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 כלליים ותנאים להשתתפות במכרז תנאים 

של עיר  'שלב בתשתיות צמודות וסלילת כבישים בלביצוע  18/2019:מס'
 היין באשקלון

 
 

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

 "(. העירייההביצועית של עיריית אשקלון )להלן: "

 

 'שלב בבסלילה ו , משק תת קרקעיעבודות עפר לביצועהעבודה הקבלנית נשוא מכרז זה היא  .2

 (. "הפרויקט"ו/או "העבודות" )להלן: של עיר היין בעיר 
 

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

 המצורף למסמכי המכרז וליתר תנאי המכרז.
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 ( חודשים.12)

 

 סף להשתתפות במכרז: תנאי .2

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק  מציעים העומדים בתנאי סף המצטברים המפורטים בסעיפים       

 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

קודם ומוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, אשר סיים במהלך שבע המציע הנו בעל ניסיון  2.2

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

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

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

ו/או רשות מקומית ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות ממשלתית ו/או גוף אחר המחויב 

 -חוק יסודות התקציב, תשמ"הגוף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בו/או במכרז מכוח הדין 

1985. 
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חלקי או פי חשבון מהסוג שלעיל שהיקפו הכספי על  אחדלפחות פרויקט על המציע להציג 

 .)לפני מע"מ( ₪ 30,000,000סופי מאושר על ידי המזמין עמד על סך של 

 .השנים האחרונות 10-ב כלשהן קבלניות"סילוק יד" מעבודות  קיבל הודעה על לאהקבלן  2.3

 .תיפליל ירהחקלא מתנהלת נגדו ו האחרונותשנים  שחמב בפלילים הורשע לא הקבלן 2.4

 להלן. 5מכרז בהתאם להוראות סעיף המציע צירף להצעתו ערבות  2.5

 .1976 –המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2.6

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

אחר, לרבות חברות תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם  שאר

  שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב.

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

   ראשי בסיוע ו/או באמצעות קבלני משנה, לא ייחשב כפרויקט לצורך עמידה בתנאי הסף.

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי 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 

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

 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  2תנאי סף להוכחת עמידתו של המציע ב 3.5

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

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

 המלצות הנוגעות לניסיונו הקודם של המציע. 3.6

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

 (.1הצעת המשתתף במכרז. )מסמך מס'  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 

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

 א'(.6על נכסיו עיקולים מהותיים )מסמך מס' 

 (.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'  7סמך מס' מ 3.15



 חתימת המציע:____________

 24.11.19מעודכן ליום  104478סימוכין  273מתוך  5עמוד 

 

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.

 על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. כל מסמכי המכרז 3.17

, אך לא חייבת, לפסול אותה רשאית החברהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה ה

על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום  .מטעם זה בלבד

זהה. אם וככל שאין  במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה

 התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 תיוערבו .4

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

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

. הערבות תהיה או של חברת ביטוח ישראלית מותנית, מאת בנק ישראליאוטונומית ובלתי 

 כולל מ.ע.מ. מליון שקלים חדשים( שלוש) ₪ 3,000,000 על  סך של

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 

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

 הערבות באופן מיידי, והמציע  ייחשב  כמי שחזר בהצעתו.

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

 ההסכם.

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

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

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

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

 .נוספים 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 דעתהבנוסח הערבות, אם שוכנעלקבל הצעה, על אף פגם 

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 קון כזה, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תי

 .הערב

 יםנזקעבור המראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  4.6

עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  לחברה מוגרשיי

ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע בסכום גבוה יותר, נזקים לפיצויים במקרה שתוכיח  החברה

לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד  ויקט על המציע ו/אהפרו

 אחר.

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

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

 . לעיל, לפי המאוחר מביניהם 4.2 לסעיףההצעה או המועד המוארך בהתאם 



 חתימת המציע:____________

 24.11.19מעודכן ליום  104478סימוכין  273מתוך  6עמוד 

 

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

ערבות בנקאית "( לאחר שיידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת ההסכםהמצורף )להלן: "

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

 רבותלהסכם, וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו )להלן: "ע 3הקבועים בנספח ובנוסח 

 "(.הביצוע

, 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 כנגד

הזוכה וביצוע  התחייבויות קיוםלהבטחת  וזאת של החשבונות הסופיים  בתוספת מע"מ

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

, בדרך של הגשת מספר אף אחת מן הערבויותלא 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 וולא יחת שהצעתו נתקבלה מציע 4.11

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

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

הזכות לתבוע נזקים גדולים בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לרבות 

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

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

 

 

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

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

 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.

 

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

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

 "מחירון" המכרז המקוריים והעברת כתב הכמויותמסמכי על גבי ההצעה תוגש, אך ורק  .5.3

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

למען הסר כל ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות  .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.
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 עיון במסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות  .6

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

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

 www.chakal.co.il האינטרנט של החברה בכתובת 

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

 לעיין בהם בלבד.

 ₪ 3000ום של שלבתיחוייב שר יהא מעוניין להגיש את הצעתו למכרז וליטול בו חלק, מציע א .6.3

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

המציע החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. התשלום האמור יהווה את דמי ההשתתפות במכרז. 

 יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו במכרז. 

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

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

 מסמכי המכרז המעודכנים ביותר שיפורסמו על ידי החברה.

 

 להגשת ההצעות:מועד ה .7

"ל   החכלתיבת המכרזים שתוצב במשרדי על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד,  .7.1

  11:45בשעה  10/12/2019שלישי,  לא יאוחר מיום נמל המרינה אשקלון 1גלים  בתברח' 

 "(. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז)להלן: "

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

 . במשרדי החכ"ל הישיבות

 

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

 תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

 

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

 שתועלה לאתר האינטרנט של החברה.בהודעה  לתקופות נוספותלהגשת ההצעות למכרז 

 אופן הגשת ההצעות: .8

 

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

. פרט לכך לא יצוין על 18/2019: מס' למכרז הצעהיצוין: " המסמכים במכרז, על  המעטפה

 גבי האריזה כל סימן הכר נוסף.

 

סיור קבלנים שעלו לאתר כל מסמכי התשובות וההבהרות  נוסף על המציע לצרף את ב .8.2

קבלה על ידי המציע, וכן את הערבות הבנקאית,  הם חתומיםכאשר האינטרנט של החברה 

 וכל יתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז.מכרז דמי השתתפות בעל תשלום 

 

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

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

 

http://www.chakal.co.il/
http://www.chakal.co.il/
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הגשת הצעה על ידי המציע, תהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע בחן את מלוא מסמכי המכרז,  .8.4

ביקר ובדק את מקום ביצוע העבודות וסביבתו, מכיר, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים 

ם להם. המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר עם הגשת הצעתו, לביצוע העבודות ומסכי

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

 

 חתימות: .9

 אחד מדפי חוברת המכרז.על המציע לחתום על כל  .9.1

 

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

 ויראו אותו כמי שחתם עליהם. ובתנאיוהמכרז 
 

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

 כל התכניות ועיון בהם המצורפים למכרז.

 

 בדיקת אתר העבודות, כנס מציעים וסיור קבלנים: .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 בחדר הישיבות   14:00 בשעה 18/11/2019 ,ביום שני  כנס מציעים יתקיים  .10.2

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

 ., אך היא מומלצת ביותרחובה אינה  ובסיור הקבלנים בכנס המציעים
 

וזה על פי שיקול דעתה  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

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

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

 

 

 הצעת המחיר של המציע:.   21

, על גבי טופס הנחה )באחוזים( למחירים הנקובים בכתב הכמויות צייןל על המציע .12.1

אחידה ושווה לכל הסעיפים . ההנחה תינתן לכתב הכמויות )(1ההצעה )מסמך מס' 

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

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

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

 

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

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

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



 חתימת המציע:____________

 24.11.19מעודכן ליום  104478סימוכין  273מתוך  9עמוד 

 

 

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

 .11.1בסעיף 

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

 צורה שהיא.

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

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

 תהא מחויבת אך ורק  לשיעור האחוז הנקוב.

 מציע שלא יעשה כן תהא החברה רשאית לפסול הצעתו. 

 

 

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

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

 התנאים המפורטים להלן:

 

 

 6פקיד ערבות ביצוע כמפורט בסעיף ההוא יוזמן ל ,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 הנדרשים 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 תוגש 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 רשאית

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

 .כאמור הסתייגות ללא הוגשה כאילו הצעתו את ולראות המציע שצירף

 

 :הבהרות ושינויים    .13

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק  .13.1

 דוארלפנות באמצעות כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו 

בשעה  03/12/2019 יוםמלא יאוחר (, monik@chakal.co.ilלמשרדי החברה ) אלקטרוני

 .08-6707100בטל' מס':  באחריות השולח לוודא קבלת הפנייה אצל החברה . 12:00
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, עליהם שיוחלט ככל, המכרז בתנאי תיקון או שינוי כל/או ו הבהרות/או ו תשובות .13.2

 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

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

 .החברה של האינטרנט

 יראו ההצעות הגשת לצורך שנקבע למועד עד השגה/או ו לפניה החברה התייחסה לא .13.3

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

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

הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי ההצעה אלא  .13.4

 אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי  .13.5

 התשובות להצעה, ולחתום עליהן.

 תתפים במכרז בעל פה.המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למש .13.6

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא,  .13.7

ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או 

הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין 

 על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. ביוזמתו, בין 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: "הבהרות"(  .13.8

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

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

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

 
 הסתייגויות: .14

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז  .14.1

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

 המזמין :

  

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .14.1.1

 

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן; .14.1.2

 

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד; .14.1.3

 

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  .14.1.4

 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;
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ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין  .14.2

לעיל והמציע  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. 

 

 ציע:הצהרות המ .15
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  .15.1

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 

 כול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.לביצוע העבודות נשוא המכרז,  ה

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל  .15.2

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

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או  .15.3

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

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

 ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.

כן מצהיר המציע כי המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדחות את  .15.4

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

 מהמועד שנקבע לכך במסמכי החוזה.

 

בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט  .15.5

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

 

 הודעה לזוכה והתקשרות: .16

 
 .וליתר המשתתפים על תוצאות המכרז למציע הזוכה במכתב, על הזכייה במכרז המזמין יודיע .16.1

 

שהומצאה על ידו  המכרזההודעה כאמור, יחליף הזוכה את ערבות קבלת ממועד  ימים 7תוך  .16.2

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,  .16.3

 החוזה.     זכייתו וקודם לחתימת 

             

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו,   .15.4

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

 המציע במכרזי החברה.
 

את הערבות המזמין רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יחזיר  .15.5

 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  .15.6

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

 של המזמין.
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כמו כן, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפצל את העבודות למספר  .15.7

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

מקצתו ו/או לא לחתום אם יחליט המזמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה כולו או  .15.8

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

 זה כלפי המזמין.

 

 ואמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה הצעת המחיר של המציע .16

 

 להציע אחוז הנחה לכתב הכמויות ולמחירים המצורפים למכרז זה.על המציע  .16.1

מובהר כי ההצעה בה יוצע המחיר הנמוך ביותר )בשקלים חדשים בניכוי אחוז ההנחה שהציע  .16.2

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

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

ן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש לקבלן נהכמויות הרשומות בכתב הכמויות ה .16.3

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. 

 

 זכויות שמירת .17

 
 רשאים יהיו לא במכרז והמשתתפים, לחברה שמורות המכרז במסמכי הזכויות כל .17.1

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

 

 הצעתו תנאי את כזוכה תיקבע שהצעתו משתתף כל על לאכוף זכאית תהא החברה .17.2

 .במכרז
 

 

 הוראות כלליות .18

למציע בדרישה החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות  .18.1

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

כנדרש לפי תנאי מכרז זה,  ןכן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו

אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת  ןובלבד שכל רישיו

ת למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם הצעות. החברה תהא רשאי

 לפי שיקול דעת הועדה. למהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר  .18.2

ויקטים אשר לא הוצגו למציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פר

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

בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע 

 בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.
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א לחתום על החוזה מכל סיבה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או ל החברה .18.3

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

כאמור  החברהאם תחליט  .למועד חתימת שני הצדדים על הסכם התקשרות מחייב

לבטל את 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.

דות עבוהובהר בזאת במפורש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע מ .18.4

 ציעים כראות עיניה. מנשוא המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר 

 השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור רשאית, אך לא חייבת, החברה תהא .18.5

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

אית להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל חודשים נוספים. החברה תהא רש 3

  מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או  אם

 .חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה 12יבוטל, וזאת אם טרם עברו  עמוההסכם 

 החלופי הספק יבוא הזוכה, כספק חלופי בספק בחירה על המכרזים ועדת והחליטה היה

הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות לזוכה החלופי כאמור הזוכה החלופי  במקום הספק

יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו 

 מותנית בהסכמתו. עמוהערבות תהא ההתקשרות 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי. .18.6

או לעיריית החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה  .18.7

ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי רשות מקרקעי ישראל \אשקלון

שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות 

 .שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות,  מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .18.8

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

 וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

יצי המציע ו/או מול החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לערוך כל בירור מול ממל .18.9

הלקוחות להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו וכן תהא רשאית לדרוש 

תהא רשאית שלא לקבל ומן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה, 

  .האת מלוא המידע להנחת דעת לחברהספק לא יהמציע הצעה אם 

במידה שויתור כזה  שאינם מהותייםפגמים חול על למאת הזכות  הלעצמ תשומר החברה .18.10

או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך , לחברהלא יגרום נזק 

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

ואפילו אם איננה ההצעה  ה,כדאית ביותר בשביל החלק ממנה לבעל ההצעה הנראית ל

  .הנמוכה ביותר

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. .18.11
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 פרטי פרויקטים  -1 ופס מס' ט

 

 לעיל(  2.3לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף פירוט ניסיון בפרויקטים )

 (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
 

 )בפרט ניסיון אצל המציע( ניסיון

1.  
 

  

 
 
 

2.  
 

  

 
 
 

3.  
 

  

 
 
 

4.  
 

  

 
 
 

5.  
 

  
 
 
 

6.  
 

  
 
 
 

7.  
 

  

 
 
 

8.  
    

 
 

9.  
    

 
 

10.  
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  18/2019: רשימת מסמכים למכרז פומבי מס'

 
תשתיות צמודות לביצוע  18/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

 של עיר היין  בעיר אשקלון 'שלב בוסלילת כבישים ב
 
 

 
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך 

  הצעת משתתף במכרז   1מסמך 

  2מסמך 

 :הסכם לביצוע עבודה קבלנית ונספחיו
 תעודת השלמה למבנה – 1נספח 
כתב קבלה וסילוק והתחייבויות בלתי  – 2נספח 
 חוזרת
 נוסח ערבות ביצוע – 3נספח 
 נוסח ערבות בדק – 4נספח 

 

 
 3מסמך 

 
 
 
 

 3מסמך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המפרט הכללי לעבודות בנין  )הספר 
הכחול( על כל פרקיו בהוצאתו לאור 

 המעודכנת. 

 נוסח ערבות מכרז   4מסמך 

 
 
 
 
 
 

 אישור על קיום ביטוחי קבלן   5מסמך 

 אישור עו"ד/רו"ח   6מסמך 

 אישור רו"ח א6מסמך 

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום   א7מסמך 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות ב7מסמך 

 תצהיר העדר ניגוד עניינים ג7מסמך 

העדר סילוק יד מאתרי עבודות בעשור תצהיר על  ד7מסמך 
 האחרון

 טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם ה7מסמך 

 לאתר מנהלתמפרט   8מסמך 

 מפרט טכני מיוחד  9מסמך 

  בקרת איכות 10מסמך 

  רשימת תוכניות 11מסמך 

  כתב כמויות  12מסמך 

 

 
שבעריכת הוועדה הבין משרדית המיוחדת המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( הוא זה 

בהשתתפות משרד הביטחון, מע"צ ומשרד השיכון ובהוצאה לאור של משרד הביטחון. המפרט הכללי 
אביב. כל המסמכים דלעיל -ניתן לרכוש בהוצאה לאור של משהב"ט, רחוב הארבעה, הקריה, תל
 פים.מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצור
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 הצהרת הקבלן 
 

המציע מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המסמכים דלעיל, כי קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל 
ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את העבודות  בהתאם להסכם ובכפוף לדרישות אלו, 

 ממכרז/ חוזה זה.לרבות כל האמור בתנאים להשתתפות במכרז. הצהרה זאת, מהווה חלק בלתי נפרד 

           
 _______________ תאריך:                                    

 
           

 : ____________   חתימת הקבלן      
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 מסמך מס' 1 - הצעת משתתף במכרז 

 
לביצוע תשתיות צמודות  18/2019מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 

 של עיר היין בעיר אשקלון 'שלב בוסלילת כבישים ב
 

 
                                       לכבוד

 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
 

, ולאחר והועלתה לאתר האינטרנט של החברה בהמשך להודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות .1

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

 

הח"מ _________________________________________________ מאשר בזה אני  .2

תשתיות צמודות לביצוע   18/2019 כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס'

 של עיר היין בעיר אשקלון. 'שלב בוסלילת כבישים ב

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

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

על נספחיה בשלמותה לרבות ההסכמים המצורפים לה, כפי  18/2019 חוברת המכרז מס'

 שהומצאה לי על ידי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ.
 

, לרבות תנאי ותנאי המכרזבחוברת במכרז  האמורכל אני מאשר כי עיינתי והבנתי את  .4

  כי אני עומד בהם במלואם. מתחייב אני ו ההשתתפות

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

 ., וכי התמלאות תנאי זה מהווה תנאי מתלה ליציאה לפרויקטאת מימון הפרויקט

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

 בחברה הכלכלית.  מקרקעי ישראל 

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

 כנם.ות

 

 כמפורט להלן:הנו סכום הצעתנו  .8
 

לכל )במילים: ____________ אחוזים(  ________של %  בשיעור כוללתנחה ה  .8.1

 בכתב הכמויות. מחירים הנקוביםה

 ללא מע"מ_____________________ ₪,  ההנחה בניכוי אחוזסה"כ הצעת הקבלן  .8.2

______________________________________________________)במילים:

 , ללא מע"מ(.₪ _______ 
 

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

דלעיל, הינו אך ורק לצורך נוחות ואין הוא מחייב את החברה בכל צורה  8.2 האמור בסעיף

 שהיא.

. התאם מוחלט לשיעור אחוזי ההנחהעל המציע להקפיד כי חישוב סך המחיר במילים יהיה ב

לאמור ביחס לשיעור אחריות בעניין זה מוטלת אך ורק על המציע והחברה תהא מחויבת אך ורק 

 .בספרות האחוז הנקוב
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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 – 2סמך מס' מ

תשתיות צמודות לביצוע   18/2019: מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 
 של עיר היין באשקלון 'שלב בוסלילת כבישים ב

 
 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; 
 

תשתיות צמודות וסלילת כבישים לביצוע   18/2019:והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' :הואיל
ל כמתואר ומפורט בתכניות, ו( והכ"העבודות")להלן:  של עיר היין  בעיר אשקלון 'שלב בב

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

 
 והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו זכתה במכרז; והואיל:

 
והקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות העבודות וכי הוא בעל הידע והניסיון  והואיל:

הוא מחזיק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים, לרבות צוות הנחוצים לביצוען, וכי 
 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 זה  והואיל:

 ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;
 

הצדדים הסכימו לכך ת המכרזים של החברה אישרה את זכיית הקבלן במכרז וועדו :והואיל
שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי, הכול כמפורט בהסכם זה והמכרז על מסמכיו 

 ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
 

 והצדדים רוצים להסדיר את ההתקשרות ביניהם, בכפוף להוראות חוזה זה.         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

 .לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנוהנספחים המצורפים  .1.3

 חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.4

         

 הגדרות:  .2

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

 כל חלק ממנו. 
 

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו ו/או ומורשיו המוסמכים ו/או שלוחיו ו/או  "      הקבלן"      
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"
פקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה אשר יהא ל הפרויקט וכמכמנה

 .ולאישורו הסופי לכל דבר ועניין כפוף למנהל

     
א' של עיר היין כפי שמוגדר בתוכנית שלביות ביצוע המצורפת  מתחם   "המתחם"      

 ובכל תחום עליו יורה המזמין., 1006ובהתאמה לתב"ע מ/  למסמכי המכרז 
 

המפרט הכללי לעבודות בניה שבעריכת הועדה הביו משרדית  בהשתתפות  "        המפרט"
ומשהב"ש )האוגדן הכחול( )להלן: "המפרט הכללי"(  צמשהב"ט, מע"
ברשימת מסמכי המכרז, המפרט הטכני המיוחד )להלן:  3המסומן כמסמך 

בחוברת  ברשימת מסמכי המכרז 9"המפרט המיוחד"( המסומן כמסמך מס' 

 3בחוברת מס'  12מסמך מס' , כתב הכמויות והמחירים המסומן כ2מס' 
ברשימת מסמכי המכרז, התוכנית למכרז ותוכניות העבודה, התקנים 

הישראליים, חוק החשמל, חוק בזק, מפרטי החברה הלאומית לדרכים, 
 הנחיות היצרנים, כל אלו ביחד ולחוד יהוו "המפרט". 

   
 על ידי החברה.לקבלן ימסר כל תכנית שת           "התכנית" 

 
לחוזה זה, וכל תכנית נוספת  11מסמך מספר המצורפות רשימת התוכניות      "תכניות העבודה"

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

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

המלא של העבודות בהתאמה מלאה להוראות הסכם זה  לשביעות רצון 

 המפקח והחברה וקבלת תעודת השלמה מהמנהל.  
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ט ו/או על פי כל עבודה שתימסר ע"י החברה וכל העבודות המפורטות במפר "       העבודות"      
הנחיות המתכננים ו/או על פי הוראות המפקח כפי שתינתנה מעת לעת והכול 

    עפ"י הוראות המנהל שתינתנה מעת לעת.

   
הצעתו של הקבלן, תנאי הסכם זה, המפרט וכל מסמך אחר שמוסכם בטופס  "     החוזה"      

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

כל סכום שנקבע בחוזה זה, או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם  "הערבויות סכומי"                          
ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך ביטחון לקיום הוראות החוזה, כולן או 

 מקצתן, ע"י הקבלן. 
 

 התחייבות הקבלן:  .3

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

 ועל אחריותו המלאה והבלעדית. 

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

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.

 

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

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

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

 

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

 מיומנותו.  
 

טענות ו/או דרישות וכיוצ"ב ו/או מענות מכל הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל  3.5
סוג ומין שהם לגבי העבודות, אתר העבודה, תכנית, מפרטים, המחירון וכל דבר הכרוך 
ונובע לעבודות ו/או גילוי עתיקות ו/או בשל עבודות של רשות העתיקות ו/או  כל דבר 

נה לו כל טענות הקשור ו/או כרוך ברשות העתיקות. הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיי
 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 וסביבותיו, את דרכי  הגישה למקום העבודה ואת כל הצרכים שיהיה 
אפשרויות האחרות זקוק להם, וכי השיג את כל  הידיעות לגבי הסיכונים וה

 העלולות להשפיע על  הצעתו.
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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 

נות הדרושות לחיבורים של על חשבונו ועל ואחריותו דרכים זמניות, וכן כל ההכ
מים, חשמל וטלפון זמניים לצורכי עבודתו, לרבות החיבור עצמו שיהיה על 

 חשבונו, וכן יתחזקם בהתאם לצורך. 
 

תנו לו תשובות מספקות לכל השאלות שנשאלו על ידו וכי הוא יהקבלן מצהיר כי נ 3.5.3
 קיבל לידו כל חומר ו/או מסמך שביקש. 

 
 ינו בעל יכולת כלכלית ומקצועית לביצוע העבודה נשוא הסכם זה..    הקבלן מצהיר כי ה3.6
 

.   הקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע והכישורים הנדרשים מקבלן המבצע עבודות בהיקף 3.7
 ובכמות העבודה נשוא הסכם זה.

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

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

 

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

  שוטפת. עבודה
 

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

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

 
מכות כגון .  הקבלן מתחייב בטרם ביצוע העבודות, לקבל אישורים מכל הרשויות המוס3.10

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  לרבות 3.11

 וכיוצ"ב. , מינוי מנהל עבודההצבת אותות אזהרה גידור האתר,

 
.  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
 

 הקבלן מתחייב התחייבות יסודית לעמוד בלוח הזמנים כמפורט בהסכם זה. . 3.13
 
 לוח זמנים: .4

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

: ביטוח מאושר ע"י יועץ ימים מדרישת החברה 3בלן מתחייב להציג בתוך קכמו כן, ה
 רמ"י וערבות ביצוע.
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כמועד לתחילת צו התחלת העבודה ן היום שיינקב במ חודשים 12 הביצוע הינהתקופת  4.2
התארגנות, קבלת היתר עבודה, היתרי לקבלן לצורך דרשים הימים הנ כולל את)ביצועה 
 .וכו( חפירה

 
 

הארכת לוח זמנים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לתקופה כל שהיא לאשר המזמין רשאי  4.3
  וספת לקבלן.ללא כל ת

 
 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

 

יום מיום הוצאת צו התחלת עבודה להגיש לאישור המפקח לוח  7הקבלן מתחייב בתוך  4.6
לוח הזמנים יהיה ממוחשב, זמנים מפורט וממוחשב אשר על פיו מתחייב הקבלן לעבוד. 

" על ידי גורם המתמחה בהכנת לוחות זמנים ממוחשבים ויוגש MSprojectיוכן בתוכנה "
 ובמדיה דיגיטלי. בעותק קשיחלמפקח 

 
ממשך הכללי של  15%באורך יש להגדיר בלוח הזמנים מרווח ביטחון כללי לפרויקט   4.7

 .הפרויקט. מודגש כי המרווח שייך כולו אך ורק למזמין
 

כאמור לעיל הקבלן מצהיר וידוע לו כי עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודה הינו מעיקרי  4.8
ההסכם וזאת מבלי לגרוע הסכם זה ואי עמידה בלוח הזמנים מהווה הפרה יסודית של 

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
והקבלן לא ישלים  במקרהלחוזה.  19.1יף לחברה פיצוי קבוע ומוסכם כמפורט בסע

 פיצוי לחברה ישלם, הזמנים בלוחות המפורטהמועד  עד עבודה הנדרשת על פי החוזה 
החברה רשאית לקזז את הסכום הנ"ל מכל סכום . 19.2 בסעיף כמפורט ומוסכם קבוע

 המגיע ממנה לקבלן וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית על פי כל דין.

 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

רש להשלמתה. אולם, מוסכם בזאת, כי לב להיקף העבודה הנוספת ולפרק הזמן הנד
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

 שיקול דעתה הבלעדי.והכול על פי 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



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 25 עמוד

 

 

לאפשר למי מהחברות ו/או נציגים לבצע את העבודות ללא כל הפרעה לוחות הזמנים ו

 גישה במועד ביצוע עבודות הקבלן.תוך מתן 

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

 ע"י החברות.

   

 
 מחיר החוזה/התמורה: .5

בכפוף למילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה תשלם החברה    5.1
לקבלן את התמורה המגיעה לו בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לאחר 

בשיעור של ___________ אחוזים )במילים: ___________ ההנחה שהוצעה על ידו 
במועדים ובתנאים   ות הביצוע, וזאתוע"פ כמויאחוזים( לכל מחירי כתב הכמויות, 

כל המחירים המצוינים בכתב הכמויות, לאחר להלן. ל 28 -ו  27, 26המפורטים בסעיפים 
 יתווסף מע"מ כדין.הנחת הקבלן, 

 מקרקעי רשות"י ע שתונפק התקציבית בהרשאה הנקוב מהסכום יותר לא, מקרה ובכל 
 (.החברה עמלת)בהפחת  ישראל

 
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, 

מצעי הזהירות והבטיחות, ביצוע כל האנרגיה, כוח האדם, הבדיקות, שמירה, נקיטת כל א
הסדרי התנועה, וכל יתר הדרוש לקיום וביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, בין 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 9הסכם )מסמך למחירים בכתב  הכמויות המצורף ל

 בזה כי הגיש את הצעתו לחברה על בסיס תחשיב שהוא הכין ובדק בעצמו ובאחריותו.
 

.  מבלי לגרוע מהכלליות האמורה לעיל ולמען הסר ספק ו/או בנוסף על כל האמור בהסכם זה, 5.4
לל את ביצוען המלא של כל מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי יראו את ביצוע העבודות ככו

הפעילויות ו/או הפעולות ו/או העבודות המפורטות להלן ויראו את התמורה לביצוען 
 כנכללת בתמורה בגין העבודות:

 
. ביצוע העבודות הכרוכות להקמת הפרויקט בשלמותן בהתאם למפרט ולהוראות 5.4.1

 הסכם זה.
 

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

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

.   תשלום בפועל של כל העלויות, המחירים, השכר, התשלומים וההוצאות הכרוכות 5.4.3
תר ההוצאות הכרוכות ו/או המתחייבות בביצוע הפרויקט וכל האמור לעיל, וכל י

ו/או הקשורות בכך, או הנובעות מכך, בין במישרין ובין בעקיפין לרבות הוצאות 
סימון ומדידה, הוצאות בגין דרכי גישה לאתר ובתוכו , הוצאות פיקוח הרשויות 

 לסוגן וכל הוצאה אחרת.

 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 26 עמוד

 

 

המתחייבים מכוח  .  קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים כחוק ו/או5.4.4

 ההסכם בקשר לביצוע הפרויקט )לא כולל היתר הבנייה בעצמו(.
 

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

 
.  כל ההוצאות הכלליות, ישירות ועקיפות, הוצאות תקורה כללית ו/או תקורת אתר, 5.4.6

 , הפרמיות וההקצבות לביטוחים, לאחריות ולסיכונים.הוצאות המימון
 

 

 ערבות ביצוע: .6

תחייבויותיו על פי החוזה ימסור הקבלן למזמין, במועד חתימת החוזה, ערבות  להבטחת ה 6.1

מע"מ, שנקב הקבלן בהצעת המחיר, בתוספת מערך התמורה  10%ביצוע בנקאית בגובה 

. להסכם 3בנספח מס' . הערבות תהיה בהתאם לנוסח המופיע תשומות הבניהצמוד למדד 

לקבלת ערבות הבדק לאחר ותעמוד בתוקף עד  .הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית

 .וקבלת תעודת השלמה ואישור היעדר תביעות החשבון הסופימועד אישור 

 

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

לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר  ימים)שבעה(  7לא יענה לדרישה זו לפחות 

 .שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי

 

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

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

כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי    6.4.1

 החוזה.מילוי של תנאי כלשהו מתנאי 

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

 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
מספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים אחת או ב
 כאמור.

ימים  7בכל מקרה של מימוש ערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים, בתוך  6.6

 ממועד מימוש הערבות, את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.
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ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין  אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות 6.7

 כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 היקף הזמנת עבודה:  .7

 החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את היקף כל  7.1
 אצל ספקים ו/או קבלנים אחריםאשר יוגדרו על ידי החברה עבודות ביצוע ולהזמין  החוזה 

ובלבד שתינתן לקבלן על כך  החוזה  היקףמערך  50%, עד להיקף של או לבטל את ביצועם
 .מראש ימים  7הודעה בת 

 
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 מהם ההביצוע של 

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

ביחס לשלב בו הופסקה עבודתו, והקבלן מצהיר ו ,העבודההחוזה החתום בין הצדדים ל

                                                                                                                                              אי מסירה לביצוע של כל השלבים.                                                                                                 ומתחייב שלא יהא זכאי ולא ידרוש פיצוי בגין

 

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

בכתב הכמויות של כל הזמנת עבודה והכל עפ"י שיקול דעת הבלעדי ולקבלן לא תהא טענה 

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

 סוג ומין שהם.  הכמויות ולא יזכה את הקבלן בפיצוי מכל

 

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

 באזור כפי שיורה לו המפקח על העבודות. 

 

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

 

 : עדיפות בין המסמכים .8

משמעות ו/או פירוש שונה בין -דוהתאמה ו/או -מצא סתירה ו/או איי.  בכל מקרה שת8.1
התיאורים דרישות במסמכים השונים, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח, אשר יעבור 
להחלטת המנהל את ההוראה המחייבת. החלטת המנהל תהיה סופית ומכרעת ותחייב את  

 הקבלן.
נהל מובהר: ככל שהסתירה תהיה בעלת משמעות כספית או דחיית מועד סיום הביצוע, המ

  יתייעץ עם רמ"י.
 

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי אין עדיפות בין המסמכים השונים המרכיבים את המפרט  .8.2
כהגדרתו בהסכם זה ו/או בין המסמכים המצורפים להסכם ו/או שהיו חלק בלתי נפרד 

 זה את זה וכולם ביחד מחייבים את הקבלן. ימים מהמכרז. מסמכים אלו משל

 

לעיל בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין  8.2 -8.1אמור בסעיפים .   מבלי לגרוע ב8.3
הוראות הסכם זה לבין עצמם ובין כל מסמך אחר, ההוראה ו/או הדרישה המחמירה 
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והגורפת יותר הן אלו שייקבעו ויחייבו את הקבלן. הקבלן מסכים בחתימתו על חוזה זה 

הוראות תחייבנה. החלטת המנהל כי המנהל יהיה הגורם האחרון שיכריע איזה מבין ה
 תהא סופית ומכרעת. 

                                                                                      
                                           

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל:  .9

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלט של המנהל וימלא לצורך 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. 
 

 : דההשגחה מטעם הקבלן ויומני עבו .10

כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך -הקבלן או בא 10.1
כוחו מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו -ביצועה של העבודה. מינוי בא

המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל  זמן שהוא. 
 הל והמפקח, דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן. לצורך קבלת הוראות מהמנ

 

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  בעבודה, סגר 

מים ביומן שאושרו ע"י המפקח והקבלן, ישמשו כראיה בן הצדדים בשטחים וכיוצ"ב. רישו

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 ביצוע  10.3
 המבנה. 

 
 100%מערכת טלוויזיה במעגל סגור בעלת כיסוי  חשבונועל הקבלן יתכנן, יספק ויתקין  10.4

מתניידות( )כולל שליטה מרחוק(  2קבועות ו  6מצלמות)  8משטח האתר, כולל מינימום 
, מיגון אנטי וונדאלי,   IRבעלות רוזולוציה ברמה גבוהה )ניתן לקריאת מס' רכב(, תאורת 

שרת הקלטות דרך האינטרנט, יכולת שידור בסלולר או קווי לכל נייד שיקבע המנהל, 
חבילת גלישת אינטרנט לכל משך הפרויקט, שרת הקלטות לצפייה מרוחקת דרך רשת 

או \האינטרנט,תוכנת הקלטה וצפייה אוניברסאלי,  כולל לחיבור למחשב שימוקם במוקד ו
במשרדי החכ"ל כולל זיכרון ככל שיידרש , המערכת תספק תמונות יומיות בכמות שיקבע 

 הקבלן מתחייב לאפשר גישה מרוחקת לטכנאי מטעם המזמין.המזמין, 
 

כולל  2.5בגובה ורית כאת כל שטח הפרויקט ע"י גדר איסעל חשבונו כמו כן, הקבלן יגדר  10.5
 ביצוע שערים בכל המקומות הנדרשים.

 

 : אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .11

מובהר בזה כי אין ולא יהיו בין החברה ובין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או בין קבלני  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 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 29 עמוד

 

 

 

ם ביצוע העבודה הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לש 11.2
תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, לעבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רישיון 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 המוסמך יהיה במקום ביצוע 

שעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים העבודה ב
ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא 

 כוחו של הקבלן יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן. 

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

 תשלום, שכר עבודה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב. 

 

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 לדעת 

 לתפקיד.  ימים המפקח  אין הם מתא

 

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

 

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 

 ה בישראל. רישיון עבוד
 
הקבלן ידאג לכל תנאים התנאים הסוציאליים, למגוריהם, למחייתם ולרכוש להם  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

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

 

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל  .12.2

 של העבודה בקצב הדרוש. 
 

 : חומרים וציוד שיסופקו באתר העבודה .13

כל החומרים שיובאו ע"י הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה,  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 

אספקת החומרים  כאמור, לבעלות החברה.העבודה יועברו בשעת הבאתם או הקמתם 
לאתר, לא תהווה עילה לדרישת תשלום )ניתן להגיש חשבון רק בגין השלמת העבודה 

 -והכל לשביעות רצון המזמין(. –הדרושה להתקנת הרכיבים שיסופקו ע"י הקבלן 
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למען הסר ספר מובהר ומודגש בזאת, כי אין באמור כדי להטיל על החברה אחריות מכל  13.2

ומין שהם בקשר לגניבה ו/או נזק שיקרה, אם יקרה, לחומרים ואין באמור כדי לגרוע  סוג
 .  1984 -לחוק חוזה קבלנות התשל"ד  6הוראות סעיף 

 
אין  -חומרים וציוד שהובאו ע"י הקבלן למקום העבודה כאמור למטרת ביצוע העבודה 13.3

בלת האישור הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. עם ק
בדבר השלמת העבודה, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים 

 הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבנייה. 

 

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

החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף וזכות השימוש של הקבלן לפי 

 כאמור.  54ס"ק זה כפופה לזכויות החברה עפ"י סעיף  
 

 טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודה:  .14

הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות  14.1
 ובכתב הכמויות ובכמויות מספיקות. 

 

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

 

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

 
הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  14.4

 לתפקידם ע"י המפקח. 

 

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

 

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

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

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

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 להיות  15.1
 מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח. 
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הושלמו חלק מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים, יודיע הקבלן למפקח בכתב  15.2

יבחר, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, בכל דרך שבה 
 לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 

 

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

ה רשאי המפקח להורות לחשוף, לקדוח לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק ז
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 והמימדים  16.1
 שנקבעו בתוכניות ובהוראות בכתב של המפקח. 

 

בצע על חשבונה  מסירת פוליגונים  ותמסור את הסימון לקבלן. על הקבלן החכ"ל ת 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 הגבהים, 

ת בכתב מהמפקח ויישא הממדים של כל חלקי העבודות בהתאם לתוכניות ולהוראו
 באחריות גמורה לדיוק סימונם ובעלותם. 

 

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

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

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

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

לן יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון הקב 16.5
והסימונים אחרים, שנקבעו לצורך ביצוע העבודות, ובמקרים של סילוקם ממקומם, 
פגיעה בהם או שינוי בהם יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם באופן מיידי על 

 חשבונו והוצאותיו. 
 

 : סולהסילוק חומרים פסולים ומלאכה פ .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
 לייעודם, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.  מתאימים

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

ו מהעבודות  שהוקם ע"י על סילוקו, הריסתו, והקמתו מחדש של חלק כלשה 17.1.3
, או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד מתאימים שימוש בחומרים בלתי 
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לתנאי החוזה, לרבות עבודות כאמור אשר לדעת  המפקח אינו ניתנות 

 לתיקון. 

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

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

לעיל וחובתו של הקבלן לקיים ההוראות  17.1הסמכויות הנתונות למפקח לפי סעיף קטן  17.3
נערכה ע"י המפקח ועל אף כל תשלום  האמורות, תהיינה בתוקף על אף כל בדיקה ש

 ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

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

כל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא  החכ"ל תהא  רשאית לגבותן או לנכותן מ
 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 הייתה  
רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד -לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 
 השלמת העבודה והמנהל יקבע את משך הארכה בתנאי כי: 

יום מיום תום  15הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר   18.1
 התנאים שגרמו לעיכוב העבודה. 

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

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

במידה והמנהל קבע כי הקבלן יהיה זכאי לארכה עפ"י סעיף זה. לא יהיה זכאי הקבלן  18.4

לתשלומי הפרשי הצמדה, ניהול מתמשך או כל תשלום או פיצוי אחר בגין תקופת 
 רכה. הא

 

 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 בחוזה  עם הארכת תקופת הביצוע שניתנה על ידי המנהלובהתחשב 

קלנדרי בתוספת ליום עבודה  ₪ 20,000 בשווי של זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ו
מע"מ כחוק, לכל יום של איחור החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודה ועד מועד 

. סכום הפיצויים המוסכמים בפועל ומסירתה למזמין ו/או המשתמש הסופי השלמתה

לחוזה ויוגדל בשיעור עליית המדד עד לחודש שבו  30יהיה צמוד למדד מוגדר בסעיף  
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תהא ויום יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה,  30 -לנסתיימה העבודה. איחור מעבר 

 סיבת האיחור אשר תהא. 

 

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

ובהתחשב הארכתה או בקיצורה  יםלוחות הזמנתוך התקופה הנקובה בדיספלינה 
ליום עבודה  ₪ 20,000כאמור בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ומוערך בסך 

קלנדרי בתוספת מע"מ כחוק, לכל יום של איחור החל מן המועד שנקבע להשלמת 
סכום הפיצויים המוסכמים  (.32) עמוד  4העבודות המוגדרות באני הדרך שבסעיף מס' 

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

 סיבת האיחור אשר תהא.

 

מכל  19.2וכן  19.1  הפיצויים האמורים בס"ק  מיהחברה תהיה רשאית לקזז את סכו 19.3
ל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, סכום שיגיע לקבלן בכ

לרבות חלוט הערבות תשלום הפיצויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן 
 מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 

 

 : 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 ולתקופה 

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

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

אתר העבודה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח כולל שמירה אנושית 
 במידת הצורך ועפ"י שיקול דעת המפקח. 

 
ות המנהל הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הורא 20.3

יחולו על הקבלן בלבד. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות  20.1כאמור בס"ק 
כנ"ל והן יהיו כלולות במחיר החוזה. אפשרות של הפסקת עבודה יזומה כזאת על ידי 

החברה הינה תנאי עיקרי בהסכם זה והקבלן מצהיר כי לקח זאת בחשבון מכלול 
 שיקוליו. 

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

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

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

 הודעת ההפסקה כאמור. 
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ישולם לקבלן סכום המגיע עבור ביצוע העבודות על  -דלעיל  20.5במקרה האמור בס"ק  20.6

 פי המדידות בפועל וסכום זה בלבד. 

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

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

 : תעודת השלמה לעבודה .21

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

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

והקבלן חייב לבצעם תוך  נהללקבלן רשימת תיקונים הדרושים לדעת המ נהלהשלמה ימסור המ
להזמין נציגי כל רשות שהיא ו/או כל אדם רשאי נהל . המנהלהתקופה שתיקבע לכך על ידי המ

 לבדיקת העבודה. 
, 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 
אושר וחתום. העתק תעודת השלמה נתקבלה ע"י העירייה או רשות מתאימה אחרת במסמך מ

 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.  

ח התאמה אשר לדעת המפק-נתגלתה בעבודה תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי 22.2
נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, יחויב הקבלן 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. 

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

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

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

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

 

 : אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק .23
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אחר גמר תקופת הבדק הנובע לשנים  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלתה פגם בעבודה תוך   

, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה
 חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. 

 אי מילוי התחייבות הקבלן:  .24

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

שבו ושיח 15ו/או ארכה נוספת ולגבות או לנכות את ההוצאות שיהיו כרוכות בכך בתוספת של % 
, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן של המזמין/החברה כהוצאות משרדיות וניהוליות

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

  :שינויים בעבודות .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 

ו/או לבטל מכלול שלם של סעיף שלם בכתב הכמויות, פרק או תת פרק שלם לרבות 
 עבודות.  

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

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

 : עבודות נוספות ועבודות שינוייםקביעת ערך השינויים: עבודות חריגות,  .26

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינוים ייקבע מראש ובכתב לפי מחירי  היחידות  .26.1

הנקובים במחירון. לא נקבעו במחירון מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי, 

( ובהנחה 2019מחירון משב"ש )דצמבר ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים לפי 

שהציע הקבלן הזוכה במסגרת המכרז, בהעדר סעיף במחירון משב"ש, המחירון יקבע ע"י 

המנהל או "מחירון נת"י " או "מאגר  מחירי בנייה ותשתיות של דקל" בהוצאה של אותו 

הנ"ל חודש בו נדרש השינוי, ללא תוספת רווח קבלן ראשי למחירים המסומנים במחירון 

ממחיר היחידה המופיע במחירונים המפורטים  20%כמחירי קבלן משנה, ובהנחה של 

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

נמצא תיאור הסעיף החריג במאגר המחירים כאמור יקבע ערכו של  השינוי לפי ניתוח 

על ידי המנהל עפ"י שיקול  6% –ת רווח קבלן לא יותר מ מחיר בצירוף הצעות מחיר בתוספ

דעתו, והקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי 

 ו/או אי הסכמתו עם קביעת המנהל.

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

ירון  אינו מתקבל על הדעת יראו את מחיר היחידה  לצורך שמחיר היחידה הנקוב במח

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

 היחידה על פי שיקול דעתו. 
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. עבודות נוספות מוגדרות כעבודות עבודות נוספותהמזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע  .26.3

כים המרכיבים את "המפרט" כהגדרתו לעיל, ובלבד שאין להם ביטוי באף אחד מהמסמ

, ועל בסיס אישור בכתב שהדרישה לביצוע עבודה נוספת תרשם ביומן העבודה ע"י המפקח

 .מהמנהל

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

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

של מוצר או מלאכה המוגדרת במפרט ו/או להפחית ברמה של מוצר או מלאכה אחרים, 

 כך שייתכנו שינויי מחיר בשני הכיוונים: לתוספת ו/או להפחתה.

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

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

מובהר בזאת כי המזמין רשאי להורות על הגדלה או הקטנה כל שהיא של היקף החוזה.  .26.6

הוראת המזמין על שינוי המבנה תיקרא פקודת שינוי ותינתן לקבלן בכתב וכשהיא חתומה 

  על ידי המזמין. פקודת שינויים תחייב את הקבלן. 

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

יהיה בשינוי זה משום עילה לקבלן להגיש בקשה לדיון במחיר היחידה, כנ"ל במקרה של 

. בכל מקרה שינוי בכמויות למעלה או למטה מעל הכמות המצוינת 50%הקטנת הכמויות ב 

 באומדן מחיר היחידה לא ייפתח לדיון.

 

 : מויותמדידת כ .27

מדידה:  המחיר הסופי והתמורה  ל.  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם 27.1
שיאושרו על ידי המפקח ומנהל  יקבעו  בהתאם לביצוע בפועל ועל סמך חישובי  הכמויות

 .בכתב וכן אישור בקרת רמ"י 
 

 נה למדידה..   אי לכך, מוסכם בין הצדדים שהכמויות לביצוע העבודות תהיי27.2
 

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

הכמויות שיצורף לכל הזמנת עבודה  הינן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש לקבלן 

במלאכת בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. בדיקת הכמויות 

הקבלן המציע ובאחריותו המלאה על בסיס ביצוע בפועל.  וחישובן המדויק תעשה על ידי

לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או 

 התאמות שיתגלו בכתב הכמויות.-אי

 

מודד וקבלן הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י ה .27.4

לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי  הכמויות. , בהתאם מטעם המזמין

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

, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות בדיקתו

 לכך ותיחתמנה ע"י המפקח והקבלן. 
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הקובע וכל אישור שיוצא מהמפקח לא יחייב את החברה. באחריות אישור המנהל הוא 

 הקבלן לקבל בכתב את אישור המנהל. 

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

 :הבאים המסמכיםבצמוד לחשבון גם 

מזמין העבודה שיינתן לקבלן לפני ביצוע החריגה מהכמות החוזית  אישור .א

 "(.מראש אישורלתשלום בגין החריגה )להלן: " כתנאיוזאת 

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

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

 המסמכים גם לחשבון בצמוד יוגשוהכמויות,  בכתבשלא הוגדרו מראש 

 :הבאים

 החוזית מהכמות החריגה ביצוע לפני לקבלן שיינתן העבודה מזמין אישור .ג

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

, או 15%מינוס  1/2019משב"ש  ןמחירו על מבוסס שיהיה מחיר ניתוח .ד

 . 15%דקל מינוס  ןמחירובהיעדרו 

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

 

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  הדרושות, 

מדידות על חשבונו ולהמציא למפקח  את הפרטים אדם הדרוש לביצוע ה-לספק את כוח

 הדרושים בקשר לכך. 

 

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

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

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

 

 : תשלומי ביניים .28

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

במהלך החודש האמור, לרבות  פקחלכמויות הביצוע בפועל שנמדדו ואושרו ע"י המ

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

 כמויות הכולל תוכניות עדות ולוח זמנים מעודכן לשביעות המפקח.

הקבלן יגיש את החשבון כשהוא מחולק לפי סעיפי המחירון. הקבלן יהיה אחראי  

להתחבר למערכת הממוחשבת שתגדיר לו החברה ויגיש באמצעותה חשבונות כאמור 

ישובי כמויות הנדרשים לעיל, זאת במקביל להגשת חשבון זהה לבדיקת המפקח הכולל ח

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

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

 החשבון, אלא אם התקבל האישור של המנהל. 

הכספים מרשות מקרקעי ישראל ובהעברתם   בקבלת יובהר ויודגש כי כל תשלום מותנה 

ימי עבודה ממועד קבלת  5לחברה. החברה תעביר לקבלן את התשלום המאושר תוך 

 התשלום המאושר בחשבונה.

 

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

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

ובלבד שהתשלום התקבל  יום מחודש ביצוע בכפוף לאישור המנהל 60של שוטף ועוד 

 ימים 30 עד של עיכוב כי בזה מובהר "(. )להלן:"מועד התשלוםמאת רמ"י  בידי החברה 

 .כהפרה ייחשב לא

 מועד תשלום החשבון הסופידמי העיכבון ישולמו לקבלן ב

 

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  

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

 העבודות לרבות תיקון מלוא הליקויים לשביעות רצון המזמין.

 

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

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

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

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

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

נדרש לבחון את כל תוכניות הביצוע ולהעיר הערותיו לתכנון. לאחר מועד זה לא 

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

 וכיו"ב, והכל על חשבון הקבלן.

 

.    בכל מקרה בו תאחר החברה בביצוע התשלום מעבר לתנאי התשלום הקבועים בסעיף 28.6

 .2017 -יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"זלעיל,  28.5

" ופיגור 60כדלקמן: התשלום יבוצע בתנאי "שוטף +  לעניין זה מובהר כי הוסכם לעיל, 

ימים לא יייחשב כפיגור מודגש: הספירה תחל רק ממועד הגשת חשבון תקין  30של 

 ולאחר הגשת השלמות הנדרשות על ידי המפקח.

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

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

 תביעה.
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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. 

 חשבון סופי: .29

, וקבלתה על ידי מסירת הודעת הקבלן על סיום ביצוע העבודותיום ממועד  30תוך  29.1

, הקבלן יגיש חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה ישולם החברה

 לעיל.   28במועדי ותנאי התשלום הקבועים בסעיף 

 

תשלום החשבון הסופי לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי  29.2

ולכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח  28מו בהתאם לסעיף הביניים ששול

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 וסילוקכתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על  29.3

וכן ימציא לחברה ערבות טיב בנקאית בנוסח המצ"ב  ,השלמה תעודתימסור  תביעותיו,

. ערבות הטיב המאושר מהחשבון הסופי 5% -בסכום השווה ל להסכם 4כנספח מס' 

 תהיה בתוקף למשך תקופת הבדק.

תעודת מסירה המעידה על מסירת העבודה לגורמים  לחשבון בצמוד תימסר, בנוסף

 .המלאה רצונם לשביעות נעשה ושהמסירההמוסמכים בעיריית אשקלון 

היה ובמועד האמור שולמה התמורה לקבלן מתחייב הקבלן להמציא לחברה ערבות טיב  29.4

 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 

 '.2וסילוק בנוסח המצ"ב להסכם זה כנספח 

 

בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוזה הסופי לקבלן מעבר למועדים הנקובים  בחוזה  29.6

 .2017 -יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"זזה, 

 

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

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

 

 : תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .30

 בסעיף זה:  30.1
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כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית   תשומות הבניהמדד  "מדד": .30.1.1

 לסטטיסטיקה.

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

הסר ספק, נגדיר את "יום החתימה": הכוונה למועד החתימה שלאחר 
ההכרזה על הזוכה במכרז. אין הכוונה למועד שבו חתם המציע, לקראת הגשת 

 3210ההצעה( לפי חוזה מדף 
 

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

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

 החלקי של הקבלן. 

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

 במדד היסודי. 
 

החברה תשלם לקבלן את שיעור תנודות המדד בין המדד היסודי למדד החדש בהפחתה  30.2
  המדד.משיעור עליית  5%של 

 

למרות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים, החברה לא תשלם לקבלן שינוי בשיעור תנודות  30.3
 המדדים השונים.

 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן   30.4
לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות(, לא ישנו את שכר  החוזה. 

 לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין התייקרויות.מובהר כי 

 
 

  הוראות כלליות לעניין התמורה ותשלומה: .31

מוסכם במפורש כי אישור חשבונות חלקיים לא ישמש כהוכחה ו/או הסכמה ו/או אישור  31.1
למחירים שאינם מוסכמים בחוזה זה ו/או כהסכמה לקבלת אותו חלק העבודות אליו 

אמור, ו/או כאישור לטיב העבודות שבוצעו או מתייחס החשבון החלקי שאושר כ

לאיכותם של החומרים או הציוד בהם השתמש הקבלן והכל בכפוף להוראות הסכם זה, 
 כאשר האישור לחשבונות נתון באופן בלעדי בידי המנהל. 

 

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. 

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

 לא אחרי דרישה כזו ללא דיחוי. או תעודה בקשר עם בדיקת חשבון כלשהו והקבלן ימ

 

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. 
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החכ"ל לא תהא חייבת לשלם סכום כלשהו המגיע לקבלן מכוח חשבון חלקי מאושר ו/או 

 פי מאושר באם הקבלן הפר את החוזה וכל עוד לא תוקנה ההפרה. חשבון סו

 

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
התוכניות או מהוראה כלשהי מהוראות החוזה, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה עבור מ

ביצוע העבודות האמורות שלא בוצעו על פי המפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות 
החוזה וביצוע עבודות אלה לא יילקח בחשבון לצורך קביעת תשלומים שיגיעו לקבלן 

 בגין החשבונות החלקיים או החשבון הסופי. 

 

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

 

 : הסבת החוזה .32

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר  .32.1

 להמחות כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.ו/או למסור ו/או 
הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי הוא זוכה במכרז ועל כן אינו רשאי להסב את החוזה בכל 
דרך ואופן שהוא, מאחר שהוא זכה במכרז עפ"י כישוריו, יכולתו הכלכלית, ניסיונו  

 וכיוצ"ב. 

 

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

 העבודה או של חלק ממנה לאחר. 

 

א חייבת לעשות זאת, נתנה החברה את הסכמתה להסבת העבודה לאחר, אף שאין הי .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. 

 

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

העבודה אלא אם אותו קבלן משנה הינו מורשה בהתאם להוראות החוק וזהותו תאושר 
והינו מצויד באישור מתאים כאמור, ועומד בכל התנאים הנדרשים מהקבלן  המזמיןע"י 

את כי מסירת עבודה כלשהי לקבלן מובהר בז ,עפ"י מסמכי חוזה זה. למען הסר ספק
 מראש ובכתב.  המזמיןמשנה תהיה אך ורק לאחר קבלת אישור 

 

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

 יסודית של הסכם זה. 

 

 לעבודות: אחריות .33
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מיום מתן צו התחלת עבודה או מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד למתן  33.1

תעודת השלמה או עד למועד יציאת הקבלן באופן סופי מאתר העבודה לרבות המבנים 
הארעיים שהוקמו ולהשגחה עליהם. יהיה הקבלן אחראי בכל מקרה של נזק למבנה ו/או 

ת האמור לרבות לחומרי בניה, לחומרים שסופקו על לאתר העבודה ומבלי לגרוע מכלליו
לציוד בניה לרכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים למנופים לכננות וכיו"ב מסיבה  חכ"לידי 

כלשהי לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור כתוצאה משיטפונות, רוחות, סערות, שלגים, 
הירות המרבית רעידת אדמה וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו ובמ

ולהביא לידי כך שעם השלמה תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון 
העירייה ומתאימה בכל פרטיה להוראות החוזה הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק 
שיגרם על ידי הקבלן ו/או הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי 

 עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.כלשהו תוך כדי ביצוע 

 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה ו/או החברה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן  33.2
ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או למבנה ו/או לעבודה בין שהנזק או 

העירייה הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש והוא פוטר את 
ו/או החברה ו/או את עובדיהם ו/או כל אדם הנמצא בשרותם, מכל אחריות לכל אובדן 

 ו/או נזק לגוף או לרכוש כאמור.

 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן נזק או קלקול לרכבים לציוד מכאני הנדסי  33.3
ולציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה והוא פוטר את 

עירייה ו/או החברה ו/או עובדיהם ו/או כל אדם הנמצא בשרותם מכל אחריות לכל ה
 אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש כאמור.

 

-הקבלן יתמוך יחזיק ויגן על חשבונו על כל המבנים המערכות והמתקנים העיליים והתת 33.4
קרקעיים, הקירות, הבתים, הגדרות, המדרכות, השבילים והכבישים אשר עלולים 

נזק כתוצאה מביצוע העבודה ו/או כתוצאה מהחלשות משען ו/או רעידות , הקבלן להי
יהא אחראי כלפי העירייה והחברה כי כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה לרבות 
נזק שיגרם כתוצאה מהחלשות מישען ו/או רעידות ו/או כתוצאה משימוש בכלי רכב 

 על פי הוראות המפקח ולשביעות רצונו.וציוד מכאני יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו 

 

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאים וזכאים העירייה  33.5
והחברה לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצויים מלאים עבור נזקים שלא 

תוקנו במועד שקבעה החברה ו/או עבור נזקים שהמפקח החליט שאינם ניתנים לתיקון 
והכול בסכום או בסכומים שיקבעו על ידו וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות 

 לערעור.

 

 אחריות לנזקים לגוף או לרכוש: .34

ו/או חבלה ו/או תאונה מכל ו/או הפסד הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אבדן  34.1
לרבות משפטי, ו/או גוף מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם 

העירייה ו/או החברה ו/או כל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ 
וכן לכל נזק תוצאתי לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד 

מאלה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודה ו/או עקיף שנגרם עקב פגיעה כאמור 

קבלני משנה ו/או על ידי עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או קבלני משנה  על ידי הקבלן ו/או
המועסקים על ידם ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או קבלני המשנה 
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ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם  בין בתקופת ביצוע העבודה ובין תקופת הבדק. הקבלן 

צאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הו
 עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם.על צד כלשהו ו /או עליו ו/או יחולו 

 

כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי  34.2
המזמינה פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שיגרמו כאמור לרשות 

נזק  ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע המבנה ו/או העבודות ולרבות בתקופת הבדק.
כאמור לא יוגבל מהוצאה ו/או  תשלום עקב קנס או חיוב בדין שהוטלו על  הקבלן ו/או 

 על המזמינה ו/או רשות חוקית אחרת כלשהי.
 

כה, שביל, רשת מים, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדר 34.3
ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על 

קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודה בין שהנזק ו/או הקלקול 
שנגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרח וצפוי מראש לביצוע העבודה. הקבלן יתקן את 

ל כאמור  על חשבונו באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של העירייה הנזקים ו/או הקלקו
ושל כל אדם או רשות המוסכמים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן 
לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסכמות תכניות עדכניות על כל הקווים התת קרקעיים 

ב הקבלן להזמין משגיחים מכל העוברים באתר העבודה. למניעת נזק כאמור לעיל מתחיי
רשות מקומית אשר בתחומה נעשות העבודות מבזק, חברת חשמל, מחברות הטלוויזיה 
בכבלים או כל גוף ציבורי או פרטי מתאים אחר. הזמנת המשגיחים תעשה על ידי הקבלן 

הקבלן אחראי להתריע ולהפסיק את העבודות עקב חשש לגילוי עתיקות  ובאחריותו.
 כלשהם ולדווח על כך למזמינה מיידית.ו/או קברים 

 
החברה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  34.4

הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם בגין נזק או אובדן כאמור עד אשר ייושבו 
 תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

 
עמה מכל אחריות לנזקים אחראי הקבלן כמפורט פוטר את החברה ו/או מי מט הקבלן 34.5

את העירייה והחברה על כל סכום שתחויב לשלם, או ו/או יפצה ישפה  לעיל ומתחייב כי
שתשלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן על פי האמור לעיל ו/או על פי כל דין 

ו לקזז לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות. העירייה תהיה רשאית לעכב ו/א
תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או קבלני משנה 
ו/או מי מטעמם בגין נזק או אובדן כאמור עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי 

ומוחלט לשביעות רצונה .לקבלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל 
 מפניה. ותינתן לו אפשרות להתגונן

 
כל מעשה הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה ו/או החברה בגין כל נזק שיגרם להן עקב  34.6

שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או של קבלני משנה ו/או הזנחה או מחדל  לרבות עקב 
במילוי חובתו/ם המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו 

מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ביצוע  של הקבלן תחול גם לגבי כל
 העבודות.

  

 אחריות לעובדים ולשלוחים: .35
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הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  35.1

מגוניות אמצעי בטיחות כנדרש על פי דין  וכן הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לספק 
על ידו ו/או הנמצאים בשרותו ולשלם כל דמי נזק או פיצוי  לעובדיו ו/או כל המועסקים

המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן ו/או של קבלני 
המשנה מכל דרגה , כתוצאה מתאונה חבלה אירוע ביטחוני או נזק כלשהם תוך כדי 

א פוטר בזאת את ביצוע העבודה לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, והו
העירייה ו/או החברה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי קבלני משנה, 
לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים חומרים או מוצרים קבלני משנה ועובדיהם 

תהא רשאית  עירייהספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. ה
ומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן לעכב ו/או לקזז תשל

ו/או קבלני המשנה בגין נזק או תאונה כאמור עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי 
 ומוחלט לשביעות רצונה.

 
הקבלן ישפה את העירייה והחברה בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי קיום  35.2

. נדרשה העירייה ו/או החברה לשלם סכום כלשהו עקב מקרה  35.1התחייבותו שבסעיף 
שהוא באחריות הקבלן  ו/או מי מטעמו על פי האמור לעיל במסגרת ביצוע העבודה, ישפה 
אותה הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או קבלני משנה 

קזז תשלומים לקבלן בגובה בגין נזק או אבדן כאמור. העירייה תהא רשאית לעכב ו/או ל
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט 

. לקבלן והקבלן מוותר על כל טענה בדבר עכוב תמורה עקב האמור לעיל לשביעות רצונה
 תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

 

אחריות לרכוש ציבורי: הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך     35.3
מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, טל"כ וצינורות להעברת 
דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע סה"כ 

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש העבודות, בין  שהנזק ו/או 
לביצוע  העבודה. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל 
ביותר  ולשביעות רצונה של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול  

המוסמכות תכניות  ברכוש שניזק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות
 קרקעיים העוברים באתר העבודה. -עדכניות על כל הקווים התת

  

 השגחה, נזיקין וביטוח: .36

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים: .36.1

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 שלא  כשורה 
או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם 

העסיקו. בין במישרין ובין בעקיפין  שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן ל
 במקום העבודה. 

 
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות:  .36.2

, מעברים מוגנים, לבצע הטיית הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור
ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום  תנועה באופן בטיחותי 

רש על ידי המפקח או שיהיה  דרוש על פי הוראה מצד רשות שיהיה צורך בכך או שייד
 מוסמכת כלשהי.
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.    הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות המנהל 36.3
והוראותיו מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, 
כלים ומכשירים  אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה. המבנים האמורים יהיו 

 עבודה עם תום העבודות לפי החוזה. רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר ה
 

 : נזיקין למתחם .37

מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת  .37.1
השלמת העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת האתר ולהשגחה עליו.  הקבלן יתקן על 

ם לאתר שייגרלרבות אובדן )גניבת קרקע, חול וכו'( חשבונו ועל אחריותו כל נזק 
הנובע מפעולותיו או מהעבודות שהוא מבצע וזה באופן מיידי. הקשור או ולסביבתו ו

 באחריות הקבלן לשמור על שלמות העבודות ותקינות האתר עד למסירתו לעירייה
 .  ולחברה

 

קבלן תוך כדי עבודות התחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי  37.1הוראת סעיף קטן  .37.2
 ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המתחם. תיקון ובדק שבוצעו על 

 
 

 ביטוחים על ידי הקבלן: .38

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין הקבלן מתחייב לערוך על  .38.1

: החברה הכלכלית אשקלון, רשות מקרקעי ישראל וכן עיריית  חשבונו הוא לטובת
להלן למשך כל תקופת ביצוע העבודה בפועל יחדיו את הביטוחים המפורטים אשקלון 

עד למסירתה לידי העירייה וכן בתקופת הבדק הקבועה בחוזה וכל עוד עלולה להיות 
ביטוחים שלא יפחתו , כלפיו אחריות שבדין בקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה

א – 5נספח מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 
הווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים" ו/או המ

 "אישור ביטוח העבודות"(. 

 

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על  .38.2
ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, הקבלן 

האישור מידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת ישוב וימציא את 
העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות 

. המצאת חברה)המאוחר מבין המועדים(, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד ה
בלן מהווה תנאי מהותי טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הק

 בהסכם. 

 
 ו/או ציוד מכני הנדסי הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב -ביטוח כלי רכב .38.3

המשמש במישרין 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 

למקרה וביטוח מפני נזק גוף לכלי רכב  ₪ 600,000 -בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

למען  .למקרה ₪ 5,000,000ו/או ציוד מכני הנדסי שאינו חייב בבטוח חובה בגבול של 
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ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים 

 וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

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

 למקרה. ₪ 2,000,000
 

 תקופה בכל מקצועית אחריות ביטוח ויקיים יערוך הקבלן – "מקצועית אחריות" ביטוח .38.4
 חתימת עם. דין כל פי על או/ו ההסכם הוראות פי על אחראי להימצא עשוי הוא בה

 אחריות" ביטוח על  חברהל ביטוחים קיום על האישור טופס את ימציא הקבלן ההסכם
 המפורטים והתנאים האחריות מגבולות,  הכיסוי מהיקף  יפחת שלא בביטוח" מקצועית
 האישור טופס את  לעירייה להמציא מתחייב הקבלן.  ביטוחים קיום על האישור בטופס

 הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על

 צורך מבלי וזאת,  העבודות סיום לאחר נוספות שנים 5 למשך בישראל בביטוח לעסוק
 אחריות ביטוח קיום על האישור טופס המצאת.   העירייה מצד כלשהי דרישה בקבלת

 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום מקצועית
 

וכתנאי   חברההחל ממועד מסירת העבודות )או חלקם( ל– ביטוח "אחריות  מוצר" .38.5
מוקדם לביצוע המסירה, הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מוצר, הקבלן מתחייב 

ימים לפני מועד מסירת העבודות )או חלקן(  7  -, לא יאוחר מ  חברהלהמציא לידי ה
על ביצוע ביטוח "אחריות המוצר" בהיקף כיסוי שלא יפחת  ,  אישור המעידחברהל

 א' 5נספח מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 
לחוזה  )להלן: "טופס אישור קיום ביטוח אחריות המוצר"(. הקבלן מתחייב להמציא 

ין על ידי חברת את טופס האישור על קיום ביטוחים  אחריות המוצר חתום כד חברהל
שנים  5ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

נוספות לאחר מסירת העבודות ו/או המבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי 
. המצאת טופס האישור על קיום ביטוח אחריות המוצר חתום ותקין מטעם חברהמצד ה

 י בהסכם. מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהות
 

יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק   הקבלן .38.6
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 

לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת 
 בפוליסות. 

 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  מתחייבהקבלן  .38.7
בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

 הביטוח.
 

