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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז:
 כרך א'

 
 2009מסמכי החוזה ומפרט כללי (חלק א') מהדורה רביעית  -ביצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיות

 
 

 'ב כרך
 

 תנאי המכרז; - מסמך א'
 

 :נספחים למסמך א'
 

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   -נספח א' 
(אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר 

 –מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו 
 ").חוק עסקאות גופים ציבוריים" –(להלן  1976

 משתתף במכרז הצעת והצהרת ה  -נספח ב'
 הצהרה על מעמד משפטי -' נספח ג

 פירוט ניסיון קודם בהתאם לתנאי סף  -נספח ד' 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז -נספח ה' 
 טופס הצעה למכרז  -נספח ו' 

 
 תנאי  החוזה והנספחים; - מסמך ב'

 
 ורף בפועל);(איננו מצ "כרך א" של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב המפרט הכללי - מסמך ג'

 
 ;בוטל –ד' מסמך 

 
 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים;-ה'מסמך 

 
 כתב הכמויות  –מסמך ו' 

 
 בוטל. –מסמך ז' 

 
 );באוגדן המהווה חלק ממסמכי המכרזרשימת התוכניות (התוכניות מצורפות -ח'מסמך 

 
 מסמך נפרד

 
 )יהיו לאחר פרסום המכרזיצורפו ככל שמסמכי הבהרות והשלמות למכרז (  - ' טמסמך 

 ; consulting.co.il-www.alma ויפורסמו באתר האינטרנט
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[דף זה הושאר ריק בכוונה]

2

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



 
 

                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 תנאי המכרז - ב'מסמך 
תשתיות ביוב, הכלול בחלק פתוח מסמך זה משלים את "מידע למשתתפים במכרז" בהוצאת המנהל ל

מסמך זה בא להוסיף  בהמשך המידע הכלול. 2009אוקטובר אה הוצב רביעיתשל כרך א', מהדורה  1

 של כרך א' הנ"ל. 1ולהשלים האמור בחלק 

מי מגידו חברת "בכל מקום בו נאמר בכרך א' "רשות מקומית" ו/או "רשות" הכוונה הינה לחברת 

ו/או  "ההחבר"או \" ומי מגידו": ולעיל (להלן "הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ

. זאת ועוד, הוראות כרך א' כפופות לנוהל מכרזים של חברת מי מגידו )"המזמין" ו/או "התאגיד"

בע"מ ולתקנות המכרזים מכוחם היא פועלת, לחוק תאגידי מים וביוב, לתקנות ולכללים שהותקנו 

 מכוחו, ולהנחיות רשות המים.

 ב'. ךשבמסמבכל מקרה של סתירה או אי בהירות, יגברו ההוראות 

 כללי .1

הנה  "בע"ממי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו "חברת  .1.1
  .מגידוהמועצה האזורית  ה המלאה שלבבעלות חברה

להקמת תחנת שאיבה לביוב לסילוק שפכי קיבוץ מבקשת בזאת לקבל הצעות  החברה .1.2
 4, חלקה 11877גוש  עין השופט

 );2013216בקשה להיתר בנייה  (חלקי) (מספר 10חלקה  11968גוש   .1.3

 מבוטל  .1.3.1

 מבוטל .1.3.2

תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב  על פיתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו  .1.4
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  המהוויםעל נספחיו 

 תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי מסמכי המכרז על נספחיהם ואלו הם: .1.5

 טופס ההצעה. הוראות ותנאי המכרז לרבות .1.5.1

 תנאי החוזה המצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד. .1.5.2

 .מפרטים טכניים המצורפים למסמכי המכרז .1.5.3

 כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצאו במהלך הליכי המכרז. .1.5.4

המשתתף במכרז חייב לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או  .1.6
 החוזה.

או למן המועד הקבוע בצו התחלת ר הבניה היתקבלת הנה ממועד  תקופת ההתקשרות .1.7
 ם.למשך חמישה חודשים קלנדרייהעבודות (לפי המוקדם) 

לוועדת התכנון להיתר בנייה הוגשה בקשה החברה מבקשת להבהיר כי  –תנאי מתלה  .1.8
תנאי לביצוע העבודות ו/או למתן צו להתחלת לתכנון ובניה "יזרעאלים",  המרחבית

ה, ובאם לא יתקבל היתר זה כאמור, תהא רשאית העבודות הנו קבלת היתר בניי
החברה לבטל את המכרז ולמציע לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב ביטול 

 המכרז.

 בוטל .1.9
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 תנאי סף  .2

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים 
 המצטברים שלהלן:

קס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות נו קבלן רשום בפניה המציע,  .2.1
בקוד  טורבינות ומשאבותותקנותיו) המורשה לענף  1969 –הנדסה בנאית, התשכ"ט 

 בסיווג כספי המתאים לגובה הצעתו. ,500

 .מבוטל  .2.2

כקבלן ראשי, תחנת שאיבה אחת לפחות  ,השנים האחרונות בחמש המציע הקים .2.3
 פהשהיקשאיבה  תחנת ז, או לחילופין, הקים בהיקף כספי דומה להיקף נשוא המכר

לצורך עמידה  השאיבה בפרויקט זה. תחנתנו לפחות מחצית מן ההיקף הכספי של יה
בתנאי סף זה יידרש המציע להוכיח כי הקמת תחנת השאיבה הסתיימה לרבות תקופת 

 ההרצה.

 .מבוטל .2.4

מנהל ספרי  הוא הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי .2.5
  חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  .2.6

מציע, ו/או מציע שבעל שליטה בו ו/או מציע שקבלן משנה המוצג על ידו בהצעתו  .2.7
לצורך עמידה בתנאי הסף, אשר הורשע, או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד 

לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, והכל ביחס לעבירות של  והליכים אלה
שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות 
הסביבה, לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה, אלא אם כן פנה בבקשה 

הצעות תוך פירוט כל ימים לפחות לפני המועד להגשת ה 14מנומקת בכתב לחברה 
החברה  פרטי המקרה/ים, ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז, והחברה אישרה את בקשתו.

תבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, ותקבע, אם לאשר למציע להגיש הצעה במכרז. 
בהחלטתה תשקול החברה, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית למתן 

וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, השירותים מושא מכרז זה, 
לו  האלחומרת העבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שת

להערכתה רלוונטיות לעניין. החברה תהא רשאית לפנות לכל גורם שהוא, לרבות 
כל למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות והאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, ו

הקשור בהם, כדי לוודא לאמת את פרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה 
ימים לפני המועד  5-החברה תודיע את עמדתה לפונה לא יאוחר מ או בקשר למבקש.

במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו  להגשת ההצעות במכרז.
כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור  תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה ולא מסר פרטים

מסר פרטים מטעים או לא מסר פרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, תהא 
החברה רשאית לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה לבטל את ההתקשרות עם 

 .המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3
הצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי על המציע לצרף ל

 לגרוע מכלליות הדרישה  האמורה גם:

 .רו"ח / עו"ד  בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו אישור .3.1
 אישור תקף מפקיד השומה אולרבות  כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .3.2

נות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבורואה 
יש להוריד את האישור מאתר האינטרנט של רשות . מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף
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המיסים ולצרפו ביחד עם מסמכי המכרז. את האישור ניתן להוריד מהקישור הבא: 
https://www.misim.gov.il/gmrepishur/ 

קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים  ,אישור תקף על היותו .3.3
) 500(סימול משאבות וטורבינות ) בענף 1969 –לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

 .המתאים לגובה הצעתובסיווג 
בהיקף בעבודות מסוג זה בהתאם של המציע מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו   .3.4

וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי  2.3 ולתנאי הסף המופיע בסעיף המתאים לסיווגו
מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי , וכן 'דהקשר, והכל בהתאם לנספח 

 .ניסיונו בעבודות מסוג זה
 בוטל. .3.5
 בוטל. .3.6
 נדרש במסמכי המכרז.כערבות בנקאית אוטונומית  .3.7
לצרף צילום קבלה של התשלום (יש  המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז הוכחה  .3.8

 .על מסמכי המכרז)
אם  ,האינטרנט, לרבות מסמכי הבהרות שיפורסמו באתר כל מסמכי המכרז על נספחיו .3.9

-www.alma, יש לבדוק באתר כשהם חתומים בכל עמוד ועמודוככל שיפורסמו, 
consulting.co.il ינויים והבהרות במכרז לפני הגשתואם קיימים ש. 

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול  .3.10
 אותה מטעם זה בלבד. 

  ערבות .4
 

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי,  .4.1
על סך  "בע"מרית מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזו מי מגידו" לטובת
לא יצרף להצעתו מציע ש )."הערבות"להלן:  10/01/2019שתוקפה עד ליום  ₪ 30,000
כי נוסח הערבות יכלול את כל המציעים להקפיד על  על הצעתו תיפסל על הסף.ערבות 

עלולה הוראות סעיף זה, לרבות בדבר גובה הערבות ותוקפה. סטייה מהוראות הסעיף 
 . פסול את ההצעהל

מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל  מבלי לפגוע באמור .4.2
הצעה על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי 

-ו   .החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב )א(התקיימו שני תנאים מצטברים אלו: 
כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או מש שיש בו משום יתרון כלכלי של מה חריגאין ב  )ב(

שימו לב, במסמכי המכרז אין דוגמא לנוסח  .לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים
 .בסעיף זה להנחיותהערבות ההצעה, יש להגישה בהתאם 

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף  .4.3
 תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה :לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.3.1
 ועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.ומסר ל .4.3.2
חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .4.3.3

 במכרז.
ראות הקבועות במכרז שהן תנאי אחרי שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההו .4.3.4

 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.
 .בוטל – .4.3.5

 בסמוך לאחראת הערבות  חברההשחרר תאם הצעתו של המציע תדחה או תפסל,  .4.4
ה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של ההודעה על דחיית

ם מיום שהמציע יחתום ימי 7. אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך הגשת ההצעה
 2ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח  על הסכם

ערבות כולל מע"מ) (להלן: "לא מהתמורה הכוללת שבהצעתו ( 10%לחוזה בגובה של 
 ").ביצוע
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 7תוך ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .4.5
לחלט את סכום הערבות  תרשאי חברהההא ת, החברהידי לכך על ימים מיום שיידרש 

עקב כך, וזאת  הוזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם ל, הלטובת
לרבות הזכות לתבוע  החברה,ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

ציע ו/א לקבל הצעה נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המ
 אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

 הצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .5
 ההצעה .5.1

המכרז נמצא כתב הכמויות הכולל פירוט של העבודות נשוא מכרז של  ב'במסמך  .5.1.1
 זה ומחיריהם.

את אחוז ההנחה המוצע  כנספח ו'בטופס הצעת המחיר המצורף המציע למלא  על .5.1.2
 והמחירים הכמויותלכתב  בהתאםהעבודות נשוא המכרז, וזאת  לביצועל ידו ע

 . למכרז המצורפים
שיחול לגבי כל אחד  דיאחמובהר כי אחוז ההנחה שיוצע על ידי המציע יהא אחוז  .5.1.3

מן הרכיבים המופיעים בכתב הכמויות, ואין אפשרות להציע אחוזי הנחה 
ז הנחה זה יחייב את המציע בין אחושונים לעבודות השונות שבכתב הכמויות. 

 אם היקף העבודה יקטן, ובין אם היקף זה יגדל.
כלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע הצעת המציע ת .5.1.4

העבודות, כולל הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, 
, בהתאם שיקום, פירוק וכל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף

 למפורט בחוזה ההתקשרות. 
, וכל עוד מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז הנחה שלילי, דהיינו תוספת של מחיר .5.1.5

 . סימון/סימן יפורש כהנחה בלבד
  אמות המידה .5.2

 המחירשבה  , קרי: ההצעהההצעות הכשירות, תיבחר ההצעה הזולה ביותר מבין .5.2.1
של החברה שלא לקבל  לגרוע מזכותה מבלי, וזאת ביותר הנמוךצע יהא והמ

 .הצעה בלתי סבירה
כך שההצעה הכספית הזולה ביותר  ,המוצע המחירההצעות תדורגנה לפי גובה  .5.2.2

בסדר יורד לפי ) וכל יתר ההצעות ידורגו 100%תקבל את הציון הגבוה ביותר (
 שיעור ההנחה מגובה המחיר המוצע.

תרתו "עידוד נשים ב לחוק חובת המכרזים שכו2על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף  .5.2.3
בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר, שהינן ההצעות בעלות הסכום 
הכולל הנמוך ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר 
ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר 

ב לחוק חובת 2סעיף  . על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישותהלןכאמור ל
המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על 
משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת  אישה"; "אישור"; 

  ב לחוק חובת המכרזים).2ו"תצהיר" ראה סעיף 
תהא רשאית לערוך הליך  רההחב ,זהה אחוז הנחהיציעו אם מספר מציעים  .5.2.4

הצעה זולה יותר מהצעתם להגיש לו מציעים אלה תחרותי נוסף בו יוכ
 ה הזולההיתשתחזור על הליך זה, עד קבלת הצעה אחת  המקורית בכתב, והיא

 ביותר.
 אופן רכישת מסמכי המכרז .6

-www.almaבאתר האינטרנט של החברה שכתובתו: המכרזבמסמכי ניתן לעיין  .6.1
consulting.co.il  משרדי החברה בלא תשלום, וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים, וב
  .6.9.2018בשום מקרה, והכל החל מיום  ושלא יוחזרכולל מע"מ  ₪ 585תמורת סך של 

 .בלבד הינו עותק לעיוןוינטרנט של החברה אתר האהועלה למסמכי המכרז מ עותק .6.2
 גיש בהם את ההצעה הינם אךהנוסח הקובע של מסמכי המכרז וכן המסמכים שיש לה

6

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו

http://www.alma-consulting.co.il/
http://www.alma-consulting.co.il/


 
 

                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 9.10.2018ג' ,  ליום עד המסמכים את לרכוש ניתן. מהחברה שיירכשוורק מסמכי מכרז 
 עם מראש בתאום) 'ה עד א בימים 0013:-009: בשעות , במ.א. מגידו, החברה במשרדי

שימו לב: משרדי המועצה יהיו סגורים  .04-9598418    בטלפון  שירי כראדיגב' 
 בחוה"מ סוכות לקבלת קהל

מסמכי המכרז  לרכוש את. ניתן ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז שיירכשו .6.3
חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה  ומי מגיד"באמצעות המחאה לפקודת 

בעת ההגעה לקחת את מסמכי ( בנקאית העברה באמצעות או "בע"מאזורית מגידו 
 : שפרטיו לחשבון) הבנקאית העברה ביצוע על אסמכתא להמציאיש המכרז 

 )12פועלים (בנק: 

 511523: מספר חשבון

 722סניף: 

 בע"מ.חברת הביוב והמים מייסדה של המועצה האזורית מגידו  מי מגידועל שם: החשבון 

 ובקשות הבהרה אחרות סתירות ו/או אי התאמות .7
ז הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכר .7.1

 .והחוזה המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג
ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהרויות יוכל המציע  .7.2

תוך פרוט  12:00בשעה  4.10.2018לעד ליום חמישי  באמצעות דוא"ל בלבדלפנות, 
צא בקשר למובנו השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימ

לדוא"ל שכתובתו  המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז
handasa3@megido.org.il  שאכן הפנייה נתקבלה.  04-9598412יש לוודא בטלפון

 פניות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייענו.. האחריות על כך הנה על המציע
לכל יועברו גם ורך במידת הצו תפורסמנה באתר האינטרנט,תשובות ו/או הבהרות  .7.3

. בכנס המציעים ונרשמו שרכשו את מסמכי המכרז או השתתפו המשתתפים במכרז
ומים/הבהרות שונים הנוגעים פרס בדברבאחריות המציע להתעדכן באתר האינטרנט 

 .    www.alma-consulting.co.ilלמכרז באתר האינטרנט 
שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות,  עמצי .7.4

בכל מקרה של סתירה בכפוף לכך מובהר בזאת כי  שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר ההוראה המיטיבה עם 

 .החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה
החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא  .7.5

רשאית לעשות להעברת התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר 
פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או 

 דחיית פניית המציע. השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך
 השתתפות בסיור קבלנים  .8

מהות העבודה באמצעות את החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ו .8.1
 . אך היא מומלצת ביותר כתנאי להגשת ההצעה חובהנה איהשתתפות בסיור הסיור. 

כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא  ,מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו .8.2
חשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות יי

בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב 
 כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.

 10:30בשעה  13.9.2018תאריך , במישיחיום זולת אם יקבע אחרת, הסיור יתקיים ב .8.3
לעמית  לפרטים ניתן להתקשר  ,, אשר בבניין מועצה אזורית מגידובמשרדי החברה .8.4

 . 052-6147380נוסבאום בטלפון 
 ההצעההגשת אופן  .9

ההצעה, את  12:00בשעה   9.10.2018יום שלישי  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא .9.1
ש בשלושה עותקים ולהכניסם למעטפה סגורה להגילרבות הערבות ויתר האישורים יש 
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תיבת ל "). את מעטפת מסמכי המכרז יש להכניס(להלן: "מעטפת מסמכי המכרז אחת
 עד למועד האחרון הנקוב להגשת ההצעות. באופן ידני החברההמכרזים במשרדי 

כל אדם רשאי , ביום ההגשה 12:15פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תהיה בשעה 
 במעמד הפתיחה. להיות נוכח

כל מסמכי המכרז החתומים וכל  יצורפו להמסמכי המכרז, ו על גביההצעה תוגש בכתב  .9.2
 המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו. 

 .10.1.2019עד ליום ההצעה תהא בתוקף  .9.3
 בחירת ההצעה הזוכה .10

 .לעילההצעה תבחר על פי אמות המידה שצוינו  .10.1
 במקום דורגה הצעתו אשר במציע רלבחו , אך לא חייבת,רשאית המכרזים תהא  ועדת .10.2

להתקשר אם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה , או )2(כשיר  כזוכה חלופי השני
ההסכם  אםשבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או 

דשים מיום חו 12עמו יבוטל בטרם התחיל או סיים את העבודה, וזאת אם טרם עברו 
 חלופי במציע בחירה על המכרזים ועדת והחליטה היהזת הזוכה. ההודעה על הכר

 להשלים מתחייב והוא ,הזוכה המציע במקום החלופי המציע יבואכקבלן הזוכה, 
 כל את להשלים יחויב והוא וחלקיו רישותיו, דתנאיו כל על במכרז ולעמוד

 .בלבד זה מכרז לדרישות בהקשר החליף הוא אותו הזוכה המציע התחייבויות
או שאינה שלמה, או  ,הסתייגות שיש בהשאינה תואמת לתנאי המכרז, או  הצעה .10.3

התאגיד  רשאיברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או שיש בה תוספת, 
להתעלם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת למחול על הפגם ו/או לפסלה או 

, מקום שהפגם או הסטייה ו/או לבקש מן המציע לתקן את הפגםהבהרות והשלמות, 
 על פי שיקול דעתו הבלעדי.  להכואינם מהותיים, 

להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא  החברה ההחליט .10.4
 נכתבו השינוי או ההסתייגות.

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. .10.5
 

  חתימה על ההסכם .11
ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש בתנאי  מתחייב לחתום על החוזה הקבלן .11.1

. לא עמד המציע בדרישה החברהמיום שנדרש לעשות זאת ע"י  עבודה ימי 7המכרז תוך 
מסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ל תרשאי תהא החברהזו, 

אין באמור לעיל כדי לפגוע . א לנכוןמצתמסור העבודה לכל גורם אחר כפי שו/או ל
בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות  הלתבוע כל נזק שנגרם ל החברהבזכות 

 הזוכה. הבנקאית שניתנה ע"י המציע
לתכנון ובניה המרחבית לוועדת התכנון להיתר בנייה יובהר כי הוגשה בקשה  .11.2

יאושרו היתרי  יובהר כי המזמינה ראשית לבטל את המכרז אם לא"יזרעאלים", 
 א.הבנייה ולמציע לא תהיה טענה בנוש

 הוראות נוספות .12
הבלעדי, לפנות למציע בדרישה  ה, לפי שיקול דעתת, אך לא חייבתרשאי החברה .12.1

להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע 
כנדרש לפי תנאי  ןלעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו

אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון  ןמכרז זה, ובלבד שכל רישיו
יהא רשאי למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה המזמין להגשת הצעות. 

לפי שיקול דעת  לאשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו
 .ועדת המכרזים

את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה לעצמו שומר ן המזמי .12.2
, וזאת בכל עת, לרבות לאחר ההחלטה על המלא והסופי ושהיא בהתאם לשיקול דעת

כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה,  המזמיןחליט יאם  .הקבלן הזוכה
  .או טענה מכל סוג שהואלא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/
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 לראיון אישי. /יםאת הזכות לזמן את המציעלעצמו שומר המזמין  .12.3
אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או  .החברהשל  הכל מסמכי המכרז הם רכוש .12.4

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 
  המציע ביטוחי .13

ן ביטוחים בדרישות לעניילכל הפחות לעמוד  יביהא מחוהמציע הזוכה מובהר בזאת כי  .13.1
ה') למכרז מסמך להסכם לביצוע העבודות ( במסמכי המכרזבתנאים המפורטים 

 ,א' להסכם (אישור ביטוחי הקבלן) 1לרבות האמור בנספח  ")ביטוחי הקבלן(להלן: "
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את  החברהבידי  ולהפקיד

 ואם יידרש לכך גם את ההעתקיםשאינו מסויג האישורים על אישור עריכת הביטוחים 
  .הנדרשות הביטוח פוליסותמ

 בסעיףמגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות  .13.2
ואת מהות  ")ביטוחי הקבלן(להלן: "להסכם ביצוע העבודות למכרז  'א 1בנספח ו  25

כי  מצהירבעצם הגשת הצעתו הוא ובמלואן וההסכם  המכרזהעבודות לפי מסמכי 
  לעיל. כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  קיבל ממבטחיו

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי  .13.3
צעה לא תתקבלנה פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת הה

 .הסתייגויות לדרישות הביטוח
 אי עריכת הביטוחים ו/או אי הצגת אישורי עריכתם יהוו הפרה יסודית של ההסכם. .13.4
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  .13.5

 המבטחים.
 עיון במסמכי ההצעה .14

וקולים של ועדת המכרזים, פרוט מציעים שלא זכו במכרז רשאים לעיין בהצעה הזוכה .14.1
 התכתבויות עם המציעים, ככל שהיו, וכל זכות לפי כל דין.

מציע מצהיר שאין לו הואיל ולפי דעת החברה אין לדעתה בהצעה סודות מסחריים ה .14.2
 רטי הצעתו יוצגו למשתתפים אחרים. התנגדות כי פ

 להסכם הכללי נספחים .14.3
 ;רים כדין ותשלום שכר מינימוםהצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים ז - נספח א' .14.4
 והצהרתו;פרטי המציע  – נספח ב' .14.5
 הצהרה על מעמד משפטי; –נספח ג'  .14.6
 ;2.3שבסעיף  תנאי סףדרישות פירוט ניסיון קודם בהתאם ל – 'נספח ד .14.7
 ; מבוטל – 1ספח ד'נ .14.8
 ;מבוטל – 2נספח ד' .14.9

 אי תיאום מכרז ;תצהיר בדבר  –נספח ה'  .14.10
 טופס הצעה למכרז; – נספח ו' .14.11
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[דף זה הושאר ריק בכוונה]
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 נספח א' למכרז

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין  הצהרה/התחייבות
 ותשלום שכר מינימום

 
, __________ת.ז. מס' _______ /אי, נושא_________________________ הח"מ /אנואני

 __________________________________________ המציע:  החתימה מטעם /ימורשה

 ) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"(להלן:  שמספרו ____________

 [יש למחוק את המיותר באמצעות קווים]

 אחד מאלה:  במציעכי התקיים  ,הנני מצהיר .1
המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  (א)

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה.  עובדים זרים בשנה
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או  (ב)

השנים  3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –יותר לפי חוק עובדים זרים 
 שקדמו לחתימת ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה
גם  בעל השליטה בו או  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),  –"חוק עובדים זרים" 

 .1991 -התשנ"א
 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 
 כי התקיים במציע אחד מאלה: ,הנני מצהיר .2

 ;יע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימוםהמצ (א)
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  (ב)

  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  (ג)

מועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד מינימום, אך ב
 ההרשעה האחרונה. 

 - לעניין סעיף זה 
 -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

1981 . 
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. )1( 
 אחד מאלה: אם המציע הוא חבר בני אדם, )2( 
 ;בעל השליטה בו (א)  
  ;ין, דומהיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ (ב)  

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 
 ;במהותם לתחומי פעילותו של המציע

 ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה (ג) 
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חבר בני אדם אחר, שנשלט  –יע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם המצ )3(

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 ). 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג (
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  75%החזקה של  –ליטה מהותית" "ש
 אדם.

 
 אמת.  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 

 
  
 
 

 שם המצהיר + חתימה  תאריך
 
 
 

 אימות חתימה
 

 
כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה , אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת

 לעשות כן בשמו. /יםעל הצהרה זו בפני מוסמך /מו____ אשר חתם_______________

 

 
 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 נספח ב' למכרז

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז

  _________________ תאריך:

 _________________ ע:צישם המ

 : לכבוד
 חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ מי מגידו

 
 

 14/2018ת והצהרת המשתתף במכרז הצע הנדון:
 

מסמכי המכרז, אנו הח"מ ________________________ מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את 
על כל נספחיהם, וכל אחד מהמסמכים האחרים אשר ההסכם, נוסח לרבות ההזמנה להגשת הצעות, 

וים כולם יחד חלק בלתי נפרד , והמהוהםולא צורפו אלי הם, ואשר נזכרים במסמכי המכרזצורפו ל
  כמפורט להלן:  "מי מגידו"מהצעתנו זו, ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם 

נו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל המפרטים הקשורים למקום העבודה, תנאי א .1
העבודה, הגישה למקום העבודה, טיב הקרקע ושאר הגורמים המשפיעים על הכנת תכניות 

ביצוע העבודה, משך ביצוע העבודה וכל ההוצאות הכרוכות בעבודה, על כל שלביה, וכי בהתאם 
 לכך הוכנה הצעתנו.

ובמיוחד, בכל תנאי כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז אנו מצהירים  .2
אנו מקבלים  , כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכימכרזבהסף המפורטים 

, תנאי בטיחות בעבודה המפורטים במכרזעל עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים 
 ונספחיהם.ובחוזה  המותאמים לסוגי עבודות שבפרויקט זה

כי הננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי אנו מצהירים  .3
כי ביכולתנו לעמוד בכל , ום שנקבע לביצוע העבודותהוראות המכרז, לרבות עמידה בלוח הזמני

 התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות.

כי שכר החוזה המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות, הינו כמפורט בהצעתנו אנו מצהירים  .4
, מכל מין והוא מהווה מחיר סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות

 וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות בביצוע העבודות, על פי מסמכי המכרז.

כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי אנו מצהירים  .5
 המכרז ללא כל הסתייגות שהיא.

קבלני משנה  כי ככל שנעסיק קבלני משנה מטעמנו בביצוע העבודות, יהיו אלואנו מצהירים  .6
ודרישות הסף, כי נוכל בעלי יכולת נאותה לבצע את העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז 

וכי ידוע לנו ומוסכם עלינו , מי מגידולהעסיקם אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת 
 כי ידוע לנו, שככל שיועסקו על ידינו קבלני משנהכן,  שאנו נשמש כקבלן ראשי לכל דבר ועניין.

בביצוע העבודות, אין בכך כדי לפטור אותנו מאחריות לקיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי 
 המכרז, במלואן ובמועדן.

 נו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכך, מוסכם עלינו כי:א .7
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, תעמוד הזכות לצמצם את היקף  העבודה מבלי שתהיה לנו כל תביעה ו/או לחברה .7.1
צמצום כאמור, ובמקרה כאמור, אנו נבצע את , בשל ההחברהדרישה ו/או טענה כלפי 

 עבודה בלבד.מההצעתנו לגבי חלק 

אנו מצהירים ומסכימים כי  לא תהיה לנו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
מכל מין וסוג  שהוא כלפי  החברה בעניין זה, לרבות עיכוב ו/או שינוי בתמורת ההסכם,  

 ענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או דרישה כאמור. ואנו מוותרים בזאת מראש על כל ט

התחלת עבודה לכל העבודה או לחלקיה בלבד, הוראה על תעמוד הזכות ליתן לחברה  .7.2
התחלת עבודה לגבי חלקים נוספים ו/או על פי כל הוראה על ובשלב מאוחר יותר ליתן 

אים ולוחות מחירים, התנלתנאי הצעתנו זו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם 
 הזמנים הקבועים בהצעתנו זו ובתנאי המכרז על נספחיו.

עד ליום תהיה בתוקף זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא צעתנו ה .8
10.1.2019 . 

ולאמור להלן, קבלת להגשת הצעות נו מצהירים ומסכימים כי, בכפוף לתנאי ההזמנה א .9
, לרבות ההסכםופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על הצעתנו זו על ידי המזמין בתוך התק

לא יאוחר , ותבקשר עם ביצוע העבוד מסמךכל נספחיו וכל המסמכים המהווים חלק ממנו, וכל 
כן אנו מצהירים כי תנאי לחתימת המזמין על הסכם  קבלת הודעת המזמין.ימים מ 7 -מ

 ידי חברת ביטוח. ההתקשרות הנו המצאת ערבות ביצוע ונספח ביטוח חתום על

ולאמור להלן, מחייב אותנו, להגשת הצעות בכפוף לתנאי ההזמנה  כי נו מצהירים ומסכימיםא .10
על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ההסכם מיום חתימתנו על הצעה זו, 

 ידינו.

מכים , כמפורט בכל המסותנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודא .11
לרכוש את כל לבצע את העבודות נשוא המכרז, של הצעה זו, בשלמות וכן שיש באפשרותנו 

וזאת בהתאם ללוח הזמנים  ,ח האדם והציוד הדרושיםוהחומרים הדרושים ולספק את כ
 .ותלביצוע מושלם של העבוד

כל  או הצעה ולקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש ל תמתחייב מי  מגידודוע לנו כי אין י .12
 .להשהיא מבין אלה שיוגשו 

רק חלק מהצעתנו  הלקבל, לפי שיקול דעת תרשאי מי מגידודוע לנו ואנו מסכימים לכך כי י .13
 ולמסור לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.

ולתקופה  הלהנחת דעת החברהנו מתחייבים עם חתימת החוזה על ידינו, להפקיד בידי א .14
בהתאם להוראות  (ללא מע"מ)מהצעתנו  10%בגובה של בות בנקאית ער השתידרש על יד

 ההזמנה להציע הצעות.

, בהצעה ובמסמכי ההצעה מסמכי המכרזאנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור ב .15
ונהיה לרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על כל טענה, 

בקשר להצעתנו, או בקשר  החברהעה מכל סוג שהוא כנגד מנועים מלהעלות כל טענה או תבי
להוצאות עבור הכנת הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא 

ין מסמכי ההצעה יבענ החברהחליט תובין אם בוטלה ההזמנה או בקשר לכל החלטה ש
 הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה בהצעות השונות.

ה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי ערבות המכרז, היה ומסיב .16
 שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז, תחולט על ידכם.
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 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו  .17
מניעה על פי כל מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל 

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

, למעט בכפוף כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחריםאנו מצהירים  .18
 להיתר בדבר העסקת קבלן משנה בהתאם לתנאי הסף.

 
, ואם וככל היתר בנייהתחילת ביצוע העבודות, מותנית בקבלת שאנו מצהירים כי ידוע לנו  .19

, יבוטל מכרז זה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ר לא יתקבלשההית
 מכוח ביטול זה.

 
 בברכה,          
 
 

____________________ ____ 
 חתימת המשתתף וחותמת     

 
 
 

 אישור:
 

 
 אישור (כאשר המציע הוא חברה):

 
______ מספר רשיון אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב _____________

_____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____________________ 

_____________________ ת.ז. _____________________ -ת.ז. ___________________ ו

אשר חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה 

לטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,  להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל הח

  לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.

 
 
 
 

 _________________ חתימת עורך הדין
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 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 
 

 פרטי המציע:
 
 

 _________________________     שם המציע:

 _________________________    כתובת המציע:

 _________________________    המציע: טלפון

 _________________________     פקס המציע:

 _________________________  שם איש קשר מטעם המציע:

 _________________________  כתובת דוא"ל מטעם המציע:
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 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 ' למכרזגנספח 

 הצהרה על מעמד משפטי

 בלאות שלהלן:על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בט
 
 

 ב. פרטים כלליים                             א. מעמד משפטי
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (חברה בע"מ או שותפות רשומה)ג. שמות בעלי זכות החתימה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (במקרה של שותפות רשומה)ד. שמות השותפים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חברה 

 (יש למלא טבלאות ב, ג)

 שותפות רשומה 

 לא טבלאות ב, ג, ד)(יש למ

 
 שם: ___________________________________________ 

 (יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע)

 _________________________________________ : כתובת

 __________________________________________: טלפון

 ________________________________: מספר עוסק מורשה

 _____________________________: מספר החברה/השותפות

 דוגמת חתימה                   שם פרטי            שם משפחה        מספר זהות  

 דוגמת חתימה                   שם פרטי            שם משפחה        מספר זהות  
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                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים  רנו, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסאנו, החתומים מטה
 למועד הגשת ההצעה. ועדכניים

 
   
 
 

 דוגמת חותמת התאגיד                                                                                                                           
 
 _______________ _________________ 
 שם משפחה טישם פר 
 
 
 
 _______________ _________________ 
 חתימה תאריך 
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 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 למכרזד' נספח 

  2.3תנאי סף בסעיף בהתאם לדרישות   המציעקודם של סיון ינפירוט בדבר 

 

 
 שבתנאי המכרז : 2.2.3בהתאם לדרישות תנאי סף רשימת העבודות אשר בוצעו על ידי המציע להלן 

 
 מס' טלפון
 איש הקשר

שם איש 
הקשר של 

הלקוח 
 ותפקידו

תקופת 
ביצוע 

 העבודות
 מ:______
 עד:_____

מקום ביצוע 
 העבודות

 

פרטי 
 העבודות

היקף 
העבודות 
בשקלים 
 חדשים 

(לא כולל 
 מע"מ)

 

שם 
הפרוייקט 
שבמסגרתו 

בוצעו 
 העבודות

 ושם הלקוח

 

       
 
 
 
 

1. 

       
 
 
 
 

2. 

       
 
 
 
 

3. 

       
 
 
 
 

4 

 
 [ניתן להוסיף שורות במידת הצורך, אין צורך בהצגת פרויקטים נוספים מעבר לאמור בתנאי הסף]

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 _____________________________________    שם המציע:

 _____________________________________    תפקיד המציע:
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 אישור רואה חשבון

 
) וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את "המשתתף"לבקשת _______________________ (להלן: 

הצהרת המשתתף בדבר היקף העבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 
 ס על ביקורתנו. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבס

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 מטעה מהותית. 
ת המהותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינו

 המשתתף.
 
 
 

 שם וחתימה : _________________      תאריך: __________
 

 אישור רואה חשבון

 
) וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את "המשתתף"לבקשת _______________________ (להלן: 

 הצהרת המשתתף בדבר היקף העבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף.
 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 מטעה מהותית. 
רתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס על ביקו

 המשתתף.
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 נספח ה'

 
 

 שם וחתימה : _________________      תאריך: __________

 

 מי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

' _______, מורשה החתימה מטעם ______________, נושא ת.ז. מס אני הח"מ

 ) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"(להלן:  ________________ שמספרו ____________

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. .1

 מטעם המציע במכרז זה.אני נושא משרה אשר אחראי במציע להגשת ההצעה המוגשת  .2

אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  המחירים ו/או הכמויות .3
 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע עם אחר או עם מציע אשר יש לו פוטנציאל אחר. 

 המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או מציע אשר מציע .4
 במכרז זה. הצעות

 להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי. .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה לא תחרותית מכל סוג שהוא. .7

או דין ודברים כלשהו עם מציע  הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר .8
 או מציע פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד מן הפרטים שלעיל או יותר. .9

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע לעד חמש שנות מאסר בפעל. .10

 

                                                                                                                         _________________________ 
 חתימת המצהיר           

 
 אישור:

 
אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון 

ע/ה בפני גב'/מר _________ מאשר בזה כי ביום __________________ הופי

_____________________ ת.ז. _________________ (המציע) וחתם/מה בפני על הצהרה זו 
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                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים 

 בחוק.

 
 _________________ חתימת עורך הדין
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 נספח ו' למכרז

  מחירהצעת הטופס 

אם יוזמן אצלי ביצוע לעיל, ולכתב הכמויות, הריני להודיעכם כי ב 5ם לאמור בסעיף בהתא
 להלן אחוז ההנחה שיינתן על ידי:העבודות, 

 

 אחוז ההנחה המוצע על ידי הינו : _____________ אחוזים 
 __)(ובמילים :______________________________________________

 
יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת 

תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על כך, אם   ההצעה, אא"כ
 תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון. 

  

 

 _חתימת מורשה החתימה: ____________   _מה: _________שם מלא של מורשה החתי

 _חתימת מורשה החתימה: ____________  _שם מלא של מורשה החתימה: _________

 חתימה וחותמת של המציע :

                                                       _____________________ 

 

 אישור עו"ד 

 

______________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי אני הח"מ, עו"ד _____

ביום _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי 

תעודת זהות מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר 

 .שהסברתי להם את משמעותה המשפטית של חתימתם

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם 
 להצעה זו ולמסמכי המכרז.

 

 

_______________    ____________________   _______________   _______________ 

 מס' רישיון                      חתימה       כתובת                                               שם עורך הדין       
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 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 הסכם
 
 

 2018 ביום ______ בחודש ______ שנת במ.א. מגידו, שנערך ונחתם 
 

 
  

חברת הביוב והמים מייסודה של מעוצה אזורית  מי מגידו בין:  
 .514872555ח.פ.  בע"מ מגידו

 עפולה  90001 ת.ד     

 )"התאגיד" וא "החברה"או  "המזמין" -(להלן      

 מצד אחד  
 
 
 

 _________________________ לבין:

   _________________________ 

 ת.ז./ח.פ./ח.צ.______________ 

 מס'__________________מרח' ___________ 

 ישוב ____________ מיקוד _________ 

 טלפון __________ פקס ___________ 

 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 

 ___________________ ת.ז.:_____________שם: .1 

 שם:___________________ ת.ז.:_____________ .2 

 ")הקבלן(להלן: " 

 מצד שני 
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                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 
 

 

 ;)"העבודותו" "המכרז(להלן: "14/2018מכרז פומבי  מהפרסוהחברה  הואיל:

י המכרז, , על כל נספחיו, ושל שאר מסמכההסכםאחרי עיון ובחינה זהירה של והקבלן,  והואיל:
ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים הצעה, לביצוע  לחברההגיש 

 במסמכי המכרז;

 להכריז על הצעתו כהצעה הזוכההצעתו של הקבלן  החליטה לקבלוועדת המכרזים  והואיל:
 ;(הצעת הקבלן מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו)

 מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; נים לעגן אתיוהצדדים מעוני והואיל:

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים וכותרות .2

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. .1.2

 

 הגדרות .2

פורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם, אלא אם בהסכם זה יהיו למונחים המ
 הקשר הדברים מחייב משמעות אחרת:

חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית  מי מגידו: המזמיןהתאגיד//החברה .2.1
 בע"מ. מגידו 

: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן (כולל קבלני המשנה מטעמו), הקבלן .2.2
יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל עובדיו, שלוחיו, 

קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המהנדס 
 המשמש כקבלן משנה לפי חוזה זה בביצוע המבנה.

כמפורט במפרטי המכרז והתשריטים המצורפים, וכן כל שינוי שייעשה על ידי : האתר .2.3
 .המזמין

: כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, סמכי החוזהמ .2.4
לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת 

 הקבלן, על כל נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.

א לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת : מסמך שהוצהודעות למציעים ומסמכי ההבהרות .2.5
החברה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של 

 המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

 כנציג הנדסי של החברה. ה,או מי מטעמ ,: מהנדס החברההמהנדס .2.6

כים ביישובים דליה ורמות מנשה תחנות לסניקה של שפלהקמת עבודות : העבודות .2.7
 וקווי ביוב מאספים לאיסוף שפכים מהיישובים לתחנות השאיבה.
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 אדם או תאגיד שמונה ע"י המהנדס בתאום עם החברה ובאישור המנהל המפקח: .2.8
לצורך הוצאה לפועל של החוזה. שם המפקח  מכולליהןלפקח על העבודות על כל 

  אין סמכות להתחייבות כספית.מטעם החברה יועבר לידיעת הקבלן. למפקח 

לרבות  עבודות""ה: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע שכר החוזה .2.9
כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה 

 שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

פרשנות רואים את , יחול על החוזה, כאשר לצורך 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .2.10
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך  .2.11
אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו 

ו אך ורק בפרשנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועד
 לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

 תנאי מתלה .3
 

 מובהר כי תנאי מתלה לביצוע העבודות הנו קבלת היתר בנייה כמפורט בתנאי המכרז. 
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, קבלן הוא כי  ,הקבלן מצהיר בזה .4.1
 בהתאם לסיווגים ולענפים הנדרשים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 1969 -תשכ"ט

הקבלן מתחייב להעסיק במסגרת ביצוע העבודות אך ורק קבלני משנה אשר יאושרו על ידי  .4.2
 החברה מראש ובכתב, ואשר יעמדו בכל דרישות המכרז והוראות החוק הרלוונטיות.

דרושים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות ה .4.3
בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה, לרבות ניסיון מוכח בביצוע 

 עבודות דומות.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הציוד והכלים וחומרי העזר שיסופקו על ידו יתאימו ויעמדו   .4.4
 לדרישות מסמכי המכרז. 

כל תקופת החוזה, יבצע את העבודות המפורטות בהסכם באופן רצוף,  הקבלן מתחייב כי במשך .4.5
 שוטף וסדיר.

כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י  .4.6
הסכם זה, לרבות סיור באתר העבודות, למידת מיקומם של הדרכים והעזרים שבשטח, 

ים באתר העבודות, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או והיכרות עם תנאי העבודה הספציפי
 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש בהכשרה, ברמה  .4.7
האישית ובכמות הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן 

 ם בהסכם זה.הקבועי

כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות ולא יעסיק  .4.8
 עובדים אשר לא עברו הכשרה מתאימה. 

כי ברשותו נמצאים האמצעים, הציוד והחומרים הנזכרים במפרט הטכני על נספחיו להסכם זה,  .4.9
 בנספח זה. כחלק בלתי נפרד הימנו, בהיקפים ובכמויות הנדרשים 

כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת הסכם זה  .4.10
ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי הוא יציגם 

 מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:
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ציבוריים (אכיפת  אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים .4.10.1
 .1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. .4.10.2

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים  .4.10.3
ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם 

 להוראות הדין. 

על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד  כי לא הורשע בעבר .4.11
מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות עפ"י 

 הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. 

ייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות כללי משרד כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התח .4.12
התחבורה ו/או מינהל הבטיחות ויפעל על חשבונו לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים 

 לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין. 

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב תביעה  .4.13
 בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה.  1991 –גין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א ב

כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של כל  .4.14
 הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו. 

ם להגיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכי .4.15
 הפעולות הנדרשות לפי הדין החל. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן  .4.16
 הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות. 

פדנות וביעילות, הכל לשביעות כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בק .4.17
 רצונו המלאה של התאגיד. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי ישלם כל תשלום ו/או קנס ו/או עיצום כספי שיוטל על  .4.18
, חברהסמכא כלפי ה-ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר מגידוהמועצה האזורית מידי  החברה

דל רשלני של הקבלן, בביצוע העבודות לרבות המשרד להגנת הסביבה, בגין כל מעשה ו/או מח
עפ"י הסכם זה ו/או אי ביצוען בהתאם לאופן ולסטנדרטים הנדרשים בהתאם להסכם זה ו/או 
ע"י רשויות הפיקוח המוסמכות לרבות המשטרה, משרד התחבורה בית המשפט, רשויות איכות 

ו/או איחור  הסביבה, משרד הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב
 בביצוע העבודה. 

 

 סמכויות המהנדס .5

סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה, אינן גורעות  .5.1
 מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה.

זה, אינן גורעות סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה  .5.2
 מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

 

 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .6

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  .6.1
י הוא  שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשא
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לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו 
 הוא.

פרטים רשמו מדי יום ביומו י), שבו י"היומן": הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן .6.2
 המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

לקבלן או לבא   היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר .6.3
ימים  7כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 

ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של 
 הקבלן יירשם ביומן.

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה  .6.4
 זמין.המלא יחייבו את 

כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם -או באי לא הודיעו הצדדים .6.5
 כאילו אישרו נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות  .6.6
 הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 

 איסור הסבת החוזה .7

את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר  אין הקבלן רשאי להסב לאחר .7.1
 מראש בכתב. המזמיןאו  למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  .7.2
ל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של מראש ובכתב. הודיע הקבלן למנההמזמין 

חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך 
 זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.

את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  החברהנתנה  .7.3
לפי החוזה, והקבלן ישא האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו 

מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם -באחריות מלאה לכל מעשה או אי
 ועובדיהם.

כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  ,הקבלן מצהיר בזה  .7.4
, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר 1969 -בנאיות, תשכ"ט

אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק לעבודה או חלק ממנה 
 האמור.

 

 היקף החוזה .8

אדם, החומרים, הכלים, -הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח .8.1
 הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

וספות אשר שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נ החברה .8.2
אם  צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה, החברהיתברר כי יש לדעת 

עפ"י תמורה נוספת ן עבודות ואם מכל טעם אחר והכל  נוכח דחיפות ביצוע אות
 שתיקבע בין הצדדים.

 

 

 וסדרי עדיפויות בין המסמכים הוראות מילואים, סתירות במסמכים .9
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מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר  בכל מקרה של סתירה בין הוראה .9.1
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה 

 הבאה להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן   .9.2
ו כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך א

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל  -שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. -ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך 

 -רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות  .9.3
 לביצוע העבודה. -בות תכניות לפי הצורך לר

 במקרה של סתירות במסמכי המכרז: סדר העדיפויות  .9.4

 התוכניות ; .9.4.1

 בשלב הצעת המחיר כתב הכמויות עדיף על התוכניות; –כתב הכמויות  .9.4.2
 מפרט מיוחד ; .9.4.3

 1תשתיות ביוב, הכלול בחלק פתוח "מידע למשתתפים במכרז" בהוצאת המנהל ל .9.4.4
 ;2009אוקטובר הוצאה ב יתרביעשל כרך א', מהדורה 

 תקנים וסטנדרטים; .9.4.5

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין  . .9.5
המסמכים הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות 

  והקבלן ינהג לפי הוראותיו.

תשתיות פתוח ל בהוצאת המנהל מות את הוראות כרך א' מסמך זה משליהוראות  .9.6
 אי או סתירה של מקרה בכל. 2009 אוקטוברהוצאה ב רביעיתביוב, מהדורה 

  , לרבות בהסכם זה.'ב שבחוברת ההוראות יגברו, בהירות

 אספקת תכניות .10

התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה  .10.1
מקצתם, אלא למטרת החוזה  ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או

בלבד. החברה תספק לקבלן לצורך ביצוע העבודה העתקים מהתוכניות במספר 
הדרוש כראות עיניו של המהנדס או ב"כ. עם גמר ביצוע העבודה, על הקבלן להחזיר 
לחברה את כל התוכניות לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן 

 שברשותו.

תוכניות, תכניות העבודה, וההוראות הדרושות, או הקבלן יודיע למפקח על ה .10.2
שיידרשו, לביצוע העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע 

 העבודה ולא יגרום לאיחור או עיכוב בגמר העבודה והשלמתה.

העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודה,  .10.3
מפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי והמהנדס או ב"כ, ה

 לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
 

 

 

 

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח .11
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והמפקח  המהנדסהקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של 
של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה  ובין ו המהנדסוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של 

 שאינן  מפורטות בחוזה.

 

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .12

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם  .12.1
הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או 

 הודעה כזאת. 

ה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי כל הודע .12.2
של הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה  הכתובת
שעות מזמן  48בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור  שנשלחה

 מסירתה בדואר.
 

 תאור האתר .13

 ").(להלן: "האתר פטבתוך שטח קיבוץ עין השותתבצע ההעבוד .13.1

הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד וסביבתו, לרבות מצבו הפיסי  .13.2
והמשפטי, וכן, כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא 

  אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.

כלשהן  מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות .13.3
ו/או כל חוק אחר  1972-באתר ו/או במתקנים, לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר

שיבוא במקומו. מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת 
 על ידי החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן,  .13.4
 ראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.הופך זה להיות האח

 

 בדיקות מוקדמות .14

של האתר וסביבתו, את טיב בדיקות הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז,  .14.1
הקרקע, את דרכי הגישה לאתר, את מיקומן של מערכות תשתית האתר והחיבורים 

יבויותיו על אליהן, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחי
 וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות עתידיות בקשר אליהן פי המכרז ו/או החוזה

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומו של האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  .14.2
לשמירה על האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא 

עות, התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח תוכר שום תביעה בגין הפרעות, פגי
 הזמנים שנקבע במכרז.

הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך לשטחים בהם קיימים  .14.3
צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל וטלפון, וכן מערכות ומתקנים נוספים, 

 הן מעל הקרקע והן מתחתיה.

ו תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/א .14.4
 כל  האמור לעיל על ידי הקבלן.
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 תאור העבודה .15

המפורטות בתוכניות, במפרט עבודות הקבלן יידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לבצע 
   .ובכלל זאת כלל העבודות הנלוות המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובכתבי הכמויות

 

 תקופת החוזה .16

 הנה למן מועד צו התחלת עבודה לביצוע העבודות נשוא מכרז זהתקופת ההתקשרות  .16.1
 .חודשים קלנדריים 5, ולתקופה של או למן מועד קבלת היתר הבנייה (לפי המוקדם)

 

 "גאנט" -תשלום והגשת לוח זמניםתנאי  .17
 הקבלן יהיה רשאי להגיש חשבונות חלקיים , לפי המפורט:

 לתחנת השאיבה:

, בכפוף להעמדת אישור הציוד על ידי המהנדסלת היתר בניה ולאחר קבלאחר  15% -
המהנדס ערבות בנקאית אוטונומית על מלוא הסכום, שתושב לקבלן לאחר אישור של 

 מהעבודות; 50%שהושלמו 

 לאחר אישור המהנדס שהושלמו העבודות ההנדסה האזרחית; –) 50%(מצטבר  35% -

 .  המפקחלפי אישור של  לאחר השלמת העבודה -) 100%(מצטבר  40% -

 לאחר מסירה סופית, אישור תיק מתקן והעברת ערבות לתקופת הבדק. 10% -

בצרוף לוח זמנים בפורמט "גאנט" ממוחשב יגיש הקבלן חשבון חלקי להתקדמות  בהתאם 
קצב התקדמות העבודה. החשבון יאושר ע"י המפקח ויועבר לתשלום למזמין.  התואם את

שבון חלקי שיוגש ללא לוח זמנים בפורמט "גאנט" התואם את מובהר בזאת לקבלן כי ח
 כאמור. -לא יאושר עד להשלמתו הביצוע, התקדמות

תכניות וקבצי עדות, חשבון סופי לאישור הפרויקט יגיש הקבלן  ומסירת עם סיום העבודה 
  המפקח והמהנדס. 

חר מועד אישורו יום לא 60שוטף +  בתנאי תשלום של השוטפים המזמין ישלם את החשבונות
 .המהנדסע"י 

יום לאחר מועד  60עבור חשבון סופי, בתנאי תשלום של שוטף +  ,תשלוםהמזמין ישלם את ה
 ., ובתנאי של קבלת כל האישורים והקבצים הנדרשים בחברהאישורו ע"י מהנדס החברה

 

 ערבות להסכם .18

, הן בתקופת הביצוע, והן כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות 18.1
יום אחרי קבלת הודעה על  7יפקיד הקבלן אצל החברה, תוך  בתקופת הבדק,
ערבות בנקאית של בנק וכתנאי לקבלת המקדמה מאת החברה, הזכייה במכרז, 

ישראלי מסחרי מוכר. הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב 
ביצוע סכום החוזה לא כולל מע"מ ל מערך 10%למכרז זה, בגובה  2כנספח 

הידוע במועד האחרון להגשת  העבודות כשהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן
 לתקופה שתוחלט על ידי החברה.הצעות. תוקף הערבות יהיה 

הערבות תושב לקבלן בתום תקופת הבדק, ובלבד שבתום תקופה זו סיים  18.2
 הקבלן לבצע את כל התיקונים ו/או הליקויים, על פי דרישות המפקח.
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 םלוחות זמני .19

החברה רשאית, בכל עת, בין בשל העובדה שהעבודות אינן מתנהלות בהתאם ללוח  .19.1
הזמנים, ובין מכל סיבה אחרת, להורות לקבלן על שינוי או תיקון לוח הזמנים. שונה 

מחייב לוח הזמנים את הקבלן, מזמן אישורו על ידי החברה.  -או תוקן לוח הזמנים 
ת את לוחות הזמנים או לסטות מהם, וכל אין באמור לעיל כדי להתיר לקבלן לשנו

 שינוי או סטייה כאמור תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 ביצוע העבודות ברציפות .19.2

הקבלן מתחייב עם קבלת צו התחלת עבודה מהחברה לבצע את עבודות ההקמה 
משבוע רצוף ברציפות. מובהר בזאת, כי העדר פעילות לתקופה אחת ממושכת של למעלה 

לא רצופים במשך כל תקופת החוזה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על  יום 30ו/או 
 ידי הקבלן על כל המשתמע מכך.

 מתן ארכה לביצוע העבודות .19.3

מובהר בזאת, כי לא תינתן כל ארכה להשלמת העבודות, אלא אם כן סברה החברה, לפי  
שיקול דעתה הסופי והמוחלט, כי יש מקום להאריך את המועד להשלמת עבודות 
ההקמה מחמת שינויים או תוספות לעבודה, או מחמת כוח עליון, או מחמת תנאים 

את הארכת המועד להשלמת העבודות. מתן ארכה כאמור,  המיוחדים המחייבים לדעת
ו/או  בגין ניהול מתמשך נתן, לא תקנה זכות לקבלן לדרוש תוספות מחיריאם וכאשר ת

 פיצוי אחר מכל מין ו/או סוג שהוא.

וסכם מראש, כי פרק הזמן מיום תחילת העבודה, כנקבע במכתב צו התחלת נקבע ומ 
 על ידי החברה יהיה כפי שמוגדר במפרט זה. העבודות העבודה, עד לקבלת 

 פיצוי בגין איחורים .19.4

הקבלן כפיצוי נזקים יחוייב במידה והקבלן לא יעמוד באחד מהמועדים המצוינים לעיל,  
לכל יום קלנדרי  ש"ח 750 צוע ולא כקנס, סכום שלמוסכם ומוערך מראש בגין איחורי ב

של איחור במועד הביצוע. הקבלן מצהיר ומתחייב כי תשלום הפיצויים בגין אי עמידה 
בלוח הזמנים כמפורט לעיל הינו ללא חובת הוכחת נזק והוא בנוסף לכל סעד המגיע 

 .למזמין לפי כל דין ו/או נוהג או הסכם זה

ל לא יפטור את הקבלן ממילוי חובתו להשלים את העבודות תשלום פיצוי כמתואר לעי 
או מהתחייבות כלשהי שלו בהסכם זה ולא ישלול מהחברה כל תרופה או זכות המוקנות 

 לו על פי דין או על פי הסכם זה.

 העסקת עובדים 

הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי  .19.5
 המכרז ו/או החוזה.

, או אזרחות ישראליתהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי  .19.6
עובדים זרים בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו 
בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רישיון על 

יים שהינם בעלי הרישיון, ההיתר פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצוע
 או הרישום.

, ויוודא כי הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה .19.7
 מתקיימים באתר תנאי עבודה נאותים.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים  .19.8
-אומי [נוסח משולב], תשכ"טלהעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הל

1968. 
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הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  .19.9
הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות 

 העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.

רה, פנקסי כוח אדם, הקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון החב .19.10
שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן  -בהם ירשמו 

מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן 
להמציא למזמין, לפי דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את 

 עותיהם, סוגיהם והעסקתם.חלוקת העובדים לפי מקצו

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין  .19.11
בין החברה לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. על אף האמור לעיל, 
אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין 

קבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את החברה לבין ה
 החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך.

חל איסור על הקבלן להעסקת  15.07.2010מיום  2003על פי החלטת ממשלה מספר  .19.12
עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, 

ם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן. ובין א
 הפרת סעיף קטן זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

 השגחה מטעם הקבלן .20

 על והנדסי מקצועי לניהול אדם כוח החוזה תקופת אורך לכל להעסיק מתחייב הקבלן .20.1
הולי יהיה ברמה מקצועית כוח האדם הני. )"כוח אדם ניהולי"ביצוע העבודות (להלן: 

גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא 
 חוזה זה. היקף כוח האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל דין וחוק.

הקבלן מתחייב, כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העבודות  .20.2
 על קיום הוראות חוזה זה.באופן צמוד ויפקח 

מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכתב, של החברה.  .20.3
החברה יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק 
את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה 

ה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה בתוך שבועיים ממועדת נתינת
 זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי החברה למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו  .20.4
 כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

הולי או של מי מחבריו, כדי מובהר בזאת, כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הני .20.5
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, 
או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של 

 העבודה בהתאם לחוזה זה.

 הרחקת עובדים מאתר העבודות .21

הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם הקבלן ימלא כל דרישה מטעם החברה בדבר   .21.1
ח האדם הניהולי, לרבות קבלו והמועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכ

משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי 
מהם, אם לדעת החברה התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא 

 -רשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור תפקידו, או שהוא מבצע ב
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע 

 העבודה.
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 מעביד -העדר יחסי עובד .22

קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות -יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין .22.1
לבין הקבלן ואו מי  החברהמעביד בין הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד 

מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות 
בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא 
מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו 

 עבודה. בקשר ל

לקבלן  חברהכי בין ה ,היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת .22.2
כי התמורה  ,מעביד אזי מוסכם ומוצהר-ו/או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עובד

שתשולם כוללת את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן 
אן תחויב  החברהיב לשפות ולפצות את ועובדיו בגין ביצוע העבודה, והקבלן מתחי

בהליך כלשהו, משפטי או מנהלי, לשלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו/או למי 
 מטעמו.

 

 זכויות מקרקעין וזכויות אחרות .23

, הם, על כל חלקיבאתר/יםמובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא  .23.1
ר בזאת הקבלן, כי ידוע לו , תהיינה למזמין בלבד ולפיכך מצהיםוציוד הםמתקני
, הועמדו לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וכי אין /י העבודותשאתר

לו ולא תהיה לו בכל תקופת החוזה כל זכות קניינית ו/או זכות אחרת במקרקעי 
 בתחנות השאיבה.האתר ו/או 

, להורות החברה תהיה רשאית בכל עת, ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן .23.2
ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה  /יםלקבלן לפנות את מקרקעי אתר

 ו/או טענה בקשר לכך.

 בוטל. .23.3

כמו כן, הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאה  .23.4
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או 

דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או  זכויות
 בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.

 

 אחריות  .24
חברת הביוב והמים מגידו החברה לעניין סעיפי האחריות והביטוח בחוזה זה משמעותה "מי 

ו/או תאגידים עירוניים  מגידוו/או המועצה האזורית  מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ"
 ו/או חברות עירוניות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 כללי .24.1
בין לנזק לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, עפ"י דין " יהא אחראי הקבלן"

ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה  מזמין"ולכל נזק אחר שייגרם ל"ממון 
מביצוע עבודתו  ", הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין,הקבלן" ממעשה או מחדל מצד

ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם  תקופת החוזהבין במהלך  עפ"י חוזה זה,
 נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 אחריות לעבודה .24.2

הא הקבלן מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, י .24.2.1
אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו 
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עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה 
מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משטפונות, 

, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו
ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהיה העבודה במצב 
תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן 
להוראות החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי 
הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי 

 .ת תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדקביצוע עבודו

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן  .24.2.2
ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או 
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר 

אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות את החברה ו/או את עובדיה ו/או כל 
 לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג   .24.2.3
ותאור הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את החברה 
ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או 

 נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית  .24.2.4
החברה לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור 
נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ו/או עבור נזקים שהחברה החליטה 

נם ניתנים לתיקון, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאי
בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי 

  ניתנות לערעור.

 אחריות לגוף או לרכוש .24.3

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין  .24.3.1
גוד, לרבות וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או א

החברה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל 
מבנה המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל 
צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה 

יו ו/או שלוחיו ו/או קבלני מביצוע העבודה על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובד
משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה 
ובין בתקופת הבדק. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או 

ו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטל
כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה 
שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי 
כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע 

 דק.העבודות ולרבות בתקופת הב

החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא  .24.3.2
לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר 

 ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

הקבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם, בגין נזק או  .24.3.3
ו/או על פי כל דין לרבות בגין  25.3.1קטן בדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף או

ההוצאות המשפטיות השונות. כאמור, החברה תהיה רשאית לעכב תשלומים 
לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו 

סופי ומוחלט  בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן
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לשביעות רצון החברה, בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על 
 דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

הקבלן ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה  .24.3.4
מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש 

ומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של בח
 רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

על אף האמור בסעיף לעיל, הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים המפורטים להלן  .24.3.5
ואין הוא חייב לשפות את החברה בגינם: נזק הנובע ממסירת אתר העבודה 

ללא זכות, או בשל כך שאין לחברה זכות לבצע את לקבלן לצורך ביצוע העבודה 
 העבודה או כל חלק ממנה בהתאם לחוזה.

 

 אחריות מקצועית .24.4

הקבלן יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה  .24.4.1
מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או 

 ו מטיב לקוי.משימוש בחומרים או באביזרים לקויים א

אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית  .24.4.2
שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה 
אמור להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי 

 מעובדיו ו/או שליחיו.

 אחריות לנזק סביבתי .24.5

ייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה הקבלן מתח .24.5.1
באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות 
השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי 

 כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.

ן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, כ .24.5.2
עול, החשמל, הטלפון ו/או לכל ישביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, הת

תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן: "תשתיות"), תוך כדי ביצוע העבודות, 
מחדל מצידו של בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או 

הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, 
באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות 
המוסמכת על התשתית שניזוקה. אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר 

פיקוח תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר, מתחייב הקבלן להעביר את התשתית ב
נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות, 
מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה  הדרושים, בהתאם להוראות 

 הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.

 אחריות לעובדים ולשלוחים .24.6

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו  .24.6.1
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על  ו/או

פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או 
נזק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת 

יות הבדק, ובתקופת ההפעלה והתחזוקה והוא פוטר בזאת את החברה מאחר
כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, 
חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של 
הקבלן והן של קבלני המשנה. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן 

אונה, בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או ת
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כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 
 החברה.

