 ו בכל דרך אחרת, יחשבו: י אוואשינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב ל

 כאילו לא נכתבו, או   ( 1)

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.   ( 2)

 הבחירה בין האפשרויות דלעיל, נתונה לשיקול דעתו של "המזמין". 

לתאריך הנ"ל   מין" למציע עדאם יודיע "המז   02121.07.2  קפה לכל פרטיה עד ליום  ב כתתיחשההצעה   . 6
זכייתו יהיה רשאי לדרוש   במכרז, תחייב ההצעה את  על  ו"המזמין"  המציע עד לחתימת החוזה עמו 

בות לתקופה שתיקבע על ידו והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות מהמציע הארכת תוקף הער
  תאם.בה

 .ספים עפ"י דרישת המזמין)ארבעה( חודשים נו 4-מבלי לגרוע מהאמור תוקף ההצעה יוארך ב

 

על   יחתום  לא  ו/או  לעיל  כאמור  הערבות  תוקף  את  יאריך  לא  נתקבלה  שהצעתו  במכרז  מציע  אם 
תוך   שייד  7החוזה  מיום  הערבות   ע"י  לכך  רשימים  סכום  את  לחלוט  "המזמין"  רשאי  "המזמין", 

 נוספים. ם ו/או סעדיפיצויים  ובתו, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבועשנמסר לט

 

   תנאי סף להשתתפות במכרז א'.  . 7

במכרז   ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  קבלנים,  במכרז  להשתתף  התנאים  רשאים  בכל 
 המפורטים להלן: המצטברים

לעבודות   קבלניםרישום  חוק)בהתאם ל"  מים בפנקס הקבלניםהרשונים  לקב (1
בנאיות   הנדסהבודות לעום קבלנים  , לתקנות ריש"1969-ט תשכ"דסה בנאיות הנ

ראשי במקצועות   ףולתקנותיהם(, בענ  1988 -(, תשמ"ח )סיווג קבלנים רשומים
  .לפחות  2-בסיווג כספי ב ,(260   סימול) –ביוב, ניקוז ומים 

אנקבל (2 בים  ביובשר  קווי  הנחת  עבודות  ראשי  כקבלן  או  בפרו)  יצעו  אחד  יקט 
כולל מע"מ(    4,000,000של מעל   בסך    ( טים במצטברקפרויבמספר   )לא  מיליון ₪ 

 . 2020-ו  2019, 2018 במהלך השנים אתוז

  מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז  (3
 .6.05 טופס-כ המצורף  בנוסח

 מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים.  (4

רושים  הנתונים הד  ת בלבד, וכל המסמכים או משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אח  הצעת
 שם המשתתף במכרז בלבד.יו על ית, יהאר, הניסיון והערבות הבנקאבמכרז, כולל, בין הש

 להצעתו מסמכים שעל המציע לצרף ב'.

להצעתו לצרף  המציע  להלן  על  המפורטים  המסמכים  שעלי  את  המכרז  מסמכי  לכל  ו )בנוסף 
 להגישם חתומים בחתימתו(: 

 ישום קבלנים, ישומו לפי חוק רהקבלנים בדבר ר קף מרשםאישור ת (1
  ( לעיל. 1א')7בסעיף  יםהנקוב יםבסיווג, 1969-תשכ"ט

אה  , מפקיד מורשה, רו1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישורים בתוקף לפי  (2
 לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.  מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח חשבון, או יועץ

 .  2א7 עמידה בתנאי סף אות לצורך הוכחתואסמכת אישורים (3

 ה במקור ניכוי מס הכנס אישור בתוקף על (4

 מנהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה.י בתוקף מאישור שנת (5
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 . 6.05טופס -כ  נאי המכרז, בנוסח המצורףערבות בנקאית להצעה כמפורט בת (6

 כויות חתימת המציע. אישור עו"ד על ז (7

לפי  על היעדר הרשעה בעבירות  ,1976-תשל"ו  ות גופים ציבוריים, עסקאחוק תצהיר לפי  (8
  1991-ין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אה שלא כדסור העסקחוק עובדים זרים )אי

 . 6.11כטופס  המצורף, בנוסח 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ימסרוש 6.09-ו  6.07ערבות ביצוע וכן טפסים  )למעט טופס 6מילוי כל הטפסים בחלק  (9
 חוזה(.במועד חתימת ה

 .קבלניםאישור השתתפות בישיבת הבהרות ל (10

ו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול סיור ים ו/או השינויים שישלחכל ההבהרות ו/או העדכונ (11
 ציעים, חתומים ע"י המציע. הקבלנים וכן סיכום מפגש המ

המכרז וחלק בלתי  מסמכי המכרז, וכן מסמכים שלעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  כל (12
 חוזה התקשורת. נפרד מ

הם   . 8 המכרז  מסמכי  "המזמין"  כל  של  המרכושו  של  המסמכים  ל  נהו/או  ביוב.  תשתיות  לפיתוח 
להחזירם המציע  ועל  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  למציע  יג  מושאלים  אם  בין  הנ"ל,  לתאריך  יש עד 
רה  ו/או להשתמש בהם לכל מט  המציע הצעה ובין אם לא. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה

 אחרת. 

חוזה ו/או להקטינו  לחתום על ה  כרז ו/או לאאת הזכות לבטל את המ המזמין" שומר לעצמו  " א. . 9
 סופי.  ו/או לא לבצעו, מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא וה

יה " כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהאם יחליט "המזמין  ב.
למעט ההוצאות בגין    או ה מכל סוג שהיעה ו/או דרישה ו/או טענלמשתתפים במכרז כל תב

 לבד.  המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז ב רכישת טפסי

יילקחו    או כל הצעה שהיא. בשיקוליו  אין "המזמין" מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ג. 
המציע, הכספית וטיב העבודה של    בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת

ה איכותו  הציובמיוחד  של  וממ  דוטכנית  רצוף  עבודה  בעומס  של ועמידתו  ניסיונו  וכן  ושך, 
 ודות קודמות. המציע בעב

ל ד. שומר  "המזמין"  כי  במפורש,  בזאת  בימובהר  על  להחליט  הזכות  את  העבודות עצמו  צוע 
יב למסור יו. למרות זאת, המציע חינשוא המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד כראות עינ

 ב הכמויות.  תכה לכל סעיפי הצעה שלמה ומלא

א' לעיל מובהר בזאת, כי "המזמין" רשאי, לפי שיקול דעתו ליות סעיף קטן  מבלי לגרוע מכל  ה.
 50%גדיל את היקף העבודה בשיעור של עד  חירי חוזה זה, להקטין או לההבלעדי ובמסגרת מ

. לא בנה או פרק או סעיףלגבי ביטול מ  דד וללא הגבלהבו  ףבסעיה  ללא הגבל מהיקף החוזה ו
בגין הגדלת או  תוספת כלשהיא לקבלן, מכל    תשולם או ביטול   הקטנת החוזהסיבה שהיא, 

  מבנה או פרק או סעיף.

התש  א. . 10 ביניי  %95:  לוםתנאי  חשבונות  הלפי  יתרת  המכרז.  בתנאי  כמפורט  שיאושרו  , 5%-ם 
חשב מכל  ינוכו  גמאשר  לאחר  ישולמו  חלקי,  הסון  החשבון  לפי  העבודה,  ריבר  ללא   תיופי, 

 . ו/או הפרשי הצמדה 

  כי   בזאת   מובהר.  זה  מכרז/בחוזה  התייקרויות  ישולמו  לא  1.18  סעיף',  א   בכרך   ורלאמ  בניגוד
  לעבודות   התייקרויות  ישולמו  לא,  19.12.09  יוםמ  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  תהוראו  פי  על

  דשים וח 18  –  ל  מעבר  התייקרויות לתשלום איםנת.  חודשים  18  של  לתקופה עד  יהיה  שביצוען
 . ההצעות הגשת במועד בתוקף ואשר לעת מעת המעודכנות ל"החשכ  הוראות לפי ישולמו

 בהתאם   ישולם  אשר,  מוסף  ערך  מס  כוללים  אינם  ותהכמוי  בכתב  ירשום  שהמציע  המחירים . ג
 כדין. מס ניותבוחש כנגד ביוב תשתיות לפיתוח המינהל לנוהלי

הב  שיחול  המדד .ד יהיה מדד תשומות  זאת  הוא המדד  בעבודה  דש וחניה, כאשר מדד הבסיס 
 . צו התחלת העבודה במועד
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חודשים )שנתיים( מיום   24תקופת הבדק ואחריות הקבלן לתקינות העבודות שיבצע תהייה   ה.
  -  2מר בכרך א' חלק  לת העבודה ע"י המזמין. כל האמור לעיל מהווה השלמה ותוספת לנאקב

 . 2.55ף מס' יע", פרק ז', סי ביצוע החוזה ע"י הקבלן "תנא

הביצו  . 11 זמן  יהיהמשך  כימי    365  ע  של  תקופה  לאורך  התחלת    3  -שיתפרסו  צו  הוצאת  מיום  שנים 
הח ידי  על  אפשרות  עבודה  קיימת  רצילעבודה  ברה,  הפרויקט בשלפה  לא  להתקדמות  בהתאם  בים 

ת שעל הקבלן הזוכה  ת כל הפעולומור לעיל כולל אמשך הביצוע כא  . רויקטובהתאם למימון הפ  הכללי
היתרי השגת  לרבות  המכרז,  מסמכי  פי  על  תוכניות  לבצע  רישיונות,  או  על  ם  חלה  הכנתם  שחובת 

  שורים מן המזמין.יע בדיקות וקבלת א, ביצוהחוזה יכן בהתאם למסמהקבל

לגרוע . 12 ו/או  לשנות  כדי  בהן  אין  זה,  מסמך  הוראות  כי  במפורש,  החוזה,    מוסכם  ו/או  המכרז  מתנאי 
 לא להוסיף עליהם.  א

השלמות   בהרות נוספות ו/אואו מסמכים נוספים ו/או ההמזמין רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/ . 13
להצעתו רצונולשביעו  בקשר  לאחר  המלא  ת  גם  ההצעותפה  את  תיחת  לבחון  מנת  על  היתר  בין   ,

והצעתו, המקצועי  ניסיונו  הכלכלי,  חוסנו  לא  המשתתף,  כאמור.  שיקוליו,  הקבלן   במסגרת  המציא 
לעשו שסירב  כמי  ייחשב  כאמור,  מסמכים  ו/או  רשאי  פרטים  יהא  והמזמין  כן,  הצעתו ת  את  לפסול 

 להצעה. נקאית בהט את הערבות ו/או לחל

ל והמועד  בל, במעמד הגשת ה קבאחריות המציע  הצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה 
 בהם הוגשה. 

רשאית  החבר . 14 בהצעה  כלל  להתחשב  התייחסות לא  חוסר  בשל  או  תנאיה  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  ה 
המכ מלתנאי  החברה  שלדעת  באופן  כדבעי.  רז,  ההצעה  הערכת  בלתי  ונע  עלולים  סבירים    מחירים 

   עה.צ לגרום לפסילת הה

 החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 

א'           .15 בכרך  האמור  יח 2בחלק    2.78ע'  ס  -למרות  לא  הקבלן",  ע"י  המבנה  לביצוע  החוזה  "תנאי  על  ,  ול 
זה,   במכרז  מהצדדים  יהיו  לא  הצדדים  ליישב דהיינו  כמפורבאמצעו  סכסוכים  חויבים  בוררות,    טת 

 בסעיף הנ"ל.  

 הודעה על תוצאות המכרז ומתן צו התחלת עבודה      . 17

 דואר רשום.ימיליה ובתימסר הודעה בפקס לזוכה/ים במכרז 17.1

שהומצאה על ב, בדואר רשום. הערבות   משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכת 17.2
ולא יאוחר   לבין הזוכה במכרז  חוזה בין המזמיןחתימת    לו לאחרו במכרז תוחזר  ידו עם הצעת

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.  90 -מ

ן ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי במכרז לבין המזמי  וכה/זוכיםבין הז 17.3
 המכרז.

יח 17.4 במכרז  תוך  הזוכה/זוכים  החוזה  על  שיידרש    ימים  7תום  עדמיום  חתימת  למועד    לכך. 
תו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב ף הזוכה את הערבות שצורפה להצעיהחוזה יחל

 . 6.06טופס -כהערבות המצורף 

 :  ביטוחים  571.

זוכה את  הקבלן  ימציא ה  וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודותזה  ה על החועד למועד החתימ
 : את ריתה כרז, ובכלל זה, ביןי המלתנא האישורים שעליו להמציא בהתאםכל המסמכים ו

 י'בסעיף  ר  בכפוף לאמו  מפוליסות הביטוח שערך בקשר עם מכרז זהבתוקף  העתקים   א.
 . (ביטוחי המציעים) לעיל

הקבלן"  ביטוח  ר"אישו   לחוזה  (1)  ב' נספח   ב. ידי  י  על  כדין  חתום  מבטחי כשהוא 
 הקבלן. 

ל"לחוזה    (2)  ב' נספח   ג.  מאחריות  פטור  הקבלן  כדיחת,  "נזקיםהצהרת  על  ומה  ידי  ן 
 . קבלןה

 .  ןהקבל ידי ן עלכדי םוחת, " תנאים מיוחדים לעבודות בחום"לחוזה  (3) ב' נספח  ד.
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, כאשר םשצו התחלת עבודה יינתן לקבלן הזכיין בשלביבנוסף לכל האמור לעיל, יובהר בזאת,   17.6
חתימת י  לאחר  ענתן  יהחוזה  התחלת  ראשונ צו  לקבלן    -י  בודה  כלאישור  את   לבצע 
, לרבות קבלת אישורי חפירה מכל הרשויות, ה החוז  ראותבהתאם להוהנדרשות    ההתארגנויות

 המזמין. יות עבודה מפורטות לבדיקת המפקח ואישור על ידיוכמו כן הגשת תוכנ

האמו כל  של  המזמין  ידי  על  ואישור  קבלה  לאחר  ורק  צו  אך  לקבלן  יינתן  לעיל,  התחלת  ר 
 . עבודה וכניסה לשטח

מזמין רשאי לבטל את  ל פי מסמכי המכרז, יהא התחייבויותיו ע וד בהא יעממשתתף להיה וה 17.7
ידי המזמין בה  הזכייה במכרז בהודעה בכתב על  וזאת  ולמשתתף, החל בתאריך שייקבע  דעה 

המעוות   את  לתקן  נדרש  בה  הודעה  למשתתף  שניתנה  המעוות  לאחר  תיקן  לא  והמשתתף 
ת המזמין על פי ע מזכויוה כדי לגרוין בסעיף זא  ה.בהודעבע  שנקבהתאם להודעה ותוך הזמן  

 כל דין.

ה זמין להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביבוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאי המ 17.8
)לרבות למציע שהגי  וכן ש את ההצעה הכשירה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו 

סד ו/או על כל הפאת המזמין  וטלה יפצה  ב  תושזכייתף  משתה ביותר לאחר המשתתף( והוהזול
 כך. הוצאה שיגרמו לו בגין

 או/ו  כרזהמ  מתנאי  לגרוע  או/ו  לשנות   כדי  בהן  אין ,  זה  מךמס  הוראות   כי,  במפורש  מוסכם    17.9
 . עליהם להוסיף אלא, החוזה

 

 בוד רב,  כב                                                                                  

 

   מ"רקת טבריה בע ימ
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  02/2021 מי רקת טבריה בע"מ

 

 

 שות המים במסגרת ר  מי רקת טבריה בע"מ

 באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 
   02/2021רז/חוזה מס' מכ

 

 

 

 מ" מי רקת טבריה בע

 בכפר כמא 40בכביש מס'  הנחת קווי ביוב
 

 

 
 
 
 

 וחד כני מיפרט טמ  - 4חלק    -כרך ב' 
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    מפרט טכני מיוחד  - 4חלק    -כרך ב' 

    הוראות כלליות

    יתחולת המפרט הכלל  .014

בכרך א' של מסמכי    3הוא חלק    -ט הכללי  מפרט מיוחד זה, יש לקוראו ולפרשו יחד עם המפר
ביוב  לעבודות  )שהו  החוזה  היחידה ברשויות המקומיות  ע"י  פרוי  צאו  להלן  לקידום     -קטים, 

 ל כאמור באותו מפרט כללי.   והכ  -( כללי""המפרט ה
הדג לצורך  הכללי  למפרט  תוספת  הינו  המיוחד  ו/או  המפרט  הבהרה  השלמה,  פרוט,  שה, 

 ו.   שינויים לגבי האמור ב 
מותן  ות במכרזים/חוזה זה בשלהמטרה הכללית של המכרז הינה לבצע את התוכניות הכלול

 כניות.   השלמה לתו  והינ  כאשר המפרט המיוחד
 

   אור העבודהית 02.4

 כמא.  בכפר  40הנחת קווי ביוב בכביש מס' העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת 

 .ק"מ 4אורך הקו הוא 

להסדר לדאוג  הקבלן  הקבלן  על  עם  בתיאום  העבודה  לביצוע  הדרושים  הזמניים  התנועה  י 
   ב. ביוות העבודעל  ם ובהתאם להוראות המפקחהמפקח על עבודות הכבישי ו

השוחלס  דרש ייהקבלן   מיקום  את  והמפקח    המן  הרשות  אישור  לקבל  לתכניות,  בהתאם 
ים הסופיים שלו  לקבל אישור המתכנן לביצוע הקו והגבה בדוק גבהים וולאחר מכן ל  הלמיקומ 

 ישור המתכנן.   בקרה במפעל רק לאחר אה  תאאת ניתן להזמין  -

הת ביצלפני  יחלת  הקבלן  למדיוע,  נתונדרש  .וד  השוח   I.Lי  שלבכל  וניקוז  וק   ות  ביוב  וי 
בגבול הכביש  בתחום  לוהקיימים  הנ"ל   מדידה  ביצוע  עבור  הפרויקט.  בנפרד  ת  ישולם  א 

 יפים בכתב הכמויות.  היחידה לסע  והתשלום יהיה לפי מחיר

א ישולם  ים מיוחדים ל נקיטה באמצע   ידיים ו/אודרש חפירת  יעבור חפירה במקומות בהם ת
 במפרט הכללי.    301.9.1ט בסעיף בנפרד כמפורלקבלן 

, תיקונם והחזרתם  ים כוללים גם חצית קירות וגדרות, גפות ומסלעותושמחירי הקו   יצויןכן  
 דו בנפרד.   מדלמצב הקודם. עבודות אלה לא י

וב בתווי  שנויים  שיתכנו  בחשבון  להביא  הקבלן  הקו על  של  הועומק  בכתב  יש  ים.  כמויות 
עליו לתת מחיר ראלי לביצוע העבודה    -אורך  ת ובחתכים ל אינם בתכניו סעיפים לעומקים ש

 באותו עומק.  

