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 חתימת המציע: ________________________

  02/2018מס' פומבי מכרז 

  בפתחת יצה איבהשחות קווי סיקה מתלהקמת 

   וקו סיקה מצומת קציעות למט"ש מט"ש קציעותל 

  מכרזלמשתתפים בוספות וראות מידע וה

 כללי .1

"), חברת מים וביוב בבעלותה התאגיד" ו/או "החברה" ו/או "המזמין" –רמת הגב בע"מ (להלן  מי 1.1

קווי סיקה  ת"), מזמיה בזה הצעות להקמהמועצה" –של המועצה האזורית רמת גב (להלן  ההמלא

, הכול לפי כל ההוראות, התאים, המפרטים  ")מט"ש קציעות", "המט"ש" –(להלן  למט"ש קציעות

 .")העבודות" –(להלן והתכיות הכלולים במסמכי המכרז  , כתב הכמויותהטכיים

 ")מילת"ב" –העבודות מתבצעות במסגרת המהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים (להלן  1.2

 .התשלום ההוגים אצלו הליבהתאם לו

  רקע כללי .2

 במכרז כדלקמן:מובא בזה לידיעת המשתתפים 

ורי לטיפול זן אמכו –המט"ש הכולל הקמת  ,רחב היקף פרויקטכחלק מהעבודות מתוכות להתבצע  2.1

ומאתרים באזור צה"ל בשפכים בקציעות וקווי הולכה וסיקה אליו מישובים, ממתקים, ממחות 

רסומו של היקפו אמור להיות ממומן בתקציבים ממשלתיים. במועד פמלוא פתחת יצה. הפרויקט ב

מלוא התקציב הדרוש. לוכח מגבלה זו ו/או האפשרות שלא יועמד למזמין מכרז זה טרם הובטח 

מלוא התקציב הדרוש ו/או האפשרות של קיצוץ או הקפאת תקציבים, מוקית  מזמיןלרשות ה

לחברה הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלביו ו/או לא לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו 

זאת מבלי שהמשתתפים במכרז יהיו זכאים להחזר כל , ו/או להקטין את היקף העבודות רזלמכ

 הוצאות ו/או לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהם עקב כך.

מסוף (אחר  שייבו במסגרת מכרזארבע תחות שאיבה מהעבודה כוללת ביצוע קווי סיקה לביוב   2.2

  .למט"ש , כפר הוער יצה, קדש ברע וכמהין)יצה

התכיות הכלולים מכתבי הכמויות ומהמפרטים הטכיים, מהתאים, ממבלי לגרוע מההוראות,  2.3

קווי סיקה אל ובין תחות השאיבה וחיבורים בין  את , בין היתר, כוללותבמסמכי המכרז, העבודות 

מ"מ בצבע הדרש  315עד  110-קווי סיקה, קווים עשויים פוליאתילן מצולב בקטרים שוים מ
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רט ובהתאם לדרישת משרד הבריאות, מתקים בקווי הסיקה, קודות הרקה, קודות אוויר, במפ

מעברי כבישים ארציים ומכשולים שוים: חל יצה, קווי תשתיות קיימים בשטח וכו' בשרוולים 

בקידוחים אופקיים, וכן את כל יתר העבודות המפורטות בכתבי הכמויות, בתכיות וביתר מסמכי 

  המכרז.

כל החומרים וחומרי העזר הדרשים לביצוע מושלם של העבודות שוא מכרז זה  – ספקת חומריםא 2.4

 תדוגמ( שם המוצר בלבד או "החה" ,"התקה"דוגמת  מוחיםש ,יסופקו ע"י הקבלן. מודגש במיוחד

 הזכרים בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר במסמכי המכרז )"ציור ביוב", "תא ביקורת" וכו'

לקבלת מוצר מושלם  ל יתר העבודות והחומרים הדרושיםאספקה, הובלה לשטח, התקה וכ פירושם

 ומתפקד בשלמות.

, במכרז חייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע לכך בצו להתחלת ביצוע העבודותהזוכה  2.5

ביצוע כל אחד בלוח הזמים הקבוע בחוזה:  םברציפות עד להשלמת םולהתמיד בביצוע ,סימולטית

לרבות עמידה של הקו בכל , קו ואותוקיום כל יתר ההתחייבויות של הזוכה במכרז בקשר למהקווים 

מועד שלמעט ההתחייבויות הבדיקות והמבחים שהוא דרש לעמוד בהם בהתאם למסמכי המכרז, 

ר תוך לא יאוחר מאשושלמו בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז אחריות, יהבדק וביצוען בתקופת ה

בצו להתחלת של אותו קו  ביצועהמהתאריך שייקבע להתחלת  קלדריים ) ימיםמאה שמוים( 180

 .למט"ש חת השאיבהמתאת הביוב  תוך שהוא מוליך בצורה תקיה העבודות

עבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה במכרז תיקבע בהתאם העבור ביצוע התמורה  2.6

להוראות החוזה על יסוד המכפלות של מחירי היחידות שהוצעו על ידי הזוכה במכרז, ובהעדר 

במחירי היחידות שייקבעו בהתאם להוראות החוזה, לפי העיין, בכמויות שמדדו    –מחירים כאלה 

ובהפחתות בהתאם להוראות החוזה. המחירים האמורים יהיו  בהתאם להוראות החוזה, בהוספות

קבועים וסופיים ולא ישתו עקב שיויים כלשהם במדד כלשהו ו/או בשער החליפין של מטבע כלשהו 

ו/או עקב שיויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שיויים כלשהם 

 מע"מ) או מכל סיבה אחרת. בתשלומי חובה (למעט שיוי בשיעור 

שתאי ההצמדה של התמורה ו/או של המחירים, הכלולים במסמכי מילת"ב, , להסרת ספק מובהר 2.7

 .להלן, לא יחולו על מכרז זה ועל תאי ההתקשרות עם הזוכה בו 3.1כהגדרתם בסעיף 

תשולם ם עבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה במכרז עד להשלמתהביצוע התמורה עבור  2.8

התשלום שיהיו הוגים באותה התאם להלי ב ולו לפי התקדמות ביצוע העבודות וקיום התחייבויותי

עת במילת"ב, בשיויים המפורטים במכרז זה. כל חשבון שיוגש על ידי הזוכה במכרז בקשר לתמורה 

לת"ב. יהיה טעון, בוסף לכל האישורים האחרים הדרשים לפי מסמכי המכרז, גם אישור של מי

אישור זה מהווה תאי מוקדם לתשלום הסכום המאושר של החשבון לזוכה במכרז על ידי מילת"ב, 

העבודות, וכפועל יוצא מכך יהווה האישור האמור תאי מוקדם אגן את התקציבים למימון המ

 לחובתו של המזמין לשלם את החשבון לזוכה במכרז.
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, אם וככל לעיל 2.8כאמור בסעיף תשלומי התמורה תחולת תאי התשלום ההוגים במילת"ב על  וכח 2.9

שמילת"ב יעכב תשלומים כלשהם מבין תשלומים אלה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בעיכוב כאמור 

והזוכה במכרז לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או  ,על ידי המזמיןו/או הדין משום הפרת החוזה 

מעבר לאלה שיגיעו לו, אם יגיעו, לפי   וב כאמורריבית ו/או פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בגלל עיכ

, ויתקבלו בפועל אצל המזמין מהגוף המממן את 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 .העבודות

את הצעתו למכרז רואים את המשתתף במכרז כותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל התאים בהגישו  2.10

רואים את המציע כמי שבחן, בדק וברר את במסמכי המכרז. כן בהוראות אלו וביתר המפורטים 

כל התאים והתוים הקשורים במכרז, לרבות תאי התשלום ההוגים במילת"ב, ואת התאים 

לביצוע העבודות וכמי שוויתר על כל טעה בקשר לתאים האמורים, לרבות טעות בדבר חוסר 

 סבירות ו/או סתירות ו/או חוסר בהירות.

וככל שההתקשרות עם הזוכה במכרז מותית בקבלת אישורו של צד שלישי כלשהו, לרבות אם  2.11

מילת"ב ו/או משרד הביטחון ו/או שירות בתי הסוהר ו/או רשות שדות תעופה, על אף כל הוראה 

אחרת במסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בו, עצם הזכייה במכרז וההתקשרות עם הזוכה בו, 

 , יהיו מותלים ולא יכסו לתוקפם אלא לאחר קבלתו של האישור האמור.גם אם ייחתם החוזה

 מסמכי המכרז .3

כללי, ביצוע  –"מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי, כרך א' הוראות להלן,  3.4בכפוף להוראות סעיף  3.1

כרך (להלן: " , בהוצאת מילת"ב2009עבודות ביוב ברשויות מקומיות", מהדורה רביעית, אוקטובר 

ובתוספות , בהשמטות בשיויים חלק בלתי פרד מהוראות מכרז זה תמהוו") מסמכי מילת"ב", "א'

באתר  בהםיתן לעיין ו . מסמכי מילת"ב אים מצורפים למסמכי מכרזזהמכרז במסמכי הקבועים 

 כתובת:בהאיטרט של רשות המים, 

http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Sewerage/DocLib/local-

sewer-works2009.pdf 

 2כוללים מסמכי המכרז, אשר לאחר החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי החוזה,  3.2

בכללם הוראות מסמך על כל מסמכיו וספחיו,  ב'כרך  ,שכאמור איו מצורף)( כרך א', ) כרכיםשי(

תכיות, פרוטוקול סיור כתב הכמויות, ה וכן"), הוראות למשתתפים במכרז" –זה (שיכוה להלן 

ומסמכי  להלן 4.6, המסמכים הזכרים בסעיף להלן 3.9ף מסמכי הבהרה כמשמעותם בסעי ,קבלים

"). מסמכי המכרז" –, המהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז (להלן והצעתו למכרז של הזוכה ב

יבדוק ויוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז בהתאם לרשימת המסמכים ולתוכן העייים של ע המצי

 המסמכים השוים והוא ושא בלעדית באחריות לכך שקיבל את כל מסמכי המכרז.
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 חתימת המציע: ________________________

דו אך ורק לוחיות ההתמצאות ואין להן פקות שכותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז ועמודגש,  3.3

כלשהי בפרשות מסמכי המכרז. כן מובהר, שלצורך פרשות מסמכי המכרז לא יחול הכלל של 

"פרשות כגד המסח" ולכן אין לראות בעצם העובדה שמסמכי המכרז הוכו על ידי המזמין כלי 

 פרשי כלשהו לפרשותם גדו.

בהירות בין הוראה -משמעות ו/או אי-התאמה ו/או דו- סתירה ו/או איבזה, שבכל מקרה של מובהר  3.4

כוחן  –כלשהי הכלולה במסמכי מילת"ב לבין הוראה הכלולה במסמך אחר כלשהו של מסמכי המכרז 

 של האחרוות עדיף.

תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, יהיה המזמין רשאי לבחור, אם  3.5

דעתו הבלעדי והמוחלט, את היסוח הכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, לפי שיקול 

ולמציע לא תהיה כל טעה ו/או תביעה הובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש 

 שבחר על ידי המזמין.

אותו מסמך, סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השוים ו/או בין הוראות שוות בתוך כל  3.6

 יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המזמין.

ההצעות את מסמכי המכרז, לצורך  רשאי לשות מעת לעת לפי המועד האחרון להגשתהמזמין  3.7

הוספה, ביטול או שוי תאים קיימים ו/או מכל סיבה אחרת. כל שיוי יועבר לידיעתו של מי שרכש 

על המציע  מסמכים קודמים.הוראות עדיפות על פי יהיו מסמכים אלה ות הוראאת מסמכי המכרז ו

 וההצעה. /החוזהלצרף להצעתו הודעות אלו כשהן חתומות על ידו, והן יהוו חלק ממסמכי המכרז

 ,לעיל, מוסמך המזמין, בכל עת לפי המועד האחרון להגשת ההצעות 3.7 לגרוע מהאמור בסעיףמבלי  3.8

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה אחרתרישת הרשויות המוסמכות ו/או לתת מיוזמתו ו/או לפי ד

הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או מידע וסף בקשר למכרז ו/או דרישות או הוראות וספות לאלו 

הכלולות במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שפלו במסמכי המכרז ו/או לשות את מסמכי המכרז 

ת בהודעה בכתב שתימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. על המציע בכל דרך שתיראה לו, וזא

 .למכרז לצרף להצעתו הודעות אלו כשהן חתומות על ידו, והן יהוו חלק ממסמכי המכרז וההצעה

שרק הבהרות, מידע וסף, דרישות והוראות וספות, תיקוי טעויות ושיויים  ,הסר ספק מובהרלמען  3.9

בכל . ") יחייבו את המזמיןמסמכי הבהרות" –(להלן  שמסרו בכתביל לע 3.8-ו 3.7 כאמור בסעיפים

התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי -מקרה של סתירה ו/או אי

של האחרוות יהיה עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה במסמך הבהרות מסוים  כוחן –הבהרות 

 כוחה של ההוראה במסמך ההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף. –לבין הוראה במסמך הבהרות אחר 

ובמשרדי המזמין, ללא  r.co.il-www.meiלעיין במסמכי המכרז באתר האיטרט של המזמין יתן  3.10

כי תשלום. עותק מסמכי המכרז באתר האיטרט היו עותק לעיון. הוסח הקובע והמחייב של מסמ

 המכרז הים אך ורק מסמכי מכרז המקוריים שיירכשו במשרדי המזמין.
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 חתימת המציע: ________________________

לרכוש את מסמכי המכרז המקוריים במשרדי יתן החל מיום המחרת של פרסום המכרז בעיתוות  3.11

עד שבוע ימים לפי המועד  הגביה של המועצה האזורית רמת גב בשעות העבודה המקובלות, וזאת

 )₪אלף מאה ושבעים (₪   1,170 תמורת סכום שלהרכישה היה  .האחרון להגשת ההצעות למכרז

 מע"מ (שלא יוחזרו). כולל 

גביה היתן להגיש הצעה למכרז אך ורק באמצעות מסמכי המכרז המקוריים שיירכשו במשרדי  3.12

קבלה על שמו של המציע המעידה על רכישת מסמכי המכרז  בצירוףשל מועצה אזורית רמת הגב 

 .על ידו

מסמכי המכרז יודיע הרוכש למזמין את שמו ואת כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל  בעת רכישת 3.13

הקשור למכרז, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוי של האדם 

 אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.

כתקבלה על ידו כל הודעה שתישלח בדואר רשום למציע לפי הכתובת שמסר כאמור לעיל תיחשב  3.14

(שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר. הודעה שתישלח באמצעות  72בתום 

פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוי למספר הפקסימיליה או לכתובת הדואר האלקטרוי 

תחשב כתקבלה על ידי המען בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר בהתאמה, הזכרים לעיל,  

 דורה התקין.מועד שי

השפה המחייבת של המכרז היה השפה העברית בלבד. כל האישורים והמסמכים הדרשים יוגשו  3.15

יוגש גם תרגומם לעברית.  –בשפה העברית בלבד. מסמכים או אישורים אשר יהיו בשפה אחרת

בכל מקרה של  מסמכים טכיים, קטלוגים, תכיות וכו', אפשר להגיש בעברית ובאגלית בלבד.

 הוסח בעברית. יקבע –רה בין הוסח בעברית לבין הוסח בשפה האחרת סתי

 בדיקות מוקדמות .4

טרם הגשת הצעתו למכרז יקרא ויבדוק המציע את מסמכי המכרז, הוראותיהם ותאיהם, לרבות אם  4.1

המסמכים מובים לו, אם אים מכילים סתירות וברורים לו די הצורך להכת הצעתו למכרז, יבקר 

ע העבודות ויקוט בכל האמצעים הראים לו חוצים כדי לחקור את תאי המקום, את במקום ביצו

מהות וכמות העבודות הדרשות ואת הקשיים העלולים להתגלות בעבודות במהלך ביצוען, לרבות 

קרקעיות ועיליות. ידיעות והסברים וספים בכל הוגע למכרז  - קשיים הובעים מביצוע מערכות תת

 בהוראות אלו להלן. מפורטיםות יימסרו למעוייים בזמן ובמקום הולביצוע העבוד

לעיל, טרם הגשת הצעתו למכרז יבדוק היטב המציע את  4.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  4.2

אם וככל שיזדקק המציע רשימת הציוד שיהיה עליו לספק ואת רשימת ספקי הציוד המאושרים. 

ו/או לרשימת ספקי הציוד המאושר, עליו לבקש הבהרות להבהרות כלשהן ביחס לרשימת הציוד 

 .להלן 5.1-ו 4.5 פיםמפורטים בסעיהובמקום בזמן , אלו בדרך
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 חתימת המציע: ________________________

עם חברת הביטוח שתערוך עבורו את הביטוחים הדרשים  לפי הגשת הצעתו למכרזיוודא המציע  4.3

לדרש  אם יזכה במכרז היא תסכים לערוך עבורו את כל הביטוחים בהתאםש ,במסמכי המכרז

 להלן. 17 במכרז, ללא שיויים כלשהם, כאמור בסעיף

סוג הקרקע,  יבדוק ויאמת את כל התוים המסרים על ידי המזמין, לרבות אך לא רק,המציע  4.4

ציורות זמיות מים וחשמל, האם קיימים והיכן בדיוק  קרקעיות קיימות,-עיליות ותת תשתיות

 קום בעל ערך סביבתי, ופי ועתיקות.ומכשולים  באתר, מי תהום, דרכי גישה, מ

בהירויות כלשהן במסמכי -ו/או אי סבירות-התאמות, אי-ימצא המציע סתירות, שגיאות, איאם  4.5

לרבות בוסח  המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של תאי או פרט הכלולים בהם,

 14בכתב למזמין לא יאוחר מאשר עד , עליו להודיע על כל אלה לקיום ביטוחים יםאישור ספחי

(ארבעה עשר) ימים לפי המועד האחרון להגשת ההצעות, תוך פירוט מלא ומפורט של הסתירות, 

הבהירויות שמצא ושאלותיו להבהרתן. ההודעה תימסר -הסבירויות ואי-ההתאמות, אי- השגיאות, אי

או בדואר אלקטרוי  08-6557492שטיין לפקס' מס' טדימ באמצעות פקסימיליה ממועת לאושרית

שהודעתו (באמצעות  6557919-08המציע אחראי לוודא בטלפון . rng.org.il-r.n@mop-meiלכתובת 

 פקסימיליה או בדואר אלקטרוי) התקבלה.

ובות אלו יחולו במידת הצורך תימסרה תשובות בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. על תש 4.6

על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, והן  לעיל. 3.9 הוראות  סעיף

 יהוו חלק ממסמכי המכרז וההצעה למכרז.

לעיל יפורסמו גם באתר  3.9- ו 3.8, 3.7 והודעות כאמור בסעיפיםלעיל  4.6תשובות כאמור בסעיף  4.7

מחובתו ובאחריותו של המשתתף במכרז להתעדכן באופן . r.co.il-www.meiהאיטרט של המזמין 

 .בהודעות שיפרסם המזמין באתר זה בקשר למכרז , ובמיוחד לפי הגשת הצעתו למכרז,שוטף

ואלה לא  פה למשתתפים במכרז- המזמין איו ושא באחריות לפירושים ו/או להסברים שייתו בעל 4.8

 יחייבו אותו.

-לעיל יהיה מוע מלטעון לקיומן של סתירות, שגיאות, אי 4.5 מציע שלא יפה למזמין כאמור בסעיף 4.9

 בהירויות כלשהן במסמכי המכרז.-סבירותו/או אי- התאמות, אי

  קבלת מידע וסף וסיור קבלים .5

ידיעות והסברים וספים בכל הוגע למכרז יוכל המציע לקבל במהלך סיור קבלים, שייערך ביום  5.1

מרכז לחקלאות מדברית מו"פ רמת הגב. -במשרדי המזמין השוכים ב 10:30בשעה  29.11.2018

. 08-6557919שטיין או אריאלה וזה, טלפון טדימ אושריתמיתן יהיה לקבל בקשר לסיור פרטים 

 .ות בסיור הקבלים איה חובה אולם היא מומלצתההשתתפ
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 חתימת המציע: ________________________

מטרת סיור הקבלים לסייע למציעים לבחון את התוים הרלבטיים ואת מהות העבודות והציוד. כן  5.2

המידע והמצגים שייתו במהלך הסיור יחייבו את  התוים,ועד הסיור ללבן שאלות שיתעוררו. 

. המזמין איו ושא בפרוטוקול סיור הקבליםהמזמין אך ורק בגבולות אלה שיפורטו בכתב 

 פה למשתתפי הסיור.- באחריות לפירושים ו/או להסברים שייתו בעל

  רשאים להשתתף במכרז (תאי סף) .6

 במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בכל התאים

  המפורטים להלן:

 בישראל.המציע היו תאגיד הרשום ופעיל  6.1

בפקס הקבלים לפי חוק רישום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע היו קבלן הרשום  6.2

), בסיווג 400(סימול ביוב, יקוז ומים בעף ראשי , 1969- קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט

 .מכרז זהלהכספית הכוללת  גובה הצעתופחות להמתאים לכספי 

(חמש) השים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה,  5- הקמה בהמציע בעל יסיון מוכח ב 6.3

עד בפרויקט אחד או (כולל מע"מ) ש"ח יון לימ 10קווי ביוב בערך מצטבר של של  ,כקבלן ראשי

ה רומסיבדיקות, ביוב,  קווי הולכת" פירושו: הקמה של מההק. לעיין סעיף זה, "שלושה פרויקטים

ה לשביעות רצון מי שהזמין את בכל מבחי הקבל שהקווים עמדולאחר  בדיקות למזמין בסיום ה

 .םה או תכן אותההקמ

להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בקאית אוטוומית, ללא תאי, להחת  6.4

₪,  150,000, שהוצאה עבור המציע על ידי בק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של מזמיןהשל  ודעת

 להלן.  13- ו 7.5 . על הערבות יחולו הוראות סעיפיםועד בכלל 15.03.2019ד ליום שתוקפה ע

 .1976-(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2המציע היו בעל אישור תקף על שמו לפי סעיף  6.5

 .1976-וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"2המציע עומד בתאים הקבועים בסעיף  6.6

כלשהו עם משתתף אחר במכרז בקשר למכרז, והמציע, בעל שליטה בו המציע לא ביצע תאום  6.7

) ומהל בתאגיד המציע לא הורשעו בעבירה 1968- כהגדרתה בחוק יירות ערך, תשכ"ח "("שליטה

 הקשורה במכרז או תאום מכרז.

 את מסמכי המכרז.מהמזמין המציע רכש  6.8

אם וככל שתהיה, למציע כלשהו  או של מי מטעמו, להסרת ספק מובהר, שעצם פייתו של המזמין, 6.9

לקבלת הצעה למכרז לא תיחשב, כשלעצמה, הוכחה לעמידתו של המציע בתאים המוקדמים 
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 חתימת המציע: ________________________

להשתתפות במכרז ו/או בתאים לזכייה במכרז, וכל משתתף במכרז, לרבות מי שהמזמין או מי 

 מטעמו פה אליו כאמור, יהיה חייב בהוכחת עמידתו בתאים האמורים.

 –המציע ו/או בעל מיות בו ו/או מי ממהליו (דירקטורים ומכ"ל), ובמקרה של שותפות התאגיד  6.10

(חמש) השים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  5שותף בשותפות, לא הורשעו במהלך 

למכרז בעבירת שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או גיבה ו/או עבירה על חוק הגבלים עסקיים ו/או 

גת הסביבה. כמו כן, גד ה"ל, או מי מהם, לא תלוי ועומד כתב אישום בחשד עבירה על חוקי ה

לביצוע עבירה כ"ל ו/או תלויה ועומדת חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה כאמור שטרם יתה 

 בה החלטה סופית שלא להגיש כתב אישום.

 בוע, ולא מוה לו אמן.גד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק  או צו כיוס כסים, זמי או ק 6.11

 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .7

  המציע יצרף להצעתו:

(שלושים) ימים לפי המועד האחרון להגשת  30סח של התאגיד המציע מרשות התאגידים, מעודכן  7.1

 .ופרטי המהלים בובעלי המיות/החברים בתאגיד של פירוט הכולל  ,ההצעות למכרז

 מורשי החתימה בשם המציע.אישור עו"ד על זהות  7.2

המציע קבלן היותו של תצלום אישור מרשם הקבלים, תקף במועד הגשת ההצעה למכרז, המעיד על  7.3

, בעף 1969-הרשום בפקס הקבלים לפי חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט

הכספית הכוללת למכרז תו גובה הצעפחות להמתאים ל), בסיווג כספי 400(סימול  ביוב, יקוז ומים

 .זה

המציע יפרט בהצעתו, במתכות של טבלה, את התוים המוכיחים את עמידתו בתאים המפורטים  7.4

 המציע לכל הפחותיפרט מתייחס יסיוו הקודם  םאליהאחד מהקווים לעיל. ביחס לכל  6.3בסעיף 

 הקוויםהקמת את ו של מי שהזמין זהות, הקמתו, מועד סיום הקוהתוים הבאים: מיקום את 

 ושמות אשים אצל אותו מזמין לצורך בירורים כולל כתובת, מספרי טלפון ופקס.

 להלן. 13- ו 6.4ערבות בקאית כאמור בסעיפים  7.5

, 1976-(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2לפי סעיף של המציע תצלום אישור תקף על שמו  7.6

 .מפקיד שומה או רואה חשבון

המציע בפי עו"ד בוסח המופיע בספח לכתב ההצעה למכרז לאימות עמידתו  תצהיר חתום בידי 7.7

 .1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2בתאים הקבועים בסעיף 
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תצהיר חתום בידי המציע בפי עו"ד בוסח המופיע בספח לכתב ההצעה למכרז המעיד על כך שלא  7.8

וכן שהתאגיד המציע, בעל שליטה בו ("שליטה"  בוצע תאום כלשהו עם משתתף אחר בקשר למכרז,

) ומהל בתאגיד לא הורשעו בעבירה הקשורה במכרז או 1968-כהגדרתה בחוק יירות ערך, תשכ"ח

 תאום מכרז.

 .מהמזמין המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידושל המציע תצלום קבלה על שמו  7.9

להוראות אלו לעיל  4.6-ו 3.9, 3.8, 3.7י הודעות, מסמכי הבהרה ותשובות כאמור בסעיפים עותק 7.10

 .ם על ידי המציעמיחתוכשכל אלה פרוטוקול סיור קבלים ועותק 

תצהיר חתום על ידי מכ"ל המציע, מאומת כדין על ידי עו"ד, בוסח המצורף לכתב ההצעה,  7.11

 לעיל. 6.9-ו 6.8לאימות העובדות המפורטות בסעיפים 

 זכות המזמין לערוך בדיקות .8

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עייו אודות המציעים ובקשר לכל  8.1

אדם או תאגיד הזכרים בהצעות שיוגשו למכרז, כולם או מקצתם, בכלל זה אודות עברם ויסיום. 

ו/או מטעמו כמי שהסכימו מרצום הטוב בהגשת ההצעה רואים את המציע והאשים הפועלים בשמו 

 והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור.

הימעות משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון המזמין, בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או  8.2

 מסירת מידע לא כון או מידע חלקי או מידע מטעה למזמין או למי מטעמו יגרמו לפסילת ההצעה.

ן את המזמין, ללא דיחוי, אודות כל שיוי שיחול בתוים ובמידע שמסר מתחייב לעדכ המציע

למזמין, אם יחול בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתם למזמין ועד לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה 

 במכרז.

במסגרת בחית עמידתו של המציע בדרישות היסיון הקודם המוכח, שומר המזמין לעצמו את הזכות  8.3

לבטי לדעתו הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: יסיום הקודם לבחון כל תון ר

של גופים אחרים עם המציע, רמת שביעות הרצון של אותם גופים מהשירותים של המציע, סיבות 

וכן הרמה המקצועית,  ו של המציעלהפסקת התקשרות של גופים אחרים עם המציע, רמת אמיות

 .ציעון ורמת כוח האדם המועסק על ידי המהחוסן הכלכלי, רמת הארג

 המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט: 8.4

בעת העיון בהצעתו הסברים ויתוח של מחירי הצעתו הראים למזמין  לדרוש מהמציע 8.4.1

גבוהים או מוכים מדי והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והיתוח האלה למזמין 

אם יסרב המציע למסור למזמין ו/או למומחים מטעמו הסברים ויתוח  ולמומחים מטעמו.
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כפי שתיראה לו עד כדי פסילת מחירים כאמור, יהיה המזמין רשאי להסיק מסקות 

 ההצעה.

לדרוש מהמציע להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור  8.4.2

 ליסיוו ויכולתו של המציע לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתאים שפורטו לעיל.

 לדרוש מהמציע בעת בדיקת הצעתו להגיש לאישור המזמין את מהל העבודה שבכוות 8.4.3

 המציע להעסיק בביצוע העבודות, אם יזכה במכרז.

התוים והמידע שיתקבלו אצל המזמין במסגרת הפעולות המויות בפרק זה לעיל, אם וככל  8.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין  שייקטו, יובאו בחשבון השיקולים לבחירתו של הזוכה במכרז.

בו הבדיקות והבירורים שיערוך המזמין יהיה רשאי לפסול הצעתו של משתתף במכרז במקרה ש

אים עולים בקה אחד עם הצעתו של המשתתף כאלה שכאמור בפרק זה יגלו ממצאים השוים או 

במכרז, או אם הממצאים שיתגלו יטילו לדעת המזמין ספק באיתותו הכלכלית של המשתתף במכרז 

יסיון שלילי קודם עם המשתתף , או במקרה ו/או בכישוריו המקצועיים ו/או ביסיוו המקצועי

 .במכרז

 ה ויתר מסמכי המכרזמילוי כתב ההצע –מחירים  .9

כתב " –יהן (להלן מחירי יחידותוהעבודות עם פירוט מסמכי המכרז כוללים כתב כמויות  9.1

לכתב ההצעה את  7 בסעיף , בספרות ובמילים,דיוב ,על המציע לרשום בכתב יד ברור").הכמויות

אם  היחידות הכלולים בכתב הכמויות.כל המוצע על ידו במחירי והקבוע ההחה האחיד  אחוז

 .ה"ל בשיעור החה כאמור, תיפסל ההצעה על הסף 7המציע לא יקוב בסעיף 

מסוגי  דעל כל אח יחולאשר  אחיד וקבועמובהר שאחוז ההחה אשר יוצע על ידי המציע יהיה  9.2

לא יתן להציע אחוזי החה שוים  .הכמויות יחידה המופיעים בכתב ימחיראחד מהעבודות ועל כל 

 .לסוגים שוים של עבודות הכלולים בכתב הכמויות

אחוז ההחה האחיד והקבוע שיוצע על ידי המציע יחייב אותו גם אם היקף העבודות, או ההיקף של   9.3

חלק מהן, יגדל או יקטן בהתאם לזכויות ההגדלה וההקטה של היקף העבודות המוקות למזמין 

 במסמכי המכרז.

להסרת ספק מובהר, שמחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות, לאחר הקטתם בהתאם להצעת  9.4

עבור כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, שתגיע בתמורה מלאה וכוללת יהוו ההחה של המציע, 

הכרוכות בביצוע העבודות שהמחיר מתייחס אליהן, עלויות חומרים, ציוד ומתקים מכל סוג, 

וכל עבודה הקשורה  וצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, התקה, פירוקה

הוצאות עבודה, שכר ותאים סוציאליים, השגחה ופיקוח, ביטוח, וכן , במישרין ובעקיפין לעבודות

 , למעט מע"מ, שאיו כלול מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות.תשלומי חובה מכל סוג
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 חתימת המציע: ________________________

 בזה כדלקמן: ובהרמ 9.5

אין לכתוב ו/או למלא פרטים כלשהם בעיפרון במסמכי המכרז ואין להשתמש בטיפקס.  9.5.1

" על הרישום שרוצים לתקן ולכתוב xבמקרה של צורך בתיקון רישום שבוצע יש לסמן "

 מחדש לידו.

יש להקפיד על התאמה מוחלטת בין הכתוב בספרות לבין הכתוב במילים. כל סתירה ו/או אי  9.5.2

בין שי כתובים אלה עלולה לגרום לפסילת ההצעה. למזמין מוקית הזכות לקבוע התאמה 

שאחוז ההחה הגבוה יותר מבין שי כתובים אלה תחייב את המציע. בעצם הגשת הצעתו 

 למכרז, מסכים ומתחייב המציע לקבל את קביעתו של המזמין כאמור ביחס לאחוז ההחה.

, דהייו תוספת למחירים חוז החה שליליהמציע איו רשאי להציע בכתב ההצעה א 9.5.3

 הקובים בכתב הכמויות. הצעה עם אחוז החה שלילי  תיפסל על הסף.

אין לרשום כל שיוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף  9.5.4

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר תבקש במפורש 

כל רישום כזה שלא התבקש ייחשב כאילו איו קיים ובמקרה שלדעת  במסמכי המכרז;

 עלול הוא לפסול את ההצעה. –המזמין הוא מהותי 

 אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .10

      הזולה ביותר מבין ההצעות  ההצעהבכפוף לכל זכות וסמכות המוקות למזמין במכרז ובדין,  10.1

 .הגבוה ביותר, תיבחר כזוכה במכרזהעומדות בתאי המכרז, בעלת אחוז ההחה 

שבו אחוז ההחה הגבוה ביותר יוצע על ידי יותר ממציע אחד מבין המציעים שעמדו בתאי  במקרה 10.2

ציעו את ההחה המכרז, יהיה המזמין רשאי לערוך הליך תחרותי וסף בכתב בין מציעים אלה, שה

צעה זולה יותר מהצעתם המקורית שבו יוכלו להגיש בכתב ההגבוהה ביותר, ובייהם בלבד, הזהה 

 עד לקבלת הצעה אחת שתהיה עם ההחה הגבוה ביותר.למכרז. המזמין יחזור על הליך זה 

 

 ההצעה ו חתימה על מסמכי המכרז .11

לעיל, שכולם  כלולים בחומר המכרז  3.2על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז כהגדרתם בסעיף  11.1

  ,הטפסים ועל כל התצהירים הכלולים במסמכי המכרזשעליו להגיש, לרבות הוראות אלו, על כל 

מסמכי כל על כל תכית ותכית המצורפת למסמכי המכרז, וכן על פרוטוקול סיור הקבלים ועל 

 הבהרות ותשובות לשאלות שהוצאו על ידי המזמין במסגרת הליכי המכרז.

 החתימה המוסמכים בשם המציע לא תובא לדיון. הצעה שלא תהיה חתומה כחוק על ידי מורשי 11.2
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אחד של צירוף -על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים שמחובתו לצרפם לפי הוראות אלו. אי 11.3

 את ההצעה.עלול לפסול ל המציע לצרף להצעתו בהתאם להוראות אלו עאו יותר מהמסמכים ש

מוגשים על ידו, לרבות ברשות על המציע לוודא שהמספר המזהה שלו בכל המסמכים והאישורים ה 11.4

המסים (מס הכסה, מע"מ) היו זהה. במקרה של העדר זהות כזו על המציע לצרף אישור או הסבר 

 לכך מרשות מוסמכת.

, חתומה במעטפה אחת גדולהשיוחו ) עותקים מקוריים זהים, (שי) 2- מסמכי ההצעה יוגשו ב 11.5

 העבודות. אך ורק מס' המכרז ושם  . על המעטפה יצויוהוסגור

 המקום והמועד להגשת ההצעות  .12

למשרדי  במסירה אישיתההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות הוראות אלו, צריכה להגיע  12.1

המועד האחרון " –(במסמכי המכרז  11:00שעה  13.12.2018המזמין לא יאוחר מאשר עד יום 

 .אין לשלוח הצעות בדואר"). להגשת ההצעות

 לעיל, לא תובא לדיון. 12.1ההצעות בהתאם להוראות סעיף  כל הצעה שלא תגיע לתיבת 12.2

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות מפעם לפעם את המועד האחרון  12.3

 להגשת ההצעות למכרז בהודעה שתשלח על ידו לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

שרדי המזמין פתיחה פומבית של תיערך במלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  דקות 15 12.4

 .המעטפות שהוגשו למכרז. כל אדם רשאי להיות וכח במעמד הפתיחה האמורהשל תיבת ההצעות ו

 המשתתפים במכרז מוזמים לשלוח ציג מטעמם למעמד זה.

 ערבות להצעה  .13

לצרף להצעתו ערבות בקאית  יולהבטחת קיום התחייבויותיו של המציע בהצעתו למכרז, על 13.1

כוללים  איםמסמכי המכרז  ").הערבות הבקאית" –עיל (להלן ל 6.4התואמת את הוראות סעיף 

 דוגמה או וסח של הערבות הבקאית.

מהמזמין כתחליף לערבות  ציעהמחאות פרטיות לבק או שטרות או שיעבוד כספים המגיעים למ 13.2

הבקאית לא יתקבלו כערבות. כל ההוצאות הקשורות בקבלת הערבות הבקאית יהיו על חשבון 

 המציע.

, להמציא למזמין אם ידרוש המזמין מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז, מתחייב המציע 13.3

ק שהוציא את אישור בכתב מהב ,מועד קבלת הדרישה(שבעה) ימים מ 7לא יאוחר מאשר תוך 

. מציע שלא ת ההארכה הדרשתלתקופשל אותה ערבות  הערבות הבקאית המאריך את תוקפה

 .כאמור ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרזאת תוקף הערבות הבקאית יאריך 
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 חתימת המציע: ________________________

אם תדחה הצעת המציע או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, ישחרר המזמין את שטר הערבות  13.4

מים ממועד משלוח ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר עד מועד (שבעה) י 7תוך  הבקאית

 תום תוקפן של ההצעות למכרז.

(שבעה) ימים מהיום שהמציע יחתום  7אם תתקבל הצעת המציע, תשוחרר הערבות הבקאית תוך  13.5

על החוזה וימציא ערבות בקאית (ערבות ביצוע) ואישור חתום כדרש על קיום ביטוחים בהתאם 

 בחוזה. לדרש

לא ימציא  אם המציע, שהצעתו התקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ו/או 13.6

בוסח הכלול במסמכי המכרז  אישור חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל על קיום ביטוחים

להלן, יהיה המזמין  קובים בהוראות אלוופוליסות ביטוח כדרש בחוזה, כל אלה עד למועדים ה

שצירף להצעתו  לחלט את הערבות הבקאיתלבטל את זכייתו של אותו מציע במכרז ורשאי 

לכיסוי ההפסדים שייגרמו לו על אי ביצוע כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש, כתוצאה מסתברת 

ו/או ומסירתן למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח זקים ו/או הפסדים  והעבודות על יד

הוצאות כלשהם, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמין לתבוע את זקיו הממשיים שיהיו יתירים 

בהגישו את הצעתו למכרז מצהיר המציע, שהוא מוותר בוויתור  .בקאיתוגבוהים מסכום הערבות ה

זכר מלא, מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה גד האמור בסעיף זה, לרבות סבירותו של הפיצוי ה

 לעיל. 

 תוקף ההצעה  .14

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות (תשעים)  90ההצעה תישאר בתוקף למשך תקופה של  14.1

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה וספת  למכרז.

המציע  .ימים וספים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי(תשעים)  90 שתקבע על ידו, שלא תעלה על

מיד לעיל וזאת  13.3ואת תוקף הערבות הבקאית כאמור בסעיף מתחייב להאריך את תוקף ההצעה 

 (שבעה) ימים מאותו מועד. 7עם קבלת דרישתו של המזמין לכך ולא יאוחר מאשר תוך 

 הוצאות  .15

 המציע בלבד יישא בכל הוצאה, ישירה או עקיפה, של הכת הצעתו למכרז. 15.1

ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות המזמין לא יחזיר ולא  15.2

הבדיקות המוקדמות, דמי קיית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת 

ההצעות ו/או הובעות ממה, לרבות במקרה של ביטול המכרז או צמצום היקפו, ובכל במקרה כזה 

 גד מי מטעמו בקשר להוצאות אלו. לא תהיה למציע עילת בתביעה גד המזמין ו/או
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 חתימת המציע: ________________________

 ואישור קיום ביטוחים קיום החוזהחתימת החוזה, המצאת ערבות ל .16

המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמין יחתום על החוזה על כל ספחיו וימציא למזמין, על חשבוו  16.1

המזמין, הוא, ערבות בקאית, ללא תאי, על הסכום המפורט בחוזה, הכול להחת דעתו של גזבר 

ערבות שתהווה "ערבות לקיום החוזה" כמפורט בחוזה. כן ימציא הזוכה במכרז למזמין אישור 

 בוסח הכלול במסמכי המכרז. חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל על קיום ביטוחים

(ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת ההודעה  14על המציע יהיה לבצע את כל התחייבויותיו אלו תוך  16.2

ן על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המזמין. כן יהיה עליו להמציא מהמזמי

(שלושים) ימים ממועד החתימה על החוזה, העתקי כל פוליסות  30למזמין, לא יאוחר מאשר תוך 

 הביטוח בהתאם להוראות החוזה. כל המסמכים הזכרים לעיל יומצאו פיזית לגזבר המועצה.

 ביטוח  .17

 הכלול במסמכי המכרז לב המשתתפים במכרז מופית לדרישות הביטוח הקבועות בחוזהתשומת  17.1

 .")אישור על קיום ביטוחים" –(להלן  לרבות בספח אישור על קיום ביטוחים ")החוזה" –(להלן 

מובהר ומודגש בזה, שהמזמין יעמוד על כך שהזוכה במכרז ימציא לו אישור על קיום הביטוחים  17.2

ביטוח מורשית בישראל, אישור העומד בכל דרישות החוזה האמור, כולן ללא חתום בידי חברת 

יוצא מן הכלל, בוסח הקבוע בספח אישור קיום ביטוחים, ללא שיויים כלשהם, בתוך פרק הזמן 

 לעיל. 16.1הקבוע לכך בסעיף 

 הערות ו/או הסתייגויות ו/אוהמבטחת אותו אם וככל שלמשתתף במכרז ו/או לחברת הביטוח  17.3

עליהם שאלות בכל הוגע לדרישות הביטוח הקבועות בחוזה ו/או באישור על קיום הביטוחים, 

 להוראות אלו לעיל. 4.5לפות למזמין בשאלות הבהרה כאמור בסעיף 

למזמין,  ימציא בעצם הגשת הצעתו למכרז מצהיר המציע ומתחייב, שאם ייקבע כזוכה במכרז הוא  17.4

ל, אישור חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל על קיום לעי 16.2 תוך המועד הקוב בסעיף

 ללא שיויים כלשהם.אישור על קיום ביטוחים, בוסח הקבוע ב ביטוחים

על כל משתתף לוודא, בעצמו ועל חשבוו, שהיה והצעתו למכרז תתקבל  לפי הגשת הצעה למכרז, 17.5

, ולהמציא למזמין אישור לשוןבמלואן וכיהיה ביכולתו לעמוד בדרישות הביטוח הקבועות בחוזה, 

, בטרם הגשת לברר. כן חייב המשתתף במכרז על קיום ביטוחים בוסח הקבוע בספח לחוזה

לדרישות  וטוחי העומד לרשותיאת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הב הצעתו למכרז,

 הקבועות במסמכי המכרז.
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 חתימת המציע: ________________________

 למען הסר ספק מובהר בזה כדלקמן: 17.6

המציע שייקבע כזוכה במכרז יהיה מוע מלטעון שאין ביכולתו ו/או שחברת ביטוח  17.6.1

מסרבת להתאים את הכיסוי הביטוחי שלו לדרש במכרז ו/או  שעלויות התאמת הכיסוי 

 הביטוחי שלו לדרישות הקבועות במכרז לא לקחו בחשבון בהצעתו.

חברת ביטוח מורשית אם מציע שייקבע כזוכה במכרז לא ימציא אישור חתום בידי  17.6.2

לעיל,  16.2וזאת תוך המועד הקוב בסעיף בישראל כדרש בחוזה הכלול במסמכי המכרז, 

 13.6 שמורה למזמין הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות כאמור בסעיף

לעיל, לבטל את זכייתו של המציע במכרז ולמסור את ביצוע העבודות למשתתף אחר 

 .במכרז

 וות הוראות ש .18

 מבלי לגרוע מכל זכות המוקית לו בדין שומר המזמין לעצמו את הזכויות הבאות: 18.1

 לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא אם וויתור כזה לא יגרום זק למזמין. 18.1.1

לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטיו ו/או לא לבצעו, כולו או מקצתו,  18.1.2

שיקול דעתו  לפילעיל, הכול  2.1לרבות מהטעמים המפורטים בסעיף מכל סיבה שהיא, 

. אם יחליט המזמין שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה של המזמין הבלעדי 

ו/או להקטין את היקפו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טעה מכל 

רז כמי שוויתרו בעצם הגשת הצעתם סוג שהוא בקשר לכך. רואים את המשתתפים במכ

 למכרז על טעה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא במקרים המויים בסעיף זה לעיל.

לעיל, היה ויחליט המזמין שלא לבצע את העבודות ו/או לא  18.1.2על אף האמור בפסקה  18.1.3

ין בעבור לחתום על החוזה, יוחזר לזוכה במכרז בלבד הסכום הומיאלי שהוא שילם למזמ

רכישת מסמכי המכרז וזאת כגד הצגת קבלה על שמו בדבר רכישת המסמכים מהמזמין. 

השבת סכום זה תהווה סילוק מלא וסופי של כל תביעות הזוכה במכרז להשבת הוצאות ו/או 

 לפיצוי. בהגשת הצעתו למכרז רואים את המשתתף במכרז כמי שהסכים לתאים אלה.

 עתו תימצא מתאימה, הכול בגבולות המותר לפי הדין.להל משא ומתן עם מציע שהצ 18.1.4

 מובהר בזה כדלקמן: 18.2

הזוכה במכרז לא יהיה רשאי להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות והדבר אסר עליו  18.2.1

 " פירושו עובדים זרים כלשהם למעט:עובדים זריםבחוזה. לעיין איסור זה, "
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 חתימת המציע: ________________________

עזה ואזור יריחו  עובדים זרים שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת 18.2.1.1

 , חל עליהם.1994 –(הסדרים כלכליים והוראות שוות) (תיקוי חקיקה), התש"ה

לתקות מס הכסה (יכוי הוצאות שהייה  1"מומחה חוץ" כהגדרתו בתקה   18.2.1.2

  .1979–לתושב חוץ), התשל"ט

מבלי לגרוע מכל איסור ו/או הגבלה הקבועים במסמכי המכרז לעיין הסבה ו/או העברה  18.2.2

ו/או המחאה של זכויות ו/או התחייבויות של הזוכה במכרז, תשומת לבו של המשתתף 

במכרז מופית להוראות תקות רישום קבלים לעבודות הדסה באיות (ערעור מהימות 

, האוסרות על קבלן להסב, להעביר או למסור 1988 -  והתהגות ביגוד למקובל), התשמ"ט

עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משה אשר איו רשום בפקס הקבלים 

(העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור 

 העבודה, לא תהווה משום מסירת ביצוע עבודה לאחר).

מכרז הים רכושו של המזמין. המציע איו רשאי להעתיק מסמכים אלה או כל מסמכי ה 18.2.3

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת, זולת הכת והגשת הצעתו למכרז.  

 חשיפת ההצעות שיתקבלו במכרז  .19

מובהר בזה שעל המזמין חלים התוספת השייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),  19.1

 , על תקותיו.1998-, תש"ח, וחוק חופש המידע1958 -תשי"ח

המזמין סבור שאין בהצעות המוגשות למכרז זה חלקים שיוגדרו כסודיים. כל מציע, בעצם הגשת  19.2

הצעתו למכרז ותן את הסכמתו לכך שמשתתפים אחרים במכרז יעייו בהצעתו, וכן שהמזמין 

בתי הסוהר, רשות יאפשר לגורמים אחרים לעיין בהצעתו, לרבות משרד הביטחון, מילת"ב, שירות 

  .שדות תעופה

  מכ"ל, יעקב מוסקוביץ
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 חתימת המציע: ________________________

 לכבוד

  מי רמת הגב בע"מ

  85515ד.. חלוצה 

,..ג/א  

  כתב הצעה   

02/2018למכרז פומבי מס'   

להקמת קווי סיקה מתחות שאיבה בפתחת יצה למט"ש קציעות וקו 

  סיקה מצומת קציעות עד למט"ש

___________________________________ מס' תאגיד:  _____________ שכתובתו או הח"מ, 

 __________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

קראו בעיון, בחו ובדקו היטב את כל מסמכי המכרז על כל הוראותיהם, תאיהם, פרטיהם,  .1

התכיות הכלולות בהם, כתב הכמויות וספחיהם של כל אלה, ווידאו שכל מפרטיהם הטכיים, 

למסמך "מידע והוראות וספים למשתתפים במכרז" (מסמך  3.2מסמכי המכרז, כהגדרתם בסעיף 

"), מסמכי המכרז" –") (כל אלה ביחד יכוו בכתב זה ההוראות למשתתפים במכרז" –שיכוה להלן 

מסמכי המכרז על פרטיהם והם ברורים לו, לרבות השיטה ולוחות מצויים בידיו, הבו את כל 

 הזמים שבהם צטרך לבצע את העבודות ולקבל את התמורה בעבורן.

ובחו ובדקו את כל התאים והסיבות הקשורים בביצוע  לביצוע העבודותביקרו במקום שועד  .2

העבודות במקום והובעים ממו, קטו בכל האמצעים הראים לו כחוצים כדי לחקור את תאי 

המקום, את מהות וכמות העבודות הדרשות ואת הקשיים העלולים להתגלות בעבודות במהלך 

קרקעיות ועיליות, וכן את כל הגורמים האחרים - תביצועם, לרבות קשיים הובעים מביצוע מערכות ת

המשפיעים על הוצאות ביצוע העבודות, תאי ולוח הזמים לביצוען והפיצויים המוסכמים, הקבועים 

והמוערכים מראש שיהיה עליו לשלם לכם בהתקיים התאים לכך כמפורט בחוזה, כל אלה ידועים 

 את הצעתו. ומובים לו ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססו

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל או מצהירים בחתימתו על כתב זה כדלקמן: .3

בדיקה של קווי הולכת והוראות הדין, הרשויות המוסמכות והתקים בכל הקשור בהקמה  3.1

 מוכרות וידועות לו.") קווי ההולכה החדשים" –(להלן הביוב החדשים 
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 חתימת המציע: ________________________

לות על האתרים שבהם עליו יהיה להקים את בחו ובדקו את התכיות הסטטוטוריות הח 3.2

 קווי ההולכה החדשים ואת הוראותיהן של תכיות אלו.

בדקו ואימתו את כל התוים שמסרו לו על ידכם במסמכי המכרז ובמהלך הליכי המכרז,  3.3

לרבות אך לא רק, מצב האתרים שבהם יוקמו קווי ההולכה החדשים, סוג הקרקע, תשתיות 

שתיות עיליות ומכשולים קיימים באתרים אלה, דרכי גישה, מקומות בעלי קרקעיות, ת- תת

 ערך סביבתי, ופי ועתיקות.

ידוע לו שהזוכה במכרז יהיה חייב להתחיל ולבצע סימולטית את עבודות הקמת, בדיקת   3.4

קווי ההולכה שוא המכרז ולהשלים עבודות אלו במקביל בכל קווי ההולכה האלו בלוח 

 במסמכי המכרז. אם זכה במכרז או מתחייבים לקיים תאים אלה.הזמים שקבע 

לפי הגשת הצעתו למכרז ווידאו עם חברת הביטוח העורכת עבורו את הביטוחים  3.5

מסמכי לערוך עבורו את כל הביטוחים בהתאם לדרש ב את הסכמתה הדרשים במכרז

של התאמת הכיסוי  מכרז. כמו כן בררו עם חברת הביטוח את המשמעויות הכספיותה

 הביטוחי שיעמוד לרשותו לכל דרישותיכם במסמכי המכרז.

או בעלי ידע, יסיון מוכח ויכולת ארגוית, מקצועית וכלכלית מתאימים לביצוע עבודות ההקמה  .4

") במיקום קווי ההולכה החדשים" –של קווי ההולכה החדשים שוא המכרז (להלן  הבדיקותו

") ולקיום כל יתר העבודות" –אם לכל תאי המכרז (כל אלה ביחד להלן שקבע במסמכי המכרז, בהת

ההתחייבויות הכלולות במסמכי המכרז בלוח הזמים הקבוע בהם, עומדים לרשותו עובדים 

מקצועיים וקבלי משה מיומים ובעלי יסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות שוא הצעתו זו 

מועד שבו יהיה עליו להתחיל בביצוע העבודות יעמוד לרשותו ובמספר מספיק. כן מצהירים או שב

כל הדרש לביצוען, לרבות כל הציוד המתאים הדרש לקיום כל התחייבויותיו בהתאם להוראות 

 מסמכי המכרז.

להוראות  6או מצהירים שמתקיימים בו כל תאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים בסעיף  .5

"). להוכחת ההוראות למשתתפים במכרז" –סמכי המכרז (בכתב זה למשתתפים במכרז שבכרך ב' למ

לאותן  7עמידתו בתאים אלה או מצרפים להצעתו את כל המסמכים שצירופם דרש בסעיף 

 הוראות.

ידוע לו ואו מסכימים לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיו המפורטות בכתב זה ו/או  .6

כרז איה כוה במלואה, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר במסמך אחר הכלול בהצעתו למ

המוקים לכם לפי מסמכי המכרז ו/או לפי דין, לרבות מימוש ערבות בקאית שהמצאו לכם, תהיו 

תהיו רשאים לבטלו לאלתר מבלי שהיה  –רשאים לפסול את הצעתו, ואם כבר חתם חוזה אתו 

  עקב ביטולו של החוזה. זכאים לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו

בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחו בחיה זהירה ומדוקדקת את כל התאים האמורים, ואת כל  .7
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 חתימת המציע: ________________________

התאים הכלולים במסמכי המכרז והתמורה שתשתלם לו בעבור ביצוע העבודות ובעבור קיום כל 

ומתחייבים להוציא לפועל, לבצע יתר התחייבויותיו שבמסמכי המכרז, או מגישים הצעתו זו 

ולהשלים את כל העבודות בהתאם לכל התאים הכלולים במסמכי המכרז ולקיים את כל יתר 

ההתחייבויות שבמסמכי המכרז, לרבות ההתחייבויות בתקופות ההרצה, הבדק והאחריות, הכול 

תב הכמויות תמורת התמורה שתחושב לפי מחירי היחידות הקובים בכ לשביעות רצוכם המלאה,

 כשהם, כל אחד מהם, מוקטן (בהחה) בשיעור אחיד של

.)______________________ אחוזים_____________ (במילים: ________%  

 לעיל או מבקשים להבהיר כדלקמן: 7אשר למחירים המוצעים על ידיו בסעיף  .8

ההחה) המוצע על מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות, לאחר הקטתם בשיעור (באחוז  8.1

המחירים המוצעים על "; "מחיר היחידה המוצע על ידיו"–לעיל (להלן 7ידיו בסעיף 

"), כוללים תמורה מלאה וכוללת עבור כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע ידיו

העבודות שמחיר היחידה מתייחס אליהן, לרבות עלויות חומרים, ציוד ומתקים מכל סוג, 

העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, התקה, פירוק, הוצאות הוצאות 

עבודה, שכר ותאים סוציאליים, ביטוח, תשלומי חובה מכל סוג וכל עבודה הקשורה 

 במישרין או בעקיפין לעבודות האמורות.

ו של כל קווי ההולכה לא היה זכאים לתמורה פרדת ו/או וספת א בדיקותתמורת ביצוע ה 8.2

לתמורה אחרת כלשהי. התמורה בעבור הקמת כל קו הולכה כוללת בתוכה גם את התמורה 

 .עד לאישור תקיותו המלאה המלאה בעבור הבדיקות של אותו הקו

הצעתו מוגשת בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז, היא כוללת את כל הדרש במסמכי  8.3

או דרישות כספיות כלשהן המכרז לביצוע העבודות בשלמותן, ולא יהיו לו תביעות ו/

הבה של מסמכים אלה, ואו מוותרים מראש על כל תביעה -ידיעה ו/או אי-המבוססות על אי

 ו/או טעה כאמור.

המחירים המוצעים על ידיו יהיו קבועים וסופיים ולא ישתו עקב שיויים כלשהו במדד  8.4

עבודה ו/או במחירי  כלשהו ו/או בשער החליפין של מטבע כלשהו ו/או עקב שיויים בשכר

ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שיויים כלשהם בתשלומי חובה (למעט שיוי בשיעור המע"מ) 

 או מכל סיבה אחרת.

ידוע לו ואו מסכימים לכך, שמוקית לכם הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות  8.5

יבים בצע, ללא כאמור במסמכי המכרז. במקרים של הקטה ו/או הגדלה כאמור, או מתחי

עיכוב, את העבודות בהיקף שתקבעו ולא תהיה לו עילה ו/או תביעה ו/או טעה ו/או דרישה 

כלשהן עקב כך, ואו מוותרים בזה מראש על כל עילה ו/או תביעה ו/או טעה ו/או דרישה 

כאלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, או מתחייבים שהמחירים המוצעים על ידיו לא ישתו 
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 חתימת המציע: ________________________

 תוצאה מהקטה ו/או הגדלה כלשהן בהיקף העבודות.כ

תאי ההצמדה של התמורה ו/או של מחירי היחידות הכלולים במסמכי מילת"ב, כהגדרתם  8.6

יחולו על התמורה ועל מחירי היחידות המוצעים  לאהוראות למשתתפים במכרז, ל 3.1בסעיף 

 על ידיו.

ם במכרז וביתר מסמכי המכרז. כן או מסכימים לכל התאים המפורטים בהוראות למשתתפי .9

מסכימים או לכך, שתהיו חופשיים לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה,  הכול לפי 

שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, ואו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור שלכם. ברם הצעתו 

חרון להגשת ההצעות ) ימים מהתאריך שקבע כמועד אתשעים( 90תישאר בתוקפה במשך תקופה של 

) ימים תשעים( 90למכרז זה, ואם ידרש על ידכם להאריך את תוקפה למשך תקופה שלא תעלה על 

  או עשה זאת תוך המועד הקוב בהוראות למשתתפים במכרז.  –וספים 

היא לא תבוטל אלא אם לא ייחתם אתו חוזה ו/או אם ההוראה להתחלת  –אם תתקבל הצעתו זו  .10

דות לא תיתן לו במשך תקופת תוקפה של הצעתו למכרז שלא מחמת עיכוב התלוי בו. ביצוע העבו

עשה זאת בלי כל  –אם תתקבל הצעתו ודרש על ידכם לקיים התחייבויותיו שבהצעתו זו 

  השהייה.

  אם תחליטו לקבל הצעתו או מתחייבים כדלקמן: .11

 3.2המכרז, כהגדרתם בסעיף לחתום על כל מסמכי החוזה (הכוללים את כל מסמכי  11.1

(ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת ההודעה על  14להוראות למשתתפים במכרז) תוך 

  החלטתכם לקבל הצעתו או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידכם.

להתחיל בביצוע העבודות בהיקפן המלא בתאריך שיידרש מאתו ולהתמיד בביצוען עד  11.2

סמכי החוזה, תוך פרקי הזמן הקובים במסמכי להשלמתן בהתאם לכל התאים שבמ

  החוזה, הכול לשביעות רצוכם המלאה.

להפקיד בידיכם במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, במוקדם שבין  11.3

מועדים אלה, ערבות בקאית להחת דעתכם, ערבות להבטחת ביצוע העבודות וקיום כל יתר 

חוזה. על ערבויות אלו יחולו כל התאים המפורטים התחייבויותיו בהתאם להוראות ה

  בחוזה.

להפקיד בידיכם במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, במוקדם שבין  11.4

מועדים אלה, אישורים חתומים בידי חברת ביטוח מורשית בישראל המאשר את קיום כל 

ח אישור על קיום הביטוחים הדרשים לפי ההוראות למשתתפים במכרז, החוזה וספ

  ביטוחים.

או מצהירים ומתחייבים בזה, שמיום חתימתו על הצעתו זו, מחייב אותו החוזה הכלול במסמכי  .12
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 חתימת המציע: ________________________

המכרז על כל המסמכים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי פרד ממו, כאילו היה חתום על ידיו, 

כתב כחוזה מחייב בייכם וגם אם לא חתום על החוזה כלל, תחשב הצעתו וקבלתה על ידכם ב

לביו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם כמפורט במסמכי המכרז. אם דרש להתחיל בביצוע העבודות 

שוא המכרז לפי חתימת החוזה, פעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה על כל המסמכים 

  הכלולים בו.

בוסף לכל זכות אחרת המוקית  במקרה שפר את התחייבויותיו הכלולות בחוזה או מתחייבים, .13

לכם לפי החוזה ו/או לפי כל דין, מיד עם דרישתכם הראשוה, לשלם לכם פיצויים מוסכמים וקבועים 

מראש, שאים טעוים הוכחת זק, בסכום הקבוע בחוזה בגין כל הפרה. או מוותרים בזה ויתור 

ה במסמכי החוזה בקשר לפיצויים סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה בקשר לכל הוראה הכלול

  האמורים, לרבות סבירותם.

כערבות לקיום התחייבויותיו שבהצעתו זו הריו מצרפים בזה ערבות בקאית אוטוומית, ללא  .14

, ₪)(מאה וחמישים אלף  ₪ 150,000תאי, של בק __________________ סיף _____ על סך של 

כוחכם באופן בלתי חוזר, כי במקרה שלא קיים שהוצאה לבקשתו לפקודתכם, ומייפים 

 7שבהצעתו זו ו/או לא תחיל בביצוע העבודות שוא המכרז תוך  –כולן או מקצתן  –התחייבויותיו 

(שבעה) ימים מהמועד שקבע על ידכם להתחלת ביצוען, הזכות בידכם לממש ערבות זו בלי כל הודעה 

תור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתגד לכל או התראה, ואו מוותרים בזה מראש, בווי

  צעד שתקטו כדי לגבות את הערבות ה"ל.

