
 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך 1 מודע

 

  
 
 
 

 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
 
 
 
 
 

 באשקלוןמבנה מנהלת המרינה 
 08-6744514פקס:   08-6707100טל': 

 
 
 
 
 
 

 16/2019י מכרז פומב
 

 
 

עבודות עפר,עבודות משק תת קרקעי וסלילת לביצוע 
 אגמים מזרח באשקלון מתחם בכבישים 

 
 
 
 
 
 
 
 

ת חוזה, מפרט טכני מיוחד, כתב כמויו תנאים כלליים,
 ומחירים

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 2019נובמבר 
 
 



 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך 2 מודע

 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 

 

מספר 
 עמוד תיאור סידורי

 3 תנאים כלליים ותנאים השתתפות במכרז 1

לצורך הוכחת עמידת המציע  פרטי פרויקטים – 1טופס מס'  2
 14 בתנאי הסף

 15 פרטי אנשי מפתח ועובדים שיועסקו בפרויקט – 2טופס מס'  3

 16 הצעת המשתתף במכרז  :1מסמך מס'  4

 18  : הסכם לביצוע עבודה קבלנית 2מסמך מס'  5

 51 ' להסכם : תעודת השלמת המבנה1נספח         6

 52 וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת  קבלה' להסכם: כתב 2נספח         7

 54 ערבות ביצוע :להסכם '3נספח          8

 56 קערבות בד :להסכם '4נספח          9

 58 ערבות מכרז:  נוסח 4מסמך מס'  10

 59 :  אישור על קיום ביטוחי קבלן5מסמך מס'  11

 62 א': אישור על קיום חבות המוצר  5מסמך מס'  12

  :  אישור עו"ד/רו"ח6מסמך מס'  13
 א': אישור רו"ח 6מסמך 

64 

 66 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום  א': 7 מסמך מס' 14

 67 בדבר העדר הרשעות פליליות:  תצהיר ב' 7 מסמך מס' 15

 69 תצהיר העדר ניגוד עניינים:  ג' 7 מסמך מס' 16

 70 תצהיר על העדר סילוק יד מהאתרי עבודות:  ד' 7 מסמך מס' 17

 71 טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם: ה'  7מסמך מס'  18

 72  : מפרט לאתר מנהלת 8מסמך מס  19

 74 : מפרט טכני מיוחד 9מסמך מס'  20

 247 : רשימת תוכניות 10מסמך מס'  21

 258 מצורף כחוברת נפרדת  –: כתב כמויות 11מסמך מס'  22

  מצורף כחוברת נפרדת –סקר עצים  23

  מצורף כחוברת נפרדת   -דוח קרקע  24



 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך 3 מודע

 

 תנאים כלליים ותנאים להשתתפות במכרז 

עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת לביצוע  201916/מס':
 באשקלוןמתחם אגמים מזרח כבישים 

 

 :רקע כללי .1
"( הינה החכ"ל" ו/או "החברהו/או " המזמיןהחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ )להלן: " .1

 "(. העירייההזרוע הביצועית של עיריית אשקלון )להלן: "

 

צמודות דות עפר, משק תת קרקעי וסלילה ביצוע עבוהעבודה הקבלנית נשוא מכרז זה היא  .2

 (. "הפרויקט"ו/או "העבודות" )להלן: אשקלון בעיר  אגמים מזרחמתחם שלב א' של כ
 

החברה מזמינה בזאת הצעות לביצוע הפרויקט בהתאם לחוזה לביצוע עבודות קבלניות  .3

 המצורף למסמכי המכרז וליתר תנאי המכרז.
 

רשות מקרקעי ישראל ועל כן ביצוע הפרויקט ואישור יודגש כי פרויקט זה מתוקצב על ידי  .4

תשלומים על פי ההסכם יהיו מותנים, בין היתר, באישורי הגורמים הרלוונטיים ברשות 

 בפועל אצל החכ"ל מאת רמ"י. מקרקעי ישראל, וקבלת הכספים 

 

החברה מבקשת להבהיר כי היא תהא רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות  .5

בלת תקציבים מאת הגורמים האמורים להשתתף במימון הפרויקט, ולמציעים לא בשל אי ק

 תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם ביטול המכרז.

 

שנים תקופת ביצוע העבודות הנה למן המועד שיינקב בצו התחלת העבודות ולתקופה של  .6

 ( חודשים.12) עשר 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז: .2

 תתף במכרז אך ורק  מציעים העומדים בתנאי סף המצטברים המפורטים בסעיפיםרשאי להש       

 להלן:

המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  2.1

 .5' ג כספי בסיווג)פיתוח(   200 בענף 1969 -בנאיות תשכ"ט

ה, אשר סיים במהלך המציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנ 2.2

שבע השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות את ביצועם של שלושה פרויקטים לפחות 

סלילה  תשתיות תת קרקעיות,עבור גופים ציבוריים שכל אחד מהם כלל ביצוע עבודות 

 .ופיתוח

משמעותו משרד ממשלתי ו/או תאגיד  2.2 המונח "גופים ציבוריים" לעניין סעיף

ת מקומית ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות ממשלתית ו/או גוף סטטוטורי ו/או רשו

חוק יסודות גוף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בו/או אחר המחויב במכרז מכוח הדין 

 .1985 -התקציב, תשמ"ה

מהסוג שלעיל שהיקפו הכספי על פי חשבון חלקי  לפחות פרויקט אחדעל המציע להציג 

  )לפני מע"מ(. ₪ 50,000,000סך של  או סופי מאושר על ידי המזמין עמד על

השנים  10-ב כלשהן קבלניות"סילוק יד" מעבודות לא קיבל הודעה בדבר קבלן ה 2.3

 .האחרונות

 .פלילת ירהכנגדו חק ולא מתנהלת האחרונותשנים  שחמב בפלילים הורשע לא הקבלן 2.4

 להלן. 5המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף  2.5
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 .1976 –ל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע הנו בעל כ 2.6

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי  

תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם  שארהסף, ובכל 

קבלני משנה, אורגנים של המציע,  אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם,

  שותפויות וכיוצ"ב.

פרויקט אשר בוצע על ידי מציע ביחד עם אחרים ו/או בשותפות עם אחרים, להבדיל  

ראשי בסיוע ו/או באמצעות קבלני משנה, לא ייחשב כפרויקט לצורך  כקבלןמביצוע 

 עמידה בתנאי הסף.  

 

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

רף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי על המציע לצ
 לגרוע מכלליות הדרישה  האמורה גם:

אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום  3.1

 לפחות. 5ג'בסיווג  200( המורשה לענף 1969 –קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות אישור תקף  3.2

 ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 נסח פרטי חברה עדכני מרשם החברות.  3.3

 תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה. 3.4

לעיל על המציע לצרף את הטבלה המצורפת  2להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף  3.5

או  חשבון סופי חתום על ידי מזמין העבודותוכן לצרף "( הטבלה)להלן: " 1 כטופס

 .לחילופין חשבון חלקי בצירוף אישור מאת מזמין העבודות על סיום העבודות בפרויקט

 המלצות הנוגעות לניסיונו הקודם של המציע. 3.6

 .(4) בנוסח מסמך מס'  ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז 3.7

 (.1)מסמך מס' הצעת המשתתף במכרז.  3.8

אישור רו"ח המעיד כי הדו"ח הכספי של המציע אינו כולל הערה לגבי הנחת "עסק חי",  3.9

וכי  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין 

בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה והוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן שלא 

 א'(.6יו עיקולים מהותיים )מסמך מס' הוטלו על נכס

 (.6אישור רו"ח/עו"ד )מסמך מס'  3.10

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום. –א'  7מסמך  3.11

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות. –ב'  7מסמך  3.12

 .תצהיר העדר קרבה –ג'  7מסמך  3.13

 שנים האחרונות. 10 -בתצהיר בדבר היעדר סילוק יד  –' ד 7 מסמך 3.14

 .טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם: ה'  7ך  סממ 3.15

וכל מסמכי התשובות  רכישת מסמכי המכרז קבלה, בצירוף פרוטוקול של כנס מציעים 3.16

 וההבהרות שפורסמו באתר האינטרנט של החברה כשהם חתומים על ידי המציע.

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. 3.17
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, אך לא חייבת, לפסול אותה רשאית החברההמסמכים כאמור, תהיה  צעה שתוגש ללא כלה
על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום  .מטעם זה בלבד

במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין 
 רשויות המוסמכות לכך.התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מה

 תיוערבו .4

להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי המכרז, המציע יצרף להצעתו  :מכרז ערבות 4.1

)להלן: "הערבות"(.  4על שמו, בנוסח המצ"ב במסמך מס' אוטונומית ערבות מכרז 

או של חברת ביטוח  הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי

כולל  מליון שקלים חדשים( שישה) ₪ 6,000,000 יה על  סך של. הערבות תהישראלית

 מ.ע.מ.

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציע . 01/04/2020הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  4.2

)שבעה(  7הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת. היה והמציע לא יענה לדרישה זו לפחות 

תהיה החברה רשאית לחלט את לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, ימים 

 הערבות באופן מיידי, והמציע  ייחשב  כמי שחזר בהצעתו.

הערבות תוחזר למציע הזוכה, מיד לאחר שימסור לחברה ערבות ביצוע כנדרש על פי  4.3

 ההסכם.

החברה תהא רשאית לחלט את הערבות בכל מקרה בו המציע לא עמד בהתחייבויותיו על  4.4

הצגת כתב הערבות בפני הבנק. החברה לא תצטרך לבסס פי תנאי המכרז, וזאת על ידי 

 החוזה ערבות, ביצוע ערבות ימציא לא אם, וכןדרישתה או לפנות קודם לכם למציע.

, הערבות שתחולט ככל, כן כמו. המציע את לפסול החברה של לזכותה בנוסף תחולט

 .וספיםנ במכרזים המציע השתתפותבעת  בעתידלשקול שיקול זה  רשאית תהיה החברה

, ת, אך לא חייבתהא רשאית החברהאמור לעיל מובהר כי מבלי לפגוע בחובת המציע כ 4.5

כי התקיימו כל  ,ה, לפי שיקול דעתהלקבל הצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע

ב. הפגם אינו יוצר כל קושי  לפגם אין משמעות כלכלית של ממש התנאים הבאים: א.

תהא רשאית במקרה  . החברהנגרם בשוגג ובתום לב   ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם

לרבות מהבנק כזה, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון 

 .הערב

עבור מראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  4.6

וע מכל זכות עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגר לחברה מוגרשיי יםנזקה

ו/או לתבוע את בסכום גבוה יותר, נזקים לפיצויים במקרה שתוכיח  החברהאחרת של 

לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או  ואכיפת ביצוע הפרויקט על המציע ו/א

 לנקוט בכל צעד אחר.

ההודעה על  שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר של מציע ערבותהאת תשיב  החברה 4.7

או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של ה דחיית

 . לעיל, לפי המאוחר מביניהם 5.2 לסעיףהגשת ההצעה או המועד המוארך בהתאם 

 הסכםהיחתום על שימים מיום  7 תוךשל המציע הזוכה תשוחרר  ערבות: הביצוע ערבות 4.8

ערבות פוף להמצאת "( לאחר שיידרש לעשות כן, זאת בכההסכםהמצורף )להלן: "

וזאת  מע"מ בתוספת מגובה הצעתו 10%בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה 

להסכם, וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו )להלן:  3נאים ובנוסח הקבועים בנספח בת

 "(.הביצוע רבות"ע
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, לאחר הקבלה הסופית של העבודות על ידי החברההביצוע תשוחרר  ערבות: בדק ערבות 4.9

מהסכום המצטבר  5%גובה בלתקופת הבדק  ואחריות לטיב בנקאית ערבות מסירת דכנג

 קיוםלהבטחת  וזאתלהסכם,  4בנוסח נספח של החשבונות הסופיים  בתוספת מע"מ 

  "(.הטיב/בדק ערבות)להלן: " בתקופת הבדק הזוכה וביצוע החוזה התחייבויות

, בדרך של הגשת מספר ערבויותאף אחת מן הלא ניתן לחלק ו/או לפצל מובהר בזאת כי  4.10

 . הנדרשתערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות 

ימים  7תוך ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע 4.11

לחלט את סכום הערבות  תרשאי החברההא ת, ידי החברהמיום שיידרש לכך על 

כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת  וזאת, הלטובת

ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע 

נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה 

 אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

החברה תהא רשאית להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות  4.12

 יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.

 

 

 מסמכי המכרז: .5
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת  .5.1

רז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז הצעתו והגשתה. המשתתפים במכ

ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי 

להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם ו/או למוכרם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם 

 לכל מטרה אחרת.

 

נות לחברה ולקבל באמצעות מבלי לגרוע באמור בסעיף זה מובהר, כי המציע יהא רשאי לפ .5.2

 המדיה את כתב הכמויות ממוחשב לצורך הכנת הצעתו ולמטרה זו בלבד.
 

 "מחירון" מסמכי המכרז המקוריים והעברת כתב הכמויותעל גבי ההצעה תוגש, אך ורק  .5.3

 הממוחשב הינו כלי עזר להכנת ההצעה בלבד ולא לכל שימוש אחר.
 

ים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות למען הסר כל ספק מודגש כי כותרות הסעיפ .5.4

ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא 

יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי 

 המכרז הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.

 

 המכרז ותשלום דמי השתתפות עיון במסמכי  .6

 
בשעות קבלת משרדי החברה ללא תשלום, בקודם רכישתם  מכרזלעיין במסמכי ה יתןנ .6.1

וכן  14:00-16:00ובימים ב', ד' בין השעות  08:30-13:00בימים א', ג', ה' בין השעות קהל 

  hakal.co.ilwww.cבאתר האינטרנט של החברה בכתובת 

בזאת, כי לא ניתן יהיה לצלם את מסמכי המכרז במשרדי  מובהרלמען הסר ספק,  .6.2

 החברה, אלא לעיין בהם בלבד.

http://www.chakal.co.il/
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בתשלום של יחוייב מציע אשר יהא מעוניין להגיש את הצעתו למכרז וליטול בו חלק,  .6.3

 בתוספת מע"מ )שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא לרבות במקרה של ביטול מכרז(, ₪ 3000

שישולם לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. התשלום האמור יהווה את דמי 

המציע יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו ההשתתפות במכרז. 

 במכרז. 

 המציעים יידרשו להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה.  .6.4

החברה ולהגיש הצעתם  באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של .6.5

 על גבי מסמכי המכרז המעודכנים ביותר שיפורסמו על ידי החברה.

 

 מועד להגשת ההצעות:ה .7

 

לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד,  .7.1

 10/12/2019שלישי,  לא יאוחר מיוםעד ו, נמל המרינה אשקלון 1גלים  בת"ל   ברח' החכ

 "(. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז)להלן: "  11:45בשעה 

בחדר   12:00בשעה  10/12/2019 פתיחת המכרז )פומבית( בנוכחות המציעים תיערך ביום

 . במשרדי החכ"ל הישיבות

 

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת  .7.2

 לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

 

שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  המזמין .7.3

 שתועלה לאתר האינטרנט של החברה.בהודעה  להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות

 

 אופן הגשת ההצעות: .8

ולצרף אליה את )מקור(, במעטפה המיועדת לכך,  בעותק אחדעל המציע להגיש את הצעתו  .8.1

. פרט לכך לא יצוין 16/2019: מס' למכרז הצעהיצוין: " עטפההמסמכים במכרז, על  המ

 כל סימן הכר נוסף. המעטפהעל גבי 

 

סיור וכן פרוטוקול של כל מסמכי התשובות וההבהרות  נוסף על המציע לצרף את ב .8.2

על ידי המציע, וכן את  הם חתומיםכאשר עלו לאתר האינטרנט של החברה יוקבלנים ש

 וכל יתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז.תשלום המכרז קבלה על הערבות הבנקאית, 

 

מובהר בזאת ולמען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  .8.3

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

 

הגשת הצעה על ידי המציע, תהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע בחן את מלוא מסמכי  .8.4

בדק את מקום ביצוע העבודות וסביבתו, מכיר, מבין ויודע את כל התנאים המכרז, ביקר ו

הנדרשים לביצוע העבודות ומסכים להם. המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר עם 

 הגשת הצעתו, לרבות, אך לא רק, בגין חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק, טעות וכיו"ב.

 

 חתימות: .9

 וברת המכרז.אחד מדפי חעל המציע לחתום על כל  .9.1



 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך 8 מודע

 

 

ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי חוברת המכרז בחתימתו על  .9.2

 ויראו אותו כמי שחתם עליהם. המכרז ובתנאיו
 

,בכך מאשר הוא את טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהםעל המציע לחתום על  .9.3

 .ל התכניות ועיון בהם המצורפים למכרזקבלת כ

 

 , כנס מציעים וסיור קבלנים:בדיקת אתר העבודות .10

לביצוע העבודות, לבחון את מצב הקרקע, התשתית,  יםהמיועד יםעל המציע לבקר באתר .10.1

הקשיים שעלולים להתגלות במהלך העבודות, והמצב המשפטי והתכנוני החל במקום, 

 ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את כל המידע שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה. 

 

במשרדי החכ"ל חדר הישיבות ב 14:30 בשעה 18/11/2019אריך בתים כנס מציעים יתקי .10.2

השתתפות אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.  1רח' בת גלים 

 ., אך היא מומלצת ביותרחובה אינה  ובסיור הקבלנים בכנס המציעים
 

פי שיקול דעתה וזה על  החברה תהיה רשאית לערוך כנס מציעים וסיור קבלנים נוספים .10.3

 הבלעדי.
 

 

 תוקף ההצעה:  .11

מהמועד האחרון להגשת ימים )מאה ועשרים(  120ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של    11.1

 הצעות למכרז.

  

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת    11.2

שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד  יום נוספים, וזאת לפי 180שתקבע על ידו, שלא תעלה על 

 מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך. 

 

 

 

 הצעת המחיר של המציע:.    12

, על גבי טופס ההצעה הנחה )באחוזים( למחירים הנקובים בכתב הכמויות צייןעל המציע ל .12.1

וה לכל הסעיפים הנכללים אחידה ושו. ההנחה תינתן לכתב הכמויות )(1)מסמך מס' 

 ותבוא לידי ביטוי במחירי היחידה השונים באותו פרק.בכתב הכמויות( 

שתי ספרות אחרי  עד, עשרוניות ובספרות)המספר המבטא את שיעור ההנחה ייכתב בבירור 

 (.21.50%הנקודה לדוגמא, עשרים ואחד וחצי אחוזים, יירשמו כך: 

 

תב הכמויות לאחר חישוב ההנחה, להעביר את על המציע לחשב את סך הכול מחיר שלכ .12.2

הסכומים שהתקבלו לטבלת הסיכומים, ואת הסך הכולל של טבלת הסיכומים )להלן: 

 ( המצורף לתנאי ההצעה.1מסמך מס' ( לציין בטופס ההצעה )ההצעה הכספית""

 

כאמור בסעיף  מובהר למען הסר ספק כי הצעת המחיר הינה זו הנקובה באחוזים כהנחה .12.3

11.1. 
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דלעיל, הינו אך ורק לצורך נוחות ואין הוא מחייב את החברה בכל  11.2האמור בסעיף 

 צורה שהיא.

על המציע להקפיד כי חישוב סך המחיר במילים יהיה בהתאם מוחלט לשיעור אחוזי 

החברה תהא במקרה של סתירה ההנחה. אחריות בעניין זה מוטלת אך ורק על המציע ו

 וז הנקוב.מחויבת אך ורק  לשיעור האח

 מציע שלא יעשה כן תהא החברה רשאית לפסול הצעתו. 

 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי הוא קרא ובדק  .12.4

את תנאי התשלום המפורטים בחוזה, כי הוא מסכים לתוכנם לרבות ובין היתר, את 

 התנאים המפורטים להלן:

 

 6פקיד ערבות ביצוע כמפורט בסעיף המן להוא יוז ,לאחר שיוכרז זוכה במכרז .12.4.1

ולחתום על החוזה הקבלני ועל כל מסמכי המכרז )הקבלן יגיש  לחוזה הקבלני

 במסגרת הגשת הצעתו(. חתום חוזה

 

, שינוי המציע ערך. המכרז מסמכי את לשנות או לתקן, למחוק אין המציע רשאי .12.4.2

 ממנו נדרשיםה הפרטים השלמת למעט) המכרז במסמכי, שהוא וסוג מין מכל

 שיקול לפי, או ההצעה את לפסול, בלבד זה מטעם, רשאית החברה תהיה( בהצעתו

 לא החברה אם גם) מקרה בכל. הצעתו את לתקן מהמציע לבקש, הבלעדי דעתה

 הוכן אשר, המכרז מסמכי של הנוסח הצדדים את יחייב( כאמור לשינויים העירה

 . למציעים שנמסר וכפי החברה י"ע

 

 הצעתו למלא המציע על. למכרז המצורפים הטפסים גבי על ורק אך שתוג ההצעה .12.4.3

 וכתב הטכני המפרט, ההסכם, ההצעה טופס גבי על ולחתום דלעיל כמפורט

 . המכרז מסמכי של דף כל חתימתו של תיבות בראשי לסמן וכן הכמויות

 

, בלבד זה מטעם, החברה תהיה, לעיל לאמור בהתאם הצעתו את המציע הגיש לא .12.4.4

, יתקן המציע כי לדרוש דעתה שיקול ולפי לחילופין, או ההצעה את לפסול תרשאי

 תיקון או שינוי, הסתייגות מכל להתעלם, לחלופין, או הצעתו את יבהיר או ישלים

 .כאמור הסתייגות ללא הוגשה כאילו הצעתו את ולראות המציע שצירף

 

 ואמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הצעת המחיר של המציע    .13

 

בניכוי אחוז ההנחה שהציע  וצע המחיר הנמוך ביותר )בשקלים חדשיםמובהר כי ההצעה בה י .13.1

( תוכרז כהצעה הזוכה, ובלבד שהיא עומדת בכל תנאי הסף, והחברה לא קבעה כי הנה המציע

 בלתי סבירה ו/או תכסיסנות ו/או פסולה מכל סיבה אחרת.

ומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש לקבלן ן באנהכמויות הרשומות בכתב הכמויות ה .13.2

במלאכת בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. לקבלן לא תהיינה תביעות 

התאמות שיתגלו בכתב -כספיות או אחרות מכל מין  וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או אי

 הכמויות. 
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 :הבהרות ושינויים .14
שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות,  .14.1

לפנות באמצעות ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו 

     יוםלא יאוחר מ(, monik@chakal.co.ilלמשרדי החברה ) אלקטרוני דואר

בטלפון  באחריות השולח לוודא קבלת הפנייה אצל החברה .12:00בשעה  2019/1230/

 .08-6707100מס': 

, עליהם שיוחלט ככל, המכרז בתנאי תיקון או שינוי כל/או ו הבהרות/או ו תשובות .14.2

 האינטרנט באתר להתעדכן המציעים באחריות. החברה של האינטרנט באתר יפורסמו

 כל מהעלאת ומושתקים מנועים יהיו והמציעים, ההצעות הגשת למועד עד שוטף באופן

 באתר שיפורסמו תשובה/או ו הבהרה/או ו עדכון כל אודות ידיעתם אי לגבי טענה

 פקס באמצעות תשובות גם במקביל להעביר רשאית תהא החברה. כאמור האינטרנט

 להתעדכן המציעים של מחובתם לגרוע כדי באמור אין ואולם למציעים מייל/או ו

 .החברה של האינטרנט באתר

 יראו ההצעות הגשת לצורך שנקבע למועד עד השגה/או ו לפניה החברה התייחסה לא .14.3

 אישלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  מציע. המציע פניית דחיית בכך

 /או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.וסבירות 

הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי ההצעה אלא  .14.4

 אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

הוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי מסמכי התשובות י .14.5

 התשובות להצעה, ולחתום עליהן.

 המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה. .14.6

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג  .14.7

המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או  שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי

דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו 

הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות 

 המציעים. 

הבהרות"( למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: " .14.8

שנמסרו בכתב יחייבו את המזמין, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי 

ההבהרות ובין  מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של 

 סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 
 הסתייגויות: .15

שמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז בכל מקרה של שינוי ו/או ה .15.1

"(, רשאי הסתייגויותו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 המזמין :

  

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .15.1.1

 

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן; .15.1.2

 

 בלבד;לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני  .15.1.3
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לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  .15.1.4

 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;
 

 

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין  .15.2

יע לעיל והמצ 13.1.4או  13.1.3, 13.1.2לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק 

יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות 

 הבנקאית שהוגשה על ידי המציע. 

 

 הצהרות המציע: .16
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  .16.1

המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים 

והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ובעל הסיווג הקבלני 

 ההולם לביצוע העבודות נשוא המכרז,  הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל  .16.2

 אחריות כלשהי בעניין זה.נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או  .16.3

הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על 

ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין 

 פרטים ו/או מצגים אלו. נתונים ו/או

כן מצהיר המציע כי המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדחות  .16.4

את מועד מתן צו להתחלת העבודה )תחילת העבודות( לתקופה של עד שישה חודשים 

 מהמועד שנקבע לכך במסמכי החוזה.

 

נה בקשר לפרט בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הב .16.5

 כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 

 

 הודעה לזוכה והתקשרות: .17

 
 .וליתר המשתתפים על תוצאות המכרז המזמין יודיע למציע הזוכה במכתב, על הזכייה במכרז .17.1

 

ו שהומצאה על יד המכרזההודעה כאמור, יחליף הזוכה את ערבות קבלת ממועד  ימים 7תוך  .17.2

בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, וימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו 

 להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים, ויחתום על החוזה.
 

משא ומתן  עם הזוכה במכרז לאחר  לנהלהמזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  .17.3

 זכייתו וקודם לחתימת החוזה.     

             

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  .17.4

ובעתיד, לפסול  להמציאו,  רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.

 השתתפות המציע במכרזי החברה.
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את הערבות ן המזמירק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יחזיר  .17.5

 בקשר עם השתתפותם במכרז. י יתר המשתתפים במכרזשהומצאה על יד
 

מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא  .17.6

לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט 

 של המזמין.
 

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפצל את העבודות למספר כמו כן, יהיה  .17.7

 מציעים כראות עיניו, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה בעניין זה.
 

אם יחליט המזמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה כולו או מקצתו ו/או לא לחתום  .17.8

דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא  על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או

 בעניין זה כלפי המזמין.

 

 

 זכויות שמירת .18

 
 לעשות רשאים יהיו לא במכרז והמשתתפים, לחברה שמורות המכרז במסמכי הזכויות כל .18.1

 . זה במכרז הצעה והגשת הכנת לצורך אלא המכרז במסמכי שימוש כל

 

 .במכרז הצעתו תנאי את כזוכה תיקבע שהצעתו משתתף כל על לאכוף זכאית תהא החברה .18.2
 

 

 הוראות כלליות .19

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה  .19.1

להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, 

ה, ובלבד כנדרש לפי תנאי מכרז ז ןלרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו

אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה  ןשכל רישיו

תהא רשאית למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר 

 לפי שיקול דעת הועדה. לאין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו

רה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמו .19.2

למציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על 

ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על 

המציע בבקשה לקבלת  ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל

 מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה  החברה .19.3

, וזאת אף אם הוכרז זוכה במכרז, ועד למועד  שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי

ור לבטל את כאמ החברהאם תחליט  .חתימת שני הצדדים על הסכם התקשרות מחייב

המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או 

טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזר 

 לזוכה במכרז בלבד.

עבודות הובהר בזאת במפורש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע מ .19.4

 ציעים כראות עיניה. מנשוא המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר 
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 זוכה"כ השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור רשאית, אך לא חייבת, החברה תהא .19.5

חודשים  3ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך  חלופי"( "ספק- )להלן גם  "חלופי

להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו נוספים. החברה תהא רשאית 

יבוטל,  עמוההסכם   ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או  אם

 ועדת והחליטה היה .חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה 12וזאת אם טרם עברו 

הזוכה.  ום הספקבמק החלופי הספק יבוא הזוכה, כספק חלופי בספק בחירה על המכרזים

אם טרם הוחזרה הערבות לזוכה החלופי כאמור הזוכה החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת 

 עמוהשירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות 

 מותנית בהסכמתו.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי. .19.6

או לעיריית אשקלון זכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה החברה שומרת לעצמה את ה .19.7

ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של 

מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים 

 אחרים.

את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, כוללים  מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .19.8

על פי תנאי המכרז  השירותיםההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 

 וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות  .19.9

ת על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו וכן תהא רשאית לדרוש מן המציע להם ניתן שירו

תהא רשאית שלא לקבל הצעה אם וראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה, 

  .האת מלוא המידע להנחת דעת לחברהספק לא יהמציע 

כזה לא במידה שויתור  שאינם מהותייםפגמים למחול על את הזכות  הלעצמ תשומר החברה .19.10

או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת , לחברהיגרום נזק 

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה לפי העניין, 

  .ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר ה,כדאית ביותר בשביל הלבעל ההצעה הנראית ל

  זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. אין מסירת עבודה .19.11
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 טופס מס'  1- פרטי פרויקטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 2.2 
 (ולצרף את המסמכים הנדרשים להוכחת הפרטים כל פרויקט בטופס נפרד למלא עבור)יש  

 

 

  שם הפרויקט    .1

 שם המזמין  .2

)גוף ציבורי 

כהגדרתו בסעיף 

3.2) 

 

)לא  היקף כספי  .3

 כולל מע"מ(

 

 התחלה שנת   .4

 סיוםשנת 

 

 

 תיאור הפרויקט

 רשימת ממליצים

 דוא"ל טלפון שם ותפקיד
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 פרטי אנשי מפתח שיועסקו בפרויקט  - 2 טופס מס' 

 
 )יש לצרף תעודות רלוונטיות( 

 

 מס'
 סד'

שם פרטי 
 ומשפחה

 תפקיד

 
 ותק

 בתפקיד
 

 סיון אצל המציע()בפרט ני ניסיון

1.  
 

  

 
 
 

2.  
 

  

 
 
 

3.  
 

  

 
 
 

4.  
 

  

 
 
 

5.  
 

  
 
 
 

6.  
 

  
 
 
 

7.  
 

  

 
 
 

8.  
    

 
 

9.  
    

 
 

10.  
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                                       לכבוד

 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
 מרינה אשקלון

 
 מסמך מס' 1 - הצעת משתתף במכרז 

 
עבודות עפר, לביצוע  16/2019 'ממכרז מסבלתי נפרד המהווה חלק 

בעיר מתחם אגמים מזרח עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 
 אשקלון

 
 

, וכן הועלתה לאתר האינטרנט של החברה בהמשך להודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות .1

ולאחר שעיינתי בחוברת מסמכי המכרז והבנתי את תוכנה, הנני נותן הצעתי למכרז 

 דלעיל.

 

אני הח"מ _________________________________________________ מאשר  .2

עבודות עפר, לביצוע   16/2019 בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס'

 בעיר אשקלון.מתחם אגמים מזרח עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 

די החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ אני מצרף  נספח זה בשלמותו כפי שהומצא לי על י .3

כשהוא חתום על ידי, כמו כן חתימתי זו מהווה ראיה להתחייבות מצידי לקבל עלי כל 

על נספחיה בשלמותה לרבות ההסכמים  16/2019תנאיה של חוברת המכרז מס' 

 המצורפים לה, כפי שהומצאה לי על ידי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ.
 

לתנאים בכל הנוגע  לתנאי המכרז 2בסעיף  נתי את האמוראני מאשר כי עיינתי והב .4

כי אני עומד בהם וכן מתחייב אני ו תנאי המכרזכן את כל האמור בלהשתתפות במכרז ו

 לפעול לפיהם. מתחייב 

אישורה של רמ"י קבלת ידוע לנו כי אחד מן התנאים למימוש זכייתנו במכרז הנו  .5

אי זה מהווה תנאי מתלה ליציאה וכי התמלאות תנ המתקצבת את מימון הפרויקט

 .לפרויקט

כמו כן, ידוע לנו כי כל תשלום מאושר יועבר אלינו בכפוף לקבלת התשלום מאת רשות  .6

 מקרקעי ישראל בחברה הכלכלית.  

ידוע לנו כי הצעה זו היא הצעה בלתי חוזרת לאחר שעיינתי במסמכי המכרז והבנתי את  .7

 תכנם.

 

 כמפורט להלן:הנו סכום הצעתנו  .8
 

a.  לכל )במילים: ____________ אחוזים(  ________של %  בשיעור כוללתנחה ה

 בכתב הכמויות. המחירים הנקובים

b.  ללא מע"מ_____________________ ₪,  ההנחה בניכוי אחוזסה"כ הצעת הקבלן 

____________________________________________________)במילים:

 , ללא מע"מ(.₪ _________ 
 

 .הנקובה באחוזים כהנחהלמען הסר ספק כי הצעת המחיר הינה זו  מובהר

, הינו אך ורק לצורך נוחות ואין הוא מחייב הפירוט תחת "הצעת הקבלן בניכוי אחוז ההנחה

 את החברה בכל צורה שהיא.
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על המציע להקפיד כי חישוב סך המחיר במילים יהיה בהתאם מוחלט לשיעור אחוזי 

ה מוטלת אך ורק על המציע והחברה תהא מחויבת אך ורק לאמור ההנחה. אחריות בעניין ז

 ביחס לשיעור האחוז הנקוב.
 
 

        
הגשת הצעתנו זו מהווה הסכמה מראש שההסכם שייחתם על ידינו עם  .9

החברה לביצוע הפרויקט על פי התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות ויתר 
  מדידה.למסמכי המכרז המצורפים להצעתנו זו, יהיה הסכם 

 

1 
 

   תאריך:
    

 

2 
 

  שם המציע:
   

 

3 
 

 חתימה וחותמת המציע:
   

 

4 
 על ידי מורשה חתימה מטעמו, מר

   :/ גב' 

   :פרטיתת.ז./מס' חברה  5

   כתובת המציע: 6
   

   טלפון המציע: 7
   

8 
   טלפון נייד:

     

9 
   פקס המציע:

   

  :         כתובת דואר אלקטרוני של המציע 10
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 הסכם לביצוע עבודה קבלנית  – 2מסמך מס' 

עבודות עפר, לביצוע   16/2019: מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 
 באשקלוןמתחם אגמים מזרח עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 

 
 הסכם לביצוע עבודה קבלנית 

 
 
 

 ____________ שנערך ונחתם באשקלון ביום _____
 

 בין:    החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ  

 מרינה אשקלון –בנין מנהלת המרינה           

  08-6744514פקס:  08-6707100טל:         

 )להלן: "החברה" ו/או "המזמין" ו/או החכ"ל"(         

מצד            
 אחד; 

 ______________________________ לבין:
 

 ____________________________כתובת: 
   
 ____________________________ טלפון:

  

 )להלן: "הקבלן"( 
מצד            

 שני; 
 

עבודות עפר, עבודות משק תת לביצוע  16/2019 והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' :הואיל
ל ו( והכ"העבודות")להלן:  בעיר אשקלון מתחם אגמים מזרח קרקעי וסלילת כבישים 

תואר ומפורט בתכניות, במפרטים, בכתב הכמויות  וביתר מסמכי המכרז )להלן: כמ
 בהתאמה(.  "המכרז" ו"העבודות"

 
ועדת המכרזים של החברה אישרה את זכיית הקבלן והקבלן השתתף במכרז הנ"ל ו והואיל:

 ;במכרז
 

ניסיון והקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות העבודות וכי הוא בעל הידע וה והואיל:
הנחוצים לביצוען, וכי הוא מחזיק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים, לרבות צוות 
 עובדים מיומן ובעל הכשרה מקצועית לביצוע כל התחייבויותיו המפורטות בהסכם;

 
והקבלן מצהיר כי אינו מנוע, בין  מכוח  דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם  והואיל:

 ויותיו על פיו;זה ומלקיים את התחייב
 

הצדדים לכך שהקבלן יבצע את העבודה בהתאם להחלטת וועדת המכרזים הסכימו ו :והואיל
כקבלן עצמאי, הכול כמפורט בהסכם זה והמכרז על מסמכיו ונספחיו השונים 

 המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
 

 ם, בכפוף להוראות חוזה זה. והצדדים רוצים להסדיר את ההתקשרות ביניה        והואיל:
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 על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 המבוא: .1

 .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו .1.1

 ותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו.  כ .1.2

 .הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1.3

 הווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.חוברת המכרז מ .1.4

         

 הגדרות:  .2

מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון ו/או מי שנתמנה ע"י המנהל או  "       המנהל"
החברה להיות מנהל מטעם החברה, לרבות  אדם המורשה בכתב לצורך 

 החוזה או כל חלק ממנו. 

 
מורשיו המוסמכים ו/או שלוחיו לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו ו/או ו "      הקבלן"      

ו/או כל אדם אחר מטעמו של הקבלן, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו 
 או בשבילו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה. 

 
כל אדם שיתמנה בכתב מעת לעת ע"י המנהל להיות נציג החברה באתר  "    המפקח"

אשר יהא פקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה כמנהל הפרויקט וכמ
 .ולאישורו הסופי לכל דבר ועניין כפוף למנהל

     
כפי שמוגדר בתוכנית שלביות ביצוע המצורפת  אגמים מזרח  מתחם  "המתחם"      

 ובכל תחום עליו יורה המזמין.  למסמכי המכרז   ובהתאמה לתב"ע 
 

המפרט הכללי לעבודות בניה שבעריכת הועדה הביו משרדית   "        המפרט"
ומשהב"ש )האוגדן הכחול( )להלן: "המפרט  צהשתתפות משהב"ט, מע"ב

ברשימת מסמכי המכרז, המפרט הטכני  3הכללי"( המסומן כמסמך 
ברשימת  9המיוחד )להלן: "המפרט המיוחד"( המסומן כמסמך מס' 

, כתב הכמויות והמחירים המסומן כמסמך 2בחוברת מס'  מסמכי המכרז
מסמכי המכרז, התוכנית למכרז ברשימת  3בחוברת מס'  11מס' 

ותוכניות העבודה, התקנים הישראליים, חוק החשמל, חוק בזק, מפרטי 
החברה הלאומית לדרכים, הנחיות היצרנים, כל אלו ביחד ולחוד יהוו 

 "המפרט". 
   
 על ידי החברה.לקבלן כל תכנית שתימסר            "התכנית" 

 

אחרת שתימסר לקבלן על ידי החכ"ל ו/או המפקח  כל תכנית נוספת ו/או  "תכניות העבודה" 
 כאמור בהוראות חוזה זה לרבות תכניות הביצוע. 

 
לוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה כמפורט בחוזה, משמע  "הזמנים לוח"      

סיומם המלא של העבודות בהתאמה מלאה להוראות הסכם זה  
 למה מהמנהל.  לשביעות רצון המפקח והחברה וקבלת תעודת הש

                   
כל עבודה שתימסר ע"י החברה וכל העבודות המפורטות במפרט ו/או על  "       העבודות"      

פי הנחיות המתכננים ו/או על פי הוראות המפקח כפי שתינתנה מעת לעת 
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   והכול עפ"י הוראות המנהל שתינתנה מעת לעת.

    
קבלן, תנאי הסכם זה, המפרט וכל מסמך אחר שמוסכם הצעתו של ה "     החוזה"      

בטופס החוזה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל מסמכי המכרז 
 ותנאיו. 

   
כל סכום שנקבע בחוזה זה, או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש  "הערבויות סכומי"                          

טחון לקיום הוראות החוזה, כולן ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך בי
 או מקצתן, ע"י הקבלן. 

 

 התחייבות הקבלן:  .3

על פי מסמכי המכרז על הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות בחוזה זה בהתאם  3.1
המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, על בסיס היותו   נספחיהם ועל פי הצעת המחיר שלו

 . קבלן עצמאי ועל אחריותו המלאה והבלעדית

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות, למפרטים ותיאורי העבודה  3.2

שנמסרו וימסרו לו מעת לעת ובהתאם להוראות שניתנו ותינתנה לו מעת לעת על ידי 
המפקח.  לשם הסרת  ספק מוסכם בזה כי בהעדר תכניות תבואנה הוראות המפקח 

 במקומן  לכל דבר.

 

בהסכם זה, מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, הקבלן יקבל מבלי לגרוע מכלליות האמור  3.3
.  כל עבודה נוספת ו/או הגדלת כמות מהכמויות כתב כמויות נפרד לכל הזמנת עבודה

הנקובות בכל הזמנת עבודה, טעונה  אישור מראש ובכתב של המנהל. לא ניתן אישור 
ור בכתב מאת כאמור, לא תשולם לקבלן התמורה בגין עבודות עליהן לא ניתן איש

המנהל ובאחריות הקבלן לדאוג לאישור כאמור ולא תישמע כל טענה מצד  הקבלן, כי 
 ניתנה הוראת המפקח ו/או נרשם ביומן העבודה. 

 

הקבלן מצהיר כי ראה ובחן את אתר, העבודות, מצב הקרקע לרבות גילוי אתר עתיקות  3.4
מתאימות לכישוריו ו/או וכיוצ"ב, אופן וסוג העבודות, מסמכי חוזה זה, ומצא אותן 

 מיומנותו.  
 

הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות וכיוצ"ב ו/או מענות מכל  3.5
סוג ומין שהם לגבי העבודות, אתר העבודה, תכנית, מפרטים, המחירון וכל דבר הכרוך 

ו/או  כל דבר ונובע לעבודות ו/או גילוי עתיקות ו/או בשל עבודות של רשות העתיקות 
הקשור ו/או כרוך ברשות העתיקות. הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות 

 ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לעיכוב שיבוצע מגילוי עתיקות.
 

הקבלן מצהיר כי הוא בדק ובחן באופן יסודי לפני הגשת הצעתו, את מקום   3.5.1

העבודה ואת כל הצרכים העבודה וסביבותיו, , את דרכי  הגישה למקום 
שיהיה זקוק להם, וכי השיג את כל  הידיעות לגבי הסיכונים והאפשרויות 

 האחרות העלולות להשפיע על  הצעתו.

 

הקבלן מצהיר כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה  לרבות  3.5.2
 התעריפים והמחירים שבמחירון לאחר ההנחה שניתנה על ידו בכתב הכמויות,
מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן 
יתקין על חשבונו ועל ואחריותו דרכים זמניות, וכן כל ההכנות הדרושות 
לחיבורים של מים, חשמל וטלפון זמניים לצורכי עבודתו, לרבות החיבור עצמו 

 שיהיה על חשבונו, וכן יתחזקם בהתאם לצורך. 
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תנו לו תשובות מספקות לכל השאלות שנשאלו על ידו וכי הוא יכי נהקבלן מצהיר  3.5.3
 קיבל לידו כל חומר ו/או מסמך שביקש. 

 

 .    הקבלן מצהיר כי הינו בעל יכולת כלכלית ומקצועית לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.3.6
 

ף .   הקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע והכישורים הנדרשים מקבלן המבצע עבודות בהיק3.7
 ובכמות העבודה נשוא הסכם זה.

 
הינו נתיב קריטי לביצוע פרויקטים נוספים .  הקבלן מצהיר וידוע לו, כי אתר העבודה 3.8

לפיכך, מצהיר הקבלן וידוע לו, כי עמידה בלוח הזמנים הינו מעיקרי הסכם זה  . בעיר
 ואי עמידה בלוח הזמנים באופן דייקני, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בלוח הזמנים שיקבע ולבצע את העבודות באורח שוטף 
ללא הפסקות ועיכובים מכל סוג ומין שהם, תוך העסקת מס' עובדים המצריך  ביצוע 

 שוטפת.  עבודה

 

.   הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה 3.9
"(, וכי עם האישור שבידו הוא רשאי ומוסמך החוקלהלן: " 1964בנאית, תשכ"ט  )

לבצע עבודה מן הסוג ובהיקף המתואר בחוזה זה, וכן כי הינו בעל ניסיון בעבודות 
 דומות בהיקפים דומים וכי יש לו את הכושר, הידע והניסיון לבצע את העבודות. 

 
הרשויות המוסמכות כגון .  הקבלן מתחייב בטרם ביצוע העבודות, לקבל אישורים מכל 3.10

עריית אשקלון, משטרת ישראל, חברת החשמל, חברת בזק, חברת הוט לכבלים 
וכיוצ"ב. לא קיבל הקבלן אישור כמתחייב, יישא הקבלן בכל נזק ו/או דרישה של מי 

 מהגורמים. 
 

.  הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים עפ"י דיני הבטיחות בעבודה  3.11
 וכיוצ"ב. מינוי מנהל עבודה ,גידור האתר, הצבת אותות אזהרה לרבות

 
.  הסמכויות המוקנות למפקח ופעילותו או אי פעילותו, בהתאם להן, לא תגרענה מאיזו 3.12

התחייבות הקבלן ולא תטלנה התחייבות ו/או אחריות כלשהי על החברה ו/או על  
 המפקח. 

 
 
 לוח זמנים: .4

מיום הוצאת צו  ימים 3 -ולא יאוחר מ מידהעבודות  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע 4.1
 חתום על ידי המנהל. התחלת עבודה

 

צו התחלת העבודה )כולל את הימים שיינקב ביום ן המ חודשים 12 תקופת הביצוע הינה 4.2

 הנדרשים לקבלן לצורך התארגנות, קבלת היתר עבודה, היתרי חפירה וכו(.

 
 

התאם לשיקול דעתו הבלעדי לתקופה כל שהיא המזמין רשאי לקבוע הארכת לוח זמנים ב 4.3
 ללא כל תוספת לקבלן. 

 
 המזמין רשאי לקבוע ביצוע עבודות שלא ברציפות ללא כל תמורה נוספת. 4.4

 
 המזמין רשאי לקבוע ביצוע עבודות לילה ללא כל תמורה נוספת. 4.5
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יום מיום הוצאת צו התחלת עבודה להגיש לאישור המפקח לוח  7הקבלן מתחייב בתוך  4.6

לוח הזמנים יהיה ממוחשב, מנים מפורט וממוחשב אשר על פיו מתחייב הקבלן לעבוד. ז

" על ידי גורם המתמחה בהכנת לוחות זמנים ממוחשבים ויוגש MSprojectיוכן בתוכנה "

 ובמדיה דיגיטלי. בעותק קשיחלמפקח 

 

ת תקופמ 15% באורךלהגדיר בלוח הזמנים מרווח ביטחון כללי לפרויקט  הקבלן נדרש  4.7

והקבלן לא  המרווח שייך כולו אך ורק למזמיןשל הפרויקט. מודגש כי  תהכלליהביצוע 

 .יהא רשאי לעשות בו שימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת המזמין

 

כאמור לעיל הקבלן מצהיר וידוע לו כי עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודה הינו מעיקרי  4.8

יסודית של ההסכם וזאת מבלי לגרוע הסכם זה ואי עמידה בלוח הזמנים מהווה הפרה 

מכל סעד לו זכאית החברה עפ"י חוק החוזים )תרופות( ו/או סעד אחר המוקנה לה על פי 

 להלן. 19דין ו/או תשלום פיצוי מוסכם כאמור בסעיף 

 

לעיל, ישלם הקבלן  4.1במקרה והקבלן לא ישלים את העבודה עד התאריך הנקוב בס"ק  4.9

עבודה והקבלן לא ישלים  במקרהלחוזה.  19.1כמפורט בסעיף לחברה פיצוי קבוע ומוסכם 

 קבוע פיצוי לחברה ישלם, הזמנים בלוחות המפורטהמועד  עד הנדרשת על פי החוזה 

החברה רשאית לקזז את הסכום הנ"ל מכל סכום המגיע . 19.2 בסעיף כמפורט ומוסכם

 ן.ממנה לקבלן וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית על פי כל די

 של אישורו לקבל מבלי ויופחתו, להם זכאי יהא שהקבלן מהתשלומים ינוכה הפיצוי 

 .הקבלן

 

במידה שהחברה תחליט להגדיל את היקף העבודה ולמסור לקבלן במשך הביצוע שלב  4.10

בהתאמה גם על העבודות הנוספות, בשים יחול ר ויחולו הוראות הסכם זה והתמח  נוסף

ק הזמן הנדרש להשלמתה. אולם, מוסכם בזאת, כי לב להיקף העבודה הנוספת ולפר

החברה תהיה רשאית להפסיק את עבודת הקבלן לאחר גמר שלב כלשהוא ואין היא 

 מחויבת למסור לו את ביצוע העבודות והשלבים הבאים. 

 

להלן, החברה רשאית  להקטין את היקף העבודה ו/או לא  7מבלי לגרוע באמור בסעיף    4.11

 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.עבודות אחרות   בצעל

 

להלן, הקבלן מצהיר ומאשר וידוע לו, כי לצורך ביצוע פיתוח  53מבלי לגרוע באמור בסעיף  4.12

לתאם עימם את לפיכך, מתחייב הקבלן עבודות על ידי אחרים. בצעו תיו  יתכן המתחם

רעה תוך לאפשר למי מהחברות ו/או נציגים לבצע את העבודות ללא כל הפלוחות הזמנים ו

 מתן גישה במועד ביצוע עבודות הקבלן.

הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לביצוע העבודות  

 ע"י החברות.
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 מחיר החוזה/התמורה: .5

בכפוף למילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה תשלם החברה  5.1

המגיעה לו בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לאחר  לקבלן את התמורה

בשיעור של ___________ אחוזים )במילים: ___________ ההנחה שהוצעה על ידו 

במועדים ובתנאים   וע"פ כמויות הביצוע, וזאתאחוזים( לכל מחירי כתב הכמויות, 

ם בכתב הכמויות, לאחר כל המחירים המצוינילהלן. ל 28 -ו  27, 26המפורטים בסעיפים 

 יתווסף מע"מ כדין.הנחת הקבלן, 

 הנקוב הסכוםלמען הסר ספק מובהר כי החברה לא תשלם תמורה אשר תעלה על  

 (.החברה עמלת ת)בהפחת ישראל מקרקעי רשות"י ע שתונפק התקציבית בהרשאה

 

 מהווים את התמורה הסופית בכתב הכמויות מובהר בזאת כי המחירים הנקובים  5.2

והמוחלטת,  יכללו את כל ההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הדרושות לשם ביצוע 

העבודות במלואן, לרבות אך לא רק עלויות החומרים, המוצרים, הציוד, המתקנים, 

האנרגיה, כוח האדם, הבדיקות, שמירה, נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות, ביצוע 

ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, בין כל הסדרי התנועה, וכל יתר הדרוש לקיום ו

 אם פורטו וצוינו באופן מפורש ובין אם לאו.

 
.  הקבלן מוותר על כל זכות, טענה ו/או תביעה כלפי החברה המסתמכת או המתייחסת 5.3

(, ולעניין זה, הקבלן מאשר ומסכים 9למחירים בכתב  הכמויות המצורף להסכם )מסמך 
 חברה על בסיס תחשיב שהוא הכין ובדק בעצמו ובאחריותו.בזה כי הגיש את הצעתו ל

 
.  מבלי לגרוע מהכלליות האמורה לעיל ולמען הסר ספק ו/או בנוסף על כל האמור בהסכם 5.4

זה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי יראו את ביצוע העבודות ככולל את ביצוען המלא של 

ת להלן ויראו את התמורה לביצוען כל הפעילויות ו/או הפעולות ו/או העבודות המפורטו
 כנכללת בתמורה בגין העבודות:

 
. ביצוע העבודות הכרוכות להקמת הפרויקט בשלמותן בהתאם למפרט ולהוראות 5.4.1

 הסכם זה.
 

.  אספקת כל החומרים, חומרי העזר, הכלים, האביזרים, הציוד, המתקנים, 5.4.2
תן ו/או לצורך ביצוען המערכות וכיו"ב הנדרשים לביצוע העבודות בשלמו

 )להלן: "החומרים"( לרבות כל הפחת ו/או הבלאי של הנ"ל.

 
.   תשלום בפועל של כל העלויות, המחירים, השכר, התשלומים וההוצאות 5.4.3

הכרוכות בביצוע הפרויקט וכל האמור לעיל, וכל יתר ההוצאות הכרוכות ו/או 

ין במישרין ובין בעקיפין המתחייבות ו/או הקשורות בכך, או הנובעות מכך, ב
לרבות הוצאות סימון ומדידה, הוצאות בגין דרכי גישה לאתר ובתוכו , 

 הוצאות פיקוח הרשויות לסוגן וכל הוצאה אחרת.
 

.  קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים כחוק ו/או המתחייבים מכוח 5.4.4
 .ההסכם בקשר לביצוע הפרויקט )לא כולל היתר הבנייה בעצמו(

 
.  תשלום כל האגרות, ההיטלים, המיסים, מסי קניה, מע"מ, מכס וכיו"ב בקשר 5.4.5

 לכול האמור לעיל.
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.  כל ההוצאות הכלליות, ישירות ועקיפות, הוצאות תקורה כללית ו/או תקורת 5.4.6
 אתר, הוצאות המימון, הפרמיות וההקצבות לביטוחים, לאחריות ולסיכונים.

 

 ערבות ביצוע: .6

התחייבויותיו על פי החוזה ימסור הקבלן למזמין, במועד חתימת החוזה, להבטחת  6.1

שנקב הקבלן בהצעת המחיר, התמורה  מערך 10%בגובה ערבות  ביצוע בנקאית 

. הערבות תהיה בהתאם לנוסח המופיע תשומות הבניהמע"מ, צמוד למדד בתוספת 

מוד בתוקף ותע .. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותניתלהסכם 3בנספח מס' 

לקבלת ערבות עד חודשים ובכל מקרה תעמוד בתוקף  16-לתקופה שלא תפחת מ

וקבלת תעודת השלמה ואישור היעדר  החשבון הסופימועד אישור הבדק לאחר 

  .תביעות
 

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת. היה  6.2

לפני מועד פקיעת הערבות או  מיםי)שבעה(  7והמציע לא יענה לדרישה זו לפחות 

 .במועד אחר שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי

 

מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות ו/או חידושן, תחולנה על הקבלן  6.3
 בלבד.

הערבויות תשמש כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. מבלי לגרוע  6.4
 ליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של:מכל

כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי    6.4.1
 מילוי של תנאי כלשהו מתנאי החוזה.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא    6.4.2
 זה זה.או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חו

 כל סכום אשר שולם לקבלן ביתר, לרבות במסגרת תשלומי הביניים.   6.4.3

בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה, בפעם  6.5
אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור.

ימים  7צתה, מתחייב הקבלן להשלים, בתוך בכל מקרה של מימוש ערבות, כולה או מק 6.6
 ממועד מימוש הערבות, את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.

אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות  6.7
המזמין כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי 

 זה.חוזה 

 היקף הזמנת עבודה:  .7

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את היקף  7.1

אצל ספקים ו/או אשר יוגדרו על ידי החברה עבודות ביצוע ולהזמין  החוזה  כל 
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ובלבד  החוזה  היקףמערך  50%, עד להיקף של או לבטל את ביצועם קבלנים אחרים

 .מראש ימים  7ודעה בת שתינתן לקבלן על כך ה

 

החברה תהא זכאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  בכל שלב משלבי  7.2

עבודה להודיע לקבלן על הקטנת היקף  העבודות ו/או מסירת חלקים ההביצוע של 

מהם לצד ג' ובמקרה זה הקבלן יהא זכאי אך ורק לשכר החוזה המגיע לו לפי כתב 

ביחס לשלב בו הופסקה עבודתו, ו ,העבודהם בין הצדדים להחוזה החתוהכמויות של 

והקבלן מצהיר ומתחייב שלא יהא זכאי ולא ידרוש פיצוי בגין אי מסירה לביצוע של 

                                                                                                                           כל השלבים.                                                                                                                   

 

לחברה שמורה הזכות הבלעדית להקטין ו/או להגדיל ו/או ביטול סעיפים המפורטים  7.3

א תהא בכתב הכמויות של כל הזמנת עבודה והכל עפ"י שיקול דעת הבלעדי ולקבלן ל

טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל קשר להקטנה ו/או הגדלה ו/או ביטול סעיפים 

 בכתב הכמויות ולא יזכה את הקבלן בפיצוי מכל סוג ומין שהם. 

 

הקבלן מתחייב לרכז את כל החומר העודף במידה שקיים לפי תכניות המדידה בפועל   7.4

 באזור כפי שיורה לו המפקח על העבודות. 

 

 מוחלט על הקבלן או מי מטעמו להוציא חומר מהאתר.חל איסור  7.5

 

 : עדיפות בין המסמכים .8

משמעות ו/או פירוש שונה בין -התאמה ו/או דו-מצא סתירה ו/או איי.  בכל מקרה שת8.1
התיאורים דרישות במסמכים השונים, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח, אשר 

ת המנהל תהיה סופית ומכרעת יעבור להחלטת המנהל את ההוראה המחייבת. החלט
 ותחייב את  הקבלן. 

 
מובהר ומוסכם בין הצדדים כי אין עדיפות בין המסמכים השונים המרכיבים את  .8.2

המפרט כהגדרתו בהסכם זה ו/או בין המסמכים המצורפים להסכם ו/או שהיו חלק 
זה את זה וכולם ביחד מחייבים את  ימים בלתי נפרד מהמכרז. מסמכים אלו משל

 לן.הקב

 

לעיל בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין  8.2 -8.1.   מבלי לגרוע באמור בסעיפים 8.3
הוראות הסכם זה לבין עצמם ובין כל מסמך אחר, ההוראה ו/או הדרישה המחמירה 

והגורפת יותר הן אלו שייקבעו ויחייבו את הקבלן. הקבלן מסכים בחתימתו על חוזה 
אחרון שיכריע איזה מבין ההוראות תחייבנה. החלטת זה כי המנהל יהיה הגורם ה
 המנהל תהא סופית ומכרעת. 

                                                                                      
                                           

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל:  .9

התאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלט של המנהל וימלא לצורך הקבלן יבצע את העבודה ב
זה אחרי כל הוראותיו של המנהל והמפקח בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות  

 בחוזה. אי ציות להוראה מהוראות המנהל והמפקח יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 
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 : השגחה מטעם הקבלן ויומני עבודה .10

המוסמך יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך כוחו -הקבלן או בא 10.1

כוחו מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון -ביצועה של העבודה. מינוי בא
אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל  

המוסמך של הקבלן  זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל והמפקח, דין בא כוחו
 כדין הקבלן. 

 
הקבלן מתחייב לנהל יומני עבודה ולרשום בהם מידי יום ביומו כל דבר הקשור או כרוך  10.2

בביצוע העבודות על פי תנאי חוזה זה, לרבות הערות, הוראות החלטות המפקח, מזג 
אוויר, עבודות שבוצעו, מס' עובדים, שם מנהל ואירועים  מיוחדים שגרמו לעיכוב  

עבודה, סגר בשטחים וכיוצ"ב. רישומים ביומן שאושרו ע"י המפקח והקבלן, ישמשו ב
כראיה בן הצדדים על העובדות הכוללות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה 

 לדרישת כל תשלום על פי חוזה. 
 

הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך  10.3
 ביצוע המבנה. 

 
 100%מערכת טלוויזיה במעגל סגור בעלת כיסוי  על חשבונוהקבלן יתכנן, יספק ויתקין  10.4

מתניידות( )כולל שליטה  2קבועות ו  6מצלמות)  8משטח האתר, כולל מינימום 

, מיגון  IRמרחוק( בעלות רוזולוציה ברמה גבוהה )ניתן לקריאת מס' רכב(, תאורת 
קווי לכל נייד שיקבע המנהל, שרת הקלטות  אנטי וונדאלי,  יכולת שידור בסלולר או

דרך האינטרנט, חבילת גלישת אינטרנט לכל משך הפרויקט, שרת הקלטות לצפייה 
מרוחקת דרך רשת האינטרנט,תוכנת הקלטה וצפייה אוניברסאלי,  כולל לחיבור 

או במשרדי החכ"ל כולל זיכרון ככל שיידרש , המערכת \למחשב שימוקם במוקד ו
יומיות בכמות שיקבע המזמין, הקבלן מתחייב לאפשר גישה מרוחקת  תספק תמונות

 לטכנאי מטעם המזמין.
 

 2.5כמו כן, הקבלן יגדר על חשבונו את כל שטח הפרויקט ע"י גדר איסכורית בגובה  10.5
 כולל ביצוע שערים בכל המקומות הנדרשים.

 

 : אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .11

ה ובין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או בין קבלני מובהר בזה כי אין ולא יהיו בין החבר 11.1
המשנה ו/או מי מעובדיהם, יחסי עובד ומעביד ועל חוזה זה יחול חוק חוזה קבלנות 

 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל.  1974 –תשמ"ד 
 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  11.2
בחוזה, לעבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רישיון  העבודה תוך המועד הקבוע לכך

או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר 
כאמור, לפי העניין, וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו 
או המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח 

בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה. 
הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראו אותה כאילו נמסרה 

 לקבלן. 

 
הקבלן מתחייב למלא את כל דרישות הדין בכל הנוגע וקשור בהעסקת עובדים לרבות   11.3

 ים וכיוצ"ב. תשלום, שכר עבודה, תנאים סוציאלי
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לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי  11.4
העבודה ו/או עובדי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או כל אדם אחר מטעם הקבלן אם 

 לתפקיד.  ימים לדעת המפקח  אין הם מתא

 

או  או מבצע צבאיקשיים בגיוס כוח אדם לרבות שביתות ו/או סגר כללי או חלקי  11.5
 לא יהוו עילה לדחיית גמר ביצוע העבודה ומסירתה במועד. מלחמה 

 

בכל מקרה בו יעסיק הקבלן עובדים זרים, מתחייב הקבלן לעמוד בכל דרישות לשכת  11.6
התעסוקה, משרד הפנים ובכל דרישות הדין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים זרים 

 בעלי רישיון עבודה בישראל. 
 

תנאים הסוציאליים, למגוריהם, למחייתם ולרכוש להם הקבלן ידאג לכל תנאים ה 11.7
כרטיס טיסה חזרה. במידה ומכל סיבה שהיא תחויב החברה בתשלום ו/או הוטל 

 קנס מכל סוג ומין שהוא מתחייב הקבלן לשפות את החברה במלוא הסכום. 
     

 : אספקה ציוד, מתקנים וחומרים .12

המתקנים, החומרים והדברים  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, .12.1
 האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה  .12.2
 היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 

 : חומרים וציוד שיסופקו באתר העבודה .13

טרת ביצוע העבודה והשלמתה, כל החומרים שיובאו ע"י הקבלן למקום העבודה למ 13.1
לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים 

להיות חלק מן העבודה וכן מבנים ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן במקום העבודה 
 למטרת ביצוע העבודה יועברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות החברה.

הווה עילה לדרישת תשלום )ניתן להגיש חשבון רק אספקת החומרים לאתר, לא ת
והכל  –בגין השלמת העבודה הדרושה להתקנת הרכיבים שיסופקו ע"י הקבלן 

 -לשביעות רצון המזמין(.

 

למען הסר ספר מובהר ומודגש בזאת, כי אין באמור כדי להטיל על החברה אחריות  13.2
, לחומרים ואין באמור מכל סוג ומין שהם בקשר לגניבה ו/או נזק שיקרה, אם יקרה

 .  1984 -לחוק חוזה קבלנות התשל"ד  6כדי לגרוע הוראות סעיף 
 

 -חומרים וציוד שהובאו ע"י הקבלן למקום העבודה כאמור למטרת ביצוע העבודה 13.3
אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. עם קבלת 

יא ממקום העבודה את הציוד האישור בדבר השלמת העבודה, רשאי הקבלן להוצ
 והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבנייה. 

 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם  13.4
רשאית  54לצורך ביצוע החוזה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  

סעיף וזכות השימוש של הקבלן  החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו
 כאמור.  54לפי ס"ק זה כפופה לזכויות החברה עפ"י סעיף  

 

 טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודה:  .14
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הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,  14.1
 בתוכניות ובכתב הכמויות ובכמויות מספיקות. 

 

יתאימו  -התקנים הישראלי  חומרים שלגביהם קיימם תקנים מטעם מכון 14.2
 בתכונותיהם לתקנים האמורים ויישאו תו תקן. 

 

יתאימו בתכונותיהם למפרטים  -חומרים שלגביהם קיים מפרט מכון התקנים  14.3
 האמורים. 

 
הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו  14.4

 כשרים לתפקידם ע"י המפקח. 

 

אם לאמור במפרט המיוחד, בתקנים ובמפרטי מכון איכות הביצוע תהיה בהת 14.5
 התקנים. 

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים  14.6
אדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע -והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כוח

בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת המעבדה, הכול 
 שיורה המפקח. כפי 

תקשר עם מעבדה מוסמכת. דמי הבדיקות והדגימות י קבלןמובהר בזאת, כי ה 14.7
עריכת בדיקות המעבדה תהא בהתאם למפרט הטכני, ובנוסף יחולו על הקבלן. 

נתונה לשיקול דעתו של מנהל. הקבלן יתקשר אך ורק עם מעבדה הנכללת ברשימת 
 המעבדות המוסמכות המופיעה באתר משרד הכלכלה.

 

 : בדיקות חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים .15

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודות שנועד  15.1

 להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח. 
 

הושלמו חלק מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים, יודיע הקבלן למפקח  15.2
בלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, בכל דרך בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והק

 שבה יבחר, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 

 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות  15.3
המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו 

. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק זה רשאי המפקח של המפקח
להורות לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן 

 להחזירו לתיקונו, והכול על חשבונו של הקבלן. 

 

 סימון:  .16

לפני שיתחיל בביצוע העבודות  הקבלן יבדוק  את הגבהים בקרקע, המידות  16.1
 בתוכניות ובהוראות בכתב של המפקח. והמימדים שנקבעו 

 

החכ"ל תבצע על חשבונה  מסירת פוליגונים  ותמסור את הסימון לקבלן. על הקבלן  16.2
לשמור את הסימונים הנ"ל, לחדש אותם מפעם ופעם ככול שיידרש לצורך בדיקות 
וביצוע העבודות, לבצע כל הסימונים הנוספים בשטחי העבודה לרבות סימון 

של כל חלקי העבודות בהתאם לתוכניות ולהוראות בכתב  הגבהים, הממדים
 מהמפקח ויישא באחריות גמורה לדיוק סימונם ובעלותם. 
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יובהר, כי לאחר סימון ע"י החכ"ל אחראי הקבלן באחריות מוחלטת וגמורה, לאבטח  16.3
את הסימון באופן שלא יינזק ו/או ייפגע )להלן:"הנזק"(. בכל מקרה בו ייגרם נזק 

ייב הקבלן על חשבונו ובאחריותו ולסמן את המגרש כפי שהיו אלמלא לסימון מתח
 הנזק. 

 
אין בסימון ע"י החכ"ל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לעבודות הסימון.    16.4

אף אם נבדקו ע"י המפקח, יהא   -דיוק באחד או יותר הסימונים -נמצאו שגיאה או אי
ת שנעשו כבר מתוך אי דיוק או שגיאה הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודו

 כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המפקח. 
 

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון  16.5
והסימונים אחרים, שנקבעו לצורך ביצוע העבודות, ובמקרים של סילוקם ממקומם, 

הם יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם באופן מיידי על פגיעה בהם או שינוי ב
 חשבונו והוצאותיו. 

 

 : סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .17

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  17.1

על סילוק חומרים מכל סוג ומין מאתר העבודות, שלדעת המפקח אינם  17.1.1
 ת זמן אשר תצוין בהוראה. לייעודם, בתוך תקופ מתאימים

לייעודם במקום החומרים  מתאימים על הבאת חומרים תקינים ו 17.1.2
                                             דלעיל.                                                                                                                        17.1.1האמורים בסעיף 

על סילוקו, הריסתו, והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות  שהוקם  17.1.3
, או במלאכה בלתי מתאימה או מתאימים ע"י שימוש בחומרים בלתי 

בניגוד לתנאי החוזה, לרבות עבודות כאמור אשר לדעת  המפקח אינו 

 ניתנות לתיקון. 

נוי רצוף של אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע פי 17.1.4
 פסולת מאתר העבודה לאתר סילוק פסולת מורשה.

הקבלן מתחייב שלא לקבור פסולת באתר ולפנות את כל הפסולת מהאתר לאתר  17.2
מאושר לסילוק פסולת מחוץ לגבולות השיפוט של העיר אשקלון כולל תשלום אגרות 

 למטמנה.

בלן לקיים לעיל וחובתו של הק 17.1הסמכויות הנתונות למפקח לפי סעיף קטן  17.3
ההוראות האמורות, תהיינה בתוקף על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל 

 תשלום  ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

לסעיף זה, תהיה החכ"ל   17.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  17.4
וכות בביצוע רשאית לבצע על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכר

ההוראה.  החכ"ל תהא  רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן 
 שהוא וכן יהא  רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 : מתן ארכה או קיצור המועד להשלמת העבודה .18

נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא  
רשאי הקבלן לבקש -תה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב היי

 ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את משך הארכה בתנאי כי: 
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יום מיום  15הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר   18.1
 תום התנאים שגרמו לעיכוב העבודה. 

א ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה  הקבלן יהא חייב להבי 18.2
 התנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. 

סגר בשטחים או מניעה מיבוא פועלים זרים, מכל סיבה שהיא, לא יהוו כוח עליון או   18.3
 תנאים אחרים או מיוחדים לעניין זה, והקבלן לא יהיה רשאי לבקש ארכה. 

קבע כי הקבלן יהיה זכאי לארכה עפ"י סעיף זה. לא יהיה זכאי  במידה והמנהל 18.4
הקבלן לתשלומי הפרשי הצמדה, ניהול מתמשך או כל תשלום או פיצוי אחר בגין 

 תקופת הארכה. 
 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים:  .19

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה לכל הזמנה תוך התקופה הנקובה בחוזה  19.1

או בקיצורה כאמור  עם הארכת תקופת הביצוע שניתנה על ידי המנהלשב ובהתח
ליום עבודה קלנדרי  ₪ 40,000 בשווי של בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ו

בתוספת מע"מ כחוק, לכל יום של איחור החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודה 
. סכום הפיצויים סופיבפועל ומסירתה למזמין ו/או המשתמש ה ועד מועד השלמתה

לחוזה ויוגדל בשיעור עליית המדד עד  30המוסכמים יהיה צמוד למדד מוגדר בסעיף  
יום יהווה הדבר הפרה יסודית של  30 -לחודש שבו נסתיימה העבודה. איחור מעבר ל

 תהא סיבת האיחור אשר תהא. והסכם זה, 

 

ה תפורט כל עבודה במסגרת לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט שהקבלן ימסור לחבר 19.2
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה בדיספלינה ויקבעו לוחות זמנים לביצועם, 

ובהתחשב הארכתה או  לוחות הזמניםתוך התקופה הנקובה בדיספלינה לכל 
 ₪ 40,000בקיצורה כאמור בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ומוערך בסך 

וק, לכל יום של איחור החל מן המועד שנקבע ליום עבודה קלנדרי בתוספת מע"מ כח
סכום  (.32) עמוד  4ני הדרך שבסעיף מס' בהעבודות המוגדרות באלהשלמת 

לחוזה ויוגדל בשיעור עליית  30הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד מוגדר בסעיף  
יום יהווה הדבר הפרה  30 -המדד עד לחודש שבו נסתיימה העבודה. איחור מעבר ל

 ת של הסכם זה, תהא סיבת האיחור אשר תהא.יסודי

 

מכל  19.2וכן  19.1  הפיצויים האמורים בס"ק  מיהחברה תהיה רשאית לקזז את סכו 19.3
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, 
לרבות חלוט הערבות תשלום הפיצויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן 

 בותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. מהתחיי
 

 : הפסקת העבודה .20

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או חלקה, לזמן מסוים לפי הוראה בכתב של  20.1
המפקח או לצמיתות לפי הוראה מראש ובכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים 

המנהל הודעה בכתב על  ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י
 חודשים ברציפות.  6כך. הפסקת עבודה לזמן מסוים לא תעלה על  

 
ינקוט הקבלן באמצעים  20.1הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי ס"ק  20.2

להבטחת אתר העבודה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח כולל שמירה 
 פקח. אנושית במידת הצורך ועפ"י שיקול דעת המ
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הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות  20.3
יחולו על הקבלן בלבד. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש  20.1המנהל כאמור בס"ק 

תשלום הוצאות כנ"ל והן יהיו כלולות במחיר החוזה. אפשרות של הפסקת עבודה 

זה והקבלן מצהיר כי לקח זאת יזומה כזאת על ידי החברה הינה תנאי עיקרי בהסכם 
 בחשבון מכלול שיקוליו. 

 
תחולנה ההוצאות שנגרמו  -נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן  20.4

לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן. זאת מבלי לגרוע 
 מזכותה של החברה לנקוט באמצעים ולתבוע כל סעד אחר על פי כל דין. 

 
הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שהקבלן קיבל הוראות  20.5

לחוזה והקבלן כבר החל בביצוע העבודה בפועל,  4בדבר התחלת העבודה על פי סעיף  
יום מהתאריך בו  30 תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה שביצועה הופסק, תוך

 ניתנה לקבלן הודעת ההפסקה כאמור. 

ישולם לקבלן סכום המגיע עבור ביצוע העבודות  -דלעיל  20.5בס"ק  במקרה האמור 20.6

 על פי המדידות בפועל וסכום זה בלבד. 

נגרמה הפסקת ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן, לא  20.7
יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כלשהם, זאת בנוסף לסעדים להם זכאית החברה 

 על פי כל דין, לרבות חלוט ערבות. על פי חוזה זה ו/או 

 : תעודת השלמה לעבודה .21

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב.  כל עבודה שתימסר לקבלן על ידי החברהבסיום ביצוע  
 מויום מיום קבלת ההודעה וישלי 15בבדיקת העבודה תוך   ועם נציגי הרשויות יחל מנהלה

את העבודה מתאימה לתנאי נהל בה. מצא המ ויום מיום שהתחיל 30את הבדיקה תוך  
החוזה ומתאימה לדרישותיו, ייתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה. לא נמצאה 

לקבלן רשימת תיקונים הדרושים לדעת  נהלהעבודה ראויה למתן תעודת השלמה ימסור המ

רשאי להזמין נהל . המנהלוהקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המ נהלהמ
 י כל רשות שהיא ו/או כל אדם לבדיקת העבודה. נציג

, ועל ידי כל מנהלבתום ביצוע התיקונים תיערך מסירה סופית של העבודות וקבלתן על ידי ה
רשות שהחברה תזמין לבדיקת העבודות. להסרת הספק, מסירה סופית פירושה כי העבודה 

העתק תעודת  נתקבלה ע"י העירייה או רשות מתאימה אחרת במסמך מאושר וחתום.
 השלמה מצ"ב כנספח ה'.

 באחריות הקבלן לוודא קבלת תעודת השלמה לכל עבודה.
 

 : בדק, אחריות  ותיקונים .22

חודשים  12 ההיתותקופת האחריות חודשים  24תהיה לצורך החוזה, תקופת הבדק  22.1

יחל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה  מניין תקופת הבדק מתום תקופת הבדק.
. בכל מקרה של נזק ו/או קלקול לעבודות שיתגלו במהלך תקופת 21בהתאם לסעיף 

חודשים נוספים ממועד תיקון הנזק ו/או  12הבדק, תוארך תקופת הבדק לגביו למשך 
 הקלקול.  

התאמה אשר לדעת -נתגלתה בעבודה תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי 22.2
ים, יחויב הקבלן המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומ

לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המפקח ולשביעות 
רצונו ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן במכתב לא יאוחר מיום תום תקופת 

 הבדק. 
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חודשים מיום קבלת תעודת הגמר, תיערך בדיקת העבודה בהשתתפות  24לפני תום  22.3
מין לבדיקה נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם. הקבלן והמפקח אשר רשאי להז

 דלעיל.  22.1הקבלן יהיה חייב לפעול על פי הנחיות המפקח כאמור בס"ק  

או  40-33דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיפים   22.3  -ו 22.2אין באמור בס"ק   22.4
 מאחריות הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

לעיל תחולנה על  22.3  -ו 22.2יבות הקבלן לפי ס"ק  ההוצאות הכרוכות במילוי התחי 22.5
 הקבלן. 

 

 : אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק .23

אחר גמר תקופת הבדק לשנים  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלתה פגם בעבודה תוך   
הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל 

שבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים הכרוך בו על ח
 לחברה. 

 אי מילוי התחייבות הקבלן:  .24

מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה, אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו רשאית  
החברה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בלא מתן כל 

תראה ו/או ארכה נוספת ולגבות או לנכות את ההוצאות שיהיו כרוכות בכך בתוספת של % ה
, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל של המזמין/החברה שבו כהוצאות משרדיות וניהוליותושיח 15

זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לפי בחירתה, לרבות 
 חלוט ערבויות הקבלן. 

  :ים בעבודותשינוי .25

לעיל ובנוסף להם מובהר  7מבלי לגרוע באמור בהוראות הסכם זה ובפרט בסעיף  25.1

ומוסכם, כי המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה ע"י ביטול או הוספת 
סעיף שלם בכתב הכמויות, פרק או תת פרק שלם לרבות ו/או לבטל מכלול שלם של 

 עבודות.  

לעיל  תיקרא פקודת שינויים ותימסר  25.1בעבודה לפי ס"ק   הוראת המנהל על שינוי 25.2
 לידי הקבלן בכתב. 

פקודת השינוי תתייחס לביצוע עבודות נוספות ו/או עבודות שינויים, כמוגדר בסעיף  25.3
 להלן, ואלו בלבד. 26

 : קביעת ערך השינויים: עבודות חריגות, עבודות נוספות ועבודות שינויים .26

נוי שבוצע בהתאם לפקודת שינוים ייקבע מראש ובכתב לפי מחירי  .   ערכו של כל שי26.1

היחידות הנקובים במחירון. לא נקבעו במחירון מחירי היחידות הדרושים  לקביעת 

מחירון משב"ש )  ערכו של השינוי, ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים לפי

"מאגר   או"י " על ידי המנהל, "מחירון נת שיקבע 15%של  הנחהוב( 2019דצמבר 

מחירי בנייה ותשתיות של דקל" בהוצאה של אותו חודש בו נדרש השינוי, ללא 

למחירים המסומנים במחירון הנ"ל כמחירי קבלן משנה,  ראשי ןתוספת רווח קבל

 . לעיל המפורטים ניםממחיר היחידה המופיע במחירו 15%ובהנחה של 

למחיר הסעיף החוזי החדש.  הסעיף החריג יצורף למחירון והמחיר כאמור ייהפך

 לפילא נמצא תיאור הסעיף החריג במאגר המחירים כאמור יקבע ערכו של  השינוי 

על ידי  %6 –בצירוף הצעות מחיר בתוספת רווח קבלן לא יותר מ  מחיר ניתוח
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של השינוי מחמת  והקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועוהמנהל עפ"י שיקול דעתו, 

 י ו/או אי הסכמתו עם קביעת המנהל. אי קביעת ערכו של השינו

(  לעיל, אם קבע המנהל, ביזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן 26.1על אף האמור בס"ק )   26.2

שמחיר היחידה הנקוב במחירון  אינו מתקבל על הדעת יראו את מחיר היחידה  לצורך 

מחיר  קביעת ערכם של השינויים כאילו אינו נקוב במחירון  והמנהל הוא שיקבע את

 היחידה על פי שיקול דעתו. 

. עבודות נוספות מוגדרות עבודות נוספות.   המזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע 26.3

כעבודות שאין להם ביטוי באף אחד מהמסמכים המרכיבים את "המפרט" כהגדרתו 

, ועל לעיל, ובלבד שהדרישה לביצוע עבודה נוספת תרשם ביומן העבודה ע"י המפקח

 .שור בכתב מהמנהלבסיס אי

עבודות שינויים  מוגדרות  עבודות שינויים.המזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע  .  26.4

כשינוי סטנדרט לגבי מוצר או מלאכה המוגדרים "במפרט". החברה רשאית להוסיף 

ולשפר הרמה של מוצר או מלאכה המוגדרת במפרט ו/או להפחית ברמה של מוצר או 

 תכנו שינויי מחיר בשני הכיוונים: לתוספת ו/או להפחתה.מלאכה אחרים, כך שיי

ערכן של העבודות הנוספות ושל העבודות השינויים המוגדרות לעיל ייקבע כפי     26.5

 (.8: מוקדמות של המפרט המיוחד )מסמך 00בפרק  00.34-ו 00.33שמפורט בסעיפים 

 

ה כל שהיא של היקף מובהר בזאת כי המזמין רשאי להורות על הגדלה או הקטנ 26.6

החוזה. הוראת המזמין על שינוי המבנה תיקרא פקודת שינוי ותינתן לקבלן בכתב 

  וכשהיא חתומה על ידי המזמין. פקודת שינויים תחייב את הקבלן. 

מהכמות המצוינת  50%הגדלת כמויות בסעיף אשר נמצא בכתב הכמויות מעל  

הגיש בקשה לדיון במחיר היחידה, בסעיף, לא יהיה בשינוי זה משום עילה לקבלן ל

. בכל מקרה שינוי בכמויות למעלה או 50%כנ"ל במקרה של הקטנת הכמויות ב 

 למטה מעל הכמות המצוינת באומדן מחיר היחידה לא ייפתח לדיון.

 

 : מדידת כמויות .27

מדידה:  המחיר הסופי ל.  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם 27.1

שיאושרו על ידי  עו  בהתאם לביצוע בפועל ועל סמך חישובי  הכמויותוהתמורה  יקב

 המפקח ומנהל בכתב וכן אישור בקרת רמ"י .

 

 .   אי לכך, מוסכם בין הצדדים שהכמויות לביצוע העבודות תהיינה למדידה.27.2

 

למען הסר כל ספק, מוסכם, מובהר ומוצהר בין הצדדים כי הכמויות הרשומות בכתב  .27.3

יצורף לכל הזמנת עבודה  הינן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש הכמויות ש

לקבלן במלאכת בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. בדיקת 

הכמויות וחישובן המדויק תעשה על ידי הקבלן המציע ובאחריותו המלאה על בסיס 

מין וסוג עקב טעויות, ביצוע בפועל. לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל 

 התאמות שיתגלו בכתב הכמויות.-חוסרים ו/או אי
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קבלן הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י ה .27.4

, בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי  מודד מטעם המזמיןו

למפקח אשר יעבירם לאישור הכמויות. חישובי הכמויות יוגשו ע"י הקבלן ויועברו  

, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או לאחר בדיקתו המנהל

 ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה ע"י המפקח והקבלן. 

 

אישור המנהל הוא הקובע וכל אישור שיוצא מהמפקח לא יחייב את החברה. 

 באחריות הקבלן לקבל בכתב את אישור המנהל. 

שיוגש חשבון בגין חריגה מכמויות החוזה,  ככל :החוזה כמויותמ חריגה .27.4.1

 :הבאים המסמכיםיוגשו בצמוד לחשבון גם 

מזמין העבודה שיינתן לקבלן לפני ביצוע החריגה מהכמות  אישור .א

 "(.מראש אישורלתשלום בגין החריגה )להלן: " כתנאיהחוזית וזאת 

מזמין  מקובל על שיהא מוסמך מודד"י ע שתבוצעמדידה  תצורף .ב

 העבודה.

עבודות נוספות / שיוגש חשבון בגין  ככל :"חריגים" בגין חשבון הגשת .27.4.2

 גם לחשבון בצמוד יוגשוהכמויות,  בכתבשלא הוגדרו מראש  רכיבים

 :הבאים המסמכים

 מהכמות החריגה ביצוע לפני לקבלן שיינתן העבודה מזמין אישור .ג

 "(.מראש שוראי)להלן: " החריגה בגין לתשלום כתנאי וזאת החוזית

, או 15%משב"ש מינוס  מחירות על מבוסס שיהיה מחיר ניתוח .ד

 . וללא תוספות לקבלן ראשי 15%דקל מינוס  ןבהיעדרו מחירו

 מזמין על מקובל שיהא מוסמך מודד"י ע שתבוצע מדידה תצורף .ה

 .העבודה

 

לפני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על   .27.5

כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או  

לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות  

אדם הדרוש לביצוע המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח  -הדרושות, לספק את כוח

 את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 

 

או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח  לא נכח הקבלן .27.6

או  בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם. במקרה זה יראו את המדידות שהוכנו ע"י 

 המפקח כמדידות נכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. 

 

 : תשלומי ביניים .28

בלן למפקח חשבון חלקי מצטבר לתשלום של כל חודש  ימציא הק 25-עד היום ה.    28.1

במהלך החודש האמור,  פקחבהתאם לכמויות הביצוע בפועל שנמדדו ואושרו ע"י המ

, לרבות עבודות שבוצעו על פי הוראות שינויים. לחשבון יש לצרף צילום יומני עבודה

 חישוב כמויות הכולל תוכניות עדות ולוח זמנים מעודכן לשביעות המפקח.
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את החשבון כשהוא מחולק לפי סעיפי המחירון. הקבלן יהיה אחראי  הקבלן יגיש 

להתחבר למערכת הממוחשבת שתגדיר לו החברה ויגיש באמצעותה חשבונות כאמור 

לעיל, זאת במקביל להגשת חשבון זהה לבדיקת המפקח הכולל חישובי כמויות 

 הנדרשים לבדיקת החשבון.

 

לאישור המנהל. מובהר בזאת, כי אישור המנהל .    המפקח יבדוק את החשבון ויעבירו 28.2

וכל אישור של המפקח לא יחייב את החברה בתשלום  מחייבלתשלום הוא האישור ה

 החשבון, אלא אם התקבל האישור של המנהל. 

יובהר ויודגש כי כל תשלום מותנה בקבלת הכספים מרשות מקרקעי ישראל  

ימי עבודה  5ם המאושר תוך ובהעברתם  לחברה. החברה תעביר לקבלן את התשלו

 ממועד קבלת התשלום המאושר בחשבונה.

 

המאושר עפ"י העבודות שבוצעו בפועל בהתאם לאבני דרך החודשי ) חלקי( .     מהחשבון 28.3

)להלן: "דמי עיכבון"(, והיתרה תשולם לקבלן  10%כאמור, יעוכב בידי החברה 

ובלבד שהתשלום  לאישור המנהליום מחודש ביצוע בכפוף  60בתנאים של שוטף ועוד 

 של עיכוב כי בזה מובהר )להלן:"מועד התשלום"(. מאת רמ"י  התקבל בידי החברה 

 .כהפרה ייחשב לא ימים 30 עד

 

ו מכל הסכומים שהחברה תשלם לקבלן לרבות כ.    למען הסר כל ספק, דמי עיכבון ינו28.4

 העבודות החוזיות, העבודות הנוספות ועבודות השינויים.

העיכבון יהווה בטוחה לביצוע והשלמת מלוא העבודות ותיקון כל הליקויים כנדרש  

על פי ההסכם. הכספים שיוחזקו כעכבונות ישוחררו עם מילוי מלוא דרישות המזמין 

 לביצוע העבודות לרבות תיקון מלוא הליקויים לשביעות רצון המזמין.

 

ושרו על ידי המנהל, יוגשו לתשלום חשבונות בגין עבודות נוספות, שינויים וכיוצ"ב שא 28.5

תוספת או השינוי או מיום ה לביצועיום מיום דרישת המנהל  60-לא יאוחר מ

מודגש: בצמוד לחשבון, יוצג גם האישור שניתן מראש לביצוע ביצועם, לפי המוקדם. 

 העבודה החריגה. אישור זה יועבר לרמ"י לצורך אישור החשבון.

יום בהן הוא נתבע  14ניתנת לקבלן תקופה בת מיום כניסת צו העבודה לתוקף  28.5.1

ו/או נדרש לבחון את כל תוכניות הביצוע ולהעיר הערותיו לתכנון. לאחר מועד 

זה לא תתקבל שום דרישה מהקבלן לעבודה נוספת ו/או פיצוי בגין שינויים, אי 

 התאמות וכיו"ב, והכל על חשבון הקבלן.

 

התשלום מעבר לתנאי התשלום הקבועים בסעיף  .    בכל מקרה בו תאחר החברה בביצוע28.6

 .2017 -יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"זלעיל,  28.3

 
.    הקבלן מצהיר ומאשר, כי תשלום הריבית יהווה פיצוי בגין האיחור וזו תהא תרופתו 28.7

היחידה של הקבלן והוא מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 ביעה.ת
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אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו יחזירם לחברה מיד עם דרישתה   28.8

הראשונה, ובתוספת ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד 

 לתשלום בפועל. 

, 28.1בתנאי התשלום הינו בכפוף למסירת חשבון הכולל את כל הנדרש בסעיף  עמידה 28.9

ן לא יוגש  בצורה תקינה, מועד התשלום ידחה בהתאם לתאריך במידה והחשבו

מסירת חשבון תקין, והספירה של תנאי התשלום תחל רק ממועד הגשת חשבון תקין 

 ולאחר הגשת השלמות הנדרשות על ידי המפקח, הבקר והמנהל.

 

 חשבון סופי: .29

ל ידי , וקבלתה עיום ממועד מסירת הודעת הקבלן על סיום ביצוע העבודות 30תוך  29.1
, הקבלן יגיש חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה החברה

 לעיל.   28ישולם במועדי ותנאי התשלום הקבועים בסעיף 

 

תשלום החשבון הסופי לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי  29.2
תה שעה ולכל סכום אחר ששולם לקבלן עד או 28הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 

ע"ח שכר החוזה ובניכוי כל סכום המגיע לחברה על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין 
 החברה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת. 

 
על חיסול כל  כתב קבלה וסילוק,כתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על  29.3

 וכן ימציא לחברה ערבות טיב בנקאית בנוסח ,תעודת השלמהימסור  תביעותיו,
. ערבות המאושר מהחשבון הסופי 5% -בסכום השווה ל להסכם 4כנספח מס' המצ"ב 

 הטיב תהיה בתוקף למשך תקופת הבדק.

תעודת מסירה המעידה על מסירת העבודה לגורמים  לחשבון בצמוד תימסר, בנוסף
 .המלאה רצונם לשביעות נעשה ושהמסירההמוסמכים בעיריית אשקלון 

תמורה לקבלן מתחייב הקבלן להמציא לחברה ערבות היה ובמועד האמור שולמה ה 29.4

 טיב להבטחת טיב ואיכות ביצוע העבודות בסכום הנקוב לעיל. 
 