מח  לפי  ורק  אך  יהיה  לקבלן  הכמויותהתשלום  בכתב  לסעיפים  היחידה  העומק    ירי  לפי 
 מסר לקבלן לביצוע.   יים בתכנית הסופית שתהמתא

 
   לןות ע"י הקבבדיקת תכני 4.03

נן  יודיע בכתב למתכ  הקבלןוהמפרטים.   דות הכמויותדק את התכניות, המיהיר כי בהקבלן מצ
ויות. המתכנן יודיע  ה, סתירה ואי התאמה בין התכניות, המפרטים ורשימת הכמעל כל החסר

 בלן לקבל את החלטתו של המהנדס.  לקבלן בכתב את כוונתו ועל הק

או אי  ה צורך לבצע עקב החסרות  יהיור שנויים או תיקונים ש הקבלן לא יקבל כל תוספת עב
 .    התאמה

ה  מצהירהקבלן   כי  וכי הוא  ומאשר  כוונת המתכנן  כי הבין את  יודע את מטרת העבודה,  וא 
נ ובעל  העימומחה  כי  מתחייב  הקבלן  זה.  מסוג  עבודות  בבצוע  תתאים  סיון  שתבוצע   בודה 

המבוססות על חוסר    על כל תביעות או טענות  למטרה שלשמה היא נעשית והוא מוותר מראש 
 מראש.  בלתי צפויות  סיבותרים או נמק ות,עובדעל   ה אוידיע

 
    קבלנים אחרים 4.04

ו/או עם קבלנים אחרים באתר  פעולה  לפי האמור בסע  שיתוף  יהיה  יף  קבלני משנה ממונים 
 הכללי.   של המפרט  300.16כללי של כרך א' ותנאי החוזה ובסעיף  רק א' בפ 2.5
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   שנהקבלני מ 4.05

והשיכון,  משרד הבינוי  הקבלנים ב   רשם  ידי -רסמו עללתקנות שפו  תשומת לב הקבלן מופנית 
 בפנקס הקבלנים.   בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים 

ים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד  "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנ 
  שומים בפנקס משנה הר  לניקב  אך ורקהקבלנים להעסיק  ל  ע   ,1988-במקצוע, תשמ"ט  למקובל

 ם כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה".   ניבלהק

 להלן לשון התקנות:   

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

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

ן,  בחלק   תן אוול עצמו בשלמעבודות שקבל ע  עביר או מוסרקבלן אינו מסב, מ : ( 11) 2תקנה 
אילק אשר  ב בלן  רשום  לעננו  הקבלנים;  יראו  י פנקס  לא  זה  בהעסקת  ין 

משת ששכרם  בין  ששכרםעובדים,  ובין  העבודה  זמן  לפי  לפי    לם  משתלם 
 לאחר. עבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה שיעור ה

ש  שור לכך בכתב מראנה בקבלת אי משנה מות י העסקת קבלנמובהר בזאת כ
   ן.  מאת המזמי 

 
  ם להתקדמות העבודהזמנילוח  4.06

המזמי  רצון  לשביעות  המלאה  השלמתה  עד  העבודה  את  יסיים  עד  הקבלן  ימים    365ן 
   קלנדריים ממועד צו התחלת העבודה. 

דה בהתאם למפרט הכללי  עם חתימת החוזה על הקבלן להמציא לוח זמנים להתקדמות העבו
 .16.2עיף ב' ספרק   2כללי חלק  -א'  רךב, כביו ל המינהל לפיתוח תשתיות ש

 
    עדיפות בין המסמכים 4.07

ת מכרז/חוזה זה. בכל מקרה בו תמצא על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים א .א
אי  סתירה הת  ו/או  בין  שונה  פירוש  ו/או  משמעות  ו/או  והדרישותיהתאמה    אורים 

 תבוצע י איזה מהם  שר יחליט לפ על כך מיד למפקח, אלהודיע    ם, עליו  במסכמים השוני
יה סופית. לא פנה הקבלן מיד למפקח ולא מלא אחר  מפקח בנדון תה העבודה. החלטת ה

יות אחרת עבור התוצאות,  שא הוא לבדו בכל האחריות  הכספית, ובכל אחריו, יהחלטת 
 .   בין אם נראו ונצפו מראש ובין אם לא

 

סטיות . ב של  מקרה  רוא  בכל  לעיל,  ההוכמתואר  את  לביצים  וכן   ועראות  את    העבודה 
    לפי המידות והתיאורים. מחיר כפי  שנקבעו ה

 בתוכניות.    (1)

 בכתב הכמויות.    (2)

 חד.   במפרט המיו (3)

 במפרט הכללי.    (4)

 בתקנים.    (5)

 בא אחריו.  הקודם עדיף על ה

על  עדיפים  הכמויות  שבכתב  והתשלום  המדידה  והתשלום    אופני  המדידה  שבמפרט  אופני 
 המיוחד.   

 
     חומריםקת אספ 4.08

 ודה יסופקו ע"י הקבלן.  רשים לבצוע העבם הנדכל החומרי
 

    ספקת מים וחשמל א 4.09

לא וחשמל  מים  העבוד ספקת  ביצוע  בסעיף צורך  האמור  לפי  תעשה  של    300.13,  300.12  ות 
 המפרט הכללי.   

 
     תחום העבודה ודרכי גישה 4.10

י העבודה  ביצוע  על  לצורך  הקבלן,  לעצמו  דחשבונוכין  את  ה,  לרכי  לשטח  הנגישה  חיות  פי 
ובתאו הוהמפקח  לצרכי  המועצה  נציג  עם  לרם  שטח  כן  וכמו  הקבלן,  ציוד  הכליבלת  ים  כוז 

הקולטפ  העבודה.  לשטח  יומית  יום  וגישה  בהם,  יול  דמי  יבלן  הוצאות  האחריות,  בכל  שא 
 לעיל.   ע  שנקבחוץ לתחום העבודה, כפי גרימת נזק לרכוש אשר מ  נזיקין וקנסות, במקרה של 
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    ימוןוסדה מדי 4.11

ות  הקבלן יקבל מהמהנדס תכניות עדכניות של המצב הקיים ומהמודד צירי מדידה ונקוד  .א
קביעה   ולקבוע  גבהים  לאזן  יוכל  שבעזרתן  המבנים,    ויקתמדקבע  מיקום    הקוויםאת 

 והמתקנים.   
 

הסימ . ב עבודות  שיבכל  והמדידה  הקבלן ון  מו  להיעשותחייבות    צע  מוסמך באמצעות  דד 
 ק עבודות המדידה בשדה ולתאורן השרטוטי.   ב ודיוו לטיחראי בחתימתהא

 

יהיו טעונים אשוכל מדידה וסימון ורישומו בתכניות   .ג ר המפקח בכתב, אולם זה  ומפות 
 את הקבלן מאחריותו לנכונותם.   ישחרר לא 

 

לשלמות   . ד  אחראי  הקהקבלן  ונקודות  בשטהנ" בע  הסימונים  שסימן  הנקודות  וכל  ח, ל 
במ נזק  יחדשן  של  אוקרה  שלאו  על  וישמור  על  בדן  עד  מותן  הוא,  למסירת חשבונו 

 .   ידי המפקחהעבודה הגמורה וקבלתה על 
 

והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן  וים, פינות ומבנים  ו הקבלן יסמן את תוואי הק  .ה
טחה  אותם מרחקו של קו ההבזן אף  "ל ויאצירים ולפינות הנהבטחה המקבילים לקווי  

 פקח.   קבע בתיאום עם המ נות י או מקו הפי/ מהציר ו

בסי שינוי  ו/או  חידוש  שיחזור,  לאפשר  ההבטחה  קו  וכןמטרת  על  לאפשר    מון  ביקורת 
 העבודה שביצע הקבלן.    נכונות

נקודה מקבילה על קו הה בטחה, הן מבחינת  לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים 
   ות. והן מבחינת מספור היתד מרחקים

יהי לההקבלן  רשאי  באופלמפע  ציה  )המשכת קח  לעיל  מהאמור  שונה  צירים  הבטחת  ן 
 אי וכיו"ב(.  והציר אל  מעבר לתו

 .  מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקחל בכ
 

אש .ו עץ,  או  ברז  יתדות  באמצעות  לסמן  יש  הסימון  נקודת  תהיינה  את  לא  מידותיהן  ר 
מק יהיתד   ס"מ.  75X5X2.5-טנות  לות  לעומק  וכנסו  כקרקע  היתדות    ס"מ.  50-של  כל 

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.   
 

ביק  .ז מדידת  יערוך  להמפקח  רק  העבודה  לקבלת  הסופית  אחר  ורת  המדידה  שבדיקת 
על   ששנערכה  בעליל  ותראה  למפקח  רשימה  בצורת  תוגש  הקבלן  בוצעה  העב ידי  ודה 
 המתוכננים.   יות ולרומים בהתאם למד

 

צעי מדידה כגון מאזנת, אמה, וע, על חשבונו, אמהביצ  כל עתחזיק בשטח,  על הקבלן לה .ח
באורך    סרט ועמודי    30מדידה  )גמטר  לרשות     ילונים(.  'סימון  יעמדו  אלה  מכשירים 

 פקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.   המ
 

הקבל  . ט של  ס אחריותו  מדידה,  לגבי  ומ ן  כנימון  מוחליקום  היא  והוא  "ל  כל  טת  יתקן 
כנ"ל,התא אי  ו  א  סטייהאה,  שגי ומיקום  סימון  מדידה,  מתוך  נובעת  אשר  ללא    מה, 

או אי התאמה כנ"ל    סטייה קח. אם כתוצאה משגיאה,  תשלום ולשביעות רצונו של המפ
התכניתת לפי  שלא  עבודות  דרישת    , בוצענה  לפי  הקבלן  אותן  ולשביעות  יתקן  המפקח 

 .   הקבלן חשבוןל עבודות התיקון תהיה על וכרצונו,  
 

   (AS MADEד )בדיעב ניותכת 4.12

ע"י מודד    וכנו( שהAS MADE)  בדיעבד  תכניות  למפקח  הקבלן  ימסור  העבודה  סיום  עם .א
 של העבודה.   מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה 

 

התכניות   .ב יציג  כמ   AS MADEהקבלן  שקוף  נייר  קובץ  על  בצורת  כן  -ו  DXF  מפורמטו 
DWG . 

י  AS-MADEתכניות   רקע  ממוחשבות  על  התכנון.  ן במסהתכנוהיו  קווים,   גרת שרטוטי 
יהיו    AS-MADEשייכים לתכנית  כתב, דרך שירות, מעברי מים ופרטים אחרים ה   שוחות, 

 ות ימוקמו במקומות הנכונים לפי קואורדינטות בפועל.   נפרדות. השוח בשכבות
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כ  AS-MADEת  תכניו  המבנים, המתתכלולנה את  והמערכותל  למעשה כפי שבוצע    קנים 
נ וכן מ שיידרש להפעלידע  של  וסף  שוטפת  ואחזקה  כגון:ה  בעתיד  קוים,    המבנה  תוואי 

 ות כבלים וכד'.   צינור של  ותעומק כיסוי, מיד
 

. דבאת הזכות להזמין בעצמו את המדידה לצורך בצוע תכניות בדיע  המזמין שומר לעצמו .ג
א  וש ללכל סיוע דר  . הקבלן יתרמחשבון הקבלן  הכנת התכניות  זה תנוכה עלותבמקרה  

 לצורך ביצוע המדידות.    וספת באנשים ובציודתמורה כספית  נ
 

ו .ד בדיעבד  תכניות  ולמתכנןהכנת  למפקח  התכני  מסירתן  ואישור  מסודרת  ע"י  בצורה  ות 
הסופ החשבון  לאישור  יעבור  ובל  מוקם  תנאי  הנו  חוזהמתכנן  סיום  תעודת  ולמתן  ה  י 

בסעיף   לבאי  "תנשל    2.74כמפורט  המבנה" החוזה  חלק  א  רךבכ  יצוע  ב'  פרק  כללי   '2  
 ולאישור סופי של הקבלן.   

 

דה של העבודות  רד ומחירן יהיה כלול במחירי היחי עבור תכניות בדיעבד לא ישולם בנפ .ה
 שונות הנקובות בכתבי הכמויות.   ה

 

"   300.6בניגוד לנאמר בסעיף מס'   .ו ת  ן" שומר לעצמו את הזכוהמזמישל המפרט הכללי, 
הקבלן יסייע למודד  מך שיבחר על ידו.  אמצעות מודד מוסבד, בכניות בדיעתהלבצע את  

שתבוצע    AS MADE.  עבור תכנית  ות והנחיות המפקחשיידרש, לפי הורא  בעבודתו, בכל 
 "מ. פת מע בתוס ₪,  25,000קוזז  מחשבון הקבלן סה"כ  י"י מודד המזמין,  ע

 
    המשרד שד 4.13

 מוש המפקח בלבד. י למפקח ולשמשרד צריף שישמש חדר נפרד ב  על הקבלן להקים צריף או

כ  יהיה  החדר  של  המינימלי  ויהציוד  נעול  ארון  שולחן,  ותכניות,סא,  לתיקים  מזגן,    כוננית 
 ל תקין ועובד ומחובר לחשמל.    וטלפון הכ מחשב, פקס, מדפסת,

ה  תעש  העבודה  ך ביצוע שרד כולל הטלפון במשמ 'לפחות והחזקת המ  3X6גודל המשרד יהיה  
 חשבונו.   ועל   ע"י הקבלן

 
    שילוט 4.14

במידות   פרויקט  שלטי  ויציב  יספק  ייצר,  הפרויקט    יצויןבהם    מ'  X  4.0  3.0הקבלן  שם 
 לו על ידי המזמין(.  והמזמין )לפי תכנית שתסופק 

שמות    יצוינו בהן    מ'   X  4.0  3.0מידות  לט רצועות ב בנוסף לשלט הראשי יותקנו על עמודי הש
והמ בפורמטהקבתכננים  עשיקב  לנים  ידי  ע  על  יקבע  השלטים  הצבת  מיקום  היזם.  ידי  ל 

 המפקח.  

וי לביסוס  יהיה אחראי  יהיו הקבלן  דופן6"   בקוטר   ציבות השלטים. העמודים  בעובי   ,  0.476  
ס"מ    40רו  לפחות, ביסוד שקוט  מ'  1.2ות פלדה מגולוונים, מבוססים בעומק של  צינורס"מ מ

 ות ויסודות כנ"ל.  צינורמת יוסונתמיכות אלכ ם יותקנוודילעמ.  20-מבטון ב

 בנפרד.   עבורה ישולם ט תהיה כלולה במחירי היחידה ולא  הקמת שלטי הפרויק
 

   ביקורת במקום העבודה 4.15

ז  הקבלן בכל  נוחה  גישה  כוחם  לבאי  או  ולמפקח  למתכנן  לאפשר  לשטח  אחראי  שהוא  מן 
בין  יום העבודה,  עד לסחריותו  פת אבתקו , ובודהת העם ביקורת ומדידות בתקופהעבודה לש

ים, המכשירים  אם העבודה מבוצעת בתחום שטח העבודה או מחוץ לו. הקבלן יספק את הכל 
 והעבודה הדרושים לשם ביקורת.   

תכנן ולמפקח על כל  ן לא יכסה כל חלק מהעבודה ללא אשור המפקח. הקבלן יודיע למהקבל
 .   הקלפני היצי   שעות לפחות 72ות צינור ת בטון או כיסוי יציק

עבודה   במלואו.  החוזה  את  למלא  מאחריותו  הקבלן  את  ישחררו  לא  המפקח  של  בדיקותיו 
בבדי  וחומר מתאימים  לא  ונמצאו  המפקח  ע"י  ואושרו  יוחלפו  שנבדקו  יותר  מאוחרת  קה 

 ויתוקנו.   
 
    י גישהתחום העבודה ודרכ 64.1

ה ביצוע  לעלצורך  יכין  עלעבודה  הקבלן,  את  צמו  הגישה  חשבונו,  הנחיות    לשטח  דרכי  לפי 
ה המפק נציג  עם  ובתאום  לרח  שטח  כן  וכמו  הקבלן,  ציוד  הובלת  לצרכי  הכלים  ימועצה  כוז 

 דה. ם, וגישה יום יומית לשטח העבוולטפול בה

ש אשר  מקרה של גרימת נזק לרכובכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין וקנסות, ב  יישאהקבלן  
 יל.   ע לעפי שנקבבודה, כמחוץ לתחום הע
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    ריות הקבלןחא 174.

לביצועה    שותבכל ההוצאות הדרו  ויישאעבודה  הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות על ה 
לעבודה מרגע קבלת ועליו    התקין. הקבלן אחראי  ע"י המזמין  לקבלתה  ועד  פקודת העבודה 

ב אופי  ם שיגרמו עקבכל ההפסדי יישאדרת. הקבלן בצורה בטוחה, נקיה ומסולנהל את האתר 
העבוכמו כת  מאותו  ודה,  אינה  האדמה  כי  מהעובדה  מראש,  צפויות  בלתי  מהפרעות  תוצאה 

צורה   או  כתוצאהה שטיב  העבודה,  תחילת  לפני  כתוהאווירממזג    ניח  צד ,  מפעילות  צאה 
 שלישי ומסיבות אחרות.   

ק  כולה  או חלכתוצאה מבצוע העבודה    יגרם  ש אשרזק לרכוש ו/או לנפהקבלן אחראי לכל נ
עליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני  על ידי פו נזק יגרם על ידו,אם ה ממנה, בין

אשר להם ימסור את בצוע כל  ופועליהם, שליחיהם, באי כוחם, מורשיהם, ומשמשיהם  משנה  
ידי של  וד מתאים לתיקון מיק בשטח אנשי מקצוע וצי חלק מהעבודה. הקבלן מתחייב להחז

 י כוחו.   י באעל ידעל ידו או   ותלות הנגרמ תק

של   רצונו  לשביעות  מתאים  בקצב  להתקדם  הקבלן  על  העבודה  תקופת  כל  המתכנן  במשך 
 ל כל יום.  ולדווח בסדירות באמצעות יומן עבודה שינוה

המצאת לוח  הפרעות אחרות בעבודה.    נתן כל אורכה על סמך ימים גשומים, חגים אוילא ת
ובין שלא אישר אותו, אינה פותרת    נדס ו המהן שאישר אות בי  למהנדס,  "י הקבלןהזמנים ע

 את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.    
 