והיא תשוחרר על ידכם בהתאם  15.03.2019לעיל היו עד ליום  14תוקף הערבות הזכרת בסעיף  .15

 9להוראות למשתתפים במכרז. אם דרש על ידכם להאריך את תוקפה של הצעתו זו כאמור בסעיף 

ב זה לעיל, או מתחייבים להאריך את תוקפה של הערבות למשך פרק זמן זהה לפרק הזמן שבו לכת

יוארך תוקף הצעתו זו. או מתחייבים לעשות כן תוך פרק הזמן שקבע בהוראות למשתתפים 

  במכרז. 

בעצם הגשת הצעתו זו למכרז או ותים את הסכמתו לכל התאים הכלולים במסמכי המכרז,  .16

אלה הכלולים בהוראות למשתתפים במכרז, ואו מוותרים בזה ויתור סופי, מלא, מוחלט לרבות 

ובלתי מסויג על כל טעה בקשר לכל תאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, לרבות סבירותם, 

 בהירות כלשהי בהם.-סתירות בהם ו/או אי

ת פרויקט רחב היקף שאמור או מאשרים שהובא לידיעתו כי העבודות מתוכות להתבצע במסגר .17

להיות ממומן בתקציבים ממשלתיים, כאשר במועד פרסומו של המכרז טרם הובטח לכם מלוא 

התקציב הדרוש. לוכח מגבלה זו ו/או האפשרות שלא יועמד לרשותכם מלוא התקציב הדרוש ו/או 

ב משלביו האפשרות של קיצוץ או הקפאת תקציבים, מוקית לכם הזכות לבטל את המכרז בכל של

ו/או לא לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו למכרז ו/או לא לחתום על חוזה עם הזוכה במכרז, 

לבטלו, ו/או לא להתחיל בביצוע העבודות ו/או להקטין את היקפן. או  –ואם כבר חתם החוזה

וצאות יודעים ומסכימים לכך, שזכותכם לממש כל אחת מזכויות אלו מבלי שהיה זכאים להחזר ה
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 חתימת המציע: ________________________

ו/או לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהם עקב כך, ואו מוותרים בזה ויתור סופי, מלא, מוחלט ובלתי 

  מסויג על כל טעה ו/או תביעה בקשר לכך.

מילים לעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסה גם לרבים ומילים לעיל בלשון רבים תתייחסה גם ליחיד,  .18

  כאשר ההקשר ידרוש פירוש כזה.

 

 ו יתה ביום ________________ מתוך הבה ורצוו החופשי.הצעתו ז

  

  

  בכבוד רב,

 

 אישור

 

אי הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מרח' ___________________,  

"), שכתב המציע" –מאשר בזה בתור יועצה המשפטי של __________________________ (באישור זה 

הצעה זה חתם לעיל על ידי ה"ה ____________________________________, שהים מורשי החתימה 

המוסמכים של המציע והחתימות המופיעות לעיל, עם/בלי* חותמת, מחייבות את המציע בהצעתו שבכתב זה 

ל לאחר שהצהירו על כוות לעיל לכל דבר ועיין. כן אי מאשר, שמורשי החתימה ה"ל חתמו על כתב זה לעי

  האמור בו.

 

 חתימה וחותמת: ____________________    תאריך: ____________

 

 * מחק את המיותר.
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 חתימת המציע: ________________________

 תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

 אי הח"מ, _____________________, ת"ז מס' ______________, מרח' _____________________,

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

אי ותן/ותת תצהירי זה בשם ___________________________, מס' תאגיד   .1

מס'  "), כחלק בלתי פרד מהצעתו של המציע למכרז פומביהמציע" –____________ (להלן 

להקמת קווי סיקה מתחות שאיבה בפתחת יצה למט"ש קציעות וקו סיקה מצומת  02/2018

אי   .2").המזמין" –") שעורכת מי רמת הגב בע"מ (להלן המכרז" –(להלן  קציעות עד למט"ש

  האחראי/ת להגשת הצעתו למכרז ומוסמך/כת לתת תצהיר זה בשמו. ושא/ת משרה אצל המציע,

" כהגדרתם שליטה מהותית"- " ועבירה", "הורשע", "בעל זיקהזה, המוחים "בתצהיר   .3

  .1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2וכמשמעותם  בסעיף 

  –)מחק את המיותראי מצהיר/ה שעד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (  .4

לפי חוק עובדים זרים (שתי) עבירות  2-ביותר מ לא הורשעו המציע ו/או בעל זיקה אליו  *

ו/או לפי חוק שכר  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א (איסור

  .1987-התשמ"ז מיימום,

(שתי)  2- חלפה לפחות שה אחת מאז הורשעו המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר מ  *

- הוגים), התש"א כדין והבטחת תאים עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא

  .1987-ו/או לפי חוק שכר מיימום, התשמ"ז 1991

לעיל איה כוה במלואה, יהיה  5ידוע למציע והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף   .5

לבטל את  –המזמין רשאי לפסול את ההצעה של המציע למכרז, ואם כבר חתם חוזה עם המציע 

  י לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב פסילה ו/או ביטול כאמור. החוזה, מבלי שהמציע יהיה זכא

: _____________________/החתימת המצהיר        

אי הח"מ, __________________, עו"ד, מ.ר. __________, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע/ה 

' ____________/ במשרדי שברח' _____________________ מר/גב' _______________, ת"ז מס

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים 

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.

_______________________  
  , עו"ד      
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 חתימת המציע: ________________________

 תצהיר בדבר אי- תיאום הצעה למכרז

 

אי הח"מ, __________________, ת"ז מס' ___________, מרח' ________________________, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הים כדלעיל. .1

ותן/ותת תצהירי זה בשם ___________________________, מס' תאגיד אי  .2

"), כחלק בלתי פרד מהצעתו של המציע למכרז פומבי מס' המציע" –____________ (להלן 

להקמת קווי סיקה מתחות שאיבה בפתחת יצה למט"ש קציעות וקו סיקה מצומת  02/2018

  ").המזמין" –ורכת מי רמת הגב בע"מ (להלן ") שעהמכרז" –(להלן  קציעות עד למט"ש

  אי ושא/ת משרה אצל המציע, האחראי/ת להגשת הצעתו למכרז ומוסמך/כת לתת תצהיר זה בשמו.  .3

ההחלטה על ההצעה הכספית של המציע למכרז התקבלה וקבעה על ידי המציע באופן עצמאי, ללא   .4

יע אחר למכרז או עם מציע שיש לו איטרס תיאום ו/או התייעצות ו/או הסדר ו/או קשר עם מצ

  פוטציאלי אחר הקשור במישרין או בעקיפין למכרז.

ההצעה הכספית של המציע למכרז לא הוצגה בפי כל אדם או ישות משפטית אחרת המגישים הצעה   .5

  למכרז.

בים ביסיון למיטב ידיעתי אף אדם המועסק על ידי המציע או פועל מטעמו, וגם לא אי, הייו מעור  .6

  כלשהו מבין אלה:

  להיא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  6.1  

  לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או מוכה יותר מהצעתו של המציע.  6.2

  לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה לא תחרותית מכל סוג שהוא.   6.3

או דין ודברים כלשהם עם ההצעה של המציע מוגשת בתום לב ולא עשית בעקבות תיאום, הסדר   .7

  מציע או מציע פוטציאלי אחר במכרז.

) ומהל בתאגיד 1968-התאגיד המציע, בעל שליטה בו ("שליטה" כהגדרתה בחוק יירות ערך, תשכ"ח  .8

  המציע לא הורשעו בעבירה הקשורה במכרז או תאום מכרז.

רת או איה מתיישבת עם אחת או אי מתחייב/ת להודיע למזמין על כל עובדה שתגיע לידיעתי הסות  .9
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 חתימת המציע: ________________________

יותר מהעובדות שעליהן הצהרתי בתצהירי זה לעיל. אי מתחייב/ת לעשות כן מיד עם הגעתה של 

  העובדה האמורה לידיעתי.

ידוע למציע ולי, שתאום מכרז מהווה עבירה פלילית שהעובר אותה צפוי לעוש הקבוע בחוק. כן ידוע   .10

י שבתצהירי זה לעיל איה יברר כי הצהרה כלשהי מבין הצהרותלמציע והוא מסכים לכך, שאם ית

  כוה במלואה, יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתו של המציע למכרז.

 חתימת המצהיר/ה: _____________________

 

 אישור

 

אי הח"מ, __________________, עו"ד, מ.ר. __________, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע/ה 

שברח' ______________________ מר/גב' _______________, ת"ז מס' ____________/  במשרדי

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים 

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.

 

 

_______________________  

  , עו"ד      
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 חתימת המציע: ________________________

 תצהיר על העדר הרשעות בפלילים והליכי פירוק/כיוס כסים

אי הח"מ, __________________, ת"ז מס' ____________, מרח' ___________________, לאחר 

כן, מצהיר/ה בזה שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

  בכתב כדלקמן:

  שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הים כדלעיל.  .1

אי ותן/ת תצהירי זה בשם _________________________, ת"ז/תאגיד מס' ____________   .2

"), ומגיש/ה את התצהיר כחלק בלתי פרד מהצעתו של המציע למכרז פומבי מס' המציע" -(להלן 

") להקמת קווי סיקה מתחות עורכת המכרז" –שעורכת חב' מי רמת הגב בע"מ (להלן  02/2018

  ").המכרז" -שאיבה בפתחת יצה למט"ש קציעות וקו סיקה מצומת קציעות עד למט"ש (להלן 

  אי משמש/ת כמכ"ל המציע, ומוסמך/כת לתת תצהיר זה בשמו.  .3

ו/או מי ממהליו (דירקטורים ומכ"ל), ובמקרה של  אי מצהיר/ה בזה שהמציע ו/או בעל מיות בו  .4

(חמש) השים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  5שותף בשותפות, לא הורשעו במהלך  –שותפות 

למכרז בעבירת שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או גיבה ו/או עבירה על חוק הגבלים עסקיים ו/או עבירה 

ה"ל, או מי מהם, לא תלוי ועומד כתב אישום בחשד לביצוע עבירה  על חוקי הגת הסביבה. כמו כן, גד

כ"ל ו/או תלויה ועומדת חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה כאמור שטרם יתה בה החלטה סופית 

  שלא להגיש כתב אישום

  גד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כיוס כסים, זמי או קבוע ולא מוה לו אמן.  .5

ידוע למציע והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרה כלשהי מבין ההצהרות שלי בתצהיר זה לעיל   .6

  איה כוה במלואה, תהיה עורכת המכרז רשאית לפסול את הצעתו של המציע למכרז. 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

                  ___________________  

      המצהירחתימת                         

  אישור עו"ד

אי הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר.  ____________, מאשר בזה כי ביום ___________ 

הופיע/ה במשרדי שברח' ________________________, מר/גב' ____________________, ת"ז מס' 

/ה להצהיר את האמת, וכי ______________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו

יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם  לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל  

    וחתם/מה עליה בפי.

                  ___________________  

  , עו"ד
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 חתימת המציע: ________________________

 פירוט יסיון קודם של המציע בהתאם לתאי הסף

בהתאם לדרישות תאי סף:להלן רשימת העבודות אשר בוצעו על ידי המציע   

 מס' טלפון

 איש הקשר

שם איש 

הקשר של 

הלקוח 

 ותפקידו

תקופת ביצוע 

 העבודות

,  מ:___

.עד:___   

מקום 

ביצוע 

 העבודות

 

פרטי 

 העבודות

היקף 

העבודות 

 בש"ח 

(לא כולל 

 מע"מ)

שם הפרויקט 

שבמסגרתו 

 בוצעו העבודות

 ושם הלקוח

 

       

 

 

1 

 

       

 

 

 

2 

       

 

 

 

3 

       

 

 

 

4 
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 חתימת המציע: ________________________

 אישור רואה חשבון

 

) וכרואי החשבון שלו, ביקרו את "המציע"לבקשת ______________________________ (להלן: 

הצהרת המשתתף בדבר ההיקף הכספי של העבודות כמדווח לעיל. ההצהרה היה באחריות ההלת המשתתף. 

  ביקורתו.אחריותו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על 

ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 

  ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה ה"ל הצגה מטעה מהותית.

יות את הצהרת לדעתו בהתבסס על ביקורתו הצהרה זו משקפת באופן אות מכל הבחיות המהות

  .המשתתף

  

  חתימה וחותמת : ________________________        תאריך: __________
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 חתימת המציע: ________________________

  מידע ארגוי אודות המציע

בהתאם להוראות המכרז להלן פרטי מידע ארגוי אודות המציע, לרבות פרטי איש הקשר מטעמו ודרכי 

  התקשורת עמו:

  מס' רישום התאגיד: ________________ המציע:____________________________________שם 

  ____________________________________  כתובת המשרד הרשום:

  ____________________________________  כתובת משרדי המציע:

ד: מספרי טלפון קווי: __________________________________ מס' טלפון יי

_________________  

  כתובת דואר אלקטרוי: _______________________  __________________   מס' פקס':

  תחומי העיסוק של המציע: _________________________________________________________

  

  אשי מפתח אצל המציע:

  _____________________________  תפקיד   ______________________  שם 

  _____________________________  תפקיד  ______________________  שם

  _____________________________  תפקיד  ______________________  שם

  : איש/אשת הקשר מטעם המציע בקשר למכרז

  _______________________  תפקיד:  _________________________________  שם:

  טלפון ייד: _____________________  טלפון קווי: ______________________________

  כתובת דוא"ל: __________________________________  מס' פקס': ________________

  

  יתן לפות לאיש/אשת הקשר ה"ל בכל דבר ועיין הקשור במכרז והתוים והתשובות שיימסרו על ידו

    .המציע לכל דבר ועיין את יחייבו
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 חתימת המציע: ________________________

 טופס החוזה

 שערך וחתם ברמת הגב ביום ____________

  מי רמת הגב בע"מ  בין:

   514269372ח.פ.   

    85515ד.. חלוצה   

  מצד אחד                ")המזמין" –(להלן   

  

  __________________________  לבין:

  מס' חברה __________________  

  _____________________מרח'    

  מצד שי                ")הקבלן" –(להלן   

להקמת קווי סיקה מתחות שאיבה בפתחת יצה למט"ש  02/2018והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'   הואיל

בהתאם להוראות כמפורט במסמכי המכרז ו, הכול קציעות וקו סיקה מצומת קציעות עד למט"ש

  "),העבודות" –(להלן  הכלולות בהן

והקבלן הגיש למכרז הצעה מיום ________ לביצוע העבודות והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן   והואיל

למכרז בכפוף להוראות החוזה ותאיו, כאשר תמורת ביצוע כל העבודות עד להשלמתן וקיום כל יתר 

ההתחייבויות של הקבלן הכלולות במסמכי החוזה, לרבות ההרצה של קווי ההולכה הכלולות 

עבודות וקיום התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק והאחריות, ישלם המזמין לקבלן תמורה כוללת ב

וסופית שתחושב בדרך הקבועה בחוזה לפי מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות הכלול במסמכי 

המכרז/החוזה כשהם, כל אחד ממחירים אלה, מוקטן (בהחה) בשיעור הצעתו של הקבלן למכרז, 

תוספת שתתווסף בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל סכום שיופחת בהתאם להוראות  לרבות כל

  החוזה.

כוללת  ההולכה של ביוב בהתאם לחוזה זה קוויכל התמורה עבור ההקמה של שלהסרת ספק מובהר, 

, ולכן לא יהיה עד לעמידתם בכל הבדיקות הדרשות לפי החוזה גם את מלוא התמורה עבור בדיקתם

לתשלום וסף או פרד כלשהם מעבר לתמורה המוסכמת  הי עבור הבדיקות של קווים אלהקבלן זכא

  ה,בעבור הקמת הקווים אל
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 חתימת המציע: ________________________

:לפיכך הוצהר, הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן  

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי פרד מהחוזה. .1

 מכי החוזה.למילים ולביטויים הכלולים בטופס חוזה זה יהיו אותם המובים שקבעו להם במס .2

לתאי החוזה לביצוע העבודות על  2" בסעיף מסמכי החוזה", "החוזהכל המסמכים המויים בהגדרת " .3

 ידי הקבלן מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה.

תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות  .4

 ו שבחוזה.החוזה ולקיים את כל יתר התחייבויותי

אם וככל שההתקשרות בחוזה זה מותית בקבלת אישורו של צד שלישי כלשהו, לרבות  מילת"ב ו/או  .5

משרד הביטחון ו/או שירות בתי הסוהר ו/או רשות שדות תעופה, על אף כל הוראה אחרת בחוזה, החוזה, 

 גם אם ייחתם, יהיה מותלה ולא יכס לתוקפו אלא לאחר קבלתו של אישור כאמור.

כל הודעה או מסמך שיישלחו במכתב בדואר רשום על ידי צד אחד למשהו לפי המען המופיע במבוא  .6

שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר. הודעה שתישלח  72תיחשב כתקבלה על ידי המען בתוך 

באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוי למספר הפקסימיליה או לכתובת הדואר האלקטרוי 

ד השי, בהתאמה, תיחשב כתקבלה על ידי המען בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מועד של הצ

 שידורה התקין.

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

_________________       _________________ 

 הקבלן         המזמין 
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 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

 תאי החוזה לביצוע העבודות על ידי הקבלן

 פרק א' – הגדרות ופרשות

  חלק ממסמכי החוזה

  תאים אלה מהווים חלק בלתי פרד מהחוזה. .1

  הגדרות

 בחוזה זה יהיה למוחים המויים להלן הפירוש המופיע לצדם: .2

  מי רמת הגב בע"מ. –" התאגיד", "המזמין"

  מועצה אזורית רמת גב. –" המועצה"

או ימוה מפעם לפעם על ידו או על ידי המזמין לשמש מהדס המועצה או מי שמוה  –" המהדס"

  כמהדס לעיין החוזה.

מי שמוה או ימוה מפעם לפעם על ידי המזמין לשמש כמתכן הפרויקט. בהעדר הוראה  –" המתכן"

אחרת ישמשו כמתכים אריה שוורץ יועצים ומהדסים בע"מ, שהכיו את התכיות, המפרטים הטכיים 

  וכתב הכמויות.

מכ"ל המזמין או מי שמוה או ימוה מפעם לפעם על ידו או על ידי המזמין  –" המהל", "מהל פרויקט"

לשמש כמהל הפרויקט, המתאם בין הגורמים השוים בפרויקט כגון מזמין, מתכן, מפקח. מתפקידו 

ר הוראה אחרת לבצע בקרה על תקציב הפרויקט ולהתריע מפי חריגות הדסיות וכספיות בפרויקט. בהעד

  )  בע"מ.2015תשמש כמהל הפרויקט חב' אוהד ברוך ייזום ויהול פרויקטים (

אדם או תאגיד, שמוה או ימוה מפעם לפעם על ידי המזמין לפקח באתר על ביצוע  –" המפקח"

העבודות, או כל חלק מהן, וללא סמכות להתחייבות כספית. המפקח קשור בחוזה פרד עם המזמין ואיו 

  ) בע"מ.2015לחוזה זה. בהעדר הוראה אחרת תשמש כמפקח חב' אוהד ברוך ייזום ויהול פרויקטים ( צד

הקבלן, לרבות ציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן  –" הקבלן"

  משה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

  לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים. המהל –" מילת"ב"

כללי, ביצוע עבודות ביוב ברשויות  –מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי, כרך א'  –" מסמכי מילת"ב"

  , כרך א'  שבמסמכי החוזה.2009מקומיות, בהוצאת מילת"ב, מהדורה רביעית, אוקטובר 
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 חתימת המציע: ________________________

, המפרטים המיוחדים, המפרטים הטכיים –" המפרט המיוחד", ""מפרט/מפרטים", "המפרט הטכי

המפרט הבין משרדי ("הספר הכחול") על כל פרקיו, המפרט הכללי של מילת"ב מהדורה אחרוה בתוקף 

  המצורפים למסמכי מכרז/חוזה זה. 

  קווי הולכת הביוב שוא המכרז. –" קווי הולכה"

במסמכי החוזה, כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות של הקבלן הכלולות   –" הפרויקט", "העבודות"

  לרבות כל הכרוך, הקשור והובע מהן, בין שפורטו בחוזה ובין שלא פורטו בו.

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו  –" מקום המבה", "אתר הפרויקט", "אתר"

כהגדרתה להלן, לרבות כל  עבודות ההקמה וההרצה של קווי הולכה חדשים, במקום שקבע להן בתב"ע

מקרקעין אחרים, אשר יעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע החוזה, בכלל זה תחת השאיבה לביוב 

  הקיימת בבאר מילכה.

התמורה עבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה  -" התמורה", "שכר החוזה"

המכפלות של מחירי היחידות שהוצעו על ידי הזוכה במכרז, שתיקבע בהתאם להוראות החוזה על יסוד 

במחירי היחידות שייקבעו בהתאם להוראות החוזה, לפי העיין,  –במכרז, ובהעדר מחירים כאלה 

בכמויות שמדדו בהתאם להוראות החוזה, בהוספות ובהפחתות בהתאם להוראות החוזה. המחירים 

ו עקב שיויים כלשהם במדד כלשהו ו/או בשער החליפין של האמורים יהיו קבועים וסופיים ולא ישת

מטבע כלשהו ו/או עקב שיויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שיויים 

  כלשהם בתשלומי חובה (למעט שיוי בשיעור מע"מ) או מכל סיבה אחרת.

וי בתכית כזו שאושרה בכתב על התכיות המהוות חלק בלתי פרד מהחוזה, לרבות כל שי –" תכיות"

ידי המהדס או על ידי המפקח לעיין חוזה זה, וכן כל תכית אחרת שתאושר בכתב על ידי המהדס או 

  על ידי המפקח לעיין חוזה זה, מזמן לזמן.

  כתב הכמויות הכלול במסמכי המכרז.–" כתב הכמויות"

הם, בין שצורפו לחוזה ובין שלא צורפו כל המסמכים הבאים על ספחי –" מסמכי החוזה", "החוזה"

  אליו:

כללי, ביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות  –מסמכי המכרז/חוזה ומפרט כללי, כרך א'  – כרך א'  )א(

בהוצאת המהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות, מהדורה רביעית, אוקטובר 

2009.  

"), כתב הצעה, המכרז" –מידע והוראות וספות למשתתפים במכרז שוא חוזה זה (להלן  – כרך ב'  )ב(

  החוזה, מפרט מיוחד, כתב כמויות, ספחים ורשימת תכיות.

  כל התכיות שיימסרו לקבלן על ידי המזמין או על ידי מי מטעמו.  )ג(
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 חתימת המציע: ________________________

יכי המכרז, לרבות כל פרוטוקול סיור קבלים ומסמכי הבהרות שהוצאו על ידי המזמין במסגרת הל  )ד(

שיוי בתוכיות ו/או במפרטים הטכיים שקבעו ו/או אושרו בכתב על ידי המהדס, וכל מפרט טכי 

  ותוכית וספים שיאושרו בכתב על ידי המהדס מזמן לזמן.

שהוצא על ידי הועדה המקומית לתכון וביה רמת גב,   20150170-, ו20150169היתר ביה מס'   (ה)

התיאומים שבוצעו עם הרשויות השוות פרטי תאי ההיתר. תצלום ההיתר ותאיו וכן לרבות 

  יהיה באחריות הקבלן ועל חשבוו. 4הטיפול בהיתרי חפירה וטופס  .א' מצורפים לחוזה זה כספח 

כל יתר מסמכי המכרז, כתב ההצעה של הקבלן למכרז על ספחיו בכפוף להוראות החוזה, כל מסמך   )ו(

שלפי הוראות מסמכי המכרז מהווה חלק בלתי פרד הימו או מהחוזה עם הזוכה במכרז וכל אחר 

  מסמך שיצורף לחוזה בעתיד.

ידי הקבלן באתר העבודות, ויעמדו לרשות -העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על  )ז(

  קבלת על הדעת.ידם בכתב, בכל שעה מת-המהדס, המהל, המתכן, המפקח וכל אדם שהורשה על

 פרשות החוזה, סתירות וסדרי עדיפות במסמכים

מילים בלשון יחיד משמען גם רבים, ומילים בלשון רבים משמען גם יחיד, כאשר הקשר הדברים ידרוש  .3

 פירוש כזה.

, יחול על החוזה. לצורך פרשות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו 1981- חוק הפרשות, התשמ"א .4

 זה לא יפורש בכל אופן שהוא גד מסחו. בחוק האמור. חוזה

, לא יחול על היחסים שבין הצדדים ועל החוזה. לקבלן לא תהיה זכות 1974-חוק חוזה קבלות, התשל"ד .5

 עיכבון כלשהי על האתר ו/או על תחת שאיבה כלשהי.

 אין ללמוד על זכות מכללא מכל דבר הכתוב בחוזה. .6

 הוות חלק מהחוזה, ויתות לוחיות ההתמצאות בלבד.הכותרות בראשי הפרקים והסעיפים אין מ .7

בהירות בין הוראה כלשהי הכלולה -משמעות ו/או אי- התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .8

כוחן של האחרוות  –במסמכי מילת"ב לבין הוראה הכלולה במסמך אחר כלשהו של מסמכי המכרז 

 עדיף.

ילת"ב המטילה על המזמין חובת תשלום כלשהי לקבלן ו/או מבוטלת בזה כל הוראה הכלולה במסמכי מ .9

לצד שלישי, לרבות חובה כלשהי לתשלום תמורה, השבת הוצאה, אגרות, היטלים ותשלומי חובה 

 :אחרים מכל סוג, פיצוי וכל תשלום אחר. מוסכם בזה כדלקמן

במפורש  המזמין יהיה חייב בתשלום לקבלן ולצדדים שלישיים אך ורק של תשלומים שקבעו  )א(

 .בחוזה זה
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 חתימת המציע: ________________________

 .כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי חוזה זה יעשה על חשבוו אלא אם קבע בחוזה במפורש אחרת  )ב(

משמעות לגבי הוראה - התאמה או דו-לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי 8מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .10

 היו כדלקמן: – לעיין הביצוע –כלשהי במסמכים השוים המהווים את החוזה, סדר העדיפות 

 הוראות הדין והרשויות המוסמכות, לרבות תכית המתאר והתכית המפורטת החלות את האתר.  )א(

 התכיות המאושרות.  )ב(

 המפרטים המיוחדים וכתבי הכמויות.  )ג(

 אופי מדידה מיוחדים.  )ד(

 .של מילת"ב במהדורתו האחרוה המפרט הכללי (ואופי מדידה)  )ה(

 .במהדורתו האחרוה המפרט הבימשרדי ("הספר הכחול")  )ו(

 תאי החוזה.  )ז(

 תקים ישראליים.  )ח(

 הצעת הקבלן למכרז שוא חוזה זה.  )ט(

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את  .11

-ות, כל עוד אין סתירה בייהם. בכל מקרה של סתירה או איהתיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמוי

משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לגבי פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, -התאמה או דו

יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות, לאחר הקטתו בשיעור ההחה שהציע הקבלן בהצעתו למכרז, 

ופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופי כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה וא

 המדידה ובתכולת המחירים.

 היה כדלקמן: – לעיין התשלום –סדר העדיפות במסמכים  .12

 מחירי היחידות בכתב הכמויות כשהם מוקטים בשיעור ההחה שהציע הקבלן למכרז.  )א(

 אופי מדידה מיוחדים.  )ב(

 מפרט מיוחד.  )ג(

 .המפרט הכללי (ואופי מדידה) של מילת"ב במהדורתו האחרוה   )ד(
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 חתימת המציע: ________________________

 מפרט כללי (ואופי מדידה).  )ה(

 תאי החוזה.  )ו(

 תכיות.  )ז(

 תקים ישראליים.  )ח(

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

כמויות, אין בו קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב ה .13

 כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה.

התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  תאי החוזה -גילה הקבלן סתירה או שגיאה או אי .14

לבין הוראה אחרת או שהקבלן היה מסופק בפירושה הכן של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או 

ימסור הקבלן למפקח  –מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה שהמפקח 

הודעה מידית בכתב על כך והמפקח יעביר את הודעת הקבלן למהדס סמוך לאחר קבלתו. המהדס ייתן 

 הוראות בכתב, לרבות תכיות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש להוג לפיו והן יחייבו את הקבלן.

מתן הוראות בכתב על ידי המהדס בדבר הפירוש הכון שיש להוג לפיו כאמור -ובהר, שאילהסרת ספק מ .15

לעיל, לא יתפרש כהסכמה של המזמין ו/או של המהדס לפירוש שיתן על ידי הקבלן, ואין בו  14בסעיף 

 כדי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.

יב הקבלן לבדוק ולהסב את תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חי .16

מסמכי החוזה לפי ביצועה של כל עבודה הכלולה בעבודות ולקבל את הוראות המהדס כאמור לעיל. לא 

עשה כן הקבלן והג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך או בסתירה כאמור, כדי למוע מהמהדס 

פי שיקול דעתו הבלעדי של המהדס, לרבות להורות לקבלן לבצע את להורות לקבלן להוג אחרת, ל

 העבודה מחדש, והקבלן מתחייב להוג לפי הוראות המהדס בעיין זה.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק ב' – זכויות במקרקעין וזכויות אחרות

מלוא הזכויות, מכל מין ו/או סוג שהוא, במקרקעי תוואי החת הקווים, לרבות בכל הבוי, המותקן,  .17

והמורכב בהם, בכלל זה קווי ההולכה והמפרטים על כל חלקיהם, מתקיהם וציודם, תהייה של המזמין 

 בלבד ולקבלן לא יהיה חלק כלשהו בזכויות אלו, בכולן או בחלקן.

 לעיל ולהסרת ספק מוצהר ומוסכם בזה כדלקמן: 17מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .18

הקבלן לצורך ביצוע עבודות ההקמה וההרצה של הקווים העמדת תוואי הביצוע לרשותו של   )א(

לעיל ו/או כדי  18החדשים, אין ולא יהיה בהן כדי לגרוע ממלוא זכויותיו של המזמין לפי סעיף 

להקות לקבלן זכויות קיייות כלשהן במקרקעין של האתר ובכל הבוי, המותקן והמורכב בהם, 

 ם, מערכותיהם, מתקיהם וציודם, או בכל חלק מאלה.לרבות קווי ההולכה ומפרטיהם על כל חלקיה

המזמין יהיה רשאי בכל עת, ובמיוחד במקרה של הפרת החוזה על ידי הקבלן, להורות לקבלן לפות   )ב(

את מקרקעי האתר, כולם או חלקם, ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טעה 

 בקשר לכך.

של עובדה ו/או של חוק גד האמור בסעיף זה ובמיוחד גד היותו הקבלן יהיה מוע מלטעון כל טעה   )ג(

רשות בלבד באתר רק כל עוד רשות זו תוה לו על ידי המזמין. כן מתחייב הקבלן לפות את -בר

האתר ולהחזיר את החזקה בו למזמין בתום תוקפו של חוזה זה, כשהוא פוי מכל אדם וחפץ 

 ה להלן.השייכים לקבלן ובמצב כמפורט בחוזה ז

   

40

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 חתימת המציע: ________________________

 פרק ג' – לוח זמים

 חוזה זה כולל שלוש תקופות משה, כהגדרתן להלן: .19

וחמישה)  מאה  שמוים( 180תקופה של  – תקופת ההקמה של כל אחד מקווי ההולכה השוים   )א(

, שתחילתה ביום שקבע לתחילת ביצוע העבודות בצו התחלת עבודה. צו התחלת ימים קלדריים

המזמין אך ורק לאחר שהקבלן יחתום על החוזה וימציא למזמין את ערבות עבודה יוצא על ידי 

 הביצוע ואישורי ביטוח חתומים כדרש לפי החוזה.

, שתחילתה ביום קבלת תעודת (שי עשר) חודשים קלדריים 12תקופה של  – תקופת/שת הבדק  )ב(

  .השלמה

זה בלוח זמי הבייים הכלול הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את יתר התחייבויותיו שבחו .20

 בטבלה שלהלן ביחס לכל אחד מקווי ההולכה החדשים:

  הפעולות / העבודות

 מס' הימים הקלדריים להשלמת הפעולה/

העבודות מהיום שקבע לתחילת ביצוע 

  העבודות בצו להתחלת ביצוע העבודות

חתימת החוזה, המצאת ערבות ביצוע ואישור על קיום 

  ביטוחים

קלדריים מיום מסירת ההודעה על ימים  14

  הזכייה במכרז

הגשת פירוט דרכי ביצוע העבודות ולוח זמי בייים 

  לביצוען, הסדרים ושיטות ביצוע העבודות
  ימים 20

  ימים 30  קבלת כל האישורים הדרשים להקמת הקווים

  ימים 40  תחילת ביצוע חפירה ועבודות זמיות

  ימים 60  תחילת ביצוע מפרטים

ום עבודות ההקמה של קווי ההולכה על כל סי

  לאחר שעמדו בכל הבדיקות הדרשות מערכותיהם
  ימים 180

  ימים 365  שבשורה הקודמת מועדתום התקופת הבדק מ
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 חתימת המציע: ________________________

הקבלן מתחייב לבצע את החלקים השוים של העבודות, בכלל זה החת ציורות, לפי  - סדר עדיפויות .21

סדרי עדיפות שייקבעו על ידי המפקח. בחתימתו על חוזה זה מאשר הקבלן שידוע לו והוא מסכים לכך 

שלא תשולם לו תוספת כלשהי עבור ביצוע בקטעים באזורים השוים של האתר עקב מגבלות מעבר 

 כל סדר עדיפות אחרת בהתאם לעדיפויות שייקבעו על ידי המפקח.וכיו"ב או 

 מוצהר ומוסכם בזה כדלקמן: .22

להסרת ספק מובהר, שאין במועדים האחרים הקובים בחוזה זה כדי לגרוע מהמועדים הקובים   )א(

 לעיל אלא להוסיף עליהם. 20בטבלה שבסעיף 

יותיו שבחוזה זה עלול לגרום להפרה הקבלן מצהיר שהמזמין הביא לידיעתו, שפיגור בקיום התחייבו  )ב(

התחייבויות המועצה והמזמין כלפי צדדים שלישיים, הפרה שהקבלן מתחייב לשאת בכל תוצאותיה, 

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקה למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין.

בקיום  מבלי לגרוע מכלליות הוראות ס"ק (ב) לעיל ומיתר הוראות החוזה, פיגור של הקבלן  )ג(

עמידתו במועד בייים כלשהו שקבע בחוזה, תקה למזמין את הזכות -התחייבויותיו, לרבות אי

 לפיצוי הקבוע, המוסכם והמוערך מראש הקבוע בחוזה זה לכל יום של פיגור.

מובהר בזה שלא תיתן לקבלן כל ארכה להשלמת העבודות אלא אם סבר המזמין, לפי שיקול דעתו   )ד(

מוחלט, שיש מקום להאריך את המועד להשלמת העבודות מחמת שיויים או הבלעדי, הסופי וה

תוספות לעבודות, או מחמת כוח עליון, או מחמת תאים מיוחדים המחייבים לדעתו את הארכת 

המועד להשלמת העבודות. מתן ארכה כאמור, אם וככל שתיתן, לא תקה לקבלן זכות כלשהי 

שירות ו/או עקיפות שייגרמו כתוצאה מהארכה ו/או לפיצוי לתוספת תמורה ו/או לכיסוי הוצאות י

 אחר מכל מין ו/או סוג שהוא.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק ד' – ביצוע העבודות

  בדיקות מוקדמות

הקבלן מצהיר שביקר באתרים שועדו להקמת קווי ההולכה החדשים ובסביבתם ובחן ובדק את כל  .23

והובעים ממו, קט בכל האמצעים הראים התאים והסיבות הקשורים בביצוע העבודות באתרים אלה 

לו כחוצים כדי לחקור את תאי המקום, את מהות וכמות העבודות הדרשות ואת הקשיים העלולים 

קרקעיות ועיליות, וכן את - להתגלות בעבודות במהלך ביצוען, לרבות קשיים הובעים מביצוע מערכות תת

העבודות, תאי ולוח הזמים לביצוען, כל אלה ידועים  כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות ביצוע

 ומובים לו.

לעיל ובפרק "שמירה על תשתיות קיימות, זקים לתשתיות אלו  23מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .24

  ואילך) להלן, מצהיר הקבלן כדלקמן: 136ותיקום" (מסעיף 

ישה, מכשולים קיימים באתר, בחן ובדק באתרים האמורים את סוג הקרקע, מי תהום, דרכי ג  )א(

קרקעיות והעיליות הקיימות - מקומות בעלי ערך סביבתי וופי, עתיקות, וכן את כל התשתיות התת

באתר, לרבות צרת מכל סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, בריכות, עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון, 

 הן מעל פי הקרקע והן מתחת לפי הקרקע.

קרקעיות והעיליות ולשמרן מפי פגיעה וזקים. הקבלן יישא -ל התשתיות התתהקבלן מתחייב להגן ע  )ב(

באחריות ובמלוא הפיצוי לכל זק שייגרם לתשתיות האמורות ויתקן, הכול על אחריותו ועל חשבוו 

 בהתאם להוראות הדין ואישורן של הרשויות המוסמכות.

 יוקמו קווי ההולכה החדשים. בחן ובדק את התכיות הסטטוטוריות החלות על האתרים שבהם  )ג(

למען הסר ספק מובהר, שרואים את הקבלן כמי ביקר בכל האתרים שבהם יוקמו קווי ההולכה החדשים  .25

וביצע את כל הבדיקות המויות לעיל, בין אם ביקר למעשה באתרים אלה, כולם או חלקם, ובין אם לאו, 

והוא יהיה מוע מלטעון טעות כלשהן שמקורן בין אם ביצע את כל הבדיקות הזכרות לעיל ובין אם לאו, 

 ידיעת תאים אלה.-באי

ממועד העמדת האתר לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודות הוא יהיה אחראי בלעדית לכל מעשה  .26

 ו/או מחדל שיתבצעו בתחום האתר.

זה  הקבלן מתחייב לקוט באמצעים הדרושים לשמירה בכל שעות היממה על האתרים הזכרים בסעיף .27

לעיל ועל כל המצוי בתחומם, בכל אתר עד למסירתו הסופית למזמין של קו ההולכה המצוי בו לאחר 

שהושלמו בו כל העבודות שיש לבצען בהתאם לחוזה זה וקוימו כל יתר התחייבויות הקבלן בקשר לאותו 

ק שייגרם קו, למעט התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק והאחריות. כן ושא הקבלן באחריות לכל ז

 למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל בתחום האתר.
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 חתימת המציע: ________________________

 הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן: .28

קרא בעיון, בחן ובדק היטב את כל מסמכי החוזה על כל הוראותיהם, תאיהם, פרטיהם, מפרטיהם   )א(

כי החוזה מצויים בידיו, הבין את כל הטכיים, התכיות הכלולות בהם וספחיהם, ווידא שכל מסמ

מסמכי החוזה על פרטיהם והם ברורים לו, לרבות השיטה ולוחות הזמים לפיהם יהיה עליו לבצע 

 את העבודות ולקבל את התמורה בעבורן.

ידועות ומוכרות לו הוראות הדין בכל הקשור בהקמה, הפעלה ותחזוקה של קווי הולכת הביוב.   )ב(

 העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה בהתאם להוראות אלו.הקבלן מתחייב לבצע את 

הכרת תאי או -ידיעת או אי-הקבלן לא יהיה זכאי לבסס תביעות כספיות או אחרות כלשהן עקב אי  )ג(

  מסיבה כלשהם הקשורים בביצוע העבודות וקיום יתר התחייבויותיו שבחוזה ו/או הובעים מהם.

 לן בביצוע העבודותהתחייבויות כלליות של הקב

הקבלן מתחייב, על אחריותו ועל חשבוו הבלעדיים, לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין, היתר  .29

הביה, הוראות הרשויות המוסמכות, לרבות מילת"ב, והוראות החוזה, ברמה מקצועית גבוהה ובלוח 

רצום של מילת"ב, המהדס,  הזמים הקבוע בחוזה, לרבות מועדי הבייים שקבעו בו, הכול לשביעות

 המתכן והמזמין.

עבודות ההקמה, הבדיקה וההרצה של הקווים החדשים כוללת את כל העבודות המפורטות במפרטים  .30

הטכיים, בתכיות וביתר מסמכי החוזה בקשר אליהן וכן את קיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן 

 הקשורות בהן ו/או שמחובתו לקיימן במהלך ביצוען.

אדם, החומרים, הכלים, הציוד, -הוראות החוזה חלות על ביצוע כל העבודות, לרבות המצאת כוח .31

 המעוות, המתקים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, החוצים לשם כך.

מבלי לגרוע מהוראות פרק "פיקוח על ביצוע העבודות" שלהלן, בביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא  .32

 המהל, המהדס, המתכן והמפקח שייתו לו מפעם לפעם. אחר הוראות המזמין,

 כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי החוזה יעשה על חשבוו אלא אם קבע בחוזה במפורש אחרת. .33

  פיקוח על ביצוע העבודות

לצורך ביצוע "פיקוח על" על ידי המזמין ומטעמו, מתחייב הקבלן למסור למזמין, למהדס, למתכן,  .34

 מי מטעמם כל מידע שיידרש ממו בכל הקשור לעבודות. למפקח ולכל

למהל, למהדס, למתכן, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי המזמין או המהל או המהדס,  .35

תהיה בכל עת זכות כיסה חופשית לאתר ולכל מקום אחר שבו עשית עבודה במסגרת העבודות ו/או 
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 חתימת המציע: ________________________

כיבים אחרים כלשהם לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב להבטיח מובאים ממו חומרים, מכוות, ציוד ור

זכות גישה זו, להזמין את כל אלה לכל מבדק ולשתף איתם פעולה ולסייע בידיהם בביצוע תפקידם לפי 

 חוזה זה, לרבות לשם בדיקות טיב החומרים וטילת דגימות בכל שלב משלבי ביצוע העבודות.

אחד מהם לחוד, רשאים בכל עת לבדוק ולפקח על טיב ביצוען של  המהל, המהדס, המתכן והמפקח, כל .36

העבודות ועל טיב החומרים והציוד שמשתמשים בהם בביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק את אופן 

 ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראותיהם או הוראות מי מהם, על ידי הקבלן.

אישורם - , רשאים למסור הודעה לקבלן בדבר איהמהל, המהדס, המתכן והמפקח, כל אחד מהם לחוד .37

של עבודה או חומרים. יתה הודעה כאמור, יפסיק הקבלן את אותה העבודה או השימוש באותם 

החומרים, לפי העיין, עד קבלת החלטתו של המהדס או המתכן או המפקח. מבלי לגרוע מכלליות 

בודות ולבצע כל שיוי הדרש על ידי המהדס או האמור, מתחייב הקבלן לתקן כל פגם וליקוי שהתגלה בע

 המתכן או המפקח, לפי העיין.

פה, לביצוע עבודות וספות ייקר את -היה הקבלן בדעה שהוראה כלשהי של המפקח, בין בכתב ובין בעל .38

, לא יבצע הקבלן את ההוראה אלא לאחר קבלתה בכתב חתום בידי המהל כלשהומחיר החוזה בהיקף 

ין. ביצע הקבלן הוראה כלשהי של המפקח ללא קבלתה בכתב חתום על ידי המהל וגזבר וגזבר המזמ

 המזמין, יראו זאת כהודאה מצדו בכך, שביצועה של אותה הוראה לא תייקר את מחיר החוזה.

  להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן: .39

ההדסי  אין לראות בכל סמכות ו/או בזכות פיקוח שיתה למזמין, למהל, למהדס, למתכן  )א(

ולמפקח על ביצוע העבודות ועל קיום יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה אלא אמצעי להבטיח, 

שהקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הסמכות והזכות האמורות לא ישחררו את הקבלן 

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין לקיום כל הוראות החוזה.

את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו לפי החוזה, וכן לא יהיה המפקח איו מוסמך לשחרר ו/או לפטור   )ב(

מוסמך להורות על ביצוע עבודה כלשהי העלולה לגרום לאיחור בהשלמת העבודות, או על שיויים 

כלשהם בביצוע העבודות או בעלויותיהן, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב באמצעות הוראה מפורשת 

 של המהל וגזבר המזמין.

תאם בין הגורמים השוים המתכים והמבצעים את העבודות. הוא יערוך ישיבות מהל הפרויקט י .40

תיאום תכון וביצוע, יבצע מעקב אחר לוחות זמים ומעקב אחר כל התשלומים המבוצעים בפרויקט 

ויתריע במידת הצורך על חריגות צפויות, הן בלוח הזמים והן מבחיה תקציבית, ויעביר דיווח חודשי 

ן ולמילת"ב. כן יבדוק ויאשר מהל הפרויקט את חשבוות הקבלים לאחר בדיקה ואישור בכתב למזמי

 המפקח, יאשר בקשות לפקודות שיוי, יתוחי מחירים, וכל זאת בכפוף לאישור המזמין.

הקבלן, בין בעצמו ובין באמצעות מהל העבודה מטעמו באתר או מי מטעמו של הקבלן מתחייב להשתתף  .41

45

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע
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 שמהל הפרויקט יקיים.בישיבות התאום 

הקבלן ידווח למהל ולמפקח באופן שוטף על התקדמות העבודות ובעיות הכרוכות בביצוען. כן מתחייב  .42

הקבלן לספק תשובות והסברים למהדס, למהל ולמפקח בקשר לעבודות, כפי שיידרש על ידם מעת לעת 

והציוד שבהם עשה שימוש בביצוע  ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על ביצוע העבודות והחומרים

 העבודות.

הקבלן מתחייב למוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שועד להיות מכוסה או מוסתר,  .43

כל עוד לא יתן אישור לכך על ידי המהדס, המהל או על ידי המפקח. הושלם חלק כלשהו מהעבודות 

(ארבעים ושמוה) שעות מראש,  48למפקח בכתב לפחות  שועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן

שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר למהדס, למהל ולמפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק 

האמור מהעבודות לפי כיסויו או הסתרתו ולתת לקבלן את ההוראות הדרושות לפי הכיסוי או 

 ההסתרה, לפי העיין.

לעיל ו/או ביגוד להוראות המפקח, או לא  43ו מהעבודות ביגוד להוראות סעיף כיסה הקבלן חלק כלשה .44

הודיע למפקח מראש על הכיסוי, רשאי המפקח לדרוש, שהקבלן יגלה ויחשוף לביקורת את חלק העבודות 

שכוסה כאמור, ויכסו מחדש מיד לאחר אישורו של המפקח לכיסויו של אותו חלק מעבודות. הקבלן 

 פעולות אלו על חשבוו בלוח הזמים שייקבע על ידי המפקח. מתחייב לבצע

הודיע הקבלן למפקח על השלמת חלק כלשהו מהעבודות שועד להיות מכוסה או מוסתר, ולא קיבל  .45

הוראה מאת המפקח למוע את כיסויו או הסתרתו, מתחייב הקבלן, לפי דרישת המהדס שתיתן מזמן 

ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המהדס, לצורך  לזמן, לחשוף, לגלות, לקרוע פתחים,

 בדיקתו ובחיתו, ולאחר מכן להחזירו על חשבוו לתיקו, לשביעות רצוו של המהדס.

לעיל   45ו/או  44ו/או  43סירב הקבלן למלא את דרישות המפקח או המהל או המהדס כאמור בסעיפים  .46

י להעסיק פועלים על חשבוו של הקבלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק או יתרשל בביצוען, יהיה המזמין רשא

 כלשהו מהעבודות וכיסויו מחדש, זאת ללא כל צורך כלשהוא בהסכמה או באישור הקבלן.

הוצאות, שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לכותן ו/או לקזז אותן מכל סכום שיגיע לקבלן  .47

 גבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי ל

 הקבלן אחראי לתאום בין קבלי משה וספקי ציוד ולוכחותם באתר בכל עת שהמפקח ידרוש זאת. .48

המתכן ו/או מי מטעמו, יבצע "פיקוח עליון" על ביצוע העבודות על ידי הקבלן בכל שלבי ביצוע העבודות  .49

מקיים את כל התחייבויותיו לפי החוזה.  וקיום יתר התחייבויותיו של הקבלן על מת לוודא שהקבלן

 מובהר בזה שאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לבצע פיקוח מטעמו על ביצוע העבודות.

המפקח יהיה רשאי להזמין, לפי שיקול דעתו, את ספקי הציוד המכאי והחשמלי, לבצע פיקוח עליון הן  .50

וההרצה ולאשר בכתב שהרכבתו, הרצתו והפעלתו של הציוד על כל שלב בביצוע העבודות והן על ההרכבה 
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 חתימת המציע: ________________________

האמור בוצעה באישורם ובאחריותם. הקבלן מתחייב להורות לכל אלה לשתף פעולה עם המפקח ככל 

 שדרש.

 המתכן יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התכיות, המפרטים הטכיים וכתבי הכמויות. .51

  יהול יומן

, לרבות בתקופת ההרצה של קווי ההולכה החדשים, יהל הקבלן, בכל במהלך כל תקופת ביצוע העבודות .52

"), בו יירשמו מדי יום היומן" –עבודה בשלושה עותקים (להלן -אתר שבו יקים תחת שאיבה חדשה, יומן

 הפרטים הבאים המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, ובין השאר:

 עסקים בביצוע העבודות, לרבות וכחות מהל ההקמה באתר;מספרם של העובדים לסוגיהם המו  )א(

 הציוד המכאי המועסק בביצוע העבודות;  )ב(

 תאי מזג האוויר השוררים באתר;  )ג(

 החומרים והציוד שהובאו לאתר;  )ד(

 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום;  )ה(

זה אספקת  כל דבר שלדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בכלל  )ו(

 מכי וכל יתר הפרטים המתעדים את קידום ביצוע העבודות;-צרת, ציוד אלקטרו

 הוראות והודעות שמסרו לקבלן על ידי המהל, המהדס, המתכן  והמפקח;  )ז(

 הערותיו של המהדס בדבר מהלך ביצוע העבודות וחוות דעתו בדבר איכותן;  )ח(

 דיווח על ביקורים באתר;  )ט(

  וזה ולביצועו.כל עיין אחר הוגע לח  )י(

ידי מהל העבודה המוסמך באתר שבו מתהל היומן ועותק ממו יומצא למפקח, -היומן ייחתם כל יום על .53

 לא יאוחר מאשר אחת לשבוע.

היומן היו רכוש המזמין. היומן ימצא בידי הקבלן בכל פגישה או סיור שייערך עם המהדס, המהל  .54

 והמפקח.

מובהר ומוסכם בזה, שרישום כלשהו ביומן על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יחייב את המזמין ולא  .55

ישמש כראיה אלא אם אושר בכתב על ידי המהדס או המהל או כתב על ידי מי מאלה. כלל הרישום 

רת לא יהיה תוקף לדרישה והיא לא תיחשב כמאוש –ביומן דרישה של הקבלן מהמזמין לתשלום כלשהו 
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 חתימת המציע: ________________________

 אלא אם אישרו אותה במפורש בכתב המהדס וגזבר המזמין.

הקבלן רשאי להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המהל, המהדס, המתכן ו/או המפקח, וזאת לא  .56

(ארבעים ושמוה) ממועד ביצוע הרישום, בהודעה בכתב שימסור למפקח. דבר  48יאוחר מאשר תוך 

מן אולם רישום זה לא יחייב את המזמין. לא הסתייג הקבלן מרישום הסתייגותו של הקבלן יירשם ביו

ביומן תוך פרק הזמן הקוב לעיל, יראו כל רישום של המהל, המהדס, המתכן והמפקח ביומן כראיה 

 חלוטה לכוותו.

רישומים ביומן של המהל, המהדס, המתכן והמפקח ישמשו כראיה, לכאורה על העובדות הכלולות  .57

 לם לא ישמשו, כשלעצמם, עילה לדרישת תשלום של הקבלן לפי החוזה.בהם או

כל הודעותיהם, הוראותיהם והחלטותיהם של המהל, המהדס, המתכן והמפקח הרשומות ביומן  .58

תיחשבה כהודעות שמסרו בכתב לקבלן אישית ותחייבה אותו, בין אם רשמו בוכחותו בין אם לאו, 

שומת ליבו של הקבלן לרישום האמור ביומן ומבלי שהדבר יהיה מותה מבלי שתהיה חובה להעיר את ת

בחתימתו של הקבלן ביומן. להסרת ספק מובהר, שרישום שבוצע כאמור ו/או חתימתו של המפקח ביומן, 

איו גורע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן לפי החוזה ואין בו כדי להוות אישור לכוותו של רישום 

 יומן על ידי הקבלן או מי מטעמו.כלשהו שבוצע ב

  השגחה מטעם הקבלן

על ידי הרשות המוסמכת וחברת מי רמת הגב הקבלן חייב להעסיק באתר מהל עבודה מוסמך שיאושר  .59

תחילת ביצוע העבודות, הן כמהל עבודה לביצוע עבודות הדסה באיות והן לביצוע חתימת חוזה ובטרם 

להעביר תדריך בטיחות באמצעות איש בטיחות לכל עובדיו העבודות באתר. כן מתחייב הקבלן 

 ולהחתימם בספר בטיחות, שאכן קיבלו את תדריך הבטיחות התואם את אופי העבודות.

כל העבודות באתר יבוצעו אך ורק בוכחותו של מהל העבודה מטעם הקבלן, שבוסף לכישוריו  .60

. (מצ"ב ספח בטיחות במסמכי החוזה) יחותהמקצועיים יהיה בקי בכל הוראות הדין והוראות הלי הבט

מהל העבודה יהיה מצויד בטלפון ייד ובמספרי טלפון לחרום ושל המפקח ושל המהדס. הקבלן יחזיק 

 באתר בכל תקופת ביצוע העבודות ערכת עזרה ראשוה ולפחות עובד אחד בעל הכשרה בעזרה ראשוה.

של מהל העבודה, ללא כל חובה למק את דרישתו,  המהדס יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהקבלן החלפתו .61

(חמישה עשר) ימים מהמועד שיידרש לכך. כן  15והקבלן מתחייב להיעות לדרישה לא יאוחר מאשר תוך 

 לעיל. 60מתחייב הקבלן, שבמהל העבודה החדש יתקיימו כל התאים  המפורטים בסעיף 

יקות, בזק, חברת החשמל ו/או אחרים, עלות אם ייווצר צורך בהעסקת פיקוח חיצוי של רשות העת .62

הפיקוח תהיה על חשבון הקבלן. כן יחולו על הקבלן כל תשלום עבור אגרות שוות למע"צ ולאחרים. עלות 

 חפירות הצלה, אם וככל שיהיו, יחולו על המזמין.
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 ביצוע עבודות על ידי קבלי משה

לן יבחר לבצע עבודה כלשהי מבין העבודות מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, אם וככל שהקב .63

באמצעות קבלן משה מתחייב הקבלן להעסיק בביצועה של העבודה קבלן משה בעל כשירויות וכישורים 

 הדרשים בדין ויסיון מוכח בביצוען של העבודות הרלבטיות להחת דעתו של המהדס.

ודות שוא חוזה זה ו/או הקשורות בהן הקבלן מתחייב שלא למסור ביצועה של עבודה כלשהי מבין העב .64

לקבלן משה אלא אם אושר מראש ובכתב על ידי המהדס. אישור זה יהווה תאי להרשאתו של קבלן 

 המשה לפעול באתר.

לעיל ומבלי לגרוע מכל איסור ו/או הגבלה הקבועים בחוזה לעיין הסבה  64מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .65

ויות ו/או התחייבויות של הקבלן, הוא מתחייב לקיים במלואן את ו/או העברה ו/או המחאה של זכ

הוראות תקות רישום קבלים לעבודות הדסה באיות (ערעור מהימות והתהגות ביגוד למקובל), 

, האוסרות על קבלן להסב, להעביר או למסור עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או 1988 - תשמ"ט 

רשום כחוק בפקס הקבלים בעף ובסיווג המתאימים לביצועה של  בחלקן, לקבלן משה אשר איו

 העבודה.

מסירת ביצועה של עבודה כלשהי מבין העבודות על ידי הקבלן לקבלן משה לא תפטור ולא תשחרר את  .66

הקבלן מאחריותו ומחובה והתחייבות כלשהן לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות לכל העבודות, 

לות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והזקים שעשו על ידי קבלן המשה, או המעשים, המחדלים, הפעו

שגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דים כאילו עשו על ידי הקבלן עצמו או גרמו על ידו או על ידי מי 

 מטעמו.

 הקבלן יתה בכל חוזה ביו לבין קבלן משה תאים המבטיחים תשלום שכר כדין והוגן ותאי עבודה כדין .67

והוגים לעובדי קבלן המשה. כן מתחייב הקבלן לעגן בכל חוזה ביו לבין קבלן משה את זכויותיו של 

 המזמין וכל מי שפועל מטעמו ואת התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.

המזמין לא יהיה צד, בשום מקרה ואופן, למערכת היחסים ו/או ההתחשבות בין הקבלן לבין קבלי  .68

 התקשר הקבלן.המשה, עימם 

לעיל, יהיה המהדס רשאי, בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפתו של קבלן  68מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .69

 15משה, ללא כל חובה למק את דרישתו, והקבלן מתחייב להיעות לדרישה לא יאוחר מאשר תוך 

תקיימו כשירויות,  (חמישה עשר) ימים מהמועד שיידרש לכך. כן מתחייב הקבלן, שבקבלן המשה החדש י

 לעיל. 64לעיל והוא יאושר כאמור בסעיף  63כישורים ויסיון כאמור בסעיף 

כל דרישה ו/או פיה של המזמין, המהל, המהדס, המתכן ו/או המפקח הוגעת לקבלן משה תהיה  .70

 באמצעות הקבלן ולא בפייה ישירה לקבלן המשה אלא אם המזמין, המהל, המהדס, המתכן ו/או

המפקח, או מי אלה, יראו לכון, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לתת הוראות במישרין לקבלן 
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 חתימת המציע: ________________________

 המשה הפועל בשטח בכל הקשור לביצוע העבודות.

אם וככל שיימסר ביצועה של עבודה מסוימת מתוך העבודות לביצועו של קבלן משה בהתאם להוראות  .71

המהדס, הוא יפעל באחריותו של הקבלן הראשי. הוא  החוזה, קבלן משה שאושר מראש ובכתב על ידי

 הדין במודד מוסמך שיועסק על ידי הקבלן בביצוע העבודות.

 רישיוות, היתרים ואישורים לביצוע העבודות

אם וככל שדרשים לפי הדין רישיוות, היתרים ואישורים כלשהם לביצוע העבודות, בכפוף להוראות  .72

שיג ולקבל, על אחריותו ועל חשבוו, לפי תחילת ביצוע העבודות, מכל להלן מתחייב הקבלן לה 74סעיף 

הרשויות המוסמכות, את כל הרישיוות, האישורים וההיתרים הדרשים לפי הדין והחוזה לצורך ביצוע 

העבודות בהתבסס על התכיות שאושרו על ידי המהדס. כן מתחייב הקבלן להמציא למהדס העתק מכל 

 רים וההיתרים האמורים.הרישיוות, האישו

לרבות הועדה המקומית לתכון וביה רמת גב, משרד  –" רשויות מוסמכותלעיל, " 72לעיין סעיף  .73

הבריאות, המשרד להגת הסביבה, המרכז לחומרים מסוכים (חומ"ס), משרד החקלאות, החברה 

"), קק"ל, חברת החשמל, חברת בזק, חברת "מקורות", מע"צ" –הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (להלן 

משטרת ישראל, מכבי אש, ק.צ.א.א, צה"ל, כוחות הביטחון, פיקוד העורף וכל רשות אחרת שיידרש 

 ממה אישור ו/או רישיון ו/או היתר כלשהם לצורך ביצוע העבודות.

היה אחראי לקבלת היתר מין יהמזהמתכן מטעם להלן,  75לעיל ובסעיף  73-ו 72על אף האמור בסעיפים  .74

 . והקבלן יהיה אחראי להשגת היתרי חפירה ביה

הקבלן יישא בכל תשלום והוצאה הכרוכים בקבלתם של כל הרישיוות, ההיתרים והאישורים הזכרים  .75

לעיל, לרבות כל אגרה, היטל ותשלום חובה אחר, ערבויות וכל ההוצאות האחרות הכרוכות והקשורות 

. הוצאות אלו לא יוחזרו לקבלן על , למעט אלה הקשורים לקבלת היתר ביההדרושיםבהכת המסמכים 

 ידי המזמין.

הקבלן מתחייב, על אחריותו ועל חשבוו, להחזיק בתוקפם את כל הרישיוות, האישורים וההיתרים  .76

 הזכרים בסעיף זה לעיל ולקיים את כל תאיהם.

ציוד למל ישראלי, עלויות השחרור ועלויות ההובלה הקבלן יישא בכל עלויות ביטוח מטעים, שילוח  .77

לאתרי ביצוע קווי ההולכה החדשים של כל ציוד המיועד להן, כולל מכס, מסי מכירה, היטלי מכירה, 

היטלי מל ובכל תשלום אחר הכרוך ביבוא הציוד, ביטוחו, הובלתו עד לאתר ושחרורו מהמכס. הקבלן 

 וההובלה הדרושים, על חשבוו הבלעדי.אחראי להשיג את כל רישיוות היבוא 

הקבלן אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם הרשויות המוסמכות הזכרות לעיל. הקבלן יישא באחריות  .78

לכל זק שייגרם כתוצאה מעיכוב בביצוע העבודות וזאת מחמת העדר תאום מראש ובעוד מועד עם רשות 

 במהלך ביצוען של העבודות.כלשהי, בין לפי תחילת ביצוע העבודות באתר ובין 
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 חתימת המציע: ________________________

  הכות לביצוע העבודות

לפי תחילת ביצוע העבודות באתרים שבהם יוקמו קווי ההולכה החדשים ובלוח הזמים שייקבע על ידי  .79

 המפקח מתחייב הקבלן לבצע, על אחריותו ועל חשבוו, בכל אחד מאתרים אלה, כדלקמן:

 לגדר את האתר.  )א(

ת החיבור לאתר, ציורות מים לאספקת המים הדרושים לביצוע להתקין בכל אתר ומחוצה לו, מקוד  )ב(

 העבודות, כולל החיבורים הכרוכים בכך.