קיום  -הקבלן ישפה את החברה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי  .24.6.2
נדרשה החברה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל  שלעיל.התחייבותו 

הקבלן בגובה  של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ישפה אותה
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, כאמור, עד 
אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. בכפוף 

מסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו ילכך שת
 אפשרות להתגונן מפניה.

 

 ביטוח .25

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב -אחריותו של הקבלן עלבלי לגרוע ממ .25.1
לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה  לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הואהקבלן 

זה (להלן : "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו 
ו/או כל זמן ביצוען של העבודות  ו/או עבורו (המוקדם משני המועדים הנ"ל) ולמשך

כל תקופה אחרת כמפורט לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר כמפורט 
, בהתאם לתנאים המפורטים להלן את הביטוחיםלהלן, לכל הפחות  26.4בסעיף 

א'   1לנספח זה (להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן  בחוזההמפורטים 
חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן")  הוומההלמסמכי המכרז 

"ביטוחי  -שכולם יחד יקראו להלן( בישראללפעול מורשית כדין האצל חברת ביטוח 
. הקבלן מתחייב להמציא לחברה את אישורי עריכת הביטוח כאשר אלה )הקבלן"

 :חתומים על ידי מבטחיו

 ביטוח עבודות קבלניות  הכולל:  .25.2

המבטח במלוא ערכן את כל עבודות  הסיכונים עבודות קבלניותיטוח כל ב .25.2.1
קבלן ההקבלן המשמש את ו/או באחריות והציוד ו/או כל רכוש אחר בבעלות 

 בביצוען של עבודות בקשר עם חוזה זה. 

ל פי ע, המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן יטוח אחריות כלפי צד שלישיב .25.2.2
 ר עם חוזה זה.כל דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקש

על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או  הקבלן חבות בגין יטוח חבות מעבידיםב .25.2.3
 העובדים כל כלפי, 1980עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים
 .הםועובדי משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם

 ובנוסף: .25.2.4

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל  יטוח אחריות מקצועיתב .25.2.4.1
בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל היפר חובה  תביעה ו/או דרישה

שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או  חקוקה
 העבודות בגיןאו מחדל רשלני ו/להיגרם עקב מעשה  יםהעלול נזק

 . חוזה זה עם בקשר

 12מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  .25.2.4.2
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת ה  .25.2.4.3
 חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודה.
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פי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן  מוצרהיטוח חבות ב .25.2.4.4
פגיעה גופנית ו/או נזק אשר  בגין כל ,1980 "םפגומים, התש מוצריםל

ו/או סופק  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכנגרמו עקב מוצר 
 וו/או מי מטעמ הקבלןו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי 

וזאת  במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה (להלן: "המוצר")
החברה ו/או מנהליה ו/או  כלפי קבלןחבות הביטוח מבלי לגרוע מ

 . עובדיה

 12תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח  .25.2.4.5
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת לה הקבלן מתחייב  .25.2.4.6
 ביצוע העבודה.  חובה שבדין כלפיו בגין

 

 יטוח כלי רכב וציוד הנדסי:ב  .25.3

  /אוייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו וקבלן מתחה .25.3.1
השגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין ב
ו/או ביטוח  גין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ב

קב השימוש בכלי עאחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 
כב, בגבול האחריות המקובל בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ר

 .הביטוח

היתר  מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין כ .25.3.2
ביטוח אחריות הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני הנדסי 

 ובמצטבר לתובע,למקרה ש"ח  600,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים 

 קבלניות. או עקיפים בקשר לביצוע עבודות 

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ל .25.3.3
 מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את  נוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטחב .25.4
 למקום מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר להעבודה 
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלהקבלן אחראי 

קבלנים בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי יכסו  י הקבלןטוחבי .25.5
שפות את ל ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלןמשנה  וקבלני

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ( למעט 
מו (להלן: אחריותו המקצועית ) בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטע

") ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן יחידי המבוטח"
 ).'א 1נספח (

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  .25.6
י אחריות ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה, 

בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ר על הקבלן להחזיק מקצועית וחבות המוצ
 .דיןהההתיישנות על פי 

לעיל, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב)  26סעיף ביטוחי הקבלן הנערכים על פי  .25.7
ו/או עובדיה ו/או  ו/או נושאי משרה בה של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה

אמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף , ובלבד שהמנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  
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על פי העניין לסעיף  כפופה פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן .25.8
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

כאמור די הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות פוליסות האחריות הנערכות על י .25.9
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  את החברה כלול ל והורחב

למעשי על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת מטעמה כמבוטחים נוספים 
נספח  הכול כמפורט באישור הביטוח –ו/או קבלני משנה מטעמו  ו/או מחדלי הקבלן

 .'א 1

שבו החברה כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .25.10
הנמצא בשליטתו הישירה ופועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן 

למען הסר כל ספק  הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.של והבלעדית 
י קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן מוסכם ומוצהר כי רכוש בעל

 במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.

 כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב .25.11
בנוסח המצורף כשהוא  )'א 1(נספח את אישור ביטוחי הקבלן  חברההקבלן ימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת  .ובלתי מסויג חברת הביטוח (נוסח מקורי) על ידיכדין חתום 
 אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה.

, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .25.12
חוזה זה,  מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשואמ

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או צהרה לפטור מאחריות המכתב 
צורף לחוזה זה מהצהרה",  -מאחריות בהתאם לנוסח "פטור מפקח העבודות מטעמה

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. 'ב 1כנספח ומסומן 

, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .25.13
מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מ

נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  ,'ג 1כנספח ומסומן 

במקרה בו מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ו .25.14
העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, 
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט 
בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן 

 ).'א 1נספח (

, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת .25.15
בגין העבודות נשוא  מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות 
ודות ו/או לפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העב

מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב 
 העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הקבלן הנערכות  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .25.16
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או  ולעשות כללעיל  26בסעיף פורט כמ

כדי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על ידי 
לתביעה של  ולממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות

ככל , ו/או מפקח העבודות מטעמה החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
 .םעל פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על יד שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן,

בגין מי בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח מ .25.17
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לעיל  26לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 
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בטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא לחברת ה
דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת 

 הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

השבת המצב נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה לב .25.18
לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלקדמותו מייד לאחר קרות 

מתחייבת  והחברהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת 
עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. לה

ות מעבר לסכום האמור שיועבר למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצא
חייבת  תהאלא  החברהוכי  (לרבות ההשתתפות העצמית)  על ידי חברת הבטוח

 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור

נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב .25.19
, לחברהקי רכוש, ישולמו פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזעל פי פרק א' ב

פוליסת הביטוח תכלול מוסכם בזה כי ה אחרת בכתב למבטח. תאלא אם היא הור
הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח 

, או מטעם החברה המפקחמנהל העבודה ו/או כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 
להורות  החברה  תהעבודה שניזוקה , מתחייבתשלום עבור  מהחברהשטרם קיבל 

לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב למבטח 
 .קימום האבדן או הנזק

המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .25.20
עם  לשתף פעולהחייב . הקבלן מתלחברהיודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 30בסעיף 

בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, החברה ו/או מי מטעמם  ו/אוהמבטח 
 ה.לנהל המשא ומתן בעצמהחברה ו/או מי מטעמה ת יווזאת מבלי לגרוע מזכו

בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מ .25.21
שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים 

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או  חברהו/או ה

החברה פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .25.22
, יהא הקבלן ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח אחראי לנזקים שיגרמו 
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות  העבודות מטעמה,

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםאו אחרות, כלפי

בדבר  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ .25.23
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי עלות 

 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אאשר יבדוק 

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה  .25.24
באופן מלא בגין  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

מי תנאי מתנאי ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת כל נזק אשר 
מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני ו/או  הקבלןהפוליסות על ידי מ

 משנה מטעמו.

 -לכל בטוח אשר נערך על מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .25.25
ל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כידי 

לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59החברה, לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף 
 יו.כלפי מבטחהחברה וכלפי  "ביטוח כפל"טענה של ולרבות כל  1981 –

) יכללו תנאי 'א 1נספח ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ( .25.26
את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או המבטח מפורש על פיו

, אלא אם כן ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "תקופת הביטוח")במשך תקופת 
יום מראש  )60שישים (תישלח לחברה ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, 
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  לשינוי לרעהמצום ו/או לצלביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  על כוונתו לעשות זאת.
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות שכאלו לגבי 

 משליחתהימים  )60שישים (הודעה כאמור ובטרם חלוף  נשלחהאם לא  מטעמה
 .ההודעה

כי מי מביטוחי הקבלן עומד  לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .25.27
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו  26בסעיף כאמור להיות מצומצם או מבוטל, 

יום לפני מועד צמצום  30הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, 
 או ביטול הביטוח כאמור.

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  .25.28
בגין נזק שהוא זכאי  עבודות מטעמהמנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח ה

לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 
 1נספח לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ( 1בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

 בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או או הפרת תנאי מתנאי הפוליס), ו/'א
ה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או בחוזה ז

שהאמור לעיל בדבר פטור  מפקח העבודות מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. ובלבד
 .אדם שגרם לנזק בזדון מאחריות, לא יחול לטובת

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת  .25.29
ה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל בחוז

ו/או מפקח העבודות מטעמה. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה 
מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי 

 מטעמו.

לן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקב .25.30
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר 
התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל 

 דין. 

הקבלן לחזור ) ימים ממועד תום ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה( 7 -לא יאוחר מ .25.31
בגין הארכת תוקפם , לעיל 26בסעיף כאמור ישור עריכת הביטוח ולהפקיד את א

במועדים לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 הינו מחויב לערוך ביטוח על פי החוזה.הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

(נוסח מקורי)  חתום כדין "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .25.32
ים ובהעדר קיום אישור ומקד תנאי מתלהוהצהרות חתומות על ידי הקבלן מהווים 

תחילת ו/או למנוע מן הקבלן ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה זכאית 
וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע המשך 

 .החוזה או הדין

) ו/או 'א 1נספח אין בהמצאת אישור ביטוח העבודות ( מוסכם בזה במפורש כי .25.33
בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן 
למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או 

 כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.

 במועד כאמורוהצהרות הקבלן ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח מען הסר ל .25.34
פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות -תפגע בהתחייבויות הקבלן על לאלעיל 

האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל 
רכוש ו/או הכנסת ממנו ביצוע עבודות ו/או  ומנעיהתחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת  לאתר ציוד
הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות 

 הקבלן בהתאם לחוזה זה.
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באישור  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .25.35
השווי , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא )'א 1נספח ( הקבלןעריכת ביטוחי 

  .חוזה זה נשוא יםהמבוטח הרכוש הציוד והחומרים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן  .25.36
האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת 

ל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות ו/או על הקבלן, וע
תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 
ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

 ינימאליים כאמור.מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המ

שיומצאו הבטוח  ילבדוק את אישור(אך לא חייבים)  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  .25.37
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת  על ידי הקבלן כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח לחוזה זה להתאימם להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי מי מטעמה ו/או חברה ה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת שלה .25.38
ו/או  כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םהבטוח וזכות

כל חובה וכל אחריות  החברה ו/או על מי מטעמה, אינה מטילה על פוליסות הקבלן
של  כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםלביטוחים  בכל הקשורשהיא 

 שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותואין בה כדי לגרוע מכל  לןביטוחי הקב
 .ונשוא כל דין

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  .25.39
הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

ה, אישורים על תשלומי הפרמי כתב,החברה בלבקשת  ,להמציאאת תוקף הביטוחים ו
לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות 

 נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה. 

למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח  .25.40
סכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, ב

 בביטוחי הקבלן.

כי הפרת בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .25.41
לא תפגע  מנהליו ו/או עובדיובפוליסת הביטוח על ידי הקבלן ו/או בתום לב תנאים 

ות מטעמה החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודבזכויות 
 על פי ביטוחים אלו.

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .25.42
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי אך לא חייבת, תהא החברה רשאית, בחלקם או במלואם

תחתיו ולשלם את  בחלקם או במלואםחוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים 
שבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות דמי הביטוח על ח

בתשלומו כאמור  האו התחייב מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14כן 
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה  הראשונה. העל פי דרישתלחברה יוחזר מיד 

 .ל דרך אחרתעל פי סעיף זה, החברה תהא רשאית תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכ

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה בנו .25.43
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח 

הנ"ל, ובעיקר  בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
שליחיו שיועסקו בביצוע ול באופן שכל עובדיו אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעי

משך כל תקופת ביצוע בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ונשוא חוזה זה, העבודות 
 החוקים הנ"ל. שעל פיהעבודות זכאים לכל הזכויות 

למלא אחר  הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .25.44
ת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים פקודוהוראות  דרישות כל

אך  הנ"ל, ובעיקר, יםוכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק(הפלת"ד) 
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 עבודותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה
 ובמשך כלזה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת  א חוזהנשו

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת 
 אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

לקיים את כל הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .25.45
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או 

 .כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .25.46
ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי 

אימים מאת הרשויות או הגופים לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מת
 .המתאימים

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח  .25.47
העבודות מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או 
לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד 

 .נזקי טבע

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו  .25.48
 לאתר ביצוע העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או  .25.49
לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 

העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע  במקרקעין בהם מתבצעות
העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת 

 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר  .25.50
זקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה אחריותו הבלעדית של הקבלן לנ

 ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה  .25.51
זכאי על פי תנאי סעיף זה  הינוכל סכום לו ו/או לעכב לקזז כי החברה תהא רשאית 
 הקבלן.דת לזכות מוהע(סעיף ביטוח) מהתמורה 

פגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או מבלי ל .25.52
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות .26

ב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו יהקבלן מתחי
יידרש ע"י המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או ש

לשלמות הגידור וכל שאר  על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי
 .אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו

 

 פינוי פסולת והחזרת המצב לקדמותו .27

 לאתר שהוא חומר וכל יםמשקע, תשטיפים ,, חומרים נלוויםפסולתמאתר העבודה  נההקבלן יפ .27.1
מחיר. אישורים  תפידרש וזאת בהתאם להוראות המפקח וזאת ללא כל תוסשי מאושר שפיכה
 מהתנאים חלק ויהוו החודשי לחשבון,יצורפו  מורשה באתר הפסולת שפיכת על המעידיםבכתב 

 .החשבון בהגשת
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 ציוד/או  ו ומריםח לפנות, לזמן מזמן, לקבלן להורות, עבודה כדי תוך, רשאי יהיה המפקח .27.2
 אין המפקח שלדעת מקרה בכל, מההוראה שתיקבע זמן תקופת בתוך, העבודה ממקום כלשהו

 ציוד/או ו חומרים הבאת על לקבלן להורות יכול המפקח.  לתפקידם מתאימים החומרים
 .המפקח שיקבע זמן פרק בתוך, שסולק הציוד במקום מתאים

חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה שבוצעה בציוד  המפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ואו  .27.3
ואו באופן בלתי מקצועי או בניגוד לחוזה, באם לא יבצע הקבלן את האמור בתוך פרק הזמן 

 %15שייקבע לו, יהיה רשאי התאגיד לבצע העבודה בעצמה ו/או  ע"י אחר והוצאות העבודה +
 הוצאות משרדיות ינוכו ו/או ייגבו מהקבלן.  

וע העבודות או כל שלב בהן ינקה הקבלן את אתר העבודה, יסלק ממנו עודפי תום ביצ עם .27.4
 "עבודות הפינוי") בהתאם להוראות המפרט הטכני. –חומרים ופסולת (להלן 

בזאת, כי עבודות הפינוי וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על ידי הקבלן ותהיינה על  מובהר .27.5
 חשבונו, כולל תשלום היטל ההטמנה. 

 להגנת המשרד להנחיות בהתאם לפנותה עליו אסבסט פסולת לפנות הקבלן נדרשו במידה .27.6
 אישורו את ולקבל למפקח לכך מסמכים להציג הקבלן על. כך לצורך מורשה קבלן"י ע הסביבה

 .האסבסט פינוי קבלן העסקת לצורך מראש

 /אוו הפינוי עבודות את לבצע רשאית החברה תהא, לעיל וראותהה את הקבלן מילא לא .27.7
 לרבות, הפינוי עלות סכומי מלוא את ולנכות מטעמה אחרים באמצעות או בעצמה ההטמנה

 או דין כל"י עפ החברה מן לקבלן המגיעים מסכומים, 15% של בשיעור לעידוד תקורה תוספת
 .ישירות אלה תשלומים ממנו לגבות/או ו הסכם

 הקום ביצוע העבודלהשבת המצב במ קבלןדאג הי בה שלב כל או ההעבוד ביצועעם גמר   .27.8
 במפרט הטכני.  כמפורטדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לק

 

 גישת המפקח למקום העבודה .28

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודה  .28.1
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים 

 רים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.חומ

ולסייע להם בכל  הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו .28.2
הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, 

 ח מורשה על ידו.ועם כל בא כו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או 
 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .29

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת 
רישיונות  ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור שתשלומם 

 כנגד קבלה ו/או חשבונית. החברה, יוחזרו ע"י החברהחל על פי דין על 

 

 מציאת עתיקות  .30

 לזמן, וכןן מזמ עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף .30.1
חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה, נכסי 

יעת הפגיעה הם או הזזתם שלא המדינה  הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למנ
 לצורך ע"י כל  אדם שהוא.
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מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב  .30.2
  הקבלן לקיים  את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

בד, שתידרש על ידי רשות העתיקות תחול על הקבלן בלמובהר בזאת כי כל תשלום ו/או הוצאה  .30.3
חפירות הצלה שאם יידרשו ימומנו על ידי החברה. במידה ורשות העתיקות תדרוש פיקוח למעט 

 צמוד או אחר במהלך ביצוע העבודות הקבלן ישא בעלויות אלו.

 פטנטיםזכויות  .31

הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצ"ב שינבעו מפגיעה 
סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או בחומרים בזכויות פטנטים, מדגמים, 

 או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

 

 תשלום זכויות הנאה .32

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון לצרכי 
כל זכות דומה, יהא הקבלן אחראי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או 

 לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 ביצוע על ידי החברה .33

כל העבודה ו/או התחייבות ו/או הוראה מאת החברה, לרבות נשיאת ההוצאות  .33.1
שאית הנובעות מכך, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה, ר

 החברה לבצע בעצמה או באמצעות אחרים.

יום  15החברה לא תחל בביצוע העבודות כאמור לעיל, אלא לאחר שנתן התראה של  .33.2
 לקבלן על כוונתו לעשות כן, והקבלן נמנע מלתקן את המעוות.

במקרים כאמור, תהיה החברה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה  .33.3
שייחשבו  17%ההתחייבויות שהיה עליו לבצע, בתוספת  בביצוע אותן העבודות ו/או

 כהוצאות כלליות, מימון ותקורה.

סכום ההוצאות שהחברה נשא בהם ובקשר לביצוע העבודות כאמור לעיל, יחשב כחוב  .33.4
לקזז סכום זה  תרשאיתהיה שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה, והחברה 

 מכל סכום שיגיע לקבלן.

בודות ע"י החברה במקום הקבלן (מקום הוא נמנע מלבצען) בכדי אין בביצוע הע .33.5
להטיל על החברה מחויבות ו/או אחריות כלשהי ו/או לגרוע ממחויבותו ו/או אחריותו 

 של הקבלן לביצוע מושלם של כל העבודות על פי חוזה זה.

 

 רשימת תביעות .34

ים נוספים הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומ .34.1
שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש 

 החולף.

תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה  .34.2
לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את 

 התביעה.

ימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא לא הגיש הקבלן רש .34.3
הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את 

 הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.
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 מדידות כמויות .35

אין הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ו .35.1
 לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י המפקח  .35.2
על סמך חישובי כמויות מפורטים, שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י ווהקבלן בהתאם 

ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה  המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תרשמנה
 ע"י המפקח והקבלן.

לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על  .35.3
כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או 

ידות לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המד
הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא 

 ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח  .35.4
נכונות או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו  את המדידות כמדידותיהם ה

של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא 
מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על  כך הודעה למפקח לפני המועד 
שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר, שיקבע 

 ).3כאמור בסעיף קטן (

 7 לא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוךנכח הקבלן או ממ .35.5
ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה 
מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין  המפקח, 

 יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.

או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות  הייתה העבודה כולה .35.6
 בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.

המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך שיועסק לכל משך ביצוע העבודה ע"י הקבלן ועל  .35.7
 חשבונו.

 

 שינויים   .36

לנכון  לעדי, על כל שינוי שימצאהמפקח רשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דעתו הב .36.1
בעבודה, כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות, צמצום 

גה, ובאיכות העבודה, ס העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי
 ") הכל כפי שימצא לנכון.השינויים(להלן:" ממדיהגודלה, 

תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן  1סעיף קטן  הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי .36.2
בכתב.   הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן  "פקודת 

 שינויים".

פקודת  כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי .36.3
 שינויים כדלקמן : 

עור ההנחה מחירי היחידה בהתאם לשילפי  - פריט הנמצא בכתב הכמויות .36.3.1
  שנקבע במכרז.

לפי מחירי היחידה הנקובים  – פריט שאינו נמצא בכתב הכמויות של המכרז .36.3.2
 במחירון "דקל" ובהפחתת שיעור ההנחה שנקבע במכרז.
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    .36.3 לפי סעיף קטןשנקבע  שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי  .36.4

לא יהיו לקבלן  י לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור,מובהר ומוסכם בזה כ .36.5
 כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים.

שהשינוי  קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה .36.6
האפשרי על כוונתו לבקש  בהקדםמחייב את העלאת שכר החוזה  יודיע למפקח בכתב 

(חמישה עשר) ימים מיום מתן פקודת השינויים   15עברו  זה כאמור.העלאת שכר החו
בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא  מבלי שהקבלן פנה למפקח

 החוזה.  לישפיע ע

לפי  למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו .36.7
 30השינויים תוך  המפקח יקבע את ערך  . סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי

 יום  מיום מתן פקודת שינויים.

העבודה  מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת .36.8
ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. שינוי מועד  השלמת העבודה יהיה 

 בלבד. בהסכם זה  הקבועלפי 

לא קיים  נה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלןמובהר ומוסכם כי אם נית .36.9
הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין  במתן פקודת 

 השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין.
 

 שעות וימי מנוחה .37

ם ובשעות שאינם ימי מנוחה תבוצע על ידו בימיהשוטפת הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה  .37.1
, ובלבד שהמשך העבודה בימי  1948-כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון 
 .הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח

הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש בלתי  .37.2
לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות  1979-התשל"ט ,סביר מציוד בניה)

-התש"ח ,למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט 06:00 -ל  19:00
המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה , זולת אם הפעלת 1948

לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור 
על קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה אחראי יחולו גם  הוראות סעיף זה המפקח.
 לקיומן.

 

 ביטול החוזה .38

ו הפר הקבלן הפרה יסודית של אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי בכל מקרה ב .38.1
החוזה, תהא החברה רשאית לבטל את החוזה, וזאת במידה והקבלן לא תיקן את 

יום מיום קבלת התראה בכתב מאת החברה על ביצוע ההפרה.  15ההפרה בתוך 
ול החברה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדית מהי הפרה יסודית המזכה אותו בביט

 החוזה.

יום כאמור לעיל, תבטל החברה את החוזה  15לא תיקן הקבלן את ההפרה בתוך  .38.2
 לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן: "הודעת הביטול").ותינתן 

עם קבלת הודעת הביטול, יפנה הקבלן באופן מיידי ולא יאוחר מהמועד שייקבע על  .38.3
י החברה. מובהר וימסור את החזקה במצב תקין לידהעבודה ידי החברה את אתר 

בזאת כי כל תביעה ו/או טענה שתהיה לקבלן כלפי החברה, לא תהווה עילה לעיכוב 
סילוק ידו ומסירת החזקה למזמין לאחר קבלת הודעת הביטול. הקבלן מצהיר 

47

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



 
 

                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

כבון באמצעי לחץ לקבלת כספים יבחתימתו על הסכם זה כי הוא מוותר על זכות ע
 החוזה.מהחברה לאחר הודעת החברה על ביטול 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל אחד מהמקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית  .38.4
 של ההסכם ויקנו למזמין את הזכות לבטל את החוזה באופן מיידי:

כשלקבלן מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, או כשהקבלן עשה סידור עם  .38.4.1
חלטה על נושיו או לטובתם, או כשנגד הקבלן הוצא צו פירוק או כשקיבל ה

 פירוק מרצון (פרט לפירוק  ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).

כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או כשהקבלן מעסיק  .38.4.2
 קבלן משנה לביצוע הפרויקט ללא הסכמת החברה.

 של החברה שהקבלן הסתלק מביצוע החוזה. הכשהוכח להנחת דעת .38.4.3

 ה כי הקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.של החברה כשהוכח להנחת דעת .38.4.4

מובהר בזאת, כי בכל מקרה של ביטול החוזה עקב הפרה יסודית של התחייבויות  .38.5
הקבלן, כאמור לעיל, לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר 
לחוזה, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות בגין 

 ו על ידו בהקמת המכון ו/או אבדן רווחים ו/או הכנסות עתידיות.השקעות שבוצע

תהא החברה רשאית להשלים את  העבודות, ובמקרה של ביטול החוזה בטרם הושלמ .38.6
באמצעות אחר, ולתבוע מהקבלן את הוצאות השלמת העבודה כפי שיהיו  העבודות

ידי חילוט  כהוצאות כלליות, מימון ותקורה, וזאת בין אם על 17%בפועל בצירוף 
הערבות הבנקאית ובין אם בכל דרך אחרת. הקבלן מתחייב לסייע למזמין להשלים 

 , בכל דרך שתקבע על ידי החברה.העבודותאת 

את תבטל מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר בזאת כי במקרה שהחברה  .38.7
 יהיה החוזה בהתאם לזכותו כאמור בסעיף זה, וסכום העבודות שבוצעו לפי החוזה

 נמוך מאפס, לא יידרש הקבלן לשלם למזמין סכום כלשהו.

מן האמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה בהודעה  לגרועמבלי  .38.8
ימים, וזאת מטעמים סבירים בלבד. זאת ועוד, החברה תהא  30מראש וכתב בת 

 רשאית לבטל הסכם זה אף אם טרם הוחל ביצוע העבודות, וזאת מטעמים של העדר
 תקציב.

 קיזוז .39

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי החוזה, כל חוב, בין   .39.1
שקצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר 

של החברה לגבות את החוב האמור  הבזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות
 בכל דרך אחרת.

 

 טסמכות השיפו .40

בצפון מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט   .40.1
תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין  המדינה 

 הצדדים בקשר לחוזה זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט  .40.2
 לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.המוסמך לא תהווה עילה 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .41
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הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה  .41.1
אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו  -מסוים או בכלל 

 מקרה או בכלל.

ה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא הסכמה מצד החברה לסטיי .41.2
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמו,  .41.3
לא יפגעו בזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום 

 החוזה.מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי 
 

 מהאתרסילוק יד הקבלן  .42

ולתפוס את החזקה בו , האתר, העבודההמזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום 
בכל אחד  -בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  - העבודותלהשלים את 

 מהמקרים המנויים להלן:

ודה או שהפסיק במועד שנקבע בצו התחלת עב העבודותכשהקבלן לא התחיל בביצוע  .42.1
או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  -יום  14את ביצועו, ולא ציית תוך 
להתחיל או להמשיך בביצוע  מהמפקחלהוראה בכתב  -שנקבעה  במפורש בחוזה 

 בכל דרך אחרת; העבודהשהסתלק מביצוע  המבנה, או

ו במועד סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מידי כדי להבטיח את השלמת כשהמפקח  .42.2
יום או  14הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 

להוראה בכתב  -במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 
לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת  מהמפקח
 וצר להשלמתו;במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או ק העבודות

בהתאם  העבודותהוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את  המפקחכשיש בידי  .42.3
למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה 

 תוצאות רצויות;

בלי הסכמת המזמין בכתב  -כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר  .42.4
 מראש;

קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  כשהקבלן העסיק .42.5
 לסלקו מביצוע המבנה;המפקח להוראת 

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור עם או  .42.6
פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא  -לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

 בלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;לשם יצירת גוף  מאוגד אחר, ו

הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  המפקחכשיש בידי  .42.7
נתן או  הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 
או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע 

 ;פקחהמטענותיו בפני 

כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי  .42.8
 לפגוע ביום התחייבויותיו לפי החוזה.

, רשאי מהחברה, באמצעות הודעה בכתב העבודותסולקה ידו של הקבלן ממקום   .42.9
 המזמין לנהוג  כדלהלן:

 םלהשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויי .42.9.1
 במקום המבנה, לצורך השלמת המבנה;
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העבודות  לסלק ממקום לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל,  .42.9.2
 הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה החומרים, את כל

 יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה 14זו, תוך 
 יה  אחראי לכל נזק או אבדןבעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יה

 שייגרמו להם.

 , יחולו הוראות שלהלן:העבודותתפס המזמין את החזקה במקום  .42.10

על חשבון הקבלן והוא ישא  כאמור לעיל יהיוהעבודות הוצאות השלמת   .42.10.1
 מהן; 17%בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 

ד המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למוע .42.10.2
ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים  סילוק ידו במידה

 של הקבלן במידה ומצויים  במקום המבנה;

הקבלן יגיש חשבון סופי ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו  .42.10.3
 בהתאם להוראות סעיף זה;

, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו העבודותנתפס מקום  .42.10.4
 שר לחוזה, אלא  בכפוף לאמור להלן בפסקה (ה);בק

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו  .42.10.5
), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים "אומדן שכר החוזה" :(להלן

, בשל העבודותוהתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום 
על יסוד חשבונות סופיים  קבעוובדקו שייהעבודות הוצאות השלמת 

שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפסקה (א), ובשל פיצויים 
שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים  על נזקים

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין  -אחרים 
וסילוק ידו של הקבלן ממנו,  העבודותהסכום הכולל כאמור; תפיסת מקום 

ביטול החוזה על ידי המזמין אלא  ), אין בהם בהכרח משום1לפי סעיף קטן (
הוראות סעיף זה באות  של החוזה. המזמין לקבלן על ביטולו אם הודיע

להוסיף על זכויות המזמין לפי חוזה זה ואין בהן כדי לגרוע מזכויות המזמין 
 פי דין והן על פי תנאי חוזה זה.לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על 

 שינוי החוזה .43

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.  .43.1

 הודעות  .44

כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות   .44.1
 שעות ממועד משלוחה. 72בכותרת להסכם זה, תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 

 

 יסודיתהפרה  .45

בבחינת  ןלהסכם זה הינ 3737, 36, 25, 24, 0, 18 , 16 ,15, 14, 4 הוראות סעיפים .45.1
 תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 
 ולראייה באו הצדדים על החתום

 
 
 

_____________________      _____________________ 
 הקבלן          החברה                  
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 'א1ספח נ
 

 אישור ביטוחי הקבלן
 

 __________תאריך :          

 לכבוד

חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה  מי מגידו
ו/או המועצה האזורית מגידו ו/או בע"מ  אזורית מגידו

רות עירוניות ו/או נבחריהם תאגידים עירוניים ו/או חב
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 )ו/או "המזמין"(להלן: "החברה"  
 , עפולה   9001ת.ד. 

 
חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"

סות פוליאת ה ) "הקבלן"(להלן:   _____________________ ח.פ.  _____________________

והתנאים אשר כוללות את הסעיפים אחריות מקצועית וחבות המוצר ביטוח עבודות קבלניות

 "). העבודותההסכם ההתקשרות (להלן: "נשוא  עבודותבמלואם והמתייחסת ל המפורטים להלן

 
 הקמת תחנת שאיבה לביוב עבור סילוק שפכי קיבוץ עין השופטמהות העבודות : 

  
 ט" הרלוונטיים למועד תחילת העבודות.הכיסוי לא יפחת מתנאי "בי

 
 פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית.

 
הקבלן,  ,כמפורט ברישא למסמך זהו/או המזמין   החברההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 

קבלני המשנה של הקבלן וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים 
 .מביצוע העבודות

למען הסר ספק תחילת תקופת הביטוח תהיה מרגע פריקת רכוש הקשור בפרוייקט ו/או כל עבודה 
 בשטח הפרוייקט.

 
 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________ : קבלניותביטוח עבודות  -פרק א'  .1
 
 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 
אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו טוח העבודות בביטוח כל הסיכונים אשר מבטח  כלבי 

עצמן בצלוא ערכן וכן אובדן ו/או נזק שייגרמו  באתר לעבודותבעקבות העבודות המבוצעות 
ולרבות נזקים שייגרמו  במשך תקופת הביטוח לרכוש המזמין ו/או הקבלן ומי מטעמם

הביטוח  . שורים בעבודות לרבות כאלה אשר סופקו על ידי המזמיןלמתקנים, ציוד וחומרים הק
הכיסוי יחול גם על יכלול כיסוי עבור נזקים שארעו ו/או נתגלו בתקופתהבדק ו/או התחזוקה .

 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןעבודות אשר תבוצענה על ידי 
 
 ש"ח.                   .          - שווי העבודות הקבלניות הינו 
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 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 
 
נזקי רעידת אדמה בדבר  של מקרה הביטוח הרחבה מפורשת הפוליסה כוללת .1

 וציוד קל, מבנים ארעיים בזדון, פרעות ושביתות, מתקנים , נזקשיטפון טבע,
נזק אובדן ו/או  ,₪ 500,000 משווי הפרוייקט אך לא פחות מ 10% בגבול של עד

 עקיףישיר ו/או נזק  לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו ו/או אחסונו,
בגבול  תכנון לקוי, נזק שנגרם משנגרם מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה

 בוטחו בגבולק זקרות נ עקב מיוחדותהוצאות  .ש"ח1,000,000אחריות של מ
בוטחו ודות זמניות הוצאות להחשת תיקון נזק ועב, ₪ 500,000 עד של אחריות

הוצאות לפינוי הריסות בוטחו בגבול  למקרה, ₪ 500,000של  אחריות בגבול
בגין  הוצאות ש"ח,500,000משווי הפרוייקט אך לא פחות מ  10%אחריות של 

 בוטחו בגבול ומומחים , יועציםאדריכלים מהנדסיםמדידה פיקוח והשגחה של 
, הוצאות למקרה ₪ 250,000 מ משווי הפרוייקט אך לא פחות 10% של אחריות

נזקים לרכוש שעליו שייגרמו למבוטח ו/או למזמין בעקבות דרישת רשויות, 
(לרבות רכוש שאינו מהווה חלק  מי מיחידיולמזמין ו/או השייך עובדים 

. נזקים ש"ח למקרה 1,000,000 לאחריות ש בגבולבוטח  מהפרויקט המבוטח)
ו/או לאחד מיחידיו ( לרבות רכוש אשר  השייך למזמין ו/או לרכוש סמוךלרכוש 

אינו מהווה חלק מהפרויקט המבוטח) בוטח בגבול אחריות שלא יפחת 
נזקים לרכוש  סמוך ו/או רכוש עליו עובדים השייך לקבלן ו/או , ש"ח1,000,000מ

סיכוני פריצה ש"ח,  1,000,000אחד מיחידי המבוטח בגבול אחריות שלא יפחת מ
ם  ו/או מי מטעמ המזמין ו/או הקבלןלרכוש אשר בבעלות וגניבה מאתר העבודות 

ו/או רכוש המזמין אשר קשור בפרוייקט בסכום ביטוח נזק 
 ראשון_______________ש"ח.

לכל נזק שיגרם לרכוש  (בהתאמה) הינו מוטב ראשוניהמזמין הננו מאשרים כי  .2
ו/או  ןאו באחריותו. הקבלו/ ושעליו עובדים ו/או לרכוש סמוך שהינו בבעלות

 באתר בעבודות .על ידו  המבוצעותמוטב ראשוני לרכושו ולעבודות  ינםההמזמין 
למען הסר ספק  מוותר המבטח על זכות השיבוב כלפי  מי מגידו ו/או מועצה  .3

איזורית מגידו, חבריה, תושביה ו/או עובדיהם, נושאי משרה בם, וכן לרבות 
 ו חברות עירוניות.תאגידיהם השונים  ו/או תאגידים עירוניים  ו/א

4.  
יום בגין שבר מכני  60לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של יכלל כיסוי  .4.1

 .וקילקולים חשמליים
 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .4.2
 

חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .4.3
 חודש נוספים 12תחזוקה " רגילה " של  תקופת

 
 
  צד שלישי: חבות כלפי  ביטוח –פרק ב'  .2
 מס' פוליסה: _____________________ 
 
 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

אשר מבטח  חבות על פי כל דין של הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או המזמין ו/או מי מטעמו. בגין 
 . שייגרמו לצד שלישי ולרבות נזקים שייגרמו למזמין העבודה  עקב העבודות המבוטחות.נזקים 

ש"ח לאירוע ולא פחות   10,000,000.-מסכום של  יפחתהוא לא  בפוליסה גבול האחריות 
 לתקופת הביטוח.  ₪  10,000,0000.-מסכום של  

בגבול של  ים ומתקנים תת קרקעייםפגיעה בצינורות, כבל ישיר עקבנזק הפוליסה כוללת הרחבות בגין 
נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד וכן  למקרה ₪ 1,000,000

 ש"ח. 1,000,000לסך 
הפוליסה כוללת  הרחבה/כיסוי בגין נזקים הנובעים מרעידה, הסרת תמיכה, החלשות משען בגבול 

 ש"ח.1,000,000אחריות שלא יפחת 
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ק ספק רכוש מי מגידו ו/או מועצה איזורית מגידו ו/או תושביו ו/או חבריו ייחשבו כרכוש צד למען הס
 שלישי לעניין פוליסה זו.

 .הפוליסה כוללת הרחבה לביטוח תביעות שיבוב שיוגשו מטעם המוסד לביטוח לאומי
  
י הקבלן ו/או הפוליסה מורחבת לכלול את אחריות המזמין ו/או הבאים מטעמו בקשר למעשי או מחדל 

קבלני משנה ו/או מי מטעמם בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל 
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל תנאיה, 

  הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת ובלתי תלויה במבוטחיה האחרים.
 

אחריותו  מהסיכונים הבאים: חבות הנובעתל בכל הקשורסה אינה כוללת כל החרגה או הגבלה הפולי
מנופים ו/או מעליות, פריקה  ,הרמה מכשיריהמקצועית של הקבלן ו/או מי מטעמו, אש, התפוצצות, 

(מים או קרקע), רעידת והחלשת משען של קרקע או מבנה, שביתות והשבתות,  סביבתיוטעינה, זיהום 
ות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק פרע

תביעות או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח,  המזמין שהקבלן לרכוש
ש"ח 600,000כלי רכב (למעט האחריות על פי חוק הפלת"ד) עד לסך שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, 

המועסק בביצוע העבודות  מציינת כי כל אדםפוליסה ה ל לסכום הביטוח המכוסה בביטוח רכב.מע
חייב לשלם דמי ביטוח  הקבלןהמזמין ו/או  ואשר בגינו אין  קבלןמזמין ו/או השאינו עובד ישיר של 

 .לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פוליסה זו
 ור על זכות התחלוף כלפי המזמין.הפוליסה תכלול סעיף ןית

 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 
 

יצוין במפורש בפוליסה כי החברה, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך  .2.2
 פוליסה זו כצד שלישי.

 
 

הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח  .2.4
 ש"ח. 500,000לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של  1לפוליסה וחריג ע"פ פרק א' 

 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3
 
 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

, קבלני המשנה בגין חבותו החוקית של הקבלן כלפי כל המועסקים ביטוח חבות מעבידים
ש"ח למקרה 20,000,000בגבול אחריות שאינו נמוך מבדיהם המועסקים בביצוע העבודות, ועו

 . ו/או לתובע ו/או לתקופת הביטוח
 

כל חריג בדבר קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, עבודות  הפוליסה אינה כוללת
כב (למעט האחריות לפי חוק הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, כלי ר

פרעות או מהומות אזרחיות, עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה , הפלת"ד)
היה המזמין ו/או מי מטעמו הכיסוי לפי פרק זה יורחב לכסות את  .,עבודה בחגים ומועדיםומנוחה

ו/או  מי מעובדי הקבל ויטען, לעניין קרות מקרה ביטוח, כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי
 . קבלני משנה מטעמו

הפוליסה מורחבת לכלול את אחריות המזמין ו/או הבאים מטעמו בקשר למעשי או מחדלי הקבלן ו/או  
קבלני משנה ו/או מי מטעמם בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל 

וכאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל תנאיה,  כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
  הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת ובלתי תלויה במבוטחיה האחרים.

 הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין. 
 

 
 מס' פוליסה: _____________________                  ביטוח אחריות מקצועית  .4
 

53

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



 
 

                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             

 ה: _________ תאריך סיום: _________תאריך תחיל     
 

או לקבלני משנה וגם או לפועלים ו/עובדיו וו/או קבלן לביטוח חבות הביטוח אחריות מקצועית 
ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח  4,000,000.-מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

טעות או השמטה שנעשו היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני,  שנתית, בגין 
 על ידי מי מיחידי המבוטח. 

 
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע  .4.1

אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה 
 ביטוח. 

 
ים מטעמו, במשותף עמו או הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועל .4.2

 עבורו.
ותו בגין אחרי ו/או המזמין ו/או הבאים מטעמם הביטוח מורחב לשפות את החברה .4.3

בכפוף לסעיף אחריות צולבת,  לפיו  הפועלים מטעמולמעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או 
יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

אילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל תנאיה, הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת וכ
 ובלתי תלויה במבוטחיה האחרים

של המזמין עם כל פעילות של הקבלן  הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו השילוחית 4.4
 על פי ההסכם, באם תקום כזו על פי דין.

 ה לקום לקבלן מול המזמין ו/או מי מטעמו.אין בהרחבה זו לגרוע מחבות אשר עלול  4.5
הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפט בגינןן יחוייב המבוטח בקשר למקרה ביטוח   4.6

 על פי פוליסה זו וכן הפוליסה מורחבת לכסות הגנה בהליכים פליליים.
אובדן או נזק תוצאתי ו/או נזק גוף,  הפוליסה לא תכלול כל הסתייגות לגבי  4.7

 , אבדן מסמכיםעקב מקרה ביטוח עיכוב בעבודות או במסירהש, שימו אובדן
ו/או אובדן  או נזק למסמכים ו/או אובדן או נזק לאמצעי אגירה ממוחשבים 

, חוסר תום לב ו/או כוונת זדון, אי יושר ו/או  מעילת עובדים וכן כל נתונים
 נזק למבנים  וליסודות. הגבלה של הכיסוי הביטוחי בקשר עם

 
 ר ממועד תחילת מתן השירותים. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוח.      4.8

 
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי  .4.9

תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים 
ועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח חודשים נוספים מהמ 6ותביעות למשך 

בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 
ובתנאי כי תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

 לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות/
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 ' פוליסה: _____________________מס .ביטוח  חבות המוצר. 5
 
 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף על פי כל דין  הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן
המוצרים והעבודות המסופקים ו/או המיוצרים ו/או כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב 

בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח  ,המטופלים על ידוהמותקנים ו/או 
 . ש"ח 4,000,000שלא  יפחת מסך 

ובכל מקרה  אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודהאינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1
, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת לא יאוחר ממועד אספקת המוצרים

 ההסכם.
 ומטעמ הבאיםו/או  המזמין הביטוח מורחב לשפות את , נכלל בשם המבוטח  יןהמזמ .5.2

הקבלן ו/או הפועלים מטעמו ו/או אלו שפעלו מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי 
במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכן בגין אחריותם לנזק שייגרם עקב המוצרים ו/או 

לפיו יחשב הביטוח כאילו  וף לסעיף אחריות צולבתהשירותים המסופקים ע"י הקבלן, בכפ
וכאילו הוצאו פוליסות אלה על שמו בלבד על כל  המבוטח ינערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד

 .תנאיהן והוראותיהן כשהן נפרדות ובלתי תלויות במבוטחיהן

 ווחי, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטהחברההביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.3
 בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

והסיבה אינה אי  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .5.4
מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים  תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

תנו, חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחבר 6ותביעות למשך 
וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, 

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה , ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח
 .אחרת המבטחת את אותה האחריות

 
 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6
 

יטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר הביטוח הנ"ל קודם לכל ב
 שיתוף ביטוחיכם.

 הפוליסה כוללת את המזמין  ו/או החברה בשם המבוטח.
מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסות לא יצומצמו או יבוטלו, במהלך תקופת הבדק ו/או התחזוקה ו/או 

 על פי כל דין. הקבלןהאחריות של 
כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  נומפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותכל סעיף ה

הוא "ביטוח  הפי הפוליס-הביטוח עללגבי המזמין,  המזמין ו/או מי מטעמו. למען הסר ספקכלפי 
מבלי שתהיה ו וטוחייבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב אותוראשוני", המזכה 

-תשמ"אהלחוק חוזה הביטוח,  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  ממבטחיוות תביעה לנו זכ
 .מבטחיו ו ו/או כלפי. למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי1981

יום מיום שנמסרה הודעה על כך בדואר  60אלא לאחר שחלפו  םלא יבוטל ולא יצומצ דלעיל הביטוח
 על הביטול או הצמצום כאמור. אצל המזמיןהביטוח  אחראירשום מהמבטחים ל

העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה  בתום לב המבוטח ימוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד
 על פי פוליסה זו. ו/או מי מטעמו המזמין לא יגרע מזכויות 
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המזמין ותושביו של מוסכם ומוצהר בזאת כי כל רכוש אשר בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בחזקתו 
 .זו פוליסהצד שלישי לעניין  וייחשב

 הפוליסות אינן מחריגות עבודתם של קבלני משנה.

  
 

 בוטל. .6.1
 בוטל.  6.2

 
בע"מ נקבעה כמוטב מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו מי  .6.3

סה לביטוח עבודות בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפולי
 בתנאים הכלליים לפוליסה. 18קבלניות וכן לצורך סעיף 

 
במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .6.4

 מזמיןל נודיעאלא אם כן  ע"פ הודעת המבוטח וגם או החברה, ובאופן אוטומטי, בהתאם
יום לפני כניסת (שישים)  60ב רשום, לפחות שלא לחדש את הביטוחים במכת נועל כוונת

 .הביטול או אי החידוש לתוקף
 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור   .6.5
וכל  המזמיןכל יחיד מיחידי  כלפי) SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף (

ב בכתב לשפותו, או הקשור אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחיי
 לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו   .6.6
זכויות החברה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא 

"ל החברה או גזבר/ חשב החברה אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ
 או הממונה על הביטוחים אצל החברה.

 חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה  .6.7
 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.והאחריות 

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  .6.8
ם לקיום ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים מוקד

 החברה לא היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 
למען הסר ספק מוסכם בזאת כי זכותם של המבוטחים על פי פוליסה זו לא תפגע עקב  .6.9

 .היעדר רישוי ו/או היעדר היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות
 בוטל. .6.10
וליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ הפ  .6.11

 אישור זה.
 
 

 :ולראייה באנו על החתום
 
 

_______________ _________ _______________ _______________ 
 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 'ב1נספח 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

          

 __________: תאריך 

 לכבוד
 בע"מ (להלן: "החברה")חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו  מי מגידו

 מועצה אזורית מגידו

 

 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 

וי הולכה ממכון הטיהור ועד לחיבורי עבודות הנחת קועל פי חוזה מס' ___________ לביצוע 
 "העבודות" ו/או "החוזה") עבור החברה.(להלן :ומאגרים  צרכן

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד חפירה ו/או ציוד מכני 
הנדסי בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים 

 יוד").ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן: "הצ

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: .א

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  .1
מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה 

ם העבודות, כל זאת על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר ע
 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  .2
מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים 

או מנהל ו/או על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/
 במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון מפקח העבודות מטעמה

 ולמעט כנגד חברות שמירה.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  .3
מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה  מטעמה

שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או צד 
ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על  .4
לישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד ש

החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
 מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .5
לחוזה), במשך כל   'א 1נספח ר עריכת ביטוחי הקבלן (המוצר, כאמור באישו

התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ 
 לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

                                                                                                     _________________________ 
 חתימה ושם  הקבלן המצהיר                                                       
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 'ג1נספח 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום

 
 __________תאריך :                                    

 לכבוד
 ן: "החברה")בע"מ (להל מי מגידו

 מועצה אזורית מגידו

 
 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל  ,אני מאשר בזאת
 שלהלן:

ה רכה, המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קש .1
עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא  - אמנה אחראי מטעמי (להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 ם לנוהל זה.תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתא

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט 
 ברזנט רטוב. או מעטה

"צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  .5
 ל שריפה.מתפתחים לכל

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 מוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כ

 הננו מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 

_______________  _______________ 

 חתימת הקבלן                     שם הקבלן  
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 2נספח 

 

 הסכםלנוסח ערבות בנקאית 
 

 

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                              _תאריך___________

  

 לכבוד : 

 מי מגידו בע"מ

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור 

 הצעת המציע כפי שהתקבלה בהסכםמסכום  10%ימולא כאן לפי (  ₪של ________________ 

ללא מע"מ) להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה שנחתם מכוח זכייתו במכרז 

 .להקמת מערכת לסניקה והולכת שפכים למכון טיהור השפכים "מבוא כרמל" 

 העומד על____ נקודות.  2018אוגוסט הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע  
המדד החדש יהיה מדד הידוע אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי  ב)( 

 ערבות זו.
 ועד בכלל. ___________ ערבותנו זו בתוקף עד   

) ימים מתאריך דרישתכם 7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (
הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש  כל סכום עד לסכום הראשונה בכתב 

בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או 
 לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן. אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה
 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 
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 מבוטל -'א2נספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית לטיב ואחריות
 
 

 שם המוסד הבנקאי_______________                               תאריך____________

  

 :לכבוד  

 מי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

  

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה  שם המציע]הסבר: למלא את _____________[לפי בקשת 
כפי  מסכום הצעת המציע 5%הסבר: ימולא כאן לפי  [ ₪ומוחלטת בשיעור של ________________ 

 ]שהתקבלה בהסכם ללא מע"מ

 ועד בכלל.  ]של העבודה מתעודת גמרהסבר: שנתיים קלנדריות [ערבותנו זו בתוקף עד ________ 

 

) ימים מתאריך דרישתכם 7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (
ל פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק כל סכום עד לסכום הנ"ל הנדרש על ידיכם ע הראשונה בכתב 

דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 
 התשלום תחילה מאת הנערב.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 

 נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.הערה:  

 

63

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



 
 

                    _________________ 
 המציעחותמת חתימה ו                                    14/2018מכרז פומבי                             
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 3נספח 

 בטיחותהסכם  נספח

על המציע לחתום על נספח הסכם בטיחות זה, כך ובמידה והמציע יזכה במכרז, 

חברת הביוב והמים  מי מגידו חברת להסכם התקשרות בין  נספח זהיצורף 

(להלן, "המזמין") לבין  - בע"ממייסודה של מועצה אזורית מגידו 

 ההסכם").להלן תאריך __ ("הקבלן"), מיום ____להלן __________ ("

 

הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של   
הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור) המעורבים 

לן יהא אחראי לכך, כי כל תחת ההסכם. הקב "המזמין"בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים עבור 
בטיחות זה על כל ההנחיות  נספחהגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן מלא את כל הוראות 

 המופיעות בו.

 

מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות   מסמכי 
, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות מכרזמסמכי ההמכרז, ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות 

ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את 
ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי  –זו 

וראה מהוראות  מסמכי המכרז לבין המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין ה
והחלטתו תהא  – המזמיןבטיחות , יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם ה נספחהוראה מהוראות 

ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן  –מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור 
 בהוצאות שינבעו מכך. 

 תהיינה באחריותו ועל חשבונו.  –זה  מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם

בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה" 
 כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך 

 -כללי  .1

ה חברת הביוב והמים מיסודה של מועצ וי מגידחברת "מקבלן המבצע עבודה באתרי  .1.1
יהיה אחראי לכל נושאי הבטיחות בעבודות המבוצעות על ידו ו/או  "אזורית מגידו בע"מ

 מטעמו, בהתאם לנסיבות העניין. על ידו ו/או לתאגידמטעמו ובאספקת השירותים 

דין  כל להוראות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם .1.2
בפקודת  ההוראות הקבועות ה, לרבות ומבלי לגרוע,הנוגע לבטיחות ו/או גהות בעבוד

העבודה,  חוק ארגון הפיקוח על וב  1970 –הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 
 1953ובחוק עבודת הנוער תשי"ג  1951ובחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א  1954 -תשי"ד

 1945דעה) ובפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הו 1954ובחוק עבודת נשים תשי"ד 
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ובתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק  1954ובחוק החשמל תשי"ד 
חוק רישוי עסקים, וב 1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א וב 1986לקווי חשמל) התשמ"ו 

 החומרים חוקוב 1989 -חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט וב 1968 -התשכ"ח 
. (לרבות כל התקנות שהוצאו,  "מי מגידוחברת "\דתאגינהלי בו 1993 ג"התשנ, המסוכנים

לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש הקבלן מכוחן),   ואשר יותקנו מעת לעת,
וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין  מי מגידו חברת \תאגידנגדו ונגד 

 ומהוראות אלה.
ת לצורך עמידה בכל דרישות החוק הקבלן יעסיק ממונה בטיחות מטעמו בעל אישור כשירו

 ונספח בטיחות זה.

 הקבלן יקיים ויתחזק מערכת ניהול בטיחות הכוללת בין השאר: .1.3

 נהלים אירגוניים ונהלים לעבודות בסיכון .א

 מערך לאיתור ובקרה בגורמי סיכון  .ב

 מערך בדיקות תקופתיות .ג

 מערך לדיווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות עבודה .ד

 לני משנה מערך לעבודה מול קב .ה

 מערך הדרכה לעובדיו ולשלוחיו .ו

 מערך לטיפול במצבי חירום  .ז

 מערך בדיקות רפואיות .ח

 ניהול ותיעוד מסמכי בטיחות  .ט

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל  .1.4

תכנון עליו  לבצע  שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך .1.5
, והקבלן מתחייב ממונה הבטיחות מטעמועל ידי  בטיחות לפרויקט  טרם תחילת העבודה

 החברה\של התאגיד לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות ושיינתנלעשות כן בהתאם להנחיות 
את . יאשר התאגידעד שיועץ הבטיחות של אלו כ"כ מצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות ר.  כאמו

 תכנון הבטיחות.
לן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון  הבטיחות לפרויקט. מובהר כי תכנון הקב

 עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. הבטיחות יוכן על חשבונו של הקבלן. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים מיומנים, בין טכנית ובין ניהולית, ובכלל זה  .1.6
מי  חברת \דים, ככל שהדבר נדרש  בנסיבות העניין על ידי תאגידעובדים בעלי כישורים מיוח

ו/או עפ"י כל דין, ובפרט, אך מבלי לגרוע, בעבודות הבאות: פיצוצים, חפירה, עבודות  מגידו
מלגזה, עבודות  הריסה, עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה, מפעילי

מורשים ומוסמכים כדין  להעסיק אך ורק אנשיםבגובה וכיוצא באלה. כן מתחייב הקבלן 
 ובתוקף כל אימת שנדרשת הסמכה, רשיון, היתר ו/או הרשאה כלשהי עפ"י כל דין.

הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים,  .1.7
רשים לביצוע הנד הציוד והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין. ועפ"י דרישות כל מי מגידושל העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות 
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הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן  .1.8
השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל 

 ציוד או חומר פגום.

המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י  הקבלן .1.9
 הציוד הנבדק יסומן באופן ברור. דרישות כל דין.

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .1.10

 הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין. א.

 ל דין.פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כ ב.

או הסמכה על  רשיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש  רשיון, היתר ג.
לעבודה בגובה  (כגון: הסמכה מי מגידוחברת \תאגידפי כל דין או על פי הוראות 

 רתך, וכיו"ב). ,מפעיל עגורן, מלגזן\חשמלאי, מנופאי

המופעל באתר, כולל תסקירים  רשיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או ד.
 עדכניים של בודק מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק).

 העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים (כגון: משרד העבודה, וכיוב'). ה.

 התאגידעל הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם  .1.11
  .ולעצור את העבודה על פי דרישתםהתאגיד, להזדהות עפ"י דרישה  ויועץ הבטיחות של

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר ישלם  .1.12
  אף השעיה מעבודתו באתר.  הקבלן למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים 

 התנאים הבאים:על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את  .1.13

הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין   לביצוע העבודה  .א
 לשמה הוא נמצא באתר. 

כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות מבחינה בריאותית), מורשים  .ב
 ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם. 

עברו תדריך יאחר מטעמו, המשתתפים בעבודה  מובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם .ג
 .בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלןבטיחות בדבר כל הסיכונים 

כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רשיונות וביטוחים  .ד
 המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.  מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות

 בלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.הק .ה

דיווחים על אירועי בטיחות חריגים,   מי מגידוחברת \תאגידהקבלן יעביר למפקח מטעם  .1.14
 כולל תאונות, "כמעט תאונות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.

הגביל את האחריות המוטלת על יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שנמנו לעיל כדי ל .1.15
הקבלן לפי הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהוראות נספח בטיחות זה, הוראות מסמכי המכרז 
והוראות כל דין, הקבלן מתחייב בזה לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת 

 אופי דומה לעבודה המוזמנת.
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 הדרכה .2

לפחות אחת לשנה בכל ידי ממונה הבטיחות על קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו  .2.1
 הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה. 

ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה  .2.2
 יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי".

 .בינו את הנאמר בהדרכההקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו וה .2.3

 מי מגידו חברת\הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של תאגיד .2.4
יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות  כמו כן במידה ויתבקש לעשות כן.

  .לפרויקט

 

 מנהל עבודה מטעם הקבלן .3

ביר על כך הודעה בכתב למפקח עבודה הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך כחוק, ויע .3.1
 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.  אזורי.

הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי  .3.2
 הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות  ומיושמות.

 ר בכל משך העבודה.מנהל העבודה ימצא באת .3.3

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי ,  .3.4
בין השאר, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי 

 נספח זה, הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:

 קיימים בו., תנאי השטח באתר והסיכונים ההאתרהכרת  .א

 .מי מגידוחברת  \תאגידארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות  .ב

 ניהול פנקס כללי .ג

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו  .ד
 הבטוחה, בדיקתו, רשיונות נדרשים וכיוב'.

 ים ובקיאים  בתחום עיסוקם.וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכ .ה

ולעצור את להזדהות  הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל  עת, .ו
 עפ"י דרישתם. העבודה

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות ואכיפת  .ז
 משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.

, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או אספקת ציוד המגן האישי הנדרש .ח
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 בלוי.

 הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים. .ט

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק  .י
 מוסמך במידת הצורך. 

חות שוטפת לכלל העובדים קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטי .יא
 , בכל נושאי הבטיחות.כולל קבלני משנה ושלוחים אשר באחריותו

דיווח מיידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות (לרבות   .יב
 .מי מגידולחברת \לתאגיד "כמעט תאונות")

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו. .יג

 תראחריות הבטיחות בתעבורה בתוך הא .יד

לפי דרישתו, נוסף  מי מגידו חברת\תאגידאחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם  .טו
 לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק.

  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין. .טז

 

 סביבת העבודה  .4

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה  .4.1
 ל אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.בלתי מבוקרת ש

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל  .4.2
 הניתן, ללא מהמורות ומכשולים.

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק  .4.3
 על ידי הקבלן מדי יום.

 

 גידור ושילוט .5

 תנועת או/ו ושבים הולכים להגנת בטיחות אמצעי יינקטו הרבים ברשות עבודות יצועב בעת .5.1
 :להלן כמפורט לרבות רכב-כלי

 לשטח המובילים התנועה כווני בכל יוצב" בדרך עובדים, זהירות" -11א מסוג תמרור .א
 .ממנו' מ 25 - לרכב ובדרך העבודה ממקום' מ 5 במרחק - רגל להולכי בדרך, העבודה

 בגובה במאוזן שיוצב -2ו בתמרור העבודה שטח לכל מסביב ברציפות יגודר בודההע שטח .ב
 .הקרקע פני מעל' מ 1.00

 -4ו תמרורי גם -2ו לתמרור בנוסף יוצבו רכב-כלי נסיעת במסלול המבוצעת בעבודה .ג
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 .התנועה לציר ובמקביל מהשני האחד' מ 10 -כ של במרחקים

 בצוע במשך הסרתם או/ו נפילתם תמנעש ובטוחה יציבה בצורה יוצבו התמרורים כל .ד
 .העבודות

 .ביממה שעות 24 במשך העבודה לשטח מסביב יוצבו התמרורים .ה

 .מהבהבים בפנסים החשיכה בשעות יוארו תמרורים .ו

 מעברים או/ו גשרונים במקום יותקנו רגל-הולכי מעבר נחסם שבהן עבודות ביצוע בעת .ז
 .-2ו תמרוריב יאובטחו המעברים. רגל-הולכי לשימוש חליפיים

 שתאפשר בצורה אלא התנועה ציר ייחסם לא רכב-כלי תנועת במסלול עבודות ביצוע בעת .ח
 .ישראל משטרת להוראות ובהתאם רכב-לכלי בטוחה תנועה המשך

 ובו' מ x 1.20' מ 1.00 של בגודל שלט - העבודה באתר בולט במקום להציב העבודה מבצע על .5.2
 .וטלפון כתובתו, המבצע שם...,  ורעב מבוצעת, העבודה מהות - כתוב יהיה

 או/ו החלקה מפני  המזהיר שלט העבודות מתבצעות בו במקום יוצב ניקיון עבודות של במקרה .5.3
 . מעידה

 
 בטיחות חשמל .6

עבודה במתח חי תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין.כל העבודות הדורשות  .6.1
כל דין, לרבות ללא הגבלה, חוק  בהתאם להוראותזמנית, יבוצעו  התקנה חשמלית, קבועה או

ואשר יותקנו מכוחו, ע"י גורמים מקצועיים  וכל התקנות שהותקנו 1954 -החשמל, התשי"ד 
 המוסמכים לכך.

כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל (מיתקן  .6.2
 2002 -מתח נמוך), התשס"ב חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על

יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות  .6.3
 התקינה הרלבנטית.

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .6.4

 ת. כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותי .6.5

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף. .6.6

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.  .6.7

 .אין להשתמש במפצלים או רבי שקע .6.8

 .כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר (הכבלים הכתומים) .6.9

לא תבוצע כל עבודה ובכל מקרה עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה  .6.10
 5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  -3.25-במרחק קטן מ

 .וולט 33,000מל במתח העולה על מטרים מתילים של קווי חש
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פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל  אין לשנות .6.11
הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר  אלא אם כן אושר

 בצמוד לפנקס הכללי.