   קצב בצוע העבודה 4.18

פקח בדעה שקצב בצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח  אם בכל זמן שהוא המתכנן או המ 
השלמת האת  תוך  או  הקבוע,  בזמן  ין  להשלמתן,  שניתנה  בלקב  ודיעארכה  קבלן  וה  כתב לן 

 י להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמתן.  ד באמצעים בכד וט מיינק

ים יורה המתכנן  אמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקהמפקח בדעה שה  היה והמתכנן או 
בהם לנקוט  יש  שלדעתו  האמצעים  על  בכתב  ב  והקבלן  לקבלן  לנקוט  אלו  מתחייב  אמצעים 

 מיד.

שהוא להחיש את קצב בצוע העבודות מכפי   ל זמןח, בכ כנן או המפקתרך לדעת המאם יהיה צו
והקבל הקבלן  אל  בכתב  יפנה  תחילה,  קצב שנקבע  להחשת  יכולתו  כמיטב  לעשות  מתחייב  ן 

 בודה.   מלא אחר ההוראות בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העהבצוע ול
 

    ך בצוע העבודהווי לצורהכשרת הת 4.19

להנחת העבול הש   יר את התוויקבלן להכשה  על והתקנת התאים, לרבות סצינורדה  לוק  י ות 
 .   צמחיה, שיחים, בהתאם לאישור המפקח

 יקט.   ימות למצבן הטבעי לפני בצוע הפרובסיום העבודה על הקבלן להחזיר את הדרכים הקי

עצים ליד  ובתחום מטעי    בעת המעבר  במ זיתיבכלל  יקפיד הקבלן לשמורם  על שלמות    יוחד 
הקבלן     ימים., גם אם הדבר יחייבו לעבודת ידיים בקטעים מסויעה בהםמפג ע  מניעצים ולה ה
 הקו בתחום המטעים.   שטח לאחר ביצוע דרש לנקות את היי

התווי      הדבר יתאפשר לפי הוראת המהנדס, ו/או המפקח ישאיר הקבלן לאורךבמקומות ש
 ה.    גישה לאחזק מיושרת ונקיה אשר תאפשר מ' 3.0דרך ברוחב 

הע עבור   והדר כל  ביתר  בודות  זו  עבודה  לכלול  הקבלן  ועל  בנפרד  ישולם  לא  זה  בסעיף  ישות 
 ונים בכתב הכמויות.   הסעיפים הש 

 
   ות שמירה ומניעת תאונ 4.20

י  ולחומרים,  לעבודה  נזק  כל  ימנע  ביהקבלן  מלאה  באחריות  ויחלישא  נזק  של  על  מקרה  ף 
 .   רים שניזוקוו הוא כל עבודה או חומחשבונ 

י בהקבלן  תקופתדאג  כל  לשמירה  משך  ולמנוע  העבודה  העבודה  במקום  תאונות  בכל     נגד 
   רכוש כתוצאה מעבודתו. לרשותו כל תקלה לאדם ולהאמצעים העומדים 

ולמהקבלן    על ושומרים  גדור  מתאימה,  תאורה  אזהרה,  שלטי  חוקי  להציב  כל  אחרי  לא 
ה  בכל ההוצאות במקריות ושא בכל האחר יהקבלן י  .  זמיןת הממשלתיים והוראות המהזהירו

נגד המתכנן או כל אדם א יותוגש תביעה לפ  חר, עבור נזק באדם או  צויים נגדו, נגד המזמין, 
 מחדליו, עבודותיו וציודו.     ברכוש כתוצאה מפעולותיו,
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מקצת או  כולם  המבנים  העמדת  לממיום  המבנים  למסירת  ועד  יהי ם  אחראי  זמין  הקבלן  ה 
סיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את  למבנים הנובע מ   ל נזקבכל מקרה ש  ות המבנים.  לשלמ

האפשרי  בהקדם  הוא  חשבונו  על  במצב    הנזק  המבנה  יהיה  השלמתו  שעם  כך  לידי  ולהביא 
 קין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.   ת

    אמצעי זהירות 4.21

ת כל  לנקיטקב עבודתו והיפגע עול ל שעל  בודה והעובדים או צד ג'הקבלן אחראי לבטיחות הע 
פירה,  ודה, לרבות  תאונות הקשורות בעבודות חות הדרושים למניעת תאונות עב אמצעי הזהיר 

 ציוד כבד וכו'.    וי צינורות, הובלת חומרים, הפעלתוהנחת ק 

ביצוע    יבתו בעת  ש וחיי אדם באתר או בסבהקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכו
ויק  וההוראותהתקנ  כל החוקים,  פיד על קיוםהעבודה  בעניינים    ות  העירוניות והממשלתיות 

  ת זמניות, תאורה ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרו 
העלולות   מתאונות  הציבור  ע  להיגרםאת  בורות,  של  הימצאותם  פיגומים,  בשל  עפר,  רימות 

אחריםימוער ומכשולים  חומרים  מיד    ת  סיום העבבאתר.  בעם  חודה  של האתר  ב  ייכל חלק 
לק את כל המכשולים  הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולס

. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי  שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה
וג  ות מסבשום תביע רילא יכ  זמין והמ יטת אמצעי זהירות כנדרש ובעלי חיים עקב אי נק  אדם 

תופני אשר  אותם  זה  מהתשלומים  לעכב  זכות  לעצמו  המזמין  שומר  זאת  לעומת  אליו.  נה 
 עים לבין הקבלן.    ומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובסכ

עות בהסכמת שני  וב הסכסוך או חילוקי הדאת הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יש 
בהצ או  עפ" דדים  בר  י  וררות  אחר  הקבלן  כל    סמכא.גוף  ידי  על  תכוסה  לפיצויים  תביעה 

 יות כלשהיא בגין נושא זה.   בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחר 
 

    שוחה קיים/ת/עבודה על קו  4.22

בביבים א ו/או התחברות  תיקון  עבודה,  של  על  במקרה  קיימים,  בקרה  לבדוק  ו תאי  הקבלן 
את   או  הביביתחילה  להתאים  ם  מחשש  אמצעי  הימצא הללו  בכל  ולנקוט  רעילים,  גזים  ות 

 הזהירות, הבטיחות וההגנה כדלקמן:   

מקרה ללא נוכחות    היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום  ובמקום  בזמן  המפקח  נוכחות .א
 זו.   

 

 עם ,  תקני  גזים  גישוש  ומכשיר  תקני  שעון   בעזרת,  לוודא  יש,  הבקרה  לתא  שנכנסים  לפני  .ב
בתא גזים מסוכנים ויש בו כמות מספקת   , שאיןהגשש  תמית, ובעזרלבדיקה עצ  תאפשרו

חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר   של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר 
הגזים ושהתא או כל  מובטחת  ורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו 

 בקרה .    תר הכניסה לתא הת מספקת, תות חמצן בכמואספק
 

הב  .ג תאי  י מכסי  אקרה  לשם  של  וסרו  לתקופה  הקו  הכללים    24וורור  לפי  לפחות,  שעות 
    הבאים:

והמכסים    -ם  קיי  הבקר  בתא  לעבודה  - לעבוד  עומדים  שבו  התא  צידיו,  מכסה  בשני 
 ל שלושה מכסים.  וכלומר סך הכ

 .  החיבור נקודת   צידי משני  מכסים     - קיים ביב אל לחיבור -
 

ות אדם אחד יישאר בחוץ, מוכן להגיש לפח   לא אם לתא בקרה, אס  רשה להיכנאיש לא יו .ד
 עזרה במקרה של צורך.   

 

י  .ה הבקרה  לתא  סולבחהנכנס  עם  גבוהים  גומי  מגפי  וינעל  גומי  כפפות  בלתי   וש  יות 
י גם  הוא  חבל,  ימחליקות.  קשור  ואליו  בטחון  חגור  יחזשא  החופשי  קצהו  את  יק  אשר 

 הנמצא מחוץ לתא.   האיש 
 

 מ', יחבוש מסכת גז מתאימה.    2.50 ולה עלקו עמ ובקרה אשר ע הנכנס לתא  .ו
 

על   .ז עולה  בקרה שעומקם  כניסת האנשים ו מאויופעל  מ'  4.00בתאי  לפני  מכניים  וררים 
 העבודה בתוך התא או בקו.    ובכל משך

הדורשת   בעבודה  המועסקים  בורותהעובדים  בקרה,  לתאי  וכיו  כניסה  יודרכו  רקב  "ב 
 טחון, מסכת גז וציוד אחר.   ימוש בחגור בנו בשל ויאומהנ" טחוןיצעי הב לגבי אמ

מכוני  כמו  קיימים,  ביוב  במתקני  עבודה  יהיה    בשעת  לשפכים,  שאיבה  ותחנות  טיהור 
 נפיצים.  לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים רעילים או ייב הקבלן ח
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בטיחותם  לאה למאחריותו המר את הקבלן  אופן כדי לפטו  סעיף זה בשוםאין בהוראות  
 לן.   ר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה מעבודתו של הקב ו או של כל אדם אחשל עובדי 

אמצעי זהירות הנדרשים בהתאם לסעיף  הקבלן יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש ב
 ( הכמויות.       השונות הנקובים בכתב)י זה, במחירי היחידה לעבודות

    עבודהטיחות בות בהורא 4.23

 מור במסמכי החוזה, על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות הבאות:  וע מן הא גר י למבל

א .א יבצע  בההקבלן  העבודות  את  בכל  ויאחז  הבטיחות  כללי  לכל  הבטיחות    מצעיתאם 
 הנדרשים לפי החוק ולפי דרישת המזמין.  

 

חסום,   יה שדה ראיהמפעיל לא יה מראות באופן של  ן בכלים המכניים ן להתקיעל הקבל . ב
לא שלגב ולהב  יו  לראות  שת יוכל  ובאופן  בנעשה,  נרחב חין  ראיה  שדה  למפעיל  אפשרנה 

 .   ות סביבותיו כולל המרחב שלפניו, לצדיו ומאחוריומלא אשר יכסה א
 

הרצועות, השרשרא  .ג כל  על  להגן  ושאר חעל הקבלן  הגלגלים  אחרים לקים מסוכנים  ות, 
 חותית.   מוגנים מבחינה בטיפן שיהיו באו

 

הכל   לע . ד  להי מפעיל  רי  בעל  בהפעלת  יות  מתאים  וניסיון  החוק  פי  על  כנדרש  נהיגה  שיון 
 הכלי.   

 

 ה לאחור.   וידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעניים יהיו מצכל הכלים המכ .ה
 

הע .ו אתר  לסימון  מהבהבים  או  נצנצים  להציב  הקבלן  ביצוע על  זמן  כל  במשך    בודה 
 העבודה.   

 

 תם באתר.   ול זמן הימצאור במשך כירי אבגד עם מחז ובדים ילבשוכל הנוכחים והע  .ז
 

 הקבלן ידאג להמצאות ערכת עזרה ראשונה באתר.    .ח
 

 ים המכניים בכמות מתאימה.   בלן ידאג להמצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלקה . ט
 

אי ונו. המפקח באתר רשועל חשב  ו ויותקנו על ידי הקבלןכל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכש
כל    חות הנ"ל ולדרוש מן הקבלן לסלקו מהאתר.בדרישות הבטי  עומד  ציוד שאינו  לפסול כל

 ל הקבלן בלבד.   ההוצאות במקרה זה יחולו ע 
 

   דרכי גישה הפרעות למבנים, תנועה ו 4.24

יוציא לפועל את העבודה במינימום הפרעות למב גור כביש  נים אחרים. הקבלן לא יס הקבלן 
לא אלא  מהבקחר  לתנועה  היתר  המולת  זמניים    .  מכיםסשלטונות  למעברים  לדאוג  עליו 

 דס.   ולשומרים כפי שיסוכם בינו לבין השלטונות באישור המהנ

בנה תת קרקעי אחר, על הקבלן להבטיח את המבנה  וי מים או כל מו לפני הזזת חוטי טלפון, ק
ההפרעה זמן  א  במשך  להחזיר  עליו  כן  עלוכמו  שיאושר  למצב  המבנה  של הבע   ידי  ת    לים 

וע"י   מבנהמהנדהמבנה  הזזת  לפני  מאת ס.  למהנדס  בכתב  אשור  להמציא  הקבלן  על  ים 
מתח  הקבלן  בדבר.  לההנוגעים  שעלול  נזק  כל  לתקן  ביייב  הוא  חשבונו  על  היעיל  גרם  אופן 

מרשות אדם  כל  ושל  המהנדס  של  רצונו  ולשביעות  הטפו  ביותר  על  לפקח  בכל  המוסמכים  ל 
 הסעיפים הנ"ל. 

 
    כים קיימותתנועה על דר 4.25

מנע ככל  י הציוד של הקבלן ממקום למקום תתבצע על דרכים קיימות. על הקבלן להרת  העב
רחובות.האפשר   עיר   מסגירת  עם  הנושא  יתואם  מקרה  התנועה. ייבכל  משטרת  ועם     ה 

ים השוטפים  רעה לחי מנע מהפיידאג הקבלן לה   התנועה תבוצע בהתאם לתנאיהם. בכל מקרה
האוכל במהלךיוס של  ע   יה  דתנועה  חשבונו    קיימות.  ם  רכיל  על  הקבלן  יתקן  העבודה  בגמר 

 צבם הקודם.  כבישים או מדרכות אשר נפגעו ויחזירם למ
  

    כללי -הסדרי תנועה  4.26

ר  תשומת כלי  של  סואנת  תנועה  מתנהלת  שבכבישים  לכך  מופנית  הקבלן  שעות  לב  בכל   כב 
עב  היממה ועל כב בכל עת ללא  לי הרר תנועת כפשתאפן שתבאו  ודתוהקבלן יהיה לבצע את 

והבט העבודה  לביצוע  מיוחדת  התארגנות  מהקבלן  תידרש  סיכון.  וללא  המשך  הפסקה  חת 
תנוע הכוונת  סיכון,  וללא  עת  בכל  באישור  התנועה  להצטייד  הקבלן  על  בשלבים.  ועבודה  ה 

    ודה.תנאי ומועדי ביצוע העב וע העבודה ולתאם עמם אתמשטרת ישראל לביצ
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לה המפבהתאם  דרו  ו/אקח  חלטת  פי  הלילה.  על  בשעות  עבודות  ביצוע  יתכן  המשטרה  ישת 
 ם באתר יעשה התשלום על חשבון הקבלן.   באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרי

 
 

    אום עם רשויותת 4.27

עם לתאום  לדאוג  הקבלן  על  העבודה  התחלת  אישורי   לפני  ולקבלת  החפירה    הרשויות 
קרקעיים כגון: צנרת מים,  -עיים ותתרק נים קקומם של מתק א מיק ולווד יו לבדוהדרושים. על

 וי טלפון וחשמל.   וביוב, ניקוז, ק 

לד הקבלן  א על  לקבלת  המשטאוג  בזק,  החשמל,  מחברת  חפירה  מקורות,  ישורי  מע"צ,  רה, 
יה  יות העתיקות, עיררשות הניקוז האזורית רשרשות הגנים הלאומיים, רשות שמורות הטבע,  

בהתאם להנחיותיהם. עבודת הקבלן תכלול גם  פעול  ש. ול צוינה במפור  ת אחרת שלאוכל רשו
 קרקעיים. -לים תתבצנרת או כאת החפירות הדרושות לגילוי 

דרשנה עבודות ידיים או  יי לגרום לעיכובים בעבודת הקבלן ותגילוי צנרת ומתקנים כנ"ל עשו
י  במחיר ת בסעיף זה  לכל הדרישו  כלול את כל הוצאותיו בקשרל  ודות מיוחדות. על הקבלן עב

 ונים ברשימת הכמויות ולא ישולם לו עבורן בנפרד.   הש היחידה לסעיפים

 ל חשבונו של הקבלן.  "ל יחול על אחריותו ותיקונו יהיה עם למתקנים הנ כל נזק שייגר

  ת והרישיונוכל האגרות   חייבות מהפעולות להוצאת כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המת 
יההשונ על  ים  הקבלןיו  שבכתב  וירא   חשבון  השונים  היחידה  במחירי  ככלולות  אותן  ו 

 הכמויות, ולא ישולם עבורן בנפרד.   

אשר עשוי לסייע בפעולות להוצאת    ידאג לספק לקבלן מידע ותכניות הנמצאות בידו  כנןהמת
 האישורים.   

 
   רים באותו אזורל ידי אחעבודות ע 4.28

הזכ את  לעצמו  שומר  כלהמזמין  לעשות  בין   ות  העבוד שתהי  עבודה,  עם  קשורה  לפי    ה   ה 
עת שהיא. הקבלן לא יפריע    החוזה או תהווה חלק בלתי נפרד ממנה, או כל עבודה אחרת בכל

לעבוד בשגגה  או  האפשר  בזדון  במידת  ויעזור  יעסיק,  שהמזמין  אנשים  או  קבלנים  של  תם 
 ת בשטח.   סיום מהיר של כל העבודול

ה דעת  ולפי  עבודתובמקרה  ע"י  קבלן  האחריפעול  הופרעה  של  בכתב תם  כך  על  יודיע  ם, 
 למפקח.  

דורים הדרושים  לעבודה תקינה. דעתו של  המפקח, לאחר שיבדוק את התאום יחליט על הסי
 ייב את הקבלן.   קח תחהמפ

 
   ךקבלת הוראות מאנשים שאינם מוסמכים לכ 4.29

מתבצע שהעבודה  פעיליםכיוון  מסחר  באזור  שחלק  ומכיוו  ת  יתבצע  מהעבן  או  בתוך  ודות 
ח  ן הקבלן רשאי לקבל הנחיות מאדם כלשהו בשטפרטיים, מודגש בזאת כי אי בגבול מגרשים  

 י המזמין.   על יד זולת המפקח, מנהל הפרויקט או מי שהוסמך 

הוראת גורם חוץ  שיבוצעו על ידי הקבלן בלא תותרנה תביעות כלשהן ולא ישולם עבור עבודות 
פקח כביכול, או בציטוט גורם מוסמך אחר.  המי  דבר זה בציטוט    אם השתמש אף  ר,  חזה או א

בה במקרים  כלשהן  תביעות  תוכרנה  לא  כן  עבודת  כמו  את  אחר  או  זה  חוץ  גורם  יפסיק  ם 
 נת שווא, או עקב פעולה כלשהיא שלא תואמה מראש.   הקבלן בטע

 
   ות ביובצינורות לחפירת תעל

    חתך התעלות 04.3

י  התעלה  תכנ חתך  ע"פ  סטנדרטיתהיה  ופרט    -סטנדרטי  ט  פר  לפי ,  ית  פתוח,  בשטח  תעלה 
 תעלה בתחום הכביש.     -  סטנדרטי

ים אורגניים על פי מיון  י ממחצבה מאושרת ללא אבנים או חומר בוצע מחול נק עטיפת החול ת
SP 253ת"י מקבוצת "חול מדורג חסר" כמפורט ב.     