במועד זה תשיב החברה לקבלן את דמי העיכבון אשר קוזזו מהחשבונות המאושרים  29.5
לקבלן, כולו או חלקו, וכל זאת בכפוף למסירת ערבות הטיב וחתימה על כתב קבלה 

 '.2מצ"ב להסכם זה כנספח וסילוק בנוסח ה
 

בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוזה הסופי לקבלן מעבר למועדים הנקובים   29.6
 .2017 -יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"זבחוזה זה, 

 
אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובתוספת  29.7

 ווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל. ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום הי
 

 : תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .30

 בסעיף זה:  30.1
 

מדד תשומות הבניה  כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה  "מדד": .30.1.1
 המרכזית לסטטיסטיקה.

 
)למען  מיום חתימת החוזה 18 -"המדד היסודי": הוא מדד הידוע בחודש ה .30.1.2

": הכוונה למועד החתימה שלאחר הסר ספק, נגדיר את "יום החתימה
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ההכרזה על הזוכה במכרז. אין הכוונה למועד שבו חתם המציע, לקראת 
 3210.הגשת ההצעה( לפי חוזה מדף 

 

מובהר כי עיכובים שיחולו בביצוע העבודה באחריות הקבלן, לא יקנו 
 לקבלן זכות לדרוש תוספת בגין הפרשי מדדים.

 
דש הביצוע אליו מתייחס החשבון "המדד החדש": המדד הידוע בסוף חו .30.1.3

 החלקי של הקבלן. 

 
ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסודי  "שיעור תנודות במדד": .30.1.4

 מחולק במדד היסודי. 
 

למרות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים, החברה לא תשלם לקבלן שינוי בשיעור  30.2
 תנודות המדדים השונים.

 

ה, או במחירי החומרים אשר על מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבוד 30.3
הקבלן  לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות(, לא ישנו את 

 שכר  החוזה. 

 .מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין התייקרויות

 
 

  הוראות כלליות לעניין התמורה ותשלומה: .31

ו/או הסכמה ו/או מוסכם במפורש כי אישור חשבונות חלקיים לא ישמש כהוכחה  31.1
אישור למחירים שאינם מוסכמים בחוזה זה ו/או כהסכמה לקבלת אותו חלק 
העבודות אליו מתייחס החשבון החלקי שאושר כאמור, ו/או כאישור לטיב העבודות 
שבוצעו או לאיכותם של החומרים או הציוד בהם השתמש הקבלן והכל בכפוף 

 ון באופן בלעדי בידי המנהל. להוראות הסכם זה, כאשר האישור לחשבונות נת

 

היטל או ניכוי אחר שהחכ"ל חייבת  ,החכ"ל תנכה מכל תשלום שיגיע לקבלן כל מס 31.2
לנכותו לפי הוראות כל דין וכן תהא זכאית לנכות כל סכום המגיע או שיגיע לחכ"ל 

 מהקבלן בהתאם להוראות חוזה זה. 

 
או בעל פה וכל מסמך החכ"ל והמפקח יהיו רשאים לדרוש מהקבלן כל הסבר בכתב  31.3

רשום או תעודה בקשר עם בדיקת חשבון כלשהו והקבלן ימלא אחרי דרישה כזו ללא 
 דיחוי. 

 

מס ערך מוסף בגין התמורה שתשולם לקבלן בין במסגרת תשלום חלקי ובין החשבון   31.4
הסופי יהיה בשיעור הקבוע בחוק יתווסף לסכום התמורה כנגד חשבונית מס כדין. 

ייבת לשלם סכום כלשהו המגיע לקבלן מכוח חשבון חלקי מאושר החכ"ל לא תהא ח
 ו/או חשבון סופי מאושר באם הקבלן הפר את החוזה וכל עוד לא תוקנה ההפרה. 

 

לחלופין תהיה החכ"ל רשאית, על פי שקול דעתה הבלעדי, לעכב חלק מן התשלומים  31.5
 מגיעים לקבלן בסכום שיקבע המנהל וזאת להבטחת תיקון ההפרה. ה

 

אם יתברר על פי בדיקת המפקח כי הקבלן סטה בביצוע העבודות מהמפרטים או  31.6
מהתוכניות או מהוראה כלשהי מהוראות החוזה, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה עבור 
ביצוע העבודות האמורות שלא בוצעו על פי המפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות 
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קביעת תשלומים שיגיעו לקבלן החוזה וביצוע עבודות אלה לא יילקח בחשבון לצורך 
 בגין החשבונות החלקיים או החשבון הסופי. 

 

אם יתברר כי כתוצאה מסטיית הקבלן מהמפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות  31.7
החוזה מגיע לחכ"ל זיכוי, ו/או נגרם לחכ"ל נזק, יופחת סכום הזיכוי ו/או הנזק 

 מהתמורה.
 

 : הסבת החוזה .32

את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר אין הקבלן רשאי להסב לאחר  .32.1
 ו/או למסור ו/או להמחות כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי הוא זוכה במכרז ועל כן אינו רשאי להסב את החוזה 

לכלית, בכל דרך ואופן שהוא, מאחר שהוא זכה במכרז עפ"י כישוריו, יכולתו הכ
 ניסיונו  וכיוצ"ב. 

 

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא  .32.2
בהסכמת החברה מראש ובכתב. אולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן 
העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת 

 ממנה לאחר.  ביצועה של העבודה או של חלק

 

נתנה החברה את הסכמתה להסבת העבודה לאחר, אף שאין היא חייבת לעשות זאת,  .32.3
אין בהסכמתה האמורה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, 
והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי 

 כוחם ועובדיהם. 

 

ה לאשר לקבלן למסור לקבלני משנה ביצוע כלשהו בקשר לעבודה אם תחליט החבר .32.4
או חלק ממנה ואף שאין היא מחייבת לעשות זאת, ותיתן על כך אישור בכתב, לא 

תימסר העבודה אלא אם אותו קבלן משנה הינו מורשה בהתאם להוראות החוק 
התנאים והינו מצויד באישור מתאים כאמור, ועומד בכל  המזמיןוזהותו תאושר ע"י 

מובהר בזאת כי מסירת  ,הנדרשים מהקבלן עפ"י מסמכי חוזה זה. למען הסר ספק
 מראש ובכתב.  המזמיןעבודה כלשהי לקבלן משנה תהיה אך ורק לאחר קבלת אישור 

 

שינוי כלשהו בהון המניות של התאגיד במסגרתו פועל הקבלן ו/או  בחברה פרטית, .32.5
רת סמכויות ניהול לצד ג' ייחשבו להפרה העברת מניות ו/או שינוי שליטה ו/או העב

 יסודית של הסכם זה. 
 

 אחריות לעבודות: .33

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה,  33.1

הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם 
די הקבלן, ולהשגחה עליהם. לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על י

בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן 
לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה 
העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל 

סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי  פרטיהן להוראות החוזה. הוראות
הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם תוך כדי ביצוע עבודות 

 תיקון ובדק על ידי מי מהם בתקופת הבדק.
 



 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך 39 מודע

 

הקבלן אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים  33.2
 קוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.וביוב, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון ל

 

( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי 33.1+33.2הוראות סעיפים קטנים ) 33.3
הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע 

 ובדק על ידם בתקופת הבדק. עבודותה
 

רשאי וזכאי המזמין לקבל  בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, 33.4
מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו 
במועד שקבע המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא 
יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

 סופיות.המזמין וקביעותיו תהיינה 
 

הקבלן אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות  33.5
נזקים הנובעים ו/או הקשורים לביצוע העבודות ו/או בקשר עמן לרבות נזקים 

הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות 
הציוד ו/או החומרים , אשר לתקנים הנדרשים מן  םהמזמין ו/או חוסר התאמת

יגרמו לעבודות ו/או למזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו של המזמין ו/או אנשים 
הנמצאים במקום ביצוע העבודות ו/או לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או  צד 

שלישי  כלשהו בגין ו/או בקשר עם העבודות והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. 
ן בגין האמור לעיל, תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום אחריותו של הקבל

תקופת הסכם זה, כולל בתקופת הבדק ו/או עקב כך שהעבודות בשלומם ו/או 
ו/או בוצעו בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על  ותבחלקם אינם מבוצע
 כל נספחיו וצרופותיו.

 
ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל  הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות 33.6

סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות, והוא פוטר את המזמין 

ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש 
 כאמור.

 
הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,  33.7

תיעול, חשמל, טלפון, מתקני תקשורת ותשתיות מכל סוג שהוא, וצינורות ביוב, 
להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי 
ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי 

ים ו/או הקלקול כאמור על וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן  ידאג לתיקון הנזק
חשבונו , באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ושל כל אדם או רשות 
המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל 

קרקעיים העוברים  -מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 
 באתר העבודות ו/או המבנה. 

 
מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן  33.8

בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או 
חלה על  -השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  

 הקבלן. 
 

ו/או כל מי מטעמו מאחריות לכל  הקבלן פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו 33.9
נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או אובדן שהם באחריותו של הקבלן כמפורט לעיל 

פי הסכם זה ו/או על פי דין. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק -ו/או על
 בכוונת זדון.
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זק הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל נ 33.10

שייגרם להם וכל  אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה 

שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות 
ואחרות בקשר לכך. המזמין  יודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ויאפשר לו להתגונן, 

 ונו של הקבלן .  ובמידת הצורך להגן על המזמין מפניה, על חשב
 

המזמין  רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  33.11
מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין  על ידי צד שלישי כלשהו בגין 
מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 קבלן כאמור לעיל.למזמין ואשר האחריות בגינם מוטלת ה
 

אם וככל ויתקשר הקבלן עם קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים  33.12
אחרים במסגרת ביצוע המבנה ו/או העבודות כאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי 
בלעדית כלפי המזמין, בגין כל נזק שייגרם להם ו/או על ידם  ו/או ידי מי מטעמם 

 שלישי כלשהו .למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד 
 

  

 השגחה, נזיקין : .34

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים: 34.1

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה 
של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם 

ות בביצוע שלא  כשורה או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנ
תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו. בין 

 במישרין ובין בעקיפין  במקום העבודה. 
 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות:  34.2
, מעברים מוגנים, לבצע הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור

ות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, ושאר אמצעי זהיר הטיית תנועה באופן בטיחותי 
בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה  דרוש על פי 

 הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
 

הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות המנהל  .34.3
משרדי הקבלן והמפקח, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, והוראותיו מבנה לשימוש 

כלים ומכשירים  אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה. המבנים האמורים יהיו 
רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודה עם תום העבודות לפי 

 החוזה. 
 

 : נזיקין למתחם .35

קבלן ועד מתן תעודת מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של ה 35.1
השלמת העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת האתר ולהשגחה עליו.  הקבלן 

לרבות אובדן )גניבת קרקע, חול וכו'( יתקן על חשבונו ועל אחריותו כל נזק 
הנובע מפעולותיו או מהעבודות שהוא הקשור או שייגרם לאתר ולסביבתו ו

ר על שלמות העבודות ותקינות מבצע וזה באופן מיידי. באחריות הקבלן לשמו
 .  ולחברה האתר עד למסירתו לעירייה
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קבלן תוך כדי התחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי  37.1הוראת סעיף קטן  35.2
עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת 

 השלמת המתחם. 

 
 

 ביטוחים על ידי הקבלן: .36

פי חוזה זה ו/או על פי כל דין הקבלן מתחייב לערוך  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על 36.1
החברה הכלכלית אשקלון, רשות מקרקעי ישראל וכן  לטובתלטובתו ועל חשבונו הוא 

יחדיו את הביטוחים המפורטים להלן למשך כל תקופת ביצוע עיריית אשקלון 
ל לידי העירייה וכן בתקופת הבדק הקבועה בחוזה וכ םלמסירתבפועל עד  ותהעבוד

, עוד עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין בקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה
ביטוחים שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס א – 5נספח קיום ביטוחים, 
  האישור על קיום ביטוחים" ו/או "אישור ביטוח העבודות"(.

 

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על  36.2
ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, 
הקבלן ישוב וימציא את האישור מידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או 

דות ו/או יציאתו של הקבלן תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבו
מאתר העבודות )המאוחר מבין המועדים(, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי 
מצד החברה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי 

 הקבלן מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

 
מש במישרין הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המש -ביטוח כלי רכב 36.3

או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות 
מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות 

אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי 
 -בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מלנזקי גוף אשר אינם מכוסים 

. למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות,  ₪ 600,000
 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה 
-אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מיערך עבורו גם ביטוח 

 למקרה. ₪ 10,000,000
 

 בכל מקצועית אחריות ביטוח ויקיים יערוך הקבלן – "מקצועית אחריות" ביטוח 36.4
 עם. דין כל פי על או/ו ההסכם הוראות פי על אחראי להימצא עשוי הוא בה תקופה
 על  לחברה ביטוחים קיום על האישור טופס את ימציא הקבלן ההסכם חתימת
 האחריות מגבולות,  הכיסוי מהיקף  יפחת שלא בביטוח" מקצועית אחריות" ביטוח

 להמציא מתחייב הקבלן.  ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים
 בעלת ביטוח חברת ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את  לעירייה
 נוספות שנים 5 למשך בישראל בביטוח לעסוק חהביטו על המפקח מטעם רישוי
.   העירייה מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת,  העבודות סיום לאחר

 מבטחי מטעם ותקין חתום מקצועית אחריות ביטוח קיום על האישור טופס המצאת
 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן

 
)או חלקם( לחברה  וכתנאי החל ממועד מסירת העבודות – ביטוח "אחריות  מוצר" 36.5

מוקדם לביצוע המסירה, הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מוצר, הקבלן מתחייב 
ימים לפני מועד מסירת העבודות )או חלקן(  7  -להמציא לידי החברה , לא יאוחר מ 

לחברה,  אישור המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות המוצר" בהיקף כיסוי שלא יפחת 
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 5נספח ת והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, מגבולות האחריו
לחוזה  )להלן: "טופס אישור קיום ביטוח אחריות המוצר"(. הקבלן מתחייב  'ב

להמציא לחברה את טופס האישור על קיום ביטוחים  אחריות המוצר חתום כדין על 

בישראל ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח 
שנים נוספות לאחר מסירת העבודות ו/או המבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת  5למשך 

דרישה כלשהי מצד החברה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוח אחריות המוצר 
 חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

 

ם וכן יישא בכל יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחי הקבלן 36.6
נזק  שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל 
מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן. הקבלן יהיה 
אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות 

 העצמית הקבועה בפוליסות. 
 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  ייבמתחהקבלן  36.7

בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 
 הביטוח.

 
 רשותהחברה ושל לאישור יועץ הביטוח של מובהר בזאת כי אישורי הביטוח יועברו  36.8

ן יתקן בהתאם להערות יועץ מקרקעי ישראל, אשר יבדוק  את האישורים והקבל
 הביטוח.

 
מובהר  בזאת כי הביטוחים שהקבלן נדרש לערוך על פי הסכם זה הינם מזעריים  36.9

והקבלן פוטר את המזמינה ומטעמה מכל טענה ודרישה  בקשר לבטוחים שערך 
כאמור בהסכם זה לרבות  גבולות האחריות המפורטים בהם, תנאיהם, וכל פרט 

האחריות להוסיף ו/או להשלימן לכיסוי אחריותו על פי הקשור בהם ועליו בלבד 
 חוזה זה וכל דין.

 

לפי דרישת החברה מעת לעת יגדיל הקבלן את סכום הביטוחים או איזה מהם  36.10
בסכום ובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת לפי קביעת 

 העירייה.

 

עירייה וכן בכל הימנעות אין בקביעת הביטוחים הנדרשים וסכום הביטוחים ע"י ה 36.11
מצד העירייה מלהורות לקבלן להגדיל הביטוחים כדי להגביל את אחריות הקבלן 
לקיום ביטוחים התואמים את היקף הסיכון או כדי להגביל את זכויות העירייה ו/או 

 החברה כלפי הקבלן.

 
הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח במועדן ולא להצהיר הצהרות ולא לעשות  36.12

 ל מעשה או כל דבר אחר שיש בו כדי להשפיע על תוקף הביטוחים.כ

 
המצאת האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהן על התאמת  36.13

הביטוחים ולא יטילו עליהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם 
 את אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 

הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה  הפר 36.14
ו/או זכויות החברה יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לרשות המזמינה ו/או לחברה 
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות כלפיהן 

 לפיהן.והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כ
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ר ספק , מוסכם ומובהר בזאת כי הוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה אינם סלמען ה 36.15
לקבלן, ולא תשמע כל טענה שהוראות חוזה זה  חברהמהווים ייעוץ ביטוחי מצד ה

קבעו תקרה לחבויותיו של הקבלן או לכיסוי הביטוחי של הקבלן . הקבלן מצהיר כי 

,  הו/או מי מטעמ חברהו/או דרישה כלפי ה העלות כל טענההוא מנוע ויהיה מנוע מל
בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור ו/או כל טענה אחרת בקשר עם היקף הכיסוי 

 הביטוחי .
 

, ייכלל גם ויתור על עבודותבקשר עם ביצוע ה קבלןבכל פוליסות הביטוח שיערוך ה 36.16
ת בנות, חברועיריית אשקלון, רשות מקרקעי ישראל,  , חברהזכות התחלוף כלפי ה

 עובדים ומנהלים של הנ"ל. הויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון.
 

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח לאומי ו/או כל  36.17
 חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי המעבידים.

 

מו בביצוע הקבלן מתחייב לדווח לביטוח הלאומי על קבלני משנה העובדים מטע 36.18
 העבודות.

 

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם  36.19
 מוטלת עליו מכוח סעיפי חוזה זה.

 

 

 הוראות מיוחדות לפיצוי ושיפוי על ידי הקבלן: .37

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,  37.1
שר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה על פי כל דין האובדן, החבלות והתאונות א

 ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים לעיל.

 

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי העירייה ו/או החברה ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם  37.2
במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות 

הוראות כל דין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים החוזה ו/או 
לעיל, לרבות נזקים למערכות תשתית כבלים תת קרקעיים לרבות טלפון טל"כ חשמל 

 צינורות מים ביוב נפט וכיוצ"ב.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הקבלן לבוא על חשבונו בנעלי העירייה ו/או  37.3

/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמן במידה שכולם ו/או אחד החברה ו/או עובדיהם ו
מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו אשר הקבלן אחראי לו כאמור בחוזה זה ו/או להיות 

 מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור.

 
הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או החברה ו/או עובדיהם ו/או  37.4

נגד כל תביעה או דרישה מכל עילה שהיא שתוגש אם ומיד שלוחיהם על כל נזק וכ
כאשר תוגש על ידי כל אדם בלי יוצא מן הכלל נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי 
מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם בגין כל תאונה חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או 

משפטיות קבוע בכל דין שהם באחריות הקבלן לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות ה
 שייגרמו למזמין במלואן.

 
כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות חוזה זה, והעירייה ו/או  37.5

החברה חויבו לשלמו תהיה העירייה רשאית מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה 
זה ו/או על פי כל דין לגבותו ו/ או לנכותו ו/או לקזז מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 

 בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.לקבלן 
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 : אחריות הקבלן .38

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ובהוראה מהוראותיו מובהר, כי אין לראות  38.1

בזכות הפיקוח שניתנה לחברה ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם 
הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו החברה על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי 

במלואו, ואין היא יוצרת בין הקבלן והחברה התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות 
 המפורטת בחוזה זה. ואין בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן וממחויבותו ע"פ הסכם זה. 

 

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה  38.2
 רע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה. ולא יג

 

 : המפקח .39

החכ"ל תמנה, לפי שיקול דעתה, מפקח לשם פיקוח מטעמה על ביצוע הוראות חוזה  39.1
זה )להלן: "המפקח"(, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות ו/או 

בעו ו/או ימסרו לקבלן, ומבלי להנחיות  שיקבעו מעת לעת על ידי המפקח, במידה ויק
 שהדבר יתפרש כמטיל חובה על המפקח, לפקח או ליתן הנחיות כאמור. 

 
פקח על טיב ביצוע העבודות ועל התאמת ביצוען להוראות יבדוק ויבקר, י המפקח  39.2

.  הורה לא יאשראשרם או יאשר ביצוע עבודות, או טיב חומרים, ו/או לא  יחוזה זה, 
ו/או פסילה של חמרים, או עבודה, יתקן הקבלן את העבודה  המפקח בדבר אי אישור

ו/או יפסיק את ביצועה ו/או יחדל להשתמש באותם חמרים ו/או יחליפם, לפי העניין, 
 הכול כפי שיורה המפקח, והכל על חשבונו של הקבלן. 

 
ניתנה הוראה מאת המפקח לנציג מוסמך של הקבלן, תחשב כאילו ניתנה לקבלן   39.3

 נתינתה. אי מילוי הוראה כלשהיא של המפקח  תחשב כהפרת החוזה. עצמו במועד 

 

 הקבלן יאפשר ויסייע למפקח להיכנס בכל זמן לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי    39.4
 

הקשורה בביצוע העבודות וכן לכל מקום ממנו מובאים חמרים או ציוד לצורך ביצוע  39.5
 ,ת המפקח את העובדיםהעבודות או בקשר אליהן. הקבלן יעמיד על חשבונו לרשו

הכלים והציוד אשר יהיו נחוצים למפקח, על פי שיקול דעתו של המפקח, לצורך 
 ביצוע תפקידו. 

 
אום, הבדיקה, ההשגחה ימוצהר בזה כי אין לראות בסמכויות הת ,שם הסרת ספקל 39.6

והפיקוח המוקנות למפקח לפי החוזה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחרי כל 
  .המזמיןבמלואם לשביעות רצונו של תנאי החוזה 

 
אין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שינתן על ידי המפקח כדי להטיל על המפקח   39.7

אחריות כלשהי ואין בהן כדי לפטור את הקבלן מאחריות או  המזמיןאו על 
התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה, או הנובעת מהחוזה לרבות חובתו 

 פגם שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר השלמתן. לתקן כל חסרון או

 
הקבלן ימלא כל דרישה של המפקח בדבר הרחקה מאתר העבודות של כל אדם   39.8

או בעקיפין, והכל לפי שיקול דעת המפקח ובלבד   במישריןי הקבלן, "המועסק ע
. כל ההוצאות והתשלומים ימים 3שהמפקח נתן לקבלן התראה מוקדמת בת 

צויי פיטורין, יחולו על הקבלן. הקבלן ימצא יחקת אותו אדם, לרבות פהכרוכים בהר
מיד מחליף לכל אדם שהורחק ולא ישוב להעסיק עוד את אותו אדם במסגרת 

 העבודות נשוא חוזה זה. 
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המפקח רשאי להורות בכל עת להוציא מאתר העבודות ציוד או חומרים או דבר אחר   39.9
או מטעם הקבלן, וכן רשאי המפקח להורות ידו -כלשהו שהובאו לאתר הפרויקט על

לפרק כל עבודה ארעית שנעשתה באתר העבודות והקבלן ימלא אחרי הוראת 

 המפקח. 

 
המפקח יהיה מוסמך ורשאי, להורות על עיכוב בבצוע תשלום כלשהו לקבלן, בין   39.10

מכוח חשבון חלקי ובין מכוח כל סיבה אחרת מבלי לפגוע ו/או לגרוע ממכלול זכויות 
כ"ל  על פי הדין ועל פי הוראות חוזה זה בין לפני העיכוב ובין לאחריו, אם נוכח הח

המפקח כי הקבלן מפגר בבצוע העבודות או חלק מהן, לעומת הקבוע בלוח הזמנים 
ו/או באם הקבלן אינו פועל על פי הוראות חוזה זה על נספחיו וזאת לאחר שהתרה 

מורה. סמכות עיכוב תשלומים זו של בקבלן בכתב על קיום הפיגור ו/או ההפרה הא
המפקח תהא לגבי אותה תקופת פיגור בבצוע העבודות ו/או לגבי אותה תקופת  

 הפרה כפי שיקבע המפקח ובכפוף לאמור לעיל. 

 

קביעות המפקח לפי החוזה כפופות לאישור סופי של המנהל, אין באמור ברישא   39.11

מטעמה, ואולם קביעות המנהל   לסעיף זה כדי למנוע מזכותו של הקבלן למנות מפקח
 מטעם החכ"ל הינן סופיות ומכריעות. 

   
השתמש המפקח בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בחוזה לא יהא הקבלן   39.12

זכאי לתשלום כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות 
 כאמור. 

 
ית החכ"ל לעשות בהם כל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה למפקח רשא  39.13

שימוש בעצמה. כל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה לחכ"ל רשאית להעניקה  
 גם למפקח. 

 

 מעמדו של המנהל:  .40

מוסכם בזאת כי המנהל הינו המוסמך היחידי  ןמבלי לגרוע בהוראות הסכם זה ובנוסף לה
 לאשר שינויים, כמויות ומחירים. 

 

 : הוצאות, בדיקות ודגימות .41

ן מתחייב לבצע את כל הבדיקות עפ"י הדרישות הקבועות בספר הכחול ו/או במפרט הקבל 41.1
 המיוחד.

 

ששמה נכלל ברשימת המעבדות המאושרות של משרד מוסמכת הקבלן יתקשר עם מעבדה  41.2
יזמין  . הקבלןהמעבדה הנבחרת תאושר מראש ע"י החברההכלכלה לביצוע הבדיקות, 

. שתאושר על ידי מנהל הפרויקט והמתכננים את כל הבדיקות הנדרשים עפ"י הפרוגרמה

 . ועל חשבונו מתחייב הקבלן לבצע כל בדיקה נוספת שתדרוש החברה

 
הקבלן מתחייב לשאת בעלות כל בדיקה חוזרת בשל אי עמידה בתקנים ו/או אי תקינות  41.3

 הבדיקה הקודמת. 

 
ות יחולו כל ההוצאות ו/או התשלומים נשוא סעיף זה לרבות בגין הובלה למקום הבדיק 41.4

 .על הקבלן 

 

 ביצוע מקצועי וקיום דרישות הרשויות:  .42
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כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה וברמה מקצועית מעולה, לשביעות רצונו המלאה        42.1
חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות  קיימים  של  המפקח. עבודות שלגביהן

 וראות אלה. מוסמכות, תבוצענה לפחות בהתאם לחוקים, לתקנות ולה

 
מחובתו של הקבלן להמציא למפקח אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על      42.2

התאמת העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, וכל ההוצאות הקשורות 
או הנובעות מכך  יחולו על הקבלן. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה, יפצה 

נזק שיגרם כתוצאה מהפרות הוראות סעיף זה על ידי הקבלן את החכ"ל בגין כל 
 הקבלן. החכ"ל ישאו באגרות לצורך  קבלת היתר בנייה.

 

 : קיום התחייבות ע"י הקבלן-שיפוי החברה עקב אי .43

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך, וכן  43.1
 יות הקבלן עפ"י חוזה זה. לכל נזק שיגרם עקב אי ביצוע התחייבו

 

אם החברה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כל שהם, מתחייב הקבלן להחזיר לחברה,  43.2
מיד עפ"י דרישתה ראשונה, את הסכום שישולם על ידה בצירוף כל ההוצאות ואותו 
סכום ייראה כתוב המגיע לחברה מהקבלן לפי חוזה זה אף בטרם ישולם ע"י החברה 

 רשאית לקזז סכום זה מהתמורה.  והחברה תהא
 

בחרה החברה שלא לקזז חוב זה מהתמורה, יעביר הקבלן לחברה את סכום החוב תוך      43.3
 מיום דרישתה הראשונה במכתב רשום. ימים 7

 

 : מציאת עתיקות .44

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח 44.1
חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר  בתוקף מזמן לזמן, וכן

 מתאימים יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות 
 למניעת הפגיעה או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא. 

 

 מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב 44.2
הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות ולמלא אחר כל דרישות רשות 
העתיקות ו/או כל גורם מוסמך אחר. ביצוע חפירות הצלה ופיקוח על ביצוען ע"י רשות 

שיוצא צו כללי להפסקת  ככל. ןע"י רשות העתיקות ועל חשבון המזמי ובוצעיהעתיקות 
ו בהתאמה המועדים הקבועים בלו"ז בהתאם העבודה עקב גילוי ממצאים כאמור ידח

לתקופה בה היה הצו בתוקף, אולם הדבר לא יעניק לקבלן עילה לביטול ההסכם ו/או 
 דרישת פיצויים כלשהם זולת הזכות להארכת הלו"ז כאמור. 

 
בהם הושבתה  הימים גילוי עתיקות לא יהווה סיבה לעיכוב במסירת העבודות, אלא כדי  44.3

ן מוחלט עפ"י צו כדין ובלבד שהקבלן פעל באינטנסיביות וכמיטב העבודה בפועל באופ
 יכולתו לביטול הצו.

 

 הפרת זכויות פטנטים: .45

הקבלן מתחייב לפצות את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, הוצאה, היטל וכיו"ב 
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר 

 תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן. השימוש 
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה:  .46
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אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או 
קבלת יהא הקבלן אחראי ל-נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. לחברה, 

למנהל, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה על ידם, תהא תמיד זכות כניסה לאתר העבודות 
 ולכל מקום שבו בוצעו העבודות והקבלן חייב להבטחת זכות גישה זו. 

                                                                                                                               

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים: .47

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא 
אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב  תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל

 או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. 
 

  :תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים .48

רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,  ,הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל

, בין שהנזק או טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים, תוך כדי ביצוע העבודה
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על 
חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים 
לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, טלפון 

להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור לרבות צינור כלשהו שאינו נראה וצינורות 
לעין ואי אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשטח, אף אם לא סומן המתקן או הצינור 

 האמור בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה. 
תיקון הנזק כאמור לעיל על ידי הקבלן, יהיה היה ואדם או רשות מוסמכת יסרבו לביצוע 

 הקבלן חייב לשאת בעלויות תיקון הנזק לטובת הרשות המוסמכת או האדם הניזוקים.
 

  :מניעת הפרעות לתנועה .49

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה 
ילה בדרכים האמורות ושלצורך ה על התנועה הרגנשתקשהפרעות נתונות שלא לצורך ל

הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת 
ויינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך 

 שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע נזק לדרכים. 
 

  :ות פעולה לקבלנים אחריםמתן אפשרוי .50

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר וידוע כי  למרות כל הוראה אחרת במפרט הכללי, מוסכם
המועסק ע"י החברה ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י המפקח, לפעול ולעבוד במקום 

 ישתף ויתאם פעולה עמם ויאפשר להם את השימושיתאם, הקבלן   ,העבודה ו/או בסמוך אליו
הקבלן מצהיר . בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח

, פרטנר, סלקום, הטלוויזיה בכבלים, חברת חשמל, חב' בזקחברות שונות כגון: וידוע לו, כי 
מתחייב  הקבלן, יבצעו את עבודותיהם בעצמם, ומקורות, חברות הגז, תאגיד מי אשקלון ועוד

ר להם לבצע את העבודות, תוך שיתוף פעולה ומתן גישה וללא הפרעות לאפשלתאם עימם ו
 ועיכובים.

מוסכם כי לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין האמור, ורואים בהצעתו ככוללת את התמורה 
 בגין האמור. 

 

  :אספקת כוח אדם ע"י הקבלן .51
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שגחה הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה את הה
 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה:  .52

החברה תהיה רשאית לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את 
העבודה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל 

או בכל חלק מהם שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל החומרים, הציוד והמתקנים, 
חלק ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד 

 מהמקרים המנויים להלן: 

ימים   5כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצוע, ולא ציית תוך  52.1
יצוע העבודה או כשהסתלק מביצוע להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בב

 ימים  5העבודה בכל דרך אחרת ו/או כשהפסיק את העבודה לפרק זמן העולה על  
 ברציפות ו/או במצטבר. 

 

בפקודת שינוי חתומה על  של העבודה להשלמתהנקבע במועד הקבוע בחוזה או במועד ש 52.2
מהמנהל לנקוט יום להוראה בכתב  14תוך  הקבלן לא צייתו והקבלןידי המנהל 

הבטיח את השלמת העבודה במועד שהוארך על מנת באמצעים הנזכרים בהוראה 
 להשלמתה. 

 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה ולאחר  52.3
 שהקבלן לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו. 

 

בביצוע  כשהקבלן הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה 52.4
 העבודה בלי הסכמת החברה מראש ובכתב.  

 
נכסים ו/או צו פירוק ו/או כשעשה  כינוסכשהקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו  52.5

  10סידור עם או לטובת נושיו ו/או כשניתן צו עיקול על נכסיו וצו זה לא בוטל תוך  
 לאחר הטלתו.  ימים

 

בלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהק 52.6
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או 

 לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה 

 

 כאשר קיים חשש סביר בדבר הפרה צפויה של ההסכם.  52.7

 

( יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף 1הוצאות השלמת העבודה כאמור בס"ק ) 52.8
המהווה הוצאות תפעול מוערכות מראש,  15%ת האמורות, בתוספת של להוצאו

שיקוזזו מיתרת התמורה המגיעה לו, אם תגיע בנוסף לכל סכום שייפסק ע"י ערכאה  

 שיפוטית. 

 

( אין בהם משום ביטול 1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק ) 52.9
 נוסף לכל סעד אחר עפ"י כל דין. החוזה ע"י החברה וזכות זאת עומדת לחברה ב

 

לעיל יודיע  55.1מיום תפיסת מקום העבודה ע"י החברה לפי ס"ק  ימים  7תוך  52.10
יום מיום התפיסה יציין המפקח את הערך  30המפקח בכתב על כך לקבלן. תוך 

המשוער של  חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט 
 שהיו במקום העבודה אותה שעה.  החומרים, הציוד והמתקנים
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לעיל והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים,  55.1תפסה החברה את מקום כאמור בס"ק  52.11
רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את 
החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

ל חשבון הקבלן לסלקם מקום העבודה, לכל מקום שייראה יום, רשאית החברה ע 14
בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם. הוראות ס"ק זה אינן 
גורעות מזכותה של החברה להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למוסרם 

 , ו/או לשומרם בחזקתה בגדר זכות עיכבון. 55.1כאמור בס"ק 

 
לא תהיה החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהוא בקשר נתפס מקום העבודה  52.12

לעבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר או עד שיתברר גובה התוספת 
לעיל ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה  55.8 האמורה בס"ק

 . בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים ובקיזוזם מהסכום המגיע לקבלן כאמור

 

לעיל, ושל פיצויים על נזקים  55.8עלה הסכום הכולל של התוספת האמורה בס"ק  52.13
שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים על 

התשלומים המגיעים לקבלן בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת 
לל כאמור  לבין יתרת האתר, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכו

 התשלומים המגיעים לו. 
 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא  52.14

 לגרוע מהן. 

 

  :קיזוז .53

החברה רשאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה לקבלן כל חוב המגיע לה מאת 
ין קצוב ובין שאינו קצוב, מוסכם בזאת שמכתב הקבלן על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר, ב

יהווה ראיה חלוטה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז או מי מטעמו חתום בידי מנכ"ל החברה 

 עפ"י הסכומים הנקובים בו. 
 

  :אי נקיטת פעולה לא תחשב כוויתור .54

 מתן ארכה או אי נקיטת הליך, או העדר פעולה מצד החברה ו/או מצד כל מי שפועל בשמה,
לא יחשבו בשום מקרה כוויתור על כל זכות מן הזכויות שיש לחברה ו/או שיהיו לה, על פי 
חוזה זה ו/או נספחיו ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מן החברה מלנקוט כל צעד או הליך נגד 

 הקבלן בכל זמן שיראה לחברה. 
 

  :נשיאה בהוצאות .55

יחולו על  ,ת ערבות בנקאיתלרבו הכרוכות במימוש החוזה על ידי הקבלן,הוצאות  .58.1

 הקבלן. 

 

  :ויתור על זכות עיכבון .56

לחוק חוזה  5סעיף לפי הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי מוחלט וגמור על זכות העיכבון 
זכות שכזו, במועד כלשהו,  קבלןלא יחול במידה שתהיה ל . סעיף זה1984 -הקבלנות תשמ"ד

או מסירת נכס ו/או זכות כלשהי השייכים לא יהא זכאי לעכב את מסירת  העבודה ו/ קבלןוה
לחברה. ויתורו של הקבלן על זכות העיכבון הינו סופי ומוחלט ומהווה תנאי עיקרי בחוזה זה, 

 דין. על פי כמו כן מוותר בזאת הקבלן על זכות קיזוז אף אם קמה זכות שכזו 
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 סמכות שיפוט: .57

לפי העניין, בלבד זי בב"ש מוסכם בזאת שלביהמ"ש השלום באשקלון ו/או לביהמ"ש המחו

תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל מחלוקת שתתעורר אגב ביצוע ו/או הפרתו ו/או 
 פרשנותו ו/או בכל עניין הנוגע של חוזה זה. 

 

 כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה:  .58

 מרינה אשקלון   –החברה : מבנה מנהלת המרינה  
 

  הקבלן:  ____________________________ 
 

 : הודעות .59
כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, או על פי כל דין, תינתן או       59.1

תימסר  במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה 
מובהר בזה כי אין  ,שעות מזמן מסירתה בדואר. למניעת ספק 72שנמסרה כעבור  

וסדרים עפ"י חוזה זה בדרך של רישומים ביומן העבודה, האמור חל על העניינים המ
 או בדרך מפורשת אחרת. 

מוסכם בזאת כי שיגור הודעה לקבלן באמצעות פקס תיחשב כמסירת הודעה לכל  .  59.2
 דבר ועניין. 

 ולראיה באו על החתום: 
 

 ________________________  _________________________ 
 הקבלן             החברה              

 
 האמור בלשון זכר וגם נקבה ולהפך.
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 תעודת השלמת המבנה –' 1נספח 
   16/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס': 

 
 

פרוטוקול מסירת העבודות /פרוטוקול מסירת העבודות בתום 
 שנת בדק

דות עבודות עפר, עבולביצוע  16/2019פרויקט: מכרז מספר: 
 אגמים מזרח באשקלוןמשק תת קרקעי וסלילת כבישים מתחם 

 
 מאשרים גמר ביצוע .1

 חתימה                                             תפקיד                                                  שם 
 ____________          מנהל מנהל התפעול                    מ"מ                            _______ .א

 ס/מנהל מנהל התפעול                           ____________                              ________ .ב

 ף שפ"ע                                     ____________גמנהל א                                כפיר כריסי .ג

 ____________השקייה וגינון                            מנ' מחלקת                  בוריס צור          .ד

 מר יעקב זגורי                          מח' תעבורה ומאור                              ____________  .ה

 ____________   אינג' סלבה לייקין                     מנ' מח' כבישים  ותשתיות                .ו

 אינג' איגור רוזנטל                 מהנדס תאגיד "מי אשקלון"                ____________ .ז

 ניהול ופיקוח                                        ____________                           __________ .ח

 _______               ____________מר _______                           הקבלן ________ .ט

 צוות המתכננים                          _______________                       ____________ .י

 חכ"ל                                          _______________                       ____________ .יא

 :כמויות מוערכות פירוט העבודות והמתקנים שנבדקו כולל .2
 בצוע ______

 :הערות/ליקויים/השלמות/תיקונים .3
 אין הערות. .א

 :(, בדיקות,תעודות אחריות, יומני עבודה,חישובי כמויותMADE-ASתכניות עדות) .4
תיק פרויקט, תכניות עדות, בדיקות ,יומני עבודה וחישובי כמויות נמסרו לארכיון של 

 העירייה והחכ"ל.

 ______:  -: ממועד תחילת שנת האחריות .5

 

 הסתיים.מועד ביקורת טיב העבודה: עד לתאריך _____/ .6
 

 רשם: אינג' אורן חדד                                                                        
 הערה: רשימת המאשרים וחתימות יבוצעו בהתאם לביצוע. 
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 וזרתכתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי ח –' 2נספח 
עבודות לביצוע   16/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

 מתחם אגמים מזרח עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 
 

 כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת                 
 
 
 תאריך:____________

 
       לכבוד

      החברה הכלכלית לאשקלון
 ינה מבנה מנהלת המר

 אשקלון 977ת"ד 
 

 אג"נ.,
 
 

אנו הח"מ, חברת __________________________וה"ה 
_______________________________ ת"ז __________________ כמנהלה ומורשה 

 הקבלן"( מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:: "החתימה מטעמה )להלן
 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ  ביום   ____________ נערך ונחתם בין _____________לבין
עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים לביצוע ( הסכם קבלני "החכ"ל")להלן: 

 "(.ההסכם)להלן: " בעיר אשקלוןמתחם אגמים מזרח 

 
הננו מצהירים, כי לאחר בדיקה יסודית ומקפת של כל החשבונות והנושאים הרלבנטיים בגין  .1

ו/או נובע מההסכם, נותרה יתרה לתשלום בסך של  כל דבר הקשור ו/או כרוך
וקבלת הסכום הנ"ל מהווה גמר חשבון ושחרור ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ____________

 עיכבון סופיים ומוחלטים לכל דבר הקשור ו/או נובע מההסכם.

 
לפיכך, הצדדים מעוניינים להסדיר את יתרת התמורה החוזית ו/או כל סכום ו/או תשלום  .2

 בע ו/או קשור בהסכם.אשר נו

 
הננו מאשרים, כי היתרה הנ"ל הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל סכום וכל זכות  .3

 המגיעים לנו לפי הסכמים ו/או לפי דין, לרבות בגין כל שינוי או תוספות שנעשו. 

 
הננו מצהירים, כי אין ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או דרישות מכל סוג ומין שהם כלפיכם ו/או  .4

 כלפי מי מטעמכם ו/או בכלל בקשר להסכם.
 
מסמך זה מהווה גם כתב ויתור והתחייבות בלתי חוזרת, להימנע מכל טענה או תביעה או  .5

הסכם והננו מוותרים בזאת על זכות ותביעה קיימת ו/או  הדרישה הקשורה ו/או נובעת מ
מכל תביעה וכל עתידית, במידה שהיא קיימת כיום ו/או שתהיה בעתיד ואנו נהיה מנועים 

 עילה שהיא. 

 

ידוע לנו כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותינו כלפי החכ"ל ו/או מאחריותנו עפ"י  .6
הסכמים ו/או עפ"י כל דין ובכלל זה אחריותנו המלאה לכל נזק כספי ו/או ממוני ו/או נזק 

למועד סיום לצד שלישי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים בטיב העבודות אשר אירעו עד 
העבודות. הננו מצהירים, כי בכל מקרה בו יתבע סכום כלשהוא ו/או תוגש תביעה כספית 

, רכשנולרכוש ו/או לנזקי גוף ו/או כל דבר אחר ו/או כל נזק שמכוסה ע"י פוליסת הביטוח ש
 אחראיים באופן מלא לכל נזק ו/או הוצאות מכל סוג ומין שהם. נהיה
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בדק ע"י מומחים ויועצים מטעמינו ועל כן הינו חשבון סופי הננו מאשרים, כי החשבון נ .7

ומוחלט, ואנו לא נהיה זכאים להשיג עליו ו/או לדרוש תוספות כלשהן ו/או החזרים ו/או 

 שיפוי ו/או פיצוי כלשהו.

 
הננו מצהירים  כי אנו חותמים על מסמך זה מרצוננו הטוב והחופשי לאחר שקראנו את  .8

 ביחד ולחוד. יםפועל ותי ואת התאגיד שבשמו אנהמסמך וחתימתנו תחייב או

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
 

                                                                                                                                                                       

__________________ ________________           ________________ 

 חותמת   חתימה      שם  
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ערבות ביצוע – 3נספח   

 של החוזה(  6נוסח של ערבות בנקאית להבטחת קיום החוזה )לפי סעיף  
 

 )ערבות ביצוע ( 
 

  בנק:                   

  סניף:                 

  כתובת הסניף  :

  מיקוד:

  טלפון:  

  תאריך:

 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

 המרינה אשקלון –בנין מנהלת המרינה 
 אשקלון

 
 אג"נ., 

 _________________:ערבות בנקאית מס': הנדון
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  .1
של:______________________ ש"ח 

להלן:  _______________________________(, )במילים:______________
______________ להלן: ח.פ", שתדרשו מאת:_________________הערבות סכום"

עבודות עפר, עבודות משק תת לביצוע לביצוע  16/2019הסכם  קיום הנערב"(, להבטחת 
 באשקלוןמתחם אגמים מזרח קרקעי וסלילת כבישים 

 

עם ע"י הלשכה לפכפי שיתפרסם מפעם  תשומות הבניהדד .  סכום הערבות יהיה צמוד למ2

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה 

 שלהלן:

  

ביום שהתפרסם  09/2019:: לעניין ערבות זו יהא המדד של חודש "המדד היסודי" .1.1
15/10/2019 

 

לאחרונה והקודם לקבלת לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם  "המדד החדש":  .1.2
 דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  .1.3

 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום 
השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק 

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

 
מתאריך התקבל דרישתכם על  ימים  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה    . 3

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 
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הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את יעלה על סכום 
 ערב. נדרישתכם ו/או לנמקה ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת ה

 

עד ליום __________, חודשים מיום הוצאתה,  16.  ערבות זו תישאר בתוקפה במשך 4
פי ערבות זו -. כל דרישה עלולאחר תאריך זה תהיה בטלה  ומבוטלת בכפוף לאמור להלן

 צריכה להתקבל על ידנו  בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

פי דרישת מנכ"ל -על חודשים 6ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד   .4
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ או מי שהוסמך על ידי החברה על פי כתב ההסכמה 

 לעיל.  4נו עד התאריך הנקוב בסעיף  שיצורף לדרישת הארכה ושתתקבל על יד

 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי   .5

 חוזרת. 

 
 
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                     
 

                 
 ___________________ 
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 ערבות שנת הבדק –' 4נספח 
של  29.3נוסח לערבות בנקאית להבטחת תקופת הבדק )לפי סעיף  

 החוזה(
 

 הבדק( לתקופת)ערבות 
 

  בנק:                   

  סניף:                 

  כתובת הסניף  :

  מיקוד:

  טלפון:  

  תאריך:
 
 

 ד לכבו
 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

 המרינה אשקלון –בנין מנהלת המרינה 
 ןאשקלו

 
 א.ג.נ.,  

 
 : ערבות בנקאית מס'הנדון:   

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של__________________ ש"ח  

"(  בותהער סכום)במילים:_________________________________________( )להלן: "
"( הנערב)להלן: " ח.פ. _______________שתדרשו מאת:__________________________

עבודות עפר, עבודות לביצוע לביצוע  – 16/2019 הסכםהעבודות שבוצעו תחת בקשר להבטחת טיב 
 באשקלוןמתחם אגמים מזרח משק תת קרקעי וסלילת כבישים 

1.  
, כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן .2

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה 
 שלהלן:

 
  ביום שהתפרסם 201990/ :: לעניין ערבות זו יהא המדד של חודש "המדד היסודי" .2.1

15/10/2019 

 

לקבלת  לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם :"המדד החדש" .2.2
 דרישתכם עפ"י ערבות זו. 

 
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו, יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה  .2.3

לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד 
החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה 

ודי,  נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, נמוך מהמדד היס
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
מתאריך התקבל דרישתכם על ידנו   ימים  שבעהלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3

לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על  
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שי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או  סכום הערבות בתוספת הפר
 לנמקה ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 

ולאחר עד ליום __________, הוצאתה, חודשים מיום  24ערבות זו תישאר בתוקפה במשך  .4
זו, תוכל  תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת בכפוף לאמור להלן. כל דרישה עפ"י ערבות

 להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 
פי דרישת מנכ"ל  -ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד ששה חודשים על .5

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ או מי שהוסמך על ידי החברה על פי כתב ההסכמה שיצורף 
 לעיל.  4בסעיף  לדרישת הארכה ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב

 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי  .6

 חוזרת. 
 

 

 

                 

 בכבוד  רב ,                    

 

          

          

                                          __________________ 
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 אוטונומיתנוסח מחייב של ערבות  - 4מסמך מס' 

 
 להבטחת קיום הצעת המשתתף )ערבות מכרז( 

 
  :                   /חברת ביטוחבנק

  סניף:                 

  כתובת הסניף  :

  מיקוד:

  טלפון:  

  תאריך:

 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

 המרינה אשקלון –ת המרינה בנין מנהל
 אשקלון

 
 אג"נ, 

 ___________:ערבות מס': הנדון
 

)להלן: "המבקש"(  ח.פ. _______________על פי בקשת _____________________ .1
 כולל מ.ע.מ ₪ 6,000,000: אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

 16/2019: עם מכרז : "סכום הערבות"( בקשר( )להלןכולל מ.ע.מ ₪מליון שישה :  )במילים
מתחם אגמים מזרח עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים לביצוע 

 .באשקלון
 

מתאריך התקבל דרישתכם על  ימים לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה  .2
טיל עליכם ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את סכום הערבות מבלי לה

חובה כלשהי להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 
 תחילה מאת המבקש. 

 
פי ערבות זו צריכה להימסר לנו -כל דרישה על 01/04/2020עד ליום  תוקף ערבותנו זו יהיה .3

 בכתב לפי כתובתנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 

הסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי ערבות זו אינה ניתנת להעברה או ל .4
 חוזרת. 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                     
 
                                        

                                                                                                             ___________________ 
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 אישור על קיום ביטוחי קבלן – 5מסמך מס' 
לביצוע לביצוע   16/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

מתחם אגמים עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 
 באשקלון מזרח

 תאריך:______________
 

 לכבוד
 ו/או עיריית אשקלוןהחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 
 מדינת ישראל )להלן "רמ"י"(. –ו/או רשות מינהל מקרקעי ישראל 

 אשקלון , מרינה אשקלון  –בנין מנהלת המרינה 
 )להלן: "המזמין"( 

   
 א.ג.נ,

 
 ___________)להלן "הקבלן"(אישור על קיום ביטוחים של ___________ הנדון:

עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת עבודות ביצוע  ו/או בקשר עם  בגין
ועבודות נלוות עבור המזמין, בקשר עם  מתחם אגמים מזרח באשקלוןכבישים 

 "(העבודות": )להלןחוזה/מכרז מס' _________
 

           : בזאת כדלהלן ומאשרים םאנו הח"מ ___________________חברה לביטוח בע"מ מצהירי
 
כמפורט המזמין  אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור  .1

 להלן:
 

)פוליסה מספר   ₪ביטוח עבודות קבלניות בערך כולל של _________________  .א
 :_______________________ ( כלהלן

 
כיסוי ה ₪ 100,000פות עצמית שלא תעלה על סך ,  בכפוף להשתתרכושיטוח ב -פרק א' 
כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי  כולל גםהביטוחי 

 עבור: על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח כיסויוהרחבות  סיכונים אלה,
 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי 
מסכום ביטוח  20% -ה לבסכום השוו רכוש סמוך (1)

 . העבודות
מסכום ביטוח  20% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 . העבודות
מסכום ביטוח  20% -בסכום השווה ל ו/או סחף עקב נזקי טבע פינוי הריסות (3)

 . העבודות
( נזק עקיף כתוצאה     מתכנון לקוי, 4)

 עבודה לקויה, חומרים לקויים
 סכום ביטוח מלא

לקוי, עבודה  נזק ישיר כתוצאה מתכנון  (5)
 וחומרים לקויים לקויה

מסכום ביטוח  20% -בסכום השווה ל
 .העבודות

 
המכסה  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 

 אחריות בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני
משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם 

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח  ₪ 20,000,000בסך  העבודות, בגבול אחריות
לכל מקרה ביטוח )למעט הרחבות  ₪ 100,000ובכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

מורחב הבטוח (.  ₪ 200,000מית המרבית לא תעלה על   להלן לגביהן ההשתתפות העצ 5,6
 לכסות גם:

 
 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי
( אחריות לנזקים לרכוש המזמין אשר 1)

הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש 
אחר של המזמין למעט רכוש המבוטח 

 במסגרת פרק א' לעיל.

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי 
יסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, הכ

כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות הכולל 
של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה 
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 על גבול האחריות על פי פרק ב'.
( אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין 3)

או בעקיפין על ידי שימוש בציוד מכני 
 הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו

 -חריות ולא יותר ממלוא גבול הא
 לכל מקרה ביטוח ₪ 10,000,000

( תביעות תחלוף של המוסד לביטוח 4)
 לאומי

 ( גבול האחריות100%במלוא )

( אחריות בגין רעד, ויברציה, הסרת 5)
 תמיכות

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  25%עד 

( אחריות בגין נזק לכבלים, צינורות 6)
קיפים קרקעיים, ונזקים ע-ומתקנים תת
 כתוצאה מכך

( גבול 100%במלוא ) –נזקים ישירים 
 האחריות 

  ₪ 1,000,000  -לגבי נזקים עקיפים 
  
בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות,  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 

 20,000,000לתובע ובסך  ₪ 6,000,000 סךבגבולות אחריות ב לרבות קבלני משנה ועובדיהם
 מקרה ולתקופת הביטוח.ל ₪

 המועסקים על   ידיכמעביד של מי מ וייחשבהיה  המזמיןהביטוח מורחב לכסות את אחריות 
 וזאת לעניין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע. הקבלן

לתאונת עבודה ולמחלת  ₪ 20,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 
 מקצוע.
 

אחריות  )פוליסה מספר ________________ ( לכיסוי י דיןפ-ביטוח אחריות מקצועית על ב.
 נהול ו/או  בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ו/או נזקים כספיים אחרים  שיגרמו בקשר עם הקבלן

ובכפוף  ₪ 8,000,000בסך  תקופת הביטוחלגבול אחריות למקרה ביטוח וביצוע העבודות, ב
 ח. לכל מקרה ביטו ₪ 150,000להשתתפות עצמית בסך 

הפוליסה מורחבת לכסות )א( עיכוב ושיהוי כתוצאה ממקרה הביטוח  )ב( אחריות בגין תכנון  
 )ה( חריגה מסמכות בתום לב .אי יושר עובדים)ד(  ומידע    אבדן מסמכים)ג(  ופיקוח 

 
למעט במקרה אי תשלום  ,בחברתנו לא יחודשאחריות מקצועית יבוטל או  במקרה שביטוח

מוסכם כי  בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם  מוטלת על המבטחת,פרמיה ו/או מרמה 
 חודשים נוספים 12נזקים, למשך ו/או דיווח מוארכת של תביעות ו/או תחול תקופת גילוי 

בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר  מהמועד
יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה  המוארכת, והדיווח הודעה במהלך תקופת הגילוי

בהיקף כיסוי הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי שלא קיים ביטוח אחריות מקצועית 
 אחרת אשר מכסה את האירוע. ת ביטוחדומה בתוקף בחבר

 עבודותקבלן בביצוע הההביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל 
 
א יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות תהינה בהיקף כיסוי של הפוליסות .2

חריג  ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. במועד התחלת הביטוח
אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות  רשלנות רבתי מבוטל
 ת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקהמורחבלביטוח עבודות קבלניות הפוליסה  . המבוטח על פי דין

למזמין  או תום תקופת הביטוח )המועד ממועד מסירת העבודות   חודשים 24 בת מורחבת
 . המוקדם מבין שני המועדים(

לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני  ביטוח העבודות הקבלניות יערך .3
 חודשים.  24 רחבת בתהתאריכים נכללים( )___ חודשים( וכן לתקופת התחזוקה המו

ביטוח אחריות מקצועית יערך לתקופה מתאריך _______________ עד ______________ 
)שני התאריכים נכללים(, ויחודש מדי שנה לשנה נוספת במשך כל תקופת העבודות ותקופת 

 הבדק והתחזוקה, לבקשת הקבלן ו/או המזמין בתנאים שיסוכמו עם חברת הביטוח. 

שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו המזמין דרישת הקבלן ו/או י על פי הננו מאשרים כ .4
ובהתאם לתנאים שיסוכמו עם חברת הביטוח  בדרישה שיצויןהביטוחים לתקופות נוספות כפי 

 . ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה.
 

, חברות בנות עובדי המזמיןר על תחלוף כנגד בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתו .5
  המזמין . ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.ומנהלי 

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .6
ו/או קבלנים המזמין יהיה הקבלן ו/או לביטוח עבודות קבלניות  " בפוליסהח"המבוט (א)

 .דים של הנ"למבצעי עבודות ו/או קבלני משנה ועוב
בביטוח אחריות מקצועית שם המבוטח יהיה הקבלן הראשי והמזמין ייתווסף לפוליסה 

 כמזמין העבודה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית  של הקבלן ומי מטעמו.
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החברה הכלכלית אשקלון בע"מ ו/או עיריית אשקלון ו/או ן אישור זה, י" לעני" המזמין   
 חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל. רמ"י( ו/אורשות מקרקעי ישראל )

במהלך תקופת  ולא לשינוי לרעה נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול (ב)
ו/או  במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן הביטוח ותקופות ההארכה, למעט

מקרה כזה ב מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם מוטלת על חברת הביטוח.
לפני שהביטול אולם תשלום יום מראש.  60תימסר לקבלן המזמין הודעת ביטול בכתב 

 . ת הביטול תוקף הודעאת יבטל  המזמין הקבלן ו/או על ידי על ידייכנס לתוקף 
שהמזמין או למי  למזמיןישולמו ו/או לרכוש המזמין תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות  (ג)

 רה בכתב לשלם. יו

צולבת, אולם בביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי  אחריות (ד)
 הקבלן.

להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל  כוימשי יםהביטוח (ה)
אולם אם יחל שימוש  למזמין או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן.חלקיהן 

חלק בו החל השימוש בהתאם  בעבודות או בחלק מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו
 .MR 116לתקופת התחזוקה המורחבת ובכפוף לנספח 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית  .7
 במקרה נזק.

הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין   .8
זה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף )אם יש כ, ו

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח  המזמין, ולגבי המזמיןביטוח אחר לא יופעל כלפי 
זכות  מבלי שתהיה לנובמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ן ראשוני" המזכה  את המזמי

לשאת בנטל  המזמיןזכות לדרוש ממבטחי לנו  ומבלי שתהיה, המזמין  טוחי יהשתתפות בב
, וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59החיוב על פי סעיף 

אנו מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר  .ווכלפי מבטחי המזמיןכלפי  "ביטוח כפל"
 גם כלפי מבטחי המזמין.

ב ו/או אי ביצוע דרישות להקלה בסיכון לא יגרעו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסה בתום ל .9
 מזכויות המזמין לשיפוי בכל מקרה ועניין .

 יפוי בכל מקרה ועניין.שזכות הקיזוז לא תגרע מזכויות המזמין ל .10

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא  .11
 כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות .  ובלבד שאין בשינוי כאמור שונו באישור זה

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר   .12
 מראש ובכתב הודעה ללא לרעה עם ביצוע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 

 .)ב( לעיל 6כאמור בסעיף 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 

 ________________                      __________________________________ 
 המבטח ה וחותמתחתימשם החותם                             תאריך  

 
 ______________ דוא"ל:_______________ טלפון::_______________ וכן הביטוחס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך 62 מודע

 

 
 
 
 
 

 חבות המוצראישור על קיום  – א'' 5–מסמך מס' 
לביצוע לביצוע   16/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

מתחם אגמים עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 
 באשקלוןמזרח 

 לכבוד
 ו/או עיריית אשקלוןהחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 
 מדינת ישראל )להלן "רמ"י"(. –ו/או רשות מינהל מקרקעי ישראל 

 אשקלון , מרינה אשקלון  –מנהלת המרינה בנין 
 )להלן: "המזמין"( 

 
 

: "הקבלן"( ןלהל____________________)המוצר של ֹ אחריות אישור על קיום ביטוח  הנדון:
מתחם אגמים עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים  עבודותו/או בקשר עם  בגין

 "העבודות"( המוצרים" ו/או ")להלן:   , בקשר עם מכרז ______באשקלוןמזרח 
 

 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 
            

 העבודות, כמפורט להלן : בקשר עם ביטוח אחריות מוצר בגין ו/או קבלן האנו ערכנו עבור  .1
 

 ביטוח אחריות המוצר  א. 
 

 ________ פוליסה מספר

ובדיו ואחריות הקבלן בגין מי לכיסוי אחריות הקבלן ו/או ע
 –מטעמו על פי דין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ 

, בגין אבדן ו/או נזק שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות  1980
 למזמין בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או המוצרים.

 
 למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 8,000,000סך  :גבולות אחריות

 
 :יוחדיםתנאים מ

 
 
 

הביטוח מורחב לכלול את המזמין בגין ו/או בקשר עם   1
 העבודות ו/או המוצרים.

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. 2
מסירת ממועד לא יאוחר הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי  3

 העבודות ו/או  חלקן למזמין ו/או למי מטעמו.
 

 ביטוח  לכל מקרה ₪ 200,000לא תעלה על סך  השתתפות עצמית :

 

 ועד______________)כולל(. ______________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 .להרחבת השיפוי לעילהמזמין בהתאם ו/או  הקבלן  –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב .3
החברה הכלכלית אשקלון בע"מ ו/או עיריית אשקלון ו/או רשות : לעניין אישור זה "המזמין "

 .ובדים ומנהלים של הנ"לחברות בנות ע /אומקרקעי ישראל )רמ"י( ו
 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 .זדון, למעט כלפי מי שגרם לנזק בהמזמיןביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  א.
לרעה,  םו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיההקבלן הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ב

יום לפחות לפני מועד  60הודעה בכתב, במכתב רשום, מזמין וללקבלן אלא לאחר שנמסור 
 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 או נוסח שקול להם היקף הכיסוי בפוליסה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת "ביט  .ג
 .התקפה במועד התחלת הביטוח. חריג רשלנות רבתי מבוטל

ל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כ הקבלן  .5
 העצמיות הקבועות בהן.
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הננו מאשרים כי מאחר ופוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה  .6
כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח  על קבלת תובענה, או 

טוח לרבות הודעה על נסיבות מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה בי
 העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד הקבלן.

 
במקרה של אי חידוש  או ביטול הביטוח בחברתנו, למעט במקרה אי תשלום פרמיה ו/או  .7

מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם  מוטלת על המבטחת , תחול תקופת גילוי 
כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך  חודשים, ויראו 12ודיווח מוארכת בת 

תקופה זאת, בגין אירוע שקרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח, 
כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח. סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד 

מהכיסוי בפוליסה  נופלהקבלן מכוסה בפוליסה אחרת שנרכשה  על ידי הקבלן, בכיסוי  שאינו 
 זאת. 

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  .8

טוח על פי לגבי המזמין הבי, וווכלפי מבטחי המזמיןכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 
נאיו, ללא במלוא השיפוי  המגיע לפי ת ותוהפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א

להשתתף המזמין מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי   המזמין טוחייזכות השתתפות בב

, ולמען הסר ספק אנו 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 .הנ"ל מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי

 
 יןזכות הקזוז לא תגרע מזכויות  המזמין לשיפוי בכל מקרה וענ .9

 
ובכפוף לאמור הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות  .10

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות באישור זה
 
 
 
 

 

 ____________            __________________        ____________________ 
  חתימת חברת הביטוח                        שמות החותמים   תאריך         

 
 
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 _______________טלפון _____________דוא"ל  שם_______________________ כתובת
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 אישור עו"ד/רו"ח - 6מסמך מס' 

עבודות לביצוע לביצוע   16/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
מתחם אגמים מזרח רקעי וסלילת כבישים עפר, עבודות משק תת ק

 באשקלון
 

 אישור עו"ד/רו"ח 
   

 ________________________  __________________ת.ז אני הח"מ
 

 ________________________________________________  עו"ד/רו"ח של
 

 ________________________________________________  שמשרדו ברח'
 

 את כדלקמן: מאשר בז
 

 הנני עו"ד/רו"ח של הקבלן שפרטיו רשומים מטה: .1
 

   שם ופרטיו של הקבלן: 1

   מספר ח. פ. של החברה: 2

   תאריך רישום החברה: 3

   מספר שותפות רשומה: 4

   תאריך רישום השותפות: 5

 ת"ז:  שם מורשה חתימה מטעם הקבלן: 6

   כתובת: 7

 ת"ז:  ן:שם מורשה חתימה מטעם הקבל 8

   כתובת: 9

 
 

חתימותיהם  של   _________________ ושל   _____________   בצירוף/  .2
 ללא צירוף חותמת הקבלן, יחויבו ויזכו אותו לכל דבר ועניין.

 
כמו כן עפ"י מסמכי היסוד של הקבלן פעולה של מורשה מטעמו או מי שמונה  .3

  על ידו יחייבו ויזכו את הקבלן לכל דבר ועניין.

 
 לא ידוע לי על מגבלה שיש בה כדי למנוע השתתפותו של הקבלן במכרז.  .4

 

השתתפותו של הקבלן במכרז וקבלת ההתחייבויות הגלומות במסמכי המכרז  .5
 תואמים את  מסמכי היסוד של הקבלן אשר נוסחו ונרשמו כדין. 

 
 ולראיה  באתי  על  החתום 

 
_________________________  ________________ _______ 

 חתימה             חותמת    
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 רו"ח אישור -א'  6מסמך מס' 

לביצוע תשתיות צמודות   16/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
 במתחם אגמים מזרחי באשקלון באשקלוןוסלילת כבישים 

 
 

 רו"ח אישור 
   

______________, מס' ל חברת __רו"ח ש _____________ ת.ז _____________ אני הח"מ
 מאשר בזאת כדלקמן:  "(,התאגידח.פ. _______________, )להלן: "

 
 

הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של התאגיד אינו כולל הערה לגבי הנחת "עסק  .1
 חי".

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או התאגיד  .2
ג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסו

 לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

 
 

 
 ולראיה  באתי  על  החתום 

 
 
 
 

_________________________   _______________________ 
 חתימה          חותמת    

 

 
 תאריך: ____________
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 ובדים זרים וחוק שכר מינימוםתצהיר בעניין ע -א'  7מסמך מס' 

עבודות עפר, לביצוע   16/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
 באשקלון.מתחם אגמים מזרח עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 

 
  

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
 

כי עליי לומר אני הח"מ _______________________________________ לאחר שהוזהרתי 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:

ב' בחוק עסקאות גופים  2.   א.   אני או "בעל זיקה" אליי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 1

ם ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרי

)להלן: "החוק"( לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  1976 –כדין( התשל"ו 

)להלן:  1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 "חוק עובדים זרים"( בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

ו בשתי עבירות או יותר לפי חוק ב.    אני  או "בעל זיקה" אליי, כמשמעותו לעיל, לא הורשענ

 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה. 3עובדים זרים בתקופה של 

 ג' בחוק: 2.   אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף  2

)להלן: "חוק שכר  1987 –לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ו   

 מינימום"(.

שנה אחת או יותר לפני תאריך  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום .א

 תצהיר זה.

בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו יותר משלוש  ההורשע .ב

 שנים ממועד ההרשעה האחרונה.

 .    אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בחוזה עם החברה הכלכלית לאשקלון .3

 

          _________________ 
ימה וחותמת חת                 
 המציע
 אימות חתימה ע"י עו"ד –אישור

אני _____________________________  עו"ד, מאשר כי ביום 

______________________ הופיע בפניי מר _________________________נושא ת"ז מס' 

______________________ המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד ____________________ 

זהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ולאחר שה

 יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפניי.

 

        _____________________ 
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות -ב'  7מסמך מס' 

 
______________לאחר שהוזהרנו אנו הח"מ _____________________ ח.פ./ת.ז. 

את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים  רלאומ
 כדלקמן:

 
השנים שקדמו להגשת  5אנו _________________מצהירים כי במהלך  .1

הצעתו למכרז מס' _______ לא הורשענו בעבירה פלילית. לצורך תצהיר 
 רה מסוג מרמה, הונאה, הלבנת הון או שוחד.זה תוגדר עבירה פלילית כעבי

 

כמו כן, אני מצהיר בזאת כי ככל הידוע לי, לא מתנהלת חקירה פלילית  .2
 מהסוג הנ"ל כנגדי או כנגד החברה שאני מייצג.  

 

אנו מאשרים ומסכימים   כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים  .3
וונטי מהמשטרה ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי שלנו, ולקבל כל מידע רל

 ורשויות אכיפת החוק האחרות לעניין זה.

 

במידה ונדרש אנו מתחייבים כי נמסור לחברה ו/או למי מטעמה כל מסמך  .4
 ו/או אישור אחר הדרוש לצורך מידע ביחס להעדר הרשעות פליליות כנגדנו.

 

 

יובהר כי הסכמתי זו חלה גם לצורך ביצוע מעקב תקופתי אחרי שינויים  .5
 .הביצוע ועד תום תקופת הבדקהפלילי במהלך תקופת  שחלו במידע

 

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפני 
במשרדי ברחוב_____________, אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. 

את האמת וכי  ר____/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאומ
יה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו אם לא יעשה כן יה

 דלעיל וחתם עליה בפניי.
         

       _____________________ 
      

 עו"ד                                                                                             
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 קת רישום פליליייפוי כח והרשאה לבדי
 

 
 . ______________                  ת.ז. _______________1אנו הח"מ:         

 
 . ______________                  ת.ז. _______________2                                 

 
 

ידע אודות או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מ\נותנים בזה ייפוי כח והרשאה ל ___________ ו
או בעלי השליטה בו או מנהליו של _________________ כפי שאגור  \התאגיד  \מנהלי המציע

 במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.
 
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 והתקנות שהוצאו מכח חוק זה. ,1981 –התשמ"א 

 
 
 
 
 

                                                                                                               
 _____________________    _____________________              __________________ 

 2חתימה                                               1חתימה                               תאריך                           
 
 
 

                                                                        _____________________ 
 ת התאגידחותמ                                                                

 
 
 

יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי כח  וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם 
 ההצעה למכרז.

 
אנו הח"מ נותנים את הסכמתנו לעיין ולקבל מידע כאמור. יש להחתים את מנהלי המציע ואת 

 בעלי השליטה בו.
 
 
 
 

 חתימה שם + תפקיד חתימה שם + תפקיד 
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  ניגוד ענייניםתצהיר העדר  -ג'  7מסמך מס' 

 
 
 

אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

 
ית החברה הכלכל פרסמה ש  16/2019 תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1

 המכרז(. –לאשקלון בע"מ )להלן 
 
 

קרובו, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית  איניהנני מצהיר כי  א. .2
החודשים שלפני המועד האחרון  18-אשקלון או של מי שכיהן כחבר מועצה ב

 להגשת ההצעות למכרז.
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. –לעניין זה "קרוב" משמעו  ב.

 
 

-אני משמש כמנהל של תאגיד ___________________________ )להלן  .א .3
 התאגיד( אשר מגיש הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמה.

אין בתאגיד קרוב )כמשמעותו לעיל(, סוכן או שותף של חבר מועצה מכהן בעיריית  ב.
צעות החודשים שלפני המועד להגשת ה 18-אשקלון או של מי שכיהן כחבר מועצה ב

מהון או רווחי החברה או שהוא מנהל או עובד  10%-למכרז, אשר יש לו יותר מ
 אחראי בחברה.

 
 אני מצהיר כי אין לי קרוב משפחה, כהגדרתו לעיל, המועסק בחברה .4

 הכלכלית.
 
יתעוררו סוגיות  אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, או .5

לניגוד עניינים אעביר את  העמיד אותי במצב של חשששלא נצפו מראש, שעשויות ל
 החברה ואפעל בהתאם להנחיותיה. המידע הרלוונטי למחלקה המשפטית

 
 

        __________________ 
 חתימה         

 
 אימות חתימה 

 
 

אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר 
המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר ____________________

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן 
 אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

 
 
 

        ___________________ 
 ,עו"ד          

 
 .3יש למחוק את סעיף  – הערה: כאשר המשתתף במכרז הוא אדם פרטי

 .3וימולא סע'  2ימחק סע'  –כאשר המשתתף במכרז הוא תאגיד  
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  על העדר סילוק יד מאתרי עבודותתצהיר  -ד'  7מסמך מס' 

 
 
 

אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צהיר בזה כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מ

 
החברה הכלכלית  שפרסמה  16/2019 תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1

 המכרז(. –לאשקלון בע"מ )להלן 
 
 

סולק מאתר עבודות על ידי מזמין עבודות במהלך עשר  לאהנני מצהיר כי המציע  .2
 ( השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות.10)
 
 : לחילופין 
 
( השנים שקדמו 10ות על ידי מזמין עבודות במהלך עשר )מאתר עבוד סולקהמציע  

 למועד להגשת ההצעות כמפורט להלן :
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

        __________________ 
 חתימה         

 
 אימות חתימה 

 
 

אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר 
________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר ____

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן 
 אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

 
 
 

        ___________________ 
 ,עו"ד          
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 ועיון בהם הצהרה על קבלת תוכניות טופס' ה 7מסמך מס' 
עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת לביצוע לביצוע   16/2019

 באשקלוןכבישים מתחם אגמים מזרח 
 

 
אני/נו הח"מ ____________________ת.ז ________________ מורשה/י חתימה לעניין 

רקעי וסלילת כבישים מתחם לביצוע לביצוע עבודות עפר, עבודות משק תת ק 16/2019מכרז 

מטעם המציע _________________ ח.פ ______________ )להלן:  אגמים מזרח באשקלון

 "המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי: 

וות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, תוכניות המצורפות למכרז המההקראנו והבנו היטב את  .1

מסמכי המכרז המלאים הכוללים תוכניות  ואנו מצהירים כי הצעתנו הכספית נסמכה על כל

 אלה.

ים ונהירים לנו רמסמכי המכרז והתוכניות המופיעות באתר האינטרנט, ככתבם וכלשונם, ברו .2

 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ואנו מסכמים ומקבלים את האמור בהם

ה על תוכנם של תוכניות המכרז שלהלן שצורפו על ידנו, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימ .3

נו על כל האמור בהן בכל אחת מנו והסכתטופס זה תראה לכל דבר וענין כאילו אישרנו בחתימ

  נמפורטות ברשימת התוכניות.מהתוכניות 

הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע במכרז מקובלות עלינו במלואן. בחתימתנו על טופס  .4

 המלא. ההחברה בנוסח חתמנו על כל תוכנית המופיעה באתר האינטרנט של וזה כאיל

אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות בקשר לתוכניות  .5

חברה הכלכלית המכרז ו/או כל מסמכי המכרז וההסכם ההתקשרות כפי שנוסחו על ידי ה

 לאשקלון בע"מ.

מסמכי המכרז  ידוע לנו, כי אין בחתימתנו על טופס זה כדי לשחרר אותנו מחתימה על יתר .6

שנדרשת עליהם חתימה, וכי מלבד תוכניות המכרז המפורטות ברשימת התוכניות, עלינו לצרף 

להצעתנו את כל מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט של החברה, לרבות חוברת 

המכרז, הכוללת נספחים, הסכם התקשרות ,כתב כמויות והודעות למציעים, שהם חתומים על 

 ימת מורשה/י חתימה וחותמת. ידנו בצירוף חת

אני מתחייב להמציא לידי החברה את כל התוכניות  16/2019ככל ואהיה הזוכה במכרז   .7

 לעיל, שהן מודפסות וחתומות על ידי, וכי הנן תנאי לזכייה במכרז.  3המפורטות בסעיף 

 
 שם המציע :_____________________ ח.פ __________________

 __________________________________חתימה וחותמת חברה :
 באמצעות מורשה/י חתימה: ______________________________ 
 
 
 

 אימות חתימה ע"י עו"ד –אישור
אני _____________________________ עו"ד, מאשר כי ביום 

_נושא ת"ז מס'  _____________________מרגב'/ ______________________ הופיע בפניי 

______________ אשר __________________ המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד ____

 חתם על טופס הצהרה זה בפניי. 

 

______________________ 

 עו"ד
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 הלת מפרט לאתר מנ 8-מסמך מס'  

עבודות עפר, לביצוע לביצוע  16/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס': 
 באשקלוןמתחם אגמים מזרח ים עבודות משק תת קרקעי וסלילת כביש
 

 

 משרד עבור המנהל /המפקח  00.01

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו  .א

מנהל הפרויקט ולתחזק על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות 

מנהל הפרויקט, מבנה לשימוש מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת איכות, 

מתאים בין היתר לעבודה משרדית )"מבנה  המתכננים והיועצים ושיהיה

תכנון המחנה, עריכת בקשה להיתר המאמץ להשגת   מנהלת הפרויקט"(.

הרישיון ו/או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנים 

 הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.

משרדים לטובת  2מ"ר למשרד ,מינימום  8גודל המבנה מינימאלי  .ב

 קרת האיכות . המפקח ומנהל ב

המשרדים גם יתאימו לקיום ישיבות צוות תכנון וביצוע ויכילו שולחן  .ג

 משתתפים לפחות. 8ישיבות וכסאות ל 

בכל משרד יהיו שולחן ,כסא,ספריה ,ארון עם אפשרות נעילה ,חיבורי  .ד

 חשמל,טלפון ורשת אינטרנט שתסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו.

הסלילה והפיתוח המשרתות את המבנים  בנוסף על הקבלן לבצע את עבודות  ב.

 כולל הקמה ותחזוק גידור ושערים.

המבנים הנ"ל החניות וכל עבודות הפתוח כאמור לעיל יוקמו וימסרו לשימוש  ג.

ימים קלנדאריים, ממועד מסירת צו התחלת  20 -מנהל הפרויקט תוך לא יאוחר מ

 העבודה.

המשרד, שתכלול נקודות תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של  ה.

מאור ומנורות עם נורות לד וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות 

ויעיל. כמו כן תוכן תשתית ורשת המאפשרת חיבור מחשבים, לרבות למרשתת 

 האינטרנט.

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות  ו.

מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת  התקנתו, הפעלתו והחזקתו של

יחובר   חלות על הקבלן. המבנה -מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

 למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.

מובהר בזאת כי במידה ולא ניתן יהיה לקבל חיבור מחברת החשמל אזי הקבלן  ז.

רטור, הסולר יפעיל באתר גנרטור מתאים שיספק את צרכי האתר. שכירת הגנ

להפעלתו וכן כל עלויות השכירות וההפעלה יחולו על הקבלן ולא תשולם כל 

 תמורה נוספת בגין כך.

כמו כן במידה ולא ניתן יהיה להתחבר למערכת הביוב העירוני יטמון הקבלן  

המכיל מפרידים כימיים למניעת  ליטר לפחות 2000מיכל תת קרקעי בנפח של 
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אחוז  מתכולתו באמצעות ביובית  80רוקן כאשר יגיע למיכל זה י רקבון וסרחון,

 שתעביר את השפכים למערכת הביוב העירונית בתיאום עם העירייה.

 

במידה שלא ניתן יהיה להתחבר למערכת המים העירונית יעמיד הקבלן לטובת  

מ"ק. המיכל ימולא  2000הפרוייקט מיכל מים על גבי מגדל בנפח שלא יפחת מ

 אחוז מנפחו 20מים כל אימת שיגיע לבאמצעות מיכלית 

   

 ביטוח הציוד ח.  

 בטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.י הקבלן  

 הקבלן יכלול ציוד קיים במשרדי אתר מנהלת ואספקת  ציוד משרדי   

 וריהוט משרדי  שיידרשו ע"י הפיקוח על הפרויקט כולו                       

 טפתאחזקה שו ט.  

המבנים באתר יתוחזקו באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י   

 יומי של המבנה.-הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

 פינוי המשרדים לרבות הציוד באתר יא. 

הקבלן מתחייב לפנות את המשרדים לרבות הציוד המותקן והמובא אליהם   

וזאת  עם  המבנים וכל הציוד יפונו על ידי הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה.

 סיום פעילות הקבלן בפרויקט וגמר החשבון הסופי. 

. על הקבלן לקחת בחשבון כי מיד בתחילת הפרוייקט יהא עליו  הערה כללית יב. 

 להוציא את מלוא ההוצאות הנדרשות לצורך הקמת המחנה וציודו. 

הקבלן יספק שירותים כימיים . אין לבצע שפיכה חופשית  -בתכנית ההתארגנות ובפועל  .יב
 או ביוב בשום מקרה.\של דלוחין ו
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 מפרט טכני מיוחד – 9מסמך מס' 

  16/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
תשתיות צמודות וסלילת עבודות עפר,לביצוע 
 בעיר אשקלון אגמים מזרח במתחם כבישים  
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 מוקדמות- 00פרק 

 המפרט:.  01.00

.    המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של 1

והמעודכנת )להלן: משרד הביטחון )"האוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה 

"המפרט הכללי"(, המפרט המיוחד הזה, התוכניות, התקנים הישראליים, מפרטי 

מכון התקנים )מפמ"תים(, חוק החשמל וחוק הבזק, יחולו על העבודות נשוא 

מכרז/חוזה זה, כולם ביחיד וכל אחד לחוד יקראו להלן "המפרט". כל העבודות 

המתכננים והיועצים ועל פי הוראות  תבוצענה עפ"י המפרט, על פי ההנחיות של

 המפקח. 

: 2לעיל כדי לגרוע  מכלליות הגדרת המפרט בסעיף  1.       אין באמור בסעיף קטן 2

 "הגדרות" שבהסכם לביצוע עבודה קבלנית המצורף למסמכי המכרז.

 מידה ליחידות בהתאם המפקח"י ע ויבדקו יחושבוכל הכמויות לתשלום ימדדו  .    3

 הכמויות בכתב המופיעות

 

מפרט טכני מיוחד זה ממוספר במספרי פרקים וסעיפים שאינם בהכרח מקבילים למספרי 

 הפרקים והסעיפים אשר בכתב הכמויות והינם לצרכי נוחות בלבד. 

העבודות השונות לגביהן ניתן הפירוט המיוחד הינם כל אותן העבודות אשר יידרש הקבלן 

הנדרשת על פי תכניות ,מפרט כתב כמויות לבצע לצורך אספקת התוצאה הסופית 

 וחוזה .
 

 התייחסות למסמכים:.  00.02

 מפרט מיוחד זה מתייחס למסמכים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף

כתב כמויות, אופני מדידה 
 מיוחדים ומחירים

 
 

 מערכת  תוכניות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 
 פרק

 העבודה תאור

 מוקדמות 00

 עבודות עפר 01

 עבודות בטון יצוק באתר 02

 מוצרי בטון טרום 03

 ריצוף וחיפויעבודות  10

 בןעבודות א 14

 פיתוח האתר וסלילה 40

 גינון והשקיה 41



 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך 76 מודע

 

 אחזקת הגן –גינון והשקיה  41.5

 סלילת כבישים ורחבות 51

 חומרים 55

 תיעולקווי מים ביוב ו 57

וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך, ועפ"י הפניות בפרקים 

 שלעיל או במםרט המיוחד.

  

 :העבודהו הפרויקט תאור.   00.03

עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת  לביצוע תייחסזה מ דטכני מיוח מפרט .1

 (. "הפרויקט"ו/או "העבודות" )להלן:  מתחם אגמים מזרח באשקלוןכבישים 

 
 העבודות תבוצענה על פי התכניות, המפרטים, כתבי הכמויות וההנחיות של המתכננים  לכ 
 של מנהל הפרויקט. ו 

 
 חברה הכלכלית לאשקלון בע"מ תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי : ה 

 
 א לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל והרשומות בכתב הכמויות. ל .א
 יל על ידי קבלנים אחרים ובמועדים שונים. לבצע חלק מן העבודות המפורטות לע .ב

לקבלן לא תהיינה טענות מכל סוג ומין שהוא כתוצאה מהחלטת החברה לפעול בהתאם לאמור  .ג
 לעיל.

 
 

 
מודגש לקבלן כי עליו לבצע בקרת איכות לפרויקט בהתאם לדרישות המובאות בהמשך  .2

 ספת תשלום כלשהי .המפרט ,כל הפעילות הכרוכה בביצוע בקרות האיכות הינה ללא תו

 
   ואישורי רשויות  לביצוע עבודות  העבודה מקום.   00.04

 
 )להלן: "האתר" ו/או "אתר העבודה" אגמים מזרח בעיר אשקלון מתחם   .1

 (.ו/או כל מקום אחר בתחומי השיפוט של העיר אשקלון

 

ו/או  מופנית  לעובדה כי אתר העבודה נמצא בלבהקבלן תשומת לב   .2
ו/או בסמיכות למטעים ו/או  ת מגורים מאוכלסת ברובהשכונל סמיכות

ובסביבת אתרי בנייה רבים. על הקבלן לנקוט בכול שטחים גידול חקלאי 
אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לאבטחת שלום הציבור ולמניעת 

 נזקים לעצמו, לעובדיו ו/או לכל צד שלישי.
 

צעו ע"י אחרים ,על באתר קיימות תשתיות מתוכננות תשתיות נוספות שיבו .3
הקבלן להשיג אישורי חפירה לכל תא שטח שבו יעבוד בנוסף לביצוע 
תיאומים ככל שידרשו מול מבצעים אחרים )כדוגמאת תאגיד 

 המים,חח"י,בזק,הוט, פרטנר וכד'( .
 

 רשות, אשקלון מי תאגיד: כגון אחרים ידי על עבודות יבוצעו באתר .4
 חברת גז, ,מקורות, סלקום, רפרטנ, הוט, בזק, חשמל חברת, העתיקות

 מטעם וקבלנים' וכו הפרטיים במגרשים שיבנו יזמיםקבלן חדרי שנאים, 
 אחר מעקב לבצע, זמנים לוחות לתאם נדרש הקבלן, ועוד הכלכלית החברה
, ביטוח לערוך, במתחם עבודות ביצוע לאפשר, פעולה לשתף, העבודות ביצוע
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 לא הקבלן "להנ בגין. האחרים הקבלנים עם' וכו,  בטיחות בנושא להנחות
 '.וכו ראשי קבלן, קבלן רווח כגון כלשהיא לתוספת זכאי יהיה

 

 

על  רשאי לבצע חדר טרפו ע"י ובאמצעות קבלן אחר, מזמין או מי מטעמוה .5
 .הקבלן הראשי לאפשר זאת ולתת תמיכה בקבלן שיבצע ככל שיידרש

 

ד'  261ל פי תקנה העבודות שיבוצעו באתר יבוצעו בתוקף "פטור מהיתר" ע .6
 של עירייה אשקלון . מסמכי התקנה והחובות הנדרשים בה מצורפים להלן. 

 
 

לחתום על מסמכי התקנה לקבלת פטור מהיתר בכל באחריות הקבלן  .7
או קבלן כאחראי לביצוע וכמנהל \המקומות בהם נדרשת חתימת מהנדס ו

 רצ"ב נספחים למפרט זה .אתר . 

ירייה להתחלת ביצוע עבודות ולבצע כל מה באחריות הקבלן לקבל אישור ע
תכנית התארגנות ,סימון מדידה וגידור  –שידרש על ידי העירייה לצורך כך 

 או אדריכל מטעמו. \וכן חתימות מהנדס ו
 

 הנ"ל חלק מחובות הקבלן וללא תוספת תשלום כלשהי .כל 
 

יהיה  עבודות תשתית( )בקשה לאישור  לוח זמנים לקבלת אישור עירייה להתחלת ביצוע עבודות
 . באחריות קבלן- תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת עבודה חתום

 

 :דהותנאי העבו סביבתוהאתר,  הכרת    .00.05

הקבלן מצהיר ומתחייב כי סייר וביקר באתר העבודה, הכיר היטב את תנאי  .1
הכיר את סביבת השטח ואת כל שידרש  ודרכי הגישה אליו, למד את תנאי העבודה,

את ההפרעות  מנת לבצע חישוף,חפירה,מילוי ועבודות על פי חוזה זה . ממנו על
שעלולות להיווצר, את המקומות המוגבלים, את המפרטים, התכניות ויתר תנאי 
העבודה על בוריים וכי יבצע את העבודות על פי הנדרש בהם כלשונם וכרוחם. כמו 

ותבוצענה עבודות כן, מובא לידיעתו של הקבלן כי במקום ובאתר העבודה יתכן 
אחרות על ידי קבלנים אחרים, עימם עליו לתאם ולשתף פעולה בכל הקשור בביצוע 

 העבודות.

 

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התנאים המפורטים לעיל. אי  .2
לכך לא תוכרנה תביעות מכל סוג ומין, כספיות או אחרות, אשר תנומקנה באי 

אמת התנאים באתר לפרשנות הקבלן לסעיפים או באי הת הכרת התנאים באתר
, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי במסמכי החוזה. על הקבלן השונים

לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת ביצוע העבודה לתנאים ולמציאות 

באתר.  דרכי הגישה  לצורכי ביצוע  העבודות, תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו ככל 
 דרשנה. שתי

 
בשטח האתר קיים קו מים אשר נדרשת העתקתו , הקבלן יבצע עבודתו  .3

במקביל . יש לבצע עבודות חציית כביש רחוב רבין )מעבר תת קרקעי( ובתוכו 
העברת תשתית צנרת מקורות בין היתר החל מהיום הראשון לפרויקט 
ובמקביל לביצוע עבודות עפר ותשתיות בשכונה . העברת הצינור עבור 

קורות הינו תנאי להעתקת התשתית שלהם שבמידה ולא תועתק תפריע מ
 לביצוע מלא של עבודות בפרויקט.
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עבודות לביצוע המעבר התת קרקעי ידרשו מהקבלן ביצוע תכנון ובפועל של  .4
הסדרי תנועה . הסדרי התנועה כולל אישורם בעירייה ובמשטרה וכולל כל 

על הקבלן ללא תוספת מחיר ההוצאןת המתלוות לתכנונן ולביצוען חלים 

 ובמסגרת מחירי היחידה של העבודות לבניית המעבר התת קרקעי.
 

 
או חפירה לגובה של לא \מגרשים לבניה במתחם יבוצעו ע"י הקבלן במילוי ו .5

או חפירה \במילוי ואו  מטר מתחת לפני מפלס הכביש  1יותר ולא פחות מ 
בהתאם המרתף או מפלס  מטר מתחת לפני 1לגובה של לא יותר ולא פחות מ 

 . לתוכניות והנחיות המפקח

בביצוע שלב זה של העבודות הקבלן יבצע שכבת אספלט יחידה בכבישים  .6
הפנימיים, על הקבלן להקפיד על ביצוע שכבה איכותית שתהווה שכבה 

 נושאת לשכבה שתבוא אחריה בשלב ב' .