 

 עבודה בלהבה גלויה .7

" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה בלהבה גלויההמונח "עבודות  .7.1
קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, 

 יתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.ח

בשטח המיועד לביצוע העבודות  מנהל העבודהבטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר  .7.2
מטר לפחות ממקום ביצוע  10ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

הרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן ל
 כגון שמיכת אסבסט.

"צופה אש"), המצויד באמצעי  -ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן  מנהל העבודה .7.3
 כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

עה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצו .7.4
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה,  אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות  20לפחות 
 חוזרת.

 

 כלי עבודה חשמליים .8

ם בתקנים הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדי .8.1
 והם בעלי בידוד כפול. 

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק  .8.2
 פחת), בין שהלוח קבוע ובין  שהלוח נייד.

 

 ציוד מגן אישי .9

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים  .9.1
, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל הכרוכים בעבודות אותן הוא מבצע

, לרבות מי מגידוחברת \תאגידמבקר או עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובהוראות 
 . 1997  -מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש. .9.2

 עבודה בגובה .10

 מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק 2וע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ בכל ביצ .10.1
 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.עובדים 
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 2007 -זתשס"הבגובה),  התקנות הבטיחות בעבודה (עבודלהעבודה בגובה תתבצע בהתאם  .10.2
 לרבות כמפורט להלן:

 אחד מעל השני שונים  במפלסים בגובה  עבודה לא תתבצע .א

המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים:   עובדים .ב
' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח מ 2עבודות המתבצעות בגובה של 

 נקודות אחיזה. 3 –עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב 

 בטיחות רתמת, בטיחות נעלי, סנטריה כולל קסדה יכלול גובה לעבודות אישי מגן ציוד .ג
 .העבודה לאופי בהתאם שנדרש נוסף אביזר וכל זעזועים משכך עם עגינה וחבל

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת העבודה  .ד
 יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.

ד כאשר עובד אח ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין העבודה בגובה תעשה .ה
 ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.

 .וישולט יגודר האזור שמתחת לעבודה בגובה .ו

 .כנגד נפילה כל כלי העבודה יאובטחו .ז

להיות מעל לעובד ועליה להיות  לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבתנקודת העגינה  .ח
 .ןטו 1.5בעלת יכולת לשאת 

 

 סולמות גבי על עבודה .11

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת עובדים  יעסיק הקבלן רק בעבודה על גבי סולמות .11.1
 סולמות

 ,בגובה) התקנות הבטיחות בעבודה (עבודהעבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם ל .11.2
 לרבות כמפורט להלן: 2007 -זתשס"ה

 .סולם מאשר מעקה עם תיקני בפיגום שימוש לשקול רצוי הדבר ניתן שבו מצב בכל .א

 .עליו עומדים שרכא סולם להזיז אין .ב

 כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד (גם כאשר עובדים על סולם מדרגות).  על .ג

 .החלקה למניעת מקורי באמצעי מצויד שהסולם לוודא יש .ד

 .ונעולים לגמרי ישרים הסולם הפתיחה שגובלי לוודא יש .ה

 העובד אפשרי הדבר ואין במידה. בסולם אחיזהנקודות  3 על העובד לאחוז בכל עת ב .ו
  .מאובטח להיות ךצרי

 .הרגליים שתי בין נמצא שהוא כך לעמוד או הסולם ראש על לשבת אין .ז
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 .הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה .ח

 .הסולם כלפי הפנים כאשר ייעשו מסולם ירידה או טיפוס .ט

' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען (כדי שניתן מ 1השענה יוצב כך שיבלוט  סולם .י
 רדת בקלות)יהיה לעלות ול

  1:4יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה  הסולם .יא

 

 ניידים פיגומים גבי על עבודה .12

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על עובדים  בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק .12.1
 פיגומים.

 ,בגובה) התקנות הבטיחות בעבודה (עבודהעבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם ל .12.2
 לרבות כמפורט להלן: 2007 -זתשס"ה

 .מעצור יש מהם אחד שלכל גלגלים 4 יכיל נייד פיגום .א

 העמידה משטח של הגובה לבין מלבני פיגום של הקטנה הצלע בין היחס מבנה בתוך .ב
. 1:3 יהיה נייד פיגום של צורה בכל היחס למבנה מחוץ). 1:4 ריבועי(בפיגום  1:3 יהיה

 .הפיגום של צד מכל במייצבים שימוש מחייבת הזה מהיחס חריגה

 בגובה תיכון(אזן  אמצעי מעקה"מ), ס 15 בגובה רגל(סף  תחתון מעקה יכיל פיגום כל .ג
 "מ).ס 85-115"מ)ומעקה עליון (אזן עליון בגובה ס 45-55

 .אנשים עליו יש כאשר הפיגום את להזיז אסור .ד

 הפיגום עם שנבנה טיפוס סולם ישנו עם אלא החיצוני מצדו פיגום על לטפס אין .ה
 דרך היא הכניסה כאשר הפנימי מהצד הטיפוס יעשה כזה אמצעי בהעדר. לכך ומיועד
 .העמידה ממשטח חלק המהווה דלתית

 .פיגום של מעקה על לעמוד אין .ו

 .ממנו לחרוג ואין הפיגום על המותר העבודה עומס את לוודא יש .ז

 וסמך.' תעשה ע"י בונה פיגומים ממ 12הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על  כל .ח

 .סימון סרטי בעזרת הפיגום סביב העבודה אזור את לתחום יש .ט

יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר (מישורי,  באופן ימוקםהפיגום   .י
 .מרוצף, סלול ו/או מהודק)

 .עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר לפני .יא

בדוק למקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת לוודא כל חלקי הפיגום  יש .יב
וקיימים  במידההאם דרושים מייצבים  לבדוקפיגום יציב ולא מתנדנד  שה

  .מע' ועומדים היטב על הקרקע 45-מייצבים יש לוודא כי הם  פתוחים ב
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  .הפתחים מנוגדיםשלוודא   ישבפיגום עם יותר ממשטח אחד,  .יג

 מעבר לנתיב אחר !! להסיט אתיש יש מעבר עובדים מתחת לפיגום  אם .יד

 

 ניידות הרמה במות גבי על עבודה .13

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על עובדים  בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק .13.1
 במות.

 ,בגובה) התקנות הבטיחות בעבודה (עבודהעבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם ל .13.2
 לרבות כמפורט להלן: 2007 -זתשס"ה
ישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף (בדיקת מתקני שא הקבלן יוודא .א

 חודשים) 14 –הרמה אחת ל 
לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה  יש .ב

 ומניעתם. 
 ל:  התייחסות היתר בין תכלול כזו סקירה

 .')וכו בורות(שיפועים,  השטח פני מצב )1

 .')וכו בניה חומרי, חבלים, פסולת(ציוד,  פיזיים מכשולים )2

 .')וכו מכונות, כימיקלים, גז(חשמל,  מסוכנות אנרגיות )3

 .')וכו חשמל כבלי, צמודים מבנים, מעל צנרת, צר(מקום  גובה מכשולי )4

 .היטב סגורים הבטיחות שמעקות לוודא יש .ג

 עובדים(שני  היצרן"י ע המותר המשקל על העולה משקל הבמה על להעמיס אין .ד
 .)אישי עבודה וציוד

 הסופית ההתמקמות בשלב רק מותרת) Boom Lift –של הזרוע (ב  אופקית תנועה .ה
 .הבמה של

 .משובשת דרך על מורם המצב הבמה עם מלנסוע להימנע יש .ו

 .באזור אחרים אנשים לסכן שלא כדי סימון בסרטי ויסומן ייחסם העבודה אזור .ז

 .הגבהה לשם הבמה גבי על אחר אמצעי כל או סולם להציב אין .ח

 .הבטיחות מעקות על לטפס או לשבת, לעמוד אין .ט

 להיקשר אין. בבמה לכך המיועדת לנקודה להצמיד יש הרתמה של העיגון כבל את .י
 .למכונה בסמוך שנמצא אחר ציוד או מבנה:  כגון לבמה חיצונית עיגון לנקודת

 .מעיכה מנקודות להימנע מנת על למכונה בסמוך לעמוד שלא לב לשים יש .יא

 . אחד מתג על אקראית לחיצה"י ע הכלי הפעלת של אפשרות איןש לוודא יש .יב
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 יודע שהמשגיח לוודא יש. למטה אחד משגיח לפחות ימצא שתמיד כך תבוצע העבודה .יג
 .מלמטה חירום במצב הבמה את לתפעל

 .בבמה השימוש לפני היצרן של הבטיחות הוראות את היטב לקרוא יש .יד

ויר קשים (רוח חזקה, גשם, חמסין והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג או במקרה .טו
 .וכו') יש לשקול  את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות

 

 כלים מכנים הנדסים  .14

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי  רישוי  .14.1
תקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  

, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי חברת מי מגידו\תאגיד
 מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין. 

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה  .14.2
 מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין.

 

 חומרים מסוכנים כימיקלים ו .15

הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום  נזק בריאותי  .15.1
ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או 
עלולים להימצא באתר העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, 

 יים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון. ובכלל זה גורמים כימ

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל  .15.2
מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא 

עשה איטום או מניעה בדרך סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נ
טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום 
המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות 

 חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום. 

 

 חפירות וקידוחים .16

הגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות והוראות הקבלן מתחייב לבצע גידורים, דיפונים ו .16.1
כל דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת התמוטטות 

 החפירה. 

לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד',  .16.2
ובדים לא יפגעו מזרם ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שע

 חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.

מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי  1.2בחפירה שעומקה עולה על  .16.3
 .פולת העלולות לקבור עובדים תחתיהלמנוע תאונות מ
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אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת  .16.4
 .יפונים או תאי הגנהמערכת ד

פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם -דיפון תעלות באדמה חולית על .16.5
משענות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, 

 .ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה 15ובולטות 

מש בתא הגנה (אין צורך אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישת .16.6
בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת 

 .באמצעות מכונה בלבד)

 מ' רק לפי תוכנית.  4-דיפון חפירה בעומק של יותר מ .16.7

 ס"מ משפת החפירה 50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ .16.8
צוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו כל בור, חפירה, קיר ח

 .תיכון-יד ואזן-מגודרים ע"י מעקה עם אזן

 .יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך .16.9

בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת  .16.10
 .וכםסכנת נפילה לת

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם  .16.11
 .ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות

ידי סולם או מדרגות -היא רק על 120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .16.12
ולה על המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא ע. מתאימים

 .מטרים 20

 

 ""מקום מוקף –עבודה בשוחות ביוב  .17

לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על  .17.1
 על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד קשל הקבלן, היתר העבודה ייבד בטיחותהידי ממונה  

 .  זהבהתאם להיתר עבודה רק לאחר אישורו ווהעבודה תתבצע 

 נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה: .17.2

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף. .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים. .ב

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה  .ג
 מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים.

וד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה עם חבל שימוש בצי .ד
 המחובר למתקן חילוץ. 
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 פסולת באתר .18

הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג  .18.1
 לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

 יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. פסולת חומרים מסוכניםפינוי  .18.2

 

 מבקרים באתר .19

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .19.1

במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד  .19.2
 .מגן אישי רלוונטי

ביקורים באתר  על  ידי  הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת .19.3
 צדדים שלישיים כלשהם. 

 

 חירום .20

על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח  .20.1
 בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.

ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה  ציוד עזרה ראשונה לעובדיוויחזיק באתר הקבלן יספק  .20.2
להגשת עזרה ראשונה על ידי רשות הסמכה ימנה אדם שעבר הכשרה ו, 1988ראשונה) 

שישמש שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, רכב  היקצ. הקבלן באתר העבודה
 לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.

 

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .21

נה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשו .21.1
 הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.

 במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה. .21.2

 על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה". .21.3

ולמנוע לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבין את אופן התרחשותו  .21.4
הישנותו באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק 

  .מי מגידולחברת \לתאגידמהתחקיר יימסר 
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 ________________חתימת הקבלן: __________________חברה: ________
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 [דף זה הושאר ריק בכווה]
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  מי מגידו 

צרת סיקה מפרטי שאיבה ו ןמכרז להקמת מכו
  בעין השופטלשפכים 

  

  תחות שאיבה (משרד פלגי מים)ולעבודות צרת  המפרט המיוחד -'א חלק  
  

  הוראות כלליותפרק ב: 
  תכולת המפרט המיוחד  )1-ב  
כרך א' של מסמכי  -מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי    

החוזה לעבודות ביוב ברשויות המקומיות שהוצא ע"י המהל לפיתוח תשתיות 
(להלן "המפרט הכללי") הכל כאמור באותו מפרט  2009 רביעיתביוב מהדורה 

  כללי.
      
בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי,     

הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט  יקבע המפרט המיוחד. רואים את
הכללי והמפרט המיוחד. כל המפורט במפרטים ה"ל כלול במחירי היחידות של 
העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום וסף בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות 

  המפרטים.
  

  עדיפות המסמכים במכרז  )2-ב  
המכרז, יהיה סדר  במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכיים השוים של    

  העדיפות של המסמכים כדלהלן (הקודם עדיף על זה שאחריו):

  תכיות .1
  כתב כמויות .2

  מפרט מיוחד .3

הוצאה רביעית  – (בהוצאת המהל לפיתוח תשתיות ביובלביוב  מפרט כללי  .4
  )., כרך א'2009

  תקים וסטדרטים. .5
  .התוכית פי על עדיף הכמויות כתב המחיר הצעת בשלב    

  
  אור העבודהית  )3-ב  
  .לתאי המכרז שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.כמופיע בסעיף     

  
  :הפרויקט כולל    
               

, טבולותמשאבות ל פיתוח , מבה בטון כולל עבודות ,שאיבה לשפכים ימכו  
. גרטור, מבה וסככה. הכל בהתאם להיתר חשמל ופיקודאביזרי צרת, עבודות 

  בייה.
  

 :בכל המבים
עקב מעבר כבישים, דרכים, והחזרת מצב לקדמותו תיקון כל הזקים שיגרמו 

שבילים , צרת גז ודלק, גדרות, ציורות מים , כבלי טלפון תת"ק , כבלי חשמל 
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או התת קרקעיים  תת"ק, עצים וצמחיה אחרת וכן כל המכשולים העליים
  האחרים שיתגלו במהלך העבודה.

  
  אתר העבודה  )4-ב   

ואי הקווים. בדק דרכי גישה ורואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את ת    
והובלה, כבישים קיימים, גדרות, מבים, צרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות 

  עתו.קיימות לכלים מכיים וכו' ועל יסוד כל זה, ביסס את הצ
  

  בדיקת תכיות  )5-ב  
הקבלן יבדוק את הסימון והתכיות המסרות לו ע"י המתכן לשם ביצוע העבודות     

במסגרת החוזה. הקבלן יפה את תשומת לב המהדס לכל החסרה, סתירה ואי 
לבצע את כל  התאמה בין התכיות, המפרטים ורשימת הכמויות. הקבלן יחוייב

ההשלמות או התיקוים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרים או אי התאמות מבלי 
  לקבל כל תשלום וסף עבורם.

  
   משרד שדה  )6-ב  
מוש יעל הקבלן להקים צריף או חדר פרד בצריף שישמש משרד למפקח, ולש    

מכות צילום,  סא, שולחן,יהמפקח בלבד. הציוד המיימלי של החדר יהיה מזגן, כ
ארון עול וכוית לתיקים ותכיות. המשרד יחובר למערכת  טלפון, מדפסת,

מ' לפחות, הקמת והחזקת המשרד  5X3החשמל או לגרטור. גודל המשרד יהיה 
במשך בצוע העבודה שמירה על יקיון ואספקת חשמל תעשה ע"י הקבלן ועל 

  חשבוו. 
  

  מים  )7-ב  
  עבודות העזר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבוו.המים לבצוע העבודה ולכל     
על הקבלן לעשות את כל הסדורים והמתקים הדרושים להספקת מים סדירה     

  לעבודה.
  

  מכשירי מדידה ועזר למפקח  )8-ב  
במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה מאזת כשירה וראויה     

יעמדו לרשות ב"כ המפקח ועל מוש, סרט וסרגל מדידה. המכשירים ה"ל ילש
דרש בקשר עם מדידות, יהקבלן להגיש לו, ללא תשלום וסף, את כל העזרה שת

  כולל כוח אדם.
  

  תחום העבודה ודרכי גישה  )9-ב  
לצורך בצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבוו, את דרכי הגישה לשטח לפי     

ת ציוד הקבלן, וכמו כן, , לצרכי הובלהמועצההחיית המפקח ובתאום עם ציגי 
ישא בכל ייומית לשטח העבודה. -כוז הכלים ולטפול בהם, וגישה יוםישטח לר

כוז אשר מחוץ יהאחריות, הוצאות דמי זיקין וקסות, במקרה של גרימת זק לר
  לתחום העבודה, כפי שקבע לעיל.

  
  הכשרת השטח לצורך בצוע העבודה  )10-ב  
דה לחפירה ולהחת הציורות כולל חשוף על הקבלן להכשיר את שטח העבו    

והסרת הצמחייה, פוי התוואים ממכשולים (ערמות עפר, שבר, פסולת, פרוק 
 המקומית. החישוף כולל חפירת הקרקע גדרות ותקון, צמחיה, שיחים, עצים)

לצד קרקע המקומית . פיוי ה'מ 5עד - ס"מ, ברוחב כל החפירה 50העליוה בעובי 
מ', עם סיום החת הצרת והחזרת העפר החפור,  20תוואי החפירה למרחק עד 

. הכשרת מסגרת החזרת השטח לקדמותובלמקומה  הקרקע המקומיוחזר ת
השטח כוללת סתימת תעלות קיימות ופתיחת מוצאים זמיים לתעלות יקוז 

הכשרה חישוף וקיימות לפי הוראות המפקח. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות 
  אלו.

 ותקשורת, , גז, ציורות דלקציורות מים וביוב :מכשולים כגוןגם קיימים  בשטח    
  חלקם מסומים וחלקם אים מסומים. 
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על הקבלן לקחת בחשבון את כל ה"ל כחלק מהמחיר להחת   למען הסר ספק,
, פיוי חישוף הציור ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא על פיוי התוואי

  או חציית מכשולים או תיקון זקים שיגרמו על ידי הקבלן. חישוף,והחזרת 
מומלץ בזאת לקבלן לערוך צילומים של מצב קיים של השטח כולל המכשולים 

  הקיימים לפי תחילת העבודות.
  

  הגת העבודות בפי מים והרחקתם  )11-ב  
 במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל בצוע העבודה, יסדר הקבלן    

דרך מים עקיפה בצורה שתבטיח בפי שטפוות. כמו כן יעשה הקבלן, על חשבוו, 
צוץ ציורות, ע"י מי גשמים או יאת כל הדרוש למיעת זקים בגלל שטפוות, פ

מים מכל מקור שהוא, לחלק העבודה העשוי כבר או מצא בבצוע, ויתקן על 
  חשבוו כל זק שיגרם ע"י אי מילוי הוראה זו.

ה שהמים יחדרו לשטח העבודה יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבוו באופן במקר    
בורי או פרטי, לחלקי העבודה הגמורים או המצאים ישלא יגרם שום זק לרכוש צ

ן בחול או חזריה לפי דרישת יבבצוע, וייצב את תחתית החפירות מחדש ע"י מילו
קוי של  ישטיפה והמתכן. הקבלן יאטום את קצות הציורות המוחים ויבצע 

  ים.וים בכל מקרה של חדירת מים ובוץ אל הקווהקו
  

  עבודה בתאי רטיבות ובמי תהום  )12-ב  
 סלעיהוא הים מגווים, בין היתר חתך הקרקע על פי בדיקות שבוצעו באזור     

   ועפר. םסלעיוכן בדרך כלל 
רואים את קרקעיים מכל מקור שהוא, -מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת    

סיון, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים ידוחי יהקבלן כאילו עשה ק
קרקעיים, ובסס את הצעתו בהתאם לממצאים ה"ל. על הקבלן לקוט בכל -התת

האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי 
 ורותאי פון מיוחד וכו'. שום יקוז, דיחצץ, ציובעות מתוספות ה תביעות

  קרקעיים במידה וימצאו לא תובאה בחשבון.-העבודה במים תת
מובהר בזאת כי התוים ה"ל הים למידע בלבד ואים מחייבים את מזמין     

  העבודה מכל סיבה שהיא.
  

  ה העקורהיהרחקת האדמה המיותרת והצמחי  )13-ב  
קורה, יה העישברי סלע והצמח אבים,כל עודפי האדמה החפורה והחומר הפסול     

 העודפים מאושרים ע"י הרשויות ובעלי השטחים.יורחקו ע"י הקבלן  למקומות 
יפוזרו ויהודקו על ידי מעבר כלים על ידו על פי השטח בהתאם להוראות המפקח 

  ללא תוספת מחיר וכחלק מהמחיר להחת ציורות.
שפיכה מאושר, ובאחריות הקבלן ה תיעשה אך ורק לאתר הרחקת עודפי חפיר    

  למצוא אתר ולהשיג את האישורים.
  

  מדידה וסימון  )14-ב  
השפכים, ו הביוב ותציוראי והמזמין העמיד לרשות הקבלן קודות קבע לאורך תו    

על מת לחדש לפי הצורך את הרשת בכל מהלך העבודה. על הקבלן להבטיח 
ולחישובי הכמויות יהיו פי  קודות אלה. פי הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה

הקרקע כפי שהם מסומים בתכיות. רום פי הקרקע בכל קודה יקבע בהתאם 
י הגובה המסומים בתכיות אלו או ע"י איטרפולציה בין גבהים ולגבהים ו/או קו

לפי תחילת עבודות החפירה  -וי גובה הסמוכים לקודה. על הקבלןוו/או ק
יגוים, לסמן לפיהן את התאים והציורות ולהציגם להבטיח את כל קודות הפול

  למפקח לקבלת אישור לתחילת עבודות החישוף והחפירה.
בכל מקרה שקודות הפוליגוים תפגעה בזמן ביצוע העבודה יחדש אותן הקבלן     

  על חשבוו.
גבולות החלקות שלאורכם תבוצעה העבודות הכלולות במכרז זה מסומים     

. על הקבלן, בעזרת מודד לפי התכיתים יבוצעו וביקורת והקובתוכיות, תאי ה
מוסמך, לסמן את גבולות החלקות על סמך חומר שישיג המודד ממרכז המיפוי 
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לישראל או מהל מקרקעי ישראל. אין לסמן גבולות על פי הסימון במפה. 
  העבודות ה"ל הן על חשבון הקבלן וכלולות במחיר החת הציורות.

  ת הסימון ע"י הקבלן יהיה כדלקמן:והל עבוד    
פרטי שסתומי אוויר ופרטי יציאת סימון בשטח של תוואי הציור ומיקום   -    

  תכיות המצורפות.על פי ה יקוז מציור תת"ק
 מועצה יציגלאחר סיור משותף עם  אישור המתכן או המפקח לתוואי  -    

  אזורית מגידו ומי מגידו.
כבלים  ,דלק, מים תת קרקעיים כגון ציורותחפירה לגילוי מכשולים   -    

  ואיזון הרום שלהם.
מ"א לפחות ומסירת רשימה לביצוע מראש יתד  20איזון רומים כל   -    

  לאישור המתכן.
  ביצוע הציור יחל רק אחרי אישור המתכן בכתב לרשימת הביצוע של הקבלן.    

ימי בעבודה אם  3לאור כל ה"ל חייב הקבלן לסמן את תוואי הציורות לפחות 
עבודה ימי עבודה לפי תחילת  2מסר למתכן לאישור לפחות ירשימה לביצוע לא ת

לפי שיש בכוותו להתחיל לחפור. לא תתקבל כל טעה מצד הקבלן לעיכוב 
  הביצוע של הקטע.

המתכן רשאי לבצע שיויים בתוואי המסומן וברשימות לביצוע מבלי שהדבר     
  הקבלן.יגרום לתביעות מצד 

בסיום העבודה יבצע הקבלן באמצעות מודד מוסמך מדידה ממוחשבת לאחר     
 20 כל -  TL(מפרטים וסוגיהם  ים,ו, של כל הקו(As made) תכית עדות - עביצו

 - בצרת שיוי' ק), בייהם ומרחקים סכמה כולל( קיימות תשתיות חציית, )א"מ
 ורום ראש התא, רום ציור ,התאים והמבים כולל רום תחתית  ,התוואי לאורך
. קבלת תכיות ולמהדס החברה וימסרם לאישור המפקח רותיוש גישהדרכי 
הן  , בצרוף חתימות של הקבלן עליהם, בוסף למודד,מאושרות As made -  עדות

  תאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.
, דיסקט הכולל את קבצי המדידה ולמהדס החברה כמו כן יגיש הקבלן למפקח    

ד. הקבצים יכללו את כל אהממוחשבת והשרטוט המתאימים לתכת אוטוק
אור הקודות: תאי יוכן ת (רום) קואורדיטות וגובה -קודות המדידה לאחר ביצוע

וצרת, כולל רום  , פרטי שסתומי אוויר, פרטי יציאות יקוז לציור ת"קביקורת
- , רום עליון של ציור תתראש תא ביקורת ותחתיתו ואורך וקוטר ציור בכל קטע

  .קרקעי ועוד
אם יחליט המזמין לספק את הציורות, הקבלן יערוך ויגיש לאישור המפקח מאזן     

  חומרים לציורות עם עריכת פרוטוקול סיום העבודה.
כחלק מהמחיר להחת הציורות ולא כל המפורט להלן יבוצע על חשבון הקבלן 

  תשולם לקבלן בגין המדידות.
  

  החזרת שטח העבודה לקדמותו ותיקון זקים  )15-ב  
ימים מסיומו ידאג  3-בגמר כל קטע קו מוח (לפי החיות המפקח) ולא יאוחר מ    

הקבלן לבצע את כל התיקוים הדרושים על מת ששטח עבודה יישאר קי ויוחזר 
  לקדמותו.

עבודות יכללו: פיוי פסולת, גזם עצים כרותים, ושאריות ביה, הרחקת אדמה ה    
חפורה מיותרת, תיקון דרכי גישה שפגעו, תיקון גדרות, החזרת אדמה גית 
למקומות בהם הייתה, פיוי אבים שחפרו, תיקון קירות תומכים ומתקי חצר 

ס"מ  30- וגבה בכוכן השארת השטח מ ים, הכל לשביעות רצוו של המפקחשו
  באדמה קייה מאבים.

חשמל, תקשורת ומתקי ביוב קיימים שיפגעו במהלך העבודה  דלק,  קווי מים,    
. על כל העבודות ה"ל לא תשולם תוספת והיא תהיה חלק ממחיר מיידיתיתוקו 

  היחידה להחת הציורות.
  

  ך להםקרקעיים, ועבודה בסמו-הצטלבות עם ציורות ומיתקים תת  )16-ב  
רשויות הוגעות בדבר, כולל מח' התשתיות של מהעל הקבלן מוטלת החובה לקבל     

את כל  ,לפי התחלת העבודהוכל הישובים בהם יוחו הציורות המועצה האזורית 
האיפורמציה הדרושה בקשר למיקום מתקים תת קרקעיים (מים, חשמל, טלפון 
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עול וכו') ולדאוג להזמת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה י, דלק, ביוב, ת
וכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה, בסמוך למתקן תת קרקעי או 
בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת קרקעי ללא וכחות 
המפקח ה"ל. התשלום עבור המפקח ה"ל יהיה על חשבון הקבלן. בכל מקרה של 

וך למתקן תת קרקעי או הצטלבות איתו, יבצע הקבלן חפירת גישוש עבודה בסמ
בידיים ויבצע את כל ההוראות של המפקח מטעם הרשות או הוראות הכתובות 
בכתב הרישוי והאישור של הרשות. וכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת 
איה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הזקים הישירים והעקיפים שיגרמו 

  למתקן.
בהקשר לכך יש לציין שחלק מהמתקים מסומים בתוכיות וחלקם לא מסומים. 
אי סימון מכשולים ומתקים בתוכיות לא משחרר את הקבלן מאחריות 
לשלמותו. לא תתקבל דרישה כלשהיא של הקבלן לתוספת עבור חציית מכשול או 

ים, כבל מתקן שאיו מסומן בתוכיות. כשציור מתוכן חוצה את המתקן (קו מ
וכו') בעומק גדול יש צורך להרחיב את החפירה, מה שיערער את יציבות המתקן. 

  על הקבלן לקוט בכל האמצעים לתמיכת המתקן ולשמירה על יציבותו.
  כל ה"ל על חשבון הקבלן כחלק מהמחיר להחת הציור.

עם סיום העבודה בתחום של כל ישוב, ידאג הקבלן לקבל אישור בכתב מאת ציג 
הישוב, שהעבודה הושלמה בתחומו, שבשטח הוחזר לקדמותו ושאין לו כל דרישה 

  וספת. האישורים הללו הים חלק מהמסמכים הדרשים להשלמת הביצוע.
  

מקרן הקיימת לישראל, שיוות י' (קבלת רוי ציורות, טלפון, חשמל וכווחציית ק  )17-ב  
רה מכל קבלת אישורי חפי וכו'). בזק מיהל מקרקעי ישראל, חח"י, ,תש"ן

  הגורמים ועל שם הקבלן.
יקוז  , דלק,על הקבלן לתאם את המועד המתאים לבצוע חציות קווי מים ביוב    

  ותיעול וכו', ולקבל אשור לבצוע מהרשות המוסמכת.
במקרה של חציית דרך, יתקין הקבלן מחסומי מגן שלטי אזהרה ושלטים     

יד אשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את המסמים שיוי בכיוון התועה ויעמ
התועה. במקרה של חציית קווי ציורות ותעלות או מתקים וכבלי חשמל או 
טלפון, ישמור הקבלן על שלמות הקווים, הכבלים וכו' ועל כושר פעולתם, ובמקרה 

  של פגיעה ידאג לתיקום המיידי.
מקבילים יקבע  בכל מקרה של חציית קוים מצטלבים או עבודה בקרבת קוים    

  המהדס את המרחקים בין הקווים הקיימים ובין הקו שבהחה.
במקומות בהם תיחפר התעלה ע"י עמודי חשמל טלפון, יקוט הקבלן בכל     

האמצעים הדרושים להבטחת שלמות העמודים . הקבלן ידאג לקבלת רשות מאת 
  וראותיה.הרשות המוסמכת לבצוע עבודות ליד חוטי מתח גבוה ויפעל בהתאם לה

  שיטת העבודה באזור חציית קווי ציורות טלפון, חשמל וכו' תהיה כדלקמן:    
  שעות לפי תחילת הביצוע של הציור 48מחפרון יגלה את המתקן לחציה לפחות     
החוצה ויוודא התאמת רומים לתוכית (דהייו שיתן לחצות את המתקן ללא     

ל צורך בשיוי, יבצע הקבלן תכון פגיעה לפי הרומים המתוכים). בכל מקרה ש
. יש לבצע את כל ה"ל כשקצה הציור שבוצע בכתבשדה ויגישו לאישור המתכן 

. כל ה"ל ללא תוספת מחיר כחלק לפחות' מ 50יהיה מרוחק ממקום החצייה 
  ממחיר היחידה להחת ציורות.

את כל לפי תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למהדס ולמפקח     
לספק  מתחייב שיוות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכיות. המזמיןיהר

להשיג לבצע העתקים תכיות והקבלן מתחייב  סט אחד של לקבלן, לפי דרישתו, 
יתכן שמספר רשויות תדרושה תכון מפורט לצורך מתן שיוות ה"ל. יאת הר

  אישורים, ותכון זה מתבצע ע"י הקבלן ובאחריותו.
הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך     

שיוות והאישורים כאמור לעיל. כל ההוצאות המתחייבות מהפעולות יקבלת הר
שיון, הוצאות פקוח לפי דרישת הרשויות וכו' ישיוות כולל אגרות רילהוצאת הר

ולא ישולם עבורם  יהיו ע"ח הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השוים
  בפרד.
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  קבלי משה  )18-ב  
    ית ימבלי לגרוע מכלליות האמור לעין זה במפרט הכללי, תשומת לב הקבלן מופ

לתקות שפורסמו על ידי רשם הקבלים במשרד הביוי והשיכון, בושא איסור 
  מסירת עבודה לקבלי משה שאים רשומים בפקס הקבלים.

ציבור הקבלים, כי בהתאם לתקות ערעור מהימות "מובא בזאת לידיעת     
 אך ורק, על הקבלים להעסיק 1988-והתהגות ביגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט

קבלי משה הרשומים בפקס הקבלים כחוק, בעף ובסיווג המתאימים לביצוע 
  העבודה".

  להלן לשון התקות:    
  

  שיון לאחר.ירקבלן איו מעביר או מסב את ה :   )8(  2תקה     
  

  שיוו.יקבלן איו עושה שימוש לרעה בר  : ) 9(  2תקה     
  

קבלן איו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותן   : )11(  2תקה     
ים; לעקס הקבלו רשום בפין זה לא יראו בהעסקת יאו בחלקן, לקבלן אשר אי

ן ששכרם משתלם לפי שיעור עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובי
  העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.

מובהר בזאת שחל איסור על הקבלן להעסיק קבלן משה ללא אישור בכתב של     
שיוות ופירוט יהמזמין. הקבלן יעביר את בקשתו להעסיק קבלן משה כולל ר

מזמין רשאי שלא יסיון קודם או כל חומר אחר שידרוש המזמין או המתכן. ה
לאשר קבלן משה לפי שיקול דעתו מבלי שיצטרך לתת הסבר או ימוק לקבלן 

    הראשי.
  

  תועה ושמירה על כבישים קיימים  )19-ב  
תועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד ולכל מטרה אחרת, תבוצע     

לכבישים עקב  אך ורק בכלי רכב המצוידים בגלגלים פיאומטיים. כל זק שיגרם
תועת כלי רכב השייכים לקבלן, יתוקן על ידו ועל חשבוו לשביעות רצון המפקח. 
על הקבלן לשמור על יקיון הכבישים ועל שלמותם ולאפשר מעבר כלי רכב בכל עת 
מלבד בזמן חציה או עבודה בכביש וזאת באישור המפקח. כל זק שגרם לכביש 

יתוקן ע"י  בכתבשלא באישור המפקח אספלט או לשוליים של כביש אספלט 
  , ה"ל כולל החזרה ושיקום גם דרכי עפר.הקבלן ועל חשבוו

  
  

  בא כוחו של הקבלן  )20-ב  
ציג הקבלן באתר ובא כוחו המוסמך יהיה "מהדס האתר" שהוא מהדס מוסמך     

עם ותק של שלוש שים לפחות ובעל יסיון מספיק, לדעת המזמין ו/או המפקח, 
עבודות מהסוג הדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא באתר בבצוע 

  העבודה, כל שעות העבודה, לאורך כל תקופת הביצוע.
  
  

  פיקוח על העבודה  )21-ב  
  בוסף, בהשלמה ומבלי לפגוע באמר בחוזה יחול כל הקבלן האמר להלן:    
כולל בדיקות  למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות    

טיב החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות 
  משכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכיות ועל הקבלן יהיה לציית     
ת את להוראות המפקח. אך כל הוראה או פעולה או הימעות מפעולה איה פוטר

  הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה.
על הקבלן יהיה לתקן על חשבוו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות     

תוך הזמן שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח 
שהעבודה בוצעה בהתאם לתכיות ולמפרט, וכי האתר וקה ומסר מתאים 
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ולשביעות רצון המפקח. עבודות תיקוים כ"ל לא תהייה עילה לעיכוב  למטרתו
  לוח הזמים או לדחיית תאריך גמר העבודות.

  
  חיבור לקווי ביוב ו/או שוחות קיימות  )22-ב  
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על     

להמצאות גזים רעילים ולקוט הקבלן לבדוק תחילה את הקווים והשוחות הללו 
  בכל אמצעי זהירות וההגה אשר יכללו בין היתר גם את אלה:

לפי שכסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש   א.    
בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין 

רת מאוורים להיכס לשוחה אלא לאחר שהשוחה אווררה כראוי בעז
מכיים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח הספקת חמצן בכמות 

ובמקרה הצורך להשתמש במסכות גז  מספקת תותר הכיסה לשוחה.
  מתאימות, הכל עפ"י תקות ודרישות משרד העבודה.

שעות  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   ב.    
  לפחות, לפי הכללים הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים  -לעבודה בשוחת הבקרה קיימת  -      
לעבוד והמכסים בשתי השוחות הסמוכות , כלומר סך הכל 

  לפחות שלשה מכסים.
  את המכסים משי צידי קודות החיבור. -לחיבור אל קו ביוב קיים  -      
לא יורשה אדם להיכס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד   ג.    

  ר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך.וסף יישא
הכס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי ויעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות   ד.    

בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את 
  קצהו החופשי יחזיק האדם המצא מחוץ לשוחה.

  כת גז מתאימה.שא מסימ' י 3.00הכס לשוחה שעומקה מעל   ה.    
  על הקבלן להגיש למפקח , דו"ח של יועץ בטיחות, בו יפרטו ההכות   ו.    

המתאימות לעבודה הדרשת כגון: החת ציור, מכון שאיבה, מאגר 
הדו"ח יכלול גם את שמות כל העובדים המועסקים בכל תחום  קולחים.

  כולל של קבלי המשה שאושרו ע"י המפקח.
  

בעבודה הדורשת כיסה לשוחות בקרה קיימות, יודרכו העובדים המועסקים     
  בושא אמצעי בטיחות ויאומו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה     
לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה 

  מעבודתו של הקבלן.
  

  בטיחות וגהות ) 23- ב

הוראות ותקות רלבטיות ותדריך  .בוסף על האמור בכל שאר מסמכי המכרז

  בטיחות מופיעים בספח ח.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור כדין על תאי הבטיחות של העובדים 

  ושל צד ג' כדרש בתקות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות.

גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, שמירה והכוות האמצעים יהיו בין היתר 

תועה ע"י ציגי הקבלן, תשלום למשטרת ישראל עבור הצבת שוטרים בשכר, ביצוע 

מעקפים זמיים, פסים מהבהבים וכו', בהתאם לדרישות הרשויות הוגעות בדבר 

  וכפוף לאשור המפקח.

הדרשים כמפורט לעיל אין להשאיר תעלות פתוחות מבלי שקטו כל האמצעים 

  ובהתאם להוראות לבטיחות וגהות של משרד העבודה.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו עשית בתאים בטיחותיים 

וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן 

87

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  

   

___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

בה ו/או לעובדים ו/או אדם משחרר את המזמין מכל אחריות עבור זקים שיגרמו למ

  הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי. - כלשהו

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתו תיכלל 

  במחירי היחידה של הסעיפים השוים.

מוסמך ומאושר על ידי משרד  מהל עבודההקבלן ימה כמהל עבודה של כל עבודה 

  העבודה.

למלא אחרי כל התאים והדרישות שמשרד העבודה קבע/יקבע בכל הקבלן מתחייב 

תשומת לב מיוחדת לתמיכת חפירות,   הקשור לבטיחות וכל דין בתחום הבטיחות.

 גידור אזור העבודות ושילוט בשלטי אזהרה.

לפי תחילת העבודה ימלא הקבלן את הטופס ההודעה למשרד העבודה על  תחילת 

ודה וישלח אותו בדואר רשום למשרד העבודה. על הקבלן העבודות ועל מיוי מהל עב

 להמציא למפקח אישור משלוח.

  על הקבלן למות יועץ בטיחות ולקבל חוות דעת בכתב לגבי ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב למלא את כל הדרישות של יועץ הבטיחות . המזמין רשאי , אך לא 

ולקזז את ההוצאות מחשבוו של למלא בעצמו את הדרישות של יועץ הבטיחות  חייב

  הקבלן.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור כדין על תאי הבטיחות של העובדים 

  דרש בתקות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות.כושל צד ג' 

  

אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  הקבלן

תאוות הקשורות בעבודות חפירה, החה, הובלת  למיעת תאוות עבודה, לרבות:

'. הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או וכוחומרים 

על קיום כל התקות וההוראות של משרד  ויקפידבסביבתו בעת ביצוע העבודה, 

התעשייה, המסחר והתעסוקה בעייים אלו, לרבות תקות הבטיחות בעבודה 

 .1988 –"ח התשמביה), (עבודות 

  

 את להזהיר כדי, כדרש אזהרה ושלטי אורות, זמיות גדרות, מעקות: יתקין הקבלן

 או עפר ערמות, בורות של הימצאותם בשל להיגרם העלולות מתאוות הציבור

  .באתר אחרים ומכשולים חומרים

 העלולות מפולות או התעלה התמוטטות למוע כדי האמצעים בכל יקוט הקבלן

  .אחרות סיבות או מבים"י ע או התעלה בצד המוח החפור החומר כמות"י ע להיגרם

 התעלה את הקבלן יחפור, מפולת או התמוטטות סכת צפויה שתהיה מקרה בכל

 הסידורים כל את ויעשה ותמיכות חיזוקים יתקין/או ו במדרגות או מתאים בשיפוע

  .מפולת למיעת הדרושים

 קובץ, 1961- " חולית באדמה תעלות חפירת"תקות ל בהתאם תתבצע תעלות חפירת

 ודין חקיקה כל או" 1946, החרושת בתי"פקודת  סמך על שהותקו 1240' מס תקות

 01 פרק משרדי הבין למפרט ובהתאם, אלה תקות שהחליפו וכאלה וספים

  .והעדכית האחרוה במהדורתו

  

 הבורות כל את למלא הקבלן חייב האתר של חלק בכל העבודה סיום עם מיד

 באתר ששארו המכשולים כל את ולסלק והעפר הערמות את לישר, והחפירות

  .העבודה מביצוע כתוצאה
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 אי עקב וחיה אדם לחיי או לרכוש שיגרם זק לכל היחידי האחראי יהיה הקבלן

 תופיה אשר זה מסוג תביעות בשום יכיר לא והמזמין, כדרש זהירות אמצעי קיטת

אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו 

ושא לוויכוח בין התובע לתובעים לבין הקבלן. את הסכומים ה"ל ישחרר המזמין רק 

לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שי הצדדים או בוררות עפ"י מסמך 

אות עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב ת

אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן 

  באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין ושא זה.

  
 הקבלן על, קיימים בקרה שוחות או לביבים התחברות/או ו, תיקון, עבודה של במקרה

 אמצעי בכל ולקוט רעילים גזים להמצאות השוחות או הביבים את תחילה לבדוק

  : אלו את היתר בין יכללו אשר וההגה הזהירות

  
 חמצן כמות בה ויש, מזיקים גזים בה שאין לוודא יש, בקרה לשוחת שכסים לפי  .א

 לאחר אלא הבקרה לתא להיכס אין, חמצן חוסר או מזיקים גזים יתגלו אם. מספקת

 ומובטחת הגזים כל שסולקו לאחר רק. מכיים מאווררים בעזרת כראוי אוורר שהתא

 .הבקרה לתא הכיסה תותר, מספקת בכמות חמצן אספקת

  

 לפי לפחות שעות 24 של לתקופה, הקו אוורור לשם, יוסרו הבקרה שוחות מכסי  .ב

 :הבאים הכללים

 בשי והמכסים לעבוד עומדים שבו השוחה מכסה – קיים בקרה בתא לעבודה .1

 .מכסים 3 - "כ  סה – הסמוכים התאים

  .החיבור קודת צדי משי המכסים – קיים ביב אל לחיבור .2

 

יורשה אדם להיכס לשוחות בקרה אלא אם כן יישאר אדם וסף מחוץ לשוחה  לא  .ג

 .הצורך במקרה עזרה להגיש אשר יהיה מוכן 

 בלתי סוליות עם גבוהים גומי מגפי ויעל גומי כפפות ילבש בקרה לשוחת הכס  .ד

 החופשי קצהו את אשר חבל קשור שאליה בטיחות חגורת יחגור גם והוא, מחליקות

 .לשוחה מחוץ המצא האיש יחזיק

  

 מסכת גז מתאימה. ישא' מ 3.0לשוחת בקרה שעומקה מעל  הכס  .ה

 

יופעלו מאווררים מכיים לפי כיסת אדם  'מ 5.0בקרה שעומקן עולה על  בשוחות  .ו

 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

 

 אמצעי בושא יודרכו בקרה לשוחות כיסה הדורשת בעבודה המועסקים עובדים

  .שהוזכרו הבטיחות באמצעי בשימוש ויאומו, הדרשים בטיחות

  

תיים המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו עשית בתאים בטיחו

וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן 
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משחרר את המזמין מכל אחריות עבור זקים שיגרמו למבה ו/או לעובדים ו/או אדם 

  הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.- כלשהו

  

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתו תיכלל 

  מחירי היחידה של הסעיפים השוים.ב

  

הקבלן ימה כמהל עבודה של כל עבודה מהדס מוסמך ומאושר על ידי משרד 

  העבודה.

הקבלן מתחייב למלא אחרי כל התאים והדרישות שמשרד העבודה קבע/יקבע בכל 

, חפירות לתמיכת מיוחדת לב תשומתהקשור לבטיחות וכל דין בתחום הבטיחות. 

 .אזהרה בשלטי ושילוט העבודות אזור גידור

 תחילת על העבודה למשרד ההודעה הטופס את הקבלן ימלא דהוהעב תחילת לפי

 על. העבודה למשרד רשום בדואר אותו וישלח עבודה מהל מיוי ועל העבודות

 .משלוח אישור למפקח להמציא הקבלן

  .העבודה ביצוע לגבי בכתב דעת חוות ולקבל בטיחות ממוה למות הקבלן על

 לא אך, רשאי המזמין. הבטיחות ממוה של הדרישות כל את למלא מתחייב הקבלן

 מחשבוו ההוצאות את ולקזז הבטיחות ממוה של הדרישות את בעצמו למלא, חייב

  .הקבלן של

  

  .המכרז למסמכי המצורף הבטיחות ספח על יחתום הקבלן

  

  

  אמצעי זהירות ובטיחות:  24-ב

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים במשך העבודה בהתאם 

לתקות משרד העבודה, בכל הוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה 

וכו', כדי להבטיח את העובדים ואת התושבים מכל פגיעה וזק. על הקבלן להודיע 

ייחודיות מטעם מפקח  למשרד העבודה על כיסתו לאתר ולקבל הוראות בטיחות

  הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.  במיהלהעבודה 

  .העבודה משרד/החיות אישור ללא לעבודה להיכס לקבלן יאושר לא
  

  וסימון צרת, אביזרים וחדרים  שילוט  25 - ב

 יבוצע הסימון. והחדרים האבירים, הסגרים, הציורות כל של סימון לבצע הקבלן על

  :הבא הפירוט לפי

  .בפוליאתילן מצופים וציורות פוליאתילן ציורות

. הציור"ג ע קשים אוויר מזג ולתאי למים עמיד צבע באמצעות סימון יבצע הקבלן

  .המפקח הוראות לפי מטר 5-8 של במרווחים יבוצע הסימון

  .בציור הזרימה כיוון סימון כולל, הציור"ג ע צבע ריסוס"י ע יבוצע הסימון

 יותר המתכן אישור קבלת לאחר רק. המתכן לאישור יוגשו והסימון הצבע סוג

  .הסימון את לבצע לקבלן

 ישולם ולא והתקתם הציורות להחת היחידה במחיר כלול יהיה הציורות סימון

  .וסף תשלום עליו
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 השלטים שמות"מ. ס 40*30 בשלט חדרים שילוט"מ, ס 30*20 בשלט אביזרים שילוט

  .המפקח החיית לפי
  

  האתר שילוט  26 - ב

ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה, הקבלן יתקין לתקופת ביצוע העבודות  10 בתוך

שלט מידע הושא את שם הפרויקט, את שמות וכתובות המזמין, המתכן, המפקח 

מ'. על עמודים מציורות מגולווים בקוטר  X 6.00מ'  4.00והקבלן. מידות השלט יהיו 

  וסח השלט, מבהו, צורתו, צבעיו ותוכו המדויק יקבעו ע"י המפקח. 3"

 ולא השוים יחידה במחירי יכללו המידע שלט והתקת אספקת עבור ההוצאות כל

  .בפרד עבורם ישולם

 ומספר ובתוכת, האחראי העבודה מהל שם יצוין ובו שלט הקבלן"י ע ייקבע כן

  .שלו הטלפון
  

  שורים:ישיוות ואיר    27- ב

לפי תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למהדס ולמפקח את כל 

שיוות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכיות, הקבלן מתחייב להשיג את יהר

  שיוות ה"ל. יהר

הדרושות לצורך קבלת הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות 

שיוות והאישורים כאמור לעיל. כל ההוצאות המתחייבות מהפעולות להוצאת יהר

שיון, הוצאות פקוח לפי דרישת הרשויות וכו' יהיו ע"ח ישיוות כולל אגרות ריהר

  הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השוים ולא ישולם עבורם בפרד.

/או ו רישיון/או ו אישור קבלת לצורך שתידרש וספת הפעול כל יבצע הקבלן, כן כמו

  .וחשבוו אחריותו על, היתר

   ציוד אישורי  28- ב

הקבלן להעביר למתכן את פרטי כל הציוד, האביזרים והצרת המסופקים  על

לאישור המתכן מראש, לפי הזמתו בטווח זמן סביר אשר לא יגרום  בפרוייקט

  חלקים ממו.או  הפרוייקטלעיכובים בביצוע 

  ע"י הקבלן יידרש להציג הוכחות כלהלן: ה ערךכשווהציוד אשר יוצג  כל

 יסיון טיים 10 של רלווהספציפי הציוד עם הציוד ספק של לפחות ש. 

 ים של רשימהפרטי, המתקן סוג, המתקן מיקום הכוללת הציוד הותקן בהם מתק 
 .הציוד דגם, לבירורים קשר איש

 יסיון ות הספציפי הציוד עם הקבלן שלדומה גודל בסדר בהתק. 

 ים ישראליים עמידהה בתקה ישראלית מתאימה עמידה בתקיבהעדר תקי ,
  מערב אירופאית ו/או ארה"ב.

 י מידע כלן"י ע יידרש אשר טכהמתכ. 
לאישור רטרואקטיבי, ו לתוספת מובהר בזאת כי לא תתקבל שום טעה מצד הקבלן

והציוד איו מתאים או הרכיב ציוד ללא אישור המתכן, \והקבלן הזמין ובמידה 
 לדרישות התכון.

 

  תוספת ו/או ביטול עבודות:  29 - ב

הרשות בידי המזמין או בא כוחו להוסיף במסגרת חוזה זה עבודות וספות והקבלן 

כמו כן רשאי המזמין  למתכות הקובה בהסכם עם הקבלןמתחייב לבצען בהתאם 
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טל ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז זה מבלי לפצות את הקבלן על הקטת לב

  היקף העבודה או אי ביצוען כלל.

  

  :חריגים יחידה מחירי  30 - ב

 סעיף לבצע לא או במחיר הבדל ללא כמות כל הכמויות כתב לפי לבצע ראשי המזמין

שגיאה! בהתאם לסעיף  יבוצע מחיר בהצעת שאים עבודות או אביזרים חישוב. בכלל

  .להסכם מקור ההפיה לא מצא.

  

  פרויקט תיק  31 - ב

 ציוד רשימות, העדות תכיות כל כולל פרויקט תיקי 3 הקבלן יכין העבודה בתום

, וכן המזמין מול ישירות/ספק היצרן בין האחריות וכתבי שהותקן הציוד ומפרטי

  .)4טופס אכלוס (טופס 

  

  .והמתכן המפקח עם"ל ה החומר כל את לאשר יש

  

 עליהם ישולם ולא השוים היחידה במחירי כלולות יהיו"ל ה בגין ההוצאות כל

  .בפרד
  

  משך הביצוע:  32 - ב

להסכם בכרך ב' למסמכי  שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.בהתאם לאמור בסעיף 

   המכרז.
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  חלק ב' - מפרט מיוחד 
  

  וקולחים עבודות צרת ביוב
  

  מפרט טכי לעבודות צרת ובטויםג.  
    
  אור הציורות ית) 1-ג  
      
  הציורות להחהא.     

מסוג לפחות אטמוספירות  12.5 , דרג מ"מ 225ו מ"מ 160ציורות הסיקה יהיו בקוטר 
PE100וסף, 4427 , ת"יורות המגן בחציות כבישים יהיו מפוליאתילן . בו  225 בקוטרצי - 

   כמופיע בתכיות.  16, דרג 315
  

, ת"י PE100אטמוספירות לפחות מסוג  12.5מ"מ, דרג   90כן, יסופק ויוח בקוטר - כמו
4427.  

  
עם פאזה חדה לריתוך בהצמדה מלאה לפי תקן ישראלי  8"- ו "6,"4ציור פלדה 

או \ו APC-3. הציורות יהיו עטופים בעטיפת פוליאתילן משוחל בשלוש שכבות 530
  APC-4שכבתית עם בטון דחוס מעליו - ציורות עטופים בעטיפת פוליאתילן תלת

  ומצופים מבפים בציפוי מלט אלומיה. 266לפי מפמ"כ 

  
  

שים. לצורך מתן  10ן לספק למזמין אחריות של יצרן הציורות למשך על הקבל    
אחריות יקוט הקבלן בכל הצעדים הדרשים ע"י המפעל כגון ליווי שרות שדה 

  צילומים וכו'.
  כל ה"ל על חשבון הקבלן כחלק מהמחיר לאספקת ציורות.    
      
בהובלה,  הקבלן יהיה אחראי לשמור על הציורות המסופקים מרגע קבלתם    

בפריקה ובמהלך ההחה. כל הוצאות האחסה והשמירה יחולו על הקבלן כחלק 
  מהמחיר להחת הציורות.

האחריות לתפקוד תקין של הציורות והמחברים חלה על הקבלן, בוסף לאחריות     
המפעל. בכל מקרה של תקלה או זילה משך תקופת האחריות, יבצע הקבלן את 

ת ו/או המחברים על חשבוו באופן מיידי ויתבע את התיקון והחלפת הציורו
התשלום מהיצרן במסגרת אחריותו. זכותו של הקבלן לבדוק את אמיות ושלמות 

  הציורות בעת ייצורם במפעל ולפי העמסתם על המשאית.
    
  רוחב החפירה התיאורטי  )2-ג  
  הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלקמן:    
  לפי חתך עקרוי.ס"מ עם דפות  60 -מ"מ 90 ,160בשביל ציורות     
  לפי חתך עקרוי.ס"מ עם דפות  70 -מ"מ 225בשביל ציורות     

  
הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי ה"ל תעשה ע"י הקבלן לוחיות     

פון, או מכל סכה שהיא, רק באשור המפקח. (בחפירה בדפות יהעבודה, לצרכי ד
ס"מ מעל קודקוד  40פועים יאשור המפקח, יתחילו הש משופעות שתעשה רק לפי

  הציורות).
הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגדרות, הגון, המבים והמתקים     

שימצאו מחוץ לרוחב התאורטי של החפירה, ויתקן על חשבוו כל זק שיגרם להם 
בוצע כולל הספקת החומרים. הרחבת החפירה לוחיות העבודה באשור המפקח ת

ע"י הקבלן על חשבוו ללא כל תשלום וסף, כמו כן אין הדבר גורע מאחריות 
  הקבלן לכל הקיים מחוץ לרוחב התאורטי כמוזכר לעיל.

  
  

93

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  

   

___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

  עומק החפירה או החציבה להחת ציורות  )3-ג  
בעבורם לא  ס"מ מתחת הציור 20החפירה או החציבה תעשה עד לעומק של     

תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת , תשולם תוספת למחיר החפירה
וכל האבים,  . הציור יוח ע"ג מצע חולידיים בהתאם לשיפועים הדרושים

הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה. בכל מקרה שהחפירה תבוצע 
לעומק גדול מהדרש ימלא הקבלן על חשבוו את החפירה המיותרת בחול מחצבה 

שר, בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. או בחרסית מסוג מאו
לא יורשה בשום פים למלא את החפירה המיותרת בחומר המכיל אבים, שרשים 

  וצמחיה אחרת.
  
  

 מלוי התעלות והחפירה להחת ציורות  )  4-ג
  מילוי התעלות יהיה כמפורט בחתכים אופיייים בגיליון הפרטים.  
פורשת להוג אחרת, ימלא הקבלן כל תעלה פרט למקרים שתיתן הוראה מ  

וחפירה מיד לאחר קבלת קו הציורות ע"י המפקח. לצרכי המילוי יש להשתמש 

ס"מ והספקת  15-במיטב האדמה החפורה תוך הרחקת שברי אבן וסלע הגדולים מ
  אדמה מובחרת שתחסר בגלל הסלע שיורחק. 

ס"מ מעל ראש הציור,  30מסביב לציורות ועד  פי.וי.סיפוליאתילן ובציורות   
ולכל רוחב התעלה ימלא הקבלן בחול קי מאבים שהעמסתו, הובלתו מאתר 
שימצא ע"י הקבלן ופיזורו יהיו במחיר החת הציורות. על הקבלן לקבל את 

 .אישור המפקח לחומר הריפוד
 :חומר הריפוד ה"ל יהודק בסרגלים או מהדקי יד (ג'בקות)   

 .תחתית תעלה לפי החת הציור -  

 .הציור ס"מ מעל 30 משי צידי הציור עד גובה -  
    
 1630הקבלן יבצע בדיקה לחול המשמש לכיסוי הציור, הבדיקה תבוצע לפי ת"י   

  סמ"ר. \אום  10,000ויאושר חול בעל התגדות סגולית שאיה מוכה מ 
  

עקב השקיעות האלה.  זקהקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות ויתקן על חשבוו כל  
כל ההוצאות לבצוע בדיקות השדה, בדיקות מעבדה והתאמה לדרישות התקן, ושל 
הוצאות המדגמים הדרשות ע"י המהדס והמפקח, יהיו על חשבון הקבלן בלבד, 

קבלן למסור את כל ויראו אותם כאילו כלולים במחירי היחידה השוים. על ה

  .תוצאות הבדיקות למהדס
  

  החת הציורות  )5-ג  
לאורך כל התוואי פרט למקרים שתיתן רשות מיוחדת, יוח ויבוקר קו ציורות     

. הציורות יותאמו באופן שכל קו יהווה לפי רשימה לביצוע שתאושר ע"י המתכן
ציר אחד עם תחתית ישרה וחלקה.  לא תורשה כל סטייה של הקו במישור האכי 

  או האופקי. 
  

  גבהי הציורות  )6-ג  
מספרי גובה הציורות שבשרטוטים והעומקים הכתובים בכתב הכמויות     

המותרת לא ה יחסים אל התחתית הפימית של הציורות (אברט). הסטיימתי
  מ'. 25ס"מ לאורך  1תעלה על 

  
  חתוך והחה של ציורות מפי.וי.סי.  )7-ג  
פרט למקום חבור הציורות עם תא הביקורת, לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי     

ציורות שחתכו במקום העבודה. חתוך הציור (בחבור לת.ב. כ"ל) יעשה אך ורק 
ס"מ לפחות בהתאם לחתכי  100 בעזרת משור. הציורות יוחו עם כיסוי של

  האורך. 
  .4-הריפוד והכיסוי יהיה כמפורט בסעיף ג    
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בחציות של תעלות יקוז בשטח, יועמק הקו במרחק הדרש מהתעלה משי     
  הצדדים.

 בכתבעל הקבלן לתאם את עבודתו עם שרות שדה של היצרן ולקבל את אישורו     
ר בהתאם להוראות היצרן. לצורך לצורת העבודה וחומר הריפוד ולהיח את הציו

החדרת הציור לראש הפעמון יש להשתמש אך ורק בחומרי החלקה המסופקים 
ע"י היצרן מחשש לפגיעה באטמים. יש לוודא שהאטמים מתאימים לסוג הציור 

  סדקות והתקשחות.י") ולאחסם במקום מוצל וקריר למיעת ה6-(לחץ או "עבה
 315הרכבתו כדי לוודא את תקיותו. בציור עד קוטר על הקבלן לבדוק כל אטם לפי     

שימוש בכלי מכי לדחיפה מחשש להזזת  ללאמ"מ תבוצע ההחדרה באופן ידי 
  .קוטר בכל היצרן להוראות בהתאם הישר מהקו סטייה על להקפיד יש. האטם

 

 ציורות פלדה  )8 -ג
  

  הובלה
לשמור על שלמות בעת טעית הציורות פריקתם והעברתם ממקום למקום יש 

הציורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות, תשומת לב מיוחדת תוקדש גם 
  לשמירה על שלמות הציפוי החיצוי והפימי.

  
אין לטעון את הציורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הציורות או 

  לקלקול ציפויים.
  

יבות המטען. פריקת הציורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יצ
הציורות תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הציור, אסור 

לתפוש את הציור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הציור, או לעוות 
אותו. אסור בהחלט להפיל את הציורות על הקרקע או על ציורות אחרים. יש 

בהיותו תלוי באוויר באופן שלא יתגש להבטיח שליטה גמורה על הציור 
  במכויות, מבים, עצים, או עצמים אחרים.

  

  פריקה
פריקת ציורות ארוזים באגדים תעשה בעזרת כלי הרמה מכי או מוף המורכב על 
המשאית. במידה שאין כלי מכי להורדת האגדים, יש לפרוק את הציורות ידית. 

יות ללא סולמות צדדיים יש להכין לולאות אין לפרוק ציורות ע"י שפיכה. במכו
מחבלים, לפי גזירת החישוקים, וזאת כדי למוע גלגול הציורות וגלישתם מעל 
המשאית על הקרקע. פריקת ציורות בודדים בערמות או לאורך התעלה תעשה 

  בזהירות רבה תוך הימעות מהשלכתם ופגיעה בקצותיהם.
מוחלטת מהשלכת האבזרים. אסור בהחלט פריקת האבזרים תעשה תוך הימעות 

להעביר ציורות המוחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול. אסור להתהלך על 
  ציורות מצופים המוחים בשדה.

  

  פיזור
ימים  3פיזור הציורות ייעשה בדרך כלל לאחר חפירת התעלה, ולא יותר מאשר 

  השמש. לפי ההחה, כדי למוע פגיעות מכיות הובעות מקרית
הציורות יפוזרו לאורך התעלה בצד המיועד לכך מראש. הפיזור ייעשה קרוב 

  לשפת התעלה אך בצורה כזו שתבטיח את הציורות מגלישה לתעלה.
  

יש לדאוג שהציורות שפוזרו לא יפריעו למהלך תקין של העבודה, למעבר כלי רכב 
כך שהציורות וכו', במקומות בהם חוצה תוואי הקו דרכים, ידאג הקבלן ל

המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה. הציורות יוחו על 
  .םיצמיגע"ג שקי חול או וה מאבים ועצמים בולטים,  יאדמה קי
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כמו כן בעת קביעת מחיריו ייקח הקבלן בחשבון שעלולים להיות קטעים בהם לא 
ה ע"י משאיות אלא יתן יהיה לפזר את הציורות וחומרי עזר לאורך התעל

  להובילם למקום החת הציור ע"י ציוד מכי הדסי מקודת פריקה.
  

כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הציורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את 
  הציורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח או המהדס.

  
העבודה, יש להוג על פי הכללים בהעברת הציורות ממקום האחסון הזמי לאתר 

שצויו בפרק זה ובפרקים הקודמים. אטמי גומי יוחזקו באתר העבודה בכמות 
הדרושה ליום עבודה אחד. האטמים יוחזקו בשק ואין לאחסתם בתוך הציורות. 