ס"מ מעל    30ה של  לגוב   ול תושלם עדת ועטיפת הח ס"מ חול לפחו  15צע של  על מ  יונח  צינור ה
 ובכל רוחב התעלה החפורה.     צינורקדקוד ה

ה בהם  תלדמפהוא    צינור בקטעים  לא  דחוס  בטון  עטיפת  עם  חול  יה  עטיפת  עטיפה  וה  דרש 
נבחר    אחרים המילוי יהיה חומרתהיה ממצע גרוס סוג א' בתחום כבישים ומדרכות, בשטחים  

 ל. ת חומהודק במקום עטיפ
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רוחב קרקעית התעלה יהיה שווה לקוטר    האורכיים.    ובחתכים  ות כני בת  ירה נתוןעומק החפ
 .יתטבהתאם לטבלה בתכנית סטנדר ,aדה  יהמבתוספת   צינורהחיצוני של ה

ההתשלום   הנחת  במחיר  כלול  יהיה  החפירה  העצינור עבור  לתחומי  בהתאם  ומקים   ות 
בר לאהכמ   שימת המוגדרים  בחתך  והמופיעים  מפויות  מדוד  עדורך  הקרקע  עית  לקרק  ני 

יסה  כנב  צינור . עומק החפירה של כל קטע יהיה העומק הממוצע בין שני רומי תחתית הצינורה
 ויציאה של שוחות קרובות.   

 
   עקירת עצים ושתילה מחדשכריתה ו  4.31

המפקח ובהתאם להוראותיו  י  ע"   ויצוינו אשר יסומנו    כריתה ועקירת עצים יבוצעו רק לעצים
ב  ראשמ העובכתב  הממוצע  ילעני   ץ""ע  .  בודהיומן  גזעו  היקף  אשר  צמח  פירושו  התשלום  ן 

הוא  'מ  1.0בגובה   הקרקע  פני  מהמוגד  15  מעל  קטנים  עצים  ועקירת  כריתה  לפחות.  ר  ס"מ 
  בעבודות החפירה האחרות ולא תשולם בנפרד. תיכלללעיל  

ועכרית הוה  תכלול  עצים  מילוי קירת  השורשים,  האהבורות    צאת  החפורה    דמה במיטב 
וכל חומרי הפסולת לכל  , וסילוק הגזעים, הענפים תוך הידוק בשכבותעלות  מהת , השורשים 

שיור  עד  מקום  של  למרחק  המפקח  א  1,000ה  בקו  ממקוםומ'  עבור    וירי  העבודה.  ביצוע 
 תשולם תוספת.     מ' 1,000הרחקת הפסולת למרחק העולה על 

וי ויסלק  צורך פנוי התו צים לגזום ענפי עלן יחתוך וידרש ע"י המפקח, הקביניתן וי במקום ש
 עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד.     את הפסולת.

לב שאין  כמודגש  פעולת  כל  גיצע  או  חיתוך  עצים,  של  ועקירה  אשור  ריתה  ללא  ענפים  זום 
 לפצות את בעל העץ.    ערה ללא אישור הוא ייתב במקרה ויבצע הקבלן עקי  . המפקח בכתב של

הורא ותהי  במידה ה ה  של  בכתב  ימפקח  ה  בכל  יהקבלן  העקור  העץ  את  מחדש  לשתול  דרש 
ונטיעתו  מקום בתחום השיפוט של המזמין. העבודה של   כוללת העברתו  שתילת העץ מחדש 

במקו ומחדש  השקיה  טיפולים,  דשנים,  הכיסוי,  הדרושה,  החפירה  כולל  אחר  הדרוש  ם  כל 
 מפקח.   אות ההתאם להור ב כליר, הלדי ה אוקום החדש ומסירתו למועצלקליטת העץ במ

ושרו ע"י  התשלום עבור כריתה ועקירה של עץ יהיה לפי יחידה ובהתאם לרישומים ביומן שיא 
ק עבור העצים שישתלו מחדש ויקלטו, ואשר  המפקח. עבור שתילה מחדש תשולם תוספת ר

 עבודה.  יאושרו כנ"ל ביומן ה 
 

    שוחותחפירה ל 4.32

  ים כמסומן בתכניותת ומתקנים אחרהשוחו רושה להצבת  רה נוספת הדעל הקבלן לחפור חפי
 ולנקות את החפירה ממפולת ללא תשלום נוסף.   

השוחות לפי עומקן ולא ישולם   והחפירה הנוספת לשוחות הבקרה כלול במחירי חפירה  מחיר ה 
 בנפרד.   

 
    חפירה עודפת 4.33

בון  על חשכניות תהיה  ומנה בתלא סאו    שה ע"י המתכנן או המפקחכל חפירה עודפת שלא נדר
 הקבלן.  

בבטון   או  מתאים  בחומר  חשבונו  על  הקבלן  ע"י  ותהודק  תמולא  כזו  חפירה  לפי  כל  דבש, 
 הוראות המפקח ללא תשלום נוסף.   

 
 

   קוז התעלותייבוש ונ 44.3

הקבלן ימציא    לחלוטין.  במצב יבש  צינורר הנחת היש לנקז וליבש את התעלות על מנת לאפש
כ הדראת  הציוד  כל  כך  לשם  מוש  מולל  דרישת  שאבות,  לפי  שאיבה  נקודות  ומערכת  כלים 

   .צים מבור סופגבשפכים בקולחים הפורבמי גשם, במי תהום,  שמדוברהמפקח בין 

  קווים,  התקשותכזה עד גמר הנחת הונמכו כך שלא יבצבצו בחפירה, ויוחזקו ברום  מי תהום י 
  ה הום( ממקום העבוד ומי תים )מי גשם  הרחיק את המומלוי החפירה. יש ל   והבטון   המחברים 

כל שטחים   י ולא יציפו בורי או פרטיולהובילם למקום אחר בצורה שלא יגרמו נזקים לרכוש  צ
 מעובדים, חצרות וגנים.   

ה  חידאלו כלול במחירי הי  , תשלום עבור פעולותלא ישולם בנפרד עבור יבוש וניקוז התעלות
 ל ההנחה.   ש
 

   שפה בילים ואבניות, ש, מדרככבישים 4.35
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וף  במפרט הכללי, כפ   300.17.2סעיף    -עבודות בתחום כבישים ומדרכות יהיו בהתאם לכרך א'  
 ווים ישרים. החיתוך יתבצע בדיסק. ה בק הקבלן יחתוך את הצפוי והסליל להערות להלן: 

יהיה   לא  והחיתוך  יבמידה  לא  שברים  וייגרמו  מעבר מלא  תיקון  עבור  לקבלן  לרוחב    שולם 
בהנדר פרט  לפי  ה   סטנדרטית.  תכניתש  שקו  ומדרכות  כבישים  של  מחדש  צפוי    צינור עבור 

 ר אורך קו. טר רבוע אחד לכל מטממלפי מטר אורך אך לא יותר חוצה  אותם ישולם בנפרד 

ה לציר  ומדרכות מקבילים  כבישים  של  צפוי מחדש  העבודהעבור  עקב  שנהרסו  ואשר    תעלה 
גדו במרחק  מ נמצאים  ה מצי  'מ  0.75-ל  לאר  ומחירישול  תעלה,  בנפרד  כלול    ם  זאת  עבודה 

  מ'   0.75-נמצאים במרחק קטן מ במחירי החפירה והמילוי. במקרה ושפת הכביש או המדרכה  
 לפי חצי מטר אורך במקומות בהם נדרש צפוי מחדש.   מציר התעלה ישולם 

בהם  התע  במקומות  תתחצינה  קירות  יפרק לות  הקיר    ומכים,  את  המיניהקבלן  מלי  ברוחב 
 וכיסויו, יבנה את הקיר מחדש.  צינור הנחת ה ולאחרהדרוש, 

הקבלן  יתמוטט או יגרום לפגיעה בנפש או רכוש.  הקבלן ידאג לתמיכת הקיר התומך כדי שלא  
 .   צינורחיר הנחת החראי לכל לנזק אשר ייגרם כתוצאה מעבודתו, עבודה זאת נכללת במא
 

   חציבה ונפוץ .364

  .צינורלפחות מסביב ל מ' 0.15רווח של  שיהיהי כך החתך הטיפוס חצוב על פיסלע צריך ל
   אין להשתמש בחומרי נפץ בעבודת החציבה.

וניפוץ ויודיע למהנדס בכתב על כל אמצעי    לעבודות חציבה  פועלים מומחיםהקבלן יעסיק רק  
 תחלת העבודה.   הזהירות שנקט לפני ה

נהוג  ת הניפוץ ועליו ל עבודווש כתוצאה מק שיגרם לרכל פגיעה בנפש וכל נזחראי לכהקבלן א 
 עי הזהירות הדרושים בשעת העבודה.   בכל אמצ

 
    חציבה עודפת 4.37

על בשרטוטים  נדרשה  ושלא  עודפת  חציבה  הקבלן   ידי  כל  ידי  על  תמולא  בחומר    המהנדס, 
ב ויושקה  יהודק  ממתאים אשר  רצונו של  לשביעות  אומים  המהנ  הנדס,  דבש אם  דס  בבטון 

 ן וללא כל תשלום נוסף.  הקבלשל  וחשבונ עלת, ידרוש זא
 

    מילוי התעלות והחפירות 4.38

עד    בחולעלה  , בדיקתם ואישורם על ידי המהנדס תמולא התיבורםות, חצינורלאחר הנחת ה
  יורטב ויהודק כניות. החול  ואחרת בת  ןי, אלא אם צו צינורמעל לקדקוד ה  מ'  0.30לגובה של  

לחץ בלתי שווה עליו. הידוק    ייווצרגע ולא  יפ  לא  ורצינ באופן שהמצידיהם,  ו  ותצינור מתחת ל
  או בדרך אחרת שתאושר   במכשיר פנאומטייעשה    ור צינמעל לקודקוד ה  מ'   0.30-המילוי עד ל

 "י המהנדס.   ע

ת  קבלן למלא א כנ"ל, על ה   צינור דקוד המ' מעל לקו  0.30ות וכסויים עד  צינור לאחר הנחת ה
כל שכבה .   מ'  0.15לה על  ות שעוביין לא יע אופקימנה בשכבות  ומר שהוצא משאר החפירה בח 

   תהודק לאחר הרטבה מתאימה במים. 

שא באחריות   לשקיעה  יבלן י יה בכביש, מדרכה או מקום מרוצף אחר, הקפירה תהכאשר הח
 ילוי.   שתתהווה בשטח המרוצף מחדש לאחר המ

 
    יםדף החומר הרחקת עו 4.39

ק הקבלן את כל האדמה המיותרת  נ"ל ירחיעיף הות בהתאם לסעלות והחפירלאחר מילוי הת
חק בתחום השפוט של  לכל מקום ולכל מרידרש ע"י המהנדס  יוהחומר שנחפר ונותר למקום ש

 מות.  הרשות המקו
הינו  ל המהנדס. החומר העודף  הקבלן ישאיר את המקום במצב נקי ומסודר לשביעות רצונו ש

 שור בכתב מאת המהנדס. לא איטרה לכל ממש בו לאי להשתן רשהקבל רכוש המזמין ואין  
פרוקים שבוצעו מכל סוג שהוא,  פינוי החומר העודף וחומר מכל סוג שהוא ו/או פסולת ו/או  

 דה ללא כל דרישה כספית נוספת. כלול במחירי היחי
 

    דיפון 4.40

את   יבטיח  מפו הקבלן  בפני  יהחפירה  על  דיפולת  וחדי  תבניות  באמצעות  לתמיכן  ת  יזוקם 
החפ  והחיזוקיירה.  קירות  חזקהתבניות  תהיינה  ולמנוע  ם  התעלה  קירות  את  לתמוך  כדי  ות 

 ות.   רצינותקלה בהנחת ה
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מקרה ולפי דעתו קיימת סכנה לפועלים העובדים  המהנדס יהיה רשאי לדרוש בניית תבניות ב
שייגרם   או  לעבודה.בתעלה  דריש   נזק  מפורשת  חוסר  מש ה  אינה  המהנדס  את  של  חררת 

 זק.   קרה של אסון או נות במלן מכל אחריהקב

יהי מחירן  לחפירה.  תבניות  בניית  עבור  תשלום  יקבל  לא  במחיר  כל ה  הקבלן  ול 
 רשימת הכמויות.  ן אחרת באם צויהחפירה/חציבה, אלא  

 
 

 
    החזרת השטח לקדמותו 4.41

כו' על  ים זמניים וקירות תומכים, מבנ, טרסות,  ס גדר חיהלץ הקבלן להרובמקרים בהם נא
וף לדרישות במפרטים, על חשבונו, לשביעות  ודם בשלמות, כפ זיר השטח למצב הקן להחהקבל

דרישה זו ולכלול אותם במחירי    נכס. על הקבלן להביא בחשבון את הוצאותיו בגין רצון בעל ה
  סעיף וספת, אלא אם כן יופיע  ונים. לא תשולם לו כל תהיחידה בכתב הכמויות לסעיפים הש 

 הכמויות.    חד בכתבמיו

בהתאם  מות  במקו לקדמותו  השטח  יוחזר  הצנרת  הנחת  לצורך  כביש  פתח  הקבלן  בהם 
    הבאות:לדרישות  

 כל אחת מעל שכבת החול.     מ'  0.2 של בשכבות אבנים ללא מקומי חומר החזרת .א
 די.   כל שכבה תורטב ותהודק הידוק יסו

 

 מפני האספלט הקיים.    מ' 0.50  לעומק עד תעשה המקומי  החומר החזרת .ב
 

ותהודק עד  כל שכבה תורטב   ס"מ כל אחת.  15÷20כבות מצע גרוס סוג א' וי בשלוש שמל .ג
במ  100%קבלת   זה  מחומר  המתקבלת  המכסימלית  בדיקה  מהצפיפות  לפי  עבדה 

 חומר אשר ישמש למצע יובא ממחצבות מאושרות.   מודיפייד אאשהו" 
 

תעלה מעל עטיפת  היה עליו למלא את כל הדרש בכתב ע"י המפקח יישהקבלן יבמקרים   .ד
 במצע  גרוס סוג א'.    צינורהחול או ה

 

 הלן:   ציפוי וכבישת האספלט יעשו כמפורט ל .ה

   .ק"ג/מ"ר  1מות בכ 80/100 בביטומן המצע  פני  ריסוס (1)

 . "מס 5שכבה מקשרת( בעובי  ) בטון אספלט גס  (2)

 . ק"ג/מ"ר 0.25 בכמות 80/100יסוס בביטומן ר (3)

 . ס"מ 3)שכבה נושאת( בעובי בטון אספלט דק  (4)

סעיפים   )3)ביצוע  י   ( 4(,  באם  רק  עובי  ייהיה  כמו  לפחות  יהיה  העובי  מקרה  בכל  דרש. 
 לט הקיים לפני ביצוע הקו.   האספ

 

 לן:   ת האספלט במדרכות יעשה כמפורט לה ציפוי וכביש .ו

 . ק"ג/מ"ר 1בכמות  80/100 ביטומן ריסוס (1)

 ס"מ.  5רכות דק )עדש( בעובי  אספלט מד (2)
 

וק האבנים והתקנתם מחדש כולל יסוד וגב מבטון וכן החלפת  צית אבן שפה תכלול פירח .ז
   לביצוע מושלם והחזרת המצב לקדמותו.  אבנים שיפגעו בחדשות וכן כל הדרוש

  
    ופני מדידה ותשלוםא

    ותצינורתעלות לחפירת  4.42

 ות.  ינורצאלא תהיה כלולה במחירי הנחת הבנפרד לתשלום   תימדדחפירת תעלות לא 

יכלול  בסעיף    המחיר  כמפורט  והמילוי החוזר  של ה"מפרט הכללי"    301.9.2גם את החפירה 
 ואת עטיפת החול.    

שהדב במקום  עבודה  משטח  הכשרת  עבודות  התוואי  יידרש  רעבור  ופינוי  המפקח  ם  ע"י 
 יחידה השונים שבכתב הכמויות.   ממכשולים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי ה

במ"א, תהיה  וסוג  מס   המדידה  קוטר  לפי  הצינורווג  ציר  לאורך  אופקית  מדוד  לפי  צינור,   ,
הכמו בכתב  כמצוין  עומק  י שלבי  תשלום  לצרכי  החפירה  עומק  מרום  ייות.  הקרקעית  מדד 

 ל.הנ"  4.30רום פני השטח בעת ביצוע החפירה ובהתאם לסעיף ועד   צינורהפנימית של ה
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ל  גרביטציונייםביבים   בין מרכזי שוחות ימדדו  בניכוי המידה הפנימית של    תשלום  סמוכות, 
   השוחות.

או נקיטה באמצעים מיוחדים שידרשו ע"י  חפירת ידיים ו/  תידרשעבור חפירה במקומות בהם  
ורם מוסמך אחר, במהלך העבודה, לא ישולם לקבלן  ין, המפקח, משטרת ישראל או כל גהמזמ

 היחידה של החפירה.    מחיר העבודה יחשב ככלול במחיריבנפרד ו
 
 
 
 

    מילוי חוזר 4.43

ם נחפר במקום  התשלום עבור המילוי החוזר והחומר המתאים הנדרש, כולל אספקתו בין א
 ות ולא ישולם בנפרד.   ורצינ לול במחירי היחידה של הנחת הובין אם הובא ממחפרה, יהיה כ

 
   עטיפת חול  4.44

תקנת עטיפת חול לא  וה   ההכללי" עבור אספק   "מפרטשל ה   ב'  301.9.3מר בסעיף  בניגוד לנא
ם את תוספת  ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה של החפירה. המחיר יכלול ג

 החפירה )או החציבה( הדרושה.  
 

 צינורות  4.45
 

    PVCות צינור 4.45.1

    כללי  1.1.4.45

מ"מ    200÷   160בקטרים   SN-8"עבה"   884בהתאם לת"י   . PVC-ות לקוי הביוב יהיו  מ צינור ה
   .מ' 5.25בעומק חפירה עד 

 
   הובלה פריקה ואחסון  .1.24.45

ות,  צינור בלת ה הו  305.3ות יבוצע בהתאם למפרט הכללי סעיף  צינורהובלה פריקה ואחסון ה
 באחריות הקבלן.    פריקה ואחסון היא

 
   ויהנחה, התקנה, חיבור וכס  .1.34.45

     PVC-הנחת הצנרת מ

יח שקרקעית התעלה תהיה מיושרת ואחרי זה יש להשלים מצע  , יש להבט צינורהנחת ה  לפני 
כ  צינורודא את שלמות ה לפני הנחתו. יש לו  צינורחול מתחת ל   צינור ל  לפני הורדתו לתעלה. 