ות ואספלט בתוך תחומי השכונה יבוצעו עבודות עפר,אבני שפה,תשתיות מלא .7
, המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות החלטות בביצוע שכבה ראשונה

 .  הנ"ל

באתר הפרויקט קיימות ערימות פסולת רבות .הערימות מתועדות והועלו על  .8
תכנית תצ"א עם הערכה לכמויות הפסולת . הקבלן יבצע פינוי של כל 

עיפי פינוי הפסולת לאחר ניפוי וסינון בהתאם לסעיף המתאים בחוזה . ס
ומוערם פסולת ישולמו אך ורק בהתאם למדידה בפועל של חומר מנופה 

במסגרת הסעיף לפינוי והטמנה וללא תוספת  שתבוצע ע"י הקבלן-בשטח 
 תשלום.

באתר סוגי קרקע שונים אשר יהוו קושי בגישה לכלי רכב וצמ"ה ,על הקבלן  .9
תוספת בעבור  להסדיר דרכי גישה נוחות ונגישות לרכביו . לא תשולם כל

 הסדרת דרכי גישה בפרויקט לכל צורך שיתבקש.\יצירת

על הקבלן לבצע גידור מסביב לשטח השצ"פ לטובת הגנה על שטחי הקינון  .10
 הקיימים עד להעתקתם.

על הקבלן לבצע גידור ככל שיידרש על ידי רשות הטבע והגנים, הגדר  תימנע  .11
 כניסה לשטחים בעלי ערכי טבע מוגנים.

 
 

 בעבודה, בטיחות בתנועה ומניעת הפרעות: בטיחות   .00.06

תשומת לב מופנית לקבלן לכך שמקומות העבודה באתר העבודה נמצאים בסמוך  .א
לאזורים מאוכלסים, בקרבת אתרי בנייה וליד כבישים ראשיים. בהתאם לכך על 
הקבלן לנקוט בכל האמצעים  הדרושים על פי כל  דין, על פי המקובל במקצוע 

 כללים שאדם סביר היה נוקט על מנת להבטיח את שלום הציבור.הקבלנות ועל פי ה

 
שילוט אזהרה,  ) מתאימים  על הקבלן לדאוג במשך הביצוע לסידורים ואמצעים .ב

וכו'(, אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא  , גדר איסכוריתגידור
הוראות המפקח לתנועת כלי רכב והלכי רגל בכל שעות העבודה, עפ"י כל דין ו/או 

 וכן דרישות משרד העבודה.
 

כולל  פח חלק לבן ועליו מדבקות פרסום עירוניות על הקבלן להתקין גידור מ .ג
כמות ובמקומות בכל מ'  4מ' כולל שערים ברוחב  2תמיכה בגובה וקונסטרוקציה 

ובהתאם לתוכנית שתאושר  אתר הפרויקט כל בהיקףשיורה המפקח, הגידור יבוצע 
הבטיחות מהנדס של הקבלן, תוואי ומיקום שערים יבוצעו בהתאם  על ידי יועץ

ביצוע הגידור והתחזוקה באחריות הקבלן ועל . ויועץ הבטיחות  להנחיות המפקח
המפקח רשאי להנחות את הקבלן לבצע  חשבונו כלול במחירי היחידה השונים.

 ם.גידור בשלבים כולל העתקת הגידור במהלך הביצוע והכל ללא תוספת תשלו
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מטר ועליה  2גידור באמצעות "גדר מדברת" של העירייה ,זו גדר פח חלק בגובה ה
 (באתר העירייה מים גםקייוהנחיות מודבקות תמונות )נוסח 

 

 גידור אתרי בניה

 במטרה לייצר חזית עירונית ראויה יש לגדר את אתרי הבניה בהתאם למפרט כמתואר
 בנספח א.'

 בהדבקה ,בהתאם לפורמט שנקבע על ידי עיריית אשקלון.על גבי הגדר יוצמד שילוט ויניל 

(אותו ניתן לשלוח לבית  האתר העירייה קישור לקובץ דוגמת השילוט מצורף לתיק המידע
 הדפוס להפקה).

 שילוט הויניל יודבק אך ורק בחזית הרחוב הראשי/משני וחזית שצ"פ מפותחת ,בכל בניה
 פות בין מגרשים תותקן אותה גדר ללאשאינה בית פרטי צמוד קרקע . בחזיתות משות

 מדבקה. המדבקה תודבק באופן רצוף לאורך כל הגדר כפי שמוצג בתמונות המצ"ב.

 במסגרת תהליך הרישוי תוגש תכנית שתקרא :תכנית הסדרי תנועה זמניים לאתר הבניה

 (כולל התארגנות באתר) בה יופיעו תוואי הגדר ופרטיה ,מאושרים על ידי קונסטרוקטור.

 גידור האתר והשילוט בהתאם למפרט זה מהווים תנאי למתן היתר בניה.

 הפקת המדבקה ,התקנתה (הדבקה) ותחזוקתה יהיו באחריות בעל ההיתר ועל חשבונו ,בכל

 משך תקופת הבניה.

 כלי בלבד.יאדר הפרט זוז הי
 "ציהרוקטסונאם לתל ופרטי מהנדס קתר בהגדה וב"קאס רבי
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 אפיון הגדר

 גדר זמנית מסוג זה בנויה מלוחות פח/פנלים קשיחים חלקים בגוון לבן המחוברים ביניהם
ב אתר הבניה .הגדר יכולה להיות נתמכת עצמאית ,או רתומה ליסודות ליצירת רצף אחיד סבי

מ ,'אלא אם  2.0מתאימים המסוגלים לעמוד בעומסים הנדרשים. גובה הגדר לא יפחת מגובה 

 מוקם גגון מעבר להולכי רגל.

 הדרישות מהגדר כוללות בין השאר:

 עמידה בהתאם להערכת הסיכונים המקומית, ודרישת הרשויות. •

 כנגד עומסים העשויים לחול עליה. עמידה •
 עמידה בעומסי הרוח. •

לוחות הגדר צריכים להיות מחוברים אולם ללא אביזרי חיבור בולטים  •
 כברגים,מסמרים וכדומה.

 תמיכות הגדר לא יבלטו למסלולי הליכה או נסיעה. •
יש לכסות פינות בולטות בקצוות הפנלים במקרה של גדר מדורגת מותקנת לאורך שיפוע  •

 לל מבנה טופוגרפי של האתרבג
הקמת הגדר ההיקפית תעשה בתיאום עם מפקח הבניה ובמהלכה יגודר אתר הבניה  •

 בגדר רשת זמנית
 שערים המותקנים בגדר יפתחו כלפי פנים המגרש. •

הגדר תוקם באופן כזה שלא תסתיר תמרורי מסלול הליכה ונסיעה לעיתים תידרש  •
הכנת מסלולי נסיעה והליכה אלטרנטיבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 איור: דוגמאות לגידור
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מ' בהתאם לפרט גידור 2דוגמא לשילוט ויניל בהדבקה בגובה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

דוגמה לגדר רשת זמנית
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 רגל■ דוגמה לגגון מעבר לקולר
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 אשקלון -נון ובניה לכבוד: הוועדה המקומית לתכ                    

 אגף רישוי ופיקוח על הבניה

 בקשה לאישור תחילת עבודות תשתית
 ע"פ חלק ז' סימן ג' לתקנות "רישוי בניה"

 פרטי הנכס והבקשה

  מס' היתר בניה  מס' בקשה  תיאור הבקשה

  מגרש  חלקה  גוש

  כתובת  תכנית

 

אשר יבוצעו בכפוף   הריני מבקש אישורכם לתחילת עבודות בניה החל מתאריך  .1
 ובהתאם להיתר בניה לעיל

קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר  .2
 סימון מתווה הבניין במגרש עצמו

ג לחוק לא נדרשת 157עבור בקשות שלגביהן קבע שר האוצר לפי סעיף  .3

 ה למכון בקרהבהן בקרה של מכון בקרה, מסמכים נדרשים כמפורט בתקנות עבוד

לבקשה זו מצורפים כל המסכים המופיעים כתנאים לאישור תחילת עבודות,  .4

 בתיק המידע להיתר, החלטת הוועדה והיתר הבניה
העבודות יבוצעו ע"י ובאחריות בעלי התפקידים הבאים, אשר מונו ע"י בעל  .5

 , ללוות את הבניה כמפורט71ההיתר כאמור בתקנה 
 להלן:

 חתימה וחותמת תובת דוא״לכ ת.ז./ח.פ. שם תפקיד
 

 אחראי

 לביקורת על

 הביצוע

 הריני להצהיר כי אני מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לביקורת על הביצוע וכי הנני מוסמך לתפקיד מן התפקידים

 המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים. רישיון/תעודת הסמכה בתוקף מצ"ב לטופס זה

    

 

 בצעקבלן מ

 בפנקס הקבלנים הריני להצהיר כי אני מקבל על עצמי את תפקיד הקבלן המבצע, וכי הנני קבלן רשום מס'

 iבתחום וסיווג המתאים לביצוע העבודה נשוא ההיתר. רישיון/תעודת הסמכה בתוקף מצ"ב לטופס זה 

    

 

 אחראי

 לביצוע

 התשתית

 2ראי לביצוע העבודות, וכי הנני מוסמך לתפקיד ע׳׳פ האמור בפרט הריני להצהיר כי אני מקבל על עצמי את תפקיד האח

 בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים. רישיון/תעודת הסמכה בתוקף מצ"ב לטופס זה.

    

 

 אחראי לתאום

 עם מכון בקרה

 עתידי

    

 

תומים לעיל, לבצע/לבקר את העבודות האמורות בהיתר אני הח"מף בעל ההיתר שבנדון ממנה בזאת את בעלי התפקידים הח בעל ההיתר

 הבניה ובהתאם להוראות כל דין, וכי אדווח מיידית לוועדה המקומית על כל שינוי שיחול במינויים אלו

    

 הצהרה:

קנות לת 75-78אני הח"מ מבקש/ת בזה ממהנדס הוועדה לתכנון ובנייה אשקלון להנפיק אישור לתחילת עבודות בהתאם לתקנות 

 חלק ז', סימן ג' אישור תחילת עבודה. 2016התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו 
 

 טלפון כתובת בזמן הבניה תאריך חתימה תפקיד

     בעל ההיתר

     אחראי לביקורת
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לצורך בניה. יש  100וסמל  1לפחות ג' יש לשים לב לסיווג רישיון הקבלן אשר יבנה א הפרויקט וכי הוא אכן רשאי ע"פ חוק לבצע זא, סיווגו יהיה 1

 לצרף רישיון תקף לשנתיים
 

  
 
 
 

 תרשימים בטרם התחלת ביצוע העבודות, הקבלן יכין תוכנית בכתב, שתכלול  .ד
בהיבט בטיחות  ותשריטים ככל הנדרש, המראה את כל הסידורים שבכוונתו לנקוט

ית תאושר על ידי . התוכנבעבודה, תנועה בכבישים סמוכים ומניעת הפרעות בתנועה
יועץ בטיחות  שיועסק ע"י הקבלן ועל חשבונו והמתמחה בסידורי בטיחות באתרי 

 בניה וסביבתם.

 

בנוסף לסידורי בטיחות , הקבלן ינקוט בכל  האמצעים הדרושים על מנת למנוע  .ה

הפרעות לפעילות היומיומית המתקיימת באתרי הבנייה הסמוכים והאוכלוסייה 
 ות מניעת רעש בלתי סביר.הגרה בקרבת מקום לרב

 

על הקבלן לדאוג לכל אורך תקופת הביצוע להסדרי תנועה על מנת לאפשר תנועה דו  .ו
סטרית שוטפת ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל בכבישים הגובלים בפרויקט 
ובדרכי הגישה אליו. כל ההוצאות הקשורות בהסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע 

 העבודות יחולו על הקבלן. 

 
הקבלן יעסיק על חשבונו מהנדס תנועה מורשה, לצורך תכנון הסדרי התנועה הזמנים  .ז

לקבל  ועל חשבונו הדרושים בעת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען. באחריות הקבלן
( להסדרים וכו' כל האישורים מכל הגורמים )עירייה, משטרה, משרד התחבורה

 זמניים אלו.
 

העירייה, המשטרה והמפקח בנושא זה, ולבצע  על הקבלן למלא במדויק את הוראות .ח
 , תאורה זמניתעל חשבונו גדרות בטיחות, מעקפים זמניים, צביעה, פנסים, שילוט

 וכו' וכן לספק את כל החומרים האביזרים המתחייבים מכך.

 
בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להשאיר בתום יום עבודה בורות, ערמות או  .ט

לא תתקבל בטיחותית להולכי רגל או כלי רכב.  מכשולים אחרים אשר יהוו סכנה
 כל דרישה לתוספת מצד הקבלן עבור הסדרים אלו.

 
 סדרי תנועה ה 00.07

 
 ללי כ .1 

לב הקבלן מופנית לכך שחלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם קיימת  שומתת
כלי רכב והולכי רגל, ולכן יש לנקוט באמצעי זהירות בעבודה בשטחים  לש נועהת

צורך הקבלן יצטרך להצטייד באשורי המשטרה לבצוע  יהיהו במידהאלה, ו
סגירה חלקית או מלאה של תחומי העבודה, ובאם יהיה צורך  אום, תוך תעבודהה

ולאמצעי הבטיחות כולל גידור התשלום למשטרה  עשה,  יוטריםבנוכחות ש
 של ההכנ תידרש באם. , כלול במחירי היחידהחשבונו ועלע"י הקבלן תמרורים וכו 

 באמצעות הקבלן ידי על יעשו אלהזמניים ושלבי ביצוע שונים  תנועה הסדרי
 במשטרת תנועה קצין כולל הגורמים כול ידי על ויאושרו לנושא תכנון משרדי
תוך התחשבות באופן סדר הביצוע המתבקש לאור  .הקבלן חשבון ועל ישראל

,הכל כלול  קייםברבין וביצוע מעבר תת קרקעי מתחת לכביש העתקת קו המים 
 במחירי היחידה וללא תוספת תשלום.
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 ילוט ותמרור זמני ש .2 
הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן ל  

הציב שילוט, סימון ותמרור  מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב. ל
נה ושוטפת של התנועה קבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקיה
מהלך כל תקופת הביצוע וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים  הקימים ב
 אזור בעת ביצוע העבודות. ב

ג'רסי או -סימת קטעי כביש לתנועה תבוצע בעזרת גדרות הפרדה ניידים מסוג ניוח  
 "ע. ש
וג השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם ס
הוראות החוק, להוראות ולתנאי הרישיון של משטרת ישראל, ובהתאם לפות בכפיו
מרור שתאושר ע"י המפקח. על הקבלן להגיש לאישור המפקח את סכימת תסכמת ל
בכוונתו ליישם בשטח וכן לפרט את הכמויות המדויקות של הפריטים שתמרור ה
 ם לסכימה זו. בטיחותיים )שלטים, תמרורים וכו'( שבכוונתו להציב באתר, בהתאה

 
מקרה של עבודת לילה הקבלן יציב באתר מערכת תאורה מספקת להארת מקום ב

אופן שיאפשר את ביצוע העבודה ובקרת האיכות. מערכת התאורה ב העבודה
אתר ורק לאחר קבלת אישורו על תקינותה והתאמתה ב תיבדק ע"י המפקח

 עבודה. בלדרישות הבטיחות, יותר להתחיל 
 

 לעיל במקרה של עבודת לילה, חובה על הקבלן לנהוג עפ"י הכללים הבאים: נוסף לאמור ב 
 

 חוצים ונקיים. רHIGH INTENSITY השתמש בתמרורים מחזירי אור מסוג ל - 
הציב נצנצים על גבי החרוטים )קונוסים( המסמנים את תחומי אתר העבודה ל - 

 חסומים בפני התנועה. ה
 ת כביש )אם קיימת כזו באתר העבודה(. דאוג להפעלה מכסימלית של תאורל - 
 הקפיד שכל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה. ל - 
 דאוג שכל הכלים העוסקים בעבודות אספלט )מגמר, מכבשים ומרססת( ל - 
 צוידו בפנסים מיוחדים שיאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה. י  
 וללת קרצוף, יש לוודא שהמטאטא המכאני מקרה של עבודת יום ולילה הכב - 
 מנקה את המסיעה המקורצפת יצויד במתקן הרטבה, למניעת התרוממות אבק. ה  

 
נוסף לכל האמור לעיל, הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת התמרורים ב  

 לפחות אחד מכל סוג.  -בשימוש ש
 

יעשה ייצוע עבודה בפועל(, מקרה של סגירת אתרי עבודה לשעות הלילה )גם ללא בב
 שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשיכה. 

 
 מקרה של עבודה בחלק משטח הכביש כאשר חלקו השני פתוח לתנועה, תעשהב  

 ג'רסי".  -הפרדה בעזרת גדרות מסוג "ניוה
   

מפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית ה
 ועים או לא מתאימים כאמור לעילתנאים בטיחותיים גרב

 
 כוונת תנועה ה .3 
ל הקבלן להציב על חשבונו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה במספר ע  

יידרש בתנאי הרישיון ו/או ע"פ דרישות המפקח. מכווני התנועה יהיו מצוידים ש
 שילוט, דגלי אזהרה, מכשירי קשר ועוד, כנדרש ועפ"י תנאי החוזה. ב

 
 צבת שילוט ותמרור על ידי החברה ה .4 
תשומת לב הקבלן: במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות הבטיחות המוגדרות ל  

חוזה, קרי שילוט, סימון, גידור ועוד, בצורה המהווה לדעת החברה או באי כוחה ב
פגע בטיחותי, והליקויים הנ"ל לא יטופלו מיידית עם קבלת התראה על כך )בכתב מ
אית החברה לבצע את תיקון ליקויי הבטיחות הנ"ל בעצמה )או ו בע"פ( רשא
אמצעות קבלן אחר( ולחייב את הקבלן בעלות העבודה, כל זאת, מבלי לגרוע ב
 אחריות הקבלן כמוגדר בסעיפי החוזה מ
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    ספקת והצבת שילוט ותמרור זמני כנדרש לעיל לביצוע העבודה, תעשה על ידי א . 5 
תאורה לעבדות לילה. רואים את הקבלן כאילו כלל  קבלן ועל חשבונו, כוללה
  מחירי ב
 יחידה השונים את כל העבודות וההוצאות, כמפורט לעיל. ה
 
 

  
 לוח זמנים ותקופת הביצוע: 00.08

מיום מתן צוו התחלת העבודה, הקבלן ימציא למפקח לאישורו לוח  ימים 7תוך  .ו
 ים בחוזה.זמנים מפורט לביצוע העבודות, בהתאם למועדי הביצוע הנקוב

 

לוח הזמנים יהיה ממוחשב, יוכן בתוכנה "פרויקט" על ידי גורם המתמחה  .ז
 בהכנת לוחות זמנים ממוחשבים ויוגש למפקח בנייר ובמדיה דיגיטלי.

 

הקבלן  מתחייב לסיים את העבודות ולמוסרן למפקח מושלמות, כשהאתר נקי,  .ח
הנקובים  בהתאם למועדי הביצועמסודר וראוי לשימוש לרווחת התושבים 

 בחוזה.

 
חברה הכלכלית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן ה .ט

עבודות ברציפות או לפצל את ביצוען לשלבים שונים שיבוצעו הלבצע את 
 פסקות עבודה מתוכננות.הבמועדים שונים, כולל 

 

ם החברה תחליט על ביצוע רצוף של העבודות, אזי הקבלן מתחייב לסיימן א .י
סרן למפקח מושלמות, כשהאתר נקי ומסודר, עפ"י לוח הזמנים שייחתם למוו

 בתחילת העבודה בין המזמין לקבלן.
 

 

 

 

 עדיפות בין המסמכים: 00.09

 לעיל  00.01יש להתייחס למרכיבי המפרט המוגדר בסעיף  .1
אחד את השני, כך שיתכן ולא כל העבודות המתוארת בתכניות  כמשלימים

טים הטכניים או להפך, לא כל דרישה כתובה מקבלות ביטוי נוסף במלל במפר
 במפרטים הטכניים ו/או בכתבי הכמויות מקבלת ביטוי בתוכניות.

 

. בכל מקרה של סתירה ו/או אי אין עדיפות בין המסמכיםמודגש בזה כי . 2
משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר -התאמה ו/או דו

זה את זה. המפקח  יקבע  משלימים להלן במסמכים השונים, יחשבו המסמכים 
איזה הוראה )מסמך או מפרט או תוכנית( עדיפה )גוברת( על ההוראה/ות 

האחרת/ות. בכל מקרה, ההוראות המחמירות והגורפות בין כל המסמכים 
 המפורטים להלן יהיו הקובעות:

 
 .תכניות 
 .כתב כמויות 

 .מפרט טכני מיוחד 
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 .המפרט הכללי 

 .תקנים 

 התקנים. מפרטי מכון 

 .הנחיות היצרן 

 .דו"ח הנחיות קרקע וביסוס 

 
-.   בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו3

משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח על 
י כך. לפני ביצוע עבודה כלשהי על הקבלן למלא ולקבל את הוראות המפקח לגב

 הטיב הדרוש, אופן הביצוע, ההתקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'.
 

בהסכם לביצוע עבודה קבלנית,  8אין בכל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  .5
 המצורף למסמכי המכרז.

 

 
 שלט חדש באתר ומשרד למפקח:    00.10

הנחיות ודוגמא חדשים לפי  שלטים 2, .    הקבלן יכין ויקבע באתר העבודה, על חשבונו1
שמות  יהיה צבעוני ועם שיקבל מהמפקח. השלט יכלול הדמיה ואת שם המזמין,

המתכננים והמפקח בצירוף כתובות ומספרי טלפון. המזמין יהיה רשאי להזמין 
 שלט כאמור ולחייב את חשבון הקבלן בעלותו.

 
 מעל פני הקרקע.  מ'  2.50מ' כל אחד ויוצבו בגובה  3.00X3.00.    השלטים יהיו במידות 2
 
אשר ימסרו לקבלן  במידות  ים יביל יםמבנמספר הקבלן יקים באתר העבודה  .3

המבנים יצוידו בכול למפקח ולמנהל. מנהלת האתר  ימשרד ושישמש בתוכניות,

הנדרש לפי רשימות ותוכניות  מצורפות.מנהלת האתר תחובר לרשת החשמל 
 הארצית לרשת המים הביוב ובזק.

 

חובר לרשת החשמל התקשורת, המים והביוב, וישמש למנהלת בנה המשרד ימ .4
 כל תקופת ביצוע המבנה עד לסיומו והפעלתו. בהפרויקט 

 
ל ההוצאות הן לרכישת המשרד, להצבתו, לריהוטו, לחיבורו למערכות החשמל, כ .5

ביוב, בזק ותחזוקתו יחולו על הקבלן. בגין עלויות הרכישה העמדה של ההמים, 
 לן על פי סעיפים אשר בכתב הכמויות.המנהלת ישולם לקב

 
המשרד  ינוקה ויתוחזק ע"י הקבלן לכל אורך תקופת הביצוע. לא ישולם לקבלן כל  . 6

תשלום עבור הקמת הצריף, תכולתו ואחזקתו השוטפת. כל ההוצאות בגין הצריף 
 כלולות במחירי היחידה השונים.

 
 (:MADE-ASתכניות לאחר ביצוע )תכניות עדות .   11.00

העבודות שבוצעו )כולל כל  כל על הקבלן להכין על חשבונו תכניות המראות את .1
 מד(.-השינויים לתכניות המקוריות( )להלן "תוכניות עדות" או תוכניות אס
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בתכניות תסומנה בצורה ברורה ומדויקת כל העבודות שבוצעו כולל קוים תת  .2

 3-רנה למפקח בוחדשים. התכנית תהיינה ממוחשבות תימס קיימיםקרקעיים 
ובצירוף דפי חישוב  שיכיל את הקבצים בתוכנת אוטוקד  עותקים בצירוף תקליטור

ממוחשבים למילוי וחפירה חתומים ע"י המודד שביצע את המדידה, מודד מוסמך 
 בלבד.

תכניות העדות יוגשו למפקח יחד עם החשבון הסופי של הקבלן. התכניות הנ"ל לא  .3
ספיות של הקבלן על השינויים בעבודות שלא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כ

 אושרו  מראש ע"י המפקח לפני ביצועם.

 
אם לא יכין ו/או לא יגיש הקבלן תוכניות העדות כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי  .4

להכין תוכניות עדות ולחייב הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה לו בשל כך, וכן לדחות 
,כמו כן יהיה את ובדיקת תוכניות העדותעד להמצ  אישור ותשלום החשבון הסופי

 .רשאי המזמין לבצע קיזוזים לכמויות כפי שתוכיח תכנית המדידה 
 

 התחברות לחשמל ומים לצורכי עבודה: .   200.1

השימוש במים ובחשמל לצורך ביצוע העבודות או לכל צורך אחר, יהיו על חשבון 
ידי הקבלן עפ"י החוק  הקבלן.  ההתחברות אל מקורות המים והחשמל  יעשו על

 והתקנות, באחריותו ועל חשבונו ובתיאום עם הרשויות המוסמכות.
 

 מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן:.   300.1

לצורכי ניהול ביצוע העבודה היום יומית, למתן הוראות ביצוע לפועלים ולקבלני משנה,  .1
בלן במשך כל קבלת חומרים באתר ובדיקה של ביצוע מקצועי של העבודות, יעסיק הק

. העדרו של על ידי משרד הכלכלה/עבודה תקופת הביצוע מנהל עבודה מנוסה ומוסמך
מנהל העבודה ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת 
העבודה ע"י המפקח עד לשובו של מנהל העבודה לאחר העבודה. הקבלן מתחייב להציב 

 ובת וטלפונים של מנהל העבודה, הכול על פי החוק.שלט בולט באתר ובו ציון שם, כת

 

לצורכי ניהול ביצוע עבודות גינון, הקבלן יעסיק באתר העבודה מנהל עבודה בעל הסמכה  .2
 לביצוע עבודות גינון על פי הדרישות באגף שפ"ע בעיריית אשקלון.

 
 שוי מטעם הקבלן:ימהנדס ר.   400.1

 
בעל רישיון בתוקף לצורך ניהול הפרויקט, הקבלן יעסיק באתר העבודה מהנדס ביצוע 

קיום כל המגעים עם המפקח, מעקב אחרי לוחות הזמנים, תיאום עם בעלי התשתיות 
וקבלת רישיונות עבודה וכל פעולה הנדסית אחרת המוטלת על מהנדס ביצוע באתר. 

שנים בביצוע עבודות בתחום התשתיות,  5המהנדס יהיה בעל וותק והניסיון של לפחות 
 סלילה והפיתוח.ה

 

 בדיקת חומרים ודמי בדיקות:.   500.1
 

ע"י  אושרשי מכון מורשהמלפני תחילת ביצוע העבודה הקבלן ימציא למפקח  .1
בדיקות הנדרשות להבטחת טיב העבודה והחומרים. החוזה   המפקח פרוגרמת

ילווה ב"מערך בדיקות" המבוסס בדרישות התקנים הישראליים או בדרישות 
 פרט הכללי, ובהעדר הנחיות, על פי דרישות היועצים והמפקח.  המפורטות במ
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המפקח והיועצים רשאים לדרוש מהקבלן לבצע על חשבונו בדיקות נוספות לטיב  .2
החומרים, לחוזקם, לטיב המלכות ולשיטת ביצוע העבודות, אף אם הבדיקה 

 .הנדרשת אינה כלולה במסגרת "מערך הבדיקות"
 
 , שתאושר מראש ע"י החברה.ע הבדיקותוציכת לבתקשר עם מעבדה מוסמקבלן י .3

 .בדיקות חוזרות  יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו  .4
להזמין וחברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ה .5

יב טאת ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זאת יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי 
 .החומרים והמלאכות כנדרש בסעיפי החוזה

 
 הוצאות המפורטות להלן תכללנה במסגרת הבדיקות שבאחריות הקבלן:ה .6

 
מי בדיקת חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי  מתאימים לדרישות ד 6.1  

 חוזה. ה
 מי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(. ד 6.2  
 ג שהוא. וצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוה 6.3  

 

 

 מעמד המפקח מטעם החכ"ל:.   600.1

המפקח הוא בא כוחו של המזמין באתר, ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה  .1
לעיל(, להסביר לקבלן התכניות ויתר  00.01תבוצע בהתאם למפרט )כמוגדר בסעיף 

דרישות המפרט בסיוע המתכננים, להנחות את הקבלן בדרכי ביצוע העבודות 
 קבלן לבצע פעולות אלה או אחרות.ולהורות ל

 

מתפקידו של המפקח למסור לקבלן תוכניות חדשות או מעודכנות כולל רישום  .2
ביומן העבודה )אשר ינוהל על ידי הקבלן( של התאריכים ושל מהות השינויים, 

 התכניות החדשות ו/או ההוראות הנוספות אשר ינוהל על ידי הקבלן.

 
ן, שינוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקו .3

בהתאם למפרט או בהתאם להוראות האחרות ועל הקבלן למלא אחרי  דרישות 
 אלה. ללא אישור המפקח אין הקבלן רשאי לעבור לשלב הבא של העבודה.

 
לעבודה  מתאימים המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי  .4

ה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות הנדונה ורשאי לדרוש בדיק
 .הקימים בהתאם לחוקים ולתקנים

 
המפקח רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה או עבודה במקום  .5

 מסוים, אם לפי דעתו העבודה אינה נעשית בהתאם למפרט ולהוראותיו.

 
החשבונות   בדיקתלו המפקח הנו הגורם המוסמך מטעם המזמין לבדיקה הנדסית .6

שיגיש הקבלן על פי החוזה,  ועל כך הוא רשאי לדרוש  מהקבלן כל מסמך, חישוב, 
הבהרות  והסברים ככל שימצא לנכון. מבלי לגרוע מהכלליות שבסעיף זה,  הגורם 
המוסמך לאשר חשבונות לתשלום הוא המנהל. המנהל יכול לדרוש מאת המפקח 

לחישובי הכמויות ולאופן מדידת לפנות שוב לקבלן ולערוך בדיקות נוספות 
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הכמויות, למחירים שנקבעו לעבודות הנוספות, לתכולת המחירים או לכול עניין 

 אחר הקשור בעבודות.

 
המפקח רשאי לדרוש הרחקה מידית של עובד או קבלן משנה אשר לדעתו אינם  .7

 לעבודה. מתאימים
 

החומרים,  המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב .8
 טיב העבודה ואופן ביצועה.

 
יחליט, יקבע ויפסוק איזה הוראה ממרכיבי המפרט עדיפה )גוברת(  על  נהלהמ .9

 הוראה/ות אחרת/ות.
 

 

 :תיאום עם גורמים אחרים.   700.1

הקבלן יתאם את העבודות עם כל הגורמים האחראים, הכול על פי ההנחיות  .1
 במפרט הכללי. 0048שבסעיף 

 

את העבודות בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל מי  שיועסק   הקבלן יבצע .2
בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמו , ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב 

 בתיאום אתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח.

 
תשתיות או העבודות בלפני ביצוע כל חפירה ו/או פעולה אחרת שיכולה לפגוע  .3

כל משבונו חיימים, על הקבלן לתאם ולקבל אישור ופיקוח על והמבנים הק
הגורמים כגון: המפקח, משטרת ישראל, כיבוי אש, חב' בזק, חברת חשמל, חברת 

כל פעולה שתידרש לבצע על  רלוונטיות של עירית אשקלון.ה קורות והמחלקותמ
בוצע מנת להגן על התשתיות ו/או על המערכות הקיימות על פי הנחיות המפקח, ת

 על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
 

על הקבלן לתאם ולקבל אישור הפיקוח לפני ביצוע כל חפירה ו/או כל  פעולה  .4
אחרת שעלולה לפגוע בתשתיות ובמערכות  הקיימות. כל פעולה שתידרש לבצע על 
מנת להגן על התשתיות ו/או על המערכות הקיימות על פי הנחיות המפקח, תבוצע 

 חשבונו. על ידי הקבלן ועל 
 
.   כל נזק שייגרם לתשתיות הקיימות יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. אי סימון  5

בתכניות ו/או ידיעת קיום התשתית לא תפתור את הקבלן מאחריותו הבלעדית 
 לשמירה על התשתיות והעבודות הקיימות. ו/או תיקונם במידת הצורך. 

 
 :ציוד לעבודה.   800.1

ום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה העבודה הקבלן לא יחל בש
 יימצא באתר, בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח.

 
 מדידות וסימון:.  900.1
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ל המדידות והסימונים שיש לערוך לצורך ביצוע העבודה, תעשינה על ידי הקבלן ועל כ .1

 לפי דרישת המפקח על ידי מודד מוסמך.ושבונו, ח

 

 .שיהיה נוכח באופן יומיומי לן יעסיק כל תקופת הביצוע מודד מוסמך באתרהקב .2
 

כמוצא לקביעת הגבהים ולסימון הכבישים ויתר חלקי העבודה תשמשנה נקודות  .3
 הקבע שימסרו לקבלן על ידי המפקח.

 

חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע  .4
באם יידרש ו/או עפ"י הוראות המפקח, יקבע הקבלן על  במשך כל זמן העבודה.

 חשבונו נקודות קבע נוספות. נקודות אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח.

 
והמסומנים בתכניות. כל ערעור על הגבהים  הקימיםעל הקבלן לבדוק  את הגבהים  .5

עד זה,  מיום קבלת צו התחלת עבודה.  לאחר מו ימיםאלה יוגש לא יאוחר משבוע 

לא יוכרו לקבלן טענות, תביעות  ו/או דרישות מכל מין וסוג בכל הקשור לגבהיי 
 .הקימים הקרקע 

 
בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על   .6

הקבלן להחזיק במקום בקביעות מודדים עם מכשירי מדידה וכלי עזר )כגון: 
סי מים וכיו"ב( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע סרגלים מעץ מהוקצע, פל

המפקח. כל תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה 
 ע"י כל צד שהוא יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון בכל עת שיידרש ע"י המפקח, על חשבונו. .7

 
ונים יעשו על ידי אחרים, הקבלן ישלם את במידה ומכל סיבה שהיא מדידות וסימ .8

מלוא ההוצאות ישירות למבצע המדידות. המפקח רשאי לחייב את חשבונו של 
 .בגין מדידות באתר העבודה וסימון חברההקבלן בכל תשלום והוצאות שיהיו ל

מען הסר ספק, על הקבלן לסמן את צירי הכבישים ואת גבולות המגרשים על פי ל .9
הסימונים ככל שיידרש על ידי המפקח בכל מהלך ביצוע  לחדש אתו הת.ב.ע.
 העבודות.

המזמין יקבל  ומכל סיבה שהיא  אובמידה ויתעכבו עבודות תשתית מכל סוג שה .10
שיציינו את מיקומי התשתיות כפי  סימונים  פיזיים ומדודים בשטחמהקבלן 

ע ע"י שיבוצעו בפועל וזאת לצורכי תכנון ומסירת מגרשים ליזמים . הנ"ל יבוצ
 הקבלן וללא תוספת תשלום .

 
 

 קרקעיים:-מתקנים תת.   20.00

במפרט הכללי. על הקבלן לברר  5102 -ו 002.    תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 1

ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת קרקעיים 
בשטח  קימים ן כגון חברת בזק, חברת מקורות, חברת חשמל וכיו"ב, אם והיכ

 מתקנים כאלה.
 
.    העבודות השונות תבוצענה בשטח עירוני בנוי, ולכן על הקבלן לקחת בחשבון  2

מתקנים שונים עיליים ותת קרקעיים  קימים שבקרבת  האתר וכן בתוך האתר 



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 92 - מודע

 

כגון: צנרת מים, ביוב, קווי תיעול, מעבירי מים, קוים וכבלים של מערכות טלפון 

 ו/או בבנייה.קיימים בנים וחשמל, עצים ומ
 
קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם יעשו ע"י הקבלן בכפיפות -.    גילוי המתקנים התת3

מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי, להוראות המפקח והרשויות 
 הנוגעות בדבר ועל חשבונו.

 
לא ישולם  הקבלן. כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של.   4

בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת 
קרקעיים והעיליים )לרבות חפירה בידיים(. ההוצאות עבור -שלמות המתקנים התת

 כל אלה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 

 :בשלבי ביצועמים תנועה על פני כבישים קי  00.21

פר, חומרי מילוי, חומרים אחרים ולצורך כל מטרה אחרת, תבוצע לצורך העברת ע
התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם 

ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידיד תנועת כל רכב עליהם יתוקן על ידי  קיימיםלכבישים 
 הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 סילוק עודפי פסולת:.   20.20

מסוגים שונים  קיימת פסולתתשומת לב הקבלן שבשטח הפרויקט 
ואשר לגביה קיימת תכנית עם הערכת כמויות .   )בניה,אורגנית,כללית(

חפירה \בשלב ראשון ולפני שהקבלן מייצר פסולת כתוצאה מעבודות בניה 
הקיימת למטמנה  אז למדוד ולסלק את הפסולתועל הקבלן למיין ולנפות  –

רק על כמויות שאושרו מראש לאחר יאושר מאושרת. תשלום בפועל 
 מדידה ובתנאי שיונפקו תעודות הטמנה כחוק.

פסולת מוגדרת כדלקמן: עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן, עודפי .    1
פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח, כל עפר ו/או חומר 

 הובא לאתר ונפסל על ידי המפקח, כל חומר זר או פסולת אחרת. ש

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י  הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה אך ורק  .2
 לאתר שפיכת פסולת מורשה על פי כל דין. 

 
המקום המאושר אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות  .3

תשלומי אגרות ורישיונות ככול שיידרשו, כל אלו  להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל,
יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו עם כל רשות רלוונטית ובאישור 
המפקח. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח 

ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או  מסוימים במפורש כי חלקים 
ו. סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הנו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי בקרבת

 העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו.

 
תשומת לב מופנית לקבלן שייתכן ואין באשקלון ובסביבתה אתר שפיכת פסולת  .4

מורשה וייתכן שהקבלן יידרש לסלק את הפסולת לאתר פסולת מורשה המרוחק 
העבודה בעשרות קילומטרים. מחובתו של הקבלן להיערך למצב זה בעוד  מאתר
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מועד הן מבחינת סדרי הסילוק והן מבחינת עלות הפינוי ולקחת נתונים אלו 

 במסגרת תמחור העבודות והצעתו הכספית.

 
כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה  של הקבלן סילוק הפסולת .5

במפורט באותם סעיפים ובין אם לא ובשום מקרה לא ישולם  בין אם הדבר נדרש
 במפרט הכללי. 51017עבורו בנפרד. הכל כמפורט בסעיף 

 
למזמין קיימת הזכות לדרוש מהקבלן להעביר עודפי חפירה איכותיים שלא יידרשו  .6

לשימוש בפרויקט לאתרים אחרים בתחומי העיר אשקלון . העברת החומר תבוצע 
 .ובמסגרת התשלום על חפירת החומר חשבונו על ידי הקבלן ועל

 
 :ימוש בחלקים מהמבנה לפני השלמתוש.   300.2

ל הקבלן לאפשר שימוש תפעולי בקטעי דרך שהושלמו )או שטרם הושלמו, אולם ע
מפקח מצאם ראויים לשימוש ללא גרימת נזק( תוך כדי תקופת הביצוע, ויעשה את כל ה
הנ"ל. האמור לעיל לא יזכה את הקבלן  סידורים שידרשו כדי לאפשר השימושה

 ל שהוא ולא ישמש עילה לכל תביעה שהיא מצידו.כבתשלום 
    

 

 סידור השטח בגמר העבודה:.   400.2

בגמר העבודות ולפני קבלתן על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת  .1
 אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו.

   

ה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן הקבלן יהי .2
 ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר.

 
י "חשבון סופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה ע .3

קבלת  מועדהמפקח והמתכנן. תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי 
 העבודה.

 
דעות בין הקבלנים השונים המבצעים עבודות במקביל, לגבי במקרה שיתגלו חילוקי  .4

מי אחראי על סילוק פסולת זאת או אחרת, המפקח יהיה הפוסק האחרון. הוא 
יהיה זכאי לפנות את הפסולת ולנקות את האתר באמצעים אחרים, ולחייב את 

 חשבונות הקבלנים בהתאם לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 .ינו לביצוע עד לגמר סופירחוב בן צבי הבגמר העבודה  .5
 

השצ"פ הינו רק היקף מדרכות ,הכנות להשקייה וביצוע בגמר העבודה ביצועו של   .6
 ואבני גן. אבני שפה, כולל חניות מרוצפות, מלא – תאורה

 

 :מקורות אספקה וקבלני משנה אישור.   500.2

 ל הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב של המפקח לכל המפעלים, הספקים קבלניע
חומרים השונים לאביזרים ולפרטי הציוד בהם יעשה לאספקה ההמשנה ומקורות 

ישור זה על הקבלן להמציא את המסמכים אשם קבלת לשימוש במסגרת העבודה. 
מוצר הנדון והתאמתו למפרט. מודגש הל תכונות עותעודות הבדיקה המתאימות שיעידו 

ינתן רק לאחר בדיקת המוצר י האישור הסופיובזאת כי אישור זה הינו על תנאי בלבד 
 באתר. 
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 :ותדוגמא אישור.   600.2

לספק לצורך ביצוע  עליוש והפריטים החומריםיספק על חשבונו, דוגמאות של כל  הקבלן
מוקדם של המתכנן והמפקח, וזה לפני ביצוע  רלאישו צגוהעבודות. הדוגמאות יו

וב בביצוע הפרויקט שיחול עיכ כל מיום קבלת צו תחילת העבודה. חודשותוך העבודות 
 .הקבלן לע יחול, אשר לא הוגשו בזמן תכתוצאה מעיכוב באישור דוגמאו

 

 עות עבודה ועבודות בשעות חריגות ש 700.2
 

  עות(. הקבלן ש 6עות לפחות בכל יום עבודה )ביום שישי  ש 8עבודות תבוצענה במשך  ה
 וד ביותר מאשר במשמרת היה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבי אל
 ועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע כדי למלא את הוראות פאחת של  

  ביצוע לחוזה זה, או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, המזמין, הרשות הועדי מקיום לוח 
 תחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל בהמוניציפאלית אשר 

 עיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה, הקבלן לא יהיה סוסמכת אחרת. אין מרשות 
 בודותיו בשעות חריגות. עזכאי לכל תשלום בגין ביצוע 

 
 
 כניות למכרז ותכניות לביצוע ת 800.2
 

תכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז בלבד", של חלק מהעבודות. לפני ה
תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים ביצוע יוצאו תכניות אשר ה
יחס לתכניות "למכרז בלבד". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף בהשלמות ו

 הוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי צורך. שתכניות מאלה 
מו כן תתווספנה תוכניות לרחובות הנוספים שבדעת החברה לבצע. לקבלן לא תהיה כ

רוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע עקב דלזכות 
 לה. אעדכונים 

 
 נאים מיוחדים ת 29.00
 

 שומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: ת 
 

ואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. ר .א 
 בשטחים מוגבלים. וכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה תלא 

 
ל הקבלן לקבל אישור והסכמה מראש ובכתב מהמפקח, מהרשות המקומית ע . ב 

החברה ו/או מבעלי הקרקע עבור השטח שישמש לו להתארגנות ותחום מ
 העבודה. 

 קבלן לא יחרוג מגבולות השטח שיוקצה לו למטרה זו. ה  
   

רכים העירוניות ובהתאם דרכי גישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הד -רכי גישה ד .ב
כללי התנועה ותקנות התעבורה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות ל
תנועה לנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות. בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה ת

קיימת אל ההרגילה, יכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות מחוץ למערכת הדרכים 
שולם בנפרד. תפעילותו. הכשרה זו לא תימדד ולא  תחום האתר ובתוך האתר לצורך

עבודה, ולסלק העל הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר 
התאם להוראות במיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שיהיו על הדרכים והכבישים, הכול 

 המפקח. 
 

ת יהיו על ידי ועל דרכי גישה בתוך האתר או כל הסדרת השטח לצורכי ביצוע עבודו .ג
 חשבון הקבלן.
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התמורה עבור התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בחלקים וברצועות עבור הקשיים 
שפורטו בסעיפים לעיל, כלולה במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל 
, תוספת בגין הנ"ל. כן כלול במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תאומים עם הרשויות
עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל, וכן כל ההוצאות הכרוכות במילוי 
הוראותיהם, כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של 
הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכללים, בין השאר עבודות 

 התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה וכדומה. 
 
 ן ליקויים יקות 30.00
 

יקון קטעי עבודה לקויים יבוצע תוך שבוע מקבלת ההתראה, ובהתאם לנהלים ת
מפרט המיוחד ובמפרט הכללי. לא יאושר מעבר לשלב עבודה חדש לפני בהמוגדרים 
 תיקונים הדרושים בשלב קודם לשביעות רצון המפקח. ה השלמת כל 

 
 יכויים בגין עבודה לקויה נ 100.3
 

ודה לקויה יוטלו על הקבלן בהתאם למוגדר בסעיפים המתאהיין במפרט  יכויים בגין עבנ
במפרט  -יכוי ממחיר בטון אספלט לקוי" נ 51046" מיוחד ובמפרט הכללי )ראה סעיף ה
 ניכוי הינה לפצות את החברה על אספקת חומרים וביצוע הכללי(. מטרת ה

 עבודות שלא 
 קבלן מבדק ותיקונים לאחר השלמת התאם לדרישות המפרט הניכוי אינו משחרר את הב 
 עבודה. ה 
מפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט אשר לגביהן לא ה
 וינו ניכויים במסמכי החוזה צ

 
בכל מקרה שעל פי דרישות סעיפי המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל 

פי שיקולו -קרים אלו רשאי המפקח עלהפעולות  הכרוכות בכך ע"י הקבלן ועל חשבונו. במ
 הבלעדי: 

 
לוותר על פרוק הקטע הלקוי, תוך דרישה לתקנו בהתאם לשיטה שתוגדר ע"י המפקח,  .1 

)כגון: סלילת שכבה אספלטית נוספת מעל השכבה הלקויה( כאשר כל ההוצאות 
 הכרוכות בביצוע ובהתאמת התכנון יהיו על חשבון הקבלן. 

 
 ממחיר החוזה של הסעיף הנדון.   75%י הקטע תוך ניכו לוותר על פירוק .2 

 
 כתב כמויות ומחירים:  00.32

 
הכמויות הרשומות בכתב הכמויות הן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת  .1

לשמש לקבלן במלאכת בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע 
יע העבודות. בדיקת הכמויות וחישובן המדויק תעשה על ידי הקבלן המצ

ובאחריותו המלאה על בסיס התוכניות למכרז שצורפו למפרט מיוחד זה. 
לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין  וסוג עקב טעויות, 

 התאמות שיתגלו בכתב הכמויות.-חוסרים ו/או אי
 

מחירי היחידה הרשומים  בכתב הכמויות נקבעו על ידי בא כוח המזמין   .2
ומדן  לביצוע העבודות המהווה את המסגרת על מנת  לחשב את  הא

התקציבית של המזמין.  על הקבלן בלבד מוטלת החובה והאחריות 
לבדוק את מחירי העבודות, החומרים  והמלאכות השונות עליהם יכול 

 לבסס את הצעתו ולפיהם הוא יוכל לבצע את העבודות.
 
פריטים המחירים הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל ה .3

והמלאכות שצוינו באופני המדידה הרשומים בפרקים השונים של 
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המפרט המיוחד. תחולת המחירים מתייחסת לאופני המדידה הנ"ל. 
באחריותו ומחובתו של הקבלן לבדוק את תחולת המחירים ואופני 

לו בהתקשרותו עם הספקים ועם קבלני המשנה  המתאימיםהמדידה 
 שלו לצורך ביצוע העבודות.

 
 הפריטים את היתר בין, כוללים הכמויות בכתב הרשומים מחיריםה .4

 :להלן המפורטות והמלאכות
 

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

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם, לרבות עבודות  .ב
פרט והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלו אינן הלוואי והעזר הנזכרות במ
 נמדדות בפריטים נפרדים. 

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים  .ג
 זמניות וכו' הרכבתם ופירוקם.

ריהוט וכד' עד \תאורהעמודי \ציוד\אביזרים להתקנת הנדרשות העבודות כל .ד
 .והמזמין המפקח המתכננים"י ע וקבלהלגמר מושלם 

הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם   .ה
 ופריקתן וכן הובלת עובדים לאתר וממנו. 

,אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתן וכן החומרים רכישת .ו
 שמירת העבודות שבוצעו. 

 המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכו' למעט מס ערך מוסף.  .ז

אותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצ .ח
 הוצאותיו המוקדמות והמקריות. 

 ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי ההסכם מחייבים אותן.  .ט

 רווחי הקבלן.  .י

 תיאום עם כל הגורמים.  .יא

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, וכן  .יב
 שמירת הבטיחות והגהות. לאמצעי זהירות 

 גדרות ומדרגות זמניים לפי שלבי הביצוע.  .יג

 מחסנים, מבנה למפקח וכו'.  -מבני עזר  .יד

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש הסימון. .טו

 סידור ניקוז ארעי ודרכים זמניות.  .טז

סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים  .יז
 במקומם. 

 תום לפני שהושלמו המבנה חלקי של אחזקה ילצרכ הדרושה העבודה כל .יח
 תקופת תוך להם שייגרם נזק כל ותיקון, התקין במצב, הביצוע תקופת
 .הביצוע

 
על סכום האומדן הרשום  בלבד באחוזים הצעת הקבלן תהיה מתן הנחה .5

)אחידה ושווה לכל הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות(   בכתב הכמויות
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באחוזים  הידה השונים באותו פרק. ההנחותבוא לידי ביטוי במחירי היח
סך הסכום הסופי שיתקבל בש"ח   .תופחת בהתאמה מסכום האומדן

לכל כתב הכמויות לאחר חישוב ההנחה או התוספת יהווה את "הצעת 
 הקבלן" לביצוע העבודות.

 
החוזה שיחתם עם הקבלן שיזכה בביצוע העבודות יהיה חוזה מדידה  .6

 כמשמעותו במפרט הכללי. 
 

 
 :בודות נוספותע 00.33
 
עבודות נוספות תחשבנה אך ורק אותן העבודות שאינן מקבלות ביטוי  .1

בהסכם לביצוע עבודה  2לעיל או בסעיף  00.01במפרט )כהגדרתו בסעיף 
קבלנית(  ובין היתר, בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות וביתר מסמכי  

 החוזה.
 
העבודה וביצוען  העבודות  הנוספות תוכרנה אך ורק אם נרשמו ביומן .2

 אושר מראש ובכתב על ידי המפקח.
 

 

הכמויות של העבודות הנוספות  תהיינה למדידה על פי אופני המדידה  
הרשומים במפרט המיוחד ועל פי מחירי היחידה הרשומים בכתב 
הכמויות. בהעדר סעיף מתאים בכתב הכמויות, המחיר יקבע לפי 

 ממחיר היחידה 15% " ובהנחה של2017"ש ספטמבר משהב"מחירון 
"י נת או" לאו "משכ" או "מאגר מחירי בנייה ותשתיות של דקל"

בהוצאה של אותו חודש בו נדרש השינוי. ללא תוספת רווח קבלני 
למחירים המסומנים במחירון הנ"ל כמחירי קבלן משנה, ובהנחה של 

 . לעיל המפורטים ניםממחיר היחידה המופיע במחירו 15%

יום מיום  60ספת שנתבעה ע"י הקבלן לאחר מודגש כי עבודה נו .3
שהקבלן נחשף לה ו/או שניתנה הנחייה לביצועה ע"י המפקח ולא 

 הוגש  בגינה ניתוח מחיר, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

 

 "2017"ש ספטמבר משהב"מחירון  נים בהעדר סעיף מתאים במחירו .4
ח מחיר , המחיר יקבע לפי ניתולעיל(  3") כמפורט בסעיף דקל" או

, ניתוח 6%בתוספת רווח קבלן ראשי של  מנומק שיוכן על ידי הקבלן
יהי הפוסק האחרון לגבי אישור  נהליאושר על ידי המפקח. המהמחיר 

 המחיר לעבודה הנוספת.
 
יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה  נהלהמ .5

 כמויותה בכתב השונים היחידה יעבודה נוספת או עבודה הכלולה במחיר
 של החוזה. 

 
 :עבודות שינויים   00.34
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עבודות שינויים תחשבנה אותן עבודות המשנות את הסטנדרטים  .1
שנקבעו  בתוכניות  ושאושרו לביצוע על ידי המפקח מראש ובכתב. 
לדוגמה אם במקום פריט כלשהו המופיע בכל מסמכי החוזה כעשוי 

פלב"מ, הדבר  פלדה ומסיבה כלשהי המפקח מורה על ביצועו בחומר
 להלן.  5יהווה "עבודת שינוי" שתשולם על פי המפורט בסעיף 

 
במסגרת עבודות שינויים, יהיה ניתן לצמצם את היקף ביצוע העבודות  .2

על ידי ביטול סעיף מסעיפי כתב הכמויות בשלמותו,  או על ידי  ביטול  
 פרק ו/או פרק שלם בכתב הכמויות בשלמותו. -תת

  
האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה עבודת  יהיה הפוסק נהלהמ .7

של  הכמויות בכתב השונים היחידה ישינויים או עבודה הכלולה במחיר
 .החוזה 

 
לקבלן ידוע, המחירים הנקובים בכתב הכמויות לא ישתנו או יעודכנו או  .8

 . 150%יתווספו תוספות כל שהם, כתוצאה מהגדלת כמויות מעל 
 
 

 עפר עבודות - 01 פרק

במפרט מיוחד זה אינו אלא לצורכי סדר ונוחות, ולא  גש בזאת כי מספור הסעיפיםמוד

 סעיפי כתב הכמויותמספור בהקבלה ל

. 

 

 :גבהים.    01.01

 

.  על הקבלן לבדוק באתר את התאמת הגבהים הקיימים מול הגבהים  המסומנים 1

. בתכניות. על הקבלן לסמן באתר גבהים נוספים ככל שיידרש  במקומות הדרושים

כל ערעור על הגבהים המסומנים בתוכניות ו/או על המצב הקיים באתר העבודה 

לא יאוחר משבעה ימים מיום הוצאת צו התחלת  ייעשהלעומת התיאור בתוכניות,  

 הגבהים  התאמת אי/או ו נכונות לגבי טענה שום תוכר לא מכן לאחרעבודה. 

 .העפר עבודות לגבי  ודבר עניין לכל בסיס תשמשנה והתוכניות

 

 .    אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידות על ידי המפקח. 2

 

 הבדיקות והמדידות לפני ואחרי בצוע העבודה תעשנה על ידי  הקבלן ועל חשבונו.  .3

הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר )חפירה ומילוי( על ידי מודד מוסמך  על .4

 בלבד. 

 

 : ומילוי חפירה.    01.02

  

  חישוף : .1

במיקומים עליהם יורה המפקח  "מס 30עד   של לעומק שוףיח ייעשה האתר שטחב

 ףהחישו(  תשלום במ"ר חישוף סעיף)ראה  בנפרד ימדדהחישוף , )שטחי מילוי ( 
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חפירה \עבודות המילויכחוסר בחומר לצורך חושב וי"מ ס 30עד   של לעומק יבוצע

ס"מ עומק חזרו לשטח  24ש )זאת אומרת   בלבד "מס 6 עומק של"ק במ כמות לפי

על שטחים בהם פונתה פסולת כחומר מילוי לאחר ניפוי וכחלק מעבודות החישוף( 

 בנוסף גם חישוף אשר הינו חלק ממחיר הפינוי . לא ישולם

טיפול וסילוק של צמחייה ,עצים,גזעים,שורשים וכל מה עבודות החישוף כוללות 

 ם בדוח האגרונומי.שלא נמצא בתכולת "עקירת עצים" על פי הגדרת
 

: כולל זה סעיף, הכללי במפרט 51012 בסעיף כמפורט החישוף לעבודות בנוסף
 פסולת פינוי, אבן שברי פינוי, ואשפה, פסולת ערימות של ופינוי מיון, ניפוי, חישוף
 קיים אחר חומר וכל, הצורך במידת וניפוצם, מבטון ורצפות גושים לרבות בניין
 ניקוי לרבות, האתר שטח בכל הפיקוח דרישות לפי  קלעומ  חישוף וכן, באתר
, עצים גדמי עקירת, עצים עקירת, בניין פסולת, אשפה וערימות, פסולת מכל האתר
 פרוק, בטון רצפות פרוק, מזויין ומבטון מאבן מבנים פרוק, סוג מכל גדרות פרוק

 כל פינויו, הנדרשות הפרוק עבודות וכל, שפה ואבני מדרכות פרוק, אספלט מיסעות
 .כפסולת מהאתר החומרים
 לעבודות ומוכשר נקי שטח לקבלת הנדרשות הלואי עבודות כל את גם כולל המחיר
 .העפר
 עצים משיחים אורגנית הפסולת חומרי וכןשאינם עפר נקי  החישוף חומרי כל

 מטמנה אגרות כולל כפסולת האתר מן ויפונו הקבלן של כרכושו יחשבו' וכו שורשים
 .גזם לאתר
 .בנפרד ישולמו מטמנה אגרות, הקבלן חשבון ועל ידי על מערום יבוצע הבנין פסולת
 תכנית גבי על יסמן אשר, מהמפקח בכתב הוראה"י עפ רק תבוצענה החישוף עבודות

 "רבמ:  לתשלום.המדידה החישוף נדרש שבהם השטחים את

 

 פסולת  שלאו /ו בניה פסולת של  השאריות  כל יסולקו ומיון ניפוי, החישוף לאחר .2

הקבלן ימציא למפקח אישור הטמנה  .העירייה ידי על מאושר שפיכה לאתר אורגנית

 במטמנה חוקית.

 
 
 

 ו/או חציבה:  חפירה.    01.03
 

 זרים וחומרים גסה פסולת והרחקת מיון, ניפוי את גם כוללות החפירה עבודות .3

 דעתול ראוי שימצא החומר והעברת מערום ביצוע, במקום שנחפרה הקרקע מתוך

 .המילוי אזורי אל, המפקח של
 
, האתר בתחום המילוי לאזורי יועברו למילויים ראויים שימצאו החפירה עודפי .4

 .ופסולת זר חומר כל מהם שנופה לאחר
 שלהם והידוק המילוי אזורי אל במלואם או בחלקם החפירה עודפי העברת מחיר

 .בנפרד העברה בגין ישולם ולא, החפירה של היחידה במחירי כלולים
כמויות ערוך וחתום ע"י מודד  חישוביבצע מדידות שטח מפורטות הכוללת  הקבלן .5

 מוסמך בכל גמר שלב לפי הסדר הבא : 
 חישוף ביצוע בגמר 2.1
 סילוק פסולת בניה מהאתר  בגמר 2.2
 חפירה ראשון  בשלב 2.3
 לפני הידוק ראשון ושוב בגמר מילוי –מילוי  בשלב 2.4

 
, מהמזמין תמורה וללא הקבלן חשבון על צעוויבו ביצוע להוכחת הינן המדידות כל

 מטעם מודד ידי על שתתבצע המדידה הינה הקובעת המדידה ספק הסר למען
 .המזמין

עבודות החפירה כוללות ביצוע גישושים במקומות עליהם הורו המתכננים בהם יש 
 תשתיות קיימות . 

01.04  
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לי,  עד החפירה ו/או חציבה תבוצענה על פי ההנחיות שבמפרט הכל עבודות .1
לעומקים  הדרושים לשם יישום פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות ו/או של 

 המצעים שמתחת לרצפות ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח. 

 

החפירה, יסולקו מהאתר עודפי החפירה,  הפסולת ועדשות המכילות אבנים,  בגמר .2
אתר השפיכה ויישור ערימות העבודה כוללת  תשלומים, העמסה, הובלה, כניסה ל

הפסולת לאחר הפריקה ע"י מכשיר מכני, הכל בהתאם לתכניות והנחיות המפקח 
 באתר. 

 
 מערום  יבצע הקבלן, בנפרד ישולמו( גזם)לא  בניין לפסולת מטמנה אגרות תשלום .3

 מודד ידי על מערום מדידת יבוצע, ומיון ניפוי ביצוע לאחר הבניין פסולת של
 .מוסמך

 

 מהצפיפות 98% של לצפיפות תהודק( דרך וצורת שתית)הידוק  החפירה תחתית .4

 המצוינים מהערכים יפחת ולא הנדרשים רטיבות ובתנאי המקסימלית המעבדתית

 החלטת ולפי בניהם החמור או הכללי שבמפרט 510263 שבסעיף 3 מספר בטבלה

 .המפקח

 

"(, דרך"צורת  נתהכ/או ו" שטח)"יישור  הקרקעית יישור כוללות החפירה עבודות .5

 ישולם מבוקר, )הידוק מבוקר והידוק הדרושים לשיפועים/או ו למפלסים עיבוד

 .המפקח ולהנחיות בתוכניות למסומן בהתאם  הכל(, בנפרד

 
 כלולים, המדרונות והידוק עיצוב וכן, ונדרשות במידה, לתעלות החפירה עבודות .6

 .תעלותל החפירה עבור בנפרד ישולם ולא, בשטח החפירה במחיר

 

 והכנת כפסולת עפר עודפי סילוק, מילויים הידוקי. בשטח  וחציבה עפר עבודות .7

 בתוכניות המסומנים והשיפועים הגבהים, המידות לפי תיעשה העבודה. שתית

 העפר העברת, העמסה:  כגון הלוואי עבודות כל. הכמויות ובכתב במיפרט וכמפורט

,  החומר יישור, ייצוב, פיזור, הפריק, שידרש מרחק לכל הובלה, המילוי לשטחי

 .העבודה במחיר כלולים מורשה לאתר ופסולת עפר עודפי וסילוק הידוק

 

 למטרת. לחציבה גם היא הכונה, חפירה מוגדרת שבו מקום בכל, זה חוזה במסגרת .8

 והתשלום העבודה ביצוע לגבי והן, המדידה לגבי הן בלבד אחד סעיף קיים זה חוזה

 .העבודה את המבצע לכלי קשר וללא
 

,לא  באתר מקומי למילוי שימש החומר אם גם אחת פעם ישולמו חפירה עבודות .9

 .בתשלום באתר שנחפר חומר על מילוי ישולם

 

 בשטח להתבצע עלולות החפירה שעבודות לעובדה הקבלן לב תשומת בזאת מופנית .10

. לוןאשק עירית"י ע לאחרונה שניטעו דקלים או נוי עצי צמחי או מוגנים עצים עם

. מוגנים בעצים מפגיעה להימנע כדי הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן לכך אי

 באותו העבודה את להפסיק הקבלן על יהיה שהוא סוג מכל עתיקות ויתגלו במקרה

 .המפקח מן להוראות ולהמתין מקום
 



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 101 - מודע

 

 הכבישים לאורך וחפירה במילוי ומקומות הקרקע אופי על מידע לקבל מנת על .11

 .האתר של עפר עבודות לתכניות ןהקבל  מופנה

 

/או ו החפור החומר של המיועד מיקומו על לקבלן להורות המפקח של בסמכותו .12

/או ו החומר של ביניים לאיחסון לגרום עלול הדבר אם גם, המילוי באזורי חצוב

 עבודת בסדר אחרים שינויים על להורות/או ו אופטימליים שאינם הובלה למרחקי

 .אלו הוראות ביצוע עבור תוספת לכ תשולם לא. הקבלן

 

 כדי, החפירה גמר אחר מיד בסלילה להתחיל הקבלן על, חרסיתי בחומר בחפירה .13

 .הקיימת הטבעית הרטיבות על לשמור

 

 מכניים בכלים  ששימוש במקרה בידיים מילוי או חציבה או חפירה כוללת העבודה .14

, חשמל עמודי, בנינים, קיימים כבישים ליד כגון כלשהן מסיבות אפשרי בלתי הוא

 עבודה וכן', וכו ביוב, מים צנורות,כוכים, עצים, גדרות, קירות, טלפון עמודי

 .צרים או בודדים, קטנים בשטחים

 
 ולאלמנטים לעצים, לקירות כלשהו נזק יגרם לבל האמצעים בכל לנקוט הקבלן על .15

 .שינוי או להריסה מיועדים ושאינם באתר הקיימים אחרים
 רצון לשביעות, חשבונו ועל מיידית לתקנו הקבלן על נזק מתגרי של במקרה
  .המפקח של ולאישורו

 וישתול הפגוע העץ את לעקור הקבלן יחויב, קיימים בעצים פגיעה של במקרה .16

 ובגודל העץ הפגוע לפחות. לפחות שנים 5 בן מבוגר עץ תמורתו

 

 

 :מבחוץ מובא מילוי    .01.04

 

ר לצורך ביצוע מילוי חוזר ו/או מילוי החומר החפור יאוחסן באתר  ויישמ מיטב .1

 באותם    המקומות בהם יורה  המפקח. 

 

   מובא כמילוי. המפקח ידי על מאושר גרנולרי מחומר יהיה מבחוץ המובא המילוי .2

 המפלסים פי על תיאורטי נטו בחישוב לחפירה מילוי בין העודף  ורק אך יחושב

 .בתכניות והמתוכננים הקיימים

 

 את גם כולל המחיר, הכללי במפרט 5100.32 בסעיף המפורטות לדרישות בנוסף .3

 .המילוי בשטחי ופיזורו מרחק מכל החומר הובלת

 

 בכלי,  בלבד מבוקר הידוק תהודק שכבה כל"מ, ס 20 של בשכבות יבוצע המילוי .4

 3' מס בטבלה המצוינים מהערכים יפחת לא בשדה הצפיפות שיעור פעיל ויברציוני

 מערכת בדיקת יצריכו המילוי והידוק שטחים הידוק, הכללי רטשבמפ 510263 שבסעיף

 ערכים לדרוש רשאי המתכנן.א.ש.הו.,  א המודיפייד  של אנרגיה ברמת רטיבות צפיפות

 לא"ל הנ בגין, המקסימלית המעבדתית הצפיפות לקבלת הכללי מהמפרט גבוהים

 .לקבלן תוספת כל ישולם
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 :ופסולת עודפים סילוק.    01.05

 

שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין, תסולק על ידי הקבלן, על  דמההא 

חשבונו, למקום מאושר על ידי העירייה  והמפקח, ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא  

 תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור ניפוי וסילוק האדמה והפסולת. 

 

 : והידוק כבישה.    01.06
 

 .אחרת צויין אם אלא נדרשת צפיפות לדרגת השתית הידוק כוללות העפר עבודות .1
 צפיפות בשכבות מהודקות תהיה כדלקמן:  דרגת .2

 "מודיפייד אשו" מינימום. 98%  -מסלעות  .2.1
 98% – ומדרגות כלשהן וגן שפה אבני, רגל להולכי שבילים, מדרכות .2.2

 .מינימום" אשו"מודיפייד 
 .וםמינימ" אשו"מודיפייד  100% – וקירות מיסעות, חניות .2.3
 בשכבות מינימום" אשו"מודיפייד  92% – גן ואדמת גינון בשטחי מילוי .2.4

"מ ס 2-מ יותר גן אדמת של שקיעה תותר לא מקרה ובכל"מ ס 20 של
 בסעיף כמפורט הידוק כולל גן לאדמת מחיר. המילוי מביצוע שנה במשך
 .זה

 
ן הידוק הידוק השתית כלול במחיר עבודות העפר.  לא תשולם כל תוספת מחיר בגי  .3

 זה.
 

 : והעתקות של עצים  עקירות.    01.07
         

 בליווי הקבלן"י ע תתבצע העבודה להעתקהאו \ו לעקירה עצים קיימים בשטח .1
 כפי מתאים בסעיף לםותשו"ל מקק נדרשים אישורים ובקבלת צמוד אגרונום
 . כמויות ובכתב בחוזה שנקבעה

 
 : צמחיה הדברת    .01.08

 
  צועבי דרישות     
       
, צמחיה/עשבים קוטל בחומר ריסוס י"ע תעשה צמחיה הדברת .א     

. ל"וקק הסביבה איכות משרד החקלאות משרד י"ע מאושר
 כפי ולמדרכות לסלילה מיועדים אשר בשטחים יבוצע הריסוס
 י"ע בכתב שהוגדרו כפי או בתכניות או/ו במפרט שצויינו
 . המפקח

       
 להגנת השרותים מטעם הדברה רשיון בעל קבלן י"ע וצעיב הריסוס .ב       

  משרד) הצומח
, ל"קק, מקומיות רשויות עבור ל"כנ עבודות המבצע( החקלאות      

  וכדומה צ"מע
 ל"הנ המשנה הקבלן על, הקבלן מטעם משנה קבלן ישמש ואשר      

  את להגדיר
 את ולהתאים, המזמין מטעם מומחה עם ביחד שבאתר הצמחיה     

 . צמחיה לאותה המתאים, הקוטל הכימי החומר
 אישור, ההדברה התחלת לפני למפקח להציג הקבלן על      
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  להגנת השירותים
 הדרוש הריסוס סוג, למיכשור( החקלאות משרד מטעם) הצומח     

 הקבלן את משחרר לא ל"כנ משנה קבלן י"ע הביצוע. וכמותו
 . מאחריותו הראשי

      
 יישורה לאחר התחתונה המצע שכבת פני על יבוצע סהריסו .ג     

 פני על יבוצע שהריסוס יחליט המפקח עם אלא) הידוקה ולפני
 ייעשה, אוטמת שכבה או יריעה השתית פני על כאשר(. השתית
 . השתית פני על הריסוס

      
 הכוללת הכמות. מים השקיית תחל, הריסוס לאחר מיד .ד     

 אחת בפעם השקיה תותר לא. טליםהקו בסוג תלויה להשקייה
 רטיבות תגרור אשר כמות לא וכן ר"למ ליטר 20 מאשר יותר
 . לפחות שעות 6 להמתין יש לשניה אחת השקייה בין יתר

      
 לאחר יתבצע שרוססו בקטעים התחתונה המצע שכבת הידוק .ה     

 . האחרונה ההשקיה מגמר לפחות שעות 24
 

  מדידה .ו      
                בקוטל שרוסס שטח של ר"מ לפי באתר תימדד צמחיה רתהדב      

 . צמחיה/עשבים
      
  תשלום .ז     
  תמורה ויהווה מרוסס שטח של ר"במ יימדד צמחיה הדברת עבור התשלום       

 אגרות ותשלום שונים אישורים השגת כולל, לעיל הנאמר  כל עבור     
, ל"קק, הסביבה איכות:  כגון ) הרשויות י"ע הנדרשים שונות

 . והרבצתם מים אספקת וכולל(  העירייה
  

 

 

 
 : קרקעי-תת" שרוול"  01.09

 
  תקשורת פוליאתילן מצינור" שרוול" של תעלה בתוך הנחה הובלה להספקה מתייחסת זאת עבודה

 בתעלה יונח הצינור. 110/10. סי.וי.פי-מ או 110/8. סי.וי.פי-מ או, 110/6. סי.וי.פי -מ מ"מ 75
 .הצינור של נוחה הנחה לצורך הדרוש וברוחב המתוכנן המפלס לפני מתחת מ 0.5 בעומק

 
 קווי של הימצאותם מקום יוודא הקבלן העבודה תחילת לפני  .1

 חברת -וכו' אל מול הרשויות השונות  ביוב,מים,טלפון,חשמל
 .בכתב עבודה אישור ויקבל' וכו מקורות,עירייה,בזק,חשמל

 
 להשתמש מומלץ. ידיים עבודת או מכאניים בכלים תיעשה התעלות חפירת .2

 .במתעל
 

 יהיה התעלה מילוי יתרת. ומעליו מתחתיו מ"ס 10 בעובי בחול עטוף יהיה הצינור .3
 עפר  עודפי. מבוקר לא הידוק תוך הכללית החפירה מתוך שהופק העפר  ממיטב
 .מהשטח יסולקו

 
 .מונחים הם מתחתיו המעבר שולימ מ"ס 100לטו יב באדמה הטמונים שרוולים .4

 יתדות י"ע בשטח לסמן וכן השרוולים של המדויק המקום את במפה לסמן יש
 .המדרכה בדופן ירוק שמן בצבע סימון  או/ו  סימון

 
 יש המערכת בביצוע ממשיכים ולא במידה. משיכה חוט שרוול בכל להשחיל יש .5

 הצינור. היטב ולקשור שחורה פוליאתילן ביריעת השרוולים קצוות את  לסגור
 .מחברים וללא שלם יהיה שרוול בתוך העובר
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 למצוין בהתאם בטון בריכת עד יגיע או מגונן לשטח מגונן משטח יעבור שרוול .6
 .בתכנית

 
 .הצינור של אינטגרלי בפקק יסגרו רזרביים שרוולים .7

 
 .וסוגיהם קוטריהם לפי מסווגים נטו א"במ ימדדו. סי.וי.מפי  שרוולים .8

 תעלה של חציבה/חפירהר וההצינו הספקת עבור מלאה תמורה יהווה  התשלום
 מחול חוזר מילויכולל   חול עטיפת בתוך בתעלה הנחתולשם  הדרוש בעומק
 .לעיל כמפורט הכל. וסימון פקקים משיכה חוטר כולל מבוק בהידוק

 
 

 : ביצוע לשלבי בטיחות אביזרי    01.10
 

 התוכניות פי על השונים ביצוע לשלב יחותהבט אביזרי את להתקין הקבלן על .1 
 הרשויות י"ע המאושרות

 
 .בלבד אחריותו על הוא מכך המשתמע כל, המתכנן    אישור ללא העבודה במהלך הבטיחות אביזרי העמדת את משנה והקבלן במידה .2 

 
 .עירוניים סטנדרטים לפי הינם הבטיחות אביזרי כל .3 

 
 .בנפרד בגינם ישולם ולא הקבלן של' היח חיריבמ כלולה העבודות עלות         .4

 

 
טכני לצביעת מוצרים   מפלדה מגולוונת                                                                              מפרט

 ' מהחוף(.מ 1000באווירה ימית או עד 
 

פלדה המגולוונת  בעזרת לקרר את האין * עבור פלדה מגולוונת שתעבור תהליך ציפוי באבקה 
 (!!!דיכרומטנוזל קירור)סודיום 

 :שטח הכנת
 שאינם מוצרים איתור או בגילוון פגמים לאיתור השטח פני של ויזואלית בדיקה .1

 באמצעות האבץ ציפוי של הכשל במקומות ליטוש הצורך.במידת  לצביעה מתאמים
 .לטש נייר

 .בהתזה חם דגנרט באמצעות,לחלופין אורגני ממיס באמצעות שומן הסרת .2
 .השטח פני לחספוס מכאני טיפול .3
 .ואבק גרגרים שאריות של דחוס אויר באמצעות ניקוי .4

 
 :1 שכבה צביעה

 . 9000סדרה  –איבוק  בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת אפוקסי פנולי תוצרת אוניברקול  
 מיקרון. 60-80עובי שכבה לפחות   

 :מלאה קלייה
 דקות. C 200  – 10מתכת קלייה מלאה בטמפרטורת        

 :השכבות בין להידבקות שטח הכנת
 :מכאני וחספוס 

 לשיפור( השכבה מעובי 10% כ,)עד השטח פני חיספוס לצורך,  נמוכה בעוצמה התזה. 1
 .האדהזיה

 .ואבק גרגירים שאריות של דחוס אויר באמצעות ניקוי. 2
 
 :2 שכבה צביעה
המאפשרת  7700סטר "סופר דור" מסדרת בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת פוליא  איבוק

 .                                                                                                    UVחשיפה חיצונית ממושכת בקרינת 
 .מיקרון 60-80 לפחות שכבה עובי
 .המזמין בחירת לפי -ומירקם גוון

 :קלייה
 דקות. C 200  – 10מתכת  בטמפרטורת

 .מיקרון 160 מערכת עובי מינימום
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 :איכות בקרת
 .בצבע פגמים למציאת השטח פני של ויזואלית בדיקה .1
 .הצבע עובי של מדגמית בדיקה .2
 .ASTM D2794הולם לפי תקן  בדיקת .3
 .ISO 2409אדהזיה בעזרת מסרט, בהתאם לתקן  בדיקת .4
יאסטר סופר דור לפי תקן שעות בתא מלח, עבור פול 3000אוניברקול לעמידות  אישור .5

ASTM B117. 
, עבור פוליאסטר "סופר דור" לפי תקן QUVשעות בבדיקת  3000אוניברקול בעמידות  אישור

.ASTM G53 
 
 .המיישמת למצבעה אוניברקול חברת של הסמכה אישור לדרוש יש* 
 

 וצריםהמ צביעת תהליך בזמן  איכות בקרת לבצע מטעמה מקצועי נציג תשלח אוניברקול חברת

 המצבעה באחריות יעשה ההגעה תיאום, העבודה מזמין"י ע תיקבע אשר מוסמכת במצבעה

 .העבודה ומזמין

 הנחיות לפי נעשו שהתבצעו הבדיקות כי המאשר מסמך אוניברקול חברת תמציא הבדיקה בסיום

 .במפרטים המופעים התקנים לפי השונות בבדיקות עומדים הם וכי החברה

 :איכות אבטחת מנהלת רוט אתי "יע יבוצעו הבדיקות

 בצבע פגמים למציאת השטח פני של ויזואלית בדיקה. 

 הצבע עובי של מדגמית בדיקה. 

 מדגמית של אדהזיה בעזרת מסרט, בהתאם לתקן  בדיקתISO 2409. 

 

 :המחירים ותחולת עפר לעבודות מיוחדים ותשלום מדידה אופני.     11.01

 

ולמנה במטר קוב )מ"ק( נטו בחישוב העפר תימדדנה ותש  עבודות .01.11.01
 תיאורטי על פי התוכניות. 

 
 קיים כמצב בתוכניות המסומן לפי תיאורטית יעשה הכמויות חישוב .01.11.02

, הקיים המצב  של מדידה תוכניות פי על יהיה הקיים המצב. מתוכנן ומצב
 ביצוע לאחר. העבודות בביצוע התחיל בטרם, המפקח ידי על לקבלן שנמסרו
 לעומת בפועל הביצוע את המראה מדידה תוכנית  הקבלן יכין, רהעפ עבודות
 ידי על ותאושר, בלבד מוסמך מודד ידי על  תוכן התוכנית. המתוכנן המצב
 .העבודה לתוכניות בפועל הביצוע התאמת בדיקת לאחר המפקח

 
 תשולמנה ולא תימדדנה לא, עבודה למרווחי הקבלן שיבצע חפירות .01.11.03

 העבודות יתרת של היחידה רבמחי כלול ומחירן, בנפרד
 

 כלול ומחירו, בנפרד ישולם ולא יימדד לא החפירה תחתית הידוק .01.11.04
 הקרויות המלאכות, ספק כל הסר למען. החפירה עבודות של היחידה במחיר

 בנפרד ישולמו ולא ימדדו לא, וכדומה" שטח/או "יישור ו" דרך"צורת 
 .החפירה במחיר כלול ומחירם

 
חוץ תחושב תיאורטי כעודף בין המילוי המילוי המובא מב כמות .01.11.05

לחפירה. בניגוד לכתוב במפרט הכללי, פיזור המילוי בשכבות והידוקו 
המבוקר, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, ומחירם כלול במחיר למ"ק מילוי. 
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הוראות סעיף זה חלות על מילוי מובא מבחוץ ועל מילוי המקומי )עודף מילוי 

 על חפירה(.   
 
 
 

 הפסולת סילוק אגרת תשלוםו מורשה פסולת לאתר סולתהפ סילוק .01.11.06
 .הכמוית בכתב מפורט ומחירם בנפרד וישולמו ימדדו  לרשויות

 
 

 לתקשורת תשתית, חשמל, תאורה עבודות - 08 פרק

 :מבוא .08.00
 באשקלון. אגמים מזרח מתבצעות במתחם  העבודות
 חובותהר, הכבישים לאורך השכנה בשטח התשתיות ביצוע את כוללות העבודות
 לחברת הכנות, עירונית,תקשורת  תאורה: מערכות כוללות העבודות"ים. והשצפ
 .ופרטנר סלקום, בזק, הוט התקשורת וחברות החשמל

 
על הקבלן לבצע תיאומים מראש עם כל חברות התשתית השונות ובאחריותו לתזמן כניסתן 

 לעבודות הנחת התשתית שבאחריותן.
 

צעות המפקח ציוד ואביזרים לאישור לא יאוחר מחודשיים על הקבלן להעביר למתכננים באמ
 לאחר קבלת צ.ה.ע. לגבי כל הציוד שידרש לביצוע העבודה . 

 
 .תאורה

ס"מ והנחת צנרת לאורך  60מתקני תאורה לרבות בחפירה ברוחב לפחות  הכנת
לכבל התאורה בכמות וחתכים  75התוואי במדרכה של מצינור שרשורי בקוטר 

מ"מ לכבל בקרת תאורה  50יות לפי המצוין בתוכניות וצינור בקוטר המצוינת בתוכנ
מ"מ בכמות  110בקוטר   PVCממ"ר . חציות בכביש יתבצעו עם צנרת  1.5* 2

 במצוינת בתכנית.
תוואי יבוצעו יסודות , שוחות , כבלים מרכזיות ועמודי תאורה הכוללים פנסי  לאורך

 לד ומגשי אביזרים. 
 .אחת כיחידה זרוע עם עגול בחתך וניםק יהיו התאורה עמודי
 .כפולה כיחידה זרוע עם עגול בחתך קונים יהיו התאורה עמודי
 .שלישיה כיחידה זרוע עם עגול בחתך קונים יהיו התאורה עמודי
 :הביצוע בזמן התאורה מתקני אחזקת
התאורה החדשים שבתחום הפרויקט יתוחזקו ע"י הקבלן עד מסירתם  מתקני

 יצוע מחיר האחזקה כלול  במחיר הסעיפים ללא כל תוספת . לרשות בגמר הב

 .ולביטחון עירוניות ותקשורת תשתיות .א

 התאורה מתקני עם משותפת בחפירה וביטחון עירוניות תקשורת תשתית הכנת
 תשתית אין כאשר ונדרש במידה נפרד בתוואי או. המערכות בין"מ ס 30 של במרחק
 התוואי צנרות והנחת"מ ס 100 של עומקוב"מ ס 60 עד ברוחב בחפירה. לתאורה
מ"מ  2*50הכביש יתבצע צינורות פוליאתילן י.ק.ע בקוטר  בחציית חציות במדרכה
מ"מ, לאורך תוואי התכנון  110בקוטר   PVCמ"מ. הנחת צנרת  2*63ובקוטר 

 ס"מ. 80ימוקמו שוחות מעבר עגולות בקוטר 
מוד תאורה משולב עם מגש המתוכננות יוצבו על עמוד מצלמה או על ע המצלמות

נוסף ותא כפול כאשר בתוך העמוד תבוצע מחיצה פנימית מתכתית אשר תפריד בין 
 תשתית הביטחון לבין תשתית התאורה. 

 בזק .ב

תשתית עבור טלפוניה/בזק לאורך הכבישים /רחובות תבוצע ע"י בזק. במידת  הכנת
ס"מ  ובעומק של  60הצורך יבוצעו חציית הכבישים ע"י הקבלן בחפירה ברוחב עד 

 הכביש. תצול בחציי 8,''6,''4בקוטר של '' PVCס"מ והנחה של צנרות  120
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"מ ס 60 עד ברוחב בחפירה בזק חברת"י ע ומבוצעת המתכננת תקשורת תשתית
 וצנרת"מ מ 110 בקוטר.וי.סי פי צינורת של במדרכה התוואי לאורך צנרת של והנחה

 "מ.מ 50 בקוטר.ק.ע י פוליתילאן
 הדרך במדרכה.  בציידי סטנדרטים ותאים הוט ארונות ימוקמו התכנון תוואי לאורך

  הוט .ג

תשתית עבור טל"כ לאורך הכבישים /רחובות תבוצע ע"י הוט. במידת הצורך  הכנת
ס"מ  120ס"מ  ובעומק של  60יבוצעו חציית הכבישים ע"י הקבלן בחפירה ברוחב עד 

 הכביש. תצול בחציי 8,''6,''4בקוטר של '' PVCוהנחה של צנרות 
"מ ס 60 עד ברוחב בחפירה הוט חברת"י ע ומבוצעת המתכננת תקשורת תשתית
 50 בקוטר.ק.ע י פוליתילאן צינור של במדרכה התוואי לאורך צנרות ארבע של והנחה

 "מ.מ
 בציידי"מ מ 100 בקוטר עגולים ותאים הוט ארונות ימוקמו התכנון תוואי לאורך

 הדרך במדרכה. 

 פרטנר .ד

תשתית עבור טל"כ לאורך הכבישים /רחובות תבוצע ע"י הוט. במידת הצורך  תהכנ
ס"מ  120ס"מ  ובעומק של  60יבוצעו חציית הכבישים ע"י הקבלן בחפירה ברוחב עד 

 הכביש. תצול בחציי 8,''6,''4בקוטר של '' PVCוהנחה של צנרות 
"מ ס 60 עד ברוחב בחפירה הוט חברת"י ע ומבוצעת המתכננת תקשורת תשתית
 50 בקוטר.ק.ע י פוליתילאן צינור של במדרכה התוואי לאורך צנרות ארבע של והנחה

 "מ.מ
 בציידי"מ מ 100 בקוטר עגולים ותאים הוט ארונות ימוקמו התכנון תוואי לאורך

 הדרך במדרכה. 

 סלקום .ה

תשתית עבור טל"כ לאורך הכבישים /רחובות תבוצע ע"י הוט. במידת הצורך  הכנת
ס"מ  120ס"מ  ובעומק של  60יית הכבישים ע"י הקבלן בחפירה ברוחב עד יבוצעו חצ

 הכביש. תצול בחציי 8,''6,''4בקוטר של '' PVCוהנחה של צנרות 
"מ ס 60 עד ברוחב בחפירה הוט חברת"י ע ומבוצעת המתכננת תקשורת תשתית
 50 רבקוט.ק.ע י פוליתילאן צינור של במדרכה התוואי לאורך צנרות ארבע של והנחה

 "מ.מ
 בציידי"מ מ 100 בקוטר עגולים ותאים הוט ארונות ימוקמו התכנון תוואי לאורך

 הדרך במדרכה. 
 

 חח"י   .ו

 60תשתית עבור חברת החשמל לאורך חציית הכבישים  בחפירה, ברוחב עד  הכנת
צול לאורך  8,''6,''4בקוטר של '' PVCס"מ והנחה של צנרות  120ס"מ  ובעומק של 
 חציות בכביש.

 
 .העבודה היקף .00.01

תך עגול, עם גופי תאורה חובשצפי"ם מתכננים עמודי תאורה קונים ב ברחובות
 .,הכל על פי כתב כמויות או ש"ע AECאיטלו בטכנולוגית לד מתוצרת 

 
 בהתאם המיתקן לביצוע הדרושים והחומרים העבודות כל את כוללת העבודה
 :השאר בין, כוללת העבודה. לחוזה

 .התאורה לכבלי מעבר ותאי צנרת כולל תשתית ביצוע .א

 .הזנה כבלי וחיבור התקנת .ב

 .חדשה תשתית וביצוע עמודים התקנת .ג

 .קיימים עמודים פרוק .ד

 .ואנכית אופקית הארקה, יסודות הארקת .ה
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והתקנת גופי תאורה התאורה לרבות ביצוע חיבור, בדיקה, הרצה  אספקה .ו

 והפעלה מושלמת של כל מערכות התאורה המתוכננות. 

יוון, בדיקה, ניסויי תאורה, כיוונים ובדיקות חוזרות עד לקבלת כ ביצוע .ז

איכות תאורה מושלמת של התאורה המתוכננת. לפי הנחיות הספק/יצרן 

 ובפיקוחו. 

"י ע מראש שיאושרבודק" -"חשמלאי באמצעות  למתקן בדיקה ביצוע .ח

 .המפקח

 או במפורש, הכמויות ובכתב בתכניות המפורטות העבודות יתר כל ביצוע .ט

 .במשתמע

ומסירתו של המתקן  AS MADEשל תכניות עדות ממוחשבות  ביצוע .י

סטים עם דיסק לרבות תכנית העמדה   4 -באמצעות מתכנן חשמל ב

 מאושרות ע"י מודד.

 התקינה לפעילותו מלאה אחריות כולל, המיתקן של ומסירתו הפעלתו .יא

 .עירייה"י ע ואישורו המיתקן של סופית מסירה ממועד חודש 12 למשך

 
 : הערה

 כל בין זמנים לוח בשילוב הביצוע לתקופת בהתאם בשלבים תבוצע העבודה
 .הקבלנים
 של( הערות)ללא  סופית לקבלה עד ושקיים שמותקן הציוד לכל אחראי הקבלן
 .המזמין
 תקופת לסוף עד ושקיים שמותקן הציוד כל של ותפעול לאחזקה אחראי הקבלן
 .המזמין של( הערות)ללא  סופית וקבלה הביצוע

 
 וחוקים תקנים .00.02

בנוסף למפרטים ו הבאים המפרטים של כהשלמה בא"ל הנ המיוחד הטכני מפרטה
שלהלן יתאימו כל העבודות החומרים ורכיבי המערכת לאמור בתקנים ובמפרטים 

 הבאים כמצוין )אינם מצורפים(:
 .2015משנת   08 קחשמל בהוצאת משרד הביטחון פר מתקנימפרט כללי ל

לעבודה  הרלוונטייםשל המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה  הפרקים כל
 זו בין אם המפורטים להלן או שלא מפורטים.

 מכסים לתאי בקרה. – 489ת"י 
 חוליות בטון לתאי בקרה. – 658ת"י 
 .חשמללכבלי  PVCצנרת  – 858ת"י 
 ציפוי אבץ בטבילה חמה. פלדה מוכנה לגלוון. – 918ת"י 
 ן דרגות הגנה של מעטפות לציד חשמלי.מיו - 981ת"י 

המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית בהוצאת משרד הביטחון כל הפרקים 
 לעבודות חשמל. 08לרבות פרק  הרלוונטיים

 הנחיות והוראות חברת החשמל.
 חוק החשמל על כל התקנות המעודכנות.