  יש לשמרם מקרי שמש ומלכלוך.
  

כל חומר  הקבלן יקוט בכל האמצעים על מת לשמור הציורות מחדירת לכלוך או
זר אחר לתוכם. לפי החתו וריתוכו יש לקות היטב את הקצוות של כל ציור. 

  כמו כן, יש לסתום את הקצוות של כל ציורות בודדים.

  
  הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה שיתגלה לכלוך או גופים זרים בקו.

  

  אחסון
לא האחסון יעשה על משטח ישר על קרקע או רצפה. מומלץ שהשכבה התחתוה 

תוח על קורות עץ. ציורות המאוחסים בצורה לא כוה עלולים להתעוות 
ולהתעקם וצורתם העגולה עלולה להיפגם במיוחד בקצוות, דבר שיקשה על 

חיבורם והתקתם. האחסון ייעשה במקום מוצל ולא בקרבת חומרים העלולים 
  לפגוע בטיב החומר, כגון: חומרים ממיסים.

  
 1.5ר משבועיים) אין לאחסן בערמות בגובה העולה על בתקופה ממושכת (יות 

  מטר. 

  

  הורדה לתעלה
לפי הורדת הציור לתעלה יש להקפיד, שקרקעית התעלה תהיה מפוררת ומיושרת 

בעזרת טורייה או מגרפה, כדי להבטיח תוחת הציור לכל אורכו. יש לוודא את 
פסל. קצה הציור שלמות הציור לפי הורדתו לתעלה. כל ציור עם פגם יי

ומקומות החיבורים ייבדקו במיוחד. הורדת הציור לתעלה תעשה בעבודות ידיים 
  מתוך התעלה.

  
  

 תוך ציורות פלדהיחתוך ור  
ריתוך צרת פלדה יבוצע בתוך התעלה ומחירי היחידה כוללים זאת, כולל הרחבת 

זאת כלול התעלה בקודת ריתוך לצורך ביצוע ריתוך הצרת בתוך התעלה וכל 
 במחירי היחידה.

כל הריתוכים יעשו בשיטת הקשת המתכתית המוגת ויבוצעו ע"י רתכים 
  מוסמכים בעלי תעודות שיעמדו במבחן רתכים.

  אסור לקבלן למסור את עבודות הריתוך לקבלן משה ללא אישורו של המהדס.
  כמו כן, לא יעבדו הרתכים בקבלות אלא בעבודה יומית בלבד.

 4.0בוד עם מכות ריתוך פרדת, האלקטרודות תהייה בעלות קוטר של כל רתך יע
  מ"מ בהתאם להוראות יצרן הציורות. 3.25 - מ"מ ו

  אין להשתמש באלקטרודות שיזוקו או באלקטרודות רטובות. 
בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי 

טיח כי כל קצה ציור אשר איו בעבודה הציור שכבר רותך. הקבלן ישמור ויב
  יהיה סתום ותמע כיסת לכלוך אליו.

  
  ביצוע הריתוכים
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  מבחי  ריתוכים

כל העוסקים בעבודות הריתוך יהיו רתכים מוכרים שקבלו הדרכה והוסמכו 
לריתוך ציורות עם ציפוי פים מבטון. בעלי תעודות שאושרו ע"י המפקח. 

בכל עת ביצוע העבודה. אם הפר הקבלן סעיף זה  התעודות תהייה בות תוקף
ותגלה, בדיעבד, כי הועסקו רתכים בלתי מוסמכים או שתעודותיהם אין תקפות, 
תופסק מיד עבודתם בריתוך והקבלן ישלם את הזקים המוערכים (גם אם 

  הריתוכים הושארו) כפי שיקבע המפקח.
סמכה שבתוקף, עקב המפקח רשאי להפסיק עבודותיו של רתך. בעל תעודת ה

התרשלות, ביצוע ביגוד לדרישות המפרטים שסוכם עליהם וטיב ריתוך גרוע. 
קביעת המפקח לעייים שבסעיף זה, תהיה ללא ערעור וללא צורך בהמקות איזה 

  שהן. הריתוכים יהיו רק אלו שקבלו הרשאה ע"י יצרן הציורות.
  

  מצב הריתוך
מצאים קבועים במקום בשעת הריתוכים יבוצעו במצב קבוע (כשהצי ורות

  הריתוך) בתוך התעלה. 
  

  ריתוך עזר
ריתוך העזר יהיה מיימלי בגודלו לדרוש. ירותך כך, שלא יפגע הפח ולא ישרוף את 

  הפיה של קצה הפח המרותך.
  ריתוך זה יושחז לאחר הצבת הציור למקומו הקבוע, הסופי.

  
  ריתוכי תפיסה

ן, עם הצמדת הציורות יש לשאוף לחלק המרווח במקרה חיבורי ציורות עם פעמו
בין התקע לפעמון שיהיה שווה לכל ההיקף. במקרים חריגים, כשאין אפשרות 
באמצעים רגילים לקבל את המרווח המרבי המאפשר ריתוך, תבוצע ההתאמה 

"ריתוכי תפיסות"  8לאחר אישורו ותחת פיקוחו של המפקח. ירותכו לפחות 
"ריתוכי תפיסה" הראשוים ירותכו אחד מול השי לפי  4מחולקים לכל ההיקף. 

יתר ריתוכי התפיסות לפי הוחיות. ריתוכי  9,3, 6, 12 - או  3, 9, 6, 12הסדר הבא: 
התפיסות הם חלק איטגרלי של המחזור הראשון, חייב להיות היתוך מלא בשורש 

ללא שרפת בין הפלדות, עובי הריתוך יהיה לפחות בעובי ריתוך המחזור הראשון 
  הפיה בקצה של הפח.

  אין להשאיר ציור עם ריתוך תפיסה בלבד למשך הלילה.
  

  מחזורי הריתוך
הריתוך יבוצע במספר מחזורים בתלות בעובי דופן פלדת הציור. יעשה שימוש 

  או ש"ע. ASTM E6010באלקטרודות המתאימות לתקן 
  

  מחזור השורש
כאשר הציורות מצאים קבועים  מחזור השורש (מחזור הריתוך הראשון) יבוצע

  במקום ויש למוע ככל האפשר בהזזת הציורות עד להשלמת מחזור השורש כולו.
  
ריתוך חדירה, ירותך עם  - במקרה של ריתוך בהשקה מחזור ראשון   א.

לפי המלצות יצרן הציורות. יש  - מ"מ. כיוון הריתוך  3.25אלקטרודה בקוטר 
  הימע מחדות יתר.לחדור ולהתיך את פי השורש ול

  
מ"מ  4במקרה של ריתוך ציורות עם פעמון, קוטר אלקטרודה יהיה   ב.

מ"מ  2.5במידה וההפרש בין קוטר פימי של הפעמון וקוטר התקע יהיה מעל 
מ"מ. כיוון  2.5מ"מ כשההפרש ה"ל יהיה עד  3.25וקוטר האלקטרודה יהיה 

  הריתוך יהיה לפי המלצות יצרן הציורות.
  הזרמים יהיה על פי המלצות היצרן ומותאם למצב וכיוון הריתוך.תחום   

  יקוי בין המחזורים
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אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים 
ולכלוך. כמו כן יוקו כ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות. את היקוי 

  יש לבצע בעזרת אבן משחזת מכית.
  

  לוי וגמרמחזורי מי
. לכל מחזור תשמשה שלושמספר המחזורים בכל תפר ריתוך לא יהיה קטן מ

מ"מ.  3-3.5מ"מ. עובי מחזורי המילוי יהיה בערך  4אלקטרודות תקיות בקוטר 
 - עובי המחזורים ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפי הציור לא פחות מ 

מ"מ גדול  3עליון יהיה בערך מ"מ. רוחב המחזור ה 1.5 - מ"מ ולא יותר מ  0.8
מ"מ מכל צד). את התפר הגמור יש לקות  1.5 - מרוחב העיץ שמלפי הריתוך (כ

  היטב במברשת פלדה. אין להתחיל בשי מחזורים באותו מקום.
  

  ריתוך ציורות בעלי ציפוי פימי
ה / חומר אשר לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך יש להשתמש באבק

 יסופק על ידי המזמין (אין להשתמש בחומרים שלא יסופקו על ידי המזמין), 
רק למילוי המרווח בין שפות הבטון של הציורות  בהצמדתם ולא  החומר ישמש

עורבב בכלי קי במים קיים עד אשר י /החומרלתיקוי ציפוי טיח צמט. האבקה
בת תוכן בכמות אשר תספיק למריחה הפוך למשחה פלסטית (לא וזלית). התערוי

משך לא יותר מחצי שעה מזמן הערבוב. קצות הציפוי יורטבו אחר היקוי במים 
מ"מ בערך. פגיעות ושקעים קטים בציפוי  2וימרחו במשחה כל אחד בעובי של 

ימולאו בזמן המריחה, כך שבמקומות כאלה עשוי עובי המריחה להיות גדול 
  מהמידה ה"ל. 

  
ות מריחה אלא דקות ספורות לפי ביצוע הריתוך. אסור שהמריחה אין להרש

תעלה על שטחי הפלדה המיועדים לריתוך. מיד אחרי גמר המריחה יקורבו וילחצו 
קצוות הציורות זה לזה ללא רווח, ובמצב זה יתפסו ע"י ריתוכים קודתיים, 

-1רווח של  במקרה של חיבור ציורות עם פעמון; או יקורבו קצוות הציורות עם
מ"מ ובמצב זה יתפסו ע"י מצמדים במקרה של ריתוך השקה. קצות ציורות  1.5

  הפלדה יגבו מכל עודף משחה אשר יצא לעיץ הריתוך. 
  

  מרווח עבודה
ס"מ. הבורות לריתוכי ראש יהיו  40 - מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה לא קטן מ 

  מידה.בעלי גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על ה
  

  תאי מזג האוויר
אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תאי מזג 

אוויר בלתי וחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המהדס יקבע בכל 
  מקרה אם תאי מזג אוויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך.

  
  תמיכות בצרת

מעלות ומעלה,  30כות בחיבורים של קשתות בזווית במידת הצורך יבוצעו תמי

") וקצה הציור בהתאם לתכיות, לדרישות וההוראות של Tהסתעפויות קמץ ("
  המהדס.

  
של כל התפרים, אלא במקרה  10%בדיקות רדיוגרפיות תעשיה בשיעור של 

תן המהדס הוראה לבדוק כל תפר שלא ישיתברר כי התוצאות הין גרועות, י
  ו עומד בתקן.ראה ל

  צילום לפים הציור יבוצע לכל אורכו.
תחולה על הקבלן ויש לכלול אותם במחירי  ולצילומים  ההוצאות לבדיקות

  היחידה המופיעים בכתב הכמויות.
 

  ציפוי פים של ציורות פלדה –תיקון טיח צמט 
  כללי
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להמלצות תיקון ציפוי פים של טיח בציורות הפלדה והאביזרים ייעשה בהתאם 
היצרן וכמפורט להלן. המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף. 

כמו כן, למילוי ותיקון הטיח בחיבורי הציורות והאביזרים. תשומת לב הקבלן 
  מופית כל תכוות של התייבשות מהירה תוך ספיגת מים ופליטת חום.

יחסים הכוים כמפורט יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השוים ב
  להלן.

אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מת לדללו לאחר שהתחיל בתהליך 
  ההתקשות.

  טיח כזה פסול לשימוש.
  

  הרכב התערובת

 חול דיוות קי מחומרים אורגיים ולכלוך . - 

  בטון - 

  חומר תוסף,  אשר יסופק על ידי המזמין. - 

 מים קיים.  - 
  

 אופן ההכה
 1/3, 1/3, 1/3ים המוצרים: חול, בטון, תוסף ביחס של לערבב את החומר
  לתערובת אחידה.

ולהוסיף בהדרגה את התוסף  1:1להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים ביחס 
לתערובת צמט חול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ווחה למריחה 

  (לא דלילה).
  יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה.

  
  הציורות התאמת

בעת התאמת הציורות לביצוע ריתוך השקה יש להבטיח שהציורות יהיו בעלי   א.
חתך עגול בקצוות להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" בין קצות של ציורות 

 1.0סמוכים. התזוזה הרדיאלית של דפות הציורות זו לגבי זו לא תעלה על 
  מ"מ. 

מ"מ ע"מ  1.5 -  1"מפתח שורש" של כמו כן יש להצמיד את הציורות עם מרווח   
  להבטיח ריתוך עם "חדירה" מלאה.

חישוק  - לשם מרכוז ציורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד   
שתפקידו להצמיד הציורות  כך שתהיה המשכיות והתאמה מרבית של קצה 

ציור אחד לשי. אין להסיר את החישוק עד אשר ריתוך השורש מבטיח תפישה 
ל הציורות הסמוכים זה לזה ואת מצבם הכון של הציורות עד טובה ש

  חובה).  –השימוש במצמד ( להשלמת הריתוך.
   

במקרה חיבור ציורות עם פעמון יש להבטיח שהציורות יהיו בעלי חתך עגול   ב.
מ"מ ע"מ לאפשר הכסה מלאה עד הסוף של  קצה  1.0בקצוות בדיוק של עד 

  רווח שווה בכל ההיקף בין קצה הציור והפעמון. הציור לתוך הפעמון וקבלת
  

  חיבור הפעמון הקצר
חיבור הפעמון יבוצע עפ"י החיות היצרן בין אם כללו במפרט זה ובין אם לא. 

  להלן ההוראות באופן כללי :
  

  הוראות ביצוע
קה היטב מלכלוך, את שקע הפעמון ואת קצה הציור המיועד להחדרה. מרח    - 

  את פים השקע וקצה הציור בפריימר המסופק יחד עם חומר האטום.
מ"מ מהקצה, לשם קביעת עומק  50סמן על גבי הקף הציור פס היקפי במרחק    - 

  ההכסה של הציור לתוך הפעמון.
חומר האטימה בהיקף הפעמון הקרוב  בעזרת אקדח לחומרי אטימה מרח את   - 

  לבטון.
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  גם בקצה הציור המוחדר מרח שכבה דקה של חומר אטימה.   - 

או בצמט פורטלד ע"פ  FC-11 לקווי מים וביוב יש להשתמש בסיקפלקס 
  הוראת שרות שדה של יצרן הצרת.

  .החדר את הציור לתוך הפעמון עד שהקו המסומן על הציור יגיע לשפת הפעמון   - 
  בצע ריתוך היקפי.   - 
  אחרי בדיקת הלחץ של הקו השלם את העטיפה החיצוית בהתאם להוראות.   - 

  
  חיבור זווית

  חיבור ציורות עם פעמון, רצוי לבצע בקו ישר.   - 
במקרים מיוחדים יתן לבצע הטיית הקו תוך יצול החופש בפעמון לפי הצורך    - 

זווית  12גבי ציורות בקוטר "עד למידות המרביות המצויות ע"י היצרן. ל
  מעלה. 1ההטיה המרבית היא 

של חומר אטום בתוך  כמות עודפתבביצוע החיבור בהטיה יש למרוח מראש    - 
  הפעמון בצד החיצוי של הקשת.

  
  

  עבודות ריתוך שוות  
  

  ריתוך אוגים
 טיב ריתוך האוגים לציורות יהיה בהתאם לאמר לעיל. אוגים בעלי צוואר ריתוך

ירותכו לציורות ע"י ריתוך השקה כמפורט לעיל, תוך התאמה מדויקת ומרכזית של 
האוגים כלפי הציור. בריתוך האוגים יש להבטיח ששטח האטימה יהיה יצב 

לציר הציור. יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך, ומכל פגיעה אחרת, כגון 
ם העלולים להפריע לאטימה של טיפות התזה, לכלוך וכד'. יש לתקן את כל הפגמי

  אוגים.
  
  

  מפים וקשתות לאורך התוואי
חיבור הפעמון מאפשר להיח את הציורות עם זווית של עד מעלה אחת בין שי 

ציורות צמודים. בקטעים שיתן לבצע מפה ע"י הטיח הדרגתית של התוואי 
הדרוש יועדף ביצוע בשיעור של מעלה אחת. לכל חיבור ושמירה על הרדיוס המזערי 

  המפה באופן זה.

, בין אם מפה אופקי או  15בכל המקומות האחרים שיידרש מפה חד יותר עד 
מפה אכי להתגברות על מכשולים, יבוצע המפה ע"י ריתוך אלכסוי של הציור 

  עצמו.
  

  קשתות הסתעפויות וכו'
 פולימרי מטבצבבטון ו קשתות והסתעפויות חרושתיות תהיה מצופות בפים

ותרותכה לציורות ע"י ריתוכים ישרים כמפורט לעיל לריתוך ציורות, תוך הקפדה 
  על התאמה מדויקת ועל מצבה התון של הקשת, הסתעפות וכו'.

  ריתוך זקפים
ריתוך זקפים יבוצע ע"י רתכן חרושתי. חיתוך הפתח בציור הראשי צריך להיות 

ציור הראשי. הצד הפימי של הריתוך מותאם לפרופיל של הסעיף כדי לרתכו ל
  יוחלק ויוקה היטב כדי שיהיה מעבר חלק וקוטר הציור יהיה מלא.

  אורך הזקף יאפשר תיקון של הציפוי הפימי אחרי ביצוע הריתוך. 
יר" כמפורט לעיל. שוברים בזהירות יאת חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארקא

ת הסגמט החתוך מדופן הפלדה. אחרי את הציפוי הפימי שתגלה אחרי הוצא
ריתוך כמפורט מעלה יש לקות את הצד הפימי של החיבור מכל לכלוך ופירורי 

ותיקון הציפוי  מלט ולהקפיד שיהיה מעבר חלק בין שי הציורות. בגמר ריתוך 
הפימי ע"ע טיח צמט זהה לציפוי הציורות יש לקות את פים הציור מכל פסולת, 

ט וחומר זה אחר. את המלט הטרי של התקין יש לכסות בחומר הבשלה שיירי מל
  מתאים כדי למוע ייבוש מהיר.
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  פגמים בציורות ותיקום
במקרה ולאחר הריתוך יתגלו דפיקות, סדקים או פגמים אחרים בציורות 

ובריתוכים ייתן המהדס הוראות לתקן את הפגם, לחתוך את החלק הפגום או 
  פגום כולו.לסלק את הציור ה

  
  תיקון של ליקויים בריתוכים

  המהדס יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש או המילוי.
מותר לתקן קבי מלט וקעקועים במחזור הגמר, אולם תיקוים כאלה יהיו טעוים  

מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפי  1.0אשור המהדס. קעקועים אשר עומקם איו עולה על 
ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם ע"י חיטוט באיזמל, ליטוש או חיתוך בלהבה. 

קרה שיתגלה סדק בתפר יש כל הסיגים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה, במ
לחתוך את כל התפר ולרתכו מחדש. המבצע יסמן כל פגם שיתגלה בציורות או 

  בריתוכים סימון ברור בצבע שמן על גב הציור.
  

  צילום במעגל סגור של פים הציורות
לאחר השלמת עבודות החת הצרת הקבלן יבצע בדיקת פים הצרת ע"י צלום 

צילום  הווידאו יבוצע לכל אורך  309 הכללי פרק  במעגל סגור בהתאם למפרט
הציור . צילומי פים של כל הציורות על ידי מצלמה בעלת מפרק היכולה להסתובב 
על צירה. הצילומים יוגשו על גבי דיסקט + דוחות, הכוללים יתוח ממצאי הצילום 

  של החברה שמבצעת את הצילום.
ות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות שדה וכל ההוצאות הכרוכ צילום הווידאומחיר 

    .תוספתשולם עבורם תולא הכללות במחיר היחידה להחת הציור ומעבדה 
  

 :ציורות פוליאתילן  )9 -ג
  

  לןיופריקה של ציורות פוליאת הובלה
הציור מסופק בשטח על גבי תופים, או גלילים בהתאם לקוטר הציור. כמות על  

תוף קבעת בהתאם לקוטר. הובלת אבזרי חיבור מכיים תיעשה בשקים כדי להגן 
  עליהם בפי קרי השמש ומפי לכלוך. 

 
 בעת טעית הציורות, פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות 

טעון או לערום את הציורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום הציורות. אין ל
  למעיכת הציורות.

  
גלילי הציורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח את יציבות המטען.  

כבלים, שרשרות, חבקים וטבעות המשמשים לקשירה, לא יבואו במגע ישיר עם 
באמצעים אשר יבטיחו הציורות תבוצע  הציורות אלא יהיו מרופדים. פריקת

בהחלט להפיל את גלילי הציורות על  הורדה איטית וזהירה של הציור. אסור
  הקרקע או על ציורות אחרים.

יש להגן על הציורות ע''י שרוולי מגן מפלסטיק אשר יולבשו על התומכות בצידי  
 עגלת המשאית.

  הציורות יפרקו בקודות ריכוז אשר יאושרו ע''י המפקח.  
ריקת הציורות תהיה באמצעות רצועות תקיות. הציורות יוחו ע''ג תלוליות פ 

עפר קיות מאבים. הציורות יוחו אחד לצד השי עם שמירת מרווח בין 
  הציורות. לא תאושר פריקת ציורות בערמה. 

  

  פיזור
הציורות פרקים מהתופים ע"י כלי צמ"ה (טרקטור) במשיכה או כאשר הטרקטור  

ש כעוגן והעגלה מתקדמת (התופים אים שארים בשטח) וכל זאת תוך שמירה משמ
מוחלטת על מיעת זק לציור. יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע 

העבודה, למעבר כלי רכב וכו'. במקומות בהם חוצה תוואי הקו  למהלך תקין של
ו יפריעו את המעבר הקבלן לכך שהציורות המפוזרים לא יחסמו א דרכים, ידאג
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ימים לפי ההחה, כדי  3אלה.  פיזור הציורות יעשה לא יותר מאשר  בדרכים
למוע פגיעות מכיות ופגיעות הובעות מקרית שמש.  הציורות יפוזרו לאורך 

מטר משפת התעלה, אך בצורה  1 - התעלה בצד המיועד לכך וקרוב ככל האפשר, כ
  לתוכה.כזו שתבטיח את הציורות מגלישה 

  
כל תקופת הטיפול בציורות והרכבתם בקו הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה שיתגלו  

בכל פעם שיש הפסקה בהחת הקו יש לחסום זמית את  .לכלוך או גופים זרים בקו
  קצה הציור האחרון.

  

  בדיקת הציורות לפי ההחה
  לפי דרישת המפקח, ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקים אשר תעיד על 

 העובדה שהציורות מסוג שסופק לעבודה עמדו בבחית הלחץ החיצוי כדרש.
הקבלן יספק הוכחות כדי החת דעתו של המפקח שהציורות שסופקו לעבודה הם 

  מאותה תוצרת שאליה מתייחסות הבדיקות.
    

מו את הזכות לשלוח ציורות ממקום העבודה לבדיקות המפקח משאיר לעצ    
וספות (משלוח הציורות על חשבון הקבלן). במקרה שהתוצאות לא תהייה 
מיחות את הדעת, יפסול המפקח את כל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח 

  הקבלן על ידי בדיקות וספות, כי תוצאות הבדיקה הראשוה היו מקריות.
  

את הציורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול לשימוש כל ציור המפקח יבדוק  
  שאיו מתאים לתאים ה"ל, והקבלן ירחיק את הציורות הפסולים מיד. 

  
ידי המפקח איה משחררת את הקבלן מאחריות לטיב - הבדיקה המוקדמת על  

הציורות והפגמים שיתגלו בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי 
  החוזה.

  

  החה
יוחל בהחת הציורות בתעלה רק לאחר קבלת אישור המהדס שהתעלה מוכה 
ושהציורות והאביזרים מצאים במצב תקין וללא פגמים. ציורות ואביזרים 
פגומים יש לסלק מהאתר.  הורדת הציור לתעלה תיעשה בזהירות בעבודת ידיים 

הציורות יוחו כשהם או במידת הצורך בעזרת חבלים ובשום אופן אין לזרקו.  
צמודים לתחתית התעלה לכל אורכם, מהמקום המוך בפרויקט לכוון מעלה. 
המיקום המדויק של הציורות יהיה בהתאם לתכיות.  מתחת לאבזרי החיבור 
המכי או אביזרים אחרים ייחפרו גומות, תוך כדי החת הציורות (אלא אם 

  ד באדמה מקומית).קיבלו אישור מיצרן הציורות והמפקח לריפו
  

לאחר החת הקו על מצע הראשוי בין שי מפרטי צרת , ייבדק הקו על ידי  
המפקח . לאחר אישורו של המפקח ורישום הקו בפקס העבודה, ימלא הקבלן את 

  התעלה האופן שתואר לעיל. 

  
כל עבודות ההחה יבוצעו תוך פיקוח שוטף של שרות השדה של יצרן הציורות  

  להחיות יצרן הציורות.ובהתאם 
  

  ואביזרים פוליאתילן חיבורי ציורות
 יש לבצע ריתוך קיקים במרחק אשר יאושר ע''י יצרן הצרת והפיקוח. הובלת

  ציורות תבוצע אך ורק באמצעות רצועות.
אורך הקיק יקבע ע''פ קוטר הציור והחיות יצרן הצרת. כל הקיקים יאטמו 

קיקים תבוצע ע''י כלי מתאים ובתמיכת עגלות גרירה באופן זמי . גרירת ה
 מתאימות. כל הורדת ''קיק'' לתעלה תאושר בכתב ע''י ספק הצרת.

102

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  

   

___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

הקבלן המבצע את הריתוך יהיה קבלן שאושר ע"י יצרן הציורות .כל הריתוכים 
  רק באישור מפקח.  יהיו מסוג ''ריתוך פים'' . ריתוך בשיטת אלקטרו פיוז'ן,

  תוך אשר יבוצע בתוך התעלה יאושר ע''י המפקח והיצרן.כל רי 
  
  

 חיבור בין ציור פלדה ופוליאתילן :

  . DINהחיבור יבוצע באמצעות אוגן ותותב אוגן ואוגן גדי בעלי תקן 
גירת הברגים בקודות החיבור צרת הפלדה לבין צרת פ.א תבוצע בפיקוח ספק ס

  רחב המותאם לצרת פ.א.הצרת. בקודות אלו יותקן אטם קליגרית 
  

ספחים, הסתעפויות קשתות ואביזרי  אביזרים בצרת פוליאתילן :
יסופקו ע"י יצרן הציורות ויהיו באחריותו הבלעדית. הצרת  פוליאתילן

  והאביזרים מהווים מכלול אחד באחריות יצרן הציור.
יהיה בעל תו ואם אין ת"י מתאים  האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי אם קיים 

. על ספק האביזרים להעביר את אישורי התקן לפי תחילת  בילאומי מתאים תקן
  העבודה על מת לאשר את האביזרים.

, ובעלי  PE 100+   ם , עשוייםיכל האביזרים יהיו אביזרים חרושתיים תעשייתי
אטמ'. לא יאושרו אביזרים שאים עומדים בדרוג הלחץ  16דרוג לחץ מיימלי של 

  .PN 16המיימלי 

  

  הרכבה בעזרת מחברים מכיים
מ"מ המחברים המכיים  63השימוש במחברים מכיים בציורות עד קוטר של 

מבוססים על החדרת הציור בעל הקצה הישר לתוך אום, המתהדק על הציור 
  ומבטיח עילה של האביזר על הציור.

  
   י החיבור ישקות היטב מכל לכלוך או גרגרי עפר, בעזרת מטלית, לפל

את קצה הציור, את פים המצמדת, את התעלה לאטם הגומי ואת אטם הגומי 
  עצמו.

  בסיום העבודה, יספק הקבלן למזמין תעודת אחריות של היצרן לעשר שים.  
  
   ור לתוך המחבר.  ההחדרהעשית תוך סיבוב קל של תוקעים את הצי

הציור.  אין להטות את הציור בזמן התקיעה או לכופפו. ומהדקים את האום על 
  הציור.

  
הסתעפויות מציורות פקסגול לקוטר הקטן מחצי קוטר הציור הראשי יתבצעו 

  חבקי פלב"מ או מחומר פלסטי בהתאם להמלצת יצרן הציורות.י ע"

  

  ריתוך בחום
או ריתוך פים מ"מ יש להשתמש במחברי אלקטרופיוז'ן  63לחיבורים בקוטר מעל 

המבוססים על ריתוך תוך העלאת הטמפרטורה של הציורות ו/או האביזרים 
וחיבורם זה לזה. במידה וקבלן יבקש להשתמש במחבר אחר, יש לקבל את אישור 

  המהדס והמזמין.
  

לילי חימום בתוכו.  בשיטה זו מלבישים מחבר האלקטרופיוז'ן  הוא אביזר המכיל ס
את האביזר לציור, מחממים את סלילי החימום בעזרת מקור מתח.  החימום 

  ממיס שכבה חיצוית של האביזר והציור, ווצר חיבור כימי חזק ביותר. 
  

בכל מקרה בשעת ביצוע הריתוך יש לקות היטב מכל לכלוך או גרגרי עפר את 
ן מתבצעת ע"י גירוד קל של דופן הציור.  כמו כן יש להקפיד הציור.  פעולת היקיו

  על קצוות ישרים של הצרת. 
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  בציורות מגן  השחלת הקו
כאשר דרש להשחיל ציורות בציור מגן יהיה הקוטר הפימי של ציור המגן כזה 

קטרים   ארבעהשיאפשר הכסה וחה של המצמדת.  בדרך כלל יהיה קוטר זה גדול ב
ספק ולהיח ציור הבות, יש ל- מת למוע אי- על .מקוטרו החיצוי של ציורלפחות 

  מגן כפי שמופיע בתכיות המצורפות.
  

יש להיזהר מפגיעה בציור בזמן השחלתו בציור המגן.  לביצוע החדרה חלקה של 
הציור יש להשתמש בבוץ או בסבון, אך אין להשתמש למטרה זו בשמן מכוות או 

  לולים לפגום באטמים שבמצמדות.מוצרי פט הע

  
  בדיקה סופית

לפי קבלת העבודה על המציע לבצע בדיקה סופית בכל רשת הציורות, כולל יקוי 
  ושטיפה של הצרת ושוחות הבקרה. 

  
  מי תהום

במידה של המצאות מי תהום , על הקבלן המבצע להקפיד על אחזקת תעלה במצב 
  יבש ע"י

  יקוז מקומי של מי התהום.
במקרה זה תבוצע החת הצרת בתעלה ע"י חפירה וספת שתאפשר פיזור שכבת 
חצץ או חומר גרולרי אחר כדוגמת "שומשום" אן "פולייה" לצורך יצירת שכבה 

ס"מ  15חול בעובי של - ס"מ ומעליה  15בעלת פורוזיביות גבוהה, עובי השכבה יהא 
המתכן, כולל שכבת חצץ כשכבה עליוה. במידה והחתך האופייי המוצע על ידי 

כ"ל ומעליה המשך ריפוד באמצעות חול יש להפריד בין שכבת החצץ לחול על ידי 
  בד גיאו טכי, למיעת דידה של החול אל שכבת החצץ.  

  
  צילום במעגל סגור של פים הציורות

לאחר השלמת עבודות החת הצרת הקבלן יבצע בדיקת פים הצרת ע"י צלום 
צילום  הווידאו יבוצע לכל אורך  309 בהתאם למפרט הכללי פרק במעגל סגור 

הציור . צילומי פים של כל הציורות על ידי מצלמה בעלת מפרק היכולה להסתובב 
על צירה. הצילומים יוגשו על גבי דיסקט + דוחות, הכוללים יתוח ממצאי הצילום 

  של החברה שמבצעת את הצילום.
וצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות שדה וכל הה צילום הווידאומחיר 

    .תוספתשולם עבורם תולא הכללות במחיר היחידה להחת הציור ומעבדה 

  
 אביזרים ומפרטים על קוי הציורות   ) 10- ג  

'. כל וכו שסתום אויר, יקוזוי הציורות  יותקו מפרטי מגופים, יציאות ועל ק  
האביזרים אשר יותקו יהיו בעלי תו תקן ישראלי, וכל אבזרי הריתוך כגון קשתות 

אביזרי ריתוך  .עם ציפוי בטון בפים 40סקדואל  חרושתייםמעברי קוטר וכו' יהיו 
 טמוים בקרקע יהיו גם עטופים מבחוץ פוליאתילן משוחל.

כמפורט  כתוםע עליון קטעי ציורות  וחלקי מתכת אחרים יצבעו בצבע יסוד וצב   
 .בהמשך פרק זה

שסתום אויר, יקוז המחירים יהיו לכל מערכת כיחידה אחת, מפרט מגוף, מפרט   
כל עבודות העזר החומרים הדרושים לצורך התקה וחיבור מושלם וכו' ויכללו את 

הכל לפי התכיות ושרטוט  .ציורותוההמגופים, האביזרים וצביעה של כל 
  . המפרטים

 בכתב יר ושאר האביזרים יקבלו את אישור המתכןוהמגופים, שסתומי האוכל 

 .לפי הזמתם והתקתם

  .ההתקה בזמןכל האומים והברגים יהיו מגולווים וימרחו בגריז גרפית        
  

 :מבחי לחץ  )11 -ג
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מודגש בזה שבכל הקווים יבצע הקבלן מבחי לחץ לבדיקת הקווים לאטימות   
של המפרט הכללי. על הקבלן לקחת בחשבון את  305.8 306.18 בהתאם לסעיפים

הסדורים הדרושים להספקת מים, ואת כל הסדורים הדרושים לעיגון קצות 
  הבדיקה:  ומשך הקווים הבדקים וליקוז המים לאחר הבדיקה. לחץ

  שעות. 24, במשך לחץ הצרתמדירוג  אטמ'  1.5  פי - לציורות פלדה     

שעות. פילת לחץ  4, במשך מדירוג לחץ הצרת אטמ'  1.3 פי -  פוליאתילןלציורות     
 מירבית מותרת תהיה לפי סיכום מראש בין המתכן ליצרן הצרת.

 .הבדיקה תבוצע באורכים אשר ייקבעו עם המתכן ובוכחות המפקח  

ימים לאחר יציקת  7 - 6הכות לבדיקת הלחץ אין להתחיל במילוי הקו אלא   
הבטוים האחרוים . לפי המילוי יש לבדוק את כל החיבורים ולוודא שכל 
האביזרים במצב טוב ומוכים לפעולה. יש לאטום את הקצה של כל קטע בדק 
ולדאוג לאיגוו הבטוח. הטסט חייב וכחות ציג יצרן הצרת לשם קבלת תעודת 

 .אחריות לצרת

    
 מילוי הקו במים  

 קו מילוי לפי) מגביל(תאי  חובה תאי המפקח לאישור צועבי עדות תכית הגשת    
  .המים

  

 . לוי הקו אלא לאחר מתן אשור לכך בכתב מהמפקחילא יוחל במ
הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למוע הלם או רעידות הציורות וכדי לאפשר 

ויסגרו ויר מהצרת .בהתחלת המילוי יהיו כל מגופי היקוז פתוחים ויציאת כל הא
 אחד אחרי השי לאחר ששטפו במים . אחרי גמר המילוי אך לפי שמועלה הלחץ,

  .שיתגלו ייבדקו כל האביזרים לאטימות ויתוקו הפגמים
  

 בדיקת הלחץ  
שעות לאחר מילויו במים ובציורות עם ציפוי  24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא    

ת ובהדרגה ויוחזק בגובה שקבע שעות .הלחץ יועלה באיטיו 72מלט בפים אחרי 
 שעות. 24לתקופה של 

הקו ייחשב אטום אם לא התגלו דליפות ראות לעין והלחץ לא פל בתקופת 

בדיקת הלחץ תשמש גם בדיקת חוזק למבה הבטון של הקו .כל . הבדיקה
הליקויים במבים אלה אשר יתגלו בבדיקת הלחץ יתוקו ואם המפקח ידרוש זאת , 

  . יוקמו מחדשהם ייהרסו ו
 שטיפה וחיטוי צרת   

בצרת כל הציורות  שיבוצעו ע"י הקבלן יעברו שטיפה יסודית בוכחות המפקח.  
 מ' לשיה 1על הקבלן להזרים מים בספיקה שתגרום למהירות זרימה למי שתיה 

דקות לפחות ו/או עד  15לפחות ולאפשר זרימה חופשית מקצה הקטע השטף משך 
שהמים היוצאים יהיו קיים משיירי בטון, אדמה, אבים וכו'. אורך מכסימלי של 

 ה"ל, עבור קו המיועד למים שפירים בלבד, מ'. לאחר השטיפה 500קטע שטף: 
עיל למשך שלוש שעות. של כלור פ מג"ל 300וים בתמיסה המכילה וימולאו הק

לאחר החיטוי תשטף המערכת שית. על הקבלן לבצע את כל הדרש על חשבוו 
לביצוע החיטוי, ויקוז תקין של מי השטיפה ויתקן על חשבוו כל זק לתעלת יקוז 

  .ו/או חלקת מגרש מהשטיפה ה"ל
 חיטוי הצרת יבוצע ע"י אשי מקצוע מוסמכים שימסרו תעודה רשמית למשרד  

  הבריאות בתום הבדיקה.
 

 מגופים  )12 -ג  
  במפרטים יותקו מגופים ממספר סוגים:  
מגופי טריז מצופי אמאייל או ציפוי רילסן בעלי תקן ישראלי מתוצרת "רפאל"   

  או ש"ע. EKO-L\Sאו תוצרת "הכוכב" דגם  TRL\Sדגם 
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 תכולת המחירים לקווי ציורות המוחים בקרקע:  )13 -ג
  קווי הציורות ישולמו לפי מטר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול: פלדהבציורות     

  אספקה, הובלה ופזור של הציורות לאורך תוואי העבודה.   .א
קרקעיים כולל -הכשרת התוואי, חפירה וחציבה כולל עבודה במים תת  .ב

  פון דפות החפירה.יד
  , פיזור החומר והידוקו.אספקת חול מאושר כמפורט  .ג

ריתוכם, אספקת יריעה טרמית או סרט טרמי (לפי החת הציורות,   .ד
אספקת כל החומרים לצורך  הוראות היצרן), השלמת ציפוי ועטיפה,

אספקה, הובלה והתקה של כל הקשתות  ביצוע עטיפת הבטון החיצוית,
ואי מלבד כאלה שעבורם קיים סעיף ווהאביזרים הדרשים לביצוע הת

  פרד.

  בהתאם לקביעת המפקח.מהריתוכים  10%צילום רטגן של   .ה

ביצוע החציות של כל קווי המים, הכבלים ושאר המכשולים הקיימים   .ו
  בשטח, בין אם מסומים בתכית ובין אם חסרים.

 ביצוע בדיקת לחץ לפי דרישות היצרן.  .ז

החת סרט סימון הכולל פסי מתכת מירוסטה ובכל שוחה ומוצא לאורך   .ח
הקרקע, אסוף ומגולגל צמוד מ' מעל לפי  2- הקו יוותר אורך סרט של כ

  למוצא בשוחה.

  מילוי חוזר, הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המיותרת.  .ט

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן.  .י

  .8- צילומי פים לכל אורך הקו, בהתאם לאמור בסעיף ג  .יא

שים לאחר שבוצעו כל הבדיקות  10אחריות של יצרן הציור למשך   .יב
 הדרושות ע"י היצרן.

  
  

  ופי.וי.סי. פוליאתילןמציורות   

  . והובלה של הציורות לאתר העבודהאספקה   .א
פון יקרקעיים כולל ד-הכשרת התוואי וחפירה וחציבה כולל עבודה במים תת  .ב

  דפות החפירה.

  אספקת חול קי מאבים לריפוד כמפורט, פיזור החומר והידוקו.  .ג

אספקה, החת הציורות, אספקה והתקה של אטמים ומשחות החלקה,   .ד
הובלה והתקה של קשתות ומסעפים וחיבור הצרת בהתאם להוראות 

  היצרן.
ביצוע החציות של כל קווי המים, הכבלים ושאר המכשולים הקיימים   .ה

  בשטח, בין אם מסומים בתכית ובין אם חסרים.

  ביצוע בדיקת לחץ לפי דרישות היצרן.  .ו

  ותרת.מילוי חוזר, הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המי  .ז

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן.  .ח

רתך של ציורות פוליאתילן יהיה בעל תעודת רתך מאושרת ע"י "המפעל   .ט
 המייצר את הציורות" ורק לאחר שיאושר ע"י המפקח.

  .9- צילומי פים לכל אורך הקו, בהתאם לאמור בסעיף ג  .י

שים לאחר שבוצעו כל הבדיקות  10אחריות של יצרן הציור למשך   .יא
  הדרושות ע"י היצרן.

  כסעיף פרד בכתב הכמויות ישולם עבור משעי בטון ועיגוי בטון.    
  

בוסף ל"ל יכלול המחיר את ביצוע החציות של כל קווי המים הקיימים בשטח     
  בין אם מצויים בתכית ובין אם חסרים.
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יקוע / בור שגם את חבור הציור לתא בקורת יכלול החת ציור הביוב להמחיר     
  .או מתוכן קיים

  

 :מדידת אורך ומדידת עומק קווי הציורות לצרכי תשלום  )14 -ג
  .להסכם שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.כמתואר בסעיף     

  
  מיוצרים במפעל -תאי ביקורת מבטון  )15-ג  
תאי הביקורת מבטון המיוצרים במפעל ומובלים לשטח יהיו מקשה אחת לגובה     

הרצפה. מעל גובה זה יתקין הקבלן חוליות טרומיות כדוגמת ס"מ כולל  100
ס"מ  100או שווה ערך. תאי ביקורת בקוטר  או "וולפמן מוזאיקה" "אקרשטיין"

, לעומס הדרש עפ"י ס"מ 60עם חוליה קוית ומכסה בקוטר  קו לאתרומעלה יסופ
סיס יהיה . האיטום בין החוליות לבין עצמן ובין החוליות לבין חולית הבהתכיות

"איטופלסט" תוצרת וולפמן מוזאיקה או שווה ערך שייושם לפי הוראות היצרן 
להשגת אטימות. הקבלן יוציא מהתכיות את פרטי התאים ובאחריותו בדיקה 

ויות הכיסה והיציאה של הצרת ועומקיה ויזמין וותאום של פרטים אלה בשטח, ז
כולל גובהה  - ם לציורותבמפעל כל שוחה ושוחה לפי פרטיה אלה כולל קדחי

לפי המשורטט בתכיות הפיתוח עם אישור    -  הסופי של השוחה מעל פי הקרקע
המפקח. במקרה הצורך, יבצע הקבלן קידוח של פתחים לציורות או יגביה/ימיך 
ראש תא ביקורת בהתאם לרום הדרש ללא תוספת מחיר כחלק מהמחיר 

  לאספקה והתקה של תא ביקורת.
לפי הצורך   מסוג "איטוביב" או שווה ערךשוחה  - חה תצוייד במחברי קירכל שו    

לפי הצורך . ולפי הקוטר המתאים, בתקרה עם מכסה בי.בי. ביוי או כבד
  ובמדרגות ירידה לפי הצורך.

  כל אלה יסופקו ע"י הקבלן.    
אלה כולל את יצורן, אספקתן, הובלתן והתקתן במקום לפי  תאי ביקורתמחיר     

  התכיות, חפירה, כיסוי מהודק וכל הפריטים המפורטים דלעיל.
תאי הביקורת יהיו אטומים לזילות של מי תהום פימה וזילת מי ביוב החוצה     

וזאת לכל הגובה. על הקבלן לידע את ספק תאי הביקורת ולבצע חיבורי הצרת 
  בהתאם.

מיוצרים במפעל אך חוליית הבסיס מורכבת   טרומים מבטוןתאי הביקורת   )16- ג  

או צבע  ציורות ומצופה פוליאוריטן 5עם עיבוד סיטרי לכיסת  מחולית בטון

תוצרת "אקרשטיין" או –מסוג "אקרבייס" . חוליית בסיס זו תהיה אפוקסי

טרומי קורת . תא ביווה ערךאו ש" תוצרת "וולפמן מוזאיקה" TOPמסוג "

יסופק לשטח ע"י הקבלן  כולל אטמים לחיבור הציורות אל התא.  מבטון

תשומת לב מיוחדת מופת לכך שהפרש הגובה בין תחתית הציור בכיסה 

ויתי. וס"מ גם אם תא הביקורת הוא ז 2וביציאה מתא הביקורת לא יעלה על 

בד לבין ציור הפרש הגובה בין תחתית הציור מכיסה צידית של קו משי בל

  ס"מ. 5היציאה לא יעלה על 
תאי הביקורת יהיו אטומים לזילות לכל הגובה בעיקר יש להקפיד על אטימות בין 

  .הבטוןחולית 
  

  מדרגות פוליפרופילן               
ס"מ, מתוצרת שתאושר ע"י  28ברוחב  בתאים תותקה מדרגות פוליפרופילן    

המפקח. המדרגות תקבעה במקום בחורים שיבוצעו ע"י מקדחה מכית, לא 
  ס"מ.  35ס"מ בתוך הקיר ובמרחקים של  12מוש בפטיש ואזמל, בעומק ייורשה ש

    יה.יהמדרגות יקבעו כסולם האחת מעל הש  
  

      בתאים עם רצפת בטון עבוד הרצפה  )17-ג           
בוד יעשה מבטון ירצפת התאים תעובד עבוד סיטרי בהתאם להוראות המפקח. הע                           

  בוד יטויחו בטיח צמט כמפורט לעיל.י. פי הבטון של הע200-ב
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פועי הכפיים ימקוטר הציור המתחבר אליה, וש 2/3עומק התעלה יהיה לפחות     
  בודיתעלת העלפחות בכוון אל  20%בוד יהיו ישל הע

  
  

  תכולת המחירים של התאים מבטון והמדידה לצרכי תשלום  )18-ג  
מדד מפי יקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם למידותיהם ועומקם שייתאי הב    

המכסה ועד לתחתית הפימית של התא. מחיר התאים יכלול חפירה וחציבה, 
וקביעתן, אספקת  עבודה במים תת קרקעיים, הספקת מדרגות פוליפרופילן

והתקת מחברי קיר שוחה, השארת פתחים בשביל הציורות ואטומם, עבוד 
דוקו, והרחקת האדמה והחציבה המיותרת. המחיר יהרצפה, מלוי סביב התא וה

ביוי, ביטוו בגג ובצוע של  כולל את אספקת תקרת התא עם מכסה מסוג בי.בי.
  בדיקת אטימות. 

  
   לדה ופוליאתילןחיבור בין ציור פ  )19- ג  

  .  DINהחיבור יבוצע באמצעות אוגן ותותב אוגן ואוגן גדי בעלי תקן 
סגירת הברגים בקודות החיבור צרת הפלדה לבין צרת פ.א תבוצע בפיקוח ספק 

  הצרת. בקודות אלו יותקן אטם קליגרית רחב המותאם לצרת פ.א.
  

קשתות ואביזרי ספחים , הסתעפויות  אביזרים בצרת פוליאתילן :
יסופקו ע"י יצרן הציורות ויהיו באחריותו הבלעדית. הצרת  פוליאתילן

   והאביזרים מהווים מכלול אחד באחריות יצרן הציור.
ואם אין ת"י מתאים יהיה בעל תו  האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי אם קיים 

קן לפי תחילת . על ספק האביזרים להעביר את אישורי הת  בילאומי מתאים תקן
  העבודה על מת לאשר את האביזרים.

, ובעלי  PE 100+   ים , עשוייםיכל האביזרים יהיו אביזרים חרושתיים תעשיית
אטמ'. לא יאושרו אביזרים שאים עומדים בדרוג הלחץ  16דרוג לחץ מיימלי של 

  .PN 16המיימלי 
  
  

    ורות פלדה ואביזרים על קרקעייםיצביעת צ  )20- ג
"מפרט כללי לעבודות צביעה" של  – 11עבודות הצביעה תבוצעה לפי פרק 

במפרט הכללי  עם התוספות וההשלמות  310"המפרט הבימשרדי" ולפי פרק 
  בסעיפים ה"ל.

  
 כל חלקי צרת פלדה, אשר לא מוגים מבפים ו/או מבחוץ בשיטה אחרת יצבעו

ית מלאכה בריסוס בצבע אפוקסי. הצביעה תעשה בב מבפים ו/או מבחוץ
בהתאם אלקטרוסטטי, אלא אם אושר אחרת ע"י המהדס. הצביעה תעשה 

  וכמפורט להלן. להוראות היצרן
לפי רשימת הגווים בהתאם גוון הצביעה של צרת גלויה בשכבה העליוה יהיה 

לסוגי המים כפי שמופיע ב ""החיות להחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאים 
  .2012" בהוצאת משרד הבריאות, מהדורת אוקטובר  ה (מש"ל)ילשתי

  

 צביעה חיצוית
  צביעה חיצוית של צרת פלדה גלויה תבוצע כמפורט להלן :

ע"י    יקוי המשטחים מלכלוך, חלודה ושמים - הכת משטחים לצביעה   .1

  לפי התקן  השוודי. Sa 2.5ממיסים ולאחר מכן ע"י יקוי חול 
  מיקרון. 40-50אפוקסי  בעובי יבש של צבע יסוד  - שכבה אחת   .2
מיקרון כל שכבה לפי לוח גווים של  30-35צבע    עליון) בעובי  - שתי שכבות   .3

RAL .כמפורט לעיל  
    

  במידה ואישר המפקח ביצוע צביעה בשטח התחה, הצביעה תבוצע כדלקמן :
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חול, הכת השטח ע"י יקוי מכי יסודי, הסרת חלודה, לכלוך, אבק, שמן,   .1
  שרידי ריתוך וכו'.  

  מיקרון. 80-100צבע יסוד אפוקסי בעובי יבש של  - שכבה אחת   .2
  מתאים.מיקרון לפי לוח גווים  30-40צבע  עליון בעובי  - שכבה אחת   .3

      

  טיב הצבעים והטיפול בהם  )21- ג
כל הצבעים יהיו טעוים אישור המפקח לפי השימוש בהם, על המבצע להגיש     

של הצבעים והחומרים האחרים, אשר בדעתו להשתמש בהם. פרוט זה  פרוט מלא
יכלול: שם היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לטיפול 

 .ושימוש בצבע, הוראות לדילול (אם מותר) וזמי ייבוש מיימליים
  

 יצרים מאושרים    
אותו ציור בצבעים הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך, אין להשתמש ב    

מתוצרת בתי חרושת שוים. את הצבעים יש להחזיק במיכלים המקוריים כשהם 
סגורים ויש לשמור על הצבע מכיסת מים, לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש 
להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטיפול בהם. הדילול לא 

 .שות לכךיורשה אלא אם קיימות הוראות יצרן מפור
  

 הצבעים    

 :אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת השוים    

 ורות מגופים ואביזרים אחרים, בלתי צבועים או כאלה שהיו צבועיםיבצ .א
 :בצבע שאיו ביטומי

 .צבע ממיר חלודה -שכבת יסוד       

 .שעות לפחות 48 -זמן ייבוש       

 .מייום סיטטי -שכבת בייים       

 .שעות 24 -יבוש זמן י      

  .סופרלק בצבע אדום -שתי שכבות עליוות       

 :וכו' יםחלקי מסגרות מכס  .ב

 .צבע מייום סיטטי כ"ל -שכבת יסוד       

 .אוקסיד ברזל סיטטי כ"ל -שכבת בייים       

 צבע סיטטי -שתי שכבות עליוות 

        .שעות 24 -זמן ייבוש       
 ביצוע הצביעה  
ורות להיות יבשים לגמרי יבמברשת מיד אחרי היקוי. על הצ צביעת היסוד תעשה    

בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פי המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי 
אחיד, ללא הפסקות, זילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. זמי הייבוש יהיו, 

 .בהתאם לצבע, לפי המפורט מעלה
    צע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, יה והשלישית מותר לביאת השכבה הש

ותוך הקפדה על הוראות היצרן. לפי ביצוע שכבה יש לתקן את כל הפגמים בשכבה 

 .הקודמת

       
 תיקוי צבע    
במידה ויתגלו פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח.     

 . זהההכות לתיקוי הצבע יבוצעו לפי המפורט בסעיף 

 
 לצביעת וציפוי אביזרים וצרת שפכים וקולחים הגלויים לעיןוהל     
, עמיד לתאי מזג סגולכל האביזרים, החיבורים והצרת הגלויים לעין ייצבעו בצבע     

 .אוויר

 קרקעיים יוצמדו תגים מפח-ורות העליבשוחות האביזרים ולגדר מסביבם ולצ    
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סימן התראה. האותיות תהייה ", וכן יופיע בתג קולחיםן בעלי כתובת "מי וומגול    

 .חקוקות בתג סימון וצבועות בשחור על רקע אדום, בגודל מיימלי קריא

  .כל ה"ל ללא תוספת מחיר וכחלק ממחיר היחידה לציור גלוי ו/או מפרט    
עבור ציורות שפכים יש לצבוע כ"ל, אך בצבע חום, בהתאם להוראות משרד   

 הבריאות.
  

  יה לריתוכיםבדיקות רדיאוגרפ  )22- ג

ולפי דרישות המפקח באתר על  API 1104בדיקת רדיאוגרפיה תתבצע לפי תקן 
ואם בוצעו סגמטים יצולמו כל ריתוכי  מכמות הריתוכים) 10%חשבון הקבלן (

  .מכלל הריתוכים 10%הסגמטים ולא יכללו בחישוב  
הבדיקות תתבצעה לפי ביצוע תיקוי העטיפה החיצוית של הציורות 

  והאביזרים.
הבדיקות יוזמו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י 
המפקח. מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק 

  מעלות בדיקות שדה ומעבדה ולא ישולם עבורם בפרד.
  

  בדיקות עטיפות הציורות  )23- ג
והריתוכים ביחד עם שרות  עטיפות הקוויםלהקבלן יתאם עם המפקח ביקורת 

  שדה של יצרן הצרת.
עד למילוי   בצע את כל הדרשבמידה ותוצאות הבדיקות אין תקיות, הקבלן י

  המפקח ובהתאם לדרישות יצרן הציורות.דרישות מלא של 
  

  מבטון מווליטים תאים  )24- ג
, התכיות לפי במקום והתקתן הובלתן, אספקתן, את כולל אלה שוחות מחיר

  .דלעיל המפורטים הפריטים וכל מהודק כיסוי, חפירה
הביקורת יהיו אטומים לזילת מי תהום פימה וזילת מי יקוז החוצה וזאת  תאי

לכל הגובה. על הקבלן לידע את ספק תאי הביקורת ולבצע את חיבורי השחות 
  והצרת בהתאם. 

  .בפרד ישולם עליו, הגה כלוב עם סולם יבוצע ומעלה' מ 3.5 בעומק ביקורת בתאי

  כמפורט בתכיות. פיברגלסהתאים יהיה עשוי מפח  מכסה
  

  ציור לכיבוי אש לפרט מגוף קייםחיבור       )25-ג
, על הקבלן וחיבור לפרט המגוף הקיים בטרם הרכבת הידרט לכיבוי אש בתחת השאיבה  

, ספיקה) –הידראולית מוסמכת, לקבלת דו"ח מפורט וגרף הידראולי (לחץ לשלוח מעבדה 
ולהעבירו למתכן לאישור. לא יתקבלו טעות מצד הקבלן על תשלום עבור חיבור ללא 

מטר  75מטר ועד  40שעה ללחץ של \קוב 30יש לוודא ספיקה של  בכתב.אישור המתכן 
  בקודת ההתחברות.

  משאבות פרק ד: 
  
  אור העבודהית  1  - ד
  

  .)כרך ב'לתאי המכרז ( מקור ההפיה לא מצא.שגיאה! בהתאם לאמור בסעיף 
  

  
  

  כולל: בת"ש עין השופטמכון שאיבה   

 יציקת תחה מבטון מזויין. .1

  יח'. 2  - כל אחת  קווט"ש 23 לשפכים עם מוע בהספק טבולותמשאבות  .2

  מפרט סיקה לשתי משאבות. .3
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 לוח חשמל ופיקוד לשתי משאבות כולל מתקן אולטרסוי. .4

 קוב. 7- ו 4קרקעיים לביוב מפוליאתילן, בפחים של - הפרדה תת יתאשי  .5

   צרת סיקה וגרביטציה לביוב. .6

 מתקן לשטיפת ידיים והידרט לכיבוי אש. .7

   דיזל גרטור. .8

 .ודיזל גרטור חשמל,ביתן פיקוד .9

 לתחה מתוכת.ביטול והעברת חשמל מתחה קיימת  .10
  

 אתר העבודה   2 - ד
אי הקווים. בדק דרכי ורואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תאי המקום ותו  

גישה והובלה, כבישים קיימים, גדרות, מבים, צרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות 
לקחת בחשבון את  קיימות לכלים מכיים וכו' ועל יסוד כל זה, ביסס את הצעתו. על הקבלן 

המכשולים ה"ל שיהיה צורך לפרקם ולהחזיר את המצב לקדמותו. הקבלן לא יקבל 
תוספת מחיר לביצוע הפרוק ה"ל וההתקה מחדש והמחיר ל"ל יהיה כלול במחיר היחידה 

 .לביצוע הציור

   

 בדיקת תכיות    3 - ד
לשם ביצוע העבודות הקבלן יבדוק את הסימון והתכיות המסרות לו ע"י המפקח   

במסגרת החוזה. הקבלן יפה את תשומת לב המתכן לכל החסרה, סתירה ואי התאמה בין 

 .התכיות, המפרטים ורשימת הכמויות
הקבלן יחוייב לבצע את כל ההשלמות או התיקוים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרים או   

  .אי התאמות מבלי לקבל כל תשלום וסף עבורם
  
 השאיבה בתחת ואביזרים ציוד   4- ד
  מגופים  4.1   

  סוגים: מספרבמפרטים יותקו מגופים מ

 "רפאל"מגופי טריז מצופי אמאייל או ציפוי רילסן בעלי תקן ישראלי מתוצרת   .א

 או ש"ע. EKO-S\Lדגם  "הכוכב"או תוצרת  L\TRS מיםדג

 או שוו"ע. 010/90דגם  TYCOBIFIמגוף כ"ל, עם מפעיל חשמלי תוצרת   .ב

 תוצרת ברמד או שוו"ע. 400ורק לחץ סדרה פפחי עם ווט - מגוף הידראולי דו  .ג
  

  חוזרים- שסתומים אל  2.4

חוזרים עם פתח עליון, ציר מאורך, מפסק גבול מדויק    - במפרטים יותקו שסתומים אל         

  תוצרת א.ר.י. או שוו"ע. NR-040Fומשקולת, דגם 
  
  

  קשתותמשטחים מבטון מזוין ומשעים ל   3.4

במפרט הכללי של המהל  302כל עבודות הבטון מזוין במסגרת הפרויקט יבוצעו לפי פרק 
  עבודות בטון. - לתשתיות ביוב ולפי המפורט בפרק ה'  

  .30 –ב     סוג 
  מצולע לפי התוכיות.  זיון ברזל: 

  משטח הבטון למשאבות יהיה עם גימור מוחלק של בטון גלוי.
ס"מ, יבוצע  30. עובי משען הבטון יהיה מבטון מזויןיהיו אף הם  תמשעי בטון לזוויו

  בהתאם לפרטים בתכיות.

  
  משאבות ומפרטיהן   5  - ד
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  עם  פרטים כדלקמן: טבולותי משאבות תתותקה ש עין השופטבתחת השאיבה לשפכים 
  המשאבה שתסופק תהיה מחומרים מתאימים לשאיבה של שפכים.   

תוצרת   SLV.80.80.200.2.52H.SN.51Dטבולה דגם המשאבה תהיה משאבה 

"GRUNDFOS"  וע בהספקק”או ש קוו"שע 23עם מש ”מק 60העבודה ’ ע ותספק ב
  מטר. 43לעומד 

ה כולל בסיס מתכת  מעוגן, ”מחיר לאספקת היחידה יכלול את כל המרכיבים הל להתק
  וכו'. , הגת מים בשמן, התאמה לאוגים סטדרטייםגירמוע 

  המחיר כולל את חריטת המאיץ לקבלת קודת עבודה רצויה, במידה ודרש.
  

על הקבלן לקבל מיצרן המשאבות את המפרט המלא להכות להצבת המשאבות מבחית 
בסיסי הבטון והחיבורים אל הבסיסים ולספק את כל חלקי המתכת הדרשים לעיגון בבטון 

  ולחיבור לצרת המתוכת.
ת מים בשמן עבור כל המשאבות, ולהגת חום מוע למשאבות על הקבלן לדאוג להגו

  הבורגיות.
  לא תתקבל כל דרישה לתוספת בגין צורך בחציבה ו/או פירוק לצורך התקת המשאבות.

ת המשאבה יכלול את כל המרכיבים הה מושלמת של המשאבה ”המחיר להתקל והתק
  שתהיה מוכה להפעלה.

הכולל אלחוזרים עם פתח עליון  8" - 6" – 4“ 3" בקוטרעל משטח בטון יותקן מפרט סיקה 

ע, שסתום אויר ”או שרפאל תוצרת  TRL\Sדגם וציר בולט, מגופי טריז מצופים רילסן 

וכל שאר האביזרים וחומרי העזר המפורטים או ש"ע  – 025Dלביוב דגם סער  2“משולב 
והאביזרים  ציורותהבתכית "צרת ומסגרות". כמו כן יספק הקבלן את כל יתר קטעי 

להפעלה תקיה של המשאבות. בגמר ההתקה של מפרט הסיקה ייצבעו כל חלקי המתכת 
  כמפורט בפרק ג'.

י יצרן ”הקבלן יספק למזמין כתב אחריות של היצרן והוראות הפעלה ואחזקה כתובות ע
המשאבות ככתוב במפרט הכללי. בסיום העבודה יבצע הקבלן הרצה של המערכת בשיתוף 

. אישור לגמר חפיפה עם איש התחזוקה הוא תאי מי מגידועם איש תחזוקה מטעם 
  לקבלת המתקן.

  
  מסן דחסן אלכסוי      6-ד
 

 .בע"מ או שוו"ע המחדש", משווק ע"י FILTRANלשפכים מתוצרת " מסן דחסן אלכסוי

 10מתוצרת מפעל מוכר עם לפחות מסן דחסן אלכסוי תורשה רק אספקה והתקה של 

התקות מוכחות ברחבי העולם, המספק קטלוג עם פרוט הביצועים, כתב אחריות ומפרט 

  תחזוקה.

  לתוים הבאים: המסן יתאים

  מק"ש. 234 –ספיקה 

בתוך תעלת בטון בעזרת מסילות המאפשרות הוצאתה ע"י מוף. על הקבלן המסן יותקן 

  לקבל מהספק מידות מדויקות להתקה לפי בית התעלה. גוף 

לפחות, ויאפשר  IP68ומוגן רטיבות בדרגה של  1.5kWבהספק של  פאזי- המוע יהיה תלת

  .או שוו"ע SFCV5, דגם הפעלה לאחור לצורך שחרור סתימות
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  מעלות. 85-90התקת המסן תתאים לזווית של 

  מ"מ. 6מרווח סיון יהיה לכל היותר 

  מ"מ. 500 –קוטר חיצוי תוף סיון 

  .65IPדרגת אטימות 

  למסןפיקוד 

ן, מיועד להתקה י. הארון יהיה עשוי פוליאסטר משוריהמסןארון החשמל יסופק עם 

תחת כיפת השמם. הפעלת המחזור לפי זמים פרדים במשטר יום ובמשטר לילה. חלוקת 

היממה באמצעים וספים וכמו כן מרווחי הזמן בין ההפעלות. לוח החשמל יהיה מושלם 

ויכלול את כל המפסיקים, המגעים, ממסרי הזמן, הלחצים והוריות הדרושים להפעלת 

  המתקן.