 להתקין באתר אמצעי הגה מפי שריפות ושיטפוות.  )ג(

 לדאוג להספקת חשמל סדירה באתר.  )ד(

להקים ולתחזק באתר מכולות לשימושו ולשימוש המהדס וכן מבים מקורים לאחסון ציוד וכלי   )ה(

אחסון חומרים, חדר אוכל ושירותים לעובדים המועסקים על ידו. מבי האחסון יהיו פתוחים עבודה, 

בפי המהדס, המתכן ובאי כוחם לצורך קבלת דוגמאות ולכל מטרה אחרת. הקבלן מתחייב לשמור 

על יקיון המבים וסביבתם. הקבלן יגיש למהדס תכיות של המבים לפי הקמתם וידאג לקבל 

 שויות המוסמכות להצבת המכולות באתר.אישור הר

מ"ר לפחות הכוללת שירותים, שתשמש משרד  18להקים עם תחילת העבודה מכולה זמית בשטח   )ו(

עבור המפקח והמהל באתר, ובוסף חדר ישיבות במכולה פרדת. מיקום המכולות טעון אישור 

במשך כל תקופת ביצוע  מוקדם של המהדס. הקבלן מתחייב לשמור את המשרדים במצב תקין וקי

העבודות באותו אתר עד להשלמתן. ציוד המשרד יכלול שולחן עבודה, ארון על לתיקים ותוכיות, 

מכשיר טלפון או טלפון סלולארי, מחשב מחובר לאיטרט, מכשיר פקסימיליה, מכות צילום, מזגן, 

משרד וחדר הישיבות יהיו כסאות. ה 10כיור מים ואסלה. חדר הישיבות יכלול שולחן ישיבות עם 

פרדים ממשרדי הקבלן. אם הקבלן לא יעמיד לרשות המפקח משרד כאמור לעיל רשאי המזמין 

 מהתמורה שתגיע ממו לקבלן.₪ (מאה אלף)  100,000לכות סכום של 

הקבלן יציב באתר, בתיאום עם המפקח והמזמין, בהתאם לדרש בדין, שי שלטי אתר, כל אחד מהם   )ז(

מ' לפחות. בשלט, שעיצובו ותוכו יתואמו מראש עם המפקח, יפורטו פרטי המזמין,  x 4 6בגודל 

המתכן, המהל, המפקח, הקבלן ופרטים וספים שיידרשו על ידי המפקח או המזמין. אחד השלטים 

יוצב בכיסה לאתר והשלט השי יוצב בצומת דרכים על כביש מע"צ, בתיאום עם המהדס. הקבלן 

לתשלום ו/או להשתתפות כלשהם של המזמין בהזמתם ובהצבתם של השלטים  לא יהיה זכאי

 ורואים את כל ההוצאות הכרוכות בכך ככלולות בתמורה המשתלמת לקבלן בעבור ביצוע העבודות.

להודיע למשרד העבודה, על התחלת ביצוע העבודות באתר ולקבל ממו אישור למיוי מהל עבודה   )ח(

 מוסמך.
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 חתימת המציע: ________________________

  ות הדרושות לביצוע העבודות באתר לשביעות רצוו של המפקח.לבצע את כל יתר ההכ  )ט(

  בטיחות וגהות, שמירת הסביבה

במטרה להבטיח תאי בטיחות וגהות הדרשים בדין מתחייב הקבלן להגיש למהדס לפי תחילת ביצוע  .80

העבודות בכל אתר ואתר שבו הן תבוצעה, סקר סיכוים ותכית כתובה להבטחת בצוע בטוח של 

דות, וכן את השמות וקורות החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה על הבטיחות העבו

והעזרה הראשוה, כולל מיוי יועץ בטיחות וממוה על בטיחות. לפי תחילת העבודות ימסור מהל 

ת ההקמה מטעם הקבלן לכל העובדים מטעם הקבלן ולכל עובדיו של כל קבלן משה הוראות והלי בטיחו

ועזרה ראשוה. כן ידאג מהל ההקמה לרען מעת לעת את הוראות הזכרות לעיל בפי כל העובדים 

 באתר.

הקבלן מתחייב לספק, להתקין, להחזיק ולתחזק, על חשבוו, שמירה, אמצעי זהירות ובטיחות לביטחון  .81

דיו וכל צד שלישי המתקים והמערכות הקשורים בביצוע העבודות, לביטחום ווחיותם של הציבור, עוב

ולמיעת פגיעה ברכושם, בכל מקום ובכל עת שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש לכך על ידי המהל והמפקח 

 ועל פי דין. הקבלן מתחייב לבצע התחייבויותיו אלו בהתאם להוראות הבטיחות של משרד העבודה.

לעיל מתחייב הקבלן לספק, להתקין ולתחזק, על חשבוו, גידור,  81מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .82

תמרורי אזהרה, לרבות פסים מהבהבים, פיגומים, מעקות בטיחות ושאר אמצעי זהירות לבטיחות 

 מבצעי העבודות ולבטיחותו של הציבור.

ת בריאותם הקבלן מתחייב לצייד את כל עובדיו באתר בכל ביגוד וציוד המגן הדרשים לפי הדין לשמיר .83

ושלומם, לרבות קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, מסכות וסירי ריתוך, ומגים על כלי עבודה ידיים, 

ויוודא שכל עובדיו לובשים, מרכיבים ומשתמשים בהם בכל עת שהדבר דרש לשמירת בריאותם ושלומם 

 ובהתאם לייעודי הציוד והביגוד.

, מתחייב הקבלן כדלקמן: כל סולם יהיה מצויד עם רגליות לעיל 83מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .84

גומי, מתוצרת מסחרית, מתוחזק כחדש; כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן 

לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות; כל כלי ידי יתוחזק במצב תקין, כלי חיתוך יהיו חדים, 

תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע שהוכשרו לכך; בין כל שקע חשמל  וכלים חשמליים ייבדקו לעתים

לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף, המתאים לזרם ומוגן גד יתוק מקרי; בורות ותעלות 

פתוחים ייסגרו או יכוסו ויסומו מיד; צביעה ושימוש בוזלים מסוכים יבוצעו בשטחים פתוחים 

 ומאווררים.

של עבודה ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או במקרה  .85

התאים להמצאות גזים רעילים, יקוט בכל אמצעי הזהירות וההגה וימלא אחר הוראות הבטיחות 

 כמפורט בפרק הבטיחות והגהות במסמכי החוזה.
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 חתימת המציע: ________________________

תקין מערכת גד פריצה, גילוי, זיהוי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לספק ולה .86

ומצלמות ומערכת אבטחה. בוסף, אם רשות מוסמכת תדרוש זאת, מתחייב הקבלן לספק ולהתקין, על 

אחריותו ועל חשבוו, מערכת אוטומטית לגילוי וכיבוי אש, מערכת אזעקה בכל המבים, מערכות כריזה, 

יחות והזהירות של כל רשות מוסמכת. כל המערכות מערכות תאורה, וכל יתר הדרוש למילוי הוראות הבט

האלו יתאימו לדרישות הרשויות המוסמכות, בכללן מכבי אש, משטרת ישראל, משרד העבודה, חברת 

 החשמל, וכיו"ב.

לא ייכרת כל עץ מאתר אלא באישורם בכתב של המהדס ושל הרשויות המוסמכות, ככל שאישורן דרש.  .87

ו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסכום אם יכרות הקבלן, או מי מטעמ

 שייקבע על ידי קק"ל ויהיה עליו לטוע עץ אחר במקומו לפי קביעת קק"ל.

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה מפורשת לפי  .88

חומרי " –חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב (להלן דין או הסכם, לרבות חומרי תשתית ותכסית כגון 

"). טרם ביצוע העבודות יגיש הקבלן למזמין תצהיר מטעמו שבו יפרט את מקורות האספקה של תשתית

 חומרי תשתית אותם עליו לספק לצורך ביצוע העבודות.

בד למצב בו בעבודות שיבוצעו מחוץ לתחום אתר מתחייב הקבלן להחזיר על חשבוו את השטחים בהם ע .89

 היו לפי תחילת השימוש שלו בהם.

"מבצע העבודה" בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה), - הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו .90

, ועל כן יישא באחריות בלעדית לבטיחות האתר והעובדים והשוהים בו. הקבלן יקוט 1988-התשמ"ח

בוצעות בהתאם לכל דיי הבטיחות ודרישות בכל האמצעים הדרושים על מת לוודא שכל העבודות מ

 המזמין.

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבוו, יועץ בטיחות מוסמך שיאושר מראש על ידי המזמין, שיבצע לפי  .91

לעיל. כן יבצע אותו יועץ ביקורות באתר  80תחילת ביצוע העבודות את סקר הסיכוים הזכר בסעיף 

ת גם למזמין. הביקורות יבוצעו אחת לשבועיים לפחות, אלא אם באופן שוטף וידווח על תוצאות הביקורו

 הדין מחייב ביצוען בתדירות גבוהה יותר.

המזמין רשאי להפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן אם יהיה סבור שהן מתבצעות בתאי בטיחות  .92

בעבור הפסקתה וגהות לא אותים או לא מתאימים לדרישות הדין, הרשויות המוסמכות ו/או המהדס. 

של העבודה כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה וספת כלשהי; כן לא יהיה הקבלן זכאי עקב כך 

לארכה כלשהי בהשלמת העבודות. להסרת ספק מובהר, שאין ולא יהיה בהימעותו של המזמין מלהוציא 

 לן.לקבלן דרישה כאמור כדי להטיל עליו אחריות כלשהי למחדל בטיחותי כלשהו של הקב

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לזקים שיגרמו לעבודות ו/או לעובדים ו/או לאדם אחר כלשהו  .93

כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן בשמירה על תאי בטיחות וגהות אותים כדרש לפי הדין ו/או 

 החוזה.
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 סימון

עמו במשך כל תקופת ביצוע הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בלווי צמוד באתר של מודד מוסמך מט .94

העבודות ובכל עת שיידרש. כל המדידות והסימוים יבוצעו על ידי המודד המוסמך האמור, על אחריותו 

 ועל חשבוו של הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי לסימון הכון והמדויק של מקומות ביצוע העבודות בכל אתר ואתר שבו תבוצעה  .95

ותם של הגבהים, הממדים וההכווה של כל חלקי העבודות עבודות הקמת של קו הולכה חדש, ולכו

 בהתחשב בהוראות היתר הביה והתכיות שאושרו על ידי המתכן.

 –כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם כבר עשו, כולם או חלקם, על ידי אחרים  .96

 ייבדקו ויושלמו על ידי הקבלן.

באתר מתחייב הקבלן לבדוק את הרומים, המספרים והממדים, שקבעו בטרם יתחיל בביצוע העבודות  .97

בתוכיות ובהוראות בכתב של המתכן או של המפקח. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המצבים, 

הרומים והממדים הקיימים והמתוכים של כל חלקי העבודות בהתאם לתוכיות ולהוראות בכתב 

 מלאה ובלעדית לדיוק סימום. הוצאות הסימון יחולו על הקבלן.מהמהדס או המפקח, ויישא באחריות 

לעיל או ערך אותה אך לא ערער על קודות הגובה הראות  97לא ערך הקבלן את הבדיקה הזכרת בסעיף  .98

ריים מיום מסירת אותן תכיות, יראו את התכיות האמורות א(ארבעה עשר) ימים קלד 14בתכיות, תוך 

 והן תשמשה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.ככוות ומדויקות, 

דיוק בסימוים או בכל חלק מהם, אף אם הם בדקו על ידי המהדס או המפקח, -מצאו שגיאה או אי .99

דיוק ו/או שגיאה כאמור מתחייב -מתחייב הקבלן לתקן אותם. אם כבר בוצעו עבודות בהתבסס על אי

 ותיו, להחת דעתו של המהדס.הקבלן לתקן אותן, על חשבוו והוצא

הקבלן אחראי להצבתם, לשמירתם, לקיומם, לשלמותם ולהחזקתם התקיה והמדויקת של כל יתדות  .100

הסימון והסימוים האחרים, שקבעו לצורך ביצוע העבודות. בכל מקרה של סילוקם ממקומם, פגיעה 

וי בהם, יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם על חשבוו והוצאותיו.בהם או שי 

הקבלן יישא באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות בביצוע העבודות שתיגרמה כתוצאה מסילוק  .101

 הסימוים הזכרים לעיל, קלקולם, שיויים או פגיעה בהם.

הקבלן לא יחל בחפירות למבים, לתעלות, לציורות ולתאים ולסימון המבים אלא באישור המהדס.  .102

ור כאמור כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המוחלטת לכוות ודיוק להסרת ספק מובהר שאין באיש

 המדידה והסימון הכוים לעבודות המבוצעות על ידיו.

כל הוצאות סימון המתקים והשיויים במיקום, שיידרשו תוך מהלך העבודות והבטחת הציר והרום  .103

 סכמת המגיעה לו לפי החוזה.המאושר על ידי המהדס, יהיו על חשבון הקבלן והם כלולות בתמורה המו

54

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 חתימת המציע: ________________________

 דרכי הביצוע

כל העבודות תבוצעה בהתאם לחוזה וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצוו המלאה של המהדס.  .104

עבודות, שלגביהן קיימים חוקים, תקות או הוראות של רשויות מוסמכות, תבוצעה בהתאם לחוקים, 

ס אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות לתקות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן להמציא למהד

על התאמת העבודות לחוקים, לתקות ולהוראות האמורים לעיל. ההוצאות הקשורות או הובעות מכך, 

 יחולו על הקבלן.

אישורה של עבודה מסוימת על ידי המהל, המהדס, המתכן ו/או המפקח לא ישחרר את הקבלן  .105

 בחוזה ו/או בדין.מאחריות ו/או מחובה כלשהן המוטלות עליו 

בוצעה עבודה כלשהי שלא באורח מקצועי וכון לדעת המהדס, המתכן או המפקח, מתחייב הקבלן,  .106

לפי דרישת המהדס, המתכן או המפקח לתקן ו/או להחליף על חשבוו את הטעון תיקון, לשביעות 

 רצון המתכן והמפקח.

מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם ושיתקו התגלה פגם בעבודות, בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש  .107

באופן, בדרך ובשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו 

יחולו הוצאות  –הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

 את הפגם וכל הכרוך בו. החקירה על הקבלן והוא מתחייב לתקן על חשבוו

למזמין שמורה הזכות לגבות מהקבלן, בכל דרך, את הסכומים הדרשים לדעת המהדס לתיקוה של  .108

 כל עבודה הטעוה תיקון ו/או פגומה לדעתו, במקום לדרוש מהקבלן לתקה.

לעיל כדי לגרוע מכל סעד חלופי ו/או  107-ו 105, 104להסרת ספק מובהר בזה, שאין באמור בסעיפים  .109

 וסף המוקים למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין.

(עשרים) ימים 20ולא יאוחר מאשר תוך עם חתימת החוזה או מוקדם ככל האפשר לאחר מכן,  .110

, ימציא הקבלן לאישור המפקח פירוט של דרכי ביצוע העבודות קלדריים ממועד חתימתו של החוזה

ים לביצוע העבודות, ההסדרים והשיטות שלפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ולוח זמי ביי

ימציא הקבלן למפקח לפי דרישתו מזמן לזמן פרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, הציוד ולוח הזמים 

האמורים, לרבות רשימת מתקי העבודה ומבי העזר, שיש בדעתו להשתמש בהם. המצאת החומר 

למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, איה פוטרת את  האמור על ידי הקבלן

 הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ו/או לפי דין.

לעיל, יהיה המהדס רשאי, מבלי לפגוע בזכויות אחרות של  110לא המציא הקבלן את האמור בסעיף  .111

חייבו את הקבלן. ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח המזמין, לקבוע לוח זמי בייים ודרכי ביצוע שי

 ידי המהדס ו/או בעדכוו על ידי המפקח יחולו על הקבלן.- זמים מפורט על

הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בטרם קיבל את כל הרישיוות, האישורים וההיתרים המויים  .112
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 לעיל. 78ף לעיל ובטרם ביצע את כל התיאומים המוקדמים המפורטים בסעי 72בסעיף 

הקבלן ידווח למהל ולמפקח באופן שוטף על התקדמות ביצוע העבודות ו/או בעיות הכרוכות בו. כן  .113

מתחייב הקבלן לספק תשובות והסברים למהדס, למהל ולמפקח בקשר לעבודות, כפי שיידרש על ידם 

ת טיב החומרים ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודות ועל ביצוען, לרבות לשם בדיקו

וטילת דגימות בכל שלב משלבי העבודות. כל זמן שהעבודות משכות, על הקבלן להגיש למהדס, 

 למהל ולמפקח את כל העזרה הדרושה להם למילוי תפקידם.

 לעיל מתחייב הקבלן כדלקמן: 113מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .114

מי עבודה מתום החודש, יגיש (חמישה) י 5אחת לכל חודש קלדרי, לא יאוחר מאשר עד תום   )א(

 הקבלן למזמין דו"ח מפורט בכתב על התקדמות ביצוע העבודות.

לאחר אישור תכית העבודה על ידי המהל ידווח הקבלן בכתב למהל פעם בחדש על התקדמות   )ב(

 הממוחשבת, דיווח שיכלול: MS-Project-ביצוע העבודות, כולל עדכון של תכית ה

ביצוע העבודות אל מול התכית המקורית. הדו"ח יכלול הסבר הצגת ההתקדמות בפועל של  )1(

לכל איחור אשר התפתח באבי הדרך של התכית המאושרת ואת הצעדים שבהם מתחייב 

הקבלן לקוט למיעת פיגור באבי הדרך הבאות, כולל צמצום פרקי הזמן המיועדים ליצור, 

 משלוחים, עבודות הקמה, וכד'.

כולל תרשים גאט מעודכן ובו פרוט העבודה שבוצעה בפועל, דוחות התקדמות העבודה,  )2(

 בהשוואה לתכון.

 העבודות המתוכות לביצוע בחודש הקלדרי הבא. )3(

 בעיות, תקלות, ושאי בטיחות, וכו', שהתרחשו במהלך החודש שאליו מתייחס הדיווח. )4(

  קצב ביצוע העבודות

להתחלת ביצוע העבודות, לבצען ברציפות  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שקבע בצו .115

השלמת ולהשלימן, כל חלק מהעבודות לא יאוחר מאשר במועד שקבע לכך בחוזה. לעיין חוזה זה, "

" פירושה: השלמת כל חלק של העבודות בהתאם להוראות החוזה לשביעות רצום של העבודות

 חלק של העבודות.המהדס והמפקח, כולל כל הבדיקות והאישורים הדרשים לאותו 

אם, לדעת המפקח, המהל או המהדס, אין הקבלן מתקדם בביצוע העבודות בקצב המבטיח את סיומן  .116

במועד הקבוע בחוזה, או עד גמר ההארכה שיתה, אם יתה, לסיום העבודות, יודיע המהדס לקבלן 

המהדס הורה עליהם על כך בכתב, והקבלן יקוט מיד, על חשבוו, בכל האמצעים הדרושים ואלה ש

 כדי להבטיח את השלמת העבודות במועד שקבע.
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לא קט הקבלן באמצעים הדרושים להשלמת העבודות במועדן להחת דעתו של המהדס, מבלי לגרוע  .117

מכל זכות אחרת המוקית למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין, יחולו הוראות החוזה להלן לעיין סילוק יד 

 מסוימים.הקבלן במקרים 

לעיל איו משחרר את הקבלן מקיום התחייבויותיו  116מתן הודעה על ידי המהדס כאמור בסעיף -אי .118

 להשלים כל חלק מהעבודות עד למועד שקבע לכך בחוזה.

המזמין רשאי, בכל עת, בין בשל העובדה שהעבודות אין מתהלות ומתבצעות בהתאם ללוח הזמים,  .119

ת לקבלן על שיוי או תיקון של לוח הזמים, לרבות  מועדי הבייים. שוה ובין מכל סיבה אחרת, להורו

מחייב לוח הזמים המתוקן את הקבלן ממועד אישורו על ידי המזמין. להסרת  –או תוקן לוח הזמים 

ספק מובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל כדי להתיר לקבלן לשות באופן כלשהו את לוחות הזמים 

לרבות מועדי הבייים שקבעו בו, או לסטות מהם, וכל שיוי או סטייה כאמור יהוו  הקבועים בחוזה,

 הפרה יסודית של החוזה.

מוסכם בזה שהימעותו של הקבלן מלבצע את העבודות במשך תקופה של למעלה משבועיים רצופים או  .120

החוזה על ידי (ששים) ימים לא רצופים במהלך כל תקופת החוזה, תחשב כהפרה יסודית של  60במשך 

הקבלן, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין בחוזה ו/או בדין, הוא יהיה רשאי לסלק ידו של 

 הקבלן מהאתר ולהפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן.

 פיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים מראש על פיגורים בביצוע העבודות

המוקים למזמין בחוזה ו/או בדין, ומבלי לגרוע מחובתו של מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים  .121

הקבלן לפצות את המזמין בגין כל זק, אבדן והוצאה ממשיים שייגרמו למזמין העולים על סכום הפיצוי 

הקוב להלן, בכל מקרה שבו יפגר הקבלן בביצוע ו/או בהשלמת העבודות ו/או בקיום התחייבויותיו 

ודות ו/או ההתחייבויות ו/או לא יעמוד במועד בייים כלשהו שקבע האחרות ו/או בכל חלק מהעב

בחוזה, מתחייב הוא לשלם למזמין, כפיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים מראש, ללא צורך בהוכחת 

 .לכל יום קלדרי של פיגור שקלים חדשים) (חמשת אלפים₪  5,000זק ו/או חסרון כיס, סך של 

עמידה של הקבלן בלוח הזמים, לרבות זמי בייים במהלך -זה, שכל אילהסרת ספק מובהר ומודגש ב .122

 ביצוע העבודות, תזכה את המזמין בפיצוי הקוב לעיל, ללא צורך להמתין לסיומן של כל העבודות.

בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן ומאשר שסכום הפיצוי המוסכם, המוערך והקבוע מראש הקוב  .123

ר וראוי בסיבות העיין ועל כן הוא מוותר בוויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג לעיל היו סבי 121בסעיף 

 על כל טעה בקשר לסבירותו של גובה הפיצוי הזכר לעיל ועל כל טעה אחרת בקשר לפיצוי האמור.

 המזמין רשאי לכות ו/או לקזז את סכום הפיצוי הזכר לעיל מכל סכום שיגיע ממו לקבלן. .124

בסעיף זה לעיל לא יפטור את הקבלן מקיום התחייבויותיו להשלים את ביצוע  תשלום פיצוי כאמור .125

 העבודות ו/או מקיום התחייבות אחרת כלשהי שבחוזה זה.

57

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 חתימת המציע: ________________________

 עתיקות

התגלו באתר במהלך ביצוע העבודות עתיקות, כמשמעותן בדין, וממצאים אחרים כלשהם בעלי ערך  .126

ודות במקום הגילוי ולקוט באמצעי זהירות ארכיאולוגי, מתחייב הקבלן להפסיק מיד את ביצוע העב

מתאימים למיעת פגיעה בעתיקות ו/או הזזתן ממקומן. כן מתחייב הקבלן, מיד עם הגילוי, להודיע עליו 

 למהדס, למפקח ולרשות העתיקות.

הקבלן יזמן מידית, תוך תיאום עם המהדס והמפקח, את ציג רשות העתיקות, לצורך בדיקת האתר  .127

 ג רשות העתיקות.על ידי צי

הקבלן מתחייב למלא אחר החיות רשות העתיקות ולקוט בכל אמצעי הזהירות שיורו לו, לשם שמירה  .128

 על העתיקות, ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.

אם וככל שיידרש תשלום כלשהו בעבור הפיקוח שיבוצע באתר מטעם רשות העתיקות, יחול התשלום  .129

הקבלן וישולם על ידו. אם וככל שיידרשו חפירות הצלה, ההוצאות הכרוכות בהן יחולו על המזמין על 

 וישולמו על ידו.

לא יהיה בהפסקת ביצוע עבודות מסוימות עקב מציאת עתיקות כדי לשות את לוח הזמים לביצוע  .130

להמשיך את  העבודות אלא אם המהדס או המפקח אישרו ארכה, ובמידה שאישרו. הקבלן מתחייב

 ביצוען של כל העבודות האחרות שאין קשורות בעתיקות אלו.

 פגיעה בוחיות הציבור- אי

הקבלן מתחייב, שתוך כדי ובמהלך ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בוחיות הציבור, ולא  .131

, או בזכות תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכד'

 שימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.

  חובת הקבלן להשיגה –זכות שימוש 

אם וככל שיזדקק הקבלן לצורך ביצוע העבודות בקבלת זכות שימוש או כל זכות דומה שאיה ברשותו  .132

של המזמין, מתחייב הקבלן להשיג, על אחריותו ועל חשבוו, את הזכות האמורה מבעליה ולשאת 

 רתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.בתשלום תמו

  שמירה על תשתיות קיימות, זקים לתשתיות אלו ותיקום

 הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: .133

הובא לידיעתו כי באתרים שבהם יבוצעו העבודות ובאזורים הסמוכים להם קיימים מתקים   )א(

קרקעיים רבים, בהם רשתות מים (כולל קווי מים של חב' "מקורות"), ביוב, תיעול, - ותשתיות תת
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קרקעיים אחרים, ציורות להעברת דלק או מובילים - חשמל, טלפון, כבלי טלוויזיה וכבלים תת

של  המשוער"). על גבי התכיות מסומן מיקומם תשתיות" –ב (בסעיף זה להלן אחרים וכיו"

 התשתיות הידועות.

הקבלן אחראי לברר, לבדוק ולוודא מראש את קיומן ומיקומן המדויק של כל התשתיות בכל אחד   )ב(

מהאתרים שבהם יבוצעו העבודות ובסביבתם הקרובה.  הקבלן מתחייב לפות מראש לכל הרשויות, 

ו/או המחזיק במערכות ו/או במתקי תשתיות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  הבעלים

הרשויות " –למע"צ, חב' בזק, חב' החשמל, חב' "מקורות", מחלקת ההדסה במועצה (כל אלה להלן 

"), וידאג לקבל מהם לפי תחילת ביצוע העבודות, על אחריותו ועל הרשות המוסמכת", "המוסמכות

תוים וכל מידע דרוש בקשר למיקום ולמפלס כל המערכות ומתקי התשתיות  חשבוו, מפות,

 באתרים שבהם יבוצעו העבודות ובסביבתם הקרובה.

הקבלן יתאם מראש עם כל הרשויות המוסמכות את ביצוע העבודות וידאג לקבל מהן מראש, לפי   )ג(

תרים, ההסכמות ואישורי תחילת ביצוע העבודות, על אחריותו ועל חשבוו, את כל האישורים, ההי

המעבר הדרושים לפי כל דין לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לקיים על חשבוו את תאיהם של כל 

אישור, היתר, הסכמה ואישור מעבר כאמור. כן מתחייב הקבלן לדאוג להזמת מפקח מטעם הרשות 

 שתיות או בחצייתן.המוסמכת שיהיה וכח במקום ביצוע העבודות במשך כל זמן ביצוען סמוך לת

קטן (ג) לעיל. אם וככל -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תשתית ללא וכחות מפקח כאמור בסעיף  )ד(

שבואו ו/או וכחותו של המפקח האמור יהיה כרוך בתשלום מתחייב הקבלן לשאת בתשלום 

 במלואו.

בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תשתית או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים לגילוי   )ה(

המתקן, ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שי מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה (במידת 

הצורך ובאישור המפקח), ויתמוך את מתקן התשתית בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות 

 .הוגעת למתקן

וכחות המפקח הזכר בסעיף קטן (ג) לעיל איה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הזקים   )ו(

 הישירים והעקיפים שייגרמו עקב ו/או כתוצאה מפגיעה במתקן תשתית על ידי הקבלן. 

בעבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בסעיף זה לעיל, לרבות בעבור עבודה בידיים,   )ז(

האישורים, ההיתרים וההסכמות הדרושים לפי כל דין וקיום תאיהם, תשלום  טיפול בקבלת כל

אגרות מכל סוג, תשלום בעבור פיקוח של הרשויות הוגעות בדבר, תיאומים, וכיו"ב, לא ישולם 

בפרד לקבלן והקבלן מתחייב לשאת בכל אלה בהיותם חשבים ככלולים במחירי היחידה 

 המוסכמים.

קווי הביוב תוכו כך שיתאימו לדרישות הדין ומשרד הבריאות לגבי  – וביוב הצטלבות בין קווי מים .134

מרחקים בין קווי מים וקווי ביוב מקבילים ומצטלבים. למרות זאת, יתכן שעקב הצטלבויות עם 
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מערכות אחרות או מצבים חריגים בשטח יהיו סטיות מדרישות משרד הבריאות. בספח הכלול 

ות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין קווים מקבילים ומצטלבים כאמור. במסמכי המכרז מובאות דריש

אם לדעת הקבלן התכיות לביצוע אין עומדות בדרישות הדין ו/או משרד הבריאות בהיות המרחקים 

קטים מדי, מעבר קו ביוב מעל קו מים וכיו"ב, יביא מיד הקבלן את התוים לידיעת המתכן והמפקח 

תאמת התכון לדרישות הדין ומשרד הבריאות. מודגש בזה, שהעמידה בדרישות לצורך מתן פתרון וה

הדין ו/או בדרישות משרד הבריאות היה באחריותו הבלעדית של הקבלן. הקבלן יפרק וישה, על 

 חשבוו, עבודה שלא בוצעה בהתאם להוראות הדין ו/או דרישות משרד הבריאות.

ים למיעת כל זק ו/או קלקול לתשתיות תוך כדי ו/או הקבלן מתחייב לקוט בכל האמצעים הדרוש .135

עקב ביצוע העבודות. הקבלן יישא באחריות לכל זק ו/או קלקול כאמור, בין שהזק או הקלקול גרמו 

באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. כן יישא הקבלן בלעדית באחריות 

יות גלויות וידועות מראש והן כאלו שאין גלויות ו/או ידועות למיעת פגיעה וזק בתשתיות, הן תשת

מראש, בין תשתיות המסומות בתכיות ובין כאלו שאין מסומות כאמור, וכן תשתיות שיתגלו במהלך 

 ביצוע העבודות. 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבוו ובאופן המקצועי והיעיל ביותר לשביעות רצום של המפקח וכל רשות  .136

לעיל. אם וככל שיידרש על  135ת בקשר לתשתיות האמורות כל זק ו/או קלקול כאמור בסעיף מוסמכ

ידי רשות כלשהי מבין הרשויות האמורות תשלום בעבור העסקת מפקח/ים מטעמו על ביצוע התיקון על 

ידי הקבלן, לרבות תשלום למשטרת ישראל, יחול התשלום על הקבלן וישולם על ידו. כן יישא הקבלן 

כל הוצאה שתהיה כרוכה בביצוע עבודות הקשורות ביתוקן, תמיכתן, והזזתן של תשתיות, בוסף ב

לעלויות תיקון, לרבות בהוצאות חפירה בידיים וריפוד דפות החפירה או כל עבודה אחרת הדרושה 

 למיעת פגיעה וזק כלשהם בתשתיות אלו.

לעיל, רשאי המזמין לבצע את התיקון  136אם הקבלן לא יקיים במלואן את התחייבויותיו שבסעיף  .137

הדרש על חשבוו של הקבלן ולגבות או לכות או לקזז את כל ההוצאות הכרוכות בכך מכל סכום 

 המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

הן עקב אי ידיעת קיומם של תשתיות ו/או הקבלן יהיה מוע מלהעלות תביעות ו/או דרישות כלש .138

מערכות ו/או מתקים כאמור בסעיף זה לעיל, כולם או מקצתם. הקבלן יקוט בכל הצעדים הסבירים 

הדרושים כדי לברר בעוד מועד קיומם של כל תשתית, מתקן ומערכת כאמור באתר ביצוע העבודות 

 ובסביבתו הקרובה.

  סדר ויקיון באתר

ק, על חשבוו, מכל האתרים שבהם יבוצעו העבודות, על בסיס יומי, את עודפי הקבלן מתחייב לסל .139

החומרים והפסולת לאתר פסולת מורשה ויציג למפקח מסמכים המעידים על קיום התחייבותו זו.  מיד 

עם השלמת העבודות יקה הקבלן את האתרים האמורים ויסלק מהם סופית את כל המתקים 

הפסולת והמבים הארעיים מכל סוג שהוא באופן שהאתרים קיים הארעיים, שיירי החומרים, 
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 ומתאימים למטרתם, לשביעות רצום של המפקח והמהדס.

ידי המפקח, יהיה - לעיל, במועדים שקבעו על 139לא קיים הקבלן במלואן את התחייבויותיו שבסעיף  .140

צאות הכרוכות בכך מכל סכום המזמין רשאי, אך לא מחויב, לבצען בעצמו ולגבות או לכות את כל ההו

 המגיע, או שיגיע, לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
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 פרק ה' – סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: .141

כלשהם, שלדעת המפקח אים מתאימים לייעודם או לסלק מהאתר חומרים ו/או פריטי ציוד   )א(

 עודפים שאין בהם שימוש, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.

 לספק חומרים וציוד תקיים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים בס"ק (א) לעיל.  )ב(

חומרים לא לסלק, להרוס ולבצע או להקים מחדש כל חלק מהעבודות שבוצע או הוקם תוך שימוש   )ג(

  מתאימים ו/או במלאכה לא מתאימה ו/או ביגוד לתאי החוזה.

לעיל תהייה בתוקף גם אם ערכו על ידו בדיקות מוקדמות, ועל אף כל  141סמכויות המפקח לפי סעיף  .142

 תשלום בייים, שבוצעו בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

, יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון לעיל 141מע הקבלן מלקיים הוראה של המפקח לפי סעיף  .143

הקבלן, שיישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, והמזמין יהיה רשאי לגבותן או לכותן מכל סכום שיגיע 

 לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

כל אחד מהם מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת המוקית בחוזה למהדס, למתכן ולמפקח, הם יהיו,  .144

 לחוד, מוסמכים להורות לקבלן כדלקמן:

לבחור ולקבוע את כל החומרים והציוד בהם ישתמש הקבלן בביצוע העבודות, לרבות הבחירה בין   )א(

 אלטרטיבות שוות לביצועה של אותה עבודה, וכן את בחירת הצבעים, הגווים ואופי הגמר.

לוי, לרבות חלקים פגומים או בלויים, וכן לבצע להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או ב  )ב(

תיקוים ופעולות אחזקה שוות, והכול בקשר עם הקמת קווי ההולכה החדשים, כל אלה ללא 

 תוספת תשלום כלשהו לקבלן.

לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מבין ההוראות שיתו לו כאמור לעיל, מבלי לגרוע מכל סעד אחר   )ג(

ו/או לפי דין, יהיה המזמין רשאי לבצעה בעצמו ועל חשבון הקבלן, המוקה למזמין לפי החוזה 

  והקבלן יישא בכל העלויות וההוצאות שתהייה הכרוכות בביצועה של ההוראה.

להסרת ספק מובהר, שאין ולא יהיה בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבפרק זה לעיל כדי לגרוע  .145

 ות מועדי הבייים שקבעו.מחובתו לעמוד בלוח הזמים הקבוע בחוזה זה, לרב
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 פרק ו' – אספקת ציוד, מתקים וחומרים

בביצוע העבודות מתחייב הקבלן לספק, להתקין ולהשתמש בציוד, מתקים, מערכות וחומרים שאושרו  .146

בהתאם להוראות החוזה, בכללן המפרטים הטכיים. הוראות פרק זה להלן אין באות לגרוע מאותן 

 עליהן.הוראות אלא להוסיף 

 אספקת ציוד, מתקים, מערכות, מוצרים וחומרים ובדיקתם

הקבלן מתחייב לספק על אחריותו, על חשבוו והוצאותיו את כל הציוד, המתקים, המערכות,  .147

המוצרים והחומרים ואת כל יתר הדרוש לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש על מת לעמוד בלוח 

בחוזה. הקבלן לא ישתמש בציוד, חומר או מתקן כלשהם לביצוע  הזמים ובמועדי הביצוע הקבועים

העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המפקח, זולת אם ויתר המזמין בכתב, בכלל או למקרה מסוים, על 

בדיקת ואישור הציוד, החומר או המתקן. לעיין זה מוסכם, שכל סוגי הציוד והחומרים אשר דרושים 

 ידי המזמין, וקביעתו של המזמין תהא סופית ומכרעת.לביצוע העבודות, ייקבעו על 

" פירושו: ציוד, מערכות, מתקים, מוצרים וחומרים שהובאו על ידי הקבלן חומריםלעיין פרק זה, " .148

לאתר למטרת ביצוע העבודות, לרבות ציוד מכי, מכוות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, וציוד 

ר סיום עבודה ובין אם לאו, חומרים, מבים ומתקים ארעיים, וכן תהליכי, אביזרים ומוצרים, בין לאח

 התקים העתידיים להיות חלק ממבה מתקן או מכל חלק של העבודות.

כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו בתכוותיהם  .149

אליים המעודכים ובהעדר תקים לחומרים מכל הבחיות לדרישות המפרט, לדרישות התקים הישר

כלשהם, יהיו אלה חומרים שיתאימו לתקים אחרים בחו"ל, וזאת בכפוף לאישור המזמין והמתכן 

ההדסי. הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השוים 

 רש סוג אחר.המתירים התקים הישראלים, אלא אם כן קבע להם בחוזה במפו

רואים את הקבלן כאילו מצאים ברשותו כל החומרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות בקצב  .150

 הדרוש התואם את לוח הזמים ומועדי הביצוע הקבועים בחוזה.

הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים ו/או המגרעות ו/או הליקויים שיתגלו בחומרים שהשתמש בהם  .151

 ם על חשבוו ועל אחריותו, וזאת אף אם החומרים אושרו על ידי המזמין.לביצוע העבודות, כולל תיקו

הקבלן מתחייב למסור למזמין תעודות אחריות של כל יצרן, הוראות הפעלה, הוראות תחזוקה, רשימת  .152

חלקי חילוף מומלצת על ידי היצרן וכל תיעוד אחר שיידרש על ידי המזמין המתייחס לכל חומר שסופק 

(שלוש)  3-ידי הקבלן בתחת שאיבה. תעודות האחריות תהייה לתקופה שלא תפחת מו/או הותקן על 

 שים.

במקרים בהם לא קיים בארץ מלאי של חלפים יהיה המזמין זכאי לדרוש מהקבלן והקבלן מתחייב  .153
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לספק לפי דרישת המזמין, במועד הזמת פריטי ציוד שוים, גם אספקה של חלפים בכמות סבירה יחד 

 מכאי.-הכול כמפורט במפרטי ציוד אלקטרו –ללא תוספת תשלום  עם הציוד,

התמורה לה זכאי הקבלן לפי חוזה זה כוללת גם את כל הוצאות בדיקת החומרים במכון התקים (או  .154

במוסד מוכר אחר שיאושר על ידי המזמין), כולל עלות המדגמים עצמם המיועדים לבדיקה, הטיפול 

התשלום למכון עבור הבדיקה, קבלת התוצאות והעברתם למהדס, וכיו"ב. במדגמים, העברתם למכון, 

כל אלה יקבעו בלעדית על ידי המהדס ו/או  –מספר המדגמים, מספר וסוג הבדיקות ומאילו חומרים 

 המפקח.

החומרים שסופקו לאתר בו מתבצעות העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, וכן ציוד ומתקים  .155

 מותקים בקווי ההולכה, יעברו במועד אספקתם כאמור לבעלות המזמין.האמורים להיות 

הקבלן מתחייב להביא בכתב ומראש לידיעת ספקי הציוד והמתקים שעם הבאתם של אלה לאתר  .156

 . להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן:לעיל 155תעבור הבעלות בהם למזמין כאמור בסעיף 

מתקים כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן אין בהעברת הבעלות כאמור בחומרים, בציוד וב  )א(

לשמירתם של כל אלה מכל זק, קלקול, אבדן וגיבה עד להשלמת קיום כל התחייבויותיו שבחוזה 

ומסירה סופית של קווי ההולכה למזמין כשהן תואמות את הוראות החוזה. הקבלן יישא באחריות 

אלה כדין בעלים של הציוד והמתקים לכל זק, קלקול, אבדן וגיבה כאמור. דין הקבלן באירועים 

 על כל המשתמע מכך.

לעיל בחומרים, בציוד ובמתקים כדי לגרוע מחובתו של  155אין בהעברת הבעלות כאמור בסעיף   )ב(

הקבלן להחליף חומרים, ציוד ו/או מתקים כל אימת שמחובתו לעשות כן לפי החוזה ו/או לפי 

 .הדין, גם אם הבעלות בהם עברה כאמור למזמין

לעיל בחומרים, בציוד ובמתקים כדי לקצר את תקופות  155אין בהעברת הבעלות כאמור בסעיף   )ג(

הבדק והאחריות לכל החומרים, הציוד והמתקים ומיין של תקופות אלו יתחיל רק במועד 

המסירה הסופית של קווי ההולכה למזמין לאחר סיום הרצתו ולאחר תיקון כל הליקויים שהתגלו 

 ועד בעבודות.עד לאותו מ

לעיל בחומרים, בציוד ובמתקים כדי לשות את תאי  155אין בהעברת הבעלות כאמור בסעיף   )ד(

תשלום התמורה הקבועים בחוזה זה, בכלל זה הטלת חובה כלשהי על המזמין לשלם עבור 

 חומרים, ציוד ומתקים אלה לפי המועד שקבע לכך בתאי התשלום לפי החוזה.

המזמין חייב לשלם לקבלן בעבור חומרים, ציוד ומתקים לפי אישורו של מובהר בזה, שאין   )ה(

המפקח על השלמת השימוש בהם בהתאם למטרתם לביצוע העבודות ותקיותם לכאורה, או לפי 

 אישורו של המפקח על השלמת התקתם כשהם, על פיהם, חזים להיות תקיים, לפי העיין.

לעיל, שסופקו על ידי הקבלן לאתר, אין הקבלן רשאי  155 חומרים, ציוד ומתקים כאמור בסעיף .157
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הוא יהיה  ,השלמהלהוציא אותם מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב ומראש. יתה לקבלן תעודת 

 רשאי להוציא מהאתר את הציוד והמבים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

המתכן או המפקח בתוקף סמכותם לפי  בכל מקרה שציוד, חומרים ומתקים פסלו על ידי המהדס, .158

 חוזה זה, רשאי הקבלן להוציאם מהאתר ועם פסילתם הם חדלים להיות בבעלות המזמין.

  דוגמאות וקטעי יסוי

הקבלן מתחייב להכין/לבצע, על חשבוו, דוגמאות וקטעי יסוי שוים וכן להכין דוגמאות יציגות  .159

ים, הכול לפי הוראות והחיות המהדס ו/או המפקח. מעבודות וחומרים שלמים בגודל, בצורה ובפרט

הדוגמאות תכלולה את כל דרישות המהדס כפי שהתבטאו בתכיות, במפרטים ו/או לפי ההחיות 

פה ותכלולה שיויים ותוספות בדוגמה עד קבלת האישור הסופי. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה - בעל

אישורו הסופי של המהדס לגבי כל דוגמה ודוגמה. אלא רק לאחר ביצוע הדוגמה באתר וקבלת 

 הדוגמאות תושארה במקומן באתר, עד תום העבודות לצורך השוואה.

לא אושרו הדוגמאות כתואמות לחלוטין את דרישות מסמכי החוזה יפרק אותן הקבלן ויפה את כל  .160

וביומן העבודה  החומרים שלא אושרו ויכין/יבצע דוגמה וספת. דוגמאות שאושרו יסומו באתר

 ויישמרו עד סיום העבודות.

ידי המהדס או המפקח לטיבם של חומרים כלשהם - להסרת ספק מובהר, שלא יהיה במתן אישור על .161

 כדי למוע מהם, או ממי מהם, לפסול בכל עת את החומרים האמורים.

הכלולים בפרקים הדרישות להכת/לביצוע הדוגמאות יחולו לפי העיין גם אם סעיפי עבודות מסוימים  .162

פרק אחרים. אם לא צויה הדוגמה הדרשת במפורש ו/או לא צוין הגודל הדרש יקבע המפקח -או בתתי

 את גודל הדוגמה.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וספת בעבור הכת/ביצוע קטעי יסוי ודוגמאות וכל הוצאות  .163

 הקבלן בקיום התחייבויותיו בסעיף זה יחולו עליו בלבד.

התמורה בעבור העבודות כוללת את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן, לרבות אספקת  .164

החומרים, הובלתם, אחסתם והעבודות הדרשות, ולרבות הוצאות ורווח קבלי, וזאת בין אם אלה 

הוזכרו במפורש בין אם לאו, אלא אם כן צוין בפירוש אחרת. כל הכמויות בכתב הכמויות הן בגדר 

 ן בלבד.אומד

לפי תחילת ביצוע העבודות באתר יקצו המהדס או המפקח שטחים לשימושו של הקבלן לאחסון  .165

חומרים. מובהר בזה מראש, שהשטח הזמין למטרה זו מצומצם. הקבלן מתחייב להחזיק את כל 

 מתקיו הזמיים ואת כל החומרים המסופקים על ידו אך ורק בשטחים שהוקצו לו כאמור.

ם העלולים להיזק מפגעי מזג האוויר ישמרו במחסן מקורה. כל המחסים יהיו פתוחים כלים וחומרי .166
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 בפי המהדס, המפקח ובאי כוחם לצורך בדיקה, קבלת דוגמאות ולכל מטרה אחרת.

הקבלן מתחייב להחזיק באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות ציוד מדידה, דיסטומט, ציוד לייזר, אמת  .167

 ידה יעמד לרשותם של המהדס והמפקח בכל עת.מידה ומאזת. ציוד המד
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 פרק ז' – אספקת והתקה של ציוד מכאי וחשמלי

התאמה בין הוראה -הוראות פרק זה כפופות להוראות המפרט הטכי. בכל מקרה של סתירה ו/או אי .168

 הכלולה בפרק זה לבין הוראה הכלולה במפרטים הטכיים כוחה של האחרוה יהיה עדיף.

יהיה למוחים המויים להלן הפירוש המופיע לצדם, אם אין פירוש אחר משתמע מהקשר בפרק זה  .169

 הדברים או מהמפרט הטכי:

הציוד המכאי והחשמלי, לרבות כל מכוה, התקן, מכשיר, חלק מכוה, חומר ודבר  –" הציוד"  )א(

 טובין אחר, אשר יש לספקו ולהתקיו לפי חוזה זה, ולמעט ציוד הקבלן.

הציוד שאושר לקבלן על ידי המזמין לפי הוראות החוזה, בכללן המפרטים  –" ריהציוד העיק"  )ב(

 הטכיים.

  ציוד שאיו מה על הציוד העיקרי.  –" ציוד משי"  )ג(

כלל הציוד שעל הקבלן לספקו, והעבודה שעליו לעשותה לשם התקת הציוד,  –" העבודה"  )ד(

 בהתאם לחוזה, לרבות המפרטים הטכיים.

מכוה, מכשיר, התקן, מתקן זמי או דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות, אך  כל –" ציוד הקבלן"  )ה(

 שאיו שאר או מיועד להישאר חלק מהפרויקט או הציוד של קווי ההולכה.

 המהדס, המתכן או מי מטעמם. –" המהדס"  )ו(

  

  פיקוח, בדיקות, יסויים ופסילה

ק בציוד עיקרי שאושר לקבלן על ידי בביצוע העבודות מתחייב הקבלן לספק, להתקין ולהשתמש אך ור .170

המזמין לפי הוראות החוזה, בכללן המפרטים הטכיים. לא תותר אספקת ציוד כאמור מתוצרת יצרים 

 אחרים.

מהדס יהיה רשאי, בכל עת סבירה במשך ייצור הציוד, לבדוק, לבחון ולסות בחציריו של הקבלן את  .171

יוד שיש לספקו לפי החוזה, וכן את אופן פעולתו, טיב החומרים והמלאכה, המשמשים בייצור כל הצ

ואם הציוד או חלק ממו מיוצר שלא בחציריו של הקבלן, מתחייב הקבלן לגרום לכך שלמהדס תיתן 

רשות הבדיקה, הבחיה והיסוי כאמור, כאילו מיוצר הציוד בחציריו של הקבלן. בדיקה, בחיה ויסוי, 

 ותיו לפי החוזה.כאמור, לא יפטרו את הקבלן מכל חוב

לאחר תאום מוקדם עם המהדס יודיע הקבלן למהדס, זמן סביר מראש, על היום והמקום בהם יהיה  .172
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הציוד מוכן לבדיקה, בחיה ויסוי כמותה בחוזה. אם המהדס לא יופיע במקום ובמועד בהם קב 

כאילו בוצעו בוכחות הקבלן בהודעתו הזכרת לעיל, יהיה הקבלן רשאי לבצע את היסויים, שייחשבו 

המהדס ויעביר מיד למהדס תעודות מאושרות כדין, המעידות על תוצאות היסויים שבוצעו. המהדס 

 (עשרים וארבע) שעות לפי המועד שקבע לכך. 24יודיע לקבלן על כוותו להיות וכח ביסויים לפחות 

- חשבוו של הקבלן, כל העזרה, כוח הקבלן מתחייב לספק, או לגרום לכך שיסופקו, ללא תשלום או על .173

האדם, החומרים, החשמל, הדלק, המתקים, המכשירים וכל דבר אחר  הדרושים לצורך ביצוע יעיל של 

 הבדיקות, הבחיות והיסויים של הציוד.

 שוכע המהדס שציוד כלשהו עמד ביסויים המוזכרים בסעיף זה, יודיע על כך בכתב לקבלן. .174

בדיקתו, בחיתו ויסויו של ציוד כלשהו, שאותו ציוד או חלק ממו פגום או איו החליט המהדס, אחרי  .175

עומד בדרישות החוזה, הוא יהיה רשאי לפסול את אותו הציוד או חלק ממו, לפי העיין, וימסור לקבלן 

 הודעה על כך תוך זמן סביר, בצירוף פירוט הסיבות שגרמו לפסילה.

יים ורואים אותו כמי שהביא הוצאות אלו בחשבון בעת הגשת הקבלן יישא בהוצאות ביצוע היסו .176

 הצעתו למכרז שוא חוזה זה.

 פגמים בעבודות ו/או בציוד

קבע המהדס ביחס לחלק או קטע כלשהו של העבודות ו/או הציוד, בכל עת שהיא, שהעבודה שבוצעה  .177

שהשתמשו בו הקבלן או משה כלשהו מטעמו או חומר -או ציוד שסופק על ידי הקבלן או על ידי קבלן

משה משה מטעמו פגום או איו מתאים לדרישות החוזה, או שאותו חלק או קטע של העבודות -קבלן

פגום או איו ממלא את דרישות החוזה, רשאי המהדס להורות לקבלן לתקן על חשבוו את כל הפגמים 

ויים לעיל, ולעח "פגם" כולל את כל המקרים המיין זה יהיה מספיק אם שהצביע עליהם. המו

 המהדס יצביע על פגם באופן כללי והקבלן יהיה חייב לחפש ולמצוא את עצם הפגם.

לעיל, העמיד את הציוד לרשותו הקבלן במידת  177הודיע המהדס לקבלן בכתב על פגם כאמור בסעיף  .178

חוזה ו/או לפי הצורך והקבלן לא תיקן את הפגם, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין לפי ה

הדין, יהיה המזמין רשאי לקוט, על חשבון הקבלן, באמצעים הדרושים לדעתו לתיקון הפגם. כל ציוד 

שיספק המזמין במקום ציוד פגום יתאים לדרישות החוזה. הקבלן יהיה רשאי לקחת ולהשאיר לעצמו 

 כל ציוד, אשר המזמין החליף אותו כאמור על חשבון הקבלן.

  השלמת אספקתו, התקתו והרכבתויסוי הציוד עם 

לקראת השלמת עבודות ההקמה של כל אחד מקווי ההולכה החדשים מתחייב הקבלן לבצע את כל  .179

 עבודות החיבור של תחת השאיבה למערכת הביוב. 

לאחר השלמת כל העבודות בכל הקווים כולל התקת המפרטים, לרבות השלמת והתקת המפרטים  .180
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הם, ולאחר קבלת אישור מהמפקח על השלמת כל אלה, יערוך הקבלן ומערכת הצרת והאביזרים ב

הפעלה יסיוית של כל אחד מקווי השאיבה החדשים על מערכותיהם, כולל שטיפה ובדיקת לחץ, כדי 

לבחון את כל חלקי ומערכות קווי ההולכה וציודם ולבצע את כל התיקוים הדרשים לשם הפעלתם 

 ה.התקיה והסדירה של מערכת ההולכ

(עשרים ואחד) ימים מראש על התאריך בו יהיה ציוד מוכן  21הקבלן יודיע למהדס בכתב לפחות  .181

ליסויים בכל אחד מקווי ההולכה, לאחר אספקתו והשלמת התקתו או הרכבתו בקווי ההולכה. בהעדר 

ם שעליו (עשרה) ימים קלדריים מאותו תאריך, ביום או בימי 10הסכמה אחרת  יתקיימו היסויים תוך 

או עליהם יודיע המהדס לקבלן בכתב. הקבלן מתחייב לגרום לכך שבכל יסוי יהיה וכח ציג מוסמך 

 מטעם יצרן הציוד שבו יבוצע היסוי.

אם לדעת המהדס חל עיכוב יתר בעריכת היסויים, הוא יהיה רשאי להורות לקבלן בהודעה בכתב  .182

(עשרה) ימים ממועד קבלת ההודעה האמורה,  10לבצע את אותם היסויים לא יאוחר מאשר תוך 

והקבלן יבצע את אותם יסויים באחד הימים תוך עשרת הימים האמורים כפי שיקבע אותו המהדס 

ויודיע על כך לקבלן. לא ביצע הקבלן את היסויים תוך פרק הזמן הקוב לעיל, יהיה המהדס רשאי 

מהדס כאמור יהיו על אחריותו ועל חשבוו של לבצע את היסויים בעצמו. כל היסויים שיבצעם ה

 הקבלן.

הקבלן יישא בהוצאות ביצוע היסויים ורואים אותו כמי שהביא הוצאות אלו בחשבון בעת הגשת  .183

 הצעתו למכרז שוא חוזה זה.

לא עמד חלק כלשהו של העבודות ו/או הציוד ביסויים, יחזרו על יסוי אותו חלק, אם דרשו זאת  .184

בלן, תוך פרק זמן סביר ובאותם תאים כביסוי הראשון, ומהתמורה המגיעה לקבלן המהדס או הק

 לפי החוזה יוכו כל ההוצאות שגרמו למזמין בגין היסויים החוזרים.

  סיום העבודות

סמוך לאחר השלמת כל העבודות בהתאם לחוזה ולאחר שכל אחד מקווי ההולכה על כל ציודם,  .185

ביסויים הסופיים ולאחר שהתקבל בכל הבדיקות הדרשות ועמדו מתקיהן ומערכותיהן, כל אלה 

מהוועדה המקומית לתכון אישור על גמר מילוי התאים להיתר, יאשר המהדס בכתב שהושלמו 

העבודות, למעט קיום התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק והאחריות. אישורו של המהדס כאמור 

א ייתן ביחס לכל קו הולכה במועד שבו יתקיימו בו כל יתייחס לעבודות בכל קו הולכה בפרד והו

התאים המויים לעיל לתיתו. במועד האישור האמור לכל קו הולכה חדש מתחייב הקבלן, על חשבוו, 

 להתחיל בביצוע ההרצה של אותו הקו בהתאם להוראות החוזה.

ים או תוך הארכה שיתה לא השלים הקבלן את ביצוע כל העבודות תוך המועד שקבע לכך בלוח הזמ .186

לו לכך לפי חוזה זה, אם יתה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין, 

במועד שבו היה על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות ההקמה יהיה המזמין רשאי לסלק ידו של 
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בלעדית באותו אתר ולהשתמש  הקבלן מהאתר שבו לא השלים הקבלן את כל העבודות ולתפוס חזקה

בכל העבודות, החומרים והציוד שיימצאו בו לביצוע כל הדרש להשלמת העבודות שם, על חשבוו של 

 הקבלן.

של קו הולכה מסוים מתחייב הקבלן  סיום הקמתו(תשעים) ימים ממועד  60תוך לא יאוחר מאשר  .187

 לקמן:להכין ולהגיש למזמין בקשר לאותו קו הולכה, על חשבוו, כד

) ממוחשבות, שיוכו על ידי מודד מוסמך לקו ולמפרטיו. as madeתכיות עדות שלאחר ביצוע (  )א(

, וימסור CD(שלושה) עותקים בעברית על גבי  3הקבלן מתחייב להגיש תכיות אלו בעותק מקור + 

 אותן למפקח ולציג המזמין, לפי הקבלתו הסופית של אותו קו הולכה. התכיות יכללו תיאור

ותיעוד מדויק של כל העבודות שבוצעו, בכלל זה תיאור מדויק של כל המבים, תוואי הצרת כולל 

מיקום שוחות ורומי קרקעית ציור, מיקום הכות לחיבור בעתיד, איתור קשירה לרשת הרומים 

 והקואורדיאטות הארצית ולעצמים קיימים בשטח.

הקבלן בהתאם לדרישות. תכיות אלו יוכו על העתקים ממוחשבים של פרטי ביצוע שהוכו על ידי   )ב(

 ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן.

עותק מכל יתר המסמכים הקשורים בתכון ובהקמה של קווי ההולכה, לרבות התוכיות, היומים,   )ג(

וכן כל מסמך אחר הדרוש לצורך הפעלת ואחזקת קווי ההולכה. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שכל 

 , למתקים והציוד השוה שבו בקו יועברו ו/או יוסבו לטובת המזמין.תעודות האחריות לצרת

כל התכיות, המפרטים, היומים ושאר המסמכים, מכל סוג שהוא, הקשורים לאותו קו, לתפעולו   )ד(

 ולתחזוקתו.

כל מערכת התכיות תוכן בקלסר קשיח כולל רשימת תכיות מלאה. התכיות יוכו בקה מידה זהה  .188

ן, בשפה עברית. בתכיות, בפרטים ובחתכים יוכסו על רקע המידות והגבהים לתכיות המתכ

 המתוכים כל המידות והגבהים שבוצעו בפועל.

לעיל בכל אחד מקווי ההולכה החדשים יהוו תאי  188- ו 187ההכה וההגשה של כל הדרש בסעיפים  .189

 כל אחד מקווי ההולכה האלו.ל השלמהמוקדם לקבלת תעודת 

 –מסמכים וזכויות קיין רוחיזכויות ב .190

כל היירות, התכיות, השרטוטים, השרטוטים הממוחשבים, הדיסקטים, התרשימים, החשבוות,   )א(

החישובים וכל המסמכים האחרים מכל סוג הקשורים בעבודות ובביצוע חוזה זה אשר יוכו על ידי 

 ".מסמכיםה" -הקבלן, עובדיו, מומחים ומודדים מטעמו, כולם יחד, יכוו להלן 

המזמין יהיה זכאי לקבל מהקבלן את המסמכים או כל חלק מהם בכל עת שהיא, בין במשך ביצוע   )ב(

חוזה זה ובין לאחר סיומו, והקבלן מתחייב למסרם למזמין מיד עם דרישתם ובצרוף כל הביאורים 
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 שיידרשו.

ו זכות עיכוב מוסכם ומותה בזה במפורש, שלקבלן ו/או לכל אדם או תאגיד מטעמו, לא תהא איז  )ג(

או שיעבוד על המסמכים או כל חלק מהם, והם לא יהיו זכאים מאיזו סיבה שהיא למוע מסירתם 

 למזמין ושימוש המזמין בהם כפי שימצא לכון, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים.

מוסכם ומותה בזה במפורש, שזכויות הקיין הרוחי, לרבות זכויות יוצרים במסמכים, יהיו   )ד(

למזמין בעבור התמורה המשולמת לקבלן לפי חוזה זה. בעבור התמורה האמורה מעיקים  שייכות

הקבלן וכל הפועלים מטעמו בקיום התחייבויות הקבלן שבחוזה זה למזמין זכות שימוש בלתי 

מסויגת ובלתי הדירה במסמכים, בכלל זה בתוכיות, בתשריטים, במפות, בסקרים, בתסקירים, 

במסמכים אחרים מכל סוג, והמזמין יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש לפי בדו"חות, בחישובים ו

 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לרבות הכת העתקים מכל המסמכים.

הקבלן מתחייב לפצות את המזמין ו/או לשפותו, מיד עם דרישה ראשוה, בגין כל זק, אבדן ו/או   )ה(

מפגיעה ו/או הפרה כלשהי של זכויות  הוצאה שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה

פטטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות קיין רוחי אחרות, לרבות זכויות קיין 

רוחי בתוכות מחשב, בביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, לרבות תביעות דומות בדבר השימוש, 

או בחומרים שיספקו על ידי הקבלן או תוך כדי ביצוע העבודות, בקווי ההולכה החדשים, בציוד, 

  על ידי מי מטעמו.

  

  השבת מצבם של שטחים בתוואי ביצוע קווי ההולכה החדשים לקדמותו

אם וככל שהקבלן יעשה שימוש בשטחים כלשהם בתוואי הביצוע ומחוץ לתוואי, בין בתקופת ההקמה  .191

שלהם, מתחייב הקבלן להשיב על חשבוו את מצבם  בדק והאחריותת הושל הקווים האלו ובין בתקופ

של שטחים אלה לקדמותו כפי שהיה לפי תחילת השימוש בהם על ידו, וזאת מיד ולא יאוחר מאשר 

(שלושים) ימים ממועד סיום השימוש בהם על ידי הקבלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב  30תוך 

להקים גדרות, מדרגות, קירות וכיו"ב וכל דבר  הקבלן  לחדש אספלט במשטחים מצופים אספלט,

  שהרס או קלקל תוך כדי ו/או במהלך התקופות האמורות, ולסלק כל פסולת.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק ח' – בדק, אחריות ותיקוים

 – בחוזה זה .192

פירושו: תקופה של שה אחת, שמייה בקשר לכל אחד מקווי הביוב החדשים " תקופת הבדק"  )א(

. של הקו ועמידתו בהצלחה בכל הבדיקות והיסויים השלמההיתחיל מתאריך הקוב בתעודת 

 קבעה במפרט הטכי תקופת בדק אחרת, תחייב התקופה הקבועה במפרט הטכי.