 הישימים. םילתקני ישראה
 

 
 :ובתכנון בתכניות לשינויים זכות .00.03

 
 לשנות השונים למתקנים"היחידות"  מחירי על השפעה וללא עת בכל רשאי מזמיןה
 להגדיל, ולהקטינם קוים להאריך, הביצוע/הנחיות דרישות של וגובהן מקומן את

 .מעגל אותו על הנקודות מספר את ולהקטין
 

 :ופרטים תכניות .00.04



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 109 - מודע

 

 והתקנה יצור פרטי מתארות, העבודה במהלך זה לחוזה שתתווספנה מהתכניות חלק
 וכלולות במכרז מופיעות כאילו אלו ופרטים תכניות לראות יש. שונים אביזרים של

 כספית לתוספת תביעה כל תוכר לא לפיכך. הקבלן התחייב שעליהן היחידה במחירי
 .בפרטים השינויים או הפרטים בגין הקבלן מצד כלשהיא
 

 בדיקות .00.05

 על. רצון משביעה בצורה פרט כל על מושלמות להיות חייבות למערכות ההכנות כל
 .ובמפרט בתכניות המפורטות הדרישות לכל בהתאמה להיות העבודה

 .עירייה -המזמין רצון לשביעות מבוצע להיות המיתקן על
 
 לרבות הקבלן חשבון על יהיו הסופית הקבלה ובמסגרת הביצוע בזמן הבדיקות כל

תוצאות מאושרות , אשר תיבחר ע"י המזמין עד לקבלת  פוטומטרית מעבדה בדיקת
ומוסמכות. לרבות ביצוע כל התכנונים הדרושים. התשלום לביצוע הבדיקות יהיה 

 ע"י הקבלן וכלול בסעיפי המכרז. 
 הבודקים רשימת .א

 מוסמך בודק מהנדס. 

 החשמל חברת בודק . 

 המפקח. 

 המתכנן. 

 העיריה של חשמל אגף נציגי. 

 
 :להלן המפורטות הבדיקות את לבצע הקבלן על .00.06

 

 החשמל חברת דרישות פיל בדיקה. 

 המפקח הנחיות לפי( המיתקן כל או)חלקים  הארקה התנגדות בדיקות. 

 הארקה. 

 המיתקן כל או חלקים( ההולכה)התנגדות  מוליכות. 

 
 :הבאות הבדיקות תבוצענה כן כמו .00.07

 הנדרשות לספציפיקציות והתאמה ציוד בדיקות. 

 והציוד הכבלים לכל מגר בדיקת. 

 וכו שעונים, והשהייה פיקוד ממסרי, םזר יתרת מנגנוני התאמת.' 

 המדידה מכשירי דיוק בדיקת. 

 פיקוד תכניות התאמת. 

 הציוד והפעלת פעולות בדיקת. 

 
סופית ובדיקה תבוצע שנית בשטח עם גמר ההתקנה וההפעלה. בדיקות הקבלן  קבלה

שעות לפני  72חייבות להתבצע בנוכחות נציג המנהל ועל הקבלן להודיע בכתב לפחות 
 ועד הבדיקה שבכוונתו לבצע. מ
 על"ל. הנ בדיקות לביצוע הנדרש העבודה וכוח החומרים כל את לספק הקבלן על

 המסופק המכשור דיוק על האחריות ועליו הנדרש הבדיקה ציוד כל את לספק הקבלן
 .זה לצורך ידו על
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 יש"ח הדו את. הבדיקות תוצאות על העתקים בשלושה כתוב"ח דו להגיש הקבלן על
 לעיל כמפורט הבדיקות עלות. הבדיקות מיום ימים 7 תוך המנהל לאישור סורלמ

 .הקבלן של היחידה במחיר כלולה
 

 ומסירה סופיות בדיקות .00.08

פעולתה התקינה, השלמת תיעוד ואישורו וביצוע  הינו המערכת למסירת תנאי
 הדרכה למפעילים.

 המתוכנן דיקותהב מועד לפני שבוע המזמין לאישור תוגש הבדיקות מפרטי טיוטת
 את יגיש הקבלן. הערותיו את ויגיש הטיוטה את יבדוק המזמין.  המאוחר לכל

 .ההערות מסירת ממועד שבוע תוך המזמין הערות פי על המתוקנים המפרטים
 על ויהיה המזמין הערות פי על יהיו לא התיקון לאחר יוגשו אשר והמפרטים במידה
 .לתקנם הקבלן
 .הקבלה בדיקות יחלו המזמין ידי על בדיקות מפרט אישור לאחר
 את יתקן הקבלן. ליקויים מסמך לקבלן המזמין יגיש הקבלן בדיקות לאחר

 בדיקות יערכו הליקויים תיקון לאחר. המסמך מקבלת עבודה ימי 10 תוך הליקויים
 של הרצה תקופת תחל, נוספים ליקויים יימצאו ולא ובמידה, בסיומן. חוזרות קבלה
, נוספים ליקויים במהלכה יתגלו ולא ובמידה ההרצה תקופת םבסיו. אחד חודש
 .למערכת קבלה אישור לקבלן המזמין יוציא
 הקבלן ידי על יתוקנו הם, החוזרות הקבלה בבדיקות נוספים ליקויים ויתגלו במידה
 .חוזרת בדיקה ותיערך חשבונו ועל מיידית

 
 עד שבוצעה ועבודה שמאוחסן/או ו שבוצע הציוד סוגי לכל אחראי יהיה הקבלן
 על תהיה שהיא סיבה כל בגין השלמה או תיקון וכל המתקן של סופית למסירה
 . בלבד הקבלן חשבון

 
 וחומרים דוגמאות .00.09

 בעירייה החשמל אגף,ולנציגי  להמתכנן המפקח דרך לאישור לספק יהיה הקבלן על
 וגופי עמודים במיוחד במיתקן להתקין עומד הוא אותם מהאביזרים דוגמאות
 יוכל, מהמהנדס בכתב אישור לאחר רק. אחר מיוחד וציוד גמר אביזרי, התאורה
 .וההתקנה הרכישה לעבודות לגשת הקבלן

מאושרים ע"י התקן,  –הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה  על
 המהנדס ו/או המזמין לפני התקנתם.

 יגרע לא"ל, הנ אישור. ידרשי באם חשבונו ועל הקבלן"י ע יוחלף, יאושר שלא ציוד
 המסופקים החומרים לטיב הקבלן של והבלעדית המלאה מאחריותו במאומה
 .בתקנים/או ו במפרט מוגדר זה שטיב כפי דגימות אותם במתכונת

 
 הציוד תוצרת .00.10

 ערך שווה או זו לתוצרת היא הכוונה חומר או ציוד של תוצרת שמצוינת מקום בכל
 .בלבד החלטתם"י ועפ החשמל מהנדס או, המפקח"י ע מאושר

הציוד כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות, לרבות גופי תאורה, ציוד ללוחות  כל
יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט  –חשמל, אביזרי גמר וכיו"ב 

בתנאי שאושר  –וכתב הכמויות. הקבלן ראשי לספק גם ציוד שווה ערך )להלן ש"ע( 
על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת ע"י המהנדס המתכנן. 

 התכונות הבאות:
 .חשמליות -

 .מכניות -

 .פיזיות -

 עלויות -

 פוטומטריות -

 ציוד יוצע ולא)במידה  הקבלן"י ע הציוד התאמת מידת של הסופית הקביעה
 .עוררין וללא סופית תהיה וקביעתו למהנדס תשמר( המצוינת מהתוצרת

 
 /קבלןהעבודה מנהל .00.11
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 חשמלאי"  מסוג ממשלתי חשמלאי רשיון בעל יהיה העבודה באתר העבודה למנה

 כן כמו, עירייה ונציג המתכנן"י ע מאושר להיות ויחויב לפחות" מוסמך הנדסאי
 . יומי עבודה יומן תמיד מצוי יהיה העבודה באתר

 
 וסיומה העבודה התקדמות .00.12

 למהלך בהתאם במקום המזמין"י ע יקבעו, העבודות בביצוע והרציפות הסדר
 .במקום הפעילות במהלך יפגעו שלא וכך העבודה

 .בשטח תאום פגישת לתאם הקבלן  על פעילות ביצוע כל לפני
: כגון, ויבוא ייצור הטעון הציוד כל את הקבלן יזמין, העבודה התחלת צו קבלת עם

 לאחר לעיל האמור כל. לוחות וציוד,לוחות  תאורה,גופי  וזרועות תאורה עמודי
 .לעיל 08.1.6 פרוט לפי דוגמאות תאספק

 
 "(AS MADE" ן)זיכרו עדות ותכניות מסמכים - מערכת תיק .00.13

 קבלן ימסור העבודה בסיום הרי, מערכות למתקני הכלליים במפרטים לפגוע מבלי
 :הבאות עדות ותכניות המסמכים, ומערכותיו חלקיו כל על/המיתקן המבנה את

 
דכנות כפי שבוצעו בפועל. הקבלן יסמן המבנה, חלקיו ומערכותיו המעו תכניות -

 4אוטוקד +  CDאת כל השינויים שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ע"ג 

סטים של תכניות. לשם כך יתאם הקבלן פגישות עם המפקח והמהנדס וזאת 

לצורך הבהרה וברור למהות השינויים שנעשו, התוכניות לרבות תוכניות הלוחות 

 י ההגשה.יאושרו ע"י הבודק לפנ

 ולאחזקה מונע לטיפול הוראות, תקלות טבלת לרבות ואחזקה הפעלה הוראות -

 ידו על שהוכנו( טכניים)מפרטים  ותמלילים הציוד יצרן ידי על לו שנמסרו כפי

 .המערכות של התקינה אחזקתן לצורך

 וכתובת שם קטלוגיים מספרים כולל הקבלן ידי על מומלצים חילוף חלקי רשימת -

 .חלק כל על/ספק היצרן

 .מקוריים מפרטים כולל, סופק אשר הציוד של קטלוג -

 :השאר בין הכוללות מפורטות התקנה תכניות -

 כבלים וטבלאות מהלך
 באתר ציוד מיקום

 
 לאחר. לתיעוד מוצעים פרקים ראשי לאישור הקבלן יגיש, התיעוד להגשת קודם
 סיום עם. עודהתי את הקבלן יכין/המפקח, המזמין ידי על הפרקים ראשי אישור
 /המפקח.המזמין לאישור התיעוד את הקבלן יגיש, התיעוד הכנת

 יתקן הקבלן. הערותיהם את יגישו, ויהיו ובמידה התיעוד את יבדקו/המפקח המזמין
 .ההערות פי על התיעוד את

. המאוחר לכל העבודה סיום לפני שבוע המזמין לאישור תוגש התיעוד טיוטת
 על המתוקן התיעוד את יגיש הקבלן. הערותיו את גישוי התיעוד את יבדוק המזמין

 .ההערות מסירת ממועד שבועיים תוך המזמין הערות פי
 

 
 .אחריות .00.14

 לכל החשמל למערכת( חודשים 12) שנתיים של לתקופה ביצוע אחריות ייתן הקבלן
 חומרים/או ו ציוד למעט עבודתו על כולל שסיפק והחומרים האביזרים, הפריטים
 .יותר ארוכה תקופה הנדרש שעבורם
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, ידרשו אשר והחלפים החומרים, הציוד, העבודה שעות כל את תכלול האחריות
 על הקבלן יתקן זו בתקופה. במיתקן יתגלו אשר וליקויים תקלות תיקון לצורך
 .בחדש יוחלף, אחת מפעם יותר תקלה בו תתגלה אשר חלק. תקלה כל חשבונו
 בדיקות נוהל פי על, למערכת מקיפות יקותבד הקבלן יבצע, האחריות תקופת בסיום
 תקופת תסתיים הליקויים תיקון לאחר. יתגלו אשר הליקויים כל את ויתקן, קבלה

 .האחריות
 לפחות שנים 7 למשך למערכת חלפים לספק הקבלן מתחייב, החוזה על בחתימתו
 .האחריות תקופת מסיום
 האחריות תקופת לאחר תתגלינה אשר תקלות לתקן מתחייב הקבלן יידרש באם

 לפי, שעה מחיר פי על בתשלום או, עמו ייחתם אשר שנתי שירות חוזה במסגרת
 .קריאה
 הקבלן על, המסופק לציוד באחריות מהנדרש פוגעת לא"ל הנ האחריות תקופת
 .עצמו ושל הספקים של בחוזה הנדרשות לתקופות לציוד אחריות תעודת להעביר

 .בו תלויים שאינם עיכובים שיש התברר אם אלא שעות 12 תוך מיידי תיקון זמן
 

 
 החשמל מתקן .08.01

 
 כללי .01.01

 
 דרישות תקנות, חוקים .01.01.01

 
(  חשמל חברת)כגון:  מוסמכת רשות של הוראות או דרישות קיימות לגביהן אשר עבודות
 .ההוראות או הדרישות לאותן בהתאם תבוצענה

 
 המיתקן חלקי איתור .01.01.02

 
 ההכנות של המדויק מיקומם על אישור עבודה כל ביצוע לפני, מהמפקח לקבל הקבלן על

 '.וכו כבלים,עמודים ,  הפעלה נקודות, לוחות: כגון השונים והאביזרים
 
 המיתקן בדיקת .01.01.03

 
, המזמין נציג, החשמל חברת בודק/או ו מוסמך חשמל בודק אישור טעונות העבודות כל

 יןהמזמ נציגי להזמנת מועד מבעוד ידאג הקבלן. השלמתן לאחר, המתכנן המהנדס
, ביצוע לפי" סופי"מצב  תכניות 4 יוכנו הביקורת ליום כן כמו. לביקורת והמהנדס
 תהיינה חוזרות/ביקורות ביקורת עבור לבודק תשלומים. מוקדמות" 00" בפרק כמפורט

 מהלך כדי תוך ימצאו אשר הליקויים כל לתיקון בנוסף וזאת, הקבלן חשבון על
 (.וימצאו)במידה  הביקורות

 
 וקבלה וניתניסי הפעלה .01.01.04

 לעיל 08.1.5.4 בסעיף כמפורט המהנדס"י ע קבלתה לאחר רק כסופית תחשב העבודה
"י ע הקבלה בזמן או, הניסיונית בהפעלה ליקויים וימצאו היה. ניסיונית הפעלה וביצוע

 לקבלת בקורות 2 תהיינה. נתגלו אשר הליקויים כל חשבונו על הקבלן יתקן המהנדס
 ביצוע לבדיקת מסכמת ובקורת, המיתקן כללית בדיקהל ראשונה ביקורת. העבודה

 (.תיקונים ויהיו)במידה  הראשונה בביקורת שנדרשו התיקונים
 ואינן במידה, ויאזנן הפאזות על העומס הקבלן יבדוק, המיתקן מהשלמת חודש תוך

 לפרטה מבלי היחידות במחירי כלולה זו עבודה. בלוחות חיבורים שינוי"י ע מאוזנות
 .בנוסף

 
 ראשיות אספקות עם תיאום .01.01.05

 האספקות בדבר והמפקח במקום, הרשויות נציגי עם התיאומים לכל ידאג הקבלן
 "ח.ח עם שנעשו הטכניים הבירורים סמך על, למיתקן, לחשמל
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 תאומים .01.01.06

 הנחוצים השונים התיאומים כל עבור התשלום את גם כוללים זה בהסכם העבודה מחירי
 אם הבדל ללא, אלו תיאום פעולות בגין ספיתכ תוספת כל תשלום ולא המתקן לשם

 .כלשהי רשות או מתכנן גורם עם או, אחרים משנים קבלנים עם הוא התאום
 
 תכניות .01.01.07

 כאילו ייחשבו ביצוע ופרטי הבהרות לשם העבודה במשך שיתווספו ומפרטים תכניות
 .הקבלן התחייב שעליהם ההצעה במחירי כלולים והנם בהסכם הופיעו
. בהתאם התוכניות את,ויעדכן  החשמל חברת עם הביצוע תוכניות תא יתאם הקבלן
 .המתכנן"י ע שינוי כל לאשר יש בתוכניות שינוים ויהיו במידה

 
 :העבודות תאור כללי .08.02

 /כבישים:רחובות תאורת .02.01

 .תאורה עמודי
מ' בצידי הכביש על  4-12הכבישים תוכנן תוואי תאורה של עמודים מכופפים בגובה  לאורך
ות עם זרועות יחידות אשר מאירות לצד הכביש, בראש העמודים יוצבו פנסים עם המדרכ

בעלי הספק משתנה לפי גובה העמוד כאשר פנסים אלו יהיו בטווח הספק של  LEDטכנולוגיית 
25W-150W. 
מ' על איי  12הראשים יש מקומות שבהם אנו נשתמש בהעמדת עמודים מכופפים בגובה  בכבישים

בעלי הספק  LEDת כפולות כאשר אנו נציב בראש העמוד פנסים עם טכנולוגיית התנועה עם זרועו
 .DALIהפנסים בכל יחוברו עם  תקשורת  כל 150Wשל 
 

 .תאורה מרכזיות
מרכזיות חדשות אשר מזינות את כל המעגלים לאורך הפרוייקט,   2 -תוואי הפרוייקט יש כ לכל

 . 3X80Aגודל המרכזיות הן בהספק של 
 

 .בטון חוליות של הגנות עם הקבועה התאורה על מסתמכת זמניתה התאורה
 התאורה מתקני ביצוע במחירי כולול למסירת עד קבועה/  הזמנית התאורה אחזקת מחיר

 .התאורה
 חפירות .02.02

 החפירה תבוצע באישור המפקח בלבד. 
"מ מ 50 בקוטר וצנור"מ מ 110 או 75 בקוטר תאורה לצנרת משותפת תהיההחפירה  
 63 עד בקוטר צינורות 4 הכוללת עירונית תקשורת צנרת"מ ס 30 של ובמרחק תאורה תלבקר

 את כולל החפירה עבור התשתלום. המערכת לאותה תקני נפרד סימון סרט יונח מערכת לכל"מ, מ
 . המערכות כל

ס"מ מפני  80ס"מ מפני המסעה, או השוליים הסופיים, ולפחות  120עומק החפירה יהיה לפחות 
 עבודות עפר או מצע בזמן החפירה.גובה 

 ס"מ. 60רוחב תחתית החפירה יהיה לפחות  
 החפירה מחירהחפירה תהיה בכל חומר כגון: עפר, סלע, מצעים, אספלט, בטונים וכד',  

 '.וכו תמרורים, רחוב ריהוט מעקות כגון החפירה בתוואי המכשולים כל פינוי עלות את כולל
גלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן במידה ויידרש שינוי בעומק ב  

 הדרגתי איטי וללא כיפופים חדים.
 לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח )בכתב(. 
 אין לכסות את הצנרת ללא אישור המפקח )בכתב(. 
ס"מ כל אחת, לכל רוחב התעלה.  10הצינור יונח בין שתי שכבות של חול ים נקי בעובי  
 ס"מ מפני הכביש/קרקע הסופיים. 80כיסוי הצינור יהיה לפחות  עומק

 20מחוץ לתחום המסעה והשוליים, על גבי החול יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד  
 מוד. א.א.ש.ט.ו לפחות. 95%ס"מ עובי לצפיפות של 

בתחום המסעה והשוליים על החול יונחו מצעים ואספלט בטיב, בעובי ובדרגת הידוק  
 ות בהתאם למבנה הכביש.בשכב

עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, כולל סילוק עודפים למקום שיורה 
 המפקח באתר או מחוץ לאתר.

 אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה.
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הצינורות. ס"מ מעל  50לפי דרישות חוק החשמל בגובה של  -לאורך התעלת יונחו סרטי אזהרה 
שפות "זהירות כבל  3-ס"מ ועליו כתוב ב 16-סרט האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ

 חשמל", לפי דרישות התקן.
באזורים שבהם קיימים שולי אספלט, יפרק הקבלן את האספלט ברוחב הדרוש לתעלה ע"י 

 חיתוך.
ימות ולהזמין פיקוח על הקבלן לקבל אישור חפירה בכל תוואי חפירה מכל הרשויות המתא
 הרשויות"י ע כנדרשלחפירה באזורי צנרת קיימת )חשמל, תאורה, טלפון, מים, ביוב וכו'(. 

 .לאישורים בהתאם ועבודה אישורים לקבלת בלעדי אחראי בקבלן רואים, השונות
 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לתמיכת החפירה ולאבטחת אתר העבודה.

 
 תאורה קייםפירוק עמוד  .02.03

פירוק עמוד תאורה קיים מאלומיניום/פלדה, כולל פרוק הזרוע, מגש, פנסים והובלה למקום 
 שיורה המפקח.

 הקבלן ידאג לקבל אישור בכתב מהמחסן על קבלתם. 
 העבודה כוללת פרוק חיבורי חשמל הקיימים סימונם ובידודם. 

עוגנים, זרוע, פנס, וכו' והובלה למקום  עמוד, כבל אווירי,הפרוק עמוד תאורה זמני מעץ, כולל את 
 שיורה המפקח.

 
 הנחת צנרת. .02.04

 סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות. 
שימוש ל היתרהצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה וכו', 

 במופות רק באישור המפקח.
פי.וי.סי. קשיח יבוצע באמצעות מופה תיקנית או מופה מצינור  התחברות בין צינור שרשורי וצינור

 מתכווץ )פלסטיגול( עם דבק אפוקסי.
 ממ"ר לפחות. 8בכל הצינורות יושחל חוט משיכה מנילון 

 הצנרת את יאטמו הפקקיםיש להגן על צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות,  
 .המשיכה לחוט קשירה כנקודת וישמשו

ס"מ, המרווחים  10הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה, זה מעל זה, בהפרש גובה של במקרה של 
 בין הצינורות ימולאו חול בהתאם לחוק החשמל.

בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכו', קוי החשמל יבוצעו מתחת  
 למערכת האחרת.

 גבוהה צפיפות בעל קשיח מפוליאתילן צנרת (H.D.P.E מוגן )U.V ,י בת ותעמוד"

 .499"י ת, 1531

 מ הקשיחה צנרת-P.V.C   5.4 –)עובי דופן  532, ת"י 858ותעמוד בת"י  10קשיח דרג 

 מ"מ לפחות(

 י ת:  ישראליים תקנים לפיקרקעי -תת לשימוש)קשיח(  מפוליאתילן.ק.ע. י צינורות"

 .מתיחה תכונות: פלסטיים חומרים של בדיקה שיטות - 3 חלק 878"י ת, 1531

 ת"י  לפיקרקעית -מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת הטמנה תת

 .24חלק  61386

 תאי בקרה .02.05

 .658ס"מ ויעמדו בדרישות ת"י  100 עדו/או  80התאים יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימי 
ס"מ. כולל חיתוך ופרוק שולי אספלט  30 בתוספת השוחההקבלן יחפור בור לשוחה בעומק 

 ם.קיימי
 .3/4ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי עד " 40בתחתית הבור תונח שכבת חצץ בעובי 

לפני הנחת הטבעות יקדח הקבלן בטבעות חורים בקוטר מתאים להשחלת הצינורות. מיקום 
ס"מ מתחתית התא, לכן יש להתאים  30חדירת הצינור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימלי של 

 ובשום אופן אין להניח את מבנה התא על הצנרת.את עומק התא לעומק הצנרת 
מתקן נעילה, לפי תקן  עםס"מ  60בקוטר  40D פלדהבשטח הכביש והשוליים, על תא יונח מכסה 

 .489ישראלי 
מתקן נעילה, לפי תקן  עםס"מ  60בקוטר  25C פלדהבשטח מחוץ לשוליים, על תא יונח מכסה 

 .489ישראלי 
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 מיקום התא.ל התאםוכנן והמבוצע בהמת  מפלסגובה המכסה יותאם ל
 הרווחים שיווצרו בעת חיבור הצנרת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט. 
בקטע פיתוח חדש בשכבות מצע  CLSMבחול ים מהודק ברוויה או  לתא מסביב החפירה מילוי

 בהתאמה למבנה הכביש מסביב לתא, ופינוי עודפי העפר.
 כניסת מים וסחף.קצוות הצנרת בתוך התאים יאטמו נגד 

 רמזורים, תאורה עבור תכולתם כל עם לכבלים הבקרה תאי של מלא שילוט יבצע הקבלן
 :להלן כמפורט ותקשורת

 ובאישורו של המפקח. AS MADEפנימי לסימון ומספור השוחה ע"פ תכנית, של הקבלן  שלט
 .לשוחה המגיע/צינור כבל לכל מזהים הכוונה שלטי
 .בשוחה העוברים הכבלים לכל פונקציונלי ושילוט זיהוי
"תאורה" ,תקשורת  המערכת וג וכיתוב העירייה סמל עם פלדה מיציקת יהיו השוחה מכסי

 ", "רמזורים".עירונית
 הארקה .02.06

במקביל לצינורות )ולא  -ממ"ר יותקן בחפירות  35מוליך הארקה גלוי שזור מנחושת  
מ' לכל יסוד לצורך חיבור  1.5של פרט לקטעים של מעברי כביש. יש להשאיר רזרבה  -בתוכם( 

מ"מ לפחות( ביסוד  23העמוד בעתיד, ללא חיתוך המוליך, אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור נפרד )
 ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא.

מ"מ נעל  4*40 מנחושתמוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס הארקה  
בור לבורג הארקה יחוברו המוליכים ביניהם ע"י מהדק כבל מתאימה לפי דרישות ח"ח. לפני החי

 קנדי.
 כבלים .02.07

את הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, המתאימים לצבע הגידים של 
 המוליכים השונים.

 0.020על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים, בהתאם לסעיף 
 .של המפרט המיוחד

חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזיה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים ע"י 
 מופות.

 מוליכים והמוליכים בשרוולים. 5-לבחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם 
סודות כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיה דרך הצינורות השרשוריים  אשר יבוטנו בי

  בשעת יציקתם.
במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכבל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר הנחתם, על 

חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם  למניעתהקבלן להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי 
 בסימן בר קיימא.

החיבורים ללא כל  עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את
 תשלום נוסף עבור זה.

מטר  70עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יותקנו תאי מעבר במרחק של 
 לפחות בקטעים ללא חיבורים.

לשלט את הכבלים בכל בריכה ובמרכזיה בשלט עשוי סנדוויץ חרוט + שילוט הבריכות "מוזן  יש
 (..XXXין עמוס מס' ","מזXXX" "מוזן ממרכזיה XXXמעמוד 

 
 מטר 12יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  .08.03

 היסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תוכניות הפרטים המצורפות. 
ראה  -היסודות תוכננו עבור אזורים חוליים, חול חרסיתי עד חרסית חולית )חמרה(  

 תוכניות פרטים לעבודות חשמל.
 לקבלת הנחיות.במקרה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן  
העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם למידות  

ס"מ נוספים על העומק הנדרש ולמלא שכבה זו בחול,  10המצוינות בתוכנית המצורפת. יש לחפור 
 המחיר נכלל במחיר היסוד.

ם המדויק של יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת המקו 
בורגי היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. בורגי היסוד 

 יגולונו בחלקם העליון.
 ס"מ לפחות מעל היסוד.. 13ביסודות יבלטו בורגי היסוד  
ס"מ מתחת פני אבן השפה, כדי לאפשר  15-בהתקנה במדרכה פני היסוד העליונים יהיו כ 
 ריצוף.

ס"מ  מעל פני הקרקע, ראה פרטים, זאת  5-תקנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כבה 
 אומרת שיהיה צורך להשתמש בתבניות, לקבלת בטון חלק, )ללא כל תשלום נוסף.(
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על הקבלן לסמן לפי תוכנית הכביש את גובה פני היסוד ולקבל אישור מהמפקח. מחיר  
 ור היציקות.היחידה יכלול גם הוצאות של התבניות עב

מיקום עמודי התאורה יסומן ע"י מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך היסוד  
 23צינורות בקוטר  2מ"מ +  50צינורות בקוטר  2מ"מ +  75צינורות שרשורים בקוטר  2יוכנסו 

ם מ"מ לשם העברת הכבלים, וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסי
 מקסימליים.

הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד. בעמודים קיצוניים ופינתיים  
ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד. כל  ףיוכנסו  צינור נוס

 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה. 15-הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ
 .30  -מודים יהיה ב הבטון ליסודות הע 
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת  

חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר. יותקן שרוול פלסטי ממולא 
 גריז על כל בורג הבולט עם האומים.

טת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות כל ברגים העיגון האומים והדיסקיות יגולונו בשי 
 מיקרון. 56 המזערי, אך עובי הגילוון 918ת"י 

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או  
אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה 

 כנן.בנתוני הבורג לעמוד בעומס המתו
במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות  

 מיקרון. -56 המזעריבשיטת האלקטרוליזה, אך עובי הגילוון 
מ"מ המחובר  40x4מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות  

 לבורג הארקה של העמוד.
אישור הטכניון לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם  על הקבלן להציג בפני המפקח 

 לדרישות התכנון, המפורטות בתכניות היסודות.
 

  וכריזה מצלמותמפלדה לתאורה,  םעמודי .08.04

 הצבת העמודים .04.01

 העמודים יוצבו על יסודות. 
 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים. 
הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל  

והדיסקיות, כל האומים והדיסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את 
 החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.

כל חלקי המתכת שמתחת לפני הקרקע ובקרבתה  לצבועלפני הצבת העמודים על הקבלן  
 ארוקוט א+ב.בס"מ(  30–של העמוד בגובה כ  והחיצוניפלטה ובחלקו הפנימי )מתחת ל
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה המונעת  

חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא 
ם. לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, לאחר מכן גריז על כל בורג הבולט עם האומי

פלטת  ביןתשפך זפת חמה על פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול,. 
גראות שימלא את כל המרווח, בדיוס יוכנס צינור ניקוז -העמוד ליסוד יבוצע דיוס עם חומר סיקה

 לחלל העמוד.  
 

 כללי .04.02

צרו במפעל מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובביקורתו. העמודים והזרועות ייו .א

 העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה.

 צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. .ב

 .414מטר לשניה לפי ת"י  47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  .ג

 414ע"י היצרן עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י העמודים והזרועות יתוכננו  .ד

בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי )באזור 

 הפתח(.

מ"ר כל אחד )בשטח  0.22גופי תאורה בשטח  3העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של  .ה

 ק"ג כל אחד. 20.7מלבני שווה ערך(. במשקל של 
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יספק היצרן תוכניות מפורטות של העמוד, הזרועות היסוד, עם הגשת ההצעה למכרז,  .ו

וחישובים סטטיים מפורטים. רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל, 

 רשאי היצרן לייצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח.

כל הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  .ז

 מיקרון. 56אך עובי הגלוון יהיה לפחות  ,918

על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי להתאמת העמודים  .ח

 והזרועות המסופקים לדרישות התקן והמפרט.

אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה וידרשו  .ט

נויים בפרטים וכו'( הם יבוצעו ע"י שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שי

 היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכו'.

יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות, להימנע מחבלות,  .י

מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות 

 ו כבלי פלדה.רכות ולא בשרשראות א

 אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע. .יא

 לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה. .יב

כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה. הטעינה והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן  .יג

לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה 

 מהנזקים המתוארים לעיל.

אחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר, ובכך למנוע היווצרות גליות ב .יד

בעמודים, העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים. את העמודים יש לאחסן 

במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.

  

 פירוט .04.03

ך עגול קוני בנויים מפח פלדה לפי המפרט העמודים מכופפים בעלי חת - ברחובות .א

המיוחד לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות לעמודים ולפי כל הנספחים 

 במהדורתם האחרונה.

 ארוך חיים אורך על ולשמירה הגילוון של מתבי לביצוע תתאם  העמודים יצור פלדת .ב

 .ימית באוירה בהתקנה העמוד של

 לפחות יהיה התחתון החלק כאשר עגול חתך עליב יהיו מטרים 12 עד בגובה עמודים .ג

 .זנד שרוול עם לפחות"מ מ 4 דופן ובעובי"מ, מ  240

 לפחות יהיה התחתון החלק כאשר עגול חתך בעלי יהיו מטרים 10 עד בגובה עמודים .ד

 .זנד שרוול עם לפחות"מ מ 4 דופן ובעובי"מ, מ  200

 לפחות יהיה התחתון החלק כאשר עגול חתך בעלי יהיו מטרים 8 עד בגובה עמודים .ה

 .זנד שרוול עם לפחות"מ מ 4 דופן ובעובי"מ מ  172

 לפחות יהיה התחתון החלק כאשר עגול חתך בעלי יהיו מטרים 6 עד בגובה עמודים .ו

 .זנד שרוול עם לפחות"מ מ 4 דופן ובעובי"מ מ  144

עמודים תאורה עם אפשרות לתלית כבלי פלדה עיליים לתלית גופי תאורה יהיו  עמודי .ז

 מחוזקים בעלי ע"דפן מוגדלים והכנות לחיבור כפלי הפלדה והעוגנים. 
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צלעות, שיתחברו לעמוד  6 לפחותפלטת היסוד תרותך, בנוסף, לתחתית העמוד גם ע"י  .ח

 מ"מ לפחות. 10לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

היסוד בטבילה באבץ  הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים, פלטת היסוד וברגי .ט

 .918מיקרון ובהתאם לת"י  80חם. הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בעובי של 

 ההתקנה לסביבת ובהתאמה ביניהם המחמיר העמוד לגילווןידפז -פקר ולמפרט .י

 .ימית באוירה

מ"מ לפחות אשר יסגר באמצעות בורגי  4לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  .יא

 פני חלודה. הברגים יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפנימי.אלן שקועים, מוגנים ב

הארקת העמוד תעשה באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה  .יב

 המחובר בתא ציוד של העמוד. לבורג יחוברו:

 .מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה 

  ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף העמוד(. 10מוליך 

 ממ"ר למנורה על העמוד. 2.5ך הארקה מולי 

 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.
 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות. .יג

 
 ההגנהעמודים והזרועות לרבות כיסוים דקורטיבים ומחזיקי דגלים. ה הגנת .04.04

 ולמתן מותקנים והזרועות ורההתא עמודי העמודים חיצונית וצביעה גילוון תהיה

 .ממצבם גריעה ללא הסביבה בתנאי הצבע עמידות על שנים 10 -ל יצרן אחריות

 במחיר כלולה העלות תהיה חלקים משני העמוד ביצור צורך יהיה העמוד צביעת ולצורך במידה
 .והצביעה העמוד

טבילה באבץ חם העמודים והזרועות תעשה לאחר תהליך של ציפוי ,בעמודי פלדה ע"י  צביעת
 בעמודים ואביזרים מאלומיניום לאחר ציפוי הגנה אנודיז.            

 .בהמשך המפורט לפי וצביעה, צבע פניהצביעה כולל עבודות הכנה ל תהליך
 .העמוד וליסוד ההתקנה למיקום בהתאמה האדריכל"י ע יקבע סופי גוון

 תהיה אלקטרוסטטית  בתנור.   צביעהה 

 לפני האחריות ואישרי במפעל הצביעה תהליך את אישרל לפיקוח להגיש יש
 .העמודים והכנת הצביעה תהליך תחילת

 צביעה קבוצת כל לפני, במפעל יבוצע וההכנה והחיצוני הפנימי הצביעה תהליך
 וגובה דגם,כמות,  בפרוט הצביעה וזמן תאריך על למפקח בפקס הודעה תשלח
 "ל.הנ בתאריך להצבע מיועדים אשר םיהעמוד

מהעמודים,  10% -קבוצת עמודים תבוצע בדיקה ורישום עובי הצביעה בכ כלב
 המדידה באמצעות מכשיר מד עובי . 

 .במפעל הצביעה תהליך את ולאשר לבדוק רשאי המפקח

 להגנת יםשהדרו האמצעים בכל לנקוט יש והצבתם לשטח העמודים העברת לזמן עד
 לא הצביעה ואיכות במקרה .חגורות בעזרת והתקנתו העמוד עטיפת לרבות הצבע

 ניקוי"י ע לנקותו, העמוד   את לפרק הקבלן על יהיה, המפקח של רצונו לשביעות
 .מחדש הצביעה תהליך את ולהתחיל, חול

 ם לפחות.שני 10 -ל תהיה, גוון והישארות, לשחיקה, לעמידות הקבלן אחריות
 אשר ליךה להגיש המפעל על מנחה מינימלי צביעה הליך הוא המפורט ההליך
  .הנדרשת האחריות בתקופת עמידה יאפשר
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 ובהתאמה זה במפרט הנדרשות התספות עם אפוקול מפרט לפי תבוצע הצביעה
 .הנדרשת האחריות לתקופת

 'וכו הפלטה חיבור,  הדלתות לחיזוק מסביב כגון הריתוך באזורי טיפול .א

 .העמוד של הפנימי בחלקו גם התהליך ביצוע .ב

ס"מ  30רבות שני צידי הפלטה ותחתית העמוד בגובה צביעת תחתית העמודים ל .ג

 200בעובי  HE-55ולפחות מעבר לריתוך שרוול  הזנד בצבע "אפראלסטיק" 

 מיקרון.

לבצע בדיקות עובי  ע"י מכשיר מד עובי צבע במהלך תהליך הביצוע ע"י  יש
בקרת האיכות ולהעביר את הדוח לפיקוח לפני יציאת העמודים והזרועות 

 מהמפעל. והאביזרים
 הצביעה תעשה במפעל. יש להזמין את המפקח והמתכנן לבדיקת שלבי הצביעה.
במקרה שהצביעה תתבצע במפעל בחו"ל, יש להציג את מפרט הצביעה התואם 

 את השלבים שפורטו לעיל.
 .יהעיריה שלצביעת העמודים יערך לפי דרישות ובפיקוח נציגי מחלקת צבע 

 
 

 עמודים פלדהבמגש האביזרים  .08.05

 לליכ .05.01

המגש יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות. המגש  
יורכב בתוך תא אביזרים בעמוד, או בארגז או בפנס ויחוזק היטב למניעת רעידות וזעזועים. המגש 

מ"מ. מידות המגש תהיינה לפי  6יהיה  מחומר מבודד כבה מאליו, עמיד בחום בעובי דופן של 
בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על הציוד החשמלי. המגש יקבל אישור הצורך. מגש 

 המפקח לפני התקנתו.
 מגש עם אביזרים בפתח העמוד .05.02

 המגש יכלול: 
אמפר עם ניתוק אפס  10אבטחה לכל נורה וח"ק. אם לא צוין אחרת תהיה האבטחה  .א

 אמפר לח"ק. 16-לנורה ו

בכמות לפי מספר  KA10פס לזרם קצר של ניתוק הא עםנתיכים חצי אוטומטים  .ב

 הפנסים.

 מחרסינה לחיבור הנורות והח"ק. 2סרגל מהדקים מספר  .ג

 דיסקיות ושני אומים. 3מ"מ ברגים עם  40x4פס הארקה מפליז או נחושת  .ד

 לחיבור הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד. SOGEXIמתוצרת  3BCמהדקים  .ה

 שילוט סנדביץ חרוט.שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ו .ו

ממ"ר בתוך שרוול  2.5החיבורים בין מהדקי כבל ההזנה למגש עם מוליכים בחתך  .ז

 שנטולית צבעוני.

מהדקים שיחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי היגרוסקופי ובלתי דליק בעובי  .ח

 מ"מ. 0.5

 :יותקנו האביזרים במגשי .ט

 מדגם התנעה זרמי בהגנת משולה יתר מתח מגן                   . 

 מיתוג וטלמטריה עם ממשק תקשורת  יחידתDALI  :לכל פנס 

במרכזיית התאורה או במגש  המותקן  DALIמיתוג וטלמטריה בתקשורת  יחידת
 EN-MES-440, דגם:  כדוגמת,  LEDהציוד לתפעול פנס 

 המפרט דרישות לכל העונה וערך איכות שווה או"מ בע  אנלטק"י ע המשווק
          המצ"ב. הטכני

 קו מגבר עם במגשים . 
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 : DALIיחידת מתאם תקשורת  תותקן
 64במרכזיית התאורה לשליטה עד  המותקן  DALIמתאם תקשורת  יחידת
 EN-CCU-I, דגם:  כדוגמת, DALIיחידות 
בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט  ע"י אנלטק  המשווק

          הטכני המצ"ב. 
 :DALI   כוח ספק יחידת תותקן
המותקנת במרכזיית התאורה או בעמוד התאורה  DALI   כוח ספק יחידת

 EN-PS-DALI : דגם,  כדוגמת DALIיחידות קצה  64לתפעול עד 
בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט  ע"י אנלטק  המשווק

 הטכני המצ"ב. 
   

 גופי תאורה .08.06

 :כללי .06.01

 
 מהדגמים המצוינים בכתב הכמויות  יהיו, התאורה לפרוייקט זה פיגו

 לגבי הסופית ההחלטה, התאורה עמודי על האופינים התאורה גופי של הדגמה יערוך הקבלן
 .המזמין בידי תהיה ערך שווה תאורה גופי אישור

 
ציוד ההדלקה/הדריבר יותקן בפנס יהיה אינטגרלי מותקן על קסטה לשליפה מהירה עם תקשורת 

 נת הגופים   והציוד  יש להציג דוגמה לאישור.דאלי. לפני הזמ
תווי תקן ישראלי, לחילופין במידה והיצרן אינו תחת פיקוח מכון  יישאו הפנסים .א

התקנים הישראלי,  אזי על הקבלן באמצעות ספק הפנסים, להעביר למזמין רשימת 

פנסים עם מספרים סידוריים שלהם ואישור מכון התקנים על כך שנבדקה מנה 

ים המזוודים עם הציוד המיועדים לפרוייקט, לעמידות הפנסים המזוודים מהפנס

מנורות: מנורות לתאורת  כבישים  2.3חלק  20 -והמסופקים בתקן ישראלי 

 ורחובות.

 תידרש הנורה הספק/או ו הנורה סוג/או ו הפנס בסוג שינוי)לכל   פנס דגם לכל זאת
 בדיקה נפרדת(.

 במחיר וכלולים הקבלן על יחולו התקנים וןמכ בבדיקות הכרוכות העלויות כל
 .והעבודה הפנסים

 (.מחיר בהצעת.)כלול מנה בדיקות על  אישורים יצרף הקבלן 
גופי התאורה יהיו מיועדים להתקנה בסביבה קורוזיבית ויקבלו הגנה בהתאם  כל .ב

שנים על עמידות  10 -ע"י צביעה וטיפולים מיוחדים, היצרן/ספק יהיה אחראי ל

 נאי הסביבה. הצבע בת

ממ"ר כולל  1.5הפנס יהיה עם מוליכים גמישים מבודדים סיליקון בחתך  חיווט .ג

מעלות צלסיוס לפחות, המהדקים יעמדו בטמפ'  180סופיות, החיווט יעמוד בטמפ' 

 מעלות צלסיוס לפחות ויהיו מקובעים למגש הציוד.  150של 

 קורוזיבית לאווירה עמיד יהיה הגוף, U.Vהתאורה יהיו מחומר ומצבע מוגן  גופי  .ד

לרבות קרבה לים במידת הנדרש, וזאת לאורך כל תקופת  האוויר מזג תנאי ולכל

האחריות של גוף התאורה כנדרש במפרט, הצבע יהיה תואם לגוון הצבע של 

העמודים, או לפי הנחיית האדריכל, על הקבלן לקבל  מהמפקח הנחייה מדויקת לגבי 

 ן וזאת לפני הזמנת הפנסים.הגוון הסופי שיבחר ע"י המזמי

 לפני, המפקח/או ו המתכנן לאישור התאורה גופי של דוגמאות להמציא הקבלן על .ה

 הגופים התאמת על בארץ התאורה גופי יצרן נציג של אישור בצרוף, רכישתם

 הכמויות בכתב לנדרש בהתאם הפוטומטריות לעקומות וכיוונם המזמין לדרישות

 .והמפרט
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 כתב, לדוגמה התאורה גופי עם יחד למזמין הקבלן ימסור ורההתא גופי אישור בעת .ו

 שוב יימסר זה אחריות כתב. במפרט שפורטו כפי לתקופות, הספק של אחריות

 הוא כי לקבלן מובהר. המתקן של הכולל האחריות מכתב כחלק העבודות בסיום

, טלפרוייק שסיפק ההדלקה וציוד הנורות התאורה גופי לטיב המזמין כלפי האחראי

 לחוד אחד כל המזמין ואת הקבלן את שישפה כך ינוסח הספק של האחריות כתב

 .ביחד ושניהם

על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה  לאישור המהנדס ו/או המפקח לפני  .ז

 רכישתם.

 
 :הגוף נתוני .06.02

עקומות  מגווןוב לפחותבשני גדלים  LED גוף תאורה דקורטיבים בטכנולוגיית .א

 .50%פשרות חסכון באנרגיה של עד פוטומטריות המא

מבנה: יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור לעמידה בסביבה ימית  .ב

לפיזור חום מירבי בטמפרטורת   ) Heat Sink (וקורוזיבית , מערכת קירור מובנית 

  + .C °40 עד  - C °30סביבה 

  .:יציקת אלומיניום, נפתחת על ציר ללא שימוש בכלים מכנייםדלת
 .טרמי בהלם עמידה מחוסמת זכוכית כיסוי

מתוכננות ליעילות  ,AccuLED Optics עקומות פוטומטריות מגוון: מע׳ אופטית .ג

 לתאורה הגבלה עם FWTמרבית של פיזור האור לכבישים צרים או רחבים או 

 .LM-79, נבדק לפי תקן אמריקאי אחורית

 :LED מערכת Optic LightBAR בדרגת אטימות IP66 כדוגמתוללת לדים הכ 
אורך  ,CRI 70-80, מסירות צבע  3000Kצבע אור   ,PHILIPS LUMILEDS תוצרת 
 . LM-80 נבדק לפי תקן אמריקאי( L70 שעות  50,000חיים 

זרמי התנעה  הגבלתבידוד כפול,  ,PHILIPS' ADVANCE תוצרת כדוגמתדרייבר: 
  .VAC  120-277, 50/60Hz התחממות יתר, מתח הזנה אוניברסאלימ הגנהמערכת 

 SURGE )  הגנה נגד ברקים ושינויי מתח הזנה DELI ,אופציה: עמעום עם 
PROTECTION)  עדKV 10  

 ”התקנה: צידית לעמוד באמצעות ברגים / מתאם להתקנה על צינור אופקי בקוטר ) 
 מ.“מ 60(   2

 /כבישים:ברחובות' מ 4 - 12 בגובה עמודים על המותקנים תאורה גופי .06.03

 עבודהמטר תאורה זרם  6התאורה שיותקנו על עמודי התאורה הגובה עד  יגופ .א

יהיו מהדגמים והתוצרות  כולל .צלזיוס מעלותmA  3,000 ,350נומינאלי: 

המפורטות או שווה ערך מאושר הנמצאים ברשימת גופי התאורה המאושרים 

 .AECחברת  תוצרת ITLO-1 LED 20 - 78 Wגוף תאורה דגם 

  mA 525    3,000מטר   8 -יותקנו על עמודי התאורה הגובה מהתאורה ש גופי .ב

מעלות צלזיוס. כולל יהיו מהדגמים והתוצרות המפורטות או שווה ערך מאושר 

 הנמצאים ברשימת גופי התאורה המאושרים .

 .כבלים על תלויים תאורה גופי יותקנו מקורות רצועת מעל .ג

 
 :ותהכמוי בכתב המפורטים מהדגמים היוגוף תאורה  .06.04



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 122 - מודע

 

 :הבאים מהדגמים יהיו מטר 8 עד לעמודי תאורה גופי
 LITTLE BROTHERאו   Schrederתוצרת  TECEO- 1, או AECתוצרת  i talo - 1דגם 

STORK  תוצרתVizulo , 
 :הבאים מהדגמים יהיו מטר 10-12 לעמודי תאורה גופי
 , Vizuloוצרת ת STORKאו   Schrederתוצרת  TECEO- 2, או AECתוצרת  i talo - 2דגם 

 :הבא הפרוט לפי הגופים נתוני מפורטים לדוגמה
  קלוין 3000אמפר  525מודולים , 8לומן ,  16,430ווט ,  153גוף תאורה  בהספק. 

  קלוין  3000אמפר , 525מודולים , 7לומן ,  14,320ווט ,  133גוף תאורה בספק 
   קלוין  3000אמפר , 525מודולים , 6לומן ,  12,530ווט ,  116בהספק  -גוף תאורה 

  קלוין  3000אמפר , 350מודולים  6לומן ,  8,710ווט ,  39בהספק  -גוף תאורה 
  קלוין 3000אמפר , 350מודולים  4לומן , 5,910ווט ,  78בהספק  -גוף תאורה 

  קלוין 3000אמפר ,  350מודולים  3לומן ,  4,450ווט ,  50בהספק  -גוף תאורה 
 

 גופי רשימת מתוך הגופים יהיו ערך שווה תאורה גופי קלספ הקבלן בכוונת אם .06.05

 באמצעות בכתב למזמין להודיע ועליו בלבד השיכון משרד"י ע המאושרים התאורה

 הדרישות על ולענות ערך שווה תאורה גופי לאישור בקשה להגיש בדעתו כי המפקח

 :הבאות

 גופי מתברשי הנמצאים מהסוגים רק יהיו ערך כשווה המוצעים התאורה גופי .א

 לגופים זהה וערך תכונות בעלי  והבינוי השיכון משרד"י ע המאושרים  התאורה

 .המאופיניים

 בסעיפים שפורטו כפי ובתקנים בדרישות יעמדו ערך כשווה המוצעים התאורה גופי .ב

 .שלעיל

 :ערך לשווה תאורה גופי להחלפת הבקשה עם יחד יגיש הקבלן .ג

 גופי אישור נוהל במסגרת שלהגי שנדרש והחישובים המסמכים כול את 

 .האחרון"ש משהב של תאורה

 לדוגמה ונורה ציוד כולל ומאובזר חדש תאורה גוף. 

 בפנס המותקן והציוד התאורה גוף של טכניים פרוספקטים. 

 2.3 חלק 20"י בת לעמידה הישראלי התקנים מכון אישור. 

 פוטומטרית בפורמט  עקומהIES  נטית.כפלוט מודפס וגם כקובץ על מדיה מג 

 וסוגי מיקומי באותם לביצוע התוכניות בסיס על מלאים תאורה חישובי 

 בתוכניות שמופיעים כפי, הזרועות ואורכי העמודים גובהי, תאורה עמודי

 .לביצוע  הטכניים והפרטים השטח

 צומת לכל, ישרים לקטעים התוצאות את יראו הפוטומטריים החישובים 

 .סעהה ותחנות חצייה מעברי בקרבת, וצומת

 לכל מקום אחר בפרוייקט הדורש התייחסות ספציפית מבחינה  וכן

 פוטומטרית. 

 של ערך שווה וועדת בפני, לעיל הנדרש כל את שיספק לאחר תידון הקבלן הצעת .ד

המתכנן והפיקוח, הוועדה רשאית לדרוש מהקבלן השלמות ותוספות  העירייה

 לחומר שהוגש גם אם לא נזכרו לעיל במפורש.

 .המזמין בידי תהיה ערך שווה תאורה גופי אישור לגבי ופיתהס ההחלטה .ה



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 123 - מודע

 

 
 

 נוהל הספקה של גופי תאורה  .06.06

 המצורףפק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח הס .1

 במפרט.

 הספק יצרף לכל משלוח: .2

 20"י ולת זה  מפרט לדרישות המסופק הפנס להתאמת COC יצרן צהרתה .א

-, תעודת בדיקת התאמה לתקן לבטיחות פוטו ןתק תו או מלאה בדיקה

או של  RG עמידה בדרגת סיכון המחמיר ביותר  62471תת"י  ביולוגי

 יש, או תקן אמריקאי מקביל  EN60825-1  EN62471מעבדה מאושרת 

 .מוסמכת ממעבדה אישור להציג

 לפחות.  65%של  CRIעל מסירת צבע במקור האור  
מעלותקלווין עם    3000   בתחום  בטמפרטורתהצבעשלהנורותתהיה 

בהתאם לתקן  Binningמעלות, מאותה קבוצת  275של   -סטייה +/
IEC62707 .500 - 420הקרינהבתחוםהכחולשלהספקטרום הערךהמרבישל 

nm  מהעוצמה המרבית הנפלטת.  55% ויהווה עד 
ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה  ליתלביצוע בדיקות אינדיבידוא TOC אישור .ב

 להספקה  .מושלם 

בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה  .3

 אשר מסופקים במשלוח.

 של ותיקוף באישור יחויב ספק העירייה י"ע הנעשה תאורה של פרויקט כל עבור .4

 .י"מת של 20 לתקן להתאמה בדיקה תעודת
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 תאורהה ילגופ ושרות אחריות, הספקה התחייבותופס ט -א' נספח
 )יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו"ת ולכל סוג נורה והספק המצורף לתהליך האישור(  

 
 ________________________________________ : /יצרןיבואןשם הספק/

 
 : המסופק הציוד פרטי
 : _______________________תוצרת_______________  :התאורה גוף דגם
 

 : _______________ יתהפוטומטר העקומה' מס
 

 : המחייבת האחריות תקופת
 האחריות תקופת*  הפריט תיאור

 
 : לרבותעל  כל  רכיביו  תאורהלגוף ה

 (.ההפעלה)מערכת  ולדריבר יתר מתחי הגנת, האור למקורות

 
 שנים  10

 
 

 )הכיסוי(. אור ומפזר פיזי מבנה תאורהלגוף ה
 
 שנים  10

 
 שנים 10 .לים הקירבה עקב ונזקים ךשיתו פגעי נגד ולעמידה לצבע

 האחריות תקופת את החופף זמן לפרק בארץ חלפים מלאי לאחזקת בזאת מתחייב הספק
 .הנדרשת

שהוכח, וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של העירייה, כשל בגו"ת או באחד  במקרה
ת הישירות מרכיביו, בתקופת האחריות יתקן הספק את הכשלים על חשבונו )כולל כל העלויו

יום בתלות בהיקף הכשל, ולגבי כשל בעל  30והעקיפות הכרוכות בכך( וזאת באופן מידי )עד 
שעות ממתן ההודעה ע"י נציג  24משמעות בטיחותית, לפי קביעת העירייה, התיקון יהיה תוך 

 העירייה בכתב( 

 לכל עילל וכנדרש  ידנו על המסופק לכל האחריות דרישת את לקיים בזאת מתחייב הריני
 יסופקו בו פרויקט לכל לעירייה בזאת ניתנת זו אחריות, לעיל המפורטת האחריות תקופת
 .אחרים גורמים באמצעות או ישיר באופן"ל הנ תאורה גופי

 : _________________________ הספק כנציג חתימה מורשה שם

 :____________ ______ תאריך : ____________ הספק וחתימת/ חותמת
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 נוהל הספקה של גופי תאורה. -ב' פחנס
 

 במפרט. המצורףפק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח הס .1

 הספק יצרף לכל משלוח: .2

 בדיקה 20"י ולת זה  מפרט לדרישות המסופק הפנס להתאמת COC יצרן צהרתה .א

 62471"י ת ביולוגית-פוטו לבטיחות לתקן התאמה בדיקת , תעודת תקן תו או מלאה

   EN60825-1 מאושרת מעבדה או של RG0  ביותר המחמירה סיכון בדרגת עמידה

EN62471  מוסמכת ממעבדה אישור להציג יש, מקביל אמריקאי תקן או. 

 הנורות של הצבע לפחות. בטמפרטורת 65%של   CRIעל מסירת צבע במקור האור 
מעלות, מאותה קבוצת  275של   -עם סטייה +/ קלווין מעלות 3,000 בתחום  תהיה

Binning  בהתאם לתקןIEC62707 .של הכחול בתחום הקרינה של המרבי הערך 
 מהעוצמה המרבית.  55% עד ויהווה  nm 500 - 420 הספקטרום

לביצוע בדיקות אנדוידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה מושלם   TOC אישור .ב

 להספקה  .

המספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה ו .3

 מסופקים במשלוח.

 תעודת של ותיקוף באישור יחויב ספק , העירייה י"ע הנעשה תאורה של פרויקט כל עבור .4

 .י"מת של 20 לתקן להתאמה בדיקה
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 טופס אישור הספקת גופי תאורה
 

סמכי נוהל בדיקה לכל משלוח דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור לכל פרויקט בצרוף מ מצורף
 ובקרה המלווה את הספקת הגופים וטופס אחריות.

 
 שם העבודה : ............................................................................. תאריך : ...............

 .....שם הקבלן הראשי:...................................................................
 שם קבלן החשמל  :......................................................................
 שם הספק/נציג היצרן :................................................................

 
 הטופס יוגש ממולא עם  דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.

 :הערות
 .הגופים הספקת במחיר כלול זה במסמך הנדרש כל
 .הנדרשים המסמכים כל בצרוף לאישור תאורה גוף דוגמת להציג יש
 

 הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.
 :הערות

 .הגופים הספקת במחיר כלול זה במסמך הנדרש כל
 .הנדרשים המסמכים כל בצרוף לאישור תאורה גוף דוגמת להציג יש

 
למילוי ע"י הספק  קהנבד הנתון

 הערות
הערות למילוי המפקח/  ות

 המתכנן

    תאורה גופי דגם

    תוצרת
  גוף התאורה           הספק

(W) 
   

לגוף               LED כמות
 )יח'(

   

 עבודה                      זרם
mA) ) 

   

 -אור מרבית ב תפוקת
XXX mA 

 התכנון דרישת לפי

   

 . מופחתת אור עוצמת תכנותב גופים כמות
 הספק"י ע יבוצע התכנות    (W)  גוף התאורה           הספק

 הגוף גבי על לסמן יש, המפעל
-בר בסימון התפוקה את

 קיימא.

   לגוף             )יח'(  LED כמות
   ( (mA עבודה                      זרם

 XXX mA -אור מרבית ב תפוקת
 ןלפי דרישת התכנו

  

  3000 (K ) ' צבע  האור              טמפ

טמפרטורת הצבע של הנורות 
  ערך , עם3000Kתהיה עד 

מרבי )פיק( של הקרינה בתחום 
 nmהכחול של הספקטרום,

 45%,של עד  500 - 420
  מהעוצמה המרבית )פיק(
 הנפלטת, )ניתנן הפשרות(.

' מס להספקה מצורפים מסמכים
 מסמך

 הערות

COC  -  הצהרת יצרן לעמידה בתקנים
ובדרישות כמפורט בנספח א. הצערת 

גוף התאורה  התאמתהיצרן/הספק ל
מסופקים על ידו לעמידה בתקנים 

 ובדרישות כמפורט.

 הגוף דגם אישור במסגרת 
 כל את להציג יש

כמפורט   המסמכים
 בנספח המצ"ב .

 

   DALI האור עוצמת לוויסות בקרה
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 תא - ציוד תא אטימות דרגת
 .אור מקור

IP 65    

/בידוד  Iשיטת הגנה )הארקה 
 ( IIכפול 

   

 בפני מתחי יתר  הגנה
 

 -בגוף כלול
10 KV /KA10 
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 פוטומטריות עקומות אימות לגבי אישור טופס -ג' נספח
 (להסמכה מקדים להליך המצורף( (LED ת"גו דגם לכל זה טופס לצרף יש) 

 
 

 : יצרן/יבואן/הספק שם
 

 

 
 :התאורה גוף דגם
 

 

 
 :תוצרת

 

 

 
 הפוטומטריות לעקומות ומותאם בטבלהכמפורט  K  3000 גוון עם LED לנורות מיועד
 : להלן, בטבלה כרשום

 
 עבור האור שטף ד"מס

K  טמפרטורת הצבע
 (lmהמסופק  )

  כולל חשמלי הספק
(W) 

 

 פוטומטרי קובץ שם
 

    

    

    

    

 
 : בזאת מאשר הריני
 כפלט והן מחשב כקובץ הן ידי על שהוגשו התאורה גופי לדגמי הפוטומטריות מותהעקו כל כי

 את נכונה משקפים ואכן מוסמכת פוטומטרית מעבדה י"ע נבדקו או/ו הוכנו I-TABLE בפורמט
 .להסמכה שהוגשו התאורה גופי של הפוטומטריים הנתונים

 
 _____________: _______________ יבואן/יצרן/הספק כנציג חתימה מורשה שם
 

 :  ___________         תאריך : _____________ יבואן/יצרן/הספק וחתימת/ חותמת
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 התאורהו חשמלהזנת חשמל למתקן  .08.07

. אמפר 80*3 בגודל תאורה מרכזיות 2-מהתאורה יוזן כמתואר בתוכניות ו החשמלמתקן  
ויבצע את כל הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה  הלוחחשמל את חיבור הקבלן יתאם עם חברת ה

 .ללוח
 

 .החשמל לוחותתאור  .07.01

 הלוחמשרד הביטחון, ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד.  אישוריצרן בעל  ייבוצע ע" הלוח 
 יהיה כמתואר בתוכנית.  הקבלן יאשר יסופק ע"

נן והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע המתכ לאישוריגיש סט תוכניות ורשימת ציוד  היצרן 
 המתכנן ללא תוספת מחיר. דרישת, וישנה את התוכניות לפי הלוח

, ודרישות המזמיןהחדשות והמעודכנות של  הסטנדרטיותהיה בנוי לפי הדרישות י הלוח 
 .בחל" מחלקתחברת חשמל 

ע את כל במפעל היצור, יתאים ויבצ לוחה אתיזמין את המתכנן והמזמין לבדוק  הקבלן 
 .לוחה לחיבורדרישות חברת חשמל ויסיע בכל הנדרש 

להתקנת חוץ, בנוי מתאי  מתאים IP65מים  מוגןהיה בגודל מתאים ומאושר, י הלוח 
מורכב על  בתנור/או מפח מגלוון צבוע בצבע אפוקסי ו DIN 92634משוריין לפי תקן   פוליאסטר
  יסוד בטון. 
, ארון עבור לוח הזנות ח: ארון עבור מוני ח"תארונו 2-הראשי יהיה מחולק ל הלוח 

 נפרדים עם דלתות. חלקים 2-מהחשמל והתאורה למסוף. כל ארון יהיה 
 .במסוף החשמל הזנות עבור אחד מארון יהיו המשנה לוחות 
 .FGIענבר  אומילר  -'אןזפוליאסטר יהיו מתוצרת מ או בתנור צבוע  מגולוון פח ארונות 
 המזמין. י"עהצבע יקבע  גוון UVבצבע הגנה נגד   צבועיםיו  הפוליאסטר יה ארונות 
 כלול הכנות וציוד למערכת הבקרה מרחוק.י הלוח 
מרכזי ממוחשב וקבלים, או רק  לדימר הכנות לוחכלול היהחלטת המפקח והמתכנן  לפי 

 מקום שמור עבורם.
כנן בשטח, , המיקום המדויק יקבע עם המתעקרוניהמסומן בתוכניותינו  הלוח מיקום 
 (.המזמיןהממונה על התאורה )מטעם  אוהמפקח  
 למפרט. המצורפותיבוצע בהתאם לתוכניות  הלוח מבנה 
 סטנדרט . בריח רבתא יותקן מנעול צילינדר מתוצרת  בכל 
 על ידי חברת החשמל. שיסופקהראשי תותקן הכנה למנעול תליה  בלוח חח" בתא 
 סתעפות שתותקן בחלק העליון בצד. ה קופסתיהיה עם גב עץ, כולל  חח" תא 
כבל בצינור או תעלה, הקופסה וחתך  יושחלקופסאות ההסתעפות למפסק הראשי  בין 

 הכבל במידות לפי גודל החיבור.
ברגים. הנוסח המדויק  ישיוצמד ללוח ע" חרוטיםהציוד בלוח יסומן בשלטי סנדוויץ  כל 

 הלוח אצל היצרן.בשעת בדיקת  סופיתלשילוט מפורט בתוכניות ימסרו 
 יביאותחת פיקוחו. בלוח החשמל   התקניםלוחות חשמל יהיה בעל אישור מכון  יצרן 
 .המנוצלמהשטח  %30בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של  היצרן

יותקן בחלל ארגז הפוליאסטר וכל מוליך ישולט  מ"מ 4*50הארקה מנחושת בחתך  פס 
 או מספר האלקטרודה. המעגלבמספר 
 בין הפאזות. עומסיםגמר חיבור הלוח יש לבצע איזון  לאחר 
מגלוונת מאחורי פנלים מתפרקים עשויים  מתכתבלוח החשמל יורכב על גבי פלטת  הציוד 

 מחומר מבודד.
האוז,  ווסטינג ABBג'רלן או  מרלןהפסקה מתוצרת  וסלילראשי יהיה עם מצמד  ז"מפ 
בדרגה מעל  יהיוית מתכווננת. פסי הצבירה אמפר לפחות עם הגנה אלקטרונ-קילו 56זרם קצר 

 המפסק הראשי.
 בין המעגלים כולל סימונים. פיזיתבחלק התחתון יהיו עם הפרדה  המהדקים 
אמפר מגושרים, יצרנים קלוקנר מולר, מרלן ג'רלן -קילו 10יהיו לזרם קצר  תים"המאמ 

לפי העומס,  הצבירהרות לפס , עם הגנה על המגעים נגד נגיעת יד. כל מאמ"ת יחובר ישיB.B.Cאו 
ופסי אפס והארקה  מ"מ 16התחתון. מהדקים לחוט  -והיציאות יהיו מחוברות למהדקים בחלק 

בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל  המהדקים מ"מ 35-, ומ"מ 25לחוטים 
 , סימנס.  מכניקטל,   AC3 , B.B.C -ב באמפריםלפי תכנית   בגודל בלוחסימונים. מגען ראשי 

 בעומס. העומד' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן מפז 
 , דגם פקט עם ידית מצמד.ל"הנ' בורר פיקוד יהיה במצבים מפז 

 .ידני .1
 .מופסק .2
 .אנרגיה בקר דרך הפעלה .3
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 אלקטרי פלוס שעון במקביל. פוטו תא .4
 .כדוגמת גרסיליין שעות 150 -עם רזרבה מכנית ל פיקוד שעון 
 עינית. עםגרסיליין  דגם DS053פוטו אלקטרי  תא 
 "ח.מח בכניסה אפס בחוסר הרשי המפק להפסקת מתח חוסר ממסר 
 להארקת יסוד. פס 
הלוח כולל  להארת.  W 11 P.Lפלואורסנטית  נורתעם  IP 65תאורה אטום מוגן מיים  גוף 

"מ ס 80 לכל. הדלת תבפתיח אוטומטית להפעלה מותקן גבול מפסקכולל  קוח" זהבטחה ומ"
 .אחד תאורה גוף יותקן לוח חזית

 . HRCק"א עם הגנת  100 -ל B.B.C או DEHNפריצת מתח כדוגמת   נגדהבטחה  
והחומרים הדרושים להפעלתם לפי הנחיות  האביזריםהספקה והתקנה כל  כולל הלוח 

 הסעיף. במחירהיצרן, כל העבודות והאביזרים כלולים 
 כולל הכנה בלוח החשמל. בבטוןלפי התוכנית להשקעה מסגרת ממתכת  אספקת 

 

 החשמל לוחותלביצוע  הערות .07.02

 .לאישורהקבלן   י"עוגש  ישל הלוח אשר  חשמלהערות ועדכונים מסומנים על גבי תכנית  ראה
 אחוז לפי המסומן בתכנית. 30עם יתירות  הנדרשצבירה יהיו באורך  פסי
 ל היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב.תהיה לפי הדרישות ש להנ" החיזוקים כמות
 הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי. כל

 יש לתאם עם המפקח. ביצועלהתקין אנטיגרונים בגודל המתאים.  
 של מעגלים שונים. תים. לא יהיו גשרים בין מאמ"צבירהבכל מעגל יחובר ישירות לפסי  ת"מאמ
 בלי הורדה בחתך. –החשמל  חוק לפי תיםחוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ" חתך

 להבטיח כניסה ישירה של הכבלים למהדקים. כדילחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות  מהדקים
" אפספרופיל חיזוק להרכבת מהדקים ופסי " בתוך, המהדקים הבקופס נותקיו A 250פסי צבירה 

מעבר חופשי מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח מרחקים הדרושים ל רגליות על" ארקה" -ו
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –למהדקי כניסה  מוליכיםוחיבור נח של 

 לבורג נפרד. יחובר" ארקה" -ו" 0מוליך " כל
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –" ארקה" -ו" 0לפסי " חיבורים
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. - CIציוד בתוך קופסאות  התקנת
 יציבה עם סטופרים בודדים. תהיהבמסילות   תיםמאמ" התקנת
 אתלמקם  יש.  מגושריםלא  A50X1 מאזים 4 ייש לבצע אבטחה ע" B+Cברק מדגם  לפורקי
 מחיצהיש למקם פסי צבירה ולבצע   בהתאם -נפרדת  3CIברק בחלק עליון של קופסת ה פורקי

 ביניהם לשאר הציוד.
 עם הערות ועדכונים.  הלוחאה תכנית של גוף תאורה בתוך הלוח ר התקנת

 יותקן מעל חזית הלוח. תאורה גוף 
אור ישיר , יש להכין כבל באורך  למניעתתקן בחור בארון, עם גגון יופוטוצל( ה עין) אור חש התא
עבור  אנטיגרוןוהתא מותקן מחוץ ללוח מיקום של  במידה. אור חש להתאמ' בין מהדקים  4.5

 אם עם המפקח.וית ליציאת הכבל הנ"
 ופס" 0פס " להמשיך( יש 35X5קו הזנה ) של" ארקה" ו" 0חיבור גידים של פס " עבור 

 נעל כבל. י"ע ממ" 35בכל פס לחיבור גידים קוטר  ממ" 8ברגים בקוטר  2" ולבצע ארקה"
 לפחות. ממ" 50לבצע בחוטים בקוטר  יש" הארקהפסי " ובין" 0בין פסי " גשרים 
 ארקה מחוץ לקופסאות. ופס  CIקופסאות  בתוך" ארקהם בין פסי "לבצע שני גשרי יש 
עם אומים  בברגים CIיש לחבר למכסים קופסאות  מצמדים עם" פקט" זשל מ" רוזטות 

 ולא בברגי פח.
 –היטב במכסים ללא ברגי מתכת. נוסח שלטים  מחוזקים" סנדביץיהיו שלטי " השלטים 

 סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק. .ועדכוניםראה תכנית של הלוח עם הערות 
 .ועדכוניםראה תכנית של הלוח עם הערות  –מהדקים  סרגלי 
 של הלוח. בטיחותיתכיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה  יהיו 
 ועדכונים. הערותראה תכנית של הלוח עם  –כח ופיקוד  סכמות 
 .ועדכוניםראה תכנית של הלוח עם הערות  –בלוח  ציוד 

 בין פח העבודה של הלוח ופח הארקה .  גשריםן לבצע שני וכ
 .IP – 65 -מעם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות  ארון 
 החומר המתאים. ילבידודם ע" ולדאוגלהזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת  יש 
התחלת  לפנייגיש לאישור המפקח והמתכנן תוכניות יצור ורשימת ציוד ללוחות  הקבלן 
הציוד בתוך הקופסאות, התקנת מבנה קופסאות, פרט ביצוע  התקנתפירטי  אתתאם וי ביצוע

 ללוח וכו' כדי למנוע כפילות העבודה. ומוליכיםמעברים וכניסות כבלים 
 :הכוללים, התכנית לפי הבקרה מערכת של רכיבים יותקנו במרכזיה
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 תאורה נשלט ממרכז הבקרה:  בקר
ורת סלולארית המיועד להתקנה במרכזיית התאורה תאורה הנשלט ממרכז בקרה בתקש בקר

בע"מ או שווה  המשווק ע"י אנלטק  EN-DLCS-GWהכולל סוללות גיבוי נטענות, כדוגמת, דגם: 
 איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב.

 כניסות דיגיטליות לחיווי תקלות ואירועים:  יחידת
, התאורה במרכזיית המותקן, ואירועים תקלות ילחיוו דיגיטליות כניסות של הרחבה יחידת
בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל  המשווק ע"י אנלטק  EN-RT-EX-9063D, דגם:  כדוגמת

 דרישות המפרט הטכני המצ"ב.
 : DALIמתאם תקשורת  יחידת
, DALIיחידות  64במרכזיית התאורה לשליטה עד  המותקן  DALIמתאם תקשורת  יחידת
 EN-CCU-Iדגם: ,  כדוגמת
          בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב.  ע"י אנלטק  המשווק
 : REPEATER DALI יחידת
 64המותקנת במרכזיית התאורה או בעמוד התאורה לתפעול עד  REPEATER DALI יחידת

 EN-REP-DALI : דגם,  מטר, כדוגמת 300ובאורך קו של עד  DALIיחידות קצה 
 בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב.  ע"י אנלטק  המשווק
 : DALIמגן לקו תקשורת  יחידת
 DALIיחידות  64במרכזיית התאורה לתפעול עד  המותקן  DALIמגן לקו תקשורת  יחידת

 EN-DLP-1, דגם:  מטר, כדוגמת 300ובאורך קו של עד 
          בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב.  ע"י אנלטק  המשווק
 :DALI   כוח ספק יחידת
יחידות  64המותקנת במרכזיית התאורה או בעמוד התאורה לתפעול עד  DALI   כוח ספק יחידת
 EN-PS-DALI : דגם,  כדוגמת DALIקצה 

 לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב.  בע"מ או שווה איכות וערך העונה ע"י אנלטק  המשווק
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 .התאורה בקרת ומערכת לציוד מיוחד טכני מפרט .08.08

 :  כללי .08.01

 .תאורה עמודי על  המותקנים,  LED תאורה גופי באמצעות  מיושמת הכבישים תאורת
וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב התקנת בשיפור ברמת השירות, התחזוקה  הצורך

מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי העיר, לרבות 
דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה, חיווי תקלות, עמעום ככל שיידרש 

 ברמת הפנס הבודד. 
 

ונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי תיאור התקשורת והעברת הנת .08.02

 התאורה:

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל גופי -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו
התאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת דיגיטלית 

IDית או התקשרות קבוצתית.,  לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואל 
כיוונית, -בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דו 

 המאפשר את המפורט להלן:
העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמצעות תקשורת קווית בפרוטוקול 

 .DALIתקשורת 
זיית התאורה לבין מרכז הבקרה, בתקשורת העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכ

TCP/IP  באמצעות מודם סלולאריGPRS .מובנה ביחידת בקר התאורה 
 

 בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה:  .08.03

, יאפשר שליטה ותפעול IDבקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 
כיווני, בין מרכז הבקרה ולכל פנס -ונים, דומתאמי תקשורת, וישמש כתחנה להעברת נת 9של עד 

 בשטח, כמפורט להלן:
נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פנס , לרבות קביעה ועדכון זמני 
הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון תוכניות עבודה ו/או חיסכון 

  ׁ  , הכנסת פרמטרים תפעוליים וכו'. RTC)באנרגיה, סנכרון שעונים (
העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגענים, חיווי מצב מפסק בורר 

)ידני, מנותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק(, מצב דלת, לרבות העברת הפרמטרים 
 במרכזיית התאורה.  החשמליים, נתוני הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי המותקן

העברה למרכז הבקרה את הנתונים המתקבלים מכל פנס בשטח )בתקשורת קווית( כמוגדר 
, בהתאם לדרישות תקן   LEDשל פנסי ה   DRIVERשל יחידות ההינע   DALIבפרוטוקול 
IEC62386 .. 

 הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה:
 ופן ידני של כל פנס או קבוצת פנסים.הפעלה או ניתוק בא  -הפעלה ידנית 

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות  -הפעלה מקומית 
 שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן במרכזיית            התאורה.

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות -הפעלה מרחוק 
 טרונומי המותקן בתוכנת הניהול במרכזשיתקבלו מתוכנת השעון האס

הבקרה. כל בקרי התאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי התוכנית המתקבלת ממרכז 
הבקרה. במידה ובקר התאורה זיהה תקלת תקשורת עם מרכז הבקרה יעבור באופן אוטומטי 

תוכנית הפיקוד למצב של "הפעלה מקומית"  ויפעיל את מרכזיית התאורה והפנסים בהתאם ל
 המקומית.

בעת אירוע כשל בבקר התאורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם מרכז הבקרה, 
 יעבור למצב עבודה מקומי באופן אוטומטי, ללא הפסקת התאורה.

 
 (: O/Iכמפורט להלן )כולל יחידת הרחבה ל  I/Oבקר התאורה יכלול כניסות 

הנדרשים לצורך החיוויים בתוך מרכזיית התאורה המפורטים   I/Oכניסות    12הנדרש להלן הינם 
במסמך זה ובתוכניות, כדוגמת: חיוויי מצבים: מפסק בורר פיקוד )מנותק, ידני, שעון, בקרה(, 

 דלת, מגען ראשי, בקר מתח יתר,  כולא ברק, מפסק ראשי, עוקף מגען, מא"מתים, שמור.
 

 להלן: בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת כמפורט
הנדרש להלן הינו בתוספת לתקשורת הנדרשת להעברת הנתונים, כמפורט במסמך זה ובתוכניות,  

 בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.
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מתאמי התקשורת,  ואופציה לחיבור מד  9לחיבור עד   RS485 MODBUSתקשורת טורית  
 נוספים.    I/Oיבור הרחבה של בקרי אנרגיה שיתוקן במרכזית התאורה,  ואופציה לח

RJ45  לתקשורתTCP/IP  בחיבורLAN .קווי 
 

 (ELNET Pic60או  SATEC 130Eקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת 
במידה ותותקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת אנרגיה, בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה 

 בירם לתוכנת הניהול במרכז הבקרה. , ויע MODBUS RS485מיחידה זו, באמצעות תקשורת 
 קווי:  DALIמתאם תקשורת   .08.04

ערוצי   4, ויכיל IDמתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 
(, וישמש להעברת נתונים, דו DALIיחידות קצה )כתובות  255לתפעול של עד  DALIתקשורת 

התאורה. הנתונים יועברו בתקשורת קווית ויכללו  כיווני, ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי
 .IEC62386 DALIאת הפרמטרים כמוגדר בתקן 

מטרים בין  300מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה עם הפנסים באורך קו של עד 
המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביותר למרחקים גדולים יותר יש להתקין מגבר תקשורת בעמוד 

 משך(.התאורה כמפורט בה
 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: יציאות ערוצי התקשורת יכללו הגנה אקטיבית 
לחסימת המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב מתאם 

 התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   
 ורפיטר(  DALIספק כוח  -כב משתי יחידות ייעודיות : )מורDALIמגבר קו  .08.05

 מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה:
פנסים.  64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

 הפנסים. 64ייעודי לתפעול  DALIליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 
  מטרים מהמרכזייה. 300של   באורך מרבי DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 מגבר קו המותקן בעמוד התאורה:
פנסים.  64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

 הפנסים. 64ייעודי לתפעול  DALIליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 
 עמוד שבו הותקן .מטרים נוספים מה 300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 
 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את 
המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא 

 צורך בהחלפתו.   
 

 מבנה:
תקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף היחידה תתאים לה

 התאורה.
 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 (.10°C - 60°C-של ) 
 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.
 

 : DALIת מגן מתח לקו תקשור .08.06

המחבר בין מתאם התקשורת המותקן   DALIמגן המתח יותקן במרכזיה בקו תקשורת ה 
מטרים   300במרכזיה לבין יחידת מגבר הקו המותקנת בעמוד התאורה במרחק של עד 

 מהמרכזייה.
 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

מתח הגנה אקטיבית ויחסום את בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, יבצע מגן ה
המתח הגבוה מחדירה למתאם התקשורת ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח 

 התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   
 מבנה:

 היחידה תתאים להתקנה בתיבת הקנה חשמלית המותקנת במרכזיית התאורה.
 י הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבההיחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנא

 (.10°C - 60°C-של ) 
 הגנה חשמלית: בידוד כפול.
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 : DALIספק כוח ייעודי ל   .08.07

 .DALIפנסים עם תקשורת  64בחיבור של עד   13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של 
 .DALI    IEC62386מקסימום, בהתאם לדרישות תקן  250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה 

 :  DALIה מפני מתח תקלה על קו התקשורת הגנ
בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את 
המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא 

 צורך בהחלפתו.   
 מבנה:

ו במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה א
 התאורה.

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה
 (.10°C - 60°C-של ) 

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.
 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

 
 התכנה התפעולית במרכז הבקרה: .08.08

 ל תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט.תוכנת הניהו
גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות חשיפה לתוכן 

 כפי שיורה המזמין. 
 תוכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבית.  

 300 -פנסים וכ 10,000 -אורה בפריסה עירונית הכולל עדמרכז הבקרה מתוכנן לנהל את מערך הת
 מרכזיות תאורה.

 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי. 
תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, אל  קבוצות של פנסים ו/או מרכזיות 

 תאורה ו/או לרמת פנס בודד.
תרחישי רמות  8זיה. לכל קבוצה ניתן לקבוע עד התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנסים במרכ

 עמעום שונות ללילה.
 התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה: מנותק, ידני, מקומי, בקרה מרחוק.

 
 התוכנה תאפשר את המפורט להלן:

 הפעלה ידני:
 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'. -שליטה במצבי התאורה באופן ידני כדוגמת  
 

 הפעלה אוטומטית:
מרכז הבקרה מנהל את התפעול באמצעות תוכניות  שהוגדרו מראש ע"י המפעיל,  ומזין את בקרי 

 התאורה בשטח, בהתאם. 
 בעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה, עמעום וכיבוי אוטומטיים בהתאם

 ראש ע"י לתכניות שנשלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה )תוכניות עבודה שנקבעו מ
 מפעיל ונקלטו בבקר התאורה(. 

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:
 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(.

 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר.
 אפשרות שליטה מהאינטרנט.

 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה.
 ( .Google mapsאת הנתונים על מפת הכביש ) אפשרות להציג

 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה ופנסים.
 . SATEC  / ELNETהצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה 

 
 פונקציות:

 הדלקה וכיבוי מרחוק.
 חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה.

 לפי קבוצות. קביעת תוכניות עבודה
 עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות.

 SIM, סטאטוס, מספר GPSהצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקום 
 וכו..

, סטאטוס, סוג GPSהצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקום 
 פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו..
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ן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה: צריכת אנרגיה, מתחים, הצגת נתוני צריכה בזמ
 זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'.

הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: תקינות נורה, תקינות דרייבר, 
 (, תקינות התקשורת וכו'.%-רמת הספק מוצא )ב

 לל הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם הספק, וכדו'.הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, כו
דווח תקלות מרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה לא פועלת בתוך זמן הזמן 

 המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, וכו'.
להפקת  EXCELדוחות מרכזים: צריכת אנרגיה, תקלות, וכו',  לרבות אפשרות יצוא לתוכנת 

 קב.גרפים ודוחות מע
 הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה.

  
 גיבוי חשמלי:

בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי נתונים באמצעות "זיכרון בלתי נדיף", לשמירת הנתונים בעת 
 הפסקת חשמל, ולצורך דיווח למרכז הבקרה.

" לתקשורת, SYSTEM" -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת ה
 דרייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים נצברים )מונים( למשך שנה לפחות.

 
 בקר התאורה ויחידות העזר: )תנאי סביבה ופעולה(

כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתנאי סביבה התואמים לתנאי השטח ויתאימו לעבודה בדרישות 
 כמפורט להלן:
 +( לפחות.C) 70( עד -C °10טמפ' סביבה ) 
 .95%עד  0לחות יחסית 

 פעולה  תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה.
 

 מגן מתח יתר ומגביל זרם הנעה:  -  LEDכפולה לג.ת  הגנה .08.09

 במגש  להתקנה – ואט 1,000 עד לד לפנסי  ההנעה זרם והגבלת יתר ממתח להגנה משולבת יחידה
 .התאורה בעמוד הציוד

בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני  המשווק ע"י אנלטק  EN-MES-440 : דגם,  כדוגמת
 המצ"ב. 

 
 
 

     מרכזיה
      

קו רוחב  שם
Latitude 

קו אורך 
Longitude ריכוז נתוני הבקרה    

      
      

      
  

DALI 
 קווי

 עמודים   
        

מס' 
 עמוד

קו רוחב  
Latitude 

קו אורך  
Longitude 

הספק 
 פנס

מס' 
פאזה 

(1,2,3) 

צבע 
 אור

עקומה 
 פוטומטרית

יצרן 
 ג.ת

מס' 
טופס 
 רישום
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 : 08פרוגראמת בדיקות מעבדה לפרק 

 

 אחראי הערות הבדיקה התקן לבדיקה הנושא הנבדק

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 61386ת"י  צנרת פי.וי.סי , 

צנרת פוליאטילן 
 י.ק.ע,

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 1531ת"י 

וצנרת שרשורית 
 בעלת דופן כפולה

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 22חלק  61386ת"י 

שוחות מעבר 
 טרומיים מבטון

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 5988ת"י 

מכסה לשוחות 
 מעבר

 המתכנן והפיקוח בתקן אישור יצרן לעמידה 489ת"י 

N2XY  כבלי חשמל  המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 1381ת"י  

בורגי עיגון ליסודות 
 לעמודי תאורה

 , 812ת"י 
 1חלק  1225 ת"י

 4.6  לחוזק 

לפני הספקת הברגים בדיקה 
של מכון התקנים או מעבדה 

 מאושרת

 המתכנן והפיקוח

בטון יסודות לעמודי 
 תאורה

בדיקת של הבטון המסופק  ת"י 
 .B30 -לאתר התאמה ל

 הפיקוח

 812העמוד לפי ת"י  עמודי תאורה
 918גלוון לפי ת"י 

 המתכנן והפיקוח בדיקת תכניות יצור .

צביעת עמודי 
 תאורה

תהליך הצביעה 
 המוצע ע"י היצרן

 המתכנן והפיקוח בדיקת תהליך הצביעה .

בדיקת  20לפי ת"י  גופי תאורה
 מנה

 COC  ,COT  תעודות
 מהספק.

  RG 0 62471ת"י 

בדיקת אישור תקן לבדיקה 
מלאה ובדיקות מנה מכל 

 משלוח .

 המתכנן והפיקוח

לוחות חשמל / 
 מרכזיות תאורה

 1419ת"י 
 ואישור למפעל

 61439ת"י 

 המתכנן והפיקוח בדיקת תכניות יצור .

 

 
 
 

 תקשורת תשתיות – 18 פרק

 

 תכולת הפרק 18.1

ל ביצוע תשתיות תקשורת, בנוסף להוראות הכלולות בתכניות, פרק זה בא להורות ע 
של המפרט הכללי לעבודות בניה, במפרטים של חברות התקשורת הכלולים  18בפרק 

, בתקנים, במפרטי מכון התקנים הישראלי ובכל שאר מסמכי ההזמנה להציע 1במסמך ג'
 הצעות/חוזה זה.

 ביצוע העבודות 18.2

רט הטכני של חברת התקשורת עבורה מתבצעת ביצוע העבודות יהיה על פי המפ 
 התשתית.

 צנרות 18.3

 יהיו בהתאם למפרט חברות התקשורת.פלסטיק \צינורות הפלדה  א.
 .1531יהיו בהתאם לאפיון חברות התקשורת השונות וימדדו בתקן  50צינורות קוטר  ג.
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ך לא עובי דופן הצינורות בקידוח גמיש יהיה בהתאם לנדרש לצורך ביצוע הקידוח א ד.
 לגבי צינורות פוליאתילן. 11יקטן מיק"ע 
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 אופני מדידה ותכולת המחירים

 כללי 18.04.1

א. אופני המדידה ותכולת המחירים יהיו בהתאם להוראות הכלולות במפרט הכללי 
לעבודות בניה והמפרטים הטכניים של חברות התקשורת. להלן ההוראות לגבי 

 הסעיפים המפורטים בהמשך.
ולות במפרט הכללי לעבודות בניה ובהוראות המפרטים הטכניים ב. בנוסף להוראות הכל

 של חברות התקשורת כוללים המחירים:
ביצוע באחריות הקבלן, תיאום סיורים וסימונים עם כל חברות התשתית לצורך  (1

סימון ואיתור של התשתיות באזור העבודה, גילוי הקווים על ידי מכשירים וביצוע 
 התחלת החפירות. אימות פיזי לכל תשתית טרם

 הוצאת היתרים באחריות הקבלן מכל חברות התשתית לאתר.  (2
 סימון בשטח של כל המערכות.  (3
אחריות בלעדית על שלמות כל התשתיות החוצות או מקבילות לתוואי העבודה  (4

 כולל קווי השקיה מקומיים ותשתיות ארציות ומקומיות.
באחריותו לתאם ולתזמן ביצוע העבודות ( לו"ז ביצוע העבודות באחריות הקבלן . 5

 יחד עם חברות התשתית .
 

החלפת  חפירת תעלה והנחת צנרת מערכות בזק בהתאם לפרט בקטעים בהם לא נדרשת 18.04.2

 אדמה מלאה

 תכולת המחירים
חפירת תעלה והנחת צנרת מערכות תשתית, כוללת בין היתר את אספקת החומרים וביצוע  

 הפעולות הבאות:
ק המפורט ע"פ חתך טיפוסי בתכניות / חתל לאורך ובהתאם למפרט א( חפירה לעומ

 חברות תקשורת.
ב( פיזור שכבת חול/חמרה )שכבה אחת( בהתאם להוראת המפקח כמפורט במפרטי 

 חברות.
 ג( אספקת והנחת סרטי סימון דגם בזק.

מ"מ, מחברים  8כולל חוט משיכה  11מ"מ יק"ע  50הנחת וסידור צינורות בקוטר  ו(
 מי צנרת )דגם בזק(.ואט

מ"מ בכל צינור )דגם חברות  8פוליפרופילן קוטר  753השחלה של חוטי משיכה ת"י  ט(
 התקשורת(.

 אופני המדידה 
 חפירת תעלות והנחת צנרת תמדד לפי אורך נטו של הצנרת המונחת בתעלות, במ"א. 

 מילוי תעלה ע"י חומר נברר 18.04.3

 תב של המפקח.הפעלת סעיף זה תהיה אך ורק בהתאם להוראה בכ
 תכולת המחירים

מילוי תעלה ע"י חומר נברר כוללת בין היתר, החלפת חומר החפור לחומר נברר מהודק בשכבות 
ופינוי החומר החפור לאתר שפיכה מאושר ע"י המפקח כולל כל האישורים  98%לצפיפות 
 הנדרשים.

 אופני המדידה
 המדידה על פי הנפח התיאורטי של החפירה, במ"ק.

 צינורות והתקנתם בתוך תעלה הספקת  18.04.4

 תכולת המחירים
 מחיר אספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה כולל, בין היתר, את המפורט להלן:

 הספקת והתקנת הצנרות.
 השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים )שרוולים(.

מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים, תומכות, קשתות, מצמדות,  8אספקת והשחלת חוט משיכה 
 וכל הנדרש במפרטים ובתוכניות.מחברים 

 אופני המדידה
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 המדידה לפי אורך ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא, במ"א.