יהיו מהדקים להתחברות להתראה חיצוית, ע"י מגעים יבשים עבור: א. פיקוד כן, - כמו

כן יאפשר - מחובר. ב. תקלה. ומהדק וסף עבור הפעלת מחזור מבחוץ ע"י מגע יבש. כמו

  לאחור לצורך שחרור סתימות. המסןהפעלה של 

  

  הודעות על תקלה והפעלה

  כפתורRESET. 

 .ועת מהג 

 .מפסק ראשי 

 ת מאמץ לכית.הגוע במקרה של הפרעה מכיבוי מ 

 .יאומטיתמערכת בקרת גובה פ  

  

    ותעלה קיר סגר     7-ד

 כדוגמת הכיסה ובשוחת בתעלות החלוקה, בתאי ההשקטה ותעלה קיר סגרי ירכיב הקבלן
  .המתכן באישור ערך שווה או ט.א.ז תוצרת

  .)10מ"מ (" 250) 8("מ"מ  225, )6(" מ"מ 160 בקוטר עגול לפתח מתאים יהיה קיר סגרי
  סגרי תעלה יהיו מתאימים לפתח מרובע, בגדלים לפי התכיות.

  :הבא הפירוט לפי מ"פלב  יםעשוי ויהי יםהסגר
  

  .316 מ"פלב       מסגרת
  316 מ"פלב      מדף
  316 מ"פלב      ציר

  316 מ"פלב    )סטד( מעמד
  316 מ"פלב    וחיבורים ברגים
  אופרן      אטם

  
  )מ"במ המידות: (הבא הפירוט לפי יותקן הסגר

 הפתח מידות  התקה אופן  'יח' מס  מיקום
  ')איצ(

  6,"8,"10"  לקיר צמוד, קיר סגר  1  תא השקטה 
  100/60, 70/80  תעלהסגר   1  תא השקטה 

  40/40  תעלהסגר   1  תעלת חלוקה
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, פתיחה גלגל, העליון בחלק הברגה, בהתאם לתכיות באורך כיםמארי ותמוט כולל הסגר

  . ועיגוים ברגים, וחיזוק חיבור אביזרי
  '.אטמ  2  של שלילי ולחץ חיובי בלחץ יאטום הסגר

  .מתאימים שרוולים עם היציקה בזמן יוכו המפעיל מוט עבור תקרות מעברי
   

  .החללים בין ריחות מעבר מוע איטום עם יותקן המפעיל בסיס
  

 ויתמכו יקבעו העיגון ברגי. הסגר במסגרת עיוותים למוע הקפדה תוך תבוצע הסגר הרכבת
 ייבדק, השימון, הכיוון, ההרכבה גמר לאחר. בבטון החורים מילוי בעת תזוזתם שתמע כך

 במידה. הדרש לרום במים תא מילוי לאחר אטימות בדיקת סגר ייבדק,  בוסף. ביבש סגר
 מפרט פי על, חשבוו על איטום תיקוי יבצע הקבלן, הדרשת האטימות דרגת תושג ולא

  .מהמפקח שיימסר
  .ההרכבה מעבודת חלק מהווים הדרשים והדייס האיטום, הבטון עבודות ספק הסר למען

  

 מד מים אלקטרומגטי      8-ד
  .בתחה על הקבלן להתקין מד זרימה אלקטרומגטי

          העבודה תכלול : אספקת והרכבת מד זרימה מגטי בקוטר הדרש למתח הזה

220VAC  ות בלוח כפי שיפורט להלן.כוללהתק  

מדי הזרימה יסופקו עם אוגים גדיים מתאימים יהיו עם ציפוי פימי  מטפלון עם 

  כולל טבעת סיכוך בקוטר המתאים (כלול במחיר המד). .316אלקטרודות עשויות פלב"מ 

  : יציקת ברזל    הרכב חומר גוף

  גומי:     ציפוי פימי

  אטמוספרות. 16:     לחץ עבודה

המתאים  להתקה חיצוית בכל מזג אויר ויותקן  65IPהמכשיר יהיה בעל דרגת אטימות 
גלוי על ציור פלדה לפי פרט בתוכית. המכשיר יסופק יחד עם מתמר, יחידה אלקטרוית, 

  יחידת תצוגה, כבלים באורך מתאים ותיבה אטומה להתקה חיצוית על עמוד.
  המודד יסופק עם טבעות הארקה.

יחד עם צג שיורה את  המדוכל היחידה האלקטרוית של המכשיר יותקו על המתמר 
הספיקה הרגעית במ"ק לשעה ומסכם אלקטרוי שיורה את הספיקה המצטברת במ"ק 

  כולל כרטיס לשידור פלט ספיקה וכמות לבקר מתוכת.  

 0.5%בדרגת דיוק  מ' לשיה 10 -  0.1בתחום  במהירויות המכשיר ימדוד זרימת שפכים
  מהספיקה המדדת. 

  בהתאמה. מק"ש  80- מק"ש ו 120, מק"ש 40, מק"ש 24מק"ש,  1 ת:והומילי ותהספיק

  או שווה ערך. "מודוטק"מסופק ע"י " KROHNE" המכשיר יהיה דוגמת תוצרת
  האלקטרויקה במד תכלול את כל הגות הדרשות כגד ברקים ושיויי מתח אספקה.

  המחיר יכלול:
אספקת והרכבת מד זרימה, המתמר, הצג, המסכם, ההגות התיבה האטומה וכן   - 

  כל כבלי החשמל והפיקוד הדרושים.
  התקת המיכשור וחיבור האלמטים, כיול והכסה לפעולה תקיה.  - 
  .שים 3למשך אחריות לפעולה תקיה   - 
  מתקן להגה מפי זקי שמש.  - 
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וייתן את כל  בזמן ההתקההזרימה שיהיה וכח  על הקבלן לתאם עם שרות השדה של ספק מד
ההחיות לגבי צורת ההתקה ודרך החיבור למתח חשמלי כולל אישור הכבלים, כיול והפעלה. 

  מאיש שרות השדה של הספק. בכתבלא תורשה התקה ללא אישור 
  אין לבצע ריתוכים וחיתוכים בצרת לאחר שהותקן מד המים מחשש לגרימת זק לאביזר.

  

  השאיבה יסככה מעל מפרט      9-ד
 .במידות לפי תכית האתר והקוסטרוקציה רב רעףעם כסוי  מגולוות תוקם סככה מפלדה  

 , יותקו ועדה להגת המפעילים בכל מזג אוירש הכוללת עיגון ליסודות בטון,  לסככה זו
  בשולי הגג מרזבים בהתאם לתכית הקוסטרוקציה.

במידה ויוחלט כי לא תיבה הסככה (המזמין שומר את הזכות לביטול הסככה), יותקו   
  פלטקות לריתוך כהכה לסככה עתידית.
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  מזויין בטון מבי:   הפרק 
  

  כ ל ל י  1 - ה 
  . שוחות בקרה טרומיות אין כללות במסגרת זו.שאיבהפרק זה דן בביית תא   א.
  

- במפרט הבין 02במפרט הכללי, בפרק  302כל עבודות הבטון יבוצעו כמפורט בפרק   ב.
  משרדי וכלהלן.

  
כל היציקות (רצפה, קירות, תקרות) ולו גם הקטות ביותר, יבוצעו אך ורק תוך כדי   ג.

שימוש במרטט. הקבלן יהיה חייב לוודא פעולתו התקיה של המרטט קודם 
  ציקה ללא מרטט תקין.היציקה. הקבלן לא יורשה לבצע י

  
לא תבוצע יציקה טרם שבדקו עבודות הטפסות והזיון ע"י המפקח ויתן אישור   ד.

  בכתב ביומן העבודה לבצע את היציקה.
  

כל אלמטי ציוד מתכתי ובייחוד קטעי צרת ואביזרים, העוברים דרך הבטון, יוצבו   ה.
  יות.בתביות לפי היציקה, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי התכ

  
מודגש בזאת, שלא כל המידות, המעברים, החורים והשקעים מופיעים בתכיות   ו.

הקוסטרוקציה. על הקבלן לבצע את עבודות הטפסות תוך בדיקה בשתי מערכות 
  התכיות: תכיות הבייה ותכיות הקוסטרוקציה.

  
  חפירה למבים  2 - ה 
  

י. המילוי החוזר יבוצע בשכבות תוך במפרט הכלל 301.3החפירה למבים תבוצע לפי סעיף 
  הידוק במכבש ידי.

  החלפת קרקע מתחת לרצפות מבים
  

מתחת לרצפות מבים תבוצע תשתית כמצוין בתכיות  במקרה העדר הוראות בתכית יבצע 
ס"מ  20ס"מ, במצע סוג א', מהודק בשתי שכבות, בות  40הקבלן החלפת קרקע בעומק של 

  מודיפייד אשיו. 98%כל אחת, בהידוק מבוקר, לצפיפות של 
  התשלום ל"ל כחלק מהמחיר של הבטון במבה.

  
  הבטוןסוג   3 - ה 
  

  מתחת לשטחי בטון.    בטון רזה
  ליצירת שיפועים ועיבודים בקרקעית.    20- בטון ב
  לגושי עיגון בציורות.    20- בטון ב
  והתקרות. בקירות, מחיצות ורצפות מבים    40- בטון ב

  
. חוזק המדגם של 118בת"י  203.1בלבד כמוגדר בסעיף  בתאי בקרה טוביםיוכן  40- בטון ב

  בת"י ה"ל. 4 - ו 3טבלאות  303.2-1לדרישת סעיף הבטון הטרי יעה 
  

במקרה של אי מילוי תאי החוזק רשאי המפקח לדרוש בדיקת חוזק של הבטון שהתקשה 
  בת"י ה"ל. 304שיידרש לעמוד בתאים המפורטים בסעיף 

  
התשלום עבור העמידה בדרישות ותיקוים הדרושים אחריהם יבוצעו ע"י הקבלן ועל 

  חשבוו.
  

                                                                             טמפרטורה בעת יציקת הבטון  4 - ה 
ככלל, אין לצקת בטון בימי שרב, בזמן סופות חול, או בימים שמזג אויר כזה חזוי מראש. 

אם אין אפשרות להימע מיציקה בימים אלה, תעשה היציקה רק באישור המהדס שיורה 
  לאחוז באמצעים מתאימים להגן על הבטון.
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. על הקבלן יהיה לקוט C 032הטמפרטורה של התערובת בעת היציקה לא תעלה על 
באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת, לשביעות רצוו של המהדס, כגון: 

מים התזת מים על האגרגטים, הגת קווי המים גד קרי השמש, צביעת הערבלים ומכלי ה
 50% - בצבע מחזיר אור, העמדתם בצל או הוספת קרח למים בשיעור שלא יהווה יותר מ

מכמות המים. הוספת קרח למים תורשה רק כאשר יוכח להחת דעתו של המהדס, כי כל 
  יתר השיטות להורדת הטמפרטורה אין מועילות.

  
תהיה כלולה  כל האמצעים להורדת הטמפרטורה של הבטון הזכרים בסעיף זה, תמורתם

במחירי היחידה לבטוים הקובים בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת 
  תשלום בגים.

  
  הרכב הבטון  5 - ה 

הקבלן יזמין במעבדה מוסמכת את תכון תערובות הבטון לחלקי המבה השוים ויגישו 
המדויקות של מים, לאישור המהדס. כל מתכון שיורכב במעבדה צריך לפרט את הכמויות 

ערבים, אגרגטים למים וצמט. התערובת תתוכן להשגת העבידות, הצפיפות, האטימות 
  והחוזק הדרשים.

  
 466בכמות שאיה מוכה מהדרש בת"י  1הצמט לבטון יהיה צמט פורטלד רגיל לפי ת"י 

או  סילופרףלצורך שיפור האטימות והעבידות יוסף לתערובת הבטון סופרפלסטיסייז דוגמת 
מכמות הצמט. שקיעת קווס  1%שווה ערך שיאושר ע"י המהדס, שיוסף בכמות של עד 

(או לפי  0.55 - לאחר הוספת המוסף. יחס המים לצמט איו גבוה מ 5מיימלית תהיה "
  הוראות היצרן).

במקביל, הקבלן ימסור למפקח דוגמאות מכל סוגי האגרגטים שהוא  הגיש למעבדה 
שהוא ישמור על איכות האגרגטים שהומלצו ע"י המעבדה בעת הכת התערובות בהתחייבות 

  של הבטוים השוים.
  השמת החומר לשיפור האטימות בבטון, תיעשה אך ורק במפעל הבטון וע"י יצרן הבטון.

צמט  לפי תחילת העבודה, - המהדס רשאי לדרוש שיויים בהרכב התערובת וביחסי מים
לדעתו עשוי הדבר לשפר את טיב הבטון. לפי מת יציקה יציג הקבלן  או תוך כדי עבודה, אם

אישורים בכתב כי תערובת הבטון הוכה לפי ההרכב הדרש כולל המוספים ה"ל. מת 
יציקה שלא כללה את האישורים ה"ל תפסל ולא תאושר וכל זק שיגרם בשל כך לא ישולם 

  לקבלן.
  

  יציקת הבטון  6 - ה 
  

מ'. במקרה של יציקה מגובה רב יותר, יש  1.0שי של הבטון לא יעלה על גובה הפילה החופ
להשתמש בשוקת יציקה או ציור העשוי גומי, כך שגובה הפילה החופשי של הבטון מקצה 

  מ'. 1.0השוקת או הציור לא יעלה על 
  

הקבלן יבטיח את רציפות היציקה. רצפת מבה תוצק ביציקה רצופה אחת. קירות מבה 
בשכבות אופקיות אך ורק בהתאם להחיות הקוסטרוקטור, ביציקה רצופה אחת,  יוצקו

ללא תפרי עבודה אכיים. תפרי עבודה אופקיים יבוצעו רק במקומות שסומו בתוכיות או 
  של ה"מפרט הכללי". 302.10.3במקומות שיורה המהדס, לפי המפורט בסעיף 

  
  תביות לקירות  7 - ה 
  

  ל "המפרט הכללי" יהיו ההוראות להלן:ש 302.5כתוספת לסעיף 
  .5טפסות הקירות יותאמו לבטון פלסטי עם שקיעת קווס "

כל התביות ייעשו מלוחות מהוקצעים או יהיו מצופים בדיקטים או בפח פלדה או מלבידים 
מ"מ לפחות. הלוחות יהוו שטח חלק ואחיד, בלי מדרגות ויהודקו זה לזה  21חדשים בעובי 
חריצים. לא ישתמשו בלוחות שמקצועותיהם אים מתאימים אחד לשי ללא סדקים ו

והגורמים להיווצרות סדקים בים. סדקים שיישארו במספר מצומצם ייסתמו ע"י סרגלי עץ 
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עד לאטימות מלאה של כל שטח הדפות. לא תורשה יציקת מבה תוך כדי שימוש ביותר 
  מסוג תבית אחת.

  
קשירה אלא בלולבים שלפים. שמירת מרווח כיסוי הבטון לא תותר קשירת התביות בחוטי 

תעשה ע"י שומרי מרחק פלסטיים מיוחדים המתאימים למטרה זו. עובי שכבת הבטון 
  .בהתאמה ס"מ פים וחוץ 6/4המכסה את מוטות הזיון תהיה 

  
התביות יסודרו באופן שיתאפשר פירוקן מבלי לגרום להתמוטטות של תביות החלקים 

  שפיאות הבטון יישארו שלמות וחלקות.השכים ו
  

תביות הקיר יוקמו בבת אחת לכל גובהן ובדפות הפימיות יושארו פתחים זמיים, אשר 
מ'. מרחק הפתחים בכיוון אכי  2יוסדרו היקפית והמרחק בים בכוון אופקי לא יעלה על 

  יהיה כזה שתימע הפלת הבטון מגובה העולה על מטר אחד.
  

יון עליוה ברצפות תהיה על "ספסלים" אשר יקשרו לשכבת הזיון התחתוה השעת שכבת ז
השעת על גבי קוביות בטון או שומרי מרחק פלסטיים. אין בשום אופן לאפשר לספסלים 

  לגעת בבטון הרזה.
  

  גמר פי קירות  8 - ה 
  

אחרי פירוק התביות יוציא הקבלן את החרוטים (קווסים) של מוטות הריחוק וימלא את 
החללים הוצרים במלט צמט בלתי מתכווץ. פי הקירות צריכים להיות חלקים ואחידים 
ללא מדרגות. יש להסיר את הצילועים (גראטים) ששארו בבטון כתוצאה מסדקים בין 

קוים הדרושים לרבות מילוי החורים, בין דפות דפות התביות ולעשות את כל התי
התביות ולעשות את כל התיקוים הדרושים לרבות מילוי החורים, על מת לשוות לשטחי 

  הבטון פים חלקות ומראה אחיד.
  

  גמר פיות הבטון  9 - ה 
  

ס"מ אשר תבוצע באמצעות סרגל  X 2.0ס"מ  2.0בכל פיות הבטון תבוצע "ווטה" במידות 
  חומר פלסטי בעל חתך משולש שיוצמד לתביות. עץ או

בתוך המבה יבוצעו "רולקות" במפגש בין הרצפה לקירות ובין שי קירות סמוכים בעובי של 
  ס"מ ביצב לפיה. 5-10

  
  אשפרת הבטון  10 - ה 
  

  אשפרת הבטון תבוצע כדלקמן:
  

  ימים ולאחר מכן ירוססו  3רצפות ומשטחים יורטבו בהרטבה מתמדת למשך 

או שווה ערך שיאושר ע"י המהדס  HANSITדוגמת תוצרת  CURING COMPOUND - ב
  גרם חומר מוכן לכל מ"ר. 250בכמות של 

  פלדת הזיון  11 - ה 
  

מוטות הזיון יהיו מפלדה רגילה או פלדה מצולעת בעלי כושר הידבקות משופר ויתאימו 
  בהתאמה. 893ות"י  739לת"י 

  
  בדיקת אטימות  12 - ה 
  

לאחר גמר הבייה, התקת מעברי הצרת בקירות וברצפה וביטון כל החורים והמעברים, 
יקה הקבלן את הקירות והרצפה ויתקן את כל הפגמים בבטון, קיי חצץ, שקעים וחורים, 
הסרת בלוטות וכו'. לאחר השלמת התיקוים לפגמים הראים בפי הבטון, יקה הקבלן את 

וסילוק כל הלכלוך ימלא את המבה במים עד למפלס  המבה ולאחר שטיפה יסודית
  המקסימלי  המתוכן.
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המבה יוחזק מלא  במים במשך שבוע ימים. כתמי רטיבות וזילות מהקירות יסומו בגיר. 
המבה ירוקן וכל קודות הזילה יתוקו בעזרת אטימה מהצד הפימי באמצעות חומר 

קריית מוצקין, ת.ד.  49איטומקמס" שד' וייצמן גבישי חודר מסוג "זייפקס" המסופק ע"י "
  , או חומר אטימה אחר שווה ערך שיאושר על ידי המפקח.04-8710871חיפה, טל'  899

לאחר התיקוים ימולא המבה שית ויחזור תהליך הבדיקה והתיקוים עד לקבלת מבה 
  אטום.

  
  אטמי מים  13 - ה 
  

במקומות המצויים בתכיות או בכל מקום של תפר בין יציקות יספק הקבלן ויתקין אטמי 

 SYNKO FLEXמים בחיבור בין הרצפה לקירות המבים. האיטום יבוצע ע"י אטמי 
 899קריית מוצקין, ת.ד.  49מ"מ המסופקים בארץ ע"י איטומקס, שד' וייצמן  15/30במידות 

  .ערך שווהאו  04-8710871חיפה, טל' 
  

  העבודה תבוצע עפ"י הוראות היצרן  וכמפורט להלן.
  

לפי הביצוע יש לקות היטב את פי הבטון מלכלוך וחלקיקים וזאת ע"י מברשת פלדה 

כך שההדבקה תעשה לכל אורך  SYNKO FLEXומטאטא. לאחר מכן י למרוח פריימר 
לדאוג להדבקה טובה  ס"מ. יש 2.5 - ורוחב הסרטים. החפיפה בין קצות שי סרטים תהיה כ

בין הקצוות החופפים ולהוצאת בועות אויר כלואות. במידה והאטם פרד בקלות מפי 
  הבטון יש להסירו ולחזור על התהליך.

  
הקבלן מתחייב לזמן את ציג הספק, במועד ביצוע האיטום במבה הראשון שיבוצע, על מת 

  שיאשר את שיטת העבודה.
  

יכלול אספקה והתקת כל המפורט לעיל. המחיר של  SYNKO FLEX - מחיר ביצוע אטמי ה
  אטמי מים יהיה כחלק מהתשלום עבור הבטון.

  
  איטום חיצוי  14 - ה 
  

יבוצע איטום חיצוי ביריעות ומתחת לרצפה על גבי הבטון הרזה מבה הלכל מסביב 
בהתאם להוראות היצרן. האיטום ולרצפה מ"מ שיחוברו לקירות  3אלסטומריות בעובי 

האיטום  ס"מ שיודבקו על גבי האיטום. 2.5קר בעובי - קירות יוגן באמצעות לוחות קלל
  במחיר מ"ק בטון.החיצוי כלל 

יש לקבל את אישור המפקח בכתב לאיטום  –בין קטעי יציקה  –בכל שלב של האיטום 
  החיצוי.

  
  פימי איטום  15 - ה 
  

לאיטום מהחומר באופן הבא: קירות ה, יבוצע ציפוי פימי של הקרקעית וההמבחלקי לכל 
  מ"מ. 1\מ"ר\ק"ג  2- אפוסם כ 720שכבה מיישרת  ושכבת החלקה מעליה: סיקה גרד 

  מ"ר לכל שכבה. \ק"ג 0.15-0.2בכמות  N63צביעה ברולר בסיקה גרד 
  .ובאישור המתכן יישום לפי הוראות היצרן

  כל האיטום הפימי כלל במחיר מ"ק בטון.
  
  
  

  המחירים ואופי המדידה והתשלום לביצוע מבי בטון מזויןתכולת   16 - ה 
  

  להסכם שבכרך ב'. שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.בהתאם לסעיף 
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  שאיבה המב  17 - ה 
  

ס"מ מתחת לתחתית  50. החפירה תהיה עד בטון מזוייןי במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן מב
  לתכית קוסטרוקציה.בהתאם המבה. בתחתית החפירה יבצע הקבלן שתית 

  ס"מ ומעליו את תחתית המבה.  5מעל שתית זו ייצק הקבלן בטון רזה בעובי 
  

 98% - דקים, מהודק לכל פחו ל 15-25%המילוי הברר יהיה חומר מחצבה מדורג עם 

  .1556/7מס'  ASTMלפחות מהמקס' לפי תקי 
לצפיפות של  0-4% - השתית מתחת ל"מילוי הברר" תעובד ברטיבות מעל האופטימום ב

  לפחות מהמקס' לפי התקים ה"ל. 95%
  

 ואיטוםחיצוי  איטוםעם ריטוט. למבה יבוצע  40 - ב המבה יבוצע על פי התכית מבטון 
  בתכית הקוסטרוקציה וכתב הכמויות.פימי כמפורט 

י וכל פח המילוי מסביב למבה יהיה מ"מילולפחות  1:1.75שיפועי החפירה למבה יהיו 
. הכל  - 2:1ברר" כ"ל. יתכן צורך בשאיבת מי תהום, ובמקרה כזה השיפועים ימותו ל

  בהתאם לפרט בתכית הקוסטרוקציה ולפי דו"ח יועץ הקרקע.
  

  על הקבלן לקוט בכל האמצעים כדי לבצע את ההידוק תוך שמירה על שלמות המבה.
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  עבודות עפר ומצעים באזור מכון השאיבהפרק ו: 
  

  באזור מכון השאיבה יבוצעו עבודות עפר לפי פרוט כדלקמן:  
  

יה יחישוף: בשטח המסומן בתוכיות יבוצע חישוף תוך יקוי מוחלט של כל הצמח  .1
ס"מ אל אתר שיורה המפקח במרחק  20ושורשיה וסילוק קרקע בשכבה בעובי של 

  מ'. 3000עד 
  לא תשולם כל תוספת עבור עבודות הכשרה  אלו.

בשטח המסומן לפי החתכים  /חציבהה ומילוי : אחרי החישוף תבוצע חפירהחפיר  .2
אל הרומים מתחת לשכבות האבן. חלק מהחומר החפור ישמש למילוי חוזר מבוקר 

ס"מ לאחר הידוק. חלק אחר יסולק מהאתר כמפורט  20ומהודק בשכבות בעובי 
  לגבי החישוף. 

  מודיפייד אשיו. 92%שיעור הידוק:   
  מ"ק חפירה. התשלום לפי  
התשלום לחפירה עבור מבה השאיבה יהיה טו לפי מידות חיצויות של המבה.   

יקבל הקבלן  לאעל הקבלן לקחת בחשבון חפירה וספת כמרווח בטחון עליה 
  תשלום.

שתית אבית: לאורך תוואי דרך הגישה באזור המשטח ומתחת למבה תבוצע   .3
 15ס"מ עד  5האבן תהיה מדורגת בגודל ס"מ  30ס"מ  עד  20שתית אבית בעובי 

  ס"מ. 10ס"מ עם גודל שולט של 
מעברים  8ס"מ תורטב ותהודק במכבש ויברציוי  15האבן תפוזר בשכבות בעובי   

  לפחות.
  התשלום במשטח לפי מ"ק אחרי הידוק.  
  התשלום עבור השתית מתחת למבה כלול במחיר של מבה הבטון.  

  
האבית יבוצע פיזור של חומר מחצבה מדורג מצע סוג א' מצע סוג א': מעל השתית   .4

ס"מ  20ס"מ. המצע יורטב ויהודק בשכבות בעובי  20(לפי המפרט הכללי) בעובי 
  לאחר הידוק.

  מודיפייד אשיו. 96%שעור הידוק:   
  לפי שטח פי הדרך או משטח במ"ר. התשלום  
והמצעים על ידי מעבדה תבוצע בדיקת שעור הידוק לכל שכבת הידוק של הקרקע   

  מוסמכת.
דמי הבדיקות ישולמו ע"י הקבלן כחלק מהמחיר לחפירה ו/או לאספקה ופיזור של   

  מצעים.
        

וכביש הגישה לתחה יבוצע  בתחות, בכל האזור המגודרריבוד בטון אספלט:   .5
ס"מ מעל למצעים תהיה עם אגרגטים  6ריבוד בטון אספלט. שכבה מקשרת בעובי  

בטומן. לפי יישום האספלט יבוצע ריסוס ביטומן  5% -ו 3/4בתערובת אבן " סוג א'

  ק"ג למ"ר. התשלום לפי שטח פי האספלט.  1בשיעור  MS 10מסוג 
. בסיום 98%פיזור האספלט יבוצע ידית לפי רומים מתוכים והידוק לצפיפות של   

  העבודה יבוצעו שתי בדיקות לעובי ולצפיפות.
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  עבודות חשמלפרק ח': 
  
  תאים מוקדמים:. 1- ח

בהתאם להוראות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצוע מבה ע"י הקבלן  א.

  המכרז לרבות כרך א'.

  

  מבוטל. ב.

  

שהדרישות המחות הן לשמור על לשפכים  וקיימות תחות שאיבה חדשותהעבודות יבוצעו בתוך ג. 

ות השאיבה,  יהכביש, מבדסיים קיימיםתחים הרת מיםמתקרת שפכים, , צוכו'. כמו , צ

  כן, יש לקבל אישור מהמפקח לשימוש בציוד מכי ולפי שעות מתואמות מראש. 

  

יש לראות את המוקדמות, התאים הכלליים, המפרט הטכי הבין משרדי, המפרטים המיוחדים,  ד.

  תוכיות כמשלימים זה את זה.ראשי פרקים וספים, תקים ישראליים, כתב הכמויות וה

  

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכיות,  ה.

במוקדמות, במפרטים הטכיים, בתקים ובתקות אשר אין רשומות בסעיפי רשימת 

  הכמויות.

  

מצא טעות או על הקבלן לבדוק את כל התוכיות ואת המידות התוות בהן, בכל מקרה שת ו.

סתירה בתוכיות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהדס אשר 

יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו של המהדס בידון תהייה סופית ולא תתקבל 

  שום תביעה מצד הקבלן על סמך טעה שלא ידע מהסטיות הידוות.

  

ס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהדס ישא הקבלן בכל אם הקבלן לא יפה מיד למהד ז.

  האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם ראה מראש ובין אם לא.

  

הקבלן ילמד את התוכיות והפרטים יחד עם המפרט הטכי וכל המפרטים שיש להם חשיבות  ח.

וא תוך טעה בביצוע העבודה הידוה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שיוי במחיר איזה שה

  שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.

  

" אם זכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכיות, כאלטרטיבה ערךהמוח "שווה  ט.

למוצר מסוים הקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך 

ת הטיב והדרישות האחרות למוצר הקוב. טיב, סוגו, צורתו ואופיו של המוצר, "שווה מבחי

  ערך" טעוים אישורו הבלעדי של המהדס.
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מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תאי המוקדמות  י.

והתוכיות, חומרים ועבודה, הרכבה, עיגוים, חיבורים, כיתורים, חציבה בביטוים להעברת 

קוי טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר הציורות בקירות, תי

הדרושים לביצוע העבודה ואשר אים רשומים במפרט, אספקה והובלה, כל סוגי המיסים 

ביטוח ובטיחות, בלי הוצאות ראות מראש, הרווח וכו' שתידרשה למילוי תאי החוזה 

  .בהשלמת העבודות לשביעות רצוו המלאה של המפקח

  

חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התאים שיש בהם  יא.

חשיבות בעבודה ומסכים לתאים הרשומים ויפעל בהם בהתאם לתאים המוכתבים ולפי 

המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לסיים ולמסור את העבודות 

  לשביעות רצוו של המפקח.

  

  כללי:. 2- ח

תחות שאיבה  5 עבורודיזל גרטור  בקרה המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל פיקוד

  לשפכים לפי הפירוט הבא:

 30HP יחידות שאיבה בהספק  2, הכוללת הקמת תחת שאיבה לשפכים בעין השופט   .א

 . כ"א, אחת עובדת בלבד והשייה רזרבית כולל דיזל גרטור

  

  בהתאם למסמכים הבאים:העבודות יבוצעו 

  . חוק החשמל תשי"ד לפי עדכוו האחרון.1

  התקים הישראלים העדכיים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל, והארקות . 2

  תקות והוראות ח"ח לישראל. . 3

. עדיפות בין מסמכים אלו בהתאם התוכיות, המפרט הטכי המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב . 4

  המופיע במכרז. 2- לסעיף ב

 .08המפרט הטכי הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  . 5

  

  : ב. רשימת העבודות הכלולות במפרט זה

  איסטלציה חשמלית וכבלים להזת מועים, אביזרי פיקוד בקרה מאור ושקעי שרות. . 1

  לתח"ש עין השופט., מארון פוליאסטר משוריין להתקה חיצוית לוח חשמל לכח, פיקוד ובקרה . 2

  .בכל תחת שאיבהבקר ממוחשב לבקרת פעולת המשאבות  . 3

 .אביזרי פיקוד ובקרה . 4

  ת"ש עין השופט . בדיזל גרטורים  . 5

  יסודות למבים השוים. מערכת הארקות . 6
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לפי סטדרט  Schneider Electricמערכת שידור התראות ומידע למרכז הבקרה מתוצרת חברת  . 7

 ושרות וסטדרטית בחברת מי מגידו/של חברת מי מגידו תוך שימוש ביחידת תקשורת מא

Schneider Electric. 

  מערך אבטחה , בקרת כיסות וטמ"ס .   . 8

  

  בוטל.ג. 

  

  בוטל.ד. 

  

  בוטל.ה. 

   

  הוראות טכיות לביצוע המתקן:. 3- ח

(משורייים),  NYBYאו  N2XYתי באמצעות כבלי חשמל יא. מתקן החשמל יהיה בעל אופי תעשי

  קרקעית למשאבות ואביזרי פיקוד.- מושחלים בצרת תת

גויס" או "תוצרת  IP65ב. קופסאות מעבר והסתעפות תהייה גלויות, מלביות עם מכסה מתוברג 

בוסף יש למרוח את אזור המגע בין מכסה הקופסה לקופסה בחומר אוטם דביק דוגמת  ש"ע.

R.T.V.  

,סולמות ,פרופילים מתכתיים חיצויות) –פימיות, רשת עם מכסה  –(פח מחורצות ג. כל התעלות 

יהיו מגולווים גילוון חם בלבד, לא יאושר בכל מקרה גלוון קר. הגלוון יבוצע לאחר ביצוע כל 

  החרורים, הכפופים, וההלחמות. 

  

מת ד. כל האביזרים והציוד המסופקים ע"י הקבלן יהיו מותאמים לעבודה באזור  קורוזיבי  דוג

  לפחות.  IP66מכוי טפול בשפכים. כל הציוד אלא אם צוין אחרת יהיה אטום ברמת אטימות 

כל אביזרי הפיקוד יהיו אורגיליים, אטומים, להתקה חיצוית בהתאם לתכון והאפיון של ה. 

המתכן. מודגש בזאת שלא יאושרו אביזרי פיקוד השוים מהמפורט בתוכיות גם אם הוכח 

  ך:שהם שווה ער

יהיה בוי משי חלקים הכוללים מפסק גבול : N.R.Vחוזר - מפסק מגביל על שסתום אל. 1.ה

. המפסק יופעל ע"י גלגל הפעלה עם A2 ,V230מותקן על זרוע פרדת, מגע  65IPמתכתי 

  חוזר.- מגרעת שיותקן על הציר הבולט של שסתום האל

סוי תכלול גשש בבור רטוב מטיפוס  מערכת מד מפלס אולטרא מד מפלס אולטרא סוי:. 2ה.

X10 'ות. היחידה  2+יחידת מגבר/מתמר עם תצוגה ויהם + יחידת תכמגעים + כבל בי

  או ש"ע. Black Boxמסדרת  PULSARתהיה תוצרת 

  (במתקים בהם יחליט המזמין להתקיו במקום אולטראסוי)  משדר מפלס הידרוסטטי 3ה.

  , בריכות ומאגרי מים. בבארותידת מפלס מערכת מד מפלס הידרוסטטית למד  
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  , טיטיום316Lמבה: ירוסטה, 

  O2250mH-O..02mH1-0תחום: 

  f.s 0.1%דיוק גבוה 

  4-20mA, 0-10vdc, 0-5vdcציאה: י

  או ש"ע.  STSמתוצרת 

כולל מגע  מ' 12מצופי הפיקוד יהיו בעלי מבה אגס עם כבל אורגילי באורך מצופי פיקוד: . 4.ה

דגם  FLYGT. מצוף זה יהיה מיועד להתקה בבור ביוב תוצרת  230Vמחליף פימי למתח 

ENH-10.  

  . מתמר לחץ:5 ה.

תוצרת  LCD ,IP67מתמר הלחץ יהיה יצוק מירוסטה עם תצוגה איטגרלית  

ROUSMOUNT ,ס או ש"עמוליכים. 2, סימ  

  כבלים:ו. 

כבלים  .N.2.X) מטיפוס FRויהיו כבים מאליו ( 547כל הכבלים יתאימו לתקן ישראל  -  

באחריות הקבלן  N.Y.B.Yלמועים המופעלים ע"י ווסתי מהירות יהיו מטיפוס משוריין 

הארקת שריון הכבל בשי קצותיו. הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם. אין להשתמש 

  שהן. כבל שיפגע במהלך העבודה יוחלף לאלתר.בקופסאות חבורים או מופות מכל סוג 

  בלבד. DINלכל כבלי הכח וההארקה יש להשתמש בעלי כבלי בעלי תקן  -  

בחבור כבלי מתח מוך לשאים יש להשתמש בסופיות כבל מתכווצות ואטומות מסוג כפפה  -  

או ש"ע. המתכן רשאי להורות לקבלן להשתמש בסופיות אלו בכל  RAYCHAMתוצרת 

  ום שידרש על ידיו ללא כל דרישה לתוספת מחיר מצד הקבלן.מק

כל הכבלים לכח, פיקוד ומכשור ישולטו בשי הקצוות וכן בשוחות המעבר וכן בתוואי על  -  

חרוט אשר יחוזק לכבל ע"י חבקים  'מטר בשילוט סדויץ 3סולמות או תעלות כבלים כל 

ות הכל לפי הוראות המתכן.פלסטיים או שלות מגולוו  

זוג  2כבלי המכשור יהיו מסובבים, מסוככים כל זוג בפרד. עבור התקה פימית הכבלים יהיו  -  

2X2X22AWG ית ו/או תתה חיצו2קרקעית הכבלים יהיו - . עבור התקX2X16AWG 

  ומעטה וסף גד עכברים דוגמאת אלו של סילבן סחר או ש"ע. NYYיסופקו עם מעטה 

  

125

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  

   

___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

  ז. חיבור אביזרים:

האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר גלוי. הכבלים יכסו לאביזרים דרך כיסות 

כבל בעלות אטימות גבוהה עם הברגה וטבעת אטימה ודיסקיות לחיצה ובעלת גמישות גבוהה 

קרקעית או מתעלת פח עד לאביזר ע"י ציור - דגם אטיגרון. הכבל יוגן מיציאה בצרת תת

  או ש"ע. G.Pה דוגמת שרשורי עם שדרה קש

  

  פיקוד במכון שאיבה לביוב. 4- ח

להלן דוגמא לתפ"מ לתחת שאיבה. בזמן ייצור לוח החשמל, באחריות הקבלן לקבל תפ"מ 

מפורט ועדכי שעל פיו תכתב התוכה לבקר. התפ"מ חייב להיות מאושר ע"י המזמין 

  והמתכן. 

משאבה אחת פועלת ומשאבה  ויות.הרשום בכתב הכמבכל מכון תותקה שתי משאבות בהספק 

היה משאבה רזרבית למקרה של תקלה. הבקר המתוכת יפעיל לסירוגין את שיה 

  המשאבות בתור.

הבקר המתוכת יחליף את המשאבה הרזרבית כל פעם בתורה ויפעיל משאבה אחת למפלס 

  .משאבה תורית

אוטומט (מבקר  - מצופים - 0 -  "יד"  מצבים 4 ע"י מפסק בוררשיטת הפעולת התחה תקבע 

  מתוכת) 

תוק ידי או מצוף יד: הפעלת המשאבות ע"י הפעלה ידית מלוח הבקרה, המשאבה תעצר ע"י 

  חוסר מים 

  : המשאבה משבתת מכל פעולה0

  מצופים: המשאבה תכס לעבודה ע"י מצוף הפעלה ותעצר ע"י מצוף מפלס מוך 

בקר מתוכת שיותקן בלוח חשמל. במצב פעולה יופעלו ויופסקו המשאבות ע"י  :במצב אוטומט

זה יופעלו ויופסקו המשאבות כפוקציה של מפלס המים שיימדד ע"י בקר מפלס אולטרה 

סוי, במקרה של תקלה בבקר המפלס, תפעל המערכת בעזרת מצוף תחתון ומצוף עליון 

רת בקר ותתקבל התראה על התקלה. כמו כן תהיה משואה אדומה מהבהבת על קוזולה בעז

  המפלס שיפעיל ויפסיק משאבות כדרש.

  הגות

אם התקבלה פקודה להיע המשאבה והיא לא הותעה, תוע באופן מיידי המשאבה  - 

 .reset -האחרת. תודלק ורת תקלה אדומה שתכבה רק ב

שיות ואז דימום המשאבה,  60חוסר זרימה: מגע ממפסק גבול לכל משאבה, השהייה של  - 

שיות ואז דמום המשאבה והדלקת  60שיות והתעה מחדש. שוב השהייה של  5השהייה 

 .resetורה "חוסר זרימה" המשאבה תעל עד לחיצה על כפתור 
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תוע  3ל אות מגובה מס' אין לקשור פעולת גובה כלשהו בגובה אחר לדוגמא: אם התקב - 

. ה"ל ועד כדי שלא תפגע פעולת 2משאבה לא תורית גם אם לא התקבל אות מגובה מס' 

  המכון במקרה של תקלה באחד הגבהים.

הגלישה בהפעלה מצב "ידי" יתבצע מעקף של הבקר והמשאבה תופעל ישירות ממצוף  - 

  .הדימוםמצוף עד ותדמם כשפי המים יורדים 

לפי פקודת המפעיל יבצע הבקר המתוכת סימולציה של כל ההפעלות מהפעלה סימולציה:  - 

של משאבה תורית, הפעלה של משאבה לא תורית, הפעלה של שתי משאבות במקביל 

  ודימום.

שיות ודימום המשאבה. הדלקת ורה "לחץ  60לחץ גבוה : מגע מפרסוסטט, השהייה של  - 

  קוז'אק. . הדלקת ורתRESETגבוה", כיבוי רק אחרי 

שיות דימום המשאבות, הדלקת ורה "לחץ  120לחץ מוך : מגע מפרסוסטט, השהייה של  - 

  מוך" עילת מכון שאיבה.

  
  ( בתחות בהם הוא מותקן) פיקוד מגוף טריז עם מוע חשמלי. 5- ח

  כ"ס. הפיקוד יהיה כדלקמן: 2במכון יותקן מגוף עם מוע חשמלי בהספק 

ע (משאבה תורית) מגוף חשמלי יקבל פקודה להסגר. יש לבצע כשהמכון מקבל פקודה להי - 

  שיות. 60השהייה של עד 

  פתח, אין צורך בהשהיה.יכשהמכון מקבל פקודה לדומם, מגוף חשמלי יקבל פקודה לה - 

 יש לוודא את התאמת הרכיבים החשמליים לגודל וסוג המוע המאושר. - 

  

  השאיבה.בתחות  -בקר ממוחשב לבקרת פעולת המכון . 6- ח

ויכלול  סימסמודולרי תוצרת פעולת המשאבות בתחת השאיבה תבוקר ע"י בקר מתוכת מסוג 

הבקר יסופק, יותקן ויחווט בלוח החשמל ע"י הקבלן. כל היציאות והכיסות . יחידת תצוגה פרדת

במהדקי מסילה. הבקר יכלול ספק כוח עצמאי כולל הגות בכיסה וביציאה, אורגילי  לבקר יחווטו

לפי תפ"מ שיימסר לקבלן ע"י המתכן. יש לאשר  של הבקר. מערכת הבקרה תפעיל את המערכת

  והמתכן. ארסן, המזמיןאת קופיגורצית הבקר מול חברת 

המספקת את מרכז הבקרה עבור  ארסןחברת כתיבת התוכה כולל הפעלתו בשטח תבוצע ע"י 

  המזמין. 

על פי אומדן בפרק "בקר מתוכת" בכל תחה. סכום זה עבור עבודה זו יחויב הקבלן בתשלום סכום 

  .ארסןחברת ישירות לישולם 

  

  

  :ווסתי מהירות מתעים רכים. 7- ח

  תחת שאיבה עין השופט:

  מתע רך: 
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פכים כולל ציפוי בדיל לפסי חושת וציפוי לקה כל המתעים יותאמו לעבודה באזור מכון טפול בש

  לכרטיסים אלקטרויים.

המתע הרך יתבסס על מערכת טריסטורים הקוטעים את גל המתח בהתאם להצתה . היחידה 

  מהערך הקוב שלה, ללא מגען מקצר. 10%תהיה מסוגלת להיע ולהדמים מוע הגדול ב 

  היחידה תכלול:

 עה והדממהכיוון זמן הת  

  טבקרהוהגבלת זרם/מומ  

  תצוגתLCD בעברית  

 רישום תקלות  

 RESET ייד  

 ,עותות: מספר התמוך, חוסר מתח, מתח יתר, זרם יתר, הג חוסר פזה, זרם 

  טמפרטורת מתע גבוהה.

 .טגרלימגען מקצר אי  

של  RVS-DXאו יחידה משולבת מגען מקצר דגם  RVS-DNהיחידה הדיגטלית תהיה דוגמת 

  סולקון.

  

 חפירות:. 8- ח

ס"מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או המדרכה לצורך  110החפירות עבור הצרת יהיו בעומק 

זה אין להבדיל בין החפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרות חפירה, פרוש 

  חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.

י החת הצרת ובשכבה וספת לאחר החתם. יש ס"מ חול ים קי לפ 10החפירה תרופד בשכבה של 

להדק את החול ולהיח שכבה רצופה של בלוקים מלאים בהתאם לפרט בתוכית. מעל שכבת 

המילוי הראשוה יש להיח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל מ.." כדרש, ולסתום את 

תיקון אספלט במידה וידרש. פי מוד לפחות, ולבצע  97%החפירה בעפר ולהדק עד להגשת צפיפות 

  האספלט הסופיים יתאימו לגובה פי הכביש.

על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי לפי ביצוע החפירה. על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של 

קרקעית קיימת. האחריות להימע מפגיעה במע' תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן - צרת תת

' קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל ועליו בלבד. כל תקלה במע

  חשבוו.

  

  

  

  צרת תת קרקעית וכבלים:. 9- ח
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 8קשיח ותכלול חוט משיכה מיילון  PVCא. הצרת התת קרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס 

  מ"מ.
אישור לחפירה ב. הצרות יוחו בחפירה על גבי שכבת החול הראשוה זה ליד זה. על הקבלן לקבלן 

  ולאופן החת בצרת לפי סגירת החפירה. אין לכסות חפירה לפי קבלת אישור המפקח לכך.
  צרת חשמל:

  מ"מ לחשמל תהיה מטיפוס מרילין. 75או  50צרת בקוטר  - ג. 

  .8מ"מ, דרג  P.V.C 110צרת בקוטר מ  -  

  8מ"מ, דרג  P.V.C 160צרת בקוטר מ  -  

  .8מ"מ, דרג  P.V.C 200צרת בקוטר מ  -  

  ד. צרת לתאורת חוץ תהיה שרשורית, דופן כפולה מטיפוס קוברה. קוטר לפי תוכית.
  צרת תקשורת:ה. 

  מ"מ תהיה מטיפוס חלק כפיף מפוליאתילן י.ק.ע  75או  50צרת בקוטר  -  
  מאושרת ע"י בזק. 13.5 

  דגם מריפון או ש"ע. P.V.C - מ"מ תהיה מ 110צרת בקוטר  - 

  

  חומרים וציוד:.10- ח

א. כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון 

  התקים וח"ח.

ב. על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהדס או 

  המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבוו.

. מאמתים יהיו או ש"ע ABBשיידר או או "מולר" . ציוד ולוחות המתח המוך יהיו מתוצרת ג

  לפחות (אם לא צוין אחרת).IEC898לפי  10KAבעלי כושר יתוק בקצר של 

  

  תאומים אישורים ובדיקות:. 11- ח

 תוקא. הקבלן יתאם עם המפקח והמזמין את לוח הזמים לביצוע העבודות ואת זמי החיבור והי

  .בכל תחה

בכל ב. עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהדס בודק למתקן שהקים 

  ויתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בבדיקות עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודקים.תחה 

ג. בדיקות ח"ח והמהדס הבודק איה באה במקום הבדיקה ע"י המתכן ו/או מפקח ו/או ציג 

ין ואין פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקוים שידרשו על ידם. העבודה תחשב המזמ

  כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכן והמזמין.

ד. הבדיקה של חברת החשמל, המהדס הבודק והתאומים עמם כלולים במחיר העבודה ולא ישולם 

  עבורם בפרד. 

  מבוטל.. 12- ח

  הארקות. 13- ח

כולל פס השוואת  כל תחהעבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקה מושלמת ב  . 1

  ס"מ אשר יחובר למערכות הבאות: 50x4פוטציאלים מתאים מחושת בחתך 
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  א. צרת מים ( ייקה וסיקה.)

  ב. אלקטרודות הארקה (וספות בהתאם לאישור המהדס).

  ג. חלקי מתכת וקוסטרוקציה. 

  ממערכת הארקת יסודות.ד. יציאות מגולוות 

  ה. עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד כמפורט בתקן וכמפורט להלן.

  . הארקת יסודות2

  ממ'ר (למעט הקטעים 100טבעת הארקת היסוד, תהיה פס ברזל שטוח   א.

המסומים בהם החתך שוה), מרותכת לעליות מהכלוסאות או מהיסודות העוברים, 

  לחישוקי קורת היסוד וכללת יציאות חוץ כמוראה בתכית.מטר  4מרותכת כל 

  מגולבים מרותכים לטבעת הארקת 40X3יציאות החוץ תהייה פסים   ב.

  היסוד, ויוצאים אל מחוץ למבה בגובה פי הקרקע. הפס יוצמד לקורת היסוד,

  כולל שילוט. 1/4ע"י פיליפס "

  חובקת עשויה פס כל ברזלי האורך העולים מהכלוס ירותכו אל טבעת  ג.

 מ"מ. מטבעת זו תבוצע עליה בראש הכלוס ע"י פס כ"ל אל טבעת 40X3ברזל, 

  הארקת היסוד כמפורט בסעיף א'.

  בכל רשת תחתוה של כל יסוד עובר, ירתך הקבלן את אחד מברזלי האורך  ד.

יעלה  אל כל ברזלי הרוחב, וכן את אחד מברזלי הרוחב אל כל ברזלי האורך. מרשת זו

  מ"מ אל טבעת הארקת היסוד ההיקפית כמפורט בסעיף א'. 40X3ברזל  פס

  לוחות חשמל: 14- ח

קומתי - , דוIP65תח"ש עין השופט יבה מארון פוליאסטר משוריין  –לוח החשמל  .א

 או ש"ע. FGIוכפול להתקה על סוקל בטון ובתוך ישה מבטון תוצרת עבר דגם 

  מגולוון וצבוע. אביזרי הפיקוד והשליטה יותקו על דלתות פח

ומאושר ע"י מכון  61439הלוח יווצר ע"י יצרן לוחות מוסמך לפי תקן ישראלי 

  התקים.

 הוראות כלליות לביית לוחות:  .א

 61439לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן בעל הסמכה ממכון התקים לעמידה בת"ת  .1

  וכן הסמכה לייצור לוחות מיצרן מקור. 250Aלייצור לוחות לזרם מעל 

לוחות החיבורים יבו בהתאם לתרשימים העקרויים ותרשימי החיבורים שבתוכיות. מידות  .2 

  הלוח תהייה מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים 

  .30%כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור  

  . התרשימים שבתוכית באים לציין את סידור הלוחות עקרוית בלבד.3 

ת של כל אחד מהאלמטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד תוכית מפורטת עם ציון התוצר 

ע"י היצרן ותוגש לאישור המהדס לפי תחילת העבודה. רק לאחר אישור התוכיות רשאי 
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עותקים של  3היצרן לגשת לביצוע הלוחות. עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל הלוחות 

  מערכת התוכיות ה"ל.

והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג פרד לכל מוליך.  הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות .4

 25העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו במהדקים. עד 

  ממ"ר ומעלה עם בורג להתחברות ע"י עלי כבל. 35ממ"ר מהדקי מסילה, 

ודסקיות פליז. ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות עלי כבל  10מוליכים שחתכם  .5

אמפר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים  250מפסקים של 

ומהדקים מתאימים. כבלי אלומייום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומייום/חושת או 

  לשות מתאימות לפי גודל הקו.

סימון הדקי הכיסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו ע"י פל פלסטי שקוף משולט ב .6

החץ. כן יכוסו פסי צבירה בחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע 

  מקרי.

. כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סדוויץ חרוטים שיחוברו לפלים ולדלתות ע"י ברגים 7 

או מסמרים (לא בדבק). בוסף לשילוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מס' 

  וכית.המופיע בת

קטיביות והגות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים החצי ל. היצרן ידאג להבטחת לס8 

  אוטומטיים בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה זו. 

הפלים יחוזרו באמצעות סגרים קפיציים (פרפריים) או בעלי ראש גדול לסגירה בחצי  .9

  הבורג מהפל. סיבוב עם הבטחה המועת שיחרור

  . בחלק העליון של כל הלוחות יותקו מכסים (גגוים) עם כיסות כבל מוכות 10 

מראש בוי מחומר פלסטי חסין אש. לכל כבל תהיה כיסה פרדת. מכסים אלו יהיו תוצרת  

  או ש"ע. CABSTOP"לגרד" דגם 

הביצוע גם החישובים  ומעלה יוגשו לאישור המתכן יחד עם תוכיות 250A. בלוחות לזרם 11

  הבאים:

  . IEC947א. חישוב טרמי של הטמפרטורות המתפתחות בלוח בעומס מלא לפי תקן  

  ב. חישוב עמידות מיכית של הלוח בכוחות המתפתחים בעת זרמי הקצר  

  . 25KAהקובים. במידה ולא הוגדר זרם הקצר יעשה החישוב לפי זרם קצר  

צע הכה להתקת גילוי אש אוטומטי. בלוחות לזרם ומעלה תבו 3x63A. בלוחות זרם 12

3x100A  ת מערכת כיבוי אש אוטומטית בגזה להתקומעלה תבוצע הכFM200.  
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 למרכז הבקרה  - חוטית-מערכת תקשורת אל 15- ח

 

מערכת התקשורת מיועדת להעביר מידע והתראות על פעילות המכון למרכז בקרה קיים 

למויים. המערכת תכלול את  SMSבחברת מי מגידו, לרבות שליחת הודעות  ארסןמתוצרת 

  המרכיבים הבאים:

  מכון שאיבה:  .א

וולט  24. הבקר יקושר למרכז הבקרה. הבקר יוזן ממתח סימסבקר תקשורת מתוצרת 

ויחובר לבקר הראשי בתחה. אופן או מצברים (על פי התכון המתקן)  UPSמגובה ע"י 

  בזמן הביצוע. ארסן החיבור והתצורה יקבעו ע"י 

  לפי מחיר יסוד בכתב הכמויות. ארסןהבקר יסופק ע"י הקבלן ויתוכת ע"י חברת 

  

  מרכז הבקרה:  .ב

כולל הצגת ארסן עבודות הקבלן כוללת קליטת היחידה החדשה במרכז הבקרה של חברת 

הצגת התראות. כל עבודת קליטת ושדרוג מרכז הבקרה לקליטת מסכים, גרפים, הודעות, 

  של המזמין לפי מחיר יסוד בכתב הכמויות.ארסן התחה תבוצע ע"י חברת 

  דיזל  גרטור. 16- ח

  כללי: .1

חשמל בעזרת מוע "דיזל"  ימחוללשי  ספקה, התקה והפעלה שלאהעבודה מתייחסת ל

 .בתוך חופה אקוסטיתת ו, מותק כמפורט בטבלה  (דיזל גרטור) אוטומטי בהספק

  ׂ◌ׂ◌◌ׁ PRIME  STANDBY  תיאור

     KVA )(     KVA )(  

  80  70  תח"ש עין השופט

 

  היקף העבודה: .2

  העבודה תכלול את החלקים הבאים:

עבודה ל  כמפורט בטבלה לעילדיזל גרטור אוטומטי בהספק שתי יחידות אספקת   .2.1

)  בהתאם למפרט הטכי ולתוי STANDBYת (ומצב כוו PRIMEרצופה 

בסמוך לבור המשאבות ולוח  הרכבתו על יסוד בטוןו היחידה שיפורטו להלן

,  כולל התקת כל האביזרים המכיים והחשמליים הדרושים להפעלתו החשמל

 . היחידה תותאם לעבודה של משאבות טבולות .התקיה
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הכוח, הפיקוד והבקרה אספקה, הרכבה וחיבור של לוח גרטור אל מערכת  .2.2

  החשמלית והמכית.

יומי איטגרלי בבסיס אספקה והתקה של מערכת אספקת דלק כולל מיכל   .2.3

ליטר  1500בפח  וסף כולל מיכל חיצוי  שעות עבודה 12 - הגרטור מתאים ל

מהמיכל. המוע יחובר ישירות אל מיכל  110%ועוקה בויה בטון עבורו בפח 

עם ברזי עקיפה  ליטר 1500בר בטור למיכל החיצוי הפימי אשר יחוהדלק 

ישירות מהמיכל הקבוע וכן עבודה של הגרטור  המאפשרים מילוי המיכל היומי

ישירות מהמיכל החיצוי. הן המיכל היומי והן המיכל החיצוי יצויידו במצופים, 

צרת, ברזים מגבי למילוי ואמצעי ריקון, מראה גובה דלק וכל האביזרים 

 35Cuמהקבוע. על הקבלן להאריק את כל ציורות הדלק במוליך מבודד שים הדר

מיכל הדלקה חיצוי יצוייד במערכת לסגירה אוטומטית של אספקת הדלק  ממ"ר.

  במקרה של זילה או גלישה.

אספקה, התקה חיבור של כבלי הכוח וכבלי הפיקוד והבקרה בין היחידה ולוח  .2.4

  החשמל שלה.

.  חופהר צרת הפליטה ודוד ההשתקה  מהמוע אל מחוץ לאספקה, התקה וחיבו  .2.5

  חלקים חמים במוע ובמפלט יצוידו ברשת הגה מתכתית למיעת מגע מקרי    

  אספקה והתקת מערכת מצברים יבשים ללא טיפול לפי מפרט היצרן. .2.6

המצברים יותקו על מדף מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל צדדיו, כולל כיסוי מעץ   

ו כן יש לחבר את המצברים עם מכשירי המדידה הדרושים. המצברים מתאים. כמ

  התעות רצופות אחת אחרי השייה ללא טעיה. 10יאפשרו לפחות 

שיון של משרד הארגיה, מכון יבדיקת  ומסירת המתקן בצורה תקיה עם ר .2.7

התקים, חברת החשמל, תוכיות מעודכות ויתר המסמכים הדרושים לצורך זה. 

בדיקות בהשתתפות ציגי מל"ח : בדיקה  2גרטור יבוצעו  –יזל למסירת הד

ראשוה במפעל הספק כולל בדיקה בעומס שאחרי ההערות והתיקוים ולאחר 

יה תבוצע יאישור בכתב יורשה הקבלן להוביל את היחידה לאתר. הבדיקה הש

  באתר עם הפעלת התחה במלואה כולל יסויים בעומס ובדיקת הגות. 

                                                                                                                      

  מפרט טכי ותוי היחידה: .3

 כ"ס  30ת שאיבה  בהספק  ויחיד 2הדיזל גרטור מיועד לספק חשמל להפעלת 

עם )  GRUNDFOSמטיפוס משאבה טבולה ( עבור ת"ש עין השופט  כ"א ,

במקרה של הפסקות באספקת החשמל יים , טלידיג ים,אלקטרומתעים רכים 

מהרשת הציבורית. באחריות ספק היחידה המצאת אישור מיצרן הדיזל גרטור 

מועים בהספקים  2 המאשר שהיחידה תוכל לעמוד בהתעה ובעבודה רצופה של 
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  מתח  ובמפל  דיגיטלי  אלקטרויי מתע רך  ע"הקובים של משאבות טבולות 

  .10%של  מרבי 

 

  . תוי היחידה יהיו כדלקמן: 4

                                                                         . הפעלה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל ו/או פילת מתח הרשת, והפסקה 4.1             

                                                      .                    אוטומטית עם התחדש המתח.

  הרץ. 50וולט ,  400/230פאזי - . מתח תלת4.2

  כמתואר בטבלה לעיל .  . הספק הגרטור4.3

  גרטור יהיה גרטור סיכרוי בעל מבה "ללא מברשות" מצויד בווסת  . ה4.4

  מתח  אוטומטי אלקטרוי מהיר תגובה מטיפוס סליל עזר פרד לויסות         

                                                                                                                             או לחילופין  BERBER COLMA )  ווסת מהירות אלקטרוי דוגמת P.M.Gהמתח  (       

  .סל"ד  1500 הגרטור והדיזל הזרקה אלקטרוית.  מהירות.                   משאבת 

  הדיזל  יהיה בעל קירור מים טרופי מצויד ברדיאטור מטיב מעולה מתאים       

  מעלות  כולל  ווסת  טרמוסטטי לבקרת   50עד +  10- לטווח טמפרטורה שבין        

  עליית טמפרטורת המים.       

  

    

הדיזל גרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מקורית של היצרן בעלת מבה   הקושר בקשיחות . 5

  קודות. 4 –את גוף הגרטור והמיועדת לחיזוק לבסיס ב 

היחידה עצמה תסופק בשלמות עם בולמי זעזועים אורגיליים להצבה ישירה לרצפה. כל החלקים 

בים המצאים תחת מתח חשמלי יכוסו העים והמסתובבים ימוגו למיעת פגיעה. כל הרכי

  למיעת התחשמלות.

הגרטור יסופק עם מפסק זרם ראשי אוטומטי בעל הגה טרמית ומגטית  בגודל מתאים  . 6

של     DEAP SEAשל וקסלר או  GENCON IIלאבטחת הגרטור. לוח הבקרה יהיה 

ית של  הדי מחשב מיועד להפעלה אוטומטית או - מבוסס מיקרו גשמרלירטור ידזל ג

  ויבצע את הפעולות הבאות: 

החשמל,  . התעה אוטומטית של הדיזל גרטור עם פילת מתח ההזה של חברת 6.1

המתה להתייצבות של הפרמטרים החשמליים והמכיים של  הדיזל  גרטור והעברת 

  העומס אל הגרטור.

ליים של הגרטור . תוך כדי פעולת הדיזל גרטור מדידת ותצוגת כל הפרמטרים החשמ6.2

  ספרתית: LCDבתצוגה 

  ,מתח וזרם של אחת משלושת הפאזות, קוו"א, קוו"אט, קוו"אר, מקדם הספק

  תדירות, וכמות עיוותים הרמויים.
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 .וספת של ח"ח יים של פאזהמתח, תדר, ועיוותים הרמו  

. הגה על המערכת בפי תקלות חשמליות או מכיות ברמה של הדממת מערכת או 6.3

  ראה:הת

 ועמהירות יתר של המ  

  רטור  וממסר השהיה שעהשעתיים. \חוסר עומס בג  

 ועחום יתר של המ  

 .ןמוך במצ מפלס מים  

 ועירידת לחץ שמן במ  

 .ירידת לחץ דלק במערכת הזרקה  

 מוך של המצבר מתח יתר או מתח  

 רטורמוכה של הג תדירות גבוהה או  

 רטורזרם יתר בג  

 רטורהספק חוזר לג  

 רטור חוסרעירור לג  

 יים גבוה מדיאחוז עיוותים הרמו  

 תקלות במתח ח"ח  

תצוגה של מצבי העבודה ורישום התקלות בזכרון המערכת עם ציון יום ושעה לכל  6.4

  תקלה.

   .  לאחר הורדת העומס מהגרטור הוא יופעל למשך זמן הדרוש לצורך 6.5

  רור ואח"כ ידומם ויחזור להמתין לדרישה הבאה. יק        

  לצורך העברת תוים ושליטה  RS232.  הבקר יצוייד ביציאת תקשורת 6.6

  מלאה על המערכת מרחוק, באמצעות זוג חוטים בלבד.       

  

                                                                                                                                        והגות    RFהגרטור יצויד בווסת מתח אלקטרוי סטטי הכולל מסן להפרעות . 7          

   בפילות ועליות תדר. הווסת ישמור על יציבות מתח .             