 רקעימק רשות של הביטוח יועץ לאישור יועברומובהר בזאת כי אישורי הביטוח  .38.8
 יתקן בהתאם להערות יועץ הביטוח. , אשר יבדוק  את האישורים והקבלןישראל

 
מובהר  בזאת כי הביטוחים שהקבלן נדרש לערוך על פי הסכם זה הינם מזעריים והקבלן  .38.9

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

 האחריות להוסיף ו/או להשלימן לכיסוי אחריותו על פי חוזה זה וכל דין.
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לפי דרישת החברה מעת לעת יגדיל הקבלן את סכום הביטוחים או איזה מהם בסכום  .38.10
 ובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת לפי קביעת העירייה.

 

קביעת הביטוחים הנדרשים וסכום הביטוחים ע"י העירייה וכן בכל הימנעות מצד אין ב .38.11
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.

 
הביטוח במועדן ולא להצהיר הצהרות ולא לעשות כל הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות  .38.12

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

 
המצאת האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהן על התאמת  .38.13

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

 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה  .38.14
ו/או זכויות החברה יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לרשות המזמינה ו/או לחברה 

לפיהן באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות כ
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפיהן.

 

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח לאומי ו/או כל חוק  .38.15
 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי המעבידים.

 

הקבלן מתחייב לדווח לביטוח הלאומי על קבלני משנה העובדים מטעמו בביצוע  .38.16
 העבודות.

 

ראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת הקבלן יהיה אח .38.17
 עליו מכוח סעיפי חוזה זה.

 

 

 אחריות ופיצוי: .39

.  מודגש בזה כי ביצוע הבטוחים הנ"ל איננו משחרר את הקבלן מאחריותו  ומחובותיו עפ"י 39.1
הסכם זה או על פי דין והקבלן בלבד יהא אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם לעובדיו  
לשלוחיו, לחברה ולצד ג' כלשהו, עקב או כתוצאה ממעשה או מחדל שלו ו/או  עובדיו או 

ל נזק שיגרם עקב ביצוע העבודה או כל שרות אחר או מעשה אחר הפועלים מטעמו וכן לכ
המבוצע על ידי הקבלן או הפועלים מטעמו או מכוחו, לרבות נזק למתקנים ולקויים תת 

 קרקעיים. 
 

.    הקבלן בלבד יהא אחראי לכל אבדן, נזק קלקול או פגיעה שיגרמו לרכושה של  החברה 39.2
של הקבלן תעמוד בעינה בין  שהאבדן, הנזק והקלקול  ו/או צד ג' כלשהו. חובתו האמורה

או הפגיעה האמורים נגרמו באקראי, בין שהיו תוצאות  מעשה הכרחי או צפוי מראש 
 לצורך ביצוע העבודה ובין שנגרמו מחמת תאונה  בלתי נמנעת. 
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מטעמו הקבלן בלבד אחראי לשמירת העבודות וכל ציוד ורכוש שיובא על ידו ו/או        39.3
למתחם העבודות והוא פוטר את המזמין מכל טענה ודרישה בקשר לנזק כלשהו אשר 

 ייגרם לעבודות ו/או לרכוש וציוד כאמור  ולרבות מאחריות עלפי חוק השומרים.
 

 הוראות מיוחדות לפיצוי ושיפוי על ידי הקבלן: .40

קים, הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנז .40.1
האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה על פי כל דין ולרבות 

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים לעיל.

 

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי העירייה ו/או החברה ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה  .40.2

י להם על פי הוראות החוזה ו/או ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחרא
הוראות כל דין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים לעיל, לרבות 
נזקים למערכות תשתית כבלים תת קרקעיים לרבות טלפון טל"כ חשמל צינורות מים 

 ביוב נפט וכיוצ"ב.

 
העירייה ו/או החברה מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הקבלן לבוא על חשבונו בנעלי  .40.3

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

 או כצד שלישי בכל תביעה כאמור.

 

עובדיהם ו/או שלוחיהם הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או החברה ו/או  .40.4
על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה מכל עילה שהיא שתוגש אם ומיד 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 קבוע בכל דין 

הקבלן לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין  שהם באחריות
 במלואן.

 
כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות חוזה זה, והעירייה ו/או החברה  .40.5

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

 שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

 : אחריות הקבלן .41

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ובהוראה מהוראותיו מובהר, כי אין לראות  .41.1
בזכות הפיקוח שניתנה לחברה ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם 
החברה על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו 

התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות במלואו, ואין היא יוצרת בין הקבלן והחברה 
 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  .41.2

 ולא יגרע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה. 
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 : המפקח .42

החכ"ל תמנה, לפי שיקול דעתה, מפקח לשם פיקוח מטעמה על ביצוע הוראות חוזה זה )להלן: 

"המפקח"(, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות ו/או להנחיות  שיקבעו מעת לעת על 

פקח, לפקח ויקבעו ו/או ימסרו לקבלן, ומבלי שהדבר יתפרש כמטיל חובה על המידי המפקח, במידה 

ישלם הקבלן , מובהר כי אי ציות להוראות המנהל ו/או המפקח יגרור לכך שתן הנחיות כאמוראו לי

החברה / ליום עד אשר תבוצענה הנחיות המפקח, אותם  ₪ 5,000לחברה פיצוי קבוע ומוערך בסך 

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך  תהיה רשאית לקזז

 אחרת

 

פקח על טיב ביצוע העבודות ועל התאמת ביצוען להוראות חוזה יבדוק ויבקר, יהמפקח  .42.1
.  הורה המפקח לא יאשראשרם או יאשר ביצוע עבודות, או טיב חומרים, ו/או לא  יזה, 

בדבר אי אישור ו/או פסילה של חמרים, או עבודה, יתקן הקבלן את העבודה 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. 

 
ילו ניתנה לקבלן עצמו ניתנה הוראה מאת המפקח לנציג מוסמך של הקבלן, תחשב כא  .42.2

 במועד נתינתה. אי מילוי הוראה כלשהיא של המפקח  תחשב כהפרת החוזה. 

 
 הקבלן יאפשר ויסייע למפקח להיכנס בכל זמן לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי    .42.3

 

הקשורה בביצוע העבודות וכן לכל מקום ממנו מובאים חמרים או ציוד לצורך ביצוע  .42.4
הכלים  ,הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח את העובדים העבודות או בקשר אליהן.

 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 .42.5

לן ימלא אחרי כל והפיקוח המוקנות למפקח לפי החוזה אלא אמצעי להבטיח כי הקב
  .המזמיןתנאי החוזה במלואם לשביעות רצונו של 

 

אין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שינתן על ידי המפקח כדי להטיל על המפקח או   .42.6
אחריות כלשהי ואין בהן כדי לפטור את הקבלן מאחריות או התחייבות  המזמיןעל 

רבות חובתו לתקן כל חסרון או כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה, או הנובעת מהחוזה ל
 פגם שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר השלמתן.

 
הקבלן ימלא כל דרישה של המפקח בדבר הרחקה מאתר העבודות של כל אדם המועסק   .42.7

או בעקיפין, והכל לפי שיקול דעת המפקח ובלבד  שהמפקח נתן  במישריןי הקבלן, "ע
וצאות והתשלומים הכרוכים בהרחקת אותו . כל ההימים 3לקבלן התראה מוקדמת בת 

צויי פיטורין, יחולו על הקבלן. הקבלן ימצא מיד מחליף לכל אדם יאדם, לרבות פ
 שהורחק ולא ישוב להעסיק עוד את אותו אדם במסגרת העבודות נשוא חוזה זה. 

 
המפקח רשאי להורות בכל עת להוציא מאתר העבודות ציוד או חומרים או דבר אחר   .42.8

ידו או מטעם הקבלן, וכן רשאי המפקח להורות -כלשהו שהובאו לאתר הפרויקט על

 לפרק כל עבודה ארעית שנעשתה באתר העבודות והקבלן ימלא אחרי הוראת המפקח. 
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בצוע תשלום כלשהו לקבלן, בין מכוח המפקח יהיה מוסמך ורשאי, להורות על עיכוב ב  .42.9

חשבון חלקי ובין מכוח כל סיבה אחרת מבלי לפגוע ו/או לגרוע ממכלול זכויות החכ"ל  
על פי הדין ועל פי הוראות חוזה זה בין לפני העיכוב ובין לאחריו, אם נוכח המפקח כי 

אם הקבלן הקבלן מפגר בבצוע העבודות או חלק מהן, לעומת הקבוע בלוח הזמנים ו/או ב
אינו פועל על פי הוראות חוזה זה על נספחיו וזאת לאחר שהתרה בקבלן בכתב על קיום 
הפיגור ו/או ההפרה האמורה. סמכות עיכוב תשלומים זו של 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 לסעיף   .42.10
זה כדי למנוע מזכותו של הקבלן למנות מפקח מטעמה, ואולם קביעות המנהל  מטעם 

 החכ"ל הינן סופיות ומכריעות. 

   
השתמש המפקח בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בחוזה לא יהא הקבלן זכאי   .42.11

 ם כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות כאמור. לתשלו

 
כל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה למפקח רשאית החכ"ל לעשות בהם שימוש   .42.12

 בעצמה. כל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה לחכ"ל רשאית להעניקה  גם למפקח. 
 

 מעמדו של המנהל:  .43

מוסכם בזאת כי המנהל הינו המוסמך היחידי לאשר  ןזה ובנוסף להמבלי לגרוע בהוראות הסכם 

 שינויים, כמויות ומחירים. 
 

 : הוצאות, בדיקות ודגימות .44

הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות עפ"י הדרישות הקבועות בספר הכחול ו/או  .44.1
 במפרט המיוחד.

 

של ששמה נכלל ברשימת המעבדות המאושרות מוסמכת הקבלן יתקשר עם מעבדה  .44.2
 הקבלן המעבדה הנבחרת תאושר מראש ע"י החברה., משרד הכלכלה לביצוע הבדיקות

שתאושר על ידי מנהל הפרויקט  יזמין את כל הבדיקות הנדרשים עפ"י הפרוגרמה
 . ועל חשבונו . מתחייב הקבלן לבצע כל בדיקה נוספת שתדרוש החברהוהמתכננים

 
הקבלן מתחייב לשאת בעלות כל בדיקה חוזרת בשל אי עמידה בתקנים ו/או אי תקינות  .44.3

 הבדיקה הקודמת. 

 
כל ההוצאות ו/או התשלומים נשוא סעיף זה לרבות בגין הובלה למקום הבדיקות יחולו  .44.4

 .על הקבלן 

 

 ביצוע מקצועי וקיום דרישות הרשויות:  .45

וברמה מקצועית מעולה, לשביעות רצונו המלאה .    כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה 45.1

חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות  קיימים  של  המפקח. עבודות שלגביהן
 מוסמכות, תבוצענה לפחות בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 
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.    מחובתו של הקבלן להמציא למפקח אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת 45.2
לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או  העבודות

הנובעות מכך  יחולו על הקבלן. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה, יפצה הקבלן 
את החכ"ל בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרות הוראות סעיף זה על ידי הקבלן. החכ"ל 

 ישאו באגרות לצורך  קבלת היתר בנייה.
 

 : קיום התחייבות ע"י הקבלן-וי החברה עקב אישיפ .46

.   הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך, וכן 46.1

 לכל נזק שיגרם עקב אי ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה. 

 

חזיר לחברה, .    אם החברה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כל שהם, מתחייב הקבלן לה46.2

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 

 והחברה תהא רשאית לקזז סכום זה מהתמורה. 

 

 7.    בחרה החברה שלא לקזז חוב זה מהתמורה, יעביר הקבלן לחברה את סכום החוב תוך 46.3

 מיום דרישתה הראשונה במכתב רשום. ימים

 : מציאת עתיקות .47

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח .47.1

בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר 

 מתאימים יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות 

 למניעת הפגיעה או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא. 

 

פני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב מיד לאחר גילוי החפץ ול .47.2

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 

העבודה עקב גילוי ממצאים כאמור ידחו בהתאמה המועדים הקבועים בלו"ז בהתאם 

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 רת העבודות, אלא כדי גילוי עתיקות לא יהווה סיבה לעיכוב במסי .47.3

העבודה בפועל באופן מוחלט עפ"י צו כדין ובלבד שהקבלן פעל באינטנסיביות וכמיטב 

 יכולתו לביטול הצו.

 

 הפרת זכויות פטנטים: .48



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 52 עמוד

 

 

הקבלן מתחייב לפצות את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו 

פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש תוך  כתוצאה מפגיעה בזכויות
 כדי ביצוע העבודה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן. 

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה:  .49

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או 
יהא הקבלן אחראי לקבלת -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, 
אחר שהורשה על ידם, תהא תמיד זכות כניסה לאתר העבודות ולכל מקום למפקח ולכל אדם 

 שבו בוצעו העבודות והקבלן חייב להבטחת זכות גישה זו. 
                                                                                                                               

 הציבור ובזכויותיהם של אנשים:פגיעה בנוחיות  .50

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא 
כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 

 השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. 
 

  :אחרים תיקון נזקים לכביש ולמובילים .51

רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,  ,הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל
טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול 

פן נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו באו
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 וצינורות להעברת דלק 
או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור לרבות צינור כלשהו שאינו נראה לעין ואי אפשר לגלותו תוך 

ת רגילה בשטח, אף אם לא סומן המתקן או הצינור האמור בתוכניות, במפרטים, בכתב הסתכלו
 הכמויות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה. 

היה ואדם או רשות מוסמכת יסרבו לביצוע תיקון הנזק כאמור לעיל על ידי הקבלן, יהיה הקבלן 
 דם הניזוקים.חייב לשאת בעלויות תיקון הנזק לטובת הרשות המוסמכת או הא

 

  :מניעת הפרעות לתנועה .52

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה נתונות 
ה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של נשתקשהפרעות שלא לצורך ל

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 

 ם. לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע נזק לדרכי
 

  :מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .53

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר המועסק וידוע כי  למרות כל הוראה אחרת במפרט הכללי, מוסכם
ע"י החברה ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י המפקח, לפעול ולעבוד במקום העבודה ו/או 

ר להם את השימוש בשירותים ישתף ויתאם פעולה עמם ויאפשיתאם, הקבלן   ,בסמוך אליו
הקבלן מצהיר וידוע לו, כי . ובמתקנים שהותקנו על ידו, אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח
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, פרטנר, סלקום, מקורות, חברות הטלוויזיה בכבלים, חברת חשמל, חב' בזקחברות שונות כגון: 

לתאם עימם מתחייב  הקבלן, יבצעו את עבודותיהם בעצמם, וועוד הגז, תאגיד מי אשקלון
 לאפשר להם לבצע את העבודות, תוך שיתוף פעולה ומתן גישה וללא הפרעות ועיכובים.ו

מוסכם כי לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין האמור, ורואים בהצעתו ככוללת את התמורה בגין 
 האמור. 

 

  :אספקת כוח אדם ע"י הקבלן .54

וע העבודה את ההשגחה עליהם הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצ
 ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה:  .55

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 החומרים, 

ציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל חלק ולהשתמש ה
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  .55.1
יל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק מביצוע להוראה בכתב מהמנהל להתח

 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 .55.2
יום להוראה בכתב מהמנהל לנקוט  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 שהקבלן  .55.3
 לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו. 

 

כשהקבלן הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה  .55.4
 בלי הסכמת החברה מראש ובכתב.  

 
נכסים ו/או צו פירוק ו/או כשעשה סידור  כינוסכשהקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו  .55.5

לאחר  ימים  10עם או לטובת נושיו ו/או כשניתן צו עיקול על נכסיו וצו זה לא בוטל תוך  
 הטלתו. 

 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן  .55.6
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.  .55.7
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( יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף 1ה כאמור בס"ק )הוצאות השלמת העבוד .55.8

המהווה הוצאות תפעול מוערכות מראש, שיקוזזו  15%להוצאות האמורות, בתוספת של 
 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 ) .55.9
 החוזה ע"י החברה וזכות זאת עומדת לחברה בנוסף לכל סעד אחר עפ"י כל דין. 

 

לעיל יודיע המפקח  55.1מיום תפיסת מקום העבודה ע"י החברה לפי ס"ק  ימים  7תוך  .55.10
פיסה יציין המפקח את הערך המשוער של  חלק יום מיום הת 30בכתב על כך לקבלן. תוך 

העבודה שבוצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים 
 שהיו במקום העבודה אותה שעה. 

 

לעיל והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים,  55.1תפסה החברה את מקום כאמור בס"ק  .55.11
לסלק ממקום העבודה את החומרים,  רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב

יום, רשאית  14הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
החברה על חשבון הקבלן לסלקם מקום העבודה, לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה 
אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם. הוראות ס"ק זה אינן גורעות מזכותה של 

, ו/או 55.1השתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למוסרם כאמור בס"ק החברה ל
 לשומרם בחזקתה בגדר זכות עיכבון. 

 
נתפס מקום העבודה לא תהיה החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהוא בקשר  .55.12

לעבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר או עד שיתברר גובה התוספת 

ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה לעיל  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  .55.13
ם שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים על התשלומי

המגיעים לקבלן בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר, יהיה 
הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  לבין יתרת התשלומים 

 המגיעים לו. 
 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע  .55.14
 מהן. 

 

  :קיזוז .56

החברה רשאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה לקבלן כל חוב המגיע לה מאת הקבלן 
על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר, בין קצוב ובין שאינו קצוב, מוסכם בזאת שמכתב חתום בידי 

יהווה ראיה חלוטה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז עפ"י הסכומים או מי מטעמו מנכ"ל החברה 
 בו.  הנקובים

 
 
 

  :אי נקיטת פעולה לא תחשב כוויתור .57
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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 
ה מלנקוט כל צעד או הליך נגד הקבלן בכל ו/או נספחיו ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מן החבר

 זמן שיראה לחברה. 
 

  :נשיאה בהוצאות .58

יחולו על  ,לרבות ערבות בנקאית הכרוכות במימוש החוזה על ידי הקבלן,הוצאות  .58.1
 הקבלן. 

 

  :ויתור על זכות עיכבון .59

הקבלנות לחוק חוזה  5סעיף לפי הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי מוחלט וגמור על זכות העיכבון 
לא  קבלןזכות שכזו, במועד כלשהו, וה קבלןלא יחול במידה שתהיה ל . סעיף זה1984 -תשמ"ד

יהא זכאי לעכב את מסירת  העבודה ו/או מסירת נכס ו/או זכות כלשהי השייכים לחברה. ויתורו 
של הקבלן על זכות העיכבון הינו סופי ומוחלט ומהווה תנאי עיקרי בחוזה זה, כמו כן מוותר 

 דין. על פי בזאת הקבלן על זכות קיזוז אף אם קמה זכות שכזו 
 

 סמכות שיפוט: .60

לפי העניין, תהא בלבד מוסכם בזאת שלביהמ"ש השלום באשקלון ו/או לביהמ"ש המחוזי בב"ש 
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:  .61

 מרינה אשקלון   –החברה : מבנה מנהלת המרינה  
 

 הקבלן:  ____________________________  
 

 : הודעות .62

.     כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, או על פי כל דין, תינתן או תימסר  62.1

במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה כעבור  

מובהר בזה כי אין האמור חל על העניינים  ,שעות מזמן מסירתה בדואר. למניעת ספק 72

 חוזה זה בדרך של רישומים ביומן העבודה, או בדרך מפורשת אחרת. המוסדרים עפ"י 

מוסכם בזאת כי שיגור הודעה לקבלן באמצעות פקס תיחשב כמסירת הודעה לכל דבר  .  62.2

 ועניין. 

 ולראיה באו על החתום: 
 

 ________________________  _________________________ 
 הקבלן             החברה              

 
 האמור בלשון זכר וגם נקבה ולהפך.
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 תעודת השלמת המבנה  –' 1נספח 
   18/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס': 

 
 

 פרוטוקול מסירת העבודות /פרוטוקול מסירת העבודות בתום שנת בדק
וסלילת כבישים תשתיות צמודות לביצוע  18/2019פרויקט: מכרז מספר: 

 של עיר היין 'שלב בב
 

 מאשרים גמר ביצוע .1
 חתימה                                             תפקיד                                                  שם 

 ____________מנהל מנהל התפעול                                                             __________ .א

 זליג שמעון                              ס/מנהל מנהל התפעול                           ____________ .ב

 ף שפ"ע                                     ____________גמנהל א                              כפיר קריסי .ג

 ____________                       השקיהמנ' מחלקת                                   בוריס צור .ד

 מנ' מחלקת גינון                                    ____________         אלי עיזראלי                     .ה

 מח' תעבורה ומאור                              ____________     יעקב זגורי                            .ו

 לייקין                     מנ' מח' כבישים  ותשתיות                  ____________ אינג' סלבה .ז

 אינג' איגור רוזנטל                 מהנדס תאגיד "מי אשקלון"                ____________ .ח

 _____ניהול ופיקוח                                        _______            ________________ .ט

 מר _______                           הקבלן _______________               ____________ .י

 צוות המתכננים                          _______________                       ____________ .יא

 ____________          _______________                                       חכ"ל                 .יב

 :פירוט העבודות והמתקנים שנבדקו כולל כמויות מוערכות .2
 בצוע ______

 :הערות/ליקויים/השלמות/תיקונים .3
 אין הערות. .א

 :(, בדיקות,תעודות אחריות, יומני עבודה,חישובי כמויותMADE-ASתכניות עדות) .4
כמויות נמסרו לארכיון של תיק פרויקט, תכניות עדות, בדיקות ,יומני עבודה וחישובי 

 העירייה והחכ"ל.

 ______:  -מועד תחילת שנת האחריות: מ .5

 

 הסתיים.מועד ביקורת טיב העבודה: עד לתאריך _____/ .6
 

 רשם: אינג' אורן חדד                                                                        
 הערה: רשימת המאשרים וחתימות יבוצעו בהתאם לביצוע. 
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 כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת –' 2נספח 
תשתיות לביצוע   18/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

 של עיר היין  'שלב בצמודות וסלילת כבישים ב
 

 כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת                 
 
 
 תאריך:____________

 
       לכבוד

      החברה הכלכלית לאשקלון
 מבנה מנהלת המרינה 

 אשקלון 977ת"ד 
 

 אג"נ.,
 
 

אנו הח"מ, חברת __________________________וה"ה 
_______________________________ ת"ז __________________ כמנהלה ומורשה 

 מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:הקבלן"( : "החתימה מטעמה )להלן
 

ביום   ____________ נערך ונחתם בין _____________לבין החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 
של עיר היין בעיר  'שלב בתשתיות צמודות וסלילת כבישים בלביצוע ( הסכם קבלני "החכ"ל")להלן: 
 "(.ההסכם)להלן: "אשקלון

 
ומקפת של כל החשבונות והנושאים הרלבנטיים בגין כל הננו מצהירים, כי לאחר בדיקה יסודית  .1

ש"ח דבר הקשור ו/או כרוך ו/או נובע מההסכם, נותרה יתרה לתשלום בסך של ____________
וקבלת הסכום הנ"ל מהווה גמר חשבון ושחרור עיכבון סופיים ומוחלטים בתוספת מע"מ כחוק 

 לכל דבר הקשור ו/או נובע מההסכם.

 

מעוניינים להסדיר את יתרת התמורה החוזית ו/או כל סכום ו/או תשלום אשר לפיכך, הצדדים  .2
 נובע ו/או קשור בהסכם.

 

הננו מאשרים, כי היתרה הנ"ל הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל סכום וכל זכות המגיעים  .3
 לנו לפי הסכמים ו/או לפי דין, לרבות בגין כל שינוי או תוספות שנעשו. 

 
אין ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או דרישות מכל סוג ומין שהם כלפיכם ו/או  הננו מצהירים, כי .4

 כלפי מי מטעמכם ו/או בכלל בקשר להסכם.
 
מסמך זה מהווה גם כתב ויתור והתחייבות בלתי חוזרת, להימנע מכל טענה או תביעה או דרישה  .5

/או  עתידית, הסכם והננו מוותרים בזאת על זכות ותביעה קיימת וההקשורה ו/או נובעת מ
 במידה שהיא קיימת כיום ו/או שתהיה בעתיד ואנו נהיה מנועים מכל תביעה וכל עילה שהיא. 

 

ידוע לנו כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותינו כלפי החכ"ל ו/או מאחריותנו עפ"י  .6

נזק לצד הסכמים ו/או עפ"י כל דין ובכלל זה אחריותנו המלאה לכל נזק כספי ו/או ממוני ו/או 
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שלישי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים בטיב העבודות אשר אירעו עד למועד סיום העבודות. 

הננו מצהירים, כי בכל מקרה בו יתבע סכום כלשהוא ו/או תוגש תביעה כספית לרכוש ו/או לנזקי 
ן אחראיים באופ נהיה, רכשנוגוף ו/או כל דבר אחר ו/או כל נזק שמכוסה ע"י פוליסת הביטוח ש

 מלא לכל נזק ו/או הוצאות מכל סוג ומין שהם.

 
הננו מאשרים, כי החשבון נבדק ע"י מומחים ויועצים מטעמינו ועל כן הינו חשבון סופי ומוחלט,  .7

ואנו לא נהיה זכאים להשיג עליו ו/או לדרוש תוספות כלשהן ו/או החזרים ו/או שיפוי ו/או פיצוי 
 כלשהו.

 
ל מסמך זה מרצוננו הטוב והחופשי לאחר שקראנו את המסמך הננו מצהירים  כי אנו חותמים ע .8

 ביחד ולחוד. יםפועל ווחתימתנו תחייב אותי ואת התאגיד שבשמו אנ

 

 

 

 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 –המרינה בנין מנהלת 

 אשקלון
 

 אג"נ., 
 _________________:ערבות בנקאית מס': הנדון

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  .1

של:______________________ ש"ח 
 סכוםלהלן: " )במילים:_____________________________________________(, 

__________ להלן: הנערב"(, ח.פמאת:_____________________", שתדרשו הערבות
של  'שלב בלביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בלביצוע  18/2019הסכם  קיום להבטחת 

 עיר היין באשקלון
 

עם ע"י הלשכה לפכפי שיתפרסם מפעם  תשומות הבניה.  סכום הערבות יהיה צמוד למדד 2

כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 

 שלהלן:

  

ביום שהתפרסם  09/2019:: לעניין ערבות זו יהא המדד של חודש "המדד היסודי" .1.1
15/08/2019 

 

לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת  "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 במדד 
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היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 ישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. בדר
 

מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו  ימים  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה    . 3
לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על 
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או 

 ערב. נלנמקה ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת ה

 
ולאחר עד ליום __________, חודשים מיום הוצאתה,  14זו תישאר בתוקפה במשך .  ערבות 4

פי ערבות זו צריכה -תאריך זה תהיה בטלה  ומבוטלת בכפוף לאמור להלן. כל דרישה על
 להתקבל על ידנו  בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

רישת מנכ"ל פי ד-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 שיצורף 
 לעיל.  4לדרישת הארכה ושתתקבל על ידנו עד התאריך הנקוב בסעיף  

 
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 
 החוזה(של  29.3נוסח לערבות בנקאית להבטחת תקופת הבדק )לפי סעיף  

 
 )ערבות שנת הבדק(

 
  בנק:                   

  סניף:                 

  כתובת הסניף  :

  מיקוד:

  טלפון:  

  תאריך:
 
 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

 המרינה אשקלון –בנין מנהלת המרינה 
 ןאשקלו

 
 א.ג.נ.,  

 
 : ערבות בנקאית מס'הנדון:   

 
כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של__________________ ש"ח  אנו ערבים בזה 

"(  הערבות סכום)במילים:_________________________________________( )להלן: "
"( הנערב)להלן: " ח.פ. _______________שתדרשו מאת:__________________________

לביצוע תשתיות צמודות לביצוע  – 918/201 הסכםהעבודות שבוצעו תחת בקשר להבטחת טיב 
 של עיר היין באשקלון 'שלב בוסלילת כבישים ב

1.  
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  .2

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

 9/20110/15  ביום שהתפרסם 9/20109:: לעניין ערבות זו יהא המדד של חודש "המדד היסודי" .2.1

 
לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת  :"המדד החדש" .2.2

 דרישתכם עפ"י ערבות זו. 

 
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו, יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  .2.3

המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש 
למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 

רישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי היסודי,  נשלם לכם את הסכום הנקוב בד
 הצמדה. 
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מתאריך התקבל דרישתכם על ידנו  לפי  ימים  שבעהלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3

כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על  סכום 
להוכיח את דרישתכם ו/או  לנמקה הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 
ולאחר עד ליום __________, הוצאתה, חודשים מיום  12ערבות זו תישאר בתוקפה במשך  .4

תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת בכפוף לאמור להלן. כל דרישה עפ"י ערבות זו, תוכל 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

על פי כתב ההסכמה שיצורף  החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ או מי שהוסמך על ידי החברה
 לעיל.  4לדרישת הארכה ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת.  .6
 

 

 

                  

 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 –בנין מנהלת המרינה 

 אשקלון

 
 אג"נ, 

 ___________:ערבות מס': הנדון
 

)להלן: "המבקש"( אנו  ח.פ. _______________על פי בקשת _____________________ .1
 כולל מ.ע.מ ₪ 3,000,000: ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

 18/2019: עם מכרז ( )להלן: "סכום הערבות"( בקשרכולל מ.ע.מ ₪ מליון השלוש: )במילים
 .של עיר היין באשקלון 'שלב בלביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים ב

 
מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו  ימים לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה  .2

לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את סכום הערבות מבלי להטיל עליכם 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  יהיה תוקף ערבותנו זו .3

 בכתב לפי כתובתנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת.  .4
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                     
 
                                        

                                                                                                             ___________________ 
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 אישור על קיום ביטוחי קבלן  – 5מסמך מס' 

לביצוע לביצוע   18/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
 של עיר היין באשקלון 'שלב בתשתיות צמודות וסלילת כבישים ב

  ** ישראל מקרקעי רשות של הביטוח יועץ באישור מותנה זה אישור** 
 

 אישור הבדיקה ע"י יועץ ביטוח רמ"י

 __________________שם הבודק:

 ________________מועד הבדיקה:

 ______________ חתימת המאשר:

 
 אישור על קיום ביטוחי קבלן 

 
 תאריך:______________

 
 לכבוד

 ו/או עיריית אשקלוןהחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

 ."(רמ"ימדינת ישראל )להלן " –ו/או רשות מינהל מקרקעי ישראל 
 אשקלון , מרינה אשקלון  –בנין מנהלת המרינה 
 )להלן: "המזמין"( 

   

 א.ג.נ,
 

 בגין _____________)להלן "הקבלן"(אישור על קיום ביטוחים של _________ הנדון:
של עיר  שלב ב'תשתיות צמודות וסלילת כבישים בעבודות ביצוע  ו/או בקשר עם 
ועבודות נלוות עבור המזמין, בקשר עם חוזה/מכרז מס'  היין באשקלון

 "(העבודות": )להלן_________
 

           : בזאת כדלהלן ומאשרים אנו הח"מ ___________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים
 
 כמפורט להלן:המזמין  אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור  .1
 

)פוליסה מספר   ₪ ביטוח עבודות קבלניות בערך כולל של _________________ .א
 :( כלהלן _______________________

 
כיסוי ה ₪ 100,000,  בכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך רכושיטוח ב -פרק א' 
כמקובל לגבי כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית  כולל גםהביטוחי 

 עבור: על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח כיסויוהרחבות  סיכונים אלה,
 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי 
מסכום ביטוח  10% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)

  .העבודות
מסכום ביטוח  10% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

  .העבודות
מהנזק, מקסימום  10% -בסכום השווה ל ו/או סחף עקב נזקי טבע הריסותפינוי  (3)

 . ש"ח 3,000,000
מתכנון לקוי,     ( נזק עקיף כתוצאה 4)

 עבודה לקויה, חומרים לקויים
 סכום ביטוח מלא
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לקוי, עבודה  נזק ישיר כתוצאה מתכנון  (5)
 וחומרים לקויים לקויה

מסכום ביטוח  20% -בסכום השווה ל
 .דותהעבו

 
המכסה אחריות  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 

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 העבודות, 

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף  ₪ 20,000,000בסך  בגבול אחריות
להלן  5,6)למעט הרחבות  לכל מקרה ביטוח ₪ 100,000להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

 מורחב לכסות גם:הבטוח . ( ₪ 200,000לגביהן ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על   
 

 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 

 .פרק א' לעיל במסגרת

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי 
הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, 
כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות הכולל 

מור לא יעלה של המבטחת בגין נזקים כא
 על גבול האחריות על פי פרק ב'.

אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים ( 3)
במישרין או בעקיפין על ידי שימוש בציוד 

 מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו

 -מלוא גבול האחריות ולא יותר מ
 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)
קרקעיים, ונזקים עקיפים -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
 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪
 

 ידי  המועסקים על כמעביד 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 פי דין-אחריות מקצועית עלביטוח  ב.
בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ו/או נזקים כספיים אחרים  שיגרמו בקשר עם ביצוע  הקבלן

גבול אחריות למקרה , בוההסכם, לרבות בקשר להסדרת תנועת רכב והולכי רגל, העבודות
 150,000בסך מירבית ובכפוף להשתתפות עצמית  ₪ 5,000,000בסך  תקופת הביטוחלביטוח ו

 ח. לכל מקרה ביטו ₪
  

הפוליסה מורחבת לכסות )א( עיכוב ושיהוי כתוצאה ממקרה הביטוח   )ב( אחריות בגין תכנון 
פקוח, )ז(   ) )ה( חריגה מסמכות,)ו(אי יושר עובדים)ד(  ומידע   אבדן מסמכים)ג(  ופיקוח 

 .עבודה חוזרת שנעשתה ע"ח המזמין עקב מקרה ביטוח
 

למעט במקרה אי תשלום  ,בחברתנו לא יחודשאו  אחריות מקצועית יבוטל במקרה שביטוח
מוסכם כי  פרמיה ו/או מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם  מוטלת על המבטחת,

 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

המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה  והדיווח הודעה במהלך תקופת הגילוי
בהיקף כיסוי הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי שלא קיים ביטוח אחריות מקצועית 

 ר מכסה את האירוע.אחרת אש ת ביטוחדומה בתוקף בחבר
 עבודותבביצוע הקבלן ההביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל 
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פי דין )פוליסה מספר ________________ ( נערך מתאריך -ביטוח אחריות מוצר על .א
 ___________ )מועד מסירת העבודה או חלקה( וד לתאריך ___________ 

תכנונם ו/או על פי דין בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או  אחריות הקבלן בקשר עם
  ₪ 8,000,000 אספקתם ו/או התקנתם וכל פריט או מוצר הכלול בהם, בגבול אחריות בסך
לכל  ₪ 150,000לתובע, מקרה ותקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית בסך שלא תעלה על 

 מקרה ביטוח.
 

במקרה שביטוח חבות מוצר לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  12מוארכת של תביעות ו/או נזקים, למשך 

בחברתנו וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח והדיווח המוארכת, יחשב לכל 

ובתנאי שלא קיים ביטוח אחר בהיקף כיסוי דומה בתוקף בחברת ביטוח אחרת אשר מכסה את 
 האירוע.

 הפוליסה כוללת תאריך רטרואקטיבי מיום תחילת השירותים למזמין.
 
שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי  תהינה בהיקף כיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית(  הפוליסות .2

ובכפוף לשינויים  התקפות במועד התחלת הביטוחאו שקולים להם בתנאיהם פוליסות "ביט" 
, מבלי לגרוע מבוטל –חריג רשלנות רבתי, ככל וקיים  להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה.

מורחבת ת קבלניות לביטוח עבודוהפוליסה  . מאחריות הקבלן ומזכויות המבטח על פי כל דין
למזמין  או תום ממועד מסירת העבודות   חודשים 24 בת מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה

 . תקופת הביטוח )המועד המוקדם מבין שני המועדים(

 

לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני  ביטוח העבודות הקבלניות יערך .3
 חודשים.  24 קופת התחזוקה המורחבת בתהתאריכים נכללים( )___ חודשים( וכן לת

ביטוח אחריות מקצועית יערך לתקופה מתאריך  _______________ עד ______________ 
)שני התאריכים נכללים(, ויחודש מדי שנה לשנה נוספת במשך כל תקופת העבודות ותקופת הבדק 

 ח. והתחזוקה, לבקשת הקבלן ו/או המזמין בתנאים שיסוכמו עם חברת הביטו

ביטוח חבות המוצר ייערך מתאריך....................................ועד לתאריך.............................ולא 
יאוחר ממועד התחלת מסירת חלקי העבודות למזמין. הביטוח יחודש מדי שנה לשנה נוספת במשך 

 כל תקופת הבדק והתחזוקה לחלקים שנמסרו בתנאים שיסוכמו עם המבטח.
 

שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו  המזמיןדרישת הקבלן ו/או הננו מאשרים כי על פי  .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, וחברות המזמין יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד בפוליסות הביטוח של הקבלן י .5
  המזמין . ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון., עובדי המזמין מסונפות של 

 
 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .6

קבלנים מבצעי ו/או המזמין יהיה הקבלן ו/או לביטוח עבודות קבלניות  " בפוליסהח"המבוט (א)
 .עבודות ו/או קבלני משנה ועובדים של הנ"ל

ביטוח אחריות מקצועית שם המבוטח יהיה הקבלן הראשי והמזמין ייתווסף לפוליסה ב
ובה מקצועית  של הקבלן ומי מטעמו ובביטוח כמזמין העבודה בגין ו/או בקשר עם הפרת ח

לפוליסה כמזמין עבודה בגין  חבות מוצר שם המבוטח יהיה הקבלן הראשי והמזמין ייתווסף
 ו/או בקשר עם המוצרים ו/או העבודות.

החברה הכלכלית אשקלון בע"מ ו/או עיריית אשקלון ו/או ן אישור זה, י" לעני" המזמין   
 .ם ומנהלים של הנ"לחברות בנות עובדי רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ו/או

במהלך תקופת הביטוח  א לשינוי לרעהול נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול (ב)
ו/או מרמה  במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן ותקופות ההארכה, למעט

במקרה כזה תימסר לקבלן  בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם מוטלת על חברת הביטוח.
וקף לפני שהביטול יכנס לתאולם תשלום יום מראש.  60המזמין הודעת ביטול בכתב לפחות 

 . ת הביטול תוקף הודעאת יבטל  המזמין הקבלן ו/או על ידי על ידי
רה שהמזמין יואו למי  למזמיןישולמו ו/או לרכוש המזמין תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות  (ג)

 בכתב לשלם. 
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 אחריות צולבת, אולם בביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי הקבלן. (ד)
היות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן ל כוימשי יםהביטוח (ה)

אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק  למזמין או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן.
מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם לתקופת התחזוקה המורחבת 

 .MR 116ובכפוף לנספח 
 
לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית הקבלן לבדו אחראי  .7

 במקרה נזק.
 

הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין  ,  .8
כל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח ו

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני"  המזמין, ולגבי המזמין אחר לא יופעל כלפי
טוחי יזכות השתתפות בב מבלי שתהיה לנובמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ן המזכה  את המזמי

לחוק  59לשאת בנטל החיוב על פי סעיף  המזמיןזכות לדרוש ממבטחי ומבלי שתהיה לנו , המזמין  
וכלפי  המזמיןכלפי  "ביטוח כפל", וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

 אנו מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי המזמין. .ומבטחי
 

הפרה של תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב ו/או אי ביצוע דרישות להקלה בסיכון לא יגרעו מזכויות  .9
 המזמין לשיפוי בכל מקרה ועניין .

 
 זכות הקיזוז לא תגרע מזכויות המזמין שליפוי בכל מקרה ועניין. .10

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .11

 ובלבד שאין בשינוי כאמור  כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות . באישור זה
 
יום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לק  .12

כאמור  מראש ובכתב הודעה ללא לרעה ביצוע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 
 .)ב( לעיל 6בסעיף 

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 

 ________________                    _________________  _________________ 
 המבטח ה וחותמתחתימ                        שם החותם     תאריך  

 
 
 
 
 

 :סוכן הביטוחפרטי 
 
 _________________ דוא"ל:__________________ טלפון:שם_______________  
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 אישור עו"ד/רו"ח - 6מסמך מס' 

לביצוע תשתיות לביצוע   18/2019 :המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
 של עיר היין באשקלון 'שלב בוסלילת כבישים בצמודות 

 
 אישור עו"ד/רו"ח 

   
 ________________________  __________________ת.ז אני הח"מ

 
 ________________________________________________  עו"ד/רו"ח של

 
 ________________________________________________  שמשרדו ברח'

 
 מאשר בזאת כדלקמן: 

 
 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:  מטעם הקבלן:שם מורשה חתימה  8

   כתובת: 9

 
 

חתימותיהם  של   _________________ ושל   _____________   בצירוף/ ללא צירוף  .2
 חותמת הקבלן, יחויבו ויזכו אותו לכל דבר ועניין.

 

כמו כן עפ"י מסמכי היסוד של הקבלן פעולה של מורשה מטעמו או מי שמונה על ידו יחייבו  .3

 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 תואמים את   .5

 היסוד של הקבלן אשר נוסחו ונרשמו כדין.  מסמכי

 
 ולראיה  באתי  על  החתום 

 
_________________________   _______________________ 

 חתימה             חותמת    
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 רו"ח אישור - א' 6מסמך מס' 

תשתיות צמודות לביצוע   18/2019 :המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
 בעיר היין אשקלון. 'שלב בוסלילת כבישים ב

 
 

 רו"ח אישור 
   

ל חברת ________________, מס' 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 חי". .1

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות התאגיד  .2
תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו על נכסיו 

 עיקולים מהותיים.

 
 

 
 ולראיה  באתי  על  החתום 

 
 
 
 

_________________________   _______________________ 
 חתימה          חותמת    

 

 
 תאריך: ____________
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 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום - א' 7מסמך מס' 

תשתיות צמודות לביצוע   18/2019 :המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
 של עיר היין באשקלון. 'שלב בוסלילת כבישים ב

 
  

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
 

אני הח"מ _______________________________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:

ב' בחוק עסקאות גופים ציבוריים  2בסעיף  .   א.   אני או "בעל זיקה" אליי כמשמעות המונח בעל זיקה1

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( 

)להלן: "החוק"( לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  1976 –התשל"ו 

לן: "חוק עובדים )לה 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 זרים"( בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

ב.    אני  או "בעל זיקה" אליי, כמשמעותו לעיל, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים 

 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה. 3זרים בתקופה של 

 ג' בחוק: 2.   אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף  2

)להלן: "חוק שכר  1987 –בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ו לא הורשענו   

 מינימום"(.

הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום שנה אחת או יותר לפני תאריך תצהיר  .א

 זה.

בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד  ההורשע .ב

 ההרשעה האחרונה.

 היר זה לצורך מכרז/התקשרות בחוזה עם החברה הכלכלית לאשקלון ..    אני נותן תצ3

 

          _________________ 
 חתימה וחותמת המציע                 
 אימות חתימה ע"י עו"ד –אישור

אני _____________________________  עו"ד, מאשר כי ביום ______________________ 

_________________________נושא ת"ז מס' ______________________ הופיע בפניי מר 

המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל 

 וחתם עליה בפניי.

 

        _____________________ 
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות - ב' 7מסמך מס' 

 
 ראנו הח"מ _____________________ ח.פ./ת.ז. ______________לאחר שהוזהרנו לאומ

 את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים כדלקמן:
 

השנים שקדמו להגשת  5כי במהלך אנו _________________מצהירים  .1
הצעתו למכרז מס' _______ לא הורשענו בעבירה פלילית. לצורך תצהיר זה 

 תוגדר עבירה פלילית כעבירה מסוג מרמה, הונאה, הלבנת הון או שוחד.

 

כמו כן, אני מצהיר בזאת כי ככל הידוע לי, לא מתנהלת חקירה פלילית מהסוג  .2

 מייצג.   הנ"ל כנגדי או כנגד החברה שאני
 

כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים ומוסמכים  ימים  אנו מאשרים ומסכ .3
לעיין במרשם הפלילי שלנו, ולקבל כל מידע רלוונטי מהמשטרה ורשויות אכיפת 

 החוק האחרות לעניין זה.

 

במידה ונדרש אנו מתחייבים כי נמסור לחברה ו/או למי מטעמה כל מסמך ו/או  .4
 רך מידע ביחס להעדר הרשעות פליליות כנגדנו.אישור אחר הדרוש לצו

 

 
יובהר כי הסכמתי זו חלה גם לצורך ביצוע מעקב תקופתי אחרי שינויים שחלו  .5

 במידע הפלילי במהלך תקופת ההפעלה.

 

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפני 
את עצמו באמצעות ת.ז. במשרדי ברחוב_____________, אשר זיהה 

את האמת וכי אם  ר____/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאומ
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו דלעיל 

 וחתם עליה בפניי.
         

       _____________________ 
      

 עו"ד                                                                                             
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 ייפוי כח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
 

 
 . ______________                  ת.ז. _______________1אנו הח"מ:         

 
 . ______________                  ת.ז. _______________2                                 

 
 

או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע אודות \נותנים בזה ייפוי כח והרשאה ל ___________ ו
או בעלי השליטה בו או מנהליו של _________________ כפי שאגור  \התאגיד  \מנהלי המציע

 מרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.ב
 
 

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                                               1תאריך                                                חתימה          
 
 
 

                                                                        _____________________ 
 חותמת התאגיד                                                                

 
 
 

, ולהגישם יחד עם יליש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי כח  וההרשאה המצ"ב לע
 ההצעה למכרז.

 
מנהלי המציע ואת בעלי  יש להחתים את הסכמתנו לעיין ולקבל מידע כאמור. אנו הח"מ נותנים את

 השליטה בו.
 
 
 
 

 חתימה שם + תפקיד חתימה שם + תפקיד 
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  ניגוד ענייניםתצהיר העדר  - ג' 7מסמך מס' 

 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ, ____________________ 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

 
של החברה הכלכלית לאשקלון   18/2019 תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1

 המכרז(. –בע"מ )להלן 
 
 

בעיריית קרובו, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן  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
 לתת תצהיר זה בשמה. התאגיד( אשר מגיש הצעה למכרז, ומוסמך

אין בתאגיד קרוב )כמשמעותו לעיל(, סוכן או שותף של חבר מועצה מכהן בעיריית  ב.
החודשים שלפני המועד להגשת הצעות  18-אשקלון או של מי שכיהן כחבר מועצה ב

מהון או רווחי החברה או שהוא מנהל או עובד אחראי  10%-למכרז, אשר יש לו יותר מ
 בחברה.

 
 מצהיר כי אין לי קרוב משפחה, כהגדרתו לעיל, המועסק בחברהאני  .4

 הכלכלית.
 
יתעוררו סוגיות  אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, או .5

לניגוד עניינים אעביר את  שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש
 אם להנחיותיה.החברה ואפעל בהת המידע הרלוונטי למחלקה המשפטית

 
 

        __________________ 
 חתימה         

 
 אימות חתימה 

 
 

אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר 
____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר 

לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר  שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי
 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 צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

 
של החברה הכלכלית לאשקלון   18/2019 תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1

 המכרז(. –)להלן בע"מ 
 
 

( 10סולק מאתר עבודות על ידי מזמין עבודות במהלך עשר ) לאהנני מצהיר כי המציע  .2
 השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות.

 
 : לחילופין 
 
( השנים שקדמו 10מאתר עבודות על ידי מזמין עבודות במהלך עשר ) סולקהמציע  

 למועד להגשת ההצעות כמפורט להלן :
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 

        __________________ 
 חתימה         

 
 אימות חתימה 

 
 

אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר 
ולאחר ____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ 

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 תוכניותטופס ' ה 7מסמך מס' 

של עיר היין  'צמודות וסלילת כבישים בשלב בתשתיות לביצוע   201918/
 באשקלון

 
 

אני/נו הח"מ ____________________ת.ז ________________ מורשה/י חתימה לעניין מכרז 

מטעם המציע _________________ ח.פ ______________ )להלן: "המציע"( מצהיר/ים  18/2019

 בזאת בשם המציע כי: 

וות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, תוכניות המצורפות למכרז המההקראנו והבנו היטב את  .1

 ואנו מצהירים כי הצעתנו הכספית נסמכה על כל מסמכי המכרז המלאים הכוללים תוכניות אלה.

 11וכן התוכניות המפורטות במסמך  מסמכי המכרז והתוכניות המופיעות באתר האינטרנט .2

 רים לנו ואנו מסכמים ומקבלים את האמור בהםים ונהיר, ככתבם וכלשונם, ברולחוברת המכרז

 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תוכנם של תוכניות המכרז שלהלן שצורפו על ידנו, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס  .3

נו על כל האמור בהן בכל אחת מנו והסכתזה תראה לכל דבר וענין כאילו אישרנו בחתימ

  התוכניות.נמפורטות ברשימת מהתוכניות 

הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע במכרז מקובלות עלינו במלואן. בחתימתנו על טופס זה  .4

 המלא. החתמנו על כל תוכנית המופיעה באתר האינטרנט של החברה בנוסח וכאיל

אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות בקשר לתוכניות  .5

חברה הכלכלית כל מסמכי המכרז וההסכם ההתקשרות כפי שנוסחו על ידי ה המכרז ו/או

 לאשקלון בע"מ.

ידוע לנו, כי אין בחתימתנו על טופס זה כדי לשחרר אותנו מחתימה על יתר מסמכי המכרז  .6

שנדרשת עליהם חתימה, וכי מלבד תוכניות המכרז המפורטות ברשימת התוכניות, עלינו לצרף 

המכרז המופיעים באתר האינטרנט של החברה, לרבות חוברת המכרז,  להצעתנו את כל מסמכי

הכוללת נספחים, הסכם התקשרות ,כתב כמויות והודעות למציעים, שהם חתומים על ידנו בצירוף 

 חתימת מורשה/י חתימה וחותמת. 

אני מתחייב להמציא לידי החברה את כל התוכניות  18/2019ככל ואהיה הזוכה במכרז   .7

 לעיל, שהן מודפסות וחתומות על ידי, וכי הנן תנאי לזכייה במכרז.  3המפורטות בסעיף 

 
 שם המציע :_____________________ ח.פ __________________
 חתימה וחותמת חברה :__________________________________

 חתימה: ______________________________באמצעות מורשה/י  
 

 אימות חתימה ע"י עו"ד –אישור
אני _____________________________ עו"ד, מאשר כי ביום ______________________ 

_נושא ת"ז מס' ______________________  _____________________מרגב'/ הופיע בפניי 

 ______________ אשר חתם על טופס הצהרה זה בפניי. המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד 

 

______________________ 
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 מפרט לאתר מנהלת 8מסמך מס' 

לביצוע תשתיות לביצוע  18/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס': 
 של עיר היין באשקלון 'שלב בצמודות וסלילת כבישים ב

 
 

 משרד עבור המנהל /המפקח  00.01

להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו על הקבלן       א.

מנהל הפרויקט ולתחזק על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות 

מנהל הפרויקט, מבנה לשימוש מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת איכות, 

המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית )"מבנה 

מחנה, עריכת בקשה להיתר המאמץ להשגת תכנון ה  מנהלת הפרויקט"(.

הרישיון ו/או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנים 

 הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.

המבנים יוקמו על פי תכנון עקרוני כפי שמופיע בתכניות. בנוסף על   ב.

 הקבלן לבצע את עבודות הסלילה והפיתוח המשרתות את המבנים כולל

 גידור ושערים. הקמה ותחזוק

המבנים הנ"ל החניות וכל עבודות הפתוח כאמור לעיל יוקמו וימסרו  ג.

ימים קלנדאריים, ממועד  45 -לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא יאוחר מ

 מסירת צו התחלת העבודה.

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרד, שתכלול  ה.

ורות לד וחיבורי קיר, בכמות ובהספק נקודות מאור ומנורות עם נ

שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. כמו כן תוכן תשתית ורשת המאפשרת 

 חיבור מחשבים, לרבות למרשתת האינטרנט.

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.  ו.

הוצאות התקנתו, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות 

חלות על הקבלן.  -נורות שרופות, צריכת החשמל והמים בגין החלפת מ

 יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.  המבנה

מובהר בזאת כי במידה ולא ניתן יהיה לקבל חיבור מחברת החשמל אזי  ז.

הקבלן יפעיל באתר גנרטור מתאים שיספק את צרכי האתר. שכירת 

רות וההפעלה יחולו על הגנרטור, הסולר להפעלתו וכן כל עלויות השכי

 הקבלן ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין כך.
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כמו כן במידה ולא ניתן יהיה להתחבר למערכת הביוב העירוני יטמון  

ליטר לפחות ומיכל זה ירוקן  2000הקבלן מיכל תת קרקעי בנפח של 

אחוז  מתכולתו באמצעות ביובית ש תעביר את השפכים  80כאשר יגיע ל

 העירונית בתיאום עם העירייה.למערכת הביוב 

במידה שלא ניתן יהיה להתחבר למערכת המים העירונית יעמיד הקבלן  

מ"ק.  2000לטובת הפרוייקט מיכל מים על גבי מגדל בנפח שלא יפחת מ

 אחוז מנפחו 20המיכל ימולא באמצעות מיכלית מים כל אימת שיגיע ל

   

 ביטוח הציוד .ח  

 המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.החברה תבטח את הציוד   

 ציוד משרדי  ואספקת  ציוד קיים במשרדי אתר מנהלתהקבלן יכלול   

 וריהוט משרדי  שיידרשו ע"י הפיקוח על הפרויקט כולו                       

 אחזקה שוטפת .ט  

באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש  ווחזקתי ים באתרהמבנ  

ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, 

 יומי של המבנה.-היום

 המשרדים לרבות הציוד באתר פינוי יא. 

את המשרדים לרבות הציוד המותקן והמובא  לפנותתחייב מהקבלן   

על ידי הקבלן ועל  פונואליהם באתר העבודה. המבנים וכל הציוד י

 עם סיום פעילות הקבלן בפרויקט וגמר החשבון הסופי.  חשבונו.וזאת 

. על הקבלן לקחת בחשבון כי מיד בתחילת הפרוייקט יהא  הערה כללית יב. 

 עליו להוציא את מלוא ההוצאות הנדרשות לצורך הקמת המחנה וציודו. 
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 מפרט טכני מיוחד – 9מסמך מס' 

  18/2019: המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס'
 'שלב בתשתיות צמודות וסלילת כבישים ללביצוע 

 ר היין בעיר אשקלוןיבע
 
 
 

 

 
 
 
 

 מפרט טכני מיוחד 
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 מוקדמות- 00פרק 

 המפרט:.  01.00

.    המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של 1

משרד הביטחון )"האוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן: "המפרט 

הכללי"(, המפרט המיוחד הזה, התוכניות, התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים 

לו על העבודות נשוא מכרז/חוזה זה, כולם )מפמ"תים(, חוק החשמל וחוק הבזק, יחו

ביחיד וכל אחד לחוד יקראו להלן "המפרט". כל העבודות תבוצענה עפ"י המפרט, על 

 פי ההנחיות של המתכננים והיועצים ועל פי הוראות המפקח. 

: "הגדרות" 2לעיל כדי לגרוע  מכלליות הגדרת המפרט בסעיף  1.       אין באמור בסעיף קטן 2

 לביצוע עבודה קבלנית המצורף למסמכי המכרז. שבהסכם

 מידה ליחידות בהתאם המפקח"י ע ויבדקו יחושבוכל הכמויות לתשלום ימדדו  .    3

 הכמויות בכתב המופיעות
 

 התייחסות למסמכים:.  00.02

 מפרט מיוחד זה מתייחס למסמכים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

 שאינו מצורףמסמך  מסמך מצורף

כתב כמויות, אופני 

 מדידה מיוחדים ומחירים
 

המפרט הכללי לעבודות 
|  בנייה  הספר הכחול 

 מערכת  תוכניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 
 פרק

 תאור העבודה

 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

 אחזקת הגן –גינון והשקיה  41.5

 סלילת כבישים ורחבות 51

 קווי מים ביוב ותיעול 57
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וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך, ועפ"י הפניות 

 בפרקים שלעיל או במםרט המיוחד.

  

 :העבודהו הפרויקט תאור.   00.03

ת כבישים בשטח עבודות עפר, משק תת קרקעי, וסליל לביצוע תייחסזה מ דטכני מיוח מפרט .1

 (. "הפרויקט"ו/או "העבודות" )להלן:  של פרויקט עיר היין באשקלון 'שלב ב

 
 ל העבודות תבוצענה על פי התכניות, המפרטים, כתבי הכמויות וההנחיות של המתכננים כ 
 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
 לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל על ידי קבלנים אחרים ובמועדים שונים.  .ב

לפעול בהתאם לאמור  לקבלן לא תהיינה טענות מכל סוג ומין שהוא כתוצאה מהחלטת החברה .ג
 לעיל.

 

 
 העבודה:   מקום.   00.04

 
. )להלן:  1006בתב"ע שבתוקף  מ/כמוגדר בעיר אשקלון מתחם עיר היין   .1

ו/או כל מקום אחר בתחומי השיפוט של העיר  "האתר" ו/או "אתר העבודה"

 (.אשקלון

 

 ו/או סמיכות מופנית  לעובדה כי אתר העבודה נמצא בלבהקבלן תשומת לב   .2
ו/או בסמיכות למטעים ו/או שטחים גידול  ברובהשכונת מגורים מאוכלסת ל

ובסביבת אתרי בנייה רבים. על הקבלן לנקוט בכול אמצעי הזהירות חקלאי 
והבטיחות הנדרשים לאבטחת שלום הציבור ולמניעת נזקים לעצמו, לעובדיו 

 ו/או לכל צד שלישי.
 

נוספות שיבוצעו ע"י אחרים ,על תשתיות ובאתר קיימות תשתיות מתוכננות  .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

 .וכד'(  פרטנר
 

באתר יבוצעו עבודות על ידי אחרים כגון: תאגיד מי אשקלון, רשות העתיקות,  .4
, הוט, פרטנר, סלקום, מקורות, יזמים שיבנו במגרשים חברת חשמל, בזק

הפרטיים וכו' וקבלנים מטעם החברה הכלכלית ועוד, הקבלן נדרש לתאם 
לוחות זמנים, לבצע מעקב אחר ביצוע העבודות, לשתף פעולה, לאפשר ביצוע 
עבודות במתחם, לערוך ביטוח, להנחות בנושא בטיחות,  וכו' עם הקבלנים 

נ"ל הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהיא כגון רווח קבלן, האחרים. בגין ה
 קבלן ראשי וכו'.

 

 

 :דהותנאי העבו סביבתוהאתר,  הכרת    .00.05
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הקבלן מצהיר ומתחייב כי סייר וביקר באתר העבודה, הכיר היטב את תנאי ודרכי  .1

הגישה אליו, למד את תנאי העבודה, את ההפרעות שעלולות להיווצר, את המקומות 
המוגבלים, את המפרטים, התכניות ויתר תנאי העבודה על בוריים וכי יבצע את 
העבודות על פי הנדרש בהם כלשונם וכרוחם. כמו כן, מובא לידיעתו של הקבלן כי 
במקום ובאתר העבודה יתכן ותבוצענה עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים, עימם 

 דות.עליו לתאם ולשתף פעולה בכל הקשור בביצוע העבו

 

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התנאים המפורטים לעיל. אי לכך לא  .2
תוכרנה תביעות מכל סוג ומין, כספיות או אחרות, אשר תנומקנה באי הכרת התנאים 
באתר, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי במסמכי החוזה. על הקבלן לבדו 

צוע העבודה לתנאים ולמציאות באתר.  מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת בי
 דרכי הגישה  לצורכי ביצוע  העבודות, תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו ככל שתידרשנה. 

 
 

 בטיחות בעבודה, בטיחות בתנועה ומניעת הפרעות:   .00.06

תשומת לב מופנית לקבלן לכך שמקומות העבודה באתר העבודה נמצאים בסמוך  .א
בנייה וליד כבישים ראשיים. בהתאם לכך על לאזורים מאוכלסים, בקרבת אתרי 

הקבלן לנקוט בכל האמצעים  הדרושים על פי כל  דין, על פי המקובל במקצוע הקבלנות 
 ועל פי הכללים שאדם סביר היה נוקט על מנת להבטיח את שלום הציבור.

 
, שילוט אזהרה, גידור ) מתאימים  על הקבלן לדאוג במשך הביצוע לסידורים ואמצעים .ב

וכו'(, אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא לתנועת כלי  ר איסכוריתגד
רכב והלכי רגל בכל שעות העבודה, עפ"י כל דין ו/או הוראות המפקח וכן דרישות משרד 

 העבודה.
 

מ' כולל  2על הקבלן להתקין גידור מאיסכורית )חדשה( וקונסטרוקציה תמיכה בגובה  .ג
ובמקומות שיורה המפקח, הגידור יבוצע בהיקף אתר  מ' כמות 4שערים ברוחב 

מהנדס של הקבלן , תוואי  הפרויקט ובהתאם לתוכנית שתאושר על ידי יועץ הבטיחות
המפקח. ביצוע הגידור והתחזוקה באחריות ומיקום שערים יבוצעו בהתאם להנחיות 

קבלן הקבלן ועל חשבונו כלול במחירי היחידה השונים. המפקח רשאי להנחות את ה
 לבצע גידור בשלבים כולל העתקת הגידור במהלך הביצוע והכל ללא תוספת תשלום.

 

 
 תרשימים בטרם התחלת ביצוע העבודות, הקבלן יכין תוכנית בכתב, שתכלול  .ד

בהיבט בטיחות  ותשריטים ככל הנדרש, המראה את כל הסידורים שבכוונתו לנקוט
. התוכנית תאושר על ידי בעבודה, 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
יומיומית המתקיימת באתרי הבנייה הסמוכים והאוכלוסייה הגרה הפרעות לפעילות ה

 בקרבת מקום לרבות מניעת רעש בלתי סביר.
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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 
וצאות הקשורות בהסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודות הגישה אליו. כל הה
 יחולו על הקבלן. 

 
הקבלן יעסיק על חשבונו מהנדס תנועה מורשה, לצורך תכנון הסדרי התנועה הזמנים  .ז

לקבל כל  ועל חשבונו הדרושים בעת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען. באחריות הקבלן
( להסדרים זמניים וכו' משרד התחבורההאישורים מכל הגורמים )עירייה, משטרה, 

 אלו.
 
על הקבלן למלא במדויק את הוראות העירייה, המשטרה והמפקח בנושא זה, ולבצע  .ח

וכו'  , תאורה זמניתעל חשבונו גדרות בטיחות, מעקפים זמניים, צביעה, פנסים, שילוט

 וכן לספק את כל החומרים האביזרים המתחייבים מכך.

 
בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להשאיר בתום יום עבודה בורות, ערמות או מכשולים  .ט

לא תתקבל כל דרישה אחרים אשר יהוו סכנה בטיחותית להולכי רגל או כלי רכב. 
 לתוספת מצד הקבלן עבור הסדרים אלו.

 
 סדרי תנועה ה 00.07

 
 ללי כ .1 

 נועהלב הקבלן מופנית לכך שחלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם קיימת ת שומתת
כלי רכב והולכי רגל, ולכן יש לנקוט באמצעי זהירות בעבודה בשטחים אלה,  לש
 , תוך עבודהצורך הקבלן יצטרך להצטייד באשורי המשטרה לבצוע ה יהיהו במידהו

,  וטריםצורך בנוכחות ש סגירה חלקית או מלאה של תחומי העבודה, ובאם יהיה אוםת
 תנועה הסדרי של הכנה ידרשת באםחשבונו.  עלוהתשלום למשטרה ע"י הקבלן  עשהי

 לנושא תכנון משרדי באמצעות הקבלן ידי על יעשו אלהזמניים ושלבי ביצוע שונים 
 .הקבלן חשבון ועל ישראל במשטרת תנועה קצין כולל הגורמים כול ידי על ויאושרו

 ילוט ותמרור זמני ש .2 
הציב להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן ל  

קבלן ינקוט המחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב.  מתאימים שילוט, סימון ותמרור 
מהלך כל בבכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושוטפת של התנועה 

אזור בעת ביצוע ב הקימים תקופת הביצוע וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים 
 העבודות. 

 "ע. שג'רסי או -סימת קטעי כביש לתנועה תבוצע בעזרת גדרות הפרדה ניידים מסוג ניוח  
בכפיפות ווג השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם ס
סכמת להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרישיון של משטרת ישראל, ובהתאם ל
תמרור המרור שתאושר ע"י המפקח. על הקבלן להגיש לאישור המפקח את סכימת ת
בטיחותיים הבכוונתו ליישם בשטח וכן לפרט את הכמויות המדויקות של הפריטים ש

 ימה זו. )שלטים, תמרורים וכו'( שבכוונתו להציב באתר, בהתאם לסכ
 

מקרה של עבודת לילה הקבלן יציב באתר מערכת תאורה מספקת להארת מקום ב
אופן שיאפשר את ביצוע העבודה ובקרת האיכות. מערכת התאורה תיבדק ב העבודה

אתר ורק לאחר קבלת אישורו על תקינותה והתאמתה לדרישות ב ע"י המפקח
 עבודה. בהבטיחות, יותר להתחיל 

 
 במקרה של עבודת לילה, חובה על הקבלן לנהוג עפ"י הכללים הבאים: נוסף לאמור לעיל 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
 דאוג להפעלה מכסימלית של תאורת כביש )אם קיימת כזו באתר העבודה(. ל - 
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 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  
 מקרה של עבודת יום ולילה הכוללת קרצוף, יש לוודא שהמטאטא המכאני ב - 
 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 ימקרה של סגירת אתרי עבודה לשעות הלילה )גם ללא ביצוע עבודה בפועל(, ב
 שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשיכה. 

 
 מקרה של עבודה בחלק משטח הכביש כאשר חלקו השני פתוח לתנועה, תעשהב  

 ג'רסי".  -הפרדה בעזרת גדרות מסוג "ניוה
   

ל מקרה שלדעתו העבודה נעשית מפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכה
 כאמור לעיל מתאימיםתנאים בטיחותיים גרועים או לא ב

 
 כוונת תנועה ה .3 
יידרש של הקבלן להציב על חשבונו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה במספר ע  

שילוט, דגלי בבתנאי הרישיון ו/או ע"פ דרישות המפקח. מכווני התנועה יהיו מצוידים 
 אזהרה, מכשירי קשר ועוד, כנדרש ועפ"י תנאי החוזה. 

 
 צבת שילוט ותמרור על ידי החברה ה .4 
חוזה, בתשומת לב הקבלן: במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות הבטיחות המוגדרות ל  

פגע מקרי שילוט, סימון, גידור ועוד, בצורה המהווה לדעת החברה או באי כוחה 
ו בע"פ( אויים הנ"ל לא יטופלו מיידית עם קבלת התראה על כך )בכתב בטיחותי, והליק

אמצעות קבלן אחר( ברשאית החברה לבצע את תיקון ליקויי הבטיחות הנ"ל בעצמה )או 
אחריות הקבלן כמוגדר מולחייב את הקבלן בעלות העבודה, כל זאת, מבלי לגרוע 

 בסעיפי החוזה 
 

    כנדרש לעיל לביצוע העבודה, תעשה על ידי ספקת והצבת שילוט ותמרור זמני א . 5 
מחירי בקבלן ועל חשבונו, כולל תאורה לעבדות לילה. רואים את הקבלן כאילו כלל ה

  
 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
 זמנים מפורט לביצוע העבודות, בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה.

 

לוח הזמנים יהיה ממוחשב, יוכן בתוכנה "פרויקט" על ידי גורם המתמחה בהכנת  .ז
 לוחות זמנים ממוחשבים ויוגש למפקח בנייר ובמדיה דיגיטלי.