   ייפסל.  -שיימצא בו פגם 
מתקבלת  ,  PVC-ה  צינוראטימות    לתעלה תעשה בעבודת ידיים מתוך התעלה.    צינורהורדת ה

 ובין המגרעת שבפעמון.    צינורנלחצת בין ה"י טבעת אטימה מגומי הע
 

    הרכבת האטם

   .לתעלה צינורורדת היש להכניס את האטם לפעמון אחרי ה .1

   .בפעמון יהיה נקיוודא ששקע האטם יש ל .2

 . טם תקין וללא פגמיםיש לבדוק שהא .3
 

    צינורהרכבת ה

ות. חיבור  ורצינשמסופקת ע"י יצרן ה    יש למרוח במשחת החלקה  צינורהאת קצהו החד של  
תו  ובאמצעייעשה    צינור כיפוף ה  ות יהיה בקו ישר, לפי סימן עומק ההחדרה.  צינור בין שני ה

בפעמון.   לא  מקרה  ה  ובשום  ההכיפוף  של  ה  צינורמכסימלי  בקוטר  לנסר    .  צינורתלוי  ניתן 
לשייף   יש  הניסור  ולאחר  במשור  הצנרת  קצה  את  )ובזו   צינורבפצירה  את  ית  ולסמן  פאזה( 

 החדרה.   עומק ה 
 

    כיסוי הקו 

ים קשיחים, פסולת,  , אבנים, שורשים, קרשים, גושחול ללא רגביםכחומר מילוי ראשון ישמש  
 .   חומרים אורגניים וכדומה

  ינור צה    . צינורס"מ מתחתית ה  15נח מצע חול בעומק של לפחות  , לפני הנחתו, יו צינורתחת ה
 יונח על גבי מצע זה.   
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ראשון,בש מילוי    לב  ל  -צידי  שכבת  יציבות  למתן  ביותר  חשוב  זו  שכבה  ומתן    צינורמילוי 
ל עומס  צינורתמיכה  בפני  מצע לעמידה  כשכבת  ששימש  חומר  אותו  ותנועה.  קרקע  ישמש   י 

  2/3-עד כועליו להגיע    צינורילוי הצידי לכלול את החללים מתחת לעל המ  כחומר מילוי צידי.  
 (.   צינורטיות ה)קו אלס צינורמקוטר ה

ראשוני    שני,בשלב   ה  -מילוי  של  לקו האלסטיות  מעל  ראשוני מתחיל  ותפקידו    צינור מילוי 
סה  שכבה זו מכ  וע בו פגיעה מכנית.  מפני חומרי כיסוי ומילוי העלולים לפג  ינור צלשמור על ה

 החומר למילוי יהיה חול נקי.   ס"מ מעליו. עד לגובה זה  30-עד לכ  צינור את שארית ה

שלישי, סופ  בשלב  הכוונה    -י  כיסוי  מהודק.  נבחר  חומר  להיות  צריך  הסופי  לכיסוי  החומר 
 .    צינורהכללית היא מניעת נזק מכני ל

   יברציוני( ו ק מכני כבד )ו שה הידו , אם נעצינורס"מ מעל ל  70-הכיסוי המינימלי צריך להיות כ
   ש הידרומכני כבד.אם משתמשים במכב מ' 1.20-וכ

 

    PE-100ורות צינ 4.45.2

    כללי .14.45.2
 . (SDR-17)  10, דרג 5392בעל ת"י  100PEצינורות לקו ביוב יהיו מפוליאתילן ה 

 
 .  ISO 9002ות יסופקו ממפעל נושא תו תקן ינורצה 

 
 ות כלהלן:   הצינורות יהיו בעלי התכונ  

– (High Density Polyethylene) HDPE  אטמ 10ים ללחץ עבודה של מתא.' 
מחב   נורצי  )ללא  )מונוליטי  פנים  בריתוך  מחובר  באמצעות Butt Weldingרים(,  חיבור  או   )    

 (.  Electro Fusionו פיוז'ן) מופות עם ריתוך חשמלי אלקטר
   .בר 10, בלחץ ºC25של   'שנה בטמפ  50קיים של   
   .U.Vעמיד בפני קרינת . 

 
 :קוטר ועובי דופן 

עובי  
דופן   
 מ"מ 

הצינור   קוטר 
  החיצוני 

19 160 
  -  100PEצינור  

17SDR 

21.1 200 
  -  100PEצינור  

17SDR 
 

   .C  =150  ÷155מקדם חלקות 
 
 .   צינורוג המ 'או יותר, בהתאם לס 14במוטות באורך של  ות יסופקוצינור ה
 

    ינורותאספקת צ .45.2.24
ועצינור ה יסופקו ע"י הקבלן  לן לבדוק  על הקב   ל חשבונו באתר העבודה.  ות לביצוע העבודה 

מרגע גמר פריקתם    המחברים, הקשתות וההסתעפויות לפני העמסתם במפעל.    ות,צינור את ה
גמ על  אישור  קבלת  הועד  לטיב  אחראי  הקבלן  יהיה  העבודה,  הקבלן    האלה.    ותצינור ר     על 

   ות אלה אך ורק לצורך עבודה זו ולא להחליפם באחרים. ורצינ להשתמש ב
 

   ןהובלה פריקה ואחסו  .45.2.34
 . 305.3ות יבוצע בהתאם למפרט הכללי סעיף צינורן ההובלה פריקה ואחסו  
 ות, פריקה ואחסון באחריות הקבלן.   צינור ות היא באחריות ספק הצינורהובלת ה 

 
     ת פוליאתילן, כסוי הקו סימון הקן, הנחה, ריתוך צנר .2.445.4

 סימון הקו   
ית הסטיה ובהתאם  ו נית תעשה בדיקה של זולעיל, לכל נקודות התפ   4.11עיף  בנוסף לנאמר בס

 . להלן(  4.56לתוצאות יוזמנו הקשתות )ראה סעיף 
 

 הנחת הצנרת    
בזאת  להני  מובהר  יידרש  מגן.  ברצועת  נמצא  הביוב  קו  הם  כי  החיבורים  כאשר  רציף  קו  ח 

 תוך בלבד.ברי
ה הנחת  התעלהצינורלפני  שקרקעית  להבטיח  יש  מיושרת.  ,  של    תהיה  את  לוודא  מות  יש 

לתעלה תעשה    צינורהורדת ה  ייפסל.    -שיימצא בו פגם    צינורכל    ו לתעלה.  לפני הורדת   צינורה
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יש להקפיד במיוחד על    רבה ובעבודת ידיים מתוך התעלה. בנוסף לכך   בעזרת מנוף בזהירות
שירות השדה מטעמו    קוחו ובעזרתיצוע כמפורט להלן ובהתאם להנחיות היצרן בפהנחיות בי

 .   במידת הצורך
מודד מוסמך של   חריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים.  על הקבלן מוטלת הא

 ות.    צינור ך כל זמן החפירה והנחת ה הקבלן יהיה נוכח באתר במש
היטב.    תחתית ותהודק  תיושר  בסעיף  נור ציה  התעלה  הנדרש  לפי  מצע,  על  בתעלה  יונחו  ות 

 .   לעיל 4.30
בלבד. ביבש  תתבצע  יה    העבודה  )אם  התהום  מי  הנחת  השפלת  לפני  קטע  בכל  תבוצע  יו( 
 עת רצון.   יכמשב  ,רהות לפני שהמפקח יאשר את החפיצינור הצנרת. אין להתחיל בהנחת ה

ה והאביזריצינורכל  בקות  יונחו  בשיפועים  ום  ישרים  בתוכניות  וים  המסומנים  ובגבהים 
ד  מדידה במאזנת ע"י מוד   הביקורת תיעשה ע"י  אות המפקח.  ובחתכים האורכיים ולפי הור

  צינור במקומו המדויק תיעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת ל  צינורקביעת ה  מוסמך בלבד.  
בעז שאו  היטב. לאחר  שיהודק  חומר מתחתיו  הוספת  הנכון,    צינוריונח הרת  ק  יבדיבמקומו 

  יקבע מיד במקומו ע"י הידוק חול בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד מוסמך בלבד, ו
 מצידיו לכל אורכו.   

ה הצינור רומי  של  הפנימית  לתחתית  מתייחסים  שבשרטוטים  )אינברט  צינור ות    (. I.L  -ות 
ת  אחד עם תחתי   צינורקטע יהווה קו  יונחו בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש כך שכל    ותצינור ה

 ישרה וחלקה ללא קפיצות מקומיות.     
 רן הצנרת.   לווי הפקוח של שרות השדה של יצהעבודה תתבצע ב

 
 רת פוליאתילן   ריתוך צנ

 מובהר בזאת כי קו הביוב עובר נמצא ברצועת מגן. 
 החיבורים הם בריתוך בלבד. יידרש להניח קו רציף כאשר  

קבלן בעל תעודת רתך מאושרת ע"י מפעל    הפוליאתילן או המופות יתבצע ע"יות  צינורריתוך  
ה ספק  ע"י  למפורט  ורצינאו  בהתאם  כוחו  בא  או  וההות  ההנחה  כללי  של  בחוברת  רכבה 

הצנרת   יצרן/ספק  מטעם  השדה  שירות  של  מיומנים  אנשים  ע"י  יבוצעו  הריתוכים  היצרן. 
תוב העבודה  של  י סיום  אחריות  לטיב  10נתן  ש  שנים  אנשי  החיבורים.  ואיכות  ירות  הצנרת 

ויים,  וח בעתיד למקרה של תוספות, שינהשדה והציוד הנלווה יעמדו לרשות המזמין ו/או הלק
   תיקונים וכו'.  

פרמטרים   אותם  לפי  הסניקה  קו  חוזק  להבטיח  חייב  הריתוכים  כל  ביצוע  כי  בזאת  מודגש 
בסעיף  המפורטי מסמכי    4.55ם  על  בחתימתו  וכי  לחוזקם  לעיל,  מתחייב  המציע  המכרז 

   ותם של כל הריתוכים.ואיכ
וי  הרחבהיבמידה  יבצע  הקבלן  ש  דרש,  הכנסה/הוצאה  לצורך  התעלה  הריתוך  של  מכונת  ל 

   ות ולאביזרים.צינור ל

 
 כיסוי הקו   

ם, גושים קשיחים, פסולת,  , אבנים, שורשים, קרשיחול ללא רגביםכחומר מילוי ראשון ישמש  
 וכדומה.   חומרים אורגניים  

ראשון, הרכבת  בשלב  העם  של  ל  צינורו  חיבורו  ולפני  לקרקע  א  צינורוהצמדתו  חריו,  הבא 
  50-ם. המילוי בשלב זה יהיה במרחק של כוי הראשון בעבודת ידייבחומר המיל  צינוריכוסה ה

בזמן הרכבת    צינורלמנוע תזוזת הס"מ וזאת בכדי    30-ס"מ ממקום הריתוך עד לגובה של כ
 שאר גלוי.   יהריתוך י , הקטע הלא מכוסה של הקו באזור הבא צינור ה

  ודת ידיים, ברוחב המלא מילוי הנ"ל לכל אורכו בעזרת עבבחומר ה  צינוריכוסה ה  בשלב שני,
התעלה.   של    של  לגובה  עד  הכיסוי  את  ולהשלים  להמשיך  יש  ההידוק  מעל    30אחרי  ס"מ 

 .   צינורה
שלישי, ובאישו  בשלב  הלחץ  בדיקת  ביצוע  הסופי.  לאחר  הכיסוי  יבוצע  המפקח  כיסוי  ה  ר 

מילוי מעל  יש לערום את ה   מר מילוי כנ"ל.בתוואי שלא סלול ולא מרוצף יבוצע בכלי מכני בחו
רוחבה. בתוואי סלול או מרוצף יושלם הכיסוי במילוי של חול או מצעים )לפי    התעלה במלוא

ע המהנדס(  השביל.  קביעת  או  המדרכה  הכביש,  מבנה  שכבות  עד  המ  ד  מעל    50ילוי  ס"מ 
יד   15יהודק, בשכבות שלא יותר מ    ורצינקודקוד ה ומעל לזה בציוד    ס"מ כל אחת, במהדק 

 מתאימה בשיעור נדרש.    אחרת, תוך הרטבה  יצויןמכני, פרט אם 
 

   בדיקות שונות ובדיקות לחץ 4.48

י  שונותיהקבלן  בדיקות  לבצע  מ  דרש  לסעיף  ,  PVCות  צינורלביבים  במפרט    305.8בהתאם 
 אומיות, המינהל לתשתיות ביוב.   הכללי של משרד התשתיות הל

איבתם  צורך עריכת הבדיקה ולשת מים לאספקהסידורים הדרושים לעל הקבלן לבצע את כל  
 מקצה הקו בסיום הבדיקות.  

 ה זו בכל יתר סעיפי העבודה.   עבור הבדיקות הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול הוצא
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 ה ותשלום אופני מדיד

   ותצינור הנחת  4.49

 ות תהיה ע"י הקבלן.   צינורפקת אס

ות  צינור ר הה, הובלה, פריקה ופיזויהיה לפי מ"א מדוד ויכלול אספקות  צינור התשלום עבור ה
גפות  שונים,  מסוגם  וגדרות  קירות  חצית  כולל  התעלות,  של  חציבה  ו/או  חפירה    בשטח, 

ל הקודם  למצב  והחזרתם  תיקונם  קרקע,ורצינ ומסלעות,  סוג  בכל  המפורט  ות  בסעיף    כולל 
טימה    העזר הדרושים, לרבות חומרי הא  ות בתעלות, אספקת חומריצינור לעיל, הנחת ה  4.30

  4.38חיות היצרן, ביצוע עבודות החיבור, המילוי החוזר כולל המפורט בסעיף  הדרושים לפי הנ 
החו שאר  וכל  הלעיל  שמירת  והעבצינורמרים,  הציוד  ואחסונם,  לביצוע  ות  הדרושים  ודה 

 קח.   ות עפ"י המפרטים והתכניות ולשביעות רצון המפצינורחת המושלם של הנ
 

    בדיקות   4.50

לעיל לא ישולם בנפרד ומחירן יחשב    4.44וב שפורטו בסעיף  י הביו צוע הבדיקות בקועבור בי
 ככלול במחיר כולל של העבודה.  

 
 קידוח אופקי     51.4

 שאין באפשרותנו לבצע תחת לכביש, שטח או מטרד כלשהו  מטרת הקידוח היא לעבור
 בחפירה פתוחה.  
 שחל הצינור המזרים. קי ודחיקת שרוול פלדה בתוכו יוביצוע קידוח אופ

 כנן אחיד מתחילת ועד סיום קידוח. ידוח יבוצע בשיפוע מתוהק
 

 ך ורק בתנאי שהוא קיבל:  קבלן יכול להתחיל עבודות קידוח א
 

 רמים שיש להם מערכות בשטח הקידוח. פירה הנדרשים מבעלי הקרקעות וגוהיתרי הח  כלא. 
 ל הקבלן  בל דו"ח זה מהמתכנן, עעם המלצות, במקרב והקבלן לא קידו"ח יועץ קרקע  ב. 
 הקרקע את הדו"ח עם  יועץ קרקע וצוות לקידוחי ניסיון, לקבל מיועץ   בעצמו לשכור                     
 המלצותיו.                       
 חומרים הנדרשים:ה
 .דוחהק  לביצוע  הנדרשים החומרים כל את לשטח  לספק הקבלן יות אחר .א

 לביצוע הקידוח.  קת מים וחשמל הנדרשים חריות הקבלן לאספ.   אב  
 

 : קידוח הבור 
היחידה. לא   חלק ממחירי תכנון וביצוע בור הקידוח באחריות הקבלן ועל חשבונו, והוא  

 מוך דפנות הבור במידה ויידרש.  תשולם תוספת על ת
 על חשבונו. ל הקבלן להעסיק מהנדס בטיחות ויועץ קרקע לביצוע הנ"ל ע

 המכונה תוכל לרדת אל הבור.  דה מתונה יחסית בכדי שעל הקבלן לתכנן ירי
 

 צינורות ושרוולים :
 אינץ'.    1/4-ן שלו יהיה לא פחות מ שרוול פלדה יהיה לפי התוכנית ועובי הדופ 

 ינור פנים יהיה לפי התוכנית צ     
                             

 מדידה וסימון: 
 בנקודות הבאות:  וסמך ולסמן את הקידוח קידוח, על הקבלן להביא מודד מ  א. לפני התחלת

ישנן      הן  אם  כיוון  או  שיפוע  שינוי  )נקודות  שבר  נקודת  כל  סוף,  יסומן  התחלה,  כן  כמו   ,)
 קידוח  

 מ'.   5כל      
 פיה יבוצע הקידוח. הקבלן המבצע יקבל רשימת גבהים ל   
 ודד מוסמך לביצוע אזמייד.  בגמר הקידוח, על הקבלן להביא מ ב. 
 . בפועל הצינור  אורך את    המודד תןיי  אזמייד בתוכנית     
 

 ומיל למטר.  פר 2דיוק הקידוח יהיה בסטייה של השיפוע שלא יעלה מעל 
 

                    :דיפון ..524
 ת של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים לתוואי  יש להבטיח יציבות הדפנו א.  
 צעי אחר, כנדרש במפרט הכללי.מוך, שיפועים או כל אמהקווים על   ידי דיפון, ת           
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            קונסטרוקציהקרקע ומהנדס לפי המוגדר להלן או ש"ע המאושר ע"י יועץ  יבוצע  הדיפוןב.  
דופנו ויתמכו צידי  ל עבודות העפר יזמין והמפקח. מודגש במיוחד כי בכשל המ

 . החפירות
 . לעבודות עפרפי שנדרש במפרט הכללי  במידה והקרקע מחייבת דיפון כ           

 .ות באתרלקבלן תהיה אחריות מלאה ליציבות החפירות ובטיחות העבודות המתבצע            
 

 סטטי של הדיפון  יש הקבלן לאשור יועץ הקרקע חישובלפני התקנת מערכת הדיפון יג  ג.
 הנדס החישוב הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מ  בהתאם לסוג הקרקע ולעומק המתוכנן.   
  ל הקבלן. קונסטרוקציה ש   

 מוך תעלות להנחת הצנרת יבוצע משני צידי התעלה באמצעות מערכת דיפוןדיפון ותד.  
 חב'   , גרמניה, מהספקתLTW" תוצרת חב'  SYSTEM SLIDERAILמודולרית מסוג "       

 "י.ו.נ.י.ת.", או ש"ע.        
 