(שלוש) שים  3פירושה: תקופה של בקשר לכל אחד מקווי הביוב החדשים " תקופת האחריות"  )ב(

ומערכותיהן, ללא , על כל מתקיהן בתום תקופת הבדק שתחילתה ביום קבלת העבודות

.  קבעה במפרטים הסתייגויות כלשהן של המזמין ו/או מי מטעמו, וחתימה על תעודת גמר

הטכיים תקופת אחריות אחרת, תחייב התקופה הקבועה במפרטים הטכיים. אחריותו המוגדלת 

(שלוש) שים תחול על כל הציוד, האביזרים ואביזרי הבקרה שסופקו,  3של הקבלן לתקופה של 

בכללם משאבות, מגוב מכי, דחסן, מועים, מד ספיקה אלקטרומגטי, מגופים, אל חוזרים, 

שסתומי אוויר, מגופים הידראוליים, וכו'; בלוחות החשמל: בקרים, מתעים, משי תדר, מוי 

שעות עבודה וכו', כל אביזר וציוד שסופקו והותקו על ידי הקבלן. תמורת אחריותו המוגדלת לא 

פרד לקבלן; התמורה בעבור אחריות מוגדלת זו תיחשב ככלולה במחירי היחידה ישולם ב

  המוסכמים.  

תגלו פגם, ליקוי, קלקול, תקלה, שבר ו/או תפקוד לקוי בעבודות בזמן ביצוען או בתקופת הבדק, רשאי  .193

המהדס לדרוש מהקבלן לחקור, בהתאם להחיותיו ולהוראותיו של המהדס, את סיבות הפגמים, 

 ליקויים והקלקולים שתגלו כאמור.ה

הקבלן מתחייב לתקן, על חשבוו והוצאותיו, לשביעות רצוו המלאה של המפקח, באמצעות ציודו  .194

הקלקולים, התקלות, השברים והתפקודים  וחומרים שיירכשו על ידו, את כל הפגמים, הליקויים,

עבודות שלא בהתאם לחוזה או הלקויים שיתגלו בעבודות בתקופות הבדק, שהם תוצאה של ביצוע ה

שלא בהתאם להוראותיהם של המהדס, המתכן ההדסי ו/או המפקח, או שהם תוצאה של שימוש 

בחומרים ו/או ציוד לא מתאימים או לקויים או פגומים בביצוע העבודות, או שהם תוצאה של ביצוע 

תוך פרק הזמן שייקבע על ידי העבודות באופן לקוי מבחיה מקצועית. הקבלן מתחייב לבצע את התיקון 

 המפקח.

הקבלן מתחייב לתקן, על חשבוו והוצאותיו, לשביעות רצוו המלאה של המהדס, באמצעות ציודו  .195

וחומרים שיירכשו על ידו, את כל הפגמים, הליקויים, הקלקולים, התקלות, השברים והתפקודים 

יצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה או הלקויים שיתגלו בעבודות בתקופות האחריות, שהם תוצאה של ב

שלא בהתאם להוראותיהם של המהדס, המתכן ו/או המפקח, או שהם תוצאה של שימוש בחומרים 

ו/או ציוד לא מתאימים או לקויים או פגומים בביצוע העבודות, או שהם תוצאה של ביצוע העבודות 

ך פרק הזמן שייקבע על ידי באופן לקוי מבחיה מקצועית. הקבלן מתחייב לבצע את התיקון תו

 המהדס.
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 חתימת המציע: ________________________

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו בתקופת הבדק ובתקופת האחריות מלאי מספיק של חלקי חילוף  .196

 דרשים להבטחת פעילותם התקיה והרצופה של קווי ההולכה החדשים .

ן לבצע לעיל, רשאי המזמי 196-ו 195לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיפים  .197

את התיקוים שהקבלן מע לבצען לשביעות רצון המהדס או המפקח, לפי העיין, בין בעצמו, בין 

באמצעות קבלן אחר ובין בכל דרך אחרת. הקבלן מתחייב להשיב למזמין, מיד עם דרישה ראשוה, את 

כן מוקית (שים עשר אחוזים), שייחשבו כהוצאות כלליות ותקורה.  12%הוצאות התיקון בתוספת 

למזמין הזכות לוותר על התיקון ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע על ידי המהדס, לפי שיקול דעתו, 

כשווה לערך לתיקון הדרש. הקבלן מתחייב לשלם למזמין, מיד עם דרישה ראשוה, את הסכום שקבע 

 המהדס כאמור.

ים יתים לתיקון לדעת המהדס, לעיל א 197ו/או  196אם פגם, ליקוי ו/או קלקול כאמור בסעיפים  .198

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין בחוזה ו/או בדין, מתחייב הקבלן לפצות את המזמין, 

 מיד עם דרישה ראשוה, בגין הפגם, הליקוי ו/או הקלקול בסכום שייקבע על ידי המהדס.

יל, יהיה המזמין יהיה רשאי כל סכום שהקבלן חייב למזמין בהתאם לחוזה, לרבות לפי פרק זה לע .199

 לכות ו/או לקזז מכל סכום שיגיע ממו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת. 

בסיום תקופת הבדק ולאחר שהקבלן קיים את כל התחייבויותיו המתייחסות לתקופת הבדק, יוציא  .200

ועדות לכך שהקבלן קיים את כל  גמרהמפקח לקבלן, ביחס לכל תחת שאיבה בפרד, תעודת 

התחייבויותיו האמורות באותה תחת שאיבה. להסרת ספק מובהר, שאין בתעודה ובאישור כאמור כדי 

 לשחרר את הקבלן מכל  אחריות המוטלת עליו לפי החוזה ו/או לפי דין.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק ט' – שיויים, הוספות והפחתות

  הגדרות

 למעט כל אלה: –" הפחתות", "הוספות", "שיוייםבפרק זה " .201

הוספות והפחתות שועדו להתאים את העבודות, המערכות, הציוד, המתקים והחומרים שיויים,   )א(

לדרישות המפרט הטכי ויתר מסמכי החוזה. הסמכות לקבוע אם שיוי, הוספה ו/או הפחתה ועדו 

להתאים את העבודות, המערכות, הציוד, המתקים והחומרים לדרישות המפרט הטכי ויתר 

 דס, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לאחר התייעצות עם המתכן.מסמכי החוזה תוה למה

שיויים, הוספות ו/או הפחתות כלשהם שהמזמין ו/או מי מטעמו רשאים לדרוש מהקבלן לפי   )ב(

  הוראה הכלולה במפרט הטכי או בפרק אחר בחוזה זה.

  הסמכות לאשרם –שיויים 

הוספות הפחתות אלא למהדס ביחד עם גזבר במסגרת חוזה זה אין סמכות לפעול בעיין שיויים,  .202

, רשאים להורות, בכל עת ביחד"), הגזבר" –. המהדס וגזבר המזמין (להלן ולהם בלבד ביחדהמזמין, 

שימצאו לכון, על עשיית שיוים בפרויקט ובכל חלק ממו, לרבות שיויים בצורתו של הפרויקט, 

 ב למלא אחר הוראותיו.באופיו, בסגוו, בממדיו, וכד', והקבלן מתחיי

ידי המהדס -כל הגדלה או שיוי יבוצע על טופס הכולל יתוחי מחירים. האישור הסופי ייעשה בכתב על .203

 והגזבר ביחד.

הקבלן לא יעשה שיויים בפרויקט ולא יבצע עבודות וספות מעבר לאלו המפורטות בכתב הכמויות,  .204

, ביחד, לבצעם. כל הוראה לשיויים שיתה אלא אם כן קבל תחילה הוראה בכתב מהמהדס והגזבר

לקבלן על ידי המפקח חייבת באישור בכתב של המהדס והגזבר ולא תבוצע אלא אם אושרה מראש 

 ובכתב על ידי המהדס והגזבר.

 כל שיוי או תוספת ממחיר החוזה יערכו בכתב באופן שיקבע המהדס. .205

  הערכת שווי השיויים

לפי מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות כשהם מוקטים בשיעור ההחה ערכו של כל שיוי ייקבע  .206

 –שהציע הקבלן בהצעתו למכרז. לא קבע בכתב הכמויות מחיר יחידה הדרוש לקביעת ערכו של השיוי 

 להלן. 219ייקבע מחיר היחידה החסר כאמור בסעיף 

בא בחשבון כל מחיר יחידה דומה לעיל, יו 206לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף  .207

הקוב בכתב הכמויות (כשהוא מוקטן בשיעור ההחה שהציע הקבלן בהצעתו למכרז), שאפשר להתבסס 
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 חתימת המציע: ________________________

עליו לצורך קביעתו של מחיר יחידה חסר. בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם כאמור 

יחידה של סעיפים מתאימים הקובים לקביעת מחיר יחידה חסר, ייקבע ערכו של השיוי על פי מחירי 

(חמישה עשר אחוזים) מהמחירים הקובים באותו  15%במחירון "דקל" התקף לעבודות ביה ביכוי 

 מחירון.

בהעדר סעיפים מתאימים במחירון "דקל" ייקבע מחיר היחידה החסר על ידי המהדס בהתייעצות עם  .208

ם, בעת מתן ההוראה לשויים, בתוספת שלא המתכן לפי ערך השוק, או לפי ערך העבודה והחומרי

(עשרה אחוזים) מערך העבודה והחומרים, כתמורה כוללת ומלאה בעבור כל ההוצאות  10%תעלה על 

 הכלליות, לרבות ההלת העבודה והרווח.

שיעור האחוז בעבור ההוצאות הכללית והרווח ייקבע על ידי המהדס בהתאם למהותו ולאופיו של כל  .209

 .10%ושיוי, ובכל מקרה לא יעלה על שיוי 

בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון מחירי השוק של החומרים, כפי שפורסמו בפרסומים מקצועיים  .210

 ידי המהדס, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.-שוים. מחירי החומרים שאים מתפרסמים ברבים יאושרו על

  הגשה חודשית –תביעות הקבלן 

כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים וספים עקב שיויים, הקבלן יגיש למפקח בסוף  .211

הוספות ו/או הפחתות ביוזמת המהדס, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצועם במהלך החודש 

 שקדם לחודש שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה.

ים את הקבלן כאילו ויתר עליה לעיל, רוא 211תביעה שלא כללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף  .212

 לחלוטין וללא תאי.

בשום מקרה ובסיבות כלשהן לא יפסיק או יאט הקבלן את ביצוע העבודות מחמת דרישה, תביעה או  .213

 טעה כלשהי, שיש לו כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו של המזמין.

קביעת מחירים לעבודות  ידו. לצורך-חובה על הקבלן להגיש יתוח תמחירי לכל תביעה המוצגת על .214

שיויים מתחייב הקבלן, לפי דרישת המהדס, להמציא לו יתוח תמחירי של היחידה לפריטים כלשהם 

 הקשורים בביצוע השיויים.

מובהר בזה, שלא ישולם לקבלן בעבור שיויים ו/או תוספות אם לא תוגש בקשה לפקודת שיוי ותאושר  .215

ילת הביצוע. לבקשה יצורפו כל יתוחי המחיר, מחירוים, וכל בכתב על ידי המהדס והגזבר לפי תח

 יתר האסמכתאות הרלבטיות.
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 חתימת המציע: ________________________

  השפעת השיויים על ביצוע עבודות אחרות

אם הקבלן יהיה סבור, כי שיוי עליו הורו המהדס והגזבר ימע ממו קיום התחייבות כלשהי  .216

והמהדס יחליט אם יש לבצע את אותו  מהתחייבויותיו לפי החוזה, יודיע על כך מיד למהדס בכתב,

השיוי ואם לאו. אם המהדס יחזור ויאשר את הוראתו בכתב, תשוה אותה התחייבות במידה 

שהמהדס יראה זאת כמוצדק. כל עוד לא חזר ואישר בכתב המהדס את הוראתו לביצוע השיוי היא 

 תיחשב כאילו לא יתה.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק י' – מדידות

  ושיטת המדידות יהיו כדלקמן:מדידת הכמויות 

הכמויות הקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן  .217

ככמויות מדויקות ו/או סופיות הדרשות בפועל לצורך ביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו של הקבלן 

 לפי החוזה.

על ידי המפקח על סמך מדידות, שתעשה על ידי הקבלן הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבעה  .218

באמצעות מודד מוסמך, מדידות שתעשה לכל סוג של עבודה לפי השיטה שקבעה במפרט או בכתב 

הכמויות. כל המדידות תירשמה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמה על ידי המפקח 

 והקבלן.

ודות יודיע מראש המפקח לקבלן על המועד שבו תבוצע המדידה. לפי בואו למדוד חלק כלשהו של העב .219

הקבלן מתחייב להיות וכח, בין בעצמו ובין באמצעות ציגו, בביצוע המדידה ולעזור למפקח לבצע את 

המדידות הדרושות. כן מתחייב הקבלן לספק, על חשבוו, את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע 

 פרטים הדרושים בקשר לכך.המדידות, ולהמציא למפקח את ה

לא כחו הקבלן או ציגו במועד שקבע המפקח לביצוע המדידות, רשאי המפקח לבצע את המדידות  .220

בהיעדרם ועל חשבון הקבלן, ויראו מדידות אלו כמדידות הכוות של הכמויות והקבלן לא יהיה רשאי 

יגו מהמדידות מסיבה שהיחה לערער על הכמויות שקבע המפקח במדידות האמורות. עדרו הקבלן וצ

את דעתו של המפקח והקבלן הודיע למפקח על ההיעדרות הצפויה לפי המועד שקבע לביצוע המדידות, 

 יידחה מועד ביצוע המדידות למועד אחר שיקבע המפקח.

(שבעה) ימים קלדריים  7כחו הקבלן או ציגו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הקבלן לערער בכתב, תוך  .221

עד שבו בוצעה המדידה, על כל כמות שמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה חוזרת של מהמו

הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה החוזרת ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע 

 המהדס בחילוקי הדעות וקביעתו תהיה סופית.

ביקש שהמדידות תבוצעה בהקדם, לא ידחה היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכות למדידה והקבלן  .222

 המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבה סבירה.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק י"א – עובדים

  אספקת כוח אדם ותאי עבודה על ידי הקבלן

הקבלן מתחייב לספק, על חשבוו, את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה וקיום  .223

ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם לאתר כל יתר התחייבויותיו שבחוזה, את 

 וממו, וכל דבר אחר הכרוך בכך, בהעסקתם ובעבודתם בביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובדים, מקצועיים ואחרים מיומים, במספר הדרוש לשם  .224

חוזה. בעבודה שלביצועה יש ביצוע העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם ללוח הזמים שקבע ב

צורך בהסמכה, רישיון, היתר ו/או רישום לפי כל דין, מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק מי שיש לו 

 הסמכה, רישיון, היתר ו/או רישום כאמור.

הקבלן מתחייב להעסיק בהתאם להוראות הדין את כל עובדיו שייטלו חלק בביצוע העבודות ובקיום  .225

 ה זה.יתר התחייבויותיו שבחוז

הקבלן מתחייב להבטיח תאי בטיחות ותאים לשמירת בריאותם ורווחתם של העובדים המועסקים על  .226

כפי  –ידו בביצוע העבודות ולקיים הוראות כל דין הוגעות לבטיחות בעבודה, ובהעדר דרישה בדין 

 .1954-שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

לעיל מתחייב להסדיר לעובדים המועסקים על ידו בביצוע  226מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .227

העבודות שירותים, מקלחת ומקומות אכילה אותים באתר, לשביעות רצוו של המהדס, וכן יישמרו 

 התאים הסיטאריים לפי דרישת המפקח.

מקצועיים ואחרים לפי דרישתו של המפקח  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להוסיף עובדים .228

ו/או המהדס, בכמות שתידרש על ידי אלה או מי מהם, מהסוגים ובעלי הכשרה מקצועית כפי שיידרש. 

 כל ההוצאות הכרוכות בתוספת העובדים והעסקתם יחולו על הקבלן בלבד.

הרחקתו מהאתר או הקבלן ימלא כל דרישה בכתב מטעם המהדס, מהל הפרויקט ו/או המפקח, בדבר  .229

ידיו באתר או בתחת שאיבה אם לדעת המהדס או המפקח, - מתחת שאיבה של כל אדם המועסק על

התהג אותו אדם שלא כשורה, או שאיו כשר למלא את תפקידיו, או שהוא מבצע אותם ברשלות. 

ן, בעבודות אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפי

הקשורות לחוזה זה. מוסכם בזה במפורש, שלקבלן לא תהיה זכות לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהם 

 כתוצאה מהרחקתו מהאתר או מתחת שאיבה של אדם כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודות לא יועסקו על ידו או על ידי קבלן משה מטעמו עובדים זרים אלא  .230

קבלת כל ההיתרים, האישורים והרישיוות הדרושים לכך לפי הדין. כן מתחייב בהתאם לחוק ולאחר 

הקבלן, שאם וככל שיועסקו בביצוע העבודות עובדים זרים כאמור יחולו על תאי העסקתם הוראות 
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 חתימת המציע: ________________________

 הדין החלות על העסקת עובדים זרים.

 שכר ותאי עבודה

העבודות ובקיום יתר התחייבויותיו  ידו בביצוע- הקבלן מתחייב לשלם במועד לעובדים שיועסקו על .231

שבחוזה שכר עבודה, תשלומים סוציאליים וכל התשלומים האחרים המגיעים להם לפי כל דין, צו 

הרחבה, הסכם קיבוצי וכל הסכם מחייב אחר, לכות משכרם את היכויים המחויבים והמותרים לפי 

 הדין ולהעבירם במועד לתעודתם.

 –עיל ומבלי לגרוע מכל חובה חוקית המוטלת עליו מתחייב הקבלן לקיים מבלי לגרוע מכלליות האמור ל .232

ביחס לעובדים שיועסקו בביצוע העבודות את הוראות הדין  –ולדאוג שכל קבלן משה מטעמו יקיים 

 הכלולות בחוקי העבודה ותקותיהם, ובין היתר את הוראות חוקים אלה:

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  )א(

 ;1951- דה ומוחה, תשי"אחוק שעות עבו  )ב(

 ;1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו  )ג(

 ;1950-חוק חופשה שתית, תשי"א  )ד(

 ;1954-חוק עבודת שים, תשי"ד  )ה(

 ;1996- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תש"ו  )ו(

 ;1953- חוק עבודת וער, תשי"ג  )ז(

 ;1953-חוק החיכות, תשי"ג  )ח(

 ;1949-חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט  )ט(

 ;1958- שכר, תשי"חחוק הגת ה  )י(

 ;1963- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  )יא(

 ;1995- חוק הביטוח הלאומי [וסח משולב], תש"ה  )יב(

  .1987-חוק שכר מיימום, תשמ"ז  )יג(

הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על ידו בביצוע העבודות מיסים לקרות ביטוח סוציאלי  .233

 החלים עליו ולפי כל דין.בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד בהסכמים הקיבוציים 
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 חתימת המציע: ________________________

הקבלן מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת תוקפו של החוזה, את הוראות חוק הביטוח הלאומי [וסח  .234

, התקות והצווים על פיו, באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל הפועל בשמו ומטעמו, 1995- משולב], תש"ה

 –בכל עת בתקופת תוקפו של החוזה  – פעמי, יהיו- לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן זמי ו/או חד

 זכאים לכל הזכויות לפי החוק האמור, התקות והצווים מכוחו.

 שעות וימי מוחה

הקבלן מצהיר ומתחייב שהעבודות יבוצעו בימים ובשעות שאים ימי מוחה כמשמעותם בפקודת סדרי  .235

איו דרוש באופן דחוף , ובלבד שהמשך העבודה בימי המוחה כאמור 1948-השלטון והמשפט, התש"ח

לשם מיעת סכה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכה או 

 הפרעה כאמור, ויתן על כך אישור המפקח.

  העדר יחסי עובד ומעביד עם המזמין

ם יחסי עובד הקבלן מצהיר שהוא מבצע את כל התחייבויותיו שבחוזה זה כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררי .236

ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו של הקבלן או כל הפועל מטעמו או בשמו או בשליחותו 

ו/או בין המזמין לבין קבלן משה כלשהו שייטול חלק מטעם הקבלן בביצוע התחייבויותיו של הקבלן 

 ו או בשליחותו.שבחוזה זה ו/או מי מעובדיו של קבלן המשה או כל הפועל מטעמו או בשמ

הקבלן מתחייב לפצות את המזמין ו/או לשפותו, מיד עם דרישה ראשוה, בגין כל חיוב שיוטל על  .237

המזמין, לרבות בגין כל הוצאה שתהיה למזמין עקב חיוב ו/או תביעה כאלה, שיסודם בקביעה כי המצב 

 לעיל. 236העובדתי ו/או המשפטי שוה מהמוצהר בסעיף 

והבהיר לכל המועסקים על ידו בביצוע העבודות, שבים ובין המזמין לא  הקבלן מצהיר שהודיע .238

 מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד ומעביד.

  תחולה על קבלי משה

הוראות פרק זה יחולו על כל קבלן משה שייטול חלק מטעמו של הקבלן בביצוע התחייבויותיו של  .239

כל קבלן משה כאמור יקיים את כל הקבלן שבחוזה זה, והקבלן אחראי כלפי המזמין לכך ש

 התחייבויותיו של הקבלן שבפרק זה ביחסיו עם עובדיו.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק י"ב – התמורה ותאי תשלומה

  התמורה

תמורת ביצוע כל העבודות עד להשלמתן וקיום כל יתר ההתחייבויות של הקבלן הכלולות במסמכי  .240

והאחריות, ישלם המזמין לקבלן תמורה החוזה, לרבות קיום התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק 

כוללת וסופית שתחושב בדרך הקבועה בחוזה לפי מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות הכלול 

במסמכי המכרז/החוזה כשהם, כל אחד ממחירים אלה, מוקטן (בהחה) בשיעור הצעתו של הקבלן 

כל סכום שיופחת בהתאם למכרז, לרבות כל תוספת שתתווסף בהתאם להוראות החוזה ולהוציא 

 להוראות החוזה.

לעיל תהווה תמורה מלאה וכוללת בעבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר  240התמורה הקובה בסעיף  .241

ההתחייבויות של הקבלן, לרבות בעבור רווח הקבלן ובעבור כל ההוצאות שבהן עמד בקשר עם ביצוע 

העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו האמורות, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות מכל סוג, בין שהקבלן 

 ין אם לאו, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה ו/או לתשלום וסף אחר כלשהם.חזה אותן מראש וב

כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי החוזה יהיה על חשבוו אלא אם צוין במפורש אחרת במסמך תאי  .242

 החוזה לביצוע העבודות על ידי הקבלן, שבמסמכי החוזה.

, מובהר ומוסכם בזה שהתמורה הקובה לעיל לעיל 242-ו 241מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .243

 כוללת תמורה מלאה גם עבור:

כל הוצאות ביצועה של כל עבודה בכל סעיף כפי שהיא מתוארת במפרטים הטכיים, בתכיות   )א(

המאושרות על ידי המזמין וביתר מסמכי החוזה בהתאם לכל הוראות ותאי החוזה, כולל כל 

דות זמיות וכל עבודה אחרת הגזרות מהוראות ותאים ההוצאות שתהייה כרוכות בביצוע עבו

אלה, כולל כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות המוסמכות, תאומים, ביטוחים, 

 הוצאת מעבדה וכדומה.

התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע סעיפי המבוא של המפרט המיוחד, בכלל זה   )ב(

בשעות לא מקובלות, אפשרות ביצוע העבודות בחלקים, עבודת תאי השטח, סידורי תאום, עבודה 

קבלים אחרים, קיטת האמצעים השוים, שמירה, עבודה בשטחים מוגבלים וצרים ו/או עבודה 

 בשלבים. הקבלן לא יהיה זכאי להשבת הוצאות אלו או לתשלום פרד כלשהו בגין.

ורה בעבור ההקמה של קווי ההולכה כל הוצאות ההרצה של כל אחד מקווי ההולכה החדשים. התמ  )ג(

האלה כוללת גם את מלוא התמורה עבור הרצתן, ולכן לא יהיה הקבלן זכאי עבור ההרצה של קווי 

הולכה אלו לתשלום וסף או פרד כלשהם מעבר לתמורה המוסכמת בעבור ההקמה של קווי 

 ההולכה האלו.
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 חתימת המציע: ________________________

 כל סוג, רווחים וכו'.תקורות מ משכורות עובדים, כולל כל הזכויות הסוציאליות,  )ד(

מיסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה מכל סוג, ממשלתיים ועירויים, בין כאלה הידועים במועד   )ה(

עריכת המכרז וחתימת חוזה זה ובין כאלה שיוטלו על ידי גורם כלשהו בעתיד (למעט שיוי בשיעור 

 מע"מ).

 ביטוחים, כולל ביטוחי עובדים.  )ו(

בדיקות שדה ומעבדה  מעבדה חיצויות שהקבלן מחויב בביצוען.בדיקות מעבדה בשטח ובדיקות   )ז(

פי תקים, בתיאום עם -יבוצעו בהתאם לפרוגרמת הבדיקות שתימסר לקבלן, דרישות המפרט על

המפקח. הקבלן מתחייב להודיע בעוד מועד למפקח על מועד ביצוע הבדיקות באופן שיהיה סיפק 

- ת כאמור, שתבוצעה בפועל, בגבולות סכום השווה לבידי המפקח לעקוב אחר ביצוען. עלות בדיקו

(שי אחוזים) מהיקף החוזה, כלולה במחירי היחידה המוסכמים ולכן לא יהיה הקבלן להשבת  2%

הוצאות ו/או לתשלום אחר כלשהו בגין העלות בהיקף האמור. בדיקות השדה יבוצעו רק בוכחות 

ף בודק תיעשה על ידי הקבלן באישורו מראש המפקח. הזמת ביצוע בדיקות על ידי מעבדה או גו

של המפקח. התשלום עבור הבדיקות ייעשה על ידי הקבלן. הקבלן מתחייב להושיט, ללא כל 

תשלום, כול עזרה ו/או סיוע שיהיו דרושים לצורך טילת הבדיקות ו/או ביצוען. עלויות הבדיקות 

חוזים) הזכר בסעיף זה לעיל והן (שי א 2%-המויות להלן לא יובאו בחשבון הסכום השווה ל

 תהייה במלואן על חשבון הקבלן:

 בדיקות מוקדמות של חומרים לצורך קביעת מקורות אספקה; )1(

 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא (וחות עבודה, חיסכון, וכיו"ב); )2(

 בדיקות של חומרים ומלאכות שמצאו לא מתאימים לדרישות החוזה; )3(

 למטרת עריכת בדיקות;פעולות לוואי שוות  )4(

עמידה בדרישות הבדיקה ו/או עקב תוצאות לא -בדיקות לא תקיות, בדיקות חוזרות עקב אי )5(

 משביעות רצון של בדיקות קודמות;

לא בוצעו בדיקות כדרש, רשאי מהל הפרויקט להזמין בפרד את כל הבדיקות הדרושות  )6(

) מהחשבון הסופי והקבלן מתחייב (שי אחוזים 2%-בהיקף עלות שלא יעלה על סכום השווה ל

לשאת בעלות זו. כן מתחייב הקבלן להושיט ללא כל תשלום, כול עזרה ו/או סיוע שיהיו 

  דרושים לצורך טילת הבדיקות ו/או ביצוען. 

רואים כל מחיר היחידה שבכתב הכמויות, לאחר הקטתו בשיעור הצעתו של הקבלן למכרז, כתמורה  .244

ודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, בכפוף מלאה בעבור ביצועה של העב

 לאמור בכתב הכמויות ובמפרטים הטכיים ביחס לאופי המדידה.
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 חתימת המציע: ________________________

המחירים הקובים בכתב הכמויות, כשהם מוקטים בשיעור הצעתו של הקבלן למכרז, יהיו קבועים  .245

ער החליפין של מטבע כלשהו ו/או עקב וסופיים ולא ישתו עקב שיויים כלשהם במדד כלשהו ו/או בש

שיויים בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שיויים כלשהם בתשלומי חובה (למעט 

 שיוי בשיעור המע"מ) או מכל סיבה אחרת.

להסרת ספק מובהר בזה, שכל ההוראות הכלולות במסמכי מילת"ב שבכרך א' בדבר תשלום  .246

בזה ואין חלות על חוזה זה. כן לא חלות על חוזה זה החיות החשב הכללי התייקרויות מבוטלות 

 .במשרד האוצר לעיין התייקרויות

 תאי תשלום התמורה

 התמורה תשולם על ידי המזמין לקבלן בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות. .247

. חשבוות הבייים והחשבון הסופי , המממת את ביצוע העבודותהעבודות מבוצעות במסגרת מילת"ב .248

בעבור ביצוע העבודות וקיום יתר התחייבויותיו של הקבלן, כמו גם תשלומים אחרים המגיעים לקבלן 

בהתאם לחוזה, ישולמו לו בתאי התשלום הקבועים בהלי התשלום שיהיו הוגים במילת"ב בתקופה 

ם ומוכרים לו והוא מתחייב להגיש את הרלבטית. הקבלן מצהיר שוהלי התשלום של מילת"ב ידועי

 החשבוות בעבור העבודות וקיום יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאמה לאותם הלים.

אם וככל שמילת"ב יעכב מכל סיבה שהיא תשלומים כלשהם המגיעים לקבלן לפי חוזה זה, לא יהיה  .249

קבלן לא יהיה זכאי להפרשי בעיכוב כאמור משום הפרת החוזה ו/או הוראות הדין על ידי המזמין וה

הצמדה ו/או ריבית ו/או פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בגלל עיכוב כאמור מעבר לאלה שיגיעו לו, אם 

, ויתקבלו בפועל אצל המזמין מהגוף 2017- יגיעו, מהמזמין לפי חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 המממן את העבודות. 

  חשבוות בייים

למפקח חשבון חלקי/בייים ובו פירוט ערכו של חלק העבודות שבוצע במצטבר  אחת לחודש יגיש הקבלן .250

(ששה)  6-מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד שאליו מתייחס החשבון. כל חשבון כזה יוגש ב

עותקים, כשהוא ערוך בפורמט שקבע בהלי מילת"ב ומצורפים אליו כל המסמכים שיש לצרפם 

ייב הקבלן להמציא תוים משלימים ומסמכים וספים כפי שיידרשו בהתאם לאותם הלים. כן מתח

 לצורך בדיקת החשבון ו/או אישורו על ידי המפקח, המהדס, הגזבר ומילת"ב, או מי מאלה.

להסרת ספק מובהר, שהחשבון החלקי/הבייים לא ייחשב כמוגש עד להגשתו בהתאם להוראות סעיף  .251

של הקבלן לצרף אליו ולהגיש, לרבות התוים והמסמכים לעיל והגשת כל המסמכים שמחובתו  250

 המשלימים הזכרים שם.

 15תוך  –המפקח יבדוק את החשבון, יאשרו לתשלום, כולו או חלקו, או שלא יאשרו כלל ויעבירו  .252
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 חתימת המציע: ________________________

(חמישה עשר) ימים ממועד קבלתו של החשבון על ידו לתשלום, אם וככל שאישר תשלום, בהתאם 

פחיו. מובהר בזה, שלא יאושר חשבון בייים כלשהו בטרם אישר המפקח להוראות חוזה זה וס

שהקבלן השלים את כל התחייבויותיו המזכות אותו בתשלום שוא החשבון. הקבלן לא יהיה זכאי 

 לתשלום כלשהו בעבור ביצוע חלקי של התחייבויותיו.

ושים ו/או בגלל אי עמידה הוחזר החשבון לקבלן לצורך תיקוו ו/או השלמתו ו/או צירוף מסמכים דר .253

לעיל  252(חמישה עשר) הימים הזכרים בסעיף  15בדרישה הכלולה במסמכי החוזה, יתחיל מיין 

במועד בו יחזיר הקבלן את החשבון למפקח לאחר ביצוע התיקון, ההשלמה, צירוף המסמכים הדרושים 

 ותיקון כל הליקויים האחרים שדרשו על ידי המפקח.

יים ו/או ביצוע תשלומי הבייים אין בהם משום אישור או הסכמת המזמין ו/או אישור תשלומי בי .254

 המפקח לטיב העבודות ו/או לאיכות הציוד והחומרים, לכמויות הציוד והחומרים.

בכפוף לאישורו של חשבון הבייים על ידי המפקח, מהל הפרויקט, המהדס והגזבר, ובכפוף לאישורו  .255

(חמישה אחוזים)  5%-, הוא ישולם, ביכוי דמי עיכבון בסכום השווה לשל החשבון על ידי מילת"ב

"דמי עיכבון"), וזאת תוך פרק הזמן שיהיה הוג אותה  –מהסכום המאושר לתשלום של החשבון (להלן 

אך לא יאוחר מהמועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק עת במילת"ב בתאי התשלום של חשבוות בייים 

 .2017-, תשע"זמוסר תשלומים לספקים

דמי העיכבון יעוכבו בידי המזמין עד למועד תשלום החשבון הסופי של התמורה לאחר השלמת ההרצה  .256

של כל קווי ההולכה החדשים והשלמת כל יתר התחייבויותיו של הקבלן למעט התחייבויות המתייחסות 

ת המזמין לפי החוזה ולפי לתקופות האחריות. דמי העיכבון ישולמו על ידי המזמין לקבלן, בכפוף לזכויו

 דין, בתום שת הבדק, ללא תוספת הפרשי הצמדה למדד כלשהו ו/או ריבית.

  חשבון סופי

שבו יעמדו בהצלחה כל קווי ההולכה החדשים בכל הבדיקות מועד ה(שלושים) ימים מ 30-לא יאוחר מ .257

עבור העבודות יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי של התמורה בוהיסויים הדרשים במסמכי המכרז 

וקיום יתר התחייבויותיו שבחוזה זה, למעט התחייבויות המתייחסות לתקופות הבדק והאחריות, על 

בצירוף כל המסמכים שצירופם דרש לחשבון סופי גבי ייר פירמה של הקבלן, חתום בידי הקבלן, 

 ובצירוף המסמכים המפורטים להלן: בהתאם להלי התשלום של מילת"ב

 (ששה) עותקים; 6-חשבון סופי ב  )א(

) של כל תכיות הצרת והמפרטים של כל אחד AS MADE(שלושה) סטים של תכיות עדות ( 3  )ב(

 אשר לתכיות אלו מובהר כדלקמן: מקווי ההולכה החדשים;

בסיום העבודות מתחייב הקבלן למסור למהל הפרויקט תכיות מעודכות לאחר ביצוע.  )1(

תכיות אלו יוכו על ידי על ידי מודד מוסמך בלבד. למען הסר ספק מובהר, שמערך התכיות 
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 חתימת המציע: ________________________

לאחר ביצוע יכלול את כל התכיות שמסרו לקבלן לפי תחילת ביצוע העבודות ובמהלך 

 כים, פרטים ותכיות המבים השוים וכו'.ביצוען, כולל תוחות, חת

פי מפרט "תכית עדות" המצורף בסוף המפרט הטכי המיוחד. - התכיות לאחר ביצוע יוכו על )2(

 ..G.I.Sהקובץ יהווה "שכבת הביוב" במערכת 

המודד שיכין את התכיות לאחר ביצוע יתאם מראש עם מודד המועצה את הפורמט להגשת  )3(

 ובאו לאישור מודד המועצה לפי הגשתן לאישורו של המתכן.תכיות אלו. התכיות י

לצורך הכת התכיות לאחר ביצוע יימסר לקבלן דיסקט של המתכן, משורטט בתוכת  )4(

אוטוקד. הקבלן, באמצעות מודד מוסמך, יכיס בתכיות את השיויים בהתאם לביצוע. הקבלן 

שי העתקים של התכיות (בקה מידה יעביר למתכן דיסקט עם סימון התיקוים והשיויים ו

 של התכון)חתומות על ידי המודד המוסמך והקבלן.

בעבור הכת תכיות לאחר ביצוע כמפורט בסעיף זה לעיל ובספח בסוף המפרט הטכי המיוחד  )5(

לא ישולם בפרד לקבלן. רואים את הקבלן בהגישו את הצעתו למכרז שוא חוזה זה כמי שכלל 

וצעים על ידו גם את כל ההוצאות הכרוכות בהכת התכיות לאחר ביצוע במחירי היחידה המ

 כאמור לעיל.

על אף האמור במפרט הכללי וביגוד לאמר שם בקשר לכך, שומר המזמין לעצמו את הזכות  )6(

להכין את התכיות לאחר ביצוע באמצעות מודד מוסמך שיבחר. הקבלן מתחייב להושיט לפי 

כל סיוע ועזרה שיידרשו למודד בעבודתו. מוסכם בזה שעבור הוראות המפקח, ללא תשלום, 

 20,000הכתן של תכיות אלו יפחית המזמין מהתשלומים המגיעים ממו לקבלן סכום של עד 

(עשרים אלף שקלים חדשים) בהתחשב בהיקף השלמות המדידה שיידרשו או היקף המדידות ₪ 

  שיבוצעו בפועל עבור המזמין, בתוספת מע"מ.

 כיות ששימשו את הקבלן במהלך ביצוע העבודות או שהוכו במהלך ביצוען;כל התו  )ג(

 הצהרה של הקבלן על העדר/חיסול תביעות;  )ד(

  כל מסמך שהקבלן חייב בהגשתו עם החשבון הסופי לפי החוזה ולפי הוראות המפקח והמהדס.  )ה(

של הקבלן  להסרת ספק מובהר, שהחשבון הסופי לא ייחשב כמוגש עד להגשת כל המסמכים שמחובתו .258

 לעיל. 257לצרף אליו כאמור בסעיף 

כתאי לביצוע התשלום ימציא הקבלן למפקח הצהרה על העדר תביעותיו בקשר לחוזה, בוסח טופס  .259

העדר תביעות שבמסמכי מילת"ב. כן יהווה תאי לביצוע התשלום המצאת ערבות ביצוע מעודכת 

הקבלן למזמין, אם וככל שהדבר יהיה דרוש לפי בהתאם לסכומו של החשבון הסופי, כולל מע"מ, על ידי 

 להלן. גפרק י" הוראות
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לעיל, בכפוף לקיום כל התחייבות אחרת של  259בכפוף לקיום התחייבויותיו של הקבלן כאמור בסעיף  .260

הקבלן הכלולה בחוזה זה המהווה תאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי, ובכפוף לזכויות המזמין לפי 

ישורו של חשבון הסופי על ידי המפקח, מהל הפרויקט, המהדס, הגזבר ומילת"ב, החוזה ולפי דין ולא

 ישולם הסכום המאושר תוך פרק הזמן שיהיה הוג במילת"ב אותה עת בתאי התשלום של חשבון סופי

 .2017-אך לא יאוחר מהמועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

, רשאי המפקח, השלמה(ששים) ימים מיום מתן תעודת  60ון הסופי עד תום לא הגיש הקבלן את החשב .261

לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי, כולל המסמכים הלווים, ולכות ו/או 

 לקזז את ההוצאות הכרוכות בכך מכל סכום שיגיע מהמזמין לקבלן.

  מקדמות וערבויות מקדמה

חשבון שכר החוזה לצורך מימון הזמת ציוד לקווי ההולכה, ולמטרה זו בלבד, ביקש הקבלן מקדמה על  .262

יהיה המזמין רשאי, אך לא מחויב, להקדים תשלום לקבלן על חשבון היתרה הבלתי מסולקת של שכר 

 ") בכפוף לתאים המצטברים הבאים:מקדמה" –החוזה (להלן 

של המזמין והוא יהיה רשאי לסרב תשלום המקדמה יהיה מסור לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט   )א(

לשלם מקדמה או להתות את תשלומה בתאים שייראו לו, מבלי שיהיה מחויב למק את 

החלטתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, תשלום המקדמה יהיה מותה בכך שהגופים 

שות המתקצבים את הפרויקט, כולם ללא יוצא מן הכלל, לרבות מילת"ב, העמידו בפועל לר

 המזמין את המימון הדרוש לתשלום המקדמה.

 שקלים חדשים).אלף  שלוש מאות₪  ( 300,000סכום המקדמה, כולל מע"מ, לא יעלה על   )ב(

המקדמה תשולם כגד ובתאי מוקדם להמצאת ערבות בקאית שהוצאה לבקשתו של הקבלן   )ג(

ן, שסכומה יהיה לטובת המזמין, ערבות אוטוומית, ללא תאי ולהחת דעתו של גזבר המזמי

בסכום המקדמה (כולל מע"מ), כשסכום זה צמוד למדד מחירי תשומות הביה למגורים ומדד 

הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרוה לפי מועד הוצאת הערבות. תוקף 

 –(שלושים) ימים (להלן  30הערבות יהיה למשך התקופה שותרה עד להשלמת ביצוע העבודות + 

 ").ערבות המקדמה"

ערבות המקדמה תהיה בוסף לכל ערבות בקאית אחרת שהקבלן חייב בהמצאתה למזמין לפי   )ד(

 החוזה, לרבות ערבות הביצוע.

המקדמה תוחזר למזמין על ידי יכויה מכל סכום, כולל מע"מ, שיאושר לתשלום לקבלן בגין ביצוע   )ה(

כל הציוד שלצורך רכישתו שולמה  העבודות הכוללות אספקה והשלמת התקה בקווי ההולכה של

המקדמה, כשהציוד האמור תואם את החוזה ומאושר על ידי המפקח, כל זאת עד להחזר המלא 

 של כל סכום המקדמה ששולמה.
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על אף האמור בס"ק (ה) לעיל, הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את היתרה הבלתי מסולקת של   )ו(

קרה שהמזמין יבטל את החוזה ויפסיק את המקדמה לפי המועדים שקבעו בס"ק (ה) לעיל במ

ביצוע העבודות בהתאם לזכותו לפי החוזה, או במקרה שהמזמין יממש את זכותו לפי החוזה 

(שבעה) ימים קלדריים מאירועים  7לא יאוחר מאשר תוך  –לסילוק ידו של הקבלן מביצוע החוזה 

 אלה, מהמוקדם שבייהם.

 המצטברים הבאים: ערבות המקדמה תשוחרר בהתקיים התאים .263

המפקח אישר בכתב, שהציוד שלצורך רכישתו שולמה המקדמה סופק במלואו לאתר, הוא תואם   )א(

את החוזה ואושר על ידי המפקח וכי הושלמו העבודות להתקתו של כל הציוד האמור בקווי 

 ההולכה.

הקבלן המציא אישור בכתב מספק הציוד לפיו הבעלות בציוד הועברה במלואה לקבלן, הקבלן רשאי   )ב(

 להעבירה למזמין וכי האחריות וכל תעודות האחריות לאותו ציוד הומחו או הוסבו למזמין.

(חמישה עשר) ימים לפי פקיעת תוקפה של הערבות  15לא התקיימו כל התאים לשחרור ערבות זו עד  .264

ב הקבלן לגרום להארכת תוקפה למשך תקופה שתיקבע על ידי המפקח, וחוזר חלילה עד מתחיי

 שיתקיימו כל התאים לשחרור ערבות זו.

הוראות פרק י"ד להלן בכל הוגע למימוש ערבויות, חידושן בהיקפן המלא ושיאה של הקבלן בכל  .265

 ההוצאות הכרוכות בקבלתן יחולו על ערבות המקדמה.

ומודגש בזה, שמלבד תשלום מקדמה לפי פרק זה, אם וככל שהמזמין יחליט לשלם  להסרת ספק מובהר .266

 לקבלן, לא ישולם לקבלן עבור חומרים, ציוד ומתקים שיביא לאתר.
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 פרק י"ג – ערבויות

להבטחת ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה, כל ההתחייבויות ביחד וכל  .267

אחת ואחת מהן לחוד, מתחייב הקבלן להמציא למזמין במועד חתימתו של החוזה ערבות בקאית 

שהוצאה לבקשתו של הקבלן לטובת המזמין, ערבות אוטוומית וללא תאי בוסח הקבוע במסמכי 

 278(חמישה אחוז) מהתמורה הכוללת כהגדרתה של תמורה זו בסעיף  5%- , בסכום השווה להחוזה

"). תוקפה ערבות הביצוע" –להלן, כשסכום הערבות צמוד למדד מחירי תשומות הביה למגורים (להלן 

) חודשים ממועד חתימת החוזה או ממועד שמוה עשרה( 18 של ערבות הביצוע יהיה למשך תקופה של

 .המסירהלפי המוקדם שבייהם, ועד מועד תום תקופת  –תחלת העבודה הצו לה

, הסכום הכולל בעת המצאת ערבות הביצוע למזמיןלעיל, "התמורה הכוללת" פירושה,  269לעיין סעיף  .268

של אומדן עלות העבודות לפי כתב הכמויות, כולל מע"מ, כשהוא מוקטן בשיעור ההחה שהציע הקבלן 

 מחירי היחידות הכלולים בכתב הכמויות. בהצעתו למכרז על כלל

אם וככל שבמהלך ההקמה יגדל סכום התמורה הכוללת לפי החוזה מתחייב הקבלן להתאים את סכום  .269

(שבעה)  7ערבות הביצוע לסכום הכולל החדש של התמורה, כולל מע"מ, וזאת לא יאוחר מאשר תוך 

ידרש על ידי המפקח או המזמין לעשות ימים ממועד קביעתו של השיוי האמור או מהמועד שהקבלן י

 זאת, במוקדם שבין מועדים אלה.

לעיל הים תאים מוקדמים לתשלומו של  279המצאת ערבות הביצוע ועדכוה בהתאם להוראות סעיף  .270

כל סכום שבו חייב המזמין לקבלן מהמועד שבו היה עליו להמציא את הערבות או את עדכוו למזמין 

אי לעכב תחת ידו כל סכום שבתשלומו יהיה חייב לקבלן מהמועד שבו היה על ואילך. המזמין יהיה רש

הקבלן להמציא את ערבות הביצוע או את עדכוה עד לגובה סכום הערבות. הקבלן לא יהיה זכאי 

להפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או לפיצוי אחר כלשהו בגין עיכוב הכספים על ידי המזמין בהתאם 

 להוראות סעיף זה.

קבלן לדעת המזמין התחייבות כלשהי מבין ההתחייבויות שלהבטחת ביצוען מסר למזמין את הפר ה .271

ערבות הביצוע, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, מבלי שהקבלן יוכל להתגד 

למימוש האמור. כן תשמש ערבות הביצוע גם להבטחת השבה למזמין של כל תשלום יתר ששילם 

 בקשר עם חוזה זה וכן ערובה לכל תשלום אחר שבו חייב הקבלן למזמין לפי החוזה.המזמין לקבלן 

לעיל על ידי המזמין, ייהפך לקייו הגמור והמוחלט של  271סכום הערבות שיחולט כאמור בסעיף  .272

המזמין, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא בטעות ומעות כלשהן בקשר לכך כלפי המזמין, ומבלי 

 יגרע מזכויותיו האחרות של המזמין, המוקות לו לפי החוזה ו/או לפי דין.שדבר זה 

מומשה ערבות הביצוע או חלק ממה, יהיה על הקבלן לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה למזמין לא  .273

(שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על מימוש הערבות. לא קיים הקבלן חובתו  7יאוחר מאשר תוך 

 לעיל. 272לעיל, יחולו הוראות סעיף  כאמור תוך פרק הזמן הקוב

88

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע
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(שלושים) ימים לפי תום תוקף ערבות הביצוע את העבודות ואת יתר  30לא השלים הקבלן עד  .274

התחייבויותיו שבחוזה זה (למעט התחייבויות המתייחסות לתקופת האחריות, שלאחר תום תקופת 

חייבות כלשהן שלהבטחת ביצוען הבדק) ו/או את הרצתה של תחת שאיבה כלשהי ו/או עבודה ו/או הת

מסר הקבלן למזמין את ערבות הביצוע, לרבות כל ההתחייבויות בתקופת הבדק, מבלי לגרוע מכל זכות 

(חמישה עשר) ימים מהמועד אמור  15המוקית למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין, לא יאוחר מאשר תוך 

עד הצפוי להשלמת כל התחייבויותיו או יאריך הקבלן את תוקף ערבות הביצוע בהיקפה המלא עד למו

 (שלושים) ימים. 30עד למועד סיום תקופת הבדק, עד המאוחר מבין מועדים אלה, בתוספת 

לעיל,   270לעיל תוך הזמן הקוב שם, יחולו הוראות סעיף  274לא קיים הקבלן חובתו כאמור בסעיף  .275

ו/או לפי דין, ובכלל זה מימוש ערבות  וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין לפי החוזה

 ביצוע ההקמה.

" ולאחר שהקבלן השלים את קיום כל התחייבויותיו שבחוזה עד לסיום תקופת גמרעם הוצאת "תעודת  .276

 הבדק, שלהבטחת ביצוען מסר למזמין את ערבות הביצוע, ישיב המזמין ערבות זו לקבלן.

ויות הזכרות בפרק זה לעיל, בחידושן בסכומן הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת כל הערב .277

 המלא במקרה של מימושן על ידי המזמין ולהארכת תוקפן.

 האמור בפרק זה לעיל איו בא לגרוע מכל זכות המוקית למזמין לפי וסח הערבות הדרש בחוזה. .278

ו/או לפי הדין אין בחילוט ערבות כלשהי כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקים למזמין לפי החוזה  .279

 אלא להוסיף על כל זכות וסעד כאמור.

 מבלי לגרוע מכלליות הוראות פרק זה לעיל מוסכם בזה כדלקמן: .280

 –הערבויות הזכרות בפרק זה לעיל תשמשה גם להבטחת ולכיסוי של   )א(

כל זק ו/או הפסד העלולים להיגרם למזמין עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם כל הפרה או אי  )1(

אי החוזה על ידי הקבלן.קיום של תאי כלשהו מת 

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או לשלם או  )2(

 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

בכל מקרה כאמור בס"ק (א) לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את סכום הערבות, כולה או מקצתה,   )ב(

מתוכו בגין הזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים  בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע

כאמור. הערבויות תהייה יתות למימוש מידי לפי דרישת מכ"ל המזמין או גזבר המזמין, בכל עת, 

 ללא הגבלות ו/או התיות כלשהן.
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 פרק י"ד– אחריות בזיקין

"המועצה")  –ב (בחוזה זה לעיין פרק זה יכלול בין היתר גם את המועצה האזורית רמת ג "המזמין" .281

ו/או תאגידים עירויים של המועצה ו/או גופי סמך עירויים של המועצה ו/או בחריהם ו/או מהליהם 

  ו/או מדית ישראל.

  אחריות לעבודות

, יהיה הקבלן הבדקלעבודות, ולמשך כל תקופת  גמרמיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת  .282

והעבודות, לרבות המבים הארעיים שהוקמו באתר ולהשגחה עליהם. בכל אחראי לשמירת האתר 

מקרה של זק לעבודות ו/או לאתר מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה 

משיטפוות, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב  מתחייב הקבלן לתקן את הזק על חשבוו, במהירות 

השלמתו של התיקון יהיו האתר והעבודות במצב תקין וראוי לשימוש המרבית, ולהביא לידי כך שעם 

ומתאימים בכל פרטיהם להוראות החוזה, הכול לשביעות רצוו של המזמין. הוראות סעיף זה תחולה 

גם על כל זק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלי משה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי 

 דק על ידם בתקופת הבדק, בתקופת האחריות ובתקופת ההפעלה והתחזוקה.ביצוע עבודות תיקון וב

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המזמין, המהדס, המתכן, מהל הפרויקט והמפקח לכל זק ו/או  .283

תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהזק או הקלקול גרמו 

יו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את המזמין, את עובדיו וכל אדם המצא באקראי ובין שה

בשרותו, ואת המהדס, המתכן, מהל הפרויקט והמפקח מכל אחריות לכל אובדן ו/או זק לגוף או 

 לרכוש, כאמור.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, זק ו/או קלקול לציוד מכל סוג המצא בשימוש בקשר עם  .284

ביצוע העבודות הוא פוטר את המזמין, את עובדיו וכל כל אדם המצא בשרותו ואת מהל הפרויקט, 

 המתכן והמפקח, מכל אחריות לכל אובדן ו/או זק לגוף או לרכוש, כאמור.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לזקים על פי פרק זה, מתחייב הקבלן, מיד עם דרישה ראשוה,  .285

זקים שלא תוקו במועד שקבע המזמין ו/או בגין זקים שהמזמין החליט, לפי  לפצות את המזמין בגין

שיקול דעתו המוחלט, שלא יתוקו ו/או שאים יתים לתיקון, והכול בסכום או בסכומים שיקבעו על 

 ידי המהדס והגזבר וקביעותיהם תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור.

  אחריות לגוף או לרכוש

חראי בלעדית לכל זק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאוה מכל מין וסוג שהוא, לרבות זק הקבלן יהיה א .286

גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או ותאגיד, לרבות המזמין ו/או מדית ישראל ו/או צה"ל ו/או 

לקבלים אחרים ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, ו/או לכל מבה המצוי באתר ו/או לכל מבה המצוי 

חוץ לאתר, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן, עובדיו, שלוחיו, קבלי משה מ
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המועסקים על ידי הקבלן ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו, שלוחיו ו/או קבלי 

ם כל קס המשה המועסקים על ידי הקבלן, במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה. הקבלן יישא בתשלו

ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל 

כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל זק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על 

ור למזמין ו/או לכל הקבלן לפי פקודת הזיקין [וסח חדש] ו/או לפי כל דין אחר לזקים שייגרמו כאמ

צד שלישי במהלך ביצוע העבודות במשך כל תקופת תוקפו של החוזה. המזמין יהיה רשאי לעכב 

תשלומים המגיעים לקבלן בגובה הסכומים שיהיו ושא לתביעה גד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין כל זק 

 ת רצון המזמין.ו/או אובדן כאמור עד אשר ייושבו תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעו

הקבלן מתחייב לשפות, מיד עם דרישה ראשוה, את המזמין, כל אדם המועסק על ידי המזמין ו/או  .287

פועל בשירותו, את מדית ישראל ואת צה"ל בכל סכום שאלה ו/או מי מהם יחויבו לשלם או ישלמו בגין 

ין, לרבות כל ההוצאות לעיל ו/או לפי כל ד 286כל זק ו/או אובדן שהקבלן אחראי להם לפי סעיף 

המשפטיות שיהיו לאלה, או למי מהם, בקשר לכל חיוב כאמור. המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים 

המגיעים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה גד המזמין, כל אדם המועסק על ידי המזמין 

ו אבדן שהקבלן אחראי לו כאמור ו/או פועל בשירותו, גד מדית ישראל ו/או גד צה"ל בקשר לזק ו/א

לעיל עד אשר תיושבה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט  286שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.בסעיף 

סר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל לשביעות רצון המזמין, בכפוף לכך שתימ

 ותיתן לו האפשרות להתגון בפיה.

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות, מיד עם דרישה ראשוה את המזמין וכל אדם המועסק על ידי  .288

המזמין ו/או פועל בשירותו, את מדית ישראל ואת צה"ל וכל צד שלישי בגין כל זק שיגרם למי מאלה 

תוצאה משגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים כ

או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלות שיתגלה לאחר תום 

 תקופת החוזה.

  אחריות לזק סביבתי

זה לא תהיה פגיעה שלא לצורך הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובמהלך כל תקופת החו .289

באיכות הסביבה ו/או בוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר 

וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא יקוט בכל אמצעים הדרושים 

 כדי להבטיח את האמור לעיל.

ה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת הקבלן יהיה אחראי לכל זק ו/או פגיע .290

"), תשתיותהמים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן: "

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהזק ו/או הפגיעה גרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצדו של 

 הקבלן.

לעיל, על אחריותו ועל  290-ו 289הקבלן מתחייב לתקן כל זק ו/או פגיעה בתשתית כאמור בסעיפים  .291
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 חשבוו, באופן היעיל ביותר, ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שיזוקה לתיקון שביצע.

ות, אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר שבו מבוצעות העבוד .292

מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח ציג הרשות המוסמכת הרלווטית, כגון: חברת חשמל, 

בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולקוט בכל אמצעי ההגה הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות 

 המוסמכות הרלווטיות.

  אחריות לעובדים ולשלוחים

טחום של כל עובדיו וכל המועסקים על ידו או המצאים הקבלן יהיה אחראי לשלומם, לבטיחותם ולבי .293

בשרותו, והוא מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים לפי דין לעובד או לכל אדם אחר המצא 

בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאוה או זק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות, לרבות במהלך ביצוע 

עלה והתחזוקה, והוא פוטר בזה את המזמין וכל אדם התיקוים בתקופת הבדק, ובתקופת ההפ

המועסק על ידי המזמין ו/או פועל בשירותו, את משרד הביטחון ואת צה"ל מאחריות כלפי כל אלה 

המועסקים על ידי הקבלן כאמור, לרבות זק שגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, 

, הן של הקבלן והן של קבלי המשה. המזמין יהיה קבלי משה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים

רשאי לעכב תשלומים המגיעים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כגד הקבלן בגין זק 

 או תאוה כאמור עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין.

המזמין וכל אדם המועסק על ידי המזמין ו/או הקבלן מתחייב לשפות, מיד עם דרישה ראשוה, את  .294

פועל בשירותו, את משרד הביטחון ואת צה"ל בגין כל סכום שאלה, ו/או מי מהם, יחויבו לשלם 

לעיל. המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים  293קיום התחייבותו של הקבלן בסעיף -כתוצאה מאי

ד המזמין, כל אדם המועסק על ידי המזמין המגיעים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה ג

ו/או פועל בשירותו, גד משרד הביטחון ו/או גד צה"ל בקשר לזק ו/או אבדן שהקבלן אחראי לו 

לעיל עד אשר תיושבה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין,  286כאמור בסעיף 

דרישה כאמור לעיל ותיתן לו האפשרות להתגון בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על 

 בפיה.
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 פרק ט"ו – ביטוח על ידי הקבלן

  כללי

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, מבלי לגרוע מאחריותו לפי חוזה זה ולפי דין, עובר  .295

למתן צו להתחלת ביצוע העבודות ולפי תחילת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, בין על ידי הקבלן ובין 

, על חשבוו, מטעמו ו/או עבורו, ולפי הצבת ציוד כלשהו באתר, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו

אישור על קיום " –שבמסמכי החוזה, (להלן  בספח אישור על קיום ביטוחיםבביטוחים המפורטים 

"). ההוראות שבפרק זה להלן ועדו להוסיף על האמר בספח אישור על קיום ביטוחים ולא ביטוחים

 לגרוע מהם.

כל הביטוחים הבאים: ביטוח  לעיל מתחייב הקבלן לערוך את 295מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .296

כל הסיכוים עבודות קבליות, הכולל ביטוח גד כל הסיכוים לגבי הרכוש והעבודות על כל מרכיביהם, 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן 

המוצר. וביטוח חבות  מקצועית  אחריות בביצוע העבודות, לרבות קבלי משה ועובדיהם וכן ביטוח

מוצר, יהיו בתוקף עד קבלתן המלאה  מקצועית וחבות פוליסות ביטוח אלה, למעט ביטוח אחריות

והסופית של העבודות כולן על ידי המזמין והוצאת תעודת השלמה וכן גם בתקופת הבדק הקבועה 

פרויקט, וכן כל עוד קיימת לקבלן מקצועית , ייערך לכל תקופת הבחוזה. החוזה לביטוח אחריות 

מוצר יערך סמוך לפי קבלת העבודות על ידי המזמין והוצאת אחריות ע"פ דין. הביטוח לגבי חבות ה

כל עוד קיימת לקבלן אחריות ע"פ דין ( חוק האחריות למוצרים פגומים ויהיה בתוקף  גמרתעודת 

 ) 1980התש"ם ( 

קיום ביטוחים, מתחייב הקבלן לקיים במשך כל תקופת  בוסף לדרישות המפורטות בספח אישור על .297

 תוקפו של החוזה ביטוחי רכב לכלי הרכב המופעלים על ידו בקשר עם ביצוע העבודות.

  הביטוחים הדרשים בתקופת ביצוע העבודות

לפי תחילת ביצוע העבודות ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר, בין על ידי הקבלן עצמו ובין מטעמו ו/או  .298

, עד המוקדם שבין מועדים אלה, מתחייב הקבלן לבטח, על חשבוו הוא, לטובתו, לטובת המזמין עבורו

 ולטובת מדית ישראל יחדיו:

את העבודה/ות לרבות החומרים, הציוד, המתקים וכל דבר אחר שהובא ויובא לאתר העבודה   )א(

ם, מזמן לזמן, גד כל לצורך העבודות, לרבות החומרים שרכשו וסופקו על ידי המזמין, במלוא ערכ

 זק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע העבודות.

מפי זק ו/או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו ו/או   )ב(

לרכושו של כל אדם, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, עובדי הקבלן, קבלי המשה שלו ועובדיהם, 

 כל אדם אחר המצא בשרותיו.התאגיד, עובדיו,  ו
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מפי זק ו/או אבדן העלולים להיגרם לרכוש קיים עליו עובדים המצא באתר, ולרכוש סמוך המצא   )ג(

 באתר.

מפי זקים כספיים לרבות זקים לגופו ו/או לרכושו של כל אדם שגרמו לאחר שהעבודות מסרו   )ד(

 בקווי ההולכה שוא חוזה זה., כתוצאה מפגם בעבודות ו/או גמרלמזמין והוצאה תעודת 

 פוליסות הביטוח הדרשות בתקופת ההקמה וההרצה תהייה לפי הפירוט להלן: .299

במלוא ערכן הסופי של העבודות המבוצעות על ידי  –פוליסת ביטוח כל הסיכוים עבודות הקמה   )א(

ולפיוי הקבלן. פוליסת ביטוח העבודות הקבליות תכלול הרחבה לרכוש סמוך, ורכוש עליו עובדים 

 ישירים זקים גם הביטוח  יורחב לכסות כמצוין באישור קיום הביטוחים,הריסות בגבולות אחריות 

 עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים, למעט החלק הלקוי עצמו שגרם לזק.תכון לקוי, הובעים מ

בולות אחריות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/או הובע מביצוע העבודות ובג  )ב(

 לתובע מקרה ותקופה. ש"ח 8,000,000לפי שיקול דעתו של הקבלן ובלבד שלא יפחתו מסך של 

ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות לרבות קבלי   )ג(

 לתובע, למקרה ולתקופה. ש"ח 20,000,000משה ועובדיהם בגבולות האחריות בסך של 

ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבלן כספק/ים ויצרן/ים (לפי העיין) של החומרים ו/או הציוד   )ד(

 2,000,000ו/או המכשור בגבולות אחריות לפי שיקול דעתו של הקבלן ובלבד שלא יפחתו מסך של 

 ש"ח

ביטוח אחריות מקצועית של קבלן וכל הבאים מטעמו, לרבות המתכים, המפקחים, מעבדות   )ה(

לאירוע ולתקופת ביטוח שתית. ₪  4,000,000בדיקה וכד' בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ה

  הכיסוי יכלול את האחריות השילוחית והשיורית של המזמין כמוגדר ברישא של פרק זה לעיל.