 

תחייב לסיים את העבודות ולמוסרן למפקח מושלמות, כשהאתר נקי, הקבלן  מ .ח
 בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה.מסודר וראוי לשימוש לרווחת התושבים 

 
חברה הכלכלית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן לבצע ה .ט

עבודות ברציפות או לפצל את ביצוען לשלבים שונים שיבוצעו במועדים שונים, האת 
 פסקות עבודה מתוכננות.הכולל 
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למוסרן ום החברה תחליט על ביצוע רצוף של העבודות, אזי הקבלן מתחייב לסיימן א .י
למפקח מושלמות, כשהאתר נקי ומסודר, עפ"י לוח הזמנים שייחתם בתחילת 

 לן.העבודה בין המזמין לקב
 

 

 

 

 עדיפות בין המסמכים: 00.09

אחד את השני,  כמשלימים לעיל  00.01יש להתייחס למרכיבי המפרט המוגדר בסעיף  .1
כך שיתכן ולא כל העבודות המתוארת בתכניות מקבלות ביטוי נוסף במלל במפרטים 
הטכניים או להפך, לא כל דרישה כתובה במפרטים הטכניים ו/או בכתבי הכמויות 

 מקבלת ביטוי בתוכניות.

 

. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אין עדיפות בין המסמכיםמודגש בזה כי  .2
שמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים, יחשבו מ-דו

זה את זה. המפקח  יקבע איזה הוראה )מסמך או מפרט או  משלימים המסמכים להלן 
תוכנית( עדיפה )גוברת( על ההוראה/ות האחרת/ות. בכל מקרה, ההוראות המחמירות 

 הקובעות: והגורפות בין כל המסמכים המפורטים להלן יהיו

 
 .תכניות 
 .כתב כמויות 

 .מפרט טכני מיוחד 

 .המפרט הכללי 

 .תקנים 

 .מפרטי מכון התקנים 

 .הנחיות היצרן 

 .דו"ח הנחיות קרקע וביסוס 

 
משמעות -.   בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו3

של המפקח על כך. לפני ביצוע ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו 
עבודה כלשהי על הקבלן למלא ולקבל את הוראות המפקח לגבי הטיב הדרוש, אופן 

 הביצוע, ההתקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'.

 
בהסכם לביצוע עבודה קבלנית,  8.   אין בכל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 4

 המצורף למסמכי המכרז.
 

 אתר ומשרד למפקח:שלט חדש ב    00.10

שלטים חדשים לפי הנחיות ודוגמא  3.    הקבלן יכין ויקבע באתר העבודה, על חשבונו, 1
שיקבל מהמפקח. השלט יכלול הדמיה ואת שם המזמין, שמות המתכננים והמפקח 
בצירוף כתובות ומספרי טלפון. המזמין יהיה רשאי להזמין שלט כאמור ולחייב את 

 חשבון הקבלן בעלותו.
 

 מ' מעל פני הקרקע.   2.50מ' כל אחד ויוצבו בגובה  3.00X3.00.    השלטים יהיו במידות 2
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אשר ימסרו לקבלן  במידות  ים יביל יםמבנמספר הקבלן יקים באתר העבודה  .3

המבנים יצוידו בכול הנדרש למפקח ולמנהל. מנהלת האתר  ימשרד ושישמש ,בתוכניות
האתר תחובר לרשת החשמל הארצית לרשת  תלפי רשימות ותוכניות  מצורפות.מנהל

 המים הביוב ובזק.

 

בנה המשרד יחובר לרשת החשמל התקשורת, המים והביוב, וישמש למנהלת מ .4
 כל תקופת ביצוע המבנה עד לסיומו והפעלתו. בהפרויקט 

 
ל ההוצאות הן לרכישת המשרד, להצבתו, לריהוטו, לחיבורו למערכות החשמל, כ .5

של . בגין עלויות הרכישה העמדה ותחזוקתו יחולו על הקבלןביוב, בזק ההמים, 
 המנהלת ישולם לקבלן על פי סעיפים אשר בכתב הכמויות.

 

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 

 רי היחידה השונים.כלולות במחי

 
 (: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

 

בתכניות תסומנה בצורה ברורה ומדויקת כל העבודות שבוצעו כולל קוים תת קרקעיים  .2
עותקים בצירוף  3-וחדשים. התכנית תהיינה ממוחשבות תימסרנה למפקח ב קיימים

ובצירוף דפי חישוב ממוחשבים למילוי  שיכיל את הקבצים בתוכנת אוטוקד  תקליטור
 ., מודד מוסמך בלבדוחפירה חתומים ע"י המודד שביצע את המדידה

תכניות העדות יוגשו למפקח יחד עם החשבון הסופי של הקבלן. התכניות הנ"ל לא  .3
תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות שלא אושרו  

 מראש ע"י המפקח לפני ביצועם.

 
המזמין רשאי להכין אם לא יכין ו/או לא יגיש הקבלן תוכניות העדות כאמור לעיל, יהיה  .4

תוכניות עדות ולחייב הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה לו בשל כך, וכן לדחות אישור 
 ותשלום החשבון הסופי עד להמצאת ובדיקת תוכניות העדות.

 

 התחברות לחשמל ומים לצורכי עבודה: .   200.1

ן הקבלן.  השימוש במים ובחשמל לצורך ביצוע העבודות או לכל צורך אחר, יהיו על חשבו
ההתחברות אל מקורות המים והחשמל  יעשו על ידי הקבלן עפ"י החוק 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,  .2.1
באתר ובדיקה של ביצוע מקצועי של העבודות, יעסיק הקבלן במשך כל  קבלת חומרים

. העדרו של מנהל על ידי משרד הכלכלה/עבודה תקופת הביצוע מנהל עבודה מנוסה ומוסמך

העבודה ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה 
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הקבלן מתחייב להציב שלט בולט  ע"י המפקח עד לשובו של מנהל העבודה לאחר העבודה.

 באתר ובו ציון שם, כתובת וטלפונים של מנהל העבודה, הכול על פי החוק.

 

לצורכי ניהול ביצוע עבודות גינון, הקבלן יעסיק באתר העבודה מנהל עבודה בעל הסמכה  .2.2
 לביצוע עבודות גינון על פי הדרישות באגף שפ"ע בעיריית אשקלון.

 
 מטעם הקבלן:שוי ימהנדס ר.   400.1

 
הקבלן יעסיק באתר העבודה מהנדס ביצוע בעל רישיון בתוקף לצורך ניהול הפרויקט, 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. המהנדס יהיה 

 שנים בביצוע עבודות בתחום התשתיות, הסלילה והפיתוח. 10ון של לפחות בעל וותק והניסי

 

 בדיקת חומרים ודמי בדיקות:.   500.1
 

שיוגדר ע"י המפקח  מכון מורשהמלפני תחילת ביצוע העבודה הקבלן ימציא למפקח  .1
בדיקות הנדרשות להבטחת טיב העבודה והחומרים. החוזה ילווה ב"מערך   פרוגרמת

בדיקות" המבוסס בדרישות התקנים הישראליים או בדרישות המפורטות במפרט 
 הכללי, ובהעדר הנחיות, על פי דרישות היועצים והמפקח.  

 

המפקח והיועצים רשאים לדרוש מהקבלן לבצע על חשבונו בדיקות נוספות לטיב  .2
רים, לחוזקם, לטיב המלכות ולשיטת ביצוע העבודות, אף אם הבדיקה הנדרשת החומ

 .אינה כלולה במסגרת "מערך הבדיקות"
 
 , שתאושר מראש ע"י החברה.ע הבדיקותוציתקשר עם מעבדה מוסמכת לבקבלן 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 החומרים טאת ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זאת יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי 
 והמלאכות כנדרש בסעיפי החוזה.

 
 :שבאחריות הקבלןהוצאות המפורטות להלן תכללנה במסגרת הבדיקות ה .6

 
 חוזה. הלדרישות  מתאימים מי בדיקת חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי ד 6.1  
 מי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(. ד 6.2  
 וצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא. ה 6.3  

 

 

 מעמד המפקח מטעם החכ"ל:.   600.1

באתר, ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה המפקח הוא בא כוחו של המזמין  .1
לעיל(, להסביר לקבלן התכניות ויתר  00.01תבוצע בהתאם למפרט )כמוגדר בסעיף 

דרישות המפרט בסיוע המתכננים, להנחות את הקבלן בדרכי ביצוע העבודות ולהורות 
 לקבלן לבצע פעולות אלה או אחרות.
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שות או מעודכנות כולל רישום ביומן מתפקידו של המפקח למסור לקבלן תוכניות חד .2

העבודה )אשר ינוהל על ידי הקבלן( של התאריכים ושל מהות השינויים, התכניות 
 החדשות ו/או ההוראות הנוספות אשר ינוהל על ידי הקבלן.

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה  .3

האחרות ועל הקבלן למלא אחרי  דרישות אלה. בהתאם למפרט או בהתאם להוראות 
 ללא אישור המפקח אין הקבלן רשאי לעבור לשלב הבא של העבודה.

 
לעבודה הנדונה  מתאימים המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי  .4

ורשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים 
 .םהקימי 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 וסמך מטעם המזמין לבדיקה הנדסיתהמפקח הנו הגורם המ .6

ל מסמך, חישוב, שיגיש הקבלן על פי החוזה,  ועל כך הוא רשאי לדרוש  מהקבלן כ
הבהרות  והסברים ככל שימצא לנכון. מבלי לגרוע מהכלליות שבסעיף זה,  הגורם 
המוסמך לאשר חשבונות לתשלום הוא המנהל. המנהל יכול לדרוש מאת המפקח לפנות 
שוב לקבלן ולערוך בדיקות נוספות לחישובי הכמויות ולאופן מדידת הכמויות, 

, לתכולת המחירים או לכול עניין אחר הקשור למחירים שנקבעו לעבודות הנוספות
 בעבודות.

 
המפקח רשאי לדרוש הרחקה מידית של עובד או קבלן משנה אשר לדעתו אינם  .7

 לעבודה. מתאימים
 

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב  .8
 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 שבסעיף  .1
 במפרט הכללי. 0048

 

כל מי  שיועסק  בשטח  הקבלן יבצע את העבודות בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם .2
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 והמבנים בלפני ביצוע כל חפירה ו/או פעולה אחרת שיכולה לפגוע  .3

כל הגורמים כגון: משבונו חל , על הקבלן לתאם ולקבל אישור ופיקוח עהקיימים

 קורות והמחלקותמהמפקח, משטרת ישראל, כיבוי אש, חב' בזק, חברת חשמל, חברת 
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כל פעולה שתידרש לבצע על מנת להגן על התשתיות  רלוונטיות של עירית אשקלון.ה

 ו/או על המערכות הקיימות על פי הנחיות המפקח, תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
 

לתאם ולקבל אישור הפיקוח לפני ביצוע כל חפירה ו/או כל  פעולה אחרת על הקבלן  .4
שעלולה לפגוע בתשתיות ובמערכות  הקיימות. כל פעולה שתידרש לבצע על מנת להגן 
על התשתיות ו/או על המערכות הקיימות על פי הנחיות המפקח, תבוצע על ידי הקבלן 

 ועל חשבונו. 
 
מות יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. אי סימון  .   כל נזק שייגרם לתשתיות הקיי5

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

אותה העבודה יימצא  הקבלן לא יחל בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע
 באתר, בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח.

 
 מדידות וסימון:.  900.1

ל המדידות והסימונים שיש לערוך לצורך ביצוע העבודה, תעשינה על ידי הקבלן ועל כ .1
 לפי דרישת המפקח על ידי מודד מוסמך.ושבונו, ח

 

 הקבלן יעסיק כל תקופת הביצוע מודד מוסמך באתר. .2

 

כמוצא לקביעת הגבהים ולסימון הכבישים ויתר חלקי העבודה תשמשנה נקודות הקבע  .3
 שימסרו לקבלן על ידי המפקח.

 

חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע  .4
במשך כל זמן העבודה. באם יידרש ו/או עפ"י הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו 

 נוספות. נקודות אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח. נקודות קבע

 
והמסומנים בתכניות. כל ערעור על הגבהים  הקימיםעל הקבלן לבדוק  את הגבהים  .5

מיום קבלת צו התחלת עבודה.  לאחר מועד זה,  לא  ימיםאלה יוגש לא יאוחר משבוע 

 יוכרו לקבלן טענות, תביעות  ו/או דרישות מכל מין וסוג בכל הקשור לגבהיי הקרקע 
 .הקימים

 
בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על   .6

לי עזר )כגון: סרגלים הקבלן להחזיק במקום בקביעות מודדים עם מכשירי מדידה וכ
מעץ מהוקצע, פלסי מים וכיו"ב( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע 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
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במידה ומכל סיבה שהיא מדידות וסימונים יעשו על ידי אחרים, הקבלן ישלם את מלוא  .8

ההוצאות ישירות למבצע המדידות. המפקח רשאי לחייב את חשבונו של הקבלן בכל 
 .בגין מדידות באתר העבודה וסימון חברהתשלום והוצאות שיהיו ל

גבולות המגרשים על פי מען הסר ספק, על הקבלן לסמן את צירי הכבישים ואת ל .9
 לחדש את הסימונים ככל שיידרש על ידי המפקח בכל מהלך ביצוע העבודות.ו הת.ב.ע.

 
 

 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 כגון 

בשטח מתקנים  קימים חברת בזק, חברת מקורות, חברת חשמל וכיו"ב, אם והיכן 

 כאלה.
 
עירוני בנוי, ולכן על הקבלן לקחת בחשבון  שבקרבת   .    העבודות השונות תבוצענה בשטח2

מתקנים שונים עיליים ותת קרקעיים כגון: צנרת מים,  קימים האתר וכן בתוך האתר 
ביוב, קווי תיעול, מעבירי מים, קוים וכבלים של מערכות טלפון וחשמל, עצים ומבנים 

 ו/או בבנייה.קיימים 
 
ו העבודה בקרבתם יעשו ע"י הקבלן בכפיפות מלאה קרקעיים ו/א-.    גילוי המתקנים התת3

לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי, להוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר 
 ועל חשבונו.

 

הקבלן. לא ישולם  כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של.   4
הנדרשים להבטחת שלמות בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות ועבור נקיטת האמצעים 

קרקעיים והעיליים )לרבות חפירה בידיים(. ההוצאות עבור כל אלה -המתקנים התת
 תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

 :בשלבי ביצועמים תנועה על פני כבישים קי  00.21

לצורך העברת עפר, חומרי מילוי, חומרים אחרים ולצורך כל מטרה אחרת, תבוצע התנועה 

אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם לכבישים 
ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידיד תנועת כל רכב עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל  קיימים

 ה של המפקח.חשבונו, לשביעות רצונו המלא

 סילוק עודפי פסולת:.   200.2

.    פסולת מוגדרת כדלקמן: עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן, פסולת 1
הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח, כל עפר ו/או חומר שהובא 

 לאתר ונפסל על ידי המפקח, כל חומר זר או פסולת אחרת. 

ע"י  הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה אך ורק לאתר  כל הפסולת הנ"ל תסולק .2
 שפיכת פסולת מורשה על פי כל דין. 

 

המקום המאושר אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות  .3
להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, תשלומי אגרות ורישיונות ככול שיידרשו, כל אלו 
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יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו עם כל רשות רלוונטית ובאישור 

אם כן דרש המפקח במפורש המפקח. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא 
ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.  מסוימים כי חלקים 

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הנו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם 
 הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו.

 
יבתה אתר שפיכת פסולת תשומת לב מופנית לקבלן שייתכן ואין באשקלון ובסב .4

מורשה וייתכן שהקבלן יידרש לסלק את הפסולת לאתר פסולת מורשה המרוחק מאתר 
העבודה בעשרות קילומטרים. מחובתו של הקבלן להיערך למצב זה בעוד מועד הן 
מבחינת סדרי הסילוק והן מבחינת עלות הפינוי ולקחת נתונים אלו במסגרת תמחור 

 העבודות והצעתו הכספית.

 

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה בין אם  .5
הדבר נדרש במפורט באותם סעיפים ובין אם לא ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. 

 במפרט הכללי. 51017הכל כמפורט בסעיף 
 

למזמין קיימת הזכות לדרוש מהקבלן להעביר עודפי חפירה איכותיים שלא יידרשו  .6
שימוש בפרויקט לאתרים אחרים בתחומי העיר אשקלון . העברת החומר תבוצע על ל

 ידי הקבלן ועל חשבונו.

 
 :ימוש בחלקים מהמבנה לפני השלמתוש.   300.2

מפקח הל הקבלן לאפשר שימוש תפעולי בקטעי דרך שהושלמו )או שטרם הושלמו, אולם ע
סידורים המצאם ראויים לשימוש ללא גרימת נזק( תוך כדי תקופת הביצוע, ויעשה את כל 
ל שהוא ולא כשידרשו כדי לאפשר השימוש הנ"ל. האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום 

 ישמש עילה לכל תביעה שהיא מצידו.
    

 

 סידור השטח בגמר העבודה:.   400.2

ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת  בגמר העבודות ולפני קבלתן על .1
 אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן  .2
 ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר.

 
י המפקח "ואישורה עחשבון סופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת עבודה בשטח  .3

 קבלת העבודה. מועדוהמתכנן. תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי 

 
במקרה שיתגלו חילוקי דעות בין הקבלנים השונים המבצעים עבודות במקביל, לגבי  .4

מי אחראי על סילוק פסולת זאת או אחרת, המפקח יהיה הפוסק האחרון. הוא יהיה 
ת האתר באמצעים אחרים, ולחייב את חשבונות זכאי לפנות את הפסולת ולנקות א

 הקבלנים בהתאם לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 :מקורות אספקה וקבלני משנה אישור.   500.2
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ל הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב של המפקח לכל המפעלים, הספקים קבלני המשנה ע
חומרים השונים לאביזרים ולפרטי הציוד בהם יעשה שימוש במסגרת לאספקה הומקורות 
ישור זה על הקבלן להמציא את המסמכים ותעודות הבדיקה אשם קבלת להעבודה. 

מוצר הנדון והתאמתו למפרט. מודגש בזאת כי אישור זה הל תכונות עהמתאימות שיעידו 
 וצר באתר. ינתן רק לאחר בדיקת המיהאישור הסופי והינו על תנאי בלבד 

 

 :ותדוגמא אישור.   600.2

לספק לצורך ביצוע  עליוש והפריטים החומריםיספק על חשבונו, דוגמאות של כל  הקבלן
מוקדם של המתכנן והמפקח, וזה לפני ביצוע העבודות  רלאישו צגוהעבודות. הדוגמאות יו

עיכוב בביצוע הפרויקט שיחול כתוצאה  כלמיום קבלת צו תחילת העבודה.  חודשותוך 
 .הקבלן לע יחול, אשר לא הוגשו בזמן תמעיכוב באישור דוגמאו

 

 עות עבודה ועבודות בשעות חריגות ש 700.2
 

עות(. הקבלן לא        ש 6עות לפחות בכל יום עבודה )ביום שישי  ש 8עבודות תבוצענה במשך  ה
 היה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של י 
ועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע כדי למלא את הוראות קיום לוח פ
ביצוע לחוזה זה, או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, המזמין, הרשות הועדי מ

חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל רשות תחומה הוא פועל, בהמוניציפאלית אשר 
עיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל סוסמכת אחרת. אין מ

 בודותיו בשעות חריגות. עתשלום בגין ביצוע 
 
 
 כניות למכרז ותכניות לביצוע ת 800.2
 

תכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז בלבד", של חלק מהעבודות. לפני ה
ביצוע יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים ה
יחס לתכניות "למכרז בלבד". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות בהשלמות ו

 לך העבודה לפי צורך. הוצגו במכרז גם במהשמאלה 
מו כן תתווספנה תוכניות לרחובות הנוספים שבדעת החברה לבצע. לקבלן לא תהיה זכות כ
דרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים ל
 לה. א

 
 נאים מיוחדים ת 29.00
 

 שומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: ת 
 

ואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא ר .א 
 וכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים. ת

 
ל הקבלן לקבל אישור והסכמה מראש ובכתב מהמפקח, מהרשות המקומית ע . ב 

 החברה ו/או מבעלי הקרקע עבור השטח שישמש לו להתארגנות ותחום העבודה. מ
 קבלן לא יחרוג מגבולות השטח שיוקצה לו למטרה זו. ה  

   
דרכי גישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירוניות ובהתאם  -רכי גישה ד .ב

נועה תכללי התנועה ותקנות התעבורה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות ל
תנועה הרגילה, לשיוטלו עליו מצד הרשויות. בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה 

קיימת אל תחום האתר היכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות מחוץ למערכת הדרכים 
שולם בנפרד. על הקבלן לשמור תובתוך האתר לצורך פעילותו. הכשרה זו לא תימדד ולא 

עבודה, ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ, העל ניקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר 
 התאם להוראות המפקח. באו פסולת שיהיו על הדרכים והכבישים, הכול 
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דרכי גישה בתוך האתר או כל הסדרת השטח לצורכי ביצוע עבודות יהיו על ידי ועל חשבון  .ג
 הקבלן.

 
תמורה עבור התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בחלקים וברצועות עבור הקשיים ה

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 

ל, וכן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם, כל הנ"ל בנוסף על התעבורה ומשטרת ישרא
לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם 
 הכללי ובמפרטים הכללים, בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה וכדומה. 

 
 יקון ליקויים ת 30.00
 

יקון קטעי עבודה לקויים יבוצע תוך שבוע מקבלת ההתראה, ובהתאם לנהלים המוגדרים ת
מפרט המיוחד ובמפרט הכללי. לא יאושר מעבר לשלב עבודה חדש לפני השלמת כל ב
 תיקונים הדרושים בשלב קודם לשביעות רצון המפקח. ה 

 
 יכויים בגין עבודה לקויה נ 100.3
 

במפרט   הייןלו על הקבלן בהתאם למוגדר בסעיפים המתאיכויים בגין עבודה לקויה יוטנ
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 
 התאם לדרישות המפרט הניכוי אינו משחרר את הקבלן מבדק ותיקונים לאחר השלמת ב 
 עבודה. ה 
וינו צמפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט אשר לגביהן לא ה

 ניכויים במסמכי החוזה 
 

בכל מקרה שעל פי דרישות סעיפי המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל הפעולות  
 פי שיקולו הבלעדי: -הכרוכות בכך ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים אלו רשאי המפקח על

 
לוותר על פרוק הקטע הלקוי, תוך דרישה לתקנו בהתאם לשיטה שתוגדר ע"י המפקח,  .1 

טית נוספת מעל השכבה הלקויה( כאשר כל ההוצאות הכרוכות )כגון: סלילת שכבה אספל
 בביצוע ובהתאמת התכנון יהיו על חשבון הקבלן. 

 
 ממחיר החוזה של הסעיף הנדון.   75%י לוותר על פירוק הקטע תוך ניכו .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 
העבודות. בדיקת הכמויות וחישובן המדויק תעשה על ידי הקבלן המציע 
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.-ו איחוסרים ו/א
 

מחירי היחידה הרשומים  בכתב הכמויות נקבעו על ידי בא כוח המזמין  על  .2
מנת  לחשב את  האומדן  לביצוע העבודות המהווה את המסגרת התקציבית 
של המזמין.  על הקבלן בלבד מוטלת החובה והאחריות לבדוק את מחירי 

ות עליהם יכול לבסס את הצעתו העבודות, החומרים  והמלאכות השונ
 ולפיהם הוא יוכל לבצע את העבודות.
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המחירים הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל הפריטים  .3
והמלאכות שצוינו באופני המדידה הרשומים בפרקים השונים של המפרט 
המיוחד. תחולת המחירים מתייחסת לאופני המדידה הנ"ל. באחריותו 

 המתאימיםבלן לבדוק את תחולת המחירים ואופני המדידה ומחובתו של הק
 לו בהתקשרותו עם הספקים ועם קבלני המשנה שלו לצורך ביצוע העבודות.

 
 הפריטים את היתר בין, כוללים הכמויות בכתב הרשומים המחירים .4

 :להלן המפורטות והמלאכות
 

בעבודה כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים  .9.1
 כללים בה( והפחת שלהם. נ ושאינם

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם, לרבות עבודות הלוואי  .9.2
והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלו אינן נמדדות 

 בפריטים נפרדים. 

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות  .9.3
 כו' הרכבתם ופירוקם.ו

ריהוט וכד' עד \ורהתאעמודי \ציוד\אביזרים להתקנת הנדרשות העבודות כל .9.4
 .והמזמין המפקח המתכננים"י ע וקבלהלגמר מושלם 

הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם   .9.5
 הובלת עובדים לאתר וממנו. וכן ופריקתן 

וכו' ושמירתן וכן  החומרים, הכלים, המכונות,אחסנת החומרים רכישת .9.6
 שבוצעו. שמירת העבודות 

 המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכו' למעט מס ערך מוסף.  .9.7

 הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו .9.8
 מוקדמות והמקריות. ה

 ייבים אותן. ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי ההסכם מח .9.9

 רווחי הקבלן.  .9.10

 תיאום עם כל הגורמים.  .9.11

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, וכן אמצעי  .9.12
 שמירת הבטיחות והגהות. לזהירות 

 גדרות ומדרגות זמניים לפי שלבי הביצוע.  .9.13

 מחסנים, מבנה למפקח וכו'.  -מבני עזר  .9.14

 מון, פירוק וחידוש הסימון.מדידות, סי .9.15

 סידור ניקוז ארעי ודרכים זמניות.  .9.16

סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים  .9.17
 במקומם. 

 תום לפני שהושלמו המבנה חלקי של אחזקה לצרכי הדרושה העבודה כל .9.18
 .הביצוע תקופת תוך להם שייגרם נזק כל ותיקון, התקין במצב, הביצוע תקופת
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  על סכום האומדן הרשום בכתב הכמויות ההצעת הקבלן תהיה מתן הנח .5
)אחידה ושווה לכל הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות( ותבוא לידי ביטוי 
במחירי היחידה השונים באותו פרק. ההנחה/התוספת באחוזים 

סך הסכום הסופי שיתקבל   .תופחת/תיוסף בהתאמה מסכום האומדן
יהווה את  בש"ח לכל כתב הכמויות לאחר חישוב ההנחה או התוספת

 "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

עבודה בהסכם לביצוע  2לעיל או בסעיף  00.01במפרט )כהגדרתו בסעיף 
קבלנית(  ובין היתר, בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות וביתר מסמכי  

 החוזה.
 
העבודות  הנוספות תוכרנה אך ורק אם נרשמו ביומן העבודה וביצוען אושר  .2

 מראש ובכתב על ידי המפקח.
 

הכמויות של העבודות הנוספות  תהיינה למדידה על פי אופני המדידה  
הרשומים במפרט המיוחד ועל פי מחירי היחידה הרשומים בכתב 

לפי מנגנון הכמויות. בהעדר סעיף מתאים בכתב הכמויות, המחיר יקבע 
 2 מס' מסמך –שבהסכם לביצוע עבודות קבלניות  26שנקבע בסעיף 
 בחוברת המכרז.

יום מיום שהקבלן  60כי עבודה נוספת שנתבעה ע"י הקבלן לאחר מודגש  .3
נחשף לה ו/או שניתנה הנחייה לביצועה ע"י המפקח ולא הוגש  בגינה 

 ניתוח מחיר, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

, המחיר יקבע לפי ניתוח מחיר מנומק במחירוניםבהעדר סעיף מתאים  .4
, ניתוח המחיר %6 עד בתוספת רווח קבלן ראשי של שיוכן על ידי הקבלן

יהי הפוסק האחרון לגבי אישור המחיר  נהלהמ. יאושר על ידי המפקח
 לעבודה הנוספת.

 
יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה עבודה  נהלהמ .5

של  הכמויות בכתב השונים היחידה ינוספת או עבודה הכלולה במחיר
 החוזה. 

 
 :עבודות שינויים   00.34

 
עבודות שינויים תחשבנה אותן עבודות המשנות את הסטנדרטים שנקבעו   .1

בתוכניות  ושאושרו לביצוע על ידי המפקח מראש ובכתב. לדוגמה אם 
במקום פריט כלשהו המופיע בכל מסמכי החוזה כעשוי פלדה ומסיבה 
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ינוי" כלשהי המפקח מורה על ביצועו בחומר פלב"מ, הדבר יהווה "עבודת ש
 להלן.  5שתשולם על פי המפורט בסעיף 

 
במסגרת עבודות שינויים, יהיה ניתן לצמצם את היקף ביצוע העבודות על  .2

-ידי ביטול סעיף מסעיפי כתב הכמויות בשלמותו,  או על ידי  ביטול  תת
 פרק ו/או פרק שלם בכתב הכמויות בשלמותו. 

  
מסוימת הנה עבודת יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה  נהלהמ .7

של  הכמויות בכתב השונים היחידה ישינויים או עבודה הכלולה במחיר
 . החוזה

 
או יעודכנו או  , המחירים הנקובים בכתב הכמויות לא ישתנולקבלן ידוע .8

בשיעור כל  כמויות /הקטנתכתוצאה מהגדלת יתווספו תוספות כל שהם,
 .שהוא

 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד 
 
 
 

 ריצופים ומדרגות – 1.40תת פרק 

כולל הספקה,  30 -ראש קצה אי תנועה מבטון בשל או יציקה באתר הספקה והנחה  40.1.570

התשלום כיפוף וסידור הזיון, הספקה ופריסה של יריעות פוליאתילן מתחת לבטון. 

 ."יחידה"לפי 

ינוי האבן , כ19מטר לפי ת"י  1/4באורך הספקה והנחה של אבני שפה רגילות מבטון  40.1.610

ס"מ ובגובה בין  28רוחב של ב 20 -ס"מ על יסוד מבטון ב 17x25במידות  1.4.1.1-3

ס"מ. האבנים יונחו בקשתות  10x10משענת מבטון במידות עם ו ס"מ 26לבין  20

 כמסומן בתכניות. התשלום לפי האורך במטר.

, כינוי האבן 19ת"י מטר לפי  1/2באורך הספקה והנחה של אבני שפה רגילות מבטון  40.1.620

ס"מ ובגובה בין  28רוחב של ב 20 -ס"מ על יסוד מבטון ב 17x25במידות  1.4.1.1-3

ס"מ. האבנים יונחו בקשתות  10x10ומשענת מבטון במידות  ס"מ 28לבין  20

 כמסומן בתכניות. התשלום לפי האורך במטר.

במידות  1.4.1.1-3, כינוי האבן 19הספקה והנחה של אבני שפה רגילות מבטון לפי ת"י  40.1.640

17x25 10במידות  20-ס"מ על יסוד מבטון בx28  ס"מ ומשענת מבטון במידות

10x10  ס"מ. האבנים יונחו בקווים ישרים ובקשתות כמסומן בתכניות תוך שימוש
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ללא תוספת מחיר כלשהיא.  באבנים טרומיות באורך מטר, חצי מטר ורבע מטר,

 התשלום לפי האורך במטר.

במידות  1.4.1.2, כינוי האבן 19הספקה והנחה של אבני שפה משופעות מבטון לפי ת"י  40.1.650

23/13 X 23 34במידות  20 -ס"מ על יסוד בטון ב X 10  ס"מ ומשענת מבטון במידות

10 X 10 מן בתכניות תוך שימוש ס"מ. האבנים יונחו בקווים ישרים ובקשתות כמסו

באבנים טרומיות באורך מטר, חצי מטר ורבע מטר, ללא תוספת מחיר כלשהיא. 

 התשלום לפי האורך במטר.

, כינוי 19מטר לפי ת"י  1/4באורך הספקה והנחה של אבני שפה משופעות מבטון  40.1.660

ס"מ  X 10 34במידות  20 -ס"מ על יסוד בטון ב X 23 23/13במידות  1.4.1.2האבן 

ס"מ. האבנים יונחו בקשתות כמסומן בתכניות.  X 10 10ומשענת מבטון במידות 

 התשלום לפי האורך במטר.

, כינוי 19מטר לפי ת"י  1/2באורך הספקה והנחה של אבני שפה משופעות מבטון  40.1.670

ס"מ  X 10 34במידות  20 -ס"מ על יסוד בטון ב X 23 23/13במידות  1.4.1.2האבן 

ס"מ. האבנים יונחו בקשתות כמסומן בתכניות.  X 10 10ת מבטון במידות ומשענ

 התשלום לפי האורך במטר.

כינוי האבן  19הספקה והנחה של אבני שפה מונמכות למעברי חציה מבטון לפי ת"י  40.1.680

ומשענת  ס"מ 33X  10במידות  20 -ס"מ על יסוד בטון ב X 23 X 50 15במידות  1.4.1.4

 ס"מ. התשלום לפי האורך במטר. X 10 10מבטון במידות 

 19מונמכות למעברי חציה מבטון לפי ת"י  ללא פאזה הספקה והנחה של אבני שפה 40.1.681

  33Xבמידות  20 -ס"מ על יסוד בטון ב X 23 X 50 15במידות  1.4.1.4כינוי האבן 

 לפי האורך במטר. ס"מ. התשלום X 10 10ס"מ ומשענת מבטון במידות  10

 X 100 17במידות  19מבטון לפי ת"י  נכיםמונמכות ל הספקה והנחה של אבני שפה 0.1.690

X 17 27במידות  20 -ס"מ על יסוד בטון בX  10  10ס"מ ומשענת מבטון במידות X 

 ס"מ. התשלום לפי האורך במטר. 10

, כינוי האבן  19ת"י  הספקה והנחה של אבני שפה טרומיות גנניות מבטון לפי 40.1.700

ס"מ  10x20במידות  20-ס"מ על יסוד מבטון ב x 20 10במידות  1.4.1.3-1

 ס"מ. התשלום לפי האורך במטר. x 10 10ומשענת מבטון במידות 

 202.5.1, כינוי האבן 19טרומיות מבטון לפי ת"י  תעלההספקה והנחה של אבני  40.1.760

ס"מ ומשענת מבטון  10x32במידות  20-ס"מ על יסוד מבטון ב x 30 10במידות 

 ס"מ. התשלום לפי האורך במטר. x 10 10במידות 
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-, על יסוד מבטון ב19מבטון לפי ת"י  לתחנת אוטובוסהספקה והנחה של אבני שפה  40.1.770

ס"מ. התשלום לפי האורך  10x10ס"מ ומשענת מבטון במידות  10x28במידות  20

 במטר.
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 עבודות הכנה ופירוק - 51.1פרק 

 במפרט הכללי. 51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  51.1.000

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח כולל ביצוע של   .1

חפירות גישוש ככל שנדרש לצורך ביצוע העבודה ללא פגיעות במערכות קיימות, 

אם היו ידועים למזמין ובין אם לאו. כל  אפילו אם אינם מסומנים בתכניות בין

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.

ש חוזר והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פירוק "זהיר" פירושו לצורך שימו 

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 מחלקת המשק של העירייה 

אישור קבלה כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל  תמורת

המחסן. כל החומרים המפורקים יועברו למחסני המשק של העירייה כאשר הם 

מסודרים וקשורים על גבי משטחים. הקבלן יקבל ממנהל המחסן אישור על מסירת 

ן יודיע החומר והשלמת סידורו במחסן כנדרש וימסור את האישור למפקח. הקבל

 על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני 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 עבודות  

קרקעיים, פירוק מסעות, -ירוק מבנים, פירוק מתקנים תתפירוקים שונות כגון פ

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 וישולמו על יד 

ת אלה כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים. כמו כן, אגרות הטמנת עלויו

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  

ה כך, ישולם לקבלן לפי כמויות שייקבעו ויירשמו ביומן העבודה. אם הדבר לא ייעש

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 מחירן )הספקה, התקנה כולל 

 טה ופירוק בסוף העבודה( כלול במחירי העבודה כולה. יתדות ובד יו
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ס"מ לפחות כולל עקירת כל סוג של צמחיה לרבות  30חישוף השטח לעומק של  51.1.011

של המפרט הכללי, ניקוי  51.03.01שיחים מסוג וגודל כלשהוא, כמפורט בסעיף 

גריסת החומר  ח, עירום החומר, עיבודו לצורך התאמה למילוי לרבותהשט

מילוי בשכבות התחתונות בשטחי באמצעות מגרסה ושימוש בחומר הגרוס לצרכי 

 .שצ"פים ו/או בהמשך דרך רבין

 ייעשה כדלקמן: חישוף בתחום רצועת זכות הדרך של כבישים

ייעשה לכל רוחב רצועת החישוף )הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה(  .א

ס"מ  30הכבישים המתוכננים לעומק מינימלי של  אורך תוואיכל 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

ת נקייה משורשים ומחומר צורך להעמיק את החישוף עד לקבלת קרקע טבעי

 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 

יש את הצעתו בהתאם. ומגודלם, הקשיים והמגבלות הכרוכים בביצוע העבודה ולהג

בפועל  נחשףהתשלום עבור עבודה זאת יהיה אחיד עבור כל השטחים לפי השטח ה

ויחידת התשלום מ"ר. המחיר שינקוב הקבלן יהיה כולל וסופי ולא ניתן לשינוי מכל 

סיבה שהיא ויכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה גם אם לא הוזכרו 

 לעיל.

אפיון קרקע טבעית לפני העיבוד לאורך כבישים )לא בתחום בדיקות ה 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 

וי, הבורות יחפרו מ״א לאורך תוואי הכביש. בקטעי מיל 100במרווחים שלא יעלו על 

במפלס תחתית חישוף ואילו בקטעי חפירה, הבורות ייחפרו במפלס תחתית מבנה 

קח פמיסעה מתוכנן. ביצוע הבורות כולל ביצוע בדיקות מעבדה יהיה באחריות המ

 באתר ובליווי מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות.

 בכל בור תבוצענה בדיקות האפיון כמוצג בטבלה הבאה: 

 ית לפני העיבודעבדיקות אפיון קרקע טב

 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׳ 
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 מטרת הבדיקה הערות סוג הבדיקה

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול הפלסטיות 

 ואינדקס הפלסטיות

נחוצות לשם מיון בדיקות 

 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 ויועברו 

לבדיקתו של יועץ המבנה. ניתוח תוצאות הבדיקות יאפשר קביעת תחום 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  פסולת המפונהעבור כל העבודה זאת יהיה אחיד 

יהיה לפי הנפח שייקבע כהפרש בין  התשלום .השפיכה שעליו לשלם באתר השפיכה

. המחיר שינקוב הקבלן יהיה כולל וסופי קמ" מדידה לפני תחילת הפינוי ובסיומו

ודה ולא ניתן לשינוי מכל סיבה שהיא ויכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העב

 גם אם לא הוזכרו לעיל.

הדברה בריסוס קוטל עשבים ומונע נביטה. הביצוע בפועל ייעשה ע"י קבלן המורשה  51.1.100

 2.5"ברומסיל" ) 80%לעבודה זו מטעם משרד החקלאות בחומר "הייוור" המכיל 

מ"ק מים/דונם. המחיר כולל את כל החומרים,  100-80ק"ג/דונם( עם השקייה של 

 41.02.04.04עד  41.02.04.00העבודות וסדרי העבודה, כמפורט בסעיפים המים וכל 

 של המפרט הכללי. התשלום לפי השטח במ"ר. 41.02.05וחיטוי קרקע כמפורט בסעיף 

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק  51.1.110

האספלטיות. החומר המפורק של כביש ו/או מדרכה מאספלט לכל עובי השכבות 

לעיל. העבודה כוללת את ניסור  51.1.000יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף 

האספלט בגבולות הפירוק, פירוק השכבות האספלטיות )ללא התייחסות לעוביין( 

וסילוק הפסולת. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר והמחיר כולל את כל 

 האמור לעיל.

 

המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק במקומות  51.1.120

של כביש ו/או מדרכה מאספלט קיימים לכל עובי השכבות. החומר המפורק יסולק 

מאתר העבודה. העבודה כוללת את ניסור האספלט בגבולות הפירוק, פירוק שכבות 

ם תהיה לפי השטח הכביש )ללא התייחסות לעוביין( וסילוק הפסולת. המדידה לתשלו

 במ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל.
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במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק  51.1.130

אבני שפה קיימות או חגורות בטון מכל סוג שהוא כולל פירוק היסודות כמפורט 

בודה והבורות במפרט הכללי. החומר המפורק יסולק מאתר הע של 51.03.04בסעיף 

שנוצרו מפירוק אבני שפה ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה. המדידה 

 לעבודה זו תהיה לפי האורך במטר והתשלום יכלול את כל האמור לעיל.

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק  51.1.150

רוק  האבנים, סידור האבנים שפורקו, העבודה כוללת את פישל מדרכה מרוצפת. 

יישור השטח, הספקה של מצע סוג א' וחול לפי הצורך, הספקה של אבנים משתלבות 

מן הסוג של האבנים שפורקו במקום האבנים שנשברו או ניזוקו וריצוף מחדש עם 

לעיל. המדידה  51.1.000יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף  סילוק הפסולת

 השטח במ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל.לתשלום תהיה לפי 

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק  51.1.170

כולל פירוק או שני עמודים "זהיר" של תמרורים או שלטים המותקנים על עמוד אחד 

כה היסוד, העברת החומר מאתר העבודה למחסני העירייה או סילוקו למקום שפי

מאושר ע"י הרשות המקומית ומילוי הבורות שנוצרו בחומר מילוי שיהודק בבקרה 

 .של תמרור או שלט מלאה. התשלום לפי "יחידה"

 

על פי המסומן בתכניות ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה, הגבהה או  51.1.220

הנמכה, של פני מכסים שונים עד לרומים המתוכננים. לתשומת לב הקבלן גובה 

ס"מ. )גובה הצווארון מוגדר כהפרש  40 -הצווארון בשוחה המותאמת לא יהיה גדול מ

ה(. בהתאמת גובה לשוחות מים לא הגובה בין פני המכסה לבין גובה החוליה העליונ

ס"מ מפני השטח  20 -יבוצע צווארון. גובה פני התקרה בכל מקרה, יהיה נמוך ב

המתוכננים )אספלט או ריצוף(. בכל מקרה שניתן להשתמש באלמנטים טרומיים, 

 יחויב הקבלן להשתמש בהם. ביצוע כל העבודות יתואם עם המפקח.

 רים וההנחיות המפורטים להלן:עבודות ההתאמה יבוצעו על פי המק 

הנמכת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה הקיימים,  .א

 שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.

הנמכת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת  .ב

 טרומית.התקרה ודופן השוחה, הספקה והנחת תקרה חדשה 

הגבהת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה הקיימים,  .ג

 ס"מ(, הנחת התקרה שפורקה. 33הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מינימלי של 

הגבהת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת הבטון  .ד

פלדת הזיון במידה וקיימת, הגבהת התא ע"י  בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על

יציקה תוך כדי חיבור מוטות הזיון החדשים אל הישנים, הספקה והנחת תקרה 

 טרומית.
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הנמכת שוחה טרומית מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  .ה

 הקיימים, שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.

חיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, שבירת הנמכת שוחה יצוקה מרובעת: המ .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

ה ס"מ(, הנחת התקר 33הקיימים, הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מינימלי של 

 שפורקה.

הגבהת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיימת, שבירת  .ח

הבטון בתקרה והדופן תוך כדי שמירה על פלדת הזיון הקיימת, יציקת דופן ותקרה 

מ'. מעל גובה זה תכלול העבודה הספקה  1.7חדשים בהשלמה לגובה שוחה נטו של 

 2.75)במקרה של הגבהה בחוליות לגובה מעל מ'  1.0והנחת חוליות טרומיות בקוטר 

מ'(. בכל המקרים הנ"ל על הקבלן לפרק פירוק "זהיר" את המכסה הקיים ולהעבירו 

למחסני העירייה. על הקבלן להמציא למפקח אישור של מחסנאי העירייה על קבלת 

 המכסים.

קשר התשלום בגין ביצוע ההתאמה הינו קומפלט לפי "יחידה" על פי המתואר ללא  

 למידת ההגבהה או ההנמכה ולקוטר השוחה.

 התשלום עבור המכסים יהיה בנפרד, על פי הסעיפים הרלוונטיים. 

 

יהיה בעל  CLSM -בתעלות, בחללים וכיו"ב. ה CLSMיציקה שכבה של בטון מסוג  51.1.405
PSI 135 (MPA 1.0 )( ובעל חוזק מכסימלי של MPA 0.7) PSI 90חוזק מינימלי של 

לנטי למצעים מהודקים(. וויווימים מהיציקה )חוזק אק 28לאחר  C39 ASTMלפי 
תערובת בעלת סומך אשר תבטיח זרימה בעת ביצוע  CLSM -תכן התערובת של ה

הטרי   CLSM -היציקה ואשר לא תחייב אמצעים ידניים להזזת התערובת למקומה. ה
ן שירוע. הקוטר לא מ"מ לפחות. לחילופין בדיקה בשולח 180יהיה בדרגת סומך של 

מהצפיפות המכסימלית  98%ס"מ. הצפיפות המתקבלת תהיה לפחות  21 -יפחת מ
(MOD.AASHTOהתשלום יהיה לפי מ"ק .)  מילויCLSM. 

 

לעומק  קרצוף שטחי אספלט קיימים לעומקים לפי התכניות וכתב הכמויות. הקרצוף 51.1.520

ע"י המפקח מראש וכמפורט ייעשה במכשירים מתאימים המאושרים ס"מ  2של עד 

של המפרט הכללי. העבודה לפי סעיף זה כוללת גם טיאטוא של שטחי  51.60.04בסעיף 

אספלט קיימים לאחר ביצוע קרצוף כהכנה לקבלת ריבוד עם סילוק הפסולת מאתר 

לעיל. הקבלן אחראי לשמירה על נקיון פני האספלט  51.1.0000העבודה כאמור בסעיף 

ע הריבוד. לא תשולם תוספת כלשהיא על טיאטוא נוסף אם נדרש המקורצף עד לביצו

ע"י המפקח לפני הריבוד. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר והמחיר כולל את 

 כל האמור לעיל.
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 עבודות עפר - 51.2פרק 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע  51.2.000

קרקעיים בין אם סומנו -אפשרות להימצאותם של קוים תתוהאתר כפי שהם, כולל 

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 

יחולו  בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים,

 כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. 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 למפלסים 

הנדרשים לצורך ביצוע התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפירה באזורים 

ם. במסגרת העבודות בפרק אלו תיעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיי

כניסות זמניות להולכי רגל ולרכב ממצע סוג  –ללא תשלום נוסף  –זה יבצע הקבלן 

א' או משטחים זמניים מחומרים אחרים לרבות אחזקתם במצב תקין במשך כל 

מהמך העבודה וסילוקם בתום העבודה כולל כל עבודות העפר הדרושות, במפלסים 

 ובשיפועים לפי הוראת המפקח.

בכתב הכמויות פרט לאמור לעיל. הכמות  51.2הכל כמפורט בתת פרק  –עבודות עפר 

תחושב בהתאם להפרש בין המדידה שנעשתה טרם עבודות העפר ובין המפלס 

 החלטת המזמין והמפקח:המפורט להלן ולהמתוכנן לגובה השתית עפ"י 

תימסר לקבלן מפת מצב קיים שבוצעה בתקופה האחרונה ע"י מודד מטעם  (1

 מודד מטעם הקבלן.הקבלן והמזמין שתיבדק ותיחתם ע"י 

במפרט הכללי כולל העברת העפר  51.04החפירה/חציבה תבוצע כמפורט בפרק  51.2.070

מחיר החפירה/חציבה כולל פירוק לכל עובי המבנה של  לשטחי מילוי באתר.

בכל סוג קרקע  /חציבה. המחיר מתייחס לביצוע החפירהמסוגים שוניםמשטחים 

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( 

ודת ידיים )ליד ובכל כלי שהוא כפי שדרכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעב

המחיר כולל את המיון וההפרדה של החומר כמפורט  קרקעיים וכו'(.-מתקנים תת

 להלן:

 חומר מילוי עליון בסוללות כביש

חומר מילוי עליון מיועד לשימוש בסוללות מילוי ממפלס תחתית שכבת מצע סוג א' 

כמפורט ס"מ מפני מפלס זה. החומר יעמוד בדרישות האיכות  200ועד מפלס מינוס 

 בטבלה הבאה:

 דרישות איכות לחומר מילוי עליון בסוללות
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 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 

 40מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של 

 ליבראות.

המת"ק ייקבע על פי דרגת הידוק מינימלית 

ותחום רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין 

, מהדורה 51.04.14, סעיף 51משרדי, פרק 

  2014מרץ 

  7%מינימום 

בתחום רטיבות 

ללא  4%עיבוד של 

 סכנת הידוק יתר

 

 

 1.0%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי

 זווית חיכוך פנימי

נקבעת בבדיקת גזירה ישירה מנוקזת הזווית 

 30/30לאחר קונסולידציה בתא גדול במידות 

 ס"מ

 מעלות 34מינימום 

 

 חומר מילוי תחתון בסוללות כביש  

חומר מילוי תחתון מיועד לשימוש בסוללות מילוי מממפלס תחתית מילוי עליון ועד 

האיכות כמפורט מפלס פני השתית המעובדת לאחר חישוף. החומר יעמוד בדרישות 

 בטבלה הבאה:

 דרישות איכות לחומר מילוי תחתון בסוללות

 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 

 ליבראות 40מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של 

המת"ק ייקבע על פי דרגת הידוק מינימלית ותחום 

רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק 

  2014, מהדורה מרץ 51.04.14, סעיף 51

בתחום  7%מינימום 

 רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 1%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי 
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 דרישת איכות בדיקה

 זווית חיכוך פנימי

בבדיקת גזירה ישירה מנוקזת לאחר הזווית נקבעת 

 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 סדרה  לאחר חפירת החומר המקומי ועירום זמני ולפני הובלה ופיזורחרסיתי. 

של בדיקות בקרת איכות. הבדיקות נועדו לבדוק את התאמת החומר המקומי לחומר 

 מילוי עליון ו/או תחתון בסוללות כביש. 

 ראשון של כל הבדיקות יבוצע לפני תחילת השימוש בחומר המקומי.סט 

 תדירות הבדיקות השוטפות לא תפחת מהמפורט בטבלה הבאה:

 דרישות איכות לחומר מילוי

 תדירות נדרשת סוג בדיקה סוג חומר המילוי מקור החומר

חומר מקומי 
חפור מסוג חול 

חול  -טיני
 חרסיתי

 נפות:דרוג על  חומר מילוי עליון

200 ,#40 ,#10 ,#4 ,#
 #3,״3/4

 מ"ק 5000כל 

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול 
הפלסטיות ואינדקס 

 הפלסטיות

 מ"ק 5000כל 

 מ"ק 40000כל  מת"ק מעבדתי מלאה

גזירה מרחבית מסוג 

CU 

 מ"ק 40000כל 

חומר מקומי 
חפור מסוג חול 

 על נפות:דרוג  חומר מילוי תחתון

200 ,#40 ,#10 ,#4 ,#
 #3,״3/4

 מ"ק 5000כל 
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חול  -טיני
 חרסיתי

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול 
הפלסטיות ואינדקס 

 הפלסטיות

 מ"ק 5000כל 

 מ"ק 40000כל  מת"ק מעבדתי מלאה

גזירה מרחבית מסוג 

CU 

 מ"ק 40000כל 

 

בקרבת לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או 

כוכים, אבני שפה או כל מטרד אחר. כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור אחסנה 

זמנית של חומר החפירה עד לביצוע עבודות המילוי בשלבים שונים של העבודה. 

 המדידה לתשלום לפי הנפח במ"ק במקום החפירה.

 

ה הידוק שטחים )בחפירה, פני קרקע טבעיים או קרקע לאחר חישוף( ייעש 51.2.160

 של המפרט הכללי 51.04.14.01כמפורט בסעיף 

יישור שטחים בתוואי הרחוב )מסעות, איי תנועה ומדרכות( בחפירה ו/או חציבה  51.2.180

שהוא לרבות מצע, וכד' )בשטח מסעה קיימת  קרקע מכל סוגלרבות חפירה בתוך 

בלבד ישולם עבור פירוק כביש האספלט על פי סעיף נפרד( או במילוי לפי הצורך 

של המפרט הכללי להבאת השטח  51.04כמפורט בסעיף  ס"מ ± 40עד בכל גובה 

עד לגובה פני הצלחת המתוכננים. המחיר כולל העברת החומר הנחפר אל השטח 

ס"מ לרבות הידוקו עד לקבלת צפיפות  20, פיזורו בשכבות של המיועד למילוי

של המפרט הכללי ו/או סילוק עודפי החומר למקום  51.04.14.02כמפורט בסעיף 

שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או אספקת עפר מטיב מאושר למילוי לפי 

 התשלום אחיד וכולל לפי השטח במ"ר. הצורך.

 

ס"מ )אחרי ההידוק(, לפי  20קר בשכבות שלא יעלו בעוביין על הידוק מילוי מבו 51.2.200

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 

 התשלום לפי הנפח אחרי ההידוק במ"ק.

 

 

 מצעים – 51.3תת פרק 

 כללי 51.3.000
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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 את פני 

ביצוע העבודות. לפני הסלילה החציות ככל הנדרש לפי החלטות המפקח בכל משך 

הסופית, יחפור הקבלן את שטח החציות עד למפלס עליו יורה המפקח, יהדק את 

פני החפירה מכל חומר שהוא ויכינם לביצוע גמר הסלילה. לא תשולם לקבלן כל 

תמורה בגין ביצוע האמור לעיל ורואים את מחיר העבודה הנ"ל ככלול במחירי 

 .היחידה של הסעיפים השונים

 

הספקת עפר נברר המובא מבחוץ מאתר כלשהו באחריות הקבלן. על חומר המילוי  51.3.040

, שיעור עובר 3)גודל אבן עד " של המפרט הכללי 51.04.09.05לעמוד בדרישות סעיף 

המחיר כולל את החפירה ו/או החציבה הדרושה  אחוז(. 25לבין  #5 בין 200נפה 

. וההידוק המבוקר הפיזור בשכבות, במקור של החומר, ההעמסה, ההובלה, הפריקה

העבודה תבוצע אך ורק לפי הוראה מפורשת מאת המפקח בכתב ביומן העבודה. 

 המדידה לתשלום לפי הנפח אחרי הדחיסה במ"ק.הסעיף הוא "לא לסיכום". 

של המפרט הכללי,  51.05.02ופיזור מצע סוג א' לכבישים כמפורט בסעיף הספקה  51.3.120

בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. המצע יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין לא 

ס"מ לאחר ההידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת באתר כמפורט בסעיף  20יעלה על 

 ק במ"ק.של המפרט הכללי. התשלום לפי הנפח אחרי ההידו 51.05.05.02

 51.05.02כמפורט בסעיף ו/או לשבילי אופניים הספקה ופיזור מצע סוג א' למדרכות  51.3.140

של המפרט הכללי, בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. המצע יפוזר ויהודק 

ס"מ לאחר ההידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת  20בשכבות שעוביין לא יעלה על 

של המפרט הכללי. התשלום לפי הנפח אחרי  51.05.05.02באתר כמפורט בסעיף 

 ההידוק במ"ק.

של המפרט הכללי, בעובי  51.06.01.01סוג א' כמפורט בסעיף  ופיזור אגו"מ ההספק 51.3.180

יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין לא יעלה  אגו"מכמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. ה

עשה ב"פינישר" בלבד מודגש בזאת שפיזור האגו"מ יי ס"מ לאחר ההידוק. 15על 

 51.06.01.05דרגת הצפיפות הנדרשת באתר כמפורט בסעיף  .ולא בשום אמצעי אחר

 .במ"ק ההידוקשל המפרט הכללי. התשלום לפי הנפח אחרי 
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 עבודות בטון בניקוז ומעבירי מים – 51.6תת פרק 

51.6.036 

 עד     

מסוג  2010מחודש מאי  27לפי ת"י הספקה והנחה של צינורות תיעול מבטון מזויין  51.6.388

ערך עם אוטם מובנה בפעמון מסוג -" או שווהPM"הידרוטייל" או "מגנוקריט" או "

153-F או "מגנוקריט- "F או שווה ערך בקטרים ומסוגים כמפורט בתכניות ובכתב
. מ' 1.0הכמויות. קטעי צינור במילוי הסמוכים לחיבורים לתאי בקרה יהיו באורך עד 

)חפירת תעלות  57012המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט בסעיפים 
)מעבר דרך כבישים ורחבות( של  570321-)יצירת תושבת לצינורות( ו 57014לצינורות(, 

מודגש בזאת כי מילוי התעלה בצידי הצינורות ועד לגובה המפרט הכללי. 
צמנט או  6%וספת חול בתס"מ מעל לקודקוד הצינור יבוצע מ 20של 

CLSM  בשכבות בעוד שיתרת המילוי עד לגובה צורת הדרך תבוצע
לפי סוג החומר המקביל שבצידי התעלות דהיינו חרסית מול בחומר 

וזאת ללא תוספת תשלום כל  חרסית, מילוי מובא מול מילוי מובא וכד'
ת את החומר החפור יש להעביר למקום שיורה המפקח. מובא בזאת לידיע. שהיא

הקבלן כי המחיר כולל גם את בדיקות האטימות שיבוצעו ע"י שרות השדה של היצרן 
כאשר על הקבלן להעביר את דו"חות הבדיקה ליזם, למפקח ולמתכנן. התשלום לפי 

 אורך הצינורות במטרים.

51.6.420 
 עד     

יצור דוגמת תוספת בלבד למחיר צינורות הניקוז עבור אוטם מובנה בפעמון בתהליך הי 51.6.438
 אקרשטיין או שווה ערך. התשלום לפי אורך הצינורות במטר.

 

חיבור קו ניקוז בקוטר כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות לתא ניקוז קיים. המחיר כולל  51.6.496

ליות הדרושות להכנסת הצינורות, הכנסת אקדיחת פתח בדופן התא במידות המינימ

מסביב לצינורות לאיטום מלא של התא. התשלום הצינורות לתוך דפנות התא ויציקה 

כולל את כל העבודות וכל החומרים הדרושים לגמר המושלם של העבודה לשביעות 

 רצון המפקח. התשלום לפי יחידה.

51.6.528 
 עד     

במידת הצורך( של תאי בקרה  30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.568
עם פתחים עבור צינורות הניקוז  י התכניות וכתב הכמויותבמידות ובעומקים לפ

)  כלול במחיר  מוכנים בצורה מתועשת במפעל היצרן, כולל עיבוד תחתית תאים
ס"מ מהסוג המצויין בכתב  60וכולל מכסה בקוטר  בהתאם לתכניות  ,היחידה ( 

 (.וייעוד השוחה )ניקוז אשקלוןהכמויות, עליו יוטבע הסמל והשם של עיריית 
)חפירת תעלות  57012המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט בסעיפים  

)מילוי מוחזר לצידי התאים(   57017-)מצע לתאי בקרה ולמתקנים( ו 57015לצינורות(, 

 התשלום לפי יחידה. ,5700.26של המפרט הכללי כולל כל המפורט בסעיף 
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במידת הצורך( של תא קליטה  30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.664

ס"מ עם חור לצינור  140ס"מ בגובה  48/78ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 

של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל או  MD-1מבטון כדוגמת  40

חיר כולל את כל העבודות וכל . המ489חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

)מצע לתאי בקרה  57015)חפירת תעלות לצינורות(,  57012החומרים כמפורט בסעיפים 

)מילוי מוחזר לצידי התאים( של המפרט הכללי כולל כל המפורט   57017-ולמתקנים( ו

 התשלום לפי יחידה. , כולל עיבוד תחתית תאים.5700.26בסעיף 

 

במידת הצורך( של תא קליטה  30-הצבה )או יציקה מבטון מזויין בהספקה, הובלה ו 51.6.668

של  MD-2ס"מ כדוגמת  65ס"מ בגובה  48/78צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 

וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל או חומרים מרוכבים בכפוף 

סעיפים . המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט ב489לדרישות ת"י 

)מילוי   57017-)מצע לתאי בקרה ולמתקנים( ו 57015)חפירת תעלות לצינורות(,  57012

, כולל עיבוד 5700.26מוחזר לצידי התאים( של המפרט הכללי כולל כל המפורט בסעיף 

 התשלום לפי יחידה. תחתית תאים.

 

ך( של תא קליטה במידת הצור 30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.680

 MD-22ס"מ כדוגמת  110ס"מ בגובה  48/78צמוד לאבן שפה במידות פנים לא י צדד

של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל או חומרים מרוכבים בכפוף 

. המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט בסעיפים 489לדרישות ת"י 

)מילוי   57017-)מצע לתאי בקרה ולמתקנים( ו 57015)חפירת תעלות לצינורות(,  57012

, כולל עיבוד 5700.26מוחזר לצידי התאים( של המפרט הכללי כולל כל המפורט בסעיף 

 התשלום לפי יחידה.  תחתית תאים.

 

במידת הצורך( של תא קליטה  30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.684

של  MD-2ס"מ כדוגמת  65ס"מ בגובה  48/78במידות פנים צמוד לאבן שפה לא י צדד

וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל או חומרים מרוכבים בכפוף 

. המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט בסעיפים 489לדרישות ת"י 

)מילוי   57017-)מצע לתאי בקרה ולמתקנים( ו 57015)חפירת תעלות לצינורות(,  57012

, כולל עיבוד 5700.26כל המפורט בסעיף מוחזר לצידי התאים( של המפרט הכללי כולל 

 . התשלום לפי יחידה.תחתית תאים

 

תוספת בלבד למחיר תא הקליטה עבור הספקה והרכבה של אבן שפה מיצקת ברזל  51.6.708

של "וולפמן" או  MZ-TL-90ס"מ ממפלס המסעה הסופית כדוגמת  15מותקנת בגובה 

 ש"ע. התשלום לפי יחידה.
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למחיר תא הקליטה עבור הספקה והרכבה של אבן שפה מיצקת ברזל  תוספת בלבד 51.6.712

של "וולפמן" או  MZ-TL-90ס"מ ממפלס המסעה הסופית כדוגמת  10מותקנת בגובה 

 ש"ע. התשלום לפי יחידה.

 

תוספת בלבד למחיר תא הקליטה עבור הספקה והרכבה של אבן שפה לאיי תנועה  51.6.716

של MZ-E-90 מ ממפלס המסעה הסופית כדוגמת ס" 15מיצקת ברזל מותקנת בגובה 

 "וולפמן" או ש"ע. התשלום לפי יחידה.

 

ראפ( יבוצע בכניסות למתקני ניקוז וביציאות מהם ויהיה עשוי -הריצוף באבן )ריפ 51.6.820

טון/מ"ק. עובי  2.5מאבנים חזקות ועמידות במים בעלות צפיפות מינימאלית של 

ס"מ  12בעובי של  20 -בנים יונחו בתוך שכבת בטון בס"מ לפחות והא 25הריצוף יהיה 

ס"מ בתוך  6ס"מ כשהן שקועות לפחות  20מ"מ כל  8לפחות עם זיון של רשת בקוטר 

ס"מ  20הבטון מבלי לגעת האחת בשניה. מסביב לריצוף תוצק חגורת בטון ברוחב של 

לגמר  ס"מ. התשלום כולל את כל העבודות וכל החומרים הדרושים 45ובגובה של 

שטח מדוד באלכסון על פני ההמושלם של הריצוף לשביעות רצון המפקח ויהיה לפי 

 הריצוף במ"ר.

 

ס"מ מתחת למתקני כניסה ויציאה מבטון  5יציקה שכבה של בטון רזה בעובי של  51.6.824

 מזויין. התשלום לפי השטח במ"ר.

 

של מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים או קווי תיעול לפי  30-יציקה מבטון מזויין ב 51.6.828

הפרטים שבתכניות המצורפות. המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים לרבות 

עבודות העפר הדרושות, בטונים, מילוי חוזר בחול נקי בצידי המתקן ומעליו לכל הגובה 

לפי מודיפייד  98%דרגת צפיפות של ס"מ עם הידוק מבוקר ל 20בשכבות של 

בקטרים שונים ובצורות לפי התכניות  739א.א.ש.ט.ו. ופלדת זיון מצולעת לפי ת"י 

כולל את ההספקה, החיתוך, הכיפוף, הקביעה בתבניות וכל יתר העבודות והחומרים 

 הדרושים לסידור המושלם של הזיון. התשלום אחיד לפי הנפח של הבטון במ"ק.

51.6.900 
 עד     

מסוג  2010מחודש מאי  27הספקה והנחה של צינורות תיעול מבטון מזויין לפי ת"י  51.6.903

ערך עם אוטם מובנה בפעמון מסוג -" או שווהPM"הידרוטייל" או "מגנוקריט" או "

153-F או "מגנוקריט- "F או שווה ערך בקטרים ומסוגים כמפורט בתכניות ובכתב
מ'.  1.0י הסמוכים לחיבורים לתאי בקרה יהיו באורך עד הכמויות. קטעי צינור במילו

)חפירת תעלות  57012המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט בסעיפים 
)מעבר דרך כבישים ורחבות( של  570321-)יצירת תושבת לצינורות( ו 57014לצינורות(, 
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ס"מ  20לגובה של  המפרט הכללי. מודגש בזאת כי מילוי התעלה בצידי הצינורות ועד

בשכבות בעוד שיתרת  CLSMצמנט או  6%מחול בתוספת מעל לקודקוד הצינור יבוצע 
לפי סוג החומר המקביל שבצידי התעלות המילוי עד לגובה צורת הדרך תבוצע בחומר 

את החומר החפור יש דהיינו חרסית מול חרסית, מילוי מובא מול מילוי מובא וכד'. 
פקח. מובא בזאת לידיעת הקבלן כי המחיר כולל גם את להעביר למקום שיורה המ

בדיקות האטימות שיבוצעו ע"י שרות השדה של היצרן כאשר על הקבלן להעביר את 
 דו"חות הבדיקה ליזם, למפקח ולמתכנן. התשלום לפי אורך הצינורות במטרים.

 
51.6.910 

 עד     
במידת הצורך( של תאי בקרה  30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.930

עם פתחים עבור צינורות הניקוז  במידות ובעומקים לפי התכניות וכתב הכמויות
 בהתאם לתכניות מוכנים בצורה מתועשת במפעל היצרן , כולל עיבוד תחתית תאים,

ס"מ מהסוג המצויין בכתב הכמויות, עליו יוטבע הסמל והשם  60וכולל מכסה בקוטר 
המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים  וייעוד השוחה )ניקוז(. אשקלוןשל עיריית 

)מצע לתאי בקרה  57015)חפירת תעלות לצינורות(,  57012כמפורט בסעיפים 
)מילוי מוחזר לצידי התאים( של המפרט הכללי כולל כל המפורט   57017-ולמתקנים( ו

 . התשלום לפי יחידה.5700.26בסעיף 
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 אספלט שכבות – 1.25תת פרק 

 כללי 0001.25.

 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והביצוע. 51.12תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  

בפרויקט ייעשה שימוש בתערובות אספלט שונות אשר יעמדו כולן בדרישות המפרט  

הכללי )הספר הכחול( בהוצאת משרד הבטחון. טיב האגרגטים בהם ייעשה שימוש 

(, יעמוד ו/או אגרגט בזלתי תערובות האספלט )אגרגט גירי/דולומיטיבייצור כל 

 . של המפרט הכללי.51.12.01בדרישות מאגרגט סוג א' או ב' כמוגדר בסעיף 

בסעיף  51.12/01דירוג האגרגטים בתערובות לסוגיהן יתאים למצוין בטבלה מס'  

ולגבי שכבות בטון  1.5לגבי תשתית אספלטית בעלת גרגיר מקסימלי " 51.12.01.01

. תכונות התערובת יתאימו 1/2" -ו 3/4, "1אספלט בעלות גרגיר מקסימלי של "

)סוג א'( לכל סוג תערובת. אחוזי הביטומן  51.12.05.04למצוין בסעיף 

האופטימאליים ייקבעו בהסתמך על בדיקות מרשל לכל סוג תערובת שתסופק 

. המחיר 51.12.05וינים בסעיף לאתר, כפי שיוצג למפקח ולא יסטו מהערכים המצ

 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 0011.25.