 ת המסוגלות או ש"ע עם תמיכו 100VBן תורכב מפלטות מודולריות דגם מערכת הדיפוה.  

 לעמוד בעומד הקרקע הנדרש.       
 

                     העברה או פירוק הפלטות יתאים למרחק זמני ללא -אורך מינימלי של קטע דיפון בו ו.
 מוכות. שתי שוחות ס בין 

 
 לים מכניים המשמשים לבצוע  מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כז. 
 . צנרת והנחת  עפר בודותע  
 
 התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של  ח. 
 .  הספק/היצרן     
 מערכת הדיפון. ע והקרק של  מוחלטת  יציבות תובטח     

 
 רהצינו ות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל  קצב שליפת הפלט ט. 
 הנדרש לעיל.       

 . אחת הידוק שכבת עובי  על שעולה לגובה אחת בבת פויישל לא  הפלטות            
 

 ום  עבודות המילוי  וההידוק בקטע בין  פירוק או העברת המערכת תהיה לאחר סיי. 
 .  סמוכות שוחות שתי    

 
 מערכת דיפוןם שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן בקטעייא. 
         מהספקת חב'   LTW" תוצרת חב'  SHORING CHAMBER SHEETPILE"  מסוג   רית מודול             

 המערכת  למיקום וגובה שגומים יותאם ליהש  "י.ו.נ.י.ת." או ש"ע, כאשר מיקום ואורך
 החוצה.  

 
 עבור ביצוע הדיפונים ו/או אמצעים אחרים בהנחת צנרת,  לא תשולם כל תוספת  יב. 
                          כלול (  החפירות  צידי  של  מוךוהת  הדיפון   עבור  ההוצאות  לכ  את  כולל)  ומחירם             

  .רהצינו  במחיר
  

   חשש יש בו  מקום בכל פירההח  של ודיפון מוךת לבצע הקבלן על  כי תבזא מודגשיג. 
  לנאמר לעיל .  םבהתא הדרושה  החפירה  לרוחב מעבר הנמצא כלשהו באלמנט עה לפגי     

 
 

    ת ומתקניםבניית שוחו

   כללי .534

 , במפרט הכללי.   302ביצוע עבודות הבטון יהיה כמפורט בפרק 
 

    שוחות בקרה טרומיות .544

או שווה    לפמן תעשיות בע"מ" וון טרום דוגמת "ושוחות הבקרה תהיינה עגולות מחוליות בט 
 ערך.  

תה הקוניות  והחוליות  העגולות  ת"י  החוליות  לפי  תק   658יינה  תו  יהיו  ובעלות  בחוליות  ן.  
פשוט.  שלוש הרמה  אביזר  באמצעות  ונוחה  בטוחה  הרמה  שיאפשרו  הרמה,  חורי  חורי    ה 

 עוברים.   לא ההרמה יהיו חורים



28 

 

 וה ערך.   ו שלפמן תעשיות בע"מ" או ושל "ו  MKאו   MCהחוליות תהיינה מדגם 

ות בדפנות ע"י  מורכב  ,631.2י פלסטיק לפי ת"י  ליבת פלדה עם ציפו  -במדרגות תיהנה רחבות  
 חוליות.   היצרן ה 

מדגם   טרומיות  תחתיות  תהיינה  "ו  MBהתחתיות  ש ו של  או  בע"מ"  תעשיות  ערך,  ו לפמן  וה 
 בעלות סימון השגחה של מכון התקנים.   

 יקה מונוליטית אחת )ולא יציקה בשני שלבים(.  דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביצ

מדויבדפנות   קדוחים  פתחים  יהיו  מחבהתחתית  מורכבים  ובהם  המפעל.  קים,  ע"י  שוחה  רי 
ב יהיה  בתחתיות  הבטון  שיאפ    .40-סוג  הרמה,  חורי  שלושה  יהיו  תחתית  הרמה  בכל  שרו 

ה אביזר  באמצעות  ונוחה  טרומיות,בטוחה  חוליות  להרמת  גם  המשמש  ההרמה    רמה  חורי 
 יהיו חורים לא עוברים.   

בת למסומן  תהיינה  בהתאם  התחתיות  ובפרטים  מטר     1.50÷3.0בגובה    MMBמדגם  כניות 
 ביציקה מונוליטית אחד קירות ורצפה.   

סולמות  יהיו  בקרה  בתאי  בתכניות  לדרוש  יהיו    בהתאם  סולמות  דריכה.  שלבי  במקום 
מפלב"מ  למודו עשויים  בעבודה    הסולמות    .316Lריים,  הבטיחות  בתקנות  הנדרש  על  יענו 

   פרק ה' "עבודה של סולמות".   -)עבודה בגובה( 

לוב של  יהמכסים יהיו עשויים מש   ( ובעלי תו תקן.  124-1994EN)  489המכסים יהיו לפי ת"י  
 וה ערך.  ו ת בע"מ" או שלפמן תעשיוושל "ו 33 -יהיו מדגם כרמל  יצקת ברזל ובטון מזוין, ו 

המכסים  ת"י    פתחי  הכמויות  בכתב  ו/או  בתכניות  שנדרש  בקוטר  דרישות    1205.4יהיו  או 
 אחרות.    

 
 המכסים לפי היעוד:     סוגי

 . 400Dטון ממין  40  -מכסים כבדים   -בכבישים וחניות ציבוריות 

    .125Bון ממין ט 12.5 -מכסים בינוניים   -ים פתוחים  במדרכות, חניות פרטיות ושטח

לדרי תתאמנה  ת"י  התקרות  תקן.489שות  תו  בעלות  ותהיינה  בלי   ,  תהיה  או  בתקרות  טה 
התקרות תהיינה     רכבות על תאי בקרה.עת תזוזה, כאשר הן  מומגרעת להתאמה טובה ולמני

יהיה בקוטר     עשויות מבטון מזוין.  בהתאם לפתח במכסה, שיורכב  ס"מ    60הפתח בתקרות 
 ה ערך.   ו ת בע"מ" או שולפמן תעשיוושל "ו  MTות תהיינה מדגם עליהן. התקר 

גמיש מחברים  יהיו  השוחה  התמחברי  בדרישות  העומדים  ואטומים  האמריקאי ים         קן 
923ASTM-C.     מחברי השוחה יהיו מסוג איטוביב  TM   וה  ולפמן תעשיות בע"מ" או שושל "ו

    רי השוחה יורכבו בפתחים קדוחים במפעל.מחב  ערך. 

ידרוש המפקח מצע של ס"מ לפחות פרט למקום בו    10ל  השוחות תבנינה על גבי מלוי חול ש
וני   חצץ. חלקים  ישרים  יהיו  חלק צב הקירות  המישורים  וכל  ומטוים  כהלכה.ים  בין     יחים 

 וה ערך.   והחוליות יבוצע איטום באמצעות מחבר איטופלסט או ש 

צוהתאמ יציקת  ע"י  תבוצע  למכסה  תקרה  גובה  הגבהה  ת  בטבעות  או  מזוין  מבטון  וארון 
 ה ערך.   וולפמן תעשיות בע"מ" או שו טרומיות סטנדרטיות דוגמת "ו

 
   עבוד הקרקעית .554

  1:1.5ות יעשה ע"י מילוי בבטון רזה ועבוד פני הבטון בטיח צמנט  בוד הקרקעית של השוחיע
 מחלק.   

התוקו של  הזרימה  לגודלםי  בהתאם  יבנו  השוחה  בקרקעית  ה  עלות  של  ות  צינור וחתכיהם 
כ מחברים,  המהנדס.  שהם  הוראות  לפי  או  בשרטוטים  שסומנו  של    פי  הבדלים  במקרה 

ה בהדרגה ובאופן שווה. הפרשי הרום בין  וברים, יוגדל חתך התעל ות המחצינור בקוטרם של ה
יחוברו בצורה הדרגתית וקר קעית התעלה המחברת תעובד ללא  הכניסות והיציאות השונות 

ו ק קפיצות  הזרימה.  בקווי  מעברים  הזרי וללא  והעמוקים  וי  המשופעים  השטחים  וכל  מה 
 צונו של המהנדס.   ויוחלקו באופן יפה ולשביעות ר  בתחתית השוחה יעובדו

 
   כניסות צדדיות  .564

בכ  מגרשים  חיבור  או  קוים  לחיבורי  להכנות  צדדיות  כניסות  להכין  הקבלן  השוחות  על  ל 
עם    צינורנים והכנת  כל כניסה כוללת עיבוד השוחה בפ   דס.  בהתאם לתכניות או דרישת המהנ

ע"י  לפחות בקוט  ' מ  1.00תושב באורך של   בהכנות    המהנדס.  ר שייקבע בהתאם לתכנית או 
   הכל בהתאם לדרישות אורכי המפקח.  ,בתוך המגרש מ' 1.0כנס ירי המגרשים יש לה לחיבו 
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האורכים הנ"ל הם מינימליים, את    -כי החיבורים יקבעו במקום ע"י המפקח  בכל מקרה אור
צמנט בצורה שלא יחדרו    ות של הכניסות הצדדיות יש לאטום עם פקק מגבס עם טיט ור צינה

מי לתוך    דרכם  תהום  מי  או  מתאים  גשם  בקוטר  חור  קידוח  גם  כוללת  ההכנה  השוחות, 
 לפמן תעשיות בע"מ" או שווה ערך.  ו ל "וש TMבשוחה והתקנת מחבר שוחה מסוג איטוביב 

והתשלום עבור קידוח החור והמחבר מסוג איטוביב או  כל העיבודים הדרושים בפנים השוחה  
התשלום עבור קטע    נוסף.    והקבלן לא יקבל תשלום  ערך, יהיו כלולים במחיר השוחה  שווה

 והנחתו יהיה במסגרת הסעיפים להנחת צנרת.    צינור ה

 בנפרד לפי כתב הכמויות.   בפקק גבס עם טיט צמנט יהיה צינורתימת ההתשלום עבור ס

ו  לחיבור  יבמידה  להכנה  תוספת  תהיה  המפקח  ע"י  או  בתכניות  זווית  ידרש  ע"י    PVCמגרש 
º90160  , בקוטרØ    צינורוקטע  PVC    160בקוטרØ    עד לעליה  פני הקרקע    0.5מ"מ    -מ' מעל 

 למעלה.    צינורהסתימה  תהיה בקצה ה

 ב הכמויות.   ום עבור התוספת הנ"ל יהיה בנפרד לפי כתהתשל
 

   םשוחה על קו קיי .574

וייב הקיים  בקו  הביוב  של  חלופית  זרימה  יבטיח  שוחה  הקבלן  תוקם  עליו  הקו  קטע  את  ש 
 קוי הקו נתן לשבור את הקו ולהקים עליו שוחה חדשה.   ידשה. רק לאחר יבוש ונ ח
 

    תחיבור קו ביוב לשוחת בקרה קיימ .584

קיי בקרה  לשוחת  חדש  קו  חיבור  השוחה,  עבודת  בדופן  החור  קידוח  תכלול  מחבר  מת 
דה  ית השוחה ובכווני הזרימה. המדיאיטוביב, הסתימה מסביב בטיט צמנט, השינויים בתחת 

 ביחידות שלמות.   
 

    אופני מדידה ותשלום

   שוחות בקרה .594

 של ה"מפרט הכללי".   302.11.3התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי סעיף  

 :  המחיר כולל

החוליותאספק של  והתקנה  הובלה  מכסים,  ה,  תקרות,  חורים(,  קידוח  )כולל  התחתיות   ,
הח   מדרגות, מצע  וכן  ואטמים  שוחה  הבנצ'ימחברי  וכ)המ  קול  והכלים  תעל(  העבודה  ל 

 הדרושים להצבתם באתר.   

לם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר  עבור עבודה ביבש במשך כל זמן בניית השוחה לא ישו
 חה.    השו

 
    תחיבור לשוחת ביוב קיימ .604

ר  חידות שלמות שיכלול את כל החומ התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה מחיר כולל בי 
 והעבודה הדרושים.   

עבור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל  אמצעי הזהירות  
לא וכן   ופתיחתה  קיים  בקו  זמנית  סתימה  יהיה    עבור  זו  עבודה  ומחיר   בנפרד  כלול  ישולם 

 במחירי היחידה השונים.   
 

   גושי עיגון .614

לפי יחידות קומפלט ללא  ם עבור גושי העיגון יה ת המחירים ואופן המדידה והתשלותכול יה 
 תלות בעומק החפירה וקוטר הקו הנעגן.   

 
      תיקון בטון פגום .624

   לבדו.  ום וכל ההוצאות לכך תחולנה על הקבלןלא ישולם בנפרד עבור תיקון בטון פג
 

    ית(בדיקת לאטימות לדליפה החוצה )הידרוסטט  .634

 .   פקחהמ שתיות מצע ואספלט בנוכחות ות יבוצע בגמר ביצוע תוים ושוח ו מבחן אטימות לק
 

    בדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי

   קטע צנרת שבין שני תאי בקרה עוקבים.   בודקים כל



30 

 

ה של  זמנית  צינור הקצוות  ייאטמו  יותקנו  ות  הפקקים  בתוך  מיוחדים.  יות   צינור בפקקים 
 שפופרות פיאזומטריות(.  עומד )

לרבוממלאי הצנרת,  את  במים  בצד צינורת  ם  הממוקם  שבפקק  השסתום  דרך  העומד,  יות 
ב ייעשה  המים  מילוי  הנבדק.  הקטע  של  כלהנמוך  יציאת  את  לאפשר  כדי  ובאיטיות    הדרגה 

 האוויר מהצנרת.   

    יות העומד יהיה כדלהלן:צינורה ייקבע כך, שגובה המים בלחץ )עומד( הבדיק

 . ל קטע הצנרת הנבדקש  בצד הגבוה ימוםמינ מ' 1.8 -

   בצד הנמוך של קטע הצנרת הנבדק. ימוםמקס  מ' 5.0 -

למשך   בקו  המים  את  לפחות    24משהים  לה שעות  להם  לתת  ביכדי  חוזרים  צינור ספג  ות. 
 ות העומד.   צינורמדד בתוך י רוש שיוממלאים את המים החסרים עד לגובה הד

 דקות לפחות.    30משך הבדיקה יהיה 

מ הבדיקה  הצורך,במהלך  לפי  מים  ב  וסיפים  המקורי  המים  מפלס  על  לשמור  יות  צינור כדי 
כדי לשמור על המפלס   העומד.   גדולה מ  כמות המים שהוספה  לא תהיה  ליטר    12-המקורי 

 ר הפנימי הנומינלי.   ס"מ של הקוט 1לכל קילומטר קו, לכל  לשעה

דנות כדי לאתר את מותר, יש לבדוק את קטע הקו בקפאם איבוד המים יעלה על השיעור ה
הבדיקה  מקומ על  חוזרים  הפגמים  תיקון  אחרי  המפקח.  הוראות  לפי  ולתקנם  הדליפה  ות 

 נדרש.   הבדיקה הזו חוזרים עד להשגת האטימות ככאמור לעיל. על 
 

     מבחן אטימות לתאי בקרה

פתחי   את  מהתא צינוראוטמים  המוצא  פתח  ואת  לתא  המבוא  אטימה    ות  פקקי  באמצעות 
 מתאימים.  

 ת נעשית דרך חלל התא.   וצינורהחדרת הפקקים ל

 עות לפחות.   ש  24ממלאים את תא הבקרה במים עד לתקרה, ומשהים את המים בתא למשך 

ב לגובה הדרוש הנ"ל וממחוזרים וממלאים את התא  דקות. אם    60תינים  מים החסרים עד 
זה   זמן  של    הייתהבמהלך  הכמות החס  מפלס ירידה  לרום  המים בתא משלימים את  עד  רה 

   שולי התא. 

 הדקות.     30המים לא ירד בתום   מפלסדקות נוספות,  30משאירים את התא מלא במים למשך 

באמ   לאחר הבקרה  מתא  המים  את  מנקזים  פקקי  הבדיקה  את  ומוציאים  משאבה  צעות 
 ות.   צינור מפתחי ה האטימה 

כנדר אינן  האטימות  מבחן  תוצאות  אות אם  מתקנים  תקלה,  כל  מאתרים  על  ש,  וחוזרים  ה 
 חן האטימות לשביעות רצון המפקח.   ביצוע מב 

ך עריכת הבדיקה ולשאיבתם  ת מים לצוראספקעל הקבלן לבצע את כל הסידורים הדרושים ל
שולם בנפרד. הוצאה זו כלולה בכל יתר  ום הבדיקות. עבור הבדיקות הנ"ל לא ימקצה הקו בסי

    על סעיפי העבודה.
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  מויותכתבי כ  - 5חלק    -כרך ב' 

   הערות כלליות

 חירים והסכומים ליד כל סעיף.   ו את המההצעה למלא בדיעל מגיש   .א

  

לא רק את היחידה  ולא להכניס  בכל סעיף שבטור "הערכת הכמות" בו לא מופיעה כמות, יש למ . ב
ס שסעיף כל  זה  במקרה  הכוונה  הסיכום.  לטור  שהכמות    כום  או  אחר  סעיף  במקום  יבוא  זה 

 בודה.  תקבע במשך מהלך הע

  

 מחירים של סעיפים אחרים.   ככלול בע מחיר, יתפרש כל סעיף שבו לא מופי .ג

  

 סיכום וטופס ההצעה.  מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב הכמויות, גיליון ה . ד 

  

י צרכה, יש לברר לפני הגשת ההצעה.  לפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה דסעיפים, ש .ה
 דס.   תימת החוזה תחייב דעתו של המהנלאחר הגשת ההצעה וח 

  

תוך .ו את  בדיקת    אם  המזמין  יראה  בסיכום,  או  בכפל  טעויות  תתגלינה  המתכנן  ע"י  ההצעות 
 ויתקן את הסכומים בהתאם.   מחירי היחידה כנכונים  

  

ל .ז התנאיש  כל  עם  בהתחשב  היחידה  מחירי  את  הכמויות  קבוע  ובכתב  במפרטים  שנזכרו  ים 
מדידת בשיטת  הכמויות  ובמיוחד  בכתב  הסעיפים  בצורה  העבודה.  על  מקוצרת  מתוארים   .

 הקבלן בעת הכנת הצעתו להתבסס על התכניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויות.  