  הוראות כלליות בקשר לביטוחים

ין, מועצה אזורית רמת המבוטח בכל חוזי הביטוח הזכרים בפרק זה לעיל יהיו, בוסף לקבלן, המזמ .300

המהל לפיתוח תשתיות ביוב, שירות בתי הסוהר, רשות שדות –גב, משרד הביטחון, רשות המים 

תעופה, מהל הפרויקט, המתכן (למעט אחריותו המקצועית), המפקח (למעט אחריותו המקצועית), 

 קבלי משה וכל הבאים בשמם ומטעמם.

 לבת.ביטוחי החבות  יכללו סעיף אחריות צו .301

בכל הפוליסות יבוטלו החריגים המתייחסים לתביעות על פי חוק הביטוח הלאומי, מופים, מעליות,  .302

מעל לסכום המכוסה בבטוח הרכב),  ש"ח 1,000,000מכשירי הרמה, טעיה ופריקה, כלי רכב (עד סך 

יתה, קבלים, קבלי משה ועובדיהם, רכוש של התאגיד  שבו עובד הקבלן, פרעות, מהומות, שב
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, תאוות מכל תאותי השבתה, עבודה לקויה, חומרים לקויים, יסודות, בייים, דרכים, חפירות, זיהום

 סוג ותיאור ועבודת וער כחוק.

הביטוחים יכללו תאי מפורש על פיו הים קודמים לכל ביטוח אשר ערך על ידי המזמין ו/או מדית  .303

 בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או מדית ישראל.ישראל וכי המבטח מוותר על טעה ו/או דרישה 

הקבלן מתחייב, שבפוליסות אשר יערכו על שמו יצוין, כי המבטחים מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות  .304

(אם יהיה כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר 

 ל הפועלים מטעמם.לא יופעל כלפי המזמין, מדית ישראל וכ –

בפוליסות יצוין כי הן לא יתות לצמצום ו/או לביטול במהלך תקופת ביצוע העבודות, לרבות במהלך  .305

 תקופות ההרצה, הבדק והאחריות.

תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח כל הסיכוים קבלים בגין זקי  רכוש ישולמו למזמין, אלא אם הוא  .306

ראה מתאימה לעיין זה. תיקן הקבלן בעצמו זק המכוסה לפי חוזה יורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הו

הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון המהל, ו/או המפקח מטעם המזמין, יורה המזמין על תשלום 

 .ולא יותר מאשר שולם בפועל ע"י המבטחים תגמולי הביטוח לקבלן

תקופת תוקפו של חוזה זה ולשלם במועד הקבלן מתחייב להחזיק את כל הביטוחים בתוקפם במשך כל  .307

ובביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, כל עוד קיימת לקבלן אחריות ע"פ  את דמי הביטוח עבורם

 .דין

הקבלן מתחייב לקיים בדייקות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על  .308

צורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או של ידי המזמין כדי לממש את חוזי הביטוח בעת ה

 מדית ישראל, לפי חוזה הביטוח, אם דרש לכך על ידו.

הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן ישא בכל זק שיגרם לעבודות  .309

מכוסה על ידי עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלי המשה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאיו 

 פוליסות הביטוח של הקבלן.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או מדית ישראל,  .310

יהיה הקבלן אחראי לזקים שיגרמו למזמין ו/או למדית ישראל באופן מלא ובלעדי ולא תהייה לו כל 

לפיהם ו/או כלפי מי מהם, והוא יהא מוע מלהעלות כל טעה, תביעות ו/או טעות, כספיות או אחרות, כ

 כאמור כלפיו.

  המצאת מסמכים למזמין

הקבלן מתחייב להמציא למזמין במועד החתימה על החוזה אישור בכתב חתום בידי המבטח/ים על  .311

קיום כל הביטוחים הדרשים בתקופת ביצוע העבודות בוסח המופיע בספח אישור על קיום ביטוחים 
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 חתימת המציע: ________________________

. הקבלן מצהיר שידוע לו כי המצאת אישור חתום ללא הסתייגויות כלשהןהכלול במסמכי החוזה, 

 ר היו תאי מתלה ומוקדם לתחילת פעילותו בביצוע העבודות.כאמו

הקבלן מתחייב לא להתחיל לבצע כל עבודה ולא לפרוק באתר חומרים או ציוד כלשהם לפי שיומצא  .312

לעיל למזמין כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו. אי המצאה  311אישור הזכר בסעיף 

תהווה הפרת החוזה מצד הקבלן היורדת לשורשו של החוזה ומזכה במועד של אישור על קיום ביטוחים 

 את המזמין בתרופות המוקות לו על פי דין בגין הפרת חוזה.

לעיל  311המזמין יהיה רשאי למוע מהקבלן להתחיל בביצוע העבודות במקרה שאישור כאמור בסעיף  .313

וע מלהעלות כל טעגד המזמין עקב כך שלא לא יומצא במועד. מוסכם בזה כי הקבלן יהיה מה כ

יתאפשר לו להתחיל בביצוע העבודות בטרם המציא עותק הפוליסות או האישור כאמור; כן יהיה 

הקבלן מוע מלבקש ארכה להשלמת קיום התחייבויותיו שבחוזה זה עקב עיכוב שייגרם בהתחלת 

 המצאת הפוליסות ו/או האישור כאמור.-ביצוען של העבודות מחמת אי

וכתאי למסירתה של התעודה מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישור  גמרירת תעודת הבמועד מס .314

 חתום בידי חברת ביטוח מטעמו על עריכת ביטוח אחריות המוצר.

מובהר בזה, שאי המצאה במועד של האישור על קיום ביטוחים, לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן  .315

בויותיו שבחוזה זה, גם אם יימע ממו ביצוע שבחוזה זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחיי

 הצגת האישור כמפורט לעיל.- העבודות ו/או הכסת ציוד לאתר בשל אי

למזמין וכן למי שימוה מטעמו יהיו הסמכויות, אך לא המחויבות, לבדוק את הביטוחים הזכרים  .316

ים את הביטוחים לעיל. כמו כן מתחייב הקבלן לבצע כל שיוי או תיקון שיידרשו על מת להתא

 להתחייבויות של הקבלן המפורטות בפרק זה לעיל.

מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים. כן מצהיר הקבלן  והבאים מטעמו הקבלן משחרר את המזמין .317

כי בדיקת הביטוחים על ידי המזמין או מי מטעמו, אם ובמידה שתיעשה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה 

 זה ו/או בדין. המוטלת על הקבלן בחוזה

הקבלן מתחייב להימע מלהחזיק באתר כל ציוד, כלים או חפצים אשר מטבעם ו/או מאופיים הים  .318

פי חוזה זה). כן -בבחית חפצים מסוכים (מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים שהכרחיים לפעילותו על

להגדיל את הסיכון יימע הקבלן מעשיית כל שימוש, מעשה או פעולה באתר ו/או בסמוך לו העלולים 

 של התפוצצות ו/או דליקה.

מוסכם בזה שאם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן ו/או לא ימציא הקבלן את אישור  .319

עריכת הביטוח בקשר לעריכת ביטוחיו או איזה מהם ו/או חידושם במועד, או אם לא יתאים האישור 

אי, אך לא מחויב, לערוך את הביטוחים כאמור, שיומצא כאמור להוראות חוזה זה, יהיה המזמין רש

, מבלי שיהיה בכך 20%כולם או מקצתם, על חשבוו של הקבלן, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של 
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 חתימת המציע: ________________________

כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מדית ישראל ו/או על מי מטעמם או לפטור את הקבלן 

פי דין.הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את -/או עלפי חוזה זה ו- מאחריות כלשהי המוטלת עליו על

המזמין, מיד עם דרישה ראשוה, בכל סכום ששילם המזמין כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור. סכום 

 השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת הקבלן בהתאם לחוזה זה. סכום זה ייחשב כחוב פסוק.
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 פרק ט"ז – הפסקת ביצוע הפרויקט

לגרוע מכל זכות המוקית למזמין בחוזה, הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, בין מבלי  .320

לפרק זמן מסוים ובין לצמיתות, לפי הוראה בכתב של המהדס, בתאים ולמשך התקופה שיצויו 

 בהוראה, ולא יחדש את ביצוען אלא אם כן יתה לו על כך הוראה בכתב מאת המהדס.

רשאי להפסיק באופן זמי את ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, למשך תקופה שלא המהדס יהיה  .321

 (שלושה) חודשים מראש. 3(ששה) חודשים, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות  6תעלה על 

לעיל, יקוט הקבלן  321-ו 320הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן בהתאם להוראות סעיפים  .322

בטחת העבודות שבוצעו והגתן, לשביעות רצוו של המפקח. כן מתחייב הקבלן באמצעים הדרשים לה

 למלא אחר הוראות המפקח בקשר לציודו וחפציו של הקבלן באתר בתקופת ההפסקה.

הפסקת עבודה כמתואר לעיל תהווה עילה לקבלן לבקש ארכה לסיום העבודות בדרך הקבועה בחוזה  .323

 זה.

כתוצאה מהפסקה זמית של ביצוע העבודות לפי הוראת המהדס, הוצאות שגרמו לקבלן, אם גרמו,  .324

יחולו על המזמין, אולם הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לתבוע תשלום של ההוצאות האמורות, אם 

(שלושים) ימים ממועד חידוש העבודות, דרישה מפורטת ומומקת  30לא הגיש בכתב למהדס, תוך 

אות ייקבע סופית על ידי המהדס, לאחר שתן לקבלן אפשרות בציון סכום ההוצאות. שיעור ההוצ

 להשמיע את טעותיו בפיו.

לעיל יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל  324תשלום ההוצאות שקבע המהדס כאמור בסעיף  .325

תביעות הקבלן כלפי המזמין, כולל תביעות לפיצויים ו/או אבדן רווח כתוצאה מהפסקת ביצוע 

ת תביעות בדבר הוצאות מיוחדות שגרמו לקבלן וכל תביעה אחרת בקשר ו/או כתוצאה העבודות, לרבו

מהפסקת העבודות. התשלום יבוצע אך ורק כגד אישור בכתב חתום בידי הקבלן, המאשר שקבלת 

הסכום שקבע כאמור מהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעותיו, וכי היו מוותר על תביעות 

ועל טעות מכל סוג גד המזמין. סירב הקבלן להמציא אישור כאמור, יהיה המזמין וספות כלשהן 

 פטור מתשלום פיצוי כלשהו לקבלן עקב אי תשלום ההוצאות במועד כאמור לעיל.

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לאחר חתימת החוזה אולם לפי שיתן לקבלן צו להתחלת  .326

צו זה אולם הקבלן טרם החל בביצוע העבודות, יהיה הקבלן זכאי ביצוע העבודות, או אחרי שיתן 

 לעיל. 324מהמזמין רק למחצית הסכום שייקבע לפי הוראות סעיף 

לעיל, לא יהיה הקבלן זכאי מהמזמין לתשלום הוצאות כלשהן בעקבות מילוי  326למרות האמור בסעיף  .327

 במקרים דלהלן: הוראת המהדס בקשר להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן,
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קבעו על ידי המהדס הפסקות מחמת תאי מזג אויר, העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן של   )א(

 העבודות, כולן או מקצתן;

קבעו על ידי המהדס הפסקות לצרכי ביצוען התקין של העבודות, או לצרכי בטיחותן של   )ב(

 העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת רשלותו של הקבלן;

על ידי המהדס הפסקות בביצוע העבודות עקב רשלות ו/או הזחה מצד הקבלן, לא יהא קבעו   )ג(

הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי פרק זה. האמור בסעיף קטן זה איו פוגע בזכויותיו של 

 המזמין לתבוע פיצויים מאת הקבלן.

ס או המזמין צו להתחלת הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, לאחר שיתן על ידי המהד .328

(שלושים) ימים מהמועד שבו יתה  30ביצוע העבודות והקבלן החל בביצוען למעשה, יגיש הקבלן תוך 

לו ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות, חשבון סופי ביחס לאותו חלק מהעבודות שביצע בפועל 

יתבסס על הכמויות שמדדו  עד למועד קבלת ההוראה להפסיק את ביצוע העבודות. החשבון הסופי

 ידי המפקח.- בפועל ואושרו על

לעיל ולאחר מכן היה בדעת המזמין להמשיך את  328הופסקו העבודות על ידי המזמין כאמור בסעיף  .329

ביצוען באתר או בחלק ממו, לפי העיין, מתחייב המזמין למסור לקבלן הודעה על כך בכתב, ובמקרה 

(שלושים) ימים מתאריך קבלת ההודעה  30לא יאוחר מאשר תוך  כזה רשאי הקבלן לדרוש מהמזמין,

האמורה, לחדש את תוקפו החוזה ביחס להמשך ביצוע העבודות, ומשדרש כך הקבלן יימשך תוקפו של 

רשאי  –החוזה כאמור. לא דרש הקבלן מהמזמין תוך פרק הזמן הקוב לעיל להמשיך חדש את החוזה 

 דות לקבלן אחר.המזמין למסור את המשך ביצוע העבו

גרמה הפסקת ביצוע העבודות מסיבות התלויות בקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום הוצאות ו/או  .330

פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו עקב הפסקת ביצוע העבודות. כן לא יחולו במקרה כזה הוראות סעיף 

. המהדס יקבע לפי לעיל והמזמין יהיה פטור מלהציע תחילה לקבלן את המשך ביצוע העבודות 329

שיקול דעתו הבלעדי אם גרמה הפסקת ביצוע העבודות מסיבות התלויות בקבלן והחלטתו תהיה 

 סופית.

לעיל יחולו אך ורק על הפסקת ביצוען של העבודות לפרק זמן  330- ו 329, 328, 327, 326הוראות סעיפים  .331

 (שלושים) ימים קלדריים רצופים. 30העולה על 

 להלן. זמובהר בזה שהוראות פרק זה לא יחולו על סילוק ידו של הקבלן לפי פרק י"להסרת ספק  .332
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק י"ז – סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים

(חמישה)  5בכל אחד מהמקרים המויים להלן, יהיה המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  .333

"האתר") ולסלק  –חד בפרק זה להלן ימים, לתפוס את החזקה הבלעדית באתר ובבוי עליו (שיהם י

ממו את ידו של הקבלן, ולהשלים את ביצוע העבודות, בין בעצמו ובין או בכל דרך אחרת, ולהשתמש 

לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקים שבאתר, וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקים 

 מהקבלן לפי החוזה: האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין

כשיתן גד הקבלן צו כיוס כסים או שעושה סידור עם ושיו או לטובתם, או כשהוא בפירוק,   )א(

לרבות פירוק זמי, או בפירוק מרצון (פרט לפירוק ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד 

 אחר);

- ו מעסיק קבלןכשהקבלן מסב ו/או מעביר ו/או ממחה את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, א  )ב(

 משה בביצוע העבודות ללא אישורו בכתב ומראש של המזמין;

(ששים) ימים  60כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה; מע הקבלן לבצע את העבודות במהלך   )ג(

 קלדריים הוא ייחשב כמי שהסתלק מביצוע החוזה;

 14תוך מציית, כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואיו   )ד(

, להוראה בכתב מהמהדס להתחיל או להמשיך את ביצוע (ארבעה עשר) ימים קלדריים

 העבודות;

הוכח למהדס, להחת דעתו, שהקבלן איו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה כספית,   )ה(

 טכית, או מכל סיבה אחרת ו/או איו מעויין בביצוע העבודות ו/או בהמשכן;

 המהדס הוכחות להחת דעתו, שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה;כשיש בידי   )ו(

כשיש בידי המזמין הוכחות להחת דעתו, שהקבלן, או אדם אחר בשמו של הקבלן, תן או הציע   )ז(

לאדם כלשהו שוחד, מעק, דורון, או טובת האה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך 

 בביצוע החוזה;

אחרת כלשהי הכלולה במסמכי החוזה ולא תיקן את ההפרה תוך כשהקבלן הפר התחייבות   )ח(

 המועד שקבעו המהדס או המפקח;

בכל מקרה אחר שבו הוקתה בחוזה זה למזמין הזכות לסלק ידו של הקבלן מאתר ביצוע   )ט(

  העבודות.

לעיל אין בהם משום ביטול  333 תפיסת האתר וסילוק ידו של הקבלן ממו בהתאם להוראות סעיף .334

ל ידי המזמין, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבויות החוזה ע
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 חתימת המציע: ________________________

שהמזמין מע ממו לקיימן; ומאידך, המזמין לא יהיה חייב כלפי הקבלן אלא אך ורק בהתחייבויות 

 להלן. 336-ו 335המפורטות בסעיפים 

 לעיל: 334מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .335

זמין, חובותיו של הקבלן והביטחוות שמסר הקבלן למזמין לא יפגעו מחמת סילוק זכויותיו של המ  )א(

 ידו של הקבלן מהאתר; כל אלה יישארו בתוקפם המלא.

 למזמין תישמר הזכות לעכב את החומרים ו/או הציוד השייך לקבלן והמצא באתר.  )ב(

דרוש את תשלומי תוקף שמסר לו הקבלן ו/או ל-המזמין יהיה רשאי לחלט כל ערבות בקאית בת  )ג(

 הביטוחים למטרת השלמת הפרויקט באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.

לעיל,  335- ו 334סמוך לאחר תפיסת האתר על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממו, לפי סעיפים  .336

יקבע המהדס ויודיע לקבלן בכתב, את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד 

 למועד סילוק ידו מהאתר, וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקים שבאתר באותו מועד.

משעת תפיסת האתר כאמור על ידי המזמין, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר  .337

ידי המהדס, הוצאות השלמת - לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ועד שיתבררו ויאושרו בכתב על

וכן דמי זק שגרם למזמין על כל דחייה בהשלמתן, וזקים או הוצאות כלשהן, שגרמו  העבודות,

למזמין על ידי הקבלן, וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם, ואז יהא הקבלן זכאי 

לקבל את ההפרש שבין התמורה המגיעה לו בגין העבודות שביצע בפועל בהתאם לחוזה ביכוי כל 

 ידי המהדס, כאמור, בתאי ש:- זקים והפיצויים, כפי שאושרו עלההוצאות, ה

 לעיל. 336הקבלן לא יהיה זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המהדס בכתב לפי סעיף   )א(

היה סכום הוצאות השלמת העבודות, הזקים והפיצויים, כפי שאושרו על ידי המהדס, כאמור   )ב(

הקבלן זכאי אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בסעיף זה לעיל, גבוה מהתמורה לה היה 

בשלמותו, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבייהם למזמין, והמזמין יהיה זכאי לגבותו מכל 

 סכום שמגיע ממו לקבלן, וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק י"ח – איסור הסבה, העברה ו/או המחאה

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב, להעביר או להמחות לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או  .338

 מהתחייבויותיו שבחוזה, ללא הסכמת המזמין בכתב ומראש. כן מוסכם בזה כדלקמן:

 העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.  )א(

אחוזים) או יותר ממיות השליטה בתאגיד הקבלן מבעלי המיות (עשרים וחמישה  25%העברת   )ב(

 תחשב אף היא "המחאה". –שהיו במועד חתימתו של חוזה זה לאחרים 

הסכמת המזמין כאמור בפרק זה לעיל איה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,  .339

בודות, באי כוחם ועובדיהם. כן אין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי הע

 בהסכמה כאמור של המזמין כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקית לו כלפי המחה.

למזמין שמורה הזכות להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות למשרד הביטחון  .340

 ו/או לשירות בתי הסוהר ו/או למועצה אזורית רמת גב.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק י"ט – יישוב סכסוכים

אם יתגלע סכסוך בין הצדדים, תובא המחלוקת להליך גישור ופישור בפי ראש המהל לפיתוח תשתיות  .341

ביוב ברשות המים או מי מטעמו. אם לא תושג פשרה, יהיה כל צד רשאי לפעול לפי כל דין. מוסכם בזה 

 , איו חל על היחסים שבין הצדדים.1968- במפורש שחוק הבוררות, התשכ"ח

הסר ספק, מובהר, שמחלוקת ו/או תביעה כלשהן של מי מהצדדים לא תהווה עילה לשיוי ו/או למען  .342

 לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן לפי החוזה.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק כ' – הוראות שוות

שום אורכה, החה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיו של המזמין  .343

יחשבו כוויתור או כפוגעים בזכויות המזמין, ולא יהיה להם תוקף אלא אם שבחוזה ו/או לפי דין לא י

 עשו בכתב חתום כדין על ידי המזמין.

הסכמה מצד המזמין או מי מטעמו לסטות מתאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים, ולא ילמדו  .344

 ממה גזירה שווה למקרה אחר במהלך ביצוע חוזה זה.

המהדס, המתכן ההדסי, מהל הפרויקט או המפקח, או מי מהם, בזכות לא השתמשו המזמין,  .345

המוקות להם לפי החוזה, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור כולל על אותן זכויות, או על כל זכות 

 אחרת.

 לא יהיה תוקף לכל שיוי בחוזה זה אלא אם עשה בכתב חתום כדין בידי הצדדים. .346

המזמין לכל סעד לפי החוזה ו/או לפי דין, יהיה המזמין זכאי בכל מקרה לקזז מבלי לפגוע בזכויותיו של  .347

ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו מהמזמין ו/או מאחרים לקבלן, כל סכום כסף 

 לכיסוי כל אשר יגיע למזמין מהקבלן, לרבות כדמי זק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בכל דרך אחרת.

  הצדדים על החתום ולראיה באו

  

_________________                                   _______________________  

  הקבלן                  המזמין          
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 חתימת המציע: ________________________

  המפרט  המיוחד

 פרק  400 -  הוראות  כלליות

  קרקעיים- חציית ציורות ו/או מתקים תת .400.1

בשטח קיימים מתקים ותשתיות תת קרקעיים רבים: קווי מים, קווי מים של חב' "מקורות", 

  תקשורת, חשמל, גז וכו'.

  וידועים .על גבי תכיות מסומים מיקומם המשוער של מתקים תת קרקעיים  

על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי מעבר 

קרקעיים (מים, חשמל, -ואת כל האיפורמציה הדרושה בקשר למיקום  ולמפלס של מתקים תת

טלפון, דלק, ביוב, תיעול, גז וכד') ולדאוג להזמת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה וכח 

  קרקעי, או בחצייתו.-ום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תתבמק

קרקעי, ללא וכחות מפקח כ"ל. (התשלום  עבור המפקח -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת

  ה"ל יהיה על חשבון הקבלן).

קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת

המתקן, ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שי מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה  לגילוי

קרקעי בהתאם להוראות המפקח - (במידת הצורך ובאישור המפקח), ויתמוך את המתקן התת

  מטעם הרשות הוגעת למתקן.

וכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת איה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הזקים 

  ים הישיר

  קרקעי.- והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

עבור כל ה"ל, כולל עבודה בידיים, טיפול בקבלת האישורים, תאומים, תשלום אגרות למייהם, 

תשלום עבור פיקוח של הרשויות וכו' לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה 

  השוים.

  הצטלבויות בין קווי מים וביוב  .400.2

הביוב תוכו כך שיתאימו לתקות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין קווי מים וקווי ביוב קווי 

  מקבילים  והצטלבויות.

למרות האמר לעיל יתכן שעקב הצטלבויות עם מערכות אחרות או מצבים חריגים בשטח יהיו 

  סטיות מדרישות משרד הבריאות .
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 חתימת המציע: ________________________

  מרחקים בין קווים והצטלבויות.בספח למכרז זה מובאות דרישות משרד הבריאות לגבי 

במידה והתכיות לביצוע אין עומדות בתקות ; מרחקים קטים מידי , מעבר קו ביוב מעל קו מים 

וכו', הקבלן יביא מיד את התוים לידיעת המתכן לצורך מתן פתרון והתאמת התכון לדרישות 

  משרד הבריאות.

ת היא באחריותו הבלעדית של הקבלן. הקבלן מודגש במיוחד שאי עמידה בדרישות משרד הבריאו

  יפרק וישה על חשבוו עבודה שלא בוצעה לפי הדרישות המפורטות בתקות משרד הבריאות.

  אחריות הקבלן .400.3

הקבלן מצהיר כי היו יודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכיות, המפרטים, רשימת 

של עבודה  זו, וכי הוא בקיא בהם ובתאי  הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למייהן

  העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקיה ולשלמותם של המתקים המבוצעים על ידו 

ועליו להפות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכיות, טעות בתכון, אי התאמה במידות 

לגרום לכך שהמתקים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי וכו', אשר עלולים 

  בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

  מיעת הפרעות .400.4

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בתושבים, צרכי התחזוקה, התפעול 

העבודה ולעשות כמיטב והתועה הסדירה המתהלים  בישוב ובסביבת אתר העבודה במשך כל 

  יכולתו למוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להיח על פי השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש 

בה כדי להפריע לתועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקים 

התועה ע"י התקת שלטים, דגלים, פסים, הצבת עובדים וכו' לפי קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות 

  הצורך, ויבה מעקפים לצורך הטיית תועה.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתועה ממועת ולתועה רגלית בכל 

  האתר. ה"ל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.

הולכי רגל או שיהם יחדיו רשאי המפקח להורות  לצורך הבטחת תועה ממועת או תועה אל

  לקבלן להקים דרכים ושבילים עוקפים ע"פ שיקול דעתו.

הבטחת תועה כ"ל לרבות ביצוע דרכים ושבילים עוקפים או כל אמצעי אחר דרש כלולים 

  במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בפרד.
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 חתימת המציע: ________________________

ות סעיף זה תכללה במחירי היחידה של כל ההוצאות הוספות הכרוכות במילוי הדרישות המפורט

  סעיפי התשלום השוים ולא ישולם עבורן בפרד.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שגרמו עקב  קיטת כל האמצעים למיעת 

  הפרעות.

  אמצעי זהירות .400.5

עת הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למי  )א

תאוות עבודה, לרבות תאוות הקשורות בעבודות חפירה, חציבה, אחסון ושימוש בחומרי פץ, 

  החת קווי ציורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע   )ב

יים אלו. יוההוראות העירויות והממשלתיות בעהעבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקות 

הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמיות, אורות ושלטי אזהרה כדרש כדי להזהיר את 

מצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, דיפון יגרם בשל היהציבור מתאוות העלולות לה

העבודה בכל חלק של האתר  חפירות, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום

חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל 

  המכשולים ששארו באתר כתוצאה מהעבודה.

הקבלן יהיה אחראי בלבדו לכל זק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי קיטת   )ג

יעות מסוג זה אשר תופיה אליו. לעומת זאת אמצעי זהירות כדרש והמזמין לא יכיר בשום תב

ויכוח בין התובע או ושומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו ושא ל

התובעים לבין הקבלן. את הסכומים ה"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי 

צויים עקב יסמכא. כל תביעה לפהדעות בהסכמת שי הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 

תאות עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה 

  שא באחריות כלשהי בגין ושא זה.יוהמזמין לא י

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק   )ד

אות גזים מרעילים ולקוט בכל אמצעי הזהירות וההגה תחילה את הביבים או השוחות להמצ

  אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפי שכסים לשוחת בקרה, בור רקב, בור סופג וכיו"ב יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש  .1

בה כמות חמצן מספקת. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכס לתא הבקרה 

ראוי בעזרת מאווררים מכיים. רק לאחר שסולקו כל הגזים אלא לאחר שהתא אוורר כ

ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכיסה לתא הבקרה, אבל רק לושא מסכות 

 גז.
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 חתימת המציע: ________________________

שעות לפחות לפי הכללים  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .2

  הבאים:

לעבוד והמכסים  בשי  התאים  מכסה השוחה שבו עומדים  -לעבודה בתא בקרה קיים  -

  הסמוכים. סה"כ שלשה מכסים.

  המכסים משי צדי קודת החיבור. - לחיבור אל ביב קיים  -

 לא יורשה אדם להיכס לשוחת בקרה שלא על פי הלי הבטיחות הוגעים לעבודה מעין זו. .3

חליקות הכס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי ויעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות  בלתי מ .4

והוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש המצא  

 מחוץ לשוחה.

 שא מסכת גז מתאימה.ימ' י 3.0הכס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .5

מ' יופעלו מאווררים מכיים לפי כיסת אדם ובמשך כל  5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על  .6

 זמן העבודה בשוחה.

בדים המועסקים בעבודה הדורשת כיסה לשוחות בקרה  וכיו"ב. יודרכו בושא אמצעי העו .7

הבטיחות הדרשים ויאומו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו, הכל כאמור במפרט  

  הכללי.

  הגה על העבודה וסידורי התקזות זמיים .400.6

ועבודות העפר במשך הקבלן יקוט, על חשבוו את כל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבים 

כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, מי תהום, 

שיטפוות, רוח, שמש וכו' ובמיוחד יקוט הקבלן, על חשבוו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצוו, 

חפירת בכל האמצעים הדרושים להגת האתר מפי גשמים או מפי כל מקור מים אחר, כולל 

תעלות זמיות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך זמן העבודה וסתימתם לפי 

  מסירת העבודה.

  כל עבודות העזר להתקזות זמית תהייה על חשבון הקבלן.

כל זק שייגרם כתוצאה מהגורמים ה"ל, הן אם הקבלן קט באמצעי הגה אותים והן אם לא 

  י דיחוי, על חשבוו ולשביעות רצוו הגמורה של המפקח.עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בל
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 חתימת המציע: ________________________

  הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות .400.7

הדגשת יתר ו/או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים הטכיים ו/או כתבי הכמויות, אים 

מבטלים ו/או אים גורעים במאומה מהוראות ויסוחים סטדרטיים במקומות אחרים במפרטים 

ואים גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן לבצע עבודות דומות בצורה מושלמת ובכתבי הכמויות 

  ואשר אליהן אין הדגשות ואזכורים כ"ל.

  חומרים פגומים ועבודה לקויה .400.8

במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י 

לדרש או לדוגמאות המאושרות או שהם המפקח, את החומרים והמוצרים שאים מתאימים 

פגומים ולשות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת 

המפקח אים יתים לתיקון). קביעתו של המפקח איה יתת לערעור ועל הקבלן לבצע את 

  ההוראות ללא דיחוי.

  "איכותהמוח "שווה  .400.9

  ".איכותזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה לכל מוצר הרשום במסמכי החו  .א

" כרשום לעיל ו/או אם זכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכיות  שווה איכותהמוח "  .ב

כאלטרטיבה למוצר מסוים הקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב  

מבחית הטיב והדרישות האחרות למוצר הקוב. טיבו, איכותו, סווגו, צורתו  שווה איכותלהיות 

  " טעוים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכן.שווה איכותואפיו של המוצר "

החליט המתכן לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכן איכותו או מחירו  פחותים   .ג

אי לקבוע את שוויו של  המוצר שהקבלן מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב הכמויות, יהיה רש

עשה בו שימוש כאמור  ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או 

  בכתב הכמויות.

הפרש המחיר ייחשב כהפרש בין המחירים הקטלוגיים של שי המוצרים (המוזכר במפרט/ כתב   .ד

  הקוב בכתב הכמויות. הכמויות)  והמוצע ע"י הקבלן ללא התייחסות למחיר

  אישור המתכן .400.10

בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי החוזה בו רשום  "לאישור  -ושאים לאישור המתכן ו/או המפקח 

המתכן" הכווה היא שהטיפול באישור ייעשה באמצעות המפקח, רק אישורו וחתימתו הסופית 

  של המפקח היא הקובעת.
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 חתימת המציע: ________________________

  בטיחות  .400.11

אחראי לכל דבר ועיין, ולרבות עיין פקודת הבטיחות בעבודה למען הסר ספק מובהר כי הקבלן 

  והתקות על פיה. 1970 - (וסח חדש), התש"ל 

על מת למוע תאוות, מפולות, שרפות וכו' בשטח העבודה, הקבלן מתחייב  לשמור על כל דין 

  ן:המתייחס לבטיחות ועל והלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לושאים כדלהל

ימים  7הודעה על מיוי מהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך   .א

  מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.

  החזקת פקס באתר בו תרשמה תאוות וכו'.  .ב

בסמוך למשרדי הפיקוח בכיסה למבה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן, סוג העבודה ושם   .ג

אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות ביה ושהכיסה מהל העבודה, וכן  יוצבו שלטי 

  לשטחים אלה אסורה.

מ' יותקן דיפון והעבודה  בתעלות אלו תבוצע תוך כדי שימוש  2.0בחפירות העמוקות מעל   .ד

  בכלוב מגן להגה על העובדים.

  הכל לפי  הדין והצורך. -לספק לעובדים כלי עבודה תקיים כובעי מגן   .ה

חפרוים, מופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקיים לחלוטין עם תעודות כל הציוד, לרבות מ  .ו

בדיקות שגרתיות ועדכיות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי 

  עובדים המורשים והמוסמכים לכך.

לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא בדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר זאת    .ז

  ן העבודה).בכתב (ביומ

לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך, ועבודות אחרות שעלולות לגרום לשרפה, אלא לאחר   .ח

קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המהל. מאידך, אישור של המפקח איו 

  משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל זק שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות ה"ל.

עיף זה היו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או ביצוע הוראות ס

טעה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הם 

תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל. עבור כל המפורט לעיל לא ישולם בפרד 

  ב הכמויות השוים.והתמורה לחשב ככלולה בסעיפי כת
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 חתימת המציע: ________________________

  כלי מדידה ומדידות  .400.12

הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמה מאזת (יוליר) וכל כלי מדידה הדרושים   .א

  ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם לדרישתו.

על הקבלן לספק לפי דרישה, צוות למדידות הכולל גם מודד מוסמך וכן להחזיק באתר במצב   .ב

ש לביצוע המדידות וביצוע הסימוים בכל מקום כפי שיידרש ו/או על פי תקין את כל הציוד הדר

  ידרש. יהוראות המהל. הכל לרבות ציוד אופטי וציוד אלקטרוי ככל ש

כמו כן הקבלן יספק על חשבוו, כל הדרוש לסימון העבודות וכל הכרוך בכך, לרבות יתדות,   .ג

בעבודות לפי בדיקות הסימון וקבלת גדרות, סימון, חוטים וצבע כדרוש. הקבלן לא יתחיל 

אישורו של המהל בדבר כוותו, ובהתאם להוראות המהל יתקן הקבלן, יעתיק, יסלק כל סימון 

  בלתי כון ויתקן כל שגיאה הובעת מסימון בלתי כון על חשבוו הוא.

  על כל פים, הקבלן אחראי בלעדית לדיוק של סימוים ואמיותם.

ומדידה בשטח ועבודות צוות למדידות כמפורט לעיל לרבות שימוש במכשירי עבור ציוד, ציוד   .ד

מדידה וחומרי הסימון, בגין כל אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית ורואים את כל 

 הוצאותיו גם בגין הוראות סעיף זה ככלולות בהוצאות התקורה שלו.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק 401 עבודות עפר

 כללי 401.01

  מפרט כללי. 401.01.01

אם לא צוין כאן אחרת במפורש, יעשו וימדדו עפ"י הוראות המפרט כל עבודות פרק זה, 

  מפרט כללי לעבודות עפר בהוצאתו העדכית האחרוה. -  01הכללי פרק 

  הגדרת החפירה 401.01.02

המוח חפירה הזכר במכרז/ חוזה זה, מתייחס בכל מקרה לכל סוגי החפירה/   .א

דיים באמצעות חציבה בכל סוגי הקרקע והסלע כולל חציבה בסלע רצוף, עבודת י

 כלים שוים  וכו' אף אם לא זכרת חציבה או עבודת ידיים במפורט. 

הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות   .ב

  קרקע. 

  טיפול בעודפים בפסולת. 401.01.03

כל עודפי חפירה ו/ או פסולת יסולקו אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך מותר עפ"י 

הוראות המפקח וזאת בלי להתחשב במרחקי הובלה הדרשים ובעלות הרשות ועפ"י 

  ההטמה, הכל על אחריותו וחשבוו של הקבלן.

  עבודת ידיים. 401.01.04

מחירי היחידה השוים כוללים עבודת ידיים לגילוי מערכות קיימות, לעבודה בקרבת 

מבים או תשתיות קיימות, לצורך התחברות למערכות קיימות או בכל מקום שידרש 

  ע"י המפקח.

  יקוי, פיוי וחישוף. 401.01.05

ס"מ לפחות מפי הקרקע עד לחשיפת שכבת עפר קיה מכול  20חישוף יבוצע לעומק של 

חומר אורגי, פסולת וכו'. אין להשתמש באדמת החישוף לכל שימוש בשטח התחה. 

  אדמת החישוף תסולק אל אתר מאושר מחוץ לאתר מורשה ע"י הרשות.

דרש ע"י המהדס ישלום לפי מ"ר  בכל עומק החישוף שיעבודות חישוף ימדדו לת

  במקום.
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 חתימת המציע: ________________________

  סימון ומדידות. 401.01.06

סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבוו באמצעות מודד מוסמך בהתאם 

לתוכיות, הוראות והחיות המהדס. הסימון ייבדק ויאושר ע"י המהדס במקום. בזמן 

  בדיקת הסימון ועד לאישורו, 

  חת צרתעבודות עפר לה 401.02

  כללי 401.02.01

כל עבודות החפירה תבוצעה לפי הכללים של המפרט הכללי והמפרט הבימשרדי.   .א

בכל מקום בו מופיע המילה "חפירה", הכווה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג 

 שהוא אספלט ומצעים וכו', בכלים מכיים מכל סוג או בידיים. פיצוצים לא יאושרו.

באופן יסודי את תאי המקום סוג אדמה ושטח, בדק רואים את הקבלן כמי שבדק   .ב

דרכי גישה והובלה, כבישים קיימים, גדרות, מבים, צרת מים וקולחים, חשמל, 

טל"כ, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכיים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס את  טלפון,

 הצעתו.

עות באבחה לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או ט  .ג

מידו, בגין טעות באבחה לגבי טיב הקרקע ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוי 

 בשכבות הקרקע התחתוות.

כאמור ב"מפרט הכללי" עבודות החציבה תהייה כלולות במחירי היחידה של   .ד

 החפירה ולא ישולם עבורן בפרד.

  בטיחות  401.02.02

עליו לוודא שחפירת תעלות, הקבלן הוא אחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך 

מחפורות וכל עבודות החפירה ומילוי תעשה באופן בטוח. אם יהיה צורך הוא ידפן את 

  דפות החפירה. הוראות המתכן או המפקח אין פוטרות את הקבלן מאחריות זו.

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקות משרד 

גע לתמיכת החפירה, גירודה, שילוטה בשלטי הזהרה וכו', כדי להבטיח העבודה, ובכל הו

  הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה.

  מ' יבוצע דיפון של דפות התעלות. 1.2בכל מקרה בחפירות שעומקן מעל 

  מכשולים  401.02.03

ויזיה וקרקעיים כגון: כבלי טלפון, טל-כל האחריות למיעת פגיעות במכשולים תת

בכבלים, חשמל, ציורות מים וקולחים, תקשורת, ביוב, גז וכו', תחול על הקבלן לבד, גם 
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במקרה שלא מסרה איפורמציה מוקדמת על מיקום המכשולים או שהאיפורמציה 

  מסרה לקבלן היה מוטעית ולא מושלמת.

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכיים בלתי אפשרי, או שהשימוש 

לים מכיים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע  חפירת התעלה בכ

בעבודות ידיים כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה  באדמה רגילה יחולו גם על 

  חפירת התעלה בידיים.

במקומות מיוחדים, בהם קווי ציורות אחרים חוצים מעל קו הציורות, יבוצע מילוי  

בה הציר האופקי של הציור החוצה ולמידות והשיפועים שייקבעו ע"י מהודק עד לגו

  המפקח.

  סוגי הקרקע 401.02.04

המוח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוג הקרקע 

באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שיהא לרבות עבודת ידיים. בכל מקום במכרז/חוזה 

יא כוללת גם חציבה בסלע מכל סוג שהוא, רציף או זה בו מופיעה המילה "חפירה", ה

  מפורר, אספלטים, מצעים וכו', בכלים מכיים מכל סוג שהוא. לא יאושרו פיצוצים.

כאמור "במפרט הכללי" ולעיל, עבודות החציבה, פתיחת אספלטים, מצעים וכו' יהיו 

  לולים במחיר היחידה השוים ולא ישולם עבורם בפרד.

  לריפוד ועטיפת חו 401.02.05

ס"מ ויעטפו בעטיפת חול.  20ציורות הביוב וקווי הסיקה יוחו על גבי מצע חול בעובי 

 - ריפוד החול יהיה לכל רוחב התעלה עד לגובה המצוין בחתך הסטדרטי אך לא פחות מ

ס"מ מעל פי  הציור, החול יהיה חול דיוות קי, אירטי ללא חומרים אורגיים,  20

  אבים או מלחים.

  מבוקר של התעלות מילוי 401.02.06

המילוי מעל עטיפת החול עוד לפי הקרקע בשטח פתוח יהיה חומר מקומי מוברר. 

ס"מ תוך הידוק מבוקר לפי מוד .א.א.ש.ה.ו. והרטבה  20המילוי יוח בשכבות של 

מתוכים ולאורך כביש מתוכן   בהתאם לפרטים. בחציית כבישים  קיימים או כבישים 

כות או משטחים מרוצפים מכל סוג שהוא התעלה תמולא המצויים בתכיות, במדר

  מוד א.א.ש.ה.ו. 98%ס"מ לצפיפות  20בחול  מהודק בשכבות של 
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אי הקווים יוחזרו לרומים ולשיפועים המצויים שהיו לפי התחלת ופי השטח בכל תו

החפירה. עודפי החפירה יפוו מהשטח ויובלו לשטח פיזור מחוץ לאתר העבודה שם 

  ויהודקו בהידוק כלים על פי הוראות המפקח .יפוזרו 

עבור מילוי בחפירה בחומר מקומי מוברר בשטח פתוח ומילוי החפירה בחול בכבישים 

ידועים בשלב   קיימים או בכבישים מתוכים (גם אם אים מסומים בתכית ואים 

 הכת מכרז זה ), וכל המפרט בסעיף זה לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה

  במחירי היחידה השוים.

   חפירה לתאי ביקורת ומילוי סביב תאי ביקורת 401.02.07

על הקבלן לחפור חפירה וספת הדרושה לביית תאי ביקורת או לצורך התחברויות 

לתאים קיימים. על הקבלן למלא סביב תאים באדמה  אזורית מובררת או חול. עבור 

ייחשב ככלול בסעיפי העבודה החפירה ה"ל והמילוי  לא ישולם בפרד והתשלום 

  השוים.

  

  עודפי חפירה 401.02.08

כל עודפי החפירה הים רכוש המזמין ועל הקבלן לסלקם אל מחוץ לאתר העבודה לאתר 

שפיכה ו/או מילוי מאושר ע"י המזמין. הקבלן ימלא את החומר בחומר העודף ה"ל 

  מעברי כלים פיאומטיים. 6 -ס"מ תוך כדי הידוק ב 20בשכבות בות 

ור כל המפורט בסעיפים דלעיל לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי עב

  היחידה השוים.

  שקיעות 401.02.09

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות  לציורות, לשוחות 

ולמיתקים ולתיקון כל זק שייגרם באופן  ישיר או עקיף  הן בשטחים הפתוחים והן 

ים (כבישי אספלט, רחובות, משטחי   בטון, ריצוף באריחים או לבים, בשטחים המרוצפ

  .גמרם מתן תעודת הוסוללות עפר וכו' או משטחי מצעים) במשך שתיים  מי

  מים בתעלות  401.02.10

על הקבלן לקוט בכל האמצעים, על חשבוו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות 
טפוות וכו'.אם איכות העבודה תפגע בשל יש או בחפירות; הן מים עיליים, מי ביוב, מי

  קוות מים, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.יה
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 פרק 403 צרת 

  כללי 403.01

  פרק זה מתייחס לציורות מוחים בקרקע,  וכן לאביזרי העזר והמפרטים. 403.01.01

עבודות המחירים כוללים אספקת הציורות, השוחות וכיו"ב וכן סימון התוואי , וכל  403.01.02

  העזר הדרשות במפרט זה ובמפרטים הכלליים .

  צרת פי.וי.סי.  403.02

תהיה מציורות פי.וי.סי. לביוב מ'  5.0בעומק עד צרת הביוב  בקווים הגרביטציויים  403.02.01

SN-8  ורות בעומק מעל  .884מ' לפי ת"י  3.0באורךורות פי.וי.סי ללחץ  5.0צימ' יהיו צי

 .532לפי ת.י. 

של  305יוע, החה והתקה של הציורות תיעשה לפי המפורט בפרק אספקה, הובלה , ש 403.02.02

 המפרט הכללי.

ס"מ מעל לציור. החול יהודק ברטוב  20ס"מ מתחת לציור וכיסוי  20ריפוד החול יהיה  403.02.03

 ס"מ. 10מצפיפותו המרבית. ההידוק ייעשה במכשיר ידי בשכבות שעוביין עד  100% –ל 

סטדרטיים בהתאם למיקום הקווים, כבישים, תעשה לפי הפרטים המילוי התעלה  403.02.04

בחול מהודק  מדרכות , שטח פתוח וכו'. המילוי מעל עטיפת החול בכבישים יהיה 

כשהיא מפוררת  וקיה מאבים בקרקע מובררת  ובשטחים פתוחים בשכבות כ"ל 

ס"מ לפי הצפיפות  15ועצמים זרים. הקרקע תהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על 

 בות מסוללות.הדרשת ל

 לציור תיעשה בדיקת אטימות יחד עם בדיקת השוחות. 403.02.05

ייעשה ע"י מעבדה מוסמכת בהתאם להחיות להסמכת צילום וידאו בפים הציור  403.02.06

מעבדות לצילומי ווידאו בצרת מים וביוב , גרסה אחרוה. הצילום יכלול גם צילומי 

 מעלות כדרש בהחיות. 360תאים, 

  שוחות בקרה 403.03

 תאי הבקרה לביובהזמת  403.03.01

לפי הזמת כל התאים לשטח, תבוצע בדיקת אטימות של ארבעה תאים אשר יוחו על 

  פי השטח ויחוברו בייהם בצרת.
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מ' לפחות ויבוצעו עם אטמים כדרש ומחברים לתאים. רק לאחר  3.0התאים יהיו בגובה 

מהספק של עמידת מערך התאים לעיל במבחן האטימות, יורשה הקבלן להזמין תאים 

התאים הבדקים. מודגש במיוחד שאם התאים לא יעמדו במבחן האטימות, תהיה 

זילות בין החוליות במחברים לתא או דרך דפות החוליות עקב סגרגציה או בטון פגום, 

הקבלן לא יורשה להזמין תאים מאותו ספק ויהיה עליו לספק תאים מיצרן אחר אשר 

יקת האטימות המוקדמת לא ישולם בפרד והתמורה יעמוד במבחי האטימות. עבור בד

  תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

  כללי 403.03.02

שוחות בקרה יוצבו בכל המקומות המצויים בתכיות. אם לא צוין בתכית סוג   .א

 השוחה היא תהיה עשויה חוליות טרומיות עגולות בהתאם למפורט להלן.

קרה והמכסה וכל החומרים אספקת שוחות הבקרה, כל המרכיבים שלה לרבות הת  .ב

 תה ייעשו ע"י הקבלן והם כלולים במחיר היחידה.יהלווים הדרושים לבי

גובה תקרות ומכסים של שוחות בקרה יהיה בהתאם לחתכים, אם לא קבע אחרת 

 ס"מ. 30 – 40בתכית תבלוט תקרת השוחה מעל פי קרקע הסופיים  

צורתה, גדלה (קוטר בשוחה עגולה) מחיר היחידה של שוחה יסווג לפי חומר השוחה,   .ג

ועומק  השוחה. לא תהיה התחשבות בדרג המכסה ולא במספר הכיסות והיציאות 

 מהשוחה. מפל חיצוי יחשב במחיר יחידה פרדת.

 ועד רום פי מכסה. LEVEL (OUTגובה (עומק) שוחה ייחשב מרום תחתית הביב היוצא (  .ד

 מפרטים.קוטר השוחה  הפימי יהיה כמפורט בחתכים ו  .ה

 בכל מקום בתכיות או במפרט בו אמר "תא בקרה" הכווה היא לשוחת בקרה.  .ו

  

  שוחות בקרה טרומיות עגולות 403.03.03

שוחות בקרה עגולות טרומיות ייוצרו במפעל מלט מוכר העומד בהשגחת מכון   .א

  התקים.

כל שוחה תהיה בויה מחוליות בסיס, חוליות בייים, תקרה ומכסה. החוליות יהיו   .ב

 .489והתקרות  והמכסים לפי ת"י  658  לפי ת"י

 הקרקע מתחת למשטח תיושר ותהודק לפי מוד א.א.ש.ה.ו. 

117

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 חתימת המציע: ________________________

גובה כל מרכיב בשוחה (חולית הבסיס, חוליות בייים) יחושבו ע"י הקבלן עם ספק   .ג

 השוחה לקבלת שוחה בגובה המתוכן בלי צורך בהתאמות בשטח.

קדוח במפעל במיקום ובגודל את החורים לחיבורי ציורות כיסה ויציאה יש ל  .ד

 המתאים לכל מוצא. לא יורשה ביצוע קידוחים בשטח.

חיבור בין החוליות, בין הבסיס לחוליה ובין החוליה העליוה לתקרה ייעשה ע"י אטם   .ה

 "איטופלסט" שהוא אטם אלסטי על בסיס ביטומי. 

 יש להוג לפי הוראות היצרן, כדי לקבל איטום מלא.  .ו

וק חוליה והרכבתה מחדש יש לגרד את האטם הישן ולהתקין במקרה הצורך של פיר

 אטם חדש. 

חיבור שוחה לכיסות וליציאות , לרבות כיסה עלית ממפל יהיה ממחבר  "איטוביב"   .ז

שהוא מתאים לכל סוגי הציורות. חלקי המתכת במחבר יהיו  פלדה אל חלד מסוג 

ל ספוגי אטום מסוג . החלל בין הציור לבין הקדח בשוחה ימולא ע"י שרוו304

המשמש לבידוד  צרת. מחברי "איטוביב"  יותקו במפעל השוחות, התקה בשטח 

 לא תאושר.

ללא חצץ, ע"י אדם שהתמחה  -15תעלות התחתית (בצ'יק) ייעשו בעיבודים מבטון ב  .ח

ה של יית הטיוב'. זו 201בביצוע  עבודה זו. התוחה תהיה לפי תכית סטדרטית מס' 

 . 90- תהיה חדה מהזרימה לא 

הפרש הגובה בין כיסה ליציאה יהיה בהתאם למפורט בחתך לאורך. בדרך  כלל 

סטימטרים . כיסות צד  -40ההפרש לא יהיה קטן משי סטימטרים ולא גדול מ

 ס"מ מהיציאה מהתא. 10 - תהיה גבוהות ב

גימור יהיה התעלות יהיו בעלות חתך חצי מעגלי  בגובה שווה לקוטר הציור היוצא, ה

 חלק, הן בתוך התעלה והן בגדות. 

 מדופן השוחה אל תעלת הזרימה. 33%  -לא יותר מ הגדות יהיו בשיפוע מזערי של

 חוליות בסיס עם תעלות חרשתיות מוכות לא יתקבלו בעבודה זו.  .ט

 33מדרגות יהיו יצוקות בדופן השוחה כאשר המרווח האכי בייהם לא יעלה על   .י

ס"מ. המדרגה תהיה  12-15ס"מ והוא יבלוט מהדופן  25ס"מ. רוחב המדרך יהיה 

עשויה יציקת ברזל עם הגה של צבע ביטומי או ציפוי פלסטי. מקום המדרך יהיה 
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למיעת החלקה. בשוחה בעומק מ"מ  1מחוספס ומשי הצדדים תהיה בליטות בגובה 

 ..מ' יותקן סולם עשוי פיברגלס 4.25מעל 

  מכסים לשוחות בקרה  403.03.04

בתקרה של שוחת ביקורת או בחוליה קוית עליוה תהיה יצוקה טבעת מסגרת   .א

 מעוגת בבטון. תושבת למכסה עם מגרעות לאפשור הרמת המכסה מהצד.

שם הרשות. בכל מכסה יהיו  מכסים לשוחת ביקורת יהיה עשוי יצקת ועליהם יוטבע   .ב

 לפחות  שתי מגרעות להרמת המכסה.

 .D -400ס"מ לעומס כבד  60בכל השוחות יותקו מכסים בקוטר   .ג

לפי הצבת המכסה יש לקות את התושבת של המכסה  מכל לכלוך ולמרוח פט בכל   .ד

  שטח המגע בין התושבת לבין המכסה.

    מפלים 403.03.05

כיסה ליציאה גדול מהמוגדר בסעיף מפל יבוצע בכל מקרה בו הפרש הגובה בין 

  ס"מ . 40לעיל  כלומר מעל הפרש של  404.03.02

מפל יהיה בוי מציור אכי שיקלוט את השפכים מציור הכיסה ויתב אותו ע"י שתי 

קשתות  אל תעלות הזרימה בתחתית השוחה. הציור האכי יהיה באותו קוטר של ציור 

  הכיסה.

צוי", כלומר הציור האכי מחוץ לשוחה ובסמוך אליה, עם בדרך כלל המפל יהיה "חי

  " בראש הציור האכי וציור כיסה אל השוחה בגובה ציור הספקה.Tמסעף  "

  ציורות המפל ואביזריו יהיו מפי.וי.סי עבה לביוב.

  א'. 201שוחת בקרה מבטון עם מפל חיצוי תבוצע לפי מפרט סטדרטי מס' 

ס"מ גדול מהקוטר החיצוי של  50ון. קוטר המשטח יהיה השוחה תוצב על משטח בט

ס"מ. משטח זה יהיה גם  20 -מ"מ כ 8ס"מ ויהיה בו זיון רשת בקוטר  20השוחה. עוביו 

  מתחת לציור האכי  כמשורטט בתכית.

מ' או יותר תותקן  1.50מסביב למפל יש לצקת בטון עם רשת זיון. לשוחות  בגובה  

  ס"מ עם זיון. 30 × 15חגורת חיזוק 
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  בדיקות לעבודות צרת  403.03.06

 מתחלקות לשי סוגים לפי הביצוע: הבדיקות 403.03.06.1

יעשו בוכחות המפקח ויירשמו  -בדיקות העשות ע"י הקבלן וצוותו   .א

ביומן. המפקח יערוך פרוטוקול לכל בדיקה ויפיץ אותה לידי המזמין 

 (מהדס הרשות האזורית), מהל הפרויקט והמתכן

ע"י גוף בודק מיומן ומוסמך (כגון מכון התקים, בדיקות העשות   .ב

מעבדה מוכרת, שרות שדה של יצרן) יוזמו ע"י הקבלן מהגוף הבודק 

לאחר אישור מהל הפרויקט. דו"ח הבדיקה יופץ למזמין למהל 

  הפרויקט ולמתכן.

בפרוטוקול ודו"ח יש לציין מיקום מדויק של מקום הבדיקה. רישום  403.03.06.2

 ת למספרי  השוחות כפי שמופיע  במפת התכון.המיקום יהיה בהתייחסו

כל דו"ח יציין את מועד הבדיקה, את התוצאה ואת התוצאה הרצויה. יש  403.03.06.3

 לצרף לכל דו"ח  מפתח  הסימים, והמידות בהם משתמש הגוף הבודק.

במקרה של בדיקה מדגמית שלא השיגה את התוצאה הרצויה יבוצעו  403.03.06.4

עוים תיקון. הקבלן יתקן את בדיקות וספות כדי  לאתר את החלקים הט

 הטעון תיקון ויבצע בדיקות חוזרות עד קבלת התוצאות  הרצויות.

עבור הבדיקות, הן אלה העשות ע"י הקבלן בעצמו,  והן אלה העשות ע"י  403.03.06.5

 גוף אחר, לא ישולם בפרד וההוצאות כלולות במחירי היחידה.

בדיקות שלא מערך העבודה עבור הזמת  2%המזמין רשאי לקזז עד  403.03.06.6

  באמצעות הקבלן.

  בדיקת ציורות פי.וי.סי 403.03.07

  בדיקה כללית

על כל ציור צריך להיות מוטבע: תו תקן, שם המפעל ותאריך ייצור. ציור בלי   .א

הטבעה זו אין להכיס אלא באישור מהל הפרויקט. ציור פי.וי.סי שיוצר לפי שת 

  יש לפסול ולהחזיר לספק. 2001

אין בו פגמים; מכות, דהוי כתוצאה מקריה, צורת הפעמון,  יש לבדוק את הציור אם  .ב

 ה וגמישותה.ישלמות הגומי

מ"מ. בדיקה מדגמית תעשה  0.1בדיקת עובי הדופן תיעשה ע"י קליבר בדיוק עד   .ג

בציור אחד מתוך חמישים משי צדדיו בארבע קודות לאורך הציור. במקרה של  

  חיתוך ציור יש למדוד את עביו כ"ל.
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לי בציומימ"מ או יותר בקטע כלשהו, יש לפסול  0.4  -ור שהעובי שלו קטן מן ה

  ולהחזיר לספק.

  שטיפת מערכת הביוב 403.03.08

שטיפת מערכת הביוב תבוצע פעמיים לפחות ע"י הקבלן. פעם אחת תבוצע שטיפה לצורך 

. במידה והמערכת למזמיןבדיקת ווידאו. פעם שיה תבוצע בדיקה לפי מסירת המערכת 

תקבל כולה או חלקה ותבוצע מסירה חוזרת של המערכת, הקבלן ישטוף שוב לא ת

  במידת הצורך את המערכת כך שלמזמין תימסר מערכת קייה.

עבור השטיפות, הן לצורך צילומי וידאו והן לפי המסירה/מסירות למזמין, לא ישולם 

  בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

  גרביטציויים מוחים בקרקעבדיקת ציורות  403.03.09

בדיקה לישרות הקו  תיעשה ע"י קרן  אור ומראה, להבטיח כי הציור ישר לכל ארכו   .א

  בין כל שתי  שוחות סמוכות.

במפרט הכללי כמפורט  316יזיה לכל אורך הציור בהתאם לפרק ובדיקה בצילום טלו  .ב

  להלן.

  בדיקת אטימות קווי ביוב 403.03.10

 כללי

  הקווים ושוחות הביקורת. הבדיקות יהיו  אחרי שטיפת

עבור כל הבדיקות, כולל בדיקה הידראולית, בדיקת ליישור הקווים ובדיקת ווידאו וכל 

הבדיקות חוזרות במידה ויתגלו ליקויים בבדיקות הראשוות לא ישולם בפרד והתמורה 

  תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

  בדיקת הידראולית

הציורות ולקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט   לפי ביצוע הבדיקה יש לשטוף את

מכון מוסמך בוכחות היצרן ע"י  בכל הציורות והתאיםהכללי. בדיקת אטימות תיעשה 

  מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.  .והמפקח

  הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

התא המוך ביותר בקטע הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר 

- הבדק ימולא עד גובה התקרה  .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה מוך מ

121

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 חתימת המציע: ________________________

מ' מטרים. במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הבדק יתקבל תא שגובה המים  2.0

מ', תאים אלו  2.0- מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ 2.0-בו פחות מ

  יבדקו בפרד.

שעות לפחות. אחרי זמן יש  24יש למלא את הקטע הבדק במים שיעמדו בתוך הציורות 

יש לשים לב  להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.

שאם ירידת המים אים אחידה בכל הקטע הבדק המשמעות היא שעשתה טעות 

  במדידה ויש לבצע את המדידה מחדש.

  עות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.כעבור שלוש ש

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל איץ' של קוטר  

פימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור ה"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדית: כל 

או את התא הדולף, ולטפל קטע ציור בפרד וכל תא בפרד ולגלות את הקטע הדולף 

  בדליפות  עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצוו של המהדס.

  עבוד הבדיקה לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

  : תוי הבדיקה ירוכזו בטבלה שלהן ויעשה חישוב של ההפסדים כמפורט

קטע בין תאים 

 וקוטר התאים

קוטר 

ציור 

 (איץ)

 אורך

הקטע 

 (מ"א)

סוג 

 ציור

משך 

הבדיקה 

 שעות

תוצאות  ירידת מפלס (ס"מ)          

 בדיקה

תא 

מס' 

 וקוטר

תא 

מס'   

 וקוטר

תא     

מס' 

 וקוטר

תא 

מס'   

 וקוטר

הפסד 

מים 

מחושב 

 (ליטרים)

הפסד 

מים 

מותר 

 (ליטרים)

לא עומד 

 עומד

            

            

            

            

   ** * סה"כ       

  

סה"כ ההפסד בקטע הבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שמדדה בתאים  -*

  הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא  Xבס"מ 
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סה"כ ההפסד המותר בקטע הבדק : סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הבדק   -**

  ליטר X 0.03קוטר הקטעים  (איצ'ים)  Xק (מטרים) 

  לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאיםתוים 

  קוטר התא

 (ס"מ) 

  שטח התא

 (מ"ר)

  הפסד לס"מ ירידה

 (ליטרים)

 ליטר/ס"מ ירידה   7.8 0.78 100

 ליטר/ס"מ ירידה 12.3 1.23 125

 ליטר/ס"מ ירידה 17.7 1.77 150

  

  בדיקה סופית

הציורות כולל שוחות לפי מסירת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת 

הבקרה. אם הבדיקה ה"ל לא  תשביע  את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל 

  התיקוים  הדרושים לשביעות רצוו של המפקח.