 חיבור צנרת חדשה לתא קיים  18.04.5

 תכולת המחירים
 חיבור צנרת חדשה לתא קיים, כולל בין היתר:

 גילוי וניקוי התא.
 חציבת פתח הכנסת הצינורות כולל מופות.

 ון טיח התא.ביטון ותיק
 הכל בהתאם למפרט בזק והחברות השונות.

 אופני המדידה
 המדידה לפי כניסת כל חבילת הצנרת קומפלט לתא.

 

 תאים )עגול, מלבני( 18.04.6

 תכולת המחירים
העבודות הכרוכות בביצוע תאים )עגול, מלבני( בהתאם למפרט חברות התקשורת  

 הרלוונטית, כולל בין היתר:
 חפירה ומילוי. 
 התא לרבות טבעות רצפה ותקרה ומכסה ע"פ איפיון חברת תקשורת.הספקת  
 אופני המדידה 

 בהתאם ליחידות מבוצעות, ביחידה קומפלט.
 

 הקבלן יספק תכניות עדות מפורטות לכל ביצוע התשתית בגמר העבודה    18.04.7
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 פיתוח האתר – 40,41פרק 
 

 ת להשקיה מפרט מיוחד להכנו
 מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי

 מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי, 
 ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.

 

 פיתוח האתר וסלילה - 40פרק 
  
 
 
 קירות: 
 

 :יצוע פילרים מבטון()כולל ב באתר יצוק מזוין מבטון קירות 40.01.01
 
לעבודות בטון יצוק באתר  02לפיתוח האתר ופרק  40.   הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק 1 

 ובנוסף לאמור בפרקים הנ"ל, להלן מס' השלמות.
 
תכניות הקונסטרוקציה  יבוצעו -או פלדה \במקרים בהם אין תכנון קונס' לאלמנטים מבטון ו.    2

ויובאו לאישור מנהל הפרויקט, לפני  מטעם הקבלן ועל חשבונו  ותע"י מהנדס קונסטרוקצי
 הביצוע. לא ימשיך הקבלן בעבודות אלה ללא תכניות קונסטרוקציה.

 
 .   העבודה כוללת:3

חפירה לתחתית המצעים, מילוי והידוק המצעים, יציקת היסודות והקירות, אספקת כל  .   3.1
חומר החפור בגב הקיר ובחללי החפירה החומרים הדרושים בבניית הקיר, החזרת ה

שנוצרו, הידוק מבוקר. חפירה ליסודות קירות תשולם כמידות רוחב היסוד ועומק תחתית 
 בטון רזה בלבד.\המצעים

מ' או לחילופין, התפרים יהיו  8תפרי התפשטות: המרחק בין התפרים לא יעלה על  .3.2
להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא במקומות שבירה של הקיר )פרט אם צויין אחרת(. יש 

הפסקה בין תפרי התפשטות כך  שלא תתהוונה כל הפרדות אופקיות ואלכסוניות, או כל 
ס"מ, כולל מילוי לוחות  2ההתפשטות. המישק, ברוחב   צורה אחרת בין השדות ובין תפרי

החיצוני של התפר באלסטוסיל או  פוליסטירן מוקצף. הקבלן נדרש לאטום את חלקו 
 ומר אחר שווה ערך.ח

עם כיסי חצץ עטופים ברשת לולים בגב הקיר.  3ניקוז: התקנת צינורות ניקוז בקוטר " .  3.3
מ'.  2-הצינורות יונחו במרחקים המצוינים בתכניות ובפרטים והמרחק ביניהם לא יקטן מ

 ניקוז מי נגר  -אלטרנטיבה לניקוז מים באמצעות צינורות עוברים בקיר )כאמור לעיל( 
מאחורי הקיר, לא תהיה ע"י חורי  ניקוז רגילים, אלא ע"י הנחת צינורות שרשוריים 

מ' גובה, עד לחיבור עם מערכת התיעול. עומק ומיקום הצינור  1לאורך הקיר כל  4בקוטר "
 20יופיע בפרטים. הצינור יהיה עטוף בבד גאוטכני וסביבו שכבת חצץ בעובי של לפחות 

 בפרטים.ס"מ, והכל בהתאם למופיע 
איטום קירות: איטום קירות הבאים במגע עם הקרקע )תומכים וכד' ( יעשה כמפורט  .3.4

יבוצע  44/55אך במקום ביטומן  05פרק  –במפרט הכללי לעבודות איטום  05064בסעיף 
ק"ג/מ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית  1.5בשיעור   80/100האיטום בביטומן חם 
קבלן לקחת בחשבון שלוש מריחות עם ביטומן ושתי שכבות של )יריעות פיברגלס(. על ה
 יריעות סיבי זכוכית.

(. 02במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק   0206טפסות )תבניות( יהיו כמתואר בפרק  .3.5
ס"מ ותותקנה בכיוון אנכי.  10התבניות לבטון   חשוף תהיינה מעץ חדש ברוחב אחיד של 

וייחים תהיינה מדיקטאות. בתבניות פלסטיות מסוג התבניות לבטונים מסותתים ומט
 "פלרם" על הקבלן לבצע פינות קטומות בראש הקיר בהתאם לפרט.

 (.02במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק  0207פלדת זיון תהיה כמתואר בפרק  .3.6
 (.02במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק  0208בטון חשוף יהיה כמתואר בפרק  .3.7
ס"מ מדופן  4 -סותת: בקירות שיסותתו יש להקפיד על הנחת הברזל במרחק כבטון מ .3.8

הקיר, וכן על שימוש  באגרגטים דקים. הסיתות יהיה סיתות גס כדוגמת תלטיש באבן. יש 
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מ"א קיר מסותת ולקבל אישורו לפני המשך  2לזמן האדריכל לאחר ביצוע דוגמא של 
 ביצוע.

בראש    4יה והיציקה על הקבלן להכין חורים בקוטר "בשעת הבנ חורים לעיגון גדרות: .3.9
הקיר ובמרכזו במרווחים המתאימים לעמודי הגדרות המתוכננים. עומק החורים לפחות 

 ס"מ. 35
אלטרנטיבה לעיגון גדרות תהיה באמצעות פלטות עיגון שטוחות ושקועות בבטון במידות      3.10

 מ"מ.  150/150/5
לאחר קבלת אישור מהאדריכל ומהנדס הקונס' לדוגמא שתיבנה ע"י יבנו  רק   .   הקירות3.11

 מ"ר.  5-6הקבלן בשטח  בכמות  
 השקיה ואשפרת הקירות במשך שבוע ימים מיום גמר כל יציקה. .3.12
לפחות או לפי הנחיות הקונסטרוקטור, בתבניות  30 -סוג הבטון: היציקה מבטון ב . 3.13

 י הוראה מפורשת של המפקח(המצוינות בפרטים ובתכניות )או לפ
זיון: הזיון יהיה בהתאם למצויין בפרטים ובתכניות ובכל מקרה לא יימדד בנפרד ומחירו  . 3.14

 ייכלל במחיר היחידה של עבודות הבטון השונות.
בטון רזה: יציקת היסודות תהיה ע"ג שכבת בטון רזה באם יידרש ע"י הקונסטרוקטור.  . 3.15

 חיר היחידה של עבודות הבטון השונות.מחיר שכבה זו כלול במ
 הנחת חומר המילוי בגב לקיר התומך: . 3.16
 ס"מ ויהודק בבקרה. 20-חומר המילוי של הקיר התומך יונח בשכבות בעובי כ .1
מ' מגב הקיר, יש להשתמש אך ורק באמצעי הידוק  1-בעת ביצוע מילוי חומר במרחק של כ .2

 בדים.קרקע ידניים ולא בכלים מכאניים כ
גמר נקי של שטחי בטון: הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן  מספר  .3.17

( סעיף 02השלמות: בטון חשוף יבוצע בהתאם למתואר במפרט הכללי לעבודות בטון )
אך הרשות בידי המפקח  באתר בהתייעצות עם האדריכל לדרוש תיקון הבטון בכל    02095

ם לאדריכל.  תיקון בטון חשוף יעשה בהתאם למתואר במפרט שיטה וחומרים הנראי
כלומר ע"י טיח מסוג כלשהוא כולל ציפוי גרנוליטי  02096( סעיף 20הכללי לעבודות בטון )

 או טיח פלסטרונג. כל הנ"ל יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא, ללא כל תמורה.
לרבות תכנון קונס'  האמור לעיל  העבודה כוללת את כל הדרוש לבניית הקירות בהתאם לכל 3.18

מ"ק בטון ב -ועד לביצוע מושלם של העבודה, המדידה לפי ביצוע בפועל וזיון פלדה בפועל 
 .  ציפוי, סיתות וחיפוי כלשהוא ימדדו בנפרד.30

 
 
 

 :קופינג לרבות אחרת או כורכרית באבן בטון וספסלי קירות ציפוי 40.02.01
 

פינג באבן כורכרית או אבן אחרת  בגמר מנוסר ומבוקע ציפוי חזיתות וצדדים לרבות קו
 במידות שונות.

חיפוי הקירות יתבצע ע"י קיבוע מכני ובהתאם למפרט הטכני של היצרן וכפוף להנחיות 
מהנדס קונסטרוקציות והמפקח בשטח.במידה והקבלן מבקש לבצע חיפוי בשיטה אחרת 

 עליו לבקש אישור ממהנדס הקונסט'.
 צע כשפני האבן והקיר נקיים מאבק חומרי אשפרה, שמן תבניות וכד'. חיפוי האבן יתב

 איטום הקירות )במקרים בהם נדרש( יבוצע לפני החיפוי. 
חוזק, סוג וגמישות הדבק לרבות ביצוע הדבקים יהיה לפי הנחיות יצרן הדבקים, ומהנדס 

 הקונסטרוקציות בשטח. 
י ועומק בהתאם למצויין בפרט המישקים ימולאו בגוון לפי בחירת האדריכל, עוב 

 האדריכלי.
מידות האבנים, גמר, דוגמת ההנחה )צורת החיפוי והקופינג( בהתאם למצויין בפרט 

 האדריכלי.
הכל בהתאם לקיים באתר,הפרטים, התכניות, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות והיצרנים,  

 של העבודה.המפרט הכללי, הנחיות המפקח באתר כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם 
העבודה כוללת: רשת, ברגים)גמבו(, זויתן נירוסטה לקשירה, פריימר למריחת האבן,  וכו' 

 עד לגמר מושלם.
 חיפוי קירות ועמודים באבן 

ס"מ מגובה פני הקרקע  10המדידה במ"ר, של כל חלקי הקיר הגלויים ועד למינוס 
בהתאם לפרטים, המפרט  מתוכננים. צדי הקיר כלולים המחיר ולא ימדדו בנפרד, הכול

 הכללי המיוחד, המפורט לעיל, הוראות המפקח  ועד לביצוע מושלם.
 קופינג באבן
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המדידה במ"א, הכול בהתאם לפרטים, המפרט הכללי המיוחד, המפורט לעיל, הוראות 
 המפקח  ועד לביצוע מושלם.

 
 

 שבילים , מדרכות ורחבות:  40.03
 

 א: ריצוף מכל סוג וגוון שהו  40.03.01
על המרצפות להיות בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים, הגוון יאושר רק  -גוון הריצוף 

לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים לבנים 
או אחרים שגוון הצבע אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה עדיין רטובה. 

להביא אישור מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות אבקה ליציקת הגוון כמו כן על הקבלן 
 בכמות לפי הנחיות היצרן.  

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצויין בכתב הכמויות ו/או בתכניות 
 ובכל מקרה ללא פגמים.

טן השלמות לריצוף תיעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב השלמה ק
ס"מ יש להשלים את המרווח ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד. היציקה  5-מ

מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף הצמוד  3-תהיה נמוכה מפני הריצוף ב
 מכל טיט בטון.  

במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות 
 שטח חלק, ישר ואחיד. ולקבל מ

 בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון, הכוונה לפיגמנט תוצרת חוץ.
גם אם לא צוין בכתב הכמויות, ולא מופיעות בתוכניות דוגמאות הריצוף, על הקבלן לקחת 

 בחשבון שהריצוף הוא בגוונים שונים ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.
ם משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר כאשר יש צורך בניסור אבני

ריצוף אחר, אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים 
 שבתוך שטח הריצוף.

במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה בדוגמת בנייה 
ס לתוך הישורת, על מנת ליצור התחברות דוגמת מ' מעבר לגמר הרדיו 1.00ויימשך עד 

 הריצוף במדרכה הישרה ללא צורך  בניסור מרצפות ובהשלמות.
אל עבר   1.5%עבודות הריצוף תבוצענה תוך שמירה על שיפועי התנקזות מינימליים של 

המיסעה. התחברויות לריצוף קיים יבוצעו תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר 
 ים לאורך קווי החיבור לשביעות רצון המפקח.והפרשי גבה

 מידות המרצפות יהיו בהתאם למצויין בכ"כ ו/או בתכניות והפרטים השונים.
יש למלא המרווחים בחול או בחומר בזלתי ולהדק בעזרת  -ריצוף אבן "פורטו" או ש"ע 

ר פלטה ויברציונית עם תחתית גומי. לאחר ההידוק לנקות היטב את השטח ולהתיז חומ
באמצעות מרסס או משפך לתוך המרווחים.  ניתן להשתמש בחומר   ACKER2נוזלי מסוג 

לקבלת מראה מיושן וזאת לפי הנחייה מיוחדת של האד' ACKER 1 אבקתי יבש מסוג  
 ובהתאם להנחיות היצרן.

חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרת. דוגמאות  –חול מצע 
ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד' והמפקח בשטח. עובי שכבת מהחול 

החול בהתאם למצויין בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת לריצופים עד 
 לגבהים המתוכננים.

מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל את הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור 
דה למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש ועד לביצוע חול לאחר השלמת העבו

 מושלם של העבודה.
 מדידה במ"ר.

 
 אבני שפה, אבני תעלה ואבני גן כלשהן:  40.03.02

 אבני השפה תונחנה בהתאם לתכניות ולפרט האדריכלי.  
 לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני  שפה ברדיוס או עקומות או מונמכות. 

 מ' או ע"י ניסור אבנים.  0.30או  0.50ני שפה תיעשה ע"י אבני שפה באורך השלמת אב
 90מ', או בזווית ישרה של  0.60מ' או  0.50במקומות בהם יש פינה מעוגלת ברדיוס של 
 חיצונית או פנימית, בהתאם לנדרש. -מעלות, יש להשתמש באבן פינה סטנדרטית 

סוג א' מהודק, שימוש באבני פינה סטנדרטיות , מצע 20-העבודה כוללת יסוד וגב מבטון ב 
)לא תותר השלמה בבטון(, ניסור אבנים, כולל כל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לפרט 

 האדריכלי, דוגמא בשטח  לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם.
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דה העבודה כוללת את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר השלמת העבו
 למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.

 מדידה במ"א.
 

 :זכוכית שברי בשילוב גרנוליט  מבטון ריצוף 40.03.03
 

 81יציקת גרנוליט מאבן טבעית קטנים בשילוב שברי זכוכית בצבע אדום תוצרת "צמיתות 
 בע"מ" או שו"ע מאושר.

 דריכל.גרנוליט בגוון לפי בחירת הא
 ס"מ. 20/20מ"מ כל  8ס"מ עם רשת ברזל מרותכת בקוטר  8שכבה תחתונה מבטון בעובי 

 שכבת תשתית מצע סוג א' בהידוק מבוקר.

 להפרדה בין הגרנוליט לאלמנט אחר. U"פרופיל נירוסטה "
העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לתכניות, פרט אדריכלי, הנחיות האדריכל  

 , כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם.והמפקח בשטח

 
 פריטים שונים:   40.04

 
 מוקדמות –/נגרות מסגרות מוצרי 40.04.00

 
פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות/ נגרות, גדרות, מעקות וכדומה העשויים ממתכת ו/או 

 מעץ כמפורט בסעיפים תת הפרק שלהלן:
 .  כללי 1

היו בהתאם לתוכניות, הפרטים השונים כל הסעיפים יענו לדרישות מכון התקנים וי
 ובהתאם לדוגמא מאושרת. כל חלקי המתכת יהיו מגלוונים וצבועים בתנור. 

יש למרוח ע"י  -כל חלקי המתכת הבאים במגע עם קרקע כגון רגלי ספסל ואשפתונים 
ס"מ מעל גובה פני הקרקע  5ריסוס ושכבת זפת קר מעל שכבת הגילוון והצביעה, עד 

העץ שבשימוש הפריטים השונים יהיה לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה.   המתוכננים.
 צבע המתכת ולוחות העץ יהיה בגוון לפי בחירת האדריכל.

 
 .   מידות: 2

כל המידות של הפרופילים, מוטות, עמודים, וכו' בהתאם לפרט מהנדס קונסטרוקציה. 
ח. כל סטייה תרשם לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד והמפק

 ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל  והמפקח.
לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל 

 הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.
 
 

 חומרי עזר:   3
מה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו', יהיו ממין כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלח

משובח ביותר. בכל מקום שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצוק, 
 יש לבצע בהתאם לתכניות. 

 
 חומרים :

כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים, מחתיכה אחת, 
מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל אורכם. הכל לפי המידות הרשומות  ישרים, נקיים מחלודה

בתכניות ובפרטים. את המוטות יש לנקות ולהחליק בפינות. חורים לברגים יש לקדוח )ולא 
לשרוף(. הברגים יהיו מגולוונים באורך מתאים ובקוטר לפי הנדרש. ההברגה צריכה לבלוט 

 מהאום לאחר הסגירה, בשני סיבובים לפחות.
 
 ערה כללית לביצוע גילוון וצבע:ה
 

לפני גלוון וצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה קליפתית או כל חלודה 
אחרת, גבשושית וכו'. הניקוי ייעשה במברשת פלדה או בשיטת "סנדבלסט", בכל שיטה מכנית או 

 ון וצביעה של מתכת. כימית לפי דרישות המפקח. ניקוי זה ייעשה בכל מקרה לפני גלו
 

 גלוון:
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לאחר ביצוע כל המתואר לעיל, יגולונו כל חלקי המתכת בגלוון מלא אשר ייעשה לדרישות ת"י 
 בהוצאתו האחרונה. 

 
 צביעת מתכת מגולוונת:    7
 

 יש לבצע מעט חספוס בנייר זכוכית לפני צביעת צבע היסוד. .1
 ".NZשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל  .2
 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(. 48ייבוש של לאחר  .3
לאחר התייבשות מוחלטת של צבע היסוד, יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינתטי, בגוון לפי  .4

 60שכבות לפחות( בעובי כולל של  2בחירת האדריכל עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת )
עלי מקצוע מומחים, במברשת או בריסוס או צביעה מיקרון. עבודות הצביעה תיעשנה ע"י ב
 בתנור בהתאם למצוין בכתב הכמויות.

 
 .   צביעת מתכת:8
 

שכבה אחת של מיניום סינטטי מטיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינקוט, מגינול או אחר  .1
 מיקרון.  30בעובי כולל של 

 עובי ) אולם בגוון אחר(.שעות, יש לצבוע שכבה שנייה כנ"ל באותו  48לאחר ייבוש של  .2
לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינתטי, בגוון לפי  .3

 60שכבות לפחות בעובי כולל של  2בחירת האדריכל, עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת 
 מיקרון.

יעה תיעשה עבודות הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, יחליט המפקח האם הצב    
 במברשת או  בריסוס או צביעה אחרת בהתאם למצויין בכתב הכמויות.

בכל מקום בו מצויין גוון המתכת לפי בחירת האדריכל, הכוונה לצבע מטאלי או שאינו    
מטאלי. על הקבלן לקחת בחשבון כי האדריכל רשאי לדרוש כי הגוון יהיה מטאלי, וכי לא 

 תשולם כל תוספת בגין דרישה זו.
 

 ביצוע בבית המלאכה:
 

יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם במקום 
לא תהיינה סטיות. כל קצוות המוטות ישויפו מכל צידיהם, כל הגבשושיות בברזל יורחקו, כל 

יש ללטש  שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב. חיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו
ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים, הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה 

מ"מ לפחות. בזמן  3העליון ע"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של 
 הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגזמת.

בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים המרותכים יהיו הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י 
במישור אחד. לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש, אלא ע"י מכבש 

 מתאים.
 

 נגרות אומן:
 

העץ יהיה חדש, בריא ויבש ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעים מפולשים, 
ם אחרים. העץ יתאים לנגרות אומן ולדרישות המפורטות ללא כתמי שמן ולכלוך, וללא שום פגמי

 . 206,  205סעיפים  35בת"י 
עץ שלא יצבע בצבע שמן אלא רק בצבע שקוף, ואשר יהיה גלוי לעין, טעון אישור מוקדם של 
המפקח, לגבי מראהו, כיוון הסיבים שלו וכדומה. הקבלן יגיש לאישור המפקח, לפני שיתחיל 

דוגמא מייצגת מלוחות העץ. בעת ייצור החלקים אשר פניהם יישארו  בייצור בחלקים הללו,
גלויים ללא צבע מכסה, יותאמו הגוון וכיוון הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים, בהתאם להוראות 
המפקח. בהעדר דרישות מיוחדות יהיה העץ עץ אורן פיני ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו 

 ר לפי ת"י.בריאים, בקוטר ובמספר המות
באם יוצאו סיקוסים מתוך העץ, החורים יסתמו בפקקי עץ בריא מאותו הסוג, ועם סיבוב מותאם 
לכיוון סיבי העץ. המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ עקב ריבוי הסיקוסים או איזה 

 סיקוסים יוצאו ויסתמו בפקקים כנ"ל.
 

 מידות וסטיות מותרות:
 

כניות ו/או הרשומות בכתב הכמויות המתייחסות למידות העץ לאחר מידות העץ המצוינות בת
מ"מ לכל היותר,  -+ /  1ההקצעה והעיבוד הסופי. הסטייה המותרת במידות מוצרי הנגרות תהיה 
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מ"מ, בתנאי שהסטייה  -+ /  0.5ס"מ, תהיה הסטייה המותרת  10 -ולגבי פאות שמידתן קטנה מ
 וחב של האלמנט או בהתאם לתקן.תהיה שווה לכל האורך, הגובה או הר

 
 חיסון העץ:

 
העץ יעבור תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ, תהליך הנקרא אימפרגנציה תעשייתית ויתאים לתקן 

 דק(: 4072) 1974הגנה על עץ, המבוסס על התקן הבריטי  262מפכ"מ  -הישראלי 
 הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת תת לחץ לשאיבת הרטיבות הקיימת.  .1
 אטמוספירות. 10החדרה לעץ של חומרי חיסון כימיים המומסים במים בלחץ גבוה של  .2
 שאיבת הרטיבות ע"י תת לחץ.  .3
 הוצאת העץ מהדוד וייבושו עד לקבלת איזון הגרוסקופי מתאים.  .4
 
 .   מוצרים מנגרות אומן:13
 

 עץ טבעי למוצרים: .  1
 

בלתי מעובד או מעובד חלקית. העץ חייב להיות  העץ למוצרים אלה יהיה מחלקי עץ טבעי      
יבש ובריא ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים. חלקי העץ יהיו מקולפים, עיניים 

והסתעפויות יקוטמו ויוקהו כך שלא תשארנה פינות חדות. העץ יחוטא ע"י חומרים 
 מאושרים. סוג העץ בהתאם לנדרש בתכניות.

 
 עץ רב שכבתי:  . 2
 

עץ מסוג קרולינה או פיני כמוגדר בכתב הכמויות או בפרט. עובי הלמלות המרכיבות את ה     
 מ"מ אלא אם נכתב אחרת בכתב הכמויות או בפרט.  22העץ עד 

 
מ"מ אינו נחשב כעץ רב שכבתי והשימוש בו בהסכמה בכתב  42עץ המורכב מלמלות בעובי  

 כאלטרנטיבה לעץ רב שכבתי.
 
 :רכבת מוצרים מעץ    14
 

הרכבה וחיבור של לוחות עץ לקונסטרוקציה מברזל או עץ בכל רוחב ייעשה על ידי שני 
ברגים מכל צד של הלוח. הברגים לחיבור יהיו ברגים מתאימים בלתי חלידים. כל הברגים, 

ווי החיזוק, עוגנים, חבורים לבטון או מתכת יהיו ממין, גודל ומסוג שיבטיח יציבות 
 ליטות והפינות החדות יקוטמו ויעוגלו.מוחלטת. כל הזיזים, הב

 
 דוגמאות:    15
 

הקבלן יגיש דוגמאות של לוחות או חלקי עץ טבעי בטרם יספק המוצרים לאתר. חלקי נגרות 
אשר לא יצבעו בצבע אטום, המכסה את המראה הטבעי, אלא יצבעו בחומרים שקופים, כגון 

כללי, הגוון, כיוון הסיבים וכו' לכה שקופה, טעונים אישור המפקח שיבדוק את המראה ה
 בטרם יוחל בחיתוך ובייצור.

 
 .   צביעת נגרות:16
 

במפרט הכללי לעבודות צביעה,  11כל עבודות הצביעה של הנגרות יבוצעו לפי דרישות פרק 
 לרבות צבע שמן, צבע שרוף בתנור, או צבעי עץ, ובגוון לפי בחירת האדריכל.

 
 " או ש"ע תוצרת חוץ.2000וג "קסילדקור" או "לזור צבעי עץ בגוונים שונים יהיו מס

 
שכבות של  2 -הצביעה תהיה לפחות שכבה אחת של יסוד המכיל חומרים נגד רקבונות עץ, ו

צבע בגוון. במידה ותהיה דרישה לצבע בגלזורה שקופה וחלקה, היא תהיה שכבה רביעית על 
 היסוד והגוון.

 
מתכת יהיו צבועים בהתאם להנחיות האד', על הקבלן לקחת בחשבון שכל חלקי העץ וה

 אלא אם נדרש אחרת.
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 .   פריטים שונים:17
 

 . ספסל, אשפתון, עציצים:1
 המדידה ביח'   

 העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות,
ועד לביצוע  לפרט, לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל

 מושלם.
 
 . מאחזי יד למדרגות ו/או לרמפה, תוחם טוף, מעקה בטיחות:2
 המדידה במ"א     

 העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות,
לפרט, לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל ועד לביצוע 

 מושלם.
 
 ת לפילרים:. דלתו3

 המדידה ביח' קומפלט     
העבודה כוללת אספקה והרכבת דלתות לפילרים מפח מנוקב בהתאם למפרט הכללי  

והמיוחד, כ"כ, הפרט והתכניות, הוראות היצרן, האדריכל והמפקח בשטח. המחיר כולל את 
 כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 
 

 פירוט: –פריטים שונים 
 

 :שונים לפילרים מנוקב פחמ דלתות  40.04.03
 

 דלתות מפח מנוקב ומסגרת פרופילים. גובה ורוחב משתנה. הדלת כוללת:          
 מ"מ כולל חיזוקים מפרופילים ריבועיים. 50/50/5במידות  Lמסגרת מפרופיל 
 מ"מ מעוגנים בקרקע ובקיר. 80/40עמודים מפרופיל 
 מ"מ. 20מ"מ כל  10/10מ"מ עם חורים במידות  1.5פח מנוקב בעובי 

 צירים, ידיות, מנעול וכל האביזרים הנלווים.
 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.

 
הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות, הנחיות היצרן והמפקח 
 בשטח,דוגמא בשטח לאישור האדריכל, כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. 

 
 ':מ 2.00 בגובהן" "ציו דגם גדר 40.04.04

 מ' תוצרת "אורלי, או ש"ע. 2.00גדר דגם "ציון" בגובה 
 הגדרות מעוגנים בקיר.

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.
 

 ':מ 1.05 בגובה"כנרת"  דגם גדר 40.04.05
 מ' תוצרת גדרות אורלי או ש"ע. 1.05גדר דגם "כנרת" בגובה  
 ים.הגדרות מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודד 
 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל. 

 
 ':מ 2.00 בגובה" שערים"אורגד  דגם שער 40.04.06

 מ' תוצרת אורגד שערים או ש"ע. 2.00שער דו כנפי  דגם "אור גד שערים" בגובה 
 השערים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים.

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.
 

 : 1.05ה פשפש דגם "כנרת" בגוב 40.04.07
 מ' תוצרת גדרות אורלי או ש"ע. 1.05פשפש דגם "כנרת" בגובה 

 הפשפש מעוגן ביסודות בטון בודדים.
 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.

 
 :רגל להולכי בטיחות מעקה 40.04.8
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 מעקה בטיחות להולכי רגל דגם עירית אשקלון.
 2.0עובי דופן  1.5ופף "המחוברים ע"י צינור פלדה מכ 80/80/2העמודים מפרופיל פלדה 

 מ"מ.
 עיגון העמודים ביסודות בטון בודדים.

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.
 
 
 
 
 
 
 
 

 והשקיה  גינון – 41 פרק
 

 :כללי   41.01
 

השקיה וגינון במפרט הכללי  41פרק  -המפרט הטכני המיוחד להלן , מבוסס על המפרט הכללי 
ק מכרז זה , ועל הקבלן לרוכשו בהוצאה לאור של משרד לעבודות בנין. מפרט זה אינו מצורף לתי

 אביב.-תל  -הקריה -ברחוב הארבעה  -הביטחון 
 

על הקבלן לשלוח דוגמא מהאמדה לבדיקת מעבדה לפני פיזורה בשטח בכדי לוודא שהיא נקייה 
מגורמי מחלות,  מזיקים ועשבים קשיי הדברה. כמו כן בדיקת ההרכב המכני של הקרקע. רק  

העברת הבדיקות למפקח אגף גנים ונוף בעירייה ואישור האדיכל לטיב הקרקע יחל הקבלן  לאחר
 בפיזור האדמה בשטח.

 
הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים ) תקנים( לשתילי גננות ונוי" 

 בהוצאת  שה"מ.)הוצאה אחרונה(.
 

על ביצוע עבודות עפר סופיות. מידה לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור האד' 
ותבוצע שתילה ללא אישור עבודות העפר ע"י האד', כאמור, יהיה רשאי האד' להורות על פירוק 

 הגינון ושתילתו מחדש, לאחר תיקון עבודות עפר.
 

עב' הגינון וההשקייה כוללות אספקת כל החומרים, הכלים, הצמחים, האביזרים, עבודות 
בות, ריתוך, הלחמה, הברזה, מסגרות, צביעה, מנעול, אחריות וכל הדרוש הקרקע, שתילה, שרבר

 עד לביצוע מושלם של העבודות השונות. 
 

ובנוסף הגדרת גודל  4100.01 - 4100.17הכול כמתואר לעיל ובמפרט הבין משרדי בהתאם לפרק 
 ."..ה.מבהוצאת "ש -השתילים המתבססת על "הגדרת סטנדרטים תקניים לשתילי גננות ונוי" 

 
 

 :הקרקע הכשרת   41.02
 
 :סופי ויישור דישון, הדברה: הגן שטח הכשרת  02.01.

עם תום פיזור אדמת הגן , יישורה הסופי והתקנת מערכת ההשקיה ) המוצנעת(, יש 
להרוות את השטח במים לצורך הנבטת עשבי בר. לאחר כשבועיים, במידה והיתה 

 נביטה יש לבצע הדברה כמפורט להלן:
"ראונדאפ"  2%ב  -ספט'( -דו קטלון או דלפון, בקיץ )מרס 1%ורף במונע נביטה ובבח
"דגונל". ההדברה תבוצע באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות עב'  1.5% - 1או 

 ידיים.

 
בתום תקופת שבועיים, משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים, יש לתחח את 

 -ת דשנים כימיים כדלקמן: גופרת אמון ס"מ, שתי וערב, תוך הצנע 25הקרקע לעומק 
 ק"ג לדונם. 50 -ק"ג לדונם ואשלגן גופריתי  50 -ק"ג לדונם, סופר פוספט  50

בגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור סופי ומוחלט לפי התוכנית והוראות המפקח 
 באתר.
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העבודה כוללת  אספקה וביצוע הדברה, דישון ויישור סופי בהתאם למפרט הכללי 
המיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.המחיר כולל את כל ו

 האמור לעיל ועד לביצוע מושלם. המדידה במ"ר.
 
 
 :גן אדמת  02.02.

חול חמרה )חמרה "בינונית"( תמולא בשטחי הגינון בשכבה אחידה ובבורות עצים 
 חד של שטח פיזור.קוב קומפוסט לכל דונם א 2לנטיעה. האדמה תהיה בתערובת של 

 
 ס"מ מינימום או כמצויין בכתב הכמויות. 30אדמת הגן תהיה בעובי שכבה 

 
 15"מודיפייד אשו" בשכבות בעובי של  92%האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק של 

ס"מ במשך שנה ממועד  2-ס"מ כל אחת לאחר ההידוק. לא תותר שקיעה של יותר מ
 ביצוע המילוי.

 
 92%קה , פיזור אדמת גן והידוק השתית לדרגת הצפיפות הנדרשת העבודה כוללת אספ

 "מודיפייד אשו" ולא תשולם כל  תוספת בגין הידוק זה.
 

במידה במידה והקרקע אשר תחפר בשטח תקבע על ידי המפקח כראוייה לשימוש 
ס"מ לפי סעיף  30כאדמת גן, יפזר הקבלן את הקרקע בתחום שטחי הגינון בעובי 

 ה ללא תוספת תשלום.עבודות החפיר
 

העבודה כוללת אספקה, מילוי, פיזור ויישור של אדמת גן בהתאם למפרט הכללי 
 והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם. המדידה במ"ק.
 

 טחבשיימים ק קניםמת
קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל -ם או תתיימתקנים עילל מוךסב ודהעב

כפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. ב וצעבת –ן וכדומה ג הוטריוטלפון, 
 נדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.ה הירותהזהקבלן ינקוט בכל אמצעי 

ת העבודה. אופן ביצוע לפני תחילח רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטק-תת רכותמע
קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא -תקן תתמ חוםבתהעבודה 
גרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או ל יכדיהיה בו 

 רקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.ק-תת
קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את -תודה במתקן תעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה קלנת
 אזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.ב בודההע
 
 ימוןסו ידותמד
בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד ע רמגעם 

מדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל נטיעת עץ יסומן המקום הל ורב ירתפח נילפ לעץ לפי התוכניות.
 יחייב אישור המפקח. יקוםבמכל שינוי  .שקיהההבור. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת 

 
 חיבור למקור מים 

 , לביצוע חיבור המים. רשות המקומיתהקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של ה
 עבודות פיתוח כלשהן באתר.  תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע
,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן

 .   למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות
למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת 

 הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.
 

 קת לחץבדי
 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון. 

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.
ום הספיקות חהקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. ת

בדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני ה 0ויהיה בין  קשייבד
 בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה. עבודות השקייה כלשהן.
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 ניםתק
 ישראלי, ןתקכל  עפ"ימאושרים ו יניםתקבזרי ההשקיה א יויההצינורות ו שקיהההבזרי כל א
 ובהתאם להנחיות העירייה. ופאיארמריקאי ו/או א
 
 שקיהההסימון למערכת ו ידהמד

 .היםבעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גי סימוןהו דידהמ. 1
ואורדינטות הק מדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע ת הא תחיללה .2

 קו בסיס לפריסת המערכת.כ משוישבתכנית 
סומן על י פירהחה דות. תוואיית די י לע ומנויסקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  מ .3
טייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק ל סכל ע בקת סיד.א ייד

 ל ידי המתכנן.ע ינויהשלאחר אישור 
 
 שטחה קויני
נקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת ל בלןקהעל 
 .סביבתוובעה באתר נושיימנע כל הפרעה למהלך הת אופן' בווכ
ת הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות א חיקרי בלןקה

סילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם ל קוםהמהמוסמכות. בחירת 
 ל הקבלן.ש לעדיתהבעל אחריותו 

תהיה העיריה רשאית ר, פסולת כלשהיא לאתר לא מאושי מטעמו שימצא, כי סילק ו מא לןקב
נאי של תפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה ע ודתועבלהפסיק את 

 .יסודי בחוזה ע"י הקבלן
 

  חסכון במים
ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות ע שקהוי טחהש

וך תשומת לב מרבית , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב שקיהלההמותרות 
ות וההוראות של נציבות המים נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי בלןהקלחיסכון במים, 

 נוגעות בדבר.ה שויותהרושאר 
  הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע

 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחמחשבונו קבלן  יקוזז המפקח,
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט לביצוע שרוולים ובריכות בטון למערכת השקיה
 
 השקיה    2.41
 

 כללי      00241.0.
 

הביצוע יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד 
 סברים וההנחיות לביצוע תקין.את השני ולתת את כל הה

 
התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת 

 על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".
 

, כלומר תכנית מצב AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות 
 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   יצוע.קיים בשטח לאחר הב

 
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, וכל 

 העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.
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ך שלא הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כ
 תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

 
ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח על 

 השלב המבוצע.
 

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי 
 .41.03פרק  –משרד הביטחון 

 
ם: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, הוצאות ישירות מחירי היחידה כוללי

 ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.
 
 
 
 
 
 

  העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל  41.02.00.01
גרות, צביעה, לפי מס   החומרים, אביזרים, עבודות קרקע, שרברבות, הברגה, בניה,  

 פרטים ומפרטים. 
 

 אולם האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד, לכן מומלץ להתייעץ עם המתכנן.  שונים. ניתנת הבחירה לקבלן בתאום ואישור המפקח, להשתמש בציוד שווה ערך,    , ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד  של יצרנים שרוולים וההשקיהבתוכנית ה 41.02.00.02
 
 

 תאומים והכנה לעבודה :        41.02.003
   שלהם  קוים ו/או ש על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים

   .השקיה שרווליעלולים להיות נחצים בזמן חפירה לשם הנחת  
 מפקח העבודה, מחלקת  תם התחלת עבודה הם:יהגורמים שיש לתאם א 
ואחרים ע"פ   כבלים ,, דואר הנדסה )בזק(, חברת חשמלשובי, מהנדס הישובהמים/ביוב של ה 

 .הצורך
וכבלים תת"ק  לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות 

 .הקו ובתאום עם בעל  קיימים לרבות גילויין הזהיר בעבודות ידיים
 .מהרשויות בכתב  בלת אישור אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת"ק ו/או עיליות כלשהן ללא ק

 חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע לאחר הידוק התשתיות..    4
 .    על הקבלן המבצע את השרוולים לתאם את הנחתם בזמן הכנת הקירות 5
 והריצופים.  
 

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים    41.02.01.04
 
מעבר צר להנחת השרוול כביש וכו' יש לפתוח בהם, , ריצוףבכל מקום בו חוצה הצינור שביל,  . 1

ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ניסור  ע"י
כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא 

ות, אבני שפה מסוגים שונים בין תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכ
 האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 
 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2
 יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע 

 .למים עמיד
 
 ת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.השחלת הצנר .3

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח        
 המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 

 ות.עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחר
 

יהיה ממתכת, מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים בקוטר  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 
 או בהתאם לתכנית.  10מ"מ דרג  110מינימלי 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100ראש השרוול בעומק               
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 מהדקים מכניים.במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש ב                          
        
 
 בתכנית. שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין   .5
 
 .  המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. 6

 ואת וחוט משיכה התקנה, כל האביזרים, מחברים  השרוול, הנחת  המחיר כולל: אספקה,     
 להנחת שרוולים וכיסוי מלא. ושותכל העבודות הדר 
 
 

 תאי בקרה       41.03.01.05
 
תא  בתוך  כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו .   1

 המכסה בגובה הריצוף. הביקורת. 
 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום       

 ס"מ. 10שכבת חצץ בעובי בתחתית הבריכה, תהיה 
 

המפקח, הבטון מסוג  ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות 20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 
 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -ב
 
  "מורן"עם טבעת ומכסה דגם ס"מ  80בקוטר   בריכת בטון  –בריכה במדרכה    .2
 או ש"ע.  וולקן של       
  עם טבעת ומכסה בטון. בריכת בטון –כה בשטח גינון ריב      
 

  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".      
 
 תא ומכסה –המדידה: יחידה  . 3
 וכל העבודות הדרושות., מצע המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים 
 

 קיהשה רכתמעהכנה ל
 קיההשנרת צ יסתפר
 נות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה, )דהיינו לאחרכקרקעית והה-יה התתהשקה רכתעמ יסתרפ
 הכנת קרקע( .ו ברההדקוי, ני
 
 פיוס שוריי 
 .בהתאם להנחיות אדריכל הפיתוחסת צנרת השקייה ריתבצע לאחר שלב פי נינגור ישי
 
 

 :השקיה מערכת 41.03
 :כללי  41.03.01

וי, המורכבות בעיקרן מצינורות ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נ
 פוליאתילן.

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות 
 והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.

ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות 
רים וההנחיות לביצוע המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסב

 תקין.
 ןתקכל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ובעלי תו תקן של מכון התקנים 

 ישותרדי פעל עמד כזה, יהיו מ םלהרופאי. מוצרים שאין אאמריקאי ו/או י , שראלי
  .פקחהממתכנן ו/או ה

ם דינאמי, על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה לחץ מי –התחברות לקו אספקת מים 
אט' לפחות לפני ראש המערכת.  הקבלן יודיע למתכנן או למפקח בכתב על  3.5של 

 תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.
התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה מהמפקח באתר  וקבלת 

ח, אשר תישא את החותמת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או המפק
 "לביצוע".
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המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת ע"י מודד 
 מוסמך כולל 

באוטוקד, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע, התכנית תכלול  D.W.Gקובץ 
טבלת הפעלה מעודכנת בהתאם למצב הקיים, וכן את סה"כ שטחי הגינון לפי חלוקה 

 דשא, שיחים, ומדרך. של
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים 

 להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט הטכני המיוחד ובתכנית.
הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח, כך 

 ות העבודה.שלא תפגע ההמשכיות והתקדמ
ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור 

 המפקח על השלב המבוצע.
 השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:

 התקנת ארון הגנה + ראש מערכת + מחשב השקייה.
 וחפירת תעלות. -סימון תוואי החפירות, מיקום הממטירים 
 בדיקת נזילות ושטיפה.פריסת צנרת הובלה, התקנת מחברים , 

 שעות .  24כיסוי ראשוני בדיקת לחץ 
 כיסוי סופי, הידוק ויישור החפירות, יישור שטח סופי.

 מתזים.\התקנת ממטירים
 פריסת שלוחת טפטוף.

 אישור סופי לפני שתילה.
 בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים בעירייה  על חשבונו.

התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל אישור מחודש  באם חלפה שנה או יותר מגמר
 המתכנן.מ ביצועפני הל כנוןלת

על הקבלן להתחבר למקור חשמל עמוד תאורה או חשמל קבוע עפ"י כללי חוק החשמל. 
יש לקבל  אישור לפני התקנת חיבור החשמל ממנהל מחלק חשמל באגף תחזוקה של 

 העירייה. 
להתקנת הזנת החשמל עבור מחשבי  בסיום העבודה יוגש אישור בודק מוסמך

 ההשקיה.

 
 :וסימון מדידה

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.
סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. 

"י מתזים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע\סימון מיקום הממטירים
 מטר מהמקום המיועד לממטיר. 0.5אבקת סיד  או חול, במרחק העולה על 

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע 
בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות, על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע 

 שינוי המתכנן.
 תכנן.בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המ

לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום המצאותם של טל"כ, קווי חשמל, טלפון, 
מים, ביוב וכו' בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל אישור 

 עבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן.
 

 השקייהשרוולים לרשת   41.03.02
 פירהחל נותכה
צע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות מבעל  יצוע החפירהב ניפל

ת קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ת תיתתש
ת הדרוש א כיןהל יועלישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. א קבלול

של ן ברור מול סיות לקרות בזמן החפירה. כוללעל מנת להתגבר על תקלות העלו
 .מוטטותהתתעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד ה
 
 ירהחפ עומקיו ירהחפ
 .ייםידתעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ה ירתפח

 קום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.מבכל 
 
                         ליאתילןלצנרת פו חפירהה מקיעוא. 
 בס"מ פירהח מקוע             צינורה טרקו
 ס"מ  60                  מ"מ ולמעלה 75



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 154 - מודע

 

     50                  מ"מ 63-40
 30              מ"מ ומטה 32-25

 
 ין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרתא הםב קומותבמ

 חול, לאחר תיאום עם המתכנן/מפקח.ב פויחיפלסטית ע"י שרוול, או 
 ל הצנרת בנוחיות.ש חההנחפירה צריך לאפשר ה חבור ב.
 להניח באותה תעלה זו לצד זה. ןתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתב סומניםמה נורותצי
 יד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואיל ובריםעה נורותצי
 .עץמהמטר לפחות  2 כ פירההח

 ס"מ מקס' כל שכבה. 20צינורות בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של כיסוי ה
 

הצינורות יותקנו בהתאם לתוכניות והוראות המפקח באתר. על הקבלן להבטיח 
מעברים לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם יבוצעו הריצופים, הקירות אבני 

קיר קיים )מתחת כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון העברת שרוול דרך  .'השפה וכו
 ליסוד(.

אי הבטחה כאמור תחייב את הקבלן לעשות זאת על חשבונו בשלב מאוחר יותר של 
  .העבודה

 
 הערות:

ס"מ  10צינורות המים העוברים במדרכות יעברו בתוך מעטפת חול בעובי שכבה של 
 ס"מ מהגובה הסופי של התשתית. 35מכל צד ובעומק של לפחות 
 4צה מיסעות בתוך שרוול מצינור פלדה מגולוון בקוטר "יש להעביר את הצנרת החו
 בתוך מעטפת חול כנ"ל.

 .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים
 .על הקבלן לפתוח סתימות במקרה ונוצרו, ללא תוספת תשלום

 .מ"מ 8בעת פריסת השרוולים יונחו בתוכם חוטי משיכה בעובי 
 .או פלדה  PVC לי של צינורותשרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגר

הסתעפויות בשטחים מרוצפים יבוצעו בתוך תא ביקורת )לפי פרט( עם מכסה פלדה 
 דגם "מורן"  תוצרת חברת וולקן או ש"ע )נמדד בנפרד(.

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
 

 ה.הכול בהתאם להנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם של העבוד
 

 רתצנ מעברל ווליםשר
ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית עד  בשלב
, שאין בהם רחוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קי וב וםקמ לס"מ. בכ 60לעומק 

להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י  רצ ברמעבר קיים, יש לפתוח בהם מע
מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת  חזרת, הפלטמצע ציפוי אסמילוי מהודק של 

ע מעבר כביש, קיר, ביצו. המתכנןע"י  רתהשרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אח
 העמיד קשיח חומרמ יההי וולרש.מפקחובכתב מה ראששביל וכיו"ב מחייב אישור מ

 8מניילון בעובי  יכהשמ טהשרוולים יותקן חו תוך. ב תוכנית"י עפ ובקוטר לקורוזיה
 במשטחיםו דרכותמ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במ

 .נןמרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכ
ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש  20יבלטו  אדמהב וטמניםמה ווליםרש

השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי  לש דויקלסמן במפה את המקום המ
 התעלה אשרמכינים כ סימוןת הא.  צבע"י ע והמעבר ביתדות סימון של מודדים ו/א

 .פתוחה עדיין
 
 אחר/ פוליאתילן/  תכת/ מ C.V.Pלשרוולי  פירהח מקיעו
השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן  נחתה מקוע
 שביהכ לפני תחתמ חותס"מ לפ 100כביש יונח בעומק של  חוצהה וולרש. בישהכ
 בעומק יונחו' וכדו  יצופים, ר דרכותמב וולרש.  בתוכנית אחרת נקבע לא ם. אופייםהס
 "מ .ס 40 של
 ולקבע צנרתה רוספל(  יש יםמ בריללא הטמנה )קירות, מדרונות, מע נרתצ ריסתפב
מטר.אם  יידרש ע"י המפקח ו/או  3"מ כל ס 30מ"מ, לעומק   6 וטרקב Uברזלי  תזרבע
 "ל.כנ יעוגן והשרוול שרוול בתוך הצנרת ושחלת תכנןהמ
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 שכבת גבי על השרוול יוטמן"מ, ס 40-מ קטן השרוול שעומק במקרה, מנותק במצע
 .האיטום

 
 חבריםמו רתצנ
כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים  סומניםמ יוהי פלסטיים חומריםמ נורותיצ

ש י. טפלון בידוד בסרט לעטוף שי בריגיםחץ הנדרש של המערכת את התיעמדו בל
 נוע. יש למימהפתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנ תא טוםאל
 .שמש לקרינת, לאטימה המשמשות, גומי טבעות שיפתח

 100PE – 10דרג  צנרת
  16המים לראש מערכת צנרת דרג  ממקור

. ועהקב תבעט אטמי עם פלסטיים הברגה מחברי יהיו ליאתילןהפו צנרתל חבריםמה.  3
 .רוסטהברגים מגולוונים ובעלי טבעת ני 4בעלי טבעות אטימה,  היוי וכביםהר
  במחברי להשתמש. )אין ועהאטמי טבעת קב םע רגהיהיו מחברי הב מחבריםל הכ  4
 נן ההשקיה.(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכץנע תילתח/או ו שן
 
 יבורהוח צנרתה יסתפר

 מי:  כיתוב כולל אדום סימון סרט עם קולחין למי מיועד סגול בצבע פוליאתילן צנרת
 קולחין

 .החפירה ביום יעשהת נרתצה חת.הנ1
 .מתיחה ללא ונחת ליאתילןופ רת.צנ2
 בשכבת תרופד התעלה, חדים או קשים עצמים, אבנים מכילה קרקעה םהב קומות.במ3
עם עצמים  מגעא לל יונח הצינור"מ. ס 10 בעובי בחול וא ניםמילוי קלה ללא אב מתדא
 .ואל
 פלסטי אביזרב שתמשהלזווית חדה בצנרת פוליאתילן  יש  צירתל יש קרהבמ  .4

שעות מרגע פרישתו. או  24עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום  לכ עשהית לא .מתאים
 .תהסופי צורתו תא צמועד שהצינור יצור לע

מחבר בתוך השרוולים.  כלא לל שלמים יהיו שרוולים תוךב ובריםעה נורות. צי5
 .הפחות לכל מהשרוול מטר 0.5 -כ רכבלשרוול יו רובקההמחבר  

 .בדרק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בל תבצעי רתנצ קון. תי6
שווה ע"י הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה  לע תקנווי וכביםרה .7

בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות  יעשהמפתחות  מתאימים. החור בצינור י
 .הרוכב מקוטר"מ מ 2 -בכ קטן היותל יך)מקדח כוס עם כוסית( קוטר הקידוח צר

 
 קידוחה טרקו                        וכבהר
 מ"מ 16     "ממ 40
 מ"מ 18     "ממ 50
 מ"מ 20     "ממ 63
 .מהצינור החתוכה הדיסקית את הוציאל ידקפהל. יש 8
 .מצינור נפרד רוכב עם ממטיר כלל אתצל. יש 9
על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על  מסומניםה ציאותיל יזרים. אב10

 .היציאה ביזרמטר מא 2לקוטר יורכב במרחק  קוטרמ ברהקוטר הגדול יותר. מצמד מע
 .פקק םע רגהיסתיים במצמד הב ינורצ הצק. 11
מ"מ ובאורך  25יש להניח שלוחיות בקוטר  מטירמ ל,לכ המטרה ותדרש במידה. 12

 עפ"י התוכנית.
 .המחלק הקו על ישירות ולא אלה לוחיותעל ש ורכבוי מטיריםמה
 .שקיההארקה כל שהם לקווי מערכת הה וויק ברחל ן. אי13
תכנון והפרט. הכל  וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י ה סתומים, שתיםסו, זיםרב. 14
 .באתר המפקח באישורו/או  וכניותלפי הת וצעבי

 
 דותע וכנית, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ותאשוניר סויכי
לממטירים( טרם כיסוי הצנרת  פרטם )החיבורי והרכבת הצינורות הרכבת מרג חר.לאא

קטרים לפי  צינורותה רכיבקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את או
ה ז מרחו .בביצוע הסטיות את התכנון במפת סמןל בצעמהל עלספור את האביזרים. 

ו בגרסת אוטוקאד)כגון:  שרטוט תוכנת באמצעות" עדות"תוכניות  הכנת לצורך שמשי
כפי שיורה המזמין מעת לעת.  ו, ארוייקט"ג תוכניות התנוחה של הפע(  עודכנתהמ

 .תוכנית לשל כ העתקות 2הקבלן יגיש דיסקט ממוחשב + 
 .החשבון להגשת חירהכ תנאי היהת וכניתתה שתהג
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ת השלוחו סופי תא טוףשטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר מכן לש בצע. יש לב
 .וחה, לפי סדר על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שללממטירים

מעצמים קשים וחדים. בכל  קייהנ דמהיש לכסות כיסוי ראשוני בא שטיפהה חראל. ג
מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום  1מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 

ים או חדים יש לכסות את קש ועצמים אבנים מכילהה דמהאת כל הפתחים,  בא
 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן. 10הצינור בשכבת חול בעובי 

 בלחץ דההעמי כשמשך, תוכנןמ טיהראשוני תיערך בדיקה בלחץ סט כיסויה חראל. ד
 .קנן. במידה ויהיו נזילות יש לתשעות 24 יהיה
, ראשוני כיסוי אחרי מיםת צנר לש קניתסומן ע"י סרט סימון תי השקיהה רת. צנה

 .פיוס סויכי לפני
 
 פיוס סויכי
המתכנן והמפקח, יבוצע הכיסוי הסופי.  ורישא וקבלת האביזרים לכ כבתרה חרלא

או בחול או מצע מנותק בהתאם לתכנית  ללא אבנים קייהנ דמההכיסוי ייעשה בא
ע"ג  שארוונ  מידה. בריםפיתוח. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פני שטח יש

הקבלן את עודפי חפירה ואבנים , על חשבונו למקום פינוי  סלק, יירההשטח עודפי חפ
 .ושרמא

 
 טוףטפ
המערכת נכונות גם  אשר ללהמתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כו הוראות. כל הא

 .פטוףכאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לט
, תעלות חפירת, יבורח יזריצנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אב בודות.  כל עב

מ"מ ובאורך  3 קוטרב ולווןוב מברזל מגייצ יתדות, הצנעתה, הרכבתה, הצנרת פריסת
.   המידה על יתר היתדות את להדק יןא. נדרשל תאםהב להכ – Uס"מ בצורת  50
 מטר.  2כל  ותקנוי תדותיה
 סגול צבעבמ"מ  16 בקוטר ווסתמ נטגליאי  פטוףט ינור.  שלוחות הטפטוף יהיו מצג

לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב  פטפתט פיקתבס, קולחין למי מיועד
 .ויותכמ
 (.יצרן אותול )ש זהה טפטוף סוג יהיה העציםו יחיותשה ל. בכד
יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק  מספקיםה ווים: הקישורייםמ טחים. בשה

והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי  מחלקיםה םויושצוין בסעיף חפירה לעיל. הק
 (.הבטון חגורת)ל רוגהשצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי הע

מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם )צינור(  קול חברושלוחות הטפטוף ית צוותל קכ. ו
 .פקק"י ע בקצה תיסגר דתבוד טוףפט וחתלש. וכניתלהנחיות בת

 לקו הטפטוף שלוחות תא ברצינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לח שטוףל יש. ז
 פועלות טפטפותה לקז ולשטוף. יש לוודא שכמנ לקו לחבר כך ואחר ולשטוף המחלק
 .כנדרש

 30וכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר לפי ת וגניםמ רטיםפל . ח
 .חותס"מ לפ

ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר  עוגניםמ יוהי ביזריםהא
 .סגול בצבע מכסה. החצץה ועלי אבנים ללא רקעק סהמנקז על הצנרת תכ

 ךורלא קוויםה חוניו –עליונה טוף שכבת ללא גן באדמת הנמצאים יחיםש באיזורי. ט
 ישרים יהיו הקווים.  אחרת צוין אם אלא, שיחל טפתטפ –השורות, מעל פני הקרקע 

י  לפנ בכתב המתכנן הנחיות"פ ע או בסגול התכניתע"פ  נחווי פטפות.הטחזרות ללא
 .  יצועהב
ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות  פטפתט ןיב רחקמה   .י

 .לוחהבש
 .ויהתהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפ טפטוףה יסתרפ . יא
בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב  וביליםמ ינורותצ טמנויו – ציםלע . יג

בצבע סגול מיועד למי קולחין, ) כאמור בסעיף  פטוףט ינורלכל עץ יש לפרוס טבעת מצ
 30זע במרחק הג תא יףטפטפות לדקל הטבעת תק 20 -טפטפות לעץ, ו 10ג'( שתכלול 

 מוןלאחר סי היהי בעותיתדות ) כאמור בסעיף ב'( ביצוע הט 3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב
 מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה. 

 
 רי גיחה: יממט

 הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן. 
ע, אלא אם צוין אחרת, הממטיר בצבע סגול. ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרק מכסה

 רק לאחר שיוצבו פני השטח. 
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ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות  0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ
 היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 

ובר מ"מ ומעלה. הממטיר יח 32בקוטר  פוליאתילןאין להתקין ממטיר ישירות על קו 
מ"מ, בדרג המצוין  25, בקוטר מפוליאתילןלקו ההשקיה, באמצעות שלוחה צדדית 

 בתכנית.  
במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו 

 ויותקן במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן. 
גובה הממטיר  אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או ותכולת המחיר: התיאור

     אבזרי חיבור וכל הדרוש,לביצוע מושלם של העבודה.
 
 
 
 
 
 

 (רכת)ראש מע קרהב שרא 
מחברים. צנרת  ולל, כוכניותהבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בת אשרל התחברות. 1

 .תכנוןה פתהחיבור יהיו כמפורט במ
, הפעלה יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה ראשה יזרי. אב2

 עמידיםה חומריםיהיו אחידים באתר ומ אביזריםבצורה נוחה. כל ה ביזרופירוק כל א
 , רוזיהוק ניבפ
 עשויים לטפטוף ההידראוליים המגופים. זליפ או מברונזה עשויים יהיו מגופיםה

 .פלסטיק
 יאפשרש קוםמב  תקנווי קורדיםרה. המפקח להנחיות בהתאם ותקנוי ורדיםקר. 3

 פני: לדוגמאכ תידעב ערכתהמ אשרב מצוייםה ביזריםהיר של כל האפרוק נוח ומ
 .מסנן/או ו מים מד ואחרי

 ,תכנוןב טהבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פר ראשב ביזריםאה .4
 .לחוד וטיפטוף לחוד המטרה הקטרים של יורד סדר לפי יורכבו מגופים

 רקורד מצמד או זויתב מושה ע"י שיהמחלקים יופנו כלפי מט הברזיםמ ציאות. הי5
 .קרקעל ונכיםאמבמוטות בלבד  10פולאטילן דרג  -לקרקע  ע"י זקיפים מ ירידההו
 .לבדב ולווניםראשי הבקרה במיצבים ממתכת מג תא ייצבש לי. 6
 .שקיהיסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב הה בקרהה אשירב רזים. הב7

 .הארון לדלת ולהצמידה למינציה, בניילון עטופה ההפעל טבלת לצרף יש כן כמו
 "מ.ס 10 השכבה עובי. דק חצץ שכבת להכניס יש ההגנה ארון בתחתית. 8
 .החצץ מפני לפחות"מ ס 20 תהיה שתחתיתם כך יורכבו ההידראוליים המגופים. 9

 חופית מיכלי 2 להטמין יש. עילי הגנה בארון עלה זרימה מפסק עם אוטומט מסנן. 10
 .העירייה למחשב יחוברו והברזיות המסנן. אוטומטי מסנן לכל בחצץ ולאיםממ

 
 

 קעירק לע– גנהה וןאר
שנים  ברמת אטימות  10-מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל היהי רון.   האא
65 – IP    0660  ידותמע תקןוב .VDE  גדליםב תוכנןמסוג ודגם שי היהי רוןאה 

 .למנעול מכסה+  פולכ ילהמנעול צילינדר ומוט נעהמתאימים לראש הבקרה +
ך שתאפשר כ, השטח פני מעל"מ ס 20 לש גובהעל גבי סוקל מוכן ב ותקןי רון.   האב

 פתיחה קלה של  דלת הארון .
 .קלה בצורה נעלוי לתותיו, כך שדמפולסה היי רון.  האג
למפקח  ומסרי פתחותממ  2מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם,  היהי נעולמה. ד

 .העבודות כל בתום למפקח ויימסר עבודהה יוםואחד יישאר אצל הקבלן עד לס
 . סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. ה
 .הארון מדופן"מ ס 20 במרחק יהיו המערכת ראש שאביזרי כך יורכב הארון. ו
 .צנרת מעברי עבור בדופן פתח לפתוח יש המערכת ראש  ובארון  המשאבה בארון. ז
 .מושבים מים, אסורה השתייה:  שילוט הארון על. אורגינל סגול בצבע הארון. ח
 בהתאם השילוט". מושבים מים, אסורה: "השתייה  בשטח שלטים להוסיף יש. ט

 .הנוף אדריכל להנחיות
 חופית מיכלי 2 להטמין יש. עילי הגנה בארון עלה זרימה מפסק עם אוטומט מסנן. י

 .העירייה למחשב יחוברו והברזיות המסנן. וטומטיא מסנן לכל בחצץ ממולאים
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 יחידת קצה אלחוטית  
 המקומית הרשותו ש"ע מאושר ע"י אM " אירינט מוטורולההמחשב יהיה מסוג "

 ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה. 
כז היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מר

 הבקרה. 
חיוויים. תתריע על כל חריגה  4מגופים וקבלת מינימום  12תשלוט באופן עצמאי על עד 

 מתכנית ההשקייה. על כל חריגה מתכנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
 סוגי החריגות: ספיקה מעל ומתחת למתוכנן 

 פתיחת מגופים ללא תכנית             
 ל מגופים עם תכנית אי פתיחה ש            

 חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(.                
 פעיל ותבקר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. ת

 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקייה. 
 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 לסוללה נטענת.  תחובר
, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  V.DC24 תחובר למקור אנרגיה  

השטח ולדרישות הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו 
 בנפרד(. 

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי 
 בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן. היפוקסי צבוע

: אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם ותכולת המחיר התיאור
מפורטים לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי 

 בסיס בטון.   
 לשנתיים. שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות 

מ'  20פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל  צינוריות)המחיר כולל: כבלים, או 
 מיחידת הקצה האלחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה: 
עמוד התאורה  יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. בתחתית

 . V.AC220 - V.DC 24.יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 
העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום 

 . התפעול במנהלובהנחיות המחלקה לשירותים הנדסיים 
, )בהתאם LATCH ,V 24 - V12: סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים סולונואיד
תוצרת "בקרה"/"ברמד" או ש"ע, עם אפשרות הפעלה DC    אוAC  היצרן(,   להוראות
 ידנית. 

יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר 
והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן  10מ"מ דרג  8

באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל  ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס, או
 הסולונואידים יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, מעל למתוכנן.
 התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

מותקן על פס   DCאו V24 ,AC: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, אופן המדידה
              מתכת מגולוונת. 

 
 אופני מדידה ותשלום מיוחדים לעבודות פיתוח, השקיה וגינון:

 
 כללי: 

מחירי היחידה של הקבלן כוללים את כל האמור במפרט, בתוכניות ובפרטים. יצויין 
במפורש שמחירי היחידה של ריצופים למיניהם בשבילים או בחניות או אספלט בחניות 

ובי שהוא בפרטים. ביתר הסעיפים אינם כוללים את המצעים המפורטים בכל ע
 השונים, מחירי היחידה כוללים את המצעים, את הידוקם, הכל לפי הפרט הרלוונטי. 

 
סעיף או הערה שמופיע בתוכניות ובמפרט ואינו מופיע בנפרד בכתב הכמויות רואים 

אותו כלול בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל טענות 
 ין זה. והערות בעני

 
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה זה 

על כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות 
הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי 
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הנקוב בכתב הכמויות או כעילה כלשהוא, לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי המחיר 
 לתשלום מכל סוג שהוא. 

 
מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה. העבודות תשולמנה לפי מחירי 
 היחידה המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה ותימדדנה בגמר הביצוע.

 
 יחידה המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות. 

 
י המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים יהוו השלמה או אופנ

גינון והשקיה  41פיתוח האתר, פרק  40תיקונים לגבי האמור במפרט הבין משרדי פרק 
 סלילת כבישים ורחבות. 51ופרק 

 
יצויין במפורש שמחיר הברזל באלמנטים השונים כלול במחירי היחידה המוגשים 

מחיר היחידה של הקבלן ככולל את כל ההוצאות הישירות  בהצעה זו, ורואים את
והעקיפות בקשר לכך. לא תשולם כל תוספת מעבר למחירי היחידה המופיעים בהצעת 

 הקבלן.
 
עב' התחזוקה, ההשקיה והניקיון שלעיל כלולות במחירי סעיפי הגינון וההשקיה ולא  

 תשולם כל תוספת מחיר בגין תחזוקה.
 

 י רשימת הכמויות והמחירים יחשבו ככוללים:מחירי היחידה בסעיפ
 

אספקת כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים מוכנים וחומרי עזר )הנכללים 
 בעבודה ושאינם   נכללים  בה( והפחת שלהן.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.
רישות הוצאות בדיקת החומרים והמוצרים על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם לד

 המפרט   הטכני.
ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של עבודות שונות כמפורט בסעיפים השונים של 

 המפרט הטכני.
שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים זמניים 

 וכו.
סתם    הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד המכונות וכלי עבודה למקום העבודה, העמ

 ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.
 אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם, וכן שמירת העבודות והמבנה.

המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, בטוח העבודות, מיסי קניה, בולי מכס, 
 וכל יתר המסים מכל סוג שהוא.

 עבודות המדידה והסימון שידרשו.
הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה הוצאותיו  ההוצאות 

 המוקדמות והמקוריות.
 הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.

 רווחי קבלן.
 ניקוי שטח המבנה עם סיום העבודות לשביעות רצון המפקח.

 
 
 

  זריעהו ילהשת - עבודות גינון
 ליכל
 יויהלשיטות השתילה והזריעה הנהוגות בגננות נוי.  כל עבודות השתילה ה מתייחס ז נהשמ קפר
 .םבהתוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו ה פיל 
את זיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה ו/או הזריעה. על הקבלן לספק  ל ראיחא בלןהק 
 .פקחמהצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם יידרש לכך ע"י ה
 

 אגרונום מלווה
 בהתאם להנחיות מחלקת שפ"ע בעיריית אשקלון, דרוש ליווי אגרונומי לטיפול בעצים קיימים, 

בחירת העצים במשתלה, עיצוב העצים במשתלה וקליטת בחירת מיקום עבור עצים להעתקה, 
 העצים בשטח.
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 וזה זה/חרזכמלזמנת ואבטחת השתילים ה הלנו

לאישור את רשימת  קבלן למפקחה ישגי  ים בחוזה עם הקבלן,בהתאם לזמנים הכתוב  .1
דרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות ה מחיםהצ
 .דרשהנחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה א ערותוה
" שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים   -האלכ עוניםטיאם יהיו  -יעוניו של הקבלן ט יסוסב.ל2
ביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים ש תובתתכילומי צ מונהלמגיש הקבלן  " ישגהלה

קבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים ה ייןצי שתלותבמ לכלשאינם מצויים 
 זה.בו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד ש וקדםהמוהתאריך 

  ע"יכרז/חוזה זה כפי שיאושר מ בודותלעספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים א עדימו.3
 . פקחמה
 ומדן בלבד.                                                                 א נןהימצויינות במסמכי מכרז/חוזה ה מויותכ. ה4
י גדלי השטחים בפועל פ-עלצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  ה מנתזה ניפל

קבלן בגין שינויים בכמויות בין ה דמצתאם לכך. לא תתקבל כל תביעה הולהתאים את הכמויות ב
 .תרבאנדרשות בפועל ה מויותהכהאומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין  

  
 
 
 קדמותומ ישותדר
 תילהשה עמצ
 .הכנת השטח כמפורטעבודות  מרשתילה והזריעה יבוצעו רק בגה ודותבעכל בור בפרק ב כנההה
 

 קערק יקותבד                 
 בצע יש לקרקע )קיימת או מובאת לאתר( וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(,  ה גוס ביעתלק                 
 "י מחלקת גנים בעיריה. בדיקת הקרקע ע אושרתומל ידי מעבדה מוסמכת ע קרקע בדיקת                 
ס"מ   0-30תיעשה ע"פ ההנחיות הבאות: הדגימה תלקח ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של                  

דגימות  באופן מיצג ויעורבבו היטב למדגם  20ובעזרת מקדח תקני. מחלקה אחת ילקחו לפחות 
אחד ממנו תלקח דוגמא של ק"ג. הבדיקות הנדרשות הן: אנליזה מכנית ,מבנה כימי, רמת יסודות 

(. שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת, יעשה על E.C, מליחות )PH, זרחן ואשלגן(, הזנה )חנקן
סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. התשלום עבור בדיקות אלה 
יהיה כלול במחיר הקרקע והכנתה לשתילה. כאשר עבודת הגינון אינה כוללת הכנת קרקע לשתילה 

 קרקע כלול במחיר עבודות השתילה.יהיה התשלום לבדיקות 
    

  
אישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה ל ףסה ותמר
 ם ניתן אישור ע"י איש המעבדה או המפקח(א א:) אלהלןשל

 כיםרע ידותחי דקבנ רםוג ס"דמ
 רשיםדנ

 רותהע

   15ד ע % לילכ ריג 1
2 PH   8-5   
 ליכותומ 3

 (EC) מליתשח
   3ד ע '/מוסציסימיד

4 SAR ותר נמוך ,כן ייטבי ערךהש לככ 8ד ע סידן + מגנזיוםל רןתנ סחי 
 יטתשב חןרז 5

 ולסןא
 8-מ"ג/ ק"ג יש לדשן ב  15-מ וכהמנ מהבר 100-15 /ק"גגמ"

 1ק"ג סופרפוספט או שווה ערך לכל 
 רחסמ"ג/ק"ג 

 יצוימב לגןשא 6
 ידן כלוריס

  10 -ה ממוכרמה נה שרכא 10 חותפל /ליטר גמ"
ק"ג אשלגן כלורי  15 -/ל, יש לדשן ב גמ"
 רחסמ"ג /ל'  1לכל 

 קתינח קןנח 8
N-NO3 

 1מ"ג /ק"ג יש לדשן ב 15-מ מוכהנה מהבר 10 חותפל / ק"ג גמ"
 .ריםחסמ"ג /ק"ג  2ק"ג צרוף לד' לכל  

  
 ת קרקע  ותוספ           
 , למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז אפשרי ורצוי לגדל את צמחי הגן בקרקע מקומית          
 וקרקעות שוליות. אין לשתול באדמה כזו או להביא אדמה שמקורה בקרקעות אטומות. אם           
 הקבלן ניתקל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח ולהמשיך           
 לפעול רק על פי הנחיותיו.          

 תוספת קרקע תתבצע רק לאחר סקר קרקע לפי דרישות מפורטות בתוכניות או במפרט מיוחד           
 ופירוט מקור הקרקע המובאת, תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה. כל הבאת קרקע טעונה           
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 ומה אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה . יש להביא אדמה הד          
בהרכבה לקרקע המקומית. את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע. האדמה           

 שתובא 
שנתיים ופגעים )מחלות, -ס"מ(, פסולת, עשבים רב 3תהיה נקיה מאבנים  ) מעל גודל של           

 מזיקים, 
 נמטודות( ותעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל          

            
 ישוןודרקע, זיבול ק פורשי           

 החלפת קרקע, תוספת מינרלים, שטיפות קרקע, הנחת נקזים וכו', תיעשה על פי הנחיות           
 העלו כי יש   41.2.5המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. אם בדיקות הקרקע כמפורט לעיל בסעיף            
 המפקח יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד, כדי לשפר את צורך בשיפור הקרקע ו/או לפי הוראות            
 המבנה הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות הזנה.            
 פיעו הנתונים כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה ויפורטו בטבלה בה יו           
  .שטח, מועד פיזור, אופן פיזור מות החומר ליחידת, כידולהגהבאים: סוג ושם החומר, סוג            
 המפקח י אמר אחרת בהוראות היצרן ו/או ע"א נל םאו –לא נעשתה בדיקת קרקע ש רהקמ לכב           
 טבלה שלהלן:ב מותהכו/או במפרט מיוחד, יינתנו תוספות על פי            

 
 ונםדל ותכמ       ומרהח             

 ק"מ 20             מפוסטוק         
 ג"ק 120             פרפוספטוס –רחני ז ןשד         
 ג"ק 80       לוריכ לגןשא –שלגני א ןשד         

  
זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה רק עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מיוחד. 

ובור השתילה כמצוין  ככלל, במקרה של נטיעת עצים ושיחים תהיה כמות הזיבול והדישון לפי סוג
 במפרט המיוחד, והיא תינתן בבור השתילה בלבד, אלא אם נכתב אחרת במפרט המיוחד.

 ס"מ. 20לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק 
שעות ממועד הפיזור. ההצנעה תעשה ע"י מתחחת או  48על הקבלן להצניע את הקומפוסט תוך 

 ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'.מחרשת אתים או 
 שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש. 48קומפוסט שלא יוצנע תוך 

 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים וכו', עליו להציג אישור לטיבו 
 . ותכולתו וכן  תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו

 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה  801על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן 
 המעידה על מקורו ותכונותיו.

 
 טיעהנה איתנ 

התבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה ל יבתיח טיעההנ
ם . אין לשתול צמחים רגישימהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקותב געיפלא 
תקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה ב ורלק
 מ"ק אדמה.  2.5סביב כל עץ כולל במדרכות יהיה לפחות  פיקוח.ה יומןוב
 
 
 

 נטיעה או העתקה של עצים 
 5האדמה, הינו לכל הפחות ס"מ מעל פני  20הגדרה: עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה 

מ' עד  1.80ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות  , או בהתאם להגדרת המיכלס"מ
 להתפצלות הראשונה של הבדים. עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:

עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא גוש 
 עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש. אדמה(.

 
 העתקה, הובלה ושתילה

העתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות מירבית ה בילש לבכ       
 לא יגרם כל נזק לסביבה.ש אופןוב
הפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או לא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה וש קפידהליש 
 ידהבמא ינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע ל קום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדין.. מבליםמכ
 עלולה לסכן את סיכויי קליטתו.ה
עץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ ה צאתוה רםבט

בטרם השתילה  41.4.5.3פקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף ו לפי הוראות המא/והתוכניות 
 רוויה.ל ורותהביושקו 
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שהיה במקומו הקודם. התמיכה  הקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובהש לי תילהבש
הנחת ל ושהגדהלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה ל פורטכמתבוצע 
 הקרקע.

 עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה והשתילה,ל ש וצאההה תבע
ן להשתמש בחוט ניילון )או כל חומר סינתטי ישירת הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"ב( אשל קמקרה ב

צורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע ( לראח
 שתילה.ה חרלא
ש גוגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם ור בב כיןהלש י

 ו שתילת חשופי שורש כמפורט להלן.א מהאד
 סמוכות לכל עץ כמפורט במפרט הכללי לגינון. 3יש לחבר 

 
 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה

 .או בהתאם לחוזה מיום הנטיעה חודשים 12הקבלן אחראי לטיפול בעץ למשך 
כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הטיפול 

 הפעולות הדרושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.
החודשים יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בעץ  12עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך 

 12בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת של יחויב לן הקב .אחר מאותו סוג ומאותו גודל
 חודשים.

 
 מחיר ותשלום 

וכל כלי  כלים: טרקטורים, משאיות מנוף  לרבות ,המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה
וכו'.  , חומרי הדברה, משחות גיזום. חומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץהובלה או כל ציוד אחר
 ות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת מוליכה וצנרת טפטוף.ציוד השקיה: התחבר

חודש.עלות חיבור  12מחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של הכולל כבילת העץ. 
.עלות צריכת המים, עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית, תחול על הקבלןהמים תחול על 

ק את העצים בתקופת האחריות, עלות צריכת המים תחול הקבלן. במידה והרשות מקומית תתחז
 על הרשות מקומית מרגע קבלת העצים לאחזקתה.

 
 

 שתילים
 אספקת שתילים   

הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרו  ובמפרט 
ק, ללא עשביה חד/רב המיוחד. בנוסף, השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים: זיהוי מדויי

שנתית, מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב( ונקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(. 
 גודל המיכל ע"פ הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה

עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם, 
פי הנדרש באזור ובעונהבמידת הצורך: הצמחים יושקו ל  

   
 סימון מקום השתילים

סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע 
הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי על כל מקרה בו . יש להקפיד על שתילה בסגול. השתילה

נראים לעין ויימנע משתילה עד  מסומנת שתילה ע"פ תוכניות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית
לאישור המפקח. כמו  כן  יודיע הקבלן  למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע 

.השתילה עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח  
בור ייחפר –ים בדקר ל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלכ                                          

שיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסהבגודל   
כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוכן כל בור בנפרד )למעט 

פח בית יותר מנ %30 -דברת עשבים( נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול בה
 השורשים

.שתילה בגוש אדמה או במצע מתוך כלי, ולמעט עצים גדולים כמפורט  
הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש. שורשים                                          

ייגזמו במזמרה  חדה.לאחר מכן תבדק תקינות מערכת השורשים  החורגים מן הגוש בודדים
דישון בהתאם למפרט הבין  שתיל יונח בבור תוך הוספתה בזהירות. צורך הם ייושרוובמידת ה

לרווייה באופן שצוואר  בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן השקייהמשרדי, הוספת קרקע 
     השורש יהיה מעל פני הקרקע.

       
 מרבדי דשא

המיוחד ונקיים מערוב בזני  מרבדי דשא יכללו רק את מין וזן הדשא הנדרש בתכניות או במפרט
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 דשא אחרים, אלא אם נדרש הדבר במפרט המיוחד.
מרבדי הדשא יבואו מגידול על קרקע קלה בלבד. מקור המרבדים יאושר מראש ע"י המפקח. 

 מרבדים יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד.
ומם המתוכנן באותו הובלת המרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאתם מן המשתלה והם יונחו במק

שעות ממועד ניתוקם במשתלה. תוך שמירה על לחות המרבדים והקרקע  24 -היום ולא יאוחר מ
 בעת ההובלה, ההנחה ולאחריה.

שבועות לפני המועד המתוכנן להנחת המרבדים.  5הכנת השטח לפני הנחת המרבדים, תחל לפחות 
צרן הדשא, יבצע הקבלן את העבודה במקרה של סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות י

 ע"פ הוראות היצרן ללא שינוי במחיר העבודה.
 

 הכנת הקרקע לקראת שתילה של מרבדי דשא
 תיעשה ע"פ סעיף הכנת הקרקע לשתילה תוך הקפדה על הפעולות הבאות )לפי הסדר(:

 השקיית השטח להנבטת עשבים רעים. .1
 הדברת עשבים רעים. .2

 עיבוד הקרקע ויישורה. .3

הקומפוסט והדשן בשילוב חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הוראות היצרן(  פיזור .4
 והצנעתם.

השקיית הנחתה. לאחר יישור הקרקע והשקיית הנחתה יש לפזר חומרי הדברה נגד מזיקי  .5
 קרקע שיאושרו ע"י המפקח.

 
 הנחת מרבדי הדשא

ואין בו שקעים וטרם  אין להתחיל בהנחת המרבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר כהלכה
 הותקנה בו מערכת השקיה.

מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע תוך הידוק לפי הגבהים המתוכננים והבטחת מגע בין 
הקרקע למרבדים. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. חריצים או רווחים קטנים בין 

 המרבדים יש למלא בקרקע או בחול.
דק היטב את המרבדים לקרקע בעזרת מעגלה או חבית מלאה חלקית במים בגמר ההנחה יש לה

וכיו"ב. מיד לאחר ההידוק של המרבדים יש לפזר חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הנחיות 
מ"ק לדונם באופן שהקרקע מתחת למרבדים  15-10היצרן( ולהשקות השקיית רוויה בכמות של 

 תורטב היטב.
 

 יטה של המדשאהטיפולים בתקופת הקל
 15 -פעמים ביום כ 3-2במהלך השבועיים הראשונים לאחר ההנחה יש להשקות את המרבדים 

ההשקיה תינתן רק בשעות שיש שמש  –השקיות ביום  4 –דקות כל השקיה. בקרקעות קלות 
ישירה על הדשא. לאחר השתרשות המרבדים )החל מהשבוע השלישי בערך( יש לעבור להשקיה 

מש ישירה( במשך שבוע ולאחר מכן לעבור להשקיות בתדירות נמוכה יותר, לפי פעם ביום )בש
הוראות יצרן הדשא ולפי סוג הקרקע המקומית. לפי הצורך, על פי המלצות היצרן ולפי סוג 

 מדריכה על דשא רטוב. עהדשא, יש להתחיל בכיסוח הדשא. יש להימנ
 

 מגבילי שורשים.
 כיב מגביל שורשיםבכל העצים שמיועדים למדרכות יש להר

 " או ש"ע מאושר ע"י המפקח.   Rootcontrolהיריעה תהיה עשויה מפוליפרופילן אפור, מסוג  " 
.  DIN 4062לא ארוגה, מצופה ובעלת עמידות מלאה לחדירת שורשים לפי התקן  –היריעה 

 ה.היריעה תהיה עמידה בפני דשנים, רטיבות, חומצות, מיקרואורגניזם ואינה מתפרקת באדמ
 

היריעה תוצמד אנכית לדפנות בור השתילה. בכל מקרה אין להתקרב עם היריעה אל הגזע, 
ס"מ. בחיבורי הקצוות,  50קצוות היריעה יהיו חופפים בשיעור של  ס"מ. 60 –במרחק הקטן מ 

ריעה בכל צורה ייוצמד סרט הדבקה דו צדדי מתאים, למניעת רווח בין שולי היריעה. התקנת ה
מדידת אורך היריעה לתשלום תהיה עפ"י  ה על פי תנאי השטח והוראות המפקח.דרש, תהיישת

בתוכניות או לפי הוראת המפקח, כולל אזור החפיפה, )לא תשולם תוספת קוטר הבור המתוכנן 
 עבור החפיפה(

 המחיר כולל כל האמור לעיל לרבות אספקה והתקנה וכל האמצעים הדרושים.
 
 תד למסירה סופיע זוקהחת ודותעב
         לילכ 
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 לליכה פרטבמ   41.5אחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק ה ודותבעכל 
 . 2001הדורה ראשונה מ–עבודות בניה ל
גון שתילה כ גינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות,ה זוקתחת ודותעב

 לאה של הקבלן.הן מתבצעות במסגרת האחריות המ, ולואיםמיוזריעת 
היה מקצה המסעה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום י בודהעה וםחת
 (.AS  MADE"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )ע יקבעשי
שתילה זריעה ומערכת השקיה כולל ל מחירי היחידהב ולכלחזוקה לפי סעיף זה ת ורבע שלוםהת
 .יהבור צריכת מים להשקע לוםתש
  

 קיההשאחזקת מערכות ו פולטי
 עלתוהפהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא ב ערכותבמ
כל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה ו קיהשהה רכתמע
 .אשונההר
 ת הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו א דוקבין בלקה
כר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה א תו. לקוןית ורשיםדה

נותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך קיבודתו, לתחזוקתה ותע קופתבתאחראי, 
    דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות  ילוי התקלה, נזילות,ג עתמששעות  12
  מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  ים חזקה, יש לתקןמ ריצתבפהכרוכות  
 על ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו יםגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשפ רכתעמ קילח .קלההת 
  ו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם יל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יה. כבלןהקשבון ח 
 ם לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל ת אישור המפקח. האביזרים הדרושיא בלויקתקן  
     דרש.נ טרקו 
על הציוד והאביזרים  רהחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמיא ראיחא בלןקה 

  מפני 
 כיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר ו חתההשגניבה  

 מערכת.ל קנזלמניעת 
  י תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות ל פע שקהוי טחהש

 וך תשומת לב מרבית , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב שקיהלההמותרות 
 ות וההוראות של נציבות המים נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי בלןהקלחיסכון במים, 

 נוגעות בדבר.ה שויותהרושאר 
  הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע

 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחקבלן מחשבונו  המפקח, יקוזז
 

 תחזוקה בתשלום
ובהתאם  תחזוקה בתשלום תתבצע ממועד המסירה הסופית ולפרק זמן שייקבע במסמכי החוזה

 .לנהלי משהב"ש
 

 לואים ותחזוקתםשתילת מי
 הקבלן ייטע עצים וישתול שיחים בני שיח, פרחים רב שנתיים ועונתיים בשתילת מילואים לפי 

 הוראות המפקח.  
 הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לקליטה והתפתחות של שתילת מילואים כמו לגבי שתילה 

 חדשה כמפורט, עד לתום תקופת התחזוקה בתשלום. 
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 ומדרכות שיםכבי סלילת – 51 פרק

 
 עבודות הכנה ופירוק - 51.1פרק 

 במפרט הכללי. 51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  01.00.

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח כולל ביצוע של  

חפירות גישוש ככל שנדרש לצורך ביצוע העבודה ללא פגיעות במערכות קיימות, 

בתכניות בין אם היו ידועים למזמין ובין אם לאו. כל אפילו אם אינם מסומנים 

נזק שייגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן, יהיה על אחריותו ויתוקן 

על חשבונו. לא תשולם לקבלן כל תוספת ולא תוכר כל תביעה בגין הגישוש 

 לגילוי המערכות או בגין כל תיקון של נזק שיגרום הקבלן.

לצורך שימוש חוזר והמחיר כולל את כל ההוצאות  פירוק "זהיר" פירושו 

להובלה, פריקה ואחסנה של החומרים עד לשימוש החוזר. במידה ויהיה שימוש 

חוזר, המחיר כולל השלמת כמויות החומרים במידה ונדרש. אם לא נוצל 

החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת, הוא יישאר רכוש העירייה ויועבר למחסני 

ירייה תמורת אישור קבלה כולל מיון וסידור החומר עפ"י מחלקת המשק של הע

דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן. כל החומרים המפורקים יועברו למחסני 

המשק של העירייה כאשר הם מסודרים וקשורים על גבי משטחים. הקבלן 

יקבל ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן כנדרש 

למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני וימסור את האישור 

 ביצוען ויקבל אישור לתחילת הביצוע.

כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב  

 לפני ואחרי הביצוע המדויק.

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע  

קרקעיים, פירוק -ונות כגון פירוק מבנים, פירוק מתקנים תתעבודות פירוקים ש

מסעות, מדרכות, אבני שפה, גדרות וכל פסולת אחרת, תועמס ותסולק לאתר 

שפיכה מאושר. הרחקה זו לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של 

הסעיפים השונים. כמו כן, האגרות להטמנת הפסולת יהיו על חשבון הקבלן 

עלויות אלה כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים.  –יד  וישולמו על

כמו כן, אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע"י וע"ח הקבלן, כל עלויות אלה כלולות 

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

כל עבודות הפירוקים יימדדו מראש לפני הפירוק, הכמויות יאושרו ע"י המפקח  

דבר לא ייעשה כך, ישולם לקבלן לפי כמויות ויירשמו ביומן העבודה. אם ה

שייקבעו ע"י המפקח וקביעתו של האחרון תהיה סופית ומכרעת. כן כולל 

המחיר של עבודות הפירוקים את החזרת המצב לקדמותו לרבות גדרות, 

צמחיה, השקיה וכדומה. במידה ויידרשו במהלך העבודה גדרות זמניות, יהיה 

תדות ובד יוטה ופירוק בסוף העבודה( כלול מחירן )הספקה, התקנה כולל י

 במחירי העבודה כולה. 
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ס"מ לפחות כולל עקירת כל סוג של צמחיה לרבות  30חישוף השטח לעומק של  01.01.

של המפרט הכללי, ניקוי  51.03.01שיחים מסוג וגודל כלשהוא, כמפורט בסעיף 

יסת החומר גר ח, עירום החומר, עיבודו לצורך התאמה למילוי לרבותהשט

מילוי בשכבות התחתונות באמצעות מגרסה ושימוש בחומר הגרוס לצרכי 

 .בשטחי שצ"פים ו/או בהמשך דרך רבין

 ייעשה כדלקמן: חישוף בתחום רצועת זכות הדרך של כבישים

ייעשה לכל רוחב ועשבים ושכבת העפר העליונה( עצים החישוף )הסרת שיחים  .א

ס"מ  30כבישים המתוכננים לעומק של ה אורך תוואיכל רצועת זכות הדרך ול

עד להגעה לקרקע טבעית נקייה מעשבים, שורשים, פסולת וכל גורם זר. 

 החישוף תקף בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.

בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש  .ב

ורשים ומחומר צורך להעמיק את החישוף עד לקבלת קרקע טבעית נקייה מש

 אורגני.

בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו גבולות זכות  .ג

 הדרך באופן ברור באמצעות מודד מטעם הקבלן.

השיחים ועל הקבלן לבקר באתר, להתרשם מאופי העבודה ומכמויות הצמחייה 

ו ומגודלם, הקשיים והמגבלות הכרוכים בביצוע העבודה ולהגיש את הצעת

בהתאם. התשלום עבור עבודה זאת יהיה אחיד עבור כל השטחים לפי השטח 

בפועל ויחידת התשלום מ"ר. המחיר שינקוב הקבלן יהיה כולל וסופי ולא  נחשףה

ניתן לשינוי מכל סיבה שהיא ויכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה 

 גם אם לא הוזכרו לעיל.

עית לפני העיבוד לאורך כבישים )לא בתחום בדיקות אפיון קרקע טבה ע ר ה : 

 .מגרשים(

לאחר השלמת עבודות החישוף לכל רוחב רצועת זכות הדרך של הכבישים ולפני 

מטר  1.5תחילת עבודות חפירה ו/או מילוי על הקבלן לחפור בורות גישוש לעומק 

מ״א לאורך תוואי הכביש. בקטעי מילוי, הבורות  100במרווחים שלא יעלו על 

פרו במפלס תחתית חישוף ואילו בקטעי חפירה, הבורות ייחפרו במפלס יח

תחתית מבנה מיסעה מתוכנן. ביצוע הבורות כולל ביצוע בדיקות מעבדה יהיה 

קח באתר ובליווי מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת פבאחריות המ

 מעבדות.