  

בניית משרעבור   .ח זמניות,  גישה  דרכי  בניית מחסהכנת  זמני בהתאם למפרטים,  לא  וכו  ניםד   ,'
 ונים.  ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה הש

  

רפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש  ים המצוכל המפרטים בדפמגיש ההצעה ימלא את   . ט
 ילת ההצעה.   להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפס

  

ל .י ידאג  כגמגיש ההצעה  ידיו,  על  שיועסק  כל קבלן משנה,  כי  וספקים אחרים, כך  ציוד  יצרן  ון 
ויקרא כל התכניות  המתאיראו את  הסעיפים  ואת  הו את המפרטים    מיוחדים ימים שבתנאים 

 יגויות טכניות ושינויים שיוצעו.   ישל העבודה. בזמן בדיקת המכרזים לא יתחשבו בכל הסת

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 מ ריה בע"מי רקת טב

 
 
 
 

 6לק  ח
 

 פסי המכרז והחוזה ט
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

6-1 

   הצעה טופס 016.

 

 

 ספר מציע: ______________מ

 ולא ע"י החברה( )ימ 

 לכבוד 

   מ"מי רקת טבריה בע

 ג.א.נ., 

 

   02/2021מס'  הצעת משתתף למכרז פומבי הנדון: 

 בכפר כמא 40הנחת קווי ביוב בכביש מס'                                             

 

בין שאינם  ורפים ול מסמכי המכרז שבנדון, בין המצאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כ
 פים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:מצור

 

שנערכו בהם   כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינוייםלתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על  אנו מסכימים   .1
יחד להוות את    ים כולם"(, והעתידעה" או "מסמכי המכרזמסמכי ההצ"  -מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד  

 החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

ראינו   כי סיירנו באתרי העבודה הרלבנטיים,הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז,   .2
ות העבודה  ר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויאת מקום העבודה ותנאי הגישה לאת

ומוכ ידועים  לנווביצועה  ברים  לכך  ובהתאם  )להלן:  ,  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  הצעתנו  את  יססנו 
נציהעבודות" לא  כי  כן אנו מצהירים  על"(.  טענות של אי הבנה או אי   ג כל תביעות או דרישות המבוססות 

 י המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. ידיעה של מסמכ

כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  נדרשים במכרז,  תנאים ההירים בזה כי אנו עומדים בכל האנו מצ .3
ה גבוהה, וכן כי  דות  נשוא המכרז באופן מקצועי וברמ המכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבו

הצי כל  ברשותנו  ההס נמצאים  האיכות,  מבחינת  העבודה  לביצוע  המתאימים  הכלים  האדם וד,  וכוח  פק 
 ל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.נשוא המכרז, הכעבודות הדרושים לביצוע ה

מסמכי   .4 הוראות  אחר  למלא  מתחייבים  התחייבויותינו  הננו  כל  אחר  ולמלא  המכרז  המכרז  מסמכי  פי  על 
ננו רשאים להעביר כל מידע  וך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איבמהימנות ואמינות, ת

כתשברש מהשתתפותנותנו  במסגרת  וצאה  שלא  כלשהו  שימוש  בו  לעשות  או  אחר,  גורם  לשום  זה  במכרז  ו 
 מכרז זה.

מכלל .5 לגרוע  לבצמבלי  מתחייבים  הננו  לעיל,  האמור  ביות  המכרז,  במסמכי  המפורטות  העבודות  את  סך  ע 
רתו,  ות במסגכולל, בין השאר,  חוזה ההתקשר  כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז,

 לים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. והננו מקב

 הקבלן:  ביטוחי .6

ים תנאם לתא בה  במסמכי המכרזלבצע את הביטוחים הנדרשים  ככל שהצעתנו תזכה,    ,םאנו מתחייבי 6.1
וביטוח"  ג'  קרפהתקשרות",    חוזה"  בכרך א'טים  המפור יד  ביטוח"   2.30ף  י" סענזיקין  " הקבלן   יעל 

  :וכתנאי לתחילתן את העבודותביצוע ת יאוחר ממועד תחיל הפקיד בידיכם לאלו
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 . על ידי חברת הביטוח כדין ם, חתו הקבלן י חאישור ביטו  (1) ב' נספח  (א)

לקבלת   (ב) בכתב  ישדרבכפוף  "הדרישה"(  מהחברהה  את  )להלן:  הביטוח  באישור  ואין  המידע   ככל 
העתקים   לידיכםמציא  נ  ,קבלת הדרישה  ד ים ממועימ  14ך  , כי בתויםמתחייב  ונהנ  (לחברהנדרש  ש

מוסכם  ,  זה  הסכםו נשוא  נם לנדרש ובקשר עם פעילותבהתא  דנוימפוליסות הביטוח אשר נערכו על  
בכפוף   מפוליסות הביטוח שערך בקשר עם מכרז זה בתוקף  העתקים    לחברהימציא    הקבלןבזה כי  

 . לעיל ( םיחו )ביט 6.9.5בסעיף ר לאמו

 .על ידנו כדיןכדיו, חתומה ,  לנזקים ריותפטור מאח  מתן  לעהצהרה  (2) ב'  נספח ( ג)

 . נועל ידכדין, חתום בודות בחום, תנאים לע ( 3ח ב' )פנס (ד)

ההעתקים   ( ה) המצאת  כי  בזה  ) מוסכם  הביטוח  המפוליסות  כאמור,  ביטוחמסמכי  נספח   לרבות (, 
זה, על    הסכםעל פי    ינוויותבחיימהת  לא תגרעו  א/ו  ע, לא תפג(1)  ב'ח  פ)נסהביטוחים    אישור עריכת

 .  נספחיו

הננו   6.2 כן  מבידיעל  באנוה  כי  םיריהמצכמו  הות  את  מהות  טחינו  ואת  במכרז  הנכללות  הביטוח  ראות 
העבודות הלפ  ואיפיון  התחי  ממבטחינו  וקיבלנו  במלואן  אמכרז  עבורנו  לערוך  ם הביטוחי  ת ייבות 

 ידכם.   הנדרשים על

נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים   ,כהעה הזוהצכ  עתנוהצ  בחריתבמקרה בו  כי    הננו מתחייבים 6.3
 . הם פחיל נסת, עשרוההתק הסכםו זרכמפורט במסמכי המכ

למנוע    תהיו רשאים    אנו מסכימים כי    –לעיל  פעל כאמור  אם לא נמבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,   6.4
ו/או לא עמד בתנאי    םכסההת  ר אשהפ  יכלפינו כמ   ולעלפ  ו/אוחילת ביצוע העבודות  תמאתנו את מועד  

 .המכרז

 ינומחייב בינזו ובקבלתה על ידכם, חוזה  נוכי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצעת מיםמסכי הננו 6.5
ל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן  ם כי אתם תהיו רשאים לנהל כמימסכי  וואנ  לנולבינכם. ידוע  

ל ש  כלב  המכרזאת  ם לבטל  ישתהיו רשא  נוידוע  לרבות  מועד  ועדהוא,  הגשת ההצעות   לבחירה   לאחר 
 . בזוכה

 

כל נזק , גניבה או אובדן   תהיו חייבים בתשלום כלשהו בקשר עםלא  ם  ים בזה כי אתומצהיר  הננו מסכימים
כלשהו   ציוד  בשימושנושל  ו/או  בחזקתנו  ו/או  ובבעלותנו  במידה  כנ"ל  .  אבדן  או  נזק  נספק יהיה  על   אנו 

 החסר, לצורך השלמת העבודות.   הניזוק אואת הציוד  וננוחשב

הצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי  שאין באמור בדיעתנו  הננו מצהירים בזאת כי הובא לי .7
אך   זכאים,  תהיו  כי  מסכימים  אנו  הצעתנו.  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  לראות להוות  חייבים,  לא 

וב זו  ידכם חוזה מחקבלתה עבהצעתנו  ואנו מסכל  לנו  ידוע  לביניכם.  בינינו  כי אתם תהיו רשאים  ייב  ימים 
הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, שענינו הגשת  ל הליך  לנהל כ

 לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.

לתקופה של  או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו    לביטול, שינוי  ה ניתנתהצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינ .8
מה  4 חודשים  הא)ארבעה(  המועד  להגשת  של  חרון  נוסף  זמן  לפרק  יוארך  ההצעה  תוקף  )ארבעה(   4הצעה. 

במקרה זה תהיו רשאים   ימים לפני פקיעת ההצעה.    10חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב  
 ות בהתאם.  ארכת תוקף הערבנו את הלדרוש מאת

על כל נספחיה, חוזה  מפורטים בה,  תנאים ההצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו ה  מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי .9
 המחייב אותנו.

בידיכם  ולהפקיד  כך,  לשם  ידכם  על  שיקבע  במועד  למשרדכם,  לבוא  מתחייבים  הננו  תתקבל,  הצעתנו   אם 
בשו החוזה  לביצוע  בנקאית  בתומ  5%וי  ערבות  החוזה  כנדרש במסמכי המכרז, את  היקף  כחוק  ספת מע"מ 

ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על  )עותק מקור(  החוזה    אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי
 מכרז.פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי ה

ו התחלת  העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצ, נתחיל בבצוע  ו תתקבלאנו מתחייבים כי אם הצעתנ .10
ידכם, על  שיינתן  הנ  עבודה  לכוכן  מודעים  ביותר  נו  קצרה  בהתראה  להינתן  עשוי  העבודה  התחלת  צו  כי  ך 

 ת.  ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבי

מסמכי  ל 6.05מסמכי המכרז )בנוסח שצורף כטופס  קודתכם כנדרש ברוכה לפמצורפת בזאת ערבות בנקאית ע .11
 המכרז(. 
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כי .12 מצהירים  ל  אנו  נפרידוע  אם  כי  בדרך    נו  בנו  נחזור  אם  או  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  התחייבות 
וי לט את סכום הערבות הבנקאית כפיצכלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לח

ל הפרת  של הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בומוערך מראש ע  קבוע
 הלך ניהול המכרז.חוזה ו/או במ

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע  .13
 ה במכרז.החברה על הזוכ ת הודעתרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלאת גלוי פ

עים על הוצאות האחרים המשפיגורמים  מכי המכרז על כל פרטיהם, וכל האנו מצהירים כי הבנו את כל מס .14
 העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

על    אנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז: שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק .15
ללא מע"מ ובהתאם להוראות מסמכי  לות הכוללת של המכרז,  ידנו ביחס לע

 ינו_______________.המכרז ה 
 

 מכרז.  ים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי הלהצעתנו זו מצורפים כל הנספח .16

אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול החברה,   .17
את עמידתו של   וכן  , 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  22  בתקנהות המידה שנקבעו  את אמבין היתר,  

 . כרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברההקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המ

מוגשת  שבשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים,  אנו 
נו  תימתאין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לח  וכי   שם התאגיד על הצעה זו,תום בההצעה, וכי אנו זכאים לח

 על הצעה זו. 

      

 בכבוד רב, 

 

 _____________                        ____________ _________ 

                                                                  תאריך                                                                                 הקבלן
 ורשי חתימה וחותמת התאגיד( מת מ*   ) חתי

                                        דפוס(שם הקבלן )באותיות 

                                        שמות מורשי החתימה  

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

          ת כתוב

          מס' טלפון

          מס' פקס 

            ורשהמספר עוסק מ

          מס' רישום ברשם הקבלנים

 

 אישור חתימה 
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______________ הח"מ  מזהה  אני  מס'   ____________________ של  עו"ד   _________

" ה"ה התאגיד_____________________)להלן:  חתימות  כי  בזה  מאשר   )"

ו______________________________ אשר   -_  זו, חתמ  _______________________,  הצעה  על  ו 

 ת התאגיד לכל דבר ועניין.בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות א

___________ ________ _______________________ 

 חתימת עו"ד               תאריך  

 )חתימה+חותמת+מס' רשיון(  
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6-2 

 

 יים מראש ובקור באתר צפו ה בדבר תנאי קרקע בלתיהצהר - 6.02טופס 

 ( 1לק בח  4.1עפ"י סעיף  )

  
  
 

 תר העבודה ל:  אני החתום מטה מאשר בזאת שבקרתי בא

  
 

 בכפר כמא 40הנחת קווי ביוב בכביש מס'  -טבריה בע"מ מי רקתתאגיד  שם העבודה: 
 
   

  
מ להארכת  כל תביעה  למזמין  אגיש  לא  כי  כל תביעה כסשך הבהנני מצהיר,  ו/או  כתוצאה  פית  יצוע 

י בעבודה או  או כל סיבה אחרת בלתי צפויה מראש המחייבים שנוש ו/מתנאי קרקע בלתי צפויים מרא
 באופן הבצוע שלה.   

 
לי    לאחר בזאת שמובן  ואני מצהיר  היטב את האתר האמור  בדקתי  שעיינתי במסמכי המכרז/חוזה, 

לי   מובנת  וכן  המבנה  תיאור  שלם  היטב  בהחלט  לעשות  שיש  מפורטת  ביצוהעבודה  שהיא  כפי  עו, 
 ת ממנו.   שתמעבמכרז/חוזה ומ

  
 
 
 

  
 ,ולראיה באתי על החתום

 
 
 
 

_ __________________                                 ______________________ 
 מציע   מת ה חות+ חתימה                                                  תאריך                                  

  

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 __________  _____________ חתימת המציע: _____________________:_______ תאריך
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 ד הקבלן רשימת ציו - 6.03טופס 

 ( 1 בחלק 1.7)עפ"י סעיף  
  

 
 
 

 :  קריים בהם יש בדעתנו להשתמש לביצוע החוזהילהלן רשימת פריטי הציוד הע

  

  

 מס' תאור צרתתו גםד

    

    

    

    

    

  
שברשי הפרוט  ה למרות  והממה  הדרוש  הציוד  בכל  להשתמש  מתחייבים  הננו  ביצוע  נ"ל  לשם  תאים 

 בע.  המבנה כראוי ובזמן שנק

   

   

   

   

   

   
 ________________________________  ____________________ 

 תאריך  המשתתף  ה + חותמתחתימ
 ם נוספים לפי הצורך(ף דפי)צר
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 תכנית עבודה - 6.04טופס 

 ( 1בחלק  1.7"י סעיף  )עפ
    : שיטות לביצוע העבודהלוח זמנים ו להלן תוכנית,

    יום 14דה   צו התחלת עבו
 חודש ראשון 

 
 חודש שני 

 
 חודש שלישי                          

 
 ודש רבעי ח                   

 
 חודש חמישי                 

 
  שישי חודש                      

 
 
 
 
 
 

הבהרות נוספות ו/או השלמות  ממני  פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או  ידוע לי כי  החברה תהא רשאית לדרוש  
י  שב כמלשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא פרטים ו/או מסמכים כאמור, אח

 הצעתי. ברה תהא רשאית לפסול את שסירב לעשות כן, והח

 

 ________________________________ 
 ותמת מה וח תיח                           

_______________ _____ 
 יך תאר                                 
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6-5 

   להצעה בנקאית ערבות טופס 056.

 

 לכבוד

   מ"ה בעמי רקת טברי

 ג.א.נ., 

 מספר ___________ ערבות בנקאית  הנדון: 

"( אנו המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ )להלן: "

ש"ח(, זאת בקשר עם    אלף   מאה וחמישים₪ )במילים:    150,000עד לסך  כום  כל ס  קלפיכם לסילובזה כערבים  

מס'  השתתפותם   פומבי  מס'    ,  2/20210מכרז  ביוב  מכרז/חוזה      4729-11/2020-6700מכרז/חוזה  קווי  הנחת 

 על פי מסמכי המכרז.    , ולהבטחת  השתתפותםבכפר כמא 40בכביש מס' 

כם הראשונה דרישתמיום קבלת    ימים   14לסך הנ"ל תוך    כל סכום או סכומים עד   אנו מתחייבים לשלם לכם

לב עליכם  להטיל  דרישתכם בתהליבכתב שתגיע אלינו, מבלי  לנמק את  או  או סס  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  ך 

דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת   לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל

 לפיכם. ים בקשר לחיוב כלשהו כהי שיכולה לעמוד למבקשהגנה כלש 

מהן    חת או במספר דרישות, שכל אחת רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אתהיו  אתם  

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

 ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא

 לל. ועד בכ  21.07.2021זו תישאר בתוקפה עד ערבות 

 לא תענה.   21.07.2021דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   21.07.2021לאחר יום 

 

 תנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ני

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

 בכבוד רב,     

 בנק _________ 
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   ולבדק ערבות לקיום החוזה טופס 066.

 לכבוד

   מ"רקת טבריה בע מי

 א.נ., ג.

 ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 

"( אנו  המבקשיםל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ )להלן: "ע
________ אלף ש"ח( בתוספת הפרשי  ₪ )במילים: _  סך ________ כל סכום עד ל  קבים בזה כלפיכם לסילוער

הנובעי למדד  להצמדה  הנ"ל  הסך  מהצמדת  "ם  )להלן:  להלן  כמפורט  הצמדהמדד  להפרשי  זאת  הבטחת  "(, 
אנו   4729-2020/11-6700מכרז/חוזה מס'  ,    02/2021  'מכרז פומבי מסביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי  

סמתחייב או  סכום  כל  לכם  לשלם  לסך  כומים  עד  תוךים  הצמדה  הפרשי  בתוספת   הנ"ל 
לנמק את דרישתכם   שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס אוישתכם הראשונה בכתב ימים מיום קבלת דר 14

ת או בכל דרך  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטי
 לה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלשהי שיכונה בלי לטעון כלפיכם טענת הגאחרת, ומ

במספר דרישות, שכל אחת מהן    ו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או יו רשאים לדרוש מאתנאתם תה
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בל

 הכולל הנ"ל. בד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 ה:במכתבנו ז

 לי. תפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכהבניה, המ  מותמשמעו מדד תשו -" מדד"

 ושבו כדלקמן: הפרשי הצמדה יח

יתברר מתוך המדד שפורס )להלן: "אם  זו  עפ"י ערבות  לפני כל תשלום בפועל,  כי המדד החדשם לאחרונה   )"
ודות  _______ נק___סם ביום _________ היינו  גין חודש _______ שפורהמדד החדש עלה לעומת המדד ב

" היסודי)להלן:  סכוהמדד  ההצמדה  הפרשי  יהיו  המדד"(  להכפלת  השווה  המצוין   ם  הקרן  בסכום  החדש 
 מחולק במדד היסודי, בניכוי סכום הקרן המקורי. בדרישתכם הנ"ל

 יטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לב

 ל.בכלבתוקפה עד _________ ועד ערבות זו תישאר 

 תגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.דרישה ש

 לה ומבוטלת._____ ערבותנו זו בטלאחר יום ____

 ה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעבר

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

 בוד רב, בכ    

 בנק _________ 
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  החוזה טופס 6.07

   02/2021מכרז פומבי מס' 

 4729-11/2020-6700' מכרז/חוזה מס    

 

 

 

 לשנת______________ _______ לחודש ________________ ונחתם ביום __ נערךזה  חוזה

 ן   י  ב

   מ"מי רקת טבריה בע

  

 ד,צד אחמ)להלן: המזמין(  

 ן   י  ב  ו

     ____________________                        ____ח.פ.___      ______________________________ 

 שני,  מצד( "הקבלן : "להלן ) 

 בביצוע עבודות מסוימות,   הרוצהמזמין ו הואיל 

   . בכפר כמא 40הנחת קווי ביוב בכביש מס'    :דהיינו

 "(  המבנה )להלן: "      

ה   בל יקהמזמין  ו  אילוהו _____את  מיום  הקבלן  של  לביצעתו  בסכום  צוע  _________    שלהמבנה 

)במילים:שקלים  __  ____________________ ________________  ________  חדשים 

לאחדשים(  שקלים  ______________________________________  בחוזה  התייקרויות  ישולמו  . 