  בדיקה בצילומי ווידאו 403.03.11

  כללי  .א

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות החת הצרת בהתאם לדרש למפרט הכללי 

באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר ובמפרט המיוחד, יש לבצע בדיקה 

  לצרת לכל אורכה.

הבדיקה תבוצע ע"י מעבדה מוסמכת בהתאם ל"החיות להסמכת מעבדות לצילומי 

  ווידאו של צרת מים וביוב" גרסה אחרוה.

ויזיוי של פים הציור במעגל סגור תיעשה ע"י וע"י צילום טל - בדיקת "וידיאו"  

  לכך, ובעל ציוד ויסיון לביצוע הצילום והוצאת הדו"ח. קבלן משה המיומן

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הציור" ולתעד את מצב הצרת ואופן ביצוע 

  .החתה
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מעלות של  360-הבדיקה לכלול גם צילום מקומי של תא הביקורת כולל צילום ב

הציורות קירות התא, צילום התקרה מתוך התא, צילומי תקריב של כיסת ויציאת 

  מהתא.

פעולות צילום הצרת איה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה 

לוודא ולאשר את תקיות הביצוע לפי התכיות, המפרט ולפי הוראות וספות של 

  המפקח שתו במהלך הביצוע.

במידה ובמהלך פעולות הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, 

ים ולחוות דעת המפקח יש לתקם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקוים יתגלו מפגע

  הדרושים לשביעות רצוו המלאה של המפקח .

הקבלן יתקן על חשבוו את כל הזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון 

המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקים. תהליך הצילום החוזר יהיה 

יף "ביצוע העבודה" הזמת הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין בהתאם לאמר בסע

  והקבלן ועל חשבון הקבלן.

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתאי המכרז ובוסף רק לאחר מסירת 

תיעוד הצילום, שערך לשביעות רצוו של המהדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו 

  ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים .

  כלליות לביצוע הצילום החיות  .ב

  צילום צרת יבוצע על ידי עובד מיומן ומוסמך.  .1

פעוח ממצאי צילום צרת יבוצע ע"י עובד מיומן ומוסמך. מבצע הצילום ומפעח  .2

הצילום יוכשרו ויוסמכו לכך, לאחר שעברו קורס הסמכה מתאים ועמדו במבחים 

  ובדרישות. 

הציוד שהקבלן ייעשה בו שימוש יהיה ציוד צילום מודרי משוכלל המאשר סיבוב  .3

המצלמה לצילום היקפי של הציור, מדידת שיפוע הקו בעת הצילום, רישום 

קבלן הצילום וציודו יובאו לאישור המזמין לפי המרחק לאורך הציור ועוד. 

  תחילת הצילום

  לקטרים הדרשים, מצלמה, ציוד הטלוויזיה יכלול רובוט הסעה מותאם  .4

מקור כוח עם מייצב מתח, וכל הציוד הדרוש לביצוע ביקורת טלוויזיה במעגל  .5

  סגור.
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 חתימת המציע: ________________________

 המצלמות יהיו מתאימות לפעילות בסביבת ביוב. .6

כל מערכות המצלמה תהייה מסוגלות לווט סביב אובייקטים קטים, שורשים,  .7

  ופסולת.

(ימיה ושמאלה, למעלה  Pan-and-Tiltהמצלמות תהייה בעלות יכולות צידוד  .8

 lux3מעלות, ורגישות תאורה תהיה  360×270ולמטה), עם מיימום יכולת סיבוב 

  קווים.  460או פחות ורזולוציה מיימלית  של 

  .~) עד איסוף1מ"מ (איץ'  25 -מרחק מוקד יהיה מתכוון בתחום מ .9

  מטר. 150האורך המיימאלי של הכבל יהיה  .10

 מטר. 1000מטר לכל  2ק תהיה בדיוק של מדידת המרח .11

 מערכת הצילום תכלול מדידת שיפוע בדיוק של עשירית האחוז. .12

המערכת המשמשת להעת המצלמה, לא תחסום את שדה הראיה של המצלמה או  .13

  תפריע לתיעוד כון של התאים בציור.       

 כבל המצלמה יהיה מקובע ולא רפוי כדי להבטיח מדידה מדויקת. .14

הצילום תבוצע שטיפה של קווי הביוב להבטיח את יקיום המוחלט לצורך  ביום .15

הצילום וגם לאפשר בדיקה חזותית של שקעים מקומיים הציורות בהם המים 

 עומדים. צילום שיבוצע במערכת יבשה לא יאושר ובוצע מחדש

ויזיה במעגל סגור בקטעי אורך והצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טל .16

בלות הציוד. המצלמה תכוון בכל קטע לכל היקפו הפימי של הציור. בהתאם למג

המצלמה תמדוד את המרחק בתוך הציור ואת שיפוע הקו, יבצע צילומים 

היקפיים כאשר יש חשש למחבר פתוח או גומייה שלופה, יבצע צילומי תקריב 

וכל כאשר יש חשש לפגיעה חיצוית בציור וכו'. כל המידע יופיע בסרט המצולם 

מידע רלווטי למצב הציור המצולם יפורט בדוח שילווה את הצילום. התמוות 

ויזיה כך שהצלם והמפקח יוכלו לראות את ויוקרו, בעת הצילום על גבי מסך טל

 הצילום בעת הביצוע ויוכלו לעצור ולבדוק מחדש מקומות חשודים כלא תקיים.

יסה של בור השוחה בסוף המרחק יימדד בין היציאה מבור השוחה בהתחלה, לכ .17

 (מדידה     של אורך קטע ציור).

 מדידת אורך תהיה במטרים . .18
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 חתימת המציע: ________________________

 מדידת קוטר הציור תהיה באיץ' / מטר. .19

עדשות המצלמה יהיו קיות מעיבוי ולכלוך במהלך ביקורת טלוויזיה במעגל סגור.  .20

במידה וימצאו בציור אדים שיפריעו לקבלת תמוה איכותית, יופעל מפוח 

לוק האדים. גובה המצלמה יהיה במרכז קוטר הציור, מותרת סטייה לסי

 מקוטר הציור. 10%מהמרכז עד 

, וכן בעזרת מיקרופון יהיה תיעוד קולי, על  CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי  .21

 גוף הסרט, בו יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את מקומו המדויק.

יש לרשום בצבע בולט  את מספרה (כמופיע  בכל שוחה ממה עשה הצילום .22

 בתכיות) כדי לאפשר זיהוי ברור של מקום הצילום.

 הכת דו"ח צילום  .ג

 במצורף לתקליטור  יוכן דו"ח מפורט שיהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול :

מס' תא מוצא, תא בקצה הקטע המצולם, כוון הצילום, אורך הקטע המצולם, סוג  .1

  הקטע המצולם וכל סימן אחר לזיהוי המקום.הציור המצולם, קוטר 

  כל מפגע ומצב חריג בציור בציון המרחק מתא המוצא ומקומו בהיקף הציור. .2

  סיכום ממצאים וחוות דעת המצלם לגבי מהות המפגעים. .3

 מפגעים יצולמו בצילום תקריב ויצורפו לדו"ח בצילום קשיח. .4

ות לקבלת צילום ברטור מעל 360תאים יצולמו ע"י המצלמה תוך כדי סיבוב של  .5

ומידע מלא על פים התא כולל עיבודים, כיסה ויציאת ציורות הביוב בתא, 

 צילום התקרה וכל מידע לקבלת מידע מושלם על פים התא.

 הערות רלווטיות לכל קטע שצולם .6

  כל מידע רלווטי לצילום .7

יומן צילום הווידאו יוזמן ע"י המזמין מחברה בעלת ציוד מתאים, כוח אדם מ .8

העומדת בכל דרישות המפרט. לקבלן המבצע לא תהיה שום זכות בבחירת חברת 

הצילום והחברה תוכתב למעשה ע"י המזמין ולא יהיה לה שום קשר עסקי או 

 אחר לקבלן המבצע את הקווים.
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 חתימת המציע: ________________________

הקבלן ייעשה את כל ההכות לצורך בדיקת הווידאו כולל שטיפת הקווים לפי  .9

ירת תאים לצורך ביצוע הצילום וכל עזרה שהחברה ביצוע הצילומים, פתיחת/ סג

 המבצעת את הצילום צריכה.

עבור בדיקת הווידאו כולל כל המפורט לעיל לא ישולם בפרד לקבלן והתמורה  .10

 תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים. 

המזמין ישלם ישירות לחברה המבצעת את הצילום ויחייב את הקבלן בעלות  .11

לשלם ישירות לחב' הצילום לפי להחלטתו הבלעדית של  הצילום או שיורה לקבלן

 המזמין.

  שוחות בקרה  .ד

  יש לבדוק בכל שוחה :

 שם היצרן, תו תקן, תאריך ייצור, שלמות כל מרכיב ומידותיו. 403.03.10.01

 מרי האיטום (איטופלס, איטוביב) טריותם וגמישותם.וח 403.03.10.02

 מדרגות ויציבותם. 403.03.10.03

  התאמת תעלות הזרימה (בצ'קים). 403.03.10.04

  וסיקה לביובמים  –קווי לחץ  403.04

  עבודות עפר 403.04.01

, חתך 401.4עבודות עפר עבור החת צרת מים והשקיה תבוצעה בהתאם למפורט בפרק 

מ'. החת צרת   1.2כיסוי מיימלי מעל הציורות יהיה  200של התעלות יהיה לפי תכית 

המים תבוצע אחרי גמר עבודות עפר כלליות. יש להקפיד לבצע בדיקות לצפיפות חומר 

  וי המהודק בסוללות ובאגים טרם החת צרת המים. המיל

  סוג הציור 403.04.02

  .U.Vשחורים עמידים גד קריה  10ילן מצולב דרג תציורות המים יהיו ציורות פוליא

סגול כדרש  ציורות הסיקה והביוב יהיו ציורות פוליאתילן מצולב כ"ל אבל בגוון 

  .במפרט ובהתאם לדרישות משרד הבריאות 

  לא לשתייה". –הציורות יהיה כיתוב "מי ביוב על 
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 חתימת המציע: ________________________

  הציורות יסופקו על גבי תוף או גלילים בהתאם לצורך בתאום עם הספק.

  מעל הציורות יותקן סרט סימון עם שי תילי ירוסטה לצורך איתור הציור.

  ספחים 403.04.03

 ELECTROילן מצולב יהיו תוצרת פלסאון בריתוך חשמלי (תהמחברים בצרת פוליא

FUSION.(  

  החת הציורות 403.04.04

הוראות  57.07החת הציורות פוליאתילן מצולב תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 

  .1083יצרן  הציורות ות"י 

יש לתאם את ההחה ובדיקת הציורות עם שרות השדה של יצרן הציורות. על הקבלן 

של המפעל להגיש למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שעשתה וכן כתב אחריות 

  על הצרת והאביזרים. (בדיקת הלחץ תהיה בהתאם להחיות היצרן).

האישורים ה"ל מאת שירות השדה אים מחייבים את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו' 

  שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.

ביצוע ההחה, בדיקת הלחץ וכו' יהיו בהשגחת שירות השדה של יצרי הציורות. עם 

ודה, הקבלן ימציא אישור שאכן ביצוע המערכת עשה בהשגחת שרות השדה של גמר העב

  היצרן והמערכת עומדת בדרישות היצרן.

את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו'  האישור ה"ל מאת שירות השדה איו מחייב

  שתידרש 

  ע"י המפקח, תבוצע ע"י הקבלן.

תכים כיסוי מיימלי עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכיות. כאשר אין ח

  ס"מ. 120ס"מ, כיסוי מיימלי לציורות בכבישים יהיה  100לציורות בשטח פתוח יהיה 

  בדיקת לחץ 403.04.05

של המפרט הבימשרדי. כל  קטע של הקו  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

אטמ'.  12המוכן ולפי כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה  הידראולית בלחץ פימי 

לחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך החה כי הציורות עברו בדיקת לחץ בדיקת ה

  בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של  הציורות.
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 חתימת המציע: ________________________

אטמ' אחרי יפוח סופי של הציור  12הלחץ של  בדיקת הלחץ תערך בוכחות המפקח.

ה החפירה. ציג ישמר במערכת שלוש שעות  לפחות. רק לאחר אישור המפקח תכוס

  המפעל יפיץ תעודה המעידה על הבדיקה .

את הקצוות הפתוחים של הקו הבדק יש לסגור באוגים אטומים ופקקים ולעגם 

  פתח בעת כיסת הלחץ לקו.יאטמ' מבלי לה 12בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

. אם הקבלןיש להגיש למפקח את פרטי העיגון  לאישור. המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י 

תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה וספת כ"ל, עבור 

  המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום חיבורים 

והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגים ואטמים לסגירת קצוות הציורות, משאבות 

פרד ומחיר ומל לא ישולם ב"ומטרים מתאימים ליצירת הלחץ ומדידתו. עבור כל ה

  בדיקת הלחץ יחשב ככלול במחירי היחידה השוים.

  שטיפת ציורות המים 403.04.06

  שטיפת ציורות המים תעשה לפי מפרט משרד הבריאות המצורף למכרז זה.

    אופי מדידה - ציורות לחץ   403.04.07

המדידה תהיה לפי מטר אורך, מסווג לפי קוטר וסוג הציור ויכלול רכישת הציורות 

במפעל היצרן, הובלתם לשטח העבודה, אחסום, אספקת מחברים, אטמים וכו', פיזור 

הציורות לאורך התוואי, חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול, החת הציורות, מילוי 

ס"מ, סרט סימון אדום  15בהרטבה בשכבות של  החפירה בחומר מקומי מבורר מהודק

עם כיתוב "זהירות מי ביוב", אספקת והתקת כל הספחים והאביזרים שלא מוזכרים 

בסעיפים פרדים כגון מסעפים, מסעפים עם יציאות מאוגות או זקפים, היצרויות, 

ורט אוגים, קשתות מכל הסוגים, גושי עיגון מבטון, בדיקת לחץ, שטיפה, וכו' כמפ

  בסעיפים  הרלבטיים במפרט.

של המפרט הבימשרדי אך תהיה ברוטו  57.00.01שיטת המדידה תהיה כמפורט בסעיף 

מדד  לצורך יכולל את כל האביזרים הן בתאים והן מחוצה להם. עומק  החפירה לא י

  תשלום, יהיה כזה שיבטיח מיימום כיסוי  כמפורט במפרט או בתכית.

  ת ביוב וקו סיקה בקרבת ציורות מים החיות להחת ציורו 403.04.08

קווי הביוב תוכו כך שיתאימו לתקות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין קווי מים 

  וקווי ביוב מקבילים ומצטלבים.
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 חתימת המציע: ________________________

למרות האמר לעיל יתכן שעקב הצטלבויות עם מערכות אחרות או מצבים חריגים 

  בשטח יהיו סטיות מדרישות משרד הבריאות.

ז זה מובאות דרישות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין הקווים בספח למכר

  והצטלבויות.

במידה והתכיות לביצוע אין עומדות בתקות: מרחקים קטים מדי, מעבר קו ביוב מעל 

קו מים וכו', הקבלן יביא מיד את התוים לידיעת המתכן לצורך מתן פתרון והתאמת 

  התכון לדרישות משרד הבריאות.

מיוחד שאי עמידה בדרישות משרד הבריאות היא באחריות הבלעדית של מודגש ב

הקבלן. הקבלן יפרק וישה על חשבוו עבודה שלא בוצעה לפי הדרישות המפורטות 

  בתקות משרד הבריאות.

  חציית מבים, מתקים, דרכים, וכבישים ע"י תעלה לצרת 403.04.09

  כללי בטיחות 

, כבלי  חשמל וטלפון עיליים  ות"ק  ומכשולים חציית מבים, גדרות, צרת עילית ות"ק

אחרים  שבתוואי, תבוצע בזהירות תוך שמירה מרבית על המבה ובהתאם  לאישורי 

  ים.יהחפירה  הרלווט

הקבלן יתמוך בכל מבה או תשתית על קרקעי או תת קרקעי על מת למוע קריסתם 

  מותו.בזמן ביצוע העבודות. לאחר החציה יתוקן ויוחזר הכל לקד

   סידורי תועה לחציית עורק תחבורה

  בחציית כביש יהג הקבלן וסף לכל הדרישות עפ"י המפורט להלן:

שא בכל התוצאות יהקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות הדרשים להבטחת העבודה  וי .1

  וצר מחמת זקים לצד שלישי כתוצאה מהעבודה.יוהעלולות לה

  בשלבים מתואמים מראש עם המפקח.עבודות החפירה תבוצעה ע"י הקבלן  .2

יתקין הקבלן דרך עוקפת  באם, לפי שיקול דעתו של ציג המזמין יהיה צורך, .3

לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה  בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא 

חסם לתועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש. הקבלן יבצע את ההטיה על חשבוו 

  ה שלא תפריע לתועה הזורמת.הוא ויסדיר אותה בצור
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מקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך היום הוא יהיה אחראי לשמירה במקום  .4

במשך כל הלילה כדי למוע תאוה. העבודה תבוצע באופן כזה שתימע ככל האפשר 

הפרעה לתועה.  לשם כך יהיה על הקבלן לתאם את המועד ואופן הביצוע עם 

 המועצה המקומית.

  דאג לדברים הבאים:הקבלן י .5

  החפירה תבוצע לפי הסידורים שיקבעו ע"י המפקח או מהדס המועצה.  .א

מחזירי אור וכו' עפ"י הוראות  כל שטח העבודה יסומן ע"י מחסומים, שלטים,  .ב

  המפקח.

  מחסומים יושארו מוארים בלילה ע"י פסים אדומים.  .ג

  כלי עבודהלא יושאר על פי הכביש,  מחוץ למסומן לעיל כל חומר, חפץ או   .ד

  כל המתקים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת  .ה

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שחסימת כביש ללא אזהרה מתאימה מהווה עבירה   .ו

  פלילית והוא אחראי עבור כל הזקים שיגרמו עקב העבודה.

לפי התחלת ביצוע העבודה על הקבלן לתאם עם ציג המועצה המקומית את   .ז

ודה ושלבי הביצוע ולקבל הוראות הוגעות לבטיחות ולאפשר לו מועד תחילת העב

 פיקוח על העבודה.

  חציית כבישים

בחציית כביש, מתקים ומבים, ע"י חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד 

המתאים לכך כדי להבטיח שהזק שיגרם יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע יסור 

  שכבות האספלט.

  .200מזערי בהתאם לקוטר הציור ובהתאם לפרט סטדרטי מס'  רוחב התעלה יהיה

המילוי החוזר בכביש יעשה עם חול בשכבות או מצע מהודק עד למפלס  תחתית מבה 

ס"מ מפי הכביש הקיים. ממפלס זה תשוחזרה  60- אך לא יותר מ שכבות הכביש,

כבות מבה ש 3ס"מ מתחת לרום הסופי.  8השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום של 

מוד א.א.ש.ה.ו. כל שכבה בעובי של  98%הכביש תכלולה מצע סוג א'  מהודק לצפיפות 

  ס"מ לפחות.  20

131

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 חתימת המציע: ________________________

ק"ג למ"ר ריסוס יסוד ושכבת בטון אספלט  1בכמות של  M.C 70ריסוס תשתית ביטומן 

  ביטומן, מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי בחומר מצעים. 4.75%ס"מ עם  5מקשרת בעובי 

  ק"ג/מ"ר (ריסוס מאחה). 0.25בכמות של  C.R 70מכן ריסוס בביטומן לאחר 

ביטומן, מיד לאחר כיסוי  5.2%ס"מ, עם  3שכבה ושאת מבטון אספלט דק בעובי של 

בשכבה המקשרת, אלא אם כן תיתן הוראה אחרת. לאחר הכיסוי בכל שלב יש לכבוש 

  את תיקון  הסלילה במכבש מתאים.

הכביש ייעשה הכיסוי כ"ל אולם ללא כיסוי אספלט. עבור בדרך מצעים או בשולי 

תוספת העבודה הכרוכה בהחזרת הכביש לקדמותו תשולם תוספת לפי מ"א. התוספת 

  קצות המיסעה. (לא כולל מצעים או שולי כביש). 2תימדד בכביש טו בין  

      אמצעי זהירות במקרה של עבודה בביבים קיימים

והעובדים ובקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  הקבלן אחראי לבטיחות העבודה

למיעת תאוות עבודה, לרבות תאוות הקשורות בעבודות חפירה, חציבה, אחסון 

  וי ציורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד  וכו'.וושימוש בחומרי פץ, החת ק

עת הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם  באתר או בסביבתו ב

ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל  החוקים, התקות וההוראות העירויות 

ים  אלו. הקבלן יתקין אמצעי דיפון מתאימים לחפירות ,  פיגומים, יוהממשלתיות בעי

מעקות, גדרות זמיות אורות ושלטי אזהרה כדרש  כדי להזהיר את הציבור מתאוות 

ות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים מצאותם  של בוריגרם בשל היהעלולות לה

ומכשולים  אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב  הקבלן למלא 

את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות  והעפר ולסלק את כל המכשולים ששארו 

  באתר כתוצאה מהעבודה.

י  אדם ובעלי חיים עקב אי הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל זק שייגרם לרכוש או לחי

קיטת  אמצעי זהירות כדרש והמזמין  לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופיה 

אליו. האמור  לעיל מודגש במיוחד לאור החפירות העמוקות שיש בהן בעת  העבודה 

  מ'. 1.20 -ואשר מחיבות דיפון מתאים. בכל מקרה יבוצע דיפון  כזה בתעלות עמוקות מ 

שומר לעצמו את הזכות לעכב תשלומים לקבלן וזאת עקב  תביעות של גורמים  המזמין

  אחרים בשל אי קיטת אמצעי זהירות מטעם  הקבלן.

את הסכומים ה"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת 

צויים עקב תאות ישי הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפ
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עבודה לעובד של  הקבלן או לאדם אחר, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה 

  שא באחריות כלשהי בגין ושא זה.יוהמזמין לא י

תיקון ו/או  התחברות לביבים או שוחות  בקרה קיימים על הקבלן  במקרה של עבודה,

צעי לבדוק תחילה את הביבים או השוחות  להמצאות גזים מרעילים ולקוט בכל אמ

  הזהירות וההגה  אשר יכללו בין היתר את אלו:

וכו' יש לוודא שאין בה גזים  לפי שכסים למתקן, לשוחת בקרה ,בור רקב ,בור סופג, .1

אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין  מזיקים ויש בה כמות חמצן מספקת.

רק לאחר  כס למתקן אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכיים.ילה

שסולקו כל הגזים  ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכיסה לתא 

  הבקרה, אבל  רק לושא מסכות גז.

שעות לפחות לפי הכללים   24מכסי המתקים יוסרו, לשם אוורור הקו לתקופה של  .2

 הבאים:

מכסה המתקן שבו עומדים לעבוד והמכסים בשי המתקים  - לעבודה במתקן קיים  -

  ים, סה"כ שלשה מכסים.הסמוכ

  המכסים משי צדי קודת החיבור. - לחיבור אל ביב קיים  -

ישאר אדם וסף מחוץ לשוחה אשר יהיה יכס למתקן אלא אם כן ילא יורשה אדם לה .3

  מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

הכס למתקן ילבש כפפות גומי ויעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות  .4

רת  בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו חופשי יחזיק האיש המצא ויחגור חגו

 מחוץ לשוחה.

 שא מסכת גז מתאימה.ימ' י 3.0הכס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .5

מ' יופעלו מאווררים מכיים לפי כיסת אדם  5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  .6

 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

הדורשת כיסה למתקי ביוב (שוחות ,בורות רקב וכו') העובדים המועסקים בעבודה 

יודרכו בושא אמצעי הבטיחות הדרשים ויאומו בשימוש באמצעי הבטיחות 

  שהוזכרו, הכל כאמור במפרט הכללי.

 חציית מכשולים ע"י קדוח אופקי
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חציית כבישי אספלט, או כל שטח כמפורט בתוכיות או כדרש ע"י קידוח אופקי   .א

כזה שכל העבודות והציוד יהיו מחוץ לכביש, מכשול, תשתיות בצדדים  תיעשה באופן

ושוליו ובמרחק מספיק משי צדי המעבר כפי שיקבע בשטח עם ציג הרשות 

המוסמכת וזה כדי למוע כל הפרעה וסיכון התועה ופגיעה במכשול. הביצוע יעשה 

  שיון של רשות המוסמכת ווגעת  במכשול.יבהתאם לתאי הר

 סיון מוכח בעבודה מסוג זה.ימבצע את הקידוח חייב להיות בעל קבלן ה  .ב

הקבלן רשאי להציע את שיטת ההחדרה של ציור המגן בהתאם לתאי הקרקע   .ג

ולהביאה לאישור המהדס והמפקח באתר. לא יוחל בביצוע העבודה אלא לאחר 

 האישור.

ראי לטיבו שאר הקבלן האחימודגש בזה, בכל מקרה ובכל שיטה שיבוצע הקידוח, י

 ולעמידתו בדרישות המפרט והחוזה.

לפי תחילת יתקשר הקבלן עם הממוים על מתקים שיש לחצותם לשם קבלת   .ד

רישיוות ואישורים ולשם תאום והסדרת מועד המתאים לביצוע החציות כאמור 

 במפרט הכללי.

יים הקידוח והכסת ציור המגן ייעשו בדיוק לפי המיקום. הקווים  והשיפועים המצו  .ה

 בתכיות.

ציורות המגן בחציות ע"י קדוח אופקי יהיו ציורות פלדה בקוטרים מפורטים   .ו

בתכיות ובכתבי הכמויות ללא צפוי פים וללא עטיפה חיצוית, עובי דופן כמפורט 

 בתכית ובכתבי הכמויות.

ביצוע קידוח בקוטר גדול על מת להקל על בצוע הקדוח בחציבה  ידית, לא ישולם 

 כך בפרד ועלות הבצוע תחול כולה על  הקבלן.על 

במידה ויאושר על ידי הממוים על המכשולים שיש לחצותם פתיחת המכשול והחת   .ז

השרוול בחפירה רגילה התשלום להחת השרוול יהיה לפי סעיף "החת  שרוול מגן 

בחפירה" ולא לפי סעיף קידוח אופקי. במקרה זה ההחה תכלול גם פתיחת 

התגברות על מכשולים והחזרת מצב הכביש לקדמותו כולל מצעים ותיקון אספלטים, 

 אספלט כמפורט במפרט.

במידה ושיטת החת השרוול תשוה במהלך ביצוע הקידוח האופקי מסיבה כלשהי   .ח

(מכשול שלא מאפשר המשך הקידוח למשל) והקבלן יקבל אישור לפתיחת תעלה 

דת הפסקת הקידוח ולפי שרוול מגן רגילה, התשלום יהיה לפי קידוח אופקי עד קו

מוח בחפירה כולל הכל כמפורט לעיל החל מקודת הפסקת הקידוח. לא תשולם שום 
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תוספת עבור מעבר משיטת החת השרוול בקידוח אופקי להחת שרוול בחפירה 

רגילה הן אם כל שרוול המגן הוח בחפירה והן עם השרוול הוח חלקו בקידוח אופקי 

 וחלקי בחפירה.

השחלת הקו תבוצע לאחר גמר החדרת ציור המגן וקבלת אישור המתכן והמפקח   .ט

 בשטח.

כדי למוע חדירת בוץ, לכלוך, מים וחרקים יתקין הקבלן בקצות ציור המגן אטמי   .י

גומי מהודקים באמצעות חבקים (בדים). התקת האטם תיעשה רק לאחר שהציור 

יור המגן ולציור המושחל. הושחל למצבו הסופי. קוטר האטמים יתאים לצ

 או שווי ערך. DIMEXהאטמים יהיו מסוג 

גרם להם בעת ההשחלה יתקין הקבלן יכדי להגן על הציורות בפי זקים שעלולים לה  .יא

במרווחים אופקיים של  שווה איכותאו  DIMEXעלי סמך (סדלים) פלסטיים מסוג 

 מ'. 2.0עד 

הקידוח שבוצע, בפועל, באישור המתכן מדד במ"א לפי אורך יביצוע קידוח אופקי י  .יב

והמפקח בשטח. המחיר יכלול את אספקת  ציור השרוול, ריתוכים, צביעת השרוול 

בשתי שכבות לקה ביטומית, ביצוע הקידוח, חפירה בשכבות מהודקות בשי צדי 

המכשול. כמו כן המחיר כולל עבודה בשלבים ו/או עבודה בשעות הלילה, קבלת 

 אגרות וכו', הכל כמפורט במפרט  הכללי. היתרים, תשלום

עבור ציור השרוול בחפירה ישולם לפי סעיף  פרד בכתב הכמויות והמדידה לתשלום 

תהיה במ"א. המחיר יכלול חפירה ומילוי בשכבות מהודקות, אספקת ציור השרוול, 

ריתוכים, קבלת היתרים, תשלום אגרות וכו' הכל כמפורט. עבור ציורות מותקים 

  בתוך השרוול ישולם לפי סעיף פרד בכתב הכמויות והמדידה לתשלום תהיה במ"א. 

המחיר עבור ציור מושחל כולל: יקוי השרוול, עלי סמך ואספקת הציור המושחל, 

ריתוכים, תיקוים, ציפוי והעטיפה לאחר ריתוך, השחלת הציור ואטמי קצוות 

בפרטים הסטדרטיים וחתכים מפורטים השרוול מגומי וכו', הכל בהתאם למפורט 

    של חציית מכשולים.
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 חתימת המציע: ________________________

  

  רשימת ציוד הקבלן  6.03

קריים בהם יש בדעתו להשתמש לביצוע החוזה.ילהלן רשימת פריטי הציוד הע    

 כמות דגם תוצרת אורית מס' 

  

  

  

  

  

  

 

    

  

  

והמתאים לשם ביצוע המבה למרות הפירוט שברשימה ה"ל הו מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש 

  כראוי ובזמן שקבע.

  

  

  

  

  

  חתימת המציע:..........................................  תאריך:................      
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 חתימת המציע: ________________________

  תוי הציורות –טופס הצהרת המציע   6.04

להלן רשימת הספקים והיצרים של הצרת בכל העומקים הכלולה במחירי היחידה של סעיפי אספקה 

והחה של ציורות. הרשימה כוללת את שם הספק שתן לו הצעה לפרויקט זה ושם יצרן הצרת שאליו 

בעלי  מתייחסים בהצעה. כמובהר בזאת כי כל הציורות והקשתות שיסופקו על ידי הקבלן חייבים להיות

  תו תקן ישראלי. 

  .להלן תוי הציורות ועלות רכישתם עליהם התבססו בהכת הצעתו וביצוע העבודה על פי מכרז זה

  

  )(צרת גרביטציוית .צרת פי.וי.סי.  1
  

  צרת פי.וי.סי. לביוב לפי ת"י כמפורט. הצרת תסופק עם תו תקן.

  ______________שם הספק _____________________________________

  שם היצרן ___________________________________________________

 סכום (ש"ח) מחיר יחידה * כמות משוערת (מ) 

 200   884ת"י SN-8 700   

 200   200  10לחץ דרג  532ת"י   

   900 סה"כ צרת פי.וי.סי.

  ) ילן מצולב (קווי הסיקהתצרת פוליא.2  
  

הדרש המפרט ובהתאם בצבע   10ציורות הלחץ מתחת שאיבה יהיו ציורות פוליאתילן מצולב דרג 

  עם מחברים לריתוך חשמלי. 1519ועליו כיתוב "זהירות מי ביוב" לפי ת"י לדרישות משרד הבריאות 
  

  שם הספק _________________

  שם היצרן _________________

  שתם עליהם התבססו בהכת הצעתו לבצוע העבודה ע"פ מרכז זה:להלן תוי הציורות ועלות רכי
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 חתימת המציע: ________________________

  ציור פוליאתילן מצולב  

 סכום (ש"ח) מחיר (ש"ח/יח') כמות משוערת (מ)  יחידה אור הציורית

ציור פוליאתילן מצולב 

מ"מ  110- 315-בקוטרים 

 בצבע אדום

    מטר

  

במחירי היחידה לאספקה והחה של הצרת. המחיר או מצהירים שידוע לו שהתשלום לצרת ה"ל כלול 

  שישולם יהיה רק במסגרת ה"ל ויהיה רק עבור אורך טו של הקווים לפי מדידה.

כן או מצהירים שביצוע החת הציורות והחיבורים, וכו' יהיה מלווה בשרותי השדה של מפעל הציורות, 

ואישורים של ציגי המפעלים הוא תאי מוקדם  יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מאושרים על ידם ובציוד מתאים

  לאישור העבודה ע"י המפקח.

ולראיה, מצ"ב בין היתר, טופס הצהרה חתום ע"י היצרן המאשר את התאמת הציור המוצע לפרויקט 

  והסכמתו למתן הצעה זו על ידו.

  __________שם המציע      __________

  ____כתובת: _____________________

  __________________________תאריך 

  חתימת המציע _____________________
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 חתימת המציע: ________________________

  טופס הצהרת יצרן/ ספק ציורות פי.וי.סי. להולכת שפכים   6.05

  לכבוד 

 מי רמת הגב בע"מ

,..א.ג  

  קציעות קווי סיקה-פתחת יצה הדון: 

  

שפכים והתחייבות למתן אחריות למשך הצהרה בדבר התאמת הציור המוצע לביצוע קו גרביטציה להולכת 

  .02/2018 מכרז מס'לביצוע במסגרת  שים 10

  

  אי הח"מ__________________________ מס' חברה/זהות________________ שכתובתו היא 

  ___________________מצהירים כדלקמן:

ספחיו (להלן קראו בעיון את הודעתכם למשתתפים במכרז, את כל המכרז ואת החוזה על כל  .1

  "מסמכי המכרז").

לרבות ובעיקר אלו הוגעים לציור הדרש הו מצהירים כי הבו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם  .2

ואופן החתו (המפרט הטכי המיוחד, החתך הטיפוסי להחת הציור ויתר התכיות לבצוע העבודה), 

העבודות") ובחו את כל התאים ביקרו באתרים שבהם יבוצעו עבודות שוא המכרז (להלן: ":

והסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הובעים מהם וכן את כל הגורמים האחרים הרלווטיים 

  למיים בגרביטציה.ווהעשויים להשפיע על התאמת הציור המוצע לשימוש להולכת שפכים ג

  פורט להלן: הו מצהירים כי בדקו את השימוש לשמו הציור מוצע על ידו לקבלן כמ .3

   SN-8, 884ציור פי.וי.סי. לביוב לפי ת.י.   .א

  תוצרת__________________ ת.י.__________ דגם_______________ 

  10, ללחץ דרג 532ציור פי.וי.סי. לביוב לפי ת.י.   .ב

  תוצרת__________________ ת.י.__________ דגם_______________ 
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 חתימת המציע: ________________________

מתאימים התאמה מלאה לשימוש שיעשה בהם כמובילי  וכי הציורות שספק אם קבל את העבודה

  שפכים גלמים וכי הציורות מתאימים לייעודם זה ע"פ התכון המתואר במסמכי המכרז.

  כמו כן,

הו מצהירים כי יש לו שרות שדה הכולל, בין השאר, עובדים מיומים וציוד דרש לבדיקה   .א

אביזרים הדרשים ויכולת לבצע עבודות ולהחיה של הקבלן בהחת הצרת, לרבות כל סוגי ה

  לחיבור בין הציורות בשטח. 

שים לפחות  10הי מתחייבים להפעיל שרות שדה זמין למתן שרות לאחר מכירה לתקופה של   .ב

  ממועד ההספקה של הציורות לפרויקט זה.

ין, הו מתחייבים ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי המזמ  .ג

בשירות שדה מטעמו כדי לוודא כי הקו יוח בהתאם להחיות היצרן ולשביעות רצוו המלאה 

  ולשביעות רצון המזמין.

  הו מתחייבים להשגיח על ביצוע קו הציורות.  .ד

הו מתחייבים להתריע מידית בפי הקבלן, המפקח הצמוד, המתכן והמזמין, על כל ליקוי או   .ה

  כפי שמוכתבים על ידו.חריגה מכללי הביצוע, 

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחו את כל התאים והמסמכים של המכרז וההסכם האמורים,  .4

הו מאשרים כי המציע ____________ קבל את הסכמתו להציע את הציור מתוצרת מפעלו ע"פ 

  הדגם המצוין לעיל לביצוע הפרויקט זה.

חת הציור המוצע על ידו, או מאשרים כי התכון להחת בחתימתו על שרטוטי החתך הטיפוסי לה .5

הציור ע"פ מסמכי המכרז עוה על כל הדרישות הטכיות שלו ואין לו כל הסתייגות או דרישה 

 לשיוי, או לתוספת או כל שיוי שהוא.

  אחריות .6

קווי  הו מתחייבים במחיר הצעתו להספקת ציורות למציע במכרז, להיות אחראים לתקיות

שים ממועד מסירת קו הציורות למזמין.  10הציורות שסופקו על ידו ולתפקודם המוצלח למשך 

במסגרת אחריות זו דאג לתקן כל תקלה או זק שייגרמו לציור במהלך השימוש בו למעט המקרים 

תקלה,  שבהם הציור יזוק כתוצאה מפגיעה או מחבלה. ציור שתפקודו יימצא לקוי, או שתתגלה בו

יוחלף בתוך פרק זמן מרבי של שבועיים ממועד קבלת הדיווח על ידו. ההחלפה והתיקון יבוצעו על ידו 

ועל חשבוו ללא כל תמורה מכם. או היה אחראים לבצוע כל הפעולות שיידרשו לצורך בצוע 

אביזרים  ההחלפה של הציורות הפגומים לרבות, הספקת ציורות חלופיים, בצוע העבודה, הספקת

וחומרי עזר שיידרשו לבצוע העבודה, בצוע כל פעולות החרום שיאפשרו המשך תפקודו של הקו בתוך 
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 חתימת המציע: ________________________

שעות ממועד הדיווח אודות התקלה ועד השלמת התיקון המלא וישא בכל זק ישיר או עקיף  48

  שגרם עקב התקלה. כמו כן, ההו להבהיר כי:

 .ופקו על ידוהאחריות איה מכסה אביזרים וספחים שלא ס  .א

  .החיותיוהאחריות תהיה תקפה כל עוד העבודה תבוצע באופן מקצועי וע"פ   .ב

    

  שם היצרן : ________________________

  שם המצהיר ________________________

  כתובת ____________________________

  תאריך ____________________________

  

______________________  

  היצרןחתימת 

(חתימה וחותמת במקרה של 

  תאגיד)
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 חתימת המציע: ________________________

 פרק 404 מפרט למדידת אביזרי מים וביוב ברשת המים והביוב וביצוע מיפוי מצבי

ביצוע מפה מצבית לקראת ביצוע עבודות תשתית או לצורך ביצוע מפת עדות. מיפוי לאורך צירי דרכים  .1

 כולל המדרכות והפרטים התוחמים את המדרכות כמו גדרות, חזיתות מבים וכו'. 

 ביוב כרשתאספקת מיפוי אביזרי הביוב (שוחות) תכלול גם עבודה משרדית של חיבור השוחות ע"י קווים  .2

 )בתאגיד, כולל מתן המאפייים (כמו רום כיסה ויציאה, סוג חומר GISט המותאם למערכת ה בפורמ

 המתאימים לקו, עפ"י המפרט הטכי. 

)  של I.L) ורום קרקעית הציורות הכסות והיוצאת(T.Lדיוק הגובה של מדידת רום מכסה השוחה( .3

 ס"מ.   10-קסימוםמהמקרים ומ  90% -) ב90LEס"מ (  5שוחות הביוב לא יעלה על 

 ,2018 כל  המדידות תעשה בהתאם לתקות המדידה העדכיות ביותר של המרכז למיפוי ישראל מרץ .4

 . 2017פרט מיפוי לאומי מ

 כל המדידות יקשרו לרשת ישראל החדשה.  .5

6. גיאודטיים בלבד (  יעשה שימוש במכשירי מדידה  1:500-ו 1:250"מ עבור המדידות בקGPS  ,גיאודטי

total stations .( 

 תהליך ודיוק המדידה יתבצע על פי תקות המודדים העדכיות.  .7

 התוכית תאושר ותחתם על ידי מודד מוסמך, שיופיע במקרא המפה כולל תאריך המדידה  .8

בקודות חיבור בין מערכות חדשות/מוחות לבין מערכות ישות/קיימות יש למדוד את האלמטים  .9

טים רצוייםיש להגדיר רדיוס חובים (הישט הקיים את  – )ה ואלמבמקרה זה יש להזין לאלמ

 .המאפייים שלו לפי מפרט זה

  החיות כלליות – שרטוט ומחשוב

והעתק קשה בק"מ   של  PDFובפורמט  PLTו  DWGכל הפרטים ימסרו בקבצי מחשב בפורמט  

 המיפוי 

 . POLYLINE- כל הפרטים הקוויים יוגדרו כ 

  ).אביזרים על ותת קרקעיים, תאים, מדי מים( BLOCKS- וגדרו ככל הפרטים הקודתיים י 

. כל הקווים )BYLAYER ( כל התכוות הגרפיות של האלמטים בשכבה, ירשו את תכוות השכבה 

יהיו רצופים, אחידים וקיים, כל המספרים והאותיות יהיו קריאים. לא יהיו קטעי קו 
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 חתימת המציע: ________________________

קווים ),  UNDERSHOOT ( לא פיות פתוחות בפיות, מפגש קוים וכו', )OVERSHOOTעודפים(

 שאים מגיעים עד הקודה בה צריכים להיפגש בישויות שהן פוליגון. 

. במקרה של פוליגון סגור הכיתוב יופיע בתוכו )לא כטקסט( ATTRIBUTE- כל הכיתוב יוצג כ 

ו או במידת האפשר. בכל מקרה לא יעלה כיתוב על כיתוב ולא על פרטים גרפים אחרים שקלט

 שמסרו בפרטי הרקע. 

כוון הכתיבה הכללי יהיה לקריאה מדרום וזאת להוציא כיתוב הקשור לישות קווית. סימים וכיתוב 

 הקשורים לישות קווית יכתבו במקביל לקו שאליו הם מתייחסים לקריאה מדרום או ממזרח. 

כסים של תאים אלו. שרטוט רשת הביוב יעשה כך שקטע בין שי תאים ישורטט בין שי מרכזי המ 

במקרה של תאי יקוז קליטה קטע ישורטט בין מרכז הרשת התחתוה ומרכז מכסה תא הבקרה 

 שאליו מי היקוז שפכים. 

 כיוון הסימים במפה יהיה לפי כיוון אמיתי בשטח.  

הישה" )רשת קיימת ממוחשבת לפי ביצוע העבודה  כל הקווים והאביזרים שהם חלק מה"רשת 

. שכבה זו תוצג כרקע  GIS -מתוך שכבת רשת קיימת שב )החדשה( יקלטו בשכבה אחת "קיים"

 לתוכית לאחר ביצוע. 

כל ישויות המים והביוב ייבו בשכבות ושאיות ובבלוקים מוגדרים מראש. רשימת השכבות  

 בהמשך מסמך זה .  והבלוקים בהם יתן להשתמש מוגדרים

בין כל ישויות הרשת חייבת להיות קישוריות גיאומטרית. יש לוודא מגע גיאומטרי בין הישויות על  

 וי, יחשבו כתק . ובזמן העריכה. שתי קודות שאין בייהן חיבור של מקטע ק Snap -ידי שימוש ב

ודת קצה של כל מקטעי הקווים חייבת להיות ק )Tגם צמתי (כל קודה בה פגשים קווי מים או ביוב  

 הפגשים בה. 

חייבת להיות קודת קצה של כל  ),מגוף, הידרט, שוחה וכו'ו (בכל קודה בה מוקם אביזר כלשה 

 מקטעי הקווים הפגשים בה . 

 באותה קודה .  )מגוף, הידרט, שוחה, קודת חיבור לצרכן(לא ימוקמו שי אביזרים  

 עי קוים חופפים מאותה רשת . אין ליצור מצב בו יש שי מקט 

  ')מגוף, מתאם וכו(בין כל שי מקטעים קוויים חייב להיות אביזר כלשהו  
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כל המידע האלפא ומרי המתאר אחת מישויות המים והביוב ובכלל זה מידע על מקטעי הקווים  

 \השוחה \,השוחות ותאי המגופים ואביזרי התשתית, יועבר בבלוק המכיל את התוים של הקו

 .  )אוטציות(האביזר .אין להעביר מידע בשכבות טקסט 

האביזר  \יהיה בלוק אחד המכיל את התוים של המקטע  )שוחה/קו/אביזר תשתית וכו'(לכל אביזר  

יש להצמיד  ).mid-point ( וי בדיוק במרכז הקוו.יש למקם את הבלוק להעברת תכוות של מקטע ק

וית , ימוקם הבלוק באותה שכבה בה ומדובר בשכבה ק. אם Snapאת הבלוק לקו באמצעות 

 ממוקמת הישות אותה הוא מתאר  

  hebText -או ב windowsיש לעשות שימוש בפוטים של  –עברית  

להכיס  אלמטים שאים שייכים לרשתות המים והביוב כגון ישויות רקע, קווי עזר הערות וכו' יש 

 ם מאלו של המים והביוב . לשכבות אחרות ולעשות שימוש בצבעים שוי

הביצוע, שם קבלן מבצע, שם מתכן,  וכד') תאריךכית ק"מ תבוסף למס' (במקרא התוכית יצוין  

 כית לאחר ביצוע" ת"

 התוכית תאושר ותחתם על ידי מודד מוסמך  

  מפרט למדידת שוחות ביוב 

דידה של המרכז למיפוי ישראל להחיות המופיעות במפרט ותקות המ בוסףכל ההחיות שלהלן הין  .1

 והמחייבות את המודד. במקרה של אי התאמה, יש לפות למזמין לקבלת החיות פעולה. 

 החיות למדידות בשטח:  .2

פתיחת השוחות לצורך מדידת פרטי תת הקרקע, תעשה על פי דרישת המזמין בתיאום ובאישור  .2.1

הגורמים הרלווטיים. יודגש בזאת, כי האחריות והתיאום מול הגורמים הרלווטיים היה של 

 מזמין העבודה. 

 בעת פתיחת שוחות, בדגש על תאי ביוב, יש לפעול באופן בטיחותי כדי להימע משאיפת גזים .2.2

 רעילים ופילה פימה. 

 יש לבצע מדידה של פרטי השוחות הבאים:  .2.3

 . )או הקולטן ורומי תחתיות ציורות הכיסה וציורות היציאה(

 רום תחתית השוחה   .2.3.1

 ).I.Lחה (רום מכסה השו .2.3.2

 ואזימוט של כל אחת מהכיסות והיציאה בשוחה  ).I.L(רום   .2.3.3
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 חתימת המציע: ________________________

 במקרה של מפל, רום החלק העליון והתחתון שלו  .2.3.4

 עבודה משרדית  –החיות וספות ליצירת מפת )רשת( הביוב  .3

יש לחבר את שוחות הביוב על פי האזימוטים שמדדו לכל שוחה כך שיציאת שוחה אחת תתחבר  

ת אזימוט ורום של השוחה השיסה התואמת מבחייילכיסה של השוחה השב ה חייייה. רום הכ

להיות מוך יותר מרום היציאה של השוחה הראשוה. מחייב שיפוע המאפשר זרימה. רום היציאה 

 של השוחה הראשוה חייב להיות מוך יותר מכל רומי הכיסה של השוחה הראשוה. 

במידה והשיפוע המחושב בין שתי השוחות היו שלילי )שיפוע עולה( או מוך מערך שיקבע בהמשך  

את רומי שתי השוחות כדי לוודא שאין שגיאת מדידה. במידה והמדידה  וד בשיתעל המודד למד,

 השייה עדיין מצביעה על ערכים לא מקובלים יש לסמן ולהתריע על כך בפי המזמין. 

. GISיתן על בסיס ה יהשם  GISלכל שוחה ייתן שם זיהוי חד ערכי. אם השוחה קיימת במערכת ה  

 על פי החיות התאגיד.  יתןיאם השוחה חדשה, השם 

ברשת הביוב הקו שיחבר שתי שוחות יהיה מקטע ישר שימתח בין שתי קודות מרכז השוחה .ימתח  

קודת התחלת הקו במעלה (וים ו. יש לשרטט את הק)ללא כיפופים(מקטע ישר בין שתי שוחות 

 כלל זה . י סיקה אים חייבים לעמוד בוברשת הביוב בכיוון הזרימה. קו )וסיומו במורד

  ).וי סיקהולמעט בחיבור בין ק(י ביוב שלא דרך שוחת ביוב ולא יהיה מפגש בין קו 

לכל קו יוזו כמאפייים רום היציאה של השוחה במעלה הקו ורום הכיסה של השוחה במורד הקו.  

  )שוחה הכיסה והיציאה( השוחות 2ובוסף גם שמות 

 : )של תשתית ביוב(סידור גרפי  .4 

 : )בקווים ראשיים ובחיבורים לצרכן(יש לסדר את התוים באופן הבא   .א

 מתייחס לשוחה ממה הקו יוצא.   -יציאה  ILמתייחס לשוחה אליו כס הקו שדה  -כיסה ILשדה 

  

 (.  snapהתחלת קו וסיום קו ביוב יהיו תמיד במרכז השוחה )ב   .ב

הם בעובי  4802, וקווים בשכבה 0.3 יש להם עובי של 4803- ו 4801קווים בשכבה  –עובי של הקווים   .ג

  .0.2קו 

מיקום המפלים: מפל פימי יש לשים על קו הביוב בתוך השוחה, מפל חופשי לשים על ההצטלבות של   .ד
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 קו הביוב והעיגול של השוחה, ומפל חיצוי על קו הביוב, בצמוד ומחוץ לעיגול השוחה.  

 יש למתוח קו אל התוים. ) שוחה או מפל(המסך לאביזר כדי לקשר בין התוים המופיעים על   .ה

 ראה תמוה מצורפת. לשכבה זו לא קיים בלוק.  –" )ללא רווחים( helplineהקו יהיה בשכבה "

 

 .  kivunיש לסמן את כוון הזרימה בעזרת חץ )כמו בתמוה(, לשים אותו בשכבה   .ו
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 חתימת המציע: ________________________

  מפרט למדידת אביזרי מים

 תשתית עילית:  .1

מדידת התשתית העילית תכלול עמודי חשמל ,תאורה או טלפון ,קווי חשמל או טלפון והרום  .1.1

התחתון שלהם בתחום המדידה ,שאים עיליים על עמודי חשמל ,ארוות מסוגים שוים ,צרת 

 קבועה ,ברזים, עמודי שילוט ,תמרורים ,רמזורים וכו.' 

 גולים ומאפייים וספים על פי המפרט. המדידה תכלול את מיקום הפרטים ,קוטרם של פרטים ע .1.2

 תשתית תת קרקעית:  .2

 פרטים שמצאים מעל פי הקרקע:  .2.1

מים ,מגופים מסוגים שוים, ברזי כיבוי (מדידת שוחות ,תאי בקרה ,ארוות ותיבות מסוגים שוים  .2.2

 .)אש ,גמלי מים ,עמודי סימון לתשתיות וכל אביזרי המים על פי הפירוט בהמשך

 ול את מיקום הפרטים ,קוטרם של פרטים עגולים ומאפייים וספים על פי המפרט. המדידה תכל  .2.3

 פרטים למדידה  .3

תת  6"מגוף" , סוג מגוף, קוטר, מיקום: עילי, תת קרקעי. לדוגמא: מגוף טריז " –אביזר מגוף  .3.1

 קרקעי. 

 רב זרמי, ארד דליה.  2"מד מים" סוג מד, קוטר, יצרן.  לדוגמא: מד מים " –אביזר מד מים  .3.2

 "שסתום אל חוזר" , קוטר, יצרן, כיוון   -חוזר  –שסתום אל  .3.3

 "ב.ש." , סוג, קוטר, יצרן, לציין אם קיים מתקן שבירה.  –ברז כיבוי אש  .3.4

 "מערכת מדידה" , לציין את כל האביזרים במערכת   –מערכת מדידה  .3.5

 "שסתום אוויר" , סוג, קוטר, יצרן   - שסתום אוויר   .3.6

 בריכה  .3.7

 תחת שאיבה  .3.8
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 מגוף  2 

 קטע ראשי  1 

 ברז שירות  3 

  )מד מים(מערכת מדידה  4 

 חיבור לצרכן  5 

 חיבור לאביזר  6 

 הידרט  7 

 שסתום אויר  20 

 אוגן ואוגן עיוור  23 

 מסן/מלכודת אבים  24 

 יציאה ליקוז  25 

 תחת שאיבה  26 

 מז"ח שסתום אל חזור /  27 

 באר  28 

 אביזר פיקטיבי  10 

 מעביר קוטר  12 

 מקטין לחץ  11 

 שומר לחץ  13 

 שרוול הגה  30 

  

  

 החיות וספות למדידות ברשת מים  .4
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ולא יצא מן (י אחד וחיבורים לצרכן ברשת המים )מדי מים ראשיים( יופיעו תמיד בקצה מקטע קו .4.1

 . )וי וסףוהחיבור מקטע ק

וי וי אחד ולא יצא מן ההידרט מקטע קויופיעו תמיד בקצה מקטע קו) הידרטים(ברזי כיבוי אש  .4.2

 וסף. 

 הצגת תוים על המפה  .5

 " עילי 6קרקעי / עילי לדוגמא: מגוף טריז - ציון שם האביזר, סוג וקוטר והאם הוא תת .5.1

 , יש לציין את קוטר התא ועומק ראש האביזר. )תא(אביזר המצא בתוך שוחה  .5.2

מ"מ" ולהציג בחץ את מיקום  160חיבור לתשתית קימת לפרט לדוגמא: "חיבור לקו קיים  .5.3

 ההתחברות 

ואביזרים בחיבור בפירוט לפי ה"ל  )קוטר הרגל(לציין את סוג החיבור וקוטר  –חיבורי צרכן  .5.4

 " 3", חיבור הכה 2לדוגמא: חיבור כפול 

 יש לציין מילולית עם חץ את מיקום היתוק על התשתית הקיימת.  –קווים  יתוקי .5.5

 על הקו המבוטל.  X Xיש לציין מילולית את ביטול הקווים עם חץ ובוסף, לסמן  –קווים מבוטלים  .5.6

 שיקום תשתיות  .6

יש לשרטט על המפה )או במפה פרדת( את עבודות שיקום התשתית שבוצעו כולל תאור העבודה והשטח 

 שלה. ראה דוגמה למטה 
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 רקע המפה צריך להכיל:  .7

 בציון חיבור צרת חדשה לצרת/אביזרי צרת קיימים.  GISתשתיות קיימות מתוך ה  .7.1

אבי שפה, בתים, גדרות, פתחים בגדרות, עמודי חשמל ותאורה וכל פרט (מיפוי טופוגרפי  –תכסיות  .7.2

  )שיכול לעזור בהזדהות

 שמות רחובות ומספרי בתים  .7.3
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 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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  תוכתב כמוי

    כללי

את רשימת הכמויות יש לקרא יחד עם תיאור העבודה ומפרט טכי מיוחד רואים את התיאורים  )1(

המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים 

התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות. הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים תמציתיים אלה, בסעיף 

הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם - כלשהו, ברשימת

 הדגשה זו או אחרת חסרה.

 ", שם המוצר "מגוף",בכל מקום בכתב הכמויות בו מצוין "התקה", "החלפה", "אספקה והתקה )2(

"אל חוזר", "ציור", "תא",  וכו' הכווה היא לאספקה של מוצר, הובלתו לשטח, התקתו, שימוש 

בציוד וכלים כדרש, חומרי עזר ועבודות לוות הכל כדרש לקבלת מוצר מושלם ומתפקד. רק במקרה 

בלן ללא הרכבתו שבכתב הכמויות מצוין "אספקה בלבד" הכווה היא שהמוצר יסופק ע"י הק

ובמקרה שכתב "התקה בלבד" או "הרכבה בלבד" הכווה היא שהקבלן ירכיב מוצר/ אביזר 

  שמסופק לו ע"י המזמין או ע"י גורם אחר באישור המזמין

בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל התוים שתבקש להגיש עם  )3(

 ל לגרום לפסילת  ההצעה. אין להוסיף כל הערה או ההצעה. אי מילוי ההוראות עלו

  בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות, ועל גיליון הסיכום. )4(

ימים  5סעיפים שלפי דעת מגיש ההצעה כוותם איה ברורה די צרכה, יש לברר עם המהדס לפחות  )5(

י הגשת ההצעה. לאחר הגשת לפי מועד הגשת ההצעה. תשובות לקבלים ייתו בכתב בלבד לפ

  ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו  של  המהדס.

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התאים המפורטים בחוזה זה על  )6(

כמסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות מלוי התאים 

הבת תאי כלשהו או אי התחשבות בו לא שמש כעילה  -פרטיהם, איהזכרים באותם מסמכים, על כל 

  לתשלום וסף מכל סוג שהוא.

אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף  כלשהו, לפי רשימת 

  הכמויות ומחיר החוזה כולו, ככוללים את הערך:

מוכים, חומרי עזר כגון ברגים, אטמים, כל החומרים הדרושים כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים   .א

חומרי צבע, אטימה, שרוולים, תמיכות  וכיו"ב,  בין אם כללו  במסמכי המכרז/חוזה או לא אך 

  דרשים לביצוע המושלם של העבודה.
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 חתימת המציע: ________________________

כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כולל ריתוכים, חפירות, חציבות בטוים,   .ב

יזרים לצורך ביצוע העבודה, לרבות יהול העבודה בפיקוח מקצועי, תמיכת הציוד הספחים והאב

וכל הדרש לשם ביצוע מושלם של כל סעיף בהתאם לתאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר 

  הזכרות בפרט ו/או המשתמעות ממו.

 רכב, פיגומים, מבים ארעיים וכל ציוד אחר,- עבודה, מכשירים, מכוות, כלי -השימוש בכלי  .ג

לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות לתיקוים, 

  דלק, שמים, סיכה ושכר הגים, מכואים וכו'.

הובלת חומרים וציוד למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל העמסתם ופריקתם וכן    .ד

  הסעת העובדים למקום העבודה וממו.

  שכר המחסאים והרשמים.אחסת החומרים והציוד ו  .ה

עזר, יקוז זמי, הקמת פגומים, עבודות - כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבייה, כגון: מבי  .ו

אחזקה ויקוי בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, אחזקתם במצב תקין ומתוקן, צרת וחיבורי 

מצעי בטיחות אחרים, מים, ביוב ודלוחין זמיים, ציורות זמיים למיכלי מים, גידור זמי וא

הגה וכיסוי חלקי מבים, סילוק מי גשם והגה משיטפוות, סילוק עודפי חומרים ופסולת 

 מאתרי הבייה.

 שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות.  .ז

 תשלומים בעד מים וחשמל לבייה.  .ח

 אספקת דגמים לבדיקות ואישורים.  .ט

 הוצאות תיקוים בתקופת הבדק.  .י

 הפעילים בשטח.תיאום עם כל הגורמים   .יא

דמי ביטוח למייהם, ערבויות, מיסים מממשלתיים ומיסים מויציפלים החלים על הקבלן,   .יב

מיסים לקרות והטבות סוציאליות, הקצבות לזיקין ופיצויים של זיקין לסוגיהם, כמפורט 

 בתאי החוזה, מס קייה, מכס, בלו, וכל ההיטלים  האחרים המתחייבים לפי החוק.