, PG-70 -ו PG-68הביטומן בו ייעשה שימוש בייצור תערובות האספלט יהיה מסוג  

של המפרט הכללי. על הקבלן לצרף  51.12.06כמפורט בסעיפי תת פרק  PGלפי תקני 

תעודות בדיקה של ספק הביטומן המעידות כי הביטומן בו נעשה שימוש עומד 

משלוח של ביטומן שיגיע  . מכלPG-70ו/או  PG-68בדרישות האיכות של הביטומן 

ק"ג למעבדת הבדיקות  1למפעל האספלט יעביר הקבלן דוגמת ביטומן בכמות של 

בפרויקט. בדיקות ביטומן ייערכו באופן אקראי לחלק מהדגימות שיסופקו על ידי 

 הקבלן.

ינוכה ממחיר האספלט, שווה  PGעל כל חריגה מתכונות הביטומן הנדרשות בתקן  

ות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק הביטומן למפעל מכמ 5%-ערך כספי ל

 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

פלט הביטומן למפעל המייצר. אין הניכויים גורעים מאחריותו של הקבלן לטיב האס

 שפוזר על ידו באתר.
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טיב  .בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות 37.5הספקה ופיזור שכבת תא"צ  52.1.050

של המפרט הכללי, הרכב  51.12.01האגרגטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף 

של המפרט הכללי ותכונות התערובת  51.12.05.02האגרגטים יהיה כמפורט בסעיף 

 של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר 51.12.05.04לפי סעיף 

 

52.1.090 

סוג  .בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות 25הספקה ופיזור שכבת תא"צ  52.1.130

 51.12.01טיב האגרגטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף . PG68-10הביטומן יהיה 

של המפרט  51.12.05.02של המפרט הכללי, הרכב האגרגטים יהיה כמפורט בסעיף 

של המפרט הכללי. המדידה לתשלום  51.12.05.04הכללי ותכונות התערובת לפי סעיף 

 תהיה לפי השטח במ"ר.

 

סוג  .בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות 25הספקה ופיזור שכבת תא"צ  52.1.200

 51.12.01טיב האגרגטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף . PG70-10הביטומן יהיה 

של המפרט  51.12.05.02של המפרט הכללי, הרכב האגרגטים יהיה כמפורט בסעיף 

של המפרט הכללי. המדידה לתשלום  51.12.05.04הכללי ותכונות התערובת לפי סעיף 

 תהיה לפי השטח במ"ר.
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 ריסוסים וחיבורים – 2.25תת פרק 

 

 1.2עד  0.8בשיעור )ללא דילול( של  PCEיהיה תחליב ביטומן  יסוד החומר לריסוס 52.2.010

של המפרט הכללי. המדידה  51.12.08.02ק"ג/מ"ר והביצוע יהיה כמפורט בסעיף 

 לתשלום תהיה לפי השטח מ"ר.

 

המשטח שיש לצפותו בציפוי מאחה )בין אם שכבה חדשה או שכבה מקורצפת(,  52.2.020

ר. המשטח ירוסס יטואטא במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק, לכלוך וכל חומר ז

 0.50עד  0.30בשיעור של  50%מדולל במים בשיעור  TCEבתחליב ביטומן 

ק"ג/מ"ר כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות והביצוע יהיה כמפורט בסעיף 

 של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר. 51.12.08.02

 

יש לנסר את האספלט בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים,  52.2.040

ס"מ, ניסור או  5הקיים במכשיר מתאים בקו ישר ולבצע מדרוג בניסור/קרצוף כל 

מ' מרחק אופקי לרבות ביצוע "שן" לפי  0.5קרצוף, לעומק יש לתת "פאזה" של 

הפרט, לנקות את התפר, לחמם את פני שכבות האספלט הישן ולמרחן בביטומן חם 

 החדש להבטחת הדבקות נאותה. לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט

 

 פרט להמחשה )לא בקנ"מ(: 

 

 

 

 

 במטר.לפי האורך המדידה לתשלום תהיה  

 

סידור חיבור בין אבן שפה חדשה לכביש קיים, כולל ניסור האספלט הקיים לכל עוביו  52.2.050

והמפקח חפירה של תעלה לפי קו ישר בכלי מתאים המאושר מראש ע"י המהנדס 

מתאימה במקום המיועד להנחת אבני השפה לאחר ניסור האספלט ומילוי המרווח 

הנותר בין האספלט המנוסר לבין אבני השפה לאחר הנחתן בבטון נוזלי לכל עומק 

 המבנה.. התשלום לפי האורך במטר.

 מצע

 ס"מ 5 אספלט

 ס"מ 50
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 מפרט מיוחד לעבודות תמרור וצביעה

 

 עבודות תמרור וצביעה   51.9 

 

 כללי 51.9.000

 

עבודות התמרור והצביעה יבוצעו על פי המופיע בתוכניות המאושרות המצורפות  -
 בלבד!

במקומות בהם תורה התוכנית יבוצעו עבודות התמרור והצביעה בהתאם לשלב  -
 וגבולות הביצוע בתוכניות הכבישים )התכנון הפיסי(.

התמרור בתוכנית עבודות תמרורים כולל סוגי וגובה העמודים בהתאם למיקום  -
וגובהו מעל פני מסעה ו/או מדרכה, וכן עבודות הצביעה על גבי המסעה ואבני 

 השפה יבוצעו בהתאם לתקנים ולהנחיות של משרד התחבורה.

 

 

 י דרך קבועים על עמודיםאספקת והצבת תמרור 51.9.001

ג ולהציב עליהם את סו י דרךעל הקבלן לבצע העמדה של עמוד או עמודים לתמרור -

 .המסומן בתכנית הסדרי התנועה המאושרת ובאישור המפקחהתמרור  על פי 

, להתאמה לתוכנית וקבלת אישור הפיקוחהעבודה כוללת: סימון מיקום התמרור  -

ס"מ   50 -מ' ו 1.0ס"מ לעמוד באורך  70ס"מ בעומק   40חפירה ליסוד התמרור 

מ' מאורך הצינור מוחדר  0.5 -מ' כאשר כ 2.7ס"מ לעמוד באורך  80בעומק 

בהתאם  4ו/או "  3לקרקע מפני פיתוח סופיים(, אספקת העמוד בקוטר "

, קבלת  20 -מ"מ,  מגולוונים, יציקת היסוד מבטון  ב 4לגובהו בעלי עובי דופן 

 העמוד בגובה הנדרש. שלטי התמרור מהיצרן והובלתם לאתר והצבת התמרור על 

 כל העבודה תבוצע כמפורט  לשביעות רצון המפקח. -

המפורטות בחוברת ההנחיות ובלוח התמרורים התמרורים יתאימו לדרישות  -

 .משרד התחבורההעדכני של 

 

 מדידה ותשלום

כולל סימון מקום ימדד ביח' ללא סווג לסוגי התמרורים והעמודים בכתבי הכמויות 

הנדרש לפי גובה ההצבה על פי  העמוד והצבת התמרור על העמודהתמרור, יסוד 

 .הנחיות משרד התחבורה
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 סימוני צבע על הכביש      51.9.002

על הקבלן לבצע סימוני צבע בגון לבן, כמסווג בכתבי הכמויות. הסימונים יכללו 
 .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 נטו -   שטחים )אי תנועה ומעברי חציה( -

 

 ביח' קומפלט. -                   חיצי הדרכה -

 

התשלום יהווה תמורה מלאה לכל החומרים והכלים הדרושים לביצוע מושלם של 
 .לשביעות רצון המפקחעל פי הנדרש על פי ההנחיות , התוכנית ו העבודה

 

 

 אבני שפהצביעת   951..003

 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 האמורה 

 .ועודאופני הסימון, סוג הצבע, דרישת החזר האור , כולל לעיל

 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.

 

 

 מתכתעבודות    44.1

 

 מפלדה מעקה בטיחות    001.1.44

 

 העבודה כוללת:  

מסוג שמתואם עם מהנדס הרשות  בטיחות להולכי רגלעל הקבלן  לבצע מעקה  -
 בשולי מדרכות על פי התוכנית והפרטים.המקומית והמפקח בשטח, 

  המעקה יהיה לפי דוגמת המעקות המאושרים בעיריית אשקלון. -
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 בגוון שיבחר ע"י האדריכלבתנור  צביעהאלמנטי המעקה על כל מכלוליהם יגולבנו ו -
 . ומהנדסת העיר

מ' עומק היסוד( ויבוצעו  0.7מ' ) 0.7*0.3*0.3היסודות למעקה הבטיחות הינם במידות  -
מ' או פחות בהתאם לסוג המעקה ולמרחק בין  2.0בכל עמוד במרחק של עד 

 הפרופילים הנושאים.

 

 תשלוםמדידה ו 

 מדידה של מכלולי המעקה, יסוד בטון, עיגונים, יצור ואספקה של אלמנטי  

 מהנדסת  גוון שיבחר ע"י בתנור  לפרטים, גילבון, צביעה חרושתיתבהתאם  המעקה 

 העיר. 

 ימדד לפי מ"א.י 

 

 

 

 ביוב, הידרולוגיהמים 

 מוקדמות 

 מדידות 00.01

במהלך כל ביצוע העבודות להנחת קוי המים והביוב על הקבלן יהיה להחזיק באתר מודד מוסמך 

.המודד יהיה טעון בקבלת אישור בכתב מנציג המזמין בשטח .המודד יתווה את מיקומם של קווי 

המים והביוב על פי תכניות הביצוע, ינחה את הקבלן לביצוע עומק החפירות לאורך תוואי קווי 

ביוב ההידוק הקרקע החפורה  מתחת לצינורות ,גובה מילוי שכבת החול מתחת לצינורות המים וה

רומי תחתית הצינורות והשיפועים על פי החתכים לאורך ומיקום השוחות .בהמשך יקבע המודד את 

 שכבות המילוי החוזר לאחר הידוקן עד למפלס שתית הכבישים או פני הקרקע הסופיים. 

בבצוע העבודה, מודד הקבלן  יסמן בתכניות תוך כדי מהלך הביצוע את עם התקדמות הקבלן 

מיקום ורום קווי המים והביוב ,השוחות )למים ולביוב( כל מדידה שתבוצע לאחר הנחת 

הצינורות מחויבת לקבל אישור בכתב של המפקח. המדידה ואישורה ישמשו את הקבלן 

ות עדות יסמן המודד את הקווים וכל באמצעות המודד שלו את הכנת תכניות העדות .בתוכני

 םאו בחציות , על הקבלן לתת לפחות פעם בשבועיי\התשתיות שמתגלות הן בקרבת הקווים ו

תכניות עדות של כל הקווים שביצע ולכל התשתיות האחרות שפגש במהלך העבודה. אי קבלת 

ישור שתי תוכניות עדות ברצף, תהווה סיבה להפסקת עבודתו של הקבלן או עצירת א

 חשבונותיו של הקבלן בכפוף לשיקולו הבלעדי של נציג המזמין.

 

 תוכנית "לאחר ביצוע"  00.02
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 כללי

( שהוכנו ע"י מודד AS MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח, תכניות בדיעבד )

 מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, באשור המפקח.

רו לקבלן, והן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים התכניות תעשינה על גבי קבצי התכנון שימס

והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה 

 כבלים, רומי תשתיות וכד'. תבעתיד כגון: תוואי קוים, עומק כיסוי, מידות של צינורו

קדם למתן תעודת סיום הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הנו תנאי מו

החוזה ולאישור חשבון סופי של הקבלן. למזמין יש את הזכות לבצע מדידות כולל חישוף 

תשתיות בתחום העבודה עם קבלן אחר והתשלום יקוזז מחשבונו של הקבלן. עבור תוכניות 

בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות 

 ב הכמויות.בכת

. עפ"י ההוראות נדרש הקבלן לציין על בדיעבד" תכניות העדות"להלן הוראות לגבי אופן הכנת 

 התכניות את הפרטים כדלקמן:

 קווים

 שם הרחוב/ כביש 

  אורך– L )בין  מרכזי השוחות )מ"א 

  . )קוטר הצינור )ס"מ 

 )%( שיפוע בין השוחות 

 I.L – ות המחוברים לתא בקרה.רגובה מוחלט )אבסולוטי( של כל הצינו 

 I.L – .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור ביציאה מתא הבקרה 

  מקום הקו 

 ועובי דופן.רחומר, סוג הצינו , 

 .)מיקום הקו )מידות בתחום הרחוב 

 לפי הזרימה ממעלה הקו. םיש להציג )"לבנות"( את הקווי 

 למספור השוחות  הקווים יהיו ממוספרים ע"פ התכנון. מספור הקווים יהיה בהתאם

 שבקצוות של אותו קו. )החל מהתחברות לשוחה קיימת(
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 שוחות

 .מס' השוחה, לפי התוכנית של המתכנן 

  קוטר ס"מ או ס"מ( מידות הפ נים של התאX .)ס"מ בשוחה מלבנית 

 T.L – .גובה מוחלט )אבסולוטי( על המכסה 

 I.L – קרה.ות המחוברים לתא ברגובה מוחלט )אבסולוטי( של כל הצינו 

 I.L – .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור ביציאה מתא הבקרה 

 .מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח 

  ,עומק השוחהH .)'מ( 

 

 בדיעבד:עדות הערות נוספות לתכניות 

 תכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא" המתאר בברור את פרטי הבצוע.

אך ורק על גבי  החתכים )"פרופיל"( יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע יסומנו תגיליונו

 תכנית )תנוחה(.

אחד יש להבטיח את חפיפתן ואת רציפותן בהתאם. כמו כן, תרשים  ןקיימים יותר מגיליו אם

 ".תסביבה כולל "מפתח גיליונו

 ( יכללו את פרטים כדלקמן :AS MADEתכניות לאחר ביצוע )

 תוכנית לאחר ביצוע" או תכנית -כותרת  ציון" "AS MADE." 

 .שם וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם העירייה 

 .שם הקבלן המבצע ושל מודד מוסמך, והחתימות שלהם 

 עירית הרצליה בקבלת העבודה )מפקח(. כמו כן,  לשם וחתימתו של נציג מח' התיעו

 אחר.או כל הסכם  תאריך הביצוע, מס' החוזה, הזמנה 

 

הכנת תוכניות לאחר ביצוע יעשו על גבי תכניות עדות של כבישים שבוצעו במסגרת העבודה 

 ו/או על גבי כבישים קיימים ו/או על גבי תוכניות שלפיהם בוצעה העבודה.

כמו כן תוגש תוכנית משולבת של כל המערכות מים, ביוב וניקוז הנמצאים בתחום העבודה 

 שבוצעה.
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 0827.1בהתאם למפרט  PLT -ו DWGות בקבצים ממוחשבים בפורמט יש להגיש את התוכני

 הבוורסיהחומר הממוחשב יוגש בתוכנת "אוטוקד"  סטים של העתקות צבעוני. 3ובנוסף 

לצורך  /התאגידובמבנה קבצים שיקבע על ידי העירייה /התאגידשמופעלת על ידי העירייה

 .העירונית  .G.I.S –קליטתם במערכת ה 
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 וחפירה עבודות עפר

 כללי

מופנית בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שעבודות החפירה עלולות להתבצע בשטח עם עצים מוגנים 

. או צמחי עצי נוי אי לכך הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להימנע מפגיעה בעצים מוגנים

ברשות הטבע  במידה ותידרש עקירה של עצים מוגנים יהיה על הקבלן לפנות אל הממונה על היערות

והגנים ולקבל את אישורו לעקירתם. במידה וידרש שינוי של תוואי הקווים לצורך המנעות מעקירת 

 העץ /עצים ידרש לכך אישור המתכנן.

במקרה ויתגלו עתיקות מכל סוג שהוא יהיה על הקבלן להפסיק את העבודה באותו מקום ולהמתין  

 להוראות מן המפקח.

י הקרקע ומקומות במילוי וחפירה לאורך הכבישים מופנה  הקבלן על מנת לקבל מידע על אופ

 לתכניות עבודות עפר של האתר.

 חפירה/ חציבה 

ס"מ לפחות מכל צד מקצה הצינור ועד  20החפירה יהיה קוטר הצינור ועוד תחתית רוחב מינימלי של 

 מודיפייד א.ש.ש.הו. 96%דופן התעלה. תחתית החפירה תהודק לצפיפות של לפחות 

ס"מ עבור צינורות   30ס"מ )או  20עומק החפירה/ חציבה יהיה לצורך הנחת הצינור לפי התכנית ועוד 

פלסטיים( עבור מצע חול ים/דיונות, מהודק. במידה ובזמן החפירה/חציבה יגלה הקבלן אבנים, פסולת 

 ברזל אשפה או שורשים יהיה עליו לנפותם ולסלקם מיתר האדמה המקומית.

 חציבה ישולם כחלק בלתי נפרד מהנחת הצינור. עבור החפירה/

המדידה לתשלום תתייחס מגובה עבודות עפר ועד לגובה תחתית הצינור במקרה של חפירה/חציבה 

ומגובה עבודות עפר שבוצעו למעשה לפני החפירה לצינור ועד לתחתית הצינור במקרה של הנחת 

 רת הדרך יחושב לפי עבודות עפר כללי.הצינורות באזורי מלוי. עבודות מילוי או חפירה עד לצו

 )לא תשולם תוספת בגין חפירה  נוספת מתחתית הצינור לצורך מילוי במצע לצינור(

 60בכל מקרה לא יורשה הקבלן להניח צינורות באזורי המילוי לפני שיבוצע מלוי בגובה של לפחות 

 ס"מ מעל לתחתית הצינור. 

 מדידה לתשלום:

יש לקחת בחשבון  .א תשולם בנפרד, ומחירה כלול במחיר הצינורותחפירת תעלות לא תימדד ול

 שמחיר החפירה/חציבה יכלול גם את המרווחים עבור מצע החול.

 סילוק עודפי העפר כלולים במחיר.

 מצע ועטיפת החול

יונחו על מצע חול דיונות נקי מהודק בעובי  וכו'(  צינורות פלדה, צינורות פלסטיים,כל סוגי הצנרת )

החפירה. לאחר הנחת תחתית ס"מ עבור צינורות פלסטיים( מפוזר באופן שווה לכל רוחב  30ס"מ ) 20
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 30ס"מ ) 20ס"מ. עד  20הצינורות יכוסו הצינורות בחול דיונות נקי ומהודק בשכבות ובהרטבה כל 

 לכל רוחב החפירה.וס"מ עבור צינורות פלסטיים( מעל קודקוד הצינור 

ס"מ ימלא הקבלן את יתרת החפירה  30ס"מ או  20ר לדרישות המצע של במידה והקבלן יחפור מעב

בכל מקרה כלל רוחב החפירה יהיה מלא בחול דיונות נקי בטרם . בחול דיונות מהודק נוסף על חשבונו

 יחל המילוי המהודק בשכבות.

 המצע ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, ומחירם כלול במחיר הצינור.

 המילוי החוזרחומר 

בשטחים פתוחים בצדי התאים ומעל לשכבת החול מעל הצינור יהיה המילוי החוזר מהודק 

 מן הצפיפות המקסימלית. בהתאם לדרישות הבאות: 98%בשכבות עד 

  100% – 3עובר נפה 

  50-100%¾  עובר נפה 

  40-80%  10עובר נפה 

  15%אינדקס פלסטיות עד 

 מאבנים, פסולת ברזל, אשפה או שורשים.חומר המילוי יהיה נקי 

 מן הצפיפות המקסימלית. 98%ס"מ ודרגת תהיה כאמור  20החפירה תמולא בשכבות של 

 הדוק המילוי יבוקר ע"י מעבדה שתאושר ע"י המזמין.

 ההידוק בשכבות יגיע עד למפלס תחתון של השתית לפני מילוי מצעי הכביש.

הנ"ל המשמש למילוי חוזר בתעלות יענה לדרישות הנ"ל  במידה והקבלן לא ידאג שהחומר המקומי

 רשאי המפקח לדרוש מהקבלן להביא על חשבונו חומר נברר מבחוץ לצורך מילוי התעלות.

 תכונות החומר הנברר מפורטות להלן:

  100% – 3עובר נפה "

  50-100%¾  עובר נפה 

  35-80%  10עובר נפה 

  0-30% – 200עובר נפה 

  35% –גבול נזילות 

  12%עד  –אינדקס פלסטיות 

 20%מינימום  –מ.ת.ק. )מנת תסבולת קליפורנית( מעבדתית 

ס"מ. הידוק כל שכבה יעשה עד  30 -פיזור חומר המילוי לצורך הידוקו יעשה בשכבות של לא יותר מ

 מוד. א.ש.ש.הו. 98%
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 עבודות חישוף וניקוי

ס"מ  20מ' ולעומק של כ  2.0על הקבלן יהיה לחשוף את הצמחייה בתוואי הנחת הקו וברוחב של  

 לפחות כך שכל השורשים יוצאו.

 

עבודה זו תבוצע לפני הנחת הקו. עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן כל תשלום והיא כלולה במחיר 

 הנחת הצינור.

 החלפת הקרקע

 קרקע באתר על מנת לקבוע את סוג הכיסוי.לפני ביצוע הקו יבצע הקבלן בדיקות 

 ס"מ מתחת לצינורות. 20ביוב וניקוז  יונחו על ריפוד ומצע חול דיונות נקי בעובי  צינורות מים,

 30במקומות בהם הצינורות עוברים בשטח פתוח, הקבלן ימלא בחול מסביב ומעל הצינורות בעובי 

ס"מ ולדרגת הידוק של  20ודק בשכבות כל ס"מ ומעל החול ימלא הקבלן בחומר מקומי מובחר מה

 מוד א.ש.ש.ו. 98%

ס"מ מעל קודקוד  20במקומות בהם יהיה הצינור מונח בכבישים ו/או מדרכות, יונח מילוי חול עד 

הקיים  נההמילוי החוזר יהיה עד למבנה המדרכה או הכביש המתוכננים, או על פי המבהצינור. 

 עה או המדרכה יבוצע על פי התכנית המתאימה בחוזה.אותו יש להחזיר לקדמותו. מבנה המיס

 מילוי בחומר מובא מכל סוג שהוא יתבצע רק לאחר קבלת אישור בכתב של נציג המזמין !

 הקבלן יהיה אחראי מפני כל שקיעה שתתרחש אחר החזרת המצב לקדמותו. 

 דרכי גישה

דות החפירה הובלת החומר במידת הצורך יסדיר הקבלן על חשבונו דרכי גישה לצורך ביצוע עבו

 ס"מ. 20וסילוק הפסולת על מנת לבצע דרכים אלו יפזר ויהדק הקבלן שכבת מצע סוג ב' בעובי 

עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו ובתום העבודה יפרק הקבלן את המצעים יסלקם מהשטח 

 ויחזיר את השטח לקדמותו.

 סילוק הפסולת

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 הרשויות, כולל תשלום 

אגרות לרשות לפי הצורך ובתאום עם המפקח. עבודת חישוף וסילוק הפסולת לרבות צמחיה 

ולא תשולם לו בגין עבודה זו כל וכלוה במחירי היחידה השונים ל חשבון הקבלן ושורשים הנה ע

 תוספת.

 אופן המדידה והתשלום

במשך כל תקופת בצוע העבודה, יחזיק הקבלן על חשבונו, מודד מוסמך המצויד בכלי מדידה. כך 

לאחר בצוע שאופן בצוע העבודה יהיה מושלם ויתאים לתכניות. המודד יכין בתום העבודה, תכנית 

 שבה יסומנו כל הקווים והמתקנים עומקם ומיקומם המדויק.
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 עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד.

עבודות עפר )כולל החלפת קרקע(, מצע ומעטפת חול ים לתאי הבקרה ולצינורות כלולים במחיר 

   היחידה של התאים והצינורות בהתאמה. 

 ים במחיר היחידה של הנחת הצינורות.סילוק עודפי עפר כלול

 עבודות בטון יצוק באתר

בהוצאת הועדה  02פרק  -לגבי העבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר 

 הבינמשרדית המיוחדת הוצאה אחרונה. תוספת למפרט הנ"ל:

 סוג הבטון 00.01

 הכמויות.הכל כמפורט בתוכניות ובכתב  -30 כל הבטונים  יהיו מסוג ב

" של כרמית או  320תערובת הבטון תכיל מוסף על פלסטי ומוספים להגברת האטימות מסוג "נ.ד. 

ק"ג/מ"ק. יחס מים צמנט בתערובת  325של סיקה או ש"ע ותכלול כמות צמנט של  Nפלסטוקריט  

  0.45לא יעלה על 

 .פקחמהשימוש במוספים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות היצרנים ולאחר אישור ה

 לתערובת הבטון לפני תחילת עבודות הבטון. מפקחיש להגיש ולקבל את אישור ה

 על הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות של התערובות להוכחת התכונות הנדרשות

 –תוצאות בדיקת הבטון הטרי  על הקבלן לספק למהנדס בכתב את רשימת מרכיבי תערובות הבטון,

 28-ימים ו 7חוזק הבטון הטרי בגיל  –דיקת הבטון הקשוי ותוצאות ב –שקיעת קונוס ומשקל מרחבי 

 ובדיקת חדירות. ימים

 תנאי בקרה

 . 118לגבי כל סוג הבטון לפי ת"י  תקנייםתנאי הבקרה יהיו תנאי בקרה 

 פלדות הזיון

 .3חלק  4466מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות ברזל מצולע לפי ת"י 

תעודות מעבדה מוסמכות, שהפלדה, שהוא משתמש בה, עומדת על הקבלן להוכיח למהנדס בעזרת 

 בכל דרישות התקן.

המכילים מים או מי שפכים.  אלמנטי הבטוןס"מ ב 5כיסוי הבטון של מוטות ורשתות הפלדה יהיה 

 ולפי המסומן בתכניות.  2.05כמפורט בסעיף כיסוי הבטון בשאר המקומות יהיה 

 

 יציקת הבטון 05.02



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 125 עמוד

 

 

עבודות היציקה, ידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטורי מחט. על הקבלן בעת ביצוע  

 להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש לעת תקלה בויברטור הפעיל.

 4מעץ חדש והשמוש בהם לא יעלה על ממתכת ו/או התבניות ליציקות הבטון יהיו  

המוטות  פעמים. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה, אלא על ידי סידור

נקודות עם חתך מוחלש, )או בסידור אחר שיוצע ע"י הקבלן ויאושר ע"י  2מפלדה, בעלות 

 ס"מ מפני הבטון. 4(. מרחק הנקודות המוחלשות יהיה פקחהמ

רווח זה יווצר על ידי שימוש בכפות מתאימות, כדי לאפשר שבירת המוטות לאחר פירוק  

עד קצה המוט בתערובת בטון בלתי התבניות. עם פרוק התבניות, יסתמו הרווחים 

 PROואטום בסיקה פלקס מתוצרת סיקה  122סיקה טופ  מסוגמתכווצת אטימה למים 

3 WF. 

המרחק בין התבניות ימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמתוכנן.  

לא תורשה כל סטיה להקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחוייב, במקרה כזה בפירוק 

 התבניות ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות.

מ'. באם הבטון עלול  1.00גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על  

להעצר בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מזה. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צנרות, 

 או דרך משפכים, או דרך פתחים בתבניות.

ם לחבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת, העוברים דרך הקירות או מסגרות, פחי 

דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. אורך 

קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתכניות. הקבלן ידאג 

ויכניסם במקומם המדויק  את קטעי הצנורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה להתקין

 .פקחבתיאום עם קבלת הצנרת ובאישור המלפי התכניות ו

ד תבניות מצופות פורמאיקה או תבנית פלדה לקבלת שטח פני נגכל הקירות ייוצקו כ 

 בטון, חשוף וחלק ללא סגרגציה או חורים בבטון.

 ע"פ התוכניות כיסוי הבטון על הברזל יהיה  

שב בעובי הכסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, הקבלן יקבע את הזיון בהתח 

 בקוצים, בזיון עובר בכוונים אחרים וכדומה.

שומרי המרחק להבטחת עובי כיסוי הבטון על הזיון ברצפת וקירות התא וכל אלמנטי 

ס"מ  5/5/5הבטון הבאים במגע עם מים ו/או שפכים יהיו מקוביות בטון במידות 

 מתוצרת "דומא" או ש"ע.

ן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים כמפורט הקבל 

 בתכניות כדי לאפשר הצבה מדוייקת של זיון הקירות והעמודים.
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 בדיקת אטימות 02.06

לפני בצוע המלוי ולפני צפוי המגן החיצוני, הטיוח ו/או הציפוי הפנימי של הרצפה  

ת , יש לבצע בדיקאתר ושל התאים הטרומייםשל תאים היצוקים ב התחתונה והקירות

 בדיקת האטימות של התאים הטרומיים תבוצע במפעל הטרומי. אטימות.

 תיקוני בטון פגום

אם התגלו בבטון, לאחר פרוק הטפסים, פגמים כמו קיני חצץ, הורים סדקים, או כל פגם  

לא להרשות תיקונים, אם  פקח. הרשות בידי המפקחאין לתקן אותם אלא באישור המ -

 לפי שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה.

במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש. תיקון הפגמים  

 בכל מקרה בנפרד. פקחייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"י המ

 יחולו על הקבלן. כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ"י סעיף זה 

 בדיקת מדגמים

דמי בדיקות מדגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים, מים, בטונים, אטימות, פלדת דיון  

וכו' יהיו על הקבלן. דמי הבדיקה כוללים לקיחתה, שליחתה למעבדה מוסמכת, תשלום 

למעבדה מוסמכת וכו' כל יתר ההוצאות הנדרשות. מספר ואופן לקיחת הדוגמאות, יהיה 

 .פקחכזה שיספק את דרישות ת"י ומכון התקנים.  תוצאות הבדיקות  יועברו ישירות  למ

 דיוק וסטיות מכסימליות מותרות

 הסטיות המכסימליות המותרות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם שלהלן: 

 גודל הסטיה התחום בו תאור העבודה מס' 

 המכסימלי תבדק הסטיה והגדרת הסטיה סדורי 

 מ"מ 5 מ' -3ב טיה מהאנך בקוי קירותס  1 

 מ"מ 5 סטיה מהמפלס או מהשפוע המסומנים  2 

 בתכניות   

 מ"מ 5 סטיה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות   3 

 תקרות וקירות   

 מ"מ 10 סטיה בעוביים של רצפות תקרות  4 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל  

 ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש. 
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 אשפרת בטון

ימים  10רצפות ותקרות ושל קירות הבטון תבוצע במשך  –אשפרת הבטון של משטחי בטון אופקיים 

 לפחות.

ה רציפה של פני המשטחים האופקיים והקירות על ידי המטרה, הזלפה האשפרה תכלול הרטב

בצינור גן, הרטבת יריעות יוטה פרוסות על פני הבטון ומעליהן יריעות פוליאתילן למניעת 

התייבשותם המהירה או כל שיטה שיבחר בה הקבלן באישור המפקח להבטחת החזקת הבטון במצב 

 רטוב ברציפות.

פקיים תתחיל מיד לאחר החלקת פני הבטון כאשר ברק המים נעלם מפני אשפרת משטחי הבטון האו

הבטון. בקירות ישוחררו הקשרים בין התבניות במועד מוקדם ככל האפשר לאחר היציקה עם 

התקשות הבטון ויוזלפו מים מספר פעמים ביום למרווח הנוצר בין התבניות לבין פני הבטון. לאחר 

 השיטות כנ"ל. פרוק התבניות תימשך האפשרה באחת

על הקבלן להקפיד על ביצוע האשפרה כנ"ל במיוחד בשל תנאי האקלים במקום למניעת סדיקת 

 אלמנטי הבטון ונזילות מים דרכם.

על הקבלן למנות אחראי מטעמו לביצוע האשפרה כנ"ל ולהודיע על מיניו ועל שיטת האשפרה שבחר 

 ציקות הבטון באתר.בה למפקח ולקבל את אישור המפקח לפני התחלת ביצוע י

 עבור האשפרה כנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד והיא תיכלל במחירי היחידה של אלמנטי הבטון.

 .CURING COMPOUNPאין לבצע אשפרה באמצעות חומר אשפרה מסוג 

 מים ביוב ותיעול:

 תיאור העבודה: 00.01

 העבודה כוללת הנחת תשתית מים וביוב ברחבי השכונה.

 ת המים:ומערכ 00.02

 סוגי צנרת

 צנרת המים תהיה מפלדה עפ"י המסומן בתכניות.

 ביצוע הצנרת תהיה בכפוף לדרישות כמפורט להלן.

 צנרת פלדה

עם עטיפת  AWWA- C-202דרגה א'   530הצינורות מיוצרים לפי ת"י  .א

 מיקרון וציפוי פנימי במלט קולואידלי.  1500-1800טריו בעובי 

 .3/16עובי דופן " ייהיו בעל 16" -ו 12,"10,"צינורות בקוטר .ב

 . 5/32, יהיו בעלי עובי דופן "3,"4"",8",6, צינורות בקטרים 
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ללא תפר  40יהיו צינורות מגולבנים סקדיול  1, "2צינורות בקוטר "

תת קרקעיים עם עטיפת  1, "2מחוברים בהברגות. צינורות בקוטר "

 חיצונית כולל כל הספחים  פי.וי.סי.

יחוברו בעזרת חיבור קצה  3, "4""6, 8",10,"12,"16"הצינורות בקטרים   .ג

 אורכם. לקצה לריתוך ויהיו בעלי תפר לכל

קצות הצינורות ישמרו תמיד אטומים בין אם לפני ריתוכם קצה לקצה ובין  .ד

בכובעים  יאטמו   בתחתית החפירה  בזמן ההנחה הצנורותלאחר ריתוכם. 

 הצינור. ולכלוך לתוך,בעלי חיים ,חול ,בקצוות למניעת כניסת אבק 

לא יורשה תיקון  ליקויים ע"י ריתוך. הריתוך יפסל במקרים של העדר  .ה

מכנים של קצות הצנורות ע"י חיתוך בעזרת  חדירה. יורשו אך ורק תיקונים

 דיסק.

או  SIKAFLEX 11FCלפני ריתוך הצינורות יעשה שימוש במשחת  .ו

 אקספנדו לפי הוראות היצרן להשלמת הצפוי הפנימי בתוך הפעמון.

צנורות תת קרקעיים יהיו עטופים מבחוץ בעטיפת טריו, העטיפה תענה על  .ז

 דרישות התקן הגרמני. לחילופין יינתן אישור לעטיפת בטון דחוס חרושתי.

 צינורות גלויים יהיו צבועים כנ"ל.

על רתך או רתכי הצנרת לעבור השתלמות לריתוך צנרת פלדה למים  .ח

ולהחזיק תעודת הסמכה   .רות"( או " אבהמזרח התיכוןחברת "צנרות" )ב

בתוקף מטעם המפעל. על המפקח לבדוק ולוודא כי כל רתך מחזיק תעודה 

בתוקף בטרם התחלת עבודתו באתר.  ההשתלמות בתוספת תעודה 

 מאושרות יהיו לא יותר משבוע ימים לפני תחילת העבודה.

 SCH 40" וכו'( יהיו לפי Tהסתעפויות " ,אבזרי הצנרת המרותכת )קשתות .ט

מיקרון וציפוי פנימי  1500-1800עם עטיפה  חיצונית חרושתית בטריו 

 חרושתי במלט קולואידלי.

ובחיבורי קצה חרושתיות מוכנות כל שבירות הכיוון תעשינה מקשתות  .י

 לקצה. 

 כל ההסתעפויות תעשינה מאביזרי "טה" כנ"ל. 

  הסתעפויות מקוים קיימים תעשינה באמצעות הסתעפות.

בוצעו תיקוני ציפוי מלט באתר התיקון שיאושר  ע"י באביזרים אלו י

 המפקח באתר לפני כיסוי הקו.

במקרים בהם יאלץ הקבלן ליצר אביזרים באתר מ"פלחים" חתוכים יש 

 לקבל על כך מראש את אישור המפקח. )ע"י המתכנן(.

 הקבלן יעשה שימוש באלקטרודות שיאושרו ע"י יצרן הצנרת .יא
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ביקורים של  3הצנרת יארגן הקבלן לפחות  במהלך העבודות לריתוך והנחת .יב

שרות השדה של יצרן הצנרת בהם תיבחן עבודת ריתוך הצנרת ,אופן 

הנחתה והגנה עליה בקרקע ואופן הכיסוי וההידוק של הכיסוי מעל הצנרת. 

המפקח , נציג המזמין ויוצא דוח פיקוח לאחר  תסיורים אלו יבוצעו בלוויי

 כל ביקור

יהיו בשיטת "ישום יריעות מתכווצות בחום". יש לקבל תיקוני עטיפת טריו  .יג

מהיצרן יריעות כנ"ל לפי קוטר הצנור הנדרש לעטיפה בין צינור לצינור. 

 ישום היריעות יעשה לפי הוראות היצרן.

תיקוני עטיפת טריו בקשתות יבוצעו בשיטת "יישום יריעות מתכווצות" 

 גע.בחום לפי הצורך לקבלת הדבקות מלאה על כל שטח המ

תיקוני עטיפת טריו בצינורות יבוצעו לפי האמור לעיל. לעטיפת אביזרים 

ס"מ  10ס"מ או  5ווצות בחום ברוחב כיש לקבל מהיצרן רצועות מת

 כנדרש. 

בשטחים בהם יעבור קו המים באיזור מילוי יהיה על הקבלן להניח את  .יד

הקוים אך ורק לאחר ביצוע מילוי מהודק כנדרש לגבהים סופיים של 

 בודות עפר ע"י קבלן עבודות עפר.ע

מחיר היחידה להנחה כולל אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה, בהתאם  .טו

לתכניות,  פיזור, הנחה, ריתוך, בדיקות לחץ, תיקוני עטיפות ושלמות 

העטיפה החיצונית )טריו, פי.וי.סי. או צביעה(, שימוש במשחת אקספנדו, 

ורת של שרות השדה של המפעל, או סיקה פלקס, בדיקות רדיוגרפיות, ביק

מצע ומעטפת חול כנדרש, כסוי והדוק מעל מעטפת החול בחומר מילוי 

מקומי כמפורט לעיל.וכן חיטוי הקו והכשרת המערכת  לשתיה מהמים בה. 

יש לציין כי הקבלן יכנס לחפירה/חציבה לאחר שקבלן עבודות עפר ישר את 

השטח לחפירה נמוכים מפני השטח והכין אותו למצעים. במצב זה יהיו פני 

 השטח הסופיים.

המחיר כולל קשתות והסתעפויות חרושתיות, או מיוצרות באתר, אישור 

נציג התאגיד תיקוני זויות, הנחה מושלמת למטר אורך, כל הדרוש לבצוע 

 מושלם של הנקודה.

 ספחים

קבלן " מיוחדים, והסתעפויות שונות אשר בהם ישתמש הTספחים כגון קשתות, אביזרי "

 יהיו כאלה המיוצרים ע"י יצרן הצנרת ומאושרים על ידו.

 התשלום עבור הספחים לא יהיה בנפרד אלא יכלל במחיר מטר אורך צינור.  

 הובלת הצינורות ופריקתם

ההובלה והפריקה של הצינורות תעשה תוך זהירות מרבית למניעת פגיעה  .א
 בצינורות ועל פי הנחיות יצרן הצינורות.
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צינורות בשעת הפריקה ואין לגרור אותם על פני האדמה. גלגול אין לזרוק 
הצינור מותר רק על גבי מסילות מתאימות כשהוא נשען על קצותיו החשופים 
מבידוד. הצינורות יפוזרו לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה ככל האפשר 
למניעת הצורך בטלטול נוסף. הנחת צינורות בתעלה תבוצע רק אחרי אשורם 

 המפקח. ע"י

פריקת הצינורות תבוצע ע"י ווי הרמה תוצרת חברת צינורות ו/או רצועות  .ב
ס"מ מעל פני  10ס"מ לפחות. הצינורות יונחו בגובה של לפחות  25ברוחב של 
 הקרקע. 

על הקבלן להקפיד על שלמות העטיפה החיצונית והציפוי הפנימי של  .ג
עים על גבי עטיפת הצינורות כולל בקצוות. יש לשמור על הרישומים המופי

הצינורות. כל הפגמים בצנרת שנגרמו במהלך ההובלה ו/או האחסון ו/או 
הפזור יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי הנחיות היצרן ובאישור המפקח. 
 חובה לאבטח את הצינורות בשטח האגירה למניעת תזוזה של הצינורות. 

חסון ופיזור מחיר העמסה, הובלת הצינורות ממחסני הספק, פריקה, א .ד
צינורות כלול במחיר הנחת צינורות המים. לא תשולם כל תוספת עבור בצוע 

 עבודה זאת.

 חיתוך וריתוך צינורות פלדה

 החיתוכים יהיו ישרים במישור ניצב לציר הצינור. .א

חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד.  .ב

 30 )יעובדו ב"פאזה"( בזוית של ייחתכו ת, המיועדים לריתוך השקה לצינורות אחרים, שפות הצינורו

, כלפי מישור השפה, לאחר החיתוך יש לעבד פאזה במישור החיתוךכאשר 5-+, תוך סטייה מעלות

מעלות לפני  45-העליון תבוצע פאזה ב 1/3-מעובי דופן הצינור יושארו ניצבים לזוית החיתוך וב 2/3

 נור.חתך הצי

יבוצעו במכשיר חיתוך מכני, בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או, לפי אישור מיוחד של  החיתוכים. .ג

השטחים  )בעזרת כלובה חשמלית(כולל, יהיו ע"י חיתוך מכני בלבד. 2המפקח, חיתוך צנורות עד "

החתוכים יהיו נקיים וחלקים בהחלט, ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח 

 רה או באבן משחזת.בפצי

, עם ( ARCAIR) -חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט צמנט יעשה בשיטת "ארקאיר"  .ד

יופעל לפני שהאלקטרודה תיגע  " שתחובר למגע של מקור זרם. זרם אוויר 4אלקטרודות פחם " 

 -פחות מס"מ אך לא  10 -בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף שלאלקטרודה יהיה במרחק של כ

מעלות  45הריתוך תהיה הזווית בין האלקטרודה ושטח הצינור בת  ס"מ מידית המכשיר. בזמן 5

 יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי שהידית של המכשיר תוחזק בשתי ידיים לשם וכיוון החיתוך

ע"י מכה -איזון. בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את ציפוי המלט צמנט 

במקרים שאין  בפצירה. ק"ג ולהחליק את קצה הצינור וליישרו 1ש שמשקלו לא יעלה על בפטי

העבודות בעזרת משור יד או משור  אפשרות לבצע את העבודות בעזרת "ארקאיר" תותר לבצע את

 הצינור.  מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך של

בהחלט לציר הצינור. יש לשמור על שטח  בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב .ה

 ריטה או פגיעה אחרת.שהאטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגים ומכל 

גנים. חתך הרוחב של שטח פני ויש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של הא .ו

 האוגן )הבא במגע עם האטם( יהיה ישר.

יש לשייף ולהשחיז את פנים הצינור  WELD NECK)בעלי צוואר ) ORIFICE)בריתוך אוגני ) .ז

 באזור הריתוך על מנת להוריד כל בליטה אשר תפריע לזרימה ולמדידתה.

 ביצוע הריתוך : .ח
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ההיקף מכל לכלוך,  ס"מ לכל -3יש לנקות המדר )הפאזה( ופס, בצד החיצוני של הצינור, ברוחב של כ 

 מזפת, מפריימר ומדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית.

 :עבודות הריתוך .1

שבור.משחת  הקבלן יהיה אחראי לכך, שלא יחוברו צינורות פגומים ועם צפוי פנים לא שלם ואו

ומילוי המרווח בין  ( " יעשה שימוש במשחת "אקספנדוX-PANDOאקספנדו תשמש רק לסתימת )

 צמנטי. שפות הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי טיח

ובכמות כזאת  חלק מהשפה של הצפוי, לכל ההיקף, המרוחקת מהפלדה יישום המשחה יהיה על

 שתסתום את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמדר.

 לפני המריחה יש להרטיב את הבטון.

קבלת משחה  הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי. יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים נקיים ולערבב עד

 דקות מגמר ההכנה. 30 חה טובה לשימוש למשך עדנוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה. המש

על שלימות  בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ו/או בכוח וזאת כל מנת לשמור

הצינורות יוצמדו זה לזה, עם מרווח "מפתח שורש" לא גדול  ציפוי הפנים )מכות פטיש, איזמל וכו'(.

 מ"מ. -1.5מ 

הצפוי מהקצה,  גישה לתקן את ציפו הפנים מבפנים, יש לשבור אתבחיבורי אביזרים ובמקומות שיש 

מ"מ ולרתך עם "חדירה  3-2ס"מ, להצמיד את הצינורות עם מרווח "מפתח שורש" של  1 -כ 

 מלאה".לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.

באלקטרודות  פלדת הצינור. יעשה שימוש הריתוך יבוצע בשני מחזורים, או יותר, בתלות בעובי דופן

 ASTM E 6010.  המתאימות לתקן

 מחזור ראשון : .2

למעלה" בכל  "מלמטה -מ"מ, כיוון הריתוך  3.25ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה בקוטר 

 מחדירת יתר. הקטרים ובכל עובי הדופן. יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולהימנע

 מחזור המילוי והכיסוי : .3

מ"מ ויותר.מחזורים אלה ניתן  4ספר המחזורים בתלות העובי(, ירותכו באלקטרודות בקוטר )מ

תפר הריתוך הגמור יהיה מלא, חופשי מסדקים, סיגים,  לרתך מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה.

יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד )הצינור( למחזורי הריתוך ובין מחזור  בועות, קעקועים ושריפות.

מ"מ,  1.5-1ר.מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר, מפני הצינור, בין למחזו

 מכל צד. מ"מ -2ירד בקשת לשני הצדדים עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ כ 

עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדהאת התפר 

 מסביב מסיגים.

 מילוי חוזר

.בנוסף לכך יהיה על הקבלן 01.4סעיף ,  01פרק סוג המילוי החוזר יתאים לדרישות האמורות ב .א

 למלא אחר דרישות הכסוי כדלהלן.

 הנחתהצנור מעל התעלה החפורה וריתוכו מעל התעלה או  הנחתלקבלן קיימות שתי אופציות: 

נור וביצוע הסתעפויות יונח הצנור וריתוך הצנור בתוך התעלה. בשתי האופציות לאחר ריתוך הצ

בתוך התעלה על מצע חול מהודק ומורטב בעובי אחיד כמפורט לעיל. לאחר מכן תבוצע בדיקת 

"הולידי דיטקטור" ע"י נציג יצרן הצנורות במסגרת שרות השדה. לאחר שהקבלן יקבל מסמך כתוב 

מי ולאחר שהמפקח יאשר את הקו מנציג היצרן כי בצנור אין פגיעות מכניות בציפוי או בציפוי הפני

ינתן לקבלן אישור בכתב לכסות את הצנור בחול לפי המפורט פרט לקטעי החיבור בין הצנורות 

 ובהסתעפויות.
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בשלב הבא יכסה הקבלן את כל רוחב התעלה בחומר המילוי שיאושר מלכתחילה ע"י נציג המזמין 

קטעי החיבור יישארו גלויים. חומר ס"מ מעל שכבת המצע כאשר  30ויהדקו עד גובה , או המפקח

 . 01, פרק  01.4המילוי יהיה חומר מובחר ומאושר בהתאם לאמור בסעיף 

לאחר ביצוע בדיקת הלחץ יבצע הקבלן את תיקון עטיפת הצינור באזור הפעמון ובמקומות שנפגעו 

לוי הנ"ל ס"מ מעל קודוקד הצינור בחומר מי 30ולאחר מכן יכסה הקבלן את הפעמון  עד גובה של 

 בעבודת ידיים.

ס"מ עד פני הקרקע או בתוואי  20לאחר מכן יבצע הקבלן מילוי והידוק חומר המילוי בשכבות של 

 ס"מ מתחת לפני כביש מתוכנן. 50כבישים עד 

במידת הצורך ע"פ הוראת המפקח יבצע הקבלן מילוי חוזר מחומר נברר כאשר התכונות 

 .  01,פרק  01.4עיף  הפיזיקליות של המילוי תוארו לעיל בס

 עודפי עפר .ב

 מילוי ע"פ הוראת המפקח בשטח אתר או מחוץ לאתר. לאזוריודפי עפר יורחקו ע

 מחיר סילוק עודפי העפר יהיה כלול בכלל מחירי היחידה ולא תשולם עבורו תוספת.

 הנחת הצנורות והרכבתם

 לפחות. ס"מ  70הצינורות יונחו בעומק כזה שהכיסוי מעליהם יהיה  .א

ס"מ, נקיה מאבנים  30הצינורות יונחו בקרקעית התעלה על שכבת מצע מחול דיונות בעובי  .ב

 ומרגבים.

לפני הנחת הצנור יודא הקבלן שקרקעית התעלה מיושרת והצנורות אינם פגומים. כל צנור שימצא  .ג

 בו פגם יפסל.

 אופני מדידה ותשלום הצנורות

כולל ספחים, מונח באדמה כולל החומר  -מחיר הצנור לתשלום יהיה קומפלט לפי מטר אורך  .א

 והעבודה, ריתוך, בדיקת לחץ חיטוי ואטמים.

במחיר הצינור כלולה שכבת המצע ועטיפת החול בעובי כנדרש לעיל בהתאם לסוג הצינור, ומילוי  .ב

 .לעילחוזר מעפר מקומי לפי הדרישות 

 תאי מגופים

יהיו מטבעות בטון כולל תקרה טרומית מטיפוס "כובע" ומכסה לפי פרט, תאי המגופים יבוצעו לפי  .א

טון( בהתאם לנדרש בכתב  40) D400ו ממין אטוןC250 (256  )טוןB125 (12.5  )ממין  489ת"י 

 הכמויות. מחיר התא יהיה קומפלט לפי הפרט בתכנית כולל בטון, חצץ, צבע, מכסה.

לקן" או אוואלי המתאימים למים או שו"ע בעל המכסה יהיה מיצקת ברזל דגם "מורן" תוצרת "וו .ב

תו תקן מין המכסה כמפורט בכתב הכמויות. על המכסה תהיה מוטבעת הכתובת "עירית אשקלון" 

 "שנת הייצור" "ומים".

 מגופים

או שווה ערך,  TRSהמגופים הראשיים יהיו מטיפוס טריז, מיצקת ברזל, תוצרת "רפאל" דגם   .א

 אטמ'.  16ללחץ עבודה של 

מחירי היחידה של המגופים יכלול אספקה והתקנה מגופים אוגנים נגדיים, אטמים וברגים ואומים 

 .316מפלב"מ 
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המגופים בחיבורי המגרשים לפני מעבר כביש ולחיבורי הידרנטים יהיו מגופי טריז מתוצאת "רפאל"  .ב

 אטמ'. 16או שו"ע,ללחץ עבודה של  TRSדגם 

 קה והתקנה המגופים.  מחירי היחידה של המגופים יכלול אספ .ג

 הידרנטים

 ( "3"/4)   3פרט הידרנטים יבוצעו לפי  .א

 4290, בעל ת"י 3, כולל מצמד שטורץ בקוטר "3מאוגן בקוטר "כיבוי אש  הידרנטים יהיו עם ברז  .ב

 " עם מעבר קוטר(4" מאוגן )זקף 3ברז כיבוי אש יותקן על צינור  .ג

 ".4"/3" אר בקצהו מרותך מעבר קוטר 4" אל זקף 3 מגוף ההידרנט יחובר באוגן .ד

-300צפוי אפוקסי אלקטרוסטטי פנימי וחיצוני בעובי  SCH – 40מצינור פלדה ללא תפר הזקף יהיה  .ה

 מיקרון ללא עטיפה. הגוון העליון יהיה אדום 250

 פרט לרבות:המדידה תהיה ביחידות קומפלט לפי המסומן ב .ו
חפירה, גילוי הצינור ושאיבת מים, ביצוע יציאה חרושתית מהקו הראשי, סגירת מים )במידת 

)בברז כפול( עם ציפוי פנימי מבטון  6או " 4הצורך(,ניקוז הקו, אספקה, הנחה והתקנת צינור פלדה "

עם ציפוי מלט צמט  Sch-40חרושתית  90קשת מטר וציפוי חיצוני מפוליאתילן שחיל,  5באורך עד 

, אספקה וריתוך מעבר T)כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, אספקה וריתוך טי חרושתי )פנימי 

6X4  4אוX3  בצינור העילי, אספקה וריתוך אוגן, אספקת ברז כיבוי אש מאוגן עם כובע מגן. אספקה
והתקנת מחבר "שטורץ" ובורג אבטחה, צביעה בשלוש שכבות )של החיבורים והחלקים הלא 

 עטופים(.
 עבור מגוף חוצץ ותא מגופים  יתקבל תשלום בנפרד

 מלכודת אבנים

 תוצרת "ברמד", הכוכב או שווה ערך.    F-70 ,PN-16מלכודת אבנים תהיה מסוג 

 מז"ח )מונע זרימה חוזרת(:

 תוצרת XL 40-20 דגם כדוגמתשיסופקו יהיו מונעי זרימה חוזרת בעלי אזור לחץ מופחת  חים"מז

 ..י.ר.א"

 שסתומי אויר משולב. 

 או ש"ע עם תוצרת א.ר.י. D-040שסתומי האוויר שיסופקו יהיו דגם 

 חיבורי בתים

במקומות החיבור המסומנים בתכנית ואשר יאושרו ע"י המפקח. מגרשים הקבלן יבצע חיבורי מים ל .ז

ועם נציג לפני ביצוע העבודה, יסייר הקבלן באתר עם המפקח . תוכניותחיבורי המים יבוצעו על פי 

תאגיד המים על מנת לקבוע סופית את מיקום חיבורי המגרשים, ורק לאחר מכן ולאחר אישור 

המפקח בכתב, ניתן יהיה  להתחיל בביצוע חיבורי המגרשים. לא פעל הקבלן על פי הוראות אלו, עליו 

ר יהיה לשאת בהוצאות לביצוע החיבור מחדש, לשביעות רצון המפקח. יצוין כי מיקום החיבו

המסומן בתכנית עלול להשתנות, ועל הקבלן לקבוע את מיקומו הסופי עם המפקח לפני ביצוע 

 העבודה.

חיבור המגרש יכלול שלוחה המסתעפת מהקו הראשי, צינור מים תת קרקעי באורך הנדרש, עד  .ח

מ' לתוך תחום המגרש, אשר נקבעה מראש. זקף קשת ואוגן ואוגן עיוור  1-לנקודה אשר חודרת כ

 ר המופיע בתוכניות בקוט
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קטע הצינור מגבול המגרש ועד קומפלט בהתאם לקוטר החיבור ותכלול את המדידה לתשלום תהיה  .ט

 .אוגנים ואוגנים עיוורים הקשתות, הזקפים, קצה הצינור בתוך המגרש לרבות הצינור

 ראש מערכת השקיה

)ראה פרט מצורף(.   4" מגוף ובהתאם לתוכניות  4הכנה לראש מערכת השקיה חדש יהיה עם רגל "
לעיל עד לנק' החיבור של מד המים ולא מעבר  57.01.13ביצוע ראש מערכת יהיה כפי שמפורט בסעיף 

 לה.
אוגנים האביזרים ,את הזקפים, הקשתות  ותכלול , מדידה לתשלום תהיה קומפלט בהתאם ה

 , עד מד המים לא כולל מד המים.ואוגנים עיוורים
 שרוולי מגן לצינור המים 

 כללי .א

במקומות בהם יורה המפקח ובמקומות המסומנים בתוכנית, יושחלו קווי מים בחפירה פתוחה בתוך 

 צינורות מגן )שרוולי פלדה( בקוטר ובעובי דופן כמוראה בתוכנית וכמפורט בכתב הכמויות.

 הנחת שרוול בחפירה פתוחה .ב

ציפוי פנים אפוקסי חרושתי השרוול יהיה עשוי מפלדה בעלי עובי דופן כמפורט בכתב הכמויות עם 

 מיקרון ועטיפה חיצונית טריו. 250בשתי שכבות כל אחת בעובי 

התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את השרוול, הנחת השרוול,  פינוי מטרדים, פרוק אספלט, 

חפירה/חציבה לעומק הנדרש, תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה, עטיפת חול, מילוי מהודק, 

יתר העבודות הנדרשות בעד הנחת צינור מים רגיל בחפירה פתוחה, לפי סעיפי המפרט וכן את כל 

 המתאימים לעיל, ויימדד לפי מטר אורך.

 שחלת צינור בתוך השרוולה .ג

 הצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות .

הצינור יהיה עשוי מפלדה עם ציפוי פנימי מלט צמנט ועטיפה חיצונית טריו. הצינור המושחל יותקן 

מ' לאורך הצינור.  2.5או שו"ע במרחק כל  MA-50דגם  DIMEXעם שומרי מרווח פלסטיים מתוצרת 

 או שו"ע. DIMEXבקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים פוליאטילן עם ריפוד גומי תוצרת 

או שו"ע  DUדגם  DIMEXתוצרת  EPDMהחלל בין הצינור והשרוול יאטם ע"י אטם חרושתי עשוי 

 .316Lאשר יוצמד לצינור ולשרוול על ידי חבקים מפלב"מ 

התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את ההובלה, האספקה וההשחלה של הצינור, שומרי המרווח, 

וכן כל יתר העבודות והחומרים הנדרשים התומכים, החיתוכים, הריתוכים, איטום הקצוות 

 להשחלת הצינור, בשלמות, וימדד לפי מטר אורך.

 סגירה ואיטום של קצה השרוול + שינוי עומק הצינור .ד

ש לאטום את קצה השרוול ולחבר אותו לצינור המושחל. הפרט כולל אוגן מרותך לשרוול, אוגן נגדי  .ה

למעבר הצינור המושחל, מחבר מאוגן כדוגמת  מיוחד עם קדחים לחיבור מחבר מאוגן וקדח מרכזי

 נוספת. 90, זקף, וקשת 90, קשת 2001קראוס 

 הפרט מוראה בתוכניות הפרטים המצורפות למסמכי החוזה.

התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את כל הנאמר לעיל, לרבות כל החומרים, הזמנה והכנת אוגן נגדי  .ו

 אוגן,  ריתוכים, חיתוכים, סרטים מתכווצים,  בשלמות.מיוחד, אוגן, אטמים, קשתות, זקף, מחבר מ

 נקודות דיגום 

 7במקומות המסומנים יותקנו נקודות דיגום למים, ע"פ פרט 
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 מדידה לתשלום:

המדידה לתשלום עבור נקודת דיגום תהיה קומפלט ותכלות את כל האבזרים הנדרשים ע"פ הפרט 

 לרבות :

 2  קוטר שהואמחברי טי בהסתעפות מהקו הראשי בכל 

  תת"ק, 3צנרת " 

 2  3זקפים  קוטר" 

 2  2"/3מעברי קוטר " 

 2  2ברזים אלכסוניים ." 

  3/4ברז דיגום מפלב"מ" 

  גלויה לרבות רקודים, וכל אביזר אחר בהתאם לפרט2צנרת " 
 נקודות ניקוז

 מדידה לתשלום:

רשת בהתאם לפרט התשלום עבור נקודת ניקוז יהיה קומפלט ויכלול את כלל החומרים והעבודה הנד

 לרבות: 6

  מחברי טי מחברים ואוגנים 

  זקף 

  שסתום מדף 

 פריצה וחיבור לתא ניקוז 
 עבור שוחה ומגוף טריז ישולם מחיר נפרד

 עבודות גישור :

 הגישור הוא חיבור מתכתי היוצר רציפות חשמלית בין כל חלקי הצנרת. גישור יעשה בכל מקום

 מכני )דרסר, אגן וכו'(, הגשרים יהיו :שקטעי צנרת מחוברים ביניהם באופן 

 גשרון נחושת, גשרון ברזל :

 ממ"ר לפחות. בידוד 10גשרון נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתלי נחושת שזורה בעל חתך של 

 הגשרון יהיה ריתוך כבל החשמל לצנרת, יעשה באמצעות ריתוך טרמית.

 ודות ריתוך.נק 3נקודות ריתוך וגישור דרסר כולל  2גישור אגן כולל 

 אורך הגשרון צריך להיות באורך מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך.

 מ"מ לפחות. 8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבניין בקוטר של 

 את הגשרון יש לכופף בצורה שתתאים למקום הגישור.

 הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך חשמלי.

 פת בזפת חם.מקום הריתוך ייעטף בסרט דנסו או יזו

 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת.
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 ומעלה. 6צילום פנימי של צנרת מים, בקטרים " 

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת, בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע בדיקה  .1

דות. ומעלה(, לאחר סיום העבו 6חזותית, באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח )בקוטר " 

 הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת, לכל אורכה.

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. .2

קינות  פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה לבדוק ולאשר אתת .3

 הביצוע. ולפי הוראות נוספות של החברה, שניתנו במהלךהביצוע לפי התוכניות, המפרט 

ולא ישולמו  הוצאות הקבלן, בקשר לשטיפה ולצילום של קטעי הצנרת, יהיו כלולים בהצעת הקבלן .4

 בנפרד, עליו לכלול את כל ההוצאות בסעיפי היחידה השונים במחירון.

כת מעבדות עבור צילום , המוסמכת ע"י הרשות הממשלתית להסמעל הקבלן להעסיק מעבדת צילום .5

עמוד בכל הדרישות תהעבודה, ש ציוד וניסיון לביצוע ת, לביצוע עבודות הצילום, בעלקווי מים וביוב

החברה, מראש ובכתב, להעסקת קבלן  המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור

 המשנה, מעבדת הצילום, קודם לתחילת עבודתו.

לאחר  יעוד מלא של פעולה זו לחברה, הוא תנאי לקבלת העבודהביצוע צילום הצנרת ומסירת ת .6

 ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית העדות".

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה : .7

 א. התשלום למבצע הצילומים, יהיה על חשבון הקבלן.

לשנות את  מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבליב. יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן, 

 שאר מחיר היחידה.

 ג . החברה תבצע את פעולות הצילום בקטעים, לפי החלטתה הבלעדית.

 ד. הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, בצילום.

 ה. הקבלן יתקן את כל הנדרש, בהתאם לדרישות החברה, עפ"י תוצאות הצילום.

תהיה על  צוע צילום חוזר, תזמין החברה את עבודת הצילום החוזר והיאו. במקרה של צורך בבי

 חשבון הקבלן.

 :עבודות הכנה .8
 :הכנת פתחים .א

 הקבלן ישאיר פתחים, לאורך הקווים, לצורך החדרת המצלמה לקו. מיקום הפתחים

ובהתאם  ומידותיהם, יחושב )לפני תחילת העבודה(, בתאום עם המפקח, נציג מעבדת הצילום

 ת הציוד שברשותו.לדרישו

 שטיפה .ב
בניה  לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי

שטיפת לחץ,  וחומרים אחרים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות

מפרט הכללי ול בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט

 המיוחד.

 ביצוע העבודה .9
אורך  הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, בקטעי

 המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד.

 מהלך העבודה, יצולם וישודר, מעל גבי מסך טלוויזיה, במהלך ביצוע הצילום.

פנורמי של  החיבור( וצילום בכל נקודת חיבור, של שני צינורות, תבוצע עצירת המצלמה )לפני

 כל היקף החיבור.

 כשזווית הצילום ניצבת לחיבור.° , 360לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע צילום 
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עצירת  בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג, או גוף זר, תבוצע

 מצלמה וצילום ממוקד של הפגם.

יש   מן : בתחילת הצילום של כל קטע,יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כדלק

 מ"מ(. 20מ"מ וכן  10מ"מ,  5להניח, בחלל הצינור, מדידים ) 

 תיעוד .10
גבי  הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי קלטת וידאו, לשם רישום תמידי. הקבלן יסמן, על

 ההסתעפויות. על התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור

 מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום :

 תאריך הצילום. -

 אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש. -

 לפי מספור הקטעים בתוכנית. -מספר קטע מצולם  -

 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -

 הציוד לביצוע העבודה .11
 במקום ZOOMואפשרות לביצוע. ° 360המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית  -

הקוטר של  מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל -

 הצינור.

 תיקון מפגעים .12

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו פגמים,  .א

לפי חוות דעת החברה, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים,  אשר

 לשביעות רצונה המלאה של החברה.

 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו. .ב

 לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים. .ג

 יה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".תהליך הצילום החוזר יה .ד

 הצגת ממצאים .13

 קבלת העבודה, ע"י החברה, תהיה, בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת תקליטור ודו"ח

 מפורט.

 מדיה מגנטית .א

אורך  המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי הסתעפויות,

ההסתעפויות. צילום  הסתעפויות וצילום נפרד, במבט ניצב, של כל הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר

משמעותי, שיתגלה בצילום. פס  ניצב יבוצע גם לכל חיבור וריתוך, לאורך הקווים ולכל ממצא אחר

 ביצועה. הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי

 דו"ח מסכם  .ב

יהיה כתוב  ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(. הדו"ח במצורף לתקליטור, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן

 בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

השטח, כדי  מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותיאור אחר על פני -

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
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ראשי, קוטר  קואורך הקטע, קוטר  -דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות  -

 המפגעים. הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילום, לגבי מהות

 הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים. -

 הערה : דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".

 בדיקת לחץ

 אטמ' מעל הנקודה הגבוהה ביותר. 12מערכת המים תיבדק ללחץ בדיקה של 

 בדיקת הלחץ כלולה במחירי היחידה לאספקה והנחה של הצינורות.

 הבדיקה תימשך שעתיים לפחות וללא ירידת הלחץ והיא תכלול את כל הצינור, אביזרים ומגופים.

 חיטוי המערכת

בתום העבודות ועם הזרמת מים למערכת, המערכת תישטף היטב בקטעים ולאחר מכן תחוטא 
 חלקים למיליון עפ"י הוראות משרד הבריאות. 6-8של בעזרת כדורי כלור בריכוז 

 לאחר שחיית המים בצינור ינוקזו המים אל מערכת הניקוז.

 עבודת החיטוי תיעשה ע"י מי שהוסמך לכך מטעם משרד הבריאות.

 בדיקות רדיוגרפיות

 מכלל 10%הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות )רנטגן( על ריתוכי הצנרת. סה"כ בדיקות יהיו עד  
 הריתוכים בצנרת.

על הקבלן לבצע ריתוך וצילום חוזרים על חשבונו. הקבלן יעביר לרשות   -ריתוכים בלתי קבילים 
המפקח ואישורו מסמך מעבדה המבהיר את תוצאות בדיקות הריתוך, טיב החדירה וכו'. על הקבלן 

וכים שנפסלו הצילומים שנעשו. על רית 100% -למסור חוות דעת שהריתוכים עברו את הבדיקה ב
בפעם הראשונה יבצע הקבלן חיתוך הצינור, ריתוך מחדש ובדיקה חוזרת וכן עוד שתי בדיקות ריתוך 
 נוספות. כל הבדיקות והצילומים כלולים במחירי ההנחה של הקוים ולא תשולם בגינם כל תוספת.

 חיבורים לקווים הקיימים

 זוג אוגנים. אוגן עוור קיים יפורק.קו מים חדש מפלדה יחובר לקו מים קיים מפלדה באמצעות 

עבודת חיבור מים תהיה קומפלט ותכלול: תאום עם תאגיד המים למועד ניתוק המים, ניתוק וניקוז 
 המים, פתיחת הצינור הקיים וביצוע החיבור לפי התכנית.

 המדידה לתשלום תהיה לפי קוטר החיבור של הצינור החדש.