  ב החש  הוראת  לפי,  חודשים  18-צוען מעבר ל  וזה זה רק לעבודות שביזה. ישולמו התייקרויות במסגרת ח

   תפים במכרז.במידע והוראות נוספות למשת א10 סעיף ראה - לליהכ

 

 :  או שני הצדדים לידי הסכם כדלהלןלכן ב

 

שנקבעו להם בתנאי החוזה  המובניםולביטויים המשמשים בטופס חוזה זה יהיו אותם  למילים . 1

 . להלן הנזכרים 

 

 ה: וו חלק בלתי נפרד מחוזה זיה דלהלן המסמכים . 2
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 למשתתפים במכרז כלליות  והוראות עמיד - 1  חלק

  הקבלןע"י  החוזהביצוע  איתנ - 2  חלק

 הבינמשרדי"(  המפרט)יחד עם " " הכללי  המפרט" - 3  חלק

  המיוחד המפרט - 4  חלק

 הכמויות  כתב - 5  חלק

 

 יותאם לנוסח הסופי  – החוזהו טפסי המכרז - 6  חלק

 ההצעה   טופס  6.01

   באתר  ביקורעל  שוראי  6.02

   הקבלןציוד  רשימת  6.03

 מבוטל.  6.04

   להצעהבנקאית ערבות  נוסח  6.05

 ולבדקהחוזה  לקיום  בנקאית  ערבותנוסח   6.06

 החוזה  טופס  6.07

  החוזהלטופס  מוסף  6.08

 ום  ומסמכים הקשורים לתשל פרטים - טופס  6.09

 העדר הרשעות   , על1976-, תשל"ו  וק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי ח  6.10

 תוכנית עבודה    6.11

לכרך א' "ביטוח על ידי  2.30ף על נספחיו בהתאם לנוסח בסעי –ם אישור קיום ביטוחי 6.12        
 הקבלן". 

 פירוט צנרת לאספקה ע"י הקבלן  - 7  חלק

 נספחים    -  8חלק 

 רשימת תוכניות    -  9חלק 

  תוכניות - 10 חלק

ם מוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאה, כסכום החוז לוםתש תמורת . 3
 להוראות החוזה.  

החוזה   שכרלקבלן את  לשלםכאמור לעיל מתחייב המזמין  הקבלן  יהמבנה ע" ביצוע תמורת . 4
 ,כמוסכם בחוזה

 

 

 

 

 ם כדלהלן: חוזה זה יהיו כתובות הצדדי לצורך . 5
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 מ "מי רקת טבריה בע    מזמין:ה כתובת  

 100דוד ברק ג רח'      

 טבריה

 

 __________ _______ __________________________ :קבלןה כתובת  

    

 ים על החתום בתאריך דלעיל כאןבאו הצדד ולראיה

------------------------------------------------------ 

 

 

 החתימהה באמצעות מורשיחידי המזמין והקבלן, חתימות כל אחד מ
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6-9 

 

11/2020-6700-' מכרז/חוזה מס,  02/2021חוזה מכרז פומבי מס'  לטופס מוסף 6.08
4729 

 

 תנאי החוזה           

 סעיף מס'                                                                                                

 

 מסכום ההצעה  5%) סכום הערבות לביצוע . 1

 מ( בתוספת מע"          

 

1.10 

 

 

  2.30 מינימלי של ביטוח צד שלישי  סכום . 2

 ש"ח   10,000,000           פגיעה באדם אחד פיצויים על א. 

 ב.     פיצויים על פגיעות באנשים  

 הנגרמות בארוע אחד                 

 
 ש"ח  10,000,000           

 ים על נזק לרכוש הנגרם ג.     פיצוי 

 בארוע אחד                  

 
 ש"ח   10,000,000          

 לכל תקופת  סכום מצטבר של פיצויים  ד.     

 הפוליסה                

 
 ש"ח   10,000,000          

 שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן  . 3

 פקודת המזמין לכך          
 ימים  14           2.45

 . י לוחימ 365            2.45 לפי החוזה תקופת הזמן לביצוע העבודות  . 4

 ם פיגור ש"ח/ליו  1,000           2.51 קבועים מראש סכום הפיצויים  . 5

 שנה מיום קבלת            2.55 תקופת הבדק )אם שונה משנה אחת( . 6

 העבודה ע"י מזמין           

 מחשבון  סופי    5%            ערבות לתקופת הבדק סכום ה . 7

 ת מע"מבתוספ          

 ₪   250,000           2.73 ימלי של תשלום בינייםסכום מינ . 8
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  טים ומסמכים הקשורים לתשלום פר - טופס 096.

 על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים:  החוזהחתימת  עם 

שיעוריפקיד    אישור . 1 קביעת  על  מכספים    השומה  במקור  ח  םהמועבריהניכוי  לפי  שבונות לקבלן 

 ם לחוק.  דר אישור זה ינוכה מס בהתאמאושרים. בהע

 יצורף, אשר  1975-וחוק מס ערך מוסף תשל"  לפיכחוק    תחו"ת דועל הגש  מהמכס והמע"מנהל    אישור . 2

 במועד הגשת ההצעה.  

 באים: כשרשומים בו כל הפרטים ה זה טופס . 3

 __________ ______________ _____________________ רה:   של החב מלא שם 

 _  ______________________מה בשם החברה:  החברה ו/או בעל זכות חתי למנה שם 

 ________________________________________________________________   

 _  ________________________מיקוד: ___________________  כוללמלאה  כתובת 

 _  ______________מורשה: ___________ ' עוסקמס____ ' טלפון: __________מס 

 י הקבלן:  כספים אשר להם זכא אליו יש להעביר קהבנ בוןחש פרטי 

 ___  _ __________________________________________________ : הבנק שם 

   ____ _______________________________הסניף: ________________  ושם' מס 

 __  ___ _____________________________________הבנק: _______  סניף כתובת 

 __  ___ _______________________________________בבנק: ______ חשבון' מס 

לקביעת המועד   הימים ספירת  , פרק י"א,2חלק  -כרך ב'  של  2.71ומס'  2.70האמור בסעיפים מס'  למרות        .4

חייב    החשבון ו ודש קלנדרי, המועד בח כלשל  5-ל במאוחר ביותר לביצוע התשלום תחה המאושר 

 .  ביובתשתיות  ות במשרדי המינהל לפיתוח להי

, ו/או לא מסר את כל הפרטים והמסמכים זה והקבלן לא הגיש חשבון כנדרש ו/או לא מילא טופס  במידה . 5

 . בתשלומים לאיחור  אחראיהרשומים, אין המזמין 

 

   __ __________ ___    _________________________   

 הקבלן וחותמתו   חתימת             א ר י ך  ת            
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 יר על העדר הרשעות תצה -  6.10טופס 

 תצהיר 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
הח"מ לאחר  _  ________________ ת.ז.  _________________    'מרח  ________________  אני 

כי   אהיהשהוזהרתי  וכי  האמת  את  לומר  ב  עלי  הקבועים  לעונשים  כן,צפוי  אעשה  לא  אם  מצהיר    חוק 
 כלהלן: 

 
נציג   .1 כ  ,("המשתתף"   :)להלן  ___________________אני  מכהן  ______  __________אני 

 את המפורט להלן.  ,המשתתףך להצהיר מטעם  ואני מוסמבמשתתף, 
 
ות הצעות במכרז, המשתד האחרון להגשעד למוע .2 ב)א( לחוק  2ו בסעיף  )כהגדרת  ובעל זיקה אליתף 

לא הורשעו בפסק    (("חוק עסקאות גופים ציבוריים"  :)להלן  1976-התשל"ו  ,ות גופים ציבורייםעסקא
חלוט   עבירותדין  משתי  זר  ביותר  עובדים  חוק  כלפי  שלא  העסקה  )איסור  תנאים  ים  והבטחת  דין 

הת זרי"  :לן)לה   1991-שנ"א הוגנים(,  עובדים  מינימו  ("םחוק  שכר  חוק  לפי  התשמ"זאו    1987-ם, 
  "(.חוק שכר מינימום)להלן: " 

 
ו .3 המשתתף  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  אלי לחילופין,  זיקה  בסעיף    ובעל  )כהגדרתו 

בדים  לפי חוק עו  ותביותר משתי עבירפסק דין חלוט  ים ציבוריים( הורשעו בב)א( לחוק עסקאות גופ2
 שעה האחרונה.  שנה אחת לפחות ממועד ההרק שכר מינימום, אולם חלפה או לפי חוזרים 

 
כן   .4 סעיף  כמו  הוראות  כי  מצהיר,  התשנ"ח  9אני  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון    1998-לחוק 

זכוי  –)להלן   שוויון  הולם"חוק  ייצוג  בדבר  חלות    ות"(,  לא  מוגבלות,  עם  המשתתף.  לאנשים  על 
  שהנני מצהיר כי הואהרי    –ת חלות על המשתתף  לחוק שוויון זכויו  9סעיף    ילופין, ככל שהוראותלח

 מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן:

עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100ם המשתתף מעסיק א •
לחוק שוויון   9עיף  חובותיו לפי סים החברתיים לשם בחינת יישום העבודה הרווחה והשירות 

 מן; קבלת הנחיות בקשר ליישו לשם –כויות, ובמידת הצורך ז

יב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים אם המשתתף התחי •
 יב כאמור לעיל, המשתתףהחברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחי

  לחוק שוויון 9יו לפי סעיף הנחיות ליישום חובותנו, ואם קיבל מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממ
 שומן;זכויות, הוא גם פעל ליי

ב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד המשתתף מתחיי •
 ה. עד ההתקשרות, ככל שתהיימים ממו  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 
זו, עובדים זרים, למעט מע העבודות נשוא פנייה, לצורך ביצולא יועסקו על ידי החבר  .5 ומחי חוץ,  ה 

בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה  רין ובין בעקיפין,  וזאת בין במיש
 או כל גורם אחר עמו אתקשר.

 
עובד .6 העסקת  כי  לי,  להתחייידוע  בניגוד  זרים  איים  תהווה  זה  תצהיר  במסגרת  בתנאי    בות  עמידה 

 תקשרות.  וה הפרה יסודית של הסכם הה הסכם ההתקשרות, ותהו 
 
 בתצהיר זה:  .7

זרים:   7.1 ביהודה,  עובדים  האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  עובדים 
הת  משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם  עזה,  וחבל  בישראל, שומרון  לעבוד  עסוקה 

)הסדרים כלכליים    ועת עזה ואזור יריחו ההסכם בדבר רצשעליהם חל פרק ו' לחוק יישום  ו
 . 1994-תשנ"ה שונות( )תיקוני חקיקה(, והוראות 

 
 ומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: מ 7.2

דם, כדי לתת  הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח א 7.2.1    
 חיות ייחודית. תושב החוץ מומתו תושב ישראל בתחום שבו יש לשירות לאו

 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 ומחיותו הייחודית. אל הוא עסק בתחום מבכל תקופת שהייתו בישר 7.2.3 
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נופלת   7.2.4 איננה  אשר  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו  בעד 
ב הממוצע  השכר  כמפורמפעמיים  שכיר,  למשרת  הלשכה  משק  באתר  סם 

 לסטטיסטיקה. 
 

______________ ___________ 
 חתימה 

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

מאש ביום  הנני  כי  בזה  בפני_________ ר  הופיע  שברח'  במשרדי    ,______________"ד  עו  ,___ 
מר  _____________  ת.ז.  _____________  ע"י  עצמו  זיהה  אשר   _________

אישית/_________________  לי  להצהירו  , המוכר  עליו  כי  שהזהרתיו  וכי    לאחר  האמת  צפוי  את  יהיה 
 "ל וחתם עליה. , אישר נכונות הצהרתו הנקבועים בחוק אם לא יעשה כןלעונשים ה

 
 חותמת ___________________    ד ____________________ עו"
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 "י הקבלן ספקים לצנרת המסופקת ע רשימת  - 6.09טופס 
 

פי אספקה  לולה במחירי היחידה של סעי צנרת בכל העומקים הכוהיצרנים של הלהלן רשימת הספקים  
של   כוללתצינורוהנחה  הרשימה  לפרויא  ות.  הצעה  לנו  שנתן  הספק  שם  יצרןת  ושם  זה  הצנרת    קט 
 יחסים בהצעה.     ישאליו מת 

   ם להיות בעלי תו תקן ישראלי. קו על ידי הקבלן חייביות שיסופצינורכמובהר בזאת כי כל ה
 דה.   קט בכל מהלך עבווע הפרויצינורות אשר ילווה את בצה שרות שדה מטעם יצרן הקבלן יעמיד

 ט בהצעתו את הדרכים בהם  יבצע שרות השדה את עבודתו.   על הקבלן לפר
תפסל  ו בדק ולא תבחן  יו לא ת, הצעת 6קבלן אשר לא ימלא את כל הפרטים הנדרשים בפרק     הערה:

 הסף.     על
 

 :  PVCצנרת . 1

 ביוב לפי ת"י כמפורט.   ל  SN - 8ריביב עבה מ PVCצנרת 
 

 __________   __________________ם הספק: _______________ש
 

 שם היצרן: ___________________________________________    
 

 _________________    נציג שרות השדה: _____________________
 

 וערתכמות מש סוג הצינור קוטר מס'
 )מ"א( 

 יר יח' מח
 )₪( 

 סה"כ
 )₪( 

   SN-8 PVC 1,560 מ"מ  160 1.1
   SN-8 PVC 6,270 מ"מ  200 1.2

   )לא כולל מע"מ( PVCצנרת  סה"כ
 
 

 : PE-100צנרת . 2

 לפי ת"י כמפורט.     לביוב 10מדרג  PE-100צנרת 
 

 ______________   _____________________שם הספק: ________
 

 ___________    ___________________ _____________שם היצרן: 
 

 ____    __________________השדה: ________________ נציג שרות 
 

 כמות משוערת סוג הצינור קוטר מס'
 )מ"א( 

 מחיר יח' 
 )₪( 

 סה"כ
 )₪( 

   PE-100 SDR-17 1,350 מ"מ  450 2.1

   מע"מ( )לא כולל  PE100צנרת  סה"כ
 

 ותצינורהצהרת יצרן / ספק ה

ות,  צינור ת הימוש לשמו רוכש המזמין אבדיקה מקפת ומעמיקה את הש  / ספק מצהיר כי בדק   היצרן
ות  צינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי שפכים וכי הינורצ וכי ה

לי  עפימתאימים  זה  ש" עודם  התכנון  תבוצע י  ובאם  בפניו  ההובלהוצג  היצור,  מפרטי  הוראות  ה  נה 
 ות שהוצגו בפניו.   ורצינוהטמנת ה

   
  __________________     ___________________ ______________   _ ___________ 

 חותמת                                    כתובת +  חתימה         שם היצרן / ספק הצנרת             
   
 

 

 

וספים לגבי פריטים  השלמות ו/או נתונים ננוספים ו/או    ה רשאי לדרוש מן המציע פריטים: המזמין יהיהערה
וביקיימים בין אם בשלב המכרז  הע,  ביצוע  פגם מהותי ן אם בשלב  להוות  כדי  בכך  וזאת מבלי שיהא  בודות, 

 בהצעת המציע. 
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 הרשות הממשלתית למים וביוב 
 שתיות ביובתלפיתוח המינהל במסגרת 

 מ"יה בע מי רקת טבר
 

 6700-11/2020-4729וזה מס' מכרז/ח                           
 ניותרשימת התכ  -  9חלק 

 כרך ג'     
 

  
 תכניות  רשימת

    

 מס' תוכנית קנ"מ תכנית 

 1:250 תכנית תנוחה  

1715-315-01-1.1 

1715-315-01-1.2 

1715-315-01-1.3 

1715-315-01-1.4 

1715-315-01-1.5 

1715-315-01-1.6 

1715-315-01-1.7 

1715-315-01-1.8 

1715-315-01-1.9 

 1:100/1:1000 ך קווי ביוב חתכים לאור

1715-315-04-4.1 

1715-315-04-4.2 

1715-315-04-4.3 

1715-315-04-4.4 

1715-315-04-4.5 

1715-315-04-4.6 

1715-315-04-4.7 

1715-315-04-4.8 

1715-315-04-4.9 

 1715-315-05-5.1 1:100/1:1000 יקה לאורך  קו סנ  חתכים
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 פרט מס' פרטים 

 2A צפת ש אספלט למדרכה מרופרט חיבור בין כבי

 1B פרט חיבור בין גינון למדרכה מרוצפת מדרכה גבוהה 

פרט חיבור בין כביש אספלט למדרכה מרוצפת כולל תעלה 
 2B שיפועית  דו

 2F ר בין אספלט קיים לאספלט מוצע פרט חיבו

 B-23 פנימי  פרט מפל  

 50 ריצוף מדרכה פרט אספלט, אבן שפה ו

 50.1B ספלט ומסעה פרט מבנה לעבודות א

 103B פרט להנחת צינור ביוב במדרכה או בכביש 

 103D פרט תעלה טיפוסית לצינור אל מתכתי 

 103G ם פרט יציקת בטון בחציית כבישי

 280 ר ביוב גלוי בין השוחות פרט מעבר צינו

 601 יפוסי לביוב פרט תא בקרה ט

 601א לל הכנה לחיבור בעתיד סי לביוב כופרט תא בקרה טיפו

 601P פוסי לביוב כולל הכנה לחיבור בעתיד פרט תא בקרה טי

 602 פרט תא בקרה עם חוליה קונית לביוב 

 603 פרט תא בקרה עגול עם מפל חיצוני  

וורור  ל עם מפל חיצוני כולל צינור א פרט תא בקרה עגו 
 לצינור וחיבור 
PE-100 

603P 

 604 יר תומך פל מאחורי קפרט שוחה עם מ

 

 
 

 ספנה אם תתווספנה במהלך ביצוע העבודה .שאר התוכניות שתתוווכן כל 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