    וגם בעומס הכולל תכולת הרמויות זרם גבוהות  2%בגבולות           

  או ווסתי מהירות   ויאפשר כיוון ושיוי מתח  UPSדוגמת מערכת כ             

           בשיוי  של  10%התגובה הדימית של הווסת תהיה  5%בגבולות              

  בעומס.  50%            

עם קודות כוכב גישה, מקורר   WYE, חיבור Fהמחולל יהיה מסוג אטום, דרגת בידוד    .8

  לעבודה בחירום. Fלעבודה רצופה ו  Bאויר. דרגת עלית טמפ' 
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הגרטור יצויד בווסת מהירות אלקטרוי או משאבת הזרקה אלקטרוית הכולל בקר   . 9

  בר קולמן.מהירות , רגש סיבובים, ווסת דלק אלקטרוי כדוגמת בר

בכל המצבים בהתאם לתוים  1%המערכת תדאג לווסת את מהירות המוע בגבולות 

  הבאים:

  בתדר היציאה. 4%עד  3%בעומס יגרום לשיוי  50%א. שיוי של 

  בתדר היציאה. 7%בעומס יגרום לשיוי של עד  100%ב. שיוי של 

    קטרפילר, קמיס, פעימות מתוצרת  4וע הדיזל יהיה מקורר מים, . מ10

  VOLV0      וע עם  הגדשת טורבו ש"ע אועה ע"י מצברים. לא יאושר מלהת  

  כפולה.     

  היחידה תסופק עם מערכת מצברים וכבלי גישור. הדיזל יצויד במד חום,            

                      מד לחץ שמן והתקי הבטחה להפסקת הדיזל במקרה של עליית טמפ',            

  לחץ שמן, ומהירות יתר. מוע הדיזל יצויד במערכת הזרקה            

                    מהטכולוגיה  החדשה ביותר מסוג מסילה משותפת עם משאבת הזרקה          

  יר המחמירים ביותר  ויעמוד בתקות זיהום האווע  ית . המואלקטר          

  בארה"ב המתייחסות למועי דיזל לגרטורים. האירופאי ההוגים באיחוד          

  המוע יצויד במערכת חימום מוקדם הכוללת גוף חימום, ווסת חימום, .      11

  ברזים  וציורות גמישים. גוף החימום  יורכב על היחידה ויחובר למוע,             

  כ יצויד המקרן בגוף  לציורות  הגמישים ולברזים בכיסה וביציאה. כ"            

  חימום למיעת הקפאת המים במקרן ובצרת המגיעה אליו. עבודת             

  המתקין כוללת חיבור גופי  החימום לרשת החשמל.            

  

  הקבלן יראה את המפרט כהשלמת לתוכיות ועל כן לא מן ההכרח הוא כי  . 12

  רט זה.כל העבודה הדרושה תהיה מתוארת גם במפ      

  

  הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי והירים לו היטב כל דרכי העמסה, . 13     

ההובלה והפריקה של כל הציוד המכי והחשמלי והוא מקבל את האחריות להובלתו 

התקיה, מהמל בארץ, של כל הציוד אשר יובא מחו"ל וכן להובלה תקיה של כל הציוד 

  ממחסים המצאים בארץ.  אשר יקה או ירכוש בארץ או יסופק

   . עבודות צבע14

הקבלן יצבע את מערכות הציורות המיועדות למים, דלק, פיקוד חשמלי וכו'. בגווים שוים לפי 

שכבות צבע יסודי אטי קרוזיבי ושי  2הוראות המפקח, הצביעה (אחרי ההרכבה) תעשה ע"י 

לסביבה  A109אמץ ויעמוד במפרט  50%הצבע יהי על בסיס אפוקסי פוליאסטר שכבות צבע סופי

. הקבלן יתקן את כל הזקים שיתגלו לו בציוד כתוצאה מהובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו' ימית 

  לשביעות רצוו המוחלטת של המפקח.
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  . מערכת הדלק15

) החיבורים למיכלים ולמגופים 40 כל הציורות למערכת הדלק יהיו שחורים, ללא תפר (סקדיול
יעשו על ידי אוגים או על ידי הברגה בהתאם לדרוש. הציורות יוקו היטב באוויר דחוס, הן עם 

סיום העבודה והן עם העברת דלק ראשוה בהם. בכיסת דלק למוע יש להתקין מסן קדם מפריד 
  דלק מים עם אפשרות לריקון מים בתחתית.

  . מערכת הפליטה16

  מותאמת      . מערכת הפליטה תכלול מחבר גמיש פלב"ם מצויד באוגים בשי קצותיו1

  . להתקה בחופה אקוסטית    

   לחופה.. דודי השתקה יהיו מטיפוס עירוי מחוברים בטור להוצאת המפלט אל מחוץ 2

     DB60דודי ההשתקה יחושבו כך שעוצמת הרעש המרבית מציור הפליטה לא תעלה על     

     מטר. קוטר ציור המפלט יחושב כך שלמרות דודי ההשתקה לא תהיה פילה  3במרחק    

  היחידה. הספקב   

  יש למגן את ציור המפלט לכל אורכו בהגה מפי גיעת אדם וכוויות..3

  

  (אופציה) חופה להתקה חיצוית. 17

 יחידת הדיזל גרטור תסופק כשהיא מותקת בתוך חופה מתאימה להתקה חיצוית מטיפוס 

ECOUSTIC ENCLOSURE  72 רמת השתקהDB מטר, מיועדת לעבודה במזג אוויר  7 - ב

הקיים בארץ עם דלתות סגורות, החופה תסופק עם דלתות בשי צידיה כדי לאפשר גישה וחה. 

לוח החשמל. הדלתות יצוידו במגון עילה פימי מיוחד. החופה החופה תצויד בחלון שקוף מול 

תיוצר מפח מגולוון וצבועה בצבע מתאים לעמידה בתאי מזג אוויר קשים. כאופציה, יציע הקבלן 

מטר כולל משתיקי כיסות ויציאות אוויר, משתיקי  7 - ב 60DB חופה מושתקת ברמת השתקה 

  לאישור המתכן.  פליטה, חומרים בולעי רעש, הכל בהתאם

   ליטר חיצוי 1500/3000 מיכל דלק  .  18

מ"ק , עשוי מפח פלדה לפי   3או   1.5  הקבלן יספק ויתקן במקום המיועד לכך מיכל דלק עגול בפח

  .בהתאם לדרש בתכיות  פרט סטדרטי

מטר כאשר בקצה שלו מחובר  35מיכל הדלק כולל מערכת מילוי (גלגלת) הכוללת ציור באורך עד 

התקן התחברות למכלית תדלוק המאפשר מילוי מיכל וריקון ציור מילוי מעודף דלק מערכת 

המילוי תעמוד בדרישות משרד הכלכלה ורשות הכיבוי וההצלה ופיקוד העורף על הגג ליד הגרטור 

 .  

הדלק יכלול פתח כיסה סגור עם ברגים ואטם , מד גובה דלק, פתחים למילוי, לאוורור מיכל 

ולייקה וכן גם סידור מתאים להארקה. המיכל יותקן בתוך מאצרה תקית. פתח הכיסה יהיה 

בעל מכסה עם סידורי עילה במעול . מחיר הספקה והתקה של מיכל הדלק יכלול קטעי ציורות, 

, מחברים וחיבורים לצרת הייקה, המילוי והאוורור, הצביעה כמפורט, חפירה  קשתות מתאימות

מפתחות מתאימים, הכל מסופק ומותקן בשלמות בהתאם לפרט  3הדרושה והיציקה. מעול עם 

  סטדרטי.  צביעת המיכל תבוצע באתר לפי הוראות המפורטות להלן:
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  . יקוי הציורות, המבים והמיכלים:18.0.1

  

תחילת עבודות הצביעה, יש לקות היטב את הציורות , המיכל והמבה מכל לכלוך , שמים לפי 

וחלודה. היקוי יבוצע בעזרת ממיסים אורגיים כגון: פט, טולואין ובזין. הסרת חלודה תעשה 

  באחת מהשיטות הבאות, כמצוין במפרט הייעודי.

  . AS2.5יקוי חול לדרגה שבדית  1.1

. אין לצבוע ציורות, מיכל ST2ת מברשות פלדה, מגרדות ומשחזות לדרגה שבדית יקוי בעזר 1.2

שעות אחרי  3או מבה פלדה לפי שהוסרו ממו כל סייגי הריתוך הדבוקים למתכת. מקסימום 

  יקוי החול יש לצבוע את צבע היסוד.

  לצביעה בסביבה ימית .  109Aיקוי הכת הצרת יעמוד בדרישת תקן  1.3

  

  . צביעה בצבע יסוד:18.0.2

 70. עובי השכבה AB-13הצביעה תעשה לפי הפרוט הבא: שכבה של צבע יסוד כרומט  אבץ 

  שעות. הצבע יצבע בהברשה בגלילים או בהתזה בציוד איירלס. 24מיקרון. זמן יבוש 

  . צביעה בצבע עליון (סיטטי):18.0.3

בשתי  - הקבלן יקבל את אישור המהדס לבחירת יצרן הצבעים וטיב הצבע. הצביעה בצבע עליון 

  שכבות. 

  מיקרון. 75גוון לבן בעובי   - שכבה ראשוה 

  ון.רמיק 75מבריק בעובי  - שכבה שי 

לצביעה בסביבה  A109) אמץ העוה לדרישת מפרט 50%צבע על בסיס אפוקסי  פוליאסטר עשיר (

   G.B.Hתוצרת גרמיה ומאושר תקן  7000מאות "אויבקול" סדרה ימית . דוג

את הצבע יש לצבוע מקסימום שבוע ימים אחרי צביעת צבע היסוד זמן יבוש בין השכבה הראשוה 

שעות. הצבע העליון יתן לצביעה בהברשה בגלילים,  48שעות מקסימום  24לשיה יהיה מיימום 

  ע העליון יהיה לפי הרישום במפרט הייעודי. בריסוס רגיל או באיירלס. גוון הצב

  

  . יישום הצבעים:18.0.4

יש לבצע את העבודה לפי הוראות יצרן הצבעים. עבודות הצביעה תעשה בתאי יובש. אין לצבוע 

. שיטות היישום  85% - והלחות היחסית גבוה מ Cמעלות  5 - כשטמפ' הסביבה היא למטה מ

ש ותאי מזג האוויר יתות ע"י יצרן הצבעים ומחייבות את והדילול וכן ההוראות על זמן הייבו

  הקבלן.

  . מדידה ומחירים:19

  . כללי:1
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מחיר היחידה המסופקת כולל גם הובלה, התקה, חיבור, הפעלה יסיוית, הרצה, הדרכת 

המשתמש. אספקת חוברות הדרכה הכוללות רשימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי חברת 

  השרות של היחידה.

  . בדיקות, יסיון והפעלה:2

עם השלמת התקת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות המהדס המתכן , המפקח 

  וציגי המזמין וציגי מל"ח. הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאשי ההחזקה ללא תוספת תשלום.

סלו. מחירי . העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שפ3

העבודות המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון שלות, ברגים , מהדקים 

, כיסות כבל וכו' ולא ישולם עבורו בפרד. העבודה כוללת גם ביצוע חורים, שרוולים , חציבות 

וי וביטון בקירות ותקרות בטון למעבר תעלות כבלים, ציור מפלט, צרת מים, צרת דלק וכיס

  שרוולים או חציבות אלו לאחר סיום העבודה.

  מבוטל. 20

  :מצלמות טמ"ס – מערכות מיגון ואבטחה אלקטרוים. 17- ח

כללי: כל עבודות מערכת המיגון והאבטחה יבוצעו בתיאום עם חברת ש.א.ש המספקת שירותי 

  רטות בפרק זה.מגידו ואשר אליה יחוברו המערכות המפו- מוקד וצפיה ולכלל מתקי חברת מי

מערכות המיגון ואבטחה מורכבת ממערכת טמ"ס לצפייה והקלטה ומערכת גילוי פריצה א. 

מותקת  חברת מי מגידובכל אחד מהאתרים של  חברת מי מגידואשר מותקת באתרי 

מערכת מיגון ואבטחה עצמאי המתפקדת באופן עצמאי ללא תלות באתר אחר ומחוברת 

  לצורך העברת איפורמציה והתראות. מי מגידוחברת למרכז בקרה ראשי של 

  כל כשל באחד האתרים או השבתה במרכז הבקרה לא ישפיע על תפקוד שאר התחות.

  להלן פירוט המערכות. 

ס בכל אתר תהיה עצמאית ופרדת לצפייה מרחוק, הקלטה מקומית ”מערכת הטמ  .1א.

ס תהיה ”ערכת הטמכולל שידור והקלטת במערכת (שרת) הממוקמת במרכז הבקרה. מ

או שו"ע. הציוד  MOBOTIXאו  BOSCHאו  PELCOמתוצרת יצרי ציוד ידועים כדוגמה 

  יהיה תוצרת ארה"ב או אירופה או יפן. 

  .HVRאו  NVRמערכת ההקלטה בכל אתר תהיה מסוג   .2א.

השידור יתבצע בחיבור לקודת תקשורת תוים פרדת והצגת סיגל וידיאו פורמט   .3א.

מערכת תהיה בעלת ממשק מלא למערכת שו''ב. התראות  MPG-4או . 264Hדחיסה 

ג תקשורת אלוגית מיציאת תקשורת אלוגית ”ס יועברו לבקר באתר ע”ממערכת הטמ

4~20mA.  

) צבעויות איכותיות להתקה בתאי חוץ בזיווד IPמצלמות אלוגיות או דיגיטאליות (  .4א.

  וודאלי או בזיווד קשיח. - אטי

  מערכות הקלטה ושחזור דיגיטליות או משלובת.  .5א.

  מיקום המצלמות באתר ייקבעו בעת התכון המפורט לאחר סיור עם הספק במתקן.  .6א.
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אשר תוזן מלוח החשמל  UPSמתח הזה למערכת הטמ"ס, יסופק ממערכת אל פסק ((  .7א.

  הראשי באתר.

. ההתקה ברת מי מגידוחהמצלמות הדרשות מיועדות להתקה באתרים השוים של   .8א.

מסוג התקה חיצוית ומיועדת לכיסוי שטח פתוח במתקן (גדרות, שערים, מיכל דלק, 

  משאבות ומגופים, ציוד חיצוי).

דרש כי כל מצלמה שתותקן תאפשר זיהוי ברור וחד משמעי של הדמות ו/או החפץ   .9א.

טיח אספקה והתקה הצפה. האחריות כוללת על טיב התמוה חלה על הספק ועליו להב

הטובה ביותר של כל מצלמה שתפעל בכל תאי התאורה (יום/לילה) ותאי הסביבה 

  האופיייים לאתר, לשביעות רצוו של המפקח.

המצלמות תפעלה בתאורה הקיימת באתר. התקת מצלמה תהיה מותאמת לתאי   .10א.

פקח בדיקה לכיסוי הסביבה בגזרת הכיסוי אליה היא מיועדת. הספק יבצע בוכחות המ

  גזרות הצפייה של כל מצלמה וכן סוג עשה לכל מצלמה.

המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לרכיבים השוים של מערכת המצלמות כולל   .11א.

אספקה, התקה, הובלה לאתר וכל החומרים, האביזרים, הציוד, הכלים, החיווט, הכבלים, 

ת הרצה וכל יתר הדרוש להפעלת מערכת מגברי קו, שאי בידוד ושילוב במערכות אחרו

  המלאה. הולשביעות רצו חברת מי מגידוהטמ"ס בהתאם לדרישות 

מתן אחריות ושירות למערכת במשך שתיים מסיום העבודה וקבלת המתקן על ידי   .12א.

  המזמין. 

  

  

  

  

  

  

  

  רכיבי המערכת:  .ב

  מצלמות:   .1

ׂ◌( כולל זיווד OUTDOORמצלמות צבע קבועות להתקה מותאמות לתאי חיצויות (   א.

על עמודי תאורה או על קירות חיצויים.  חברת מי מגידומתאים אשר יותקו באתרי 

בהתאם  HDבאיכות תמוה  IPהמצלמות ה"ל יהיו מטיפוס אלוגיות או מצלמות 

  לדרישות המזמין.

(מצלמות כיפה) להתקה בתוך מבים (תחות).  DOMEמצלמות צבע פימיות   ב.

בהתאם  HDבאיכות תמוה  IPהמצלמות ה"ל יהיו מטיפוס אלוגיות או מצלמות 

  לדרישות המזמין.
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מצלמות צבע זעירות (מצלמת ציור) להתקה סמויה באתרים מוסתרים באלמטים   ג.

התאם לדרישות ב HDבאיכות תמוה  IPיעודים להם. המצלמות ה"ל יהיו מטיפוס 

  המזמין.

  .HVRאו NVRמערכת צפייה והקלטה   .2

  דוחסי תמוות להמרת שידור אלוגי לדיגיטלי.  .3

  מודם סלולרי לשידור אותות וידיו.  .4

  מחשב (שרת) ראשי לשליטה ויהול.  .5

  תוכת שליטה ויהול בשרת ראשי במרכז בקרה.  .6

  ארוות ציוד.   .7

  

  ): OUTDOORIP)מצלמות חיצויות . 18  - ח

  ):IP (HDמצלמות דיגיטאליות  

מתכתי או פלסטי מוקשח בעל תקן אטימות  Antivandal) במארז BOXמצלמות מסוג גוף (

IP65 (מוגן אבק ומים) או מצלמות מסוגDOME  ות במארזעם עדשות מובAntivandal 

  (מוגן אבק ומים).IP67מתכתי או פלסטי מוקשח בעל תקן אטימות 

  ם עיקריים למצלמות:תוים טכיי

של  Sarix IXE10LW) צבעויות איכותיות לדוגמה סידרה IPמצלמות דיגיטאליות (  - 

  .MOBOTIXתוצרת  M12-SECאו  BOSCHתוצרת  NBN-832או  PELCOחברת 

  מגה פיקסל). 3.1עד  1280x960 (1.3רזולוציה מיימאלית של המצלמות לפחות   - 

  .H264,MPG-4,MJPEGתמיכה בפרוטוקולים דחיסה   - 

  .FPS 12.5מהירות צפייה מיימאלית  - 

  ).simultaneous stream 2ערוצים פרדים ( 2- תמיכה בהזרמת וידיאו לפחות ב   - 

  inch , CMOS- 1/3סוג אלמט :   - 

  DC driveיציאה לצמצם אוטומטי:   - 

  50dbיחס אות לרעש >  - 

  f/1.2; 2,850ºK; SNR > 20 Dbרגישות :   - 

1.  Color (1x/33ms)    0.10 lux 

2.   Color SENS (15x/500ms)  0.005 lux 

3.  Mono (1x/33ms)     0.05 lux 

4.   Mono SENS (15x/500ms)  0.0013 lux 

 - 120 dB Wide Dynamic Range (WDR( 
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 - Anti-Bloom Technology 

  יציאת אודיו ומיקרופון מובה. - 

  )Auto Back Focus (ABFפוקוס אחורי אוטומטי :  - 

  VAC 24) או PoE (IEEE 802.3af class 2בודה : מתח ע - 

  ).VMDאליטיקה מובת במצלמה כולל חיישי מעקב ( - 

  ללא תלות במצב צפייה. FOLL IMAGE - הקלטה ב SDהקלטה ע"ג כרטיס זיכרון  - 

  מגעים יבשים להעברת התראות. - 

  .SD CARDתמיכה בזיכרון פימי  - 

 ,TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP)פרוטוקולי תמכים :  - 

UPnP,DNS,DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP 

v2c/v3,QoS,HTTP,HTTPS, LDAP (client), SSH, SSL, SMTP,FTP, and  

 - 802.1x (EAP( 

  100Mbsכרטיס רשת:  - 

  sec 1/77,000~1מהירות תריס:  - 

 - Progressive scan  

  

  עדשות:. 19- ח

  עדשות קבועות  א.

  חומר העדשה: זכוכית אופטית מלוטשת. 

המועים סוור הובע ממקור  NDופילטרים  IRפילטרים: העדשות יסופקו עם פילטרים 

אור כמו ורית פלורסט, ורות להט, פסי מכויות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה 

 8מ"מ,  6)  מ"מ 3.6 – 4.5מ"מ, ( 4אורך מוקד: העדשות תהייה באורך מוקד קבוע  והצורך

   1/4" - ו 1/2מ"מ או תואמות בעבור מצלמות " 25מ"מ,  12מ"מ, 

  שיה 1.5 - צמצם אוטומטי מהירות צמצם: צמצם אוטומטי אלקטרוי לתגובה מהירה מ 

השפעת אור: השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור בשטח הצפה יחס 

  פתיחה: 

1.8 F  מ". 4-12לפחות לעדשות  

  בהתאם לסוג המצלמה 1/4או " 1/3או " 1/2אמה למצלמות: מיועדות למצלמות "הת

  

  הערה:

עבור מצלמות מגה פיקסל יותאמו עדשות המיועדות למצלמות מגה פיקסל בוסף למוגדר 

  מעלה.
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  (אורך מוקד משתה) Varifocalעדשות   ב.

  חומר העדשה: זכוכית אופטית מלוטשת. 

המועים סוור הובע ממקור  NDופילטרים  IRילטרים פילטרים: העדשות יסופקו עם פ

אור כמו ורית פלורוסט, ורות להט, פסי מכויות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה 

  והצורך צמצם: אוטומטי

  שיה  1.5 - מהירות צמצם: צמצם אוטומטי אלקטרוי לתגובה מהירה מ 

  פי ממוצע אור בשטח הצפההשפעת אור: השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על 

  מ". 4-12לפחות לעדשות  F 1.8יחס פתיחה: 

   1/4או " 1/3או " 1/2התאמה למצלמות: מיועדות למצלמות "

  אורך מוקד: העדשות תהייה באורך מוקד משתה:

  . 1/3מ"מ מותאם למצלמות " 2.8/ 6  •

  .1/3מ"מ מותאם למצלמות " 3.5/  8  •

  .1/3מ"מ מותאם למצלמות " 5/  50  •

  

  דרש הקבלן להגיש עדשות תואמות לאורך מוקד כמצוין). 1/4ואו " 1/2(בעבור מצלמות "

  Focus - וה Zoom - לאחר ההתקה יתן יהיה לקבע את ה  - כיוון העדשה 

  למצלמות חיצויות OUTDOOR –זיווד מצלמות אטי ודאלי   ג.

מ"מ לפחות או מחומרים פלסטיים  2בעובי  מבה: זיווד מוקשח עשוי אלומייום אודייזד

מ"מ לפחות אשר ישמור על המצלמה  6מתועשים קשיחים ובעל חלון עשוי פוליאתילן בעובי 

והעדשה כגד שבירה, חבטות, יסיון שיוי כיוון, התזת מים וכו'. החלון הקדמי ימע 

  שריטות ויבטיח שדה ראיה בהתאם לדרש.

  ויאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך הזיוודמותאם לגודל המצלמה  גודל:

  כיסת כבלים:

  כיסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגים מפי השפעות מזג אויר.   •

  חיבור הכבלים יעשה רק דרך ציור שרשורי משוריין, גמיש ואטום  •

ים הגישה למצלמה תהיה עילית לכיוון התקה ותחזוקה ותתאפשר רק לאחר פתיחת ברג

  ייעודיים, כולל עילה.

  מחמם ומאוורר מבוקרים ע"י תרמוסטט מותאם לתאי השטח אביזרים כלולים:

  הגדרות כלליות:  א.

המערכת תהיה מסוכרת במלואה באופן שתתקבל תמוה ברורה וחדה וללא תופעות" 

  גלגול" התמוה על גבי המסכים.

  המטריצה תאפשר ביצוע הפעולות הבאות:

כל מצלמה לכל מסך. תצוגה מחזורית של מצלמות, חלוקת המצלמות יתוב של   .1

  והמסכים לקבוצות וביצוע מיתוג בקבוצות. 
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קביעת תכיות מוגדרות מראש של אופן הצגת המצלמות כגון: הצגה לפי אירועים   .2

קביעת תסריטים שוים לאופן הצגת מצלמות ע"ג המסכים בהתאם לסוג  בקבוצות וכדומה.

  בלת ממערכת איסוף ההתרעות.ההתראה המתק

קביעת קצב סריקה של מצלמות בחלוקה לקבוצות כולל קביעה למצבי ומשך צפייה   .3

  בתמוה בכל מסך.

  אפשרות הצגה על המסך של תאריך, שעה, מספר מצלמה וכיויה.  .4

  יתוב מצלמות מוגדרות מראש למערכת הקלטה.  .5

  ת מוגדרות מראש.מיתוג מצלמות להקלטה לפי אירועים והתיו  .6

  גילוי ומתן התראה על אובדן אות הוידיאו בכל חלק מחלקי המערכת.  .7

  קביעת עדיפות ביתוב מצלמות לכיסות התראה.  .8

המערכת תהיה מסכרת במלואה באופן שתתקבל תמוה ברורה וחדה ללא תופעות של   .9

טאית של מספר "גלגול" התמוה על גבי המסכים. במיוחד חשוב הדבר בהצגה סימול

קבוצות מצלמות על קבוצת מסכים וכן בסכרון של מצלמות המחוברות היחידות 

  המבוזרות.

  מקסימום ms 100 - זמן תגובה  .10

  ולקבוע עדיפויות בין עמדות השליטה.–יתן יהיה לחבר למטריצה מספר עמדות הפעלה   .11

  

  )NVRמערכת הקלטת וידיאו דיגיטלית (. 20- ח

 SONY, BOSCH - מערכת ההקלטה תהייה תוצרת ארה"ב, אירופה או יפן מיצרן ידוע כמו

  .NECאו  PELCOאו 

  לפחות) HDבאיכות ( IPמצלמות  8 - מערכת ההקלטה תאפשר הקלטה רצופה מ

  המערכת תאפשר ביצוע הפעולות הבאות:  א.

  צפייה בוידיאו בזמן אמת.  .1

  אירועים והתראות.הקלט וידאו + ערוץ אודיו + שידור   .2

  אחסת המידע המוקלט .  .3

  ביצוע שיחזור ויהול וידאו.  .4

  הגדרות פרמטרים במערכת בהרשאה מתאימה.  .5

לפחות.  FPS 12.5יתן יהיה לבצע את כל הפעולות ה"ל במקביל באיכות צפייה והקלטה 

וסף, המערכת תכלול דיסק קשיח שיאפשר שמירת הקלטה מכל הכיסות למשך שבועיים ב

הקבלן יידרש לספק מערכת גיבוי אוטומטית שתאפשר גיבוי לכל החומר המצא ע"ג הדיסק 

  הקשיח למשך שבועיים לפחות.

הגיבוי יבוצע כאמור באופן אוטומטי ללא התערבות המפעיל ויהיה ע"ג דיסק קשיח או 

  מדיה אחרת שתוצע לאישור המפקח.
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רכת תהיה אפשרות לשמור ולשדר למע CDאו אמצעי אחר כגון כון  USBכמו התקן 

דקות לפחות (אגירת התוים תהיה באיכות ההקלטה)  30למרכז הבקרה אירועים של כ 

  מחיר המערכת יכלול את האמצעים ה"ל).

התמוות המוקלטות תישמרה על גבי הדיסק באופן שיאפשר חיפוש ואיתור מיידי של 

  טרים שוים של חיפוש.התמוה המוקלטת או קטע המוקלט הדרש, על פי פרמ

מערכת תאפשר הקלטה דיגיטלית וצפייה בתפוקות המצלמות בזמן אמת, איכותית 

) HDהתמוה תהיה ברמה גבוהה ( High - resolutionותאפשר זיהוי ברור של אשים ,

  ועצמים, הן בצפייה והן בשחזור.

  וללאהמערכת תאפשר צפייה בתמוות המוקלטות תוך כדי המשך ביצוע ההקלטה 

)triplex.הפרעה לתהליך ההקלטה (  

ממשק המשתמש יהיה פשוט ווח להפעלה, יתמוך בצפייה בחלוקות מסך או במסך מלא 

  לפי בחירה.

  דרשת אפשרות לחיבור אמצעי חמרה חיצוי להורדת קבצים בחרים.

ובדואר אלקטרוי כולל  SMSלמערכת תהיה אפשרות לשדר אירועים והתראות באמצעות 

  ת מהאירוע לטלפוים יידים ולטאבלטים של אשי תפעול מורשים.תמוו

  המערכת תהיה בעלת יכולת של צפייה והקלטה באיכות גבוהה במרכז הבקרה.

  

  מבוטל. 21- ח

  

  

  

  

  

  

 

  גידור': טפרק 
  
  גדר  1-ט
  
ב לאתר. הגדר תהיה מרשת מרותכת ילאחר גמר העבודות במכון השאיבה תבוצע גדר מסב  

וכמפורט במפרט הטכי. העמודים יהיו מבוטים ובראש העמוד יותקן  7000מס' עפ"י תכית 

  מכסה פלסטי מתאים או מכסה אלומייום.

מ' או  0.5מעלות באורך  45מ' עם קרן בזוית  2.5תוצרת "אורלי", דגם "בטחון" בגובה  –הגדר   

  ש"ע.

  ב באדום, ס"מ, עליהם ייכת 50/70מ"מ במידות  2שלטי פח בעובי  4כן יותקו 

  , המחיר לשלטים יכלל במ"א גדר.ע"פ החיית המזמין "בשפכים"מכון שאיבה 
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 גדר תבוצע, תא שיקוע ואוגר חרום יקוז יציאת ,אוויר שסתום יציאת לפרטי מסביבכן, - כמו

  .כיסה פשפש עם, בתכיות כמתואר לפרטים מסביב

  
  

  השער 2-ט

מ' לאדם, כולל מעול  1מ' ופשפש ברוחב  5 השער יהיה מחומר הגדר ויכלול שער לרכב ברוחב

  עילה כדוגמת רב בריח עם מפתח מסטר.

  

  תאי שיקוע: יפרק 

, STC78-208- ו STC48-208ת דגם מאותאי השיקוע המתוכים יהיו טרומיים מפוליאתילן, כדוג
  ולפעול בהתאם. תוצרת "חופית" או שוו"ע. החיות להחה יש לקבל מהיצרן

  השוחות והציורות יהיו בהתאם לתכיות המצורפות. כל הפתחים, גבהי
  לאחר החת התא, יש למלא התא במים בטרם ביצוע כיסוי מסביב. 

  

מ"מ מעל  1.5בעלת עובי של  HDPEמעל שי תאי השיקוע המופיעים בתכיות, יש להיח יריעת 
 בהתאם ולכסות ,הדרךלכיוון החלק המוך של  5%מ' מכל צדדי התא, בשיפוע של  1התא שתבלוט 

  לפרט.
  

מחירי היחידה לתאים אלו כוללים את כל פתחי הכיסה והיציאה המופיעים בתוכיות לרבות 
הכות לחיבורים עתידיים, כולל איטומים דרשים, התאמת ציורות הכיסה למספר כיסות 

ר התאים התאים הדרשים, הארכת פתחי הבקרה והציורות, חפירה, ריפוד, כיסוי וכל הדרש עבו
  המופיעים בתכיות.

  
על הקבלן לשלוח את פרטי ותכיות התא הרצוי, בטרם הזמה, לאישור המתכן. לא יתקבלו טעות 

מצד הקבלן במידה ויזמין ללא אישור המתכן, והמתכן, בהתאם לשיקולו המקצועי, יחליט כי 
התאים אים עומדים בדרישות. במקרה זה, על הקבלן יהיה להזמין תאים חדשים, ללא כל עילה 

  וספת תשלום כלשהי. לבקשת ת
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  עגורים ומתקי הרמה': איפרק 
  
  תיאור המתקים. 1- אי

יותקו מעל המשאבות ואביזריהן. המתקן  ןכאשר המתקהרמה,  ןהקבלן יספק ויתקין את מתק

הקרוית וגלגלת ההרמה  .(כפי שיפורט בהמשך)מותקת על עגורן היו קרוית מועת חשמלית, 

  כדוגמת תוצרת מול ההר או ש"ע. GCH250/2NFיהיו מדגם 

למרות המפורט במפרט הטכי,  על הקבלן ובאחריותו  לספק עגורים ומתקי הרמה המתאימים 

  לציוד שיסופק על ידו ובהתאם לתקים הקיימים. 

  

  הדרושים בתחות השוות: העגורים/קורת מווריילתוי  טבלה המרכזת את להלן   .א

תוי 

  המתקן/תחה

עין תחת 

  השופט

  עגורן זרוע   סוג המתקן

  ק"ג 500   כושר הרמה 

  מ' 3  גובה הרמה 

אורך 

  הזרוע/מוורייל
  מ' 3.0

  חשמלית  הרמה

  ידי  צידוד

  מעלות 360  זוית צידוד

וק ןהעגורצהוב  באמצעות מברשת פלדה ויצבעו בצבע יסוד "כרומט אבץ" וצבע עליון בגוון הי

   מיקרומטר. 90בטיחותי. עובי שכבות הצבע: 

  הדרושים בתחות השוות: הקויות והגלגלותלהלן טבלה המרכזת את תוי   .ב

תוי 

  המתקן/תחה
  עין השופטתחת 

עומס גלגלת 

  (לפחות) *
  ג"ק 500

 *. עומס הגלגלת יתאים לציוד שיספק ויתקין הקבלן.
  

  מהקרויות והגלגלות :כן, להלן תוים עבור כל אחד - כמו

  מ'/דקה. 4- ו 1מהירויות הרמה:  2לגלגלות 

  .2מס' ירידות שרשרת: 

  .400V/50H/3Phמתח הפעלה: 

  .42VAC: פיקוד במתח מוך

  .IP55אטימות: דרגת 
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לגלגלות יהיה מפסק גובל עליון ותחתון חשמלי, מצמד החלקה המשמש כהתקן למיעת עומס יתר, 

  י הפעלה ולחצן עצירה בחרום מחוברות אל הגלגלות.לחצ 4ידיות פיקוד בעלות 

  .IP65פיקוד:  דרגת אטימות ידיות

  קרוית הסעה: חשמלית.

  מ'/דקה. 12- ו 4מהירויות סיעה:  2לקרוית 

  

על מתקן ההרמה לכלול מערכת חשמל ופיקוד, הכולל בתוכו לוח בקרה שיורכב על קיר המבה. 

  התרעות ללוח חשמל ראשי באמצעות שי מגעים יבשים:כמו כן, על לוח הבקרה לכלול שידור 

 מתקן בפעולה. .1

 תקלה במתקן. .2
  

בטרם הזמת המתקן, יש להעביר את מפרט היצרן לאישור ע"י המתכן והמהדס. לא יתקבלו 

  טעות קבלן כי המתקן כבר רכש/סופק לאתר.

  

  תעודות ואחריות: 2- אי

  

בעזרת בודק מוסמך, ולהעביר את תעודת הבדיקה לאחר התקת העגורן, יש לבדוק את המערכת 

  למזמין.

  

  חודשים לפחות מיום אישור ההתקה. 12על הקבלן לספק אחריות של אחריות המתקן: 

  

תעודת אחריות (כמתואר על הקבלן למסור עותק אחד לפחות לכל עגורן הכולל:  ספרות טכית:

  ה ואחזקה, שרטוט כללי של העגורן, בפסקה הקודמת), חוברת חלקי חילוף, חוברת הוראות הפעל

  שרטוטי החשמל ותסקיר הבטיחות שיוצא ע"י הבודק המוסמך לאחר הבחיה.

  

  תעודות ואחריות: 3- אי

על הקבלן לכלול את כל האמור לעיל: קרוית, גלגלת, עגורן זרוע, כבלי הרמה, מוע, , בתכולת העבודה

כבלים, מערכת חשמל, מערכת פיקוד, לוח פיקוד, צביעה, הרכבה וכן כל הדרש לביצוע מושלם של 

  .המפקח רצוןהפרט, לפי שביעות 
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___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

  
  
  

  כתב כמויות  א.  -   ספח ו'
  
  

  מבוא  
  
  

  היחידהמחירי   )1    
מחירי העבודה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים     

  כמפורט במפרט הטכי ובוסף:
  

כל החומרים, אלא אם צויין אחרת, מים, מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר   א.    
  הזכרים בעבודה זו, או הקשורים בה והפחת שלהם.

  
י והחוזה ה"ל, החת קוכל העבודה הדרושה לביצועו השלם של   ב.    

הציורות ובית השוחות, חפירה לרומי התחתית והשיפועים לפי 
  התכיות.

  
  מוש בכלי עבודה, מכשירים, מכוות, פיגומים, דרכים זמיות וכו'.יהש  ג.    

  
למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסתם ושמירתם,  הובלת כל ה"ל  ד.    

  וכל הובלת עובדים לאתר העבודה.
  

  למייהם. המסים והאגרות  ה.    
  

  מון שיידרשו, לצורך בצוע העבודה.יוהס עבודות מדידה  ו.    
  

ובדיקות צפיפות בשטח אשר ידרשו לבקרת טיב בצוע  בדיקות מעבדה  ז.    
  עבודות העפר והאבן, המצעים, הבטוים והצרת.

  
י ועבודות העזר להכת השטח, דרכי גישה, יקוז מ כל העבודות הזמיות  ח.    

  גשם וכו'.
  

של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ההוצאות  ההוצאות הכלליות  ט.    
המוקדמות והמקוריות וכן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, 

  אשר תאי החוזה מחייבים אותן.
  
  

  הוצאות כלליות לעבודה וספת  )2  
המוקדמות והכלליות סכום כתב הכמויות דלהלן ייחשב כמקיף את כל ההוצאות     

של כל סוגי העבודה כמפורטים בו, וכמו כן, ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור 
  בגבולות המפרט הכללי. -עבודות וספות כלשהן, אשר המפקח  רשאי להזמין
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ פ ש ל  ה ב י א ש  ן ו כ מ  10 ק ר פ       
      
ר ו ד י ג ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תקלחה מ"ס 01 קמועל חטשה ינפ ףושיח     01.01.0001
רמוחה קוליסו רפע תודובעל הנכהכ חטשה      

 12,000.00    10.00 1,200.00 .חקפמה הרויש רתאל רופחה ר"מ   
      
ללוכ הביאשה הנבמל הביצח וא\ו הריפח     01.01.0002
קחרמב ורוזיפו בוצח\רופחה רמוחה לכ תלבוה      

 40,000.00    40.00 1,000.00 .'מ 000,3  דע ק"מ   
      
ןבא לדוג םיגרודמ ןבא ירבש תרדחהו תקפסא     01.01.0003
02 יבועב תיתש עוציבו מ"ס 51 דע מ"ס 5      
ןבאה ירבש .םיעצמה חטשמל תוחפל מ"ס      

 30,000.00   100.00   300.00 .העיקש היהת אל דוע לכ ורדחוי ק"מ   
      
'א גוס עצמ גרודמ הבצחמ רמוח לש הקפסא     01.01.0004
הביאשה את ביבס חטשמו השיגל ךרד עוציבו      
הבטרהו קודיה רחאל מ"ס 02 יבועב לכה      
םולשתה . תוינכת יפלו ינכטה טרפמב טרופמכ      

 48,000.00    40.00 1,200.00 .חטשמה ינפ חטש יפל ר"מ   
      
"תורדש" םגד תכתורמ רדגו םידומעה תקפסא     01.01.0005
עוציבו ךרע הווש וא "תותשר הדוהי" תרצות      
0007 תינכת יפל 'מ 4.2 הבוגב רדג לש      
תרוגח ללוכ ,דחוימה טרפמה יפלו תפרוצמ      

 18,000.00   200.00    90.00 .רדגל תחתמ מ"ס 03X03 לדוגב ןיוזמ ןוטב רטמ   
      
תרוגח רובע ןיוזמ ןוטב תקיציו הלבוה ,הקפסא     01.01.0006
ללוכ ,מ"ס 03X03 לדוגב רדגל תחתמ ןוטב      

 14,400.00   160.00    90.00 .ןוטבב תורוניצ תלחשהו תקפסא רטמ   
      
C.V.P.-מ םיטלש לש הבכרהו הלבוה ,הקפסא     01.01.0007

    240.00    60.00     4.00 0007 'סמ תינכתל םאתהב רדג לע 'חי   
      
בחורב יפנכ-וד רעש עוציבו םירמוחה תקפסא     01.01.0008
םיריצו ןוטב תורוגח רעש ידומע ללוכ 'מ 5      
טרפמה יפלו תינכתה יפל 'מ 4.2 הבוגב      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .דחוימה 'חי   
      
ןומיס דומע לש חטשב החנהו רתאל הקפסא     01.01.0009
,61/3" ןפוד יבוע 4" רטוקב הדלפ רוניצמ      
עקרקב 'מ 06.0 -ו  עקרקה לעמ רטמ 2 הבוגב      
עובצ רוניצה .מ"ס  06 רטוקב ןוטבב ןטובמ      
05 לכ ,ריווא גזמ לכל דימע ,ןבל/םודא עבצב      
05/04 תודימב הדלפ טלש ללוכ ריחמה .מ"ס      

  1,750.00   350.00     5.00 לולכמ .היחנה יפל בותיכ ללוכ ,מ"ס  
      
      

170,390.00 10.10.10 קרפ תתב הרבעהל
002/...   3206A :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     002 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
170,390.00 מהעברה      

      
      
'מ 0.1 בחורב שפשפ עוציבו םירמוחה תקפסא     01.01.0010
'מ 4.2 הבוגב רעש ידומע ללוכ םדא רבעמל      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .דחוימה טרפמהו תוינכתה יפל 'חי   
      
ןוטב תבכש דוביר עוציבו רתאל הקפסא     01.01.0011
- תבורעתב םיטגרגא ,מ"ס 5 יבועבטלפסא      
S.M.01  ןמוטיב 5% .3\4" ןבא 'א גוס      

 72,000.00    60.00 1,200.00 ר"מ \ג"ק 1 רועישב ר"מ   
246,390.00 רודיגו רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
- ה ב י א ש  ן ו כ מ  ת י י נ ב  20.10 ק ר פ  ת ת       
ם ו ט י א ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
      
5" ךמוס 04-ב ןוטבמ ועצובי ןוטבה תודובע לכ      
לש SDT םגדמ הקיליסורקימ ףסומ םע      
ג"ק 04 לש תומכב ךרע הווש וא "טירקומיכ"      
לש ימינפה דצב תוינבתה.תוחפל ,ק"מל      
ךכ םישדחו םיקלח םיטקידמ ויהי הנבמה      
.קלח היהי ימינפה דצב ןוטבהש      
      

  1,600.00    80.00    20.00 .תופצרל תחתמ מ"ס 7 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  01.02.0010
      
ריחמה .מ"ס 02 יבועב -50.4 סלפמב הפצר     01.02.0020
תוכרעמהו תונכהה לכ עוציב תא ללוכ      
ריחמה .םלשומו אלמ עוציבל לכה .תושורדה      

  2,100.00   210.00    10.00 .רטפוקילהב הקלחה רמג ללוכ ר"מ   
      

    228.00   190.00     1.20 .מ"ס 02 יבועב -57.2 סלפמב הפצר ,ל"נכ ר"מ  01.02.0030
      

  1,200.00   200.00     6.00 .מ"ס 02 יבועב תעפושמ הפצר ,ל"נכ ר"מ  01.02.0040
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .םייוביע רובע הפצרה ריחמל תפסות ק"מ  01.02.0060
      
דחא דצ יולג ןוטב רמג .מ"ס 02 יבועב תוריק     01.02.0080
לכ תא ללוכ ריחמה .הקיאמרופ הפוצמ טקיד      
תושורדה תונכההו םישורדה םיחתפה      
םוקימ ללוכ ריחמה .תונושה תוכרעמל      
הנכהו םלשומו אלמ עוציבל לכה .תורגסמ      

 37,500.00 1,250.00    30.00 .םוטיאל ק"מ   
      
52 הבוגב "רסקוב" םגדמ תרווכ ןוטרק יזגרא     01.02.0090
תורוקל תחתמ ןליתאילופב םיפוטע מ"ס      

    605.00    55.00    11.00 .תופצרו ר"מ   
      
04 הבוגב תורוק ידיצב דרוב לגילופ תוחול     01.02.0110

    315.00    45.00     7.00 .מ"ס ר"מ   
      

 44,748.00 20.10.10 קרפ תתב הרבעהל
003/...   3206A :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     003 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 44,748.00 מהעברה      

      
      

    660.00    60.00    11.00 .מ"ס 5 יבועב טקיד ר"מ  01.02.0120
      

  2,325.00 1,550.00     1.50 .הנתשמ ךתחב תורוק ק"מ  01.02.0130
      
לכ תא ללוכ ריחמה +00.0 סלפמב הרקת     01.02.0140
תושורדה תונכהה לכ ללוכ םישורדה םיחתפה      

  4,200.00   280.00    15.00 .םלשומו אלמ עוציבל לכה .תונושה תוכרעמל ר"מ   
      
םידדמנש( םיזגרא ג"ע +00.0 סלפמב הפצר     01.02.0150

  2,100.00   210.00    10.00 .מ"ס 02 יבועב )דרפנב ר"מ   
      
7*7 תודימב יטנמצ טיטמ תושלושמ תוקלור     01.02.0160

    450.00    25.00    18.00 3:1 סחיב רטמ   
      
תנכה ללוכ ריחמה .ךתורמו עלוצמ ,לוגע ןויז     01.02.0170

 34,000.00 6,800.00     5.00 .לזרב תומישר ןוט   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמה ריבעיש  תינכת יפל דוסי תקראה 01.02.0180
      
SELLIFORP" םגדמ ימיכ םימ רצע     01.02.0181
    LLEWSAKIS" םירמסמו קבד רוביח םע  

    800.00    40.00    20.00 AKIS תרצות רטמ   
      
לש "POTS REPUS" םגדמ חפות םימ רצע     01.02.0182

    800.00    40.00    20.00 .םוטיב 'בח רטמ   
      
-ב םייעקרק תת םיינוציח תוריקו הפצר םוטיא     01.02.0190
גרא תובכש 2 ,52/57 םח ןמוטיב תובכש 3      
וד לוט רינו תוריקה לע רקלק תוחול תיכוכז      

  8,000.00    80.00   100.00 .הפצרב יתבכש ר"מ   
      
אתו בוטרה רובב םיימינפ תוריקל ןגמ יופיצ     01.02.0200
BH רויקיטלומ םגד יסקופא רמוחמ םידקמ      
005 לש יבועב ךרע הווש וא קלופא תרצות      

  6,400.00    80.00    80.00 .תובכש יתשב 701 "פרהקיס" וא ןורקימ ר"מ   
109,483.00 םוטיאו ןוטב תודובע - הביאש ןוכמ תיינב 20.10 כ"הס  

      
ת ו מ ל ו ס ו  ת ו ת ש ר  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
סלגרביפמ םיסכמ עוציבו םירמוחה תקפסא     01.03.0001
אתב מ"ס 001/001 תודימב מ"מ 5 יבועב      
ללוכ תורגסמו תרנצ תינכת יפל הביאשה      
תרצות ,םיסכמל םיריצו ם"בלפ ןתיוזמ תורגסמ      

  6,300.00 2,100.00     3.00 .ע"ווש וא ןוגלוס 'חי   
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .09/09 תודימב ךא ל"נכ 'חי  01.03.0002
      

  8,200.00 30.10.10 קרפ תתב הרבעהל
004/...   3206A :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

152

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     004 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,200.00 מהעברה      

      
      
C-0002 םגד סלגרביפ םלוס לש הקפסא     01.03.0003
ותנקתהו 'מ 0.4 ךרואב ע"וש וא ןוגלוס תרצות      
תרנצ תינכת טרפ יפל הביאשה הנבמ תוריקב      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .תורגסמו 'חי   
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .'מ 0.3 ךרואב ךא ל"נכ 'חי  01.03.0004
 12,100.00 תומלוסו תותשר 30.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  40.10 ק ר פ  ת ת       
      
הצרה ,הלעפה ,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
תוינכתה יפל תרנצו דויצ לש הריסמו      
לכ : ןלהל טרופמה תויומכה בתכו תופרוצמה      
.'מטא 61 הדובע גרדל ויהי םירזיבאה      
      
רטוקב רוניצל ריק רגס לש הנקתהו הקפסא     01.04.0001
    "8X"23/5 ע"וש וא טאז תרצות הטסורינ יושע  
תרגסמ ללוכ 8?" רטוקב הלעפה ןונגנמ םע      
תרנצ" ןוילגב טרפ יפל ריקל םיקוזיחו הטסורינ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק ."תורגסמו  
      
ןסליר הפוצמ זירט ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     01.04.0002
רטוקב ע"ש וא L-OKE םגדמ בכוכה תרצות      

  5,400.00 1,800.00     3.00 .4" 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .3" רטוקב ךא ל"נכ זירט ףוגמ 'חי  01.04.0003
      
טלוב ריצ ,ןוילע חתפ םע רזוחלא םותסש     01.04.0005
F040-RN םגד תולוקשמו קייודמ לובג קספמ      

 10,000.00 5,000.00     2.00 .4?" רטוקב ע"ש וא .י.ר.א תרצות "זרא" 'חי   
      
רעס םגד 2" רטוקב בויבל בלושמ ריוא םותסש     01.04.0006
    520-D ירודכ זרב ללוכ ע"ש וא י.ר.א תרצות  

 10,800.00 3,600.00     3.00 .הביאש אתל בויב ימ תרזחהל 2" תרנצו 2" 'חי   
      
םע מ"מ 001 רטוקב ןירצילג ץחל דמ     01.04.0007
,1" רטוקב תרנצו 1" רטמונמ זרבו המגרפאיד      

  2,600.00 1,300.00     2.00 .םישרדנה םיחפסה לכ ללוכ 'חי   
      
מ"מ 061 רטוקב יס.יו.יפ רוניצמ רורויא תבורא     01.04.0008
הביאשה אתל תוסינכ שולש םע NS -8 םגד      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ."תורגסמו תרנצ" תינכתב טרפ יפל  
      
      
      
      
      

 51,000.00 40.10.10 קרפ תתב הרבעהל
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li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     005 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 51,000.00 מהעברה      

      
      
ןפוד יבוע 4" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     01.04.0009
3-ב לחושמ ןליתאילופ תפיטע םע 61/3"      
עבצב ימינפ יופיצו ץוחבמ "וירט" תובכש      
םינפב לעפמב יושע תובכש 3 - ב יסקופא      
ורוביחו הבאשמל הקינס רוניצכ 'מ 4-כ ךרואב      
רוניצה .ןגואלו הבאשמה םע תקפוסמה תשקל      

  2,600.00 1,300.00     2.00 .ךותיר אלל תחא הדיחיב קפוסי 'חי   
      
תורוניצ,םירסרד ,תותשק ,םינגוא לש הקפסא     01.04.0010
רשא המישרב םיעיפומה םירזיבאה ראשו      
ףיעסב םיללכנ םניאשו תרגסמו תרנצ תינכתב      
ללוכ םלשומ הקינס טרפמ לש עוציבו דרפנ      
ינוגיע ללוכ ינכטה טרפמב טרופמכ העיבצ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק . הקינסה תרנצל תורבחתהו ןוטב  
      
EP-001 ןליתאילופ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     01.04.0011
םיריפש םימ וקכ 'מטא 01 גרד מ"מ 57 רטוקב      
תפיטעו מ"ס 001 קמועל הביצחו הריפח ללוכ      

 10,000.00   100.00   100.00 .רוניצל לוח רטמ   
      
םימ 2" רטוקב הדידמ טרפ עוציבו הקפסא     01.04.0012
תרנצ טרפ לכ ללוכ בויב ש"תל םיריפש      
םימ דמו ח"זמ ,םיפוגמ ללוכ אל ךא םיריזיבאו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .דרפנ ףיעסב םיעיפומה ,בצוק  
      
םיריפש םימ הדידמ טרפמ לע הנקתהו הקפסא     01.04.0013
ות לעב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ לש ש"תל      
רושיאו הנקתה תקידב ללוכ 2" רטוקב ןקת      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .ךמסומ קדוב 'חי   
      
דרא תרצותמ םימ דמ לש הנקתהו הקפסא     01.04.0014

  3,000.00 3,000.00     1.00 .הילד 'חי   
      
2" ינוסכלא ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     01.04.0015

    500.00   250.00     2.00 .ע"ווש וא תורוד תרצות 'חי   
      
טרפמל "ןנווכתמ ךמות" לש הנקתהו הקפסא     01.04.0016

  4,500.00   900.00     5.00 .תורגסמו תרנצ תינכתב טרפב ןייוצמכ תרנצ 'חי   
      
ןוגיע עוציבו ןויז לזרבו 03 -ב ןוטב תקפסא     01.04.0017
תורוניצל םינעשמו הבאשמל ןייוזמ ןוטב      

  3,400.00 1,700.00     2.00 .ןיוזמ ןוטב ק"מ יפל םולשתה .םירזיבאו ק"מ   
      
םגד רגס וק ףוס םותסש תנקתהו הקפסא     01.04.0018

  3,200.00 3,200.00     1.00 .ע"וש וא "י.ר.א" תרצות RN "01-070 'חי   
      
      
      

111,200.00 40.10.10 קרפ תתב הרבעהל
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     006 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
111,200.00 מהעברה      

      
      
תינקת שא יוביכ תדמע לש הנקתהו הקפסא     01.04.0019
םיקונרז ינש ,3" רטוקב טנרדיה תללוכה      
רוניצ םע שא יוביכ ןולגלג א"כ 'מ 52 ךרואב      
ג"ק 6 הקבא הפטמו 'מ 52 ךרואב 4/3" שימג      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הדמעה ךותב הנקתהל  
      
בבותסמ עורז יקרפמ ןרוגע תנקתהו הקפסא     01.04.0020
,'מ 5.3 עורזה ךרוא .ג"ק 005 סמועל םיאתמ      
.תולעמ 063 בוביס תיווז ,'מ 0.3 עורז הבוג      
המרה תלגלג ,תינורק הנקתהו הקפסא ללוכ      
תנזה תכרעמ ,תונוולוגמ תורשרש ,תילמשח      
םישורדה רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,למשח      
יושע עורזה ןרוגע הנבמ .תמלשומה ותנקתהל      
"םרלומ" תרצות ןרוגעה.םוחב תנוולוגמ הדלפ      
-ל המרהל רשואמ ךרע הווש וא AJ-072 םגד      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק .תכמסומ הדבעממ ג"ק 005  
154,200.00 םירזיבאו תרנצ 40.10 כ"הס  

      
י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  50.10 ק ר פ  ת ת       
      
הצרה ,הלעפה ,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
תוינכתה יפל תרנצו הביאש דויצ לש הריסמו      
תויומכה בתכו ינכטה טרפמה ,תופרוצמה      
:ןלהל טרופמה      
      
םיכפשל הלובט הבאשמ לש הנקתהו הקפסא     01.05.0001
םע 'מ 34-כ הבוגלו ש"קמ 06 לש הקיפסל      
סופדנרג םגד תרצות טאווליק 32 עונמ      
    D15.NS.H25.2.002.08.08.VLS ע"ש וא  

 80,000.00 40,000.00     2.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ םיפסונ םינותנו 'חי   
      
יטנגמורטקלא םימ דמ לש הנקתהו תקפסא     01.05.0002
י"ע קוושמ( ENHORK תרצות 4" רטוקב      
םיכפש תרבעהל םיאתמ ע"וש וא )קטודומ      
הנזה חתמ , תרבטצמ תומכו הקיפס תדידמל      
הקיפסו תרבטצמ תומכ לש הגוצתו טלוו 022      
הנקתהל םיאתמ היהי םימה דמ.ןועשה לע      

 10,500.00 10,500.00     1.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ הנגה אלל תינוציח 'חי   
 90,500.00 ינכמורטקלא דויצ 50.10 כ"הס  

      
ב ו י ב  ת כ ר ע מ  60.10 ק ר פ  ת ת       
      
NS-8 "הבע" C.V.P רוניצ לש החנהו הקפסא     01.06.0001
ללוכ בויבל מ"מ 002 רטוקב 488 ילארשי ןקת      
ללוכ 'מ 00.2 דע קמועל הביצח וא/ו הריפח      
,רוזיפ ,םינבאמ יקנ לוחב רוניצה תפיטע      

  8,800.00   220.00    40.00 . רוביחו יוסיכ ,החנה רטמ   
  8,800.00 60.10.10 קרפ תתב הרבעהל
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     007 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,800.00 מהעברה      

      
      
ןוטבמ ימורט תרוקב את תבכרהו הקפסא     01.06.0002
קמועבו םינפ מ"ס 001 רטוקב לעפמב רצוימ      
הווש וא הקיאזומ ןמפלוו תרצות 'מ 05.2 דע      
תילוח םג ןוטב תוילוחל ףסונב ללוכה ךרע      
ןכו ןוטבמ ירטינס דוביע םע תימינפ תיתחת      
ןוט 04 סמועל דבכ בויב הסכמ םע הרקת      
    004-D תנקתה ,הריפח ללוכ .מ"ס 06 רטוקב  
רוביח ,םוטיא יטרס לש הנקתהו הקפסא ,אתה      
חטשה תרזחהו םוטיא תקידב ,יוסיכ ,תורוניצ      
תרנצה ירוביח לכ תא לולכי ריחמה .ותומדקל      
לכה .ךרע הווש וא "ביבוטיא" גוסמ אתל      

  4,700.00 4,700.00     1.00 .ינכט טרפמל םאתהב 'חי   
      
ךא ל"נכ ימורט תרוקב את תבכרהו הקפסא     01.06.0003

  5,500.00 5,500.00     1.00 .רטמ 0.3 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב 'חי   
      
EP-001 ןליתאילופ רוניצ לש הלבוה ,הקפסא     01.06.0004
תחנה .,RDS 01-71 גרד מ"מ 061 רטוקב      
ךות ףיצר רוניצל ךותיר ,רוזיפ ללוכ רוניצה      
תנוכמ תועצמאבו ךמסומ ךתר י"ע הרקב      
הביצח וא/ו הריפח ,ןרציה י"ע תרשואמ ךותיר      
תחנה ,'מ 00.2 דע קמועל עקרקה יגוס לכב      
מ"ס 02 יבועב םינבאמ יקנ לוח דופיר ,רוניצה      
תושירד לכ לש עוציב ,רוניצל תחתמו לעמ      
תרזחה ,יוסיכ ,טסט ,תוירחא תלבקל לעפמה      
הדש תוריש יוויל ללוכ ,ותומדקל בצמה      
הקוזחת ךרד תרדסה ,םינש 01-ל תוירחאו      
םיביכרה ראש לכו םתומדקל תולעת תרזחה      

  4,000.00   200.00    20.00 .ינכטה טרפמל םאתהב רטמ   
      
ימורט םיקצומ דירפמ את לש רתאל הקפסא     01.06.0005
תמגודכ רטיל 0563 לש חפנל ןליתאילופמ      
    84CTS-802 ךרע הווש וא "תיפוח" תרצות.  