 ביוב:

 כללי

 ות ביוב, תאי בקרה בשטח המיועד לפיתוח וכן חיבורים לקוי ביוב הקיימיםמערכת הביוב כוללת צינור

 בעלי דופן מבונה . PVC -מ

במסגרת תאום העבודה על הקבלן לתאם את העבודות עם תאגיד "מי אשקלון" ועל הקבלן לקבל 

 אישור בכתב מהמתכנן על החומרים המובאים לשטח: צינורות, תאים וכו'.

 סוג הצנרת

 HDPEמ' הצינורות יהיו  4.5מעל עומק של   הביוב הגרביטציונית תבוצע מצינורות פי.וי.סי.מערכת 
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 צינורות פי.וי.סי  00.02.00.1

לדרגת חוזק  884" לביוב המיוצרים לפי ת"י  SN-8צינורות פי.וי.סי יהיו צינורות קשיחים מסוג "

 "ביוב עבה".

 מ'. 3.0ורך של . הצינורות יהיו באהמצוינים בתוכניתהצינורות יהיו בקטרים 

בנוסף לאמור לעיל יספק הקבלן צינורות באורכים שונים וחרוטים/חתוכים בקצותיהם להתאמת 

 מידות המרחקים בין שוחות הבקרה וכן להתאמת אורך חיבורי החלקות.

במידת הצורך, יבצע הקבלן התאמת אורך נוספת באמצעות חתוך וחריטת קצה צינור או חתוך בלבד 

 היצרן.בהתאם להוראות 

ביצוע הקו יעשה תחת פיקוח של נציג שרות השדה של יצרן הצינורות ואישורו בכתב על תקינות 

 ההנחה.

 :HDPEצנרת  00.02.00.2

מטיפוס  HDPEיהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה  HDPEהצינורות הגרוויטציוניים  מ 

PE-100 ,PN-10  (SDR17 .מתוצרת "מריפלקס" או שו"ע מאושר ) 

מ', ובקטרים  8ר לא תורשה הבאת צינורות בגלילים אלא אך ורק במוטות באורך של עד בשום קוט

 המסומנים בכתב הכמויות ובתכניות. 

הצינורות יחוברו בריתוך ע"י מכונה מתאימה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן. עבודות בריתוך 

השדה של היצרן. כל אביזרי  והנחת הצינורות יבוצעו לפי הוראות היצרן שלהלן ובפיקוח שירות

. לא יורשה הקבלן בשום מקרה ליצר אביזרים בבית המלאכה או PN-10הצינורות יהיו חרושתיים 

 באתר. אביזרים אלו יפסלו מיידית. 

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה  ו/או מתאימה ליצרן הצינור ומסומנים על ידי היצרן 

 מבחוץ למטרת זיהוי.

 הצנרת ופריקתה באתרהובלת  00.02.00.3

הקבלן מתחייב כי לפני משלוח הצינורות יבדוק היצרן והקבלן באופן יסודי את הצינורות. צינורות 

פגומים לא יועברו לאתר ויפסלו במפעל. צינורות שנתגלו בהם סדקים ו/או פגעי יצור, ו/או חספוס 

 בלתי סביר ו/או חתך אובאלי במקום עגול יפסלו במפעל.

. נעשה רישום ISO 9002ועמסו למשלוח יהיו רק צינורות שעברו בקרת כאות לפי תקן הצינורות שי

ותיעוד של הביקורת ואישור נציג מוסמך של היצרן על דרישות האיכות של המפקח כגון מכה בקצה 

הצינור, סדקים במחברים ו/או בצינורות, צינור אובאלי וכד' עלול לגרום לעצירת עבודת הקבלן עד 

ודי של הסיבות לכך והפקת מלוא הלקחים מן היצרן והקבלן. על הקבלן להיות מודע ולהביא לבירור יס

לידיעת היצרן את העובדה שעצירת העבודה בשל פגמים בצינורות עלולה לגרום נזק כלכלי בלתי 

 מבוטל לתהליך ביצוע השוטף של הקו באתר.
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ם ישירים לרשות כתוצאה מעיכוב בנוסף לנזקים שעלולים להיגרם לקבלן עלולים להיגרם גם נזקי

 פיצוי כספי מן הקבלן בשל העיכוב בביצוע. ושומר על זכות מזמיןהביצוע של העבודה. ה

 פריקת הצינורות תעשה בזהירות, ביד או בעזרת כלים מכניים, באופן שימנע כל פגיעה בהם.

גלגול צינורות מותר רק אין לזרוק או "לשפוך" צינורות ממוביל ואין לגרור צינורות בשטח.   -

 על משטחים ללא עצמים חדים או בולטים תוך זהירות והקפדה שלא לפגוע בצינור.

 אין להשתמש בשרשרות או בכבלים לא מרופדים. להשתמש ברצועות רחבות. ישבפריקה   -

 שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעה כלשהי בצינורות. מזלג ההרמה חייב להיות מרופד.  -

פריקת הצינורות תעשה בנוכחות המפקח מטעם היצרן וכן המפקח מטעם המזמין. כל צינור   -

 שיפסל יסומן בצבע בולט "פסול" ויופרד מן הערמה.

 

 אחסנה באתר 00.02.00.4

ר כהצנרת תאוחסן על משטח ישר ללא עצמים חדים או בולטים.  הצינורות יאוחסנו כך שקצות הז

שני. במידה והצינורות מאוחסנים לפרקי זמן ממושכים והנקבה יונחו בדירוג והזזה האחד כלפי ה

באופן שלא תימנע זרימת  80%)חודשים אחדים( וחשופים לקרינת שמש יש להגן עליהם ברשת צל 

אויר בין הכיסוי לצנרת. אין לאחסן את הצינורות בקרבת מקור חום, שמן, דלקים וחומרים מדללים 

 או ממיסים.

 אופן ההנחה 00.02.00.5

קו וזאת כדי להשיג -שוחה-יקת/הנחת השוחות תבוצע באופן טורי כלומר קוהנחת הצינורות ויצ

 דיוק מירבי בביצוע שיפוע הקו והשוחות.

 ס"מ.  1.0סיבולת מותרת לעומק הצינור היא 

 . 0.01%סיבולת מותרת לשיפוע הצינור היא 

המתאים מ' יוזמן קטע צינור מיוחד  6.0 -במקרים בהם ידרש בחיבור אל השוחה קטע הקצר מ

למידות הדרושות. כל צינור יונח על מצע מהודק ומעוצב בשיפוע הדרוש. לאחר הנחת הצינור פילוסו 

ס"מ מעל לקודקודו תופסק עבודת הכיסוי וכך יונח הקטע עד  30וכסויו החלקי משני צידיו עד 

לשוחה הבאה. לאחר יציקת/הנחת השוחה הבאה למעט התקרה יאטם קצה השוחה במשך כל מהלך 

ההנחה ישמרו הקווים אטומים ונקיים. ביצוע פעולה זו כלול במחיר ההנחה של הצינורות ולא 

 תשולם בגינו כל תוספת.

במקרים בהם יבוצע חיתוך הצינור לצורך פתח ביקורת יהיה על הקבלן למלא את החללים שיווצרו 

 בדופן הצינור באמצעות חומר שיסופק ע"י היצקן ובפיקוח היצרן.

 ותבדיקת אטימ 00.02.00.6

כל קטע בין שוחה לשוחה יעבור בדיקת אטימות. הבדיקה כולה תבוצע ע"י הקבלן. הבדיקה תבוצע 

שעות יתברר  2באופן כדלקמן: לאחר שהשוחה תמולא מים יסומן מפלס המים בשוחה. במידה ותוך 
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שקיימת נזילה הנראית לעין לפי קביעת המפקח, ליד אחד המחברים בקו או בחיבור בין הקו 

, או מן הבטונים ברצפה וקירות השוחה יידרש הקבלן להוציא את המים מן הקו ולתקן את והשוחה

הנזילה. במידה והנזילה היא מאחד המחברים, יאלץ הקבלן לפרק את השוחה והקו עד לאותו מחבר 

ולהחליפו. במידה והנזילה הינה דרך השוחה יהיה על הקבלן לתקן בחמרי איטום את מקום או 

 המים.מקומות חלחול 

לאחר התיקונים תיערך בדיקה נוספת. רק לאחר שיתברר שאין כל ירידה משמעותית במפלס המים 

שעות ינתן אישור המפקח להמשך כסוי הקו  24בשוחה שבמורד וזאת לאחר תצפית שתימשך 

בדיקת האטימות  יאירועוההנחה. על הקבלן מוטלת האחריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל 

 בכל קטע וקטע.

לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד שלשה פקקי איטום הניתנים להתקנה והעומדים 

בלחץ מבלי שישלפו. קו מים זמני לצורך מילוי הקו ובצוע עבודות האיטום יונח על חשבון ובאחריות 

ום והצלחת הבדיקה הראשונה הקבלן. יש לציין כי על מנת להבטיח יעילות מירבית בבדיקת האיט

 יהיה על הקבלן לדרוש פיקוח ושרות שדה מירבי של יצרן הצינורות על הנחתם.

 בגין בדיקת האטימות לא תשולם לקבלן כל תוספת.

 חיבור לקווים קיימים 

חיבור קו הביוב המתוכנן לקו הביוב הקיים יבוצע אך ורק לאחר תיאום עם תאגיד "מי אשקלון" 

 ולאחר קבלת אישורם לבצוע העבודה . 

 אופן המדידה והתשלום להנחת הקו ביוב 

 מחיר הנחת קו כולל:

 מדידה וסימון הקו. .א

 אספקה של הצינורות לפי דרישות המפרט.  .ב

יצרן הצינורות על טיב ואופן הביצוע. )במידה והצינורות יסופקו ע"י אחריות לווי ושרות שדה של  .ג

 הקבלן(

 העמסה, הובלה מהמפעל לאתר, פריקה ופיזור הצינור על משטח מיושר. .ד

הכשרת דרך למעבר כלים ומשאיות לשימוש הקבלן לצורך החפירה וההנחה כולל ישור השטח  .ה

 לפיזור הצינורות.

 מפרטים והתכניות.חפירה לצורך הנחת הצינורות לפי ה .ו

אספקה פיזור והידוק מצע מאושר, הנחת הצינורות על מלוי מצע מהודק לכל רוחב התעלה סביב  .ז

 הצינורות ומעליהם.

בדיקת אטימות של הקו בהתאם למפורט לעיל, לרבות הוצאות המים וכל התיקונים שידרשו לקבלת  .ח

 אטימות מוחלטת.

 ה.השלמת המילוי עד פני הקרקע שהיו לפני החפיר .ט
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 למערכת ביוב וניקוז-צילום פנימי של צנרת ותאי בקרה

 כללי 00.02.00.7

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע  (  1)   

 בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות.

 המים ע"י מעבדות מאושרות  בלבד ע"י רשותהצילום ייערך 

 הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.  (  2)

 לפיכך הצילום יעשה לאחר שקטע הקו נשטף ונוקה מלכלוך מכל סוג שהוא.

לי של מסמכי החוזה, ויש לקראו ולפרשו באופן בלתי מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכל (  3)

 נפרד ממסמך זה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר  (  4)

את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המזמין שניתנו במהלך 

 הביצוע.

יפה ולצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן וישולמו הוצאות הקבלן בקשר לשט (  5)

 בנפרד לפי מ"א צינור ולפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  ( 6)

קבלן הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור המזמין להעסקת 

 המשנה, קודם לתחילת עבודתו.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה  (  7)

 לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה: (  8) 

צילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות את יבוטל סעיף ה .א

 שאר מחירי היחידה.

 התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין וחשבון הקבלן יחוייב במלוא תשלום זה. .ב

 המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו הבלעדית. .ג

 הצילום.הקבלן ייתן את כל שתוף הפעולה לבצוע  .ד

 הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות המזמין עפ"י תוצאות הצילום. .ה

במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה על  .ו

 חשבון הקבלן.
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 ביצוע העבודה 00.02.00.8

 שטיפה(  1)

חומרי בניה וחומרים לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל 

אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור 

 מתאים לכך, וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.

 עיתוי העבודה(  2) 

ס"מ מעל  50ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי   -

נור בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע השוחות החיוניות לבצוע הצי

 הצילום.

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין.  -

על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע   -

 העבודה.

 .הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין  -

 מהלך הביצוע(  3)

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים 

 בהתאם למגבלות הציוד.

 מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

 תיעוד(  4) 

בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון,  הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק  לשם רישום תמידי, וכן

 על גוף הסטר בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 תיקון מפגעים )נזקים( 00.02.00.9

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו  ( 1) 

הדרושים  דעת המזמין יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים-מפגעים ולחוות

 לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. ( 2)

 

לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  ( 3)

 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
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 הצעת מימצאים 00.02.00.10

בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום יכלול קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה 

 קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי המימצאים.

 DCתיעוד  ( 1)

 יעוד מצולם של הקו לכל אורכו, כולל סימון זיהוי שוחות.יכלול ת CD –ה 

 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מצבע העבודה תוך כדי ביצועה.

יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. הדו"ח יהיה כתוב בצורה במצורף לקלטת  (  2)

 ברורה ופשוטה ויכלול:

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון ותאור אחר על   -

 פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

ת וידאו, תאור המפגע דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקוד  -

 והערות.

 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  -   

 מסקנות והמלצות.   - 

 רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופיניות.   

 הערה:  דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכניות בדיעבד"

 אחריות הקבלן 00.02.00.11

"תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת בנוסף לאמור בסעיף 

 תוקף האחריות של הקבלן.

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת וביצוע הנחת 

של הקבלן הצינור, המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין  על חשבונו 

ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על חשבונו של הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר 

 של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.

 אופן המדידה לתשלום  00.02.00.12

 אופן המדידה לתשלום יהיה לפי מטר אורך מצולם ומתועד. 

יות שיחייבו פתיחת הקו ותיקונו או כל תיקון אחר יחוייב במידה והצילום יצביע על תקלות אפשר

 הקבלן בצילום חוזר על חשבונו.

 חיבורי ביוב למגרשים

. קצה הצינור בצד ובקוטר המצוין בתוכנית מ' בתוך המגרש 1.0 -חיבורי ביוב למגרשים יהיו כ

ל זווית באורך מ"מ אל ברז 5 . קצה הצינור יקשר בחבל בעוביבפקק מחומר הצינורהמגרש ייאטם 

ס"מ לפחות ועליה  30ס"מ שיתקע מעל קצה הצינור על ברזל הזווית. היתד תבלוט מעל הקרקע  160
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. 4-9עמוד הסימון יהיה לפי פרט  של החיבור I.Lיהיה כתוב בצבע זוהר צהוב בולט "ביוב" וכן עומק 

ישולם בנפרד והמדידה עבודה זו תימדד בנפרד וישולם עבורה קומפלט לפי יחידות. עבור החיבור 

 תהיה במטר אורך נטו לפי עומק ממוצע של החיבור.

 תאי בקרה לביוב

, במפרט הכללי, יהיה עומקה של כל תעלה 57082מתעל. )עיבוד הקרקעית( בניגוד לנאמר בסעיף  .א

 בקרקעית תא הבקרה כקוטר הצינור המתחבר אליה.

לי, הצינורות המתחברים לתאים לא במפרט הכל 570826בניגוד לנאמר בסעיף  -חבור צינורות  .ב

יוכנסו לתוכם עד לצד הפנימי של הדפנות. החבור יהיה באמצעות מחבר מיוחד מסוג "איטוביב" או 

שו"ע מאושר שיוצמד לשוחת בטון והצינור יוכנס עד לדופן הפנימית של התא. המחבר המיוחד יהיה 

בר כלול במחיר היחידה. מספר מותאם לשוחת היצרן ויהודק מסביב לקירות הבטון. מחיר המח

 המחברים בשוחה כמספר חיבורי הצינורות.

, הקבלן יבצע את כל 1-14תאי הבקרה יהיו עשויים מחוליות בטון טרומיות לפי תכנית  .ג

 הפרטים המופיעים בתכנית.

מתוצרת מוזאיקה או שו"ע מאושר.  TMטבעות איטופלסט  איטום בין החוליות יעשה ע"י 

 החוליות כולל התחתית תהיינה מסומנות ויבוצעו בהם חורים בביהח"ר. יש לוודא כי

ס"מ מעל קודקוד הצינור העליון ביותר יהיה יצוק  15החלק התחתון מתחתית התא ועד 

במפעל בהתאם לתוכניות צנרת שיועברו למפעל מבעוד מועד. מתחת לכבישים ובעומק 

קונוס מבטון מזוין ומתחת לכבישים מטר מהמכסה העליון של השוחה יהיה  1.75העולה על 

ס"מ תכסה את השוחה  3תבוטן מסגרת המכסה לקונס כך שהשבכה העליונה של האספלט 

 עד למפלס המכסה מסביב למסגרת.

בחלופה לביצוע עיבודים באופן ידני מופנת בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שינתן לו אישור 

לספק שוחות בטון עם תחתית מעובדת במפעל. העיבוד יעשה כשבלונה מפיברגלס במפעל 

 (. E.P.D.H)לא יורשו עיבודים חרושתיים סטנדרטים עשויים 

. סביב השבלונה תבוצע במפעל השבלונה תתאים לכווני העיבודים ולחיבורים הנדרשים

יציקת בטון. השוחה תובא בשלמותה לאתר למקומה המיועד. עבודה זו תתבצע לפי ידע 

אוסטרי ורק לאחר הצלחת העיבודים למספר שוחות מדגמיות שיאושרו ניתן יהיה להמשיך 

את תהליך יצור השוחות עם העיבוד החרושתי. חלופה זאת תבוצע רק באישור של המתכנן 

 פקח.והמ

גבהי שוחות הביוב יהיו בגובה שיכבה ראשונה של האספלט )ז"א המכסה יהיה בגובה 

ס"מ בשלב  10האספלט הסופי מינוס שלושה ס"מ(, ואילו הרחובות המשולבים יהיו פחות 

 ראשון.

 -התאמות גובה המכסה לגובה פני הכביש: תבוצענה בעזרת צווארונים בגובה של לא יותר מ ד. 

 ס"מ תחייב פרוק הקונוס והגבהת השוחה בחוליה נוספת. 25 -ת גובה מעל לס"מ. התאמ 25
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עבור התאמות גובה לא תשולם כל תוספת. גובה האספלט יתאים לגובה מכסה הכביש. 

 כאשר הכביש בשיפוע יונח המכסה באותו שיפוע.

 עבודה זו כלולה במחיר התא ולא תשולם עליה כל תוספת.   

 תהיינה גליליות וללא קונוסים.בשטחים ציבוריים השוחות  .ז

 

, טון 40מיועדים לעומס יצקת ברזל הס"מ  60כל המכסים לשוחות יהיו בקוטר של  .ח

ס"מ לפחות מעל פני  30ח פתוח יבלטו המכסים ט.בשעליהם תוטבע סמל התאגיד

הקרקע הסופיים ו/או הקיימים גבוהים בין השניים.מכסים בכבישים יהיו מטיפוס 

גר ב.ב. מתוצרת וולפמן או שו"ע מאושר.על המכסים יהיה עם ס 55מכסה כרמל 

 ביוב ושנת היצור. – "אשקלון תאגיד "מירשום 

של המפרט  09כל תאי הבקרה יטויחו בטיח צמנט כמפורט בפרק  –טיח בתאים 

הכללי.הדרישה לטיוח הדופן הפנימית של תאים טרומיים תיקבע לפי ראות עיניו 

ימלא  TMמש הקבלן בטבעות איטופלסט של המפקח.בכל מקרה,גם אם ישת

 הקבלן במלט את הרווח בין החוליות.

 מדידה לתשלום: .ט

המדידה לתשלום תבוצע לפי קוטר שוחה ועמומק שוחה לפי המדרגות המפורטות בכתב 

 כמיות

התשלום עבור שוחה יכלול אספקה והתקנת השוחה, אטמים, קדחים, סולמות, מכסים , 

 הנדרשות להתקנה מושלמת של התא.לרבות כל הציוד והעבודות 

 

 מ' 4.75תאים בקרה מעל עומק  00.02.00.13

 15מ' ייבצעו לפי פרט  4.75תאי בקרה מעל עומק של  .א

 בתאים יכללו פתח נוסף, פודסטים, סולמות ומעקות לפי הפרט .ב

 מדידה לתשלום: .ג

מ' תכלול בנוסף לאמור בסעיף לעיל גם את  4.75המדידה לתשלום עבור תא מעומעל עומק 

והתקנת פתח בקרה נוסף, פודסטים, סולמות ומעקות, לרבות כל הציוד והעבודות אספקת 

 הנדרשות להתקנה מושלמת של התא.

 

 מפל חיצוני לשוחות בקרה )לביוב(

 התקנת מפל חיצוני תהיה אך ורק באישור המפקח. ככלל אין להתקין מפלים חיצוניים

 מפל פנימי

 מפל פנימי.תוך השוחה במקום המפורט בתוכניות יותקן ב
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 ס"מ יבוצע ע"י מתעל ולט ישולם כל תשלום בעבורו. 50מפל עד גובה של 

 ס"מ, יבו 50מפל מעל גובה 

 ויעוגן לקיר השוחה ע"י שלות נירוסטה. 10המפל יורכב בהתאם לפרט  

יהיה כתוספת למחיר שוחת בקרה.  פנימי  או חיצוני התשלום עבור מפל  –אופן מדידה ותשלום 

 , כולל כל האביזרימ הנדרשים.דות, לפי קוטר, ולפי שלבי עומק בשלמותהמדידה ביחי

 

 חפירה ומילוי חוזר בכבישים

ס"מ מתחת  58הקרקע שנחפרה מפני מצע החול מעל הצינור ועד תחתית שכבת המבנה הקיימת או 

ור מוד .א.ש.שו. עב 98%מפני הכביש, הגדול מבין השניים, תמולא במצע סוג ב' מהודק בשכבות עד 

 58נפח המילוי במצע סוג ב' לצורך החלפת הקרקע מעל הצינור ועד תחתית שכבת המבנה שנקבעה 

ס"מ מתחת לפני האספלט ישולם בנפרד בסעיף החלפת קרקע. השכבה העליונה של החלפת הקרקע 

מוד.  100% -ס"מ בכל שכבה מהודקת ל 20עבור שכבת המבנה תכלול: שתי שכבות של מצע סוג ב' 

בכמות  M.S – 10וכן ריסוס אמולסית  100% -ס"מ מצע א.ג.ו.מ. מהודק ל 10וכן שכבה של  א.ש.שו.

ס"מ ועוד שכבה עליונה  5ק"ג/מ"ר וכן שתי שכבות אספלט: שכבה עליונה של אספלט גס בעובי  1.0של 

 ס"מ אספלט דק. 3של 

 

 עטיפת / הגנת בטון

 13לפי פרט במקומות המסומנים בתוכנית תבוצע הגנת בטון מזויין 

מידות ההגנה תבוצענה על פי קוטר הצינור, המידות המתאימות לאותו קוטר והפרט המתאים 

 לקוטר זה.

 יצקת הבטון תהיה אל מול קרקע טבעית, 

 המדידה לתשלום תבוצע לפי מטר אורך.

 

 שרוול

בחפירה פתוחה בתוך  ביובי ו, יושחלו קוועל פי הנחיות המפקח במקומות המסומנים בתוכנית

ע"פ  צינורות מגן )שרוולי פלדה( בקוטר ובעובי דופן כמוראה בתוכנית וכמפורט בכתב הכמויות.

 האמור בסעיף שרוול בפרק עבודות מים

, לכל המקטע )משוחה HDPEקו הביוב יהיה מצינור  –בקטעים בהם יונח קו הביוב בתוך שרוול 

 לשוחה(

 ניקוז ותיעול:
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 צנרת 

 חתכים.בתוכניות וצנרת בטון אלא עם צוין אחרת בסוג הצנרת יהיה  .א
 צנרת בטון: .ב

  5דרג  1, מסוג 27צינורות בטון יהיו עם זיון בכל הקטרים, מיוצרים לפי ת"י .. 

  הצינורות יהיו צינורות בטון מסוג "מגנוקריט F של וולפמן או ש"ע " 

  ע"  ויורכבשיסופק , הנקבהחיבור הצינורות יעשה באמצעות אטם תיקני מורכב על
 במפעל יצרן הצינורות

  " חיבור הצינורות לשוחות הבקרה יעשה ע"י  מחבר מסוגcoutour sral. ,או ש"ע " 
 השוחות במפעלע" יצרן  ויורכבשיסופק 

  מ'.  2.5הקווים הראשיים יהיו מצינורות באורכים של 

 רך הנדרש וחריטת  במידת הצורך, תתבצע התאמת אורך באמצעות חיתוך הצינור לאו
חיתוך זה יעשה אסור לבצע שבירת קצה צינור אלא  -פאזה בקצהו עבור המחבר. 
 חיתוך בלבד, במפעל הצנרת.

 -סבולות מותרות  .ג

  1.0עומק הצינור  .ס"מ מהעומק המתוכנן 

  0.05%שיפוע הצינור  מהשיפוע המתוכנן. 
 הנחת הצנורות  .ד

  הצנורות יונחו בחפירה כמפורט במפרטים הכלליים כפוף להנחיות היצרן, ובפיקוח
עליון של שירות השדה של היצרן, הנותן את כל ההדרכה והפיקוח ללא תוספת מחיר 

 . 2חלק  884וכמצויין בת"י 

  על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד
 ה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצנורות.מוסמך של הקבלן יהי

 יונח ויבוקר קו בכתב על ידי נציג המזמין רשות מיוחדתעבורם רט למקרים שתנתן פ ,
צנורות  בין שתי שוחות סמוכות בבת אחת. תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. 

 הצנורות יונחו בתעלה על מצע חול דיונות מהודק, לפי הנדרש לעיל.

 התחיל בהנחת הצנורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון. אין ל
 הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה.

  כאשר יש צורך לאטמו, יש להשתמש בפקק סופי חרושתי.תיעולבקצה קו , 

 .לא ישולם בנפרד עבור פקק סופי חרושתי ומחירו יהיה כלול במחיר הצנור 

 הצנור במקומו הנכון, יבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ויקבע מיד  לאחר שיונח
 במקומו ע"י הידוק חול מצידיו לכל אורכו.

  מספרי גובה הצנורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצנורות
(I.L .- .הצנורות יונחו בהתאמה גמורה ללא קפיצות מקומיות .)אינברט 

 
 אופני מדידה ותשלום: .ה

  מחירי היחידה כוללים אספקה, הובלה, פיזור, חפירה, מצעי חול מהודק בהרטבה
ס"מ מתחת ומעל הצינור לכל רוחב החפירה, ומילוי  30לפחות,  98%לדרגת הידוק 

 ס"מ. אלא אם יורה המפקח אחרת.  20חומר מקומי מובחר מהודק בשכבות כל 

  ומדרגות עומק ק הצינורנטו בהתאם לעומ צינור לפי מ"א תתבצע המדידה לתשלום 
 כמפורט בכתב הכמויות והמחירים

  אורך הצינור יימדד מדופן פנימית של שוחת בקרה אחת לדופן פנימית של שוחת
 .השנייבקרה 

 .עומק הצינור לצורך תשלום, יימדד מפני השטח המתוכנן ועד לתחתית הפנימית שלו 
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 תאי בקרה

 תכניות סטנדרטית כמפורט. לפי תאי בקרה לתיעול יבוצעו מחוליות טרומיות .א
 לפחות 30-התאים יהיו מבטון ב .ב
או מכסה טון(. המכסה יהיה מברזל בטון  40) D400ס"מ ממין  60כל המכסים יהיו בקוטר  .ג

מתוצרת וולפמן או שו"ע מאושר בעל תו  33דגם כרמל רשת רונדו, לפי המתואר בתוכנית, מ
 "תיעול".-" "שנת ייצור" ולוןעיריית אשקתקן.. על המכסים תהיה מוטבעת הכתובת "

 ס"מ.  30בשטח פתוח המכסים יבלטו מעל פני הקרקע    .ד
 570821בניגוד לנאמר בסעיף . בנצ'יק( –מתעל )עיבוד הקרקעית בתחתית התאים יבנה  .ה

במפרט הכללי, יהיה עומקה של כל תעלה, בקרקעית תא הבקרה, כקוטר הצינור המתחבר 
 בעל מקצוע מיומן מטעם הקבלן. אליה. עיבוד המתעל יעשה באתר ע"י

הצינורות המתחברים לתאים יוכנסו לתוכם עד לצד הפנימי של הדפנות.  -חיבור צינורות  .ו
 57.01 החיבור יהיה באמצעות מחבר מיוחד לשוחת בטון בהתאם למופרט בסעיף

בניגוד לנאמר בכל מקום אחר במסמכי החוזה )כולל התכניות( יהיו שלבי  -שלבי ירידה  .ז
מ' תא בקרה(.  1שלבים לכל  3ס"מ ביניהם ) 33.3ה בצורת סולם במרחק אנכי של היריד

לחוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה )המהדורה  658הכל בהתאם לתקן ישראלי ת"י 
שלבים לתאי בקרה מיצקת ברזל  - 1חלק  631המעודכנת(, וכן בהתאם לתקן הישראלי 

 )המהדורה המעודכנת(.
מולא במלט משני יוצע באמצעות מבר אטימה מיוחד של היצרן והחיבור בין החוליות יב .ח

 צידי התא.
 החלל סביב השוחות ימולא בחול מצע מהודק בשכבות. .ט

 של המפרט הכללי. 09כל תאי הבקרה יטויחו בטיח צמנט כמפורט בפרק  –טיח בתאים  .י

 .הדרישה לטיוח הדופן הפנימית של תאים טרומיים תיקבע לפי ראות עיניו של המפקח

 אופני מדידה ותשלום: .יא

 התשלום עבור התא יהיה קומפלט ויכללו בין היתר:

  פינוי מטרדים, ניסור אספלט קיים, פירוק מיסעות, פירוק מרצפות, מדרכות ואבני
שפה, חפירה ו/או חציבה, דיפון ותימוך החפירה, פיזור והידוק מצעים בתחתית התא, 

 סילוק עודפי עפר ופסולת אל מחוץ לאתר.

 הובלה, והתקנת אלמנטי התא מחלקים טרומיים, או יציקתו באתר.הספקה , 
)בסיס התא, חוליות, תקרה או חוליה קונית, צווארונים, תכנון וקידוח חורים בדפנות 

 התא לכניסות ויציאות הצנרת(.

 .עיבוד המתעל, בין אם העיבוד יהיה חרושתי ובין אם העיבוד יבוצע באופן ידני באתר 

 ין החוליות של האלמנטים הטרומיים.אטמים מיוחדים ב 

  מחברים מיוחדים לשוחת בטון עבור צינורות הכניסה/היציאה וכל העבודות הנדרשות
 לחיבור הצינורות לשוחה.

 .בדיקת אטימות לרבות כל התיקונים להשגת אטימות מוחלטת, כמפורט לעיל 

 ות החפירה מילוי בכל הנפח החפור בין הקירות החיצוניים של תא הבקרה לבין דפנ
 לעיל. 57-ו 51ועד לתחתית מבנה הכביש/המשטח, כמפורט בפרק 

 .הספקה והתקנת מכסים ומסגרות כולל כל ההתאמות לגובה פני השטח הסופיים 

 .הספקה והתקנת שלבי ירידה/סולמות 

 .ניקיון יסודי של התא כולל שטיפתו 
 ראפ"-ריצוף "ריפ

 בתכנית. ריצוף באבן "ריפ ראפ" ייעשה במקומות המסומנים

 לעיל. 02חומרי הבטון והזיון יהיו כפי הנדרש בפרק  .א
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קשות ובלתי סדוקות, או דולומיט  יהיו אבני גיר על בטון, רפ-ריפ האבנים שישמשו לצרכי .ב

  טון/מ"ק. 2.6של ובמשקל מרחבי מזערי ללא בליה, חורים או גידי עפר, 

 ס"מ 40*40של  ס"מ ובגודל מקסימאלי 20*20האבנים יהיו בגודל מינימלי של  .ג

  ס"מ. 5-8עובי האבנים יהיה  .ד

 ס"מ לפחות. 20העובי הכולל של האבנים עם משטח הבטון יהיה  .ה

 האבנים תהינה שטופות ונקיות מאבק, חול או חומרים אורגניים. .ו

שהוא מזמין  לפניסוג האבנים ו לקבל את אישור מנהל המפרויקט לגבי גודלעל הקבלן  .ז

דוגמאות אבן שבהן ברצונו להשתמש בפני מנהל הפרויקט  לשם כך, על הקבלן להציג .אותם

 וכן את מקורם.

 יישום הריפראפ

 יהיו כדלקמן :שלבי היישום 

לפני ביצוע הריצוף, השטח המיועד צריך להיות נקי מכל פסולת, מיושר ומהודק כנדרש 

 במפרט זה. 01וכמפורט בפרק 

 ס"מ לכל הפחות.  20השתית לשכבת הבטון תהיה שכבת מצע סוג ב' מהודק בעובי של 

. 20-מסביב לשטח המיועד לריצוף ריצוף ייצק הקבלן חגורת בטון באחר גמר הכנת הקרקע ל

 6@10והחישוקים  106זיון הבטון יהיה 

 שכבת בטון רזה. תוצק

 ס"מ מתחתית 4בגובה של  רי מרווחבהתאם לנדרש בתוכניות, על גבי שומתונח רשת הזיון 

 .הבטון 

תוצק שכבת בטון בעובי הנדרש בתוכניות, שכבת הבטון תשמש מצע להנחת האבן בטרם 

  תשוקענה.

 ס"מ.  10האבנים יונחו ויושקעו במצע בטון רזה בעובי מינימלי 

 בטון.ב תשוקענהבמים בטרם תשטפנה ותורטבנה האבנים 

הגדולות יותר  הביצוע יהיה מלמטה כלפי מעלה, כאשר האבניםבמדרונות ובקטעים משופעים, 

 תונחנה בבסיס המדרון.

 ס"מ בתוך הבטון. 6לפחות תשוקענה האבנים 

 זה לזה.במישקים בלתי סדירים, סמוכים ככל האפשר  תונחנההאבנים 

)צמנט( עם  1)חול( :  3החללים בין האבנים ימולאו במלט צמנט ביחס אחר הנחת האבנים, ל

 מוסף חיזוק בי.גי. בונד או שווה איכות מאושר. 

 גמר העבודה, פני השטח יטואטאו במטאטא קשה.ב

 ימים אחרי מילוי החללים בדייס. 4רפ במצב רטוב במשך -ש לשמור את הריפי

 מדידה לתשלום

 ויכלול: ,רפ על בטון-הריפני משטח המחיר יהיה כוללני למ"ר של פ
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 ה שלספקת והנחה ,בטון ה שלספקת ויציקה ,ת בטון רזהה של שכבהנח ,כנת שטח, יישורו והידוקוה

 ניקוי השטח ואשפרת הבטון.) הספקה ומילוי בדייס ,האבנים

 המחיר אינו כולל את ביצוע קורות שן, שעבורם ישולם בנפרד, 

 חגורות שן

סוג של  אורכי הקורות מכל סוג וגודל, כלומר: תתייחס לאורך של כלהמדידה תהיה לפי  .א

התשלום יהיה כוללני למ"א של  חגורות, לפי מידות החתך הרוחבי המתוכנן )עומק ורוחב(.

הרוחבי, ויכלול את כל העבודות הנלוות,  כל סוג קורות, לפי המידות המתוכננות של החתך

-ה של פלדתוהנח הספקהידוק הקרקעית, לרבות: החפירות והרחקת החומר החפור, ה

 בטון, הידוקו ואשפרתו. ה שלספקת ויציקההזיון, 

התעלה  חלא ישולם בגין חריגות מהחתך המתוכנן, על אף שהקבלן יחויב לצקת בטון בכל נפ .ב

 שנחפרה, גם אם חרגה מהחתך המתוכנן.

: אבנים ים שונים, כגוןייצובעל הקבלן לקחת בחשבון שחגורות תותקנה בהיקף של  .ג

בנים משתלבות, או מרצפי בטון המצויים על גבי מדרונות, לרפ( או -משוקעות בבטון, )ריפ

 גם אם לא צוין זאת במפורש בתוכניות.

שבוצעו  לא תשולם תוספת כלשהי עבור חגורות שבוצעו על מדרון משופע לעומת אלה  .ד

 הכמויות-ובמפורש בכתבד בקרקעית אופקית, פחות או יותר, אלא אם כן צוין הדבר במיוח

 קידוחי חילחול:

 קידוחי החלחול יבוצעו עפ"י התוכנית כאשר מחיר היחידה בעבור בור החלחול כולל:

מ' ללא שימוש בבנטונייט. הקידוח יעשה עד  10ס"מ עד לעומק  100קידוח בקוטר  .א

מטרים בתוך השכבה המחלחלת. במידה ועומק הקידוח  2להגעה אל מי תהום ובעומק של 

 מ' תינתן תוספת תשלום כמתואר בכתב הכמויות. 10נדרש יעלה על ה

מנוקב לכל אורכו חורים  SN8מסוג קזפלקס או ש"ע    HDPEאספקה והתקנת צינור 

 מ"מ במפעל..  15בקוטר 

 גר/מ"ר. 300עטיפת הצינור בבד גיאוטכני לא ארוג במשקל 

 מ"מ. 160צינור שרשורי מנוקב בקוטר 

ובחלל שבין דופן הקדח  P.V.C-מ"מ בתוך צינור ה 80-50מדורג בקוטר  שטוףמילוי בחצץ 

 . P.V.C-אל צינור ה

 בתוך הצינור השרשורי לא ימולא חצץ.

 פינוי עודפי חפירה אל אתר מורשה.

 תוספות לבור החלחול אשר יבוצעו בתשלום נוסף:
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כמויות מטרים תשולם תוספת כמתואר בכתב ה 10בגין העמקת הבור לעומק העולה על 

עפ"י מ"א מדוד. המחיר בגין העמקת הבור כולל את כל התוספות הנדרשות המתוארות 

 מ"מ וחצץ. 160מ"מ, בד גיאוטכני, צינור  700ז  לעיל לרבות: קידוח, צינור -בסעיפים א

ס"מ  100-100תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר במידות  MRNבגין מכסה מפלדה מגלוונת מסוג 

תשולם תוספת תשלום כמתואר בכתב הכמויות. מחיר היחידה כולל הנחת מצעים והידוקם 

 וכן יציקת חגורת בטון מזוין כמתואר בתוכנית.

בגין אספקה והתקנת שוחת בקרה תשולם תוספת כמתואר בכתב הכמויות ועפ"י האמור בסעיף 

57.5.03 . 

 מי קיץ: תחנת

 כללי:

 'מי קיץ' גרביטציוניות. 2על מוצאי מעכת הניקוז לנחל יבנו תחנות  

התחנות כוללת שוחת ביקורת על קו הניקוז, אשר בה משולבת עוקת קליטה וצינור המתעל את 

המים אל מערכת הביוב. בקצה העוקה יותקן סגר חשמלי בעל יכולת פיקוד מרחוק אשר יהיה במצב 

Normaly-Close,  ויסגר בעת התראה על ארועי גשם. בכך יופנו מים שאינם מי גשמים למערכת

 הביוב ולא לנחל.

 כל תחנה כוללת:

 אשר בקרקעיתה תותקן עוקת ניקוז. 210/260שוחת בקרה בגודל  .א

 מ"מ.  200סגר חשמלי בקוטר  .ב

 צנרת חיבור לקו הביוב העירוני .ג

 לוח חשמל ופיקוד .ד

 שוחות בקרה וצנרת:

 .57.04ו 57.03סופקו ויותקונו בהתאם לאמור לעיל בפרקים התאים והצנרת י

 מדידה לתשלום תהיה כמופרט בפרקים הנ"ל.

 עבור בניית עוקה בתחתי תא הבקרה ינתן לקבלן מחיר בנפרד.

 שסתום מדף

 מכסה אלומיניום:

 סגרים 

 דרישות מיצרן הסגר 00.02.01.1

 .מסודריצרן הסגר צריך להיות מפעל המתמחה בייצור סגרים ובעל קטלוג 
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שנים ובעלת ניסיון  5ליצרן הסגר צריכה להיות נציגות רשמית בארץ בעלת וותק של לפחות 

פרויקטים בחמש השנים האחרונות עם סגרי תעלה העובדים לפחות שנתיים  5של לפחות 

 .ללא כל תקלה

עובדים קבועים שלפחות אחד מהם מהנדס ולפחות  5נציג היצרן צריך להיות בעל לפחות 

 . מהם איש שירות שדהאחד 

יבדוק שההתקנה בוצעה לפי כל הוראותיו ויספק , ספק הסגר ידריך את הקבלן המתקין

ההדרכה ואישור ההתקנה . שנים לפחות 5אישור התקנה ותעודת אחריות לתקופה של 

 .הינם חלק מהסגר ולא יתומחרו בנפרד

 

 כללי 00.02.01.2

 הברגה, הלוח וכל יתר החלקים, כל החלקים של הסגרים, מסגרות, מסלולים, תושבות, ציר ה

האביזרים ומתקני ההפעלה, יתוכננו לשאת מאמצים ללא דליפות או פריצות מים ויהיו בעלי 

 מקדם בטחון של לפחות פי חמש מהעומס הצפוי לפי התנאים המפורטים במפרט.

  .מידות סופיות של הסגרים ימדדו באתר לפני ייצורם ואספקתם 

  יהיו מחומרים העמידים בפני קורוזיה בסביבה קורוזיבית במיוחד כל חומרי המבנה של הסגרים

 )ימית(

  כל חלקי הסגר מסגרת דלת מחזיקי אטם ומעמד יעברו טיפול כימי של פסיבציה בטבילה באמבט

 מיקרון לפחות . 100ולאחר מכן צביעה בתנור של אפוקסי קלוי בעובי 

 

 נתוני הסגר:

הפעלה. המסגרת תתאים להתקנה בחריץ בקירות ובתחתית הסגר יכלול מסגרת דלת, ציר וגלגל 

 התעלה. לאחר התקנה מיכנית ופילוס הסגר בתוך חריץ התעלה ימולא החריץ

 מידות הסגר: .1

 ,מ"מ 200 .ה

 מלא של הסגרמהלך הפתיחה 

 דקות לכל היותר 10 זמן מהלך מלא

  החורףוסגור בעונת  הקיץסגר מתוכנן להיות פתוח מלא בעונת ה

 מבנה:חומרי 

 

 ערך מינימלי נדרש תיאור

 מלא 316פלב"מ  ציר
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 316פלב"מ  מסגרת

 מ"מ לפחות 3 -316פלב"מ  מדף

 316Lפלב"מ  ריתוכים

אטם בין הסגר 

 למסגרת

 ( p-seal)אטם הידראולי מסוג 

 EPDMחומר מבנה  

 מגובה המים מעל הסגר 5לפחות פי  לחץ נידרש:

 דו כיווני  כיוון הסגר

 היקף ליטר/דקה/מ' אורך 3  מותרדלף מירבי 

 5,000הדרישות לערכי דליפה יתקיימו גם לאחר 

 מחזורי הפעלה

 המסגרת: 00.02.01.3

 בשלב יציקות  הבטון יכין הקבלן, מגרעת אליה תורכב מסגרת הסגר.

 St.st.304-Lחיבור מסגרת הסגר לקיר הבטון תבוצע על ידי מוטות הברגה מנירוסטה 

כימיים מתוצרת שתאושר על ידי הפיקוח בעומק אשר יוגדר  ייתדיםהמוטות יותקנו בקיר על ידי מ

 . על ידי היצרן

 פילוס מסגרת הסגר על קיר הבטון יבוצע בשיטה של אום פנימי ואום חיצוני. 

 חלקה העליון של המסגרת יחובר בברגים על מנת לאפשר פרוק והסרה נוחה של הדלת.

 ללא צורך בחיזוקים נוספים כלשהם. החלק העליון של המסגרת יהיה בעל חוזק מספיק

 NON SHRINK GROUT בין מסגרת הסגר לקיר הבטון ימולא בחומר בלתי מתכווץ, המרווח

 . HDPEיותקנו מיסבי החלקה עשויים  מדףבין המסגרת ל

 אטם בין הסגר למסגרת 00.02.01.4

 ( p-seal)אטם הידראולי מסוג 

  EPDMחומר מבנה  

לחיצה של אטם  והאטימה בתחתית תבוצע על ידי FLUSH  INVERTתחתית הסגר תהיה מסוג 

 מלבני כנגד תחתית הסגר העשויה מזווית נירוסטה.

מערכת האטמים תחובר למסגרת בברגים או באמצעי שקיל אחר כך שתאפשר החלפת אטמים 

 בשטח.
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 :מערכת ההפעלה 00.02.01.5

 הסגר יופעל על ידי מפעיל חשמלי לפי מפרט מיוחד.

  N 50על גלגל הסגר לא יעלה על. הכוח המרבי הנדרש להפעלה 

 בחתך מלא . 316לא מתרומם עשוי פלב"מ  הצירים יהיה מסוג

בעלת נעילה ופתחי אוורור מצידיה על פי הפרט  316המפעיל החשמלי יונח בתוך קופסת פלב"מ 

 בתכנית.

 

 הגשת סגרים לאישור  00.02.01.6

 הגשת הסגרים לאישור תכלול את הנתונים הבאים :

 הסגרים,שרטוטי העמדה של 

 לא יתקבל מפרט טכני כללי . –מפרט טכני ספציפי של הסגרים המוצעים 

 קטלוג יצרן של הציוד המוצע .

 הוראות התקנה הפעלה ראשונית והרצה.

 אחריות הניתנת לסגרים.

 רשימת התקנות בארץ בחמישה פרויקטים בהיקף דומה אשר פועלים לפחות חמש שנים .

 יצרן  -אחזקה היכולים להמליץ על איכות הסגרים איכות הספקאל הרשימה יצורפו שמות מנהלי 

 . כולל טלפונים ניידים ודוא"ל של הממליציםואיכות שירות שדה .

 אספקת הסגרים לאתר  00.02.01.7

מעמדים,  הסגרים יסופקו לאתר בליווי תעודות משלוח ושרטוטים מפורטים של כל חלקי העזר,

 רטים.גירים כיסויי ציר , צירים ושרטוטי התקנה מפו

 התקנה 00.02.01.8

מובהר בזאת כי התקנת הסגרים ואחריות כוללת לפעולתם התקינה הינה באחריותו הבלעדית של 

 ספק הסגרים . ) נציג היצרן(.

 לא תתקבל כל טענה כי תפקוד לקוי של הסגרים הינו כתוצאה ההתקנה לא נכונה .

 הסגרים .מתקין הסגרים יהיה מתקין מוסמך המחזיק בתעודת הסמכה רשמית של ספק 

( פרויקטים דומים בהם 5המתקין יאושר על ידי המפקח לאחר הצגת התעודה ורשימה של חמישה )

 ביצע התקנות בעבר .

 הרשימה תכלול טלפונים של אנשי אחזקה בפרויקטים היכולים לאשר את איכותו של המתקין .
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ויאשר בכתב למפקח כי לפני התקנת הסגרים יבדוק ספק הסגרים את האתר , את איכות הבטונים  

 האתר מוכן להתקנת הסגרים וכי יציקות הבטונים הינם לשביעות רצונו .

של הבטונים ויוודא   AS-MAIDלפני התקנת הסגרים יבצע ויספק הקבלן הראשי מדידות 

 התאמתם

 המושלמת לתוכניות .

 במידה ואין התאמה, ידווח למפקח ויבצע את התיקונים וההתאמות הנדרשים.

את  התקנת הסגרים יציג המתקין בפני המפקח את ברגי ההתקנה בהם הוא מתכוון להשתמשלפני 

 האפוקסי להדבקתם ואת הגראוט לביטון הסגרים.

 הפעלה ביבש  00.02.01.9

 עם השלמת ביטון הסגרים תבוצע הפעלה ראשונית ביבש,

הפעלה  נציג היצרן ויינתן אישור בכתב לביצוע –לפני ההפעלה ייבדק הסגר על ידי ספק הסגרים 

 ראשונית ביבש .

לפני ההפעלה ייבדק הסגר על ידי המתקין ויוודא ניקיון הסגר , משטחי האטימה , האטמים הצירים 

 וכל מכלולי הסגר , יכוון מעצור עליון של הציר ) מגביל סגירה ( .

 ההפעלה תכלול פתיחה של מלוא מהלך הסגר ואחר כך סגירה מלאה .

 ב סגור כשהוא מוכן לבדיקת אטימות .בסיום ההפעלה יישאר הסגר במצ

סגור של הסגר, ייבדק -בסגרים חשמליים יבוצע בשלב זה כיול חשמלי עבור קצוות מהלך פתוח

  Run Torque –המומנט הנדרש בפועל בזמן תנועת הסגר למטה ולמעלה 

ממומנט  10%-בוכן יבוצע כיוון מגבילי מומנט לפי הנחיות היצרן . ) מומנט לכיוון פתיחה יהיה גבוה 

 לכיוון סגירה .(

 בדיקת אטימות  00.02.01.10

 נציג היצרן יוודא כי הסגר סגור ומוכן לבדיקת אטימות . -ספק הסגרים

 הקבלן ידאג למלא מים נקיים בכיוון האטימה אליו תוכנן הסגר .

 בסגרים הדורשים אטימה דו כיוונית תבוצע הבדיקה גם מצידו השני של הסגר.

 ירבי כמוגדר במפרט הטכני בשרטוטים ובתוכניות .מפלס המים יהיה בגובה המ

נציג היצרן   -במידה ומתגלה דליפה מעבר למותר, יבצע מתקין הסגר בתאום ובהדרכת ספק הסגר

 את התיקונים והשיפורים הנדרשים על מנת לתקן את הליקוי.

 רט.לאחר תיקון הליקוי תבוצע פעם נוספת בדיקת האטימות עד להשגת סגר אטום כנדרש במפ
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 בדיקה דינאמית  00.02.01.11

במצב בו הסגר תחת אומד המים המירבי המתוכנן במפרט ובתוכניות , תבוצע פתיחה חלקית של 

10% 

 ממהלך פתיחה מלא ומיד לאחר מכן סגירה .

 הסגר צריך לחזור ולאטום לפי הנדרש במפרט ובתוכניות .

 

 בסיום הבדיקה יבוצע גירוז הציר בגריז גרפית .

 אחריות: 00.02.01.12

 שנים אחריות מלאה על כל חלקי הסגר . 10אחריות : 

 

 מדידה לתשלום 00.02.01.13

וכן  ים, המיסבים, תומכות הצירים, הצירמסגרתו מחיר הסגר יכלול אספקה והרכבה של הסגר,

  תקינה.ה תולהפעלהעבודות הנדרשות וכל   הצביע

 עבור המפעיל החשמלי ישולם לקבלן בנפרד. 

 

 מפעיל חשמלי 

 ספק הסגר, או יאושר על ידו כי הוא מותאם להפעלת הסגרהמפעיל החשמלי יסופק ע"י 

 או שווה איכות מאושר.  DREHMOהסגרים יופעלו ע"י מפעיל בעל מנוע חשמלי כדוגמת 

 כללי: 00.02.01.14

 המפעילים החשמליים לסגרים יכילו את כל אופציות התפעול, הבקרה ההגנה האינדיקציות  .1

 הפיקוד מרחוק וההתרעות כפי שיפורטו בהמשך הכל במבנה אינטגרלי שלם. המפעיל יהיה בעל 

 אינדיקציה דיגיטאלית עם צג נומרי ואלפא נומרי. המפעיל יהיה ניתן לכיול וכיון ע"י לחצנים 

ללא צורך בפתיחת מארז המפעיל. מערך הכיול יהיה BLUETOOTH חיצוניים וגם ע"י ממשק 

 משתנה.  מוגן ע"י קוד

 המפעילים, יאפשרו פתיחה מלאה של הסגר, הן חשמלית והן ידנית. .2

 מנוע המפעיל יתאים לאפשר תחילת עבודה במומנט פיתול גבוה המבטיח שחרור סגר תקוע. .3

המפעיל יהיה מצויד במפסקי גבול למניעת פיתול יתר במצבי סגירה ופתיחה מלאים ומתאימים  .4

 לתנאים המפורטים להלן:
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 חשמל:תנאי  00.02.01.15

 הרץ.  50וולט תלת פאזי, בתדירות של  400 -+10%המפעילים החשמליים יתאימו למתח של 

 הגנה חיצונית:

  .'המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית ללא כל הגנה נוספת בפני התזות, גשם אבק וכו 

 המפעילים יהיו בעלי רמת אטימות של IP68   מסוגNON INTRUSSIVE  עם טרמינל

 (.PLUG & SOCKETחיבורים נפרד בעל אטימה כפולה, )החיבור מתבצע באמצעות 

 .כל מערך כיול המפעיל ושינוי הקונפיגורציות הפנימיות יתבצע ללא צורך בפתיחת המארז 

  בכדי להבטיח רמת אטימות גבוהה, כל מערך קונפיגורציות המפעיל והגדרותיו, נשמרים ללא

 פנימית.צורך בגיבוי סוללה 

 הגנות חשמליות: 00.02.01.16

 .המנוע יהיה מוגן כנגד עבודה עם פחות משלוש פאזות 

 .)המנוע יכיל הגנה תרמית )באמצעות תרמוסטט פנימי 

 בקרת תפעול והגנות:

  המפעיל יהיה מצויד במפסקיTORQUE  וLIMIT   ניתנים לכיוון לעצירת המנוע במצב

 פתיחה ו / או סגירה.

  מיליאמפר מובנה, ללא צורך בכרטיס תקשורת נוסף. 4-20אנלוגי המפעיל מצויד במשדר מצב 

 ( מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה של "תפיסת" הסגר או עליית המומנטTORQUE )

 לפני השלמת מהלך הסגירה ו או הפתיחה.

 כיוון אוטומטי לפתיחה וסגירה:

 וני הפתיחההמערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל תתקן באופן אוטומטי את כיו 

 והסגירה גם במקרה של שינויי פאזות, כך שהפקודה הניתנת מהבקר תבוצע תמיד נכון ע"י

 המפעיל.

 גיר המפעיל:

  שנים לפחות. הגיר מתאים לעבודת  5הגיר אטום לחלוטין, טבול בשמן לשימוש של עד

ר ( לשחרור סג HAMMER BLOWבכל כיוון פעולה רצוי  ואף כולל מכות פטיש )  המפעיל

 תקוע.

 הפעלה ידנית:

 .המערכת תכיל גלגל הפעלה ידני בכדי לתפעל את הסגר באופן ידני במידת הצורך 
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 ( ידית ההפעלה משודכת לגיר צדדיSIDE HANDWHEEL במפעיל, המאפשרת פתיחה )

 של הסגר בעת הצורך. קלה

  שלרמות, המאפשר פתיחה ידנית  2מערכת ההפעלה הידנית מבוססת על גיר פלנטארי בעל  

 הסגר באמצעות המפעיל גם כאשר נגרם נזק למנוע של המפעיל. 

  ,הפעלה ידנית תתאפשר, גם בעת עבודה רציפה של המנוע, באופן אוטומטי, בעת סיבוב הידית

 קלאץ'.  ידית לכיוון הרצוי  ללא צורך בדריכה ו/או משיכת

 ילה, לבחירת מצב על גבי המפעיל, תסופק ידית בוררות מצבים ידני אוטומטי הניתנת לנע  

 עבודה. ברירת מצב "ידני", סיבוב הגלגל עם כיוון השעון, לפתיחה בברירת מצב "אוטומטי"  

 הגלגל יהיה מנוטרל. 

 הפעלה מרחוק: 00.02.01.17

  המפעילים יכילו כניסות להפעלה מרחוק ויציאות להעברת חיוויים אינדיקציות למערכת 

 הבקרה של המזמין.

   24מתח הפיקוד יהיה של Vdc  מוזן בתוך המפעיל או באמצעות הזנה חיצונית לפי בחירת 

 המזמין.

 אינדיקציה מקומית:

  המפעילים יכילו אינדיקציה מקומית דיגיטאלית, רצופה לתצוגת מצב המגוף. ממצב של פתוח

לגמרי עד למצב של סגור לגמרי ואלפא נומרית לביצוע כיולים קבלת התראות ומידע ממאגר 

 .DATA LOGGERנתונים אינטגרלי 

 אינדיקציה רחוקה בבקר: 00.02.01.18

  :המפעיל יאפשר משלוח אינפורמציה לבקר חיצוני לגבי הנתונים הבאים 

 .)מגוף פתוח ) סוף פתיחה 

 .)מגוף סגור )סוף סגירה 

 .מגוף בתנועה 

  נתונים נוספים לפי בחירה 

 תנאי עבודה: 00.02.01.19

  המפעיל יהיה מתוכנן לעבודה רציפה במשך כל שעות היממה, בתנאים משתנים של פתיחה 

 הפעלות בשעה, בכיווני פתיחה וסגירה. 60וסגירה כולל עד 

 :BLUETOOTHממשק 
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 המפעיל מגיע עם ממשקBLUETOOTH  המפעיל,     תכנות  וממשק אינפרא אדום המאפשר כיול

 ותיקון תקלות מרחוק.

 

  פיקוד ובקרה עבודות חשמל,

 

 כללי 00.02.01.20

תכניות לביצוע הלוח המבוססות על הקבלן שור המשאבות להזמנה יכין ילפני תחילת העבודות ועם א

לפני תחילת  המזמיןהדרישות הפרוגרמתיות של המפרט. התכניות תימסרנה לבדיקה ולאישור 

נציג העבודה. רק לאחר אישור התכניות יחל הקבלן בביצוע הלוח. בתום יצור הלוח יזמין הקבלן את 

לבדיקה ולביקורת בבית המלאכה. בביקורת יבדקו החומרים והאביזרים הבונים את הלוח  המזמין

וח לאתר בבית המלאכה של הקבלן יובא הל המזמיןבהתאם לדרישות. רק לאחר אישור הלוח ע"י 

לאחר השלמת החווט וחיבורי החשמל. לפני מסירת המערכת יבדוק הקבלן את תקינות הפעולה של 

 .לקבלה סופית של המערכת בה ישתתפו כל הנוגעים בדבר מזמיןהלוח ויזמין את ה

על הקבלן לתאם את חיבור החשמל עם חברת החשמל. עלות החיבור תשולם על ידי המזמין. שאר 

 עבודת החיבור תהיינה כלולות במחירי היחידה. הוצאות הקבלן ל

 
 מבנה לוח החשמל   00.02.01.21

. הלוח יתוכנן ויענה על דרישות הבקרה בהתאם לאמור במפרט ןמשורייהלוח יבנה מפוליאסטר 

הלוח יבנה מפנלים   - I.P65.לעיל. הלוח יהיה אטום לגשם, רוחות ואבק ויתאים ל 7המשאבות פרק 

 .הניתנים לפרוק ויחוזק בפרופילים מתאימים של מתכת או פוליאסטר משוריין

הלוח יצויד בשתי מערכות דלתות דלת פנימית ודלת חיצונית. בדופן הקדמית העליונה יותקנו 

 - 30% -מכשירי המדידה ונורות סימון. הלוח יכיל בתוכו את כל הציוד הדרוש כולל מקום שמור כ

נפח הלוח להרחבה בעתיד. כל הציוד החשמלי שבתוך הלוח יותקן על דלת פנימית הניתנת לפרוק מ

ולהחלפה. לכל הציוד המותקן תתאפשר גישה נוחה לתחזוקת הציוד והחלפתו מבלי לחייב פרוק  

 .אביזרים אחרים. לוח יותקן בחוץ ייסגר ע"י דלת חיצונית אטומה למים שעליה לא יותקן כל ציוד

 הלוחצבע  00.02.01.22

כל חלקי הברזל של הלוח ינוקו היטב מחלודה ושומן וכל לכלוך אחר: השטחים המיועדים לצביעה 

 .יהיו יבשים ומנוקים עד כדי ברק. רק לאחר מכן יש לגשת לצביעת חלקי הברזל

 :שכבות כמפורט להלן 3 -הצביעה תבוצע ב

 .מיקרון כ"א 7שכבות בעובי  2פריים -ווש .א

 .שכבות 2 -צבע יסוד  ב.

 .צבע אפוקסי קלוי בתנור ג.
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 .מיקרון -30עובי כל שכבה לא יהיה קטן מ

 חווט פנימי 00.02.01.23

בצבעי היכר תקניים בכדי לאפשר  P.V.C כל המוליכים שבתוך הלוח יהיו תקניים ויצופו בבידוד

 .הבחנה ברורה ביניהם

יבוצעו באמצעות וולט  230/400מערכת הפיקוד והסיגנום וכן מערכות אחרות הפועלות במתחים 

חוטים בעלי בידוד צבעוני, כל מעגל, מהדק או חלק אחר שיישאר תחת מתח אחרי המפסק הראשי 

 שלו )מתח ממקור זר וכו'.

יוגן בפני מגע מקרי ויסומן בשלט אזהרה ברור ובולט. יש להקפיד על סידור נאות של כל המוליכים 

אפשר התמצאות נוחה. ללא המוליכים בלוח ללא צפיפות הצטלבויות מיותרות, וזאת במגמה ל

 השונים למערכת אחת ו/או למעגל אחד יש לקשור בצמדים ו/או להכניסם לתעלת חווט מתאימה(.

 כניסות ויציאות 00.02.01.24

הלוח יצויד בסרגלי מהדקים וחלקי חבור עבור כל המוליכים הנכנסים והיוצאים. מידות המהדקים 

ממ"ר. כל המהדקים יסומנו בהתאם  6 -ום אופן מיתאימו לחתך המוליכים אולם לא יהיו קטנים בש

למעגל אליו הם מתייחסים ו/או לפי דרישת המפקח. סרגלי המהדקים יותקנו מלפנים ויאפשרו 

 חבור קל ונוח של המוליכים, וגישה חופשית אליהם גם כאשר הלוח נמצא תחת מתח.

 .י מעלה ו/או כלפי מטהס"מ כלפ 20המרחק בין סרגלי המהדקים והכניסות ו/או היציאות הוא 

 תוכניות 00.02.01.25

לפי האמור  עותקים למהנדס לאישור 3-עם קבלת העבודה יכין הקבלן תוכניות עבודה ויעבירם ב

 .עותקים 5 -לעיל. בגמר העבודה יצרף הקבלן עם הלוחות תוכניות מעודכנות ב

של המפרט הכללי לעבודות חשמל  8לעיל בפרק  התכניות תתאמנה את כל הדרישות בהתאם לאמור

 .7 וכן לפי הדרישות הספציפיות על אופן הפיקוד והפעלת המשאבות בפרק

 

 בקרה ופיקוד 00.02.01.26

 בהספק הנדרש הסגר האביזרים החשמליים בלוח יתאימו להספק הדרוש להפעלה של 

 :יותקנו על הדלת הפנימית של הלוח

 וולטמטר + בורר פאזות 

  סגירה של הסגרפתיחה / לחצן  

  סגר פתוח" – לכל סגרנורית סימון בירוק" 

  סגר סגור" – סגרנורית סימון באדום לכל " 

  חירום" –נורית סימון באדום" 
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  חוסר חשמל –נורית סימון באדום 

 

 :יותקנובתוך הלוח 

 מפסק פיקוד לכל משאבה בנפרד 

 מגענים וממסרים 

 הגנת חוסר והיפוך פאזות 

  םיכל החיווטמיספור של 

 בקר + משדר לחדר הפיקוד 

 

 הסגר יחובר ישירות ללוח החשמל

 כל אביזרי העזר יהיו מחומרים עמידים בקורוזיה )פלב"מ או פיברגלס(.

 .או שווה איכות מאושר מ"מ + מפסקים ובוררים יהיו מתוצרת "טלמכניק" 22בקוטר  LEDנוריות 

 

 תקופת האחריות

שסופק ע"י הקבלן יהיה לתקופה של שנתיים מיום והבקרה משך האחריות על כל ציוד החשמל

חודש ימים ה במשך תה והפעלתקבלת התחנה ע"י המזמין. התחנה תתקבל לאחר שתבוצע הרצ

 לפחות במשך תקופה זו יבוצע כיול וכוון של כל המכשירים החשמליים והאלקטרוניים בתחנה.

 

 מדידה ותשלום

בדרישות המפרט  , החווט וההרצה בהתאם לאמוריכלול את התכנון, הבצועוהבקרה . לוח החשמל 1

 קומפלט.. -. עבודה מושלמת ומאושרת 57.08פרק 

הסגר יכללו במחיר לוח החשמל ולא יתקבל עליהם תשלום . חיבור חשמל אל הלוח ומהלוח אל 2

 .כולל השחלה בתוך השרוולים, קומפלט כחיבור נוסף

חציבה הבטונים. איטום  מ' לרבות 1.0. שרוולי מרירון, התקנה קומפלט לפי הקוטר בעומק של עד 3

 מילוי גמיש. הרווחים בין הבטונים לשרוול ובתוך השרוול בחומר

 

 

 מים ביוב 

 פרוגרמת בדיקות:

 בדיקות הידוק .1
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 .01-03 פרק -, בהתאם למתואר במפרטהדוק המילוי יבוקר ע"י מעבדה שתאושר ע"י המזמין

  -בדיקות בטון .2
יבוצעו בדיקות בטון בהתאם למפרט ופרוגרמת בדיקות של יועץ  -ברכיבי בטון יצוקים באתר

 :02.01הקונסטרוקציה וכן בדיקות הבטון המפורטות במפרט בפרק 

 : הטרי הבטון בדיקת

 – מרחבי ומשקל קונוס שקיעת 

  – הקשוי הבטון בדיקת

 .חדירות ובדיקת ימים 28-ו ימים 7 בגיל הטרי הבטון חוזק

 פגיעות צינור פלדה .3
 .פגיעות מכניות בציפוי או בציפוי הפנימי לבירור  בדיקת "הולידי דיטקטור" ע"י נציג יצרן הצנורות

 בדיקת לחץ .4
 .57.01.19יבוצעו בדיקות לחץ למערכת המים ולמערכת הקולחים, בהתאם למתואר במפרט פרק 

 בדיקות רדיוגרפיות .5
מכלל  10%בדיקות רדיוגרפיות )רנטגן( על ריתוכי הצנרת. סה"כ בדיקות יהיו עד  הקבלן יבצע 

 ..57.01.21, בהתאם למתואר במפרט פרק הריתוכים בצנרת

 צילום צנרת  .6
 57.01.21צילומי צנרת לביוב וניקוז לבדיקת המתכנן בהתאם למתואר במפרט. פרק 

 בדיקת אטימות .7
 ..57.02.01.6בהתאם למתואר במפרט פרק  בדיקת צנרת גרויטציונית בין שתי שוחות

 צילומי צנרת גרוויטציונית .8
 57.02.04צילומי צנרת לביוב וניקוז לבדיקת המתכנן בהתאם למתואר במפרט. פרק 

 

 

 מפרט    טכני    מיוחד   לעבודות      תשתית         

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

 הכנות לחברת החשמל, תשתיות לתאורת חוץ         

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

 הכנות  לחברות  התקשורת  בזק , טל"כ  וכו'          

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

 בפרויקט:       עיר    היין   צמודות   שלב   א'         
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        ========================== 

 בעיר                                                  אשקלון 

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

 

 

 

 

 עבודות חשמל ותקשורת -08פרק 

 

 נושא העבודה. 1

בעיר אשקלון  'שלב במכרז/ חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת בעיר היין 

 וכמפורט להלן:

חפירה, צנרת, כבלים, תאי בקרה, גיד הארקה חשוף, שרוולי חצייה,  -תאורת רחובות .א

, מרכזייה סטנדרט עיריית אשקלון, LEDיסודות, עמודי תאורה, גופי תאורה בטכנולוגיית 

ח יח' בקרה לפיקוד ועמעום, הכנה לתשתית מצלמות )לרבות חיץ פנימי, מגש אביזרים ופת

 לתא אביזרים נוסף בעמודי תאורה ייעודיים(.

 מתקן שלם לתאורה זמנית באתר לפי הצורך. -תאורה זמנית .ב

, הכנות 13.5חפירה, שרוולי חצייה, תאי בקרה, צנרת י.ק.ע  –הכנות לתקשורת עירונית  .ג

 בעמודים ייעודיים.