צאות באתר הבייה שתאי החוזה מחייבים אותו ו/או הקשורות איתם ו/או כל יתר ההו  .יג

 הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות.-הובעות מהן

 הוצאות כלליות של הקבלן.  .יד

  הוצאות מימון ורווח.  .טו
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 חתימת המציע: ________________________

הכמויות יראה ככלול  במחירים שיוצעו ע"י הקבלן,  -כל פרט המסומן בתוכיות ואיו כלול ברשימת )7(

הכמויות ואיו מסומן בתוכיות,  יראה ככלול -סעיף הכלול במפרט הטכי וברשימת כן, כל-כמו

  ידי הקבלן.- במחירים שיוצעו על

הכמויות הקובות ברשימת הכמויות הין אלא אומדן בלבד של כמויות העבודה, ואין לראותן ככמויות  )8(

  סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

סמך מדידות. הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת הכמויות -יות שבוצעו למעשה תקבעה עלהכמו )9(

באתר טרם שכיסה חלק מסוים מהעבודה. לא עשה כך, עליו יהיה להסיר את הכיסוי ולקוט באמצעים 

  הכמויות.-הדרושים כדי לאפשר מדידה תקיה של כל הפריטים הרשומים בכתב

-ידי בא כוח המזמין והקבלן. על הקבלן לספק על-ותחתמה על המדידות תרשמה בדפי מדידות

  האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות.-חשבוו את כוח

ת אהמזמין רשאי לשות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים קיימים וז )10(

  מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשיוי במחיר.
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.י ס .י ו .י פ מ  ב ו י ב  י ו ו ק  20 ק ר פ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  20.20 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  061 ר ט ו ק ב  .י ס .י ו .י פ -מ       
      
6102/10/70 ןוכדע      
      
NS-8 .יס.יו.יפ יושע רוניצ לש החנהו הקפסא     02.02.0011
ללוכ )488 .י.ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב      
,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח      
,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב      
לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ      
,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02      
םאתה םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב      
ףדועה רמוחה תקחרה םייטרדנטס םיטרפל      

  3,000.00   150.00    20.00 'מ 52.1 דע קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה,'וכו רטמ   
      

  1,600.00   160.00    10.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.02.0012
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     02.02.0013
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  1,100.00   110.00    10.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
      

  7,550.00   151.00    50.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.02.0014
      

  5,640.00   188.00    30.00 'מ 57.3 -ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.02.0016
      

  2,240.00   224.00    10.00 'מ 52.4 -ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.02.0017
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,130.00 20.20.10 קרפ תתב הרבעהל
002/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     002 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,130.00 מהעברה      

      
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     02.02.0018
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
םינבאמ/טלפסאמ תומייק תוכרדמ ךותב      
םיכרד ןכו םינוש םיפוצירמ וא תובלתשמ      
קוריפו ךותיח :תוברל ,תובלתשמ םינבאמ      
רוזיפו הקפסא ,ףוצר ינבא וא/ו םיטלפסא      
תבכש ,קודיה ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש      
וא/ו תובלתשמ םינבא תרזחה ,שרדנכ לוח      
תרזחהו תושדח ףוציר ינבא תנקתהו הקפסא      
ךתח-'א002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
הכרדמ תחיתפל ןוילע בחור .)הכרדמב הלעת      

    495.00    99.00     5.00 .'מ 2 דע רטמ   
 21,625.00 מ"מ 061 רטוקב .יס.יו.יפ-מ תורוניצ תחנהו הקפסא 20.20 כ"הס  

      
  ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  50.20 ק ר פ  ת ת     
מ "מ  002 ר ט ו ק ב  .י ס .י ו .י פ -מ       
      
NS-8 .יס.יו.יפ יושע רוניצ לש החנהו הקפסא     02.05.0001
ללוכ )488 .י.ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב      
לכב ,אוהש גוס לכמ עלסב הביצח וא/ו הריפח      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש      
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ      
תחתמ קדוהמ לוחב יולימו חותפ חטשב ,מ"ס      
וא םיפצורמ םיחטשמו תוכרדמ ,םישיבכל      
,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,טלפסא      
תקחרה ,םיווק תפיטש,תיטטסורדיה הקידב      
ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,ףדועה רמוחה      
,002 'טס םיטרפל םאתהב 'וכו ,תומלשב      
קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה ,301 ,'א002      

  3,460.00   173.00    20.00 'מ 57.1 דע רטמ   
      

 27,600.00   184.00   150.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.05.0003
      

 22,425.00   195.00   115.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.05.0004
      

 47,840.00   208.00   230.00 'מ 52.3 -ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.05.0005
      

136,640.00   224.00   610.00 'מ 57.3 -ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.05.0006
      

  7,770.00   259.00    30.00 'מ 52.4 -ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.05.0007
      

 12,960.00   324.00    40.00 'מ 0.5 -ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.05.0008
      
235 .י.ת יפל 01 גרד ,ץחל רוניצ לבא ,ל"נכ     02.05.0009

 24,750.00   450.00    55.00 'מ 0.6 -ל 'מ 10.5 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
      

283,445.00 50.20.10 קרפ תתב הרבעהל
003/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     003 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
283,445.00 מהעברה      

      
      

 38,500.00   550.00    70.00 'מ 0.7 -ל 'מ 10.6 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  02.05.0010
321,945.00 מ"מ 002 רטוקב .יס.יו.יפ-מ  תורוניצ תחנהו הקפסא 50.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

343,570.00 .יס.יו.יפמ בויב יווק 20 כ"הס  
004/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     004 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב מ  ה ר ק ב  י א ת  70 ק ר פ       
      
ת ח ו ש  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.70 ק ר פ  ת ת       
001 ר ט ו ק ב  ה ר ק ב       
      
רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     07.03.0001
היושע ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001      
םייטרדנטס םיטרפל םאתהב תוימורט תוילוח      
ןוטב ,אתל תחתמ קדוהמ עצמ  חטשמ ללוכ      
ןיב  םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת ,הזר      
םוטיא ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה      
תמגוד שימג המיטא רמוחב תוילוחה ןיב      
יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ "הקיס"      
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי      
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"      
הילוח יבג לע הסכמ וא/ו תינוניב תימורט      
תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק      
,C-052 מ"ס 06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .מ"ס 571 דע אתה קמוע ,תומיטא תקידב 'חי   
      

 15,600.00 3,900.00     4.00 'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ 'חי  07.03.0003
      

 17,600.00 4,400.00     4.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ 'חי  07.03.0004
      
תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     07.03.0040
תנקתהו הקפסא לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו      
תרגסמ םע D-004 הדבכ תימורט הרקת      
םוקמב ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוק הסכמו      

  5,400.00   600.00     9.00 ינוניב סמועל הסכמו תרגסמ םע הרקת 'חי   
 42,200.00 001 רטוקב הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 30.70 כ"הס  

      
ת ח ו ש  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  40.70 ק ר פ  ת ת       
521 ר ט ו ק ב  ה ר ק ב       
      
רטוקב הרקב תחוש לש דבלב הנקתהו הקפסא     07.04.0001
היושע ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 521      
םייטרדנטס םיטרפל םאתהב תוימורט תוילוח      
,הזר ןוטב חטשמ ,קדוהמ עצמ חטשמ ללוכ      
תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת      
ןיב םוטיא ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו      
'בח תמגוד שימג המיטא רמוחב תוילוחה      
ההבגה ןוראווצ ,תומיטא תקידב ,"הקיס"      
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ      
ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תינוניב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב      
פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע הסכמ וא/ו      
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת      
'מ 67.2 ןיבש קמועב C-052 ,מ"ס 06 רטוקב      

 54,000.00 6,000.00     9.00 'מ 52.3 -ל 'חי   
      

 54,000.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     005 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 54,000.00 מהעברה      

      
      

 39,000.00 6,500.00     6.00 'מ 57.3 -ל'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ 'חי  07.04.0006
      
תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     07.04.0010
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו  'מ 52.1 רטוקב      
הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא לבא      
סמועל מ"ס 06  רטוקב  הסכמו תרגסמ םע      
הסכמו תרגסמ םע הרקת םוקמב D-004 דבכ      

 10,500.00   700.00    15.00 C-052 ינוניב סמועל 'חי   
103,500.00 521 רטוקב הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 40.70 כ"הס  

      
ת ח ו ש  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  50.70 ק ר פ  ת ת       
051 ר ט ו ק ב  ה ר ק ב       
      
רטוקב הרקב תחוש לש דבלב הנקתהו הקפסא     07.05.0001
היושע ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 051      
םייטרדנטס םיטרפל םאתהב תוימורט תוילוח      
,הזר ןוטב חטשמ ,קדוהמ עצמ חטשמ ללוכ      
תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת      
ןיב םוטיא ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו      
'בח תמגוד שימג המיטא רמוחב תוילוחה      
ההבגה ןוראווצ ,תומיטא תקידב ,"הקיס"      
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ      
ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תינוניב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב      
פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע הסכמ וא/ו      
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת      
'מ 67.3 ןיבש קמועב C-052 ,מ"ס 06 רטוקב      

 17,000.00 17,000.00     1.00 'מ 52.4 -ל 'חי   
      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'מ 57.4-ל 'מ 62.4  ןיבש םיקמועב לבא, ל"נכ 'חי  07.05.0002
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'מ 52.5-ל 'מ 67.4  ןיבש םיקמועב לבא, ל"נכ 'חי  07.05.0003
      

 22,000.00 22,000.00     1.00 מ 57.5-ל 'מ 62.5  ןיבש םיקמועב לבא, ל"נכ 'חי  07.05.0004
      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'מ 52.6-ל 'מ 67.5  ןיבש םיקמועב לבא, ל"נכ 'חי  07.05.0005
      

 23,000.00 23,000.00     1.00 מ 57.6-ל 'מ 62.6  ןיבש םיקמועב לבא, ל"נכ 'חי  07.05.0006
      
תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     07.05.0010
לבא, ל"נכ הדובעה לכ עוציבו  'מ 05.1 רטוקב      
םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
דבכ סמועל מ"ס 06  רטוקב  הסכמו תרגסמ      
    004-D הסכמו תרגסמ םע הרקת םוקמב  

  4,500.00   750.00     6.00 C-052 ינוניב סמועל 'חי   
126,500.00 051 רטוקב הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 50.70 כ"הס  

      
      

006/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     006 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ח ו ש  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.70 ק ר פ  ת ת       
081 ר ט ו ק ב  ה ר ק ב       
      
רטוקב הרקב תחוש לש דבלב הנקתהו הקפסא     07.06.0001
היושע ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 081      
םייטרדנטס םיטרפל םאתהב תוימורט תוילוח      
,הזר ןוטב חטשמ ,קדוהמ עצמ חטשמ ללוכ      
תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת      
ןיב םוטיא ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו      
'בח תמגוד שימג המיטא רמוחב תוילוחה      
ההבגה ןוראווצ ,תומיטא תקידב ,"הקיס"      
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ      
ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תינוניב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב      
פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע הסכמ וא/ו      
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת      
'מ 67.6 ןיבש קמועב C-052 ,מ"ס 06 רטוקב      

 32,000.00 32,000.00     1.00 'מ 52.7 -ל 'חי   
      
תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     07.06.0010
לבא, ל"נכ הדובעה לכ עוציבו  'מ 08.1 רטוקב      
םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
דבכ סמועל מ"ס 06  רטוקב  הסכמו תרגסמ      
    004-D הסכמו תרגסמ םע הרקת םוקמב  

    780.00   780.00     1.00 C-052 ינוניב סמועל 'חי   
 32,780.00 081 רטוקב הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 60.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

304,980.00 ןוטבמ הרקב יאת 70 כ"הס  
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     007 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם ו ח ת ב  ה ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת פ ל ח ה ו  ת ו כ ר ד מ /ם י ש י ב כ       
      
חטשב בויבה ףסאמ ךרואל תורש ךרד תרדסה     08.02.0002
ינכטה טרפמב טרופמכ ףסאמה ךרואל חותפ      
01 -כ בחורב העוצרב זוקינו רפע תודובע ללוכ      
,מ"ס 01 סונימ סולפ הבוגל דע םירושיי 'מ      
רמוח  קודיהו רוזיפ הביצח וא/ו הריפח      
ףסאמה ךרואל 'ב גוס עצמ תובכש 2 ,יאוותב      
%89 -ל קדוהמ 'מ 0.4 בחורב מ"ס 02 יבועב      
,'וכו ךרד תרוצ ןתמ תוברל .ו.ה.ש.א.א דומ      
יסופיטה ךתחבו טרפמב טרופמכ טלפמוק לכה      

120,000.00   120.00  1000.00 .S-1 תיטרדנטס תינכתב רטמ   
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     08.02.0003
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  4,400.00   110.00    40.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
124,400.00 עקרק תפלחהו תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו  ם י ע צ מ       
      
הלילסו רפע תודובע ללוכ הז קרפ :הרעה      
לש הריפח תדובע תוללוכ ןניאש תויללכ      
הדובע לכ .םיאתו תרנצ תחנהל תולעת      
.הז קרפ יפיעס יפ לע םלושת המילשמ/תרחא      
קוליס םיללוכ םהנימל םיקוריפה יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
.ךרוצה תדימב      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     008 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תריפח םוחתב אל( טלפסא שיבכ ןוקית     08.03.0024
,קסיד רוסמב שיבכה ךותיח ללוכ )הלעתה      
וילא םוקמל רתאהמ טלפסא תויראש קוליס      
הלבוה הקפסא ,תיתש קודיה .חקפמה הרוי      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 לש רוזיפו      
הקפסא C.M. 'ב סוסיר %89 לש תופיפצל דע      
8 דע לש ללוכ יבועב טלפסא לש החנהו הלבוה      
שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ תובכש 2 -כ מ"ס      
הרקמב םתפלחה תוברל הפש ינבא לש      

 15,000.00   100.00   150.00 .ךרוצה ר"מ   
      
,'א גוס עצממ טלפסא שיבכל םיילוש עוציב     08.03.0025
,תיתש קודיה ,טלפסאה רוסינו ךותיח ללוכ      
02 יבועל דע עצמ תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      

  3,500.00    35.00   100.00 .טלפמוק הדובעה עוציבל שרדנה לכו מ"ס ר"מ   
      
חטשמ ,'א גוס עצמ תבכש םע םיליבש ןוקית     08.03.0026
עצמ םע שדחמ םעוציבו םימייק רכרוכ ךרד וא      

  2,450.00    35.00    70.00 .רקובמו קדוהמ ר"מ   
 20,950.00 טלפסאו םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 כ"הס  

      
/ C.V.P ת ו ר ו נ י צ מ  ם י ל פ מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
רטוקב הבע .יס. יו.יפ תורוניצמ ינוציח לפמ     08.08.0004
ףעסמ ,תויוז ,םיחפס ,תורוניצ ללוכ מ"מ 061      
יפל ,'וכו רוניצל ביבסמ ןייוזמ ןוטב ,תולעמ 09      

  1,400.00   700.00     2.00 .'מ 0.2 דע לפמה הבוג ,יטרדנטס טרפ 'חי   
      
מ"מ 061 רטוקב ל"נכ תורוניצמ ינוציח לפמ     08.08.0005

    900.00   900.00     1.00 .'מ 0.4 דעו 'מ 0.2 לעמ לפמה הבוג 'חי   
      
רטוקב הבע. יס. יו.יפ תורוניצמ ינוציח לפמ     08.08.0007
ףעסמ ,תויוז ,םיחפס ,תורוניצ ללוכ מ"מ 002      
יפל ,'וכו רוניצל ביבסמ ןייוזמ ןוטב ,תולעמ 09      

  3,000.00 1,000.00     3.00 .'מ  0.2 דע לפמה הבוג ,יטרדנטס טרפ 'חי   
  5,300.00 הדלפ / C.V.P תורוניצמ םילפמ 80.80 כ"הס  

      
ו א ד י ו  ם ו ל י צ  31.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ םיווק לש ואדיוב םוליצ     08.13.0002
דחוימה טרפמב טרופמכ לכה םינוש םיקמועבו      
תומכ רובע מ"מ 522 דע רטוקב תורוניצ רובע      

 13,500.00     9.00  1500.00 .םינושארה 'מ 005 -ל רבעמש רטמ   
 13,500.00 ואדיו םוליצ 31.80 כ"הס  

      
164,150.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  

009/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     009 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ן ג מ  י ל ו ו ר ש  90 ק ר פ       
      
י "ע  ש י ב כ ל  ת ח ת מ  ר ב ע מ  10.90 ק ר פ  ת ת       
י ק פ ו א  ח ו ד י ק       
      
תומילשמ תודובע 90 הנבמ יפל הז קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
ללוכ יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ     09.01.0006
עובצ 8/3" .ד.ע הדלפ יושע ןגמ רוניצ תקפסא      
ילעבו .צ.ע.מ םע םואת ללוכ ,יסקופא      
הביצח וא/ו הריפח ,שיבכה ידיצמ תויתשתה      
ךרוצל שיבכה ידיצ ינשמ קמוע לכב רובה לש      
,םורב ,םוקמב יקפוא חודיק ,הלחשהו חודיק      
וא/ו הליגר עקרקב ,שרדנה יפל קמועב עופישב      
ךותיר ,"םירודלוב" לע תורבגתה ללוכ תיעלס      
בצמה תרזחהו ,ןגמה רוניצה יקלח לש םלשומ      
לכ ללוכ ,)חודיקה ךרוא יפל הדידמה( ותומדקל      
רוניצה ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה      

 72,180.00 1,203.00    60.00 61" רטוקב רטמ   
 72,180.00 יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ת ח ת מ  ח נ ו מ  ו א  ה ר י פ ח ב  ן ק ת ו מ  ן ג מ       
ם י ל ו ש כ מ ל       
      
הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0005
.ד.ע הדלפ יושע םילושכמל תחתמ חנומ וא      
תלבוהו תקפסא ללוכ יסקופא עובצ 8/3"      
יוליגל הריפח ,םלשומ ןפואב וכותיר ,לוורשה      
,הריפחה יולימ ,רמוח יוניפ ,תיתשתו םילושכמ      
שורדה לכ ללוכ ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה      
רטוקב רוניצ ,תומלשב וז הדובע תמלשהל      

 17,460.00   582.00    30.00 "14. רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0006

 19,680.00   656.00    30.00 61" רטוקב לבא רטמ   
 37,140.00 םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.90 ק ר פ  ת ת       
ן ג מ  ר ו נ י צ  ו א  ל ו ו ר ש ב  ל ו ג ס ק פ /ן ל י ת א י ל ו פ       
      
לוגסקפ וא ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא     09.06.0004
חודיקב ןגמ רוניצב וא ןגמ לוורשב 01 גרד      
,םירוביח עוציב ,רוניצה תלחשה ללוכ יקפוא      
הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו תקפסא      
רטוקב רוניצה ,טלפמוק לכה טרפמב שרדנכ      

 12,000.00   200.00    60.00 .מ"מ 002 רטמ   
 12,000.00 ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 כ"הס  
121,320.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס  
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19/07/2016
דף מס':     010 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  10.09 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תורוניצ יושע תרוקב תחושל הנגה דומע     90.01.0010
,'מ 02.1 הבוגב עקרקל לעמ טלוב ,6" רטוקב      

 25,000.00   500.00    50.00 'פמוק . טרפב טרופמכ טלפמוק לכה  
 25,000.00 בויב ינקתמ 10.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,000.00 תונוש 09 כ"הס  
959,020.00 הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ כ"הס
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19/07/2016
דף מס':     011 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.40 ק ר פ  ת ת       
011 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
מ "מ       
      
ץחלל בויב יווק 40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.01.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 011 רטוקב 01" גרד )2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
,002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א002      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב טרופמכ      
דע קמועב ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

  2,670.00    89.00    30.00 'מ 52.1 רטמ   
      

161,500.00    95.00  1700.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0002
      

117,700.00   107.00  1100.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0003
      

  6,000.00   120.00    50.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0004
      

  4,200.00   140.00    30.00 'מ 52.3 -ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0005
      
לעמש םיקמועב הקינס וק תחנה רובע תפסות     04.01.9000

 48,000.00   160.00   300.00 'מ 57.5 -ל דע 'מ 62.3-ל רטמ   
340,070.00 מ"מ 011 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

340,070.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
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19/07/2016
דף מס':     012 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם ו ח ת ב  ה ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת פ ל ח ה ו  ת ו כ ר ד מ /ם י ש י ב כ       
      
תומילשמ תודובע  80 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     08.02.0003
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  2,200.00   110.00    20.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
  2,200.00 עקרק תפלחהו תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו  ם י ע צ מ       
      
הלילסו רפע תודובע ללוכ הז קרפ :הרעה      
לש הריפח תדובע תוללוכ ןניאש תויללכ      
הדובע לכ .םיאתו תרנצתחנהל תולעת      
.הז קרפ יפיעס יפ לע םלושת המילשמ/תרחא      
קוליס םיללוכ םהנימל םיקוריפה יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
.ךרוצה תדימב      
      
תריפח םוחתב אל( טלפסא שיבכ ןוקית     08.03.0024
,קסיד רוסמב שיבכה ךותיח ללוכ )הלעתה      
וילא םוקמל רתאהמ טלפסא תויראש קוליס      
הלבוה הקפסא ,תיתש קודיה .חקפמה הרוי      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 לש רוזיפו      
הקפסא C.M. 'ב סוסיר %89 לש תופיפצל דע      
8 דע לש ללוכ יבועב טלפסא לש החנהו הלבוה      
שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ תובכש 2 -כ מ"ס      
הרקמב םתפלחה תוברל הפש ינבא לש      

  7,350.00    98.00    75.00 .ךרוצה ר"מ   
      
,'א גוס עצממ טלפסא שיבכל םיילוש עוציב     08.03.0025
,תיתש קודיה ,טלפסאה רוסינו ךותיח ללוכ      
02 יבועל דע עצמ תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      

  1,400.00    35.00    40.00 .טלפמוק הדובעה עוציבל שרדנה לכו מ"ס ר"מ   
  8,750.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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19/07/2016
דף מס':     013 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,750.00 מהעברה      

      
      
חטשמ ,'א גוס עצמ תבכש םע םיליבש ןוקית     08.03.0026
עצמ םע שדחמ םעוציבו םימייק רכרוכ ךרד וא      

  1,400.00    35.00    40.00 .רקובמו קדוהמ ר"מ   
 10,150.00 טלפסאו םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 כ"הס  

      
,ם י ל ו ש כ מ  ל ע  ת ו ר ב ג ת ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ו ב י ח ו  ם י ק ו ר י פ       
      

  2,530.00   253.00    10.00 .שדחמ םתליתשו םיצע תריקע 'חי  08.06.0018
  2,530.00 םינוש םירוביחו םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  2,750.00   275.00    10.00 .טלפמוק 'חי   
  2,750.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,630.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
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19/07/2016
דף מס':     014 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ן ג מ  י ל ו ו ר ש  90 ק ר פ       
      
י "ע  ש י ב כ ל  ת ח ת מ  ר ב ע מ  10.90 ק ר פ  ת ת       
י ק פ ו א  ח ו ד י ק       
      
תומילשמ תודובע 90 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
ללוכ יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ     09.01.0005
עובצ 8/3" .ד.ע הדלפ יושע ןגמ רוניצ תקפסא      
ילעבו .צ.ע.מ םע םואת ללוכ ,יסקופא      
הביצח וא/ו הריפח ,שיבכה ידיצמ תויתשתה      
ךרוצל שיבכה ידיצ ינשמ קמוע לכב רובה לש      
,םורב ,םוקמב יקפוא חודיק ,הלחשהו חודיק      
וא/ו הליגר עקרקב ,שרדנה יפל קמועב עופישב      
ךותיר ,"םירודלוב" לע תורבגתה ללוכ תיעלס      
בצמה תרזחהו ,ןגמה רוניצה יקלח לש םלשומ      
לכ ללוכ ,)חודיקה ךרוא יפל הדידמה( ותומדקל      
רוניצה ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה      

139,650.00   931.00   150.00 .01" רטוקב רטמ   
139,650.00 יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ת ח ת מ  ח נ ו מ  ו א  ה ר י פ ח ב  ן ק ת ו מ  ן ג מ       
ם י ל ו ש כ מ ל       
      
הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0010
.ד.ע הדלפ יושע םילושכמל תחתמ חנומ וא      
תלבוהו תקפסא ללוכ יסקופא עובצ 8/3"      
יוליגל הריפח ,םלשומ ןפואב וכותיר ,לוורשה      
,הריפחה יולימ ,רמוח יוניפ ,תיתשתו םילושכמ      
שורדה לכ ללוכ ,ותומדקל חטשה  בצמ תרזחה      
רטוקב רוניצ ,תומלשב וז הדובע תמלשהל      

 52,100.00   521.00   100.00 "10. רטמ   
 52,100.00 םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.90 ק ר פ  ת ת       
ן ג מ  ר ו נ י צ  ו א  ל ו ו ר ש ב  ל ו ג ס ק פ /ן ל י ת א י ל ו פ       
      
לוגסקפ וא ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא     09.06.0015
חודיקב ןגמ רוניצב וא ןגמ לוורשב 01 גרד      
,םירוביח עוציב ,רוניצה תלחשה ללוכ יקפוא      
שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו תקפסא      
011 רטוקב רוניצה ,טלפמוק לכה טרפמב      

 17,500.00    70.00   250.00 .מ"מ רטמ   
 17,500.00 ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 כ"הס  

      
      
      

209,250.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס  
015/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/07/2016
דף מס':     015 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 011 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
,מ"מ 011X011X011 רבעמ תופעתסה ללוכ      
,4" ןגוא ,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ      
,םירזיבאל ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ      
םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק      
"וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ      
אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ      
קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ      
הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש      
,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ      

 96,000.00 12,000.00     8.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ מ"מ 011 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
וד םידמצמ ,011X011X011 תופעתסה      
011 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ      
תרצות םיחפסה לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ      
,4" רטוקב זירט ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ      
4" רטוקב D-020 "רעס" בלושמ ריווא םותסש      
גוס עצמ ,תיתש קודיה ,.ע.ש וא .י.ר.א תרצות      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס 5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א      
טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב      

 60,000.00 10,000.00     6.00 'פמוק .ריווא תדוקנ טרפב  
      
ןוטב את ,תוברל ,הקינס וקב ןוקיר תדוקנ     90.02.0025
הסכמ םע 'מ 0.3 דע קמועב  521 ימורט      
    06  םוסח מ"מ 011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  
4" אצומ לע  4" זירט ףוגמ ,רוויע ןגואב      
רוניצ עטק ,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ ,ףקזהמ      
טלמ יופיצ םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ      
,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ      
רוניצ אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא      
חטשמ ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה      
,תיתש קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר      
ןוטבמ הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה ,02 -ב ןיוזמ  
      
,הקינס וקב יעקרק תת אתב ןוקיר תדוקנ     90.02.0026
0.3 דע קמועב  521 ימורט ןוטב את ,תוברל      
011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  06 הסכמ םע 'מ      
לע  4" זירט ףוגמ ,רוויע ןגואב םוסח מ"מ      
עטק,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ ,ףקזהמ 4" אצומ      
יופיצ םע 'מ 3 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ      
,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ      
עצמ ,תיתש קודיה ,םינגוא ,אתה ריקל םיקוזיח      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה ,קדוהמ 'א גוס  
182,000.00 20.09.20 קרפ תתב הרבעהל

016/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/07/2016
דף מס':     016 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
182,000.00 מהעברה      

      
      
521 רטוקב היצטיברגל הקינסמ רבעמ את     90.02.0050

  7,500.00 7,500.00     1.00 'מ 5.1-כ קמועב מ"ס 'חי   
      
002 רטוקב וק םע םייק בויב אתל תורבחתה     90.02.0060
םאתהב רבעמה םוטיא ללוכ קמוע לכב מ"מ      
בצמ תרזחהו שדח דוביע עוציב ,םיטרפל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה  
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0940

 18,000.00 1,800.00    10.00 .הריפח ק"מ   
208,700.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

208,700.00 תונוש 09 כ"הס  
775,650.00 הנצינ רעונה רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק כ"הס
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19/07/2016
דף מס':     017 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  80.40 ק ר פ  ת ת       
052 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
מ "מ       
      
ץחלל בויב יווק 40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.08.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 052 רטוקב 01" גרד )2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
,002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א002      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב טרופמכ      
דע קמועב ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

 17,100.00   342.00    50.00 'מ 52.1 רטמ   
      

589,900.00   347.00  1700.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0002
      

177,000.00   354.00   500.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0003
      

 18,150.00   363.00    50.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0004
      

 18,850.00   377.00    50.00 'מ 52.3 -ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0005
      

 59,100.00   394.00   150.00 'מ 57.3 -ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0006
      

 21,050.00   421.00    50.00 'מ 52.4 -ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0007
      

 22,850.00   457.00    50.00 'מ 52.5 -ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0008
      
לעמש םיקמועב הקינס וק תחנה רובע תפסות     04.08.9000

 10,000.00   500.00    20.00 'מ 57.6 -ל דע 'מ 62.5-ל רטמ   
934,000.00 מ"מ 052 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

934,000.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
018/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/07/2016
דף מס':     018 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם ו ח ת ב  ה ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת פ ל ח ה ו  ת ו כ ר ד מ /ם י ש י ב כ       
      
תומילשמ תודובע 80 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     08.02.0003
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  2,200.00   110.00    20.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
  2,200.00 עקרק תפלחהו תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו  ם י ע צ מ       
      
הלילסו רפע תודובע ללוכ הז קרפ :הרעה      
לש הריפח תדובע תוללוכ ןניאש תויללכ      
הדובע לכ .םיאתו תרנצ תחנהל תולעת      
.הז קרפ יפיעס יפ לע םלושת המילשמ/תרחא      
קוליס םיללוכ םהנימל םיקוריפה יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
.ךרוצה תדימב      
      
תריפח םוחתב אל( טלפסא שיבכ ןוקית     08.03.0024
,קסיד רוסמב שיבכה ךותיח ללוכ )הלעתה      
וילא םוקמל רתאהמ טלפסא תויראש קוליס      
הלבוה הקפסא ,תיתש קודיה .חקפמה הרוי      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 לש רוזיפו      
הקפסא C.M. 'ב סוסיר %89 לש תופיפצל דע      
8 דע לש ללוכ יבועב טלפסא לש החנהו הלבוה      
שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ תובכש 2 -כ מ"ס      
הרקמב םתפלחה תוברל הפש ינבא לש      

  4,900.00    98.00    50.00 .ךרוצה ר"מ   
      
,'א גוס עצממ טלפסא שיבכל םיילוש עוציב     08.03.0025
,תיתש קודיה ,טלפסאה רוסינו ךותיח ללוכ      
02 יבועל דע עצמ תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      

  1,050.00    35.00    30.00 .טלפמוק הדובעה עוציבל שרדנה לכו מ"ס ר"מ   
  5,950.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל

019/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/07/2016
דף מס':     019 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,950.00 מהעברה      

      
      
חטשמ ,'א גוס עצמ תבכש םע םיליבש ןוקית     08.03.0026
עצמ םע שדחמ םעוציבו םימייק רכרוכ ךרד וא      

  8,750.00    35.00   250.00 .רקובמו קדוהמ ר"מ   
 14,700.00 טלפסאו םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 כ"הס  

      
,ם י ל ו ש כ מ  ל ע  ת ו ר ב ג ת ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ו ב י ח ו  ם י ק ו ר י פ       
      

  2,530.00   253.00    10.00 .שדחמ םתליתשו םיצע תריקע 'חי  08.06.0018
  2,530.00 םינוש םירוביחו םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  2,750.00   275.00    10.00 .טלפמוק 'חי   
  2,750.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,180.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
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19/07/2016
דף מס':     020 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ן ג מ  י ל ו ו ר ש  90 ק ר פ       
      
י "ע  ש י ב כ ל  ת ח ת מ  ר ב ע מ  10.90 ק ר פ  ת ת       
י ק פ ו א  ח ו ד י ק       
      
תומילשמ תודובע 90 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
ללוכ יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ     09.01.0005
עובצ 8/3" .ד.ע הדלפ יושע ןגמ רוניצ תקפסא      
ילעבו .צ.ע.מ םע םואת ללוכ ,יסקופא      
הביצח וא/ו הריפח ,שיבכה ידיצמ תויתשתה      
ךרוצל שיבכה ידיצ ינשמ קמוע לכב רובה לש      
,םורב ,םוקמב יקפוא חודיק ,הלחשהו חודיק      
וא/ו הליגר עקרקב ,שרדנה יפל קמועב עופישב      
ךותיר ,"םירודלוב" לע תורבגתה ללוכ תיעלס      
בצמה תרזחהו ,ןגמה רוניצה יקלח לש םלשומ      
לכ ללוכ ,)חודיקה ךרוא יפל הדידמה( ותומדקל      
רוניצה ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה      

180,300.00 1,803.00   100.00 .42" רטוקב רטמ   
180,300.00 יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ת ח ת מ  ח נ ו מ  ו א  ה ר י פ ח ב  ן ק ת ו מ  ן ג מ       
ם י ל ו ש כ מ ל       
      
הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0010
.ד.ע הדלפ יושע םילושכמל תחתמ חנומ וא      
תלבוהו תקפסא ללוכ יסקופא עובצ 8/3"      
יוליגל הריפח ,םלשומ ןפואב וכותיר ,לוורשה      
,הריפחה יולימ ,רמוח יוניפ ,תיתשתו םילושכמ      
שורדה לכ ללוכ ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה      
רטוקב רוניצ ,תומלשב וז הדובע תמלשהל      

 65,600.00   656.00   100.00 "16. רטמ   
 65,600.00 םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.90 ק ר פ  ת ת       
ן ג מ  ר ו נ י צ  ו א  ל ו ו ר ש ב  ל ו ג ס ק פ /ן ל י ת א י ל ו פ       
      
לוגסקפ וא ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא     09.06.0015
חודיקב ןגמ רוניצב וא ןגמ לוורשב 01 גרד      
,םירוביח עוציב ,רוניצה תלחשה ללוכ יקפוא      
שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו תקפסא      
052 רטוקב רוניצה ,טלפמוק לכה טרפמב      

 64,500.00   430.00   150.00 .מ"מ רטמ   
 64,500.00 ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 כ"הס  

      
      
      

310,400.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס  
021/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     021 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 052 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
,מ"מ 052X011X052 רבעמ תופעתסה ללוכ      
,4" ןגוא ,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ      
,םירזיבאל ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ      
םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק      
"וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ      
אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ      
קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ      
הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש      
,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ      

 70,000.00 14,000.00     5.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ מ"מ 052 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
וד םידמצמ ,052X011X052 תופעתסה      
011 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ      
תרצות םיחפסה לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ      
,4" רטוקב זירט ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ      
4" רטוקב D-020 "רעס" בלושמ ריווא םותסש      
גוס עצמ ,תיתש קודיה ,.ע.ש וא .י.ר.א תרצות      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס 5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א      
טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב      

112,000.00 16,000.00     7.00 'פמוק .ריווא תדוקנ טרפב  
      
ןוטב את ,תוברל ,הקינס וקב ןוקיר תדוקנ     90.02.0025
הסכמ םע 'מ 0.3 דע קמועב  521 ימורט      
    06  םוסח מ"מ 011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  
4" אצומ לע  4" זירט ףוגמ ,רווע ןגואב      
רוניצ עטק ,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ ,ףקזהמ      
טלמ יופיצ םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ      
,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ      
רוניצ אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא      
חטשמ , 02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה      
,תיתש קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ,ןוגיע יעטק ,קדומ 'גוס עמ      

 24,000.00 24,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה ,02 -ב  
      
,הקינס וקב יעקרק תת אתב ןוקיר תדוקנ     90.02.0026
0.3 דע קמועב  521 ימורט ןוטב את ,תוברל      
011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  06 הסכמ םע 'מ      
לע  4" זירט ףוגמ ,רוויע ןגואב םוסח מ"מ      
עטק ,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ ,ףקזהמ 4" אצומ      
יופיצ םע 'מ 3 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ      
,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ      
עצמ ,תיתש קודיה ,םינגוא ,אתה ריקל םיקוזיח      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה ,קדוהמ 'א גוס  
224,000.00 20.09.30 קרפ תתב הרבעהל

022/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     022 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
224,000.00 מהעברה      

      
      
רוניצמ ףקז תוברל ,הקינס וקב רזוח לא טרפמ     90.02.0030
'פוגמ 2 ,מ"מ 052 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ      
םגד חתפ םע 01" רזוח לא , 01" זיריט      
    04-RN, וד םידמצמ ,ןגוא ימאתמ ,םינגוא  
,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטב חטשמ ,תויוז ,םינוויכ      
,הרדגה לע טלש ,תיתש קודיה ,לוענמ ,שפשפ      
לכה 'וכו ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ      
םיטרפמ ינש ןיב רוביח ללוכ( ,תינכתב טרופמכ      

 24,000.00 24,000.00     1.00 'פמוק .)דחי םירבחתמ הקינס יווק ינש רשאכ  
      
הקינס וק םע הנצינ לחנ רבעמ רובע תפסות     90.02.0900
יולימ ללוכ 'מ 5.3-כ קמועב מ"מ 052 רטוקב      
זוקינה תושר םע םואת ,MSLC-ב הריפחה      

140,000.00 1,000.00   140.00 .זוקינה תושר תויחנה יפל עוציבו רטמ   
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0910

 36,000.00 1,800.00    20.00 .הריפח ק"מ   
424,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

424,000.00 תונוש 09 כ"הס  
1,690,580.00 ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק כ"הס

023/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     023 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  70.40 ק ר פ  ת ת       
522 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
מ "מ       
      
ץחלל בויב יווק  40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.07.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 522 רטוקב 01" גרד )2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
,002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א002      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב טרופמכ      
דע קמועב ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

  5,340.00   267.00    20.00 'מ 52.1 רטמ   
      

285,000.00   285.00  1000.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.07.0002
      

 29,300.00   293.00   100.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.07.0003
      

  6,100.00   305.00    20.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.07.0004
      

 16,100.00   322.00    50.00 'מ 52.3 -ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.07.0005
      

  6,900.00   345.00    20.00 'מ 57.3 -ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.07.0006
      

  7,540.00   377.00    20.00 'מ 52.4 -ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.07.0007
356,280.00 מ"מ 522 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 70.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

356,280.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
024/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     024 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם ו ח ת ב  ה ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת פ ל ח ה ו  ת ו כ ר ד מ /ם י ש י ב כ       
      
תומילשמ תודובע 80 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     08.02.0003
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  2,200.00   110.00    20.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
  2,200.00 עקרק תפלחהו תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו  ם י ע צ מ       
      
הלילסו רפע תודובע ללוכ הז קרפ :הרעה      
לש הריפח תדובע תוללוכ ןניאש תויללכ      
הדובע לכ .םיאתו תרנצ תחנהל תולעת      
.הז קרפ יפיעס יפ לע םלושת המילשמ/תרחא      
קוליס םיללוכ םהנימל םיקוריפה יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
.ךרוצה תדימב      
      
תריפח םוחתב אל( טלפסא שיבכ ןוקית     08.03.0024
,קסיד רוסמב שיבכה ךותיח ללוכ )הלעתה      
וילא םוקמל רתאהמ טלפסא תויראש קוליס      
הלבוה הקפסא ,תיתש קודיה .חקפמה הרוי      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 לש רוזיפו      
הקפסא C.M. 'ב סוסיר %89 לש תופיפצל דע      
8 דע לש ללוכ יבועב טלפסא לש החנהו הלבוה      
שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ תובכש 2 -כ מ"ס      
הרקמב םתפלחה תוברל הפש ינבא לש      

  1,960.00    98.00    20.00 .ךרוצה ר"מ   
      
,'א גוס עצממ טלפסא שיבכל םיילוש עוציב     08.03.0025
,תיתש קודיה ,טלפסאה רוסינו ךותיח ללוכ      
02 יבועל דע עצמ תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      

    175.00    35.00     5.00 .טלפמוק הדובעה עוציבל שרדנה לכו מ"ס ר"מ   
  2,135.00 30.80.40 קרפ תתב הרבעהל
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     025 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,135.00 מהעברה      

      
      
חטשמ ,'א גוס עצמ תבכש םע םיליבש ןוקית     08.03.0026
עצמ םע שדחמ םעוציבו םימייק רכרוכ ךרד וא      

    350.00    35.00    10.00 .רקובמו קדוהמ ר"מ   
  2,485.00 טלפסאו םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 כ"הס  

      
,ם י ל ו ש כ מ  ל ע  ת ו ר ב ג ת ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ו ב י ח ו  ם י ק ו ר י פ       
      

  5,060.00   253.00    20.00 .שדחמ םתליתשו םיצע תריקע 'חי  08.06.0018
  5,060.00 םינוש םירוביחו םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  4,125.00   275.00    15.00 .טלפמוק 'חי   
  4,125.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,870.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     026 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ן ג מ  י ל ו ו ר ש  90 ק ר פ       
      
י "ע  ש י ב כ ל  ת ח ת מ  ר ב ע מ  10.90 ק ר פ  ת ת       
י ק פ ו א  ח ו ד י ק       
      
תומילשמ תודובע 90 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
ללוכ יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ     09.01.0005
עובצ 8/3" .ד.ע הדלפ יושע ןגמ רוניצ תקפסא      
ילעבו .צ.ע.מ םע םואת ללוכ ,יסקופא      
הביצח וא/ו הריפח ,שיבכה  ידיצמ  תויתשתה      
ךרוצל שיבכה ידיצ ינשמ קמוע לכב רובה לש      
,םורב ,םוקמב יקפוא חודיק ,הלחשהו חודיק      
וא/ו הליגר עקרקב ,שרדנה יפל קמועב עופישב      
ךותיר ,"םירודלוב" לע תורבגתה ללוכ תיעלס      
בצמה תרזחהו ,ןגמה רוניצה יקלח לש םלשומ      
לכ ללוכ ,)חודיקה ךרוא יפל הדידמה( ותומדקל      
רוניצה ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה      

150,375.00 1,203.00   125.00 .61" רטוקב רטמ   
150,375.00 יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ת ח ת מ  ח נ ו מ  ו א  ה ר י פ ח ב  ן ק ת ו מ  ן ג מ       
ם י ל ו ש כ מ ל       
      
הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0010
.ד.ע הדלפ יושע םילושכמל תחתמ חנומ וא      
תלבוהו תקפסא ללוכ יסקופא עובצ 8/3"      
יוליגל הריפח ,םלשומ ןפואב וכותיר ,לוורשה      
,הריפחה יולימ ,רמוח יוניפ ,תיתשתו םילושכמ      
שורדה לכ ללוכ ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה      
רטוקב רוניצ ,תומלשב וז הדובע תמלשהל      

 32,800.00   656.00    50.00 "16. רטמ   
 32,800.00 םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.90 ק ר פ  ת ת       
ן ג מ  ר ו נ י צ  ו א  ל ו ו ר ש ב  ל ו ג ס ק פ /ן ל י ת א י ל ו פ       
      
לוגסקפ וא ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא     09.06.0015
חודיקב ןגמ רוניצב וא ןגמ לוורשב 01 גרד      
,םירוביח עוציב ,רוניצה תלחשה ללוכ יקפוא      
שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו תקפסא      
522 רטוקב רוניצה ,טלפמוק לכה טרפמב      

 51,975.00   297.00   175.00 .מ"מ רטמ   
 51,975.00 ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 כ"הס  

      
      
      

235,150.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס  
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19/07/2016
דף מס':     027 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 522 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
,מ"מ 522X011X522 רבעמ תופעתסה      
,4" ןגוא ,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ      
,םירזיבאל ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ      
םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק      
"וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ      
אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ      
קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ      
הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש      
,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ      

 80,000.00 20,000.00     4.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ מ"מ 522 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
וד םידמצמ ,522X011X522 תופעתסה      
011 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ      
תרצות םיחפסה לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ      
,4" רטוקב זירט ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ      
4" רטוקב D-020 "רעס" בלושמ ריווא םותסש      
גוס עצמ ,תיתש קודיה ,.ע.ש וא .י.ר.א תרצות      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס 5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א      
טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב      

 90,000.00 18,000.00     5.00 'פמוק .ריווא תדוקנ טרפב  
      
ןוטב את ,תוברל ,הקינס וקב ןוקיר תדוקנ     90.02.0025
06 הסכמ םע 'מ 0.3 דע קמועב  521 ימורט      
     ןגואב םוסח מ"מ 011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  
,ףקזהמ 4" אצומ לע  4" זירט ףוגמ ,רווע      
 4" הדלפ רוניצ עטק ,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ      
ימינפ טלמ יופיצ םע 'מ 02 דע ךרואב      
,םינגוא ,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק"      
,ןוקירה רוניצ אצומב  4" רזוח-לא הפלק      
םע פר-פיר חטשמ , 02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ      
'גוס עמ ,תיתש קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ הטלפ,ןוגיע יעטק ,קדומ      

 23,000.00 23,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
,הקינס וקב יעקרק תת אתב ןוקיר תדוקנ     90.02.0026
0.3 דע קמועב  521 ימורט ןוטב את ,תוברל      
011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  06 הסכמ םע 'מ      
לע  4" זירט ףוגמ ,רוויע ןגואב םוסח מ"מ      
עטק ,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ ,ףקזהמ 4" אצומ      
יופיצ םע 'מ 3 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ      
,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ      
עצמ ,תיתש קודיה ,םינגוא ,אתה ריקל םיקוזיח      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה ,קדוהמ 'א גוס  
214,000.00 20.09.40 קרפ תתב הרבעהל

028/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

182

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     028 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
214,000.00 מהעברה      

      
      
רוניצמ ףקז תוברל ,הקינס וקב רזוח לא טרפמ     90.02.0030
'פוגמ 2 , מ"מ 522  רטוקב  בלוצמ ןליתאילופ      
,RN-04 םגד חתפ םע 8" רזוח לא , 8" זיריט      
,תויוז ,ינוויכ וד ידמצמ ,ןגוא ימאתמ ,םינגוא      
,שפשפ ,רדג , 02 - ב ןיוזמ ןוטב חטשמ      
עצמ ,הרדגה לע טלש ,תיתש קודיה ,לוענמ      
טרופמכ לכה 'וכו ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס      
רשאכ םיטרפמ ינש ןיב רוביח ללוכ( ,תינכתב      

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק . )דחי םירבחתמ הקינס יווק ינש  
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ  ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0940

 18,000.00 1,800.00    10.00 .הריפח ק"מ   
251,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

251,000.00 תונוש 09 כ"הס  
856,300.00 ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק כ"הס
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     029 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  40.40 ק ר פ  ת ת       
061 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
מ "מ       
      
ץחלל בויב יווק 40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.04.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 061 רטוקב 01" גרד )2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
,002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א002      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב טרופמכ      
דע קמועב ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

  3,120.00   156.00    20.00 'מ 52.1 רטמ   
      

 97,200.00   162.00   600.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.04.0002
      

 34,200.00   171.00   200.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.04.0003
      

  9,150.00   183.00    50.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.04.0004
      

 10,000.00   200.00    50.00 'מ 52.3 -ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.04.0005
      

 11,100.00   222.00    50.00 'מ 57.3 -ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.04.0006
164,770.00 מ"מ 061 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 40.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

164,770.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
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19/07/2016
דף מס':     030 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם ו ח ת ב  ה ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת פ ל ח ה ו  ת ו כ ר ד מ /ם י ש י ב כ       
      
תומילשמ תודובע 80 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     08.02.0003
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  2,200.00   110.00    20.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
  2,200.00 עקרק תפלחהו תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו  ם י ע צ מ       
      
הלילסו רפע תודובע ללוכ הז קרפ :הרעה      
לש הריפח תדובע תוללוכ ןניאש תויללכ      
הדובע לכ .םיאתו תרנצ תחנהל תולעת      
.הז קרפ יפיעס יפ לע םלושת המילשמ/תרחא      
קוליס םיללוכ םהנימל םיקוריפה יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
.ךרוצה תדימב      
      
תריפח םוחתב אל( טלפסא שיבכ ןוקית     08.03.0024
,קסיד רוסמב שיבכה ךותיח ללוכ )הלעתה      
וילא םוקמל רתאהמ טלפסא תויראש קוליס      
הלבוה הקפסא ,תיתש קודיה .חקפמה הרוי      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 לש רוזיפו      
הקפסא C.M. 'ב סוסיר %89 לש תופיפצל דע      
8 דע לש ללוכ יבועב טלפסא לש החנהו הלבוה      
שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ תובכש 2 -כ מ"ס      
הרקמב םתפלחה תוברל הפש ינבא לש      

  1,470.00    98.00    15.00 .ךרוצה ר"מ   
      
,'א גוס עצממ טלפסא שיבכל םיילוש עוציב     08.03.0025
,תיתש קודיה ,טלפסאה רוסינו ךותיח ללוכ      
02 יבועל דע עצמ תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      

    350.00    35.00    10.00 .טלפמוק הדובעה עוציבל שרדנה לכו מ"ס ר"מ   
  1,820.00 30.80.50 קרפ תתב הרבעהל

031/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     031 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,820.00 מהעברה      

      
      
חטשמ ,'א גוס עצמ תבכש םע םיליבש ןוקית     08.03.0026
עצמ םע שדחמ םעוציבו םימייק רכרוכ ךרד וא      

    700.00    35.00    20.00 .רקובמו קדוהמ ר"מ   
  2,520.00 טלפסאו םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 כ"הס  

      
,ם י ל ו ש כ מ  ל ע  ת ו ר ב ג ת ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ו ב י ח ו  ם י ק ו ר י פ       
      

  2,530.00   253.00    10.00 .שדחמ םתליתשו םיצע תריקע 'חי  08.06.0018
  2,530.00 םינוש םירוביחו םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  4,125.00   275.00    15.00 .טלפמוק 'חי   
  4,125.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,375.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
032/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     032 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ן ג מ  י ל ו ו ר ש  90 ק ר פ       
      
י "ע  ש י ב כ ל  ת ח ת מ  ר ב ע מ  10.90 ק ר פ  ת ת       
י ק פ ו א  ח ו ד י ק       
      
תומילשמ תודובע  90 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
ללוכ יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ     09.01.0004
עובצ 8/3" .ד.ע הדלפ יושע ןגמ רוניצ תקפסא      
ילעבו .צ.ע.מ םע םואת ללוכ ,יסקופא      
הביצח וא/ו הריפח ,שיבכה ידיצמ תויתשתה      
ךרוצל שיבכה ידיצ ינשמ קמוע לכב רובה לש      
,םורב ,םוקמב יקפוא חודיק ,הלחשהו חודיק      
וא/ו הליגר עקרקב ,שרדנה יפל קמועב עופישב      
ךותיר ,"םירודלוב" לע תורבגתה ללוכ תיעלס      
בצמה תרזחהו ,ןגמה רוניצה יקלח לש םלשומ      
לכ ללוכ ,)חודיקה ךרוא יפל הדידמה( ותומדקל      
רוניצה ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה      

 55,860.00   931.00    60.00 .21" רטוקב רטמ   
 55,860.00 יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ת ח ת מ  ח נ ו מ  ו א  ה ר י פ ח ב  ן ק ת ו מ  ן ג מ       
ם י ל ו ש כ מ ל       
      
הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0004
.ד.ע הדלפ יושע םילושכמל תחתמ חנומ וא      
תלבוהו תקפסא ללוכ יסקופא עובצ 8/3"      
יוליגל הריפח ,םלשומ ןפואב וכותיר ,לוורשה      
,הריפחה יולימ ,רמוח יוניפ ,תיתשתו םילושכמ      
שורדה לכ ללוכ ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה      
רטוקב רוניצ ,תומלשב וז הדובע תמלשהל      

 10,420.00   521.00    20.00 "12. רטמ   
 10,420.00 םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.90 ק ר פ  ת ת       
ן ג מ  ר ו נ י צ  ו א  ל ו ו ר ש ב  ל ו ג ס ק פ /ן ל י ת א י ל ו פ       
      
לוגסקפ וא ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא     09.06.0003
חודיקב ןגמ רוניצב וא ןגמ לוורשב 01 גרד      
,םירוביח עוציב ,רוניצה תלחשה ללוכ יקפוא      
שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו תקפסא      
061 רטוקב רוניצה ,טלפמוק לכה טרפמב      

 11,200.00   140.00    80.00 .מ"מ רטמ   
 11,200.00 ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 כ"הס  

      
      
      

 77,480.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס  
033/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     033 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 061 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
,מ"מ 061X011X061 רבעמ תופעתסה      
,4" ןגוא ,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ      
,םירזיבאל ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ      
םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק      
"וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ      
אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ      
קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ      
הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש      
,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ      

 60,000.00 20,000.00     3.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ מ"מ 522 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
וד םידמצמ ,061X011X061 תופעתסה      
011 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ      
תרצות םיחפסה לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ      
,4" רטוקב זירט ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ      
4" רטוקב D-020 "רעס" בלושמ ריווא םותסש      
גוס עצמ ,תיתש קודיה ,.ע.ש וא .י.ר.א תרצות      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס 5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א      
טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב      

 42,000.00 14,000.00     3.00 'פמוק .ריווא תדוקנ טרפב  
      
ןוטב את ,תוברל ,הקינס וקב ןוקיר תדוקנ     90.02.0025
06 הסכמ םע 'מ 0.3 דע קמועב  521 ימורט      
     ןגואב םוסח מ"מ 011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  
,ףקזהמ 4" אצומ לע  4" זירט ףוגמ ,רווע      
 4" הדלפ רוניצ עטק ,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ      
ימינפ טלמ יופיצ םע 'מ 02 דע ךרואב      
,םינגוא ,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק"      
,ןוקירה רוניצ אצומב  4" רזוח-לא הפלק      
םע פר-פיר חטשמ , 02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ      
'גוס עמ ,תיתש קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ הטלפ,ןוגיע יעטק ,קדומ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
,הקינס וקב יעקרק תת אתב ןוקיר תדוקנ     90.02.0026
0.3 דע קמועב  521 ימורט ןוטב את ,תוברל      
011 ףקז ,ןוט 04 סמועל  06 הסכמ םע 'מ      
לע  4" זירט ףוגמ ,רוויע ןגואב םוסח מ"מ      
עטק ,בלוצמ ןליתאילופ רוניצ ,ףקזהמ 4" אצומ      
יופיצ םע 'מ 3 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ      
,תינוציח "וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ      
עצמ ,תיתש קודיה ,םינגוא ,אתה ריקל םיקוזיח      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה ,קדוהמ 'א גוס  
132,000.00 20.09.50 קרפ תתב הרבעהל

034/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     034 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
132,000.00 מהעברה      

      
      
רוניצמ ףקז תוברל ,הקינס וקב רזוח לא טרפמ     90.02.0030
יפוגמ 2 ,מ"מ 061 רטוקב  בלוצמ ןליתאילופ      
,RN-04 םגד חתפ םע 6" רזוח לא ,6" זירט      
,תויוז ,םינוויכ וד םידמצמ ,ןגוא ימאתמ ,םינגוא      
,לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטב חטשמ      
'א גוס עצמ ,הרדגה לע טלש ,תיתש קודיה      
,תינכתב טרופמכ לכה 'וכו ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ      
יווק ינש רשאכ םיטרפמ ינש ןיב רוביח ללוכ(      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק . )דחי םירבחתמ הקינס  
      
521 רטוקב היצטיברגל הקינסמ רבעמ את     90.02.0050

  7,500.00 7,500.00     1.00 'מ 5.1-כ קמועב מ"ס 'חי   
      
002 רטוקב וק םע םייק בויב אתל תורבחתה     90.02.0060
םאתהב רבעמה םוטיא ללוכ קמוע לכב מ"מ      
בצמ תרזחהו שדח דוביע עוציב,םיטרפל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה  
      
011 רטוקב םייק הקינס ווקל תורבחתה     90.02.0650
לכב מ"מ 061 רטוקב שדח רוניצ םע מ"מ      
תרזחהו ,םייק ווק תפישח ,םיחפס ללוכ קמוע      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ  
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0940

 36,000.00 1,800.00    20.00 .הריפח ק"מ   
199,700.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

199,700.00 תונוש 09 כ"הס  
453,325.00 ןיהמכ ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק כ"הס
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     035 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הכלימ ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.40 ק ר פ  ת ת       
011 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
מ "מ       
      
ץחלל בויב יווק 40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.01.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 011 רטוקב 01" גרד )2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
,002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א002      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב טרופמכ      
דע קמועב ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

    890.00    89.00    10.00 'מ 52.1 רטמ   
      

 13,300.00    95.00   140.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0002
      

  1,070.00   107.00    10.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0003
      

  1,200.00   120.00    10.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0004
 16,460.00 מ"מ 011 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,460.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
036/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

190

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     036 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הכלימ ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם ו ח ת ב  ה ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת פ ל ח ה ו  ת ו כ ר ד מ /ם י ש י ב כ       
      
תומילשמ תודובע 80 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     08.02.0003
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  2,200.00   110.00    20.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
  2,200.00 עקרק תפלחהו תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו  ם י ע צ מ       
      
הלילסו רפע תודובע ללוכ הז קרפ :הרעה      
לש הריפח תדובע תוללוכ ןניאש תויללכ      
הדובע לכ .םיאתו תרנצ תחנהל תולעת      
.הז קרפ יפיעס יפ לע םלושת המילשמ/תרחא      
קוליס םיללוכ םהנימל םיקוריפה יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
.ךרוצה תדימב      
      
תריפח םוחתב אל( טלפסא שיבכ ןוקית     08.03.0024
,קסיד רוסמב שיבכה ךותיח ללוכ )הלעתה      
וילא םוקמל רתאהמ טלפסא תויראש קוליס      
הלבוה הקפסא ,תיתש קודיה .חקפמה הרוי      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 לש רוזיפו      
הקפסא C.M. 'ב סוסיר %89 לש תופיפצל דע      
8 דע לש ללוכ יבועב טלפסא לש החנהו הלבוה      
שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ תובכש 2 -כ מ"ס      
הרקמב םתפלחה תוברל הפש ינבא לש      

  2,940.00    98.00    30.00 .ךרוצה ר"מ   
      
,'א גוס עצממ טלפסא שיבכל םיילוש עוציב     08.03.0025
,תיתש קודיה ,טלפסאה רוסינו ךותיח ללוכ      
יבועל דע עצמ תבכש  קודיהו רוזיפ הקפסא      

    350.00    35.00    10.00 .טלפמוק הדובעה עוציבל שרדנה לכו מ"ס 02 ר"מ   
  3,290.00 30.80.60 קרפ תתב הרבעהל

037/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     037 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הכלימ ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,290.00 מהעברה      

      
      
חטשמ ,'א גוס עצמ תבכש םע םיליבש ןוקית     08.03.0026
עצמ םע שדחמ םעוציבו םימייק רכרוכ ךרד וא      

    350.00    35.00    10.00 .רקובמו קדוהמ ר"מ   
  3,640.00 טלפסאו םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 כ"הס  

      
,ם י ל ו ש כ מ  ל ע  ת ו ר ב ג ת ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ו ב י ח ו  ם י ק ו ר י פ       
      

    506.00   253.00     2.00 .שדחמ םתליתשו םיצע תריקע 'חי  08.06.0018
    506.00 םינוש םירוביחו םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  1,375.00   275.00     5.00 .טלפמוק 'חי   
  1,375.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,721.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
038/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     038 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הכלימ ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ן ג מ  י ל ו ו ר ש  90 ק ר פ       
      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ת ח ת מ  ח נ ו מ  ו א  ה ר י פ ח ב  ן ק ת ו מ  ן ג מ       
ם י ל ו ש כ מ ל       
      
הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0004
.ד.ע הדלפ יושע םילושכמל תחתמ חנומ וא      
תלבוהו תקפסא ללוכ יסקופא עובצ 8/3"      
יוליגל הריפח ,םלשומ ןפואב וכותיר ,לוורשה      
,הריפחה יולימ ,רמוח יוניפ ,תיתשתו םילושכמ      
שורדה לכ ללוכ ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה      
רטוקב רוניצ ,תומלשב וז הדובע תמלשהל      

 10,420.00   521.00    20.00 "12. רטמ   
 10,420.00 םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,420.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס  
039/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     039 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

הכלימ ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 011 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
,מ"מ 011X011X011 רבעמ תופעתסה      
,4" ןגוא ,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ      
,םירזיבאל ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ      
םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק      
"וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ      
אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ      
קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ      
הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש      
,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ מ"מ 011 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
וד םידמצמ ,011X011X011 תופעתסה      
011 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ      
תרצות םיחפסה לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ      
,4" רטוקב זירט ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ      
4" רטוקב D-020 "רעס" בלושמ ריווא םותסש      
גוס עצמ ,תיתש קודיה ,.ע.ש וא .י.ר.א תרצות      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס 5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א      
טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .ריווא תדוקנ טרפב  
      
011 רטוקב םייק הקינס ווקל תורבחתה     90.02.0030
לכב מ"מ 011 רטוקב שדח רוניצ םע מ"מ      
תרזחהו ,םייק ווק תפישח ,םיחפס ללוכ קמוע      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ  
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0940

  7,200.00 1,800.00     4.00 .הריפח ק"מ   
 30,100.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 30,100.00 תונוש 09 כ"הס  
 64,701.00 הכלימ ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק כ"הס

040/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     040 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  01.40 ק ר פ  ת ת       
513 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
מ "מ       
      
תומילשמ תודובע  40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.10.0002
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 513 רטוקב 01" גרד 2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופירל לוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש ,םילושכמ      
,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר ירוביח עוציב      
רמוחה תקחרה,301 ,'א 002 ץחל תקידב      
תפיטשו ,םיטרפמב טרופמכ לכה 'וכו ףדועה      
,םיטרפמב 002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה      
םילילגב וא ןנכתמה תשירד יפל ויהי תורוניצה      

236,000.00   472.00   500.00 ' מ 57.1 דע קמועב לבא ,םינקב וא רטמ   
      

  4,870.00   487.00    10.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.10.0003
      

  5,000.00   500.00    10.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.10.0004
      

  5,120.00   512.00    10.00 'מ 52.3 -ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.10.0005
      

 15,660.00   522.00    30.00 'מ 57.3 -ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.10.0006
      

 26,500.00   530.00    50.00 'מ 52.4 -ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.10.0007
      

  2,690.00   538.00     5.00 'מ 57.4 -ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.10.0008
      

 10,860.00   543.00    20.00 'מ 52.5 -ל 'מ 67.4 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.10.0009
306,700.00 מ"מ 513 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 01.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

306,700.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     041 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם ו ח ת ב  ה ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת פ ל ח ה ו  ת ו כ ר ד מ /ם י ש י ב כ       
      
תומילשמ תודובע 80 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
םינוש םיגוסמ תורוניצ תנקתה ריחמל תפסות     08.02.0003
הנקתה רובע םינוש םיקמועל תרוקיב יאתו      
ךותיח :תוברל טלפסאמ םימייק םישיבכ ךותב      
יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה יוניפ ,טלפסאה      
לכ לש שדחמ עוציב ,םישרדנה תוריהזה      
הקפסא ,תיתש קודיה :ללוכ טלפסאה תודובע      
סוסיר ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו      
יבועב טלפסא תבכש ,CM-07 רמיירפב      
,מ"ס 8 לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ      
תרזחהל םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכו      
ךתח-002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)שיבכב הלעת      

  1,100.00   110.00    10.00 .'מ 2 דע שיבכ תחיתפל ןוילע רטמ   
  1,100.00 עקרק תפלחהו תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו  ם י ע צ מ       
      
הלילסו רפע תודובע ללוכ הז קרפ :הרעה      
לש הריפח תדובע תוללוכ ןניאש תויללכ      
הדובע לכ .םיאתו תרנצ תחנהל תולעת      
.הז קרפ יפיעס יפ לע םלושת המילשמ/תרחא      
קוליס םיללוכ םהנימל םיקוריפה יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
.ךרוצה תדימב      
      
תריפח םוחתב אל( טלפסא שיבכ ןוקית     08.03.0024
,קסיד רוסמב שיבכה ךותיח ללוכ )הלעתה      
וילא םוקמל רתאהמ טלפסא תויראש קוליס      
הלבוה הקפסא ,תיתש קודיה .חקפמה הרוי      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 לש רוזיפו      
הקפסא C.M. 'ב סוסיר %89 לש תופיפצל דע      
8 דע לש ללוכ יבועב טלפסא לש החנהו הלבוה      
שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ תובכש 2 -כ מ"ס      
הרקמב םתפלחה תוברל הפש ינבא לש      

  1,960.00    98.00    20.00 .ךרוצה ר"מ   
      
,'א גוס עצממ טלפסא שיבכל םיילוש עוציב     08.03.0025
,תיתש קודיה ,טלפסאה רוסינו ךותיח ללוכ      
02 יבועל דע עצמ תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      