 15,000.00 15,000.00     1.00 .ינוניב סמועל םיסכמהו םיחתפה לכ ללוכ 'חי   
      
ןליתאילופמ ימורט םיקצומ דירפמ את תחנה     01.06.0006
,תינכתה י"פע םורל הביצח וא הריפח ללוכ      
וביבסמו ויתחתמ הבצחמ לוח דופיר ללוכ      
םימב אתה יולימ ללוכ .מ"ס 03 תוחפל יבועב      
הסינכ תרנצל רוביחו לוחה יולימ עוציב ינפל      

 12,000.00 6,000.00     2.00 לולכמ .ןרציה תוארוה י"פע לכה .האיציו  
      
      
      
      
      
      
      

 50,000.00 60.10.10 קרפ תתב הרבעהל
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     008 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,000.00 מהעברה      

      
      
01" הדלפ רוניצ לש רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     01.06.0007
טלמ יופיצ םע 035 י"ת 23/5" ןפוד יבוע      
3 לחושמ ןליתאילופ תפיטעו םינפב הנימולא      
תורונצ" וא "תורבא" תרצות ץוחבמ תובכש      
לש החנהו ךרע הווש וא "ןוכיתה חרזמה      
טרופמכ הביצח וא הריפח :ללוכ רוניצה      
,םיכותיר ,החנה ,עקרקה יגוס לכב םיכתחב      
ינכטה טרפמב טרופמכ יוסיכו לוח דופיר      

  8,400.00   350.00    24.00 .מ"ס 571 דע קמועב רטמ   
      
םגד יכנא ןסחד ןנסמ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     01.06.0008
     5-VCFS תרצות NARTLIF ךותב ע"ווש וא  
ללוכ ,רטמ 05.1X05.1 לדוגב ןנכותמ את      
הנקתהל שרדנה לכ ללוכו למשח חול הנקתה      

160,000.00 160,000.00     1.00 לולכמ .טרפ לש תמלשומ  
      
ימורט תרוקב את תבכרהו הלבוה ,הקפסא     01.06.0009
מ"ס 051X051 לדוגב לעפמב רצוימ ןוטבמ      
ןמפלוו תרצות 'מ 05.2 דע קמועבו םינפ      
תוילוחל ףסונב ללוכה ךרע הווש וא הקיאזומ      
דוביע םע תימינפ תיתחת תילוח םג ןוטב      
דבכ בויב הסכמ םע הרקת ןכו ןוטבמ ירטינס      
ללוכ .מ"ס 06 רטוקב D-004 ןוט 04 סמועל      
לש הנקתהו הקפסא ,אתה תנקתה ,הריפח      
תקידב ,יוסיכ ,תורוניצ רוביח ,םוטיא יטרס      
עוציב ללוכ .ותומדקל חטשה תרזחהו םוטיא      
לכ תא לולכי ריחמה .תושרדנה תורידחה לכ      
הווש וא "ביבוטיא" גוסמ אתל תרנצה ירוביח      

 14,900.00 14,900.00     1.00 .ינכט טרפמל םאתהב לכה .ךרע 'חי   
233,300.00 בויב תכרעמ 60.10 כ"הס  

      
ה כ כ ס  - ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  70.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיליפורפמ תנוולוגמ הדלפ היצקורטסנוק     01.07.0010
,םיגרב ,תוקטלפ ללוכ ריחמה .םייעוצקמ      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו םיכותיר      

 36,000.00 20,000.00     1.80 .הדובעה ןוט   
      

  5,850.00 3,250.00     1.80 .ןוילגה ע"ע עבצ תכרעמל 'סנוק ריחמל תפסות ןוט  01.07.0020
      

  7,875.00 10,500.00     0.75 .תרשרש יליפורפמ גגל םינוולוגמ םישירמ ןוט  01.07.0030
      
מ"מ 57.0 יבועב זפרט חפ תוחולב תוגג ךוכיס     01.07.0040
תוברל מ"מ 83 הבוג ילעב ,עובצו ןוולוגמ      

  3,510.00    90.00    39.00 .רוביחו םוטיא ירזיבא ר"מ   
      
      

 53,235.00 70.10.10 קרפ תתב הרבעהל
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li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     009 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 53,235.00 מהעברה      

      
      
לש הסרפו מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ הלחזמ     01.07.0050

  3,040.00   320.00     9.50 .מ"מ 0521 דע רטמ   
      

  1,375.00   250.00     5.50 .4" רטוקב עובצ ןוולוגמ חפמ םשג ימ רוניצ רטמ  01.07.0060
      

    150.00   100.00     1.50 060.1.90 ףיעסב רוניצל ךרב 'חי  01.07.0070
 57,800.00 הככס - שרח תורגסמ 70.10 כ"הס  

      
ת ו כ י ר ב ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  80.10 ק ר פ  ת ת       
ש "ט מ ה       
      

 80,000.00 80,000.00     1.00 לולכמ ש"טמה לוטיבל תולע תפסות 01.08.0001
      

300,000.00 300,000.00     1.00 לולכמ הצוב קוליסו יוניפ ,יוקינ רובע תולע תפסות 01.08.0002
      

 65,000.00 65,000.00     1.00 לולכמ תוכירבל םוטיא תועיריל תולע תפסות 01.08.0003
445,000.00 ש"טמה תוכירבל הנכה תודובע 80.10 כ"הס  

1,348,773.00 םיכפשל הביאש ןוכמ 10 כ"הס  
      
ל מ ש ח  ן ת י ב  20 ק ר פ       
      
- ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
ה ב י צ ח /ה ר י פ ח       
      
עלס תבכש דע רטמ 5.1 לש קמועל הריפח     02.01.0010
עצמ לש הרזחהו תיתיסרח המדא יוניפ,      
יפלו הדובע יחוורמ אלל וטנ ריחמה .ירלונרג      

  4,600.00    40.00   115.00 .תינכת ק"מ   
      
.'מ 5.1 דע לש קמועב דדוב דוסיל הביצח     02.01.0020

  1,995.00    95.00    21.00 .תינכת יפלו הדובע חוורמ אלל וטנ אוה ריחמה ק"מ   
  6,595.00 הביצח/הריפח - רפע תודובע 10.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב הז קרפב ןוטבה תודובע לכ      
תונכהה לכ תא םיללוכ םיריחמה .תרחא רמאנ      
.םיחתפו תרנצל      
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.02.0010

  1,508.00    52.00    29.00 .הפצר תוכמנהלו ר"מ   
      

  3,400.00   850.00     4.00 .תונוש תודימב דדוב דוסי ק"מ  02.02.0020
      

  1,515.00 1,010.00     1.50 .'מ 1 דע בחורב רבוע דוסי ק"מ  02.02.0025
      

  6,423.00 20.20.10 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     010 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,423.00 מהעברה      

      
      

  4,110.00 1,370.00     3.00 .מ"ס 04/52 תודימב דוסי ידומע ק"מ  02.02.0030
      

  3,270.00 1,090.00     3.00 .מ"ס 52 בחורב דסמ ריק ק"מ  02.02.0035
      

 13,200.00 1,100.00    12.00 .תונוש תודימב רשק תורוק ק"מ  02.02.0040
      
תורוק תחת .מ"ס 01 הבוגב תרווכ יזגרא     02.02.0050

  2,070.00    46.00    45.00 .הפצרו ר"מ   
      

  1,178.00    31.00    38.00 .מ"ס 04 הבוגב לגילופ תוחול ר"מ  02.02.0060
      
לע הקוצי מ"ס  51 יבועב -01.0 סלפמב הפצר     02.02.0070
תוכמנה ללוכ ריחמה .מ"ס 01 תרווכ יזגרא יבג      
תקלחה ןוטב רמג .  -06.0 סלפמל הפצרב      

 66,150.00 1,470.00    45.00 'גלמ ר"מ   
      
הלעתה ףקהב ןטובמ ןתיוז רובע תפסות     02.02.0080

  1,680.00    80.00    21.00 .הסינכה יאתבו רטמ   
      

  3,900.00 1,300.00     3.00 'פמוק .תוסינכב תוגרדמ יכלהמ 02.02.0090
      
ךותב םיקוצי מ"ס 04/02 תודימב םידומע     02.02.0100

  4,380.00 1,460.00     3.00 .מ"ס 02 יבועב הינב תוריק ק"מ   
      

  3,675.00 1,470.00     2.50 . מ"ס 02/02 תודימב תויקפואו תויכנא תורוגח ק"מ  02.02.0110
      

  6,390.00 1,420.00     4.50 .תונוש תודימב הרקת תורוק ק"מ  02.02.0120
      

  7,650.00   170.00    45.00 . +26.2 סלפמב מ"ס 21 יבועב הרקת ר"מ  02.02.0130
      
תוניפ ללוכ ריחמה .גגה ףקיהב ןוטב הקעמ     02.02.0140

  5,280.00 1,320.00     4.00 .5.1/5.1 תומוטק ק"מ   
      
יבועב תוגג יבג לע קוצי 03 -ב םיעופישל הדמ     02.02.0150

  3,420.00   760.00     4.50 .מ"ס 51 דע מ"ס 4 -מ הנתשמ ק"מ   
      
טיט , מ"ס 6*6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.02.0160

    660.00    20.00    33.00 3:1 טנמצ רטמ   
      
לכב תותשרו םיעלוצמ םילוגע הדלפ תוטומ     02.02.0170
ללוכ ריחמה . ןוטבה ןויזל םיכרואבו םירטקה      

 20,000.00 5,000.00     4.00 .לזרב תמישר תנכה ןוט   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הנבמה לכל דוסי תקראה 02.02.0180
156,436.00 ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  
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04/09/2018
דף מס':     011 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  30.20 ק ר פ  ת ת       
      

 16,380.00   156.00   105.00 .מ"ס 02 יבועב םירוח 4 ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  02.03.0010
 16,380.00 םיקולבב היינב 30.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןמוטיב םע םיקבדומ מ"ס 5 יבועב F-03 תוחול     02.04.0005

  2,385.00    53.00    45.00 .תוגג לע ר"מ   
      
תועירי לש תובכש 2-ב םיחוטש תוגג םוטיא     02.04.0010
רמיירפ םושי תוברל )לק ןוטב( לקטבל לעמ      
ריפס" וא "101 רמיירפ" וא "SG-474" גוסמ      
003 תומכב ע"ש וא "B-0002 רמיירפ      
ע"ש וא "R םידא תנזאמ" העירי ,ר"מ/ר"ג      
91  לש תומכב מ"מ 04 רטוקב םירוח תללוכה      
מ"ס 03 טעמל גגה חטש לכ לע ר"מל םירוח      
תוברל ,תישפוחה החנהה תטישב ,גגה הצקמ      
"52/501 סקטסכלא" גוסמ םח ןמוטיב תחירמ      
גוסמ העירי ךותיר .ר"מ/ג"ק 2 תומכב ע"ש וא      
R5 טסאלפמוטיב" וא "טגרגא R5 טסלפילופ"      
05-ל םשנ 1( םימשנ תנקתהו ע"ש וא "ןבל      

  6,050.00   110.00    55.00 ע"ש וא 170698 ט"קמ "רובת" םגדמ )גג ר"מ ר"מ   
      
תועוצר לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     02.04.0015
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
לכ מ"מ 4 יבועב ,SBS רמילופב תוחבשומ      
תעוצר תוברל ,רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא      
,לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח      
יופיצ םע מ"ס 05 בחורב הנוילע יופיח תעוצר      
"101 רמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טגרגא      
רמיירפ ריפס" וא "474SG רמיירפ" וא      
    0002-B " ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא  
תעוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב קיטסמו      
"442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ" גוסמ יופיחה      

  1,947.00    59.00    33.00 ע"ש וא "םוגיזיא" וא רטמ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     02.04.0016
םוינימולא ליפורפ תועצמאב תוקלורה רוזאב      
ןיבש ןוילעה חוורמה יולימ תוברל ינקית      
ירמוטסלא המיטא רמוח י"ע הקעמהו ליפורפה      
ןאטריפס" וא "129 םקלוו" גוסמ ינתירואילופ      
גוסמ ינמוטיב ירמוטסלא וא ע"ש וא "032      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      

  1,221.00    37.00    33.00 ע"ש וא רטמ   
      
םינוולגמ םיטוחמ סדרב םע םשג ימ טלוק     02.04.0020
חפ תחלצ תוברל בזרמה שארב מ"מ 4  רטוק      

    840.00   840.00     1.00 ע"ש וא "רמלד" לש 41 'סמ ץבא 'חי   
      

 12,443.00 40.20.10 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     012 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,443.00 מהעברה      

      
      

    191.00   191.00     1.00 .4" רטוקב םשג ימ רוניצ רטמ  02.04.0030
      

    235.00   235.00     1.00 .ע"ש וא ןמפלוו תרצותמ ןוטב תקוש 'חי  02.04.0040
      
תומכב 221XF ליסוריטב תוקעמ ישאר םוטיא     02.04.0050

  2,475.00    75.00    33.00 תובכש יתשב ר"מל ג"ק 4 לש רטמ   
 15,344.00 תוגג םוטיא 40.20 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  50.20 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
עובצ מ"ס 001/001 תודימב  טרפ יפ"ע הפפר     02.05.0010

  1,000.00 1,000.00     1.00 .למשח תרבח תינכתל םאתהב  ןולוגמו 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק , טרפ י"פע תונולחל עובק גרוס 02.05.0020
      
תודימב תיריצ החיתפ  תיפנכ וד תלד     02.05.0030
,תלדה ידיצ ינשמ חפ יופיצ םע מ"ס 022/031      
06/06 תודימב , םירופיצ דגנ תשר יסירת םע      
לוענמ ,מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפ ףוקשמ תוברל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .תכתמ תוידיו רדניליצ 'חי   
      
07*002 תודימב סירת םע ל"נכ תיפנכ וד תלד     02.05.0040

  3,500.00 3,500.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
גורמ חפמ םילבכל תולכתו הסינכ יאתל םיסכמ     02.05.0050

    576.00   120.00     4.80 .המרה תוידי םע מ"מ 4 יבועב ר"מ   
      
תוחושל הסכמ ללוכ הטסורנ ןתיוזמ תרגסמ     02.05.0060
ףקיהב 4X04X04L ןתיווז ,תולעת ,למשח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תינכתה יפל לכה תולעתה  
 14,576.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 50.20 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשל לגרס .תובכש יתש םינפ חיט     02.06.0010
םיחטשב עוציב ללוכ , םיירושימ םיחטש      

  7,250.00    50.00   145.00 .םלשומו אלמ עוציבל לכה .םיפוקשמו םינטק ר"מ   
      
הצברה ללוכ םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     02.06.0020
סיסב לע טכילשו תרשיימ חול תבכש ,הנותחת      
האלמ הנכהו ,םלשומו אלמ עוציבל לכה ;טנמצ      

  6,630.00    65.00   102.00 .םיפוקשמו םינטק םיחטשב עוציב ללוכ עבצל ר"מ   
 13,880.00 חיט תודובע 60.20 כ"הס  
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04/09/2018
דף מס':     013 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
R 3.33/3.33-01 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     02.07.0010
ח"ש 05 לש דוסי ריחמב 2C הקלחה םדקמ וא      

  6,300.00   150.00    42.00 .תילירקא הבורו הגופ ללוכ ריחמה .ר"מל ר"מ   
      

  1,100.00    25.00    44.00 .ל"נל םילופיש רטמ  02.07.0020
      
52 בחורב םוקמב הקוצי הקיאזומ ןולח יפס     02.07.0030

    268.00   134.00     2.00 .םימ ףא ללוכ ,לכירדא תוינכת יפל מ"ס רטמ   
  7,668.00 ףוציר תודובע 70.20 כ"הס  

      
ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
2 + דוסי תבכש ללוכ םינפ לירק רפוס עבצ     02.08.0010

  5,400.00    45.00   120.00 .דיחא חטשמ תלבק דע עבצ תובכש ר"מ   
      

  1,350.00    30.00    45.00 .דיחא חטשמ תלבקל תורקת לע דיסילופ עבצ ר"מ  02.08.0020
      
ץוח חיט לע רובמט לש "שימג רמ" עבצ     02.08.0030

  4,080.00    40.00   102.00 .דיחא חטשמ תלבקל ר"מ   
 10,830.00 עבצ תודובע 80.20 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  90.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינשל הקולחב מ"ס 07/031 תודימב ןולח     02.09.0010
תיכוכז .ע"ש וא 0007 לילק בחורב םיפגא      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .מ"מ 4 יבועב הפוקש 'חי   
  1,500.00 םוינימולא תודובע 90.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  01.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןורבח םגד שיש חטשמ לש הנקתהו הקפסא     02.10.0010
הנכה םע מ"ס 06X041 תודימב מ"ס 3 יבועב      

  2,300.00 2,300.00     1.00 מ"ס 04X06 תודימב חבטמ הצחר תרעקל 'חי   
      
תוברל מ"ס 02/04/06 סרחמ חבטמ תרעק     02.10.0020
זרבו 2" רטוקב ןליפורפילופמ םוסחמ ,ליטנו      
שארו ךיראמ "תמח" תרצות 2/1" רטוקב ךפוש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 ל"נכ םיזיזו תכתממ 'חי   
      
םינוולוגמ תורוניצמ חבטמ זרבל םימ רוביח     02.10.0030

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 2/1" וא 4/3"  
      
רויכהמ םיחולד ימ קוליסל היצלטסניא רוביח     02.10.0040

    900.00   900.00     1.00 'פמוק הביאשה את לא  
      
      
      

  5,900.00 01.20.10 קרפ תתב הרבעהל
014/...   3206A :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

162

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     014 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,900.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 06 רטוקב תוימורט תוילוחמ תרוקב את     02.10.0050
.ב.ב הסכמ תוברל 'מ 57.0 דע קמועבו ןוטבמ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 B-521 םגד מ"ס 05? 'חי   
  8,200.00 תונוש 01.20 כ"הס  

251,409.00 למשח ןתיב 20 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,600,182.00 טפושה ןיע ש"ת כ"הס
015/...   3206A :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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04/09/2018
דף מס':     015 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
0.8 קרפ תת      
      
תורעה      
      
םירבעמ בוציח םג ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
,תולעת וא תרנצל ןוטב וא םיקולב תוריקב      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ינוקית      
ףיעסב םלושי ןכ .ותומדקל בצמה תרזחהל      
תורקתב םירבעמ וא/ו בוציח עוציב רובע דרפנ      
.ןלהל טרופמכ דבלב      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס            
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילארשי ןקת יפל הנבי למשחה חול .א :תורעה      
ןוכמ י"ע ךמסומו רשואמ ןרצי י"ע 93416      
.ב                                           .םינקתה      
יפל AK01 היהי םית"מאמה לש קותינ רשוכ      
-יצח םרז יקספמ רובע .ג .CEI 898 ןקת      
היהי קותינה רשוכש חיטבהל שי םייטמוטוא      
    UCI=SCI. תודיחיבו םיכר םיענתמב .ד  
תא הקלב תופצל שי ינורטקלא דויצ וא הדידמ      
יקלח תא לידבבו םיינורטקלאה םיסיטרכה      
.תשוחנה      
      
A001X3, AK22 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0010
יעגמ קולב ללוכ רדיינש לש X.S.N תאמגוד      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .'פמוק םלשומ לכה ,הלפה לילסו רזע 'חי   
      

    800.00   800.00     1.00 .A36X3, AK22 יטמוטוא יצח םרז קספמ 'חי  08.01.0015
      
קותינ רשוכ ,A05X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0020
MZKP-1 וא  B.A. לש ATK תמגוד הובג      
רזע יעגמ קולב ללוכ עונמ תנגהל רלומ לשל      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .הלפה לילסו 'חי   
      
A001X3, AK63 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0025
הנגה 'חי רדיינש לש X.S.N תאמגוד      
תידי רזע יעגמ קולב ללוכ E2.2 תינורטקלא      
הכירד עונמ ,הלעפה לילס ,הלפה לילס ,דמצמ      

  7,200.00 3,600.00     2.00 .'פמוק םלשומ לכה תיטמוטוא הלעפהל 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 .םיקספמה ינש ןיב ילמשחו ינכימ רוגיח 'חי  08.01.0030
      
      
      

 12,100.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
016/...   3206A :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     016 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,100.00 מהעברה      

      
      
לש , A6X3 ,6-1MZKP יטמוטוא לגעמ קתנמ     08.01.0035
קולב ללוכ AK52 קותינ רשוכ ,רלימ רנקלק      

    600.00   300.00     2.00 רזע יעגמ 'חי   
      

    600.00    60.00    10.00 A52X1 , AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.01.0040
      
דח וא ,A52X2, AK01 יבטוק וד ת"מאמ     08.01.0050

  1,200.00   120.00    10.00 ספאה קותינ םע יבטוק 'חי   
      

    720.00   180.00     4.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.0060
      
המוטא תיטמרה W81X1 טנצסרולפ הרונמ     08.01.0070
    55PI וד ריממ ללוכ רליפ חולב הנקתהל-  
'ץטיווסורקימ ללוכ םורח תרואתל יתילכת      

    800.00   400.00     2.00 .חולה תלדב ןקתומ הרובע 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 A04X4 AM03, "A" EPYT תחפ רסממ 'חי  08.01.0080
      
קותינ רשוכ ,A52X3 םיריעז םיכיתנ קתנמ     08.01.0090

    200.00   100.00     2.00 .הובג 'קנ   
      
תרונ ילב וא םע םינוש םיחתמל ךיתנ קדהמ     08.01.0095

  1,050.00    35.00    30.00 .ע"ש וא PILCATANOC ןומיס 'חי   
      
יעגמ ללוכ A52X3, 1CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0100

    200.00   200.00     1.00 שרדינכ רזע 'חי   
      
ללוכ יזאפ תלת ,3CA ,ס"כ 04 עונמל ןעגמ     08.01.0110

    700.00   350.00     2.00 שרדינכ רזע יעגמ 'חי   
      
ידגנ ללוכ RAVK01 לבקל ךא ל"נכ ןעגמ     08.01.0115

    600.00   300.00     2.00 םיילרגטניא הקירפ 'חי   
      
עגמ ,V032 עונמ תוביטר תארתה רסממ     08.01.0120
לש CS-001 םגד חולב הנקתהל A6 דוקיפ      
    ENILMILS )ןאובי: D.I.E 1970265-30 :לט(  

  1,300.00   650.00     2.00 .טלפמוק חולב טווחמו ןקתומ רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
RAVK01  קפסהב םידספה לד יזפ תלת לבק     08.01.0125
ידגנו הנגה ךיתנ ללוכ םוטא קוצי V004-ב      
תרצות V044 ילנימונ חתמ םילרגטניא הקירפ      

    700.00   350.00     2.00 ע"ש וא סנמיס 'חי   
      
ס"כ 04 קפסהב עונמל, ינורטקלא ךר ענתמ      08.01.0130
גצ ,םישבי םיעגמ ,תונגה רצקמ ןעגמ:ללוכ      
וא XD-SVR םגד ןוקלוס תרצות ,ילטיגיד      

 16,000.00 8,000.00     2.00 .ע"ש 'חי   
      

 37,120.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
017/...   3206A :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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04/09/2018
דף מס':     017 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,120.00 מהעברה      

      
      
םיענוממ םיקספמל יטמוטוא הפלחה רקב     08.01.0140
רדמא תמגוד וא םיקספמה ןרצי לש ילאניגרוא      
לכו תינדי הלעפה יררוב ןומיס תורונ ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 טלפמוק חולב טווחמו ןקתומ שרדנה 'חי   
      
הדובע לילס A6 3CA םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     08.01.0150

  5,000.00   200.00    25.00 BA תרצות V42 וא ,V032 'חי   
      

  1,300.00   260.00     5.00 םיעגמ 8 ךא ל"נכ דוקיפ רסממ 'חי  08.01.0160
      
,ינורטקלא קותינו רוביחב הייהשה רסממ     08.01.0170
,ןומיס תורונ ,ףילחמ עגמ ,סיסב ללוכ ףלשינ      

    700.00   350.00     2.00 B.A  ךינמלט תרצות םינוש םימוחתל 'חי   
      
םינמז ינש בהבהמ ךא ל"נכ הייהשה רסממ     08.01.0175

    450.00   450.00     1.00 .םידרפנ 'חי   
      

    630.00    90.00     7.00 םיעגמ 2 דוקיפ ןצחל 'חי  08.01.0180
      
תלפה דגנ םע DEL סופיטמ ,ןומיס תרונ     08.01.0190

  2,280.00    60.00    38.00 .חתמ 'חי   
      
עגמ ללוכ יזפ תלת ,הזפ וא חתמ רסוח רסממ     08.01.0200

    400.00   400.00     1.00 ןוויכל ןתינ ,ףילחמ 'חי   
      
,טקפ סופיטמ A61X2 סמועב קפסה קתנמ     08.01.0210

    180.00   180.00     1.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי   
      
דח טקפ סופיטמ A6 יבוביס דוקיפ קספמ     08.01.0220

    160.00    80.00     2.00 ספא + םיבצמ 3 יבטוק 'חי   
      

    500.00   250.00     2.00 םיבטק 3 םיבצמ 4 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ 'חי  08.01.0225
      

    120.00   120.00     1.00 A61X2 יבטוק-וד דוקיפ קספמ 'חי  08.01.0235
      
A5/36X1 דע ,מ"מ 69X69 עבורמ רטמרפמא     08.01.0240

    500.00   250.00     2.00 1% קויד ,AV5.7 ורובע םרז הנשמ ללוכ 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 A61-0 וקל רישי ךא ל"נכ רטמרפמא 'חי  08.01.0245
      
,קפסה ,חתמ ,םרז תגוצת םע ילטגיד דדומ-בר     08.01.0250
ללוכ E031MP+ םגד CETAS תרצות 'וכו       

  3,000.00 3,000.00     1.00 . רבוחמו ןקתומ ורובע םרז הנשמ 'חי   
      

    400.00   200.00     2.00 V032 הדובע תועש הנומ 'חי  08.01.0260
      
הברזר םע ,תועש 42 ימוי ינכימ דוקיפ ןועש     08.01.0270

    450.00   450.00     1.00 תועש 27-ל 'חי   
 56,390.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     018 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 56,390.00 מהעברה      

      
      
ללוכ רשי םרזל CD V42, A51 ,בצוימ קפס     08.01.0280
ללוכ "הדמל" תרצות ןומיס תרונ ,הנגה יכיתנ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .חתמו םרזל תילטגיד הגוצת 'חי   
      
הקירפל םוימדק לקינ םישבי םירבצמ טס     08.01.0285
למשח ןוראב םינקתומ HA08  קפסהב הקומע      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םירבוחמו 'חי   
      
V004 , AK001 חתמל קרב יניגמ תיעיבר     08.01.0290
C+B(II  I SSALC( םרובע הנגה יכיתנ ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 ELLITNEV NHED םגד 'חי   
      
קפסהב יזאפ דח V032/032 קוצי יאנש     08.01.0310

    500.00   500.00     1.00 1000VA 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 V42/032, AV001 ךא ל"נכ יאנש 'חי  08.01.0315
      
שבי עגמ ןוויכל ןתינ ,CDV52  חתמ רסממ     08.01.0330

    350.00   350.00     1.00 ףילחמ 'חי   
      

    750.00   250.00     3.00 .55PI המוטא חולב הנקתהל DEL W6 תרונמ 'חי  08.01.0340
      
טטסומרט ללוכ W001  דע חולב םומח ףוג     08.01.0345

    250.00   250.00     1.00 ורובע 'חי   
      
תאיציו הסינכ ןנסמ ללוכ לנפ חולב 8" הטנו     08.01.0346

  1,500.00   750.00     2.00 .הרובע טטסומרל ןכו ריוא 'חי   
      
CD V42 יבטוק דח ירלודומ רתי חתמ ןגמ     08.01.0350

  3,250.00   650.00     5.00 ע"ש וא לבמא לש CD FV תמגוד 'חי   
      

     80.00    80.00     1.00 תרבוחמו תנקתומ A3 , V001 םרזל הדויד 'חי  08.01.0360
      

    120.00    60.00     2.00 A6 ,רבוחמו חולה תלדב ןקתומ ץטיווסורקימ 'חי  08.01.0362
      
אתב ןקתומ ,V004 חתמל רתי חתמ ןגמ     08.01.0370

    800.00   400.00     2.00 144E BBA םגד ורובע הנגה ללוכ דוקיפה 'חי   
      
תוחפל םיעגמ 2  ינוסארטלוא סלפמ דמ     08.01.0380
רמתמ/רבגמ 'חי -ינוסארטלוא ששג :ללוכה      
תונכת 'חי - .למשחה חולב תטווחמו תנקתומ      
לבכ.REMARGORP םאתמ/רמתמה רובע      
חטשה תוינכותל םאתהב שרדנכ ךרואב סקאוק      
תרצות לכה U26GR וכרוא לכל ףיצר      
    RASLUP )רבוחמו ןקתומ )ןורטגמ :ןאובי  
ןווכמ רמתמל דעו ששגהמ לבכה תלחשה ללוכ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק חטשב לעפומו  
      

 78,090.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
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04/09/2018
דף מס':     019 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 78,090.00 מהעברה      

      
      
דמל םכסמ/רמתמ לש םימלשומ טוויחו הנקתה     08.01.0390
למשחה חולב םירחא י"ע קפוסמ יטנגמ המירז      
י"ע קפוסמה לבכה תלחשה ללוכ שגרל רוביחו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .'פמוק םירחא  
      

    180.00    60.00     3.00 חולב ןקתומ םוטא ילארשי ,A61  יזפ-דח עקש 'חי  08.01.0395
      

    120.00   120.00     1.00 A61X5 ,EEC  יזפ תלת ךא ל"נכ עקש 'חי  08.01.0400
      
ןיירושמ ראטסילופ תונוראמ למשח חול הנבמ     08.01.0410
LEMIH תאמגוד לופכ יתמוק-וד 56PI םוטא      
,ןוגג ,תותלד םע רבנע לש IGF  וא E.G. וא      
תותלד ,מ"מ 3 תנוולוגמ הטלפ תותלדל הליענ      
, דוקיפה דויצ ןקתוי םהילע עובצו ןוולוגמ חפ      
םידוקיפה לכ ללוכ טוויחו דויצה תנקתה      
םידרפנ םיפיעס םהל ןיאש תוינכותב םיטרפהו      
תודובעה לכו םיקדהמ ,טוליש ,תויומכה בתכב      
ללוכ חולה תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו      
םגד ןיירושמ רטסאילופמ )לקוס( סיסב ,דמעמ      
תוילגר םע םילבכל הסינכ את הווהמ רצק      
הנקתהו הלבוה ללוכ טלפמוק עקרקב הנקתהל      
תוברל למשח רליפ חול לש םימלשומ רוביחו      
טלפמוק הקראההו דוקיפה םילגעמה יווק לכ      
קמועב רליפהו לקוסה רובע ןוטב סיסב ללוכ      
מ"ס031 ךרואו מ"ס 05 בחורבו מ"ס 06      
רליפ חול רובע 051 'ב ןוטבמ שרדנכ תוחפל      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .שרדנכ דוסי תקראה עוציב ללוכ למשח  
      
חכ חול ןיב םלשומ רושיג ילבכ תכרעמ     08.01.0420
לדוג לכמ הרקב את ןיבו ישאר םיענתמו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק םיטווחמו םיחנומ  
      
רובע A001X3 ישאר קספמ ריחמל תפסות     08.01.0430
דומצ 56PI ןיירושמ רטסאילופ ןוראב הנקתה      
ללוכ למשחה תרבח לש םיכיתנו םינומ אתל      
הנקתהו הלבוה ןכו םיקדהמ ,טוליש ,טוויח      
םיכיתנו םינומ את לא םלשומ רוביחו חטשב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .למשחה תרבח לש 'חי   
109,990.00 למשח תוחול 10.80 כ"הס  
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04/09/2018
דף מס':     020 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת נ כ ו ת מ  ר ק ב  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ תוחפל  K46 ןורכיז לעב תנכותמ רקב     08.02.0010
םיסיטרכ 01 תנקתהל סיסבו CDV42 חכ קפס      
.סנמיס לכה תרצות 0021-7S םגד      
יעקש 4 ללוכ ינכטה טרפמב טרופמה יפל לכה      
תדיחי( דרפנ סיטרככ וא םיילרגטניא תרושקת      
עקשו תירוט תרושקת ,CP בשחמ ,הגוצת      
יפל 232SR וא 584SR ףסונ תרושקת      
טווחמו ןקתומ )עוציב תארקל ןנכתמה תטלחה      

  5,500.00 5,500.00     1.00 )םיסיטרכ ללוכ אל( טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
רקבל AM02-4 תויגולנא תוסינכ 4 סיטרכ     08.02.0020

  7,000.00 3,500.00     2.00 .טלפמוק טרופמכ הנקתה ללוכ 'חי   
      
רקבל ,CDV42 ,תויטרקסיד תוסינכ 61 סיטרכ     08.02.0030

  4,500.00 1,500.00     3.00 טלפמוק טרופמכ הנקתה ללוכ 'חי   
      
,תודרפנ תויטרקסיד רסממ תואיצי 8 סיטרכ     08.02.0040

  3,000.00 1,500.00     2.00 טלפמוק טרופמכ הנקתה ללוכ רקבל V032 'חי   
      
האיצי ללוכ ל"נה רקבל תירוט תרושקת סיטרכ     08.02.0045
קלחכ וא דרפנב 584SR ו 232SR הלופכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .סיטרכה לש ילגטניא 'חי   
      
יעקש ללוכ רקבה לא חולב  דדומ בר רובח     08.02.0050
ברה ינותנ תגצהו היצקילפא תונכות תורבחתה      
רודישל הנכה ללוכ הגוצתה תדיחיב דדומ      

    750.00   750.00     1.00 הרקב זכרמל 'חי   
      
עגמ סופיטמ 6.5" ל"נה רקבל הגוצת תדיחי     08.02.0055
תירבע הפשב )LENAP HCUOT( תינועבצ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 טרופמכ הנקתה ללוכ הרובע ילנגרוא לבכ ללוכ 'חי   
      
םעטמ הנכות תרבח י"ע רקבל הנכות תביתכ     08.02.0070
,הרבחה לש הרקבה ץעוי וא ודיגימ ימ תרבח      
ןקתמה תלעפה ןכו חטשב ותלעפה ללוכ      
י"ע תורישי עצובי םולשתה .רתאב ותצרהו      
000,22 וניה ריחמה .הנכותה תרבחל ןלבקה      
ןלבקה תעצהב ןייוציש ריחמה .מ"עמ ללוכ אל      
י"ע תושרדנה תונכההו םימואיתה לכ תא לולכי      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה  
 52,250.00 תנכותמ רקב 20.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע 03 קפסהב עונמ לש םלשומ ילמשח רוביח     08.03.0010
,חכה ילבכ רוביח ,לבכ תוסינכ ללוכ ס"כ      
)םירוטסימרט וא ןוסקילק ,תוביטר( דוקיפה      

  1,500.00   750.00     2.00 .שרדנכ תיטסלפ תירושרש ןגמ תרנצ ללוכ 'חי   
  1,500.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     021 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,500.00 מהעברה      

      
      

    350.00   350.00     1.00 .ס"כ 5.5 דע עונמל ךא ל"נכ רוביח 'חי  08.03.0020
      
לוענמל הנכה םע תידי A61X2 ןוחטב קספמ     08.03.0025
ליפורפ לע ןקתומ ןיירושמו םוטא 56PI הילת      

    180.00   180.00     1.00 .טלפמוק רבוחמו U 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 .A61X3 ךא ל"נכ ןוחטיב קספמ 'חי  08.03.0030
      
ךתחב תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.03.0040
    5X05 רדחב טרפ יפל רבוחמו ןקתומ מ"מ  

    450.00   450.00     1.00 למשח 'חי   
      
הלש תועצמאב םימ תרנצל םלשומ רוביח     08.03.0060

  1,050.00   150.00     7.00 ר"ממ 53 דע תשוחנ טוחו הדבכ 'חי   
      
וא תיתכתמ היצקורטסנוקל ךא ל"נכ רוביח     08.03.0070
8/3" ןוולוגמ גרוב תועצמאב חפ תלעת      

    500.00   100.00     5.00 זילפ תויקסידו 'חי   
      
קספממ יונב רזוח לא םותסש לע ליבגמ קספמ     08.03.0090
םילעפומ לגלגו עורז םע 56PI יתכתמ לובג      
לע בכרומ זילפמ הלעפה לגלגב תערגמ י"ע      
תמגוד רזוח לאה םותסשה לש טלובה ריצה      

  1,500.00   750.00     2.00 י.ר.א 'חי   
      
המירז דמ שגר לש םימלשומ רוביחו הנקתה     08.03.0100
דוקיפה ילבכ ללוכ ) םירחא י"ע קפוסמ( יטנגמ      
שגרל דע למשחה חולמ םירחא י"ע םיקפוסמה      

    500.00   500.00     1.00 .ורוביחו 'חי   
      
ינוס ארטלוא שגר לש ל"נכ רוביחו הנקתה     08.03.0105
טרפ יפל )םימדוק םיפיעסב םלושמ ורובע(      

    500.00   500.00     1.00 .םיטרפ תינכותב 'חי   
      
יגולנאו ילטגיד  דמ לש ךא ל"נכ רוביחו הנקתה     08.03.0110

  1,500.00   500.00     3.00 )'וכו תוריבע,HP( 'חי   
      
תיכוכז םע יתכתמ םוריח תקספה ןצחל     08.03.0120

    800.00   400.00     2.00 יבטוק-וד E52SAX קינכמלט ,ץופינ ןושיטפו 'חי   
      
קר( י'גר יפל ךמסומ יאלמשח לש הדובע תעש     08.03.0130
חקפמהמ רושיא ולביקו שארמ ורשואש תועש      

    600.00    60.00    10.00 )בתכב ע"ש   
      
ללוכ םידיג 5 דוקיפ רזיבא לש ילמשח רוביח     08.03.0140

  1,000.00   100.00    10.00 .ינקת יטסלפ ןגמ ירושרש רוניצו לבכ תסינכ 'חי   
      
      

 10,730.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     022 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,730.00 מהעברה      

      
      
ךרואב ילניגרוא לבכ םע סגא דוקיפ ףוצמ     08.03.0150
ע"ש וא TGYLF לש HNE-01 םגד, שרדנכ      

  2,250.00   750.00     3.00 . טלפמוק רבוחמו ןקתומ רשואמ 'חי   
      
הנקתל קינוסיו תרצות ,תולעמ 021 חפנ יאלג     08.03.0170
ןקתומ CDV42 חתמל 56PI  םוטא תינוציח      

    350.00   350.00     1.00 .רבוחמו 'חי   
      
םע 76PI ,הטסורינ קוצי יגולנא ץחל רמתמ     08.03.0175
תרצות DCL ,AM02-4,M002-0  תגוצת      
    TNUOMSOR ןקתומ ע"ש וא סנמיס וא  

  3,000.00 3,000.00     1.00 רבוחמו 'חי   
 16,330.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  40.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
תשוחנ הפוצמ הדלפמ הקראה תדורטקלא     08.04.0010
תרדחומ רטמ 4 ךרואבו מ"מ 91 רטוקב      
תאלוממ תרוקיב תחוש ללוכ תרבוחמו עקרקל      

  1,500.00   750.00     2.00 תנמוסמו ץצח 'חי   
      
ןוטבמ ןוגג ללוכ למשח חול רובע ןוטבמ החמוג     08.04.0020
המדאב תנקתומ מ"ס 05/072/082 תודימב      

  6,000.00 6,000.00     1.00 תקזוחמו 'חי   
      
םינומ רליפ רובע הלופכ ךא ל"נכ החמוג     08.04.0030
תודימב למשחה תרבח לש םיכיתנו      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .מ"ס 001/002/001 'חי   
      
קדוב לש רושיאו הקידב ןקתמה לכ תרבעה     08.04.0040
קדובל םולשת ,ח"וד תאצמה ללוכ ךמסומ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םייוקילה לכ ןוקיתו  
      
רוטקלפר ,םוינימולא תקיצי הפצה רוקרז     08.04.0050
דיילה לטמ תמסוחמ השמש ,שטולמ םוינימולא      
    W051, 55PI עבורמ דויצו הרונ ללוכ  
    "21X"21 תרצות DUUR רבוחמו ןקתומ  

  2,400.00 1,200.00     2.00 )ץינייטש :ןאובי( 'חי   
      
ךתח לוגע רטמ 5.3 הבוגב הרואתה דומע     08.04.0060
ל דעוימ  ןוולוגמ הדלפמ דויצ את םע 3" דיחא      
,םירוקרז 2 ל הלופכ עורז ללוכ םירוקרז 2      
רטמ 5.1( קזוחמו ןוטבמ השינ ןפוד לע ןקתומ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 )השינה לעמ 'מ 2 ,השינה לע 'חי   
      
      

 16,900.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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הבשומ םענקי םימ תורוקמ חותיפל 'בח מ"עב םימ יגלפ
li.oc.am-p@eciffo 2053989-40 :סקפ 1323989-40 :'לט
 

04/09/2018
דף מס':     023 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,900.00 מהעברה      

      
      
הלעפה עורז ללוכ 76PI יתכתמ לובג קספמ     08.04.0070
)הצירפ לע הארתהל( רעשל וא תלדל בכרומ      

    400.00   200.00     2.00 טלפמוק רבוחמו 'חי   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N5.1X3 למשח לבכ     08.04.0090

    360.00     6.00    60.00 הלעתב חנומ וא רטמ   
      

  1,280.00     8.00   160.00 ר"ממ YX2N5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.04.0110
      

    300.00    10.00    30.00 ר"ממ  YX2N5.1x5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.04.0115
      

    200.00    20.00    10.00 ר"ממ YX2N5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.04.0120
      

    250.00    25.00    10.00 ר"ממ YX2N5.2X8 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.04.0125
      

  4,800.00   120.00    40.00 ר"ממ YX2N61+53X3 ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.04.0130
      
דרפנב גוז לכ ךכוסמ רושכמ לבכ     08.04.0140
    GWA61X2X2 יללכ ךוכיסו הטעמ ללוכ YYN  

  1,500.00    25.00    60.00 רבוחמו לחשומ תיעקרק-תת הנקתהל ןיירושמ רטמ   
      
52 דע ךתחב ףוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     08.04.0160

    200.00     8.00    25.00 ר"ממ רטמ   
      
53 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     08.04.0165

  1,500.00    30.00    50.00 ר"ממ רטמ   
      

    100.00    20.00     5.00 .ר"ממ 53X1 "ט" דדובמ הקראה ךילומ רטמ  08.04.0180
      
תנחת ינבמל תמלשומ תודוסי תקראה תכרעמ     08.04.0185
חטשמ ,בוטר רוב ,הסינכ את :ללוכ הביאשה      
סיסב ,רוטרנג סיסב למשח חול סיסב ,םיפוגמ      
,סיסבב הקראה תודורטקלא ללוכ קלד לכימ      
ץוח תאיצי ,מ"מ 4/03 לזרב ספמ רושיג תעבט      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םלשומ לוכה תונוולוגמ  
      
הריפחב חנומ מ"מ 4/03 תודימב ןוולוגמ ספ     08.04.0190

    900.00    30.00    30.00 םינוש םינבמ דוסי תקראה ןיב רוביחל רטמ   
      
מ"ס 011 קמועב הלעת לש הביצח/הריפח     08.04.0220
,םיקולב ,לוח דופר ללוכ מ"ס 06 דע בחורו      
קודהו תובכשב יוסיכ ,ןומיס טרס ,יוסיכ      

  2,250.00    75.00    30.00 טלפמוק רטמ   
      
יעקרק תת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ     08.04.0230

  1,650.00    15.00   110.00 הכישמ טוח ללוכ ןלירמ סופיטמ רטמ   
      

    250.00    25.00    10.00 מ"מ 08 רטוקב ךא ל"נכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.04.0235
 37,840.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     024 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,840.00 מהעברה      

      
      
4" חישק C.V.P סופיטמ ךא ל"נכ יטסלפ רוניצ     08.04.0237

  3,500.00    50.00    70.00 . 6 גרד רטמ   
      
הרבוק סופיטמ הלופכ ןפוד ירושרש רוניצ     08.04.0240

  1,200.00    40.00    30.00 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 001 רטוקב רטמ   
      
דע תודימב יבוע מ"מ 2 ןוולוגמ חפ תלעת     08.04.0250
,םיתמצ ,תוינפ ללוכ הסכמ םע מ"ס 6/01      

    400.00    80.00     5.00 .טלפמוק תנקתומ תולוזנוק ,תועורז רטמ   
      

    600.00   120.00     5.00 .מ"ס 6/02 תודימב ךא ל"נכ חפ תלעת רטמ  08.04.0255
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     08.04.0260
בחורב ע"ש וא Z002KM םגד KFM תרצות      
ללוכ הרקתל תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 02      
םירזיבאה לכו םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ      

    200.00    40.00     5.00 .'פמוק תמלשומ הנקתהל םישרדנה רטמ   
      
דע רטוקב םילבכ רבעמ לוורש לש ינקת םוטיא     08.04.0270
רבעמ ינפב למשחה רליפו הביאשה רוב ןיב 4"      

    240.00    80.00     3.00 .ינקת שאו זג 'חי   
      
55PI תילדנו-יטנא תיטסלפ המודא הרונמ     08.04.0280
ג"ע תבכרומ )האושמ( טוו 001 דע ןוביל      
תבכרומ ריקל קזוחמ 2" רוניצ היושע הלוזנוק      

    600.00   600.00     1.00 תרבוחמו 'חי   
      
םוינימולא תקיצימ תניירושמ רבעמ תאספוק     08.04.0290
76PI  הסכמ םע מ"ס 02/02 תודימב המוטאו      
רוביחל םיקדהמ ספ ללוכ תקזוחמו תנקתומ      

    250.00   250.00     1.00 .םיפוצמ 'חי   
      
שמש/םשג/םימ ינפמ דוקיפ רזיבא לע הנגה     08.04.0300

    300.00   100.00     3.00 טרפ יפל םח ןווליג ןוולוגמ חפ יוסיכ י"ע 'חי   
      
ןפוד לע ןקתומ 56PI  םוטא יתיישעת ןומעפ     08.04.0310

    150.00   150.00     1.00 ןוטב תשינ 'חי   
      
,מ"ס021 קמוע ,מ"ס 08 רטוקב רבעמ תחוש     08.04.0320
,הנקתה ,הריפח ללוכ ,תועבט יתשמ תבכרומ      
קלחב ץצח מ"ס 02 תאלוממ קוזיח ,יולימ      

  7,500.00 2,500.00     3.00 .הרובע ןוט 04 שיבכ הסכמ ללוכ ןותחתה 'חי   
 52,780.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.80 כ"הס  
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04/09/2018
דף מס':     025 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  ת כ ר ע מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרדנטס יפל סנמיס לש ירלולס תרושקת רקב     08.05.0010
רקבל רוביח MIS סיטרכ ללוכ ודיגמ ימ      
תירוט תרושקתל ירלולס םדומ ללוכ תנכותמה      
,קפס ודיגמ ימב םייקה תמגוד      
,הנקתה ןרות הנטנא יוביג ירבצמ,רדשמ/טלקמ      
לש זכרמהו רקבה ןיב תמלשומ הרבעה תנכות      
ילניגרוא ןוראב ןקתומו םלשומ לכה ודיגמ ימ      
ןנכתמה תשירד יפל הלעפה תנכות ללוכ      
היצרגטניא ללוכ ח"ש  000,8 לש דוסי ריחמב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 .הלעפהו 'חי   
      
השדחה הנחתה תטילקל תימושי הנכות עוציב     08.05.0020
ללוכ ודיגמ ימ לש הרקבהו דוקיפה ךרעמב      
5 תנכה ,הלעפה יכסמ ,םינותנ סיסבב בוליש      
,תוארתהה תכרעמב בוליש ,לועפת יכסמ      
ללוכ םיפרג ,םיעורא תירוטסה ,SMS  תועדוה      
תרבח תועצמאב תמלשומ הלעפהו היצרגטניא      
000,01 לש דוסי ריחמב הצעומה לש הרקבה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .ח"ש  
      
ריוא ןמז ללוכ יתנש חוטיבו שומיש ימד םולשת     08.05.0030
ריחמב הלולכה הנושארה הנשל רבעמ ירלולס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 . ל"נה  תרושקתה רקב רובע תחא הנשל 'חי   
 24,500.00 תרושקת תכרעמ 50.80 כ"הס  

      
ה ח ט ב א  ת ו מ ל צ מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
,HCSOB, YNOS  :תואבה תורבחה תחא      
    .MOBOTIX ,PELCO ,INFINOVA  
      
הנקתהל העובק ףוג תמלצמ תנקתהו הקפסא     08.06.0010
הליל/םוי היפצל תינועבצ ןרות לע וא הנבמ לע      
    ENILVT 045  טמרופ ילטגיד תותוא דוביע  
    311- DCC NCNI םצמצ לקופירו 9-3 השדע  
םוינמולא תקיצימ ןוגימ ללוכ יטמוטוא וא ינדי      
םילבכ תסינכ 66PI  המוטא רטסאילופ םיפוצמ      
חתמ ררוואמו םומיח ףוג ללוכ ןורגטניא י"ע      
ND01C OCLEP תאמגוד CDV42  הדובע      
לש D-W055 ,SOV4XMD72XE  וא      

  9,000.00 3,000.00     3.00 רשואמ ע"ש וא HCSOB 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

  9,000.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     026 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,000.00 מהעברה      

      
      
תילטיגיד )XOB( ףוג תמלצמ תנקתהו תקפסא     08.06.0045
    )PI( DH תרצות OCLEP םגד WL01EXI  
    XIRAS וא CES-21M תרצות XITOBOM  
היצולוזרב HCSOB תרצות NBN-238 וא      
/ םוי הטלקהו הייפצל לסקיפ הגמ 1.3 דע 2.1      
XUL30.0 דע הרואת תמרב ,עבצב הליל      
העונת יוהיז תלוכי ,ץוח יאנתב רווניס תעינמו      
םיצפח יוהיז ,)DMV( ואדיו חותינו בקעמו      
DS ןורכיז סיטרכ ללוכ ילטיגיד םוז , )קיטלנא(      
וא DS סיטרכ יבג לע הטלקה .BG 23  דע      
בשחמב הטלקהו רודיש ללוכ ,יק ןוא קסיד      
.H.462  הסיחד טמרופב .םימ דיגאת ישאר      
,BSU תוסינכ 2 תלעב העובק PI תבותכ      
לוק ןשייח ,םוליצ ןשייח PI/PCT תסינכ      
עמש תורשפאל OIDUA תאיצי )ןופורקימ(      
רודיש וא הלבקל םישבי םיעגמ 4 ללוכ ,רובידו      
הנקתהל ילדנוו יטנא הנבמ ללוכ ,תוארתה      
םוטא ,רטסאילופ הפוצמ יתכתמ תינוציח      
    76PI. לוהינ תנכות ללוכ המלצמה ריחמ  
OCLEP לש SVN-SD תמגוד קוחרמ הייפצו      

 18,000.00 9,000.00     2.00 XITOBOM לש CCXM וא 'חי   
      
גוז 2 ל"נכ רושכמ לבכ הנקתהו הקפסא     08.06.0055
    GWA61X2X2 גוז לכ ,םיככוסמ ,םיבבוסמ  
םאתומ YYN הטעמ םע א"מ ל FPO6 ,דרפנב      
דגנ ףסונ הטעמו תיעקרק-תת הנקתהל      
ןבליס EERGN/P REDRAM N םירבכע      

    800.00    16.00    50.00 ע"ש וא רחס רטמ   
      
ךכסומ תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.06.0065
    ROD-AGIG,7TAC  ןימזמה י"ע רשואמ,  

  1,000.00    10.00   100.00 .תיעקרק-תת הנקתהל YYN הטעמ ללוכ רטמ   
      
,תומלצמ 8 דע תידירביה הטלקה תכרעמ     08.06.0077
תסינכ ,תוילאטיגיד תוסינכ PI , 2 תומלצמ      
4 ,ברוצ DC ןנוכ BSU תוסינכ 3 ,וידוא      
הטלקהו היפצ תנכות ללוכ םישבי םינעגמ      
הסיחד טמרופ טנרטיא תסינכ קוחרמ הטילשו      
    H.462  הטלקה חפנ  TIBT2, תרצות  תמגוד  

  6,000.00 6,000.00     1.00 .ע"ש וא OCLEP, PRAHS 'חי   
      
EOP+ להונמ אל )'ץטיווס( יתיישעת גתמ     08.06.0085
    PI/PCT TENREHTE  םיטרופ 8 לעב  
    001/01XT + 2 הנזה 0001/001/01 םיטרופ  
    CDV42 וא  סמניס ,קירטקלא רדיינש תרצות  

  1,500.00 1,500.00     1.00 .רבוחמו ןקתומ ,ע"ש 'חי   
      
      

 36,300.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     027 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,300.00 מהעברה      

      
      
תומלצמ רובע MIS  סיטרכ ללוכ ירלולס םדומ     08.06.0095

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק G4/G3/SRPG תטישב רודישל החטבא  
      
רובע הנושאר הנשל רלולסה תרבחל םולשת     08.06.0100

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק בחר טנרטיא ספ  
      
הרקב זכרמב ל"נה תומלצמה תלעפהו תרדגה     08.06.0110
וא תימוקמ תושר לש הרקב זכרמ וא ידועי      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .קוחרמ היפצ תורשפא ללוכ ,םימ דיגאת  
      
ללוכ,CDV42/CAV032,AV005  חכ קפס     08.06.0115

    800.00   800.00     1.00 .תרושקת ןוראב רבוחמו ןקתומ הנגה ךיתנ 'חי   
      
רובע CDV21/CA V032, AV007 חכ קפס     08.06.0117
ללוכ ,יתכתמ זראמב תויגולנא תומלצמ 61      

  1,000.00 1,000.00     1.00 . תרושקת ןוראב רבוחמו ןקתומ הנגה ךיתנ 'חי   
      
הנקתהל ס"מט דויצ ןורא תנקתהו הקפסא     08.06.0120
ןוולוגמ חפמ יושע תרושקתו למשח תשינ ךותב      
תודימבו מ"מ 3 ןפוד יבוע ,םח ןוולגב      
תלד ללוכ ,יסקופא הפוצמ מ"ס 53/08/06      
,ורובע קתרו הילת לוענמ המוטאו האלמ חפמ      
טטסומרטו 4" ררוואמ ,הפפר רורווא יחתפ      
דויצ תאישנל חפ תטלפ ,םומיח ףוג ,ורובע      
,דויצ תאישנל תוציחמו םיפדמ ,מ"מ 2 יבועב      
תסינכ .הקראהו למשח יעקש 2 ,טוויח תולעת      
םילבכ תוסינכ ,ןותחתה וקלחב םילבכ      
ינזוא ללוכ השינ ריקל ןקתומ, GP ןורגיטנא      
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .הילת      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .'פמוק הדובעה תמלשהל  
      
תמלשומו האלמ תוירחאו תוריש תנש תולע     08.06.0150
ריחמב תולולכה תונושאר םינש 3-ל רבעמ      
ריחמה .ל"נה ןקתמה תלבק ךיראתמ הדובעה      
םירזיבא תפלחה תולקת ןוקית תואירק ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'וכו םילקלוקמו םימוגפ  
      
ךרעמ לכ לש תמלשומ הלעפהו טוויח     08.06.0170
,תוסינכ םימלשומ םירובח ללוכ תומלצמה      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק טלפמוק תמלשומ הצרה ,הלעפה  
 52,850.00 החטבא תומלצמ 60.80 כ"הס  
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04/09/2018
דף מס':     028 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
יטמוטוא רוטרנג לזיד תדיחי תקפסא     08.07.0010
AVK07,EMIRP    AVK08:קפסהב      
    YBDNATS םישורדה םיקלחה לכ ללוכ  
,סנימק תרצות לזיד עונמ םע הניקת הלעפהל      
ןקתה תושירדב דמוע סניקרפ וא וולוו      
יאקירמאה ןקתה וא ריווא םוהיזל יאפוריאה      
תודיער ימלוב למשח חול ללוכ ליבקמה      
51 -ל ימוי קלד לכימ ןעטמו םירבצמ תכרעמ      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,הדובע תועש      
תרנצ ,םיפוצמ ,יולימ זרב ,הבוג הארמ ןוגכ      
,תובאשמ ,עונמהו לכימה ןיב תמלשומ קלד      
םאתהב לכה תיטמוטוא הענתהו הרקב חול      

 60,000.00 60,000.00     1.00 .ינכטה טרפמל 'חי   
      
תמאתומ הליגר תיטסוקא הפוח לש הקפסא     08.07.0020
רטמ 7  לש קחרמב BD07 תינוציח הנקתהל      
רוטרנג לזידה תדיחיל תמאתומ טרופמכ      
ךותב הדיחיה תנקתה ללוכ AVK001 קפסהב      
לכ עוציבו ריווא תאיציו תסינכ יקיתשמ,הפוחה      
,םישורדה םיקוזיחהו תונקתההו םירוביחה      
לוקה יקיתשמ ךרעמ רוביחו הנקתה הקפסא      

 25,000.00 25,000.00     1.00 טפלמוק םלשומ לוכה הטילפה תרנצל 'חי   
      
סיסב לע הבצה ,הדיחיה לש רתאל הלבוה     08.07.0030
ימלוב ךרעמל הדיחיה לש םלשומ רוביח ,ןוטב      
םיילמשחה םירוביחה לכ עוציב ללוכ םיעוזעזה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .חטשב סלופמו רבוחמו םלשומ לכה םישורדה 'חי   
      
ןוכמ יושיר ,היגרנאה דרשמ יושירו הקידב     08.07.0040
הקידב למשחה תרבח רושיאו הקידב ,םינקתה      
לש םיטס השולש .קדוב סדנהמ לש רושיאו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .הז ךרוצל שורדה רתי לכו תונכדועמ תוינכות 'חי   
      
לזידה תדיחיל םימיאתמ הדובע ילכ טס ,גולטק     08.07.0045

  1,000.00 1,000.00     1.00 .יברזר קלד ןנסמו,יברזר ריוא ןנסמ רוטרנג 'חי   
      
חפנב ינוציח קלד לכימ לש הנקתהו הקפסא     08.07.0050
,סוסיב ,תוקראה ,הדמעה תוברל רטיל 0051      
חפנב ןוטבמ היונב הקוע ,ןוקירו יולימ יחתפ      
םאתהב רשואמו ינקת לכה +02% לכימה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 טלפמוק םלשומ ח"למ תונקתל 'חי   
      
קלד תורוניצ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.07.0100
רוטרנג לזידלו ימויה לכימל ינוציחה לכימהמ      
לא םייכרד -תלת םיזרב ,השימג תרנצ ללוכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .'פמוק םלשומ לכה םיננסמ םירזוח 'חי   
      
      
      

 97,000.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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04/09/2018
דף מס':     029 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 97,000.00 מהעברה      

      
      
)הקראה ,דוקיפ ,הנזה( למשחה ילבכ רוביח     08.07.0110
לזידה תדיחי לא ישאר למשח חולמ םיעיגמה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םלשומ לבכ ילענ ,לבכ תוסינכ ללוכ רוטרנג 'חי   
      
תכרעמ לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הקפסא     08.07.0115
,הבוג ידמ ללוכ קלד תשילג לע הארתה      
תנמ לע םלשומ לכה דוקיפ חול ,םיזרב םיפוצמ      
רוטרנגל ינוציח לכיממ קלד תונזה זרב רוגסל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 הפצה/השילג ןמזב 'חי   
      
ללוכ( רוטרנג תדיחיל יתנש לופיטו תורש     08.07.0150
רמג רחאל )םילבתמ םירזיבאו םיננסמ תפלחה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 תוירחאה תנש 'חי   
      
רוטרנג לזיד תדיחיל רטניופ / ןארותיא תכרעמ     08.07.0160
חפנ יאלג ,תמלשומ רותא תכרעמ ללוכ ל"נה      
ללוכ תנקתומ תמלשומ ןרק יאלג ,העונת יאלג      

  5,000.00 5,000.00     1.00 טלפמוק תוירחאו תוריש תנש 'חי   
105,500.00 רוטרנג לזיד 70.80 כ"הס  
414,200.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

414,200.00 טפושה ןיע למשח כ"הס
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04/09/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     030 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טפושה ןיע ש"ת 10 הנבמ     
    
םיכפשל הביאש ןוכמ 10 קרפ      
    

                             246,390.00 רודיגו רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                             109,483.00 ןוטב תודובע - הביאש ןוכמ תיינב 20.10 קרפ תת    
םוטיאו            
    

                              12,100.00 תומלוסו תותשר 30.10 קרפ תת    
    

                             154,200.00 םירזיבאו תרנצ 40.10 קרפ תת    
    

                              90,500.00 ינכמורטקלא דויצ 50.10 קרפ תת    
    

                             233,300.00 בויב תכרעמ 60.10 קרפ תת    
    

                              57,800.00 הככס - שרח תורגסמ 70.10 קרפ תת    
    

                             445,000.00 ש"טמה תוכירבל הנכה תודובע 80.10 קרפ תת    
    

              1,348,773.00 םיכפשל הביאש ןוכמ 10 כ"הס                
    
למשח ןתיב 20 קרפ      
    

                               6,595.00 הביצח/הריפח - רפע תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                             156,436.00 ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                              16,380.00 םיקולבב היינב 30.20 קרפ תת    
    

                              15,344.00 תוגג םוטיא 40.20 קרפ תת    
    

                              14,576.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 50.20 קרפ תת    
    

                              13,880.00 חיט תודובע 60.20 קרפ תת    
    

                               7,668.00 ףוציר תודובע 70.20 קרפ תת    
    

                              10,830.00 עבצ תודובע 80.20 קרפ תת    
    

                               1,500.00 םוינימולא תודובע 90.20 קרפ תת    
    

                               8,200.00 תונוש 01.20 קרפ תת    
    

                251,409.00 למשח ןתיב 20 כ"הס                
 1,600,182.00 טפושה ןיע ש"ת 10 כ"הס                            
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04/09/2018
דף מס':     031 טפושה ןיע תנחת :למרכ אובמל םיכפש קוליס

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טפושה ןיע למשח 20 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת                                           
    

                             109,990.00 למשח תוחול 10.80 קרפ תת    
    

                              52,250.00 תנכותמ רקב 20.80 קרפ תת    
    

                              16,330.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                              52,780.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                              24,500.00 תרושקת תכרעמ 50.80 קרפ תת    
    

                              52,850.00 החטבא תומלצמ 60.80 קרפ תת    
    

                             105,500.00 רוטרנג לזיד 70.80 קרפ תת    
    

                414,200.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
   414,200.00 טפושה ןיע למשח 20 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 2,014,382.00  יללכ כ"הס  

    342,444.94 מ"עמ %71  
  2,356,826.94 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   הקבלן ספח ציוד למילוי ע"י
  עין השופטתחת שאיבה לשפכי 

   
  פרוט הציוד להתקה

  טבולה לביובמשאבות 
  מק"ש  .......................... ................................ ................................   ספיקה בק' עבודה:

  מ'  .... ................................ ................................ ................................   לחץ בק' עבודה:
    ................ ................................ ................................ ................................   שם היצרן:

    ............ ................................ ................................ ................................   דגם משאבה:
    ............... ................................ ................................ ................................   שם הספק:

  מ"מ  ............ ................................ ................................   :גודל המעבר לחלקיקים קשים
  מ"מ  ............. ................................ ................................   :גודל המעבר לחלקיקים רכים

  כ"ס  ........................................ ................................ ................................   הספק מוע:
  סבל"ד  ................. ................................ ................................   :המשאבהמהירות סיבוב 
  סבל"ד  ........................ ................................ ................................   :מועמהירות סיבוב 

  סבל"ד  ................. ................................ ................................   :חיבור בין מוע למשאבה
  יש לצרף עקומת פעולה ורשימת התקות בארץ.  
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___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

  מגידו מי        

  

  - 'ז ספח
צרת סיקה מפרטי שאיבה ו ןמכרז להקמת מכו

  בעין השופטלשפכים 
  

  מכרזרשימת תכיות ל
  1998-13-3  2גליון מס.  –תכית פרטים  –עין השופטת"ש העברת שפכים מ  שוים

  1998-14  פרטי צרת, מסגרות ותשתיות –מכון שאיבה לשפכים בעין השופט   1:25

  1998-15  תכית פיתוח השטח –מכון שאיבה לשפכים בעין השופט   1:100

  100- ק- 11151  תכית קוסטרוקטיבית –עין השופט  –מבה שאיבה לשפכים   1:25

  7000  מרותכת, שער ופשפשגדר   1:25

  1551-15-2  רטי צרת מסגרות ותשתיותפ ללא

 1551-15-3   תכית פרטים 1:10

  1551-15-4   הארקת יסודותתכית  1:50

  1551-15-5   תכית מתקן חשמל ללא

  1551-15-6-1  סכמה כללית – בקר מתוכת ללא

  1551-15-6-2   סכמה כללית – בקר מתוכת  ללא

  1551-15-6-3   סכמה כללית – מתוכתבקר   ללא

  1551-15-6-4   סכמה כללית – בקר מתוכת  ללא

  1551-15-7-1   פרטי פיקוד  ללא

  1551-15-7-2   פרטי פיקוד  ללא

  1551-15-7-3   פרטי פיקוד  ללא

  1551-15-8  לוח חשמל ראשי  ללא
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___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

תדריך בטיחות לקבלן ורשימת חוקים ותקות בושאי  –ספח ח' 
להסכם (ספח הסכם  3בוטל. יש להתייחס לספח  –בטיחות וגהות 

  בטיחות לחוזה).

 
  לקבלן תדריך בטיחות  .א

  פרטים  .1
  

חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו מזמין העבודה מי מגידו 
  04-9598412טל':   בע"מ

  
  בעין השופט , כולל מפרטי צרתת שאיבההקמת תח -מי מגידו -מהות העבודה

    הסכם מס'

  
  מקום העבודה  כמתואר בתוכית. 

  שם הקבלן וכתובתו______________ טל':________ מס' עובדים:______
  

  שם מהל העבודה מטעם הקבלן וכתובתו____________ טל':___________
  

  המתוכן__________ תאריך תחילת העבודה_____________משך העבודה 
  

  תאריך סיום העבודה_______________              
  
  
  

ביום__________ התקיים תדריך בטיחות ובו השתתפו מצד הקבלן ה"ה: 
__________  

  
מצד מי מגידו  ה"ה :     

_____________________________________________  
  

  במשבצות המתאימות X- ך לסמן בהערה: על המדרי

  כללי  . 2

תדריך זה מהווה חלק בלתי פרד מן ההסכם עם הקבלן ואי קיומו  2.1
  יהווה הפרה של ההסכם, בוסף לכל משמעות אחרת שיש להפרתו.

האמור בתדריך זה לא בא לגרוע ו/או להפחית בכל דרך שהיא מכל  2.2
להטיל ו/או להוסיף חובותיו של הקבלן על פי כל דין.  כן אין הוא בא 

  חובות כלשהן על מי מגידו.

הממוה על הבטיחות רשאי להורות על הפסקת עבודה המתבצעת  2.3
  ביגוד להוראות הבטיחות להלן: 
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___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

על הקבלן לבצע את עבודתו בהתאם להוראות פקודת בטיחות בעבודה  2.4
התקות והצווים שהותקו מכוחה,  1970 –(וסח חדש), תש"ל 
בטיחות על פי כל חוק או דין וכל הוראות על פי ובהתאם לכל הוראות 

ההסכם. כן עליו לקיים את כל הוראות והלי בטיחות שידרשו ע"י 
הממוה ו/או המפקח מטעם המחלקה הממוה על עבודות הקבלן.  
מבלי לפגוע בכלליות האמור על הקבלן לקוט באמצעי הבטיחות 

 בריאות העובדים:   המפורטים להלן על מת למוע תאוות ולשמור על 

  קיום דיי בטיחות  . 3
הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו, לגבי הסיכוים במקום העבודה   3.1  

המיועד לרבות: קבלי משה, ספקים, ציגים ועובדיהם (להלן בתדריך 
זה: "עובדים מטעמו") ולפעול בהתאם לתקות ארגון הפיקוח על 

. כמו כן 1999 –תש"ט העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ה
הקבלן מתחייב לא להכיס עובדים חדשים למקום ביצוע העבודות וכן 

לא להעביר עובד ממקום עבודה אחד למשהו או מסוג עבודה אחד 
למשהו בטרם אושר ע"י המזמין ובטרם קיבל אותו עובד תדריך מאת 

  הקבלן.
מתאים לסוג הקבלן מתחייב לספק לעובדים מטעמו ציוד מגן אישי ה  3.2  

  העבודה המתבצעת בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה.
הקבלן מתחייב לספק ציוד וכלי עבודה תקיים ותקיים ולוודא כי   3.3  

השימוש, ההפעלה ותחזוקת הציוד יהיו בהתאם לדרש בפקודת 
  הבטיחות בעבודה ולתקות שהותקו מכוחה.

הקבלן מתחייב להל פקס כללי (פקס מפעל) ולמלאו בהתאם לקבוע   3.4  
  בפקודת הבטיחות בעבודה.