 תוספת חיץ בעמודי תאורה, כבלים, צנרת. –הזנות לצרכני מ"נ עירוניים  .ד

חפירה,שרוולי חצייה, תאי בקרה, צנרת, גיד  -תשתיות ואלקטרוניקה לרמזורים .ה

 הארקה,עמודים,פנסים,זרועות,בקר וכו'.

חפירה, שרוולי חצייה בחציות כביש מצד לצד ומצד חשמל למגרשים,  -הכנות לחב' חשמל .ו

 גומחות לפילרי רשת ומונים.

בחציות כביש מצד לצד, ומצד בזק חפירה, צנרת , שרוולי חצייה וצנרת  -הכנות לחב' בזק .ז

 למגרשים, תאי בקרה.

חפירה, צנרת, שרוולי חצייה וצנרת בחציות כביש מצד לצד, ומצד הוט  -הכנות לחב' הוט .ח

 למגרשים, תאי בקרה.
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 רשימת  מסמכים  למכרז עבודות  חשמל  . 2

 מסמך  שאינו מצורף           מסמך מצורף

 שנה שם מס' 

00 

04 

05 

08 

12 

18 

 

 

 

 

 

 מוקדמות

 עבודות בניה

 עבודות איטום

 מתקני חשמל

 מסגרות אלומיניום

 תשתיות תקשורת

 חוק חשמל -

 דרישות חברת חשמל -

 דרישות ותקנים של חברת בזק -

 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ -

 דרישות והנחיות של עיריית אשקלון -

 דרישות והנחיות של נתיבי ישראל -

 מהדורה אחרונה

 אחרונהמהדורה 

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה 

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה 

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה

תנאים כלליים 

 מיוחדים
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 מפרט טכני

 

   

אופני מדידה 

 מיוחדים

   

    כתב כמויות

    מערכת התכניות

ומשרד  כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הניזכרים במכרז /חוזה זה,    .הבינוי והשיכון

קראם הבין את תכנם, קבל  את כל ההסברים  שבקש  לדעת ומתחייב לבצע את עבודותו בהתאם 

 לדרישות.

אם קיימת אי התאמה או סתירה בין הרשום במפרט זה לבין הרשום במסמכים אחרים של המכרז 

                                                                                                             התנאי הקובע.                   –אזי יהיה המחמיר יותר  -/חוזה  

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

 חותמת הקבלן  וחתימתו 

 

 דרישות כלליות.  3         

 ביצוע  התשתיות למערכות חשמל ותאורה , הכנות לחברת הבזק, חברת החשמל       

 והטל"כ יהיו  בהתאם לחוקים ולתקנות המפורטים ברשימת מסמכים למכרז עבודות          

 חשמל המפורטים לעיל ודרישות מפרט זה.         

 על קבלן המערכות להעסיק בשטח מודד מוסמך על חשבונו אשר יעבוד בתאום   א.                     

 אתר ויסייע למודד ח"ח,  הנ"ל ללא כל תוספת כספית  כלול מלא עם מודד ה                           

 במחירי יחידה.                                      

                           

 ככל שיידרש בין הרשויות  לתאוםעל קבלן המערכות לדאוג   ב.                     

 בכל הנוגע לעבודה באתר ווכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירה טל"כ בזק,  ח"ח,                          

 ולוחות זמנים. לא תשולם כל תוספת כספית בגין התאומים כלול במחירי יחידה.                          

 

 באחריות הקבלן לפנות לחברת החשמל, לחב' בזק,        -ג.  לפני ביצוע חפירות באתר

  -להזמין מפקח מטעמם לשטח -ת, עירייה/ מועצה, חב' מקורו HOTלחב'      

 במטרה שלא לפגוע במערכות הנ"ל. הקבלן  -וקבלת אישור לביצוע החפירות     

 והוא   -משחרר בזה את המתכנן מכל נושאי התאום עם המוסדות השונים     
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 אחראי בלעדי לתאום זה. תאום זה יבוצע ללא כל תוספת כספית כי הם כלולים      

 במחיר היחידה בכתב הכמויות. מודד מטעם הקבלן יכניס את התוואים לביצוע      

 ויעביר לאישור המתכנן. -בתוכנת אוטוקד -בתוך תוכנית השטח     

 

 במקביל  דתועבו לבצעיהיו מצבים שיהיה עליו על הקבלן לקחת בחשבון כי  ד. 

 אחרים על כל המשתמע מכך.לקבלנים אחרים כולל יזמים                           

 

 החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו  בחוק ה.                      

 רשיון מאת מנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי הרשיון                            

 קבע בו".שת וקפו של רשיוןתותקופת                            

 

 מומלץ כי הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח  ו .                      

 והבנת הפרוייקט.                           

 

 ז.   ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקים,             

 יערוך רשימת הנזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו. הקבלן הזוכה                            

 מרגע זה השטח באחריותו ולא יתקבלו תביעות חדשות על נזקים שקרו                             

 מעבר לתאריך מסירת השטח לקבלן.                           

 

 להלן תנאי הסף לאישור קבלן המשנה .4   

 א.  קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל.                   

                                   שנים לפחות בביצוע עבודות 7ב.  קבלן החשמל יהיה בעל ניסיון מוכח של                    

 תשתית מסוג הקיים במכרז.                                         

 ג.  הקבלן )משנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים כמפורט להלן )כל הסיווגים ללא                           

 יוצא מהכלל(:  

 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס'   -

 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס'   -

 קווי תקשורת.    250סיווג מקצועי מס'   -

 העבודה.      הסיווג הכספי של קבלן המשנה ותאום  להיקף   -

 קבלן המשנה לחשמל  ותאורה יעסיק באופק קבע מנהל עבודה שהינו בעל   -
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 רשיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(.    

 . 9002הקבלן בעל תקן איזו   -

 קבלן המשנה לחשמל יעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המנין )לא יועץ חוץ(    -

 אשר יעבוד בפרויקט ישירות מול מנהלת הפרוייקט והמתכנן וינחה טכנית     

 ומקצועית את עובדי הקבלן.    

 כל עובדי קבלן החשמל יהיו בעלי רישיון חשמלאי בכל העבודות המפורטות   -

 להלן:             

הנחת כבלים בתעלה הנחת  גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד, בבסיסי  

ודים והמרכזיה, קילוף כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, העמ

 הצבת  מרכזיה , חיווט  הכבלים למרכזיה וכו'.

 מודגש כי אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל  אשר אינו    -

 עומד בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר  לא אושר בכתב ע"י המזמין    

 ומתכנן  החשמל  והתאורה.   

 המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול קבלני המשנה לחשמל ללא מתן הסבר    

 לקבלן הראשי על  סיבת פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה    

 זכות  ערר על החלטת  המזמין.   

 יגרום הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן  מכל אחריות שהיא על כל נזק ש  -

 הקבלן במשירין או  בעקיפין למערכות,רכוש,או נפש אם עבד בניגוד לנאמר בחוק      

   08החשמל,חוק הבזק , חוק הבטיחות והגיהות , מפרט טכני זה , מפרט טכני    

 כבלים,   TVבזק, חח"י חברות –הנחיות ונהלים של כל  החברות    

 רשות מקומית וכו. הנזקים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.                             

 התנאים לאישור קבלן המשנה המפורטים לעיל יהיו לפי שיקול דעת המזמין    -

 והמפקח.     

    

 טיב חומרים כללי .5

 .כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי .א

ציוד לפני  הקבלן יגיש לאישור מפקח החשמל הצמוד כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי .ב

אישורים ו/או בדיקות  התקנתם. מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן רשאים לדרוש

מוסמך ומאושר שיבוצעו על חשבון  חומרים ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת ו/או גוף מקצועי
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הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן לפסול כל סוג  אים מנהלהקבלן ובטיפולו. כמו כן רש

  .ועל הקבלן יהיה להחליפו מייד ועל חשבונו חומר או פריט כבילתי מתאים

הקבלן,  כל הוצאות המעבדה המוסמכת ו/או הגוף המקצועי המוסמך והמאושר שיפעיל .ג

חולו במלואם על ההסכם, י הפעלתם וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת

על הקבלן  .התשלום השונים בכתב הכמויות הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה של פריטי

הבדיקות במעבדה וההמתנה  לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב

  .לא תאושר לתוצאותיהן וכל תביעה לתשלום בגין בדיקות כאלה

 

 כללי -טיב מלאכות ועבודה .6

יהיה מנהל  העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה .א

והפוסק האחרון. כל  הפרויקט, בהתייעצות עם מפקח החשמל ועם המהנדס המתכנן, הבורר

 .עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ותבוצע מחדש

התוכניות  אתמובהר כי המזמין ו/או מנהל הפרויקט שומרים לעצמם הזכות להתאים  .ב

תוכניות במהדורות  לשינויים שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק

להתאים לכך את עבודתו ולבצעה  מעודכנות ותוכניות נוספות ואחרות לביצוע, והקבלן מתחייב

 .והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה על פיהן כאילו נכללו ההתאמות, השינויים

 

 בטיחות .7

 כללי    

תקופת הביצוע על פי כל דין  על הקבלן לספק ולבצע את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים במהלך כל .א

"שמירה, גידור, אמצעי בטיחות  - 15ההסכם/סעיף  ובהתאם לדרישות המפורטות במסמך

 - 00.01פרק -"מוקדמות"/תת - 00העבודה/סלילה", במפרט הכללי/פרק  ומתקנים באתר

בטיחות באתרי  -"סדרי - 00.01.04משנה -ביצוע עבודות קבלניות"/פרקהנחיות כלליות ל"

פרק -הנדסת תנועה"/תת -סלילה -עבודות" - 51הנחיות כלליות" ובמפרט הכללי/פרק  -העבודה 

  "עבודה-לבטיחות באתרי "הסדרי תנועה זמניים - 35

בעבודותיו ובעבודות  באחריות הקבלן להציע את השלבים השונים להעתקות התנועה בהתחשב .ב

הפרויקט. מובהר ומודגש בזה שכל הנדרש  הקבלנים האחרים באתר ולהביאם לאישור מנהל

"י החוק ו/או מנהל הפרויקט ו/או מפקח החשמל ובכלל פבטיחותיים ע להבטיח עבודה בתנאים

י בלבוש בטיחות תנועה עם שילוט ודגלי אזהרה וכל כוח אדם-ציוד, שילוט, תמרור, מכווני זה

תשולם תוספת כלשהי עבור ביצוע כל הנדרש  שיידרש, כלולים במחירי היחידה שיציג הקבלן ולא

  .בטיחותיים כנדרש להבטיח עבודה בתנאים
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לאבטחת אתרי עבודה  על הקבלן או נציג מוסמך מטעמו להיות בעל הסמכה נאותה מהשתלמות .ג

. אם הקבלן עצמו אינו (על כך הסמכה המעידה יש להגיש למנהל הפרויקט תעודת)והסדרי תנועה 

 חשבון או אישור-אחד מעובדיו, עליו לצרף מסמך עם אישור מרואה בעל הסמכה כאמור אלא

האפשרות להעסיק קבלן משנה  ידו. ניתנת-דין המוכיח כי העובד אכן מועסק על-נוטריוני מעורך

מסמך התקשרות כאמור לעיל ובתנאי שהמציע יציג מראש  מאושר ע"י החברה שיש בידו אישור

 .המשנה למשך כל תקופת ההסכם בינו לבין קבלן

                יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון   .ד

 במחוז/ אזור / נפה  הרלוונטים. בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל הקיימים       

 אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושיםבעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל ה.  

 משימוש בעגורונים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים,  ולהימנע       

 העובדים.    השימוש בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי  יש לזכור כי       

 אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה     ו.

 לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין  .חח"י במחוז הרלוונטי  ממשרדי       

 הפקוח כלול במחירי היחידה.       

 אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי     ז.

 עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת הפרוייקט.בתאום הגידור ותאורת התעלות יבוצע        

 אין להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל ח.   

 בודק מוסמך ובין אם מקור המתח הוא מח"ח גנרטור, או אחר.      

 חוק הבטיחות והגיהות הכל בתאום עם כל יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לט.  

 הרשויות הרלוונטיות.      

 תאורה -תיק מערכת/ מתקן .8

  כללי    

הקבלן למנהל  עם סיום העבודה ולפני הפעלה קבועה/שגרתית של מערכת/מתקן התאורה ימסור .א

לביצוע הנחיות כלליות " - 01פרק -"מוקדמות"/תת - 00הפרויקט, כנדרש במפרט הכללי/פרק 

 .  "תאורה- עבודות קבלניות", "תיק פרויקט"/"תיק מערכת/מתקן

  .הקבלן ימסור תחילה למפקח החשמל תיק אחד לבדיקה .ב

הקבלן למנהל  לאחר בדיקת מפקח החשמל ותיקון/השלמות החומר בהתאם להערותיו יספק .ג

יעוד בדיקות הקבלה ולצורך ת תיקי מערכת/מתקן כמפורט להלן לצורך השלמת 3הפרויקט 

  .במעבר משלב הפיתוח לשלבי הבדק והתחזוקה

האמור אלא  פרק-הדרישות המפורטות להלן אינן באות לשנות או לגרוע מהדרישות בפרק/תת .ד

 להוסיף עליהן

 התיק תכולת     
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בהדפסה הפרטים  תאורה יוגש באוגדן או אוגדנים שעל כל אחד מהם ירשמו-תיק מערכת/מתקן .א

 :הבאים

 .(כביש מס' ......מערכת/מתקן חשמל ותאורהשם המערכת/מתקן  (1

 מספר ההסכם/חוזה (2

 של הקבלן הראשי )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  (3

 המערכת/מתקן של קבלן החשמל שביצע את )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  (4

 של מנהל הפרויקט (כתובת ופרטי תקשורת)שם ופרטים  (5

 .של מפקח החשמל (כתובת ופרטי תקשורת) שם ופרטים (6

 :באוגדן/אוגדנים יתויקו כל המסמכים הבאים בצורה מסודרת .ב

                                                                                                                          ציוד  (1

ניים בהתאם העניי רשימות של כל הציוד והאביזרים שהותקנו בפרויקט והאישורים

 .לנדרש בהסכם

                                                                                                   מפות/תוכניות מצביות (2

 :להלן עיקרי הדרישות לגבי מיפוי המערכות/מתקנים לתאורה

שום מדידה ורי ידי מודד מוסמך בשיטת-מפות/תוכניות מצביות, שהוכנו על -

 .לפי הנחיות החברה( (Format ספרתית, במתכונת

למרכיבים  המפות המצביות תתייחסנה לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן -

ביצוע הפרויקט  מיוחדים מחוצה לה, בהתאם לתכנון המפורט לקראת

 .ולשינויים/תוספות במהלכו

-עמודילפי  המידע במפות יכלול, עבור עבודות התאורה, בין היתר: מדידה  -

עומק הטמנת הצנרת,  ,תאורה, תוואי הצנרת, קטרי הצינורות, חתכי כבילים

הפעלה ובקרה, -ומיקום מרכזיות פירוט ומיקום האביזרים בשטח, פרוט

פירוט ומיקום מקור אספקת החשמל  ,פירוט ומיקום חציות הכבישים

 /'מחשבים, כבילי פיקוד, ציוד אלחוט, וכו והתקשורת, תקשורת

גבי מדיה  ות ימסור הקבלן את תוצאות המדידות והסימון גם עלבנוסף למפ -

 .AUTOCAD 2015בתוכנת  אופטית

ת טכניים דו"חו (3

להלן                                                                                                     ואישורים

 : המערכות/מתקנים לתאורה יעיקרי הדרישות לגבי דו"חות טכניים ואישורים לגב

  918 . אישור ממפעל הגלוון בדבר גלוון העמודים והזרועות לפי ת"י -
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ביסודות לפי  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר בדיקת בורגי העיגון -

 . 1225ת"י 

 20.2.3בת"י  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר עמידת גופי התאורה  -

מנה לפרויקט לכל דגם  מת"י לבדיקת סימון במדבקת תו תקן או אישור)

 (והספק של גופי התאורה

 ."חות ביקורות של חברת החשמלדו  -

 .דו"ח בדיקת המתקן החשמלי ע"י מהנדס חשמל בודק מוסמך -

 

 תשלום .9

  מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הכנה והגשה של תיקי מערכות/מתקנים    

  כלול במחירי היחידה לביצוע עבודות מתקני החשמל כנדרש לעיל וכל הכרוך בכך יהיה    

  .והתאורה, למעט אם נאמר אחרת במסמכי ההסכם האחרים    

 

 תקופת אחריות .10

 האחריות תחולת תקופת 

שבו יוצא אישור  תקופת האחריות של הקבלן על מערכות/מתקני החשמל והתאורה תחל מהמועד .א

ויוצאו פרטיכל למסירה סופית  הפרויקט והמזמיןלמערכת/מתקן, העבודה תימסר לידי מנהל 

  .קבלה ממנהל הפרויקט-ואישור

ויצוינו בהם  ידי מנהל הפרויקט יהיו בכתב-פרטיכל המסירה ואישור הקבלה שיינתנו לקבלן על .ב

פי -כל מערכת/מתקן על במפורש תאריכי ההתחלה והגמר של תקופת האחריות כמפורט לגבי

  .םמפרט זה ומסמכי ההסכם האחרי

לפי מרכיבי  בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות שונות .ג

  :המערכת/מתקן כלהלן

 שנים 10                 -עמודים וזרועות לתאורה  -נשיאה -מתקני -

 שנים 5                         -פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים  -

   שנים 7                                            -גופי תאורה ורפלקטורים  -

 ניםש 6                                                                          -ורות נ  -

 שנים 7                                          - דרייבריםתאורה: -אביזרי -

 שנים 4                                  -חשמל -תאורה/לוחות-מרכזיות  -
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 .טיב ביצוע העבודה למשך שנה או לפי הנדרש במסמכי ההסכם האחרים  -

 מהות האחריות

    הציוד,  ,הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקינה של המוצרים .א

 .החומרים, וכל חלק מהם שסופקו על ידו                

שרופות,  האחריות היא תיקון ו/או החלפה של כל אביזר פגום ובכלל זה נורותמשמעות  .ב

 עבודה, חומרים וביצוע סופי

  .'אחריות חתומה מטעמו, כמובא בנספח ד-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודת   .ג

פי -בטופס על( אחריות גם מטעם ספק גופי התאורה-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודות .ד

 .' נספח ג

 ת הקבלן עם סיום העבודהאחריו

במערכת/מתקן החשמל  התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, תקלות או מגרעות כלשהן .א

הקצר שיקבע ע"י מנהל הפרויקט  והתאורה, יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך הזמן

  .ולשביעות רצונו

את הקבלן  משחררתתאורה ואחרים אינה -האחריות מטעם ספקי הציוד כגון ספקים של גופי .ב

 .בפרויקט המבצע מאחריותו כלפי החברה לעבודה והן לציוד שסופק על ידו

 שבר במקרה של פגיעת צד שלישי-למען הסר ספק: האחריות אינה כוללת אחריות .ג

 .במערכת/מתקן

 מפרט טכני מיוחד לחשמל ותקשורת

 עבודות תאורת חוץ  08.1

 ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת  רחובות לרבות    08.1.1

 ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה 20מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של               

 לשביעות רצון המפקח עד תחתית המצעים. הנ"ל רק באותם 98%עד לצפיפות של               

 הקבלן לעשות כן כגון: חציות כבישים , מדרכות מרוצפות וכו'.                            מקומות שידרש               

 לפי הנחיות יועץ הקרקע והפיתוח. CLSMאו לחילופין בכל שיטה אחרת כגון               

 קשיחה  C.V.Pביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת    08.1.2 

 בכל קוטר כנדרש  או לחילופין  צנרת שרשורית  מגנום  מחוזק אדום כולל                           

 כל  המעברים מקוטר לקוטר .                             

 הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות    08.1.3             

 לחיבור גידי ההארקה החשופים   CADWELDליד כל מרכזייה,לרבות ביצוע חיבורי                            
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 .08ביניהם כנדרש במפרט                            

 חציבת ו/ או  חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם לסימון     08.1.4             

 ם הקבלן ועל חשבונו ואישור המפקח בטרם החפירה.מודד מוסמך מטע                           

                אומים 3ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת  30יציקת יסודות העמודים בטון ב     08.1.5             

   4X35פלטת יסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ , כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון שטוח  

        ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות  25מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת  פרטים בגובה של                            

 הביצוע כולל הארכת ברגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה                               ברגי יסוד כנדרש בפרטי 

 ס"מ מקרקעית הבור. בסיום יציקת הבטון            5ע( עד לעמוק של ס"מ )לא ברזל מצול 5של                            

 תכוסה הצנרת בפוליאתילן מוקצף לאטימה זמנית של הצנרת ולהגנה עליה.                                     

 יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם   08.1.6             

 לפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור   מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור על מיקום                           

 המרכזיה ) האישור ינתן  בכתב( והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם                           

         יציקת היסוד למרכזיה.                           

 בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי  התאורה וכן , במילוי     08.1.7            

 חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי                           

 הבדיקה כמצויין בפרוגרמת הבדיקות.  יחידה                           

 הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות                            

 כנדרש בחוק כגון:                           

 .שילוט גידור, תמרור , תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות                           

 רתו העדכנית.במהדו                           

        התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכזיה  קיימת, כולל חציבת היסוד והטמנת שרוולים,     08.1.8             

 הטמנת  שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין 

 או במרכזיה לרבות  תוספת מאמ"ת כנדרש.   

 תאורה-גופי 08.2

 

ישאו תו תקן מכון ידי הקבלן -כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על .א

 הקבלן יציג אישור זה. .םמיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמי התקנים הישראלי 

   בדיקת  ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור 20גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י        

                                                                                          .י מכון התקנים הישראלייד-מנה על      

    תאורה יצורף -גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי, דהיינו לכל משלוח של גופי      

  .ידי מכון התקנים הישראלי-בדיקת מנה על אישור      

 risk0/1ותקן פוטוביולוגי  lm79,lm80,tm21בנוסף כל הגופים יעמדו בתקנים       
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ו/או במפרט  ,ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות-כל הציוד והאביזרים שיסופקו על .ב

-שתאושר מראש על הטכני המיוחד על כל נספחיו, ו/או בכתב הכמויות, ובהתאם לדוגמה

 ידי מפקח החשמל

רכישתם, ביחד  ציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור מפקח החשמל לפניעל הקבלן להמ .ג

היצרן/ספק בישראל בדבר היות גופי התאורה  עם אישור בכתב של נציג מוסמך של

לאספקה לשימוש בפרויקטים שבאחריות החברה וכן אישור  האמורים מדגמים שאושרו

התאם לנדרש בתוכניות ו/או הפנסים וכיוונם לעקומה הפוטומטרית ב כאמור בדבר תקינות

 הטכני המיוחד ו/או בכתב הכמויות. ביחד עם הדוגמאות האמורות ימסור הקבלן במפרט

למפקח החשמל  אחריות זה יימסר שוב-אחריות של היצרן/ספק. כתב-למפקח החשמל כתב

האחריות הכולל  כשהוא מעודכן לפי הצורך והעניין בסיום העבודות, כחלק מכתב

  .םלמערכות/מתקני

המוצגות  הקבלן יהיה אחראי לטיב גופי התאורה, הנורות והאביזרים ולהתאמתם לדרישות .ד

ידי היצרן/ספק ועל  פרק זה, במפרט הטכני המיוחד ובתוכניות, לאחר שנבדקו על-בפרק/תת

  .ידו ואושרו על ידם כמתאימים

-רה שוויתאו הקבלן רשאי להציע, בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט ומפקח החשמל, גופי .ה

בהתאם למוצג בהגדרת  ,איכות. בנסיבות אלה יצרף הקבלן מסמכים ענייניים ככל שיידרש

"הנחיות כלליות לביצוע  - 01פרק  -"מוקדמות"/תת - 00איכות" במפרט הכללי/פרק -"שווה

"הגדרות". על  - 00.01.01.03כללי"/סעיף " - 00.01.01משנה -עבודות קבלניות"/פרק

המוצע על ידו אכן שוות או אף עולות באיכותן  המסמכים להוכיח כי כל תכונות הגוף

מכאנית וקיומית, על אלו של הגוף המאושר לפי התכנון, לפי  ,מבחינה אופטית, חשמלית

המיוחד, לפי קטלוג היצרן המקורי ולפי תוצאות של בדיקות שנעשו בגוף  המפרט הטכני

המוצע,  ה מוסמכת ומאושרת. על הקבלן יהיה להציג דוגמה של גוף התאורהבמעבד המקורי

מלאים. כמו כן יפורטו  אור וחישובי תאורה-על כל אביזריו, כולל מפרט טכני, נתוני עקומות

כל קטע כביש וצומת בנפרד  מיקומי העמודים וזוויות ההתקנה של גופי התאורה עבור

    .מעברי חצייה ובצומת עצמה ,סעהכמפורט בקטעים ישרים, בקרבת תחנות ה

 

 

 קרקעית-כבלים בצנרת תת 08.3

 כבילי חשמל

כנדרש בתכנון,  NA2XYאו  N2XY-XLPE  הכבלים שיושחלו בצנרת יהיו מנחושת מסוג .א

  .547ע"י מכון התקנים הישראלי ונושאי תו תקן לפי ת"י  מתוצרת מאושרת

 גידים בעלי מבנה סקטוריאלי.הכבלים יהיו עם גידים עגולים. לא יתקבלו כבלים עם  .ב
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 מוליכי הארקה

לתוכניות,  ממ"ר לפחות, בהתאם 35מוליך הארקה יהיה גלוי, שזור ממוליכי נחושת בחתך  .א

  .)לא יותקן בצינור( וישמש כאלקטרודה אופקית טמון בחפירה בתעלת הכבלים

ך שימוש תו ,בקרה-חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בשוחות/תאי .ב

  .באביזרי חיבור ובשיטות חיבור תקניים מאושרים ע"י חברת חשמל

(,  CADWELD  - ריתוך כימי)חיבורים במוליך הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיטת קדוולד  .ג

  .ובאישור מפקח החשמל

  חיבורי כבלים

העמודים או  הכבלים יונחו בקטעים שלמים בלבד. חיבורי כבלים והסתעפויות יהיו בתוך .א

הברגה ("מופות") אלא  -מרכזיות. אין לבצע חיבורי כבלים באמצעות מתאמים/מצמדיב

  .עם המתכנן במקרים מיוחדים ובאישור מנהל הפרויקט, בהתייעצות

   אצבעות.  5קצוות הכבלים בחלל העמודים ובמרכזייה יוכנסו בתוך "כפפה מפצלת" בעלת  .ב

 .מחיר הכפפות יהיה כלול במחיר הכבלים

 

 

ס"מ תוצרת חברת  18*18עמודי אלומניום רב תכליתיים  –מטר  15עמודי תאורה לגובה עד    08.4

 פ.ל.ה או ש"ע

  כללי             

 תאורה מורכבים מיסודות מבטון מזוין ומעמודים וזרועות-מתקני הנשיאה לערכות .א

  ., שעליהם מותקנים גופי התאורהאלומניום

 2חלק  812ישראלי כל העמודים שיסופקו יעמדו בתו תקן  .ב

  '.מ 15תאורה בגבהים עד -נשיאה לערכות-בפרק זה מפורטות הדרישות לגבי מתקני .ג

 טיב החומרים

                                                           כללי      

של  תרשימים עקרוניים למתקני נשיאה כאמור מוצגים בערכת התוכניות הענייניות .א

  .החברה

 יסומנו בתו תקן כולל רישום מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם העמודים .ב

  .נתוני הבדיקה
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היצרן  מטעם C.O.C על הקבלן לספק למנהל הפרויקט ולמפקח על החשמל תעודת .ג

  .לעמידות העמודים בדרישות המפרט

 בטון 

או  ,תאורה יהיו כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר-נשיאה לערכות-יסודות של מתקני .א

  .לפחות 30-יסודות בודדים, כאשר סוג הבטון יהיה ב

 01פרק  -/תת02הדרישות לגבי הבטון וביצוע היסודות יהיו כמפורט במפרט הכללי/פרק  .ב

כלונסאות  - "ביסוס עמוק - 023"עבודות בטון יצוק באתר" ובמפרט הכללי/פרק  -

 "ביסוס חפורים-קדוחים וקירות

 

 פלדה לזיון הבטון

 .5-ו 3/חלקים 4466היו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י הזיון ימוטות פלדת 

 

 

  מ' וזרועות מפלדה מגולוונת 15עמודים לתאורה בגובה עד 

אומים,  ,החומרים לעמודים ולזרועות על כל חלקיהם כולל פח הבסיס, בורגי העיגון .א

  .על כל מרכיביהם 812עמודים, זרועות, פתחים, וכו', יהיו כמפורט בת"י 

מהדגם מסוג רב תכליתי  ס"מ 18*18בחתך מרובע , אלומניוםעמודים והזרועות יהיו מה .ב

בהתאם לתוכניות ולפי קביעת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל,  המאושר ע"י החברה

 לפי התוכניות המפורטות המאושרות ו/או המפרט הטכני המיוחד אלומניוםבנויים 

 .812והדרישות יבוצעו כאמור בת"י  בדיקות העמוד, הזרועות .ג

 

 

 

 

 דוגמאות לבדיקה

מוסמכת  על הקבלן המבצע לדאוג לביקורת שוטפת של טיב החומרים והייצור במעבדה .א

הביצוע בפועל  ומאושרת בישראל, ולספק את האישורים למנהל הפרויקט לפני תחילת

  .תאורה-של מתקן הנשיאה לערכות
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 או לדרישות 3/טבלה 1225בורגי העיגון חייבים בבדיקת התאמה לדרישות ת"י  .ב

  .מחמירות יותר של מהנדס המבנה

העברתו  בנוסף לכך, רשאי מנהל הפרויקט לבחור במתקן כלשהו שיסופק לאתר לצורך .ג

והתאמתו המלאה  לבדיקה במעבדה מוסמכת ומאושרת על מנת לבחון את עמידותו

  .ובמפרט הטכני המיוחד פרק זה-לדרישות המוצגות בפרק/תת לדרישות התקן האמור,

  .על הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאות הבדיקות האמורות .ד

  תאורה-תאורה/עמודי-נשיאה לערכות-תכנון מתקני

 

  כללי

 ידי יצרן עמודים מוסמך-מתקן הנשיאה לתאורה, על כל מרכיביו, יתוכנן וייוצר על .א

שיועסק  החברה, מטעם הקבלן ובאחריותו, באמצעות מתכנן מקצועיידי -ומאושר על

הפרויקט ועל  ידו, בהסתמך על התוכניות המנחות של מתכנן החשמל והתאורה של-על

 .ויועץ מקצועי לריתוך התוכניות הסטנדרטיות של החברה ובשיתוף יועץ מקצועי לביסוס

בקרה,  ,יסודות, מתקן חשמלעמוד, זרועות, פנסים, )כל חלקי מתקן הנשיאה לתאורה  .ב

בהתאם למיקום  יתוכננו ויבוצעו כך שיבטיחו את עמידותם ויציבותם בכל מצב (וכו'

האוויר לאורך כל חיי  ההתקנה ולתנאי השטח והאזור ואת שמירתם מפני גורמי מזג

  .מתקן התאורה

 

  תאורה -לעמודיתכנון דרישות 

  עיגון, עמוד, זרוע, פתח-בורגיהתכנון יכלול את כל המרכיבים כגון: יסודות,  .א

 המותקנים  לציוד, חיבור ערכות גופי התאורה וכן ההכנות הנדרשות לאביזרי החשמל             

 , הארקת (וכו' ,כגון מגש אביזרים/ציוד, שקע שרות) בתוך מתקן התאורה על ו/או             

  .היסוד והעמוד             

  ,עמודים, זרועות -המידות והמבנה של מתקן הנשיאה על הקבלן/היצרן לחשב את  .ב

  ,יסודות, וכו', כדי לעמוד בעומסים הדרושים. החישוב יכלול את העומס המרבי             

  ,בהתחשב בכמות המרבית של הזרועות ואורכן וכן ערכות גופי התאורה המזוודים             

  אר ובלתי מואר וכל יתר הציוד המותר להתקנה עלזרועות שוט, שילוט הכוונה מו             

 .שלהם מתקן הנשיאה לפי הנחיות משרד התחבורה, לרבות משקליהם ושטח החתך             
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ליציבות  ל התכנון המפורט להבטיח שמירה על התכונות המבניות העיקריות הדרושותע .ג

לעמידה כנגד גזירה,  אינרציה לעמידה כנגד כפיפה ושטח חתך-של מתקן הנשיאה, מומנט

  .גם בקטעים של מחברים ופתחים מתוכננים

  החישובים, תוכניות העבודה ופרטי המבנה יוגשו לאישור מנהל הפרויקט ומפקח .ד

  .החשמל לפני תחילת ביצוע העבודה              

קו  על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות בתוכניות המצורפות כגון: רום .ה

גובה הפתחים  ,פנסים מעל פני הכביש, אורך הזרועות, גודל הפתחים בעמודיםתחתון של 

השיטה וצורת  ,מעל פני הקרקע וכו'. כל יתר המידות המתייחסות לחוזק המבנה

אלה הם עקרוניים  העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה המופעים בתוכניות

  .בלבד ומצורפים כדוגמה

בעובדת  ,עת המיקום של מתקני נשיאה לערכות תאורהעל הקבלן להתחשב, בעת קבי .ו

התקנת הפנסים  הימצאותם בקרבת רשת מתח גבוה ולהתחשב במידות העמודים וגובה

  .ולהוראות חוק החשמל בהתקרבות לרשת חשמל כזו, בהתאם להנחיות מהנדס התנועה

 

 נתונים לתכנון

בעיקר ) ההסכם האחריםעל הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות במסמכי  .א

יש להתבסס על  התוכניות והמפרט הטכני המיוחד אך בהעדר תוכניות ענייניות לפרויקט

פנסים מעל פני הכביש,  כגון: רום קו תחתון של(, התוכניות הסטנדרטיות של החברה

כל יתר    .'מעל פני הקרקע, וכו אורך זרועות שוט, גודל הפתחים בעמודים, רום הפתחים

לשיטה וצורת  ,בתוכניות הסטנדרטיות של החברה המתייחסות לחוזק המבנההמידות 

אלה הם עקרוניים  העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה המופיעים בתוכניות

 .בלבד ומצורפים כדוגמה

  עומסי הרוח עומסי התכן, תכן העמוד במצב גבולי של הרס -העומסים האופייניים ב.     

                יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים הענייניים ובמיוחד  -ושירות         

 .812ת"' -ל        

מ'  36 רוח הנובע ממהירות רוח ממוצעת של-עומס 414יש לקחת בחשבון בהתאם לתקן     . .ג

שנה,  50של  דקות בתקופת חזרה ממוצעת 10לשנייה לפחות (ממוצע המהירות במשך 

אקלימיים מיוחדים,  מעט באזורים בהם שוררים תנאים, ל2009-לפי דרישות התקן מ

קריטיות ובחתך מזערי  -אוויר על-כגון רכס החרמון), זאת תוך התחשבות בזרימות

 .לפחות, אלא אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד
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לעומס של  כדרישת מינימום יתוכננו העמודים והזרועות וייבדקו בנוסף לאמור לעיל גם .ד

איכות) -שווה מ"ר לפחות כל אחד (בשטח מלבני 0.22שטח של תאורה ב-שני גופי

 .ק"ג לפחות כל אחד 21ובמשקל של הגופים המתוכננים לפרויקט, 

 

 תכנון הנדסי

  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן .א

אם  לצורך התכנון יעסיק הקבלן מהנדס אזרחי רשוי, בין אם הוא עצמאי ובין (1

שנים  ניסיון מוכח של חמשהוא עובד הקבלן, עוסק בתכנון מבנים ובעל 

 לפחות בתכנון מבני פלדה. המתכנן יהיה רשום בפנקס המהנדסים

סעיף  (1958)והארכיטקטים ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 

 .בענף הנדסה אזרחית/מדור מבנים 11

 הקבלן יגיש את שם המתכנן לאישור מנהל הפרויקט, כולל פירוט ניסיונו (2

 וייעוץ פרויקט רשאי לצרף מתכנן בתחום המקצועי לבדיקההמקצועי. מנהל ה

הנשיאה  בנוסף יעסיק הקבלן/היצרן יועץ ביסוס לצורך תכנון יסודות מתקן (3

ויכין דו"ח  לערכות תאורה באתר המתוכנן. יועץ הביסוס יערוך סקר קרקע

 .ביסוס שעותק ממנו יועבר למנהל הפרויקט

 להעסיק בנוסף גם יועץ מקצועי נהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן/יצרןמ  (4

 .מומחה לריתוכים, שיקבע את נוהלי העבודה והבדיקות לביצוע

ללוח  מתכנן מטעם הקבלן/היצרן מתחייב לבצע את עבודת התכנון בהתאםה  (5

העבודה הן  הזמנים של הפרויקט וכן מתחייב לבצע פיקוח עליון על ביצוע

 .במהלך הייצור והן במהלך ההתקנה

 הקבלן/היצרן יקבע את סוגי ומידות הריתוכים הנדרשים המתכנן מטעם  (6

  .בהתייעצות עם היועץ מקצועי המומחה לריתוכים, אם ימונה כזה

הקבלן/היצרן,  מועדי הביקורת במסגרת הפיקוח העליון יתואמו, באמצעות (7

באמצעות )ימסור  עם מנהל הפרויקט, עם מפקח החשמל ועם היצרן. המתכנן

יתאם המתכנן מטעם  בכתב למנהל הפרויקט. כמו כן הערותיו (הקבלן/היצרן

החשמל הנדרשים למתקן  הקבלן/היצרן את ההכנות הנדרשות לכל אביזרי

 .התאורה, כולל הארקת היסוד

 

 מסמכי התכנון .ב

החשמל  על הקבלן/היצרן והמתכנן מטעמו להגיש למנהל הפרויקט ולמפקח (1

עם שם  ,וברוריםאת מסמכי התכנון בשלושה עותקים שכולם קריאים 
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תאריכי התכנון  ,וחתימת המתכנן, בציון פרטים מזהים כגון מספר המהדורה

                                                                                      '.והאישורים וכו

חתומים  כל מסמכי התכנון, לרבות תוכניות וחישובים הסטטיים שיוגשו יהיו

את המסמכים  המהנדס המתכנן. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלןעל ידי 

 (. CD, DVD) והתוכניות גם על מדיה אופטית

  מסמכי התכנון יכללו, בין היתר (2

ובמיוחד  וכו', לרבות פרטי הרכיבים 1:20, 1:25קנ"מ -ייצור ב-תוכניות -

החשמל הנדרשים  פרטי החיבור ביניהם וכן כל הרכיבים של אביזרי

  .התאורהלמתקן 

תוכניות  וכן 1:1, 1:5, 1:10קנ"מ -תוכניות הפרטים, פרטי החיבור ב -

ציון מפורט של  ריתוכים, כולל-יכללו פרטי (Shop Drawings)  הייצור

  .סוגי ועוביי הריתוכים

יסוד  תוכנית היסודות ופרטי החיבור בין העמוד ליסוד, כולל הארקות -

 .ופרטים למעברי צנרת החשמל

 .נה והנחיות ברורות לבדיקהתוכניות התק -

 .מפרט ייצור ומפרט התקנה כולל התייחסות למערכת החשמלית  -

חתומים  ,חישובי יציבות של מתקן הנשיאה לערכות תאורה על כל חלקיו  -

רכיבי הבטון, פרטי  ,ידי המהנדס שערך אותם, לרבות חישוב היסודות-על

מסודרת, קריאה יוגשו בצורה  הזיון ברכיבים המחברים וכו'. החישובים

                                                                                     .וניתנת לבדיקה

ואישור  ,הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות

המזמין אינו גורע  החישובים על ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או

 .מאחריות זו

עמדו  ם של כל החומרים שיסופקו לרבות תקנים שבהםמפרטים מלאי  -

 . החומרים האלה, לפי דרישת מנהל הפרויקט

תיוג,  נוהלי עבודה להרכבת מתקן התאורה, מערך הבדיקות, רשימת  -

 '.'גבהים, חומרים וכו

שהחומרים  תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים המעידים  -

השונים. כל הבדיקות  והתקניםהמוצעים עומדים בדרישות המפרטים 

 .מעבדות מוסמכות ומאושרות ידי-למבחני הטיב והאיכות יערכו על

  .אין להתחיל בייצור עמודים וזרועות ללא קבלת אישור ממנהל הפרויקט  (3
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  אחריות הקבלן למסמכי התכנון .ג

 .הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות (1

מאחריותם  למסמכים האמורים אינה גורעתהתייחסות מנהל הפרויקט   (2

לתוכן התוכניות, חישובי  המלאה והבלבדית של הקבלן ושל המתכנן מטעמו

 .להתייחסות זו היציבות ויתר המסמכים שהוגשו

לשגיאות, טעויות,  אישור של מנהל הפרויקט לא יפטור את הקבלן מאחריותו  (3

 .לות במועד מאוחר יותרהעלולים להתג דיוקים או ליקויים בתכנון ובבצוע-אי

יתוקן  ,נזק כלשהו כתוצאה מליקוי בתכנון ו/או בביצוע או הנובע מהם (4

 .במלואו לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו

תמורה עבור  .ד

                                                                                                           התכנון

 שהמחיר החוזי שנקבע עם הקבלן כולל את התמורה המלאה עבור כל מודגש בזה

-בפרק/תת המסמכים האמורים לעיל, לרבות התכנון הכללי והמפורט על פי ההנחיות

התאורה על כל  פרק זה, הכנת תוכניות הייצור וההתקנה של מתקני הנשיאה לערכות

  .טיות לרבות התכנוןהלוגיס פרטיהם וחלקיהם, מפרטי ההתקנה, ההנחיות והפעילויות

אם יגרם עיכוב בהתקדמות עבודות הביצוע ו/או שיבוש בלוח  פיגור באספקת המסמכים .ה

פיגור באספקת התוכניות ו/או המסמכים האמורים האחרים או  הזמנים שנקבע עקב

ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או -המלאה או החלקית, על ,עקב פסילתם

בלתי מתאימות לצורכי הביצוע, לא ישמש עיכוב זה עילה היותן לדעתם,  המזמין בשל

  .גמר הביצוע והקבלן יישא באחריות המלאה והבלבדית לכל התוצאות לדחיית

  דעות-יישוב חילוקי .ו

 אם יתגלעו בעת ההגשה לאישור של מסמכי התכנון ו/או במהלך ביצוע (1

 העבודה חילוקי דעות לגביהם או לגבי חלק מהם, תהיה דעתו של מנהל

 .הפרויקט הקובעת והעבודה תבוצע בהתאם להוראותיו ללא עיכובים

לגבי  מודגש בזאת שמנהל הפרויקט הוא הקובע בקשר לחילוקי דעות כלשהם  (2

 .מכלול מערכת/מתקן התאורה והתוכניות מטעם מתכנן הקבלן
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 אם מנהל הפרויקט ידרוש מהמתכנן מטעם הקבלן/היצרן להוסיף פרטים  (3

מבנים,  ות של רכיבים, להשלים חישובים סטטיים שלבתוכניות, לשנות מיד

והמתכנן מטעמו  לערוך בדיקות נוספות וכיוצא באלה, יהיה על הקבלן/היצרן

 .לבצע את כל האמור ללא כל דיחוי

 עבור כל הדרישות הללו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את עלויות  (4

תהיה  לקבלן לא הדרישות האמורות במחירי היחידה השונים של עבודותיו.

 .כל עילה להגשת דרישה כלשהי לתשלום חריג עבור אלה

 

 

 

 תכנון הכנה להתקנת אביזרים ייעודיים

 .לציוד הפעלה יםפתח 2נו בכל עמוד יתוכנ .א

ובעובי זהה לעובי של  ס"מ 60×  14, במידות לפחות אלומניוםעשוי  מכסה הפתח .ב

 .דופן העמוד

 ממ"ר ואורך 10בחתך  P.V.C.-ומבודד בהמכסה יכלול מוליך נחושת שזור גמיש  .ג

 ס"מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור המוליך למכסה ולעמוד יהיה גלווני 50

 ה.ויבטיח רציפות הארק

  .הפתח יתוכנן לסגירה עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך בחלקו הפנימ  .ד

 בתא הציוד יהיו .ה

 התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים (1

  .חיזוק הכבילים ע"י חבקיםפס מרותך לעמוד לצורך  (2

 .בורג הארקה מרותך לעמוד (3

 .התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת (4

 

  תאורה-נשיאה לערכות-ביצוע מתקני

 כללי 

 תאורה יבוצע אך ורק במפעל-נשיאה לערכות-ייצור מכלול המרכיבים של מתקני (1

ידי החברה, שהוא מפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי -מאושר על

תאורה והנמצא בפיקוחו של מכון זה ובעל -תקן תקפים לעמודי-תווי לסימון
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במהדורתו העדכנית ביותר   ISO 9001איכות-לעמידה בתקן אבטחת אישור

 .הענייני בתחום

 .לכל עמוד ייקבע מספר בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה (2

 תחשב בתנאי הסביבההקבלן אחראי ליציבות המתקנים לאחר התקנתם בה   (3

  .ובעומסים הדרושים ועליו לבצע את מבני המתקנים ואת היסודות בהתאם

 יסודות

  כללי .א

 מ' יהיו על פי תוכניות 15תאורה קוניים בגבהים עד -יסודות בטון לעמודי (1

 יסודות ענייניים המהווים חלק ממסמכי ההסכם. אם לא נכללו-ופרטי

 ההסכם ישמשו התוכניות במפורש תוכניות ופרטים כאמור במסמכי

 .והפרטים הסטנדרטיים של החברה העומדים לרשות הקבלן ומתכנניו

 בכל מקרה על הקבלן לקחת בחשבון כי הפרטים של יסודות בטון (2

לסוגיהם שיצורפו למסמכי ההסכם כפרטים סטנדרטיים לעבודות 

החשמל הינם פרטים מנחים בלבד. הקבלן הוא האחראי הבלבדי  מתקני

לביצוע יסודות בטון לסוגיהם בהתאם לנדרש בתקנים ו לביסוס

הענייניים ובהתחשב בעומסים המרביים, בתנאי השטח  ובמפרטים

ובמתקנים המיועדים להיות מותקנים על היסודות. זאת יעשה  והסביבה

תוכניות והנחיות של מהנדס מבנים מוסמך ורשוי ויועץ מאושר  פי-על

על חשבונו, ולכך נדרש כי קרקע שיפעיל הקבלן מטעמו ו -להנדסת

של מהנדס המבנים לא תפחתנה מהחוזק ומהממדים  תוכניות והנחיות

 .שהם מופיעים בפרטים הסטנדרטיים האמורים של היסודות כפי

 אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד או בכתב הכמויות של הפרויקט (3

 והוטל על הקבלן לבצע תכנון שונה מהסטנדרט האמור ליסודות הבטון

 ידי-עמודי התאורה ו/או למתקני חשמל/תאורה אחרים, יעשה הדבר עלל

 אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס מבנים מוסמך ורשוי ויועץ מאושר

 ,קרקע) מטעמו של הקבלן ויתומחר לפי סעיפי כתב הכמויות-להנדסת

 ידו לפני-כשהקבלן נדרש לאשר את התוכניות והפרטים שיתוכננו על

  .טהביצוע אצל מנהל הפרויק

דעתם הבלבדית של מנהל הפרויקט -במקרים מיוחדים, בהם, לפי חוות (4

של מפקח החשמל או של מתכנן החשמל, נדרש לתכנן יסוד מיוחד,  או

תנאי השטח של מיקום העמוד או המתקן החשמלי בפועל (כדוגמה  לאור

 יציבה) או כאשר המתקן-תאורה שממוקם במדרון או בקרקע בלתי עמוד

 מורכב על יסוד הבטון מחייב זאת או מכל סיבה מקצועיתהמיועד להיות 

 אחרת, יהיה על הקבלן לספק על חשבונו תוכניות מבנה ויסוד מתאימות
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 ידי אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס מבנים מוסמך ורשוי ויועץ-שיוכנו על

 קרקע) מטעמו של הקבלן.והקבלן נדרש לאשר את-מאושר להנדסת

  .הפרויקט ומפקח החשמל לפני הביצועהתוכניות האמורות אצל מנהל 

 הגנה על יסודות ועמודים .ב

 יסודות לעמודים/מתקני נשיאה לערכות תאורה יותקנו מאחורי הגנות (1

 '.כגון מעקות פלדה או בטון, מדרכות, אבן גננית וכו

 התקנת היסוד למתקן נשיאה לערכת תאורה עשויה לכלול פירוק מעקה (2

במקום מעקה כזה המפריע בטיחות מדגם כלשהו, במידה וקיים 

 .היסוד, והתקנתו מחדש באותו יום, מיד לאחר ביצוע היסוד להתקנת

 פירוק והרכבה של מעקה בטיחות יבוצעו אך ורק על ידי קבלן מוסמך  (3

ומאושר לכך על ידי החברה וזאת בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 

 עבודה זו"מעקות וגדרות בטיחות".  - 33פרק -עבודות סלילה"/תת" - 51

 .תשלום בהתאם לתת הפרק האמור-תשולם לפי פריטי

 .ס"מ מעל פני מיסעת הכביש 7פני היסוד יהיה עד  ברו (4

5)   

       צורת יסודות .ג

 : יסודות יהיו ככלל

 - "ביסוס עמוק - 023כלונסאות, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק  (1

 ".כלונסאות קדוחים וקירות חפורים

  או

 עבודות בטון"– 02צעו בהתאם למפרט הכללי/פרק יסודות בודדים, שיבו (2

.                                   ""עבודות בטון יצוק באתר - 01פרק -באתר"/תת

 סוג היסודות ייקבע בהתאם לתנאים הטופוגרפיים, לתנאי הסביבה

 התקנה בנפרד. ככלל יש להעדיף, עד כמה-ולתכונות הקרקע בכל אתר

  .כלונסאות שניתן, ביסוס באמצעות

  איכות חומרים ליסודות .ד

 .לפחות 30-איכות הבטון ליסודות העמודים תהיה ברמת ב  (1

 מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י  (2

 .5 -ו 3/ חלקים 4466

 יסודות במדרון .ה
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 על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו, באמצעות מהנדס מומחה (1

 סוג הקרקע, תנאי הביסוס וסוג היסודותלהנדסת קרקע, להערכת 

 .שיתוכננו

על הקבלן לספק למנהל הפרויקט חישובים ותוכניות ליסודות של  (2

תאורה שיוצבו במדרון. החישובים, התוכניות -נשיאה לערכות -מתקני

ידי מהנדס מטעמו של הקבלן ועל -ליסודות אלה יוכנו על והמפרטים

ם ביסוס מבנים, ויוגשו לאישור רישיון מהנדס מומחה בתחו חשבונו, בעל

 .הפרויקט מנהל

 .ביצוע היסודות מותנה באישור מנהל הפרויקט (3

 המהנדס המתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי במסגרת הפיקוח העליון (4

  .לפיקוח על ביצוע היסודות

 התקנת צנרת ביסודות .ו

 חשמל-תוך כדי יציקת בטון ביסודות יש להתקין בהם צנרת לכבילי (1

 .ותיכלל במחירי היחידה שלהם 61386שתעמוד בדרישות ת"י 

 3-כמות הצנרת בכל יסוד תהיה לפי תוכניות התאורה אך לא תפחת מ (2

 מ"מ וכן צינור נוסף כעתודה 110מ"מ או  75צינורות שרשוריים בקוטר 

 בהתאם לתוכניות עבור כניסה של הכבילים אל העמוד. בנוסף יותקנו

מ"מ  29איכות בקוטר -מריכף" או שווהצינורות מסוג " 3ביסוד 

מתאימות לקוטרם עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים  בקשתות

מרביים. בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו שני צינורות  ברדיוסים

 .כעתודה להעברת כבילים נוספים בעתיד נוספים

 הצינורות יגיעו למרכז היסוד לצורך כניסת הכבילים לחלל העמוד. כל (3

 ס"מ מפני היסוד בשלב 15-הצינורות ייקשרו יחד במרכז ויבלטו כ

 .היציקה

  גימור מסביב ליסוד .ז

 .לאחר התקשרות הבטון תהודק הקרקע היטב מסביב ליסוד (1

 בנוסף ימולא המרווח שבין היסוד לבין שול הכביש במילוי מהודק, לפי  (2

  .הצורך והוראת מנהל הפרויקט

  ולייצוב של מתקני הנשיאהעיגון ביסודות להצבה -בורגי .ח

 עיגון מגולוונים בחתך תקני לצורך-בכל יסוד יותקנו לפחות ארבעה בורגי (1

 הרכבת העמוד. בורגי העיגון ייקבעו וייבדקו בהתאם לדרישות בת"י
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עיגון במפרט -ראו גם דרישות מחייבות לבורגי) 3טבלה / 1225

 (. "מבנה –שילוט -"גשרי - 02פרק -פלדה"/תת-מבני"  -19הכללי/פרק

 ידי המתכנן בהתאם לממדיו-כמות בורגי העיגון לכל עמוד תיקבע על (2

 ולתנאי הסביבה. בורגי העיגון יותקנו ביסודות כשהם מרותכים בכלוב

  .כאלקטרודה להארקת היסוד לפי החוק והתקנות

 על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו אישור ממעבדה (3

תכונות החוזק של הברגים והתאמתם מוסמכת ומאושרת בדבר 

 .התכנון לדרישות

 על הקבלן למדוד ולבדוק בקפידה את המיקום של מרכזי הברגים (4

 באמצעות תבנית מתאימה מפלדה לפני היציקה ולהתאימם למרווחים

 .שבטבלת היסוד של העמוד

 ס"מ לפחות מעל 13ודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון ביס (5

ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון שבעה ס"מ היסוד. 

 .היסוד מעל

 בהתקנה עמודים בשטח מרוצף (ללא מחברים שבירים) יהיו פני היסוד  (6

 מנת לאפשר חיפוי-ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים על 15-העליונים כ

 .בריצוף

מנהל הפרויקט יאשר, לאחר שבדק יסוד יצוק ראשון מכל סוג, את  (7

 תאורה יציקת יסודות-נשיאה נוספים לערכות-היסודות למתקני יציקת

 תאורה נוספות מותנית, כאמור, באישור מנהל-נשיאה לערכות-למתקני

 .הפרויקט ליסוד הראשון

 .על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות לפני התקנת העמודים  (8

 התקנתעל הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות המותקנים לפני   (9

 .העמודים עליהם

  הארקה

 .בכל יסוד תותקן הארקת יסוד כנדרש בתקן הישראלי הענייני (10

בכל עמוד יותקן חיבור להארקת היסוד. הארקת העמוד תעשה   (11

בורג הארקה שירותך לדופן העמוד בתא הציוד שלו. לצורך זה  באמצעות

לפחות ובקוטר  מ"מ 100בתוך העמוד פס הארקה מנחושת באורך  יותקן

 25עם חורים והברגות וברגים מתאימים לכביל בחתך של עד  ,6/16"

 .ממ"ר
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 מ"מ 50×4כהארקת יסוד יצא מיסוד הבטון פס פלדה מגולוון במידות  (12

 ובאורך שיגיע עד תא האביזרים ויחובר לבורג ההארקה של העמוד. פס

 ת הזיוןהמוצא של הארקת יסוד ירותך לכלוב בורגי העיגון ולמוטות פלד

 .של היסוד

  .כל ההארקות תחוברנה לפס ההארקה שבעמוד, בהתאם לתוכניות (13

 

 תאורה-נשיאה לערכות-ייצור והתקנה של מתקני

  כללי א.  

  על הקבלן להבטיח שמבנה מתקן הנשיאה אמנם יעמוד בכל העומסים(    1

 .המופעלים עליו       

  או מתומנים לפי קביעת מנהלהעמודים והזרועות יהיו חרוטיים, עגולים (   2 

   פלדה לפי התוכניות המפורטות המאושרות -הפרויקט; בנויים מפח       

 . המפרט הטכני המיוחד ו/או       

  העמודים יהיו מסוגים שונים בהתאם לתכנון הענייני לפרויקט (  3

 :להלן וכמפורט     

  /אוהעמודים והזרועות יהיו באורכים לפי הנדרש בתוכניות ו -

 .במפרט הטכני המיוחד              

  5.50העמוד יתוכנן כך שערכת הפנסים תהיה ברום של לפחות   -

 מעל פני מיסעת הכביש. במידה שתידרש התקנת תמרור .   'מ              

 תאורה מתחת לערכת הפנסים, יבטיח גובה ההתקנה  על עמוד              

 -ידי מהנדס-תהיה ברום שייקבע על התמרור כי תחתית              

 מ' מעל פני מיסעת הכביש או  2.20 התנועה אך לפחות              

 .המדרכה              

  לכל עמוד תחובר בתחתיתו בריתוך טבלת בסיס בתוספת ארבע צלעות (4

  פלדה בעובי שמונה מ"מ לפחות, שירותכו לטבלה-חיזוק לפחות מפח                   

  ולדופן העמוד, הכול במידות שייקבעו בתוכניות ו/או במפרט הטכני                   

 .המיוחד                   

 פתחו העליון של העמוד, אם יהיה פתח כזה, יכוסה בכיפה  (5

 .שתחוזק אל ראש העמוד בשלושה ברגים לפחות מאלומיניום                   
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 על כל עמוד יסומן באופן ברור ויציב מספר הזיהוי שלו בהתאם  (6

 ה.בתוכניות, מספר הדרך וכן שם החברה המטפלת בתאור לספרור                   

 

  טעינה, הובלה ופריקה של מתקני נשיאה לתאורהב.   

  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת חבלות, מכות ושריטות בזמן  (1

   - נשיאה לתאורה-ההובלה והפריקה של רכיבים של מתקני הטעינה,     

 .עמודים וזרועות. אין לגרור או לזרוק את הרכיבים האמורים על הקרקע     

 יורמו -עמודים וזרועות  -נשיאה לתאורה -רכיבים מבניים של מתקן (2

 תמיד באמצעות מנוף מתאים, תוך שימוש בחגורות רכות. אין להשתמש

 .פלדה-בכבליבשרשראות או 

למניעת היווצרות גליות בעמודים, יונחו העמודים אחד ליד השני ועל   (3

רפידות מעץ. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בעת ההובלה  גבי

 .והאחסנה

 כל הרכיבים של מתקני הנשיאה יאוחסנו במקום מוגן מפגיעות ובצורה (4

 .יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה

 ,בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה, ההובלהכל פגיעה  (5

 הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות מנהל

 .הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים כתוצאה מנזקים כמתואר לעיל

 ,כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה, ההובלה  (6

 על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות מנהל הפריקה והאחסנה תתוקן

 הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים ולהורות בדבר החלפתם בחדשים

 .כתוצאה מנזקים כמתואר לעיל

 

  נשיאה לתאורה-אופן ההצבה וההתקנה של מתקני .ג

שיקבע  העמודים יוצבו במקומם המתוכנן על יסודות שהוכנו מראש, על פי סימון (1

המתוכננים, תוך  הקבלן, שיסמנם במדויק ביחס למיקום ולגובהמודד מוסמך של 

סימון פסים צהובים, )תנועתיים  שמירה על מרחקים מתוכננים הנדרשים מרכיבים

ולפי הנדרש בתוכניות של מתכנן התנועה  '(בטיחות, וכו-שפה, מעקות-קווי אבני

 .בפרויקט
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שיסומן בשטח  רק לאחרידי המודד האמור -תאורה ייקבע ויסומן על-מיקום עמודי  (2

התנועה, המדרכות ומיסעות  מיקומם של כל מעקות הבטיחות, אבני השפה, איי

 .הכבישים

בטיחות. מתקני  -גן או מעקות-מתקני נשיאה לתאורה יותקנו מאחורי מדרכות, אבני  (3

יותקנו כך שצלעות החיזוק  רגל-נשיאה שיוצבו על מדרכות המיועדות למעבר הולכי

תאורה מאחורי -הריצוף. מיקום עמודי של העמוד לא יבלטו מעל פנישל טבלת היסוד 

בסוג המעקה המבוצע ובהתאם לתוכנית תאום  בטיחות יהיה בהתחשב-מעקות

טיפוסי של מתכנן הכביש, המראים את מיקום פס צהוב, את  מערכות ופרט חתך

בטיחות, את מיקום עמודי תאורה מאחורי מעקות הבטיחות -מעקות מיקום וסוג

 בהתאם)המרחק הנדרש בין מעקה הבטיחות המבוצע לבין עמוד התאורה  ואת

 (.לרוחב הפעיל של מעקה הבטיחות

שבירים ו/או  עמודי התאורה שיותקנו מאחורי מדרכות יהיו מוגנים ע"י מחברים  (4

עמודי תאורה שיוצבו על  .בטיחות בהתאם לנדרש לפי קביעת מתכנן הכביש-מעקות

שצלעות החיזוק של פלטת היסוד  רגל יותקנו כך-הולכי מדרכות המיועדות למעבר

 .יבלטו מעל פני הריצוף ובורגי העיגון ליסוד של העמוד לא

מתאימים ויחובר  כל עמוד יוצב אנכית אך ורק באמצעות מכשירים מכניים ומנופים  (5

מאונך לחלוטין  האורך שלו לבורגי היסוד המעוגנים בבטון. כל עמוד יותקן כשציר

ידי מנהל הפרויקט אלא -לא תתקבל על מערכות האומים והדסקיות. התקנתובעזרת 

ומושלמת. לצורך פילוס העמוד ייעזר הקבלן בפסי פח  לאחר פילוסו בצורה סופית

בעוביים שונים הדרושים לו, שיוכנסו בין היסוד לבין טבלת  ,ס"מ 10×5בגודל 

 .הבסיס

הרומים  רה וכן בדיקתנשיאה לתאו-לאחר השלמת הכינון והפילוס של מתקן (6

דרוש )מיסעת הכביש  וגובה תחתית הפנסים מעל פני (מרווח נקי לתנועה)הנדרשים 

העגון והמרווח הנותר בין טבלת  , יהודקו בורגי(מ' נטו לפחות 5.50מרווח חופשי של 

ת"י -במלואו בדייס בטון בלתי מתכווץ בהתאם ל הבסיס לבין פני הבטון ביסוד ימולא

-או שווה 29לבין יסוד הבטון יותקן שרוול מצינור מריכף  לת העמוד. בין טב1225

 לאפשר ניקוז. לאחר התקשרות והתקשות הדייס ימתחו הברגים פעם מנת-איכות על

 .נוספת באופן סופי

ודסקיות קפיציות  נשיאה לתאורה יהיו עם אומים כפולים-כל חיבורי הברגים במתקן (7

יהיה באמצעות חבקים  התאורה לזרועלאבטחה כנגד שחרור. חיבור גוף ערכת 

לפחות. החבקים יותאמו במדויק  מפלדה בעלי עובי פח של חמישה מ"מ ("שלות")

  .1/2עם אומים כפולים בקוטר מזערי של " לגוף התאורה ויחוברו באמצעות ברגים

מיסעה או  כגון) תאורה מעוגן/משולב במבנה אחר-נשיאה לערכת-במקרה שמתקן (8

המתקן לתת פרטי ביסוס  , על מתכנן(תמך כלשהו-בטון או קיר מעקה של גשר, קיר

החשמל, תוך התחשבות מלאה ברכיבי  ועיגון מותאמים במיוחד, בתאום עם מתכנן
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המתכנן של אותו מבנה ובאישורו. היסודות עצמם  המבנה האחר, וזאת בתאום עם

 ידי-על תאורה המשולבים במבנים אחרים כאמור יתוכננו-לערכות נשיאה-של מתקני

  .המתכננים של אותם מבנים

 

 

 

 

 

 פתח ותא לציוד/ שרות

 כללי

 פתח שרות

גישה  -אביזרים -שירות לתא-יפתח 2בחלקו התחתון של כל עמוד לתאורה יותקנו  (1

ס"מ מעל מפלס פני  100-בגובה של כ שיהיה -לחיווט חשמלי ולפס המהדקים 

ככלל )ובמידות שתיקבענה בתוכניות  (המדרכה או)המיסעה של הכביש המתוכנן 

 (.ס"מ 60×14

לטיפול  העמוד יוצב כשפתח השירות פונה אל מחוץ לכביש, בצד הבטוח האפשרי (2

החשמלי של מתקן  בחיבורים החשמליים, במגש האביזרים ובאביזרי ההתקן

התנועה הבאה והחולפת על פניו  התאורה, כשהחשמלאי המתחזק נמצא כשפניו מול

בכל מקרה של ספק  .בתנועת כלי הרכב המגיעים בחין תוך כדי עבודה גםוביכולתו לה

 .לקבל הנחיית מפקח החשמל יכולת למקם את פתח העמוד כנדרש יש-או של אי

-כיסוי מפח -פתח הגישה לחיווט החשמלי ולתא האביזרים יהיה סגור על ידי דלת  (3

אוורור -, עם חריצילפחות פלדה מגולוון בעובי שאינו פחות מעובי הדופן של העמוד

נעילת הדלתית תהיה עם שני ברגים  .ועם אטם ניאופרן בהיקפה לאטימה מוחלטת

או עם בורג אחד )משוקע, מוגנים כנגד שיתוך  עם ראש 3/8מסוג "אלן" בקוטר "

 .הברגים ייטבלו במשחת סיכה סמיכה בחלקם הפנימי(. בדלתית בעלת ציר

  תא לציוד חשמלי .ד

 ראו )לתוכניות  אחד לאביזרי ציוד חשמלי, עם פתח בהתאםבכל עמוד יותקן תא  (1

 , במידות שתיקבענה אלומניום עשוי .(לעיל(4ס"ק ז.       

 כולל מוליך נחושת שזור גמיש  ,בתוכניות ובעובי זהה לעובי של דופן העמוד       

 ס"מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור  50ממ"ר ואורך  10בחתך  P.V.C ומבודד       

 .רציפות הארקה המכסה לעמוד יהיה גלווני ויבטיח       
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סיכה  -ברגים שקועים מסוג "אלן" לפחות, שיימרחו במשחת 1הפתח ייסגר עם  (2

 .סמיכה בחלקיהם הפנימיים

 :בתא הציוד יותקנו  (3

 .התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים -

 ידי חבקים-פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים על  -

 .מרותך לעמודבורג הארקה   -

 .התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת  -

חיבורים, פנסים,  מכלול אביזרי החשמל: אביזרים, שרוולים, הארקות יסוד, תיבות (4

  .לחצנים, וכו', יהיו כולם על פי דרישות מתכנן התאורה

 

 תאורה -ממגש אביזרים בעמוד

ומתלה  מעלות צלסיוס, עם גגון 120המגש יהיה בנוי מחומר פלסטי עמיד בטמפרטורה של  .א

ולאחזקה. על הקבלן  לתלייה בתוך תא האביזרים באופן המאפשר גישה נוחה להתקנה

לפני תחילת הייצור והאספקה של  להגיש דוגמת מגש מזווד ומחווט לאישור מפקח החשמל

  .םהמגשי

מא"זים  בכל מגש יהיה פס הארקה מנחושת עם ברגים ודסקיות, ופסי דין להתקנת .ב

 .ומהדקים

בלוח  המא"זים במגשי הציוד בעמודים יהיו מהדגם והתוצרת שאופיינו ואושרו לביצוע .ג

  .המרכזייה למאור

דוגמת ( אצבעות מתוצרת מאושרת 5סטנדרטי  (כפפה)כבילי הכניסה יהיו עם ראש כביל  .ד

שכבתי -שלט רב , ויסומנו באמצעות(איכות-תוצרת "ריקם" או "מגלן פלסטיקה" או שווי

  .שחור חרוט בלבן (דוויץ""סנ)

תקנים  ידי מכון-מסוג מאושר על ,BC3-ו BC2 המהדקים עבור כבילי הכניסה יהיו מדגם .ה

מהדקים דומים  או SOGEXI דוגמת תוצרת)מתוצרת מאושרת  ,IEC-947-7-1 לפי תקן

מתאימים לכניסת כבילים בעלי  . המהדקים יהיו(איכות-תוצרת "מגלן פלסטיקה" או שווי

בהתאם לייעוד עבור: מוליכי המופע  ממ"ר, ויהיו בצבעים 35עד  16כים של חת-שטחי

ויסומנו בהתאם. בין כל מהדק לשכניו ובשני צידי  מוליך האפס ומוליך הארקה(, "פאזה")

 (.  "Stoppers") הקבוצה יותקנו מעצורים

ורים בחיב בכל סיום כביל המתחבר לציוד המגש יש להבטיח שיהיה אורך עודף של כבילים .ו

  .מנת לאפשר שליפת המגש בצורה נוחה לצורך טיפול ותחזוקה-על
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יותקן על  מא"ז-. ה0-קוטבי עם ניתוק ה-ק"א דו 10אמפר  10עבור כל פנס יותקן מא"ז  .ז

. כל המא"זים (הלבשה) מסילה ויש להתקין מעצורים משני צדדיו, לרבות כיסוי סטנדרטי

   60898.בדרישות ת"ייעמדו  ו 10KAיהיו תואמים לזרם קצר 

  .מהדקי החיבורים ליציאה לפנסים יהיו מחרסינה .ח

יעיק על  כבילי הזנה יחוזקו להתקני הנשיאה בעמוד באמצעות חבקים כך שמשקלם לא .ט

  .מהדקי החיבורים במגש האביזרים

  .כל המוליכים ללא יוצא מהכלל יהיו עם שרוול בידוד פלסטי צבעוני .י

 לחשמל ותקשורת – תאי ציוד/שירות 2עמודים עם 

אחד לחשמל והשני  –יספק הקבלן עמודים עם שני תאי אביזרים  –אם צויין בתכנון/כתב כמויות 

 לתקשורת.