 בכל בור תבוצענה בדיקות האפיון כמוצג בטבלה הבאה: 

 ית לפני העיבודעקרקע טבבדיקות אפיון 

 מטרת הבדיקה הערות סוג הבדיקה
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 מטרת הבדיקה הערות סוג הבדיקה

 דרוג על נפות: 

 #3,״#3/4, #4, #10, #40, 200

בדיקות נחוצות לשם מיון 

 AASHTOהחומר בשיטת

מת״י -ו נת"יראו נוהל בדיקה 

 13.100מס׳ 

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול הפלסטיות 

 ואינדקס הפלסטיות

ון בדיקות נחוצות לשם מי

 AASHTOהחומר בשיטת

-ו ת"יPנראו נוהל בדיקה 

 13.100מת״י מס׳ 

רטיבות לפי -מערכת צפיפות

 שיטת בשיטה א׳ או ב׳

Modified Proctor 

לקביעת צפיפות ורטיבות  על כל סוג קרקע

 מיטביות

 

תוצאות הבדיקות ירוכזו ע"י המפקח באתר לפי מספור חתכים בציר הכביש 

המבנה. ניתוח תוצאות הבדיקות יאפשר קביעת תחום  ויועברו לבדיקתו של יועץ

 רטיבויות לעיבוד וצפיפות מינימלית נדרשת.

, הקשיים הפסולתעל הקבלן לבקר באתר, להתרשם מאופי העבודה ומכמויות   

והמגבלות הכרוכים בביצוע העבודה ולהגיש את הצעתו בהתאם. התשלום עבור 

גם את אגרת ויכלול בפועל  ונהפסולת המפעבודה זאת יהיה אחיד עבור כל ה

יהיה לפי הנפח שייקבע כהפרש  התשלום .השפיכה שעליו לשלם באתר השפיכה

. המחיר שינקוב הקבלן יהיה כולל קמ" בין מדידה לפני תחילת הפינוי ובסיומו

וסופי ולא ניתן לשינוי מכל סיבה שהיא ויכלול את כל ההוצאות הכרוכות 

 ו לעיל.בביצוע העבודה גם אם לא הוזכר

הדברה בריסוס קוטל עשבים ומונע נביטה. הביצוע בפועל ייעשה ע"י קבלן  01.02.

 80%המורשה לעבודה זו מטעם משרד החקלאות בחומר "הייוור" המכיל 

מ"ק מים/דונם. המחיר כולל  100-80ק"ג/דונם( עם השקייה של  2.5"ברומסיל" )

כמפורט בסעיפים את כל החומרים, המים וכל העבודות וסדרי העבודה, 

של המפרט  41.02.05וחיטוי קרקע כמפורט בסעיף  41.02.04.04עד  41.02.04.00

 הכללי. התשלום לפי השטח במ"ר.

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן  01.03.

פירוק של כביש ו/או מדרכה מאספלט לכל עובי השכבות האספלטיות. החומר 

לעיל. העבודה כוללת את  1.00יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף.המפורק 

ניסור האספלט בגבולות הפירוק, פירוק השכבות האספלטיות )ללא התייחסות 

לעוביין( וסילוק הפסולת. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר והמחיר כולל 

 את כל האמור לעיל.
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ם יורה המפקח, יבצע הקבלן במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליה 01.04.

פירוק אבני שפה קיימות או חגורות בטון מכל סוג שהוא כולל פירוק היסודות 

במפרט הכללי. החומר המפורק יסולק מאתר  של 51.03.04כמפורט בסעיף 

העבודה והבורות שנוצרו מפירוק אבני שפה ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה 

י האורך במטר והתשלום יכלול את כל מלאה. המדידה לעבודה זו תהיה לפ

 האמור לעיל.

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן  01.05.

העבודה כוללת את פירוק  האבנים, סידור האבנים פירוק של מדרכה מרוצפת. 

שפורקו, יישור השטח, הספקה של מצע סוג א' וחול לפי הצורך, הספקה של 

לבות מן הסוג של האבנים שפורקו במקום האבנים שנשברו או ניזוקו אבנים משת

 01.00יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף. וריצוף מחדש עם סילוק הפסולת

לעיל. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר והמחיר כולל את כל האמור 

 לעיל.

הקבלן  במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע 01.06.

או שני עמודים פירוק "זהיר" של תמרורים או שלטים המותקנים על עמוד אחד 

כולל פירוק היסוד, העברת החומר מאתר העבודה למחסני העירייה או סילוקו 

למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ומילוי הבורות שנוצרו בחומר מילוי 

 .ר או שלטשל תמרו שיהודק בבקרה מלאה. התשלום לפי "יחידה"

 

על פי המסומן בתכניות ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה, הגבהה  01.07.

או הנמכה, של פני מכסים שונים עד לרומים המתוכננים. לתשומת לב הקבלן גובה 

ס"מ. )גובה הצווארון מוגדר  40 -הצווארון בשוחה המותאמת לא יהיה גדול מ

גובה החוליה העליונה(. בהתאמת גובה לשוחות כהפרש הגובה בין פני המכסה לבין 

ס"מ מפני  20 -מים לא יבוצע צווארון. גובה פני התקרה בכל מקרה, יהיה נמוך ב

השטח המתוכננים )אספלט או ריצוף(. בכל מקרה שניתן להשתמש באלמנטים 

 טרומיים, יחויב הקבלן להשתמש בהם. ביצוע כל העבודות יתואם עם המפקח.

 ה יבוצעו על פי המקרים וההנחיות המפורטים להלן:עבודות ההתאמ 

הנמכת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  .א

 הקיימים, שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.

הנמכת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת  .ב

 ת תקרה חדשה טרומית.התקרה ודופן השוחה, הספקה והנח

הגבהת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  .ג

ס"מ(, הנחת  33הקיימים, הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מינימלי של 

 התקרה שפורקה.

הגבהת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת  .ד

כדי שמירה על פלדת הזיון במידה וקיימת, הגבהת הבטון בתקרה ובדפנות תוך 
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התא ע"י יציקה תוך כדי חיבור מוטות הזיון החדשים אל הישנים, הספקה והנחת 

 תקרה טרומית.

הנמכת שוחה טרומית מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  .ה

 הקיימים, שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.

ה מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת הנמכת שוחה יצוק .ו

הבטון בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על פלדת הזיון במידה וקיימת, יציקת 

 תקרה חדשה.

הגבהת שוחה טרומית מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  .ז

(, הנחת ס"מ 33הקיימים, הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מינימלי של 

 התקרה שפורקה.

הגבהת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיימת,  .ח

שבירת הבטון בתקרה והדופן תוך כדי שמירה על פלדת הזיון הקיימת, יציקת דופן 

מ'. מעל גובה זה תכלול העבודה  1.7ותקרה חדשים בהשלמה לגובה שוחה נטו של 

מ' )במקרה של הגבהה בחוליות לגובה  1.0קוטר הספקה והנחת חוליות טרומיות ב

מ'(. בכל המקרים הנ"ל על הקבלן לפרק פירוק "זהיר" את המכסה  2.75מעל 

הקיים ולהעבירו למחסני העירייה. על הקבלן להמציא למפקח אישור של מחסנאי 

 העירייה על קבלת המכסים.

המתואר ללא קשר  התשלום בגין ביצוע ההתאמה הינו קומפלט לפי "יחידה" על פי 

 למידת ההגבהה או ההנמכה ולקוטר השוחה.

 התשלום עבור המכסים יהיה בנפרד, על פי הסעיפים הרלוונטיים. 

 

יהיה  CLSM -בתעלות, בחללים וכיו"ב. ה CLSMיציקה שכבה של בטון מסוג  01.08.
 PSI 135( ובעל חוזק מכסימלי של MPA 0.7) PSI 90בעל חוזק מינימלי של 

(MPA 1.0 לפי )C39 ASTM  לנטי וויווימים מהיציקה )חוזק אק 28לאחר
תערובת בעלת סומך אשר  CLSM -למצעים מהודקים(. תכן התערובת של ה

תבטיח זרימה בעת ביצוע היציקה ואשר לא תחייב אמצעים ידניים להזזת 
מ"מ לפחות.  180הטרי יהיה בדרגת סומך של   CLSM -התערובת למקומה. ה

ס"מ. הצפיפות המתקבלת  21 -קה בשולחן שירוע. הקוטר לא יפחת מלחילופין בדי
(. התשלום יהיה MOD.AASHTOמהצפיפות המכסימלית ) 98%תהיה לפחות 

 .CLSMמילוי  לפי מ"ק

 

 קרצוף שטחי אספלט קיימים לעומקים לפי התכניות וכתב הכמויות. הקרצוף 01.09.

שרים ע"י המפקח מראש ייעשה במכשירים מתאימים המאוס"מ  2לעומק של עד 

של המפרט הכללי. העבודה לפי סעיף זה כוללת גם  51.60.04וכמפורט בסעיף 

טיאטוא של שטחי אספלט קיימים לאחר ביצוע קרצוף כהכנה לקבלת ריבוד עם 

לעיל. הקבלן אחראי לשמירה  01.00סילוק הפסולת מאתר העבודה כאמור בסעיף.

וע הריבוד. לא תשולם תוספת כלשהיא על על נקיון פני האספלט המקורצף עד לביצ
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טיאטוא נוסף אם נדרש ע"י המפקח לפני הריבוד. המדידה לתשלום תהיה לפי 

 השטח במ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 

 עבודות עפר - 51.2פרק 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע  02.00.

קרקעיים בין אם -פשרות להימצאותם של קוים תתוהאתר כפי שהם, כולל א

סומנו בתכניות ובין אם לאו ובין אם היו ידועים למזמין העבודה ובין אם לאו. 

לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשתה באמצעות כלים 

מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת 

יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. ידיים, 

 לתשומת לב הקבלן:

לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתחום האתר( כגון,  

בניינים, קירות תומכים קיימים, גדרות וכד', לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת 

ות יציבותם. החפירה למפלסים הנדרשים לצורך ביצוע התכנית, מחשש להתערער

באזורים אלו תיעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים. במסגרת 

כניסות זמניות להולכי רגל  –ללא תשלום נוסף  –העבודות בפרק זה יבצע הקבלן 

ולרכב ממצע סוג א' או משטחים זמניים מחומרים אחרים לרבות אחזקתם 

תום העבודה כולל כל עבודות במצב תקין במשך כל מהמך העבודה וסילוקם ב

 העפר הדרושות, במפלסים ובשיפועים לפי הוראת המפקח.

הכמות תחושב בהתאם להפרש בין המדידה שנעשתה טרם עבודות  –עבודות עפר 

החלטת המזמין המפורט להלן ולהעפר ובין המפלס המתוכנן לגובה השתית עפ"י 

 והמפקח:

פה האחרונה ע"י מודד תימסר לקבלן מפת מצב קיים שבוצעה בתקו (1

 מודד מטעם הקבלן.הקבלן ומטעם המזמין שתיבדק ותיחתם ע"י 

במפרט הכללי כולל העברת העפר  51.04החפירה/חציבה תבוצע כמפורט בפרק  02.01.

מחיר החפירה/חציבה כולל פירוק לכל עובי המבנה של  לשטחי מילוי באתר.

בכל סוג קרקע  /חציבהרה. המחיר מתייחס לביצוע החפימשטחים מסוגים שונים

כולל כל מה שיימצא בתחום החפירה מתחת לפני הקרקע )לא ישולם בנפרד עבור 

ממצאים בתוך החפירה גם אם יש להם איזכור בסעיפים נפרדים של כתב 

הכמויות( ובכל כלי שהוא כפי שדרכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת 

המחיר כולל את המיון וההפרדה של  .קרקעיים וכו'(-ידיים )ליד מתקנים תת

 החומר כמפורט להלן:
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 חומר מילוי עליון בסוללות כביש

חומר מילוי עליון מיועד לשימוש בסוללות מילוי ממפלס תחתית שכבת מצע סוג 

ס"מ מפני מפלס זה. החומר יעמוד בדרישות האיכות  200א' ועד מפלס מינוס 

 כמפורט בטבלה הבאה:

 מילוי עליון בסוללותדרישות איכות לחומר 

 דרישת איכות בדיקה

 חול טיני מקומי מקור החומר

 11-25% 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 40%מקסימום  גבול נזילות

 10%מקסימום  אינדקס פלסטיות 

 ליבראות. 40מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של 

המת"ק ייקבע על פי דרגת הידוק מינימלית ותחום 

עיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק רטיבויות ל

  2014, מהדורה מרץ 51.04.14, סעיף 51

בתחום   7%מינימום 

 4%רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 

 1.0%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי 

 זווית חיכוך פנימי

הזווית נקבעת בבדיקת גזירה ישירה מנוקזת לאחר 

 ס"מ 30/30ל במידות קונסולידציה בתא גדו

 מעלות 34מינימום 

 

 חומר מילוי תחתון בסוללות כביש  

חומר מילוי תחתון מיועד לשימוש בסוללות מילוי מממפלס תחתית מילוי עליון 

ועד מפלס פני השתית המעובדת לאחר חישוף. החומר יעמוד בדרישות האיכות 

 כמפורט בטבלה הבאה:

 סוללותדרישות איכות לחומר מילוי תחתון ב

 דרישת איכות בדיקה

 חול חרסיתי מקומי מקור החומר

 25-35% 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 40%מקסימום  גבול נזילות

 20%מקסימום  אינדקס פלסטיות 



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 172 - מודע

 

 דרישת איכות בדיקה

ליבראות המת"ק  40מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של 

ייקבע על פי דרגת הידוק מינימלית ותחום רטיבויות לעיבוד 

, 51.04.14, סעיף 51במפרט הבין משרדי, פרק כנדרש 

  2014מהדורה מרץ 

בתחום  7%מינימום 

 רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 

 1%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי

 זווית חיכוך פנימי

הזווית נקבעת בבדיקת גזירה ישירה מנוקזת לאחר 

 ס"מ 30/30קונסולידציה בתא גדול במידות 

 מעלות 31מינימום 

 

 חומר מילוי מאושר להחלפת קרקע

חומר מאושר להחלפת קרקע יהיה חומר מקומי העונה לדרישות איכות של חומר 

 מילוי עליון/תחתון.

 

 בקרת איכות לחומרי מילוי   

מקור חומר המילוי בסוללות כביש הוא חומר מקומי חפור מסוג חול טיני עד חול 

תבוצע  מר המקומי ועירום זמני ולפני הובלה ופיזורלאחר חפירת החוחרסיתי. 

סדרה של בדיקות בקרת איכות. הבדיקות נועדו לבדוק את התאמת החומר 

 המקומי לחומר מילוי עליון ו/או תחתון בסוללות כביש. 

 סט ראשון של כל הבדיקות יבוצע לפני תחילת השימוש בחומר המקומי.

 ורט בטבלה הבאה:תדירות הבדיקות השוטפות לא תפחת מהמפ

 דרישות איכות לחומר מילוי

 תדירות נדרשת סוג בדיקה סוג חומר המילוי מקור החומר

חומר מקומי 
חפור מסוג חול 

חול  -טיני
 חרסיתי

 דרוג על נפות: חומר מילוי עליון

200 ,#40 ,#10 ,#4 ,#
 #3,״3/4

 מ"ק 5000כל 

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול 
קס הפלסטיות ואינד

 הפלסטיות

 מ"ק 5000כל 

 מ"ק 40000כל  מת"ק מעבדתי מלאה

 מ"ק 40000כל  CUגזירה מרחבית מסוג 
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חומר מקומי 
חפור מסוג חול 

חול  -טיני
 חרסיתי

 דרוג על נפות: חומר מילוי תחתון

200 ,#40 ,#10 ,#4 ,#
 #3,״3/4

 מ"ק 5000כל 

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול 
ינדקס הפלסטיות וא

 הפלסטיות

 מ"ק 5000כל 

 מ"ק 40000כל  מת"ק מעבדתי מלאה

 מ"ק 40000כל  CUגזירה מרחבית מסוג 

 

לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת 

כוכים, אבני שפה או כל מטרד אחר. כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור אחסנה 

ביצוע עבודות המילוי בשלבים שונים של העבודה. זמנית של חומר החפירה עד ל

 המדידה לתשלום לפי הנפח במ"ק במקום החפירה.

 

הידוק שטחים )בחפירה, פני קרקע טבעיים או קרקע לאחר חישוף( ייעשה  02.02.

 של המפרט הכללי 51.04.14.01כמפורט בסעיף 

בחפירה ו/או יישור שטחים בתוואי הרחוב )מסעות, איי תנועה ומדרכות(  02.03.

שהוא לרבות מצע, וכד' )בשטח  קרקע מכל סוגחציבה לרבות חפירה בתוך 

מסעה קיימת בלבד ישולם עבור פירוק כביש האספלט על פי סעיף נפרד( או 

של המפרט  51.04כמפורט בסעיף  ס"מ ± 40עד במילוי לפי הצורך בכל גובה 

יר כולל העברת הכללי להבאת השטח עד לגובה פני הצלחת המתוכננים. המח

ס"מ לרבות  20החומר הנחפר אל השטח המיועד למילוי, פיזורו בשכבות של 

של המפרט הכללי ו/או  51.04.14.02הידוקו עד לקבלת צפיפות כמפורט בסעיף 

סילוק עודפי החומר למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או אספקת 

 וכולל לפי השטח במ"ר. התשלום אחיד עפר מטיב מאושר למילוי לפי הצורך.

 

ס"מ )אחרי ההידוק(, לפי  20הידוק מילוי מבוקר בשכבות שלא יעלו בעוביין על  02.04.

של מפרט הכללי. דרגת הצפיפות הנדרשת היא לפי טיב  51.04.14דרישת סעיף 

של המפרט הכללי.  51.04.14.02בסעיף  51.04/05הקרקע כמפורט בטבלה 

 ק במ"ק.התשלום לפי הנפח אחרי ההידו
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 מצעים – 51.3תת פרק 

 כללי 3.000.

במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  51.05תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק  

 והביצוע.

בחציות של קווים תת קרקעיים ימלא הקבלן את שטח החצייה במצע מעל  

המילוי המבוצע במסגרת הקווים או בחומר נברר עד לפני הכביש הקיים ויתחזק 

פני החציות ככל הנדרש לפי החלטות המפקח בכל משך ביצוע העבודות. לפני את 

הסלילה הסופית, יחפור הקבלן את שטח החציות עד למפלס עליו יורה המפקח, 

יהדק את פני החפירה מכל חומר שהוא ויכינם לביצוע גמר הסלילה. לא תשולם 

ודה הנ"ל ככלול לקבלן כל תמורה בגין ביצוע האמור לעיל ורואים את מחיר העב

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 

 הספקת עפר נברר המובא מבחוץ מאתר כלשהו באחריות הקבלן. על חומר 03.01.

, 3)גודל אבן עד " של המפרט הכללי 51.04.09.05המילוי לעמוד בדרישות סעיף 

המחיר כולל את החפירה ו/או  אחוז(. 25לבין  #5 בין 200שיעור עובר נפה 

הפיזור , ציבה הדרושה במקור של החומר, ההעמסה, ההובלה, הפריקההח

העבודה תבוצע אך ורק לפי הוראה מפורשת מאת . וההידוק המבוקר בשכבות

 המדידה לתשלום לפי הנפח אחרי הדחיסה במ"ק.המפקח בכתב ביומן העבודה. 

רט הכללי, של המפ 51.05.02הספקה ופיזור מצע סוג א' לכבישים כמפורט בסעיף  03.02.

בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. המצע יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין 

ס"מ לאחר ההידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת באתר כמפורט  20לא יעלה על 

 של המפרט הכללי. התשלום לפי הנפח אחרי ההידוק במ"ק. 51.05.05.02בסעיף 

כמפורט בסעיף בילי אופניים ו/או לשהספקה ופיזור מצע סוג א' למדרכות  03.03.

של המפרט הכללי, בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. המצע  51.05.02

ס"מ לאחר ההידוק. דרגת  20יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על 

של המפרט הכללי.  51.05.05.02הצפיפות הנדרשת באתר כמפורט בסעיף 

 התשלום לפי הנפח אחרי ההידוק במ"ק.

של המפרט הכללי,  51.06.01.01סוג א' כמפורט בסעיף  ופיזור אגו"מ ההספק 03.04.

יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין  אגו"מבעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. ה

מודגש בזאת שפיזור האגו"מ ייעשה  ס"מ לאחר ההידוק. 15לא יעלה על 

באתר כמפורט  דרגת הצפיפות הנדרשת .ב"פינישר" בלבד ולא בשום אמצעי אחר

 .במ"ק ההידוקשל המפרט הכללי. התשלום לפי הנפח אחרי  51.06.01.05בסעיף 
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 מפרט מיוחד לעבודות תמרור וצביעה

 

 עבודות תמרור וצביעה   40 

 כללי .04.00

 

עבודות התמרור והצביעה יבוצעו על פי המופיע בתוכניות המאושרות  -
 המצורפות בלבד!

וצעו עבודות התמרור והצביעה בהתאם לשלב במקומות בהם תורה התוכנית יב -
 וגבולות הביצוע בתוכניות הכבישים )התכנון הפיסי(.

עבודות תמרורים כולל סוגי וגובה העמודים בהתאם למיקום התמרור בתוכנית  -
וגובהו מעל פני מסעה ו/או מדרכה, וכן עבודות הצביעה על גבי המסעה ואבני 

 של משרד התחבורה.השפה יבוצעו בהתאם לתקנים ולהנחיות 

 

 

 י דרך קבועים על עמודיםאספקת והצבת תמרור .04.01

ולהציב עליהם את  י דרךעל הקבלן לבצע העמדה של עמוד או עמודים לתמרור -

המסומן בתכנית הסדרי התנועה המאושרת ובאישור סוג התמרור  על פי 

 .המפקח

להתאמה  וקבלת אישור הפיקוחהעבודה כוללת: סימון מיקום התמרור  -

מ'  1.0ס"מ לעמוד באורך  70ס"מ בעומק   40, חפירה ליסוד התמרור לתוכנית

מ' מאורך  0.5 -מ' כאשר כ 2.7ס"מ לעמוד באורך  80ס"מ בעומק   50 -ו

ו/או   3הצינור מוחדר לקרקע מפני פיתוח סופיים(, אספקת העמוד בקוטר "

"4  ם, יציקת היסוד מבטון  במ"מ,  מגולווני 4בהתאם לגובהו בעלי עובי דופן- 

, קבלת שלטי התמרור מהיצרן והובלתם לאתר והצבת התמרור על העמוד  20

 בגובה הנדרש. 

 כל העבודה תבוצע כמפורט  לשביעות רצון המפקח. -

המפורטות בחוברת ההנחיות ובלוח התמרורים התמרורים יתאימו לדרישות  -

 .משרד התחבורההעדכני של 

 מדידה ותשלום

כולל סימון מקום ביח' ללא סווג לסוגי התמרורים והעמודים בכתבי הכמויות ימדד 

הנדרש לפי גובה ההצבה על פי  התמרור, יסוד העמוד והצבת התמרור על העמוד

 .הנחיות משרד התחבורה

 סימוני צבע על הכביש      .04.02
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כללו על הקבלן לבצע סימוני צבע בגון לבן, כמסווג בכתבי הכמויות. הסימונים י
 .כיתובים שונים, חיצי הדרכה, קוי הדרכה והפרדה, איי תנועה, מעברי חציה וכו'

 הצבע יהיה בעל תו תקן בלבד.

העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של משרד התחבורה, המפורטת בחוברת 
 הנחיות לאופן ביצוע תמרורים ולשביעות רצון המפקח.

 

 מדידה ותשלום

 ימדד כמסווג בכתבי הכמויות:י

 במ"א קו צביעה נטו. -                       וי הדרכהוק -

במ"ר לפי צביעה מדודה  -   שטחים )אי תנועה ומעברי חציה( -
 .נטו

 ביח' קומפלט. -                   חיצי הדרכה -

 

התשלום יהווה תמורה מלאה לכל החומרים והכלים הדרושים לביצוע מושלם 
 .לשביעות רצון המפקחההנחיות , התוכנית ועל פי הנדרש על פי  של העבודה

 

 

 צביעת אבני שפה  .04.03

 במקומות שתורה התכנית יהיה על הקבלן לצבוע אבני שפה. -

( 511צהוב ) -אדום , ( 818לבן )-אדום ,  (816לבן )-הצביעה תהיה בצבעים שחור  -
בהתאם לסטנדרטים  של משרד התחבורה המפורטים בחוברת ההנחיות  ,

 .אופני הסימון, סוג הצבע, דרישת החזר האור ועוד, כולל ה לעילהאמור

 לפני הצביעה תנוקה האבן המיועדת לצביעה מלכלוך.  -

 

 מדידה ותשלום 

במ"א אבן שפה צבועה ללא סיווג בין גווני הצבעים וכל החומרים והכלים      
 הדרושים לביצוע העבודה.

 
 אספלט עבודות – 52 פרק

 

 אספלט בותשכ – 52.1תת פרק 

 כללי 0010..

במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  51.12תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  

 והביצוע.

בפרויקט ייעשה שימוש בתערובות אספלט שונות אשר יעמדו כולן בדרישות  

המפרט הכללי )הספר הכחול( בהוצאת משרד הבטחון. טיב האגרגטים בהם 

ו/או אגרגט  ט )אגרגט גירי/דולומיטיייעשה שימוש בייצור כל תערובות האספל

. של 51.12.01(, יעמוד בדרישות מאגרגט סוג א' או ב' כמוגדר בסעיף בזלתי

 המפרט הכללי.
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בסעיף  51.12/01דירוג האגרגטים בתערובות לסוגיהן יתאים למצוין בטבלה מס'  

ולגבי שכבות  1.5לגבי תשתית אספלטית בעלת גרגיר מקסימלי " 51.12.01.01

. תכונות התערובת 1/2" -ו 3/4, "1ן אספלט בעלות גרגיר מקסימלי של "בטו

)סוג א'( לכל סוג תערובת. אחוזי הביטומן  51.12.05.04יתאימו למצוין בסעיף 

האופטימאליים ייקבעו בהסתמך על בדיקות מרשל לכל סוג תערובת שתסופק 

. המחיר 51.12.05לאתר, כפי שיוצג למפקח ולא יסטו מהערכים המצוינים בסעיף 

 כולל את ההספקה, ההובלה, הפריקה, הפיזור והכבישה.

על הקבלן לבצע את עבודות האספלט לפני עבודות הריצוף ועליו האחריות  

 לשמירת ניקיון אבני השפה. כל המידות הן לאחר הידוק.

 

 סוג הביטומן לשימוש בתערובות אספלט 0110..

-PG -ו PG-68האספלט יהיה מסוג  הביטומן בו ייעשה שימוש בייצור תערובות 

של המפרט הכללי. על  51.12.06כמפורט בסעיפי תת פרק  PG, לפי תקני 70

הקבלן לצרף תעודות בדיקה של ספק הביטומן המעידות כי הביטומן בו נעשה 

. מכל משלוח PG-70ו/או  PG-68שימוש עומד בדרישות האיכות של הביטומן 

ק"ג  1עביר הקבלן דוגמת ביטומן בכמות של של ביטומן שיגיע למפעל האספלט י

למעבדת הבדיקות בפרויקט. בדיקות ביטומן ייערכו באופן אקראי לחלק 

 מהדגימות שיסופקו על ידי הקבלן.

ינוכה ממחיר האספלט,  PGעל כל חריגה מתכונות הביטומן הנדרשות בתקן  

יטומן מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק הב 5%-שווה ערך כספי ל

 למפעל המייצר.

ינוכה ממחיר  10% -במידה והסטייה בדרישה תהיה גדולה )בערך מוחלט( מ 

מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק  75%-האספלט, שווה ערך כספי ל

הביטומן למפעל המייצר. אין הניכויים גורעים מאחריותו של הקבלן לטיב 

 האספלט שפוזר על ידו באתר.

 וחיבורים ריסוסים – 52.2תת פרק 

 עד 0.8בשיעור )ללא דילול( של  PCEהחומר לריסוס יסוד יהיה תחליב ביטומן  02.01.

של המפרט הכללי.  51.12.08.02ק"ג/מ"ר והביצוע יהיה כמפורט בסעיף  1.2

 המדידה לתשלום תהיה לפי השטח מ"ר.

ורצפת(, המשטח שיש לצפותו בציפוי מאחה )בין אם שכבה חדשה או שכבה מק 02.02.

יטואטא במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק, לכלוך וכל חומר זר. המשטח 

עד  0.30בשיעור של  50%מדולל במים בשיעור  TCEירוסס בתחליב ביטומן 

ק"ג/מ"ר כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות והביצוע יהיה כמפורט בסעיף  0.50

 במ"ר. של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח 51.12.08.02
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בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים, יש לנסר את האספלט  02.03.

ס"מ, ניסור  5הקיים במכשיר מתאים בקו ישר ולבצע מדרוג בניסור/קרצוף כל 

מ' מרחק אופקי לרבות ביצוע "שן"  0.5או קרצוף, לעומק יש לתת "פאזה" של 

ספלט הישן ולמרחן לפי הפרט, לנקות את התפר, לחמם את פני שכבות הא

בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש להבטחת הדבקות 

 נאותה.

 פרט להמחשה )לא בקנ"מ(: 

 

 

 

 

 במטר.לפי האורך המדידה לתשלום תהיה  

 סידור חיבור בין אבן שפה חדשה לכביש קיים, כולל ניסור האספלט הקיים לכל 02.04.

ושר מראש ע"י המהנדס והמפקח חפירה של עוביו לפי קו ישר בכלי מתאים המא

תעלה מתאימה במקום המיועד להנחת אבני השפה לאחר ניסור האספלט ומילוי 

המרווח הנותר בין האספלט המנוסר לבין אבני השפה לאחר הנחתן בבטון נוזלי 

 התשלום לפי האורך במטר. לכל עומק המבנה.

 קולחים קווי, תיעול, ביוב, מים בודותע - 57פרק 
 

 העבודה תאור  00.01

 .באשקלון אגמים מזרח העבודה מתייחסת לפיתוח מתחם ה
 העבודה כוללת הנחת תשתיות למי שתייה וביוב.

משרדי )קווי מים וביוב(, -שבמפרט הכללי הבין 57כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרק 
 ובהתאם למתואר במפרט מיוחד זה, כתב הכמויות, התכניות  ועפ"י הוראות המפקח.

 
 תוכניותהסכם, קבלת מידע, הצגת  ימסמכ  00.02

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי ההסכם, לרבות מערכת התוכניות, ובכל מקרה שימצא 
סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות 

במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע 
 ה.  העבוד

 
 זהירות אמצעי  00.03

 קרקעיות-תת לתשתיות תעלות ומילוי חפירה 00.3.1

 ליכל
 והחזרת הידוק, כבישה, מילוי, חציבה, חפירה, ופירוק הכנה עבודות ביצוע תוך

 פגיעה למניעת הדרושים הבטיחות אמצעי בכל לאחוז הקבלן על, לקדמותו השטח
-בא ושל הקבלן לש זיהוי ושלטי אזהרה שלטי להציב, לגדר כלומר, וברכוש בנפש
 המשטרה לדרישות בהתאם בור או חפירה כל כחוק להאיר, העבודה באתרכוחו 

 שמירה ולהציב רגל להולכי בטוחים מעברים להבטיח, המקומיות והרשויות
 .מתאימה

 מצע

 ס"מ 5 אספלט

 ס"מ 50



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 179 - מודע

 

, מגן כובע, מגן אוזניות, מגן כפפות, בטיחות נעלי כגון אישי מגן ציוד יהיה לעובדים
 מוסמך אישור להם ויהיה שמישים, תקינים יהיו והמכשירים העבודה כלי כל

 .שנדרש במקום
 מחייבות הכנות
 :לוודא הקבלן על, העבודה תחילת לפני
 הבטיחות באמצעי הצטיידות, הבטיחות ונהלי הבטיחותיים ההיבטים הכרת .1

 .הבטיחות פרק לפי המתאימים

 ההכנה עבודות לגבי/המשרד החברה של מפורטות תכניות או הנחיות קיום .2

 .התעלה וחפירת והפירוק

 .המתאימים מהמוסדות ומפות אישורים .3

 ביצוע להתחלת מוחלט איסור חל, דלעיל התנאים מן יותר או אחד התקיים לא אם
 .לממונה לפנות ויש העבודה
 ויציבות תימוך

לפני תחילת החפירה יכין הקבלן במקום העבודה את החומרים הדרושים  -כללי .א

, סולמות גשרים למעבר הולכי רגל, שילוט וכל ציוד לעבודה, כולל גידור, תאורה

 בטיחות וחומרי עזר הנדרשים.

וייתמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון  ידופנוהחפירות  צידי -ותמיכה דיפון .ב

ובהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה, בין אם נציג החברה/המשרד 

 דרש זאת ובין אם לא.

 לחץ את לקבל כדי מספקת במידה חיםוקשי חזקים יהיו והתומכות הלוחות
 .הדיפון של אופקית תזוזה או מפולת ולמנוע הקרקע
, ולתמוך לדפן במקום הקבלן יוכל, זאת מתירים האתר תנאי ואם, לחילופין

"ח דו להנחיות ובהתאם הטבעיים השיפועים לפי החפירות צדי את לעצב
 .זה למסמך המצורף הקרקע

 לביצוע הנחיות בבחינת הן זה במפרט לותהכלו ההוראות -ליציבות אחריות .ג

 החוק מבחינת הקבלן את לפטור כדי בו אין ההוראות מילוי. טוב מקצועי באורח

 עבודות ולבטיחות החפירות ליציבות מלאה באחריות הבלעדי הנושא יהיה והוא

 על, לאתר הסמוכים והדרכים המבנים בטיחות לרבות, באתר המתבצעות העפר

 .מכך המשתמע כל

 וחומרים יודצ  00.04

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש רק בציוד  .א

 במכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המפקח.ו

שורו לא תשתמע מהם אחריות המפקח ביחס לעבודות ישור המפקח לציוד כלשהוא או אי איא
 י הבלעדי לביצוע העבודה.אחראהשהקבלן מבצע. הקבלן הינו 

על ידי  מהודבכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכ .ב

חשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה תשלום נפרד עבור יהקבלן ותמורתם ת

 מרי עזר.וח

שמות היצרנים ו/או שור המפקח את יהספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו להגיש לא .ג

 החומריםשור מקור יהספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין א

 פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על ידו.

יעשו ע"י הקבלן ימהספקת הקבלן  חומריםכל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת  .ד

במחירים לעבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה חשב ככלולה יותמורתם ת

 זכאי לקבלת תשלום בנפרד בגינם.
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כי כל החומרים שהתחייב  מצדוהגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות  .ה

 לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.

איכות  ייסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או שווהאביזרים העיקריים ש .ו

. הספקים/יצרנים יאושרו ע"י "מבע אשקלון מי תאגיד)ש"א( ושווי ערך )ש"ע( לפי אישור 

שור יהמתכנן. מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז/חוזה בעניין זה, תוצרת יצרן אחר מחייבת א

 מ.חטיבת ההנדסה בתאגיד מי אשקלון בע"

 המגיעים החומרים את לאשר ובנוסף, המכרז בזמן הספקים לרשימת אישור לקבל הקבלן על .ז

 .הרכבתם בטרם לשטח

 יהיו, שתייה מי ברשת לשימוש ומיועדים, זו עבודה במסגרת יסופקו אשר והחומרים הציוד כל .ח

 .5452"י ת נושאי

 

 שם האביזרים ספק/יצרן
 רות פלדהצינו "אברות" / "צינורות " או ש"ע וש"א

 פוליאתילן לצנרת אביזרים "אוש"ע ש או"פלסאון" 

 P.V.C צינורות "פלעד" או ש"ע וש"א /"פלסים" 

 ומכסים בקרה תאי "אוש"ע ש או"וולפמן" / "אקרשטיין" 

 TRSמגופי טריז  "רפאל" או ש"ע וש"א

 אוגן, מחבר אוגן, מצמד, זקף ריתוך, מעברי קוטר "קראוס" או ש"ע וש"א

 שסתומי אויר, שסתום אל חוזר .י." או ש"ע וש"א"א.ר

 ניםוואביזרים מגול אורדן או ש"ע וש"א

 קשתות מוכנות "  או ש"ע וש"אאברותדגם "

 1" - 2בקטרים " ברזים "דורות" או ש"ע וש"א

 ברזי שריפה "אוש"ע ש או"כוכב" 
 הקבלן ועל יפסלו "מ,בע אשקלון מי ותאגיד המפקח אישור ללא לאתר יסופקו אשר אביזרים .ט

 .במפרט כנדרש מאושרים אביזרים לאתר ולהביא חשבונו על לפרקם יהיה

 
 התנקזות סידורי 00.15

 
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודתו עלולה לחול בעונת החורף בתקופת הגשמים. עונה 

 בשנה  15/4בכל שנה לבין  1/11בין התאריכים  -זו מוגדרת לשם אינפורמציה בלבד 
 חריה.שלא

לקראת עונת הגשמים יבצע הקבלן סידורי ניקוז, הגנה בפני מי גשם ושטפונות, דיפונים 
 וכדומה, על מנת להגן על עבודותיו ועל שטחי התארגנות שלו, חומרים, ציוד וכו'.

עליו יהיה גם לוודא כי נקט בכל האמצעים כדי להבטיח בכך גם את הגנתם של חלקי המבנה 
 בצעים ונמצאים בשלבי ביצוע שונים.שהושלמו או עדיין מת

 במשך העבודה על כל שלביה חייב הקבלן לדאוג לניקוז המיידי של כל השטחים המתנקזים 
 אל שטח העבודה וממנו.

 הבטחת סידורי ההתנקזות הזמניים לרבות פתיחת תעלות תבוצע על חשבון הקבלן בהתאם 
 ע סידורי הניקוז יתקן הקבלן את להנחיות המפקח במקום. במידה ויגרם נזק עקב אי ביצו

 הנזק על חשבונו.
 יחד עם כך מודגש במפורש, כי הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל הנזקים אשר ייגרמו לו לעצמו 

 ו/או למזמין, ושום תביעות מכל סוג שהוא לא תתקבלנה בעקבותיהם.
 

 (AS MADEתכניות לאחר ביצוע )תכניות   00.23
 

באמצעות המודד הצמוד לעבודה את רומי הצינורות, מיקומם, במהלך העבודה יתעד הקבלן 
רום ומיקום של תשתיות שירות שונות בהם נתקל במהלך עבודתו ומבנים תת קרקעיים 
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אשר מיקומם לא התאים את התוכניות או לא היה ידוע כלל על קיומם. מידע זה יתועד 
 . (AS MADE)ויצורף בתוכניות לאחר ביצוע 

 
לפרק עבודות ביוב  AS MADE)ה זה על הקבלן לספק תכניות עדות )במסגרת מכרז/חוז
 בכתבי הכמויות.

 
 הקבלן יספק על רקע תכניות המתכנן תכניות לאחר ביצוע שיתארו במעודכן את

  2012בצוע המתקן על כל חלקיו, התכניות תהיינה ממוחשבות בתוכנת אוטוקאד  
 ותסופקנה ע"ג דיסק ובאמצעות דוא"ל

 
 על חשבונו לא יאוחר משבוע לפני מסירה מתוכננת של העבודה הקבלן יספק

מערכת תכניות לאחר ביצוע, מסירת כל החומר הנ"ל הנה תנאי לקבלת העבודה  על ידי 
המפקח והיזם. במידה והקבלן לא יבצע האמור בסעיף זה יבוצע הנדרש באמצעות המנהל, 

 התשלומים המגיעים לקבלן.על חשבונו של הקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בכך ינוכו מ
      

 תכניות לאחר ביצוע יוכנו במקביל לבצוע עבודות הקבלן על ידי מודד מוסמך.
 

 כפי    –על הקבלן להכין על חשבונו תכניות המראות את העבודות הגלויות והנסתרות 
 שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(.

 
 תביעות כספיות של הקבלן על שינויים  התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס ל

 בעבודות, אשר לא אושרו על ידי המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל. לא יוכל     
 הקבלן לקבל תעודת גמר בטרם השלים תכניות אלה וקיבל אישור עליהם מהמפקח 

 ומסר לא העתק אחד מהן. 
 

 כל הרשום לעי"ל  יבוצע על חשבון הקבלן.
 

 יסופקו ע"י הקבלן ללא תשלום, הקבלן יספק ללא תשלום בעתמסמכים נוספים ש
 עותקים(: -5מסירת המבנה/ קוים את המסמכים הבאים )ב 
 

כל תכניות העבודה והפרטים שבוצעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י המפקח. )לאחר אישור 
 המתכנן(

 
 כל התכניות של השינויים שיוזמו ע"י הקבלן ואושרו ע"י המפקח. )לאחר אישור

 המתכנן( 
 

דיסק עליו מסומנים תנוחות, חתכים לאורך, ופרטים לאחר ביצוע ובהם מידות, רום  
 תחתית צינור ורום מכסה של כל הקווים.

 
 עבודה במתקני ביוב פעילים 
 

בעבודה במתקני ביוב פעילים )עבודה בשוחות קיימות, התחברות לשוחות או ביבים קיימים 
המתקנים להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי  וכד'(, על הקבלן לבדוק תחילה את

הזהירות וההגנה הדרושים לפי הנחיות משרד העבודה ומשרד הבריאות ובהתאם להוראות 
 הבאות:

 
לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של 

היכנס לשוחת הבקרה אלא אספקת חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין ל
לאחר שהשוחה תאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים 
 ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחת הבקרה, אבל רק לנושאי 

 מסכת גז.
שעות לפני הכניסה לשוחות ולפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, למשך 

 ים הבאים:הכלל
מכסה השוחה שבו עומדים עבוד והמכסים בשתי השוחות  -לעבודה בשוחת בקרה קיימת 

 הסמוכות. סה"כ שלושה מכסים.
 המכסים משני צדי נקודת החיבור. -לחבור אל ביב קיים 
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לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה 
 ה הצורך.מוכן להגיש עזרה במקר

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות  
ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ 

 לשוחה.
 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 
מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך  5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על 

 כל זמן העבודה בשוחה.
הקבלן ידאג לתדרך את העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה בנושא 

 אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
 

 וחפירה עפר עבודות 01
   
 כללי     01.1
 

לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע  פירושו "חפירה" המונח
כל סוגי הציוד, כלים מכניים ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים אך לא יותר  באמצעות

 לבצע פיצוצים.   לקבלן
קידוחי ניסיון, סקר ו/או חקירות קרקע ובדק באופן יסודי  עשהאת הקבלן כאילו  רואים

כל תשלום  יינתןבהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. לא  הצעתואת  את טיב הקרקע וביסס
   .הקרקעבגין חוסר אינפורמציה של תנאי 

של המפרט הכללי.  01-ו 57לפי פרקים  תבוצעתעלות להנחת צינורות ובניית שוחות ה תחפיר
המצורפות תכנית מפרט הכללי ולבהתאם ל יהיופרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים 

  . למכרז זה
דוח בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס הוכן על ידי משרד "אברהם שני ייעוץ הנדסי בע"מ" גדרה 

 .2012באוק'  15מיום  992 –
עבודת החפירה כוללת העברה לשטחי אחסון, מיון, מילוי חוזר בשכבות מהודקות בבקרה, 

רייה, הכל פינוי עודפי עפר/פסולת לאתר מורשה לסילוק, פינוי ופיזור עודפים לצרכי העי
 בהתאם להנחית המפקח באתר.

באחריות הקבלן ובפיקוחו של המפקח לוודא כי לא ייעשה שימוש למילוי חוזר בשכבת 
החרסית ושכבות המילוי המכילות פסולת בניין. עודפי חפירה יפונו לאתר עליו יורה 

 המפקח.
 

 קיימות תשתיות סימון  01.2 
 

קווים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה שחלק מה לעובדהלב הקבלן מופנית  תשומת
 קוויקרקעיים קיימים הכוללים: קווי מים, -תתמתוכננים להנחה לאורך מערכות שירותים 

ועוד. מיקום   הוט, גז"ן, תש -"מקורות", קווי ביוב, קווי ניקוז, קווי טלפון, חשמל, דלק 
ער, חלקי, ואיננו הוא משו בתכניותקרקעיים הקיימים המסומנים -מערכות השירותים התת

כפי שהתקבלו   HT-1361 במספרבסט התכניות, תכנית תשתיות  ב"מצ. מדויקמלא ו/או 
 אישורי לקבל הקבלן ועל מחייבת או סופית זו בתכנית לראות אין. השונים התשתית מספקי
הקבלן לוודא ולאמת את מיקומן  על. לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן מכולן חפירה
, לרבות באמצעות חפירה הקיימיםקרקעיים -מערכות השירותים התת של כל המדויק

 .המדויקבידיים לגילוי, איתור ומדידת מיקומם ורומם 
, סימון של הקווים ואחריותו חשבונו על, מוסמך מודד באמצעות, בשטח לבצע הקבלן על

ראש המתוכננים כולל סימון גבולות מגרשים וחלקות. הסימון יהיה ע"י יתדות ברזל עם 
מורחב שלא יבלטו מפני הכביש ולא יהוו הפרעה לתנועה. כל הפעולות הנ"ל כלולות במחירי 

 היחידה.
קרקעיות -התת התשתיות כל את ויחשוף הקבלן יסמן, כאמור הקווים סימון לאחר

 תכנית גבי על ותועלנה דגלונים"י ע בשטח תסומנה התשתיות. התוואי לאורך הקיימות
 .התוכניות לעדכון למתכנן שתועבר מפורטת מדידה
 הקיימות התשתיות כל לגילוי/או ו הסימון לדיוק הקבלן של אחריותו כי במפורש מודגש
 התגלו/או ו המכרז בתוכניות סומנו"ל הנ התשתיות אם בין. מוחלטת הינה התוואי לאורך
 עדכון כל. שהיא סיבה מכל לקבלן ידועות היו לא אם ובין הקבלן"י ע הסימון במהלך

 במהלך קיימות תשתיות או למתקנים שנגרמו נזקים/או ו חוזרת עבודה/או ו ניותתכ
 איזו מחיר תוספת ללא חשבונו על יבוצעו/או ו יתוקנו, הקבלן של אחריותו על יהיו הביצוע
 .שהיא
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עמידה באחריותו כאמור, יברר הקבלן אצל כל הרשויות את מיקום כל התשתיות  לצורך
, בזק, חב' "הוט", חברת "מקורות", סלקום, פרטנר, עירית הקיימות, כולל: חב' חשמל

 "מ.בע אשקלון מי תאגיד"ז, נתג"ן, תשאשקלון, 
 מפורטת תכנית גבי על הנתונים העלאת, הקיימות והתשתיות התוואי של והסימון החשיפה
 .הביצוע לתחילת מוקדם תנאי הינם המתכנן"י ע התוכניות ועדכון
 או כמתואר המוקדם בשלב התשתיות לגילוי החפירות, ללעי כאמור והמדידות הסימון
 בתוכניות שידרשו והשינויים( הסימון בשלב התגלו שלא תשתיות)של  הביצוע בשלבי

 לסימון הדרוש הזמן משך. בנפרד ישולמו ולא הקבלן של חשבונו על כולם יהיו מכך כתוצאה
 הכוללת הביצוע בתקופת כלול יהיה התוכניות ועדכון הקיימות התשתיות חשיפת, התוואי

 .החוזה של
הקבלן לבדו מוטלת האחריות לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי לשמור על  על

קרקעיים הקיימים, עד השלמת עבודתו. הקבלן -כל מערכות השירותים התת שלשלמותם 
ת נורות, בנייי, בזמן ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצהדרושיםהזהירות  אמצעיינקוט בכל 
החוזר וביצוע החיבורים לקווים הקיימים, כדי לשמור על שלמות ויציבות  והמילויהשוחות 
 הדבר. ויידרשכולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיים במידה  הקיימיםהקווים 
ודא את מקומם וומתקנים קיימים או בהקמה. הקבלן יבדוק וי מבניםעשויים להיות  בשטח

בתכניות ובין שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור  ניםמסומשל כל המבנים, בין שהם 
אישור לחפירה מהגורמים הנוגעים בדבר. איסוף מידע ותאום  לקבלעל שלמותם. על הקבלן 
האחריות וכל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של  וכןעם הגורמים המוסמכים 

ם על הקבלן בלבד והוא לא הקבלן, חלי ישתבוצענה ע" החפירות, כולל דיפון להמתקנים הנ"
 המזמין. י"עיפוצה על כך בנפרד 

במבנים ובמתקנים וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים  פגיעההקבלן להימנע מכל  על
לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן בהקדם ועל  מבליהיום יומיים במקום. 

מים. כל ההוצאות הכרוכות במילוי ידיו למבנים ומתקנים קיי עלחשבונו כל נזק אשר יגרם 
ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  תחשבנההדרישות שפורטו לעיל 
, לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב כןישולם עבורן בנפרד. כמו 
 .לעילמילוי הדרישות שפורטו 

 
 /שוחותהצנרת לתשתיות קרקע החלפת 01.3
 

ידרש, עפ"י החלטת המפקח ואישור המתכנן, יבצע הקבלן החלפת קרקע לתשתית יו במידה
הדרוש או חומר  בשיעורקיימות קרקעות שאינן ניתנות להידוק  םבמקומות בה הצנרת
 אורגני. 

 .הקרקע"ח דו להנחיות בהתאם מתאים בחומרהקרקע תוחלף 
 .הקרקע יועץ להנחיות בהתאם לצפיפות תהודק החפירה תחתית

גר'/מ"ר ויחבר את היריעות  200מסוג לא ארוג  גיאוטכניתחתית התעלה יניח הקבלן בד  לע
 זו לזו ע"י סיכות חיבור.

 כאמור, שקיעה של אפשרות כל בלי הצינור יונח ועליו לצינור כתושבת מצע יונח הבד על
 .הכללי במפרט

ו לתוכה אבני בתקופת החורף תחתית התעלה תהיה בוצית ולא ניתנת להידוק, יוחדר אם
עד להפסקת שקיעת האבן  זו הס"מ עד לייצובה. הקבלן יחזור על פעול 10-15, בקוטר בקלש

 בתוך חומר תחתית המבנה וקבלת אישור המפקח.
 
 ולתאים לצנרת והידוק חוזר מילוי, חפירה 01.4
 

בהתאם למידות, המפלסים והשיפועים  וישולמוהתעלות להנחת הצינורות יחפרו 
תוכניות. דפנות התעלה יבוצע בהתאם לדרישות תקנים ישראלים לחפירות לפי המתוארים ב

, ינקוט והקליטה הבקרה ולתאיסוגי הקרקע ועומק החפירה. בעת ביצוע החפירות לצינורות 
של דיפון התעלות יקבע בשטח  הנושאהקבלן בכל האמצעים למנוע התמוטטות החפירה. 

לוב( כהקרקע ועומק התעלה. מחיר הדיפון )ו/או ע"י המפקח ו/או יועץ קרקע בהתאם לסוגי 
 כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד. 

 כלפי ותתקדם התעלה של הנמוכה בנקודה ותחל 57 פרק להוראות בהתאם תבוצע החפירה
 .מעלה
בצוע התעלה להנחת הצנרת ו/או התאים על הקבלן לנקות את תחתית החפירה מעפר  לאחר

פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות חופשי, אבנים, 
 ת. חפירת יתר תמולא באדמהקרקע יועץ להנחיות בהתאם לצפיפותאופטימלית ולהדקה 

 מילוי מובא נברר כמפורט בהמשך. 
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מסוג לא  גיאוטכניהתעלה תיושר ותהודק היטב. לאחר מכן יונח על התחתית בד  תחתית
תונח תושבת מסומסום, כמפורט בחתך הטיפוסי  הגיאוטכני/מ"ר. מעל הבד גר' 200ארוג 

והכל כנדרש במפרט הכללי. רק לאחר אישור המפקח יונחו הצינורות ויבוצע מילוי עטיפת 
נור יעשה יעד לגב הצ הסומסוםסומסום, עד לגובה הסופי בהתאם לתוכניות. פיזור שכבות 

 הכלנור, ילמנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצכדי  D0.7נור עד יבמקביל משני צדדי הצ
 בהתאם לחתך הטיפוסי המפורט בתכניות.

"מ שיאושר ס 0.5-1.0 של מקסימלי אבן בגודל מסומסום תהיה הצינורות תועטיפ התושבת
 ע"י המפקח. 

 מחומר, ייעשה הסומסוםנורות, מעל עטיפת יהמילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצ
ס"מ. המילוי יהיה  7.5. קוטר האבן יהיה עד 15-20%וז דקים בתחום מובא נברר, עם אח

 98%ס"מ לצפיפות של  20לפחות. המילוי יהודק בשכבות בעובי  8%"ק מעבדתי מתבעל 
 .א.ש.ה.ו.א מודיפייד

להשתמש בחומר מקומי ו/או בחרסית רזה או שמנה לצרכי מילוי חוזר. את הקרקע  אין
 בשלב החפירה ולא יאחסנה עם החומר המיועד למילוי. החרסיתית יסלק הקבלן כפסולת 

המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקת הקו, כולל בדיקת אטימות 
 ומתן אישור ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.
ים ולשיפועים המתוכננים כולל ווהחפירה לתאי ביקורת ותאי קליטה יבוצעו בהתאם לק

 הקרקע את ולהדק ליישר, להחליק הקבלן עלרווח עבודה להקמת התבניות. יצירת מ
 60 ימצע סוג א' בעובמ התאים להנחת שתית תותקן ובסיום הקרקע יועץ להנחיות בהתאם
.א.ש.ה.ו ע"ג יריעת בד א מודיפייד 98%ס"מ לצפיפות של  15-20בשכבות של  המהודקס"מ 

 היריעהס"מ )מחיר המצע,  5בטון רזה בעובי  גר'/מ"ר ומצע 200מסוג לא ארוג  גיאוטכני
 .הקרקע יועץ/או ו המפקח הנחיות"פ ע אווהבטון הרזה כלול במחיר היחידה(, 

חוזר סביב תאי הבקרה והקליטה יהיה מחומר מובא נברר, עם אחוז דקים בתחום  מילוי
. לפחות 8%"ק מעבדתי מתס"מ. המילוי יהיה בעל  7.5. קוטר האבן יהיה עד 15-20%

 להשתמש אין.א.ש.ה.ו, א מודיפייד 98%ס"מ לצפיפות של  20המילוי יהודק בשכבות בעובי 
 מכאניים יד במהדקי יעשה השכבות הידוק. חוזר מילוי לצרכי שמנה או רזה בחרסית

ובזהירות, כדי למנוע פגיעה בתאים. המילוי החוזר סביב הצנרת והשוחות יהיה עד לרום 
 מדרכה.תחתית תשתית הכביש ו/או ה

 בקרקע מונחים/או ו מילוי"ג ע נמצאים המתוכננות והשוחות הביוב צנרת בהם באזורים
/או ו הצנרת להנחת החפירה תבוצע', מ 1.0 ועוד הצינור מקוטר הקטן בעומק אך טבעית
 לפחות' מ 1.0 של לרום עד מלאה בבקרה המהודק המילוי עבודות ביצוע לאחר רק השוחות

 .הצינור לתקרת מעל
 
 ביבש עבודות    01.5
 

 לנקוטשל המפרט הכללי, על הקבלן להקפיד  57006-ו 57005בסעיפים  אמורלגרוע מה מבלי
בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע החל 

נורות, חיבורם, התקנת האביזרים, ועד לכיסוי הסופי ולעשות את כל י, הנחת הצמהחפירה
ניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי למ הסידורים

 וכד'.  תהום
לשביעות רצונו הגמורה של  יהיוהאמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש  כל

המים. הקבלן יפצה את  ינוקזוהמפקח ושל כל גורם מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם 
 זה. סעיףעקב אי מילוי הדרישות לפי המזמין עבור כל נזק שיגרם 

 
 הנחת צנרת בתחום עבודות למילוי    01.6
 

ביוב תונח בתחום עבודות המילוי וה מיםבהם צנרת ה בקטעיםעל מנת למנוע שקיעות, 
 שיבוצעו לצורך בניית הכבישים המתוכננים, שיטת העבודה תהיה כדלהלן:

מ' מעל גב הצינור  1.0פחות עבודות העפר ומבנה הכביש יבוצעו עד לגובה של ל .א

 המתוכנן. עבודות הקרקע כוללות הידוק על פי הנחיות יועץ הקרקע.

מ'  0.3לאחר ביצוע עבודות עפר ובדיקות קרקע, תבוצע חפירה ברוחב של לפחות  .ב

 הנדרש על פי החתך לאורך. לעומק עדמכל צד של דופן הצינור 

 ר בחתך הטיפוסי.הצינור יונח בתוך מעטפת חול מהודקת על פי המוגד .ג

ס"מ יבוצע מילוי והידוק של שכבות  50לאחר כיסוי הצינור בשכבת חול של  .ד

 הקרקע מעל הצינור, בהתאם להנחיות יועץ הקרקע ומבנה הכביש. 
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 בסיום מילוי התעלה ניתן להמשיך בעבודות עפר לבניית הכביש המתוכנן. .ה

 
 ביסוס תאי בקרה במילוי    01.7
 

ביוב תונח בתחום עבודות המילוי הי הבקרה בקטעים בהם צנרת על מנת למנוע שקיעת תא
 שיבוצעו לצורך בניית הכבישים המתוכננים, שיטת העבודה תהיה כדלהלן:

מ' מעל גב  1.0עבודות העפר ומבנה הכביש יבוצעו עד לגובה של לפחות  .א

הצינור המתוכנן. עבודות הקרקע כוללות הידוק על פי הנחיות יועץ 

 הקרקע.

פלטות בטון מזוין מתחת לתחתית תא הבקרה. פלטת הבטון יותקנו  .ב

מ' מהמידות החיצוניות  0.5 -ס"מ ובמידות הבולטות ב 20תהיה בעובי 

ס"מ  5של תא הבקרה. פלטת הבטון תוצק על שכבת בטון רזה בעובי 

 מודיפייד א.א.ש.הו. 98% -שתוצק לאחר הידוק הקרקע )השתית( ל

 .למפרט בהתאם, שכבותב יבוצע לתא סביב החוזר המילוי .ג

 
 גישה דרכי 01.8
 

במידת הצורך יסדיר הקבלן על חשבונו דרכי גישה לצורך ביצוע עבודות החפירה הובלת 
החומר וסילוק הפסולת על מנת לבצע דרכים אלו יפזר ויהדק הקבלן שכבת מצע סוג ב' 

 ס"מ. 20בעובי 
קבלן את המצעים יסלקם עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו ובתום העבודה יפרק ה

 מהשטח ויחזיר את השטח לקדמותו.
 
 הפסולת סילוק 01.9
 

הקבלן יסלק מאתר העבודה על חשבונו את כל הפסולת ועודפי הקרקע שיצטברו כתוצאה 
מהחישוף, ניקוי עודפי חפירה ובזמן העבודה. הפסולת תסולק לאתר מורשה על ידי 

רך ובתאום עם המפקח. עבודת חישוף וסילוק הרשויות, כולל תשלום אגרות לרשות לפי הצו
הפסולת לרבות צמחיה ושורשים הנה על חשבון הקבלן ולא תשולם לו בגין עבודה זו כל 

 תוספת.
 
 והתשלום המדידה אופן  01.10
 

במשך כל תקופת בצוע העבודה, יחזיק הקבלן על חשבונו, מודד מוסמך המצויד בכלי 
מושלם ויתאים לתכניות. המודד יכין בתום העבודה,  מדידה. כך שאופן בצוע העבודה יהיה

 תכנית לאחר בצוע שבה יסומנו כל הקווים והמתקנים עומקם ומיקומם המדויק.
 עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד.

 
תאי הבקרה ולצינורות או סומסום לעבודות עפר )כולל החלפת קרקע(, מצע ומעטפת חול ים 

   במחיר היחידה של התאים והצינורות בהתאמה.  כלולים
 סילוק עודפי עפר כלולים במחיר היחידה של הנחת הצינורות.

 
 

 שתייה מי אספקת קווי 02
 

  כללי 02.01

היתר הנחה של קווי אספקת מים מרשת מי  ביןזה כוללות  פרקהכלולות במסגרת  העבודות

חיבורם לקווים קיימים, בשטחים פתוחים. ו מתוכנניםשתייה לאורך מדרכות, כבישים 

 הכנות לחיבורים בעתיד.ו חציותשוחות מגופים, ביצוע  ביצוע
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 הצינורות 02.02

 מי תאגיד י, ייקבע סופית ע"איכותשווי ה הצינורותהצינורות, מבין כל  סוג

 "מ וקביעתו תחייב את הקבלן.בע אשקלון

 ואספקתם לשטח. לפני רכישתםהמפקח והמתכנן,  י"עיאושרו מראש  הצינורות

שבכוונת הקבלן לספק  הצינורותלאחר אישור עקרוני בכתב של המפקח לסוג 

במעבדה  לשטחלשטח, תבוצע סדרת בדיקות למדגם מהצינורות שיסופקו 

 המפקח. ימוסמכת, שתאושר מראש ע"

 כמצויןוהמפורטות בתקן ישראל המתאים לכל צינור  המצוינותבדיקות  תבוצענה

המפקח ושבכוונת הקבלן  ינורות שאושרו ע"שהצי ולוודא, ומטרתן לבדוק להלן

לתקן והם עומדים בכל דרישות התקן המתאים.  בהתאםלספק לשטח, אכן יוצרו 

 .5452"י לתלוודא התאמת הצינורות המשמשים ברשת מי שתייה,  יש

לשטח אך ורק לאחר מסירת תעודות ומסמכים  הצינורותיספק את  הקבלן

שביצע הקבלן לצינורות ואישור  ותהמוקדמלמפקח, שמעידים על הבדיקות 

 המפקח. יתקינות תוצאות הבדיקות בכתב ע"

( בעלי B-GR)פלדה מסוג  530נושאת ת"י  10ø-"4ø" בקטרים תהיה פלדה צנרת

מ"מ,  4מושחלת בעובי  HDPE"פאזה חדה" עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת 

 8ø-"4øבקוטר "" מתוצרת "צינורות" או שווה איכות. צינורות 4כדוגמת "טריו 

 .3/16יהיו בעלי עובי דופן " 10ø. צינורות בקוטר "5/32יהיו בעלי עובי דופן "

 .בלבד אחד יצרן מתוצרת תהיה, זה מכרז במסגרת המסופקת הצנרת כל

, הדרג ועובי הצינור, קוטר הצינורנורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של יהצ על

 הדופן המתאים ותאריך הייצור.

 בסעיףלקו לפי המפורט  לחץעבודה על הקבלן לערוך מבחן עמידות סיום ה עם

ויקבל את  המפעל. הקבלן יערוך את מבחן הלחץ בנוכחות אנשי להלן 57.02.11

 לביצוע הבדיקה. הנחיותיהם

 .הצנרת יצרן שלאנשי שירות שדה  יהחיבורים יבוצעו ע" בדיקות כל

המפרט הכללי  י' יהיו עפ"ווכהחומר, הבדיקות, ביצוע הקווים והחיבורים  טיב

 הנחיית היצרן. יועפ"

 מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. היצרןבמיוחד כי מפרטי  יודגש

 הובלה

בעת טעינת הצינורות פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות 

הצינורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות, תשומת לב מיוחדת תוקדש גם 

 הציפוי החיצוני והפנימי.לשמירה על שלמות 

אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הצינורות או 

 לקלקול ציפויים.

הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען. פריקת 

הצינורות תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור, אסור 

נור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור, או לעוות לתפוש את הצי

אותו. אסור בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים. יש 
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ויר באופן שלא יתנגש בבני ולהבטיח שליטה גמורה על הצינור בהיותו תלוי בא

 ים./או במכוניות, מבנים, עצים, או עצמים אחרואדם ו/או בעלי חיים 

אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול. אסור להתהלך על 

 צינורות מצופים המונחים בשדה.

 פיזור

הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של 

ואי הקו דרכים, ידאג ו, במקומות בהם חוצה תמהודהעבודה, למעבר כלי רכב וכ

צינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה. הקבלן לכך שה

ה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי יהצינורות יונחו על אדמה נקי

 חול או עצמים נוחים אחרים לפי הוראות המפקח.

כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הצינורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את 

 ות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח.הצינורות בערמות מרוכז

הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל 

מר זר אחר לתוכם. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל וח

 צינור. כמו כן, יש לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים.

  הצינורות הנחת 02.03

במפרט הכללי. אין להתחיל בהנחת הקווים לפני  כמפורטתבוצע  נורותיהצ הנחת

 .רצונושהמפקח אישר את החפירה לשביעות 

 סמכהה תאיש מקצוע מאושר נושא תעוד ייעשו ע" והריתוכיםהצנרת  עבודות

 .העבודהמתאימה של המפעל המייצר או משרד 

מכווצים יעשו  הפלדה יבוצעו חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים בצינורות

צינורות באזור  4סימום קבמידת האפשר ברציפות. הקטעים שרותכו יחד )מ

 חקלאי( יורדו לתעלה וירותכו בה.

 ותר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני צינורות(.י)באזור הבנוי לא 

 אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור!

וד הריתוכים בין הצינורות החיבורים בתוך התעלה יעשו ע"י ריתוכי ראש. ביד

 יעשה בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה.

 (.טונגומעלה, חובה להשתמש במצמדת שרשרת )טיפ  8ø" בקוטר צנרת בריתוך

 חיבורים לבצע אין. בריתוך יהיו קרקעיים התת והאביזרים הצנרת חיבורי כל

 .הקרקע בתת בהברגה

 העטיפה בהםוהמקומות  הריתוךבמקומות  הצינור של החיצונית העטיפה תיקוני 

תוך חימום הצינור  מות" המיושמתכווצות יריעות, יבוצעו באמצעות "נפגעה

. במקומות הכיפוף יבוצע תיקון הבידוד הלאחר התקנת יריעהוחימום ה

 הצנרת מפעלבאמצעות סרט טרמי מתכווץ המיושם תוך חימום בהתאם למפרטי 

ת היריעות והסרטים  תהיה ע"י ס"מ לפחות לכל צד. אספק 10ם חפיפה של ע

 הקבלן ועל חשבונו כחלק מהמחיר להנחת צינורות.
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לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות 

פוף רב מדי העלול לפגוע ייגרם כיבאופן שלא  מרביתלתעלה תעשה בזהירות 

 נית.צויבשלמות הצינורות בציפויים הפנימי, או בעטיפה הח

ועל חשבון  הצינורות מפעל של השדה שרותבדק ע"י תיהצינורות  עטיפת שלמות

 הקבלן.

 כיסוי הצינור יאושר רק לאחר אישור בכתב של אנשי שרות שדה של המפעל.

 קצהסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את ב

צינור אשר אינו בעבודה הצינור שכבר רותך. הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה 

 יהיה סתום ותמנע כניסת לכלוך אליו.

את שירות השדה של המפעל המייצר ויבצע בדיקות  הקבלןכיסוי הקו יזמין  לפני

של צנרת הפלדה במקומות שיסומנו  רדיוגרפיותרציפות ואחידות, ציפוי ובדיקה 

נית של המפקח. הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצו ילו ע"

 הצינורות והאביזרים.

ולפי דרישות המפקח באתר.  API 1104תתבצע לפי תקן  רדיוגרפיהבדיקת 

שיקול  יהמפקח רשאי לדרוש בדיקה רדיוגרפית לחלק מהריתוכים או לכולם עפ"

 30%-מכמות הריתוכים עבור הצינורות ולא פחות מ 10%-, אך לא פחות מדעתו

 עבור האביזרים.

"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י הבדיקות יוזמנו ע

 המפקח.

הרדיוגרפית ומסירת תעודות מתאימות  והבדיקהאישור בדיקת שירות השדה 

 הינם תנאי הכרחי לאישור הקו.

ומעלה, יש לבצע צילום פנים צינורות ע"י מצלמת  10ø" בקוטר בקווים, בנוסף

 צינור.לכל היקף ה 0360וידאו, כולל צילום הריתוכים 

 "מ.בע אשקלון מי תאגיד עם בתיאום קבלן"י ע יבוצע הצילום

 המים נרתמעל צ סימון סרט 02.04

' מ 0.5 של בעומקהמים יונח סרט סימון,  צנרת מעלשתונח  החולשכבת  מעל

 החתך פרט"י עפ, הצינור מקדקוד' מ 0.3 -מ פחות ולא הקרקע מפני לפחות

 .האופייני

 5 -מ יקטן לא האותיות גודל"מ. מ 0.12 של בעובי פוליאתילן עשוי יהיה הסרט

 "מ.ס

 ס"מ. 15הסרט יהיה ברוחב   12ø" לקוטר עד לקווים

 .12613EN האירופאי לתקן יתאימו הסימון סרטי

ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר  הצינוריונח לכל אורך  הסרט

 יוצמד הסרטרקע. מעל פני הק מס" 100 -כ הסימוןמגופים עילי יבלוט קצה סרט 

 ובורג כבל נעל באמצעות קרקעית תת בשוחה יונח אשר אביזר לכל או למגופים

 .פליז

חברת  יע" שמיובא Oddingtonsחברת  תוצרת Wavelay-050יהיה מסוג " הסרט

 .איכותאו שווה  מש.ב. טכנולוגיות בע"
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 מית "זהירו כיתוב עםכחול,  יהיה, צבעו שתייה מיצנרת  לזיהוימיועד ה סרט

 אשקלון מי תאגיד לסטנדרט בהתאם, וערבית אנגלית, עברית בשפות" שתייה

 "מ. בע

 לשתייה שאינם מים וקווי לשתייה מים קווי להנחת להנחיות בהתאם הכול

 .2012 אוקטובר עדכון"ל(, מש)

 חרושתיים אביזרים 02.05

כגון אוגנים, ברגים, חומרי איטום, רקורדים,  פלדההאבזרים לצינורות  כל

הקבלן ויהיו  י"( וכד' יסופקו ע"Tות, מיצרים, הסתעפויות )מעברי "קשת

. כל SCH-40 -ל מתאימים יהיו שיסופקו האבזריםבלבד. כל  חרושתיים

הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה  עוביהאבזרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב, 

פה הפנימי והעטי הציפויהחיצונית )או הצביעה( לדרישות המפורטות לעיל. 

 .רנורות בביהח"ייצרן הצ ייעשו ע"יהחיצונית 

 .הצנרת לאספקת היחידה במחיר כלולים"ל הנ האביזרים כלל

, המפקח התאגיד י"עיאושרו מראש, ו 5452.י. לתיהיו מתאימים  האביזרים

 והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם.

 מאוגנים אביזרים

 תואמים יהיוזה,  אשר יסופקו במסגרת מכרז/חוזה המאוגניםהאביזרים  כל

 .16ISO PNלתקן 

 .התאגיד אישור קבלת לאחר יוזמנו זה פרויקט במסגרת שיסופקו האוגנים כל

 ברגים

ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני 

אומים לכל בורג. יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל 

ד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, מגוף יהיה אחי

עור של תבריג אחד לפחות. מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה. הברגים יבש

 307-527A ASTMיהיו מפלדה לפי דרישות התקן  אוגניםהמתאימים לחיבורי 

 ומצופים בקדמיום עם פסיבציה כרומטית.

 אטמים

ימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתא

קלינגריט  200סוג  Klingerתוצרת מ, 5452"י ת"י עפ שתייה למי מאושרבאטם 

ישמש אטם אחד בלבד בעובי  אוגניםאסבסט או שווה איכות. בין  נטוללאטימה 

'. האטמים יהיו מטיפוס טבעתי, כלומר היקפם אטמ 16מ"מ המותאם ללחץ  3

 ברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור.החיצוני יגיע עד לחורי ה

בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת 

 בלבד.

  ברזים 02.06

שווה  או" דורותאלכסונים מתאימים לרשת מי שתייה, תוצרת " יהיו 2øטר עד "ובק ברזים

 ימו לרש מי השתייה.וכמו כן יתא והמפקח התאגיד יתוצרת אחרת שתאושר ע" איכות

 .הקרקע פני מעל ורק אך יותקנו אלכסוניים ברזים
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 פים וגמ 02.07

תוצרת  TRS כדוגמת רכה אטימה עם צר דגםיהיו מגופי טריז  ומעלה 2øטר "ובק מגופים

 המפקח. והתאגיד  ימתוצרת אחרת שתאושר ע" איכותשווה  או" רפאל"

 למגוף דרישות

כל סעיפיו )כולל תעודת בדיקה על כל  בתוקף על 61תו תקן ישראלי  ישא המגוף

', עם מעבר חופשי בקוטר מלא ללא תעלה אטמ 16סעיפי התקן( ללחץ עבודה של 

פנימית. הטריז יהיה מצופה אמייל פנים/חוץ בתהליך אחיד, הברגים יהיו 

עם אטימה ע"י טבעת גומי. אוגן ומעגל  316"מ מפלב"מ והציר יהיה מפלב

 .16ISO PN -החלוקה יהיה בהתאם ל

 .צפה אום מסוג תהיה הציר אום. אחת במקשה רחבה כתף מסוג יהיה הציר

 מיקרון. 250בטבילה אחת בעובי  ברילסןפנימי וחיצוני של המגוף יהיה  ציפוי

 .5452"י לתלהנפיק אישור כי החלקים הפנימיים והציפוי מתאימים  יש

 המגוף התקנת

לאה ולנקותו בפנים במטלית לפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מ

ינוקו אף הם.  האוגניםסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של ייה. אחרי זה יינק

אשר יוסרו  כסיםבמ האוגניםאחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של 

 רק ברגע האחרון.

 המפקח, לפני רכישתם ואספקתם.ו התאגיד י"עיאושרו מראש,  המגופים

ס"מ עם  50בתחום המדרכה בתוך שוחת בטון בקוטר המגופים יבוצעו  כל

תחתית מלאה בחצץ. במידת הצורך כשהמגוף הוא עמוק יתווסף למגוף מוט 

 כלול במחירי היחדה. הכלמאריך לפתיחת גלגל המגוף, 

 כיבוי אש )הידרנטים( ברזי 02.08

או מסוג ברז  4øעל זקף בקוטר " 3ø" בקוטר בודד ברז מסוג יהיוכיבוי אש  ברזי

 בהתאם לתכניות. 6ø"/4ø" בקוטר זקף על 3Xø2ה כפול "שריפ

 .448 ישראלי תקן תו בעלי יהיו, שיוזמנו האש כיבוי ברזי

, דוגמת תוצרת "רפאל" עם ראש כיפת מגן או שווה שטורץיכלול מצמד  הברז

או עם אלמנט  או לצינור לזקףאיכות שיאושר ע"י המפקח, מחובר עם אוגן נגדי 

 נדרש בתוכניות ובפרטים.בהתאם ל שבירה והכל

במפרט  570813וכן לפי סעיף  הפרטים בגיליוןלפרט  בהתאםהכיבוי יבוצעו  ברזי

לברזי הכיבוי יהיו בהתאם למפורט לעיל.  הצינורותהכללי ולהוראות המפקח. 

 הוראותבקטע העילי יצבע בצבע יסוד ובשתי שכבות צבע עליון אדום לפי  הזקף

 .התאגיד

)כזה שאינו מותקן על גשר אביזרים( יצויד במתקן הגנה נגד  כיבוי אש בודד ברז

מ' משפת המדרכה,  1.2 -שבירה, אך ורק במידה והוא מורכב במרחק הקטן מ

 בהתאם לתכניות והנחיות התאגיד. הכל

, המפקח והמתכנן, לפני רכישתם התאגיד י, ע"מראשהכיבוי יאושרו  ברזי

 .ואספקתם
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כזו שיאפשר גילויו המיידי, גישה חופשית  ברז השריפה יותקן במקום ובצורה

אליו והפעלתו המהירה והבטוחה. כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לשם אחזקתו 

 השוטפת.

 פתח ברז השריפה יופנה לכוון הכביש.

 שווה או" פומס" תוצרת דוגמת מים גנבות נגד סגירה בפקק יצוידו הכיבוי ברזי

 .איכות

בלבד, הכולל את הקשת  ההידרנטב א' של ראשון של העבודה, יבוצע של בשלב

 וסגירה באוגן עפ"י הפרט בתכנית הפרטים.

 אוויר שסתום 02.09

אויר משולב" דגם  שסתום" מסוג ו, יהי14ø" עד שקוטרםר בקווים אווי שסתומי

"C-040-D" 2" מאוגן בקוטרø איכותא.ר.י. או שווה  מתוצרת. 

בתוך תא מחוליות  3ø" זיטריעם מגוף  3øבקוטר " זקףיהיה מורכב על  השסתום

 ס"מ. 50טרומיות בקוטר 

 האוויר יותקן בצמוד לקיר, בהתאם לתכנית הפרטים. שסתום

 לפני רכישתם ואספקתם. והתאגידהמפקח  יע" מראשהאוויר יאושרו  שסתומי

 מים לקו ריקון נקודת פרט 02.10

, היציא כולל הביצוע. הפרטים תכנית פי על יבוצע, מים קו של הריקון נקודת פרט

ס"מ עם פתח ומכסה  100בתוך תא מחוליות טרומיות בקוטר  4ø" טריז מגוף

 לפי הפרט. הכל, שטורץס"מ, קטעי צנרת, אביזרי ריתוך ומצמד  60בקוטר 

 כמצוין לעיל. חרושתיים יהיו ואביזרים קשתות, הסתעפויות

 בית לחיבור הכנה פרט 02.11

ם. הביצוע כולל יציאה, הכנה לחיבור בית, יבוצע על פי הפרט בתכנית הפרטי פרט

מגוף טריז בקוטר הקו המחבר )עפ"י התכנית( בתוך תא מחוליות טרומיות 

 לפי הפרט. הכלס"מ, קטעי צנרת ואביזרי ריתוך,  50בקוטר 

 כמצוין לעיל. חרושתיים יהיו ואביזרים קשתות, הסתעפויות

 לקו מי שתייה קיים  חיבור 02.12

מים ומקומות החיבור אליהם של קווי המים הקיי סומנוהאתר שעליהן  תכניות

 מיםביצוע חיבורים של קווי  לפני. מחייבותהקווים המתוכננים חלקיות ובלתי 

מתוכננים לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים הקיימים. במקומות 

מתוכננים לחצות קווי מים  חדשיםבהם קווים  ובמקומותהמתוכננים  החיבור

ואת הרום  הקיימיםנורות יאת מיקום הצ במדויקקיימים, יש למדוד ולסמן 

, למפקח לתאגידמודד מוסמך, תועברנה  ישלהם. תוצאות המדידה, שתבוצע ע"

ורק לאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת  לבדיקה ולמתכנן

 מקומותבין קווים חדשים לקווים קיימים. כל  חציההחיבור לקווים קיימים או 

יקבע לאחר  מדויק מיקוםלמערכת הקיימת הם משוערים.  םהמתוכנניהחיבור 

 גילוי הקו הקיים. 
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יקבע בצורה שיבטיח רציפות מקסימלית  קיימיםוים והעבודה בחיבור לק סדר

קווים קיימים  ניתוקהקיימת.  המיםבהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת 

ולאחר קבלת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים  המערכתמן 

 תאגיד מי אשקלון ומהמפקח. מתאגידאישור בכתב 

 שעות. 3 -ההספקה לתקופה של יותר מ הפסקתמקרה לא תורשה  בכל

הקבלן למפקח לאישור תכנית עבודה בה יפרט את סדר  יגישהתחלת הביצוע  לפני

השונים, תוך ציון משך הזמן  והחיבוריםוים וביצוע ההסתעפויות והנחת הק

המים ומשך זמן  הספקתוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הנדרש לביצ

 ההפסקה הצפוי.

לתכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש כי  המפקחלאחר קבלת אישור  רק

תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר  וכיאישור זה יהיה אישור מוקדם בלבד 

 מי אשקלון בע"מ.  תאגידבכל הנוגע להפסקות הספקת המים עם 

 התאגיד עם לתאם יש, הקיימת ברשת מים הפסקת או, הקיימת לרשת חיבור כל

 . העבודה ביצוע לפני שבוע לפחות

, תבוצע מסוימתהפסקה  לביצועבכתב  המים מתאגיד אישוררק לאחר קבלת 

 אותה הפסקה.

 חל. התאגיד"י ע ורק אך תבוצע הקיימת המים ברשת מגוף של/סגירה פתיחה כל

 .אחרים גורמים"י ע מגופים של/סגירה פתיחה על מוחלט איסור

יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים, ניתוק זרימת  הקיימים קוויםהחיבור ל ביצוע

 יהקיים, חיבור הקו החדש לקו הקיים ע" הקוהמים בקו, חיתוך ו/או פירוק 

אביזרי החיבור המתאימים, הכל  כלכולל אספקה והתקנה של  בריתוךחיבור 

מן המערכת, תיקון  לביטול, ניתוק הקווים הקיימים שנועדו כמפורט בתכניות

 בצינור הקיים. המיםנורות, המילוי החוזר וחידוש זרימת יהציפוי החיצוני של הצ

, תעשינה למתכנית העבודה המוקדמת הנ" סטייה יחייבווצרכי ההספקה  במידה

 ההפסקות בהתאם להוראות תאגיד מי אשקלון בע"מ.

 לחץ  בדיקות 02.13

מבחן לחץ. יש למלא את  לערוךעבודת הנחת הצנרת ולפני כיסוי הקו יש  רגמ  עם

הבדיקה, ובצינורות עם  לפנישעות  24הקו למשך  שלעבודה  בלחץהצינור במים 

שעות. הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי  72אחרי  -ציפוי פנימי ממלט צמנט 

ויר מהצינורות. ולמנוע הלם או רעידת הצינורות וכדי לאפשר את יציאת כל הא

לוי יהיו כל מגופי י. בהתחלת הממתכנןמהירות מלוי הקו במים תקבע ע"י ה

קוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הלכלוך העלול יהניקוזים פתוחים, וכל נ

להימצא בצינורות. ביום הבדיקה יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי 

' )בנקודה הנמוכה ביותר אטמ 12.5 -מלחץ העבודה, אבל לא פחות מ 1.5פי  הגדול

. בדיקת הלחץ, מטרתה לבדוק את המחברים מתוך לפחות שעות 24בקו(, למשך 

תעודה  המציאוכי הקבלן  החרושתבבית  לחץנורות עברו בדיקת יהנחה כי הצ

נורות. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות ימאשרת את בדיקת הלחץ של הצ
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של המפרט הבינמשרדי,  57038בהתאם לסעיף  ונציג יצרן הצינורות, המפקח

 :כדלקמןנורות ילהוראות יצרן הצ

חיבור למקור לחץ מתאים.  ימשאבת לחץ מיוחדת או ע" י"עהדרוש יושג  הלחץ

המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור  והמכשיריםכל הציוד, האביזרים 

 המפקח.

אטומים ופקקי הברגה  הנבדק יש לסגור באגנים הקוהקצוות הפתוחים של  את

להיפתח בעת הכנסת לחץ לקו. יש  מבליולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה 

 .לאישורלהגיש למפקח את פרטי העיגון 

הצינור בו נערך מבחן הלחץ, יש לבדוק את מידת  קטעתצפית בעין על  מלבד

הצינור גמיש, הוא מתרחב מעט ואז  מהיותהלחץ בצינור. בדרך כלל כתוצאה 

תוספת מים למערכת. משך  י"עץ בצינור יורד, ניתן להתגבר על תופעה זו הלח

אפשרות של התרחבות  למנועמנת  ועל לפחותשעות  24עריכת המבחן יהיה 

 את בדיקת הלחץ. לבצע כורק אח" לנור יש להחזיקו קודם מלא במים כנ"יהצ

 מהלחץעל הצנרת ואם הלחץ מתייצב ולא יורד  בעיןבדיקת התצפית  לאחר

 לשימוש. כשרה, ניתן לקבוע כי המערכת שנקבע

והכלים הדרושים לביצוע האיטום, החיבורים  הציודהקבלן לספק את כל  על

לסגירת קצות הצינורות וכן  ואטמיםוהבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים 

 משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.

אם תעשה הבדיקה הקבלן ועל חשבונו.  יע" יסופקולבדיקות אלה  המים

, עבור המערכת לבדיקה נוספת כנ" עודבקטעים, יש לעשות בגמר העבודה 

 בשלמותה כולל כל האביזרים.

הבדיקה ו/או במהלך מסירת הקו, יהיה על הקבלן  בעתשל פיצוץ בצינור  במקרה

קטע הצינור הפגום. לא יאושר לקבלן לבצע תיקון  אתועל חשבונו  מידית להחליף

 אחרת. בדרךזר תיקון או אב ימקומי ע"

והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום,  הציודהקבלן לספק את כל  על

ואטמים לסגירת קצוות  אוגניםהחיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות 

 הצינורות, משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.

 .חשבונו ועל הקבלן"י ע יסופקו לבדיקות המים

מסודר בכתב המעיד על אופן ביצוע בדיקות הלחץ  ח"דוח ימסור למפק הקבלן

 ותקינות התוצאות. 

  המים קוויוחיטוי  שטיפה 02.14

 מי, וכחלק מהליך מסירתם לתאגיד "לחץ בדיקת לאחרעם גמר ביצוע הקווים, 

(, של כל פיגים) ספוגים העברת תוך"מ", יבצע הקבלן שטיפה יסודית, בע אשקלון

רמת מים ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' הקווים וכל האביזרים תוך הז

מטר/שנייה לפחות. לאחר  1תיעשה במהירות זרימה של  השטיפהלהוצאת המים. 

שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי 

 הקווים כמפורט להלן:
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גופים, פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מ

"הנחיות לניקוי מערכות  -צינורות וכו' בהתאם להוראות משרד הבריאות 

 (".2013)נוסח מעודכן נובמבר  שתייה מיאספקת 

, ע"י קבלן/חברה שתייה מי בתקנות כנדרש ייעשהביצוע חיטוי קווי המים 

המוסמכים ומאושרים ע"י משרד הבריאות. טרם ביצוע החיטוי יגיש הקבלן את 

 לאישור תאגיד תאגיד מי אשקלון והפיקוח. פרטי החברה

 המוסמכת במעבדה, המים איכות לבדיקת דגימות יילקחו, החיטוי סיום לאחר

 .לכך

מסודר המעיד על אופן ביצוע השטיפות והחיטוי, את  ח"דוימסור למפקח  הקבלן

 תקינות התוצאות. פירוטסוג חומר החיטוי וכן את 

 .המחוזית הבריאות ללשכת הבדיקה תקינות של עותק להעביר יש

כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות 

 .אשקלון מי תאגידהמים של 

שור לפני הכנסת הקו לפעולה ייוגשו למפקח לא בקטריאליותתוצאות בדיקות 

 .ובמידת הצורך, יבוצע חיטוי חוזר לפני חיבור הצרכנים

 כללותיטוי, המים לחיטוי, בדיקות ובדיקות חוזרות כל ההוצאות בגין ביצוע הח

 במחירי היחידה השונים  ולא ישולם על כך בנפרד.

 

  וציפוי צביעה 02.15

מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע 

 הן זמניים והן קבועים. 

 הכנת הרקע לצביעה )ניקוי פני הצינורות והאביזרים(

 תצינורו .1

מכל  מכאניות, ינוקו במברשות פלדה חרושתיתצינורות שלא היו צבועים 

חלודה, קשקשים, לכלוך, וחומר זר אחר, כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או 

בנזין. מיד לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע 

 יסוד כמפורט מטה.

, על המפקח לבדוק את כל או צבע אחר ביטומניבצינורות שהיו צבועים בצבע 

השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות השיפוץ 

 הדרושות.

כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר 

הידבקות אל המתכת. במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות הקשים לגישה 

ו של פגמי צבע ינוקו עד או המוסתרים מהעין. כל המקומות של חלודה א

. במקרה ואין אפשרות להפעיל מכאניתיה בעזרת מברשת פלדה ילמתכת הנק

את  ייתןמוש במברשות יד, בתנאי שהמפקח ייורשה הש מכאניותמברשות 

 .מכאניתאישורו לכך ושהניקוי שווה בטיבו לזה המושג במברשת 

או  כאניותמבמקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות 

מברשות יד, יש להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, 
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לייבש את השטח ע"י ניגוב ולכסות מקומות אלה במשחת מגן. בצינורות 

 רק צבע היסוד. שיישארהמצופים בשכבת אספלט יש להסיר את האספלט עד 

 אביזרים .2

י החלודה באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמ

. במקומות מכאניתבמקומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה 

 אלה יתוקן הצבע לפי המפורט מטה.

 בהם והטיפול הצבעים טיב .3

 כללי

מוש בהם, על המבצע להגיש ישור המפקח לפני השיכל הצבעים יהיו טעונים א

 פרוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו להשתמש בהם. פרוט

זה יכלול: שם היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות 

 .מינימאלייםמוש בצבע, הוראות לדילול )אם מותר( וזמני ייבוש ילטפול וש

 יצרנים מאושרים

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה ערך. אין להשתמש באותו צינור 

 במכליםזיק בצבעים מתוצרת בתי חרושת שונים. את הצבעים יש להח

המקוריים כשהם סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים, לכלוך או חומר 

זר אחר. כמו כן יש להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים 

והטפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם קיימות הוראות יצרן מפורשות 

 לכך.

 על אביזרים ומערכותקרקעית -על צנרת לצביעת ישמשו אשר הצבעים אלו

 :קרקעיים

 נירלט טמבור כללי 

 HBצינכרומט  יסוד עמיד סופר יסוד אלקיד יסוד שכבת שם

 1.0 1.0 1.0 שכבות מספר

 60.0 60.0 70.0 יבשה שכבה עובי

 HBצינכרומט  יסוד עמיד סופר יסוד אלקיד ביניים שכבת

 1.0 1.0 1.0 שכבות מספר

 60.0 70.0 60.0 יבשה שכבה עובי

 DTC מולטילק עמיד סופר עליון אלקיד עליונה השכב

 2.0 2.0 2.0 שכבות מספר

 40.0 40.0 120.0 יבשה שכבה עובי

 4.0 4.0 4.0 שכבות מספר"כ סה

 לשתייה מים קווי להנחת הבריאות משרד להנחיות בהתאם תהיה הצביעה

 :10/2012 עדכון, לשתייה שאינם מים וקווי

 לכחו בצבע תהיה, שתיה מי צנרת( 5005/לבןRAL.) 
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בצינורות, מגופים ואביזרים אחרים בלתי צבועים או כאלה שהיו צבועים 

 בצבע שאינו בטומני:

 צבע מיניום סינתטי   שכבת יסוד 

 מ"ר/ק"ג 5-6   כושר כיסוי 

 ימים לפחות 2  זמן ייבוש

 אוקסיד ברזל סינתטי   שכבת ביניים 

 מ"ר/ק"ג 8-10 כושר כיסוי

 שעות 24 זמן ייבוש

 טמבור בגוון אדום 309צבע  שתי שכבות עיליות 

 ביצוע הצביעה
ד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות יבשים יצביעת היסוד תעשה במברשת מ

לגמרי בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה 

זמני בעלת עובי אחיד, ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. 

 הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, לפי המפורט מעלה.

והדבר הוא מעשי,  היהה והשלישית מותר לבצע בהתזה. יאת השכבה השני

ותוך הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל 

הפגמים בשכבה הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק 

צטבר בין צביעה לצביעה. אין להתחיל בצביעת שכבה או לכלוך העלול לה

חדשה לפני ייבושה של השכבה הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות 

 היצרן.

 תיקוני צבע

ויתגלו פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח.  היה

 .זה מפרטקוני הצבע יבוצעו לפי יההכנות לת

 משחות מגן

אליהם קשה ואין אפשרות לנקותם כראוי, יש לכסות את במקומות שהגישה 

( או איירונסרב Densoפני המתכת בשכבה של משחת מגן, כגון דנזו )

(Ironserv את המשחה יש לשפשף בחוזקה על מנת להחדירה היטב לכל .)

השקעים והנקבוביות בשטח וליצור שכבת מגן רצופה. את השטח המרוח 

" לשם הגנה נוספת, אם המפקח יראה עטיפה ב"דנזו" יש לעטוף בסרט "דנזו

כזאת כדרושה. המשחה "איירונסרב" משמשת גם למריחה על חלקי פלדה 

וכד'. במקרה זה  סיםגלויים, כגון כושי מגופים, צירים ומנעולים של מכ

 משמשת המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה.

 ריתוך צינורות פלדה 02.16

 כללי

הריתוך, אופן הריתוך וכו' ויישום חומרי האטימה  שכבותצינורות, מס'  ריתוך

לקבלן  שיועברושל המפרט הכללי, ולפי המלצות והנחיות  57042יבוצעו לפי סעיף 

 ותתגלינהנורות ובפיקוח שירות שדה של היצרן. במידה ייצרן הצ יבכתב ע"
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סתירות ו/או אי התאמות בין המפרט הכללי למפרט המיוחד יש לבצע בהתאם 

 הלן במפרט מיוחד זה.ל למפורט

 נורות.ילפי הנחיות יצרן הצ יבוצעפלדה הצינורות  חיבור

העטיפה החיצונית יעשו לפי הנחיות והמלצות  והסרתפלדה הצינורות  חיתוך

 יצרן הצינורות.

 מוסמכים רתכים

תעודה של  בעלירתכים בעלי דרגה מקצועית נאותה,  רקיעסיק בעבודה זו  הקבלן

של  570420, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 127י "לתרתך מוסמך בהתאם 

וביישום  חדה פזה בעליצינורות  בריתוךהמפרט הכללי, שיעברו הדרכה מיוחדת 

מתאימה, שתהיה בתוקף,  הסמכהדרש להציג תעודת יחומרי האטימה. כל רתך י

ולקבל את  צנרתולהוכיח שעבד במשך השנה האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך 

ל המפקח. המפקח יהיה רשאי לדרוש מבחני הסמכה לרתכים וכן אישורו ש

את החלפתו של כל רתך אשר לפי דעתו אינו עומד על רמה מקצועית  לדרוש

בבגדי עבודה  יצוידומכל סיבה אחרת. הרתכים  לעבודהאו אינו מתאים  נאותה

 ומגן מסודרים.

 עבודות הכנה לריתוך צינורות

כם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל קצות הצינורות יבדקו לפני ריתו

הפגמים יתוקנו לשביעת רצונו של המפקח. את קצות הצינורות העומדים לריתוך 

 יש לנקות היטב מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך.

צמנט חייב ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל -בצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט

 ינור.עובי מלא בכל היקף הצ

מ"מ לכוון פנים הצינור וזאת  1.5פגמים ושקעים קלים מותרים עד לעומק של 

בתנאי שאורכם הכללי לא יהיה יותר מאשר חצי היקף הציפוי. הצינורות 

שציפויים הפנימי יימצא פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל יפסלו ולא יותרו 

וך החלק הפגום עד מוש, אלא אם כן יתיר המפקח תיקון הציפוי או חיתילש

 למקום בו הציפוי מלא ושלם.

 חיתוך צינורות והכנתם לריתוך

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. חיתוכים אלכסוניים יעשו בדיוק 

וית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוך יבוצע ולפי הז

י( בלהבה אציטלין בעזרת במכשיר חיתוך מכני או )בצינורות ללא ציפוי פנימ

חיתוך בלהבה ביד  ישור מיוחד של המתכנן, ע"ימכשיר חיתוך מיוחד או, לפי א

בעזרת כוונת מיוחדת, השטחים החתוכים בלהבה יהיו נקיים בהחלט, ואם דבר 

 זה יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח בפצירה.

"ארקאיר"  צמנט יעשה בשיטת-חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט

(ARCAIR" עם אלקטרודות פחם ,)שתחובר למגע של מקור זרם. זרם אויר 4 "

יופעל לפני שהאלקטרודה תיגע בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של 

ס"מ מידית המכשיר.  5-מס"מ אך לא פחות  10-אלקטרודה יהיה במרחק של כ

מעלות וכיוון  45בזמן הריתוך תהיה הזווית בין האלקטרודה ושטח הצינור בת 
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החיתוך יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי שהידית של המכשיר תוחזק בשתי 

ידיים לשם איזון. בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את 

ק"ג ולהחליק את  1צמנט ע"י מכה בפטיש שמשקלו לא יעלה על -ציפוי המלט

לבצע את העבודות בעזרת קצה הצינור וליישרו בפצירה.במקרים שאין אפשרות 

"ארקאיר" תותר לבצע את העבודות בעזרת משור יד או משור מכני בתנאי 

שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך של הצינור. במקרים מיוחדים, לפי הוראות 

המפקח, חותכים את הצינורות בלהבה אוטוגנית. למטרה זו יש לסמן את הצינור 

ת הצינור בעזרת להבה אוטוגנית, בעזרת רצועת בד וגיר או מדגש, לחתוך א

ק"ג לאורך היקף הצינור ולשייף או  1לשבור את הציפוי הפנימי בעזרת פטיש עד 

 להשחיז את קצה החיתוך של הצינור.

 התאמת הצינורות

בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" בין קצות של 

ות זו לגבי זו לא תעלה על צינורות סמוכים. התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינור

 תמ"מ. לשם מרכוז צינורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד 1.0

להצמיד הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמה  ה( שתפקידטונגשרשרת )טיפ 

עד אשר ריתוך מבטיח  מצמדהשל קצה צינור אחד לשני. אין להסיר את ה מרבית

ואת מצבם הנכון של הצינורות עד  תפישה טובה של הצינורות הסמוכים זה לזה

 להשלמת הריתוך.

 הריתוכים ביצוע

 מצבי הריתוך .א

ביצוע הריתוכים במצב קבוע )שהצינורות נמצאים קבועים במקום בשעת 

הריתוך( יורשה רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סדור 

ו יותר. מתאים של אדנים וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב על שני צינורות א

ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים על אדנים מעל התעלה או מעל 

הקרקע בצד התעלה על מנת להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו. התפר 

האורכי של הצינורות יהיה תמיד כלפי מעלה ותוך הזזה בין צינור לצינור בין 

 ".02:00" ל"שעה 10:00"שעה 

 מחזור השורש .ב

חזור הריתוך הראשון( יבוצע בשני המצבים כאשר הצינורות מחזור השורש )מ

נמצאים קבועים במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד 

 להשלמת מחזור השורש כולו.

 ניקוי בין המחזורים .ג

אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, 

ם מחליפים את קשקשים ולכלוך. כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בה

 .מכאניתהאלקטרודות. את הניקוי יש לבצע בעזרת אבן משחזת 

 מחזורי מילוי וגמר .ד

מספר המחזורים בכל תפר ריתוך לא יהיה קטן משניים. לכל מחזור תשמשנה 

מ"מ. עובי  3-3.5אלקטרודות תקניות. עובי מחזורי המילוי יהיה בערך 
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-ני הצינור לא פחות מהמחזורים ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפ

מ"מ גדול  3מ"מ. רוחב המחזור העליון יהיה בערך  1.5-מ"מ ולא יותר מ 0.8

מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת 

 פלדה. אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום.

 ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי .ה

תוך יש להשתמש באבקת לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הרי

"אקספנדו". האבקה תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית )לא 

נוזלית(. התערובת תוכן בכמות אשר תספיק למריחה משך לא יותר מחצי 

שעה מזמן הערבוב. קצות הציפוי יורטבו אחר הניקוי במים וימרחו במשחה 

יפוי ימולאו בזמן מ"מ בערך. פגיעות ושקעים קטנים בצ 2כל אחד בעובי של 

המריחה, כך שבמקומות כאלה עשוי עובי המריחה להיות גדול מהמידה 

הנ"ל. אין להרשות מריחה ב"אקספנדו" אלא דקות ספורות לפני ביצוע 

הריתוך. אסור שהמריחה תעלה על שטחי הפלדה המיועדים לריתוך. מיד 

ווח, ובמצב אחרי גמר המריחה יקורבו וילחצו קצוות הצינורות זה לזה ללא ר

זה יתפסו ע"י ריתוכים נקודתיים, וינגבו קצות צינורות הפלדה מכל עודף 

מ"מ  3משחה אשר יצא לנעיץ הריתוך. הריתוך הראשוני יעשה באלקטרודה 

 אמפר. 100וזרם אשר אינו עולה על 

 מרווח עבודה .ו

ס"מ. הבורות לריתוכי ראש  40 -מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה לא קטן מ

 לי גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה.יהיו בע

 וירותנאי מזג הא .ז

לגרוע מיתר הוראות המכרז / חוזה בעניין זה, אין לבצע עבודות ריתוך  מבלי

כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג אויר בלתי נוחים, 

ה אם כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המפקח יקבע בכל מקר

 תנאי מזג אויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך.

 תמיכות בצנרת .ח

מעלות  030במידת הצורך, יבוצעו תמיכות בחיבורים של קשתות בזווית 

לדרישות  ובהתאםומעלה, הסתעפויות קמץ וקצה הצינור בהתאם לתכניות, 

 .המפקחוההוראות 

 עבודות ריתוך שונות 02.17

 ריתוך אוגנים

נורות יהיה בהתאם לנאמר לעיל. בריתוך אוגן שחיל, טיב ריתוך האוגנים לצי

נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן. אוגנים בירתך המבצע 

בעלי צוואר ריתוך ירותכו לצינורות כמפורט לעיל, תוך התאמה מדויקת ומרכזית 

של האוגנים כלפי הצינור. בריתוך האוגנים יש להבטיח ששטח האטימה יהיה 

צב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך, ומכל פגיעה ני

אחרת, כגון טיפות התזה, לכלוך וכד'. יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע 

 לאטימה של אוגנים.
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 קשתות מוכנות 

קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצינורות ע"י ריתוכים 

ריתוך צינורות, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבה ישרים כמפורט לעיל ל

הנתון של הקשת. שינויים קלים בזוויות הקשתות יעשו ע"י חיתוך אלכסוני 

 בקצה הקשת ותוספות בהתאם לצורך.

 פגמים בצינורות ותיקונם

 ייתןבמקרה ולאחר הריתוך יתגלו דפיקות, סדקים או פגמים אחרים בצינורות 

את הפגם, לחתוך את החלק הפגום או לסלק את הצינור המפקח הוראות לתקן 

 הפגום כולו לא תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה.

 תיקון של ליקויים בריתוכים

המפקח יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש או המילוי, מותר לתקן 

שור ינקבי מלט וקעקועים במחזור הגמר, אולם תיקונים כאלה יהיו טעונים א

מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפני  1.0מפקח. קעקועים אשר עומקם אינו עולה על ה

, ליטוש או חיתוך בלהבה. באזמלביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם ע"י חיטוט 

כל הסיגים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה, במקרה שיתגלה סדק בתפר יש 

צינורות או לחתוך את כל התפר ולרתכו מחדש. המבצע יסמן כל פגם שיתגלה ב

בריתוכים סימון ברור בצבע שמן על גב הצינור. כל התיקונים בריתוכים ייעשו 

לפני הורדת הצינורות לתעלה, ולא יורד כל קטע לתעלה אלא לאחר שמפקח 

 אישר כי כל התיקונים באותו קטע נעשו לשביעות רצונו.

 ציפוי פנים של צינורות פלדה -צמנט  מלט תיקון 02.18

 כללי .א

סרטים מתכווצים או  י"עחיצונית של צינורות פלדה יהיה עטיפה  תיקון

( ובטון, זאת היצרןהמלצות  ייריעה מתכווצת )בהתאם לקוטר הצינור עפ"

 הנחיות יעפ" הכוללאחר ניקוי יסודי במברשת פלדה של פני הצינור, 

 והמלצות יצרן הצינורות.

בהתאם  יעשה והאבזריםצמנט בצינורות הפלדה -ציפוי פנים של מלט תיקון

 ויאושרונורות שיועברו על ידיו בכתב לקבלן ילהמלצות והנחיות יצרן הצ

המפקח, וכמפורט להלן. המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים  ימראש ע"

נורות יצמנט בחיבורי הצ-כן למילוי ותיקון המלט-ולכל ההיקף וכמו יחסית

 והאבזרים.

ביחסים הנכונים של החומרים השונים  התערובותלהקפיד להכין את  יש

 כמפורט להלן:

, לאחר שהתחיל לדללוצמנט מוכן למריחה על מנת -להוסיף מים למלט אין

 בתהליך ההתקשות.

 צמנט כזה פסול לשימוש.-מלט

 צמנט-המלט הכנת .ב

 : התערובת הרכב
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 חלק )בנפח(. 1 -, שמור כנגד רטיבות טרי צמנט 

 לקים )בנפח(.ח 2 -נקי ממלח, מחומרים אורגניים ולכלוך  דיונות חול 

 כ 1:1, מדולל במים, רחובות" שרפוןמלפלסט( תוצרת " 4000) רקריל(-

 מכמות הצמנט(. 40%

 נקיים. מים 

 :ההכנה אופן

. להכין בכלי אחר, אחידההחומרים המוצקים; חול וצמנט לתערובת  לערבב

 המדולללהוסיף, בהדרגה, את המלפלסט  1:1מלפלסט מדולל במים ביחס 

תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה  חול-לתערובת צמנט

(. יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה ואין דלילהלמריחה )לא 

פסל יתוך כדי עבודה, מלט כזה י להתקשותלהוסיף מים למלט שהתחיל 

 לשימוש.

  היישום .ג

 : השטח הכנת

חים ולכלוך. שט בליטותהמיועדים לתיקון ינוקו מכל חומר רופף,  השטחים

 באמצעותעשו יצמנט הישן יחוספסו, הניקוי והחספוס י-חלקים של המלט

 חשמלית(.-מכאניתמברשת פלדה )ידנית או 

מאבק, להרטיב  לנקותצמנט הישן לחדש, יש -קשר טוב בין המלט ליצירת

 .1:1היטב ולמרוח במברשת את השטחים במלפלסט מדולל במים ביחס 

 :צמנט-המלט יישום

התיקון לח. מריחת  וגבולותיעשה כשהבטון הישן בשטחי צמנט -המלט יישום

למרוח כך,  ישצמנט בעזרת כף טייחים )שפכטל( או כל כלי נוח אחר. -המלט

חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי  יישארושלא 

 לכל היקף הצינור. המקוריהציפוי 

 .מ"מ 8-צמנט שישמש לתיקון לא יפחת מ-המלטמקרה, עובי  בכל

 : אשפרה

 שעתיים לאחר יישום -התיקון, כשעה לאזוראפשרות גישה  יש כאשר

להרטיב את פני שטח התיקון  ישהמלט צמנט, בהתחלת ההתקשות, 

. התיקון)בעזרת  מברשת או ספוג( במלפלסט ולהחליק סופית את שכבת 

 48רצוי לכסות בסמרטוטים רטובים ולהמשיך להרטיב במים למשך 

 שעות.

 צמנט ו/או אין -ניתן להמתין להשלמת התקשות המלט אשל במקרים

, יש למרוח ולהחליק את פני התיקוןאפשרות גישה לשם הרטבת שטחי 

עם צמנט ) 4000שראקריל יהתיקון עם משחה של תערובת מלפלסט )

. יישום והחלקה יעשו בעזרת ממ" 1-2 -בנפח(. עובי הכיסוי כ 1:1ביחס )

 מברשת או ספוג.

 למגופים תאים 02.19
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תעשיות" בע"מ, או ש"ע  וולפמן" תוצרת, טרומיות עגולות מחוליות יהיו תאיםה

 בטיב, בעלות סימן השגחה של מכון התקנים ויתאימו לתקן הישראלי.

 מהשטח"מ ס 20 -ב תבלוט אשר"מ, ס 20 בעובי חצץ שכבת תונח התא בתחתית

 .התא דפנות של הקיצוני

 לפי ועומק בקוטרתקע, -שקע 658"י ת לדרישות בהתאם תהיינה חוליות

 מספיק יהיה לא הפנימי המשטח אם. ביותר חלק פנימי משטח עם, התכניות

 ההחלקה. 1:1 דק לחול צמנט ביחס צמנטי טיח"י ע הקבלן אותו יחליק, חלק

 .טייחים כף עם תבוצע

 תעשיות" בע"מ, או ש"ע. וולפמן" מתוצרת, MCתהיינה מדגם  החוליות

 :כדלקמן ,מבטון טרומית תהיה התקרה

 טון 40 לעומס"כבד"  מסוג התקרה תהיה בכבישים המותקנות בשוחות. 

 טון 12.5 לעומס"בינוני"  מסוג התקרה תהיה, במדרכות המותקנות בשוחות. 

 השוחה פני גובה התאמת תידרש ולא פתוח בשטח המותקנות בשוחות 

 תיקבע"כובע"  מטיפוס בתקרות"כובע".  מטיפוס תקרות יותקנו, בעתיד

 .היציקה בזמן החרושת בבית סגרתהמ

 אוטון(,  12.5, לעומס בינוני )489יהיה עגול מיציקת ברזל, לפי ת"י  המכסה

 אשקלון מי תאגיד סמל עם, המפקח הנחיות לפי הכיתוב עם(, טון 40) כבד לעומס

 "ביוב". או"מים"  המכסה וייעוד"מ בע

 עםטון(  12.5) המותקנות במדרכה יהיה סוג המכסה לעומס בינוני בשוחות 

 .ברזל מיציקת סגר

 משתלבות אבנים עם משולבים בכבישים או במדרכה המותקנות בשוחות ,

 .ברזל מיציקת עגול סגר עם יהיו והמכסים מרובעת מסגרת תהיה

 ( טון 40) כבד המכסה סוג יהיה, חניה במפרצי או בכביש המותקנות בשוחות

 .עגולה מסגרת עם

 .הקווים ובדיקת ודותהעב גמר לאחר יגורזו המכסים

 לפי, סימון עמודי שני יותקנו' א בשלב המבוצעת הכביש רצועת לבין השוחה בין

 .בתכניות הפרט

 

 הניקוז מערכת 03
 

 מערכת הניקוז כוללת צינורות ניקוז, תאי בקרה וקולטני כביש בשטח המיועד לפיתוח .
וז הקיימת ולאלמנטי חיבורם למערכת הניקהעבודה כוללת ביצוע מערכת הניקוז בכבישים ו

 קצה כמתואר בתכניות.
 
 הצנרת סוג 03.01
 
 .27צינורות בטון עם זיון בכל הקטרים, מיוצרים לפי ת"י  א. 
. EN-681 -ול DIN- 4060צינורות הבטון  יהיו עם אטם אינטגרלי בנקבה מתאים לתקן  

 . 105.2.2הצינורות יהיו ממין 
 
, פיזור, חפירה מצעי חול מהודק בהרטבה לדרגת .  מחירי היחידה כוללים אספקה, הובלהב

ס"מ מתחת ומעל הצינור לכל רוחב החפירה, ומילוי חומר מקומי  30לפחות,  98%הידוק 
 ס"מ. אלא אם יורה המפקח אחרת.  20מובחר מהודק בשכבות כל 
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 -סבולות מותרות  . ג

 ס"מ מהעומק המתוכנן.  1.0עומק הצינור    
 מהשיפוע המתוכנן.  0.05%שיפוע הצינור    
 
 בקרה תאי 03.02
 
תאי בקרה לתיעול יבוצעו מחוליות טרומיות או יצוקים באתר לפי תכניות סטנדרטית  א. 

 כמפורט. 13-2מספר 
טון( בכבישים. המכסה יהיה מברזל  40) D400ס"מ ממין  60כל המכסים יהיו בקוטר 

ע מאושר בעל תו תקן. מין עם סגר ב.ב. מתוצרת וולפמן או שו" 55בטון דגם כרמל 
המכסה כמפורט בכתב הכמויות. על המכסים תהיה מוטבעת הכתובת "עירית אשקלון" 

 ס"מ.  30 -"תיעול". בשטח פתוח המכסים יבלטו מעל פני הקרקע ל-"שנת ייצור" ו
 
. תאים טרומיים  09כל תאי הבקרה יטויחו בטיח צמנט כמפורט בפרק  -טיח במתקנים  ב. 

ט מלט. בחבור בין טבעות טרומיות סמוכות מלוי זה יבוצע משני צדי ימולאו בטי
 החוליה.

 
 גבהי השוחות יהיו בגובה שיכבה ראשונה של האספלט )ז"א המכסה יהיה בגובה   
 ס"מ  10האספלט הסופי מינוס שלושה ס"מ( ואילו הרחובות המשולבים יהיו פחות          
 בשלב ראשון.         

 
 יכללו עיבוד תחתית השוחה "בנצ'יק" בעיבוד בטון ידני .כל תאי הבקרה 

ק"ג/סמ"ר(. פני הבטון  100יום יהיה  28ייעשה מבטון רזה )חוזק הבטון לאחר  העיבוד

'יק( יהיה בנצ) המתעל עומק .B.G. Bond 5%הרזה יטויחו בטיח צמנט זכוכית + 

יהיו  הצידייםעים מקוטרו של הצינור הגדול ביותר המתחבר לתא, והשיפו 2/3לפחות 

 לפחות בכיוון את המתעל. 20%

 
 
 קולטנים 03.03
 

 ודו שיפועי ברחובות משולבים. 8-2הקולטנים יהיו לפי תכנית סטנדרטית מס' 
 .רשתות קליטה עם ובלי אבן שפה מברזל יציקה. 4,3,2הקולטנים יהיו בעלי 

 
הניקוז יהיו בגובה גבהי הקולטנים יהיו בגובה שיכבה ראשונה של האספלט )ז"א הרשת 

 האספלט הסופי מינוס שלושה ס"מ(.
 

 יצקת .\קולטנים יבוצעו בצמוד לאבן השפה
 

מין  2חלק  489כל הרשתות )רשת + מסגרת( תהיינה נושאות תו תקן ישראלי לפי ת"י מס' 
 טון( כבד.  25) 104.1.3

 
 לניקוז מיוחדים מדידה אופני 03.04
 
 .  צינורות1

דידה לתשלום עבור הובלת הצינורות ממפעל  לאתר, פיזורם, בקווי ניקוז תהיה המ
חפירה/חציבה הנחת הצינורות, ריפוד ועטיפה בחול, מילוי חוזר בהידוק מבוקר, וסילוק 

  I.L  )) ועד מגובה שתית כבישים  עודפי העפר המדידה לפי מ"א נטו בהתאם לעומק הצינור
בתחום הכבישים  קרה של חפירה/חציבה במ ואורך צנור מדופן לדופן שוחות סמוכות צינור

מחוץ   במקרה של הנחת הצינורות באזוריצינור  . (L.Iובעומק מגובה מצב קיים ועד )
 . לתחום הכבישים
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 תאים  .2
עומק התא יחשב מפני המכסה ועד תחתית הפנימית של הצינור הנמוך היוצא 

הנחת וכן אספקה ו 57.2.2מהתא. מחיר התא כולל את כל המפורט בסעיף 
עיבוד התחתית ס"מ,  30התא, חפירה, מילוי חול מהודק מסביב ולפחות 

תקרה והתקנת המכסה, סילוק עודפי עפר, ויכלול גם תיקוני אספלט מסביב, ,
  I.L  )כביש ועד ) ..T.Lמ  המדידה לפי יחידות בהתאם למידות ועומקים

 .צינור
ספלט או בטון במקרים בהם התא אינו באספלט המחיר כולל ביצוע טבעת א .3

 ס"מ לפחות מסביב לתקרת התא. 40מזוין ברוחב 
 
 
 .  תאי קליטה 3

ימדדו ביחידות קומפלט ויכללו לפחות שני תאים ו/או יותר כמצויין בכתב הכמויות וכן את 
וכן את הרשת ואבן השפה מיצקת כולל אספקת והנחת הקולטן,  57.2.3המפורט בסעיף 

התקנת רשתות, ואבן שפה מיצקת, סילוק עודפי העפר, חפירה מילוי חול מהודק, אספקת ו
 המדידה לפי יחידות ועומקים.

 
 .  עבודות עפר לתעלות ותאים 4

 לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחיר הצינור והתאים.
 

 קווי ביוב 04

 כללי 04.01

 נורותצי בייצור שנים 5 לפחות של ניסיון בעל ישראלי יצרן י"ע מיוצרים יהיו הצינורות

 מנוסה שדה שירות לו שיש להוכיח היצרן על. ישראלי תקן תו ויישא בדרישות העומד

 הצנרת והתקנת הנחה לאופני מפורטים שרטוטיםו פרטים לספק יכולת בעלמן וומיו

 לקבלן בשטח והדרכה לביצוע הנחיות לתתכן ו והמפקח המתכנן לאישור בעיות ופתרון

 .ולמתכנן למפקח בכתב דוחות והפקת צועבי וטיב איכות בדיקות ביצוע כולל

 בגין טענה כל לקבלן תעמוד לא. הצינורות לאספקת הזמנים ללוח אחראי יהיה הקבלן
 .ואספקתה הצנרת ייצור במהלך שייווצרו עיכובים

 הביוב צינורות של וידיאו צילומי ואישור בדיקה מסירה לאחר רק יופעלו הביוב קווי
 מי תאגיד עם הביוב לקו הכרות סיור יערך בנוסף. הבתים חיבורי ושל הראשיים
 .והמתכנן המפקח אשקלון

 בתוך נמצאים אשר הפעילים הביוב בקווי סתימות לתיקון האחריות מוטלת הקבלן על

 של הגדרתו פי ועל הקבלן חשבון על יבוצעו אלו תיקונים. העבודה באתר עבודתו תחום

 .התאגיד

 ביוב צנרת 04.02

 במפרט 5707-, ו5703 לפרקים בהתאם ויהי ביוב לקווי הצינורות

 .הבינמשרדי

 .פתוחה בחפירה תונח הצנרת, ככלל

 :כדלקמן יהיו הקבלן י"ע שיסופקו גרביטציוני לביוב הצינורות

 מ 4.75 עד של בעומקצינורות יונחו P.V.C "8 לביוב" עבהSN פעמון מצמד עם 

 פי ועל  2ק חל 1083 י"ת לפי באתר שיותקנו 884' מס ישראלי לתקן המתאימים

 .היצרן של השדה שירות הנחיות
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 צינורות יונחו' מ 4.76 -מ הגדול בעומק P.V.C "פעמון מצמד עם 10 דרג" מרים 

 פי ועל, 2 חלק 1083 י"ת לפי באתר שיותקנו 532' מס ישראלי לתקן המתאימים

 .היצרן של השדה שירות הנחיות

 בשפכים עבודהל המתאימים ואטמים מחברים עם יסופקו הצינורות

 .ביתיים

 "איטוביב" דוגמת אטמים באמצעות יהיה שוחה לקירות הצינורות חיבור

 . הקבלן י"ע שיסופקו איכות שווה או

 הנחת צינורות ביוב 04.03

 חפירת בסעיף למפורט בהתאם ומילוי עטיפה כולל בחפירה יונחו הצינורות

 . זה במפרט התעלות

 לכל לחפור יש התעלה את. ךכ לשם שהוכנו תעלות בתוך יונחו הצינורות

. בשלמותו הקטע הנחת את לאפשר מנת על בקרה תאי שני כל בין העומק

 החוקים כל פי על הדרושים הזהירות אמצעי בכל לנקוט הקבלן על

 התעלות דפנות של היציבות את להבטיח מנת על לעיל וכמפורט והתקנות

 .מפקחה י"ע שאושר אחר אמצעי בכל או דיפון י"ע וזאת החפורות

 הקבלן י"ע השדה שירות יוזמן, הביצוע בתחילת, הצנרת הנחת במהלך

 ייעשה השדה שירות פיקוח. הצנרת הנחת טיב את לאשר מנת על לשטח

 שירות את להזמין רשאי המזמין בנוסף. המפקח דרישת י"עפ הקבלן ח"ע

 .הקבלן ח"ע ,העבודה במהלך נוספות פעמים שיקולו פי על השדה

 לשיפועים בהתאם העבודה לביצוע האחריות תמוטל הקבלן על

 זמן כל במשך באתר נוכח יהיה הקבלן של מוסמך מודד. המתוכננים

 .הצינורות והנחת החפירה

 כמשביעת החפירה את יאשר שהמפקח לפני הצינורות בהנחת להתחיל אין

 כל. הגבוה אל הנמוך מהמקום כלומר ,השיפוע במעלה יונחו הקווים. רצון

 בתוכניות המסומנים ובגבהים ישרים בקווים יונחו אביזריהםו הצינורות

 מתיחת י"ע או/ו לייזר מד י"ע ייקבע הקווים כיוון. המפקח הוראות ולפי

 מתוח יהיה זה חוט הצינור לקרקעית מעל קבוע ובגובה מקביל כיוון חוט

 ביחס תיבדק צינור כל של תחתיתו. 'מ 7.50 על יעלו שלא במרחקים ותמוך

 מודד י"ע במאזנת מדידה י"ע תיעשה הביקורת. המכוון מהקו ורום לכיוון

 התחפרות בעזרת תיעשה המדויק במקומו הצינור קביעת. בלבד מוסמך

. מתחתיו חומר הוספת בעזרת, הצינור הרמת י"ע ולא לצינור מתחת קטנה

, מצדיו סומסום הידוק י"ע מיד ייקבע ,הנכון במקומו הצינור שיונח לאחר

 .אורכו לכל

 של הפנימית התחתית אל מתייחסים בשרטוטים הצינורות גובה מספרי

 שכל כך הנדרש לשיפוע גמורה בהתאמה יונחו הצינורות(. I.L) הצינורות

 .מקומיות קפיצות ללא וחלקה ישרה תחתית עם אחד צינור יהווה קטע
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 הביוב נרתמעל צ סימון סרט 04.04

' מ 0.5 של בעומקסימון, הביוב יונח סרט  צנרת מעלשתונח  השומשוםשכבת  מעל
 .הצינור מקדקוד' מ 0.3 -מ פחות ולא הקרקע מפני לפחות
 לא האותיות גודל"מ. מ 0.12 של ובעובי"מ ס 15 ברוחב פוליאתילן עשוי יהיה הסרט
 2 שזורים ובו, פלסטיים לקווים המיועד מהסוג יהיה הסימון סרט"מ. ס 5 -מ יקטן
 .12613EN האירופאי לתקן יתאימו ימוןהס סרטי. הקו לזיהוי, מנירוסטה חוטים
 .ביתי לחיבור שוחה בין או ביוב שוחות בין הצינור אורך לכל יונח הסרט

חברת ש.ב.  יע" שמיובא Oddingtonsחברת  תוצרת Wavelay-050יהיה מסוג " הסרט
 .איכותאו שווה  מטכנולוגיות בע"

 מים קו! זהירות" - כתובת היהי ועליו סגול צבעו, ביוב צנרת לזיהוי מיועד יהיה הסרט
 ".אשקלון מי תאגיד – לשתייה אסורים
 שאינם מים וקווי לשתייה מים קווי להנחת להנחיות בהתאם הכול

 עדכון(, ל"מש) לשתייה

 .2012 אוקטובר

 קיון ישמירה על הנ 04.05

 המונח הצינור פתחי את הקבלן יסתום ,העבודה גמר לאחר, ערב בכל

 לתוך חיים בעלי או אדמה חדירת מנועל בכדי מתאימים בסגרים בתעלה

 עבודה הפסקת של מקרה בכל הצינור פתחי את לסתום יש כן כמו. הצינור

 יסופקו ואלו יעודים סגרים יהיו הסגרים. קטע כל בגמר או ממושך לזמן

 .הצינורות יצרן ידי על

 פסולת, לכלוך מכל והשוחות הצינורות את שוטף באופן לנקות הקבלן על

 את הקבלן וינקה ישטוף הסופית הבדיקה עריכת לפני. מהוכדו בניין

 . המפקח של רצונו לשביעות והשוחות הצינורות

 םסטיות מותרות בביצוע קווי 04.06

 :כדלהלן יהיו הביוב קווי בביצוע המותרות הסטיות

 :  הגדרות .1

הפרש בין תוצאה מחושבת על בסיס התכנון לממצא מדידה בכל מקום  -הייסט

 ומקום. 

פוע יהמותר של שיפוע הצינור באחוזים מהש המרביהשינוי  -וזיםה באחיסטי

בין גובה הצינור המתוכנן לגובה הצינור  שהתהווההמתוכנן, עקב הפרש הגובה 

 לאחר הנחה. 

 מ"מ.  1ה המותרת בגובה לא תעלה על  יהסטי -ה המותרת בגובה יהסטי .2

 . 0.1%פוע באחוזים לא תעלה על ייה המותרת בשיהסט

 ס"מ. ± 2ופקית המותרת יה האיהסט .3

 לבתים ביוב חיבורי 04.07

 צדדיות כניסות, בתוכניות המסומנים במקומות, להכין הקבלן על

 הצינור וחיבור בפנים השוחה עיבוד כוללת כניסה כל. ביתיים לחיבורים

 שיבלוט כזה באורך, לשוחה מתאים מחבר עם, חיצוני מפל ידי על לשוחה

 הכניסות של הצינורות את. מחובר רהצינו אליו המגרש בתוך' מ 1 לפחות

 דרכם גשם מי יחדרו שלא בצורה PVC -מ פקק י"ע לאטום יש הצדדיות
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 .השוחות לתוך

 בקרקע נעוץ, זווית מברזל ביתד יסומן מגרש לתוך הבולט חיבור קצה כל

 היתד בראש. הקרקע פני מעל מ"ס 100 ובולט, הצינור תחתית לעומק עד

 המגרש מספר, וברור בולט בסימון, יצוין וועלי פח שילוט הקבלן יתקין

 – ביוב חיבור" הכיתוב וכן זו בנקודה הביוב צינור של I.L, הביתי לחיבור

 ".אשקלון מי תאגיד

 קיימות ביוב למערכות חיבור 04.08

 כללי .1

לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות על הקבלן לנקוט בכל פעולות הזהירות 
 הנדרשות. 

הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא העובדים המועסקים בעבודה 
 אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 
והבלעדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע 

 הקבלן.עקב עבודות המבוצעות על ידי 
תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה 

הקיים, במשך כל שלבי העבודה. העבודה תכלול, במידת  הביובורציפה של קו 
מי הנגר כדי לאפשר עבודה  אוהצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים 

 ביבש. 
 קיימת לשוחה חיבור .2

קיימת תבוצענה תוך נקיטת אמצעי זהירות שחלק  ביוב תעבודות החיבור לשוח
מהם תואר לעיל ולכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד 

 העבודה.
אור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן, יבשום מקרה לא בא הת

 קבלן.פגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הילבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול לה
חיבור קו ביוב גרביטציוני חדש לשוחה קיימת, יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, 

של ה"מפרט הכללי", ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור  570827בסעיף מס' 
 "מ.בע אשקלון מי תאגיד

/או מי הנגר כדי וחיבור הקו כולל סתימה זמנית, שאיבה זמנית של השפכים 
ירה לגילוי קיר השוחה, שבירת קיר השוחה, לאפשר עבודה בשוחה יבשה, חפ

במקרה של שוחה יצוקה באתר ו/או קדיחת חור באמצעות מקדח "כוס" בקיר 
נור ועיגונו באמצעות "מחבר קיר לשוחת בטון" בקיר ישוחה טרומית, חיבור הצ

השוחה היצוקה או באמצעות מחבר גומי גמיש בקיר השוחה הטרומית, עיבוד 
קירות השוחה, פתיחת הסתימה הזמנית, הוצאת כל  הקרקעית מחדש, תיקון

נור במקום הסתימה והפעלת הקו מחדש. תוך יחומרי הפסולת מהשוחה, ניקוי הצ
כדי ביצוע העבודות שפורטו לעיל יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה 

 של קו הביוב הקיים במשך כל שלבי העבודה. 
 

 קיים קו על חדשה שוחה בניית .3

תחתית  עםבנה על קו קיים, תהיה בכל מקרה שוחת בקרה ידשה שתשוחה ח
 יצוקה באתר.

של ה"מפרט הכללי"  570827העבודות תבוצענה בהתאם לתכנית ולמתואר בסעיף 
, תוך נקיטת אמצעי זהירות אשקלון מי תאגידו/או לפי הוראות המפקח ובאישור 

תאם להוראות שחלק מהם מתואר לעיל ולכל אמצעי הזהירות והבטיחות ובה
אור במפרט זה להוריד מאחריותו יותקנות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא הת

פגע עקב עבודות יהבלעדית של הקבלן, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול לה
 המבוצעות ע"י הקבלן.

על הקבלן לחפור חפירה בזהירות, כולל עבודת ידיים לגילוי הקו הקיים, למדוד את 
קיים ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח. המפקח יבדוק את נתוני נור הירום הצ

המדידות ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו 
הסמוכה. העבודה תכלול בניית שוחה חדשה יצוקה  הבקרההביוב ממנה לשוחת 

ר נויבאתר על קו הביוב הקיים, עיבוד קרקעית השוחה וחיתוך או שבירת הצ
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הקיים. העבודה תכלול במידת הצורך סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים 
 מי הנגר כדי לאפשר את ביצוע עבודת בניית השוחה ביבש. או
 

 עבודות בטון .05

 .ביוב לקווי מבטון ותושבות עיגון גושי, עטיפות .05.01

בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות, או  יותקנוועטיפות מבטון  תושבות

, גושי עיגון ועטיפות הבטון תהיינה מבטון תושבותעים שיקבעו על ידי המפקח. בקט

או לפי המסומן  466 -ו 118מס'  י"ת. המתאים לתקנים הישראליים 20 -מזויין ב

המופיעים  לפרטיםהעיגון והעטיפות יהיו בהתאם  גושיבתכניות. פרטי התושבות, 

 של המפרט הכללי. 57023בתכניות וצורת היציקה בהתאם לסעיף מס' 

 לביוב בקרה שוחות .05.02

 חל איסור מוחלט על יציקת שוחות, תקרות ומכסים לשוחות מכל סוג שהוא באתר.

ים יכל מרכיבי השוחה יהיו טרומיים, העונים על הדרישות המפורטות בתקנים הישראל

 5סיון של לפחות יוכנדרש במפרטים. השוחות תהיינה מיוצרות ע"י יצרן ישראלי בעל נ

 5988תקן  תווי, נושא ISO 9001:2000ם בייצור שוחות טרומיות, העומד בדרישות שני

בתוקף לאלמנטים ומערכות בטון טרום ובעל מערך שירות שדה להדרכה  1923 -ו

 ופיקוח על טיב הביצוע. היצרן יאושר מראש לפני תחילת העבודה ע"י המפקח.

משרדי, וכמסומן בתוכניות. במפרט הבינ 57082בהתאם לדרישות סעיף  ובניהשוחות י

כל העבודות להתקנת השוחה, תחתית, חוליות, ותיקרה, יישום האטמים בין החוליות 

וחיבור הצינורות באמצעות מחברי השוחה ייעשו לפי הנחיות, בהדרכה ובפיקוח שירות 

 השדה של היצרן ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות על כל מרכיביהן.

-ו 5988עגולות מחוליות טרומיות לפי ת"י  בטוןתהיינה שוחות  שוחות הבקרה לביוב

658. 

 אחת מונוליטית ביציקה המיוצרים ודופן רצפה תכלול הבקרה בתא התחתונה החוליה

 50 בעובי', א סוג ומצע"מ ס 5 בעובי רזה בטון מצע"ג ע ותונח( קיים מקסימלי)בגובה 

 "מ.ס

 .אפשרה ככל גבוהות הגבהה לחוליות עדיפות תינתן

 .התכניות"פ ע, סניטרי עיבוד תעבור הביקורת תאי רצפת

ק"ג/סמ"ר(. פני הבטון  100יום יהיה  28ייעשה מבטון רזה )חוזק הבטון לאחר  העיבוד

 .B.G. Bond 5%הרזה יטויחו בטיח צמנט זכוכית + 

מקוטרו של הצינור הגדול ביותר המתחבר לתא,  2/3'יק( יהיה לפחות בנצ) המתעל עומק

 לפחות בכיוון את המתעל. 20%יהיו  הצידייםשיפועים וה

 PRESS" אוחוברו לקיר השוחה ע"י מחברים מיוחדים דוגמת "איטוביב" יהצינורות 

SEAL F-905" ,בהתאם לאישור המפקח. בין  הכול, כולל שרוול ספוגי למילוי המרווח

וליה העליונה חוליה, בין החוליות לבין עצמן ובין החה לביןתחתית השוחה הטרומית 

" או שווה וולפמןהמשווק על ידי חברת " איטופלסטתקרה יותקן אטם דוגמת ה ביןל

. התקנת האטם תיעשה בהתאם להוראות השימוש וההתקנה של איכות ושווה ערך

 היצרן.

 . 316"מ מפלבמ' יסופקו עם סולם ירידה  4.26שוחות בעומק מעל 
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עם תקרת מעבר/משטח ביניים מבטון  מ' יסופקו 4.76 -בקרה בעומק הגדול מ שוחות

" או שווה איכות, וולפמן"מ דוגמת "מפלבמזויין, סולם עליון ותחתון ומעקה בטיחות 

 .5988ע"פ ת"י  הכל

כנית או המפקח, יתקין הקבלן על שוחות הבקרה מפלים והת יורובמקום אשר 

 חיצוניים.

יעובדו בתוך השוחה  אשרמפלים עד לגובה חצי קוטר השוחה יהיו מפלים פנימיים, 

 כלולים במחיר השוחה. וויהי

 מפלים בגובה הגדול ממחצית קוטר השוחה יהיו מסוג מפל חיצוני.ה

" או וולפמן" של" Multi-Drop" כדוגמת חרושתיים יהיו שיותקנו החיצוניים המפלים

 שווה איכות, כולל כל המסומן בתוכניות.

ישות המפקח. הקבלן יקבל תשלום נוסף לפי התוכניות ולפי דר ומידות וגובה המפל יהי

 עבור כל מפל חיצוני שיהיה בשוחה.

יותאם לרום  או השטח פני מעל"מ ס 20-30 -כ יבלוטרום מכסי שוחות הבקרה 

 הקבלן עלכניות הפיתוח או לפי הוראות המפקח. תהכביש/הריצוף המתוכנן על פי 

 קרקע לפי בתחילה, יםבשלב תיעשה הבקרה בשוחות החוליות התקנת כי בחשבון לקחת

 .מתוכננת קרקע לרום בהתאם, הפיתוח עבודות ביצוע ולאחר קיימת

, סימון עמודי שני יתווספו הסלילה בתוואי ולא פתוח בשטח יונחו אשר בקרה לשוחות

וכן סלילת אספלט או בטון מזוין בהיקף תקרת השוחה  לפרט בהתאם השוחה צדי משני

 פת תשלום .ס"מ ,ללא תוס 40ברוחב של לפחות 

, מהודק זה במפרטמילוי חוזר של החפירה סביב השוחה יבוצע מחומר מתאים כמצוין 

 של המפרט הבינמשרדי. 57017בשכבות, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 

 המתאים ובמרחק רב במשקל שוחות להורדת מנופים עבודת בחשבון לקחת הקבלן על

 .זו עבודה בגין תוספת כל תשולם לא. התא להנחת

 

 מכסים .05.03

"מ, מטיפוס ס 60בקוטר  400D ממין יהיו ולתיעול לביוב הבקרה לתאי המכסים כל

עם אטם סיליקון וסמל  489סגר יציקת פלדה  לפי ת"י  עם "HD-33דוגמת "כרמל 

 20תאגיד מי אשקלון וכן כיתוב אשר יאושר על ידי המועצה. גודל אותיות הכיתוב יהיה 

 יהיו במדרכה יותקנו אשר שוחות. ברגים או נעילות ללא ויהי המכסים כללמ"מ לפחות. 

 .125B-60- 55M" 55"כרמל  דוגמת מטיפוס מרובע מכסה עם

 ירידה/סולמות שלבי .05.04

 . רוחב2חלק  631 י)מדרגות( רחבות בצורת סולם, לפי ת" דריכה שלבי יתקין הקבלן

יטות למניעת ס"מ מינימום ומשני צדי המדרך תהיינה בל 25המדרך של המדרגה יהיה 

ס"מ. המדרגות  13.5החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות 

ס"מ אחת  33תהיינה בנויות מליבת ברזל וציפוי פלסטי בצבע זוהר במרחק של 

 יה. ימהשנ

על  התאס"מ מפני מכסה  40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 

 .קטשבפרויהסופי  הרוםפי 
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, חיבורים ממוקמים לא בה אשר השוחה בדופן יותקנו הירידה ששלבי לכך לב לשים יש

 .הירידה שלבי בין מתאימים מרחקים להבטיח מנת על

יותקנו  אלאיותקנו שלבי ירידה כמפורט לעיל  לאמ'  4.26 -עומק הגדול מב שוחותב

 . 316"מ מפלבסולמות ירידה 

 שוחות בטיח  .05.05

, אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח יהיה לביוב הבקרה תשוחימצא כי פנים יאם 

 המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע טיח. הטיח יבוצע בשתי שכבות עם שכבת הרבצה. 

 
 ביוב  למערכותבדיקת אטימות  .06

 .החוצה לדליפה הידרוסטטית בדיקה .06.01

בין  נורות )קטע הקו מוגדר כקטעילאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצ

בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי  תאיי נש

נור בפקק יהבקרה בפקקים זמניים אשר בגופן מותקן ברז, בפקק התחתון וברז עם צ

נור וזאת בתנאי שלא נוצר עומד מים של ימ' מעל גב הצ 1.80נור יוגבה עד יהעליון, הצ

הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע מ' בנקודה הנמוכה.  5 -יותר מ

 נור.יצ

 האווירלוי הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר ילאחר האטימה/עגון הפקקים, יוחל במ

 נור המחובר לפקק העליון.יהכלוא יוצא מהצ

 24 -ישארו במערכת לינור העליון וימ' מעל גב הצ 1.8המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה 

מ' מעל גב  1.8לגובה  עדשעות יש למלא את המים החסרים  24אחר שעות לספיגה. ל

שעה. ירידת מפלס מרבית מותרת הינה  1ירידת מים במשך  את ולמדודנור העליון יהצ

' של ץליטר/שעה לכל קילומטר קו לכל אינ 30כזו ההמראה איבוד מים המחושב לפי 

 קוטר פנימי.

שעות(,  24ת קטע הקו גלוי לזמן ארוך )במקרים מיוחדים בלבד בהם לא ניתן להשאיר א

 ניתן לבצע בדיקה מקוצרת. 

 ותערךלאחר מלוי הקו והמתנה של שעה אחת, ימולא הקו מלוי חוזר עד לגובה הבדיקה 

מדידה לאחר כחצי שעה )נוספת( של כמות ירידת המים. יש לקחת בחשבון שבבדיקה זו, ה

 מים. סופגיםהבטון עדיין  חלקיש מכיווןכמות ירידת המים תהיה גדולה יותר 

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה, במקרים אלה, מתאימות. 

 נורות.יבמידת הצורך, יקבע אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצ

 עלות הבדיקה כלולה במחירי היחידה של הצינורות והתאים האטומים.

 פנימה לדליפה אטימות בדיקת .06.02

ל קטע הקו נגד חדירת מים מבחוץ תבוצע אחרי ניקוי מכל פסולת, בדיקת אטימותו ש

חול או שיירים כלשהם. לפני הבדיקה מייבשים היטב את קטע הקו על ידי שאיבת כל 

המים, העלולים להיות בו אחרי בדיקת האטימות לדליפה החוצה, או מכל סיבה אחרת. 

חזותית בשוחות תגלה מיד  יש לוודא שלא יחדרו לתוכו מים דרך פתחי השוחות. בדיקה

בתחתית כל זרימה שהינה מעל לטפטוף. מקור הזרימה ייבדק ויתגלה ויבוא על תיקונו 

 לאלתר. 
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לאחר איתור הדליפות ואיטום מקומות הדליפה ייובש פנים קטע הקו. המפקח ימדוד 

שעות. אם גובה המים שחדרו לתוך הצינור לא יעלה  24את גובה המים המצטברים תוך 

 מ"מ, לכל אינץ' של הקוטר הפנימי הנומינאלי, ייחשב קטע הקו כאטום.  1.5על 

במקרה וכמות המים החודרים תעלה על המותר, יש לאתר את מקומות החדירה, 

, לייבש את קטע הקו מחדש ולחזור על הבדיקה לפי המפורט מעלה, עד םלאטום אות

 אשר תושג האטימות הדרושה כנ"ל. 

 
 ביצוע לאחר בוביו מים קווי צילום .07

 כללי .07.01

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי 

או לאורך יובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום ויד

 הקו המונח, לאחר סיום העבודות.

 ומעלה. 6ø" בקוטר מים ולקווי הביוב קווי לכל תבוצע הבדיקה

וידאו במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל -ך באמצעות מצלמת טלוויזיההצילום ייער

 /מגרשים.החלקות אל המופנים הביוב קווי כוללאורכה, 

ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני  הצינורמטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך 

 הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

ה אחרת שמטרתה לוודא פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיק

ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח 

 שניתנו במהלך הביצוע. 

לביצוע העבודה,  וניסיוןלביצוע הצילום יעסיק הקבלן קבלן משנה מיומן, בעל ציוד 

שנה שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן המ

 תנאי מוקדם להעסקתו. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע.  וע"י המפקח הינ

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה 

 "תכנית בדיעבד". הלאחר הביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך 

 העבודה ביצוע .07.02

 שטיפה .07.02.01

מכל חומרי  נקייהלדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה  לפני ביצוע הצילום על הקבלן
בנייה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. 

ל בהתאם ומתאים לכך, הכ מכשורהניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות 
 למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 

 העבודה עיתוי .07.02.02

 בהתאם העפר שכבות והידוק כיסוי, הצנרת הנחת אחרל ייעשה הצילום ביצוע .א

 . השוחות בביצוע הקשורות העבודות כל והשלמת לדרישות

 . באתר והפיקוחויועציו המזמין נציג בנוכחות ייערך הצילום .ב

 פחות לא, הצילום ביצוע מועד על באתר ולמפקח למתכנן להודיע הקבלן על .ג

 . העבודה ביצוע לפני ימים שבעה מאשר

 . המפקח או/ו המתכנן נוכחות ללא הצילום ביצוע את יתחיל לא לןהקב .ד

 העבודה לשלבי בהתאם) שונים ובמועדים קצרים בקטעים הצילום ביצוע .ה

 . מחיר בתוספת הקבלן את יזכה לא( המפקח קביעת י"עפ או המתוכננים
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 הביצוע מהלך .07.03

 ךאור בקטעי סגור במעגל טלוויזיה מצלמת החדרת באמצעות יבוצע הצילום
 מסך גבי מעל התמונה תוקרן הצנרת צילום בעת. הציוד למגבלות בהתאם מתאימים
 .D.V.D תקליטור גבי על ותוקלט טלוויזיה

 תיעוד 07.03.01

לשם רישום תמידי וכן בעזרת  D.V.D תקליטורהצילום על כל שלביו יתועד על גבי 
 תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום

 מפגעים וכד'. 
על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי 
של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי 

 .D.V.Dחוזר מעל גבי לתקליטור 

 מפגעים תיקון .07.04

לטת המתועדת, במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הק

יש  המפקח/או ו המתכנןמכל סוג שהוא ולחוות דעת  לכלוךיתגלו מפגעים או 

 המלאה. םלתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונ

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. 

ום לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הציל

 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

הן תיקון הליקויים והנזקים והן ביצוע הצילום החוזר יהיו על חשבונו של הקבלן 

 ולא ישולם עבורם בנפרד )גם אם קיים סעיף בכתב הכמויות לתשלום עבור הצילום(. 

 ממצאים הצגת .07.05

נוסף רק לאחר מסירת קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז וב

תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המתכנן. תיעוד הצילום יכלול קלטת 

 . ממצאיםאו ודו"ח מפורט לגבי יויד

 DVD תקליטור .07.05.01

 ויכלול אורכו לכל הקו של מצולם תיעוד יכלול, המזמין ברשות שיישאר תקליטור
 . שוחות זיהוי סימון
 . הצילום ביצוע כדי תוך העבודה עמבצ הערות יכלול הקלטת של הקול פס
 צילום"ח דו .07.05.02

 ח"דו. זו עבודה מבצע י"ע יוכן אשר מפורט ח"דו יוגש D.V.D לתקליטור במצורף
 בצורה כתוב יהיה ח"הדו". בדיעבד" תכניות להכנת הדרישה את מבטל אינו צילום
 : הבאים הפרטים את לפחות ויכלול ופשוטה ברורה
 בהתאם הקו וקטעי בקרה שוחותהצינור של( סכמה) מצבי מרשם .א

 כדי השטח פני על אחר ותיאור סימן וכל הביצוע בתוכניות לסימוניהם

 . ומיקומו הקו זיהוי לאפשר

 תיאור, וידיאו נקודת, הקו: שתכלול טבלה בצורת הצילום של שוטף ח"דו .ב

 משוחה הקו לאורך" רץ מרחק"ב המפגע מיקום וציון הערות, המפגע

 . סמוכה

 . המפגעים מהות לגבי הצילום מומחה דעת וחוות יםממצא סיכום .ג

 . והמלצות מסקנות .ד

 הקבלן אחריות .07.06

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני 
כתוצאה מעבודות  לצינורפקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו 
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אשר  הצינורכל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת עפר, הכנת תשתית הצנרת או 
באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון, תחול על 

הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של 
קטע אשר תוקן. כל זאת כפוף הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של ה

 לתנאים הכלליים של החוזה.
 
 

 
 
 
 מיוחדים מדידה אופני .08

 כללי .08.01

 במחירי ככלול הכלליים ובתנאים המיוחדים בתנאים המיוחד במפרט המפורט כל

 .בנפרד עבורו ישולם לא, השונים היחידה

עבודות  לב הקבלן, לא ישולם בנפרד עבור הכנות, גישושים, ציוד מיוחד וביצוע לתשומת

בלילה לצורך חיבור מערכת חדשה לקיימת. המדידה תהיה בכל מקרה מדידת נטו 

בהתאם למידות התיאורטיות שבתכניות דהיינו ללא כל תוספות עבור מרחבי עבודה 

 צויןוכד', הפסדי הדוק ופחת, שקיעות בקרקע, הפסדים בגלל הובלות וכד', פרט אם 

עבור הקשיים שיגרמו לקבלן בזמן ביצוע במפורש אחרת. כמו כן לא ישולם בנפרד 

העבודה של הנחת הקווים ו/או בניית השוחות והמתקנים עקב הקרבה של העבודה 

 לקווי ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, מים או כל מערכת תשתית אחרת קיימת או חציות.

 מוגבלים בשטחים עבודה .08.02

כולל עבודות ידיים  מוגבלים, תתבצע בסמוך ומתחת למערכות קיימות, שטחיםעבודה ב

במערכת מיוחדת והגנה על שלמות החפירה, תמיכה  ודיפוניםדרש, תמיכה יבמידה ות

והגנה על התשתיות הקיימות שבסמוך לתוואי והשבת השטח למצבו הקודם, כולל כל 

 אדם והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.הח והעבודה, הציוד, כ

 החפירה במחיר או לשוחות החפירה במחיר כלול ויהיה לתשלום יימדד לא"ל הנ כל

 .הכמויות בכתב כמפורט, לצנרת

 תעלות לצינורות ותאי בקרה  חפירת .08.03

במפרט הכללי יהיה מחיר החפירה והחלפת הקרקע,  57.00.07כמפורט בסעיף מס' 

במקום שיורה המפקח והמילוי החוזר, כולל הידוק מבוקר בשכבות, כלול במחירי 

 חישוף כוללת העבודה, כך על בנוסף. והקליטה הבקרה ולתאי התיעול לצינורותהיחידה 

 שימוש תוך מוגבלים במקומות גם לעומק חפירה, לאתר מחוץ אל הפסולת וסילוק

 .מיוחדת במערכת ותמיכות לדיפון, החפירה להגנת באמצעים

 בהתאם להנחיות מפרט זה כלולות במחיר היחידה הנ"ל. בקלשאבני  שיקוע

 ת ועטיפת סומסום לצינור כלולה במחיר היחידה הנ"ל. תושב ביצוע

 ביבש עבודות .08.04

לא תשולם לקבלן כל  57.01.5עבור נקיטת אמצעים לעבודה ביבש כמצוין בסעיף מס' 

 יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים. יתוספת מחיר והללו 
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 תנועה קיימים ותיקונם יאיובמדרכות בעבודה בכבישים,  .08.05

מדרכות מרוצפות תשולם בנפרד מהחפירה  תפתיחואספלט, מ כהמדר או הפתיחת מסע

 לקדמותו המצב השבת תוךלהנחת צנרת ו/או שוחות בקרה. שיקום הכביש ותיקונו 

ור סאת ניסור האספלט הקיים בכל עובי שהוא במ גםכלול ת העבודה. בנפרד ישולם

 מכני ברוחב שיאשר המפקח משני צידי התעלה.

 

 

 ולתופס אדמה עודפי סילוק .08.06

במפרט הכללי, סילוק עודפי אדמה ופסולת מאתר  0100.17בניגוד לאמור בסעיף מס' 

 תשולםבנפרד. לא  ויחשב ככלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבוריהחפירה 

תוספת עבור סילוק החומר, במידה ויידרש לסלקו מחוץ לגבולות הרשות, לאתר מורשה 

 "ס. לאיכהע"י המשרד 

 
 ופירוקעבודות הכנה  .08.07

 וו/או כל חומר אחר, יימדד P.V.Cקווים קיימים מבטון ו/או  שלעבודות פירוק 

לתשלום לפי מטר אורך קו ללא התחשבות בקוטר. עבור ביטול וסתימת שוחות קיימות 

 צנרת וסילוק פירוק עבורלתשלום כקומפלט.  ופירוק מתקנים על פי התוכניות יימדדו

 .בקוטר התחשבות ללא אורך מטר לפי לתשלום יימדד מים

 הצינורות חיתוך, הצינור לגילוי חפירה המחיר כולל קיימים צינורות קווי פירוק

 שיאושר אחר לאתר או מורשה לאתר הובלתם יאפשרו אשר', מ 6.0÷12.0 של באורכים

 .אורך למטר הינו המחיר. המפקח"י ע

, המדרכה לפני עד חיתוך כולל, קומפלט לפי יימדד, קיימות אש כיבוי מערכות פירוק

 .מרצפות/או ו אספלט תיקוני כולל, לקדמותו המצב והחזרת כיסוי, פלטה"י ע סתימה

אדם מתאים לביצוע מושלם של  וכוחהמחיר יכלול את השימוש בציוד, כלים, חומרים 

 .במפרט כמצוין הכולהעבודה כולל פינוי הפסולת, 

 השטח מצב החזרת ךתו והמכסה השוחה פרוק הכולל קיימת מגוף שוחת פירוק

 לאתר או המזמין למחסן המגוף העברת, מרצפות/או ו אספלט תיקוני כולל לקדמותו

 .קומפלט יימדד, מאושר

 החזרת תוך המפרט להוראות בהתאם השוחה סתימת כולל מים או ביוב שוחת הריסת

 .קומפלט יימדד מרצפות/או ו אספלט תיקוני כולל לקדמותו השטח מצב

 אספקת מים  קווי .08.08

 מים אספקת קווי של הנחה .1

עומק  לכלמסווג לסוג הצינור קוטרו ו איהיה למ" הצינורותעבור הנחת  המחיר

, הובלה, חפירה או חציבה לקווים, הנחה והתקנה אספקההחפירה. המחיר כולל: 

במידה ונדרש,  גיאוטכני בדבמפרט,  המצויןבעובי  סומסוםשל הצינורות, עטיפת 

בת המצע במקום שנדרש, המחברים, האטמים, המילוי החוזר המהודק, שכ

, האוגנים, מעברי קוטר, הסתעפויות, אביזרי הריתוך, מחברי התותבים
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וכל העבודות האחרות  חיטוי'ין, סרט הסימון, בדיקת הלחץ, אלקטרופיוז

 .ותקינההדרושות להנחה נאותה 

  מים אספקת במערכת אביזרים .2

ר אביזרים לאורך הקווים כגון: והתשלום עבו המדידההמחירים ואופן  תכולת

 5700.15-ו 5700.11כמפורט בסעיפים מס'  יהיה בוכיו" שריפה ברזימגופים, 

הספקה והרכבה של כל  יכלולבמפרט הבינמשרדי כאשר מחיר מערכת האביזרים 

האביזרים, החומרים, אביזרי עזר, עבודות עפר, צביעה, עטיפות הגנה וכו' והרכבת 

 יהיהלצורכי מדידה  הסיווגביזר לפי המפרט והתוכניות. הקשורים בא האביזרים

לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים, אך ללא התחשבות בתנאי העבודה ובעומק 

 .הקרקעמפני 

  מגופים שוחות .3

 בנוסף. הכללי במפרט 5700.26' מס בסעיף כמפורט לתשלום תימדדנה השוחות

 בתוכניות הנדרש וגובס בקוטר מכסה והתקנת אספקת גם יכלול המחיר, לכך

 אחיד יהיה המחיר הכללי המפרט של 5700.26 בסעיף לנאמר בניגוד. ובמפרטים

המחיר כולל ביצוע טבעת היקפית מאספלט או .העבודה תנאי ובכל העומקים בכל

בטון מזוין מסביב לתקרת התא במקומות בהם השוחה מוצבת בשטח לא סלול או 

 מרוצף.

 שריפה ברזי .4

 3øיחידה ויכלול: הספקה, הובלה והתקנה של ברז שריפה "לתשלום לפי  יימדד

( 4ø"/6øשבירה, פקק סגירה נגד גנבות מים, צינורות )" מתקן, 3øX2/או "ו

, אוגנים. 3ø"/4ø, מעבר קוטר "090( 4ø"/6øמהיציאה מהצינור הראשי, קשתות )"

פוי עבודות חפירה וכיסוי, ריתוך, חיתוך, ציפוי בסרט, הרכבת ברז השריפה, צי

 החלקים שמעל הקרקע באדום. תהחלקים שמתחת לקרקע וצביע

 אוויר שסתום נקודת .5

. קוטר לפי מסווג, האוויר שסתום של והתקנה אספקה כוללת אוויר שסתום נקודת

 .הראשי לקו והתחברות צנרת קטעי כולל כן כמו

 .הפרטים בגיליון לפרט בהתאם הכול

 .קומפלטלפי יחידה  המחיר

 קיימת ביוב/מים שוחת פירוק .6

 השטח מצב החזרת, המפרט הוראות פי על בסומסום מילוי, קיימת שוחה פירוק

 .מרצפות/או ו אספלט תיקוני כולל, לקדמותו

 .קומפלטלפי יחידה  המחיר

 בעתיד לחיבורים הכנות .7

לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, המחיר יהיה אחיד  תימדדנהלחיבורים בעתיד  הכנות
 . העבודה בכל העומקים ובכל תנאי

מ' קו  3הדרושות, חיבורו וריתוכו לקו אספקת המים,  העפרכולל: עבודות  המחיר
 צינור לקצה אביזר/או ומים מנקודת החיבור, אספקה והתקנה של פקק הברגה 

בקצה הצינור המסתעף בשלב א' ומגוף או פקק בשלב ב', וכן כל החומרים, הציוד 
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המפרט  יות לחיבורים בעתיד עפ"מושלם של ההכנ לביצועוהעבודה הדרושים 
 .המפקחוהתכניות ולשביעות רצון 

 קיימים לקווים חיבור .8

ויסווג לפי קוטר קו המים בלבד ללא תלות בסוגי  יחידהזה ישולם לפי  חיבור

 הקווים.

והגילוי של הקו הקיים )בכל עומק שהוא( וכל העבודות  החפירהיכלול את  החיבור

 קו קיים וכו'. ריקוןמים,  הפסקותהדרושות כגון ניתוקים, 

 הקווים וחיטוי שטיפה .9

ומסירת תעודות מתאימות למפקח המעידות על אופן  הקוויםשטיפה וחיטוי  עבור

, כמפורט, לא ישולם בנפרד והמחיר התוצאותביצוע השטיפה והחיטוי ותקינות 

 נורות.ייהיה כלול במחירי הנחת הצ

 הביצוע לאחר הצנרת צילום .10

בוצע צילום לאחר סיום העבודות. עבור השטיפה והצילום של י 6ø" בקוטר לצנרת
צנרת זו במצלמת וידאו, תיעוד על גבי קלטת וידאו בליווי דו"ח מפורט, כולל כל 

 שלבי ההכנה והביצוע הנדרשים ישולם לפי מטר אורך צנרת מסווג לסוג הצנרת.
 לנדרש בהתאם, בקטעים הצנרת צילום ביצוע עבור תוספת כל לקבלן תשולם לא

 .הביצוע בשלבי
 .חוזר צילום בגין, תוספת כל תשולם לא, כן כמו

 
 ביוב קווי .08.09

 ביוב קווי של הנחה .1

 החפירה בעומק התחשבות תוך וסוגם קוטרם לפי תשלום לצורכי יסווגו צינורות

 המונחים הצינורות ציר לאורך תעשה הצינורות אורך מדידת. הצינור יונח בה

 .קרובות שוחות שתי לש הפנימיים הקירות בין בשטח

הצינורות כולל אספקה, הובלה, הנחה והתקנה של הצינורות, המחברים,  מחיר

'. כן כולל המחיר את החפירה, עטיפת סומסום סביב וכוהאטמים, גומיות המרווח 

 לצפיפות מבוקר הידוק, בשכבות מילוי, סימון סרט, גיאוטכניהצינור, עטיפה בבד 

 הדרושות העבודות שאר וכל השדה שרות של רבאת וההדרכה פיקוח, הנדרשת

 .הצנרת הנחת לצורך

 לביוב בקרה שוחות .2

כמפורט  ותכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור שוחות הבקרה יהי

במפרט המיוחד לעיל. מחיר שוחה טרומית יכלול ובמפרט הכללי  5700.26בסעיף 

החפירה. כמו כן, יכלול  בהתאם למפורט בסעיף הכל, הנחה, מצעים, מילוי, חפירה

את שוחת הבסיס, תקרת המעבר וחוליות ההגבהה לפי הגובה המתוכנן, מכסה מין 

125B  "33דוגמת דגם "כרמלHD  עם סגר מיציקת פלדה הכולל את סמל הרשות

דוגמת תוצרת "וולפמן" או סולם ירידה כ מבוטנותס"מ, מדרגות ירידה  60 בקוטר

לנדרש, עיבוד מפלים פנימיים בתוך השוחה עד , תקרת מעבר בהתאם 316"מ מפלב

והרכבת  הלגובה חצי קוטר השוחה, עיבוד מתעל בבטון בתחתית השוחה, אספק

והרכבת אביזרים תקניים למעבר  תאטמים בין החוליות כמפורט לעיל, אספק
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 שני והתקנת איכותוחיבור הצינורות לקיר השוחה דוגמת "איטוביב" או שווה 

 .לנדרש בהתאם השוחה צדי משני סימון עמודי

כמו כן יכלול המחיר את הנחת התחתיות המוכנות מבטון לשוחות הטרומיות, 

 במנוף הצורך במידת שימוש וכןכולל הכנת משטח מהודק והעבודות הנלוות לכך, 

 .הסופי למיקומה החפירה אל השוחה להורדת

 תחתית יבודע כולל, הפרטים בתוכנית פרט לפי תתבצע קיים קו על שוחה בניית

 .לעיל וכנדרש בבטון השוחה

 כבדים שוחות מכסי .3

 40ס"מ מטיפוס " 60בקוטר  400D מין כבד מכסה והתקנת הספקה בעבור המחיר
 טון" אינו כלול במחיר השוחה וישולם עבורו בנפרד.

 ביוב לשוחות חיצוניים מפלים .4

 כל כולל, חיצוני מפל התקנת עבור השוחה למחיר בלבד תוספת יכלול המחיר
 והקוטר המפל טיפוס ולפי יחידה לפי יהיה התשלום. הנדרשים והחומרים העבודה

 .בעומק התחשבות ללא יהיה 5700.26' מס לסעיף בניגוד אך

 ביתיים חיבורים .5

"א מישולם לפי  לעיל 57.03.7 בסעיף כמפורטעל התקנת חיבורים ביתיים לביוב, 
מון החיבור למגרש, שלט פח והתשלום כולל תמורה להתקנת יתד ברזל זווית לסי

משוחה סמוכה, חיבור לשוחה על ידי ביצוע מפל  PVC, צינור ביוב PVCופקק 
 160חיצוני או פנימי, עיבודים, הכול כמצוין בסעיף לעיל. ביצוע מפל חיצוני בקוטר 

 מ"מ עבור חיבורים ביתיים במידת הצורך, לא יהיה כלול במחיר סעיף זה.

 קיימת לשוחה חיבור .6

, חפירה, אספקה, הקיימת בשוחה פתחים וסתימות פתח התקנת כולל רהמחי
 לפי תימדד תשלום לצורכי המדידה. השוחות לחיבור לצינורות חוזר ומילוי הנחה
, נוזלים שאיבת/או ו קיימת צנרת של זמנית סתימה/או ו זמנית הטיה לרבות', יח
 לילה עבודות ורועב, הקיים בקו התקינה הזרימה הבטחת לצרכי יידרשו אלה אם

 .ויידרש במידה
 כלולים יהיו והללו, בנפרד ישולם לא זו בעבודה הכרוכים והחומרים הקשיים על

 .זה סעיף של הכולל במחיר

 בטון עטיפת .7

 .לעיל המפורט"פ וע"ק  מ לפי יימדד מזוין בטון עטיפת ביצוע עבור המחיר

 במילוי המונחת ביוב לשוחת בטון תושבת .8

 .לעיל המפורט"י ועפ  יחידה לפי יימדד מזוין מבטון תושבתה ביצוע עבור המחיר

 הביצוע לאחר הצנרת צילום .9

 וידאו קלטת גבי על תיעוד, וידאו במצלמת הצנרת של והצילום השטיפה עבור
 אורך מטר לפי ישולם הנדרשים והביצוע ההכנה שלבי כל כולל, מפורט"ח דו בליווי
 הצנרת צילום ביצוע עבור תוספת כל לקבלן תשולם לא .הצנרת לסוג מסווג צנרת

 צילום בגין, תוספת כל תשולם לא, כן כמו .הביצוע בשלבי לנדרש בהתאם, בקטעים
 .חוזר

 אטימות בדיקת .10

 צנרת הביוב תעבור בדיקת אטימות, כמפורט במפרט מיוחד זה.  כל

 .והתאים הצינורות של היחידה במחיר כלול האטימות בדיקת מחיר
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 :57ת לכל פרק פרוגרמת בדיקו
 בדיקות הידוק .1

 הדוק המילוי יבוקר ע"י מעבדה שתאושר ע"י המזמין, בהתאם למתואר במפרט.
 פגיעות צינור פלדה .2

בדיקת "הולידי דיטקטור" ע"י נציג יצרן הצנורות לבירור  פגיעות מכניות בציפוי או בציפוי 
 הפנימי.
 בדיקת לחץ .3

 חים, בהתאם למתואר במפרט.יבוצעו בדיקות לחץ למערכת המים ולמערכת הקול
 בדיקות רדיוגרפיות .4

מכלל  10%הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות )רנטגן( על ריתוכי הצנרת. סה"כ בדיקות יהיו עד  
 הריתוכים בצנרת, בהתאם למתואר במפרט.

 בדיקת אטימות .5
 בדיקת צנרת גרויטציונית בין שתי שוחות בהתאם למתואר במפרט.

 צילומי צנרת .6
 לביוב וניקוז לבדיקת המתכנן בהתאם למתואר במפרט. צילומי צנרת
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 איכות בקרת נוהלי
 

 
 

 אשקלון    אגמים מזרח הפרויקט   -איכות הביצוע של הקבלן  בקרת
 

 מבוא
 .המדף לחוזה והתוספת המדף מחוזה חלק מהווה זה נספח
 הקבלן ידי על המופעלת בפרויקט איכות בקרת מערכת להקמת ובהנחיות בדרישות עוסק, זה פרק

 במערך וחשוב מרכזי נדבך מהווה זו מערכת"המערכת"(.  או" איכות בקרת)להלן: "מערכת 
 .הפרויקט של הביצוע איכות את להבטיח  המיועד הכולל
( הכחול)הספר  הבינמשרדי והמפרט המיוחד המפרט פי על יבוצעו העבודות שכלל יודגש

 המיוחד למפרט בהתאם איכות בקרת תפקוד כלל וכן זהמכר פרסום ליום העדכנית במהדורתם
 .איכות בקרת בנושא לפרק בדגש לעיל כאמור הכללי והמפרט

 עמודים הפרק שם פרק' מס
 3 מבוא   .1
 4 הגדרות   .2
 4 כללי  2.1 
 4 המערכת או הקבלן של איכות בקרת מערכת  2.2 
 4 הפרויקט של האיכות הבטחת מערכת  2.3 
 4 )מב"א( איכות בקרת מנהל  2.4 
 4 שטח בקר  2.5 
 4 בפרויקט המעבדה מנהל  2.6 
 4 ראשי מודד  2.7 
 5 האיכות הבטחת מנהל  2.8 
 5 האיכות בקרת מערכת תפקידי   .3
 5 האיכות בקרת מערך והיקף מבנה   .4
 5 עצמית איכות בקרת מערך ניהול  4.1 
 5 האיכות בקרת מערך תחומי  4.2 
 6 האיכות בקרת צוות  4.3 
 7 בפרויקט הבקרה ושלבי נהלים, איכות מערכת כתיבת   .5
 8 האיכות בקרת תכנית  5.1 
 9 האיכות במסמכי שינויים  5.2 
 10 ומידע מסמכים בקרת  5.3 
 10 מוקדמת בקרה  5.4 
 12 שוטפת בקרה  5.5 
 הקבלן של איכות בקרת דוחות  5.6 

 
19 

 לפרויקט מידע מערכת   .6
 

20 
 

 20 כללי  6.1 
 20 במערכת המנוהל המידע פירוט  6.2 
 ומדידות מעבדה בדיקות   .7

 
21 

 21 איכות בקרת בדיקות לביצוע המעבדה  7.1 
 22 ובדיקות דיגום  7.2 
 22 הבדיקות ושכיחות תוכנית  7.3 
 23 ובדיקות תוצאות ניתוח  7.4 
 23 מדידות   .8
 23 המודדים צוות  8.1 
 24 מדידות ביצוע נוהלי  8.2 
 24 והמדידה הבדיקה ציוד בקרת  8.3 
 24 המזמין של האיכות הבטחת מערכת   .9
 24 כללי  9.1 
 25 האיכות הבטחת מערכת וסמכויות פעולות  9.2 
 27 המזמין מטעם האיכות הבטחת משרדי  9.3 
  טבלאות   
 6-7 האיכות בקרת מערך של הבכיר לצוות ףס דרישות 1 טבלה  
 17 בדיקה ונקודות עצירה נקודות 2 טבלה  
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 לקחת הקבלן על. הקובע המסמך את המפקח יקבע"ל הנ המפרטים בין סתירה שקיימת במידה
 .מבחינתו המחמירה ההנחיה אחר למלא עליו יהיה כי בחשבון
 ספקים)כולל  איכות לבקרת מערכת להקמת הקבלן של יבותוומחו אחריותו את כוללת המערכת
 ההסכם סעיפי כל של ביצועם ואישור בדיקה, בקרה, במעקב היתר בין העוסקת( המשנה וקבלני
 .בפרויקט האיכות ויעדי דרישות בכל עמידה כדי תוך

   
 מכימס בכל הקבועות הדרישות בכל יעמוד הסופי האיכות נועדה להבטיח  שהמוצר   מערכת
 ורציף תמידי באופן נוכח יהיה האיכות בקרת מערך לכן. ומפרטים תקנים,התוכניות,  ההסכם
  עד העבודה משלבי אחד בכל הביצוע שלבי כל את ויתעד,ילווה  העבודות ביצוע מהלך בכל באתר
 .לביצוע מראש שנקבע הזמנים ללוח בהתאם זאת וכל הסופי המוצר לקבלת
נפרד ממערך הקבלן. המערכת  בלתי חלק תהווה(, Control Quality) האיכות בקרת המערכת

המפורטות  הטכניות ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000תפעל על פי עקרונות 
 בפרק זה. 

  תהיינה החוזה מסמכי במכלול כמוגדר מהקבלן האיכות דרישות כי מובהר ספק הסר למען
 .הקבלן"י ע שיועסקו הספקים או משנהה קבלני לכל וגם, הקבלן כלפי תקפות
ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות כמוגדר  מסמכי

 במכלול מסמכי החוזה. 
 הוראות לרבות הפרויקט תכולת כל עבור האיכות לבקרת אחראית  הקבלן מטעם האיכות בקרת

 ככל ביצוע משך והארכת לעת מעת המזמיןי "ע לקבלן יינתנו/ יאושרו אשר ותוספות שינויים
 .שידרש

 
מודגש בזאת כי חברת בקרת האיכות תהיה בעלת ניסיון מצטבר והתמחות בביצוע בקרת איכות  

, חשמל לחברת הכנות, תקשורת, תאורה, מים, ביוב, ניקוז עבודות, עפר עבודות הכוללותבעבודות 
פרויקטים לפחות בהם  3 -צוע בקרת איכות בשנים לפחות וכן ניסיון בבי 5של  תומכים קירות

ללא מע"מ בכל פרויקט. למען הסר  ₪מיליון  30בוצעו עבודות כנ"ל בהיקף קבלני מינימלי של 
 ספק 
 לעבודה שיאושרו וסלילה עפר לעבודות בקר/או ו)מב"א(  איכות בקרת)מנהל  באתר הבקרה נציג
 עבודה מזמיני משני המלצה שהציג לאחר רק לעבודה יאושר( העבודה באתר מלאה במשרה ויהיו
 לכל( דומה גודל)בסדר ופיתוח תשתית בפרויקטי שנתנו השרות ואיכות ניסיונם על שונים

.מב"א המפורט בהיקף לתפקיד יעודי"ת מבא ידרש( בזה וכיוצא חשמל)עפר,בטון,ניקוז דסצפלינה
 חצי לפחות"ת מבאר ,שאמלאהנוכחות - בטון,מבא"ת מלאה נוכחות עפר,מבא"ת מלאה נוכחות
 הדרישה את להפחית יכול העבודה.מזמין נדרשות וישיבות העבודה ביצוע בזמן ולפחות משרה
 .הבלעדיים לשיקוליו בהתאם
 יהיה אך הקבלן של ביותר הבכירה להנהלה ישירות מנהלית כפוף יהיה האיכות בקרת מנהל

 לאגף במקביל תפעל הקבלן של האיכות מערכת. האיכות בנושא בסמכויותיו לחלוטין אוטונומי
 ותיערך לקבלן חיצונית חברה של יהיה האיכות בקרת צוות. עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע
 . הקבלן של הביצוע ומערך האיכות בקרת מערך בין מוחלטת הפרדה

 
 יידרש שהקבלן ואלו זה במסמך המפורטות הפעולות כלל,  האיכות בקרת מערך ותפעול הקמה
 העבודות במסגרת הקבלן שהגיש היחידה במחירי כלולות, זה מסמך להוראות בהתאם לבצע
 "ל.הנ בגין נפרד או נוסף תשלום כל לקבלן ישולם ולא זה במכרז

 
 הגדרות

 כללי 
ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמעות המוקנית להם  ביטויים

 וע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגר
 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת 

, לבקר מטרתה ואשר הפרויקט ביצוע במהלך וקבוע רציף באופן הפועלת הקבלן מטעם מערכת
 והמיועדת מטעמו המשנה וקבלני הספקים, הקבלן של פעילויותיהם כל את ולאשר לתעד, לנטר

 .ההסכם בדרישות עמידה להבטיח
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 הפרויקט על פיקוח
 ואשר האיכות בקרת מערך מול אל אשקלון כלכלית חברה –מטעם הפיקוח את המבצע המפקח
, פעילויותיה וניטור האיכות בקרת מערכת של פעולתה אופן של ובקרה בחינה הינן מטרותיו
 . העבודות ביצוע במהלך
רכת בקרת האיכות של מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מע )מב"א( איכות בקרת מנהל

 הפרויקט מטעם הקבלן.
 "ת   מבא
השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות המבוצעות  בקר

 בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  
 בפרויקט המעבדה מנהל
 מעבדה"  או מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על"  מוסמכת מעבדה"  מטעם מעבדן
 בתחומים בדיקות לביצוע והתעשייה המסחר במשרד התקינה על הממונה ידי על"  שרתמאו

 לנכונות אחראי המנהל,  הקבלן של ובתשלום באחריות הינה שפעילותו לפרויקט הרלבנטיים
 .בפרויקט הקבלן מטעם המעבדה ופעילות מערך ולריכוז בפרויקט הבדיקות ביצוע
 ראשי מודד
 ות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט. מוסמך העומד בראש צו מודד

 האיכות בקרת מערכת תפקידי
 התוכניות, ההסכם דרישות מילוי להבטחת האמצעי כאמור הינה האיכות בקרת מערכת

 .והמפרטים
 ניהול, הקמה כדי תוך היתר בין בפרויקט הביצוע איכות את להבטיח אמור האיכות בקרת מערך
 : הבאים העיקריים הנושאים של ותפעול

 ניתוח"עקיבות"(,  והבטחת לזיהוי שיטות)כולל  ובדיקות בקרה של ברורה תכנית קביעת  3.1
תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר       

 יעמוד בדרישות      
 המפרטים.      
קים המוודאים שתוצריהם עומדים בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספ  3.2

 בדרישות   
 המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.      
 .המוגמר המוצר ובאיכויות העבודה בתהליכי התאמות אי ותיקון טיפול, זיהוי תהליכי יישום  3.3
 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.      
 הבדיקות, הבקרה פעולות ותוצאות העבודה תהליכי כל של מסודר שוםרי שמירת. 3.4
 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.      
. קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות 3.5

 המפרט למערכת      
 ממוחשבת.       
 

 האיכות בקרת מערך והיקף מבנה       
  

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית       
בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית למערך  

הקבלן, חברה  זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה ובעלת ניסיון 
יכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט שנים   לפחות בביצוע בקרת א 3מצטבר מוכח של 

זה.  החברה שתמונה על ידי הקבלן תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בסדר 
 גודל דומה .

 האיכות בקרת מערך תחומי
 נוספים שטח/בקרי ובקר האיכות בקרת מנהל את יכלול הקבלן של האיכות בקרת מערך

 . בפרויקט העבודה  לתחומי בהתאם
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הבטחת איכות )המפקח או מי מטעמו( רשאי  לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים  מנהל
 שיוצעו ע"יהקבלן . 

 האיכות בקרת צוות
מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובכל  בראש

 תחום  פעילות בשטח יעמדו בקרי שטח תחומיים )להלן:מבא"ת(. 
ות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה בנוסף יכללו בצו 

בפרויקט   וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא המדידות באתר ובחינת התאמתם 
 לדרישות מסמכי  החוזה. 

הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות )מפקח או מי מטעמו( יאשרו את אנשי צוות בקרת  מנהל
ויים ,מודגש בזאת כי  הצוות הבכיר  יפעל ישירות מטעם הקבלן האיכות מראש ולפני  מינ

 המבצע. 
כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל  פריסת

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה 
 המתוכנן ע"י  הקבלן. 

 דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות בקרת  מפרטת את  1מס'  טבלה
 האיכות .       

 מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל דרישה של    פסילת
תוספת מחיר.  מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות )מפקח( של המזמין        

 רשאים לפסול   
גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא        

אחר  הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה 
 בלוח הזמנים או  זכות לתוספת תשלום.
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 האיכות בקרת מערך של הבכיר תלצוו סף דרישות: 1' מס טבלה 

 

 של מינימלי מספר
 הצוות אנשי

 הדרושים
 תפקיד )מצטברות( ונסיון השכלה מינימום דרישות

 
 
1 
 

 בביצוע לפחות שנים 5 של ניסיון בעל הנדסאי או אזרחי מהנדס
 בביצוע ניסיון שנתיים לפחות ומהם ופיתוח תשתית עבודות

 "אמב .ופיתוח תתשתי בפרוייקטי איכות הבטחת או בקרה

 לפחות שנים 3 של ניסיון בעל הנדסאי או אזרחי מהנדס לצורך  בהתאם
 בטון עבודות"ת מבא .איכות בקרת בנושא שנה לפחות מתוכם בטון בעבודות

1 
 

 לפחות שנים 2 של ניסיון בעל הנדסאי או אזרחי מהנדס
 עפר בודותע"ת מבא .איכות בקרת בנושא שנה לפחות מתוכם וסלילה עפר בעבודות

 וסלילה

 בבקרת לפחות שנים 3 נסיון בעל  הנדסאי או חשמל מהנדס לצורך  בהתאם
 חשמל עבודות"ת מבא איכות

 שנים 2 של ניסיון בעל נוף אדריכלות הנדסאי או נוף אדריכל 1
 גינון, נוף לעבודות"ת מבא .איכות בקרת בנושא שנה לפחות מתוכם נוף בעבודות לפחות

 סביבתי ושיקום

 לפחות שנים 2 של ניסיון בעל/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן מהנדס  1
 . מעבדה צוות בניהול

 מעבדה מנהל

 בפרויקטי לפחות שנים שלוש של ניסיון בעל מוסמך מודד  1
 .ופיתוח תשתית עבודות

 מוסמך מודד

הבטחת איכות.  מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט ומנהל בכל
במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרוייקט ומנהל הבטחת איכות, יתגבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם 

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 
 אם אאל באתר מלאה ובמשרה ורציפה קבועה לנוכחות מתייחסים 1 בטבלה המצוינים האדם כוח של המשרה היקפי
  .המפקח להוראות ובהתאם אחרת צויין

לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות  כי מנהל בקרת איכות  בהתאם
)מב"א( יהיה גם בקר לעבודות עפר וסלילה )בהתאם לניסיון ואיכות עבודת הבקרה של מב"א ובהתאם לפעילות 

 הקבלן באתר העבודה(. 
תן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את כמות צוות כוח האדם של יינ באם

ובהתאם להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות  נוסף  1בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 
 לעבודת המב"א וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. 

 בפרויקט הבקרה ביושל נהלים, איכות מערכת כתיבת
  האיכות תכנית מסמכי  את האיכות בקרת מנהל באמצעות הקבלן יכין עבודה התחלת צו קבלת ממועד יום 14

 . הפרויקט לדרישות המתאימה
עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי תכנית האיכות המאושרת  3 -המסמכים ימסרו ב 

לן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא מהווה חלק מהתחייבויות הקב
בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר 

 בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.
 כחלק. הפרויקט משלבי אחד לכל לו ומחוצה באתר כולל העבודה פעילויות למכלול תתייחס האיכות בקרת רכתמע

 בפרויקט להתבצע המתוכננות מהעבודות אחת לכל נהלים יכתבו בפרויקט הקבלן של האיכות מתוכנית נפרד בלתי
 תכניות הקבלן יערוך בנוסף. ויקטבפר המתוכננות העבודות ושאר העפר עבודות ביצוע לסיום ועד החישוף משלב
 . ההסכם במסמכי המפורטות הדרישות לכלל בהתאם והעבודה הייצור פעילויות כל עבור ובקרה בדיקה
אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של הפרויקט כגון מתכנן  בנהלים

האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב הכביש ,אדריכל נוף וכו', כל זאת לצורך בחינת 
 היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 



 

 

 חתימת המציע:__________________
 
 104808סימוכין    258 מתוך - 224 - מודע

 

 וכן מילולי תיאור באמצעות יזוהו, והאישורים הבדיקות ביצוע כולל( השוטפת והן המוקדמת)הן  הבקרה שלבי
 תבוקר תיוג רשימת כל. הבקרה תפעולו לקביעת תיוג ברשימות וכן התהליכים לתיאור זרימה תרשימי באמצעות
"נקודות כ דרך אבני. עבודה סוג אותו בביצוע הנדרשת העבודה את המבצעים התפקידים מבעלי אחד כל"י ע ותיחתם
 אופן את גם, השאר בין יגדיר נוהל כל. המבוקרים מהתהליכים אחד כל"ג ע בברור יסומנו", בדיקה"נקודות ו" עצירה
 .איכות הבטחת נציגיל והאישורים המסמכים העברת

 :הבאים הנושאים את היתר בין תכלול האיכות בקרת תכנית     5.1
 .הפרויקט של כללי תיאור
 .האזור מפת רקע על הפרויקט של כללית תכנית
 הגומלין וקשרי הכפיפויות פרוט כולל, הקבלן של הביצוע גורמי ושל האיכות בקרת מערכת של הארגוני המערך פרוט
 .המזמין מטעם הפרויקט ומנהל האיכות הבטחת מערכת, הקבלן של הביצוע למערכות האיכות תבקר מערכת בין

 :של'( וכו"ח קו, השכלה תעודות, )כולל וסמכות אחריות תחומי כולל, פירוט
 ניהול האיכות )מב"א, בקרים(.  צוות

 לעבוד שאמורים וטכנאים באתר הראשי המעבדן של והסמכה הכשרה פרטי(. הסמכות)כולל  בשטח שיופעלו מעבדות
 .בפרויקט
 .בשטח שיופעלו מודדים
 :הכוללים העבודה מתחומי אחד לכל בקרה נהלי

ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל אחד  תכניות
 הליך המסירה. מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב הבקרה השוטפת ומסתיים ב

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)תיוג  רשימות
 .נקודה בכל משתתפים גורמים כולל, נוהל בכל, והבקרה העבודה לשלבי עצירה ונקודות בדיקה נקודות פירוט
 :הכוללים התאמות אי אחר ומעקב פתיחה נוהלי
 .חומרה דרגות פירוט
 .ריכוז טפסי+  התאמה אי טפסי
 .סגירתה ועד התאמה אי פתיחת ממועד משוער"ז לו כולל למזמין חדיוו אופן
 .למדידות בקרה נוהלי

 .הבדיקות ותדירות  סוג, כמות כולל בפרויקט הנדרשות הבדיקות כל את שתכלול בדיקות פרוגראמת
 הקשורים הגורמים שאר לבין האיכות בקרת מערכת בין התנהלות כולל בפרויקט המידע העברת ותהליכי נהלי

 הבטחת ומערכת עליוןפיקוח -,המתכנן המזמין מטעם הפרויקט הנהלת, הקבלן של הביצוע)גורמי  בפרויקט לאיכות
 (.האיכות
 דוחות, שונים מסוגים טפסים, מוגמר מוצר של קבלה דוחות. הגשתם ומועדי ממוחשבים, מודפסים דוחות פרוט

 .ומידע מסמכים בקרת נהלי, ממוחשבים
 .והמדידה קההבדי ציוד בקרת נהלי

 
 שינויים במסמכי האיכות 

בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר נהלי העבודה והבקרה או  שינויים
תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים 

בודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש ובכתב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות המופקים תוך כדי תהליך הע
 לפני יישומו. 