הקבלן מתחייב לפי תחילת העבודה ובמהלך ביצוע שימצאו ברשותו   3.5  
תסקירי בדיקה בי תוקף מבודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות 

ן מחויב בעבודה, למכוות הרמה, אביזרי הרמה, קולטי אויר וכל מתק
בבדיקה תקופתית על פי חוק, ולהציגם בפי המזמין. הקבלן מתחייב 

לציין את פרטי הבדיקות התקופתיות "בפקס המפעל" שיחזיק 
  ברשותו. 

 3.6   הקבלן מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש
צורך ברישיון או בהיתר או בתעודת הסמכה יעסוק מטעמו רק איש 

עי מוסה ומיומן בעל רישיון (מפעילי מכוות יידות, טרקטורים מקצו
וכיו"ב), היתר או תעודת הסמכה תקפים (מפעילי מכוות הרמה, כגון: 

  עגורים, מכוות הרמה לפריקה עצמית וכיו"ב, אתתים וכיו"ב). 
 3.7   הקבלן מתחייב להתקין, להשתמש ולפרק פיגומים, וכן לערוך בדיקות

  .1139לפיגומים, בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה ות"י 
הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו ציוד לעזרה ראשוה, ועל עובדיו או   3.8 

אחד מהם לפחות לדעת להגיש עזרה ראשוה בהתאם לתקות 
 -הבטיחות בעבודה (עזרה ראשוה במקומות העבודה), התשמ"ח 

. מומלץ שהקבלן יעמיד לרשותו רכב לפיוי פגעים או חולים 1988
  ממקום ביצוע העבודה.

תחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד הקבלן מ  3.9 
או כל אדם אחר המצא בשירותו כתוצאה מתאוה או זק כלשהם 

שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודות והקבלן מתחייב לבטח את עצמו על 
חשבוו כגד חבות כלשהי לתשלום פיצוי או זק החלה עליו כאמור 

  לעיל.
צות ולשפות את המזמין וגם/או מי מעובדיו וגם/או הקבלן מתחייב לפ  3.10 

כל אדם וגוף שיזקו, יתבעו או יפגעו בעטיו של הקבלן ועובדיו במהלך 
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  ביצוע העבודה.

  מהל עבודה  .4

 4.1    ויהל עבודה מטעמו ולוודא הודעה על המות מהקבלן מתחייב למ
למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודות 

  .1988 –ביה) תשמ"ח 
הקבלן מתחייב לוודא כי טרם תחילת העבודה מהל העבודה מטעמו   4.2  

  יבקר במקום העבודה וידאג לסילוק מפגעי בטיחות.
תחייב כי מהל העבודה מטעמו יהיה וכח במקום העבודה הקבלן מ  4.3  

במהלך ביצוע העבודה ע"י העובדים מטעמו, וישגיח על ביצוע העבודה 
  השגחה מלאה ומתמדת.

  תאוות עבודה  .5
הקבלן מתחייב לדווח בכתב למזמין העבודה ולממוה על הבטיחות על   5.1  

כל תאות עבודה או אירוע מסוכן בתחום עבודתו בחברת מי מגידו. 
במקרה חירום כגון: שריפה או מקרה מסוכן, מחובתו להודיע מייד 

לגורמים המטפלים כגון: מד"א, שירותי כבאות, משטרת ישראל. על 
  ודה כל תאוה שארעה. הקבלן לרשום ביומן העב

הקבלן מתחייב להודיע למשרד העבודה על כל תאוה שעשתה את   5.2 
ימים או שגרמה למותו של עובד  3העובד טול יכולת עבודה מעל 

  .1945 -כדרש בפקודת התאוות ומחלות משלוח יד (הודעה) 

  תאום ביצוע העבודה  .6

המזמין ועם שאר הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודה עם   6.1 
  הגורמים המבצעים עבודות בקרבת עבודתו.

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודה חדשה אך ורק לאחר תאום עם   6.2 
  מזמין העבודה והממוה על הבטיחות.

הקבלן לא יבצע עבודה בשעות וספות או בשעות חריגות מבלי לתאם   6.3 
  עם המזמין העבודה.

  יקיון ודרכי גישה  .7

הקבלן מתחייב לשמור על סדר ויקיון במהלך ביצוע העבודה, לסלק   7.1 
מפגעי בטיחות וציוד לקוי, כגון: רתכות, טרקטורים, כלי רכב וכו' וכן 

לסלק פסולת העלולה לשמש מכשול ולפגוע בעובדים או לגרום 
  לשריפות, ולפות שאריות ועודפי חומר. אין לחסום דרכי גישה ומעבר.

 7.2  סו באישור המזמין לאתר העבודה לא  הקבלןמתחייב כי כלי רכב שיוכ
יוצבו ליד עגורים או כלים אחרים. כמו כן אין לחסום בכלי רכב דרכי 

  גישה או את הגישה למעליות, למתקים וכיו"ב.

  הוראות כלליות  .8

הקבלן מתחייב בעבודות עתירי סיכון הצפויות, כגון: ביה וביה   8.1 
ות תחזוקה שותפת ו/או שיפוצים, עבודה בחומ"ס הדסית, עבוד

וכיו"ב, או בהתאם להחלטת המזמין או ממוה על הבטיחות שכל עובד 
מטעמו יהא כשיר לעבודה מבחיה רפואית לאחר שעבר את כל 

  דין.הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל 
מטעמו הקבלן מתחייב להציג בפי המזמין אישורים כי קבלי משה   8.2 

  הודרכו באשר הסיכוים במקום העבודה .
הקבלן מתחייב להגיש לחברה תכית בטיחות (ראה ספח ב') ותכית   8.3  
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עבודה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לתכית הבטיחות 
 2ותכית העבודה ובהתאם לשאר הוראות הבטיחות, כאמור בסעיף 

  לעיל.
למיעת תאוות בכל עבודה שהיו  הקבלן מתחייב לקוט אמצעים  8.4 

  מבצע.

  הוראות לביצוע העבודה  .9

 9.1   אין להשאיר פתחים, בורות, חפירות ותעלות ללא כיסוי, גידור
  ושילוט.

  9.2   השימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים יעשה דרך מגן לזרם דלף
ובהתאם לתקות הבטיחות בעבודה.  (ממסר פחת) גד התחשמלות

כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי יעשה ע"י חשמלאי מוסמך. תיקון 
הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו תקיים 

   ותקותיו. 1954חוק החשמל התשי"ד  ותקיים בהתאם לדרישות
 9.3   מצאוע הו כל ציוד, מתקן או מהקבלן מתחייב לגדר לבטח על חשבו

להוראות כל דין, בהתאם לוהלי במקום ביצוע העבודות בהתאם 
  והוראות החברה ובהתאם להוראות ממוה על הבטיחות.

  9.4   סטלציה הקבלן מתחייב לשמור על רציפות הארקה ע"יבעבודות אי
  גישור.

  9.5  י תבוצע בהתאם  לדרישותחוק  עבודה בקרבת מוליכים חיים או מתק
  החשמל 
  ותקותיו ובהתאם להחיות ציג מטעם חברת החשמל. 1954 התשי"ד

  9.6   ות הבטיחות בעבודה, הוראותעבודות בגובה יבוצעו בהתאם לתק
הבטיחות בגובה בחברת מי מגידו, תוך קיטת אמצעים, כגון: וידוא 

תקיות פיגומים, סולמות ומעקות, על מת למוע פילת אשים 
  וחפצים מהגובה.

  9.7  ות הבטיחות בעבודה עבודות על גגות שבירים תבוצע בהתאם לתק
. במהלך העבודה 1986 –(עבודות על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו 

  חובה להשתמש בלוחות דריכה.
  9.8   ות הבטיחות בעבודהים תבוצע בהתאם לתקעבודה בחומרים מסוכ

ובהתאם להוראות חברת מי מגידו וממוה על הבטיחות. לפי תחילת 
עבודה בחומרים מסוכים, הקבלן יציג היתר עבודה ממפקח עבודה 

אזורי,הסמכות להובלה וכיו"ב ואת פקסי הבריאות של העובדים. חל 
ל הקבלן לוודא לאחסן כל חומר מסוכן איסור על שימוש באסבסט. ע

בבור או במבה בטוחים במקום ביצוע העבודות וכן לכסותם ולגדרם 
  באופן שתימע הגישה אליהם ממי שאיו עוסק בהם.

  9.9   ,אומטיתים ו/או בציוד המופעלים הידראולית או פבעבודה במתק
ודה כגון: משאבות, מדחסים וכיו"ב, הקבלן מתחייב לוודא שהעב

  תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ובהתאם להוראות היצרן.
  9.10   ,בעבודה ב"מקומות מוקפים", כהגדרתם בפקודת הבטיחות בעבודה

הקבלן מתחייב כי העבודה תתבצע בהתאם להוראות הפקודה ולאחר 
שתקבל היתר עבודה בכתב מהמזמין בתיאום עם הממוה על 

  הבטיחות.
 9.11   ת דליקה. בעבודות איןה סכלהשתמש באש גלויה במקומות בהם יש

השחזה, ריתוך וכיו"ב, אשר בתהליך העבודה וצרים גצים, על הקבלן 
להשתמש ביריעות ברזט חסין אש להגה מפי סכת דליקה 

  ולהצטייד בציוד לכיבוי אש.
 9.12  בעבודות בידוד או במהלך ביצוע עבודה בחומר המתפזר בקלות על 

הקבלן לפרוס יריעות יילון או יריעות אחרות ע"מ למוע פיזור 
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  חלקיקי חומר.
 9.13   ות הבטיחות בעבודההקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתק

  .1988 –(עבודות ביה), תשמ"ח 

  במשבצות המתאימות X-הערה: על המדריך לסמן ב
  
  

מוסמך (מורשה)/יועץ בטיחות מסירת מידע בכתב לקבלן על ידי מוסד הדרכה/גורם 
  חיצוי/אחר ______: _______________________________

  הערות:
    

  

  

  
  אישור קבלת תדריך הבטיחות:

הריי מאשר כי ביום _______________המזמין הבעיר לי תדריך לגבי מקום ביצוע 
חייב לעבוד העבודה לרבות על סיכוים הכרוכים במקום העבודה והבתי את הסבריו ואי מת
  באופן שיביא בחשבון את הסיכוים וכל הוראות הבטיחות האמורות בתדריך זה.

  
שם מקבל תדריך הבטיחות ________________________________ חתימה 

_______________  
  

שם ציג המזמין/ המפקח על העבודה ____________________________ חתימה 
_______________  

  
  העתק:

  מר__________    מר__________
  משתתפים: 

  
    

187

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  

   

___________  
  חתימות המציע

  מי מגידו
  14/2018מכרז פומבי 

___________  
  חותמת המציע

      
  

  

  רשימת חוקים  .ב

 
על הקבלן למלא, בין היתר, אחר הוראות החוקים המפורטים להלן והמאוזכרים בתדריך הבטיחות, לרבות 

ואין בה כדי להגדיר, באופן בלעדי, את  רשימה זו איה מלאההתקות והצווים שהותקו מכוחם. יודגש כי 

החוק. על הקבלן לקיים את כל החוקים, התקות והצווים החלים על עבודתו, כפי שיעודכו חובות הקבלן על פי 

  מעת לעת.

 .1970פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש) תש"ל  .1

 .1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  .2

 .1999 –תקות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התש"ט  .3

 .1997 –חות בעבודה (ציוד מגן אישי), תש"ז תקות הבטי .4

 .1993 –תקות הבטיחות בעבודה (עגוראים, מפעילי מכוות הרמה אחרות ואתתים), תש"ג  .5

 .1998 –תקות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשוה במקומות עבודה), תשמ"ח  .6

 .1945פקודת התאוות ומחלות משלוח היד (הודעה),  .7

 .1990 –תקות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן  .8

 .1986 –תקות הבטיחות בעבודה (עבודות על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו  .9

 .1988 –תקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה), תשמ"ח  .10

 .1959 –צו הבטיחות בעבודה (פקס כללי), תש"ך  .11

  

  רשימת הוראות הבטיחות והלי מי מגידו  .ג

 
"י מזמין העבודה בהתאם לחומר (הוראות הבטיחות, והלי החברה) המסר לקבלן ע"י מזמין הערה: ממלא ע

  העבודה במהלך ביצוע תדריך בטיחות לקבלן לפי הצורך ושקול דעתו.

  

  להלן רשימת קבצי הוראות בטיחות והלי מי מגידו על הקבלן למלא לפי תדריך זה:

  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________  
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  תכית בטיחות  .ד
  
  

  1984 –סימוכין: תקות ארגון הפיקוח על העבודה (תכית בטיחות), התשמ"ד 

יבוצע באחריות הקבלן. התכית תהווה לתקות שבסימוכין הכת תכית בטיחות  1בהתאם לסעיף  .1

את הבסיס לפעילות ע"י האחרים מטעם הקבלן בושאי בטיחות וגהות במקום העבודה לקיטת 

  האמצעים הדרשים ליישומה.

) של תקות שבסימוכין על הקבלן לערך ולהכין את תכית הבטיחות באמצעות 1( 3בהתאם לסעיף  .2

 אחד מהגורמים אלה: 

 הות.המוסד לבטיחות וג  .א

 ממוה על הבטיחות מטעמו.  .ב

 ועדת הבטיחות מטעמו.  .ג

אדם אחר מטעמו העוסק בעייי בטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה (אישור   .ד

כשרות תוקף) לכך מטעם המוסד לבטיחות ולגהות או מטעם גוף אחר, 

  שאישר לכך מפקח העבודה הראשי.

הבטיחות על הקבלן שחלה עליו חובה הכת תכית בטיחות, לכלול בתכית  .3

  אלה: םהוראות בעייי

 מבוא וסקירה כללית.  .א

 סקר סיכוים ולוח זמים.  .ב

 סקר מפגעי בטיחות ולוח זמים.  .ג

 והל לאיתור מפגעי בטיחות.  .ד

 והל לסילוק מפגעי בטיחות.  .ה

 מבה הארגוי של מערך הבטיחות וגהות לעובדי הקבלן.  .ו

 לוח זמים למערך הבטיחות.  .ז

 התכית. תכית הדרכה ולוח זמים לביצוע  .ח

 רשימת ציוד החייב בבדיקה ומועדי הבדיקה.  .ט

 רשימת ציוד לבדיקה ביוזמת הקבלן.  .י

 רשימת הגורמים המזיקים ומועדי בדיקתם.  .יא

 רשימת חומרים המחייבים בדיקה סביבתית תעסוקתית.  .יב

 רשימת עובדים החייבים בבדיקות רפואיות.  .יג

והל בטיחות וגהות תעסוקתית (רגיל וחירום, כולל והל   .יד

 י פגעים של תאוות עבודה).פיו
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ספח בטיחות להסכם התקשרות עם הקבלן  
  

        בין: בין: בין: בין: 
  

    _________________      כתובת החברה:     _________________שם בעל החברה:  
        מס' טל':                     מס' ח.פ.:
    _________  

      מס' פקס:                  מס' עוסק מורשה:
  _________  

      מס' ייד:                     
  __________  

  ה  בתאריך :....................................אשר קיבל לבצע עבוד
  

  :לבין
  
  "מי מגידו"

  
  ה חתם הסכם או הזמה לביצוע עבוד" מי מגידו"ובין הקבלן לבין   הואיל 

  
  אלו; עבודותביים להבטיח ולהסדיר קיום אות של ושא הבטיחות ימעו  " מי מגידו"ווהקבלן   והואיל 

  
  

  לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  

  תאים מוקדמים
  

, התקות והצווים שתו על 1970 - הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש) תש"ל  .1

פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדיה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 

אי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ת

  (להלן ביחד: "הוראות הבטיחות").  מי מגידותאגיד ברשיוות עבודתו ובהיתרי העבודה והלי הבטיחות של 

  הקבלן מצהיר כי הוא מבין את הוראות הבטיחות וכי יש ביכולתו לקיימן בביצוע עבודתו.

הבטיחות, יקיימו אותן בצורה מדויקת הקבלן מתחייב שהוא, צוות עובדיו וכל מי מטעמו, ימלאו אחר הוראות 

  ולא יחרגו מהן.

  

הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכיו, קבלי משה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את הוראות  .2

  הבטיחות, ישמעו להן ויהגו על פיהן.

ן העבודה את תקציר הקבלן ידריך את עובדיו בכתב ובע"פ בדבר סיכוי הבטיחות באתר וישמור בצמוד ליומ

  החיות הבטיחות ופקס ההדרכה.

  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים  שבו/בהם  .3

תבוצע העבודה, אם ישן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הושא לפי שהגיש את הצעתו. וכן כי 

 .יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו

כחוק ,וידווח בטופס מתאים על תחילת עבודתו הקבלן ימה מהל עבודה כאשר התקות דורשות זאת   א. 
  אשר ימצא באתר העבודה ובהעדרו ימלא את מקומו. ועל מיוי מהל העבודה, 

הקבלן יודיע על מיוי מהל עבודה, למפקח העבודה .בהעדר שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. 
  ו כל חובותיו ע"פ ספח זה אוטומטית על מהל העבודה.הקבלן יחול

וכלפי צד ג' על מילוי   מי מגידותאגיד הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית על עובדי הקבלן, כלפי   ב. 
  הוראות הבטיחות.

  
. במידה ויעשה זאת יעשה זאת עפ"י חוק עבודת וער 18הקבלן לא יעסיק באתר עובדים מתחת לגיל   ג. 

1953  
  

 במידת הצורך  הקבלן ימה יועץ בטיחות מטעמו לביצוע העבודה.  ד. 
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  ציוד וכלים
  

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכוות, הכלים (ובכלל זה מופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב)   .4

  שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות.

  יציג תעודות בודק מוסמך לכלים ומתקים הדרשים לכך עפ"י החוק והתקות.הקבלן 

  

יסעו על כלים מתיעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתאי שיהיו יהקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא  .5

  למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכוות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומים בהפעלתם,   א. 

  הבטיחות.ו/או תעודות בודק מוסמך ע"פ הוראות בעלי רשיוות תקפים כדרש 

,   מי מגידותאגיד לב. הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ישתמש בציוד, במכוות או בכלים השייכים 
  .אלא בהרשאת המפקח על העבודה 

  

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה  .6

  .ויפקח על השימוש בהם ובמיוחד בכל הקשור בציוד בעבודה בגובה  שהם מבצעים

  

של ציוד כזה במצב תקין כל זמן הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשוה וכן ידאג לקיומו  .7

  שמתבצעת שם עבודה.

כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תאים אותים המאפשרים להגיש שרות דרוש של עזרה ראשוה במקרה של  - כמו 

  תאוה.

  
  מהלך העבודה

  

ד צוכדי למוע פגיעה בו. הקבלן יפצה את  צד ג הקבלן יהיה אחראי ויעשה כל הדרוש לשם הגה על הרכוש של  .8

  כתוצאה מפעולותיו או מחדליו של הקבלן.צד ג  בגין כל זק שייגרם לרכוש של  ג 

  

  הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמו בשלטים ברורים ומתאימים, והכל בהתאם להוראות הבטיחות. .9

  

 הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא  יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון .10

יצטייד הקבלן  ריתוך או חיתוך בחום, אלא לאחר בדיקה וקיטת כל אמצעי הזהירות למיעת התפשטות אש.

לפי התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התאים המפורטים 

  בהוראות הבטיחות.

  

  

ציוד חשמלי כלשהו, אלא לקודות חיבור  הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל .11

, וכן שלא ישתמשו בציוד שאיו תקין או ציוד האסור או    מי מגידותאגיד שאושרו על ידי ציג מוסמך של 

  הוראות הבטיחות.י  חוק החשמל ושאיו בתקן הדרש עפ"

  

קיון באתר העבודה, יסלקו הקבלן מתחייב בזאת, כי צוות עובדיו או כל  מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והי .12

את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 

  והתקות הקיימות בדון, 
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הקבלן מתחייב בזאת, כי הוא, עובדיו או מי מטעמו לא יעשו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות הבטיחות  .13

  ן.או עפ"י הוראות חוק כלשה

  

תאגיד הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מציג מוסמך של  .14

  .בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולקודת הציוד לכיבוי אש.   מי מגידו

  

עפ"י החוק ועל פי  במקרה של תאות עבודה יקוט הקבלן או ציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, .15

 הסיבות, ובכלל זה:

  
  יגיש עזרה ראשוה לפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך.  א. 

  
, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור המזמין יודיע ללא דיחוי לציג מוסמך של   ב. 

  בהוראות הבטיחות.
  

במקרה של תאוה קטלית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מיידית למשטרה, ישאיר את המכוות   ג.  
  והכלים במקומם עד בוא המשטרה ויהג עפ"י הוראותיה והחיותיה.

  
  
  מיעת תאוות    
  

וע הסתייגויות בושא בטיחות ולתבוהערות  , יהיה רשאי להוסיף .או כל ציג אחר שהוסמך  המזמין  ציג של  .16

  שיפורים של אמצעי הבטיחות וקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן.

  במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

  

יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכע שתאי הבטיחות, או כי הציוד, המכוות, המזמין  ציג  .17

ן תקיה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם איים, או כי יש

    מי מגידותאגיד או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו על פי שיטות המסכות חיי אדם או שלמות רכוש 

  או של צד שלישי כלשהו.

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה וספת. הפסקת עבודה כאמור לא 

בגין כל זק שיגרם לה     מי מגידותאגיד כה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את תז

  כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה.

  

, יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי המזמין של  וציג .18

  .הוראות ספח זה, או ההסדר המקובל  הוראות הבטיחות או לפי

לפי תחילת ביצוע הפעולות הרשומות להלן, חייב הקבלן או מהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם ציג  .19

  .:   מי מגידותאגיד 

  .   מי מגידותאגיד ם שוים המצאים באיזור הבייה השייכים לא.  כיסה למתקי

  או כל שימוש באש גלויה ב.  הדלקת אש 

  .פרוק צרת,.   סגירת קווי מים ג

  .  עבודות הריסה;ד

 

הקבלן מתחייב לשאת בכל זק שיגרם כתוצאה מחריגה או אי קיום הוראות הבטיחות, ובכלל זה לפצות את  .20

 או כל צד ג' אחר בגין הזקים הישירים והעקיפים שיגרמו להם.    מי מגידותאגיד 

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הקבלן יהא אחראי לקיים ולשמור על הוראות פקודת הבטיחות  .21
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וחוקי הבטיחות והתקות שהותקו וכן לקיים ולשמור על כל הוראה של כל דין בעת ביצוע  1970בעבודה תש"ל 
 עבודתו.

  

הקבלן מצהיר בזאת, כי היו עוסק מורשה, רשום בספר הקבלים ומשלם ביטוח לאומי כחוק, וכי הבין את  .22

 ואת הוראות הבטיחות לעיין ביצוע עבודתו.    מי מגידותאגיד פרטי ההזמה מטעם 

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום

  
  

........................................  ..................................  
  חתימה וחותמת הקבלן  מי מגידותאגיד חתימה וחותמת 

  
  

  ......תאריך .....................  .טו
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	3. מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
	3.1. אישור רו"ח / עו"ד  בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו.
	3.2. כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לרבות אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. יש להוריד את האישור מאתר האינטרנט של רשות המיסים ולצרפו ביחד עם מסמכי המכר...
	3.3. אישור תקף על היותו, קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969) בענף משאבות וטורבינות (סימול 500) בסיווג המתאים לגובה הצעתו.
	3.4.  מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו של המציע בעבודות מסוג זה בהתאם בהיקף המתאים לסיווגו ולתנאי הסף המופיע בסעיף 2.3 וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר, והכל בהתאם לנספח ד', וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.
	3.5. בוטל.
	3.6. בוטל.
	3.7. ערבות בנקאית אוטונומית כנדרש במסמכי המכרז.
	3.8. הוכחה  המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז (יש לצרף צילום קבלה של התשלום על מסמכי המכרז).
	3.9. כל מסמכי המכרז על נספחיו, לרבות מסמכי הבהרות שיפורסמו באתר האינטרנט, אם וככל שיפורסמו, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד, יש לבדוק באתר www.alma-consulting.co.il אם קיימים שינויים והבהרות במכרז לפני הגשתו.
	3.10. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד.
	4. ערבות
	4.1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, לטובת "מי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ" על סך 30,000 ₪ שתוקפה עד ליום 10/01/2019 להלן: "הערבות"). מציע שלא יצרף להצעתו ערבות הצעתו תיפסל על הסף. ...
	4.2. מבלי לפגוע באמור מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי התקיימו שני תנאים מצטברים אלו: (א) החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב.   ו-(ב)  אין בחריגה משום יתרון כלכ...
	4.3. החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה :
	4.3.1. נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
	4.3.2. מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
	4.3.3. חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
	4.3.4. אחרי שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.
	4.3.5. – בוטל.
	4.4. אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל, תשחרר החברה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה על דחייתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה. אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 7 ימים מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי...
	4.5. מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך 7 ימים מיום שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מ...
	5. הצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע
	5.1. ההצעה
	5.1.1. במסמך ב' של המכרז נמצא כתב הכמויות הכולל פירוט של העבודות נשוא מכרז זה ומחיריהם.
	5.1.2. על המציע למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ו' את אחוז ההנחה המוצע על ידו לביצוע העבודות נשוא המכרז, וזאת בהתאם לכתב הכמויות והמחירים המצורפים למכרז.
	5.1.3. מובהר כי אחוז ההנחה שיוצע על ידי המציע יהא אחוז אחיד שיחול לגבי כל אחד מן הרכיבים המופיעים בכתב הכמויות, ואין אפשרות להציע אחוזי הנחה שונים לעבודות השונות שבכתב הכמויות. אחוז הנחה זה יחייב את המציע בין אם היקף העבודה יקטן, ובין אם היקף זה יגדל.
	5.1.4. הצעת המציע תכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, כולל הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, פירוק וכל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.
	5.1.5. עוד מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז הנחה שלילי, דהיינו תוספת של מחיר, וכל סימון/סימן יפורש כהנחה בלבד.
	5.2. אמות המידה
	5.2.1. מבין ההצעות הכשירות, תיבחר ההצעה הזולה ביותר, קרי: ההצעה שבה המחיר המוצע יהא הנמוך ביותר, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה שלא לקבל הצעה בלתי סבירה.
	5.2.2. ההצעות תדורגנה לפי גובה המחיר המוצע, כך שההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל את הציון הגבוה ביותר (100%) וכל יתר ההצעות ידורגו בסדר יורד לפי שיעור ההנחה מגובה המחיר המוצע.
	5.2.3. על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים שכותרתו "עידוד נשים בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר, שהינן ההצעות בעלות הסכום הכולל הנמוך ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשת...
	5.2.4. אם מספר מציעים יציעו אחוז הנחה זהה, החברה תהא רשאית לערוך הליך תחרותי נוסף בו יוכלו מציעים אלה להגיש הצעה זולה יותר מהצעתם המקורית בכתב, והיא תחזור על הליך זה, עד קבלת הצעה אחת שתהיה הזולה ביותר.
	6. אופן רכישת מסמכי המכרז
	6.1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:www.alma-consulting.co.il  ובמשרדי החברה בלא תשלום, וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים, תמורת סך של 585 ₪ כולל מע"מ שלא יוחזרו בשום מקרה, והכל החל מיום 6.9.2018.
	6.2. עותק ממסמכי המכרז הועלה לאתר האינטרנט של החברה והינו עותק לעיון בלבד. הנוסח הקובע של מסמכי המכרז וכן המסמכים שיש להגיש בהם את ההצעה הינם אך ורק מסמכי מכרז שיירכשו מהחברה. ניתן לרכוש את המסמכים עד ליום ג' , 9.10.2018 במשרדי החברה , במ.א. מגידו, בש...
	6.3. ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז שיירכשו. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באמצעות המחאה לפקודת "מי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ" או באמצעות העברה בנקאית (בעת ההגעה לקחת את מסמכי המכרז יש להמציא אסמכתא על ביצוע העברה הבנ...
	בנק: פועלים (12)
	מספר חשבון: 511523
	סניף: 722
	החשבון על שם: מי מגידו חברת הביוב והמים מייסדה של המועצה האזורית מגידו בע"מ.

	7. סתירות ו/או אי התאמות ובקשות הבהרה אחרות
	7.1. הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.
	7.2. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהרויות יוכל המציע לפנות, באמצעות דוא"ל בלבד לעד ליום חמישי 4.10.2018 בשעה 12:00 תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז לד...
	7.3. תשובות ו/או הבהרות תפורסמנה באתר האינטרנט, ובמידת הצורך יועברו גם לכל המשתתפים במכרז שרכשו את מסמכי המכרז או השתתפו ונרשמו בכנס המציעים. באחריות המציע להתעדכן באתר האינטרנט בדבר פרסומים/הבהרות שונים הנוגעים למכרז באתר האינטרנט www.alma-consulting...
	7.4. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. בכפוף לכך מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר ההוראה המיטיבה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבלע...
	7.5. החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא רשאית לעשות להעברת התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעו...
	8. השתתפות בסיור קבלנים
	8.1. החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ואת מהות העבודה באמצעות סיור. ההשתתפות בסיור אינה חובה כתנאי להגשת ההצעה אך היא מומלצת ביותר.
	8.2. מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו, כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון ...
	8.3. זולת אם יקבע אחרת, הסיור יתקיים ביום חמישי, בתאריך 13.9.2018 בשעה 10:30
	8.4. במשרדי החברה, אשר בבניין מועצה אזורית מגידו, לפרטים ניתן להתקשר  לעמית נוסבאום בטלפון 052-6147380.
	9. אופן הגשת ההצעה
	9.1. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 9.10.2018  בשעה 12:00 את ההצעה, לרבות הערבות ויתר האישורים יש להגיש בשלושה עותקים ולהכניסם למעטפה סגורה אחת (להלן: "מעטפת מסמכי המכרז"). את מעטפת מסמכי המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה באופן ידני ...
	9.2. ההצעה תוגש בכתב על גבי מסמכי המכרז, ויצורפו לה כל מסמכי המכרז החתומים וכל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.
	9.3. ההצעה תהא בתוקף עד ליום 10.1.2019.
	10. בחירת ההצעה הזוכה
	10.1. ההצעה תבחר על פי אמות המידה שצוינו לעיל.
	10.2. ועדת המכרזים תהא  רשאית, אך לא חייבת, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כזוכה חלופי (כשיר 2), או להתקשר אם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם ההסכם עמו יבוטל בטרם התחיל או סיים את ...
	10.3. הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז, או שיש בה הסתייגות, או שאינה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או שיש בה תוספת, רשאי התאגיד לפסלה או למחול על הפגם ו/או להתעלם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, ו/או לבקש מן המציע לת...
	10.4. החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.
	10.5. אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.
	11. חתימה על ההסכם
	11.1. הקבלן מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש בתנאי המכרז תוך 7 ימי עבודה מיום שנדרש לעשות זאת ע"י החברה. לא עמד המציע בדרישה זו, תהא החברה רשאית למסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר...
	11.2. יובהר כי הוגשה בקשה להיתר בנייה לוועדת התכנון המרחבית לתכנון ובניה "יזרעאלים", יובהר כי המזמינה ראשית לבטל את המכרז אם לא יאושרו היתרי הבנייה ולמציע לא תהיה טענה בנושא.
	12. הוראות נוספות
	12.1. החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ובלבד שכל רישיון אישור או ה...
	12.2. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי, וזאת בכל עת, לרבות לאחר ההחלטה על הקבלן הזוכה. אם יחליט המזמין כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תבי...
	12.3. המזמין שומר לעצמו את הזכות לזמן את המציע/ים לראיון אישי.
	12.4. כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
	13. ביטוחי המציע
	13.1. מובהר בזאת כי המציע הזוכה יהא מחויב לעמוד לכל הפחות בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים במסמכי המכרז להסכם לביצוע העבודות (מסמך ה') למכרז (להלן: "ביטוחי הקבלן") לרבות האמור בנספח 1 א' להסכם (אישור ביטוחי הקבלן), ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממ...
	13.2. מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות בסעיף 25  ובנספח 1 א' להסכם ביצוע העבודות למכרז (להלן: "ביטוחי הקבלן") ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז וההסכם במלואן ובעצם הגשת הצעתו הוא מצהיר כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבור...
	13.3. מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
	13.4. אי עריכת הביטוחים ו/או אי הצגת אישורי עריכתם יהוו הפרה יסודית של ההסכם.
	13.5. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים.
	14. עיון במסמכי ההצעה
	14.1. מציעים שלא זכו במכרז רשאים לעיין בהצעה הזוכה פרוטוקולים של ועדת המכרזים, התכתבויות עם המציעים, ככל שהיו, וכל זכות לפי כל דין.
	14.2. הואיל ולפי דעת החברה אין לדעתה בהצעה סודות מסחריים המציע מצהיר שאין לו התנגדות כי פרטי הצעתו יוצגו למשתתפים אחרים.
	14.3. נספחים להסכם הכללי
	14.4. נספח א' - הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום;
	14.5. נספח ב' – פרטי המציע והצהרתו;
	14.6. נספח ג' – הצהרה על מעמד משפטי;
	14.7. נספח ד' – פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות תנאי סף שבסעיף 2.3;
	14.8. נספח ד'1 – מבוטל ;
	14.9. נספח ד'2 – מבוטל;
	14.10. נספח ה' – תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ;
	14.11. נספח ו' – טופס הצעה למכרז;
	[דף זה הושאר ריק בכוונה] נספח א' למכרז
	1. הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:
	2. הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:
	נספח ב' למכרז
	הצעת והצהרת המשתתף במכרז
	תאריך: _________________
	הנדון: הצעת והצהרת המשתתף במכרז 14/2018
	18. אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים, למעט בכפוף להיתר בדבר העסקת קבלן משנה בהתאם לתנאי הסף.
	19. אנו מצהירים כי ידוע לנו שתחילת ביצוע העבודות, מותנית בקבלת היתר בנייה, ואם וככל שההיתר לא יתקבל, יבוטל מכרז זה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכוח ביטול זה.
	נספח ג' למכרז
	נספח ד' למכרז
	נספח ו' למכרז
	שם מלא של מורשה החתימה: __________   חתימת מורשה החתימה: _____________
	שם מלא של מורשה החתימה: __________  חתימת מורשה החתימה: _____________
	חתימה וחותמת של המציע :
	_____________________
	2. מבוא, נספחים וכותרות
	1.1. המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
	1.2. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.

	2. הגדרות
	2.1. החברה/התאגיד/המזמין: מי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ.
	2.2. הקבלן: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן (כולל קבלני המשנה מטעמו), עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המהנדס המשמש כקבלן משנה לפי חוזה ...
	2.3. האתר: כמפורט במפרטי המכרז והתשריטים המצורפים, וכן כל שינוי שייעשה על ידי המזמין.
	2.4. מסמכי החוזה: כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.
	2.5. הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות: מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת החברה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.
	2.6. המהנדס: מהנדס החברה, או מי מטעמה, כנציג הנדסי של החברה.
	2.7. העבודות: עבודות להקמת תחנות לסניקה של שפכים ביישובים דליה ורמות מנשה וקווי ביוב מאספים לאיסוף שפכים מהיישובים לתחנות השאיבה.
	2.8. המפקח: אדם או תאגיד שמונה ע"י המהנדס בתאום עם החברה ובאישור המנהל לפקח על העבודות על כל מכולליהן לצורך הוצאה לפועל של החוזה. שם המפקח מטעם החברה יועבר לידיעת הקבלן. למפקח אין סמכות להתחייבות כספית.
	2.9. שכר החוזה: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע ה"עבודות" לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.
	2.10. חוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
	2.11. לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כ...
	3. תנאי מתלה
	מובהר כי תנאי מתלה לביצוע העבודות הנו קבלת היתר בנייה כמפורט בתנאי המכרז.
	4. הצהרות והתחייבויות הקבלן
	4.1. הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 בהתאם לסיווגים ולענפים הנדרשים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
	4.2. הקבלן מתחייב להעסיק במסגרת ביצוע העבודות אך ורק קבלני משנה אשר יאושרו על ידי החברה מראש ובכתב, ואשר יעמדו בכל דרישות המכרז והוראות החוק הרלוונטיות.
	4.3. כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה, לרבות ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות.
	4.4.  הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הציוד והכלים וחומרי העזר שיסופקו על ידו יתאימו ויעמדו לדרישות מסמכי המכרז.
	4.5. הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה, יבצע את העבודות המפורטות בהסכם באופן רצוף, שוטף וסדיר.
	4.6. כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות סיור באתר העבודות, למידת מיקומם של הדרכים והעזרים שבשטח, והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים באתר העבודות, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תב...
	4.7. כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש בהכשרה, ברמה האישית ובכמות הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה.
	4.8. כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה מתאימה.
	4.9. כי ברשותו נמצאים האמצעים, הציוד והחומרים הנזכרים במפרט הטכני על נספחיו להסכם זה, כחלק בלתי נפרד הימנו, בהיקפים ובכמויות הנדרשים בנספח זה.
	4.10. כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:
	4.11. כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון.
	4.12. כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות כללי משרד התחבורה ו/או מינהל הבטיחות ויפעל על חשבונו לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין.
	4.13. כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה.
	4.14. כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו.
	4.15. הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.
	4.16. הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות.
	4.17. כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות, הכל לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.
	4.18. הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי ישלם כל תשלום ו/או קנס ו/או עיצום כספי שיוטל על החברה מידי המועצה האזורית מגידו ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר-סמכא כלפי החברה, לרבות המשרד להגנת הסביבה, בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן, בביצוע העבודות עפ"י הס...

	5. סמכויות המהנדס
	5.1. סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה.
	5.2. סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

	6. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח - ניהול יומן
	6.1. המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא  לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.
	6.2. הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן: "היומן"), שבו יירשמו מדי יום ביומו פרטים המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
	6.3. היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.
	6.4. הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.
	6.5. לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם כאילו אישרו נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
	6.6. רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

	7. איסור הסבת החוזה
	7.1. אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או  למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב.
	7.2. אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.
	7.3. נתנה החברה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.
	7.4.  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.

	8. היקף החוזה
	8.1. הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח-אדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.
	8.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר כי יש לדעת החברה צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה, אם נוכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והכל  עפ"י תמורה נוספת שתיקבע בין הצדדים.

	9. סתירות במסמכים, הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים
	9.1. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין.
	9.2.  גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה - יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך -...
	9.3. רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות - לרבות תכניות לפי הצורך - לביצוע העבודה.
	9.4. סדר העדיפויות במקרה של סתירות במסמכי המכרז:
	9.4.1. התוכניות ;
	9.4.2. כתב הכמויות – בשלב הצעת המחיר כתב הכמויות עדיף על התוכניות;
	9.4.3. מפרט מיוחד ;
	9.4.4. "מידע למשתתפים במכרז" בהוצאת המנהל לפתוח תשתיות ביוב, הכלול בחלק 1 של כרך א', מהדורה רביעית בהוצאה אוקטובר 2009;
	9.4.5. תקנים וסטנדרטים;
	9.5. . בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו.
	9.6. הוראות מסמך זה משלימות את הוראות כרך א'  בהוצאת המנהל לפתוח תשתיות ביוב, מהדורה רביעית בהוצאה אוקטובר 2009. בכל מקרה של סתירה או אי בהירות, יגברו ההוראות שבחוברת ב', לרבות בהסכם זה.

	10. אספקת תכניות
	10.1. התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד. החברה תספק לקבלן לצורך ביצוע העבודה העתקים מהתוכניות במספר הדרוש כראות עיניו של המהנדס או ב"כ. עם גמר ...
	10.2. הקבלן יודיע למפקח על התוכניות, תכניות העבודה, וההוראות הדרושות, או שיידרשו, לביצוע העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע העבודה ולא יגרום לאיחור או עיכוב בגמר העבודה והשלמתה.
	10.3. העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודה, והמהנדס או ב"כ, המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

	11. ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח
	12. ויתור על הודעה נוטריונית והודעות
	12.1. שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת.
	12.2. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

	13. תאור האתר
	13.1. העבודה תתבצעבתוך שטח קיבוץ עין השופט (להלן: "האתר").
	13.2. הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד וסביבתו, לרבות מצבו הפיסי והמשפטי, וכן, כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.
	13.3. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר ו/או במתקנים, לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר-1972 ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו. מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי החברה.
	13.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן, הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.

	14. בדיקות מוקדמות
	14.1. הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז, בדיקות של האתר וסביבתו, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה לאתר, את מיקומן של מערכות תשתית האתר והחיבורים אליהן, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה וכי לא יהי...
	14.2. הקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומו של האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה על האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר שום תביעה בגין הפרעות, פגיעות, התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח הזמנים שנקבע במכרז.
	14.3. הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל וטלפון, וכן מערכות ומתקנים נוספים, הן מעל הקרקע והן מתחתיה.
	14.4. לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל  האמור לעיל על ידי הקבלן.

	15.  תאור העבודה
	הקבלן יידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לבצע עבודות המפורטות בתוכניות, במפרט ובכתבי הכמויות המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובכלל זאת כלל העבודות הנלוות.
	16. תקופת החוזה
	16.1. תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות נשוא מכרז זה הנה למן מועד צו התחלת עבודה או למן מועד קבלת היתר הבנייה (לפי המוקדם), ולתקופה של 5 חודשים קלנדריים.

	17. תנאי תשלום והגשת לוח זמנים- "גאנט"
	הקבלן יהיה רשאי להגיש חשבונות חלקיים , לפי המפורט:
	לתחנת השאיבה:
	- 15% לאחר קבלת היתר בניה ולאחר אישור הציוד על ידי המהנדס, בכפוף להעמדת ערבות בנקאית אוטונומית על מלוא הסכום, שתושב לקבלן לאחר אישור של המהנדס שהושלמו 50% מהעבודות;
	- 35% (מצטבר 50%) – לאחר אישור המהנדס שהושלמו העבודות ההנדסה האזרחית;
	- 40% (מצטבר 100%) - לאחר השלמת העבודה לפי אישור של המפקח.
	- 10% לאחר מסירה סופית, אישור תיק מתקן והעברת ערבות לתקופת הבדק.
	בהתאם  להתקדמות יגיש הקבלן חשבון חלקי בצרוף לוח זמנים בפורמט "גאנט" ממוחשב התואם את קצב התקדמות העבודה. החשבון יאושר ע"י המפקח ויועבר לתשלום למזמין. מובהר בזאת לקבלן כי חשבון חלקי שיוגש ללא לוח זמנים בפורמט "גאנט" התואם את התקדמות הביצוע, לא יאושר עד ...
	עם סיום העבודה ומסירת  הפרויקט יגיש הקבלן תכניות וקבצי עדות, חשבון סופי לאישור המפקח והמהנדס.
	המזמין ישלם את החשבונות השוטפים בתנאי תשלום של שוטף + 60 יום לאחר מועד אישורו ע"י המהנדס.
	המזמין ישלם את התשלום, עבור חשבון סופי, בתנאי תשלום של שוטף + 60 יום לאחר מועד אישורו ע"י מהנדס החברה, ובתנאי של קבלת כל האישורים והקבצים הנדרשים בחברה.
	18. ערבות להסכם
	18.1 כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות, הן בתקופת הביצוע, והן בתקופת הבדק, יפקיד הקבלן אצל החברה, תוך 7 יום אחרי קבלת הודעה על הזכייה במכרז, וכתנאי לקבלת המקדמה מאת החברה, ערבות בנקאית של בנק ישראלי מסחרי מוכר. הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזר...
	18.2 הערבות תושב לקבלן בתום תקופת הבדק, ובלבד שבתום תקופה זו סיים הקבלן לבצע את כל התיקונים ו/או הליקויים, על פי דרישות המפקח.

	19. לוחות זמנים
	19.1. החברה רשאית, בכל עת, בין בשל העובדה שהעבודות אינן מתנהלות בהתאם ללוח הזמנים, ובין מכל סיבה אחרת, להורות לקבלן על שינוי או תיקון לוח הזמנים. שונה או תוקן לוח הזמנים - מחייב לוח הזמנים את הקבלן, מזמן אישורו על ידי החברה. אין באמור לעיל כדי להתיר ל...
	19.2. ביצוע העבודות ברציפות
	19.3. מתן ארכה לביצוע העבודות
	19.4. פיצוי בגין איחורים
	19.5. הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.
	19.6. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית, או עובדים זרים בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רישיון על פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק ע...
	19.7. הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויוודא כי מתקיימים באתר תנאי עבודה נאותים.
	19.8. הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים להעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ט-1968.
	19.9. הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.
	19.10. הקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון החברה, פנקסי כוח אדם, בהם ירשמו - שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למזמין, לפי דרישתו, מצ...
	19.11. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין החברה לבין הקבלן ו/או עו...
	19.12. על פי החלטת ממשלה מספר 2003 מיום 15.07.2010 חל איסור על הקבלן להעסקת עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן. הפרת סעיף קטן זה תהווה הפרה...

	20. השגחה מטעם הקבלן
	20.1. הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על ביצוע העבודות (להלן: "כוח אדם ניהולי"). כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא חוזה זה. היקף כוח האדם...
	20.2. הקבלן מתחייב, כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
	20.3. מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכתב, של החברה. החברה יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועדת נתינתה. למען הסר ס...
	20.4. כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי החברה למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.
	20.5. מובהר בזאת, כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

	21. הרחקת עובדים מאתר העבודות
	21.1.  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם החברה בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכוח האדם הניהולי, לרבות קבלו משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת החברה התנהג אותו אדם שלא ...

	22. העדר יחסי עובד- מעביד
	22.1. יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל ה...
	22.2. היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, כי בין החברה לקבלן ו/או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עובד-מעביד אזי מוסכם ומוצהר, כי התמורה שתשולם כוללת את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו בגין ביצוע העבודה, והקבלן מ...

	23. זכויות מקרקעין וזכויות אחרות
	23.1. מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא באתר/ים, על כל חלקיהם, מתקניהם וציודם, תהיינה למזמין בלבד ולפיכך מצהיר בזאת הקבלן, כי ידוע לו שאתר/י העבודות, הועמדו לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וכי אין לו ולא תהיה לו בכל תקופת החו...
	23.2. החברה תהיה רשאית בכל עת, ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן, להורות לקבלן לפנות את מקרקעי אתר/ים ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך.
	23.3. בוטל.
	23.4. כמו כן, הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאה שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיספקו על ...

	24. אחריות
	החברה לעניין סעיפי האחריות והביטוח בחוזה זה משמעותה "מי מגידו חברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ" ו/או המועצה האזורית מגידו ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
	24.1. כללי
	"הקבלן" יהא אחראי עפ"י דין לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון ולכל נזק אחר שייגרם ל"מזמין" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הקבלן", הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה, בין במהלך ת...
	24.2. אחריות לעבודה
	24.2.1. מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משטפ...
	24.2.2. הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את החברה ו/או את עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכ...
	24.2.3. הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  ותאור הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.
	24.2.4. בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ו/או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתי...
	24.3. אחריות לגוף או לרכוש
	24.3.1. הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות החברה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה...
	24.3.2. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.
	24.3.3. הקבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 25.3.1 ו/או על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות. כאמור, החברה תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כ...
	24.3.4. הקבלן ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.
	24.3.5. על אף האמור בסעיף לעיל, הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים המפורטים להלן ואין הוא חייב לשפות את החברה בגינם: נזק הנובע ממסירת אתר העבודה לקבלן לצורך ביצוע העבודה ללא זכות, או בשל כך שאין לחברה זכות לבצע את העבודה או כל חלק ממנה בהתאם לחוזה.
	24.4. אחריות מקצועית
	24.4.1. הקבלן יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי.
	24.4.2. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.
	24.5. אחריות לנזק סביבתי
	24.5.1. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  הדרושים, כדי ל...
	24.5.2. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן: "תשתיות"), תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובי...

	24.6. אחריות לעובדים ולשלוחים
	24.6.1. הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות לרבות ב...
	24.6.2. הקבלן ישפה את החברה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי - קיום התחייבותו שלעיל. נדרשה החברה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ישפה אותה הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק א...


	25. ביטוח
	25.1. מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה (להלן : "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מ...
	25.2.  ביטוח עבודות קבלניות  הכולל:
	25.2.1. ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את כל עבודות והציוד ו/או כל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הקבלן המשמש את הקבלן בביצוען של עבודות בקשר עם חוזה זה.
	25.2.2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על פי כל דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.
	25.2.3. ביטוח חבות מעבידים בגין חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
	25.2.4. ובנוסף:
	25.2.4.1. ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל היפר חובה חקוקה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק העלולים להיגרם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני בגין העבודות בקשר עם חוזה זה.
	25.2.4.2. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
	25.2.4.3.  הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודה.
	25.2.4.4. ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במ...
	25.2.4.5.  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
	25.2.4.6.  הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודה.
	25.3.  ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי:
	25.3.1. הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או  בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף  ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כ...
	25.3.2. כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין  היתר ביטוח אחריות הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 600,000 ש"ח  לתובע,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגי...
	25.3.3. למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
	25.4. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה ז...
	25.5. ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ( למעט אחריותו המקצועית ) בגין כל מעשה ו...
	25.6. הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין.
	25.7. ביטוחי הקבלן הנערכים על פי סעיף 26 לעיל, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או נושאי משרה בה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם...
	25.8. פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה על פי העניין לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
	25.9. פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור הורחבו לכלול  את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה כמבוטחים נוספים בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני...
	25.10. כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש החברה שבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעל...
	25.11. במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הקבלן ימציא לחברה את אישור ביטוחי הקבלן (נספח 1 א') בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (נוסח מקורי) ובלתי מסויג. מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמו...
	25.12. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בהתאם לנוסח "...
	25.13. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח 1 ג',  כשהוא חתום כדין...
	25.14. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים ה...
	25.15. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מנהליה ...
	25.16. הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן הנערכות כמפורט בסעיף 26 לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה כדי לממש את זכויותיהם על פי תנא...
	25.17. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בגין מי מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 26 לעיל מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובה...
	25.18. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הבי...
	25.19. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו לחברה, אלא אם היא הורתה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן...
	25.20. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 30 לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ...
	25.21. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
	25.22. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ו...
	25.23. כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
	25.24. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנ...
	25.25. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על- ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענה של "ב...
	25.26. ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח 1 א') יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "תקופת הביטוח"), אלא אם כן תישלח לחברה ולקבלן, הודעה ...
	25.27. בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או מבוטל, כאמור בסעיף 26 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור.
	25.28. הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו...
	25.29. מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבוד...
	25.30. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
	25.31. לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד תום ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 26 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הי...
	25.32. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין (נוסח מקורי) והצהרות חתומות על ידי הקבלן מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה זכאית למנוע מן הקבלן תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,...
	25.33. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוח העבודות (נספח 1 א') ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/א...
	25.34. למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממ...
	25.35. הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף 1 באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח 1 א'), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי הרכוש הציוד והחומרים המבוטחים נשוא חוזה זה.
	25.36. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר...
	25.37. החברה ו/או מי מטעמה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח לחוזה זה.
	25.38. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור...
	25.39. הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת החברה בכתב, אישורים על תשלומי הפרמיה, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבל...
	25.40. למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
	25.41. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרת תנאים בתום לב בפוליסת הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא תפגע בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.
	25.42. לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה בחלקם או במלואם, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים בחלקם או במלואם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ...
	25.43. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעי...
	25.44. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ...
	25.45. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
	25.46. ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים.
	25.47. הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
	25.48. הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.
	25.49. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו...
	25.50. כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
	25.51. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן.
	25.52. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

	26. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות
	27. פינוי פסולת והחזרת המצב לקדמותו
	27.1. הקבלן יפנה מאתר העבודה פסולת, חומרים נלווים, תשטיפים, משקעים וכל חומר שהוא לאתר שפיכה מאושר שיידרש וזאת בהתאם להוראות המפקח וזאת ללא כל תוספת מחיר. אישורים בכתב המעידים על שפיכת הפסולת באתר מורשה ,יצורפו לחשבון החודשי ויהוו חלק מהתנאים בהגשת החש...
	27.2. המפקח יהיה רשאי, תוך כדי עבודה, להורות לקבלן, מזמן לזמן, לפנות חומרים ו/או  ציוד כלשהו ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן שתיקבע מההוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.  המפקח יכול להורות לקבלן על הבאת חומרים ו/או ציוד מתאים במקום ה...
	27.3.  המפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ואו חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה שבוצעה בציוד ואו באופן בלתי מקצועי או בניגוד לחוזה, באם לא יבצע הקבלן את האמור בתוך פרק הזמן שייקבע לו, יהיה רשאי התאגיד לבצע העבודה בעצמה ו/או  ע"י אחר והוצאות העבודה +%15 הוצא...
	27.4. עם תום ביצוע העבודות או כל שלב בהן ינקה הקבלן את אתר העבודה, יסלק ממנו עודפי חומרים ופסולת (להלן – "עבודות הפינוי") בהתאם להוראות המפרט הטכני.
	27.5. מובהר בזאת, כי עבודות הפינוי וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על ידי הקבלן ותהיינה על חשבונו, כולל תשלום היטל ההטמנה.
	27.6. במידה ונדרש הקבלן לפנות פסולת אסבסט עליו לפנותה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ע"י קבלן מורשה לצורך כך. על הקבלן להציג מסמכים לכך למפקח ולקבל את אישורו מראש לצורך העסקת קבלן פינוי האסבסט.
	27.7. לא מילא הקבלן את ההוראות לעיל, תהא החברה רשאית לבצע את עבודות הפינוי ו/או ההטמנה בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה ולנכות את מלוא סכומי עלות הפינוי, לרבות תוספת תקורה לעידוד בשיעור של 15%, מסכומים המגיעים לקבלן מן החברה עפ"י כל דין או הסכם ו/או לגבות...
	27.8.  עם גמר ביצוע העבודה או כל שלב בה ידאג הקבלן להשבת המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, כמפורט במפרט הטכני.

	28. גישת המפקח למקום העבודה
	28.1. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.
	28.2. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו ולסייע להם בכל הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו.

	29. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות
	בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת רישיונות  ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור שתשלומם חל על פי דין על החברה, יוחזרו ע"י החברה כנגד קבלה ו/או חשבונית.

	30. מציאת עתיקות
	30.1. עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה  הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה הם או הזזתם שלא לצורך ע...
	30.2. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים  את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
	30.3. מובהר בזאת כי כל תשלום ו/או הוצאה שתידרש על ידי רשות העתיקות תחול על הקבלן בלבד, למעט חפירות הצלה שאם יידרשו ימומנו על ידי החברה. במידה ורשות העתיקות תדרוש פיקוח צמוד או אחר במהלך ביצוע העבודות הקבלן ישא בעלויות אלו.

	31. זכויות פטנטים
	הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצ"ב שינבעו מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או בחומרים או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

	32. תשלום זכויות הנאה
	אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

	33. ביצוע על ידי החברה
	33.1. כל העבודה ו/או התחייבות ו/או הוראה מאת החברה, לרבות נשיאת ההוצאות הנובעות מכך, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה, רשאית החברה לבצע בעצמה או באמצעות אחרים.
	33.2. החברה לא תחל בביצוע העבודות כאמור לעיל, אלא לאחר שנתן התראה של 15 יום לקבלן על כוונתו לעשות כן, והקבלן נמנע מלתקן את המעוות.
	33.3. במקרים כאמור, תהיה החברה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע אותן העבודות ו/או ההתחייבויות שהיה עליו לבצע, בתוספת 17% שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה.
	33.4. סכום ההוצאות שהחברה נשא בהם ובקשר לביצוע העבודות כאמור לעיל, יחשב כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה, והחברה תהיה רשאית לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.
	33.5. אין בביצוע העבודות ע"י החברה במקום הקבלן (מקום הוא נמנע מלבצען) בכדי להטיל על החברה מחויבות ו/או אחריות כלשהי ו/או לגרוע ממחויבותו ו/או אחריותו של הקבלן לביצוע מושלם של כל העבודות על פי חוזה זה.

	34. רשימת תביעות
	34.1. הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.
	34.2. תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.
	34.3. לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

	35. מדידות כמויות
	35.1. הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
	35.2. הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י המפקח והקבלן בהתאם ועל סמך חישובי כמויות מפורטים, שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תרשמנה ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן.
	35.3. לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם ו...
	35.4. לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו  את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפק...
	35.5. נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין  המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהי...
	35.6. הייתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.
	35.7. המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך שיועסק לכל משך ביצוע העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

	36. שינויים
	36.1. המפקח רשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על כל שינוי שימצא לנכון בעבודה, כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי באיכות העבודה, סוגה, גודלה, ממדיה (להלן:"השינויים"...
	36.2. הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי סעיף קטן 1 תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב.   הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן  "פקודת שינויים".
	36.3. כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן :
	36.3.1. פריט הנמצא בכתב הכמויות - לפי מחירי היחידה בהתאם לשיעור ההנחה שנקבע במכרז.
	36.3.2. פריט שאינו נמצא בכתב הכמויות של המכרז – לפי מחירי היחידה הנקובים במחירון "דקל" ובהפחתת שיעור ההנחה שנקבע במכרז.
	36.4. שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי  שנקבע לפי סעיף קטן 36.3.
	36.5. מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים.
	36.6. קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה  יודיע למפקח בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 15  (חמישה עשר) ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למפקח בכתב כאמו...
	36.7. למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.   המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 30 יום  מיום מתן פקודת שינויים.
	36.8. מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. שינוי מועד  השלמת העבודה יהיה לפי הקבוע בהסכם זה בלבד.
	36.9. מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין  במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין.
	37. שעות וימי מנוחה
	37.1. הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה השוטפת תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ובלבד שהמשך העבודה בימי  המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו ...
	37.2. הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות 19:00  ל- 06:00 למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948, זולת ...

	38. ביטול החוזה
	38.1. בכל מקרה בו הפר הקבלן הפרה יסודית של אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהא החברה רשאית לבטל את החוזה, וזאת במידה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך 15 יום מיום קבלת התראה בכתב מאת החברה על ביצוע ההפרה. החברה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדית מהי הפרה י...
	38.2. לא תיקן הקבלן את ההפרה בתוך 15 יום כאמור לעיל, תבטל החברה את החוזה ותינתן לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן: "הודעת הביטול").
	38.3. עם קבלת הודעת הביטול, יפנה הקבלן באופן מיידי ולא יאוחר מהמועד שייקבע על ידי החברה את אתר העבודה וימסור את החזקה במצב תקין לידי החברה. מובהר בזאת כי כל תביעה ו/או טענה שתהיה לקבלן כלפי החברה, לא תהווה עילה לעיכוב סילוק ידו ומסירת החזקה למזמין לאח...
	38.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל אחד מהמקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ויקנו למזמין את הזכות לבטל את החוזה באופן מיידי:
	38.4.1. כשלקבלן מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, או כשהקבלן עשה סידור עם נושיו או לטובתם, או כשנגד הקבלן הוצא צו פירוק או כשקיבל החלטה על פירוק מרצון (פרט לפירוק  ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).
	38.4.2. כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או כשהקבלן מעסיק קבלן משנה לביצוע הפרויקט ללא הסכמת החברה.
	38.4.3. כשהוכח להנחת דעתה של החברה שהקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
	38.4.4. כשהוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.

	38.5. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של ביטול החוזה עקב הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן, כאמור לעיל, לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות בגין השקעות שבוצעו על ידו בהקמת המכון ו/או ...
	38.6. במקרה של ביטול החוזה בטרם הושלמו העבודות, תהא החברה רשאית להשלים את העבודות באמצעות אחר, ולתבוע מהקבלן את הוצאות השלמת העבודה כפי שיהיו בפועל בצירוף 17% כהוצאות כלליות, מימון ותקורה, וזאת בין אם על ידי חילוט הערבות הבנקאית ובין אם בכל דרך אחרת. ...
	38.7. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר בזאת כי במקרה שהחברה תבטל את החוזה בהתאם לזכותו כאמור בסעיף זה, וסכום העבודות שבוצעו לפי החוזה יהיה נמוך מאפס, לא יידרש הקבלן לשלם למזמין סכום כלשהו.
	38.8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה בהודעה מראש וכתב בת 30 ימים, וזאת מטעמים סבירים בלבד. זאת ועוד, החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה אף אם טרם הוחל ביצוע העבודות, וזאת מטעמים של העדר תקציב.

	39. קיזוז
	39.1.  החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

	40. סמכות השיפוט
	40.1. מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט  בצפון המדינה  תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.
	40.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

	41. שימוש או אי שימוש בזכויות
	41.1. הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל.
	41.2. הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
	41.3. כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמו, לא יפגעו בזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.

	42. סילוק יד הקבלן מהאתר
	42.1. כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום - או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה  במפורש בחוזה - להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה, או שהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך...
	42.2.  כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 14 יום או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה - להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהורא...
	42.3. כשיש בידי המפקח הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;
	42.4. כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר - בלי הסכמת המזמין בכתב מראש;
	42.5. כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראת המפקח לסלקו מביצוע המבנה;
	42.6. כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק - פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף  מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;
	42.7. כשיש בידי המפקח הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או  הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המפקח;
	42.8. כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע ביום התחייבויותיו לפי החוזה.
	42.9.  סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודות, באמצעות הודעה בכתב מהחברה, רשאי המזמין לנהוג  כדלהלן:
	42.9.1. להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום המבנה, לצורך השלמת המבנה;
	42.9.2.  לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום העבודות את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 14 יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה  אחראי לכל נזק או ...

	42.10. תפס המזמין את החזקה במקום העבודות, יחולו הוראות שלהלן:
	42.10.1.  הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 17% מהן;
	42.10.2. המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן במידה ומצויים  במקום המבנה;
	42.10.3. הקבלן יגיש חשבון סופי ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;
	42.10.4. נתפס מקום העבודות, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא  בכפוף לאמור להלן בפסקה (ה);
	42.10.5. עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן: "אומדן שכר החוזה"), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודות, בשל הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים ש...


	43. שינוי החוזה
	43.1.  אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.

	44. הודעות
	44.1.  כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת להסכם זה, תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה.

	45. הפרה יסודית
	45.1. הוראות סעיפים 4, 14, 15, 16,  18, 0, 24, 25, 36, 3737 להסכם זה הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
	נספח 1'א
	הפוליסה מורחבת לכלול את אחריות המזמין ו/או הבאים מטעמו בקשר למעשי או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד...
	הפוליסה מורחבת לכלול את אחריות המזמין ו/או הבאים מטעמו בקשר למעשי או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד...
	הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין.

	5.1. התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה ובכל מקרה לא יאוחר ממועד אספקת המוצרים, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.
	5.2. המזמין  נכלל בשם המבוטח, הביטוח מורחב לשפות את המזמין  ו/או הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו ו/או אלו שפעלו מטעמו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכן בגין אחריותם לנזק שייגרם עקב המוצרים ו/או השירותים המסופקים ...
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	5.4. במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת...
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