 

 צביעה בטיחותית של עמודי תאורה מפלדה מגולוונת

ושחורים עד  עמודי תאורה מסוימים ייצבעו, מסיבות של בטיחות התנועה, בפסים לבנים

 .עניינית של מנהל הפרויקט מעל מפלס המיסעה או המדרכה, לפי הוראה ס"מ 180רום של 

 

 סימון עמודים וספרורם

כללי"/ס"ק ו' " -08.02.05.01.01האמור להלן הוא בנוסף לדרישה לסימון עמודים בסעיף  .א

  .לעיל

 מעל  מ' יצבע 1.8אם יידרש בפרויקט, אזי חלקו התחתון של העמוד הגמור עד לגובה  .ב

  20כל פס  בצבע שמן מעל שכבת צבע יסוד בפסים שחור ולבן לסירוגין כשרוחבהגלוון     

  .ס"מ    

, לפי קטלוג על העמודים יסומנו בצבע שחור בלתי מחיק באמצעות תבנית מתאימה נתוני .א

 :כלהלן סטנדרט עב"ש,

 .מספר המרכזייה (5

  .המוזן מאותה מרכזיהמספר העמוד   (6

ונציג מח' החשמל העירונית מפקח החשמל של  םאישורעל הקבלן לקבל לפני הביצוע את  .ב

  .של שיטת הספרור לשיטת הספרור ולמתכונת

 .מחיר הצביעה והסימון של העמודים יהיה כלול במחיר העמוד .ג
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 בקרה וחיסכון באנרגיה לתאורת כבישים 08.5

  

 כללי:             

לשליטה מערכת הבקרה והחיסכון באנרגיה לתאורת הכבישים כוללת אפשרות 

 .אינדיווידואליות בכל גוף תאורה

 המערכת מודולארית ומאפשרת פעולה של כל חלק מהמערכת ללא תלות בחלקים האחרים.

המערכת תחובר למרכז הבקרה הקיים של עיריית אשקלון ולכן סוג המערכת הינו לפי הקיים 

 בעיריה כמפורט לעיל:

מערכת לבקרת תאורת רחוב הנשלטת מרחוק באמצעות ממשק משתמש על גבי  תיאור המערכת:

 הרשת )כללית/פנימית(.

 תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה: .1

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו

גופי התאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת 

 ,  לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית.IDדיגיטלית 

כיוונית, -ר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דובכל מרכזיית תאורה יותקן  בק 

 המאפשר את המפורט להלן:

  העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמצעות תקשורת קווית בפרוטוקול

 .DALIתקשורת 

  העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה, בתקשורת

TCP/IP  באמצעות מודם סלולאריGPRS .מובנה ביחידת בקר התאורה 

 

 בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה:  .2

 9, יאפשר שליטה ותפעול של עד IDבקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

ח, כמפורט כיווני, בין מרכז הבקרה ולכל פנס בשט-מתאמי תקשורת, וישמש כתחנה להעברת נתונים, דו

 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 

 החשמליים, נתוני הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי המותקן במרכזיית התאורה. 
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  את הנתונים המתקבלים מכל פנס בשטח )בתקשורת קווית( כמוגדר העברה למרכז הבקרה

 .. IEC62386, בהתאם לדרישות תקן   LEDשל פנסי ה   DRIVERשל יחידות ההינע   DALIבפרוטוקול 

 :הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה 

  הפעלה או ניתוק באופן ידני של כל פנס או קבוצת פנסים.  -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 

 הניהול במרכזת שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן בתוכנ

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 למצב של 

"הפעלה מקומית"  ויפעיל את מרכזיית התאורה והפנסים בהתאם 

 לתוכנית הפיקוד המקומית.

ל בבקר התאורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם מרכז בעת אירוע כש

 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   I/Oכניסות    12הנדרש להלן הינם 

המפורטים 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.

 

 הלן:בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת כמפורט ל

הנדרש להלן הינו בתוספת לתקשורת הנדרשת להעברת הנתונים, כמפורט במסמך זה ובתוכניות,  

 בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.

   תקשורת טוריתRS485 MODBUS   מתאמי התקשורת,  ואופציה לחיבור מד אנרגיה  9לחיבור עד

 נוספים.    I/Oשיתוקן במרכזית התאורה,  ואופציה לחיבור הרחבה של בקרי 

 RJ45  לתקשורתTCP/IP  בחיבורLAN .קווי 

 

 (ELNET Pic60או  SATEC 130Eקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת 

תקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת אנרגיה, בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה מיחידה זו, תו 

 , ויעבירם לתוכנת הניהול במרכז הבקרה.  MODBUS RS485באמצעות תקשורת 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 196 עמוד

 

 

 

 קווי:  DALIמתאם תקשורת   .3

  מתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטליתID ערוצי   4, ויכיל

(, וישמש להעברת נתונים, דו DALIיחידות קצה )כתובות  255לתפעול של עד  DALIתקשורת 

כיווני, ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה. הנתונים יועברו בתקשורת קווית 

 .IEC62386 DALIויכללו את הפרמטרים כמוגדר בתקן 

 מטרים בין  300עם הפנסים באורך קו של עד  מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה

המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביותר למרחקים גדולים יותר יש להתקין מגבר תקשורת בעמוד 

 התאורה כמפורט בהמשך(.

  הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורתDALI  : 

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  -)מורכב משתי יחידות ייעודיות  :DALIמגבר קו  .4

 :מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה 

פנסים. ליציאת  64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

 הפנסים. 64ייעודי לתפעול  DALIמגבר הקו יחובר ספק כוח 

  מטרים מהמרכזייה. 300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 תקן בעמוד התאורה:מגבר קו המו 

פנסים. ליציאת  64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

 הפנסים. 64ייעודי לתפעול  DALIמגבר הקו יחובר ספק כוח 

 מטרים נוספים מהעמוד שבו הותקן . 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:

התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף היחידה תתאים להתקנה במרכזיית 

 התאורה.

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 .(10°C - 60°C-)של  

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.
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 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

 

 : DALIמגן מתח לקו תקשורת  .5

המחבר בין מתאם התקשורת המותקן במרכזיה   DALIמגן המתח יותקן במרכזיה בקו תקשורת ה 

 מטרים  מהמרכזייה. 300לבין יחידת מגבר הקו המותקנת בעמוד התאורה במרחק של עד 

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

אקטיבית ויחסום את בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, יבצע מגן המתח הגנה 

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.

 ולעבודה בטמפרטורת סביבההיחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה 

 .(10°C - 60°C-)של  

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 

 : DALIספק כוח ייעודי ל   .6

 .DALIפנסים עם תקשורת  64בחיבור של עד   13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של 

 .DALI    IEC62386מקסימום, בהתאם לדרישות תקן  250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה 

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

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:

התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף היחידה תתאים להתקנה במרכזיית 

 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: .7

 נת הניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט.תוכ
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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.  

 -פנסים וכ 10,000 -מערך התאורה בפריסה עירונית הכולל עד מרכז הבקרה מתוכנן לנהל את

 מרכזיות תאורה. 300

 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 עמעום  8סים במרכזיה. לכל קבוצה ניתן לקבוע עד התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנ

 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

 מראש ע"י לתכניות שנשלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה )תוכניות עבודה שנקבעו 

 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 

 ג את הנתונים על מפת הכביש אפשרות להצי(Google maps) . 

 .אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה ופנסים 

  הצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת הSATEC   /ELNET . 
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 :פונקציות 

o .הדלקה וכיבוי מרחוק 

o .חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה 

o  עבודה לפי קבוצות.קביעת תוכניות 

o .עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות 

o  הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS ,

 וכו.. SIMסטאטוס, מספר 

o  הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקום

GPS..סטאטוס, סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו , 

o  צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה: הצגת נתוני

 צריכת אנרגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'.

o  הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: תקינות

 (, תקינות התקשורת וכו'.%-נורה, תקינות דרייבר, רמת הספק מוצא )ב

o רכזיה, כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, הפקת דוחות אנרגיה לכל מ

 מקדם הספק, וכדו'.

o  דווח תקלות מרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה לא

 פועלת בתוך זמן הזמן המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, וכו'.

o  דוחות מרכזים: צריכת אנרגיה, תקלות, וכו',  לרבות אפשרות יצוא

 ודוחות מעקב.להפקת גרפים  EXCELלתוכנת 

o .הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה 

  

 גיבוי חשמלי: .8

בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי נתונים באמצעות "זיכרון בלתי נדיף", לשמירת הנתונים בעת 

 הפסקת חשמל, ולצורך דיווח למרכז הבקרה.

 בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת ה- "SYSTEM " לתקשורת, דרייברים

 לתקשורת, שמירת פרמטרים למשך שנה לפחות.

 

 בקר התאורה ויחידות העזר: )תנאי סביבה ופעולה( .9
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כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתנאי סביבה התואמים לתנאי השטח ויתאימו לעבודה בדרישות 

 כמפורט להלן:

  ( טמפ' סביבהC °10- עד )C) 70.לפחות )+ 

  95%עד  0לחות יחסית. 

 תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה.  פעולה 

 עץ -תאורה להתקנה זמנית על עמודי –מערכת / מתקן  .12

 

 כללי 12.1

   ידי מנהל הפרויקט לבצע עבודה-אם יידרש לפי תכנון הכללי של הפרויקט או על 12.1.1

   לפעולתו התקינה והבטיחותית שלבכביש/צומת בשלבים, שיאפשרו פתרון זמני            

 הכביש/צומת, יהיה על הקבלן להתקין מתקן תאורה זמני/ארעי. מתקן כזה יוקם            

 .ביצוע מאושרות מטעם יועץ התנועה-לתוכניות שלבי בהתאם           

 ביצוע מתקן תאורה זמני/ארעי עם תשתית עילית והפעלתו יהיה אך ורק בכפוף  12.1.2

 מנהל הפרויקט בהתייעצות עם יועץ התנועה. עבודה זו תכלול תשלומים,  לאישור           

 ואישורים בגין הזמנת חיבורי חשמל זמניים מ"חברת החשמל" להזנת  תאומים           

 .ומערך הבקרה הזמני המבוצע בקטע מתקן התאורה           

 תאורה מותקנים -עץ עם גופי-דיתאורה זמני/ארעי עשוי לכלול עמו-מערך/מתקן 12.1.3

 העמודים או על זרועות מפלדה, נורות, מגשים וכבילים עיליים.  ישירות על           

 ובכבישים  ויותקן מחדש בהתאם לצורך לאורך הכביש מערך/מתקן כזה יפורק           

 השונים בהם יהיה צורך.            

 תאורה זמנית תותקן בהתאם לתכנון ולמסמכי ההסכם האחרים (מפרט טכני מיוחד  12.1.4

 כמויות) וזאת באספקה פרטנית של כל המרכיבים -סעיפים ענייניים בכתב ו/או           

 .בסעיפי כתב הכמויות  בהתאם לפירוט           

 זמנית ומועדי תאורה מעץ יותר אך ורק לצורכי התקנת תאורה -שימוש בעמודי 12.1.5

 .יהיו לפי אישור מנהל הפרויקט בלבד הפעלתה           

ומפקח החשמל דוגמה מכל  מנהל הפרויקט לקראת התחלת העבודה יציג הקבלן בפני 12.1.6

האביזרים בהם הוא עומד להשתמש, לצורך קביעת הסוג של כל אביזר  דגם של כל

 הדרושים לקביעה כזו וקבלת האישורים
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זמנית/ארעית של מערך תאורה תעשה בטיב מעולה ובצורה העבודה להתקנה  12.1.7

עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק בהוראת מפקח החשמל או מנהל  מקצועית. כל

 .מחדש על חשבון הקבלן הפרויקט ותעשה

לפני הפעלה של כל קטע במערך התאורה יבוצע ניסוי וכיוון פנסים בנוכחות מפקח  12.1.8

 .החשמל

התאורה הזמנית על הקבלן להזמין על חשבונו  לאחר השלמת העבודות בהתקנת 12.1.9

 .ואישור של מהנדס חשמל בודק ביקורת

  תאורה למערך/מתקן לתאורה זמנית-גופי 12.2

 .גופי התאורה, ציודם וזיוודם יהיו מהדגמים המאושרים לשימוש בחברה  12.2.1

 ,ידי הקבלן יהיו אך ורק מספקים/יצרנים/יבואנים מאושרים-גופי התאורה שיסופקו על 12.2.2

 .תאורה ובידם אישור תקף על כך-הליך רשמי של החברה להסמכת ספקים וגופי שעברו

 טיב החומרים 12.3

  כללי  12.3.1

 עם התחלת העבודה יציג הקבלן לאישור מפקח החשמל דוגמה מכל דגם של כל               

  .בהם הוא עומד להשתמש במשך העבודה האביזרים              

 עץ -עמודי   12.3.2

  , ללא5א. העמודים יהיו מעץ אורן יבש וחזק, עם שיעור לחות שלא יעלה על %             

  העמודים(. למעט על פי המוגדר להלן)סדקים, ריקבון, פטריות או פגמים אחרים                   

  -או שווה 33-מטר, מהסוג המטופל בחומר משמר כדוגמת בולידן ק 10באורך  יהיו                  

 איכות.                   

 וחרקים  עץ, כגון פטריות, ריקבון-רק עמודים שקיבלו טיפול מתאים כנגד מזיקי                  

 .מזיקים למיניהם ושחוסנו נגד מזיקים וטפילים יותרו לשימוש                  

  הקצה העליון לבין מרכזב. העמודים יהיו ישרים לחלוטין כך שקו העובר בין מרכז              

                התחתון לא יבלוט מתחום חתך העמוד בחלק כלשהו שלו ויימצא תמיד הקצה                    

 .הבסיס בתוך שטח                    

  תחתית העמוד תהיה חתוכה בניצב לציר האורך שלו. ראש העמוד יחתך בשני ג.             

 .מעלות לציר האורך 45שיפועים ניצבים, כל אחד בזווית של                  

        ס"מ והקוטר התחתון של עמוד 15קוטר העמוד במקום הצר ביותר יהיה מעל  ד.             

  .ס"מ לפחות 22מ' יהיה  10בגובה                  
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 , ההיקף 1/6יותרו סיקוסים בריאים בתנאי שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על   ה.           

  .ההיקף 1/3הכולל באותו החתך לא יעלה על  ורוחבם                  

 :יותרו סדקים רק במגבלות הבאות   .ה

 .מ"מ 15וחב מרבי  ר  (1

 .במקום הסדק מקוטר העמוד 1/4עומק   (2

 .ום הסדקאורך מרבי שמונה פעמים קוטר העמוד במק  (3

  .מ"מ לכל היותר 40ברוחב כולל  3מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על   (4

 עילייםוכבלים כבלים  12.3.3

   הכבל  .הכבל יהיה מטיפוס מיוחד בו הכבל הנושא הנו חלק מהכבל החשמלי עצמו א.              

  החשמלי ולתנאיהנושא יהיה מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל                    

 .התקנתו                   

   הנושא הכבל יחוזק לכבל הנושא בחבקים מבודדים. הכבילים יהיו קשורים לכבל  .א

   של  ס"מ. דוגמת קשירה תפורט בתוכניות העבודה 40-30קשירות תקניות כל ב      

 .המהנדס המתכנן      

 תאורה זמני/ארעי-ביצוע מערך/מתקן 12.4

 התקנת עמודי עץ 12.4.1           

  עץ-ביסוס עמודיא.                        

 :ביסוס עמודי עץ יהיה באחת מהשיטות הבאות לפי קביעת מנהל הפרויקט                           

 עץ בקרקע-ביסוס עמודי( 1

   ישירות  לביסוס בקרקע הניתנת לקדיחה או לחפירה יציבה ייתקע העמוד( 1   

 .ס"מ 150 -מאורכו הכולל, אך לא פחות מ  1/5עד  1/6-בעומק של כ       

   לכל  באדמה חולית או סלעית יחוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב (2

 .הבור עומק     

 .באדמה בוצית יחוזק הבסיס לפי הנחיות מהנדס מבנים( 3

 כאמור  בהטמנהעץ שיבוסס -חלקו התחתון הטמון בקרקע של כל עמוד (4

 לפחות או לפי  מ 2יצופה בשכבה אחידה ורציפה של ביטומן חם באורך     

 .קביעת מנהל הפרויקט    
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 עמודי  בכל מקרה יש לקבל אישור מנהל הפרויקט בדבר השיטה לביסוס( 5

 .קרקע לפני הביצועבהעץ     

  עץ מעל הקרקע-ביסוס עמודי( 2 

                           ומי נייד מבטון להנחה עילית,עמוד העץ יותקן ביסוד טר (1     

  פלדה-ס"מ לפחות, בתוך שרוול מבוטן מצינור 100x×100 100 במידות         

 .מטר 6.1ובאורך  10" בקוטר          

 (.עפר, אספלט או בטון)היסוד יוצב על משטח מהודק ומיוצב  (2

   4כגון ) יצוקים בבטון להרמהיכלול אביזרים משוכנים תקניים  היסוד (3

 (לפחות מ"מ 12יחידות/טבעות הרמה מפלדה מגולוונת בקוטר     

 אור-היסוד ייצבע בפסים של צבע לבן זוהר מחזיר (4

 עץ-מיקום עמודיב.  

 -להנדסת עץ לתאורה זמנית ימוקמו בהתאם לתוכניות ולאישור היועץ-עמודי( 1

 . תנועה    

 '.מ 35יעלה על  המרחק בין העמודים לא( 2

  עץ-סימון עמודי   ג.

   במידת הצורך ולפי הוראות מנהל הפרויקט יודבקו בחלקם התחתון של( 1     

 .העמודים פסים זוהרים בצבע אדום ולבן לסירוגין         

     ס"מ 400עץ מותקן יסומן בדיסקית אלומיניום, שתיקבע בגובה -כל עמוד( 2

 .לפחות ס"מ 6ייצורו. גודל הספרות יהיה -ע שנתמפני הקרקע ועליה תוטב    

 תשתית כבילים עיליים למערך/מתקן לתאורה זמנית   12.4.2

 א. אם לא יהיה ניתן לקיים אספקת חשמל ופיקוד למתקני התאורה               

 קרקעית, תבוצע תשתית עילית תוך שימוש בעמודי עץ -בתשתית תת הזמניים                    

  7המרחק בין עמודי העץ ומתיחת הכבלים יבטיחו מרווח חופשי של  .ארעיים                    

 .פני הכביש בנקודת המתלה הנמוכה ביותר בין הכבל לבין  מטר לפחות                    

 שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכאניים יועברו אל הכבל הנושא ב.          

 הייעודי יהיה משוחרר מהם לחלוטין. במתיחת הכבל הנושא יש להקפיד  והכביל             

  ,לעבור על המתיחה המרבית המותרת לתיל הפלדה בטמפרטורת ההתקנה לא             

 .ידי יצרן הכבל-כמומלץ על             
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     הסתעפויות מכביל עילי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות עלג. 

  העמודים. הכבל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של    

 .ידי כיפוף הכביל בקשת כלפי מטה-הקופסה, או בצדדיה על    

  ממ"ר 16מוליכים בחתך  5הכוללים  N2XY . הכבילים העיליים יהיו מטיפוסד 

  ור. חתךקשורים לכבל הנושא כאמ( תיל אווירי מבודד)לפחות, או כבל תא"מ      

  .לפי דרישת מתכנן החשמלהמוליכים יהיה      

 . במתיחת הכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על המתיחה המרבית המותרת ה

 ידי יצרן הכבל-הפלדה בטמפרטורת ההתקנה, כמומלץ על לכבל     

 .הכבל הנושא יוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניותו.  

 הקבלן חייב להקפיד על שמירת מרחק הכבילים העיליים ממבנים כנדרש בחוק  ז.                     

  ,אם יידרש לבצע שינויים במתקן התאורה הזמני במעבר משלב ביצוע אחד לשני  ח.                    

   של התאורה בכל הקבלן להבטיח כי תתאפשר פעולה רציפה ותקינה  על                           

 .                                 היממה שעות                          

                          ידי הקבלן לצורך הקמת המתקן הארעי יפורק על ידו לאחר-כל הציוד שיסופק על ט.                    

 .הקמת והפעלת המערכת/מתקן הקבועים ויוחזר לרשותו

    גם עבודה שתעשה במתקן ארעי תבוצע בטיב מעולה ובצורה מקצועית וכל י.                     

 .שלא תעמוד בדרישות המקצועיות המחייבות תפורק ותבוצע מחדש התקנה                       

 

 

 

 

 

 

 הדגשים מיוחדים לתשומת לב הקבלן

 

אין  והמתכנן בזק חתומות ע"י ח"ח, לביצועחותמת העבודה תבוצע על סמך תוכניות עם .      1

רק  שאינן חתומות לביצוע. תות חד קוויואישור לעבוד בשטח עם תוכניות תאום מערכות או תוכני

 התוכנית לביצוע של אותה מערכת.  מערכת חתומה כאמור לעיל היא  התוכנית הרלוונטית לכל
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ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת המשמשת  מודגש בפרוש כי הנחת כבלים לחשמל תאורה    .2       

דיונות נקי ומנופה בשכבת כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול 

 ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה. 10בעובי 

 

או  הצנרת את חול ולהרים ללא ריפוד ולשפוך בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל .    3       

 לעיל. 4-אלא לבצע כנאמר בסעיף ג לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל הכבל 

 

כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור כנדרש הכל .    4       

  יהיו באחריות הקבלן ללא תוספת מחיר כלולולפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנועה, יבוצע 

 במחירי יחידה.

 

 .מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח    .5       

 

 .    העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת.6       

 

.   הזמנת מפקח מבזק מחברת הטל"כ או ומחברת החשמל או מהרשות המקומית או מכל 7        

 חרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן  בהכנת תשתית חליפית רשות א

 הן באחריות הקבלן מהבחינות  הבאות:לבזק     

 

 תאום מועדי הפקוח.  -     

 תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת  הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח.  -     

 חידה.הנ"ל  ללא תוספת כספית. כלול במחירי הי  -     

 

 בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם .   8  

  וללא כל תוספת   הקבלןל בלעדית שההוא באחריותו הרשויות לקבלת היתר חפירה               

 מחיר כלול במחירי יחידה.              

 

 ( 08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה נסיונית )כנדרש בסעיף .   9       

   בודק מוסמך אשר יבדוק  להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי הקבלן  חייב בתום העבודה             

  ויאשר  בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.   את המתקן

 ללא תוספת כספית  כלול  במחירי יחידה            

 (.08במפרט  08.01.12)כנדרש בסעיף ) –אחריות             

 

 הרשות אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם . 10     

 שבתחומה מבוצעת העבודההמקומית            
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ספת כספית בגין . לתשומת לב הקבלן , להלן ריכוז נושאים שעליהם   לא תשולם  בנפרד כל תו11     

 בצועם  ואשר הם כלולים במחירי יחידה.

שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית גם אם אין  08כל המצוין במפרט  11.1

 הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.

ביצוע  כל נושא  המדידות בשטח ע"י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד  שיותקן באתר.     11.2

 , תאורה. TVבנושאי חשמל , בזק 

 TVביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית,      11.3

 וכו.. בכל נושא שהוא , מיקומם, פקוח, חפירות … כבלים, מקורות, קצא"א וכו

 בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם.    11.4

עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות , חגים, עבודות לילה וכו.. הכל לפי      11.5

 הנחיות הפקוח בכתב.

 יות פוטומטריה.ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכנ      11.6

 בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן.      11.7

 . לבדיקה אצל המתכנן.S.I.Gערוכים לפי  MADE – ASהגשת קבצים של תוכניות עדות       11.8

 TV הוצאת פלוטים צבעוניים של תוכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברת      11.9

 .ללא תוספת כספיתסטים בצבע  8כבלים, רשות מקומית , מנה"פ, יזם , מתכנן  עד 

הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל מרכיביו      11.10

והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפקוח , הדוח יאשר את תקינות המתקן 

 לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים. מידתו בחוק   ובתקנים ואישור הכנסת מתח החשמלי  , ע

מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל דבר אחר    11.11

תהיינה  MADE- AS  שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות ,כאשר תוכניות העדות       

 חתומות ע"י מודד מוסמך.

 

בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן ע"י   11.12

 מעבדה מאושרת המדובר על בטונים , הידוקם ,גופי תאורה, איכות הציוד המוצע ע"י הקבלן וכו'.

 

 מ"מ עובי לכל אורך הצנרת. 8איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה   11.13

שילוט כל גידי  החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות וביציאות   11.14

 מהציוד במרכזיה ובפסי  המהדקים .

הוצאת פלוט מדיסק של מתכנן והדבקת  תוכנית  חד קווית צבעונית במרכזיה על הדלת   11.15

 מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה.

 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40ם /צנרת ת"ק לכל תוספת סרט סימון לכבלי  11.16

 ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת החפירה וכו...  11.17

 בצוע חפירה /חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח. בנוסף למצויין בכמויות.  11.18

 כתוצאה מבלאי טבעי החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן   11.19
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 או משימוש בציוד קלוקל , )לא כולל שבר במזיד , או כח עליון(.           

 ימי המתנה  או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב.  11.20

 קיצור לוח הזמנים שהוכתב במכרז ושכתוצאה  מכך ידרש  הקבלן לתגבר את כמות  11.21

 באישור כתב מהפקוח כלול במחירי יחידה. העובדים באתר           

קשיים מכל  סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי  שכבות סלע בכל עומק שהוא באתר   11.22

בעת ביצוע החפירה. וכן קיום תקלות  בתשתיות שבוצעו בטרם כניסת הקבלן לשטח ועליו להשתמש 

 בהן .

)גנרטור(  מכל סוג והספק שהוא לרבות חיבורו הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל   11.23

ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכנסת המתח  הנ"ל רק   3והפעלתו והשארתו בשטח עד 

 באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.  

ו אבטחה לאנשי  הקבלן   ולציודו  בהתאם לצורך. בין אם הבצוע בתחומי הקו הירוק א  11.24

 מחוצה לו.

 שמירה על אתר העבודה  ומחסני הקבלן , אספקת מים , חשמל זמני , טלפון, וכו..  11.25

העמדת עמודים למאור לפי סוגי  העמודים המצויינים  במפרט עם סוגי גופי התאורה הכל   11.26

נוף וכו. מחווט ומוכן להפעלה נסיונית לצורך הגעת המתכנן , הרשות המקומית , מנה"פ , אדריכל ה

 לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר כולו ופרוקם לאחר מכן.

שילוט תימרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל  בשכר ככל שידרש כלול   11.27

 במחירי היחידה. 

 שרוול זנד בעמוד  כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא בטוי בכתב הכמויות .  11.28

 פתחי שרות בעמוד תאורה . כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד לפי פרט .  2כנ"ל   11.29

 מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים.  11.30

 

 

 

 

נזקים מכל סיבה שהיא  שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה ומסירתה   11.31

 למזמין.

 לים ע"י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים.מספור עמודי המאור לפי מעג 11.32

 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים. 11.33

ס"מ קוטר  15סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ברונזה  11.34

 וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף.

 רור ושילוט.תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה, תמ 11.35

 -באורך של  כ 812 –פס השוואת פוטנצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן  11.36

 ס"מ. 10-11
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 אמפר.  3X160ארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מוני חח"י לגודל חיבור של עד  11.37

ם שיטה אחרת, ולא בשו CADWELDחבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  11.38

 החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע. 

התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא בטוי  11.39

 בתוכנית. 

 שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזיה.  11.40

מ"מ קוטר )לא מצולע( עד לעומק של  12או  10הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  11.41

ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שבתקן הישראלי לגבי אורך  ברגי היסוד   5

  מתיר אורך קצר יותר.

 

 

 פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים   

 מכרז__________________תאור העבודה _________________________ מס' 

 מקום/אתר___________________________  מחוז משהב"ש ______________

 קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________  מס' חוזה _________________

 מס' רשיון הקבלן _______________________ מס' רשיון חשמלאי __________

 _  חתימה כתובת _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס" תאור העבודה בדיקה הערות הבודק וחתימה

 ד

 . 1 צינורות   



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 209 עמוד

 

 

 מפקח 

 האתר

 

 

 

מופות  יםכולל כל סוגי הצנרות

בהתאם חיבור אורגינליות 

 לסוג הצנרת

 תו תקן

 

 

 

 

 

 א. צינור פי.וי.סי כפיף כבד    

 מ"מ   23,29,36בקטרים     

 להשחלת גידי הארקה.    

 ב. צינור פי.וי.סי כפיף כבד 

 מ"מ להשחלת כבלי  50בקוטר     

 הזנה לג"ת במעברים תחתיים     

 להולכי רגל.    

      50שכבתי  -ג. צינור שרשורי דו

 מ"מ קוטר, לפיקוד ובקרה        

 ורמזורים.     

   80שכבתי  -ד. צינור שרשורי דו

 מ"מ קוטר,  לתאורה     

 ורמזורים.    

      110שכבתי  -ה. צינור שרשורי דו

 מ"מ קוטר, לתשתית        

 רמזורים.     

                13.5ו. צינור י.ק.ע 

    50,63,75בקטרים    

 מ"מ לתקשורת עירונית , הכנות    

 לחב' התקשורת ולתשתית    

 רמזורים.   

 ז. צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  

                 לתאורה ורמזורים,    4"   

 מ"מ. 3.5עובי דופן    

 ח. צינור פי. וי. סי קשיח בקוטר 

 עבור בזק/הוט/תקשורת  6"     

 עירונית.     

 6ט. כנ"ל אך לחח"י "

 מ"מ. 7.7עובי דופן     
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  8י. כנ"ל אך לחח"י "

 מ"מ. 10.8עובי דופן    

נציג מח' החשמל 

 העירונית,

 האתרמפקח 

 מעבדה מאושרתו

בדיקת מעבדה  B – 30בטון 

מאושרת ע"ח הקבלן הבדיקה 

 תילקח מכל יציקה לפי תקן

 

 מתאים לחוזה 

 בסיס בטון

 מ' גובה במידות    6א. לעמוד  

      80X70X70 ס"מ 

 מ' במידות   12ב. לעמוד 

     170X90X90 .ס"מ 

 

 

 

2 . 

מפקח האתר + 

מהנדס חשמל + 

קונסטרוקטור גשרים 

מח' ומעברים + נציגי 

 החשמל העירונית

  

לפי פרטי ביצוע 

כ"כ וכמפורט 

במפרט הטכני 

 ות"י רלוונטים

 ברגי יסוד

 א. ברגי יסוד לעמודים המותקנים   

 לפי  -במדרכות או באי תנועה      

 פרטי ביצוע.     

 ב.  ברגי יסוד לעמודים המותקנים על 

 לפי הנחיות  -גשרים/ מעברים     

 הקונסטרוקטור של הגשרים      

 והמעברים.      

 

 

3. 

התא בקרה יהיה תקני לפי ת"י  מפקח האתר.

, המכסה יצקת יהיה עם 489

סמל הרשות המקומית וסימון 

 ייעוד התא.

 תאי בקרה 489ת"י 

 א. תא בקרה טרומי תקני בקוטר 

 ס"מ  100ס"מ ובעומק  60     

 כולל מכסה יצקת, עמידה     

  12.5טון     25טון , 40בעומסים     

 טון.    

   80ב. תא בקרה כנ"ל אך בקוטר 

 ס"מ.    

   100ג. תא בקרה כנ"ל אך בקוטר 

4. 
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 ס"מ. 130ס"מ ועומק     

 כמצויין  -ד. תאי בקרה לחח"י

 בתכנון.    

  -ה. תאי בקרה לחברות התקשורת

 כמצויין בתכנון.    

 

 

 

החשמל של   מפקח

 האתר

 

 

 

לא יאושר שימוש בכבלים 

 סקטוריאלים

 

 תו תקן

 במידות כבלים

 ממ"ר XYN2 2.5X3א. כבלים  

 ממ"ר N2XY 4X3ב. כבלים  

 ממ"ר N2XY 2.5X5ג. כבלים  

 ממ"ר N2XY 4X5ד. כבלים  

 ממ"ר N2XY 6X5ה. כבלים  

 ממ"ר N2XY 10X5ו. כבלים  

 ממ"ר N2XY X165ז. כבלים   

    N2XY   25X5ח. כבלים  

 ממ"ר    

 ממ"ר    CU 35ט. גיד נחושת 

 גלוי טמון במישרין באדמה.    

ממ"ר במעטה   CU25י. גיד נחושת 

 .P.V.Cבידוד 

5 . 

 האתרמפקח 

 ומעבדה מאושרת

 .הבדיקה ע"ח הקבלן

הבדיקה תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן.

הבדיקה ע"י 

 מעבדה מאושרת

 

 

של  כל היציקות באתר בדיקת בטון 

גומחות, יסודות לעמודים  ,כגון 

 יסודות למרכזיות וכו' לאישור.

6 . 

ומעבדה  מפקח האתר

 מאושרת

 20 כמות  הבדיקה ע"ח הקבלן

 לפחות בדיקות 

הבדיקה ע"י 

 מעבדה מאושרת 

בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי חוזר 

תאורה, תקשורת  ,לתעלות חשמל

 ורמזורים בכל תחום האתר.

7 . 
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מפקח האתר האתר 

והמעבדה מאושרת 

במקרה של יציקה 

 באתר

 

הבדיקה תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן הבדיקה ע"ח הקבלן

 מתאים לחוזה

ולפי פרטי 

 הביצוע 

 

גומחת בטון מקורה למרכזיית מאור  

רחובות, ארונות סעף, פילרי מונים 

 ורשת בכל תחומי האתר.

 

8 . 

 מהנדס החשמל

ונציג מח' החשמל 

 העירונית

 

תכלול עמעם מרכזי המרכזית 

 שנבחר ע"י הרשות המקומית.

 מתאים לחוזה

 

 מרכזיות

א. מרכזית מאור רחובות סטנדרט 

 עיריית אשקלון ותכנית מצורפת.

ב. לוח הפעלה לתאורת מעברים 

 תחתיים להולכי רגל.

ג. מנגנון רמזורים, סטנדרט עיריית 

 אשקלון. 

 

9. 

נציג מח' החשמל 

 העירונית

מהנדס החשמל. על 

הקבלן להציג תעודה 

מטעם היצרן על 

מקוריות גוף 

התאורה, ללא תעודה 

 זו לא יתקבל הגוף.

 

אישור גוף התאורה ע"י 

המזמין בכתב בלבד. הקבלן 

 יציג למתכנן גוף לאישור.

 מתאים לחוזה

 

 גופי תאורה על עמודיםא. 

 כמפורט בכתב הכמויות

 גופי תאורה למעבריםב. 

 כמפורט בכתב הכמויות

 תאורה דקורטיביים גופיג. 

 כמפורט בכתב הכמויות

 

10. 

 

 

חשמל + נציגי  מפקח

מח' החשמל העירונית 

 + מהנדס החשמל

 על הקבלן חובה להציג תעודת 

C.O.C   כנדרש במפרט זה ללא

הצגת התעודה לא יתקבל 

 משלוח הציוד.

ראה טופס דוגמא מצורף 

 למפרט זה 

 

      – תו תקן( 1

        ישראלי   

       במהדורתו 

 העדכנית . 

 ( כל העמודים 2

יהיו עם פתח 

     אחד 

 להארקות

ולחיבור   

החשמל במגש 

מודולרים )רב תכליתיים(  עמודים

 ס"מ 18*18מאלומניום בחתך 

אלומיניום בעל חתך עמוד תאורה  -א

ס"מ.  העמוד יהיה עם שני  18*18

פתחים לתא אביזרים לחיבור מגש 

הציוד והארקות ושני לתקשורת, 

 מ'   12גובה העמוד נטו  

זרוע  תהיה אפשרות לחיבור לעמוד 

אשר תשא  בראשו כנדרש בכמויות. 

מ' מעל פני  12של  תאורה בגובה גוף

הסופיים וגוף תאורה נוסף  הכביש

 מ'.  6בגובה 

11 . 
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הציוד מסוג 

שיבחר ע"י 

הרשות 

 המקומית. 

( בעמודים 3

המיועדים 

לנשיאת 

אלמנטים נוספים 

כדוגמת מצלמה, 

העמוד יהיה בעל 

חיץ פנימי ופתח 

 נוסף נפרד.

 

 

מ'  6ב. עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה 

זרוע  נטו  עם אפשרות לחיבור 

אשר  בראשו כנדרש בכתב הכמויות, 

מ' מעל  6של  תאורה בגובה גוףתשא 

 הסופיים. פני הכביש

 

 

מפקח חשמל + נציגי 

העירונית מח' החשמל 

 + מהנדס החשמל

הזרוע תיוצר ממתכת  .א

 הזהה למתכת בעמוד.

הזרועה תהיה צבועה בגוון  .ב

 הזהה לצבע העמוד.

תבוצענה כל ההכנות  .ג

לחיבור הזרוע לעמוד 

 כנדרש.

 

זרועות מפלדה אלומיניום בחתך  לפי פרטי ביצוע

ס"מ זהות לחתך העמוד  18*18

 ועיצובו

  כמפורט בכתב כמויות ובפרטי ביצוע

12. 

 

+ נציגי  מפקח חשמל

 מח' החשמל העירונית

 

 

 

חובה לגשר בגישור מכני את 

כל המאמ"תים  במגש הן של 

 הפנסים והן של חיבורי הקיר.

 

 לחוזהמתאים 

 ופרטי ביצוע

 מגשי ציוד בעמוד 

מגש שטוח עשוי מחומר בלתי מוליך 

כבה מאליו ובלתי קורוזיבי כגון: 

מ.מ.ש , כפר מנחם, וכו. עם מהדקים 

 כדוגמת סוג'קסי עם צבעים. 

מגש ציוד בעמוד כולל מאמ"ת דו  -א

קוטבי כולל ניתוק "אפס" המאמ"ת 

אמפר מיועד לזרם קצר של  10יהיה 

קילואמפר המגשים יהיו מיועדים  10

שני פנסים שלושה פנסים לפנס אחד, 

 בעמוד.

במקרה של חיבור קיר בעמוד  -ב

יתווסף מאמ"ת נוסף דו קוטבי עם 

13. 
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קילו  10אמפר  16ניתוק "אפס" 

 אמפר זרם קצר.

 

 

נציגי מח' החשמל 

העירונית + אדריכל 

 נוף של העירייה

מתן אישור כתוב מטעם מפעל 

הצביעה על אחריות לצביעה 

 לפחות.שנים  5בתנור למשך 

 מתאים  לחוזה

תאום סופי של 

הגוון  לפי קטלוג 

RAL  כדוגמת

הקיים בשטח 

באחריות הקבלן  

לקבל את הגוון 

 מאדריכל הנוף

 צביעה

צביעה אלקטרוסטטית בתנור של 

 –עמודי מאור אלומיניום לפי מפרט 

ומפרטים משלימים כגון: טמבור,  11

 אפוקל  לאוירה ימית. 

14. 

מפקח האתר + נציג 

 עיריית אשקלון

נדרש לאשר את כל הפרטים 

 מול עיריית אשקלון

לפי חוזה מול 

 עיריית אשקלון

 תשתית רמזורים

מנגנון, עמודים, פנסים, תאי בקרה, 

מכסים לתאי בקרה, מגשי ציוד וכו', 

 כל התשתית והציוד קומפלט. 

עמודי הרמזורים יהיו זהים לעמודי 

אלומניום רב תכליתי  –התאורה 

 ס"מ 18*18בחתך 

 

15. 

מפקח האתר + 

מהנדס החשמל+ נציג 

מח' החשמל 

 העירונית.

לפי פרטי ביצוע  

וכמפורט בכ"כ 

בכפוף למפרט 

 08טכני 

 תאורה זמנית

מרכזייה זמנית, עמודי עץ, יסוד 

בטון, קןפסאות, כבלי תא"מ וכל 

הציוד הנלווה, זרועות, גופי תאורה 

תית קומפלט לפי פרטי וכו'. כל התש

 ביצוע.

16. 

 

 אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות. V -. יש לסמן ב1ערות: ה

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -. יש לסמן ב2             

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. X. במקרה 3             
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 השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות                       

 

 הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטים שבכתב הכמויות.

 כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב הכמויות. –כל העבודות והציוד המפורטים להלן 

 

 08.02.05עד  08.02.00ים סעיפ 08.02פרק  08כנדרש במפרט  עבודות עפר והנחת צנרת

 כלליא.                  

לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח חפירה גם  

 חציבה בכל סוגי עפר וסלע.

כמו כן, לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה או לחציבה, או  

כל המידות לעומק החפירות הינו   . ) אלא אם כן יצויין הדבר בכמויות(. ביצוע חפירת ידיים

 ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק 

את מפלסי הקרקע ויבצע  –ויתאם )באמצעות מודד מוסמך( מטעמו ועל חשבונו ללא תוספת מחיר 

 את החפירה בהתאם.

 

 תעלותב. 

 המתוכנן  מהעומקס"מ  10 -חפירה ו/או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב

( וברוחב המינימלי הדרוש לצרכיי העבודה, כולל הידוק  INVERT  LEVELלהנחת הצנרת )

ס"מ חייבתלהתבצע לפי  הנדרש  20של חול דיונות נקי בהרטבה בשכבות של ומבוקר מלא 

 במידת הצורך(.  בשטח ולפי כללי הבטיחות )כולל דיפון

 צינורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצנרת. כל תעלה של קו 

הבדיקה              תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המפקח. תחתית החפירה  

 ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן

 

 סימון תוואי החפירה. ג

ם מחב' הבזק, גת לפני הביצוע ובאם יידרש על הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירו

חב' החשמל או חברת טל"כ. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה שלפי דעת 

המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע החפירות לפני אישור  המפקח 

 ביומן. 

 

 חוטי משיכה. ד

המשיכה  ט פרלון שזור בקוטר כנדרש. חוטייושחלו חוותקשורת בכל צינורות המעבר לחשמל 

עליהן ילופף     יהיו מחתיכה אחת, ללא קשרים או חיבורים ויצויידו בקצותיהם בידיות עץ 

זיהויים  לצורך יהיו בצבעים שונים  T.V -חוט המשיכה. החוטים לצנרת הבזק ולצנרת ה
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 בנקל.

 

 מפלסים ומיקום. ה              

לפי  תאורה   על הקבלן להקים את המתקנים כגון: שוחות חשמל, צנרת ובסיסים לעמודי 

למפלס המתוכנן או  המפלסים המסומנים בתוכנית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה 

 ללא תשלום נוסף.  ממיקומו המתוכנן יפורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע"י הקבלן 

 

הצנרת לחשמל ותאורה בתוך תחומי המגרש יאטמו  קצוות – קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש

 הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי היחידה.  –בפוליאוריטן מוקצף הכוונה לצנרת החשמל 

 

המגרש קצוות הצנרת יסומנו בשלט סנדוויץ חרות ועליו סימון קצוות הצנרת בתוך תחום 

רשום יעוד הצינור חשמל או תאורה ומספר המגרש אותו הוא מזין השלט יותקן על 

הסימון  ס"מ. 20X20X20ס"מ מפני הקרקע הסופיים על בסיס בטון 100 – 50בגובה צינור

קצוות השרוולים לח"ח  סימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה לפי פרט בגיליון פרטים

 לפי פרט בגיליון פרטים ע"י כיתוב בצבע על אבן השפה 

כלול  הסימון ללא תוספת במחיר ,ח"ח 6X4ח"ח או " 8X3בעזרת  שבלונות לדוגמא "  

 .080283סעיף   08כנדרש  במפרט  יחידה. במחירי

 

הקבלן חייב למסור רשימת קואורדינטות מדויקת על תוכנית הממוחשבת של תוואי     . ו

כנדרש במפרט  החפירה ונקודות ההצטלבות הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי היחידה. 

 .080283סעיף  08

 

  תמיכות ודיפון     .ז        

ורך לכך, בשיטות את דפנות החפירות במקומות שיהיה צ על חשבונועל הקבלן לחזק ולדפן 

 שיאושרו ע"י המפקח.

 

 כבלים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שונים בהתאם לחוק החשמל.       ח        

במקומות בהם מצטלבים קווי החשמל מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות אחרות כגון: מים, 

קנות של תאם לתביוב, גז, ניקוז, טל"כ, בזק, או כל מערכת אחרת יש לשמור על מרחקים בה

 ת תאום מערכות והפרטים בגיליון הפרטים.ווכניכל אחת מהמערכות ובהתאם לת

 הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקנת כבלים באדמה. מרחקי

 וכפי שרשום בתוכניות,  מפרט וכתבי כמויות. -ראה בחוק החשמל במהדורתו העדכנית
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 כותהצטלבות מער    ט.         

 

טל"כ  עם מערכות אחרות כגון: בזק וצנרת מים או נמוך בהצטלבות של קווי מתח גבוה.  1

 החשמל בחוק קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת במרחק כמצוין  יחצווכו' 

ס"מ  10בעובי   כאשר כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי.וי.סי קשיח עם עטיפת בטון

 מסביב.

 

מטר מכל צד של ציר חציה. בהצטלבות עם קווי  0.5אורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות                       

את  ים כאשר כבלי החשמל חוצ מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון כל החציות הנ"ל תבוצענה

 קווי בזק או המים הטל"כ מתחת לאותה מערכת.

 

עם מערכות עמוקות כגון ביוב, ניקוז וכו'. תתבצע החצייה מתחת בהצטלבות .    2               

לאותה מערכת מותנה בעומק אותה מערכת כאשר עומק כבלי החשמל בנקודת חציה לא יהיו 

גם  כולל ס"מ נטו מעל פני       הקרקע הסופיים.  0.8 -מ' או פחות מ 1.5 -בעומק רב יותר מ

מ' עומק יחצו קווי  1.5 -ת עמוקה יותר מעטיפת הבטון לכבלי החשמל. במקרה והמערכ

וכנ"ל גם עטיפת הבטון ובלבד  לעילהחשמל מעל אותה מערכת עם שרוולים כמפורט בסעיף 

 נטו. 0.8 -שעומק מרבי של כבלי החשמל בנקודת החצייה לא יקטן מ

 

 פרטי  םהמחייבי יהיה בדיוק לפי הפרטיםביצוע העבודה בנקודות ההצטלבות      .3               

 הביצוע ולא יורשו שום שינויים ללא ידיעת המתכנן. נקודות סיום צנרת 

צייה יסומנו מעל פני הקרקע הסופיים בסימון בר קיימא ע"י יתד ושלט כמתואר בפרטי הביצוע כדי ח                       

לשלט ויבצע שהקבלן ח"ח לא יחפור עם המחפרון ליד אותה מערכת קיימת אלא יגיע בחפירתו עד 

-ASאת החצייה דרך השרוול שהוכן מבעוד מועד. הקבלן מסור לח"ח דרך המתכנן תוכנית 

MADE  כאשר מודגש + דיסק של נקודות שרוולי החצייה בהצטלבות  14ממוחשבת באוטוקד

 פותרת את הקבלן מסימון בר קיימא בשטח של קצוות השרוולים.  אין תוכנית זו בשנית כי 

 

יות קווי גז או קווי דלק, תבוצע החציה לפי פרטי בצוע ודרישת הרשות הרלוונטית. .    לגבי חצ4

 אך לא בניגוד לחוק החשמל במהדורתו העדכנית. 

 

 

 חלופות של גופי תאורה לבחירת המזמין

במסגרת מכרז/חוזה זה, על הקבלן לספק אחד משלושת  הגופים המפורטים להלן. הגוף  -

 שיבחר לפי קביעת המזמין.

 יכתבו מספר חלופות בסעיפים השונים של כתב הכמויות. –בגופי התאורה  -

  לדוגמא: -
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גופי      308 -מ' ו 12לעמודים בגובה  LEDגופי תאורת חוץ מסוג  481בפרוייקט קיימים  

 חלופות לכל אחד מהגופים הנ"ל. 3מ' , וקיימות  6לעמודים בגובה  LEDתאורת חוץ מסוג 

 בסעיפים נפרדים. בשליש הכמותכל חלופה תרשם בכתב הכמויות  

 הקבלן יתמחר כל סעיף בהתאם לעלות החלופה. -

ולקבלן לא תיהיה  –המזמין רשאי לבחור את אחד משתי החלופות לפי שיקול דעתו הבלעדי  -

 כל זכות ערעור.

 –של הכמות אשר תבחר ע"י המזמין  100%הקבלן יספק את הכמות המלאה המהווה  -

 בדוגמא שלעיל(. 3והסעיף הנותר יבוטל. מחיר היחידה לא ישתנה עקב הגדלת הכמות )פי 

נקבע לכל פריט מספר,  –על מנת לזהות בכתב הכמויות את הסעיפים המהווים חלופה  -

 והחלופות בסדר מספרים רץ.

 לדוגמא: 

 ת לכל סעיף:סעיפים נפרדים עם שליש מהכמו 3-גופי תאורה, תפוצל הכמות ל 300עבור      -

 .100 -כמות 1ג.ת חלופה  - 08.03.901

 .100 -כמות 2ג.ת חלופה  - 08.03.902             

 .100-כמות 3ג.ת חלופה  - 08.03.903

 מספר החלופות משתנה בהתאם למפורט בכתב הכמויות. -

על הקבלן להביא לאישור המזמין את כל החלופות של גופי התאורה במטרה לאפשר למזמין  -

 לבחור את הגוף המתאים. כל טיפול בהבאת הדוגמאות כלול במחיר גופי התאורה.

עליו להודיע  –מותר לקבלן להגיש ציוד שווה ערך. אם בכוונת הקבלן להגיש ציוד שווה ערך  -

על כך בעת הגשת הצעתו. על הקבלן למסור את כל הנתונים הטכניים כפי שיידרשו ע"י 

על ידו הינו שווה ערך. המזמין רשאי לפסול את הציוד המזמין, ולהוכיח שהציוד המוצע 

 המוצע ע"י הקבלן והקבלן מחוייב לקבל את החלטת המזמין.

 קומפלטים  

 בכתב הכמויות בסעיף המצויין כי המדידה היא בקומפלט , פרושו בצוע כל עבודות   

קוח מכל גורם , או העזר הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. והזמנת פ  

תשלום בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותיקנית של אותו סעיףלרבות מתן אחריות של שנה 

 מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.

 

 

 לתשומת לב מיוחדת הצהרות הקבלן למערכות 
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א.עם חתימת החוזה רואים את הקבלן כאילו מסר למפקח הצהרה כתובה שהוא מתחייב ומקבל על 

עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה והנובעת במישרין או בעקיפין 

מאי ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות והגיהות שבהוצאת המודד לבטיחות וגיהות 

 מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן מהמוסד לבטיחות וגיהות.

 

את המפרט  ובזאת כי קרא ומצהיריםורת תאורה וטל"כ חשמל תקשהוקבלן הראשי ב. הקבלן 

המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל המפרטים המיוחדים 

של ח"ח בזק וחב' טל"כ אשר תמציתם מצורפים למפרט הנ"ל, הביןאת תוכנם, פנה לכל הגורמים 

בקשו לדעת לגבי אופן ביצוע העבודה להשגת המפרטים המשלימים, קבלו את כל ההסברים אשר 

סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים לבצע את עבודתם בהתאם לרשום במפרט הזה 

משרד התחבורה  משרד הביטחון. ובמפרטים הטכניים של הועדה הבין משרדית של משרד השיכון 

 ונת"י.

 

שכל העבודה בוצעה  -ולח"ח ,  ליזם, –ג. עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה 

כמו בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של הועדה הבין משרדית 

 שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם לתוכניות ולפרטי ביצוע. כן 

הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצאתה ואישורה ע"י 

 קבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות .המנהלת הפרוייקט 

שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן את 

 גם מעבר לשנת בדק . החשמל.המפרטים הטכניים ואת חוק 

 

ד. הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום לבודק יבוצע 

ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ"ל גם בדיקות נוספות 

בעל רישוי  חשמלאי  , או לחילופין בודק מוסמך , הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה

מהנדס באופן פרטי, כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח חתום ע"י הבודק המאשר את 

 המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו.

 

ה. על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא תוספת 

מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות שהן הקבלן לא  שם לב כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת 

 א לא קרא את המפרט הטכני.

 

ו.  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן 

ע"יחשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך , המפקח, המזמין , נציג הרשות המקומית היזם או בא 

 כוחו  והמתכנן.

 

            ותקשורת  המשנה לחשמל ותאורהחתימת קבלן                                חתימת קבלן  הראשי       
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    _______________שם______________                                      שם___________    

    

 תאריך _________                                   תאריך __________________________     

                                       

 ________________חתימה___________               חתימה_________                        

 

 ________________חותמת __________                                 חותמת _________      

 

 

 

 השקיה לעבודות מיוחד טכני מפרט
 השקיה– 41פרק 
 כללי

כל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבין משרדי האוגדן הכחול על כל פרקיו 
 התואמים

 למכלול העבודות הדרושות במכרז זה ועל פי המפרט המיוחד.
 
 

 הוראות כלליות לעבודות 

 כללי א. 

ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן  .1 
 מצינורות פוליאתילן .

המערכת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל   
 הצינורות והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן.

 
  
הבין משרדי ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני  . 2 

וכל הפרקים המתאימים האחרים,לפרטים והנחיות   41האוגדן הכחול פרק 
המצורפים ולמפרט זה שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים  

 וההנחיות לביצוע  תקין.
   
 כל  האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים  ועומדים  בתקן ישראלי. . 3 

 
נתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית אם חלפו יותר מש .4 

 לפני  הביצוע.
 

לחץ מים   לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק   -התחברות לקו אספקת מים  .5 
,קוטר ומיקום מקור  המים. הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות  דינאמי

 ות ההשקיה.  יתחיל הקבלן בעבוד בכתבהבדיקה, לאחר אישור המתכנן 
  
התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית  .6 

 מעודכנת ומאושרת 
 ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת  "לביצוע". -על            
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על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב  .7

 . )תוכנית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב(.AS-MADEהביצוע  קיים  בשטח אחר 

 
  
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים  במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים   . 8 

 להתקנתם ,
 וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית.    
  
ידי   -הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו על  .9 

 המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.       
  
ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישור    . 10 

 המפקח על 
 ידי המפקח  בתאום עם המתכנן. -המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על  השלב   

 
 
 
 
 

 מדידה וסימוןב.       
 
 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים . .1
 
התאמה בין המתוכנן  לבין המבוצע בשטח -המבצע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  אי .2

ן חל  איסור מוחלט לבצע לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבל , במטרה
 שינוי בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.

 
 

 חפירהג.       
 
לפני תחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים , ביוב  וכו'  .1

 בחברת
לעבודות חשמל, בזק , עירייה, מקורות  וכו' , ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב    

 תחילתן. המתוכננות לפני
 
 במתעל. חפירת התעלות תיעשה בכלים מכנים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש .2
 
 עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן: .3

 
 

  עומק חפירה     קוטר צינור 
 ס"מ 50   מ"מ  ומעלה  75 
 ס"מ 40   ס"מ  63 -מ"מ 16 
  
ידי -או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת פלסטית עלבמקומות בהם אין אפשרות לחפור  

 מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח .
 

ס"מ סביב היקף הצינורות,  15בעובי  דיונות בחולבקרקע המכילה אבנים, הצנרת תרופד  
 לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית נטולת אבנים.

 ריפוד חול יהיה של המפקח/מתכנן ההשקיה בלבד.השיקול לביצוע / אי ביצוע  
 
רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה   .4

 ישלהעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.
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מטר  לפחות  מגזע   2.0תעלה במרחק  לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור . 5

 העץ.
 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת  . 6

ידי מילוי מהודק של התשתית,  שכבות -שרוול  ואחרכך להחזיר את המצב לקדמותו. ) על
 כלול במחיר  . -גרנוליט וכו' ( אספלט , החזרת מרצפות, אבני שפה ,  המצע / תשתית ציפוי

 
הצינור המושחל השרוול יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר  . 7

 דרכו .  
 מ"מ. 6בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי  
 ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים. 40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו  
ידי יתדות סימון   -יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן  לסמן בשטח על               

בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן  מברזל של מודדים ובצבע על אבן השפה/הגן 
 צבע שמן ירוק על דופן המדרכה  / שביל  או בגב הקיר.

 
שרוול. במידה ולא ממשיכים יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת ה . 8

בביצועהמערכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור לעיל 
. 
יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו ולהכניס  -שרוולים קיימים בשטח  

 צינור השקיהבמידה ואין.
 
 
יהיה מפלדה או מפוליאתילן  דרג  -משתלבות שרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או  . 9

10  . 
ס"מ מתחת לפני הכביש  הסופיים עפ"י דרישת  100בהתאם לתכנית . ראש השרוול בעומק עד  

 המפקח.
 מ"מ  75עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים   -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  

 תב  הכמויות . מ"מ בהתאם למצוין בתכנית ובכ 160מ"מ , 110  
ס"מ .  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש  במהדקים  40ראש השרוול  טמון בעומק  

 מכנים.
 מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח . 
המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי  מלא, לרבות חוט  משיכה  

 כאמור  לעיל.
 
שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם למצוין   .10

 בתכנית.
 
 שרוולים רזרוויים  יסגרו בפקק תקני של  הצינור, כלול במחיר השרוול. . 11
 
ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא -כל הסתעפות בצנרת  על .12

 ביקורת 
ס"מ , כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית. המכסה בגובה  80או  60בטון טרומי בקוטר מ  

 הריצוף . על 
 המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם ריצוף/אספלט. 
 העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא . 
ס"מ  מינימום. בתחתית הבריכה  20)למצע( יהיה מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא   

 תהיה שכבת
 ס"מ. 10חצץ גס בעובי   
 
 

 צנרת ומחברים ד.
 
 יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי . -צינורות מחומרים פלסטיים  .1

 כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת. 
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, הרכבת הצנרת וכל  אביזרי מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם .2
 החיבור

 והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.   
 

 
לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות   

 נוספות  בצנרת
 ובשלוחות הטפטוף.  
 
 יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה. .3
 
חברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרה,  קווים מחלקים לטפטוף כל המ . 4

 או  מתחת 
לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ מים כדוגמת "פלסאון"    

 "פלסים" או
 ש"ע . 
   

 4הרוכב יהיה בעל מ"מ   75הרוכבים יהיו  בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר  .   5
 ברגים.

 
 פריסת הצנרת וחיבורה ה. 

 
 צנרת  תעבור  בשטח מגונן  )למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה(.  .  1

צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.צנרת העוברת על גשרי צנרת תוצמד  
 באמצעות חבקי

 פלב"ם שיקבלו את אישור המזמין מראש. 
 
 תילן תונח  רפויה , ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום חפירת התעלה.צנרת פוליא .2
 
 חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים. .3
 
 ידי אביזר פלסטי מתאים.-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על .4

 
 הוא בעל הקוטר הגדול . צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון .5

 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. 
 
 צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים. .6
 
 ידי  מפתחות-הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה  על .7
 מתאימים.   

נור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות ) מקדח כוס עם מוביל(  החור בצי 
 קוטר

מ"מ מקוטר חור הרוכב.  יש להקפיד להוציא את דיסקית    2הקידוח צריך להיות קטן ב    
 הצינור

 שנקדחה.  
 מ'  לפחות לאחר ההסתעפות. 1מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של  .8
 
 ההארקה לצנרת  השקיה. אין  לחבר קווי . 9
 
ברזים,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח יורכבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  מחומר טרמופלסטי  .10

 או
 פי  הנחיות בתכנית.-על   
 
 

 כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה ו. 
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לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית  .1
 .העדות

 
ידי פתיחה וסגירה  של  -יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף על . 2

 שלוחה אחר
 שלוחה.  
 
 לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. .3

 מ'  לכל צד. 1.0בכל מקום בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך  
ס"מ  ולכסות   15אבנים יש  לרפד את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי באדמה המכילה  

  7בשכבה של  
 ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית. 

 
 
שעות.  נזילות שיתגלו  יש לתקן ולבדוק   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן , במשך  . 4

 שנית.
 כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח.  

 
 כיסוי סופי ז. 
 

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן  נקייה  
 ללא אבנים. 

 יש  לוודא שלא תהינה שקיעות  של פני הקרקע בתעלות. 
 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות. 

 
 טפטוף ח. 

 
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת , יחולו גם על צנרת   .1

 מערכת
 טפטוף. מטרתו של סעיף זה  להוסיף להוראות את האופייני  לטפטוף . 

 
 מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור , חפירת תעלות, פריסת הצנרת , הרכבתה, . 2
 .Uס"מ  בצורת  40מ"מ ובאורך  6יתדות ייצוב מברזל בנין בקוטר  הצנעתה,    
 
ליטר 1.6מ"מ ,ספיקת הטפטפת  16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  . 3

 /שעה, בצבע 
הטפטפת אינטגראלית בצינור אלא אם צוין אחרת,  ובמרווחים  המצוינים    חום .  

 בתכנית / בכתב
 הכמויות. 

 
 
 ל השחיות , מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה  )של אותו יצרן(.בכ . 4
 
 .  3הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין  בסעיף ג'  .  5

 ס"מ  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו  באותו קוטר או כפי שמצוין בתכנית ויונחו בעומק  
 כשהם  צמודים לשולי הערוגה. 

 
 יש לשטוף צינורות מחלקים , אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  ולשטוף.  . 6

 ואחר לחבר  לקו מנקז  ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות  כנדרש. 
 
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים  בבריכת ניקוז  או במצמד   . 7

 + פקק, 
 בהתאם להנחיות בתכנית.  
 קצוות אחרים של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד +פקק ולא בקיפול הצינור. 

 
ס"מ מינימום, מסוג תא מחומר  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה כולל מכסה בקוטר  . 8

 טרמופלאסטי, 
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 ידי וו מברזל ומבטון.-האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים על  
 בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז. 

 
 ידי  סופית תקנית.-ידי קיפול קצה הצינור והידוקו על-קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר על . 9
 

 ידי המפקח. -פי הוראה  מראש ובכתב על-טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על .10

 
 ,בעזרת מחרר המיועד לכך . 4מ"מ  ומעלה דרג  16הטפטפות יורכבו על צינורות מקוטר  

 
 ס"מ מצוהר השורש של הצמח. 5יעלה על הטפטפת תורכב במרחק שלא  .11
 
יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד  -בשיחים   .12

 ויסתיימו  בצד
 פי הנחיות  המתכנן  לפני הביצוע.-שני על  
 
 המרחק בין טפטפת ראשונה  לקו  מחלק  לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה. . 13
 
 
פריסת הטפטוף  תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו  ביתדות ברזל   .14

  6מגולוון  
מטר   2.0ידי מייצבים סטנדרטיים,  כל  -ס"מ או על 40בצורת ח  באורך  מ"מ  

 )אלא אם צויין אחרת (.
 
 שורת השיחים.  שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל -בשטחים מדרוניים  .15

 יד כל צמח.-במידה והשלוחות יונחו לאורך  המדרון יש לשים תופס טיפה על 
 
 . 3יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף ג' -לעצים  . 16

 מסביב לכל עץ תותקן טבעת מצינור טפטוף כנ"ל . 
ת  / או בפרטים, לדקל  כמפורט בכתב הכמויו  12 - 6טפטפות לעץ,  ו  8 - 6הטבעת כוללת:  

 ותקיף  את
 יתדות כנ"ל. 3 -ס"מ  מפני הגזע. כל טבעת תיוצב  ב 30במרחק של  הגזע  
 ידי האדריכל.-ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים  על 
ידי -מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח  על 

 המתכנן. 
 ס"מ מינימום,  30לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה  במרחק   תוואי הקו המחלק 
מ"מ  בצבע חום לגומה בתוך  16הצינור המחלק יעבור  בתוך שרוול . ממנו יצא צינור עיוור  

 שרוול  ויחובר 
 לטבעת  צינור הטפטוף. חיבור  הצינור כעיוור לצינור המחלק יהא  באמצעות אטם כדוגמת 

 או   "פלסאון"
 ווה ערך. השימוש במחברי שן אינו מאושר.ש 

 
  
 אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא. 

 
 

 ראש מערכת  )ראש בקרה( ט.
 
המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארון סוקל ומנעול,  התחברות לקו  . 1

 אספקת
 מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת .  
 
 אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.כל  . 2
 
 פי הנחיות המתכנן.-פי פרט בתכנית  ו / או על-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על .3
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עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ראש מערכת תורכב   3/4לכל ראש יורכב ברז גן " . 4
 Tהסתעפות 

 יציאה למי פיקוד ממסנן פומית. עם פקק. 
  

ויכללו רקורדים  אביזרי הצנרת בראשי המערכת יהיו פלסטיים מתוצרת "פלסאון" או ש.ע.  .5
כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש המערכת מבלי לפרק אביזרים 

 אחרים.
  

ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים  )"רקורדים"(  ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית   . 6
 כלפי מטה, 

 90ועשויים מחומר  ממוטות פוליאתילן ויורדים מתחת לפני הקרקע ומחוברים לזוויות  
 מעלות  להמשך חיבור לצנרת. 

 
 כל אביזרי חיבור הצנרת יהיו מפוליאתילן תוצרת "פלסאון".  . 7
 
במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל   . 8

 מדחנים
 .המסננים יהיו מסנני רשת,על המסנן הראשי יותקן "מורה סתימה".למדידת לחץ 

 
כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת, אשר  יעוגנו בארגז ראש המערכת  . 9

 באמצעות
 תכת מגולבנים שיוצמדו לארון המיגון.חבקי מ 

 
בחירת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל  ידי המתכנן /אדריכל  . 10

 הנוף.
 