 ומידע מסמכים בקרת   5.3
יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנוהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון  הקבלן

ך, הקבלן יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמ
והחזרה לידיו של העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת  מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית 

 האיכות . 
 ונהלי תקני, תכניות, המפרטים של מעודכנים שעותקים לוודא יש' (, וכו תכנית)נהלים ,  האיכות מסמכי ליתר בנוסף

 יהיו במפרטים המוזכרים והתקנים המסמכים יתר של עותקים. עת בכל באתר זמינים יהיו והבדיקות העבודות
 ובלבד לאתר מחוץ לקבלן השייך אחר במקום או האתר במשרדי, הקבלן ושל האיכות בקרת של הצוות לאנשי זמינים

 .עדכניים לא מסמכים עותקי שמירתו סימון, לתיעוד בשיטה לנקוט יש. מסמכים לאותם מיידית גישה שתתאפשר
 בקרת הליך יישום כדי תוך בעבודתו הקבלן יחל האיכות הבטחת מנהל"י ע האיכות בקרת תכנית אישור לאחר

 .לפרויקט שאושרה האיכות לתוכנית בהתאם האיכות
 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 מוקדמת בקרה    5.4
 כללי   5.4.1
 בתרשים שיוצג וכפי העבודה במסמכי לנאמר בהתאם ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני תבוצע מוקדמת בקרה

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה
 המוקדמת הבקרה נושאי    5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  
 של בחינה כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונהלי תוכניות, ההסכם דרישות לש ולימוד קריאה
 החומרים של המוגמר המוצר ואיכות עבודה צוותי, באתר עבודה, הובלה, באתר והעבודה היצור לציוד דרישות

 .לאתר המסופקים והמוצרים
 '(.וכו המפעלים אישור כולל, מילוירי )חומ לאתר המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור
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 .המפרטים לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת
 )מבחן( ניסוי קטעי ביצוע   5.4.3
 הציוד ,האדם כוח התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע יבוצע ,פעילות של חדש סוג כל ביצוע לפני

 או/ו ניסוי קטעי ביצוע לחייב או ניסוי קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין .ההסכם מכימס בכלל הדרושים והחומרים
 .הנדרשת האיכות להשגת עד , ניסוי קטעי על חזרה
 .מראש שעות  72 לפחות האיכות והבטחת הפרויקט מנהל לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי
 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4
 מהנושאים אחד לכל ביחס המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

 תחום של,בקר  "אמב)  הרלוונטי הקבלן לצוות בנוסף המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים בין . המבוקרים
 ומנהל פרויקט מנהלתכנן, )מ המזמין נציגי גם יהיו(  המשנה וקבלן הקבלן של עבודה ומנהל ביצוע מהנדס ,העבודה
 (.האיכות הבטחת
 ניסוי לקטעי סיכום דוחות  5.4.5
לעיל( יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח יכלול את כל  5.4.3 בסעיףהשלמת קטע ניסוי )בהתאם לאמור  לאחר

 הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים הבאים:
 
 
 
 
 

 .הניסוי קטע בביצוע השתתפו אשר המבצע הקבלן עובדי של שמית רשימה
 בהם לחומרים/או ו לציודאו \ו לאלמנטים   קדמיםמו אישורים כולל הניסוי בוצע בהם חומריםאו \ו ציוד, אלמנטים

 .שימוש נעשה
 .המפרט לדרישות והשוואתו הניסוי בוצע שבו העבודה ציוד
 .הניסוי קטע של הביצוע שיטת
 .הניסוי בקטע שבוצעו והמדידות הבדיקות כלל

 .אליהם הנדסית והתייחסות המפרט פי על והמדידות הבדיקות תוצאות ניתוח
 .לביצוע והמלצות יםאפשרי שיפורים
 .הניסוי מקטע מסקנות

 .למנעה יהיה ניתן בה והאופן הביצוע במהלך שתתרחש סברה הועלתהאו \ו שאירעה תקלה של אחר פירוט כל
 אישור  5.4.6
 "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת העבודה ביצוע לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור
 .להלן כמפורט

 
 שוטפת בקרה
 כללי  5.5.1

בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים וכו'( באופן שוטף בהתאם לדרישות  פעולות
ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות 

י הבקרה הייעודים לכל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את של הקבלן.  פעולות הבקרה יתועדו בהתאם למוצג בנהל
השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצבות, בתי 

 מלאכה, מפעלים וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 
 נושאי הבקרה השוטפת   5.5.2

 
 

 .איכות בקרת בנושא בפרויקט צמוד חפיקו ביצוע
 

 הביצוע שלבי ואישור המשנה קבלני כולל, במערכת התפקידים בעלי כל"י ע הנהלים קיום על ובקרה מעקב ביצוע
 .ומסמכים התאמות אי, הבדיקות תוצאות על ממוחשב מעקב הכולל

 .ובביצוע בתכנון לשינויים האיכות בקרת תוכנית התאמת
 מדד וקביעת השתית ומיון סוג לקביעת ביצוע תחילת לפני קרקע בדיקת, השונים הביצוע בתחומי מעבדות הפעלת
 תוצאות,בחינת  בפרויקט החומרים סוגי לכל מיון'(, וכו וגבולות 200 נפה עובר קורלציה, 100%) הביצוע לאיכות
 .החוזה במסמכי לדרישות בהתאם פסילה או ואישור הבדיקות

 עבודה סוג לכל המדידות כמות כי ובדיקה המדידות סוגי כל,תיעוד  המודד מסמכי בדיקת – מדידה בקרת ביצוע
 מתן ולבסוף התוכניות לדרישות בהתאם העבודה של פסילה או התאמה,קביעת  ההסכם מסמכי דרישות את תואמת
 .והתוכניות העבודה מסמכי דרישות את תואמת המדידה כי אישור
פעל ולבקר את מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לת ניהול

כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות 
וד ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה ומיקום בנפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות, במסגרת זו תבוצע שמירה ותיע
 מסמכי האיכות במערכת המידע הקשורים לאיכות המוצר הסופי ומסירתם למזמין לצורך תחזוקה שוטפת בעתיד. 

 בדרך, והמדידות המעבדתיות,הבדיקות הבקרה פעולות ותוצאות העבודה תהליכי כל של מסודר רישום שמירת
 /עבודה.המוצר קבלת ואישור ודההעב משלבי אחד כל להשלמת עד שהושגו האיכות רמות של ברורה הצגה שתאפשר

 .האיכות הבטחת ולמנהל,  הפרויקט למנהל שוטף דיווח

file://192.168.1.12/work/הנדסה/מכרזים%20בטיפול/שכונת%20נופים/פריצת%20דרכים/מכרז%20פריצת%20דרכים%20נוסח%20מעודכן%20סופי%20.doc%23_8.4.1_בקרה_מוקדמת
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 .איכות בנושאי העובדים והכשרת הדרכה
 הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה(. 
 הכנת תיקי מסירה. 

 התאמות אי  5.5.3
יחת אי התאמה ועד סגירת אי בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב פת מנהל

התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול 
הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת 

,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות  המסמכים
העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  מחזרה על אי התאמות 

 וכו'. 
ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי  אי
 קרה של הפרוייקט. הב
 :הבא לדירוג בהתאם החומרה לדרגת בהתאם יהיו ההתאמות אי ודירוג סווג
 התערבות ללא, תיקון או חוזר עיבוד כמו פשוטים באמצעים להיפתר היכולה, קלה התאמה אי – 1 מדרגה התאמה אי

 . המזמין נציגי
 הדורשת חריגה, קבילות סטיות בתחום או ןתיקו המחייבת והתקנים המפרט מדרישות חריגה – 2 מדרגה התאמה אי

 .בתיקון הכרח ללא, העבודה ממחיר ניכויים
 של מתמשכת סדרה או מחדש וביצוע פרוק המחייבת והתקנים המפרט מדרישות חריגה– 3 מדרגה התאמה אי

ו /או איכות הבטחת, הפרויקט מנהל התערבות מחייבת כזו התאמה אי. 2 מדרגה התאמה אי של ברמה חריגות
 .המתכנן

 באמצעות איכות הבטחת ולמנהל הפרויקט למנהל וידווחו יתועדו החומרה ברמת הבדל ללא, ההתאמות אי כל
 3-ו 2 חומרה בדרגת התאמות אי. הקבלן בנהלי ותפורט איכות הבטחת ומנהל הפרויקט מנהל לאישור שתוצג השיטה
 .במיידי ויעודכנו האיכות הבטחת לנציג ידווחו
 קבלן, מוצרים או חומרים)ספק  הבעיה מקור פי על גם סיווג יבוצע, חומרה רמות"י עפ התאמות יא לסווג בנוסף
 .הבעיות הישנות למניעת שננקטו האמצעים ויפורטו'( וכו אחר או זה עבודה צוות, משנה

 יועברו, שונים מסוגים התאמות אי שיגלו האיכות הבטחת מערכת או הפרויקט מנהל מטעם פיקוח פעילויות תוצאות
 .לעיל שפורטו לקריטריונים בהתאם ההתאמות באי יטפל הקבלן". מתקנת לפעולה"דרישת  של במתכונת לקבלן
 הבטחת מנהל או"פ מנה ידי על תעלה כזו ודרישה במידה המתאימה בדרגה התאמה אי דוח לפתוח חייב יהיה הקבלן
 .איכות
 תתקבל אשר עד, מתאימה הבלתי העבודה של התקנה או תיקון עבודת תבוצע שלא יוודאו הקבלן של הביצוע גורמי

"א  מב רשאי 1-2 מדרגות התאמה אי של במקרה, ההתאמה אי"ח דו לגבי הרלוונטיים הגורמים ידי על סופית החלטה
 .האיכות הבטחת עם בתיאום התיקון ביצוע על ולהורות הטיפול דרך על להחליט
 התאמות אי תיעוד . 5.5.4

 שוטף באופן שיתעד"א מב ידי על יערך בפרויקט התאמות האי כל של וסגירה פתיחה אחר והמעקב הניהול 
, מקרה בכל. בפרויקט מתקנות לפעולות הדרישה ודוחות המתקנות הפעולות, ההתאמות אי של המעודכן המצב את
,  שטופלו ההתאמות אי כל של הפרוט את הכולל מפורט"ח דו שנמסר לפני חלקה או העבודה תתקבל ולא תימסר לא
 הנדרשות הפעילויות יושלמו מקרה בכל/נסגרו. נפתרו שטרם פתוחות התאמות אי נותרו לא כי"א מב מוודא כן כמו

 .העוקב הביצוע לשלב המעבר טרם התאמות אי לסגירת
 רמת, כך על והדיווח ההתאמה אי של הגילוי מועד, ומהותו הכשל סוג את, היתר בין, יכללו התיעוד מסמכי 
 .בפועל והסגירה התיקון מועד וכן ההתאמה אי וסגירת הליקוי לתיקון משוער מועד, ההתאמה אי של החומרה
 כהגדרתה" מתקנת לפעולה)"דרישה  המזמין נציגי"י ע שיתגלו התאמות אי שכל בזה מודגש  

 .בפרויקט התאמות אי רשימת כלל עם במרוכז הקבלןידי -על הן אף וידווחו ינוהלו, יתועדו(, לעיל
 

 בדיקה  נקודות  5.5.5
 
 
 

 הבטחת מערך של מתאימה הערכות מחייבת שהתרחשותם העבודה במהלך/אירועים מצבים הןבדיקה -נקודות
 .איכות
 התרחשותה לפני שעות 48 לפחות האיכות הבטחת לנציגי הקבלן ידי על תימסרבדיקה -נקודת של קיומה על הודעה
 .החזויה
 שום לעכב מחויב אינו הקבלן אולם לגופו מקרה בכל לנקוט שיש הפעולות על ויחליט)המפקח(  האיכות הבטחת נציגי

 .זה במקרה פעילות
  להגדיר הקבלן ועל חובה בגדר הן אלה נקודות כי מודגש. להלן 4' מס בטבלה מפורטות בדיקה לנקודות דוגמאות
'( וכו חשמל)נוף,  הנוספים יםבתחומ והן אלו בתחומים הן נוספות בדיקה נקודות המוגשת האיכות בקרת בתוכנית
 .דרישתם פי ועל האיכות הבטחת מנהל ועם הפרויקט מנהל עם בתאום
 .עצירה כנקודות ולהגדירן הבדיקה נקודות הגדרת את לשנות  שהוא שלב בכל המזמין רשאי,  לעיל האמור למרות
 עצירה נקודות 5.5.6
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 48  התרחשותן על המזמין לנציג להודיע הקבלן את המחייבות העבודה במהלך/אירועים מצבים הןעצירה -נקודות
 .העצירה לנקודת מעבר פעילותו להמשך המזמין נציגי אישור לקבל החובה מוטלת הקבלן על. לכן קודם שעות

 הן ובחלקן, המזמין נציגי של ובחינה נוכחות המחייבת, בעבודה שיגרתית פעילות בחלקן מהוות עצירה נקודות
 נקודת. מתקנות פעולות של מתהליך או העבודה באיכות מתקלה כתוצאה הנובעות, מראש תמתוכננו בלתי נקודות
 "ב.וכיו, עליון פיקוח לנוכחות מפרטית דרישה כל, 3 בדרגה התאמה אי של מיקרה בכל תקבע עצירה
ייב רק זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן וחלקם מח-מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי חלק

דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות 
שעות לפחות לפי קיום  72דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות ולמנהל הפרויקט  בהתרעה של 

בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית 
 להגדיר הקבלן ועל חובה בגדר הן אלה נקודות כי מודגש. להלן 4' מס בטבלה הנזכרים העבודה בשלבי לפחות עליון

 ועם הפרויקט מנהל עם בתאום'( וכו חשמל)נוף,  הנוספים בתחומים והן אלו בתחומים הן נוספות עצירה נקודות
  .דרישתם פי ועל איכותה הבטחת מנהל

 מנהל/או ו הפרויקט מנהל אישור שקיבל לפני  עצירה לנקודת מעבר הקבלן יתקדם לא, לעיל המתוארים המקרים
 הבטחת ולמנהל הפרויקט למנהל מוקדמת להודעה הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן. כן לעשות איכות הבטחת
 .עיכוב ללא העבודה המשך לאישור הנדרשות הפעולות את לבצע נתמ על, עצירה נקודת כל של התקרבותה לגבי איכות

 
: נקודות עצירה ונקודות בדיקה )טבלה לדוגמא בלבד.טבלה סופית מלאה ומעודכנת תאושר ע"י המפקח 2מס'  טבלה

 או מי מטעמו לפני תחילת ביצוע 
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ור
ט
ק
רו
ט
ס
ונ
ק

 

 
כל
רי
אד

 

עץ
יו

 
טי
ונ
לו
ר

 

 נקודות נקודות

 עצירה בדיקה

    

      כללי    

 + + + +   בפרוייקט ראשון דיון 1

 + + + +   פעילות לכל מבחן קטע ביצוע 3

 + + + +   3 חומרה מרמתהתאמה -אי 4

 +     עפר עבודות  

 +    + קבועה מודד בדיקת– וחפירה מילוי  

 +    + לתשתיות  חפירה  

 
 +    + חפיר וסימון  מילוי

 +  +  + שלד עבודות  

      וגינון  אדריכלות  

5 
להנחיות מנהל הפרויקט והמפקח  בהתאם

 +     + )שתית,הידוקים,סלילה וכו'( 

      חשמל  

 +   +  במפעל חשמל לוחות אישור 20

         + התקנת תעלות  אישור 21

         + שרוולים התקנת אישור 22

 +     +   לוחות התקנת אישור 25

         + תאורה גופי התקנת אישור 27

         + קצה אביזרי התקנת אישור 28

 +     +   בשטח והתקנתו גנרטור אישור 29

30 

אישור חדר גנרטור לאחר ביצוע בידוד  
 אקוסטי

  +   

  + 

 +     +   חשמל למערכות סופי ואישור בדיקה 31
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 נקודות נקודות

 עצירה בדיקה

    

      וםאיט  

32 

     + בתוכניות איטום לפרטי בהתאם

   + 
 

 עליון פיקוח 5.5.7
 כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות באמצעות שיטה                
 סוג   שתוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם ל             
 העבודה ומיקומה.             

 פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א שלהקבלן במתכונת    נתוני 
 של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם                
 .לקריטריונים שפורטו לעיל             

  
 .העליון הפיקוח בדוחות הטיפול של המעודכן המצב את שוטף באופן יתעד הקבלן 
 '.וכד, בפועל והסגירה התיקון מועד את היתר בין, יכללו התיעוד מסמכי 
 מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל דוחות   בכל 
 ופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו.הפיקוח העליון שט             
 שבועיות ישיבות   5.5.8

 מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי הבקרה               
 מים  השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחו             
 נוספים  וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט.              
 שעות. 24כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה מראש של              

 קבלה בדיקות   5.5.9 
     בתהליך הסופי השלב את מהוות תוהמדידו המעבדה בדיקות תוצאות אישור כולל "הקבלה בדיקות            " 
 .למזמין המוגמר המוצר או העבודה שלבי מסירת לקראת גם היתר בין הבקרה             
 בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות החוזה הרלוונטיות.                
 ג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר    בקרת האיכות תחתום על רשימת התיו             
 רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.             

 בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו הבקרה ופעילויות הבדיקות מערך של יהיו הקבלה מבדיקות חלק
 לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות ותושכיח סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב או העבודה סיום עם רק המבוצעות
 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות .ישראלים ותקנים המפרטים,דרישות  ההסכם במסמכי
 תיקי את המזמין לנציג תגיש האיכות בקרת. למזמין הקטע מסירת תבוצע, כנדרש סופיות קבלה בדיקות ביצוע לאחר

 :את היתר בין הכוללים המסירה
 
 
 
 . עבודה סוג לכל בהתייחס העבודה מסמכי לדרישות בהתאם בוצעו העבודות כל כי"א מב אישור עם פתיחה דף
 רשימות תיוג. 
 ריכוז תוצאות הבדיקות. 
 ריכוז סיורי פיקוח עליון. 

 .סגירתן והליך התאמות אי רשימת
 .קטבפרוי העבודה משלבי אחד בכל שבוצעו הבקרה תוצאות וכל המדידות נתוני כל
 התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים , תעודות אחריות , מספרי מוצרים וכדומה.  

 העתקים ושלושה מקור מסמכי וכן(   PDFאלה יועברו  במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא  מסמכים
 .מודפסים

 
 הקבלן של איכות בקרת דוחות

 
"י ע ותתוחזק תוקם אשר הפרויקט תיעוד במערכת פתוחים ובקבצים גנטיתמ מדיה גבי על ידווחו הקבלן דיווחי
 מנהל ידי על ויאושר הפרויקט של האיכות בתכנית יפורט השונים הדוחות מבנה. הקבלן של האיכות בקרת מערכת

 מנהל לדרישת בהתאם מודפסים כדוחות ימסרו הדוחות של עותקים 2 לפחות.  איכות הבטחת ומנהל הפרויקט
 החומרים שכל"ח הדו בסוף יצהיר החותם"א. מב ידי על וייחתמו ייבדקו הדיווחים כל. המזמין מטעם יקטהפרו

 .ובמפורט במפורש ידווחו אשר חריגים להוציא, ההסכם בדרישות עומדים בשטח יישומם ואופן שסופקו
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 חודשיים דוחות 5.6.1

ות הבקרה אשר נעשו בתקופת הדיווח. יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילוי הקבלן 
 הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

 .הסתיימו אשר ופעילויות סיום תאריך, התחלה תאריך, הפעילות ותאור הדיווח תקופת
 . הדיווח בתקופת בביצוע עבודה שלבי
 .וסוגם מיקומם(, למזמין ומסירה להקב, שוטף מעקב בדיקות, מוקדמות)בדיקות  איכות בקרת בדיקת שלבי

 או שננקטו מתקנות ופעולות כשל סוגי כולל הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(,  תוצאות
 תוצאות. לקבלתן משוער תאריך עם ביחד"ח בדו הדבר יצוין, עדיין התקבלו לא בדיקות תוצאות כאשר. ינקטו

 .קבלתן שלאחר הבא הראשון"ח דול יצורפו הדיווח לתקופת מעבר שיתקבלו
 בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה.  תוצאות
 .לאתר מחוץ איכות בקרת של פעילויות

עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות  פרוט
  וכאלה שכבר נסגרו. 

 .איכות בבקרת הקשור בכל באתר המזמין מנציגי שנתקבלו הוראות
 .שנתגלו לליקויים באתר שבוצע הטיפול ואופן עליון פיקוח מסמכי תיעוד

 לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  
 

 לפרויקט מידע מערכת
 

 כללי
ט שתכלול הצגה ניהול ועדכון הקבלן להקים לתפעל לתחזק ולעדכן באופן שוטף את מערכת המידע לפרויק על

שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. הנתונים יאספו באמצעות מערכת לניהול 
מידע ייעודית ויאוחסנו באתר אינטרנט שיוקם ע"י הקבלן או לחילופין לרכז את כלל נתוני הפרויקט במדיה מגנטית 

 . ACCESSאו    EXCELכגון 
 

 במערכת המנוהל המידע פירוט
 :הבאים הנתונים את לפחות יכלול במערכת שינוהל המידע
 (.ניסוי)קטעי  עבודה צוותי אישור ,וחומרים ציוד אישור - מקדימה בקרה מידע ניהול
 מול הבדיקות תוצאות ניתוח, מעבדה בדיקות תוצאות רישום, מעבדה בדיקות הזמנת - שוטפת בקרה מידע ניהול

           . טיותהמפר הדרישות
 .סגירתם ומעקב( NCR) התאמות אי טפסי ניהול
 הנחיותיהם ביצוע ומעקב שונים מתכננים של עליון פיקוח סיורי  ניהול
)מעקב  הבקרה פעולות סיום אחרי מעקב תרשימי הפקת לרבות העבודה שלבי בכל( Check List) תיוג רשימות ניהול
 (.שכבות
 .עדות מסמכי ניהול
 .וסלילה עפר בעבודות שכבות בימעק ניהול
 .עבודה סוג לכל מסירה דוחות ניהול

 
 ומדידות מעבדה בדיקות

 
 איכות בקרת בדיקות לביצוע המעבדה 7.1
 

 מעבדה" ו מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על"  מוסמכת מעבדה"  תהיה הקבלן בשירות שתפעל המעבדה
. לפרויקט הרלבנטיים בתחומים בדיקות לביצוע והתעשייה חרהמס במשרד התקינה על הממונה ידי על"  מאושרת

 .בנייה לצורכי המזמין ידי על המאושרות המעבדות ברשימת מהמעבדות אחת תהא המעבדה כן כמו
 או מעבדות להסמכת הלאומית הרשות מטעם)  לבצעה מוסמכת היא שאין בדיקה כל תבצע לא הקבלן מעבדת
(, לעיל)כמפורט  לבצעה מוסמכת אינה שהמעבדה בבדיקה מדובר כאשר"י(. מת מעבדות של במקרה פנימית הסמכה
 מטעם ובכתב מראש אישור פי ועל דופן יוצאי במקרים. בדיקה אותה לביצוע הסמכה בעלת אחרת מעבדה תופעל
 .אחרים גורמים ידי על בדיקה תותר, המזמין
 על והממונה מעבדות להסמכת הלאומית רשותה פיקוח תחת שאינם מקצועיים גורמים"י ע מיוחדות בדיקות ביצוע

 .מראש המזמין אישור מחייב התקינה
הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל  כל

 הבטחת האיכות. 
 של עצמית מעבדה באמצעות שנעשו שוטפת בקרה ובדיקות מוקדמות בדיקות תוצאות תתקבלנה לא כי בזה מודגש
 דרישות פי על השוטפות הבדיקות לביצוע הנדרשים התנאים כל את תכלול באתר שתוקם שדה מעבדת. הקבלן

 . המעבדה של העבודה בנוהלי שדה מעבדת של ההפעלה
 העבודה להיקף בהתאם יהיה  בצוות שיעבדו המעבדה אנשי מספר. המעבדה בראש יעמוד/מעבדן" המעבדה"מנהל 

 .בפועל מבצעים שהם הבדיקות בכל ומיומנים לביצוע מוסמכים יהיו המעבדה אנשי כל. והתקדמותה
 .האיכות הבטחת מנהל"י ע ועובדיה המעבדה מתקני לאישור עד באתר בעבודה יתחיל לא הקבלן
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 ובדיקות דיגום 7.2
 
 לפיהם בתקנים ותהמפורט והנטילה הדיגום להנחיות ובהתאם אקראי בסיס על יינטלו והבדיקות הדיגומים כל

 מתעורר אם רק, בחינה בפני העומדת מאצווה בחלק או, מסוים באזור מכוון באופן תבוצענה בדיקות. הבדיקה נערכת
 .אצווה או אזור באותו איכות לבעיית חשש
 מיקרים באותם כולל, לאתר המסופקות והעבודות המוצרים, החומרים כל של טיבם את יוודא האיכות בקרת מערך
 כאלה במקרים והבדיקות הבקרה היקפי. אחר תקן או ישראלי תקן תו בעלי הינם חומרים או מוצרים ותםא בהם

 .והמפקח הפרויקט מנהל לאישור ויובאו האיכות בקרת מערך"י ע יומלצו( אחר תקן או ישראלי תקן תו בעלי)שהינם 
 לאישור הבדיקות ריכוזי כל על"א מב יחתום, חוק פי על כנדרש הבדיקה תעודות על המעבדה נציג לחתימת בנוסף

 .הנדרש פי על הדיגום ומיקום הבדיקות תוצאות
 ליקויים על המצביעות בדיקות ולרבות בפועל נבדקו ולא שנדגמו אלו לרבות, תעודכנה שניטלו והבדיקות הדגימות כל
 .התאמות אי או

  
 הבדיקות ושכיחות תוכנית 7.3

 
.   הביצוע טיב ולבדיקת השונים והמוצרים  החומרים, הציוד טיב חינתלב מפורטת בדיקות תוכנית יכין הקבלן

 מהסוגים ושכיחותן הבדיקות סוגי יפחתו לא עבודה סוג כל של בדיקה.בכל  המפקח לאישור  תוגש התוכנית
 .הענייניים ובתקנים מפרטים, ההסכם במסמכי הנדרשים והשכיחויות

יחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ,יציגן בתוכנית המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכ כאשר
 בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל  אישור המפקח לשכיחות המוצעת. 

 אחד בכל להתבצע הצפויה השונים ולמוצרים לחומרים הבדיקות כמות את, היתר בין, תפרט הבדיקות תוכנית
 .לעיל' ב -ו' א"ק ס -ב כמפורט הנדרשת הבדיקות שכיחות על תתבסס הבדיקות תוכנית. בפרויקט העבודה משלבי
 .המפקח"י ע שתאושר"א, מב שיקבע בשכיחות ייבדקו ישראלי תקן תו בעלי וחומרים מוצרים

 
 ובדיקות תוצאות ניתוח 7.4.
 

בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף, ויבחן  את עמידתם  מערך
 ישות התקנים והמפרטים הענייניים. בדר
 פיזור ניתוח, למיניהם בקרה תרשימי כגון)  תהליכים בקרת של סטטיסטיות בבדיקות ישתמש האיכות בקרת מערך

 .התהוותן בשלב עוד בעיות לזהות מנת על( ועוד, תוצאות של ומגמות
, רצויים לערכים התהליכים הכוונתל, שונים בקרה עקומי כגון ממוחשבים בכלים ב האיכות בקרת ישתמש בנוסף
 .הענייניים ולמפרטים לתקניםהתאמה -אי של ומניעה בעבודה לבעיות גורמים זיהוי

 
. 

 מדידות
 המודדים צוות
 

 .לעיל כמוגדר, מוסמך מודד יעמוד הפרויקט של המודדים צוות בראש
ת בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשו מספר

 במשך ורצופה קבועה תהיה המדידה צוותי נוכחות.  מדידה הטעונה פעולה כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל 
 .שיידרש וככל העבודה שעות כל

 .הפרויקט של האיכות בקרת למערך שירותים גם הפרויקט של הביצוע כמודדי לתפקידיו בנוסף ייתן המודדים צוות
 .האיכות הבטחת מערך מטעם המודדים צוות עם  ביחד מדידות  המיוחד המודדים צוות יבצע פקידומת כחלק
 .מוסמך מודד"י ע מבוקרים יהיו בפרויקט המדידה מסמכי כל

 
 מדידות ביצוע נוהלי
 לדרישות בהתאם בשטח המדידות לביצוע מסודרים עבודה נוהלי יקבע, החברה ידי על שיקבע האיכות הבטחת מנהל

 של ההתאמה והבטחת למדידות בנוגע ההסכם בדרישות עמידה לאפשר מנת על, רלוונטים ותקנים ההסכם סמכימ
 הבנייה בעבודות מותרות וסטיות במרחב מיקום, מפלסים, למידות בהתייחסות, ולמפרטים לתוכניות בפועל הביצוע

 . המבנים ורכיבי והסלילה
 

 והמדידה הבדיקה ציוד בקרת
 

/ספקי יצרני אצל המופעלים ואלו באתר המופעלים והבדיקה המדידה מכשירי  לציוד כי יוודא ותהאיכ בקרת מערך
 .ובתוקף מאושרות כיול תעודות ישנן משנה וקבלני ומוצרים חומרים

 על מכויל יהיה מדידה כלי וכל מעבדות להסמכת הלאומית הרשות של ההנחיותפי -על מכויל יהיה במעבדה מכשיר כל
 .ישראל למיפוי המרכז של צועיותמק הנחיות פי

 .עת בכל לבחינה הפרויקט בשטח זמינות תהיינה המדידה ציוד ושל במעבדה הבדיקות מכשירי של כיול תעודות
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 צוות. השונים בנושאים עובדיו של וההדרכה ההכשרה תהליכי  את המתעדות מתאימות רשומות וישמור יתעד הקבלן
 .בהם להשתתף רשאי ויהיה ההדרכה פגישות כל על מוקדמת הודעה יקבל האיכות הבטחת

 
  המזמיןמערכת הבטחת האיכות של  

 כללי
 .המפקח– האיכות הבטחת מערכת.  אשקלון הכלכלית החברה– המזמין

 
 האיכות הבטחת מערכת וסמכויות פעולות

 
ונות בידי מנהל הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות . מבלי לגרוע מהסמכויות הנת מערכת

 הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות )המפקח( הסמכויות הבאות מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 
 
 
 

 .למזמין תוגש אשר האיכות בקרת בתוכנית תיקונים לדרוש או לפסול, לאשר
 הליך. להם מיועדה התפקיד לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט האיכות בקרת צוות המעבדה  של האדם כוח בחינת

/או ו לאשר רשאית תהיה האיכות הבטחת. בפרויקט  האדם כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות"י ע יבוצע זה
 .האיכות בקרת צוות אנשי של החלפה לדרוש
 המועסק האדם כח היקף התאמת בדיקת היתר ובין. בפרויקט האיכות בקרת מערך של הארגוני המבנה בחינת
 רשאית)המפקח(  איכות הבטחת מערכת. דרישותיה"י עפ העבודה לביצוע מספיק בפרוייקט כותהאי בקרת במערך
 הגדלה לדרוש/או ו המדידה צוותי כולל האיכות בקרת מערך של האדם כוח בהיקף הפחתה לאשר או הגדלה לדרוש

 .הפרויקט לצורכי בהתאם, באתר נדרשת נוכחות בהיקף הפחתה לאשר או
 באישור מעבדה לאשר או, הקבלן של האיכות בקרת מערך בשירות העובדת, אחרת או זו מעבדה לפסול או לאשר
 עובדי את לפסול או לאשר או, אחרות בדיקות לביצוע שונה מעבדה ולאשר בלבד מסוימות בדיקות לביצוע חלקי

 .העבודה לדרישות האיכות בקרת מעבדת של והציוד המתקנים התאמת את לפסול או לאשר,לבחון, באתר המעבדה
/או ו האיכות בקרת מערך אם הקבלן שבשרות המעבדה שאיננה מוסמכת במעבדה בדיקות לבצע מהקבלן לדרוש

 .לקויה בצורה/ים מתפקד שבשירותו המעבדה
 בעלי מוצרים של מדגמיות בדיקות כולל, לאתר המסופקים המוצרים כל את לבדוק מוסמכת האיכות הבטחת מערכת

 .השגחה תו או תקן תו
 התהליך ביצוע במהלך/או ו האיכות בקרת תוכנית אישור)בשלב  מבוקר תהליך של שלב בכל דרך אבני בועלק

 של העבודה בנהלי כלל הוגדרה לא או" בדיקה נקודת" כ מראש הוגדרה אם גם", עצירה"נקודת  כולל( והמסירה
 .הקבלן
 במסגרת. שלו המשנה קבלני של וא הקבלן של האיכות בקרת עם תיאום ללא השונים באתרים ביקורים לבצע

 בקרת לעבודת הקשור אחר מסמך וכל הבדיקות טפסי, הבקרה ביומני לעיין יוכל האיכות הבטחת צוות אלו ביקורים
 .מגבלות כל וללא עת בכל האיכות
 (.צוות אנשי החלפת)כגון  האיכות בקרת במערך שינויים להכניס הקבלן של בקשות לדחות או לקבל

 ולהדגמת מדגמיות בדיקות לביצוע באתר הקבלן מתקני ויתר המעבדה במתקני להשתמש/או ו מוששי על להורות
 .באתר הבקרה מערך תפקוד בחינת לצורך הבדיקות ביצוע תהליכי
 .במפרטים הנדרשת האיכות להשגת עד נוספים קטעים ביצוע לדרוש או מבחן קטעי ביצוע על לוותר
בלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת האיכות  ללא כל הודעה מראש. מבדקים של מערכת האיכות של הק לבצע

 מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים : 
 
 בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם ואופן בחינתו  בקטע ניסוי.   
 התאמתם. בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת ו  
 בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט .  
 בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת תיוג, דוחות יומיים, דוחות    
 ריכוז בדיקתם וכו'.  
 לי המעקב עד להבטחת  בחינת הטיפול  באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות ונוה  
 התיקון הנדרש.  
 בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.  
 בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים והתוכניות הרלוונטיות . -מסירה  
 בחינת אופן אישור ספקים.  
 בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות.  
 בחינת נושא התיעוד, הדיווח והמחשוב של המעבדה ובקרת האיכות בפרויקט. אופן התיעוד בשטח, סדר    
 התיקיות, קיום כל הנהלים.  
 

 .ההסכם במסמכי נזכרות שאינן מיוחדות בדיקות סוגי ביצוע לדרוש
 
יו מסוגים שונים לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת. הבדיקות יה 

ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות 
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בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות )המפקח(  על צוות הקבלן, מעבדת הקבלן וצוות 
בטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, בקרת האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות וצוות ה

אף אם כתוצאה מביצוען נגרמים עיכובים  בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי 
 המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

בודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד להורות על עצירת הע 
מערכת בקרת האיכות, או אי התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב 

 או עיכובן. במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות
 לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים. 

 י"ג לעיל, לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. -ביצוע הפעולות  בסעיפים א בגין
 לא ולקבלן העבודה על הבקרה ממערך חלק הינן לעיל שפורטו הפעילויות בכללן, האיכות הבטחת מערכת פעילויות כל

 .שהוא סוג מכל נוספות הוצאות/או ו נזקים גרימת, בעבודה עיכוב בגין לפיצוי לתביעה עילה שום תהיה
 
 .  דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע 10

לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת תיוג תכלול כמינימום  בנוסף
 :  התייחסות לנושאים הבאים

 .מקומית שתית של החומרים סוג לכל – מוקדמות בדיקות
 - חיצוני אספקה מקור או באתר גרוס או מקומי מילוי חומר סוג לכל המוקדמות הבדיקות כל ויתועדו יבוצעו

 לדרישות החומר התאמת על המעידה בדיקה תעודת בקבלת וילוו  ומאושרת  מוסמכת מעבדה"י ע יבוצעו הבדיקות
+  לעיבוד רטיבות ותכולת לביצוע אופטימלית צפיפות קביעת כולל ורטיבות צפיפות+מערכת CBR. )החוזה מסמכי
 .הקבלן חשבון ועל באחריות הינן מוקמות בדיקות( . החומר מיון

 רגלי עם שתית הידוק)ביצוע   החומרים לסוגי בהתייחס הנדרשים הציוד לסוגי התיוג וברשימת בנוהל התייחסות
 '(.וכו  ניידת מגרסה של והגדרות באתר חצוב חומר לגריסת הציוד סוג, תיתחרסי בקרקע כבש

 אישור כגון פעילות סוג לכל בפרויקט התפקידים בעלי לשאר בנוסף התיוג רשימת בטופס איכות בקר וחתימת אישור
 התחתונה כבההש תקינות של ויזואלי אישור, החומר של ויזואלי אישור, מוקדמת ובקרה ניסוי קטע והצלחת לביצוע
/הבטחת פרויקט מנהל של נוספות דרישות,מדידות,  בדיקות כל בוצעו כי אישור, שמעליה שכבה ביצוע לפני

 .שמעליה שכבה ביצוע לפני תחתונה לשכבה נדרשות ומפרטים תוכניות דרישות, עליון/פיקוח איכות
 .שמעליה שכבה ביצוע תחילת לפני התיוג רשימת של סופית וחתימה אישור

בכל אחת מהשכבות : חישוף, עיבוד שתית, כל  As-Madeדרישות )כדרישות מינימום( של ביצוע מדידות  ישוםר
ס"מ( , או כל שינוי בחומר וסוף עבודות עפר . אישור המודד המוסמך כי כל  60שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל 

 שכבה נבדקת תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 
 סטטיסטית בקרה ניתוח ביצוע לאחר יינתן(  מילוי ועבודות)שתית  שכבה סוג לכל איכות דרישות של ההתאמ אישור
 51"פרק  סלילה לעבודות הכללי מפרט במסמכי לנאמר בהתאם ורטיבות הידוק שיעור של בדיקות תוצאות של

 ".סלילה עבודות
בכמות ובדרישות איכות בהתאם  FWDידות בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו  מד מודגש

 לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה 
מעקב שכבות לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה שבוצעה )מיון חומר, תוצאות בדיקות  הכנת

 .הבדיקה מעמד'( ,סטאטוס וכו מודד מדידת,  FWDצפיפות ורטיבות, מדידות 
 .מבוצעת/שכבה החומרים לאישור הנדרשות הבדיקות סוגי כל של בתהליך בדיקות ביצוע טבלת כןתו עבודה נוהל בכל

 .בפרויקט מילוי בעבודות ביצוע לבקרת בתהליך בדיקות של מינימליות לדרישות כדוגמא 1' מס טבלה מצורפת
 
 

 מילוי עבודות ב ביצוע לבקרת  בתהליך בדיקות:  לדוגמא טבלה

 

 
 נבדקת תכונה

 הבדיקה ביצוע מיקום
 

 תכיפות
 

 הבדיקות כמות

/רטיבות צפיפות מערכת
 מילוי לחומר

 ההידוק לפני אתר
 חשד/ חדש חומר  כל

/כל  בחומר לשינוי
 חודשיים

 כנדרש

 
 דרוג

 גבולות
 

 
 אתר/מחצבה / ניידת מגרסה
 ההידוק לפני

 

 
 "קמ 10,000 כל
 )ספק(בחומר שינוי או
 

 1 לפחות
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 שדה/רטיבות צפיפות
 
 

  ההידוק לאחר ראת

 :חומר עבור"ר מ 2000
A-6  
 :חומר עבור"ר מ 3000
A-1  עדA-5 

 
 
 קונוס 1+  גרעיני מד 10
 חול קונוס 6 או  חול
 
 

 ההידוק לאחר אתר FWD בדיקת

 במפרט לנאמר  בהתאם
 סלילה לעבודות הכללי
 ".סלילה עבודות 51"פרק 

 

 במפרט לנאמר  בהתאם
 סלילה לעבודות הכללי
 בודותע 51"פרק 
 ".סלילה

 

 
 גבהים

 
 ההידוק לאחר אתר

 
 בתחתית
/חישוף/שתית חפירה
"מ ס 60 וכל טבעית
 מילוי בשכבות

 
 כנדרש
 העבודה במפרטי
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 אשקלון – אגמים מזרח במתחם הסקר עצים 
 
 
 
 
 
 

 אשקלון אגמים מזרח ה עצים להעתקת מפרט
 
 
 :כללי. א
 .באישורם ותנהומ היערות פקיד של מוקדם לאישור כפוף זה.מפרט 1
 .הביצוע סטנדרט את להנחות תפקידו זה מפרט. 2
 
 :העץ הכנת. ב
 .לחה הקרקע וכי מושקה העץ כי לוודא הקבלן על הנוכחי ממקומו העץ עקירת לפני. 1
 בהמשך המצורף המפרט פי על בפרט גזע ונוברי בכלל מזיקים עבור מונע טיפול מתן. 2

 .המסמך
 גרימת תוך, העץ מגזע' מ  2כ של לעומק' מ 2-כ של רחקבמ העץ בהיקף יחפור הקבלן. 3

 .לשורשיו מינימלי נזק
 בצורה טרקטור של וכף מנוף באמצעות הקרקע על הנעקר העץ את ישכיב הקבלן. 4

 .הדקל בגזע לפגוע מבלי זהירה
 הירוקים והעלים פניאומטית מזמרה או מסור באמצעות יוסרו היבשים העץ עלי. 5

 .תמקומו בשני יקשרו
 .דלסן או( 0.5%)בריכוז   בבויסטין בתכשיר הרטבה עד ירוסס השורשים גוש. 6
 של אורכו בכל שתתמוך משאית גב על בשכיבה תעשה המיועד למקומו העץ העברת. 7

 .ההובלה בזמן ופגיעה נפילות למניעת מתאימות ברצועות קשורים יהיו העץ. העץ
 .העקירה למועד תןהני ככל קרוב תתבצע מחדש השתילה כי רצוי. 8
 
 :נטיעה. ג
 מ' לפחות. 1.8ועומק של  'מX  2מ' 2. גודל גוש השורשים לא ייקטן מ: 1
 את הקבלן יחפור, המתכנן ידי על המיקום ואישור העץ נטיעת מיקום סימון לאחר. 2

 '.מ 2X2X2 בגודל הנטיעה בורות
' ג 400ו קומפוסט ,חול המכילה תערובת של' מ חצי של בשכבה תמולא בור כל תחתית. 3

 :הבא הפירוט פי על דשן

 ( 10%נקי )תכולת חרסית עד  חול 

 50 על. המפקח ידי על שיאושר ערך שווה או עדה גבעת מסוג איכותי קומפוסט' ל 
 ללא 5% לפחות כללית מינרלים תכולת: הבאות בדרישות לעמוד הקומפוסט

 מחשש נקי יהיה הקומפוסט. מוצקים או אבנים כל ללא"מ, ס 2מ גדולים רגבים
 .לחלוטין ריח נטול, רעים עשבים לזרעי

, יחס חנקן:פחמן  40%-30%לפחות, תכולת רטיבות  45% -תכולת חומר אורגני        
 ס"מ.                             \מילימוס 4, מוליכות חשמלית עד 15:5
 400 מסוג קורט יסודות כולל 3:2:4 ביחס לשנה מבוקר בשחרור דשן' ג 

 .חודשים שלושה ולא שנה חצי של איטי בפירוק ערך שווה או אוסמוקוט
 השורשים גוש בין שתפריד"מ ס 20 של בעובי נקי חול שכבת תונח,  זו שכבה מעל. 4

 והדשנים החול לשכבת
 נקייה( חרסית 10%)עד  חולית מילוי באדמת השתילה לאחר תמולא הבור תקרת. 5

 .צמחים שרידי או זרעים,  ואבנים בניין פסולת מכל לחלוטין
 השקיית הנחת –. לאחר הנטיעה ימלא הקבלן את בו הנטיעה עד רוויה 6
 בקרקע הגזע כיסוי יותר לא מקרה בכל, אחיד יהיה הנטיעה השלמת לאחר העץ גובה. 7

 .השורש בצוואר לריקבונות חשש בשל
 מתאימות עותורצו מחפרות באמצעות שנטו העץ את ויישר הקבלן יחזור כשבוע לאחר. 8

 העץ את ליישר הקבלן ישוב הצורך במידת. הנטיעה בור של חוזרת מלאה הרטבה תוך
 .שידרש ככל מלא אנכי למצב
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 . אחזקה: ד
 10 לפחות יהיו עץ לכל כאשר, הגזע סביב" טפטוף"טבעות ב תיעשה העץ השקיית. 1

 (ביום' ש 1.5 של בכמות)להשקיה  לטפטפתשעה \'ל 3.5 של בספיקה טפטפות
 ומחלות מזיקים פגיעת למניעת השוטפים האחזקה טיפולי כל ביצוע על יקפיד הקבלן. 2

 .בשנה פעמים 3, לטיפול לעץ"ק סמ 5 של במינון קונפידור בתכשיר העץ הגמעת כולל
 והעץ במידה, הנטיעה סיום מיום שנה למשך תינתן העץ לקליטת הקבלן אחריות. 3

 .החליפיים העץ מקבלת שנה למשך הקבלן אחריות תחול, כלשהיא מסיבה יוחלפו
 
 
 
 
 :העבודות תחילת טרם קיים עץ על שמירה. ה
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 , בברכה
 .אגרונום, ביבי נעם

 

 

 מפרט לדקלים המיועדים להעתקה
 

 א. כללי:
 . הדקלים המיועדים להעתקה יאושרו ויסומנו על ידי המפקח לפני תחילת העבודה.1
 ערות מקק"ל להעתקת הדקלים למקומם החדש.. הקבלן ינפיק אישור של פקיד הי2
 

 ב. הכנת הדקל:
. לפני עקירת הדקלים ממקומם הנוכחי על הקבלן לוודא כי העצים מושקים וכי הקרקע 1

 לחה.
 . מתן טיפול מונע עבור חדקונית הדקל על פי המפרט המצורף בהמשך המסמך.2
מ' מגזע העץ, תוך גרימת  1.5מ' לעומק של כ 1-. הקבלן יחפור בהיקף העץ במרחק של כ3

 נזק מינימלי לשורשיו.
. הקבלן ישכיב את העץ הנעקר על הקרקע באמצעות מנוף וכף של טרקטור בצורה 4

 זהירה מבלי לפגוע בגזע הדקל.
. עלי העץ היבשים יוסרו באמצעות מסור או מזמרה פניאומטית והעלים הירוקים 5

 יקשרו בשני מקומות.
ליטר תמיסה לכל עץ(  5-6לולבים והכפות הצעירות עד רוויה ). לפני הקשירה ירוססו ה6

 (0.5%( + תכשיר נחושת קוציד )בריכוז 0.5%בתכשיר בויסטין )בריכוז 
 (0.5%. גוש השורשים ירוסס עד הרטבה בתכשיר בויסטין )בריכוז  7
 . יום לאחר הריסוס ייגזם שליש מאורך הכפות.8
 פחות.ל "1/2. כל העלים יקשרו בחבל בעובי 9
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. העברת העץ למקומו המיועד תעשה בשכיבה על גב משאית שתתמוך בכל אורכו של 10
 העץ. העצים יהיו קשורים ברצועות מתאימות למניעת נפילות ופגיעה בזמן ההובלה.

 . רצוי כי השתילה מחדש תתבצע קרוב ככל הניתן למועד העקירה.11
 

 ג. נטיעה:
 מ' לפחות. 1.2ועומק של  'מX  1 מ'1. גודל גוש השורשים לא ייקטן מ: 1
. לאחר סימון מיקום נטיעת העצים ואישור המיקום על ידי המתכנן, יחפור הקבלן את 2

 מ'. 2X2X2בורות הנטיעה בגודל 
ג'  400. תחתית כל בור תמולא בשכבה של חצי מ' של תערובת המכילה חול, קומפוסט ו3

 דשן על פי הפירוט הבא:

 ( 10%ד חול נקי )תכולת חרסית ע 

 50  ל' קומפוסט איכותי מסוג גבעת עדה או שווה ערך שיאושר על ידי המפקח. על
ללא  5%הקומפוסט לעמוד בדרישות הבאות: תכולת מינרלים כללית לפחות 

ס"מ, ללא כל אבנים או מוצקים. הקומפוסט יהיה נקי מחשש  2רגבים גדולים מ
 לזרעי עשבים רעים, נטול ריח לחלוטין.

, יחס חנקן:פחמן  40%-30%לפחות, תכולת רטיבות  45% -ולת חומר אורגניתכ        
 ס"מ.                             \מילימוס 4, מוליכות חשמלית עד 15:5

 400  כולל יסודות קורט מסוג  3:2:4ג' דשן בשחרור מבוקר לשנה ביחס
 אוסמוקוט או שווה ערך בפירוק איטי של חצי שנה ולא שלושה חודשים.

ס"מ שתפריד בין גוש השורשים  20. מעל שכבה זו , תונח שכבת חול נקי בעובי של 4
 לשכבת החול והדשנים

חרסית( נקייה  10%. תקרת הבור תמולא לאחר השתילה באדמת מילוי חולית )עד 5
 לחלוטין מכל פסולת בניין ואבנים , זרעים או שרידי צמחים.

 השקיית הנחת –ה עד רוויה . לאחר הנטיעה ימלא הקבלן את בו הנטיע6
. גובה העצים לאחר השלמת הנטיעה יהיה אחיד, בכל מקרה לא יותר כיסוי הגזע 7

 בקרקע בשל חשש לריקבונות בצוואר השורש.
. לאחר כשבוע יחזור הקבלן ויישר את העצים שנטו באמצעות מחפרות ורצועות 8

רך ישוב הקבלן ליישר מתאימות תוך הרטבה מלאה חוזרת של בור הנטיעה. במידת הצו
 את העץ למצב אנכי מלא ככל שידרש.

 
 ד. אחזקה: 

 10. השקיית העצים תיעשה ב"טבעות טפטוף" סביב הגזע, כאשר לכל עץ יהיו לפחות 1
 ש' ביום( 1.5שעה לטפטפת )להשקיה בכמות של \ל' 3.5טפטפות בספיקה של 

מקרה לא פחות  . פתיחת עטיפת העלים תיעשה במועד שיתואם עם המפקח ובכל2
 משישים יום ממועד הנטיעה.

. הקבלן יקפיד על ביצוע כל טיפולי האחזקה השוטפים למניעת פגיעת מזיקים ומחלות 3
 פעמים בשנה. 3סמ"ק לעץ לטיפול,  5כולל הגמעת העצים בתכשיר קונפידור במינון של 

 .. טיפול כנגד חדקונית הדקל ייעשה לפי ההנחיות המצורפות במפרט בהמשך4
. גיזום כפות יבשות ואשכולות פרי ייעשה באמצעות מנוף וללא פגיעה בעץ עצמו 5

 ובצמחיה שסביבו.
. אחריות הקבלן לקליטת העצים תינתן למשך שנה מיום סיום הנטיעה, במידה והעצים 6

 יוחלפו מסיבה כלשהיא, תחול אחריות הקבלן למשך שנה מקבלת העצים החליפיים
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 Rhynophorus ferrugineus ר חדקונית הדקל האדומהדף הנחיות עבו
 סקירה כללית:

  .חדקונית הדקל האדומה היא חיפושית הנחשבת לאחד המזיקים השקים של הדקלים
 המזיק נחשב בעייתי מכיוון ששלבי הנגיעות הראשונים לרוב אינם ניתנים לגילוי.

 

 קשה ביותר עד כדי  זחלי החיפושית מכרסמים בתוך הגזע ובכתר הדקל וגורמים נזק
נפילת כותרות או עצים שלימם וחיסול מטעים, פארקים ושדרות נוי. עץ דקל הנגוע 

בחדקונית עלול לקרוס בגנים ציבוריים או בנתיבי תחבורה, על כל המשתמע מכך. לפיכך, 
 יש חשיבות מרובה למאמץ למניעת התפשטות החדקונית.

 

 עיקר פעולות ההדברה מכוונות לעץ זהכן התמר הקנרי פגיע ביותר מבין דקלי הנוי ול. 

 
 

 הנחיות לטיפול:
  :ההדברה מבוססת על טיפולי מניעה והדברה בתכשירי הדברה כדלקמן

 
  קוטל זחלים( 2%0.)קוטלי חיפושיות בוגרות( + קונפידור  %0.3סימבוש או קרטה מקס(.

תרסיס  בנפח  )לים)קוטל זח %0.2)קוטל חיפושיות בוגרות( + קוהינור  %0.3או סימבוש 
. %0.1בריכוז של  פוליקורליטר מים לקדקוד של עץ דקל. בעץ נגוע מומלץ להוסיף  15של 

 חודשים בין הטיפולים. 3פעמים במשך הקיץ החל מחודש מרץ בהפרש של  3מטפלים 
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  בעצים  .אדם המיומן בעבודה עם חומרי הדברהיש להקפיד, על כך שהטיפול יבוצע על ידי
מטר מומלץ לפנות למדבירים עם מוט טלסקופי המאפשר ריסוס בטוח ויעיל  4 -גבוהים מ

 לקדקודי הדקלים.
 

  בתמר מצוי מטפלים לקדקודי העצים באזורים שבהם הוכחדו דקלי התמר הקנרי או
חדקוניות לשבוע  50עד  –כאשר מלכודות הניטור לוכדות כמות חריגה של חיפושיות 

 ". רת "ביובילמלכודת פיקוסאן המשווקת ע"י חב
 

  עץ תמר מצוי הנפגע מחדקונית מפיל את קדקודו ללא סימנים מקדימים. בתמר הקנרי
 הנגיעות מתבטאת בהתייבשות הכפות ללא קריסת העץ.

 

 דקל (תמר אלכסנדרה -דקלי הוושינגטוניה, סייגרוס רומזוף )דקל דמויי קוקוס(, ארכי
נמצאו נגועים בד"כ בקדקודם אך  הטבעות(, דפסיס משולש )דקל משולש( ובוטיה דרומית

 אינם קורסים. הנגיעות נצפתה גם בבסיסי הכפות.
 

 פברואר . גיזום כפות בכל תאריך -מומלץ לבצע גיזומי כפות בחודשים דצמבר גיזומי כפות
                                  אחר מחייב ריסוס בתכשירים הנ"ל על פצעי הגיזום מיידית.                                                  

 
 

 בעצי תמר מצוי בעלי חוטרים יש לרסס את החוטרים עד כדי הרטבה מלאה ונגירה, 
באותם המינונים. הורדת חוטרים תעשה רק אם יש הכרח לעשות זאת ובעונת החורף 

במידה ומסירים חוטרים יש לרסס, באותם המינונים, את האזור ממנו הם הוסרו  .בלבד
  .פעמים בהפרש של שבוע ולמרוח משחת גיזום 3
 

 החדקוניות נמשכות לעצים גזומים. עצים  יש להימנע ככל האפשר מגיזום עצי דקל
פעמים בהפרש של  3גזומים יש לרסס , באותם המינונים, את האזור ממנו הם הוסרו, 

  .שבוע ולמרוח משחת גיזום
 

 וגם למעקב אחר הנגיעות  דברההצבת מלכודות על מנת לצמצם את השימוש בחומרי ה
באזור, רצוי להציב מלכודת ללכידת חדקונית הדקל האדומה. המלכודת תוצב על פני 

מטר מהעץ.  25בהצבת מלכודת ליד דקל קנרי חייבים לשמור מרחק של  .הקרקע ובצל
אם לא ניתן ומלכודת תוצב בסמוך לעץ חייבים לטפל בעץ הקרוב ביותר בחומרים כימיים 

  . כנ"ל
 

  25בשדרה או בגנים ציבוריים בהם יש ריכוזי דקלים נציב את המלכודות במרחקים של 
 מטר אחת מהשנייה.

 

 נדיפית  :את המלכודות הכרחי לתחזק ולוודא כי היא מכילה את כל החומרים הפעילים
פרומון, בקבוק עם אתיל אצטט, מים, מולסה. ניתן להוסיף גם חומר צמחי כגון פירות 

 תמרים.
 

 ה חשיבות לכך שהטיפול יעשה במקביל הן בשטחים ציבוריים והן בשטחים ישנ
זאת   פרטיים
למנוע  במטרה 

החיפושית  מעבר של 
לא  משטחים 

אל אלו  מטופלים 
ידי כך  שטופלו ועל 
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  .עלולה להיווצר נגיעות חוזרת
 
 
 
 
 

  במידה וימצא בשטח פרטי עץ החשוד בנגיעות בחדקונית יזומן אגרונום העירייה ע"מ
וודא נגיעות. והיה ואכן מדובר בחדקונית , ההמלצה היא לחייב את בעל הנכס לטפל ל

באמצעים שהוזכרו לעיל. יש לבדוק את נושא השתתפות העירייה מכיוון שמדובר 
 באינטרס ציבורי וסביבתי מובהק.

 
 מגמיעים את הקדקוד כמתואר לעיל, גוזמים את כפותיו ועוטפים את  – עץ מת ויבש

ביריעת פלסטיק ומהדקים בחוט לגזע. זאת, כדי למנוע תפוצה של  קדקוד הדקל
חיפושיות בוגרות הנמצאות בקדקוד אל עצים אחרים. כעבור תקופה של לפחות שבוע, 

"כ ואח  %0.5כורתים את העץ וגורסים אותו במרסקת גזם. את הגזם מרססים בסימבוש 
 לקבל)יש  לשרוף או גזם במרסקת לרסק יש הגזומות הכפות את. לגן מחוץ אל מפנים
 .)החקלאות משרד במחוזות לשריפה אישור
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 אשקלון אגמים מזרח ה -הנחיות לעבודה בקרבת עצים
 

 הגדרות
 (להלן' ראה סכמה א* )אזור שורשים מוגן. 1

, תותר עבודת פיתוח כלשהי באזור זה לא .האזור שבו מתרכזת ברובה מערכת השורשים של העץ
רדיוס אזור זה ייקבע לפי אחת משתי . הקיימת** הן מעל פני הקרקע והן מתחת לפני הקרקע

 :השיטות שלהלן
בעצים צריפיים מובהקים "(, Dripline)"בהתאם להיטל צמרת העץ על פני הקרקע ': שיטה א

 ( להלן' ה בראה סכמ)ייקבע הרדיוס לפי מחצית גובה העץ ( כדוגמת עצי ברוש)
 . 12במקדם שערכו *** חישוב מכפלת קוטר גזע העץ': שיטה ב

 גזע 0= מ "ס 30': דוגמה לחישוב שיטה ב
30X12=360 3.6 מ = 'R 

 .ל ״חשב כרדיוס הקובע"הערך הגבוה מבין שתי שיטות חישוב הרדיוס הנ, יודגש כי בכל מקרה
 :הערות

כאשר ערך , בלבד' י שיטה ב"רדיוס יחושב עפה, באזורים פתוחים שבהם העץ גדל ללא הפרעות* 
 .15המקדם לחישוב הרדיוס יהיה 

, באמצעות קידוח אופקי בלבד' מ 1.5מתחת לפני הקרקע תותר עבודה בעומק העולה על ** 
 .כמפורט בהמשך המסמך

שיטה , ח"קג -קוטר בגובה חזה )מפני הקרקע ' מ 1.3מ בגובה "קוטר הגזע יימדד בס*** 
גזעי ייקבע קוטר העץ כסכום קוטר הגזע -בעץ רב(. בעת קוטר גזעו של עץ עומדסטנדרטית לה

 .המרכזי בתוספת מחצית מסכום קוטר הגזעים הנוספים
 ח"קג. 2

 המינוח הלועזי המקובל הינו '(.מ 1.3)קוטר העץ הנמדד בגובה החזה של אדם בוגר 
D.B.H - Diameter at Breast Height 
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 ןאזור שורשים מוג -' כמה אס
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 רקע תיאורטי והנחיות

עלולה להיגרם עקב , קריסה או תמותה, עיכוב גדילה, שתוצאותיה עצירת צימוח, פגיעה בעץ
 : פגיעה בכל אחד מחלקי העץ השונים כמפורט

 פגיעה בענפי השלד ובענפי משנה 
  לא זהירה של מפעיל הכלי המכניפגיעה בקליפת הגזע והענפים כתוצאה מעבודה. 

 שילוט וכו, אביזרי בטיחות, שימוש בשלד העץ לעיגון אביזרים שונים.' 
 גיזום לא מקצועי וללא כלים מתאימים של ענפים המפריעים לעבודת הפיתוח. 
מקור    , לרבות שכבת הקמביום, משמעות פגיעות אלו היא נזק למערכות ההובלה של העץ          

נזק למבנה שלד העץ לטווח (, מזיקים ומחלות)חדירת פגעים , לוח אזור הפגיעהודאי לאי
 .ולעתים אף תמותת העץ, ארוך

 
 

 הנחיות
אזור השורשים המוגן בשטח שבו מתבצעת העבודה יגודר באמצעים זמניים קשיחים למניעת  .1

להידוק העלולים לגרום , כניסת כלי עבודה כבדים והשלכת פסולת עבודות פיתוח ובניין
האופן שבו השטח (. לעיל' ראה סכמה א)השטח או לפגיעה מכנית באחד או יותר מחלקי העץ 

 .כאמור לעיל, י היועץ במסגרת תכנית העבודה שיכין"יגודר ייקבע ע
עירום פסולת ואחסנת חומרים  ,באזור השורשים המוגן לא תותר הקמת שטח התארגנות .2

 .למיניהם או דלק
גזע העץ יוגן מפגיעה , ידור בתחום אזור השורשים המוגן כאמור לעילאם לא מתאפשר ג .3

יריעה , בד יוטה: עטיפת הגזע ביריעה זמנית כמו -( על הגזע)הראשונה : מכנית בשתי שכבות
הצבת גדר כמו  -( על היריעה)השנייה '; צמיגי מכונית וכד, צינורות שרשוריים, גאוטכנית
 (לעיל' עקרוני בסכמה אראה פרט ' )פח גלי וכד, איסכורית

יוצב באופן בולט שלט אזהרה המתריע מפני פגיעה ( לעיל 3-ו 2כאמור בסעיף )באזור העבודה . 4
 .ראה דוגמת שלט להלן. בעצים

 .בתחתית השלט מומלץ לציין את פרטי היזם והחברה המבצעת וכן כי העבריין צפוי לעונש
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חום היטל העץ תלווה בגוזם מומחה בעל ניסיון כל עבודת פיתוח אשר תבוצע בקרבת עצים בת. 5

בהתאם להנחיות , אשר יטפל בכל נושאי הגיזום וחיתוך השורשים, מוכח בתחום שימור עצים
 .היועץ האגרונומי

 :כמו, פגיעה בגזע המרכזי של העץ במהלך העבודות בקרבת העץ עלולה להיגרם פגיעה בגזע 
ת עמוקות יותר כתוצאה מעבודה לא זהירה של פגיעה בקליפת הגזע או בחלקה ואף בשכבו •

 .מפעיל הכלי המכני או מפריקת ציוד וחומרים בקרבת העץ
 .שילוט וכוי, אביזרי בטיחות, שימוש בגזע לעיגון אביזרים שונים •
 .ערעור יציבות הגזע באזור צוואר השורש כתוצאה מחבלה מכנית •

לרבות שכבת , כות ההובלה של העץלפגיעות אלו משמעות בגרימת נזק קשה למער, כאמור
פגיעה במבנה שלד (, מזיקים ומחלות)חדירת פגעים , מקור ודאי לאילוח אזור הפגיעה, הקמביום

 .העץ וסכנה ליציבות העץ
 

לרבות פגיעה בלתי הפיכה אשר תגרום לעיכוב בגידול , כל פגיעה שתיגרם לעץ על כל חלקיו .6
 .כהגדרתה בחוק, תחשב ככריתה, ולצמיחה לקויה של העץ

תטופל מיד באמצעות גיזום מקצועי וטיפול , כל פגיעה בגזע העץ או באחד מענפי השלד .7
 .זאת במטרה למנוע נזק בלתי הפיך לעץ, בפגיעה

בכל עבודת חפירה בתחום אזור השורשים המוגן תבוצע חפירת גישוש לבדיקת עומק  .8
, בליווי יועץ אגרונומי, רקע הקיימתבריאות השורשים וסוג הק, פריסת השורשים, השורשים

 .ובהתאם לתוצאות יינתנו הנחיותיו
כל העבודות יבוצעו בהתאם לעונת השנה הרצויה להקטנת הפגיעה בכושר התחדשות מערכת  .9

 .בהתאם להנחיות האגרונום, השורשים ולמינימום טרנספירציה מעלוות העץ
 .בהתאם להנחיות האגרונום ,לא יבוצעו עבודות בקרקע יבשה או רטובה מאוד .10
ובכל מקרה על המבצע לשמר , י האגרונום"סוג חומר המילוי החוזר לכיסוי החפירה ייקבע ע .11

ולקבל את הנחיות היועץ האגרונומי באשר לאדמת , את שכבת הקרקע העליונה לשימוש חוזר
 .המילוי המובאת ולטיובה

השורשים המוגן תיעשה באמצעות  עבודת חיתוך שורשים לצורך החפירה בתחום אזור .12
לתיקון חתכים , ובליווי צמוד של גוזם מומחה, מחפר סילוני או עבודת ידיים בלבד, ר'טרנצ

כולל ריסוס בחומרים פונגיצידיים במידת , מ"ס 3-2בשורשים ולטיפול בחתכים שקוטרם מעל 
 .בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי, הצורך ומריחת משחת גיזום

יבוצע בעומק , כאשר המרחקים אינם מאפשרים חפירה, אופקי להעברת תשתיות קידוח .13
' ראה סכמה א)בהתאם להנחיות האגרונום (, למעט במקרים יוצאי דופן' )מ 1.5העולה על 

ולא האחד לצדו של )הם יבוצעו זה מתחת לזה , אם נדרשים כמה קידוחים אופקיים(. לעיל
 (.האחר

בפרק זמן זה על הקבלן . שעות 12-ירה או החציבה פתוח יותר מלא תותר השארת מקום החפ .14
לדאוג לכסות שורשים גלויים בבד יוטה או כותנה רטוב או בכל אמצעי אחר למניעת 

וכן לגידור ולשילוט האזור החפור למניעת ; התייבשות או פגיעה אפשרית בשורשים החשופים
 .אגרונומי וליועץ הבטיחות בפרויקטבהתאם להנחיות היועץ ה, מפגע בטיחותי לעוברי אורח

חודשים על תקינות העצים שבסמוך להם בוצעה  12היזם והקבלן המבצע אחראיים לפחות  .15
הזנה או כל פעולה אחרת אשר יורה עליה , השקיה, לרבות פעולות אחזקה, העבודה

 . האגרונום
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ערכת השורשים תינתן בכל מקרה של בניית קירות או מבנים בסמוך לעצים ולאחר בדיקת מ. 16
ביסוס )עדיפות לביסוס הקיר או המבנה בקטע הקרוב לשורשי העץ באמצעות כלונסאות 

 .אשר יקטינו את הפגיעה בבית השורשים(, וחפירה אנכי
 אשקלון אגמים מזרח ה -שורשים לגיזום מיוחד מפרט

 

 

 ללהפעי הקבלן על יהיה הצורך במידת. זהיר באופן תתבצע העצים ליד החפירה .א
 אמור הוא אותם לשורשים ומתחת מעל אדמה עודפי לפינוי אוויר לחץ עם קומפרסור

 .המפקח בנוכחות תתבצע העבודה. השורשים במערכת לפגוע לא מנת על, לגזום
 

 אותו ולעטוף הגזע על להגן יש הצורך במידת. הראשי הגזע בקרבת בעבודה להימנע יש .ב
 .איסכורית פח או חתוכים צמיגים.וי.סי , פי ביריעות

 
 יגזמו קטנים שורשים. ידני מסור או שרשרת מסור באמצעות השורשים את לחתוך יש .ג

 .ענפים מזמרת באמצעות
 

 .מים לחץ או מברשת בעזרת ולנקותו אותו לחשוף יש, שמתגלה משמעותי שורש כל .ד
 

 יחוטא הפצע. ענפים גיזום לגבי כמקובל פנים שטח ובעל וחלק בשוליו חד יהיה החתך .ה
 .גיזום פצעי במשחת ויימרח פטרייתי אנטי בחומר

 
 עצים משחת למרוח יש החומר התייבשות לאחר.  0.1% בפוליקור הפצע את לחטא יש .ו

 .החתך פני על"פנסיל"  או"נקטק"  מסוג
 

 או 0.1% בפוליקור לשורשים מסביב הקרקע את לרסס יש בקרקע השורשים כיסוי לפני .ז
 .0.5% בקוצייד או 0.1% בויסטין

 
 בנפרד עץ לכל יינתן החדשה המדרכה לכיוון העץ היקף בין השורשים לגיזום קהמרח .ח

 .העבודה ביומן ויירשם
 

 למצב בהתאם הכיסוי שכבות כל את הקבלן יחזיר, השורשים גיזום עבודת השלמת לאחר .ט
 .המתוכנן המקורי

 
 במהלך שהתגלה השורשים בית אזור לכל מצעים שאריות להחזיר לא יקפיד הקבלן .י

 .נקייה גן באדמת ורק אך יבוצע המילוי. ותהעבוד
 

 רוויה השקייה, המתכנן להנחיות ובהתאם הצורך במידת תינתן השורשים גיזום לאחר .יא
 .הקיים השורשים בית לעומק

 
 

יחידת מידה לתשלום לשמירת ,העתקה או כריתת העצים תהיה לפי סעיפי כתב 
 .כמויות 
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 פרט טיפול בהגבהה או בהנמכת קרקע סביב עצים קיימים
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 תכניות  רשימת -  10 מס'מסמך  
 

 כללי .1
 ".בלבד"למכרז  בחותמת ומסומנות בלבד למכרזתכניות  הינןהתכניות המצורפות בזה  .א
 עים להכנת הצעותיהם.יתכניות אלה ישמשו את המצ .ב
 מסרנה לקבלן הזוכה בלבד.יתכניות לביצוע ת .ג
או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים לקבלן לא תהיה זכות לדרוש  .ד

 אלה.
 לאלה אשר הוצגו במסמכי המכרז. תכניותהמזמין שומר על זכותו לגרוע או להוסיף  .ה
 

 תכניות רשימת .2
 

 פיתוח אדר' שלמה אהרונסון עבודות 
 

 עדכון              
10.07.19 

 SITE DEVELOPMENTעבודות פיתוח אגמים מזרח 

  

מספר 
 גליון

 Description (in שם השרטוט

English) 

קובץ 
להדפסה 

(PLT) 

מיכרז)מ( גרסה קנ"מ
 /

 )ב(עביצו

 תאריך

 GENERAL SITE תוכניות רקע 100

PLANS 

משתנ  
 ה

      

 GENERAL 1:500תוכניות פיתוח  200

PLANS 1:500 

  1:500       

כביש  -תוכנית פיתוח 208
32 

GENERAL PLAN 

- RD 32 
208.PLT 1:500 00 01.08.19 מ 

 GENERAL 1:200תוכניות פיתוח  300

PLANS 1:200 

  1:200       

3/3201-

5 

כביש  -תוכנית פיתוח
32 

GENERAL PLAN 

- RD 32 
33201-

5.PLT 

 01.08.19 מ 00 1:200

תוכניות פיתוח  400
 מפורטות

DETAILED 

PLANS 1:100 

  1:100       

 WALL תכניות פריסות 600

ELEVATION 

PLANS 

משתנ  
 ה

      

מעבר  -תוכנית פריסות 6/650
 תתקרקעי

WALL 

ELEVATIONS 

UNDERGROUN

D PASSAGE 

PARK 650 

66501-

5.PLT 

 01.08.19 מ 00 1:100

מעבר  -תוכנית פריסות 6/000
 תתקרקעי אקוספורט

WALL 

ELEVATIONS 

UNDERGROUN

66000.PL

T 

 01.08.19 מ 00 1:100
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D PASSAGE 

ECOSPORT 

משתנ    DETAILS פרטים 720
 ה

      

 TYPICAL פרטים: פרטי רחוב 701-5

SIDEWALK 

DETAILS 

701-

5.PLT 

משתנ
 ה

 01.08.19 מ 00

-מעבר תת קרקעי 7/6501
 תכנית וחתכים

UNDERGROUN

D PASSAGE 

PLAN AND 

SECT. 

76501.PL

T 

משתנ
 ה

 01.08.19 מ 00

-מעבר תת קרקעי 7/6502
 פרטים

UNDERGROUN

D PASSAGE 

DETAILS 

76502.PL

T 

משתנ
 ה

 01.08.19 מ 00

פרטי ניקוי -650שצ"פ  7/6503
 מי נגר

PARK 650 

STORMWATER 

FILTRATION 

DETAILS 

76503.PL

T 

משתנ
 ה

 01.08.19 מ 00

 IRRIGATION השקיה 800

PLANS 

  1:200       

801-

810 

תוכנית  שרוולי 
 שכונה1 -השקיה

IRRIGATION 

SLEEVE PLANS 
801-

10.PLT 

 18.11.18 מ 00 1:500

8/3201-

5 

תוכנית השקיה כביש 
32 

IRRIGATION 

PLAN RD 32 
83201-

5.PLT 

 01.08.19 מ 00 1:200

 PLANTING תוכניות צמחיה 920

PLANS 

  1:200       

 TREE PLAN RD 32תוכנית עצים כביש  9/3201

32 
93201.PL

T 

 01.08.19 מ 00 1:500

9/3202-

6 

ת צמחיה כביש תוכני
32 

PLANTING 

PLAN RD 32 
93202-

6.PLT 

 01.08.19 מ 00 1:200
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 חג"מ שמואל בדולח  –תכניות אינסטלציה מים,ביוב,ניקוז 
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 100תוכניות מים וביוב קולחים סדרה 

 שם קובץ קנ"מ מהודרה תאריך סטטוס תיאור מס' תוכנית

 04022-100 1:2500 0 10.11.2019 למכרז תנוחה כללית. 04022 100

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .1תנוחה. גיליון  04022 101

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .2תנוחה. גיליון  04022 102

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .3תנוחה. גיליון  04022 103

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .4תנוחה. גיליון  04022 104

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .5תנוחה. גיליון  04022 105

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .6תנוחה. גיליון  04022 106

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .7תנוחה. גיליון  04022 107

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .8תנוחה. גיליון  04022 108

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .9תנוחה. גיליון  04022 109

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .10תנוחה. גיליון  04022 110

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .11תנוחה. גיליון  04022 111

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .12תנוחה. גיליון  04022 112

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .13תנוחה. גיליון  04022 113

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .14תנוחה. גיליון  04022 114

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .15תנוחה. גיליון  04022 115

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .16תנוחה. גיליון  04022 116

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .17תנוחה. גיליון  04022 117

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .18תנוחה. גיליון  04022 118

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .19תנוחה. גיליון  04022 119

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .20תנוחה. גיליון  04022 120

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .21תנוחה. גיליון  04022 121

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .22תנוחה. גיליון  04022 122

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .23תנוחה. גיליון  04022 123

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .24תנוחה. גיליון  04022 124

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .25תנוחה. גיליון  04022 125

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .26תנוחה. גיליון  04022 126

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .27תנוחה. גיליון  04022 127

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .28תנוחה. גיליון  04022 128

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .29תנוחה. גיליון  04022 129

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .30תנוחה. גיליון  04022 130

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .31תנוחה. גיליון  04022 131

 04022-100 1:250 0 10.11.2019 למכרז .32תנוחה. גיליון  04022 132

                

-23חתכים לאורך קווי ביוב בכבישים  04022 141
/1:1000 0 10.11.2019 למכרז 1,22,30,17,4.1

1:100 04022-141 

-8חתכים לאורך קווי ביוב בכבישים  04022 142
/1:1000 0 10.11.2019 למכרז 10,9,18,19-20,32-33,21,2.1,2.11

1:100 04022-141 

יוב בכבישים חתכים לאורך קווי ב 04022 143
/1:1000 0 10.11.2019 למכרז 13.8,2.21,4.20,14,16,4.40,4.30

1:100 04022-141 

חתכים לאורך קווי ביוב בכבישים  04022 144
/1:1000 0 10.11.2019 למכרז 24, 36, 31.6, 31.1, 37, 27.1,27.10,4.50

1:100 04022-141 

, 26-25חתכים לאורך קווי ביוב בכבישים  04022 145
/1:1000 0 10.11.2019 למכרז 6, 29, 15

1:100 04022-141 
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 200תוכניות תיאום מערכות סדרה 
 

 שם קובץ קנ"מ מהדורה תאריך סטטוס תיאור מס' תוכנית

 04022-200 1:2500 0 10.11.2019 למכרז תנוחה כללית. 04022 200

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .1תנוחה. גיליון  04022 201

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .2תנוחה. גיליון  04022 202

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .3תנוחה. גיליון  04022 203

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .4תנוחה. גיליון  04022 204

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 זלמכר .5תנוחה. גיליון  04022 205

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .6תנוחה. גיליון  04022 206

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .7תנוחה. גיליון  04022 207

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .8תנוחה. גיליון  04022 208

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .9תנוחה. גיליון  04022 209

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .10תנוחה. גיליון  04022 210

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .11תנוחה. גיליון  04022 211

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .12תנוחה. גיליון  04022 212

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .13תנוחה. גיליון  04022 213

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .14תנוחה. גיליון  04022 214

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .15תנוחה. גיליון  04022 215

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .16תנוחה. גיליון  04022 216

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .17תנוחה. גיליון  04022 217

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .18תנוחה. גיליון  04022 218

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .19תנוחה. גיליון  04022 219

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .20תנוחה. גיליון  04022 220

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .21תנוחה. גיליון  04022 221

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .22תנוחה. גיליון  04022 222

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .23תנוחה. גיליון  04022 223

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .24תנוחה. גיליון  04022 224

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .25תנוחה. גיליון  04022 225

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .26תנוחה. גיליון  04022 226

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .27תנוחה. גיליון  04022 227

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .28תנוחה. גיליון  04022 228

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .29תנוחה. גיליון  04022 229

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .30תנוחה. גיליון  04022 230

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .31תנוחה. גיליון  04022 231

 04022-200 1:250 0 10.11.2019 למכרז .32תנוחה. גיליון  04022 232

                

241 04022 

ות לאורך תאום מערכ
שד' רבין. חתכים 

 04022-241 1:200 0 10.11.2019 למכרז לרוחב .

242 04022 
תאום מערכות. 

 04022-242 1:100 0 10.11.2019 למכרז חתכים טיפוסיים.
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 300תוכניות הידרולוגיה סדרה 
 

 שם קובץ קנ"מ מהדורה תאריך סטטוס תיאור מס' תוכנית

 _04022-308 1:250 0 13.11.2019 רזלמכ 0-9, חתכים 1תנוחה  04022 300

301 04022 
-10, חתכים 2תנוחה 

 _04022-308 1:250 0 13.11.2019 למכרז 19

302 04022 
-20, חתכים 3תנוחה 

 _04022-308 1:250 0 13.11.2019 למכרז 29

303 04022 
-30, חתכים 4תנוחה 

 _04022-308 1:250 0 13.11.2019 למכרז 41

304 04022 
לי גביונים תנוחת מפ

 _04022-308 1:250 0 13.11.2019 למכרז וכניסה למובל

305.1 04022 
תכנון חתכי רוחב 

 _04022-308 1:250 0 13.11.2019 למכרז 1לנחל גיליון 

305.2 04022 
תכנון חתכי רוחב 

 _04022-308 1:100 0 13.11.2019 למכרז 2לנחל גיליון 

306 04022 
מוצא ניקוז אל הנחל 

-04022-306 1:100 0 13.11.2019 מכרזל )דלתא(
DO 

 
 

 פרטים
 

 שם קובץ קנ"מ מהדורה תאריך סטטוס תיאור מס' תוכנית

  1-10b 
חיבור קו סניקה 

           לשוחת ביוב

  1-11 
תא שסתום אוויר על 

           קו סניקה

  1-14 

שוחת בקרה לביוב 
עשויה מחוליות 

           טרומיות

  1-43 

קרה לביוב שוחת ב
עשויה מחוליות 
טרומיות עם מפל 

           חיצוני

  1-43a 

שוחת בקרה לביוב 
עשויה מחוליות 
טרומיות עם מפל 

           פנימי

  1-51 

שוחת בקרה לביוב 
עם משטח ביניים 

 5 -בעומק יותר מ
           מטר

  1-52 
נקודת ניקוז קו 

           סניקה

  3-6j 

ו ברז כיבוי אש ד
עם מתקן  3ראשי "

           שבירה ללא מגוף

  3-6i 

עם  3ברז כיבוי אש "
מתקן שבירה ללא 

           מגוף

  3-13c 
פרט חיבור מים 
           למגרש עם מגוף

  3-14a 
 3" - 16תא מגוף "

           מחוליות טרומיות

  3-14j תא מגוף           

           חיוץ מאוגן 4-4  

           פרט עמוד סימון 4-9  

           עטיפת בטון לצינור 4-10  

          חתכים טיפוסיים  4-16  
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לתעלה להנחת 
 צינורות

  4-34c 
פרט מעבר צינור 

HDPE דרך בטונים           
 
 
 
 
 

      רשימת תוכניות קוי סניקה

        

עד לחיבור למאסף מערבי חדש. מס' פרויקט   4רחית לאורך כביש מ"מ מת"ש דרום מז 400תוכניות קו סניקה קוטר 
04027-10 

        

שם  מהודרה קנ"מ תאריך סטטוס תיאור מס' תוכנית
 הקובץ

מיקום 
 הקובץ

25.06.201 למכרז תנוחה כללית. 04027-10 00
9 

1:2500 0 04027 04022 

25.06.201 למכרז .1תנוחה. גיליון  04027-10 01
9 

1:500 0 04027 04022 

25.06.201 למכרז .2תנוחה. גיליון  04027-10 02
9 

1:500 0 04027 04022 

25.06.201 למכרז .3תנוחה. גיליון  04027-10 03
9 

1:500 0 04027 04022 

25.06.201 למכרז .4תנוחה. גיליון  04027-10 04
9 

1:500 0 04027 04022 

25.06.201 למכרז .5תנוחה. גיליון  04027-10 05
9 

1:500 0 04027 04022 

25.06.201 למכרז .6תנוחה. גיליון  04027-10 06
9 

1:500 0 04027 04022 

חתך לאורך קו  04027-10 07
 סניקה.

25.06.201 למכרז
9 

1:100/1:100
0 

0 04027-
10-07 

04022 

25.06.201 למכרז פרטים. 04027-10 08
9 

1:25 0 04027-
10-08 

04022 

 
מ"מ מכיוון אגמים מערב לאורך רבין עד לחיבור למאסף מערבי חדש.  500סניקה קוטר  תוכניות העתקת קו

 04027-20מס' פרויקט 
        

 שם הקובץ מהדורה קנ"מ תאריך סטטוס תיאור מס' תוכנית

00 04027
-20 

 04027 0 1:2500 25.06.2019 למכרז תנוחה כללית.

01 04027
-20 

 04027 0 1:500 25.06.2019 למכרז .1תנוחה. גיליון 

02 04027
-20 

 04027 0 1:500 25.06.2019 למכרז .2תנוחה. גיליון 

03 04027
-20 

 04027 0 1:500 25.06.2019 למכרז .3תנוחה. גיליון 

04 04027
-20 

1:100/1:100 25.06.2019 למכרז חתך לאורך קו סניקה.
0 

0 04027-20-
04 

05 04027
-20 

-04027-20 0 1:25 25.06.2019 למכרז פרטים.
05 

 
 
 
 
 

  טיקטין -חשמל ותקשורת תכניות 
 
 

מס 
 ןגיליו

מס'  * קנ"מ תאור שם הקובץ
עדכו

 ן

תאריך 
 עדכון
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ALL 8698-500 תכנית כללית 
תאורה ,תקשורת עירונית  תשתיות חשמל,

 ותקשורות

 13.06.19 0 מ 1:2500

1A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 שורות.עירונית ותק

  1Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

2A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 עירונית ותקשורות.

  2Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

3A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 עירונית ותקשורות.

  3Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

4A 8698-500 ,תקשורת  תאורה תכנית תשתיות חשמל,
 עירונית ותקשורות.

  4Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

5A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 עירונית ותקשורות.

  5Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

6A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 עירונית ותקשורות.

  6Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

7A 8698-500 תאורה ,תקשורת  ת תשתיות חשמל,תכני
 עירונית ותקשורות.

  7Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

8A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 עירונית ותקשורות.

  8Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

9A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 עירונית ותקשורות.

  9Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

10A 8698-500 ,תאורה ,תקשורת  תכנית תשתיות חשמל
 עירונית ותקשורות.

  10Aגליון

 13.06.19 0 מ 1:500

20 8698-

pratim 

 13.06.19 0 מ - פרטי עמודי תאורה 

21 8698-prat-

hafirot 

פרטי חפירות בכביש לתאורה, חשמל 
 ותקשורת עירונית 

 13.06.19 0 מ -

22 8698_merc

_DALI-

80A 

 ט מרכזיית  תאורה פר
3X80A 

 13.06.19 0 מ -

BZQ-

1A 
 רח' הרב ברוך סבג 8698-500

 תשתיות בזק  תכנית
 1Aגליון 

 13.06.19 3 מ 1:500
 
 

BZQ-

1-2 

 רח' הרב ברוך סבג 8698-500
 תשתיות בזק  תכנית
 1-2גליונות 

 13.06.19 2 מ 1:250

BZQ-

3-4 

 רח' הרב ברוך סבג 8698-500
  תשתיות בזק תכנית
 3-4גליונות 

 13.06.19 2 מ 1:250

BZQ-

5 

 שד' עופר 8698-500
 תשתיות בזק  תכנית
 5גליון 

 13.06.19 2 מ 1:250

BZQ-

6 

 רח' השופטים 8698-500
 העתקת ע.ט. קיים  תכנית
 6גליון 

 13.06.19 1 מ 1:250
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 שיא חדש  –תכניות תנועה ועבודות עפר 
 
 

 קנ"מ שם קובץ תכנית

 TN-1 1:500 תנועה 

 TN-2 1:500 תנועה 

 TN-3 1:500 תנועה 

 TN-4 1:500 תנועה 

 TN-5 1:500 תנועה 

 TN-6 1:500 תנועה 

 TN-7 1:500 תנועה 

חתכים  –תנועה  
 TN-8 1:500 טיפוסיים

 TNH-1 1:500 תנוחה 

 TNH-2 1:500 תנוחה 

 TNH-3 1:500 תנוחה 

 TNH-4 1:500 תנוחה 

 TNH-5 1:500 תנוחה 

 TNH-6 1:500 תנוחה 

 TNH-7 1:500 תנוחה 

 H-OR-1 1:500/50 חתכים לאורך

 H-OR-2 1:500/50 חתכים לאורך

 H-OR-3 1:500/50 חתכים לאורך

 H-OR-4 1:500/50 חתכים לאורך

 H-OR-5 1:500/50 חתכים לאורך

 H-OR-6 1:500/50 חתכים לאורך

 H-OR-Nik-1 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-OR-Nik-2 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-OR-Nik-3 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-OR-Nik-4 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז
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 H-OR-Nik-5 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-OR-Nik-6 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-OR-Nik-7 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-OR-Nik-8 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-OR-Nik-9 1:500/50 חתכים לאורך ניקוז

 H-RO-1 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-2 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-3 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-4 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-5 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-6 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-7 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-8 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-9 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-10 1:100 חתכים לרוחב

 H-RO-11 1:100 חתכים לרוחב

 S-1 1:500 סימון

 S-2 1:500 סימון

 S-3 1:500 סימון

 S-4 1:500 סימון

 S-5 1:500 סימון

 S-6 1:500 סימון

 S-7 1:500 סימון

 P-1 1:500 פירוקים

 P-2 1:500 פירוקים

 P-3 1:500 פירוקים

 P-4 1:500 פירוקים

 P-5 1:500 פירוקים
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 P-6 1:500 פירוקים

 P-7 1:500 פירוקים

 - PR-1354 פרטים

 - PR-Nik-1354 פרטי ניקוז

 AF-1 1:500 עבודות עפר

 AF-2 1:500 עבודות עפר

 AF-3 1:500 עבודות עפר

 AF-4 1:500 עבודות עפר

 AF-5 1:500 עבודות עפר

 AF-6 1:500 עבודות עפר

 AF-7 1:500 עבודות עפר

 
 
 

 תכניות קונסטרוקציה מעבר תת קרקעי
 

AGA-1-0 Model (1) 
AGA-2-0 Model (1) 
AGA-3-0 Model (1) 

 
 

לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לצורך  -וכן תכניות אשר תתווספנה באם תתווספנה 
 שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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לביצוע  16/2019 'ממכרז מסהמהווה חלק בלתי נפרד 

עבודות עפר, עבודות משק תת קרקעי וסלילת כבישים 
 באשקלוןמתחם אגמים מזרח 

 
 

 
 

 
 
 
 

  כתב כמויות ומחירים
 
 
 

 
 

 