    175.00    35.00     5.00 .טלפמוק הדובעה עוציבל שרדנה לכו מ"ס ר"מ   
  2,135.00 30.80.70 קרפ תתב הרבעהל

042/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
196

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     042 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,135.00 מהעברה      

      
      
חטשמ ,'א גוס עצמ תבכש םע םיליבש ןוקית     08.03.0026
עצמ םע שדחמ םעוציבו םימייק רכרוכ ךרד וא      

    350.00    35.00    10.00 .רקובמו קדוהמ ר"מ   
  2,485.00 טלפסאו םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 כ"הס  

      
,ם י ל ו ש כ מ  ל ע  ת ו ר ב ג ת ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ו ב י ח ו  ם י ק ו ר י פ       
      

    506.00   253.00     2.00 .שדחמ םתליתשו םיצע תריקע 'חי  08.06.0018
    506.00 םינוש םירוביחו םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  1,375.00   275.00     5.00 .טלפמוק 'חי   
  1,375.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,466.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
043/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     043 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ן ג מ  י ל ו ו ר ש  90 ק ר פ       
      
י "ע  ש י ב כ ל  ת ח ת מ  ר ב ע מ  10.90 ק ר פ  ת ת       
י ק פ ו א  ח ו ד י ק       
      
תומילשמ תודובע 90 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
3102 "לכשמ" ןוריחמ לש      
      
ללוכ יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ     09.01.0006
עובצ 8/3" .ד.ע הדלפ יושע ןגמ רוניצ תקפסא      
ילעבו .צ.ע.מ םע םואת ללוכ ,יסקופא      
הביצח וא/ו הריפח ,שיבכה ידיצמ תויתשתה      
ךרוצל שיבכה ידיצ ינשמ קמוע לכב רובה לש      
,םורב ,םוקמב יקפוא חודיק ,הלחשהו חודיק      
וא/ו הליגר עקרקב ,שרדנה יפל קמועב עופישב      
ךותיר ,"םירודלוב" לע תורבגתה ללוכ תיעלס      
בצמה תרזחהו ,ןגמה רוניצה יקלח לש םלשומ      
לכ ללוכ ,)חודיקה ךרוא יפל הדידמה( ותומדקל      
רוניצה ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה      

186,010.00 1,691.00   110.00 .02" רטוקב רטמ   
186,010.00 יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ת ח ת מ  ח נ ו מ  ו א  ה ר י פ ח ב  ן ק ת ו מ  ן ג מ       
ם י ל ו ש כ מ ל       
      
הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     09.03.0008
.ד.ע הדלפ יושע םילושכמל תחתמ חנומ וא      
תלבוהו תקפסא ללוכ יסקופא עובצ 8/3"      
יוליגל הריפח ,םלשומ ןפואב וכותיר ,לוורשה      
יולימ ,רמוח  יוניפ ,תיתשתו םילושכמ      
ללוכ ,ותומדקל חטשה  בצמ תרזחה ,הריפחה      
רוניצ ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה לכ      

 37,560.00   939.00    40.00 .02" רטוקב רטמ   
 37,560.00 םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 כ"הס  

      
ר ו נ י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.90 ק ר פ  ת ת       
ן ג מ  ר ו נ י צ  ו א  ל ו ו ר ש ב  ל ו ג ס ק פ /ן ל י ת א י ל ו פ       
      
לוגסקפ וא ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא     09.06.0008
חודיקב ןגמ רוניצב וא ןגמ לוורשב 01 גרד      
,םירוביח עוציב ,רוניצה תלחשה ללוכ יקפוא      
שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו תקפסא      
513 רטוקב רוניצה ,טלפמוק לכה טרפמב      

 72,000.00   480.00   150.00 .מ"מ רטמ   
 72,000.00 ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 כ"הס  

      
      
      

295,570.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס  
044/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     044 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 513 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
011x513 רטוקב םילודג םירטקל ףעסמ בכור      
,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ ,מ"מ      
ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ ,4" ןגוא      
דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק ,םירזיבאל      
תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ םע 'מ 02      
 4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח "וירט"      
-ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ אצומב      
,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ ,02      
,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה      
לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ הטלפ      

 29,000.00 29,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה ,'וכו  
      
ללוכ מ"מ 513 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
011x513 רטוקב םילודג םירטקל ףעסמ בכור      
,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ וד םידמצמ ,מ"מ      
לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ 011 ןגוא םאתמ      
ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ תרצות םיחפסה      
"רעס" בלושמ ריווא םותסש ,4" רטוקב זירט      
    020-D ע.ש וא .י.ר.א תרצות 4" רטוקב.,  
5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה      
,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס      

 26,000.00 26,000.00     1.00 'פמוק .ריווא תדוקנ טרפב טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ  
      
ללוכ ש"תמל הסינכב הקינס וק הצק טרפמ     90.02.0030
513 ןגוא םאתמ ,מ"מ 513 רטוקב רוניצ עטק      
רוויע ןגואו ןגוא ,בלוצמ ןליתאילופ יושע ,מ"מ      
,'וכו 6" רטוקב הדלפ יושע ןומיס דומע ,21"      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ םינוש םילודגב ןיוזמ  ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0910

  7,200.00 1,800.00     4.00 .הריפח ק"מ   
 64,700.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,700.00 תונוש 09 כ"הס  
672,436.00 תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק כ"הס

045/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     045 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל תועיצק אלכ/םינורהס ש"תמ הקינס וק 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  80.40 ק ר פ  ת ת       
052 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ץחלל בויב יווק  40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.08.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 052 רטוקב 01" גרד )2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
,002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א002      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב טרופמכ      
דע קמועב ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

 71,820.00   342.00   210.00 'מ 52.1 רטמ   
      

 20,820.00   347.00    60.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0002
      

 21,240.00   354.00    60.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0003
      

 18,150.00   363.00    50.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.08.0004
132,030.00 052 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

132,030.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
046/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

200

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     046 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל תועיצק אלכ/םינורהס ש"תמ הקינס וק 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  1,100.00   275.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
  1,100.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,100.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
047/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     047 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל תועיצק אלכ/םינורהס ש"תמ הקינס וק 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 052 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
,מ"מ 052X011X052 רבעמ תופעתסה      
,4" ןגוא ,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ      
,םירזיבאל ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ      
םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק      
"וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ      
אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ      
קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ      
הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש      
,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ      

          14,000.00 'פמוק         .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ מ"מ 052 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
וד םידמצמ ,052X011X052 תופעתסה      
011 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ      
תרצות םיחפסה לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ      
,4" רטוקב זירט ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ      
4" רטוקב D-020 "רעס" בלושמ ריווא םותסש      
גוס עצמ ,תיתש קודיה ,.ע.ש וא .י.ר.א תרצות      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס 5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א      
טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב      

          16,000.00 'פמוק         .ריווא תדוקנ טרפב  
      
052 רטוקב םייק הקינס ווקל תורבחתה     90.02.0640
לכב מ"מ 052 רטוקב שדח רוניצ םע מ"מ      
תרזחהו ,םייק ווק תפישח ,םיחפס ללוכ קמוע      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ  
      
ללוכ ש"תמל הסינכב הקינס וק הצק טרפמ     90.02.0930
052 ןגוא םאתמ ,מ"מ 052 רטוקב רוניצ עטק      
רוויע ןגואו ןגוא ,בלוצמ ןליתאילופ יושע ,מ"מ      
,'וכו 6" רטוקב הדלפ יושע ןומיס דומע ,01"      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0940

  3,600.00 1,800.00     2.00 .הריפח ק"מ   
  7,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

  7,000.00 תונוש 09 כ"הס  
140,130.00 ש"טמל תועיצק אלכ/םינורהס ש"תמ הקינס וק כ"הס

048/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     048 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל הייהש ןקתמ ש"תמ הקינס וק 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  11.40 ק ר פ  ת ת       
553 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ץחלל בויב יווק 40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.11.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 553 רטוקב 01" גרד 2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א 002      
'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו ,טרופמכ      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב 002      
דע קמועב לבא ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

138,750.00   555.00   250.00 ' מ 57.1 רטמ   
      

  6,200.00   620.00    10.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.11.0003
144,950.00 553 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 11.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

144,950.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
049/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

203

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     049 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל הייהש ןקתמ ש"תמ הקינס וק 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

    550.00   275.00     2.00 .טלפמוק 'חי   
    550.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    550.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
050/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     050 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל הייהש ןקתמ ש"תמ הקינס וק 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 553 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
011x553 רטוקב םילודג םירטקל ףעסמ בכור      
,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ ,מ"מ      
ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ ,4" ןגוא      
דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק ,םירזיבאל      
תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ םע 'מ 02      
 4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח "וירט"      
-ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ אצומב      
,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ ,02      
,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה      
לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ הטלפ      

 28,000.00 28,000.00     1.00 .תינכתב טרופמכ לכה ,'וכו רטמ   
      
ללוכ מ"מ 553 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
011x553 רטוקב םילודג םירטקל ףעסמ בכור      
,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ וד םידמצמ ,מ"מ      
לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ 011 ןגוא םאתמ      
ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ תרצות םיחפסה      
"רעס" בלושמ ריווא םותסש ,4" רטוקב זירט      
    020-D ע.ש וא .י.ר.א תרצות 4" רטוקב.,  
5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה      
,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס      

 30,000.00 30,000.00     1.00 .ריווא תדוקנ טרפב טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ רטמ   
      
553 רטוקב םייק הקינס ווקל תורבחתה     90.02.0640
לכב מ"מ 553 רטוקב שדח רוניצ םע מ"מ      
תרזחהו ,םייק ווק תפישח ,םיחפס ללוכ קמוע      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ  
      
ללוכ ש"תמל הסינכב הקינס וק הצק טרפמ     90.02.0930
553 ןגוא םאתמ ,מ"מ 553 רטוקב רוניצ עטק      
רוויע ןגואו ןגוא ,בלוצמ ןליתאילופ יושע ,מ"מ      
,'וכו 6" רטוקב הדלפ יושע ןומיס דומע ,41"      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ לכה  
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0940

  3,600.00 1,800.00     2.00 .הריפח ק"מ   
 66,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

 66,000.00 תונוש 09 כ"הס  
211,500.00 ש"טמל הייהש ןקתמ ש"תמ הקינס וק כ"הס

051/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     051 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל הכלימ ראב תפרמ הקינס וק 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ח ל ל  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.40 ק ר פ  ת ת       
011 ר ט ו ק ב  ב ל ו צ מ  ן ל י ת א י ל ו פ /ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
ץחלל בויב יווק 40 הנבמ יפל הזה קרפ תת      
ןוריחמ לש בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
3102 "לכשמ"      
      
ץחלל בויב יווק תחנהו הקפסא     04.01.0001
.י.ת יפל רצוימ( בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ      
,מ"מ 011 רטוקב 01" גרד )2151 .י.ת-ו 994      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח      
,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
ירוביח עוציב ,הלעתב תורוניצה רוזיפ ,םיליבש      
ץחל תקידב ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
,002 'טס םיטרפל םאתהב םיווקה תפיטשו      
לכה 'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,301 ,'א002      
תשירד יפל ויהי תורוניצה ,םיטרפמב טרופמכ      
דע קמועב ,םינקב וא םילילגב וא ןנכתמה      

 10,680.00    89.00   120.00 'מ 52.1 רטמ   
      

 32,300.00    95.00   340.00 'מ 57.1 -ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0002
      

  5,350.00   107.00    50.00 'מ 52.2 -ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0003
      

  6,000.00   120.00    50.00 'מ 57.2 -ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא ,ל"נכ רטמ  04.01.0004
 54,330.00 011 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו הקפסא 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 54,330.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס  
052/...   16-2287B :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     052 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל הכלימ ראב תפרמ הקינס וק 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע -ה ד ל פ  ת ר נ צ  01.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ל ש מ       
      
028 'סמ יטרדנטס טרפ יפל הנגה/ןומיס דומע     08.10.0048

  1,100.00   275.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
  1,100.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,100.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס  
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     053 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

ש"טמל הכלימ ראב תפרמ הקינס וק 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 011 רוניצ לע תרוקיב/תקרה תדוקנ     90.02.0005
,מ"מ 011X011X011 רבעמ תופעתסה      
,4" ןגוא ,מ"מ 011 רטוקב םיינוויכ וד םידמצמ      
,םירזיבאל ךמות ,הקרהל רצק זירט 4" ףוגמ      
םע 'מ 02 דע ךרואב  4" הדלפ רוניצ עטק      
"וירט" תפיטעו "טוק-לק" ימינפ טלמ יופיצ      
אצומב  4" רזוח-לא הפלק ,םינגוא ,תינוציח      
,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ םייפנכ ,ןוקירה רוניצ      
קודיה ,תיפקיה ןוטב תרוק םע פר-פיר חטשמ      
הטלפ ,ןוגיע יעטק ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש      
,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב ןיוזמ ןוטבמ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .תינכתב טרופמכ לכה רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רוניצ לע ריווא רורחש תדוקנ     90.02.0020
וד םידמצמ ,011X011X011 תופעתסה      
011 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב םינוויכ      
תרצות םיחפסה לככ( ,רוויע ןגואו ןגוא ,מ"מ      
,4" רטוקב זירט ףוגמ .ילמשח ךותירל )ןואסלפ      
4" רטוקב D-020 "רעס" בלושמ ריווא םותסש      
גוס עצמ ,תיתש קודיה ,.ע.ש וא .י.ר.א תרצות      
ןיוזמ ןוטבמ הטלפ ,מ"ס 5 הזר ןוטב ,קדוהמ 'א      
טרופמכ לכה ,'וכו לוענמ ,שפשפ ,רדג ,02 -ב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .ריווא תדוקנ טרפב  
      
011 רטוקב םייק הקינס ווקל תורבחתה     90.02.0630
לכב מ"מ 011 רטוקב שדח רוניצ םע מ"מ      
תרזחהו ,םייק ווק תפישח ,םיחפס ללוכ קמוע      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ  
      
ללוכ ש"תמל הסינכב הקינס וק הצק טרפמ     90.02.0930
052 ןגוא םאתמ ,מ"מ 011 רטוקב רוניצ עטק      
רוויע ןגואו ןגוא ,בלוצמ ןליתאילופ יושע ,מ"מ      
לכה ,'וכו 6" רטוקב הדלפ יושע ןומיס דומע ,4"      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ  
      
ללוכ םינוש םילדגב ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע ישוג     90.02.0940

  3,600.00 1,800.00     2.00 .הריפח ק"מ   
 28,300.00 בויבל הקינס וק 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

 28,300.00 תונוש 09 כ"הס  
 83,730.00 ש"טמל הכלימ ראב תפרמ הקינס וק כ"הס
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     054 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 הנבמ     
    
.יס.יו.יפמ בויב יווק 20 קרפ      
    

                              21,625.00 .יס.יו.יפ-מ תורוניצ תחנהו הקפסא 20.20 קרפ תת    
מ"מ 061 רטוקב            
    

                             321,945.00 .יס.יו.יפ-מ  תורוניצ תחנהו הקפסא 50.20 קרפ תת    
מ"מ 002 רטוקב            
    

                343,570.00 .יס.יו.יפמ בויב יווק 20 כ"הס                
    
ןוטבמ הרקב יאת 70 קרפ      
    

                              42,200.00 הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 30.70 קרפ תת    
001 רטוקב            
    

                             103,500.00 הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 40.70 קרפ תת    
521 רטוקב            
    

                             126,500.00 הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 50.70 קרפ תת    
051 רטוקב            
    

                              32,780.00 הרקב תחוש תנקתהו הקפסא 60.70 קרפ תת    
081 רטוקב            
    

                304,980.00 ןוטבמ הרקב יאת 70 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                             124,400.00 תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 קרפ תת    
עקרק תפלחהו            
    

                              20,950.00 םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 קרפ תת    
טלפסאו            
    

                               5,300.00 הדלפ / C.V.P תורוניצמ םילפמ 80.80 קרפ תת    
    

                              13,500.00 ואדיו םוליצ 31.80 קרפ תת    
    

                164,150.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 קרפ      
    

                              72,180.00 חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 קרפ תת    
יקפוא            
    

                              37,140.00 ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 קרפ תת    
םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב            
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     055 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              12,000.00 רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 קרפ תת    
ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ            
    

                121,320.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                              25,000.00 בויב ינקתמ 10.09 קרפ תת    
    

                 25,000.00 תונוש 09 כ"הס                
   959,020.00 הנצינ ףוסמ-לזוג ינויצטיברג ףסאמ 10 כ"הס                            

    
רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 הנבמ     
הנצינ רעונה       
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                             340,070.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 10.40 קרפ תת    
מ"מ 011 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                340,070.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               2,200.00 תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 קרפ תת    
עקרק תפלחהו            
    

                              10,150.00 םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 קרפ תת    
טלפסאו            
    

                               2,530.00 םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 קרפ תת    
םינוש םירוביחו            
    

                               2,750.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                 17,630.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 קרפ      
    

                             139,650.00 חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 קרפ תת    
יקפוא            
    

                              52,100.00 ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 קרפ תת    
םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב            
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     056 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              17,500.00 רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 קרפ תת    
ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ            
    

                209,250.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                             208,700.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                208,700.00 תונוש 09 כ"הס                
   775,650.00 רפכ ש"תל הנצינ ףוסמ ש"תמ הקינס וק 20 כ"הס                            

הנצינ רעונה       
    
ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 הנבמ     
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                             934,000.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 80.40 קרפ תת    
מ"מ 052 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                934,000.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               2,200.00 תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 קרפ תת    
עקרק תפלחהו            
    

                              14,700.00 םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 קרפ תת    
טלפסאו            
    

                               2,530.00 םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 קרפ תת    
םינוש םירוביחו            
    

                               2,750.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                 22,180.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 קרפ      
    

                             180,300.00 חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 קרפ תת    
יקפוא            
    

                              65,600.00 ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 קרפ תת    
םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב            
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     057 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              64,500.00 רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 קרפ תת    
ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ            
    

                310,400.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                             424,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                424,000.00 תונוש 09 כ"הס                
 1,690,580.00 ןיהמכ תמוצל רעונה רפכ ש"תמ הקינס וק 30 כ"הס                            

    
ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 הנבמ     
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                             356,280.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 70.40 קרפ תת    
מ"מ 522 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                356,280.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               2,200.00 תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 קרפ תת    
עקרק תפלחהו            
    

                               2,485.00 םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 קרפ תת    
טלפסאו            
    

                               5,060.00 םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 קרפ תת    
םינוש םירוביחו            
    

                               4,125.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                 13,870.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 קרפ      
    

                             150,375.00 חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 קרפ תת    
יקפוא            
    

                              32,800.00 ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 קרפ תת    
םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב            
    

                              51,975.00 רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 קרפ תת    
ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ            
    

                235,150.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס                
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     058 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 09 קרפ      
    

                             251,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                251,000.00 תונוש 09 כ"הס                
   856,300.00 ןיהמכ תמוצל ןיהמכ ש"תמ הקינס וק 40 כ"הס                            

    
ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 הנבמ     
ןיהמכ       
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                             164,770.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 40.40 קרפ תת    
מ"מ 061 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                164,770.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               2,200.00 תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 קרפ תת    
עקרק תפלחהו            
    

                               2,520.00 םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 קרפ תת    
טלפסאו            
    

                               2,530.00 םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 קרפ תת    
םינוש םירוביחו            
    

                               4,125.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                 11,375.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 קרפ      
    

                              55,860.00 חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 קרפ תת    
יקפוא            
    

                              10,420.00 ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 קרפ תת    
םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב            
    

                              11,200.00 רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 קרפ תת    
ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ            
    

                 77,480.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס                
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     059 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 09 קרפ      
    

                             199,700.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                199,700.00 תונוש 09 כ"הס                
   453,325.00 ש"תל ענרב שדק/הכלימ ראב הקינס וק 50 כ"הס                            

ןיהמכ       
    
ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק 60 הנבמ     
הכלימ       
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                              16,460.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 10.40 קרפ תת    
מ"מ 011 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                 16,460.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               2,200.00 תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 קרפ תת    
עקרק תפלחהו            
    

                               3,640.00 םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 קרפ תת    
טלפסאו            
    

                                 506.00 םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 קרפ תת    
םינוש םירוביחו            
    

                               1,375.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                  7,721.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 קרפ      
    

                              10,420.00 ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 קרפ תת    
םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב            
    

                 10,420.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                              30,100.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                 30,100.00 תונוש 09 כ"הס                
    64,701.00 ראב הקינס וקל ענרב שדק ש"תמ הקינס וק 60 כ"הס                            

הכלימ       
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     060 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק 70 הנבמ     
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                             306,700.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 01.40 קרפ תת    
מ"מ 513 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                306,700.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               1,100.00 תוכרדמ/םישיבכ םוחתב הדובע 20.80 קרפ תת    
עקרק תפלחהו            
    

                               2,485.00 םיעצמ ,תויללכ רפע תודובע 30.80 קרפ תת    
טלפסאו            
    

                                 506.00 םיקוריפ ,םילושכמ לע תורבגתה 60.80 קרפ תת    
םינוש םירוביחו            
    

                               1,375.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                  5,466.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 קרפ      
    

                             186,010.00 חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ 10.90 קרפ תת    
יקפוא            
    

                              37,560.00 ןקתומ ןגמ רוניצ תנקתהו הקפסא 30.90 קרפ תת    
םילושכמל תחתמ חנומ וא הריפחב            
    

                              72,000.00 רוניצ תנקתהו הקפסא 60.90 קרפ תת    
ןגמ רוניצ וא לוורשב לוגסקפ/ןליתאילופ            
    

                295,570.00 םיחודיקו ןגמ ילוורש 90 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                              64,700.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                 64,700.00 תונוש 09 כ"הס                
   672,436.00 תועיצק ש"טמ-ןיהמכ תמוצ הקינס וק 70 כ"הס                            
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

19/07/2016
דף מס':     061 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תועיצק אלכ/םינורהס ש"תמ הקינס וק 80 הנבמ     
ש"טמל       
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                             132,030.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 80.40 קרפ תת    
052 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                132,030.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               1,100.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                  1,100.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                               7,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                  7,000.00 תונוש 09 כ"הס                
   140,130.00 תועיצק אלכ/םינורהס ש"תמ הקינס וק 80 כ"הס                            

ש"טמל       
    
ש"טמל הייהש ןקתמ ש"תמ הקינס וק 90 הנבמ     
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                             144,950.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 11.40 קרפ תת    
553 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                144,950.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                                 550.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                    550.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                              66,000.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                 66,000.00 תונוש 09 כ"הס                
   211,500.00 ש"טמל הייהש ןקתמ ש"תמ הקינס וק 90 כ"הס                            
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19/07/2016
דף מס':     062 ש"טמו הביאשה תונחת ןיב הקינס יווקו לזוג ףסאמ-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ש"טמל הכלימ ראב תפרמ הקינס וק 01 הנבמ     
    
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 קרפ      
    

                              54,330.00 תורוניצ תחנהו הקפסא 10.40 קרפ תת    
011 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ            
    

                 54,330.00 בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופמ ץחלל בויב יווק 40 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 80 קרפ      
    

                               1,100.00 תומילשמ תודובע-הדלפ תרנצ 01.80 קרפ תת    
    

                  1,100.00 תומילשמ תודובע 80 כ"הס                
    
תונוש 09 קרפ      
    

                              28,300.00 בויבל הקינס וק 20.09 קרפ תת    
    

                 28,300.00 תונוש 09 כ"הס                
    83,730.00 ש"טמל הכלימ ראב תפרמ הקינס וק 01 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 5,907,372.00  יללכ כ"הס  

  1,004,253.24 מ"עמ %71  
  6,911,625.24 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

][ דף זה הושאר ריק בכווה   
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 חתימת המציע: ________________________

 רשימת תכיות
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 חתימת המציע: ________________________

  

  

וכן כל התכיות אשר תתווספה לצורך השלמה ו/או הסברה ו/או לצורך שיויים אשר ידרשו במהלך הביצוע 

  ו/או שיויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו. 
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

  ביטוחיםאישור לקיום 

  ( עבודות קבליות )        

  לכבוד:

המהל לפיתוח –מי רמת גב בע"מ ו/או מועצה אזורית רמת גב ו/או משרד הביטחון ו/או רשות המים 

  תשתיות ביוב ו/או שירות בתי הסוהר ו/או רשות שדות תעופה, כולם ביחד וכ"א לחוד

  88515ד.. חלוצה  

  (להלן: "המזמיה") 

או הח"מ, ___________________  חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקו עבור 

) פוליסות ביטוח עבודות קבליות, "הקבלן"(להלן:   ח.פ. _____________  ______________________ 

צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר אשר כוללות את הסעיפים והתאים המפורטים 

  "). העבודותלהלן במלואם והמתייחסת לעבודות שוא ההסכם ההתקשרות (להלן: "

ביצוע קווי סיקה לביוב בין ארבע תחות קציעות,  –ביצוע קווי סיקה בפתחת יצה     מהות העבודות :

  .למט"ש, כפר הוער יצה, קדש ברע וכמהין) מסוף יצהשאיבה ( שייבו במסגרת מכרז אחר ) (

  וי לא יפחת מתאי "ביט" הרלווטיים למועד תחילת העבודות.הכיס

פוליסה זו איה חלק מפוליסה הצהרתית. היה והפוליסה היה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי גבולות 

האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים המבוטחים ע"פ 

  פוליסה זו.

כוללות כיסוי אחריותם של הרשות כמפורט ברישא למסמך זה, הקבלן, קבלי המשה של הקבלן הפוליסות 

בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפי אובדן, זק ואחריות הקשורים ו/או הובעים מביצוע 

  העבודות.

  הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

  ____________________מס' פוליסה: _  : ביטוח עבודות קבליות - פרק א'   .1

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

אובדן או זק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על   

  עבודות אשר תבוצעה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו.
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 חתימת המציע: ________________________

  ש"ח.  :____________היושווי העבודות הקבליות   

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות :  

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס  10%יכלל כיסוי להוצאות פיוי הריסות עד לסך של  .1.1

  . )3.6.1זק ראשון. ( הרחב 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס זק  20%יכלל זק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

  . )3.2ראשון. ( הרחב 

 20%יכלל כיסוי אבדן או זק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין בסך של  .1.3

  . ) 3.3מסכום הבטוח, לכל אירוע, על בסיס זק ראשון. ( הרחב 

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהדסים ומומחים  .1.4

אחרים, לרבות מהלי תביעות אך למעט שמאות גדית, לשם כיון האבדן או הזק עד לסך 

  . ) 3.6.2מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס זק ראשון. ( הרחב  10%של 

 munich Re END או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים. (יכלל כיסוי הובע מתכון לקוי ו/ .1.5

    משווי הפרויקט )  ) (30%זק ישיר בשיעור של    DE  3או וסח לוידס    115 

  .יכלל כיסוי לזק הובע מזקי טבע .1.6

יום בגין שבר מכי  60יכלל כיסוי לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכיות לתקופה של  .1.7

  . בפוליסה )1.4.1.3סעיף וקילקולים חשמליים. ( 

  סכום הפיצוי במקרה של זק יעמוד על מלוא כעלות כיוו מחדש של הרכוש. .1.8

. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2( סעיף  חודש 24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9

9.7.2( . 

למעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד הרשות, ו  .1.10

 כלפי מי שגרם לזק בזדון.

מו"מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שמסרו לרשות או החל השימוש בהם ובכפוף 

  . MR - 116לוסח 
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 חתימת המציע: ________________________

  מס' פוליסה: _____________________    ביטוח צד שלישי: -פרק ב'   .2

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

ש"ח   8,000,000.- אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של ביטוח 

  לתקופת הביטוח.₪    8,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

כל אדם , שאיו כלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,     .2.1

ו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.בתאי שאי  

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחן, בחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך פוליסה   .2.2

  זו כצד שלישי.

  הפוליסה מכסה, בין היתר, זקי זיהום סביבתי תאותי.  .2.3

ות, כבלים ומתקים תת קרקעיים הפוליסה כוללת הרחבות בגין זק ישיר עקב פגיעה בציור .2.4

למקרה, זק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בציורות, כבלים ומתקים תת ₪  1,000,000בגבול של 

  . )7.2) ( הרחבה  Endorsement 102(      ש"ח. 1,000,000קרקעיים עד לסך 

 הפוליסה מכסה, בין היתר, זקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ .2.5

 Endorsement( ש"ח. 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1פרק א' לפוליסה וסייג 

119  ( 

. ( רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ) לא יחול על רכוש המצא בחזקתו ו/או 6.3סייג  .2.6

 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.

בתאי  1כגד הרשות ( הרחבה  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7

 ביט )

-הפוליסה כוללת כיסוי לזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.8

לתאי ביט )  2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ( הרחבה  1,000,000.

)Endorsement 120   7.3) ( הרחבה( . 

גוף וגם או רכוש הובעת משימוש בציוד מכי הדסי ו/או הפוליסה כוללת כיסוי בגין זקי  .2.9

מכוה יידת לרבות כזה החשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו 

על כל  1976ע"פ פקודת רכב מועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים התשל"ה 

₪  4,000,000.- ש"ח לאירוע ועל  2,000,000.-  תיקויו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על

  )  7.5. ו 7.4. ( הרחבות לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח
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 חתימת המציע: ________________________

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד הרשות, ולמעט כלפי  .2.10

  מי שגרם לזק בכוות זדון.

  מס' פוליסה: _____________________  מעבידים:ביטוח חבות  -פרק ג'   .3

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלי המשה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 

לתקופת ש"ח לאירוע אחד ו  20,000,000.- ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-בגבולות אחריות של 

  הביטוח .

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

  לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת וער כחוק.  .3.1

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משה שלו ועובדיו של קבלן משה כאמור, בין אם   .3.2

  קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

  .עבודות בגובה או בעומקהפוליסה איה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין   .3.3

הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כגד הרשות, ולמעט כלפי מי שגרם לזק  .3.4

 . )11.9בכוות זדון. ( הרחב 

  ____________________מס' פוליסה:      ביטוח אחריות מקצועית  .4

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלי משה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול 

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שתית, בגין היפר  4,000,000.-אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלי, טעות או השמטה שעשו על ידי מי מיחידי 

  המבוטח. 

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

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

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

  עבורו.

ת את הרשות בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים הביטוח מורחב לשפו  .4.3

  מטעמו. לעיין זה מורחב שם המבוטח לכלול את הרשות בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

  התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.   .4.4

ו/או יבוטל, והסיבה איה אי תשלום  במקרה שהביטוח בחברתו לא יחודש מסיבה כלשהי  .4.5
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 חתימת המציע: ________________________

 6הפרמיה ו/או סיון הואה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי זקים ותביעות למשך 

חודשים וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתו, וכל אירוע שאירע בתקופת 

ייחשב כאירוע עליו מסרה הודעה  הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו,

  ובתאי כי לא רכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.במהלך תקופת הביטוח, 

  ______________________________________ מס' פוליסה:    .ביטוח  חבות המוצר  .5

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

קבלן בגין זק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר גרם הביטוח מכסה אחריותו של ה  

על ידי או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת 

  ש"ח . 2,000,000מסך 

התאריך הרטרואקטיבי בביטוח איו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד   .5.1

 וח או מועד חתימת ההסכם.תחילת הביט

הרשות  כללה בשם המבוטח בכל הוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות   .5.2

  צולבת.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה ביטוח כאשר לפוליסה וספה הסיפא :  3.18בסייג   .5.3

 רשלות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

הביטוח הו קודם וראשוי לביטוחי הרשות, ואו מוותרים על זכותו לשיתוף ביטוחיו בגין זק   .5.4

 המכוסה בביטוח זה.

במקרה שהביטוח בחברתו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה איה אי תשלום   .5.5

 12ביעות למשך הפרמיות ו/או סיון הואה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי זקים ות

חודשים וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתו, וכל אירוע שאירע 

בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו 

ובתאי כי לא רכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה מסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

 ות.האחרי

  הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:  .6

  כל הכיסויים הביטוחיים רכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).  .6.1

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי   .6.2

ה, המפקח ( למעט אחריתו רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות כמפורט ברישא למסמך ז

  המקצועית ), קבלים וקבלי משה של הקבלן.
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 חתימת המציע: ________________________

מי רמת גב בע"מ קבעה מוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א'   .6.3

בתאים הכלליים של  15.10. )  וכן לצורך סעיף 4.10לפוליסה לביטוח עבודות קבליות ( סעיף 

  ). 2013בתאים הכלליים לפוליסה ( תאי ביט   18) או סעיף   2016הפוליסה ( תאי ביט 

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

ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או הרשות, אלא אם כן ודיע לרשות על כוותו שלא 

(שישים) יום לפי כיסת הביטול או אי החידוש  60ת לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחו

  לתוקף.

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם  .6.5

ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוותו 

 (שישים) יום מראש. 60לעשות כן, לפחות 

 –בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  .6.6

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  – למעט תביעות המוגשות גד הקבלן לבדו

מעוגת בזק ליסודות, בייים, דרכים, כל חריג המתייחס למופים, מעליות, מכשירי הרמה, 

קה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או טעיה ופרי

מזיקים, מכשירים סיטריים פגומים, זיהום שאיו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלים, קבלי 

על אף  -. תתווסף הסיפא 14.7משה ועובדיהם, עבודות וער כחוק, או רכוש של הרשות, כ"כ לסייג 

,מבטח לא יחריג זק או מקרה ביטוח כאשר רשלות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות האמור 

 .מקרה הבטוח

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .6.7

) גד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלרשות SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף (

שהרשות התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלי משה וספקים  זיקה אליו או

 של הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות  .6.8

המקרה היה ידוע מחמת אי מסירת הודעה על זק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם 

לרשות, שלעיין זה מוגדר ראש ה רשות או גזבר/ חשב ה רשות או הממוה על הביטוחים אצל  

 רשות.

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטיה ו/או מגבילה  .6.9

פי הרשות. בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כל

כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות היו "ביטוח ראשוי", המזכה 

את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תאיו, מבלי שמבטחי הרשות יחויבו 

 להשתתף בכיסוי הזק או החבות המכוסים בפוליסה הערכת לפי החוזה.
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 חתימת המציע: ________________________

 פרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא כלל בפוליסות חריג ל .6.10

חובות "המבוטח" ע"פ תאי והתיות הפוליסה תחולה על הקבלן בלבד לרבות החובה  .6.11

 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה היו תאי מוקדם  .6.12

רשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא היתה לקיום ההתקשרות בין הקבלן ל

 מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

חריג כווה ו/או רשלות רבתי מבוטל ככל שקיים. אין בכך בכדי לגרוע מחובת הזהירות של  .6.13

 המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ חוק חוזה הביטוח.

6.14.  ו במפורש ע"פ אישור הפוליסות כפופות לתאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שו

 זה.

 

  ולראייה באו על החתום:

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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הושאר ריק בכווה ][ דף זה   
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 חתימת המציע: ________________________

 ספח הסכם בטיחות

על המציע לחתום על ספח הסכם בטיחות זה, כך ובמידה והמציע יזכה במכרז, יצורף ספח זה להסכם 

(להלן, "המזמין") לבין ___________________ ("להלן הקבלן"),  - התקשרות בין חברת  רמת הגב בע"מ 

  הסכם").מיום __________________ ("להלן תאריך ה

הוראות הסכם בטיחות זה וההחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של הקבלן 

(לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלי משה ועובדים של קבלי משה כאמור) המעורבים בביצוע העבודות 

כל הגורמים כאמור ימלאו  ו/או מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי

  ויקיימו באופן מלא את כל הוראות ספח בטיחות זה על כל ההחיות המופיעות בו.

מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההחיות המופיעות בו, באות בוסף להוראות   מסמכי המכרז, 

ה, מאחריות ו/או התחייבויות ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבל

ועל הקבלן יהא לבצע  –הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הין משלימות זו את זו 

את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות וספות שייתו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו 

מכרז לבין הוראה מהוראות ספח הבטיחות , יפה תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות  מסמכי ה

שא במלוא יי –והחלטתו תהא מכרעת. לא פה הקבלן כאמור  –הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמין 

  האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שיבעו מכך. 

  ו ועל חשבוו. תהייה באחריות –מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה 

בעת ביצוע עבודות ביה וביה הדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הביה" 

  כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקותיה, על כל המשתמע מכך. 

  -כללי  .1

קבלן המבצע עבודה באתרי חברת "מי רמת הגב" יהיה אחראי לכל ושאי הבטיחות בעבודות  .1.1

מטעמו, בהתאם לסיבות  על ידו ו/או מטעמו ובאספקת השירותים לתאגיד על ידו ו/אוהמבוצעות 

 העיין.

דין הוגע  כל להוראות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם .1.2

בפקודת הבטיחות בעבודה  לבטיחות ו/או גהות בעבודה, לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות

ובחוק שעות  1954 - העבודה, תשי"ד  ובחוק ארגון הפיקוח על    1970 –דש), תש"ל (וסח ח

 1954ובחוק עבודת שים תשי"ד  1953ובחוק עבודת הוער תשי"ג  1951עבודה ומוחה תשי"א 

ובתקות הבזק  1954ובחוק החשמל תשי"ד  1945ובפקודת התאוות ומחלות משלוח היד (הודעה) 

חוק למיעת וב 1986טלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו והחשמל (התקרבויות והצ

חוק הגז (בטיחות ורישוי), וב 1968 - ישוי עסקים, התשכ"ח חוק רוב 1196 -מפגעים, התשכ"א 

חברת "מי רמת הגב" . \ובהלי תאגיד 1993ובחוק החומרים המסוכים, התש"ג  1989 -התשמ"ט 
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מכוחן),  הקבלן לוקח על עצמו את האחריות  עת לעת,(לרבות כל התקות שהוצאו, ואשר יותקו מ

חברת  מי רמת הגב וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה \לכל תביעה שתוגש גדו וגד תאגיד

 מהוראות הדין ומהוראות אלה. 

הקבלן יעסיק ממוה בטיחות מטעמו בעל אישור כשירות לצורך עמידה בכל דרישות החוק וספח 

 בטיחות זה.

 קיים ויתחזק מערכת יהול בטיחות הכוללת בין השאר:הקבלן י .1.3

 הלים אירגויים והלים לעבודות בסיכון  .א

 מערך לאיתור ובקרה בגורמי סיכון   .ב

 מערך בדיקות תקופתיות  .ג

 מערך לדיווח ותחקיר תאוות וכמעט תאוות עבודה  .ד

 מערך לעבודה מול קבלי משה   .ה

 מערך הדרכה לעובדיו ולשלוחיו  .ו

 י חירום מערך לטיפול במצב  .ז

 מערך בדיקות רפואיות  .ח

  יהול ותיעוד מסמכי בטיחות   .ט

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לוער מתחת לגיל  .1.4

הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח עליו  לבצע תכון  .1.5

הבטיחות מטעמו, והקבלן מתחייב לעשות על ידי ממוה  בטיחות לפרויקט  טרם תחילת העבודה

החברה כאמור.  כ"כ \כן בהתאם להחיות שייתו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד

  מצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות אלו עד שיועץ הבטיחות של התאגיד. יאשר את תכון הבטיחות.

פרויקט. מובהר כי תכון הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכון  הבטיחות ל

 הבטיחות יוכן על חשבוו של הקבלן.  עותק מתכון הבטיחות ישמר באתר העבודה.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים מיומים, בין טכית ובין יהולית, ובכלל זה  .1.6

חברת  מי רמת \תאגידעובדים בעלי כישורים מיוחדים, ככל שהדבר דרש  בסיבות העיין על ידי 

הגב ו/או עפ"י כל דין, ובפרט, אך מבלי לגרוע, בעבודות הבאות: פיצוצים, חפירה, עבודות הריסה, 

מלגזה, עבודות בגובה וכיוצא  עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה, מפעילי

236

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 חתימת המציע: ________________________

ובתוקף כל אימת  מורשים ומוסמכים כדין באלה. כן מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אשים

 שדרשת הסמכה, רישיון, היתר ו/או הרשאה כלשהי עפ"י כל דין.

הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבוו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד  .1.7

הדרשים לביצוע העבודה  והמתקים הדרשים על מת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין. יחות של מי רמת הגב ועפ"י דרישות כלעפ"י החיית יועץ הבט

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.

כים, לציוד עבורו דרשות בדיקות אלה עפ"י הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמ .1.9

 דרישות כל דין. הציוד הבדק יסומן באופן ברור.

 הקבלן המבצע יהל תיעוד תקף ומעודכן לושאים הבאים: .1.10

 הפקס הכללי של האתר, כדרש על פי כל דין.  א.

  פקס הדרכת העובדים באתר, כדרש על פי כל דין.  ב.

או הסמכה על פי  עוסקים בתפקידים להם דרש  רישיון, היתררישיוות והסמכות העובדים ה  ג.

חברת מי רמת הגב (כגון: הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, \כל דין או על פי הוראות תאגיד

 מפעיל עגורן, מלגזן, רתך, וכיו"ב).\מופאי

רישיוות לציוד ותעודות ביטוח לציוד המצא באתר או המופעל באתר, כולל תסקירים   ד.

 יים של בודק מוסמך (לציוד עבורו דרשת בדיקה זאת עפ"י החוק).עדכ

 ה.     העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שוים (כגון: משרד העבודה, וכיוב').

על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להחיות המפקח מטעם התאגיד ויועץ  .1.11

   ה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.הבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דריש

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לקיטת אמצעים כגדו, כגון: קסות אשר ישלם הקבלן  .1.12

  למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים  אף השעיה מעבודתו באתר.

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבוו, את התאים הבאים: .1.13

ן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הדרשים כדין   לביצוע העבודה לשמה הקבלן הו קבל  .א

 הוא מצא באתר. 
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כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות מבחיה בריאותית), מורשים   .ב

 ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם. 

יעברו תדריך  מובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה  .ג

 בטיחות בדבר כל הסיכוים בעבודתם על ידי ממוה הבטיחות מטעם הקבלן.

כלי הרכב, המתקים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רישיוות וביטוחים   .ד

 מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העיין. 

 ואישר כי קרא והבין את האמור בו.הקבלן חתם על ספח בטיחות זה   .ה

חברת מי רמת הגב  דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל \הקבלן יעביר למפקח מטעם תאגיד .1.14

 תאוות, "כמעט תאוות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכים אחרים.

על הקבלן לפי  יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שמו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת .1.15

הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהוראות ספח בטיחות זה, הוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין, 

הקבלן מתחייב בזה להוג כפי שקבלן סביר והג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה 

 המוזמת.

  הדרכה .2

אחת לשה בכל הקשור קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממוה הבטיחות לפחות  .2.1

 לסיכוים בעבודתם ויוודא הבת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה. 

ההדרכה תיתן בכתב ובעל פה ובשפה המובת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה יהיו  .2.2

 באתר ויצורפו "לפקס הכללי".

 הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והביו את האמר בהדרכה. .2.3

חברת מי רמת הגב \הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של תאגיד .2.4

במידה ויתבקש לעשות כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכון הבטיחות 

 לפרויקט. 

  מהל עבודה מטעם הקבלן .3

למפקח עבודה אזורי.   הקבלן המבצע ימה מהל עבודה מוסמך כחוק, ויעביר על כך הודעה בכתב .3.1

 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימה הקבלן מהל עבודה וסף.

הקבלן יספק תכיות עבודה והוראות דרשות למהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי הבטיחות  .3.2

 הדרשים ויוודא כי ההוראות מובות  ומיושמות.
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 מהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה. .3.3

3.4. הל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי , בין מ

השאר, לושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי ספח זה, 

 הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:

 הכרת האתר, תאי השטח באתר והסיכוים הקיימים בו.  .א

 חברת מי רמת הגב. \ר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות תאגידארגון האת  .ב

 יהול פקס כללי  .ג

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה,   .ד

 בדיקתו, רישיוות דרשים וכיוב'.

 ם עיסוקם.וידוא כי המועסקים באתר הם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחו  .ה

החיית כלל העובדים להישמע לכל החיות גורמי הבטיחות בכל  עת, להזדהות ולעצור את   .ו

 העבודה עפ"י דרישתם.

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות ואכיפת משמעת   .ז

 בטיחות דרשת על העובדים.

 ו בכל עת והחלפתו כשאיו תקין או בלוי.אספקת ציוד המגן האישי הדרש, אכיפת השימוש ב  .ח

 הסדרת כל הדרש בושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים.  .ט

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכיים ע"י בודק מוסמך במידת   .י

 הצורך. 

עובדים אשר קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל ה  .יא

 באחריותו כולל קבלי משה ושלוחים, בכל ושאי הבטיחות.

דיווח מידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכים או תאוות (לרבות  "כמעט   .יב

 לחברת מי רמת הגב.\תאוות") לתאגיד

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.  .יג

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר  .יד

חברת מי רמת הגב לפי דרישתו, וסף \אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם תאגיד  .טו
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  לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק.

  כל פעילות אחרת הדרשת עפ"י כל דין.  .טז

 סביבת העבודה  .4

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימע כיסה בלתי  .4.1

 אשים או כלי רכב לאזור העבודה. מבוקרת של

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, קודות האחסון והמעברים ישמרו פויים וקיים ככל היתן,  .4.2

 ללא מהמורות ומכשולים.

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקים המיועדים לכך, האתר יוקה מפסולת אשר תסולק על ידי  .4.3

 הקבלן מדי יום.

  גידור ושילוט .5

-וע עבודות ברשות הרבים ייקטו אמצעי בטיחות להגת הולכים ושבים ו/או תועת כליבעת ביצ .5.1

  רכב לרבות כמפורט להלן:

"זהירות, עובדים בדרך" יוצב בכל כווי התועה המובילים לשטח העבודה,  -11תמרור מסוג א  .א

  מ' ממו. 25 - מ' ממקום העבודה ובדרך לרכב  5במרחק  - בדרך להולכי רגל 

 1.00שיוצב במאוזן בגובה  -2העבודה יגודר ברציפות מסביב לכל שטח העבודה בתמרור ושטח   .ב

  מ' מעל פי הקרקע.

במרחקים  -4גם תמרורי ו -2רכב יוצבו בוסף לתמרור ו-בעבודה המבוצעת במסלול סיעת כלי  .ג

  מ' האחד מהשי ובמקביל לציר התועה. 10 -של כ

  שתמע פילתם ו/או הסרתם במשך בצוע העבודות. כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה  .ד

  שעות ביממה. 24התמרורים יוצבו מסביב לשטח העבודה במשך   .ה

  תמרורים יוארו בשעות החשיכה בפסים מהבהבים.  .ו

רגל יותקו במקום גשרוים ו/או מעברים חליפיים -בעת ביצוע עבודות שבהן חסם מעבר הולכי  .ז

  .-2בתמרורי ו רגל. המעברים יאובטחו-לשימוש הולכי

רכב לא ייחסם ציר התועה אלא בצורה שתאפשר - בעת ביצוע עבודות במסלול תועת כלי  .ח

  רכב ובהתאם להוראות משטרת ישראל.-המשך תועה בטוחה לכלי
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מ' ובו יהיה  x 1.20מ'  1.00שלט בגודל של  -על מבצע העבודה להציב במקום בולט באתר העבודה  .5.2

  עבור ..., שם המבצע, כתובתו וטלפון.מהות העבודה, מבוצעת  - כתוב 

במקרה של עבודות יקיון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט המזהיר  מפי החלקה ו/או  .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

ו בהתאם להוראות כל דין, לרבות ללא הגבלה, חוק התקה חשמלית, קבועה או זמית, יבוצע

וכל התקות שהותקו ואשר יותקו מכוחו, ע"י גורמים מקצועיים  1954 - החשמל, התשי"ד 

  המוסמכים לכך.

כל לוחות החשמל הזמיים באתרי ביה או בייה הדסית יהיו בהתאם לתקות החשמל (מיתקן  .6.2

 .2002 -על מתח מוך), התשס"בחשמלי ארעי באתר ביה במתח שאיו עולה 

יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות  .6.3

 התקיה הרלבטית.

 מתקים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .6.4

 ותית. כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיח .6.5

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף. .6.6

  יש לוודא שכל אביזרי החשמל הים 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

עבודה ובכל מקרה לא תבוצע כל עבודה עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר  .6.10

 5 - וולט, או במרחק קטן מ 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  - 3.25- במרחק קטן מ

  וולט. 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 

אין לשות פי הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגיהם או מתחת לתילי החשמל אלא  .6.11

ן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד אם כ

 לפקס הכללי.
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  עבודה בלהבה גלויה .7

המוח "עבודות בלהבה גלויה" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה  .7.1

זה, חיתוך בדיסק, ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השח

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

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר מהל העבודה בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  .7.2

מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום,  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

  יתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט.כאשר חפצים דליקים שלא 

"צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי  - מהל העבודה ימה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן  .7.3

  מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ת ביצועה, כי אש או יצוצות אים ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל ע .7.4

דקות  20מתפתחים לכלל שריפה. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 

 מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא ותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

 כלי עבודה חשמליים .8

עומדים בתקים והם הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידיים מטלטלים המופעלים בחשמל, ה .8.1

 בעלי בידוד כפול. 

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין  .8.2

 שהלוח קבוע ובין  שהלוח ייד.

 ציוד מגן אישי .9

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכוים הכרוכים  .9.1

מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל מבקר או עובד בעבודות אותן הוא 

חברת מי רמת הגב, לרבות מבלי לגרוע בתקות \ציוד כדרש בהוראות כל דין ובהוראות תאגיד

  . 1997  - הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התש"ז 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש. .9.2

 עבודה בגובה .10

מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי  2בכל ביצוע עבודה בה יתן ליפול לעומק של למעלה מ  .10.1

 הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.

לרבות  2007 -העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז .10.2
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 כמפורט להלן:

  לא תתבצע עבודה בגובה  במפלסים שוים  אחד מעל השי  .א

עובדים המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגה מפי פילה במקרים הבאים:  עבודות   .ב

מ' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה אחר כאשר  2המתבצעות בגובה של 

  קודות אחיזה. 3 –לא יתן להיאחז ב 

ת, רתמת בטיחות וחבל ציוד מגן אישי לעבודות גובה יכלול קסדה כולל סטריה, עלי בטיחו  .ג

 עגיה עם משכך זעזועים וכל אביזר וסף שדרש בהתאם לאופי העבודה.

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפי תחילת העבודה יבדק   .ד

 כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.

עובד אחד ימצא העבודה בגובה תעשה ע"י שי עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר   .ה

  במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.

  האזור שמתחת לעבודה בגובה יגודר וישולט.  .ו

  .כל כלי העבודה יאובטחו כגד פילה  .ז

קודת העגיה לציוד הגה או מיעת הפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת יכולת   .ח

 טון. 1.5לשאת 

 עבודה על גבי סולמות .11

סולמות יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת בעבודה על גבי  .11.1

 סולמות.

 2007 -העבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז .11.2

 לרבות כמפורט להלן:

  .בכל מצב שבו יתן הדבר רצוי לשקול שימוש בפיגום תיקי עם מעקה מאשר סולם  .א

  סולם כאשר עומדים עליו.אין להזיז   .ב

  על כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד (גם כאשר עובדים על סולם מדרגות).   .ג

  .יש לוודא שהסולם מצויד באמצעי מקורי למיעת החלקה  .ד

  יש לוודא שגובלי הפתיחה הסולם ישרים לגמרי ועולים.  .ה
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קודות אחיזה בסולם. במידה ואין הדבר אפשרי העובד צריך  3על העובד לאחוז בכל עת ב   .ו

 להיות מאובטח. 

 אין לשבת על ראש הסולם או לעמוד כך שהוא מצא בין שתי הרגליים.  .ז

 הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה.  .ח

 טיפוס או ירידה מסולם ייעשו כאשר הפים כלפי הסולם.  .ט

מ' מעבר למשטח האכי עליו הוא שען (כדי שיתן יהיה  1ה יוצב כך שיבלוט סולם השע  .י

  לעלות ולרדת בקלות)

  1:4הסולם יוצב כך שהיחס בין היצב האופקי לאכי יהיה   .יא

 עבודה על גבי פיגומים יידים .12

 בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים. .12.1

 -העבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז .12.2

 לרבות כמפורט להלן: 2007

  גלגלים שלכל אחד מהם יש מעצור. 4פיגום ייד יכיל   .א

בתוך מבה היחס בין הצלע הקטה של פיגום מלבי לבין הגובה של משטח העמידה יהיה   .ב

. חריגה 1:3למבה היחס בכל צורה של פיגום ייד יהיה  ). מחוץ1:4(בפיגום ריבועי  1:3

  מהיחס הזה מחייבת שימוש במייצבים מכל צד של הפיגום.

 45-55ס"מ), מעקה אמצעי (אזן תיכון בגובה  15כל פיגום יכיל מעקה תחתון (סף רגל בגובה   .ג

  ס"מ). 85-115ס"מ)ומעקה עליון (אזן עליון בגובה 

  ש עליו אשים.אסור להזיז את הפיגום כאשר י  .ד

אין לטפס על פיגום מצדו החיצוי אלא עם ישו סולם טיפוס שבה עם הפיגום ומיועד לכך.   .ה

בהעדר אמצעי כזה יעשה הטיפוס מהצד הפימי כאשר הכיסה היא דרך דלתית המהווה 

  חלק ממשטח העמידה.

  אין לעמוד על מעקה של פיגום.  .ו

  אין לחרוג ממו.יש לוודא את עומס העבודה המותר על הפיגום ו  .ז

  מ' תעשה ע"י בוה פיגומים מוסמך. 12כל הרכבה של פיגום ייד שגובהו עולה על   .ח
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  יש לתחום את אזור העבודה סביב הפיגום בעזרת סרטי סימון.  .ט

הפיגום ימוקם באופן יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר (מישורי, מרוצף,    .י

  .סלול ו/או מהודק)

  הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר.לפי עבודה על   .יא

יש לוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמית / מאולתרת לבדוק שהפיגום יציב   .יב

ולא מתדד  לבדוק האם דרושים מייצבים במידה וקיימים מייצבים יש לוודא כי הם  

  מע' ועומדים היטב על הקרקע.  45- פתוחים ב

  ום עם יותר ממשטח אחד, יש לוודא  שהפתחים מוגדים. בפיג  .יג

 אם יש מעבר עובדים מתחת לפיגום יש להסיט את מעבר לתיב אחר !!  .יד

 

 עבודה על גבי במות הרמה יידות .13

 בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות. .13.1

לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), העבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם  .13.2

 לרבות כמפורט להלן: 2007 - התשס"ז

הקבלן יוודא שאישור הבדיקה האחרוה של הבמה עדיין בתוקף (בדיקת מתקי הרמה   .א

  חודשים) 14 –אחת ל 

  יש לערוך לפי תחילת העבודה, סקירה של הסיכוים הקיימים בסביבת העבודה ומיעתם.   .ב

 סקירה כזו תכלול בין היתר התייחסות ל: 

 .מצב פי השטח (שיפועים, בורות וכו') )1

 .מכשולים פיזיים (ציוד, פסולת, חבלים, חומרי ביה וכו') )2

 ארגיות מסוכות (חשמל, גז, כימיקלים, מכוות וכו'). )3

 .מכשולי גובה (מקום צר, צרת מעל, מבים צמודים, כבלי חשמל וכו') )4

 שמעקות הבטיחות סגורים היטב.יש לוודא   .ג

אין להעמיס על הבמה משקל העולה על המשקל המותר ע"י היצרן (שי עובדים וציוד   .ד
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 .עבודה אישי)

) מותרת רק בשלב ההתמקמות הסופית של Boom Lift –תועה אופקית של הזרוע (ב   .ה

 הבמה.

 יש להימע מלסוע עם הבמה המצב מורם על דרך משובשת.  .ו

 סם ויסומן בסרטי סימון כדי שלא לסכן אשים אחרים באזור.אזור העבודה ייח  .ז

 אין להציב סולם או כל אמצעי אחר על גבי הבמה לשם הגבהה.  .ח

 אין לעמוד, לשבת או לטפס על מעקות הבטיחות.  .ט

את כבל העיגון של הרתמה יש להצמיד לקודה המיועדת לכך בבמה. אין להיקשר לקודת   .י

 או ציוד אחר שמצא בסמוך למכוה. עיגון חיצוית לבמה כגון:  מבה

 יש לשים לב שלא לעמוד בסמוך למכוה על מת להימע מקודות מעיכה.  .יא

 יש לוודא שאין אפשרות של הפעלת הכלי ע"י לחיצה אקראית על מתג אחד .  .יב

העבודה תבוצע כך שתמיד ימצא לפחות משגיח אחד למטה. יש לוודא שהמשגיח יודע   .יג

 מלמטה. לתפעל את הבמה במצב חירום

 יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות של היצרן לפי השימוש בבמה.  .יד

במקרה והעבודה אמורה להתבצע בתאי מזג אוויר קשים (רוח חזקה, גשם, חמסין וכו') יש   .טו

 לשקול  את קיומה ולהתייעץ עם ממוה הבטיחות.

 כלים מכים הדסים  .14

כל כלי מכי הדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מוף וכו', יהיו תקיים ובעלי  רישוי תקף  .14.1

חברת מי רמת \כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כיסתם לאתר של  תאגיד

הגב, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכי הדסי  שאיו בעל 

  ף כדין ו/או שאיו תקין. רישוי תק

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכי הדסי כאמור יהיה מוסמך  .14.2

 לכך על פי כל דין ובעל רישיון תקף כדין.

 כימיקלים וחומרים מסוכים  .15

הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום  זק בריאותי ובכלל זה  .15.1
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ומרים רעילים ו/או פיצים ו/או מקריים, בכל מקרה בו  מצאים ו/או עלולים להימצא באתר ח

העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או 

 פיסיקליים ו/או ביולוגיים החשבים כגורמי  סיכון. 

יסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכ .15.2

מוקף, כל עוד לא קטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכים, לא סולקו 

החומרים המסוכים בעזרת אמצעים מתאימים, לא עשה איטום או מיעה בדרך טכולוגית 

קף, וכל עוד לא אחרת של חדירת חומרים מסוכים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המו

בוצעה בדיקה אותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכים או חוסר חמצן 

 במקום. 

 חפירות וקידוחים .16

הקבלן מתחייב לבצע גידורים, דיפוים והגות מתאימות בהתאם לתקות הקיימות והוראות כל  .16.1

  מיעת התמוטטות החפירה. דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למיעת פילת אדם ו

לפי התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד', ומהל  .16.2

העבודה יקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם חשמלי, אדים 

  מזיקים, או מים פורצים.

התמוטטות, יש לקוט באמצעים בכדי למוע מ', ושיש בה סכת  1.2בחפירה שעומקה עולה על  .16.3

 תאוות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה.

אמצעים למיעת התמוטטות הדפות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקת מערכת  .16.4

 דיפוים או תאי הגה.

ת פי התקות: מותקות בה דפות עומדות יציבות, עם משעו-דיפון תעלות באדמה חולית על .16.5

ס"מ  15וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

 מעל פי הקרקע הסמוך לתעלה.

אם קיימת סכת התמוטטות בעת התקת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגה (אין צורך בדיפון  .16.6

באמצעות אם משתמשים תמיד בתא הגה לכל עובד המצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת 

  מכוה בלבד).

  מ' רק לפי תכית.  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

כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שי מטר יהיו 

 ן.תיכו- יד ואזן-מגודרים ע"י מעקה עם אזן
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 יש לקיים תאורה אותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך. .16.9

בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת סכת  .16.10

  פילה לתוכם.

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפותיה, אלא אם קטו  .16.11

 למיעת התמוטטות. צעדים מיוחדים

ידי סולם או מדרגות -היא רק על 120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .16.12

 20מתאימים. המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממה לא עולה על 

 מטרים.

 "מקום מוקף" –עבודה בשוחות ביוב  .17

בצע הקבלן תכון עבודה מוקדם על ידי לפי הכיסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב י .17.1

ממוה  הבטיחות של הקבלן, היתר העבודה ייבדק על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד והעבודה 

 תתבצע רק לאחר אישורו ובהתאם להיתר עבודה זה . 

 ושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה: .17.2

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.  .א

 חמצן בערכים תקיים.וידוא המצאות   .ב

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכיסה מחודשת   .ג

 רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד שימה מתאים.

שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה עם חבל   .ד

 המחובר למתקן חילוץ. 

 תרפסולת בא .18

הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הדרשים לפיוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע  .18.1

 סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

 פיוי פסולת חומרים מסוכים יהיה בהתאם להוראות ותקות המשרד להגת הסביבה. .18.2

 מבקרים באתר .19

 העבודה בלבד.מבקרים יכסו לאתר העבודה באישור מהל  .19.1
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במידה ויורשו מבקרים להיכס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי  .19.2
 רלווטי.

הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על  ידי צדדים  .19.3
 שלישיים כלשהם. 

 חירום .20

במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים  .20.1

 ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.

הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשוה לעובדיו ע"פ תקות הבטיחות (עזרה ראשוה)  .20.2

, וימה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להגשת עזרה ראשוה באתר העבודה. 1988

רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, שישמש לפיוי פגעים למתקן  הקבלן יקצה

 רפואי, או בית חולים בשעת חירום.

  דיווח וטיפול בתאות עבודה .21

בהתרחש תאות עבודה עדיפות הטיפול הראשוה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הפגעים  .21.1

 ולדאוג לפיוי מהיר ויעיל בעת הצורך.

 דית בטלפון על האירוע למזמין העבודה.במקביל, יש לדווח מי .21.2

 על המהל הממוה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאות עבודה". .21.3

לכל תאוה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מת להבין את אופן התרחשותו ולמוע הישותו  .21.4

באמצעות הסקת מסקות והפקת לקחים מעשיים היתים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר 

 לחברת מי רמת הגב. \לתאגיד

 תאריך  _______________________ שם ומשפחה: ___________________

 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________

 

 חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________
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