 
 או ש.ע. מאושר מראש."דקה"  או "ברמד" , "בראוקמן"ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג  . 11
 
או   בריח"-"רב"מפתח אב"(, מסוג  )  MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות   . 12

 שווה ערך.  
 מ"מ  לפחות . 10קוטר  לשון הנעילה     
 
וכו'( תכלול עבודת  "אורלייט" "ענבר"במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין )תוצרת  .13

 ההתקנה
 מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות ופרטי החברה או סוקל מקורי.  

 
במיקום שיורה המתכנן )גם  1/4לחץ גליצרין וברזי ניתוק כדורי "-יכלול מדיראש המערכת  .14

 אם לא
  יחידות קומפלט(. 2עד -צוין בפרט 

 
ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  )מז"ח(  יורכב מעל פני הקרקע  בהתאם לפרט   . 15

 בתכנית. 
 ומו לפי הוראות  המפקח.  ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ומיא"מ , ומיק 
עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח. אישור העבודה יותנה  

 בקבלת
 אישור זה. 

 
 

  
 מחשב י.
  

 המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה  כגון:         .1

 קבוע או תאורת רחוב .  כל העבודות V  - 220מטען סולרי,  סוללה נטענת , חיבור למקור מתח  
 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 227 עמוד

 

 

 ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו  את כל ציוד  התקשורת-החשמליות  יעשו על  
חשמלי וכו'   עד  האלחוטית, חיבור ראש /י  המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט    

 להפעלת
ן או סוכן  מורשה מטעמו ידי היצר-ראש/י  המערכת  באופן מושלם. הרכבת המחשב על 

 הדרכה ואחריות
לשנה.בקרת ההשקיה תורכב מהמערכת המפורטת בכתב הכמויות.המחיר יכלול תקשורת  

 אלחוטית
 למרכז ניהול השקייה. 

 
או שווה ערך. הארגז יוצמד לארון מיגון   "ענבר"המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם   . 2

 של ראש  
 המערכת.   

 
למי פיקוד הכולל ברז,  מקטין לחץ ישיר    3/4לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  " בכניסה .3

 )גוף  פליז(
 מש' . מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח. 155ומסנן   

  
 
 ידי ערכת הדבקה  )קופסת חיבורים(  עם אטימה אפוקסית.-חיבור הכבלים החשמליים על .4

 לכל גיד יהיה צבע שונה . 
  

ובצבעים   10מ"מ  דרג  8צינורות פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר במקרה של  .5

 שונים.

 
 
 ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולוון ומנעול לפי דרישת המזמין. .6

 
 המטרה .א"י
 
 מקצה מ"ס 10 עד של ובמרחק, הדשא שטח בתוך, המדשאה בשולי יוצבו גזרה ממטירי  .1

 .הדשא
 
 .ההגנה שרוול/מכוסח דשא  פני של לגובה מתחת מ"ס 2 יהיה הממטירים הטמנת  גובה  .2
 
 ,מ"מ 25/6 פוליאתילן צינור באמצעות מחלקים/מובילים לצינורות יחובר ממטיר כל  .3

  ומצמד( ומעלה מ"מ 40 של מקוטר) רוכב באמצעות יעשה הצינור חיבור  

 .מ"מ 40-מ קטן בקוטר מאושר. ע.ש או" פלסאון"  T מסעף ובאמצעות חיצוני הברגה  

 . .ע.ש או" פלסאון" מחברי באמצעות יחוברו מחלקת/מוליכה לצנרת יחוברו ממטירים       

   
 

 סיום עבודה י"ב.
 

בכל קו בסוף שלוחת הטפטוף/טבעת הטפטוף לעץ .    יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  1 

 האחרונה

 ולהעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי  מספרי קווי          

ותהיה על  בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודהההשקיה וההפעלות.          

 חשבון הקבלן.

 

על הקבלן לישר את הקרקע לאחר הרטבת הקרקע ולהחזיר את המצב לקדמותו עפ"י הוראות  .2
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 המפקח. 

 
העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח  בגמר  ביצוע  .3

 בזמן הביצוע 

 הכנת תכנית העדות תהיה על חשבון הקבלן כולל  הכנת תוכנית הפעלה על פי הנחיות המתכנן.   

 .ותנאי לקבלת העבודה ע"י המזמין   
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 איכותבקרת  – 01 'מסמך מס
 

 ' עיר היין.ב שלבביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים ב 18/2019מכרז 
 
 

  עיר היין . –תשתיות צמודות שלב ב' פרויקט עבודות   -קרת איכות הביצוע של הקבלן ב
 

 מבוא   1

 

 נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף. 

 

להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות 

על ידי הקבלן )להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך 

 מרכזי וחשוב במערך הכולל המיועד  להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט.

 

יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם 

ת ליום פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי העדכני

 בנושא בקרת איכות. 02נתיבי ישראל כאמור לעיל בדגש לפרק 

   

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך הקובע. 

 .על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה מבחינתו

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות  

)כולל ספקים וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור 

 ביצועם של כל סעיפי ההסכם תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.

   

יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל הסופי  מערכת  האיכות נועדה להבטיח  שהמוצר  

מסמכי ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח 

באופן תמידי ורציף באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל שלבי הביצוע 

בכל אחד משלבי העבודה עד  לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים 

 לביצוע.שנקבע מראש 

 

בלתי נפרד ממערך  (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל  ISO 9000הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות 

 הטכניות המפורטות בפרק זה.  הדרישות 
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במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לאשקלון מערכת 

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה Assurance Quality)הבטחת איכות 

 לפעילויות מערכת בקרת האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה 

 תהיינה  תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן.

לני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קב

 כמוגדר במכלול מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן  אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט 

לרבות הוראות שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת 

 והארכת משך ביצוע ככל שידרש.

  

יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך  מנהל בקרת האיכות

יהיה אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל 

במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה 

ת ומערך הביצוע של חיצונית לקבלן ותיערך הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכו

 הקבלן .

 

הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול המערכת הממוחשבת לניהול האיכות 

בפרויקט וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע בהתאם 

להוראות כלל מסמכי ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת 

 לקבלן כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל. העבודות במכרז זה ולא ישולם

 

 הגדרות  2

 כללי     2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם 

המשמעות המוקנית להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע 

 מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר  מערכת מטעם

מטרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים 

 וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

כלכלית אשקלון אל חברה  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין  

מול מערך בקרת האיכות ואשר מטרותיה הינן בחינה ובקרה של אופן פעולתה 

 של מערכת בקרת האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות.
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 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של  

 הפרויקט מטעם הקבלן.

 מבא"ת  2.5

השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי בקר  

 העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  

 מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט  2.6

שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות 

 בפרויקט" .

פרויקט. המערכת תסופק מערכת אינטרנטית לניהול פעילות בקרת האיכות ב

ע"י המזמין, כאשר תפעול המערכת, הכנסת כלל נתוני האיכות למערכת 

בהתאם למפורט בהמשך)בין היתר הכנסת כול תוצאות הבדיקות ונתוני 

 המדידה(, יבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו . 

 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

ית להסמכת מעבדות מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומ 

או " מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה 

לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט שפעילותו הינה באחריות 

ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז 

 מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן בפרויקט.

 ד ראשימוד  2.8

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט. 

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית אשקלון.   

 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, 

 התוכניות והמפרטים.

בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי מערך 

 הקמה, ניהול ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת    3.1

"עקיבות"(, ניתוח תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא 

 יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים. שתהליכי העבודה
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בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים    3.2

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות    3.3

 המוצר המוגמר.

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,  . 3.4

 הבדיקות

המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות 

 שהושגו.

רבות בדיקות שלא עמדו קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו ל . 3.5

בדרישות המפרט למערכת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ותתופעל 

 בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות של הקבלן.

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

  

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות  

חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות  חיצונית למערך הקבלן,

שנים לפחות בביצוע  3בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר מוכח של 

החברה שתמונה על ידי  בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה.

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על לפחות שלושה פרויקטים בהיקפי  הקבלן

 דה בסדר גודל דומה. ביצוע וסוגי עבו

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי  

 שטח נוספים בהתאם לתחומי העבודה בפרויקט .

מנהל הבטחת איכות רשאי  לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י  

 הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.3

(. מב"א)להלן:  מנהל בקרת האיכותבקרת האיכות, יעמוד  בראש מערך 

תחומיים בקרי שטח בכפיפות למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו 

 (. מבא"ת)להלן:

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך   

פעילות המעבדה בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא 

 המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי החוזה. 
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מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות  

דגש בזאת כי  הצוות הבכיר  יפעל ישירות מטעם הקבלן מראש לפני מינויים ,מו

 המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר  

ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי 

 הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י הקבלן. 

הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי מפרטת את דרישות  1טבלה מס'  

 התפקידים בצוות בקרת האיכות .

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא  

כל דרישה של תוספת מחיר.  מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת 

האיכות של המזמין רשאים לפסול גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת 

קבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר הנחיה זו ולהעמיד של ה

מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים 

 או זכות לתוספת תשלום.

 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס'  

 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד השכלה ונסיון )מצטברות( דרישות מינימום

 

 

1 

 

 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בביצוע עבודות עפר, סלילה 

ותשתיות ומהם לפחות ניסיון של שנתיים 

בביצוע בקרה או הבטחת איכות בפרויקטי 

 סלילה

 מב"א

1 

 

 2מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

עפר וסלילה מתוכם שנים לפחות בעבודות 

 לפחות שנה בנושא בקרת איכות.

בקר עבודות עפר 

 וסלילה

שנות לימוד עם ניסיון בעבודת הכנסת  12 1

 נתונים ותפעול מערכות מחשב

מזכירה/מקלידת 

נתונים למערכת 

ממוחשבת 

לניהול האיכות 

 בפרויקט

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות

מבא"ת עבודות 

 חשמל
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מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד השכלה ונסיון )מצטברות( דרישות מינימום

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3אדריכל נוף בעל ניסיון של 

בעבודות נוף מתוכם לפחות שנתיים בנושא 

 בקרת איכות.

מבא"ת לעבודות 

נוף, גינון ושיקום 

 סביבתי

מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה . 2של 

מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים מודד   1

 מודד מוסמך לפחות בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל 

הבטחת איכות, יתגבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש 

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1בטבלה מס' 

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה  1ה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המשר

  ובמשרה מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ,בתנאי שהיקף העבודות יאפשר זאת ורק באישור מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות כי מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם 

 ילה. בקר לעבודות עפר וסל

גם באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר 

ובנוסף  1את כמות צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

בהתאם להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות  נוסף לעבודת המב"א וכל 

 זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. 

 

 

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את   14

 מסמכי תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .
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עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר,  3 -המסמכים ימסרו ב 

ושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה כי תכנית האיכות המא

בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת 

איכות מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר 

ום מהקבלן בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה דרישת מינימ

 בנושא בקרת איכות.

לו לכל   מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה

אחד משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו 

נהלים לכל אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט בנוסף יערוך הקבלן תכניות 

ה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל בדיקה ובקר

 הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר 

של הפרויקט כגון מתכנן הכביש, יועץ תשתיות ,אדריכל נוף, מהנדס חשמל וכו', כל זאת 

האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ/המתכנן  לצורך בחינת

 הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו 

באמצעות תיאור מילולי, באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות 

הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי תיוג לקביעת פעולות 

התפקידים המבצעים את העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות 

עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל 

 יגי הבטחת איכות.יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנצ

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:      5.1

 .תיאור כללי של הפרויקט 

 .תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור 

  פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של

האיכות  הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת

למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט 

 מטעם המזמין.

 :פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של 

  .)צוות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים 

  מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של

 הראשי באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.המעבדן 
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 .מודדים שיופעלו בשטח 

 :נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים 

  תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים

לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה 

ת ומסתיים בהליך משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב הבקרה השוטפ

 המסירה. 

  רשימות תיוג(Check List) .לכל נוהל בכל סוג פעילות 

  פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל

 נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

 :נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים 

 .פירוט דרגות חומרה 

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. 

  אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד

 סגירתה.

  פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל

 כמות, סוג  ותדירות הבדיקות.

  נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת

פרויקט )גורמי בקרת האיכות לבין שאר הגורמים הקשורים לאיכות ב

פיקוח -הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין ,המתכנן

 עליון ומערכת הבטחת האיכות(.

  פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של

מוצר מוגמר, טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת 

 מסמכים ומידע.

 ה.נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדיד 

 שינויים במסמכי האיכות  5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן 

מידי כאשר נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות 

העבודה העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים 
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ב אל מנהל הפרויקט או תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש ובכת

 מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע   5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר 

מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון 

מסמך, הקבלן יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של 

איכות מעודכנים העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת  מסמכי 

 יוגדר בתכנית האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים, תכנית וכו'(, יש לוודא שעותקים מעודכנים של 

המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. 

עותקים של יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי 

בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן הצוות של 

מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. יש לנקוט בשיטה 

 לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים.

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו 

 ך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.תוך כדי יישום הלי

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 

 

 מוקדמת בקרה    5.4

 כללי   5.4.1

בהתאם  ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וכפי שיוצג העבודה במסמכי לנאמר

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית

 המוקדמת הבקרה נושאי    5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 העבודה ונהלי ההסכם, תכניות דרישות של ולימוד קריאה 5.4.2.1

בחינה של דרישות  כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים

הובלה, עבודה באתר, צוותי לציוד היצור והעבודה באתר, 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 238 עמוד

 

 

עבודה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים 

 המסופקים לאתר.

 המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור 5.4.2.2

 לאתר )חומרי מילוי, כולל אישור המפעלים וכו'(.

 התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 5.4.2.3

 המפרטים. לדרישות

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע   5.4.3

 ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 הציוד ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע יבוצע

 על לוותר רשאי המזמין .בכלל מסמכי ההסכם הדרושים והחומרים

 ניסוי,  קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע

 .הנדרשת האיכות להשגת עד

מנהל הפרויקט  לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות  72 לפחות האיכות והבטחת

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

 בין המבוקרים. מהנושאים לכל אחד ביחס המוקדמת הבקרה

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן הרלוונטי  

 ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של )מב"א

המשנה , יועץ בתחום הייעודי וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין  וקבלן

 )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות(.

 סיכום לקטעי ניסוי דוחות  5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח יכלול 

את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים 

 הבאים:

רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע  5.4.5.1

 קטע הניסוי.

הניסוי כולל אישורים או חומרים בהם בוצע \אלמנטים, ציוד ו 5.4.5.2

או לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה \מוקדמים לאלמנטים ו

 שימוש.
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 ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט. 5.4.5.3

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי. 5.4.5.4

 כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי. 5.4.5.5

ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות  5.4.5.6

 אליהם.הנדסית 

 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע. 5.4.5.7

 מסקנות מקטע הניסוי. 5.4.5.8

או הועלתה סברה \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו 5.4.5.9

 שתתרחש במהלך הביצוע והאופן בה ניתן יהיה למנעה.

 אישור  5.4.6

ביצוע  לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת העבודה

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים 

השונים וכו'( באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט 

בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית 

בקרת האיכות של הקבלן.  פעולות הבקרה יתועדו בהתאם למוצג בנהלי 

כל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן הבקרה הייעודים ל

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

  בנושא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט 

  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים

במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור שלבי הביצוע ותיעוד 

 כולל במערכת ממוחשבת .

 .טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים 
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 .התאמת תכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע 

 ם, בדיקת קרקע לפני הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השוני

תחילת ביצוע לקביעת סוג ומיון השתית וקביעת מדד לאיכות 

וגבולות וכו'( כולל  200, קורלציה עובר נפה 100%הביצוע )

סוגי ציוד נדרשים לביצוע כגון עיבוד שתית חרסיתית עם 

מכבש "רגלי כבש" וכו' , מיון לכל סוגי החומרים בפרויקט 

ור או פסילה בהתאם ,בחינת תוצאות הבדיקות ואיש

 לדרישות במסמכי החוזה.

  בדיקת מסמכי המודד ,תיעוד כל סוגי  –ביצוע בקרת מדידה

המדידות ובדיקה כי כמות המדידות לכל סוג עבודה תואמת 

את דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה של 

העבודה בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי 

 דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.המדידה תואמת את 

  ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את

מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת 

כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו 

בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז 

נפרד, בניית מעקב שכבות בחלוקה לכל סוג עבודה ומיקום ב

לכל סוג פעילות, שמירת רישום מסודר של כל תהליכי 

העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות המעבדתיות 

והמדידות,  והכנת דוחות תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם 

 לדרישות מסמכי ההסכם. 

 .דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות 

 במהלך הביצוע בהתאם לדרישות  הכנת דוחות תקופתיים

 המזמין.

  .הכנת תיקי מסירה 

 אי התאמות  5.5.3

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות 

משלב פתיחת אי התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת 

אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה לסגירת אי ההתאמות 

הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים מול 

והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים 

השונים למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי 
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התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים 

 . מנת להימנע  מחזרה על אי התאמות וכו' לשיפור תהליכי העבודה על

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על 

 פי ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג 

 הבא:

ולה להיפתר באמצעים אי התאמה קלה, היכ – 1אי התאמה מדרגה 

 פשוטים כמו עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת  – 2אי התאמה מדרגה 

תיקון או בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, 

 ללא הכרח בתיקון.

והתקנים המחייבת פרוק חריגה מדרישות המפרט – 3אי התאמה מדרגה 

וביצוע מחדש או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או 2

 המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל 

האיכות  הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות בתוכנה הייעודית לבקרת

ידווחו לנציג  3-ו 2ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה 

 הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור 

הבעיה )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר 

 ניעת הישנות הבעיות.וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למ

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת 

האיכות שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של 

. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם "דרישת לפעולה מתקנת"

 לקריטריונים שפורטו לעיל.

אימה במידה הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המת

 ודרישה כזו תעלה על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות.

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של 

העבודה הבלתי מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים 

 1-2הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, במקרה של אי התאמה מדרגות 

להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע התיקון בתיאום  רשאי מב"א 

 עם הבטחת האיכות.

 תיעוד אי התאמות . 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך  

על ידי מב"א שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, 

קנות בפרויקט. בכל הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מת

מקרה, לא תימסר ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח 
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מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , כמו כן מוודא 

מב"א כי לא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה 

יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי התאמות טרם המעבר לשלב 

 וע העוקב.הביצ

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של  

אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער 

 לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד התיקון והסגירה בפועל.

לפעולה  מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה  

ידי הקבלן -מתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.

 

 נקודות בדיקה   5.5.5

 בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות

שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של מערך הבטחת 

 איכות.

  בדיקה תימסר על ידי הקבלן -נקודתהודעה על קיומה של

שעות לפני התרחשותה  48לנציגי הבטחת האיכות לפחות 

 החזויה.

  נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל

מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות 

 במקרה זה.

  'להלן.  2דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס

ודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר  מודגש כי נק

בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקודות בדיקה נוספות הן 

בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( 

בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי 

 דרישתם.

  למרות האמור לעיל,  רשאי המזמין בכל שלב שהוא  לשנות

 ת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה.את הגדר

 

 נקודות עצירה 5.5.6

 עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות

המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין על התרחשותן  
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שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור  48

 נציגי המזמין להמשך פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

 ות עצירה מהוות בחלקן פעילות שיגרתית בעבודה, נקוד

המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן 

נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה 

באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת 

, כל דרישה 3עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 יקוח עליון, וכיו"ב.מפרטית לנוכחות פ

 זימון לפיקוח עליון, -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי

המחייבים גם נוכחות של המתכנן וחלקם מחייב רק דיווח 

למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין(. 

זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות דיווח של 

איכות ולמנהל הפרויקט  נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת ה

שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית.  72בהתרעה של 

בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, 

תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי 

להלן. מודגש כי נקודות אלה  2העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

ר נקודות עצירה נוספות הן הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדי

בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( 

בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי 

  דרישתם.

  המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת

עצירה  לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת 

ן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים איכות לעשות כן. הקבל

להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות 

לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את 

 הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.
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 תנקודו תנקודו
 העציר בדיקה
  

      כללי 1

 + + + +  דיון ראשון בפרויקט 

 + + + +  ביצוע קטע מבחן לכל פעילות 

 + + + +  3התאמה מרמת חומרה -אי 

      עבודות עפר 2

 

בפרק  00.02.02.02ע"פ טבלה 
    +  במפרט נתיבי ישראל 00.02

      עבודות בטון 3

 

ע"פ התייחסות למבנים 
בפרק  00.02.02.02בטבלה 

    +  במפרט מעצ 00.02

      אדריכלות 5

 

בהתאם להנחיות מנהל 
     + הפרויקט ומסמכי ההסכם

6 
      חשמל

 

בהתאם להנחיות מנהל 
 הפרויקט ומסמכי ההסכם 

+   

  

7 
      איטום

 

בהתאם לפרטי איטום 
 בתוכניות

+   

  
 

 פיקוח עליון 5.5.7

כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת 

האיכות באמצעות תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה 

תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. הדוחות 

 יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.

פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו נתוני    

למב"א של הקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס 

לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים 

 שפורטו לעיל.
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הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח   

 .העליון

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.  

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח   

מפורט, הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו 

 הנחיות שטרם נפתרו.

 ישיבות שבועיות   5.5.8

חת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות מב"א יתאם עם נציגי הבט

שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי 

נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים נוספים  וזימון 

 מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט. 

ם כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעת

 שעות. 24בהתראה מראש של 

 קבלה בדיקות   5.5.9 

 כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי השלב את מהוות

 למזמין. המוגמר המוצר או העבודה שלבי

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל 

דרישות החוזה הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג 

שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר רשימות מדידה, 

 תעודות בדיקה וכו'.

 שנעשו הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

ודה העב סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי תוך

 יותאמו והמדידות הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב או

 בדיקות .ההסכם ,דרישות המפרטים ותקנים ישראלים במסמכי לנדרש

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה

לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. 

המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר בקרת האיכות תגיש לנציג 

 את:

  דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם

 לדרישות מסמכי העבודה בהתייחס לכל סוג עבודה .

  .רשימות תיוג 

  .ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט 
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  .ריכוז סיורי פיקוח עליון 

  סגירתן.רשימת אי התאמות והליך 

  כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד

 משלבי העבודה בפרויקט.

   , התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים

 תעודות אחריות , מספרי מוצרים וכדומה. 

(  וכן מסמכי  PDFמסמכים אלה יועברו  במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 תקים מודפסים.מקור ושלושה הע

 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 6

 

אשר תתופעל ותתוחזק אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו  2ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

ייבדקו כדוחות מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים 

וייחתמו על ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם 

 בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 

 דוחות חודשיים

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו  

 וחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: בתקופת הדיווח. הד

  תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך

 סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

 . שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח 

  שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב

 שוטף, קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם וסוגם.

  תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או  הרלוונטיים(, 

ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר 

בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו 

מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר 

 קבלתן.
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 ות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני תוצא

 צירופם לעבודה. 

 .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר 

  פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו

בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות 

  וכאלה שכבר נסגרו. 

 ת הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקר

 איכות.

  תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר

 לליקויים שנתגלו.

 לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  

 

 מערכת מידע לפרויקט 7

 

 כללי  7.1

בפרויקט תופעל מערכת אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם המזמין. 

התהליכים הקשורים לנושאי ניהול האיכות. המערכת תשמש לביצוע ומעקב אחר 

המערכת תשמש לניהול האיכות בפרויקט במשך שלבי הביצוע השונים ובהתאמה 

לפרוגרמת האיכות שנקבעה לפרויקט. על הקבלן )באמצעות כוח האדם של צוות 

בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף את מערכת המידע 

גה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך לפרויקט שתכלול הצ

 כל תקופת הביצוע של הפרויקט .

מודגש בזאת כי תפעול המערכת הממוחשבת, הזנת כלל נתוני האיכות למערכת 

יבוצעו על ידי הקבלן ו/או  -כמפורט להלן  -וטעינת המסמכים הנדרשים למערכת 

 מי מטעמו, באחריותו ועל חשבונו.
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 המידע המנוהל במערכתפירוט  7.2

 ניהול המידע ותהליכי האיכות במערכת כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

 

הגדרה של פרטי הפרויקט, עץ המבנה, האלמנטים והפעילויות הנדרשות  -

 לביצוע לצורך השלמת הפרויקט.

 הגדרת המפרטים החלים בפרויקט והדרישות עבור כל סוג חומר ובדיקה. -

קליטה של נהלי הביצוע והבקרה שיכללו בין היתר את מסמכי הנוהל עבור  -

 כל סוג עבודה, רשימות תיוג, הגדרת כמויות וסוגי בדיקות ומדידות נדרשות. 

 הזמנות בדיקות מעבדה. -

 ניהול ותיעוד תהליכי הבקרה המוקדמת. -

 ניהול ותיעוד תהליכי הבקרה השוטפת. -

 והתכתובת בפרויקט.תיעוד של המסמכים  -

 תיעוד הדוחות השוטפים, הדוחות התקופתיים ותיקי המסירה. -

 

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת 

הממוחשבת לניהול האיכות הכוללים בין היתר, ולא רק, מעקב תוכניות, אישורי 

טעי מבחן וניהול ספקים וקבלני משנה, אישורי מוצרים וחומרים, ביצוע ק

הסמכות של צוותים, ציוד ושיטות ביצוע, קליטת תוצאות הבדיקות והמדידות 

והקלדתן לתוכנה, תיעוד תעודות הבדיקה ומסמכי המדידה, ניהול רשימות התיוג, 

ניהול ומעקב אחר הטיפול באי התאמות, תיעוד ומעקב אחר סיורי פיקוח עליון 

הכל בהתאם לטפסים הייעודיים הקיימים  והשלמת ההנחיות שניתנו בסיורים אלו

במערכת הממוחשבת. כמו כן יעשה שימוש במערכת לצורך תיוק של יתר 

המסמכים הרלוונטיים הכוללים סיכומי ישיבות באתר ומחוצה לו, הנחיות שונות 

המתקבלות מהמזמין והמתכננים, דוחות שוטפים וכן כל יתר המסמכים, 

 ים לפרויקט.התמונות, הקבצים והטפסים הקשור

על הקבלן לוודא כי המידע במערכת מעודכן באופן שוטף וכי אין חוסרי נתונים, 

 תוצאות או מסמכים נדרשים במערכת. 

 

 הקמת הפרויקט במערכת: 7.3

על הקבלן לוודא כי המפרטים המוטמעים במערכת תואמים את המפרטים 

או תוספת או גריעה המחייבים המוגדרים בחוזה הפרויקט. במקרה בו נדרש שינוי 

על הקבלן לפנות בכתב לתמיכה הטכנית של התוכנה לצורך ביצוע  –של סעיפים 

 התאמות אלו.

לפני תחילת העבודות בפרויקט, על הקבלן להגדיר עץ מבנים לפרויקט באופן שיפרט 

כל האלמנטים והפעילויות המתוכננים לביצוע בהתאמה לתכנון הפרויקט. על 

המבנים שהוגדר על ידו לצוות התמיכה הטכנית של המזמין הקבלן להעביר את עץ 
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במערכת  לצורך קליטת נתוני הפרויקט במערכת. לאחר קליטת הנתונים

,על הקבלן לוודא כי עץ המבנים תואם את האלמנטים המתוכננים הממוחשבת 

 וכולל התייחסות לכל סוגי הפעילויות הנדרשות לביצוע בפרויקט. 

 מערכת את הנהלים המאושרים לפרויקט.הקבלן יתייק בספריות ה

על הקבלן לוודא כי כל הטפסים הדיגיטליים המשמשים לצורך ניהול האיכות 

, והכוללים בין היתר את ניהול הזמנות הבדיקות, אי במערכת הממוחשבת

ההתאמות, תוצאות הבדיקות ותוצאות המדידות תואמים את הנהלים והדרישות 

 המוגדרים בחוזה.

את רשימות התיוג  של המזמין עביר לצוות התמיכה הטכניתעל הקבלן לה

המאושרות לצורך הגדרתן במערכת. על הקבלן לוודא כי כלל רשימות התיוג הוגדרו 

במערכת בהתאם לנוהל המאושר. טפסי רשימות התיוג הדיגיטליים המוגדרים 

 ישמשו לצורך ניהול בקרת האיכות השוטפת. מערכת הממוחשבתב

את כל אנשי הקשר הרלוונטיים לפרויקט,  מערכת הממוחשבתלהגדיר בעל הקבלן 

 כולל שיוך לחברה ופרטי התקשרות כגון דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

 

 בקרה מוקדמת 7.4

 

  לצורך תיעוד של פרטי הספקים, היצרנים הממוחשבת הקבלן ישתמש במערכת

הגורמים ונותני השירותים השונים הנוטלים חלק בפרויקט. תהליך אישור 

המעורבים יבוצע באמצעות טפסים ייעודיים במערכת ויכלול פירוט של הגוף מספק 

השירות, אנשי הקשר ופרטי ההתקשרות. תהליך האישור יכלול צירוף של מסמכים 

נדרשים כגון הסמכות ותווי תקן וטעינתם למערכת. כמו כן יכלול התהליך הגדרה 

ף האישור עבור כל ספק, יצרן או נותן של תאריכי תחילת תוקף האישור וסיום תוק

 שירות. 

  הקבלן יזין למערכת הממוחשבת את כל נתוני החומרים והמוצרים בהם יעשה

שימוש במסגרת הפרויקט. תהליך אישורי החומרים והמוצרים ינוהל באמצעות 

טפסים ייעודיים במערכת הממוחשבת ויכלול הזנה של פרטי החברה המספקת, פרטי 

חומר המסופקים, העתקי מסמכים הכוללים אישורי עמידה בדרישות, המוצר ו/או ה

 תווי תקן והסמכות, והגדרה של טווח התאריכים בהם קיים תוקף לאישורים אלו.

  הקבלן יתעד את ביצוע קטעי הניסוי באמצעות טופס ייעודי במערכת הממוחשבת

ואישורים ויוודא כי כל הפרטים הנדרשים הכוללים תיאור של הביצוע, תמונות 

 מוזנים למערכת.

  הקבלן ינהל את תהליך הזמנת הבדיקות המוקדמות לחומרים ולמוצרים באמצעות

המערכת הממוחשבת. הקבלן יתעד את תוצאות הבדיקות במערכת באופן שיכלול 

את הערכים שהתקבלו בכל בדיקה ובנוסף עותקים מתעודות הבדיקה הרשמיות. 
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הבדיקות הייעודי הקיים בתוכנה כך התהליך יתבצע באמצעות ממשק ניהול 

 שיתאפשר שימוש בנתונים שהתקבלו מבדיקות אלו במהלך ביצוע הבקרה השוטפת.

 

 בקרה שוטפת 7.5

 

 :בדיקות מעבדה 7.5.1

  הקבלן יבצע ניהול ומעקב אחר הזמנות הבדיקות וביצוע הבדיקות ע"י

המעבדות המועסקות בפרויקט. התהליך יתבצע באמצעות ממשק ניהול 

יעודי הקיים בתוכנה. תיעוד הבדיקות יכלול את הפרטים הבדיקות הי

 והתהליכים הבאים:

 .תאריך הזמנת הבדיקה 

 .תאריך ביצוע הבדיקה בפועל 

 .פרטי הספק / היצרן ומבצע העבודה 

 .פרטי החומר / המוצר הנבדק וקישור לסעיף במפרט 

 .שם הבדיקה הנדרשת 

 .קישור לאלמנט במערכת המבנים עבורו מבוצעת הבדיקה 

 .קישור לתעודת ייחוס במידה וקיימת 

  הקלדת תוצאות הבדיקות לאחר קבלתן מהמעבדה לטופס ייעודי במערכת

 הממוחשבת. בהתאמה לסוג הבדיקה.

  סריקה והצמדה של תעודות הבדיקה הרשמיות של המעבדה, להזמנת הבדיקה

 שבוצעה במערכת הממוחשבת.

 והנתונים הקשורים  על הקבלן לוודא כי פרטי הבדיקות, תוצאות הבדיקות

אליהן מעודכנים בכל עת במערכת. על הקבלן לוודא כי נציג המעבדה כולל את 

מספר ההזמנה ממערכת האיכות בדו"ח הבדיקה. תהליך הזמנת הבדיקות 

באמצעות המערכת והקלדת התוצאות ושיוך תעודות הבדיקה יבוצע על ידי 

 הקבלן או מי מטעמו, על חשבונו ובאחריותו.
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   על הקבלן לוודא כי שינויים במיקום ביצוע הבדיקה, היקף או נפח האלמנט

הנבדק, תאריכי הביצוע,  כמות וסוג הבדיקות המוזמנות, יעודכנו במערכת 

הממוחשבת טרם יציאת המעבדה לביצוע הבדיקות בפועל. בנוסף לעדכון 

על  הפרטים בתוכנה, על הקבלן להודיע טלפונית למעבדה שלגביה חל השינוי

 ביצוע שינוי בהזמנה.

 
 

 רשימות תיוג: 7.5.2

מערכת הקבלן ינהל ויתעד את כל רשימות התיוג שנקבעו לפרויקט באמצעות ה

. התיעוד יתבצע על גבי טפסים דיגיטליים שהוגדרו בשלב ההקמה. במידה הממוחשבת

יעביר הקבלן איפיון של הטופס  מערכת הממוחשבתוטופס מסוים אינו קיים ב

הטכנית של המערכת. עד לעדכון הטופס הנדרש במערכת יהיה על  המבוקש לתמיכה

הקבלן להשתמש בטופס נייר ידני לצורך תיעוד הביצוע בהתאם לנוהל ולעדכן את 

 המערכת לאחר השלמת הטופס בתוכנה. 

 

 הטפסים הדיגיטליים יכללו את הפרטים הבאים:

 

 .שם הנוהל / רשימת התיוג 

 .תאריך פתיחת הרשימה 

 נט במערכת הממוחשבת עבורו מבוצע הנוהל.קישור לאלמ 

 .פרטי הספק / היצרן, סוג המוצר/ים המסופקים ומבצע העבודה 

 .שלבי הבקרה בהתאמה לנוהל המאושר 

 .קישור לתעודות בדיקה שבוצעו במסגרת הנוהל 

  .קישור לתוכניות האלמנט עבורו מבוצע הנוהל 

  וכו'(.קישור למסמכים נוספים )תמונות, תעודות, סריקות 

  קישור לקובץ מדידותAs-Made. 

 

באחריות הקבלן לוודא כי רשימות התיוג מוזנות באופן שוטף למערכת וכוללות את 

כל הנתונים הנדרשים.  כל מסמכי העדות הרלוונטיים )לדוגמא: בדיקות, דפי 

 . מערכת הממוחשבתמדידה, תמונות וכו'( יקושרו לרשימת התיוג 
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 אי התאמות 7.5.3

 

  את אי ההתאמות באמצעות טופס ייעודי במערכת הממוחשבת הקבלן ינהל

הכולל תיאור של אי ההתאמה והתייחסות פרטנית לכל שלב משלבי הטיפול 

 בה עד לסגירתה. טופס אי ההתאמה כולל  את הפרטים הבאים:

 .מספר אי התאמה 

 .חומרת אי ההתאמה 

 .שמו ותפקידו של המדווח על אי ההתאמה 

 וי ותאריך סגירה משוער.תאריך ביצוע, תאריך גיל 

 .נושא אי ההתאמה ופרטים מלאים על מהות הכשל שהתגלה 

 .קטגוריית אי ההתאמה 

 .סעיף במפרט 

 .גורם אחראי לליקוי 

 .קישור למבנה רלוונטי ממערכת המבנים בפרויקט 

 .קישור לקבצים ותמונות הנדרשים לצורך תיעוד אי ההתאמה 

 השלב, הגורם המטפל וסטטוס  תיאור של שלבי הטיפול, כולל תאריך פתיחת

 הטיפול.

 .תאריך סגירת אי ההתאמה 

 

על הקבלן לוודא כי כל התהליך הקשור לפתיחת אי ההתאמה, הפעולה המתקנת, ביצוע 

. על הקבלן לצרף את כל המסמכים מערכת הממוחשבתהתיקון והסגירה מתועד ב

הנחיות מתכנן הרלוונטיים לאי ההתאמה לכל שלב משלבי הטיפול )דוגמת: תמונות, 

 לתיקון, סקיצה לתיקון, תעודות בדיקה מקוריות / חוזרות, מדידות וכו'(.

 

 נקודות בדיקה ועצירה 7.5.4
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הקבלן ינהל תהליך נקודות העצירה והבדיקה באמצעות טפסים ייעודיים במערכת. הטפסים 

יכילו את המידע הנדרש עבור נקודות העצירה או הבדיקה ויקושרו לדוחות המתאימים 

 ידים על קיום כל התנאים להשלמת הדרישות. המידע בטפסים יכלול את הפרטים הבאים:המע

o .פרטי האלמנט / מבנה עבורו הוגדרה נקודת העצירה / בדיקה 

o .קישור הטופס לאלמנטים המתאימים בעץ המבנים 

o  אישור על עמידת תהליך ביצוע האלמנט בכל דרישות הבקרה המוקדמת, כולל

 והחומרים וביצוע קטעי ניסוי.אישורי הספקים 

o .אישור על השלמת בדיקות המעבדה והמדידות 

o .אישור על העדר אי התאמות פתוחות 

o .אישור על השלמת כל רשימות התיוג לעבודות שבוצעו עבור המבנה / האלמנט 

o .שם המאשר ותפקידו 

o .תאריך האישור 

 

 

 ניהול מסמכי הפרויקט: 7.6

 

והתכתובת הרשמית הנוגעת לניהול האיכות על הקבלן לוודא כי כל המסמכים 

. על הקבלן לתייק את מסמכי האיכות מערכת הממוחשבתבפרויקט מתועדת ב

באמצעות שימוש בטפסים ייעודיים הקיימים במערכת ולמלא עבור כל סוג טופס את 

 הפרטים הנדרשים הכוללים בין היתר:

 

o .סוג המסמך 

o .תאריך הפקת המסמך 

o .ספרור גרסה 

o .גורם מטפל 

o .סטטוס המסמך 

o .קישור המסמך לאלמנטים בעץ המבנים 

o  טעינה וקישור לקבצים סרוקים, תמונות וכו' הנדרשים לצורך אשרור המסמך

 והפקתו כדוח.
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יובהר כי על כל המסמכים הנדרשים לצורך אישורי האיכות, הדוחות השוטפים, 

הדוחות התקופתיים והפקת תיקי המסירה להיות מתועדים בצורה זו במערכת 

בצירוף כל הקבצים הרלוונטיים. מסמכים אלו כוללים בין היתר תיעוד של סיורי 

((, RFIנוי בקשות מידע פיקוח עליון, הנחיות מתכננים, סיכומי ישיבות, בקשות שי

תכתובות רשמיות, דוחות שוטפים ותקופתיים וכל סוג מסמך הנדרש על פי הנהלים 

או עשוי לשמש כמקור מידע לבחינת עמידת תהליכי הביצוע והאיכות בדרישות 

 הפרויקט.
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 הפקת דוחות והעתקי מסמכים: 7.7

 

 ריכוזי  על הקבלן להפיק את הדוחות הנדרשים מהמערכת הממוחשבת, בצירוף

 מסמכים וטפסים כפי שיוגדרו במסמכי החוזה. דוחות אלו כוללים בין היתר:

  

  דוח הזמנות בדיקות ותוצאות בדיקות, בצירוף העתקים של תעודות בדיקות

 המעבדה.

  דו"ח אי התאמות הכולל את שלבי הטיפול, טפסי אי ההתאמה, תמונות

 ומסמכים נלווים.

  הרשימה החתום כנדרש.דו"ח רשימות תיוג הכולל את טופס 

 .דו"ח מעקב אחר השלמת הנחיות סיורי פיקוח עליון והערות מתכננים 

  על הקבלן לוודא כי הוגדרו עבורו הדוחות הנדרשים להפקה באופן שוטף, ויפנה

לתמיכה הטכנית של המזמין במקרים בהם נדרש להגדיר דוחות נוספים. 

ות הנדרשים באופן המשתמשים מטעם הקבלן יהיו אחראים על הפקת הדוח

 שוטף ועל העברתם לגורמים בפרויקט.

 

 הדרכה על השימוש בתוכנה: 7.8

  על נציגי הקבלן המשתמשים במערכת הממוחשבת חלה חובה להשתתף

במפגשי ההדרכה. הקבלן ימנה איש קשר מטעמו שירכז את הנושאים 

הקשורים בשימוש במערכת הממוחשבת מול צוות התמיכה הטכנית של 

ף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט המזמין בנוס

 למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט . 

 :במסגרת ההדרכה יבוצעו הפעילויות הבאות 

 .רישום המשתמשים ומסירת פרטי כניסה למערכת הממוחשבת 

 .סקירה כללית של חלקי המערכת והשימוש בטפסים השונים 

  למערכת הממוחשבת, קישור מסמכים וטעינת הדרכה על אופן הזנת המידע

 קבצים.
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 .הגדרות עץ מבנים, אלמנטים ופעילויות 

 .הפקת דוחות ומסמכים מהמערכת הממוחשבת 

  ההדרכה תתבצע באופן מרוכז לכלל המשתמשים מטעם הקבלן ונציגי בקרת

האיכות מטעמו, על הקבלן לוודא כי כל המשתמשים מטעמו נוכחים במפגשי 

 בתיאום עם איש הקשר מטעמו. ההדרכה שיקבעו

 

שעות הדרכה בחינם לתמיכה  20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. מערכת הממוחשבתולימוד תפעול ה

יתקשה בתפעול  אחד מאנשיו בפרויקט במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי

הדרכה אלו, שעות  20, שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל מערכת הממוחשבתה

 220יקוזז לקבלן בחשבון החודשי מהתשלום בגין שעות הדרכה נוספות בעלות של 

 /שעת עבודה ללא מע"מ. ₪

 

 פניות למרכז התמיכה הטכנית: 7.9

על הקבלן, באמצעות איש הקשר שמונה מטעמו לפנות אל מרכז התמיכה הטכנית בכל 

ה יעשו בכתב באופן מקרה של תקלה או בעיה בשימוש בתוכנה. פניות למרכז התמיכ

 שיפרט את מהות הפניה ואת דחיפות הטיפול הנדרש. 

 

 תנאי שימוש בתוכנה 7.10

 שימוש בתוכנה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: 

( בע"מ היא בעלת התוכנה וזכויות היוצרים בה.  2014חברת קיו. איי. אונליין )

ה לכל לקבלן ניתנת רשות שימוש בלבד ואין להתיר לצד שלישי להשתמש בתוכנ

מטרה שהיא. התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות, ניתנים למשתמש כמות שהם. 

אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של הקבלן ו/או האנשים הפועלים 

מטעמו.  השימוש בתוכנה וביצועיה )שעשויים להשתנות במהלך העדכונים( וכן 

קבלן ובפיקוחו בלבד. התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות ה

( בע"מ אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש 2014קיו. איי. אונליין )

בתוכנה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך.  המשתמש מוותר 

על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה. הרישיון לתוכנה ניתן להעברה רק 

שהתוכנה שרכש  הינה "תוכנת מדף"  במסגרת השרות לתוכנה. ברור לקבלן

ושבמקרים מסוימים, התוכנה ו/או עדכון חדש עלול להכיל שגיאות או שינויים 

שלא תמיד יעלו בקנה אחד עם דרישותיו והוא מוותר על כל טענה לחברה בעניין 

( בע"מ תפעל  לתיקון תקלות/שגיאות בנות שחזור 2014זה. קיו. איי. אונליין )

ת או לחילופין תציע דרך לעקיפתן. בכל מקרה, תיקונים  במהירות האפשרי
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ועדכונים לתוכנה, יסופקו רק למשתמשים הנמצאים בשירות בעת הפצת העדכון. 

( בע"מ אינה אחראית להעדר וירוסים במחשבי הקבלן, 2014קיו. איי. אונליין )

בעיות בחומרה, ברשת הלקוח או במערכת ההפעלה, ואינה מבצעת בהם שינויים 

או תיקונים. כמו כן, אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עקב התקנת התוכנה 

( בע"מ אינה מתחייבת 2014או עיכוב בהתקנת עדכון לתוכנה. קיו. איי. אונליין )

או מערכות \להתאמת גרסאות ישנות של התוכנה לרכיבי עמדת עבודה מתקדמים ו

 הפעלה מתקדמות. 

 

יובהר כי התוכנה המסופקת הינה אינטרנטית וכי ביצועיה תלויים ישירות בקיומו 

של חיבור אינטרנט בפס רחב הפועל בצורה תקינה. על הקבלן לוודא כי במחשבים 

וההתקנים המשמשים לצורך הפעלת התוכנה קיים חיבור לקו אינטרנט מהיר 

 2מידע בקצב של לפחות והעלאת  MB\s 20שיאפשר הורדת מידע במהירות של 

MB\s ( בע"מ לא תהיה אחראית לשיבושים 2014לפחות. חברת קיו. איי. אונליין )

 בהפעלת התוכנה במקרים בהם לא תתקיים דרישה זו.

 

 בדיקות מעבדה ומדידות 9

 

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 9.1

  המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות

הלאומית להסמכת מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על 

התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים 

לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות ברשימת המעבדות 

המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה. עלות הפעלת המעבדה כלולה 

 הפרויקט ולא ישולם בעבורה בנפרד. במחירי היחידה השונים של

  מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות 

מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה )כמפורט 

בדיקה. במקרים  לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה

יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על ידי 

 גורמים אחרים.

  ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות

הלאומית להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין 

 מראש.

  כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה

 שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 258 עמוד

 

 

  מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה

שוטפת שנעשו באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם 

לביצוע הבדיקות השוטפות על פי  באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים

 דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה .

  מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה"

שיעבדו בצוות  יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי 

המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם מבצעים 

 פועל.ב

  הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י

 מנהל הבטחת האיכות.

 

 דיגום ובדיקות 9.2

  כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום

והנטילה המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה 

באזור מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק אם באופן מכוון 

 מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

  מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות

המסופקות לאתר, כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים 

היקפי הבקרה והבדיקות במקרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. 

כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( יומלצו ע"י מערך בקרת 

 האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות.

  בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום

ת ומיקום הדיגום על מב"א על כל ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקו

 פי הנדרש.

  כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו

 בפועל ולרבות בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 

 תכנית ושכיחות הבדיקות 9.3

   הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים

ולבדיקת טיב הביצוע.   התוכנית תוגש  לאישור מנהל והמוצרים השונים 

הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן 

מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים ובתקנים 

 הענייניים.
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  כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע

דרשות ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה מב"א שכיחויות נ

 ויקבל  אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. 

  תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים

השונים הצפויה להתבצע בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית 

 הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת 

  ,מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א

 שתאושר ע"י נציג הבטחת האיכות.

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות 9.4

  מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה

הבודקת באופן שוטף, ויבחן  את עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים 

 הענייניים. 

  ( מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים

כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על 

 מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.

  ,בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים

הוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זי

 התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.-של אי

 מדידות 10

 

 צוות המודדים  10.1

 .בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל 

  מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות

הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל 

פעולה הטעונה מדידה.  נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה  

 במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

 י הביצוע של הפרויקט גם צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודד

 שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.
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  כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד  מדידות ביחד  עם צוות

 המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.

 .כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך 

 

 נוהלי ביצוע מדידות  10.2

ודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עב

בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה 

בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות 

ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות 

 נים .בעבודות הבנייה והסלילה ורכיבי המב

 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  10.3

  מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד  מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים

באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה 

 ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

 פי ההנחיות של הרשות הלאומית -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על

להסמכת מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של 

 המרכז למיפוי ישראל.

  תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה

 זמינות בשטח הפרויקט לבחינה בכל עת.

 

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את  תהליכי ההכשרה וההדרכה של 

בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות  עובדיו

 ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   11

 

 כללי  11.1

 Assuranceמפעילה מערכת הבטחת איכות ) אשקלוןהחברה הכלכלית  -המזמין

Quality .ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות ) 
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 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  11.2

 

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע  

מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות 

 הבאות מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

  לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש

 למזמין.

  בחינת כוח האדם של  צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם

לביצוע התפקיד המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה 

 מקצועית של כוח האדם  בפרויקט.

  מובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה

את המזכירה/מקלידת  של אנשי צוות בקרת האיכות בפרויקט כולל

הנתונים של בקרת האיכות. במידה ולא  תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של  

 המערכת הממוחשבת.

  בחינת כוח האדם של  המעבדה בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד

המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח 

יה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה האדם  בפרויקט. הבטחת האיכות תה

 של אנשי צוות המעבדה.

  בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת

התאמת היקף כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרויקט מספיק 

לביצוע העבודה עפ"י דרישותיה. מערכת הבטחת איכות רשאית לדרוש 

יקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל הגדלה או לאשר הפחתה בה

צוותי המדידה ו/או לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת 

 באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

  לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות

של הקבלן, או לאשר מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד 

לאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי ו

המעבדה באתר,לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של 

 מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.

  לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות

בשירותו מתפקד/ים הקבלן אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה ש

 בצורה לקויה.
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  מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים

 לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

  לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת

"נקודת עצירה", גם האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל 

אם הוגדרה מראש כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של 

 הקבלן.

  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן

או של קבלני המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל 

אחר הקשור לעבודת בקרת  לעיין ביומני הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך

 האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

  לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות

 )כגון החלפת אנשי צוות(.

  להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן

ורך באתר לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצ

 בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

  לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת

 האיכות הנדרשת במפרטים.

  לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת

בקרת האיכות  ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את 

 הנושאים הבאים:

    בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם

 ואופן בחינתו  בקטע ניסוי. 

    בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת

 והתאמתם. 

   . בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט 

   טפסים המלווים בקרה זו, בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי ה

 רשימת תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

    בחינת הטיפול  באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות

 הנדרשות ונוהלי המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש.
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   .בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות 

   לאחר שעמד בדרישות  בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע -מסירה

 המפרטים והתוכניות הרלוונטיות .

   .בחינת אופן אישור ספקים 

    בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים

 ובתכניות.

 .לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם 

  מעבדה לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת 

תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין 

תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות. 

על צוות הקבלן, מעבדת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם 

האיכות וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות מעבדת הבטחת 

ההשוואתיות, 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.

 ת על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת להורו

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן 

לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או 

 עצירת העבודות או עיכובן.לפיצוי מסוג כלשהו בגין 

  לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או

 לא הומוגניים.

  .בגין ביצוע הפעולות  בסעיפים אלו  לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף 

  

  כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן

עבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי חלק ממערך הבקרה על ה

 בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים ו/או הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.
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 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 14

 20באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של  

מדפים, ציוד לשמירה ותליית מ"ר הכולל את האבזור של שני שולחנות וכיסאות, 

 תוכניות וכל הציוד המשרדי הנדרש.

 

 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע  15

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת 

 תיוג תכלול כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

  מקומית וכל סוג חומר המיועד לכל סוג החומרים של שתית  –בדיקות מוקדמות

 לביצוע באתר.

יבוצעו ויתועדו כל הבדיקות המוקדמות לכל סוג חומר שתית מקומית,  מילוי 

הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה  -מקומי או גרוס באתר או כל מקור אספקה חיצוני 

מוסמכת  ומאושרת  וילוו בקבלת תעודת בדיקה המעידה על התאמת החומר 

+מערכת צפיפות ורטיבות כולל קביעת צפיפות CBRחוזה. )לדרישות מסמכי ה

אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות לעיבוד + מיון החומר וכל סוג בדיקה נדרשת 

 לאישור החומר לפני הבאתו לאתר( . 

  כלל הבדיקות המוקדמות לכל סוג חומר, מוצר ,דוגמא וכו' הינן באחריות ועל

 חשבון הקבלן.

 מת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי התייחסות בנוהל וברשי

החומרים  )ביצוע הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד 

 לגריסת חומר חצוב באתר ,הגדרות של מגרסה ניידת  וכו'(.

  אישור וחתימת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי התפקידים

שור לביצוע והצלחת קטע ניסוי ובקרה בפרויקט לכל סוג פעילות כגון אי

מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של תקינות השכבה 

התחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה, אישור כי בוצעו כל בדיקות ,מדידות, 
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דרישות נוספות של מנהל פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון, דרישות תכניות 

 ה לפני ביצוע שכבה שמעליה.ומפרטים נדרשות לשכבה תחתונ

 .אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע שכבה שמעליה 

  רישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצוע מדידותAs-Made  בכל אחת

 60מהשכבות : חישוף, עיבוד שתית, כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל 

עפר . אישור המודד המוסמך כי כל ס"מ( , או כל שינוי בחומר וסוף עבודות 

 שכבה נבדקת תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

  אישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יינתן

לאחר ביצוע ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור הידוק 

 51ות סלילה "פרק ורטיבות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבוד

 עבודות סלילה".

  מודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו  מדידותFWD 
בכמות ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה 

 עבודות סלילה". 51"פרק 

  הכנת מעקב שכבות לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה

, מדידת  FWDעה )מיון חומר, תוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות שבוצ
 מודד וכו'( ,סטאטוס מעמד הבדיקה.

  בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות
 הנדרשות לאישור החומרים/שכבה מבוצעת.
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 רשימת תוכניות – 11 'מסמך מס

 

 ' עיר היין.ב שלבביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים ב 18/2019מכרז 
 
 
 
 
 
 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 267 עמוד

 

 

     

     

     

 קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית מס"ד
תאריך 

 מהדורה

 תנועה ותאום מערכות

 1:2,500תוכניות כלליות 

1 
GDL-TR-000-ASKWCBB-

DD-0301-05 
תוכנית כללית קטע  -תמרור ותנועה 

 דרומי
1:2500 14/08/19 

2 
GDL-UT-000-ASKWCBB-

DD-0301-01 
תוכנית כללית קטע  -תיאום מערכות 

 דרומי
1:2500 14/08/19 

 1:100חתכים טיפוסיים 

3 
GDL-HW-000-

ASKWCBB-DD-5010-03 
 26/05/19 1:100 חתכים טיפוסיים תנועתייים

4 
GDL-HW-000-

ASKWCBB-DD-5020-06 
 26/05/19 1:100 חתכים טיפוסיים תיאום תשתיות

 1:500תוכניות תנועה ותמרור 

5 
GDL-TR-000-ASKWCBB-

DD-F002-05 
 F2 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תנועה ותמרור 

6 
GDL-TR-000-ASKWCBB-

DD-F003-05 
 F3 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תנועה ותמרור 

7 
GDL-TR-000-ASKWCBB-

DD-G002-05 
 G2 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תנועה ותמרור 

8 
GDL-TR-000-ASKWCBB-

DD-G003-05 
 G3 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תנועה ותמרור 

9 
GDL-TR-000-ASKWCBB-

DD-H002-05 
 H2 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תנועה ותמרור 

10 
GDL-TR-000-ASKWCBB-

DD-H003-05 
 H3 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תנועה ותמרור 

 1:500תוכניות תיאום מערכות 

11 

GDL-UT-000-ASKWCBB-
DD-F002-01 

 F2 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תאום מערכות 

12 
GDL-UT-000-ASKWCBB-

DD-F003-01 
 F3 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תאום מערכות  

13 
GDL-UT-000-ASKWCBB-

DD-G002-01 
 G2 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תיאום מערכות 

14 
GDL-UT-000-ASKWCBB-

DD-G003-01 
 G3 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תיאום מערכות 

15 
GDL-UT-000-ASKWCBB-

DD-H002-01 
 H2 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תיאום מערכות 

16 
GDL-UT-000-ASKWCBB-

DD-H003-01 
 H3 1:500 14/08/19גליון  -תוכנית תיאום מערכות 

 פיתוח

8תכנית תשתיות גיליון    17    1:500 4.6.19 

 4.6.19 1:500    תכנית תשתיות גיליון  9 18
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 4.6.19 1:500   תכנית תשתיות גיליון  10 19

 כבישים וניקוז

20 08/16/13 
                                             תכנית תנוחה     

 1:500 13גל' 
09.07.19 

21 08/16/14 
תכנית  תנוחה                                                 

 1:500 14גל' 
10.07.19 

22 08/16/15 
תכנית  תנוחה                                                 

 1:500 15גל' 
18.06.19 

23 08/16/18 
תכנית  תנוחה                                                 

 1:500 18גל' 
10.09.19 

24 08/16/19 
תכנית  תנוחה                                                 

 1:500 19גל' 
10.09.19 

25 08/16/20 
                   תכנית  תנוחה                              

 1:500 20גל' 
10.09.19 

26 08/16/23 
תכנית  תנוחה                                                 

 1:500 23גל' 
15.07.19 

27 08/16/24 
תכנית  תנוחה                                                 

 1:500 24גל' 
10.09.19 

28 08/16/25 
תנוחה                                                 תכנית  

 1:500 25גל' 
10.09.19 

29 08/16/101 
תכנית  תנוחה                                               

 1:500 101גל' 
18.06.19 

30 08/16/102 
תכנית  תנוחה                                               

 1:500 102גל' 
18.06.19 

31 08/16/201 
חתכים  – 134-233נק'  – 1דרך מס' 

 לאורך                                      
1:100/

500 
21.05.19 

32 08/16/202 

חתכים  – 913-987נק'  – 9דרך מס' 

 לאורך 

חתכים  – 366-402נק'  – 3דרך מס' 

 לאורך  
1:100/

500 

21.05.19 

                                        1000-1074נק'  – 10דרך מס'  08/16/203 33
1:100/

500 
21.05.19 

 חתכים לאורך  – 23,22,21דרך מס'  08/16/204 34
1:100/

500 
21.05.19 

35 08/16/205 

חתכים  – 3124-3161נק'  – 31דרך מס' 

 לאורך 

חתכים  – 3040-3077נק'  – 30דרך מס' 

 לאורך 

 – 2530-2556נק'   – 25דרך מס' 

 חתכים לאורך 
1:100/

500 

21.05.19 

36 08/16/206 

חתכים  – 3400-3437נק'  – 34דרך מס' 

 לאורך

חתכים  – 3324-3361נק'  – 33דרך מס' 

 לאורך  
1:100/

500 

21.05.19 

37 08/16/207 
חתכים  – 3500-3551נק'  – 35דרך מס' 

 לאורך                                      
1:100/

500 
21.05.19 
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 חתכים לאורך                                       – 37,36דרך מס'  08/16/208 38
1:100/

500 
21.05.19 

39 08/16/209 
חתכים  – 60,54,53,52,51דרך מס' 

 לאורך 
1:100/

500 
21.05.19 

40 08/16/301 
חתכים  –ג'  60ב' ,  60,60קווי ניקוז 

  1לאורך            גל' 
1:100/

500 
20.08.19 

41 08/16/302 
חתכים לאורך                                – 50קוו ניקוז 

 2גל' 
1:100/

500 
10.09.19 

42 08/16/303 

א' ,  61ג' ,  28ב' ,  28א' ,  28קווי ניקוז 

 א' ,  62,  62

חתכים  – 61ג' ,  23ב' ,  23א' ,  23

   3לאורך            גל' 
1:100/

500 

10.09.19 

43 08/16/304 

 64,  9ג' ,  14ב' ,  14א' ,  14קווי ניקוז 

 חתכים לאורך  –

                                                                      

 4גל' 
1:100/

500 

14.07.19 

44 08/16/305 

 66,  66ד' ,  66א' ,  65,  65קווי ניקוז 

 ג' 66ב' ,  66א' , 

חתכים לאורך                                                   

       5גל'  
1:100/

500 

10.09.19 

45 08/16/306 

 67ב' ,  67, א'  67, 67ד' ,  67קווי ניקוז 

 א , 20,  71ג' , 

חתכים לאורך                       – 72ג' ,  20ב' ,  20

 6גל'  
1:100/

500 

10.09.19 

46 08/16/307 

א' ,  73ב' ,  51,  51א' ,  51קווי ניקוז 

  –א'  74,  74,  73

חתכים לאורך                                                   

 7גל'  
1:100/

500 

10.09.19 

47 08/16/RO-2 
-150חתכים לרוחב נק'  – 1כביש מס' 

 2גל'            125
1:200 24.05.18 

48 08/16/RO-3 
-169חתכים לרוחב נק'  – 1כביש מס' 

 3גל'            151
1:200 24.05.18 

49 08/16/RO-6 
-374חתכים לרוחב נק'  – 3כביש מס' 

 3גל'            349
1:200 24.05.18 

50 08/16/RO-7 
-391חתכים לרוחב נק'  – 3כביש מס' 

 4גל'            375
1:200 24.05.18 

51 08/16/RO-8 
-401חתכים לרוחב נק'  – 3כביש מס' 

 5גל'            392
1:200 24.05.18 

52 08/16/RO-18 

-942חתכים לרוחב נק'  – 9כביש מס' 

914 

               55-54לרוחב נק' חתכים  –רחוב הרצוג 

 1גל' 

1:200 17.07.19 

53 08/16/RO-19 
-965חתכים לרוחב נק'  – 9כביש מס' 

 2גל'           943
1:200 17.07.19 

54 08/16/RO-20 
-986חתכים לרוחב נק'  – 9כביש מס' 

 3גל'           966
1:200 17.07.19 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 270 עמוד

 

 

55 08/16/RO-22 
-1026לרוחב נק' חתכים  – 10כביש מס' 

 1גל'     1001
1:200 24.05.18 

56 08/16/RO-23 
-1060חתכים לרוחב נק'  – 10כביש מס' 

 2גל'     1027
1:200 24.05.18 

57 08/16/RO-35  '24.05.18 1:200 חתכים לרוחב – 21כביש מס 

58 08/16/RO-36  '24.05.18 1:200 חתכים לרוחב – 22כביש מס 

59 08/16/RO-37  '24.05.18 1:200 חתכים לרוחב  – 23,32כבישים מס 

60 08/16/RO-39 
-3047חתכים לרוחב נק'  – 30כביש מס' 

 2גל'     3024
1:200 30.05.19 

61 08/16/RO-40 
-3076חתכים לרוחב נק'  – 30כביש מס' 

 3גל'     3048
1:200 24.05.18 

62 08/16/RO-41 
-3132חתכים לרוחב נק'  – 31כביש מס' 

 1גל'     3101
1:200 24.05.18 

63 08/16/RO-42 
-3159חתכים לרוחב נק'  – 31כביש מס' 

 2גל'       313
1:200 24.05.18 

64 08/16/RO-43 
-3330חתכים לרוחב נק'  – 33כביש 

 1גל'           3301
1:200 24.05.18 

65 08/16/RO-44 
-3348חתכים לרוחב נק'  – 33כביש מס' 

 2גל'     3331
1:200 24.05.18 

66 08/16/RO-45 
נק'  –חתכים לרוחב  – 33כביש מס' 

 3גל'  3360-3349
1:200 24.05.18 

67 08/16/RO-46  '24.05.18 1:200 חתכים לרוחב  -  34כביש מס 

68 08/16/RO-47 
-3524חתכים לרוחב נק'  – 35כביש מס' 

 1גל'     3502
1:200 24.05.18 

69 08/16/RO-48 
-3550חתכים לרוחב נק'  – 35כביש מס' 

 2גל'     3525
1:200 24.05.18 

70 08/16/RO-50 
-2556חתכים לרוחב נק'  – 25כביש מס' 

 2גל'     2531
1:200 24.05.18 

71 08/16/RO-52  '24.05.18 1:200 חתכים לרוחב  – 36כביש מס 

72 08/16/RO-53 
-3719חתכים לרוחב נק'  – 37כביש מס' 

 1גל'     3701
1:200 24.05.18 

73 08/16/RO-54 
חתכים לרוחב נק'  – 37כביש מספר 

 2גל'  3736-3720
1:200 24.05.18 

 מים וביוב 

74 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-F002-

00 
 מים וביוב תנוחה -עיר היין 

1:500 28.5.19 

75 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-F003-

00 
 תנוחהמים וביוב  -עיר היין 

1:500 28.5.19 

76 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-G002-

00 
 מים וביוב תנוחה -עיר היין 

1:500 28.5.19 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 271 עמוד

 

 

77 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-G003-

00 
 מים וביוב תנוחה -עיר היין 

1:500 28.5.19 

78 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-00H2-

00 
 מים וביוב תנוחה -עיר היין 

1:500 28.5.19 

79 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-00H3-

00 
 מים וביוב תנוחה -עיר היין 

1:500 28.5.19 

80 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-S005-

00 
/1:100 חתך לאורך קווי ביוב

1:1000 28.5.19 

81 

HGM-WS-000-
ASHKWCBB-DD-S006-

00 
/1:100 חתך לאורך קווי ביוב

1:1000 28.5.19 

 חשמל

82 

AEE-EL-000-ASKWCBB-
DD-EL17-08  08 1:2500 17גיליון  –תשתיות חשמל 

83 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-EL18-06 '06 1:1000 18גיליון    -תשתיות חשמל שלב ב 

84 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-EL19-06  '06 1:500 19גיליון   -תשתיות חשמל שלב ב 

85 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-EL20-06  06 1:500 20גיליון  –חשמל שלב ב' תשתיות 

  תאורה ותקשורת

86 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-LT17-06 
גליון  -תכנית תאורה ותקשורת שלב א+ב

17 1:2500 06 

87 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-LT22-07 
גיליון  -תאורה ותקשורת עירונית שלב ב'

18 1:1000 07 

88 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-LT23-06 
ותקשורתתאורה    -עירונית שלב ב' 

19גיליון   1:500 06 

89 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-LT24-06 
 -תאורה ותקשורת עירונית שלב ב' 

20גיליון   1:500 06 

 הוט

90 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-HT17-07 17גיליון  -תשתיות הוט  1:2500 07 

91 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-HT18-06 '18גיליון  -תשתיות הוט שלב ב  1:1000 07 

92 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-HT19-06 '19גיליון  -תשתיות הוט שלב ב  1:500 06 

93 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-HT20-06 '20גיליון  -תשתיות הוט שלב ב  1:500 06 

 בזק

94 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-BQ17-08  17גיליון  -תשתיות בזק  1:2500 08 

95 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-BQ18-07 '18גיליון  -תשתיות בזק שלב ב  1:1000 07 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 272 עמוד

 

 

 

               
 
 

לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לצורך  -וכן תכניות אשר תתווספנה באם תתווספנה 
 שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-BQ19-07 '19גיליון  -תשתיות בזק שלב ב  1:500 07 

97 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-BQ20-07 '20גיליון  -תשתיות בזק שלב ב  1:500 07 

 פרטים

 0 ללא פרטי ביצוע חוברת פרטים 98

99 
AEE-EL-000-ASKWCBB-

DD-M-02 02 ללא מרכזיית תאורה 



 
 חתימת המציע:_________________

 24.11.19מעודכן ליום   -104478סימוכין    273 מתוך 273 עמוד

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות – 12 'מסמך מס


